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KRISLAI
Didelio susirūpinimo reikalas 
Jiems nepavyko 
2,000 “komuną”!
Draugė Narvydaitė 
Akademikas prieš akademiją 
Ir Izraelio vadas 
Beteisiai žmonės

— A. Bimba —
Tflkiu, jog visi skaitėte pra

ėjusį penktadienį “Laisvėje” 
A d ministrą c i j o s pranešimą 
apie mūsų vajaus eigą. Su 
pabaiga metų vajus turėtų pa
sibaigti. Deja, tik beveik pusę 
^pasibrėžto tikslo tesame pa
siekę. Tenka rimtai visiems 
susirūpinti. Atrodo, kad va- 
jvj- teks pratęsti.

Aukščiausiojo Teismo na
rys William O. Douglas yra 
vienas iš pažangiausių ameri
kiečių. Jau trisdešimt metų 
kaip jis eina tas aukštas par
eigas. Aišku, kad jo nusista
tymas reakcininkams baisiai 
nepatinka. Todėl jie nuspren
dė juo nusikratyti. Gerai, kad 
jiems nepavyko. Kongreso 
Atstovų Buto speciali komisi
ja skundus prieš Douglasą at
metė.

Ir ko tie mūsų jauni žmo
nės nebesugalvos! “The N. 
Y. Times” korespon d e n t a s 
Bill Kovach teigia, kad jis su
radęs, jog mes šioje šalyje jau 
turime daugiau kaip 2,000 
“komunų.” Jos mažytės — tik 
po nuo 5 iki 15 narių. Bet 
ji^. skaičius auga.
* k “Komunų” nariai dalijasi 
viskuo — pajamomis, butu, 
idėjomis, kai kur narkotikais, 
ir, žinoma, lytiniu gyvenimu.

Korespondentas mano, kad 
tuos jaunuolius negalima va
dinti išdykėliais. Yra ir tokių, 
bet mažuma. Daugumoje rim
ti vaikinai ir merginos. Jie 
nusivylę šia kapitalistine san
tvarka ir nori iš jos pabėg
ti... Tai esąs labai, labai 
rimtas reiškinys. Per ateinan
tį dešimtmetį jis gali tapti 
mums pačia svarbiausia socia
line problema-.

Kai anąmet lankiausi Vil
niuje, dalyvavau viename la
bai gražiame socialiniame po
būvyje. Jį suruošė partija. 
Jo tiksas buvo pagerbti mie
ląją kovotoją Valeriją Narvy- 
daitę jos, rodos, 70-ojo gim
tadienio proga. Ji man at
rodė dar tokia graži, stipri, 

Sveika. Su dideliu susijaudi
nimu skaitau pranešimą, kad 
jos nebėra gyvųjų tarpe, kad 
ji mirė. Koks didelis nuosto
lis J

Tik pagalvokite: Ši kukli, 
bet be galo drąsi lietuvių tau
tos dukra smetoniniais laikais 
net keturiolika metų buvo už
daryta kalėjime! Bet ji ne
palūžo nei dvasioje, nei pa
siryžime aūkštai iškėlus nešti 
darbo liaudies vėliavą.

Švedijos Akademijos narys 
akademikas Arthur Lundkvist 
pasmerkė Akademijos daugu
mą už suteikimą rašytojui 
Soženitsinui Nobelio Premijos 
už literatūrą. Jis nurodo, kad 
ji buvo jam suteikta grynai 
politiniais sumetimais, o ne 
yį. jo pasižymėjimą literatūro
je. Tuo jo apdovanojimu, sa- 
&> Lundkvist, Akad e m i j o s 
dauguma davė Tarybų Sąjun

gos priešams -propa g a n d o s 
irąnkjj.

Dar nepasibaigė istorija su

Vaiky priežiūros konferencija 
reikalavo administracijos 

skirti daugiau finansy
Washingtonas. — Baltuo-0

siuose Rūmuose vykusi vai
kų globos konferencija rei
kalavo Nixono administra
cijos daugiau veiklos. Dele
gatai kritikavo administra
cijos nusistatymą vaikų 
priežiūros klausimu.

Konferencijoje dalyvavo 
daugiau kaip 4,000 delegatų 
iš visos šalies. Delegatai nu
rodė, kad mažai rūpinasi 55 
milijonais vaikų, tarp kurių 
5 milijonai yra badavimo 
stadijoje.

Delegatai siūlė federali- 
nei valdžiai skirti po 10 bi
lijonų dolerių į metus vai
kų priežiūros reikalams.

Ekonomines reformos Lenkijoje
Varšuva.—Lenkijos vado-® 

vybė užgyrė naujas ekono
mines reformas visoje šaly
je. Gomulka informavo, kad 
reformos “uždaro seną ir
atidaro naują periodą mū
sų ekonominėje eigoje”.

Su tomis reformomis su
sijęs nuajasis penkių metų 
planas prasideda su sausio 
1 d. Ateityje fabrikų ir ag
ri k u 11 ū r o s vedėjai turės 
imti daugiau atsakomybės 
už medžiagą, gamybą, jos 
kiekybę ir kokybę. Valdžiai 
toji atsakomybė bus suma
žinta.

Džiurė nuteisė negrą 
kalėti 1,500 metą

Oklahoma City, Okla. — 
Baltųjų džiurė nuteisė neg
rą Gailins už baltos moters 
išprievartavimą kalėti 1,500 
metų. Tai rekordinis nuos
prendis.

Gailins visą laiką teisinosi 
esąs nekaltas. Callinso ad
vokatas Britton, priminė, 
kad prieš trejetą metų trys 
baltieji jaunuoliai už mergi
nos išprievartavimą gavo 
tik po trejetą metų kalėti. 
Tokia rasinė “lygybė”.

“Chruščiovo memuarais,” jau 
turime naują apgavystę. Ko
kia ten World Publishing fir
ma išleido 216 puslapių buvu
sio Izraelio premjero “David 
Ben-Gu r i o n o memuarus” ir 
smarkiai platina. Bus gra
žaus biznio.

Betgi Ben-Gurion sako, kad 
jis jokių memuarų neturi ir 
nėra parašęs. Dar daugiau: 
jis netgi nėra niekam kitam 
davęs leidimą apie jį rašyti.

Mūsų šalies sostinės Wa- 
shingtono (Kolumbijos dis- 
trikto) žmonės neturi tokių 
pilietinių teisių, kokias mes 
visi turime. Jie neturi teisės 
balsuoti, išrinkti savo miesto 
valdžią, neigi turėti atstovy
bę Kongrese. Jiems miesto 
valdžią paskiria prezidentas.

Washingtonas turi 750,000 
gyventojų. Iš jų 66 procentai 
yra negrai.

Tokių prajovų jokioje kito
je šalyje nė su žiburiu nera
site.

Jungtinės Tautos. N. Y.— 
Kubos atstovas Quesada 
pareiškė, kad Jungt. Valsti
jos turi įsteigusios bran
duolinių ginklų bazę Puerto 
Ricoje ir sudaro tos terito
rijos saugumui pavojų. Pu
erto Rica turi būti nepri
klausoma, jis pasakė.

Helsinkis, Suomija.—Jung
tinių Valstijų ir Tarybų Są
jungos atstovai baigė pasi
tarimus strateginių ginklų 
kontrolės klausimu. Toles
ni pasitarimai įvyks kovo 
mėnesį Austrijos sostinėje 
Vienoje.

Washingtonas. — North
west Airlines klerkai laimė
jo pakelti algas 37.6 proc. 
Išstreikavo penketą mėne
siu.v

Kalėjime esančią 
kunigą skundas 
f / jr A ' ** u

Hartford, Conn.—'Romos 
katalikų kunigai b r o Ii a i 
Phillip ir Daniel Berrigan 
protestuoja federalinio ka
lėjimo viršininkams už cen
zūravimą jų raštų ir pamal
dų.

Abu kunigai nuteisti ir 
uždaryti kalėjiman už nai
kinimą drafto rekordų 1968 
m. Jie reikalauja, kad visi 
kaliniai turėtų teises laisvai 
rašyti, kalbėti ir savo religi
ją praktikuoti. Savo skundą 
jie paremia šalies konstitu
cijos pirmuoju priedu.

PRANEŠIMAS
Pranešame, kad “Laisvė” 

neišeis kalėdinių švenčių 
dieną. Sekam’a “Laisvės” 
laida išeis gruodžio 29 d.

Linkime visiems laisvie- 
čiams linksmai praleisti 
šventes.

Washingtonas. — Maisto 
ir Vaistų administracija pa
skelbė, kad milijonas tuna 
žuvies dėžių turi nemažai 
gyvsidabrio. Parduot u v ė s 
neturėtų ją pardavinėti.

San Juan. — Puerto Rico
je šiuo metu nedarbas suda
ro 15 proc. visos darbo jė
gos. Bet darbdaviai dar 
parsiveža iš Anglijos valdo
mų salų pigesnių darbinin
ku, v

Nashville, Tenn. —Pirmo
je gruodžio savaitėje bedar
bių skaičius padidėjo 4,763. 
Dabar čia bedarbių yra 34,- 
847.

Washingtonas. — Aukš
čiausiasis Teismas nuspren
dė, kad Kalifornijos moky
tojams priesaikos įstaty
mas yra nekonstitucinis ib 
turi būt panaikintas.

Gynybos sekretorius Lairdas 
išvyko Pietų Vietnaman tartis
Washingtonas. — Po to, 

kai prez. Nixonas neabejo
tinai pasisakė už bombarda
vimą Šiaurės Vietnamo, gy
nybos sekretorius Laird iš
siskubino j Saigoną tartis 
su amerikinių jėgų koman- 
dierium Ahramsu ii* kitais 
karininkais.

Laird nori daugiau duo
menų apie vykstančią P.

Demokratai daugiau laimėjo
1970 metų rinkimuose

Washingtonas. — šių me
tų rinkimuose Demokratų 
partija laimėjo daugiau, ne
gu po rinkimų buvo apskai
čiuota. National Broadcast
ing kompanija ir kiti šalti
niai paskelbė duomenis, ku
rie rodo rinkimuose demo
kratų pozicijų sustiprėjimą.

Lapkričio rinkimuose de
mokratai laimėjo 9 naujas 
kongresmanų vietas, 11 gu
bernatorių ir 236 valstijų le- 
gislatorių vietas, kurias pir
miau turėjo republikonai. 
Senate republikonai gavo
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KABLEGBAMOS 1S LIETUVOS
Moka dii’bti ir taupyti

Šiauliai — Beveik 20,000 
viršutinio trikotažo gami
nių galima numegsti iš ver
palų, kuriuos nuo penkme
čio pradžios sutaupė “Verp
sto” fabriko kolektyvas.

Svarų indėlį į kolektyvo 
taupyklę įnešė geriausios 
įmonės mezgėjos Olga Le- 
liukaitė, Raiza Arbuzova, 
Ona Sarauskienė, Birutė 
Mikaliūnienė ir kitos. Kiek
viena jų vien pernai ir šie
met sutaupė po 30-40 kilo
gramų vilnonių verpalų. Iš 
tokio žaliavos kiekio galima 
numegsti po 60-80 megsti- 
niu.

Racio n a 1 i a i naudodami 
žaliavą ir medžiagas verps- 
tiečiai į įmonės penkmečio 
taupyklę įnešė beveik 180,- 
000 rublių.

Geriausias raljono laikraštis
Vilnius. — Vertinimo ko- A. Vaivutskas

TSRS erdvėlaivis 
Veneroje

Maskva. — Tarybinis erd
vėlaivis Venus 7 pasiekė 
Venerą ir per 35 minutes 
leido signalus. Jis padarė 
200 milijonų mylių kelionės. 
Erdvėlaivis sveria 2,600 sva
ru.

Veneroje temperatūra 
siekia apie 1,000 laipsnių. 
Ji turi apie 140 kartų dau
giau traukios, kaip mūsų 
Žemė.

Amerikiečiai erdves mok
slininkai dabar nori dau
giau sužinoti, kį suteikė Ve*, 
liūs 7, ąr gąuta kokių nors 
naujų duomenų apie Vene
rą.

Vietname “vietnamizaciją”, 
apie invazijos pasekmes 
Kambodijoje ir tartis apie 
Nixono planuojamą bom
bardavimą Šiaurės Vietna
mo.

Su gegužės 1 d. manoma 
sumažinti amerikiečių jėgas 
iki 284,000, kartu padaugin
ti bombardavimus Indokini
joje ir tęsti karą iki pilnos 
'pergalės.

dvi naujas vietas, tai ir vi
sas jų laimėjimas.

Senate republikonai kiek 
sustiprėjo, bet ir tai neturi 
vilties Senatą kontroliuoti.

Lima. — Peru valdžia pa
gerbė Inca indėnų vadą Tu
pac Amaru II, kuris prieš 
porą šimtų metų vadovavo 
indėnų sukilimui prieš Ispa
nijos imperiją. Sukilimas 
buvo nuslopintas ir jis su 
kitais sukilėliai^ tuomet žu- 

misija suvedė kasmetinio 
tradicinio konkurso geriau
siam laikraščiui išleisti re
zultatus.

Pirmoji piniginė premija 
paskirta Utenos spaustuvės 
Ignalinos skyriaus brigadai, 
leidžiančiai Ignalinos rajo
no laikraštį “Nauja Vaga”. 
Antroji premija atiteko Vil
kaviškio spaustuvės Šakių 
skyriaus brigadai, spausdi
nančiai šio rajono laikraštį 
“Draugas”. Dvi trečiosios 
premijos paskirtos Taura
gės spaustuvės brigadai, ku
ri spausdina šio rajono laik
raštį “Leniniečių balsas”, ir 
Panevėžio spaustuvės bri
gadai, leidžiančiai rajono 
laikraštį “Tėvynė”.

Komisija pažymėjo Jona
vos skyriaus, Akmenės ir 
Zarasų spaustuvių kolekty
vų gerą darbą.

Lekia tris kartus 
greičiau už garsą

Heidelberg, Vakarų Vokie
tija. — Naujieji Tarybų Są
jungos supersoniški MIG-23 
kovotojai lėktuvai lekia tris 
kartus greičiau už garsą. 
Tai greičiausi lėktuvai pa
saulyje.

Pirmiau Jungtinės Vals
tijos turėjo greičiausius mi- 
litarinius kovotojus lėktu
vus, bet dabar juos pralen
kė Tarybų Sąjungos naujie
ji lėktuvai.

Seoul, Pietų Korėja. — 
Keltuvui nuskendus 308 
žmonės prigėrė, tik 12 bu
vo išgelbėti.

Italijoje milijonai streikavo ir 
Šimtai tūkstančięi demonstravo 

už reikalingas reformas
Roma. — Trijų didžiųjų 

darbo federacijų iškviesti, 
milijonai darbininkų strei
kuose dalyvavo. Beveik visi 
miestai streiku buvo trum
pam ar ilgesniam laikui su
paralyžiuoti.

Demonstracijose dalyva
vo šimtai tūkstančiu. Beveik 
visur studentai į demonstra
cijas įsijungė. Milane 20,000 
studentu sudarė liūdesio ir 
protesto demonstraciją dėl 
užmušimo vieno studento 
ištikusiose riaušėse, kuriose 
sužeista 50 žmonių.

Streikai ir demonstraci
jos reikalavo koalicinės val
džios nieko nelaukiant pra

Pramones gamyba vėl sumažėjo 
a---------------------Washingtonas.— Federa

linė Rezervų Taryba rapor
tuoja, kad lapkričio mėn. 
pramonės gamyba sumažėjo 
0.6 procentais.

Gamybos sumažėjimas su
daro skaudžią , .ekonominę 
šalyje padėti. Šimtai tūks
tančių darbininkų lieka be
darbiais, kiti # šimtąi tūks
tančių tedirba trumpesni 
laiką*

Prez. Nixono teigimas, 
kad pramonėje ’ atslūgimas 
pašalintas, nieko bendro.ne
turi su tikrove.

EKSTRA
Varšuva.—Lenkijos Jung

tinėje Darbininkų Parti
joje (Komunistų partijo
je) įvykdyti dideli pakei
timai. V. Gomulka pasi
traukė iš pirmojo sekreto
riaus vietos. Taip pat pa
sitraukė kiti keturi nariai iš 
Politinio Biuro, kuris susi
deda iš 12 narių. Gomul- 
kos vietą paėmė Eduardas 
Gierek, buvęs angliakasys, 
57 metų amžiaus.

Pakeitimus padarė parti
jos Centralinis Komitetas. 
Naujasis komunistų parti
jos vadas per radiją ir te
leviziją savo pareiškime pri
pažino, kad buvnusioji va
dovybė klaidų darė ekono
minėje politikoje. Tasai stai
gus kainų pakėlimas iššau
kė masėse nepasitenkinimą, 
daugelyje vietų net aktyvų 
paesipriešinimą.

Kaip atrodo, kol kas, val
džios viršūnėse pakeitimų 
dar neįvyko. Premjeru pa
silieka Jozep Cyrankiewicz. 
Galimas daiktas, kad ir val
džioje bus neišvengta pakei
timų. Ateitis parodys.

Tuscon, Arizona. — čionai 
sekmadienį Pioneer Inter
national viešbutyje kilo 
gaisras. Dvidešimt aštuoni 
žmonės sudegė. O 640 pa
vyko išsigelbėti. Daugelis 
sužeistų, kai kurie kritiškai. 
Tuo laiku viešbutyje vyko 
keletas parengimų. 

vesti reformas sveikatos, 
namų, taksų, transportaci- 
jos srityse. Demonstrantai 
kartu smerkė Ispanijos teis
mą, kuris teisia 16 Baskų 
nacionalistu. A-

Bonna, Vak. Vokietija. — 
Gauta žinių, kad Lenkijos 
miestuose Gdanske, Gdynio- 
je ir Sopote chruliganai bu
vo sukėlę riaušes. Išdau
žytos kai kurios parduotu
vės ir įvairių prekių išvog
ta. Malšinant riaušininkus 
6 žmonės užmušti, nemažai 
sužeistu. A-

Maskva. — Amerikiečiu 
ir tarybinių piliečių grupė 
tęsia Kaukaze seminarą, ku
ri'suruošė Amerikos Drau
gų Tarnybos Komitetas. ;

Imperializmas veržiasi 
Afrikon

Lagos. — Nigerijos vadas 
Gowon, kalbėdamas Afri
kiečių Vienybės Organizaci
jos konferencijoje, pareiškė, 
kad imperializmas nuolat 
veržiasi Afrikon. Vienas 
tam pavyzdys — Portugali
jos invazija i Gvinėjos res
publika. Afrikiečiams tenka 
prieš imperializmą vienin
gai kovoti.

Pirmoje konferencijos se
sijoje dalyvavo kai kurių 
šalių diplomatai, bet Izrae
lio ambasadorius buvo iš se
sijos pavarytas, kaip impe
rialistų pakalikas.

Sun Valley, Idaho. — Re- 
nublikonų gubernatorių 
konferen c i j o j e pareikštas 
nepasitenkinimas vice pre
zidento Agnew kalba, ku
rioje jis atakavo tiek demo
kratus, tiek ir kitus, ku
rie nesutinka su Nixono ad
ministracijos politika.

Toronto, Kanada. — Ge
neral Motors ir unijos at
stovai pertraukė derybas 
dėl streiko baigimo. 23,000 
Kanados automibilių darbi
ninkų tebestreikuoja. Jie 
reikalauja tokio atlyginimo, 
kokį gavo Jungtinių Vals
tijų automobilių darbinin
kai,

I

Londonas.—Anglijos 280,- 
000 geležinkeliečių grūmoja 
skelbti streiką vasario 14 
d., jeigu iki to laiko nebus 
patenkinti jų reikalavimai. 
Nori gauti 11 proc. algų pa
kėlimą.

Stockholmas. — Daugiau 
kaip 25,000 Švedijos meta
lo darbininkų protestuoja 
prieš diktatoriaus Franko 
militarinį teismą, kuris tei
sia 16 Baskų nacionalistų.
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Argi buvo galima tikėtis?
GEORGIA valstijos Fort Benning mieste militarinis 

teismas tebenagrinėja kaltinimą prieš pirmąjį leitenantą 
William L. Calley, kad jis 1968 metais šaudęs nekaltus 
civilinius žmones Pietų Vietname Mylai kaime. Prieš jį 
parodymai baigti. Neginčijami liudininkų, kurie netgi 
patys dalyvavo tų žmonių skerdime, parodymai atidengė 
vaizdą, kuris negali nesujaudinti nė vieno normalaus 
žmogaus. Argi mes prieš keletą metų būtumėme tikėję, 
kad mūsų Amerikos kareiviai, kad mūsų Amerikos tėvu 
sūnūs tokiu žvėriškumu galėtų pasižymėti?! Į ką tuos 
mūsų jaunus vyrus pavertė šis Vietnamo karas!

Jau kelinta diena eina leitenanto Calley teisinimasis 
ir gynimasis. Jis turi liudininkų, taip pat dalyvavusių to
je skerdynėje. Tiesa, nė vienas jų nepaneigia pamati
nių faktų apie pravestą baisią skerdynę, apie sunaiki
nimą daugumoje 107 senelių, senučių ir kūdikių. Tai 
faktas, tai istorija. Skerdynė pravesta, įvykdyta, ir ji 
įvykdyta tiesioginėje Įeit. Calley vadovybėje arba įsa
kymu. Bet jie sako, kad jis nekaltas, nes jis tiktai vykdė 
tai, kas jam buvo įsakyta įvykdyti. O jam buvo įsakyta 
nepalikti nė mažiausios gyvybės tame visame kaime ir 
jo apylinkėje. Kas čia tokio, kad sena moteriškė atsi
klaupusi ant kelių maldauja pasigailėti. Kulka jai į kak
tą... Kas čia tokio, kad kūdikis cypia, voliojasi ant že
mės. Mūsų kareivis paima jį, įmeta į duobę ir nušauna. 
Kas čia tokio... Juk įsakyta, kad jokia gyvybė neturi 
išlikti nesunaikinta. “Mūsų priešas” ta senutė! “Mūsų 
priešas” tas kūdikis. “Mūsų prieąąi” visi tie 107 civili
niai žmonės!

Calley liudininkai parodo, kad tą skerdynę įvykdyti 
leitenantas gavęs įsakymą nuo kapitono Medina. Bet 
Medina, kaip žinia, buvo gavęs įsakymą iš aukščiau. 
Jam buvo įsakyta, kad kaimas Mylai ir visa apylinkė yra 
“laisva zona,” kurioje ne tik galima, bet būtinai reika
linga sunaikinti viską, kas tik juda, kas tik gyvas. Taigi, 
kapitonas tik perdavė įsakymą Įeit. Calley. Vadinasi, jis 
irgi “nekaltas.” ’ \ : :

Tai kas kaltas? ‘Vyriausias visų niū^ų karinių jėgų 
vadas ir komandierius yra prezidentas, kuriuo 1968 me
tais buvo Lyndon Johnson, kuris pasiuntė į Vietnamą 
pusę milijono mūsų jaunų vyrų ir įsakė jiems karą vesti 
ir laimėti visomis priemonėmis.

Čia tik pasikartojo dar nelabai sena istorija. Hit
leris įsakė Vokietijos jauniems vyrams užkariauti visą 
pasaulį. Na, tai jo generolai ir davė įsakymus kapito
nams ir leitenantams nesustoti prieš jokias priemones. 
Ir rezultatas: turėjome šimtus ir tūkstančius Mylai arba 
Pirčiupiu!

Štai kur eina mūšy doleriai
ŠIUO tarpu Kongresas svarsto prezidento Nixono 

reikalavimą, kad karo reikalams būtų paskirta 67 bili
jonai dolerių. Tai baisiai didelė suma. Ji esanti reika
linga “laimėjimui karo Vietname,” ir, aišku, prezidentas 
laimės. O tai reiškia, kad per metus šiam karui bus iš
leista po 460 dolerių nuo kiekiveno gyvo Amerikos žmo
gaus.

Tai viena pusė medalio. O štai kita. Šiuo tarpu ne
mažai kalbama apie kovą su vėžiu. Jis be pasigailėjimo 
skina Amerikos žmones. Jis kasmet sunaikina penkis 
kartus daugiau žmonių, negu visos automobilių nelai
mės, o jose, kaip žinia, kasmet užmušama po daugiau 
kaip 50 tūkstančių amerikiečių. O kiek mūsų fede
ralinė valdžia išleidžia dolerių kovai su vėžiu? Ogi tiktai 
po 9 dolerius nuo žmogaus.

Beje, erdvės užkariavimui išleidžiama taipgi gerokai 
daugiau, negu nugalėjimui vėžio ligų. Šiam reikalui kas
met išleidžiama po 19 dolerių nuo žmogaus.

Du nusivylę svečiai...
TOMIS pačiomis dienomis Jungtinėse Valstijose lan

kėsi Jordano karalius Husseinas ir Izraelio gynybos mi
nistras Moshe Dayan. Abudu maldavo daugiau militari- 
nės paramos. Ir abudu, sakoma, sugrįžo gerokai nu
sivylę, nes mūsų prezidentas nė vienam naujų kalnų ne
pažadėjęs.

Prezidentas, matyt, apsirokavo, kad duoti vienam, o 
nieko neduoti kitam politiniai neapsimokėtų.

Džoną Birdą, kuris nusis
tatęs prieš žaibolaidžius, iš
tiko nelaimė: į jo namą tren
kė žaibas ir jį uždegė. Užge
sinę gaisrą, ugnegiasiai pa
tarė įsitaisyti žaibolaidį. 
Tačiau Džonas pasirinko ki
tą “išeitį” — namo numerį 
13 jis pakeitė numeriu 11.

Canada, Lat. Amer., per year, $10.00 
Canada, Lat. Amer. 6 months $5.50 
Foreign countries, per year, $12.00 
Foreign countries, 6 months, $6.50

Brazilijoje žiedo akutės 
brangakmeniai pasirenkami 
pagal profesiją. Gydytojai 
nešioja smaragdus, teisinin
kai — rubinus, inžinieriai— 
safyrus.

Japonijoje yra gaidžiu 
kurių uodegos 3.5-4 metrų.

ĮSTATYMAIS SULAIKYTI 
GYVENTOJŲ SKAIČIAUS 
AUGUMĄ!

Įžymus chirurgas Dr. Ed
gar Berman, buvęs vicepre
zidento Humphrey patarėju 
sveikatos reikalais, sako, 
kitos išeities mes neturime. 
Savo straipsnyje “We Must 
Limit Families by Law” 
(“The N. Y. Times”, gruo
džio 15 dieną) jis prisimy
gęs įrodinėja, kad visos pa
stangos šeimų dydį, gimimų 
skaičių apriboti savanoriš
komis pastangomis nieko 
nedavė ir neduos. Federali
nė valdžia yra paskyrusi 
125 milijonus dolerių pa
skleidimui žmonėse apšvie- 
tos apie gimimų kontrolia
vimą, bet rezultatu nėra.€-7 C

D r. Berman siūlo Kong
resui pradėti formuluoti įs
tatymus, kuriais būtų pri
verčiamos poros sumažinti 
gimimų skaičių. Veikiausia 
jis turi mintyje, kad jeigu 
kuri pora susilaukia dau
giau vaikų, negu įstatymai 
leidžia, turėtų būti skau
džiai baudžiami! O kodėl ne, 
girdi, juk mes baudžiame 
visokius kitokius prasižen
gėlius?

Kaip į tokius Kongreso 
arba valdžios patvarkymus 
pažiūrėtų Amerikos žmonių 
dauguma? Gal jie sukiltų? 
Juk tai būtų kišimasis į as
mens pačius intimiškiausius 
privačius reikalus ?

Dr. Berman i mano, kad 
Amerikos žmonės tokius įs
tatymus priimtų be jokio 
pasipriešinimo.- Antai, jis 
sako, argi mes priešinamės 
Vialdžios .' kišimūisi. į mūsų 
sveikatos, apšvietus,. ' vaikų 
priežiūros reikalus.5 Juk mes 
tupime “Social Security” sis
temą. O vėliausia jau susi
laukėme abortų įstatymo. 
Ir žmonės nesipriešina. Tuo 
būdu jie nesipriešintų įsta
tymui ir šeimų dydį apribo
jančiam.

Tai tikrai nauja nuomonė. 
Veikiausia ji bus pradėta 
plačiau diskusuoti.

TAUTOS NELAIMĖ
Lietuviškoje klerikalų 

spaudoje pasirodė toks 
“džiugus” pranešimas apie 
Lenkiją:

“Krokuvos laikraštis “Ty- 
godnik Powszechny” žinio
mis, katalikų kunigų skai
čius Lenkijoje pokario me
tais gerokai išaugo. Jei 
1944m. jų buvo 7,170, tai 
1964 m. net 16,839. Lenkijo
je prieš antrąjį pasaulinį 
karą buvę 11,394 katalikų 
kunigų. Jeigu tada vienam 
kunigui teko 1,897 tikinčių
jų, tai šiuo metu 1,137. 
Kiekvienai bažnyčią! ar kop
lyčiai tenka bent vienas ku
nigas. Pagal statistinį vi
durkį vienai parapijai pri
klauso apie penki tūkstan
čiai tikinčiųjų”.

Tai didžiulė lenkų tautai 
nelaimė. Matyt, Lenkijoje 
ateistinis žmonių švietimas 
yra labai apleistas, Lenki
jos komunistai ir kiti pa
žangiečiai negali didžiuotis 
laimėjimu šioje labai svai> 
bioje dirvoje.

NORĖJO JAU IR 
MIRUSĮ IŠNIEKINTI

Neseniai mirė žurnalistas 
Juozas Gobis, kuris pa
smerkė Vliko pirmininką 
Valiūną ir kitus “vaduoto
jų” vadus, kad jie puolėsi 
teisinti ir ginti žmogžudžius 

Bražinskus. Dabar sužino
me, kad toks velionio nusi
statymas baisiai pritrenkė 
“veiksnius,”'ir jie buvo pa- 
simoję jau mirusį žurnalis
tą išprievartauti.

Taip informuoja Al. Gi- 
mantas kanadiečių “N. L.” 
(gr. 9 d.). Jis rašo:

“Daug ką gerokai sukrė
tė jo nuomonė apie Bražins
kus, išspausdinta N L lapkr. 
4 d. Kiek daug kalbų kilo 
mūsų visuomenėje, kaip la
bai buvo grobstoma ir ieš
koma toji Nepriklausomo
sios laida, kurioje tos min
tys buvo išspausdintos.

Kai kas tų žodžių J. Go
biui nenorėjo atleisti net ir 
po jo mirties. Štai, šermenų 
metu Clevelande atėjusių su 
velioniu atsisveikinti tarpe 
būta tokių, kurie patys agi
tavo ir kitus prisidėti ragi
no, kad kaip nors reikėtų 
atšaukti velionio parašytuo
sius žodžius.

Tuo reikalu buvo kaman- 
tinėjami mirusiojo giminės, 
tarsi tokiu momentu arti
mieji nebūtų turėję visos ei
lės kitų problemų ir gedu
lo.

Buvo daromos sugestijos, 
užuominos, kaip, esą, tech
niškai tą visą derėtų atlikti. 
Buvo bandoma išaiškinti, 
kokios, būtent, įtakos veiku
sios velionį, koks buvęs jo 
dvasinis stpvis.

Jei būtų galima, rasi, in
kvizitoriai gal būtų pasiren
gę atlikti ir post mortem, 
kad tik radus gal kokių pa- 
taloginių pasikeitimų ar ki
tokių, vienokių ar dar kito
kių žymių, Todahčių, kodėl 
velionis taiįri b he kitaip pa
rašęs.”' 1 0

GARBINGAS 
IR TEISINGAS 
MOTINOS BALSAS

I

Vilniaus “Tiesos” kolum- 
noje “Dienos aidai” (gr. 11 
d.) skaitome:

Anądien viena motina, at
ėjusi į redakciją, skundėsi:

— Vakar grįžo sūnus gir
tutėlis. Namuose visada draus- 
davau, aiškindavau, kad gir
tavimas blogybė, o štai dabar 
nuėjo į darbą ir. . .

Pasirodo, kad sūnus Stasys, 
baigęs vidurinę mokyklą, pra-; 
dėjo dirbti gamykloje, o 
čia—pirmojo atlyginimo lais
tymo tradicija. Nori nenori— 
gerk, “būk vyras.”
• Paskambinome į gamyklą, 
o ten:

| — Mes jam gi nesu pylėme 
į burną. Be to, jam devynio
likti . . .

Ar negalętą gamyklų ir 
įmonių visuomeninės organi
zacijos sugalvoti gražių dar
bininkiškų tradicijų, pažy
minčių pirmą algą, kad jos 
ilgam išliktų atmintyje be al
koholio? Girtavimas pirmo
jo atlyginimo proga — tikrai 
netikusi tradicija. Prieš ją 
reikia ryžtingai kovoti. Ma
tyt, tai yra ypač svarbi įmo
nės [komjaunuolių pareiga. Ne 
nusigėrusiam, o su pakelta 
galva ir gražiu įkvėpimu rei
kia pradėti jaunam žmogui 
savo gyvenimo kelią. Tegu 
pirmą algą įteikia įmonės va
dovas ar garbingi darbo ve
teranai, ar draugai komjau
nuoliai. Tegu nuskamba pa
garbos žodžiai dirbančioms 
rankoms, darbo žmogui.

PIKTAS MELAGIUS
“Diplomatijos šefas” S. 

Lozoraitis šitaip biauriai 
meluoja:

“Kaip žinome iš pasauli
nės spaudos, spalio 15 die
ną lietuvis Pranas Bražins
kas, skrisdamas su savo sū
num Algirdu sovietų lėktu
vu iš Batumo į Suchumą, 
privertė pilotą pakeisti 
kryptį ir nusileisti Turkijo
je. Pilotui įsiūbavus lėktu
vą, kad Bražinskas pargriū
tų, pastarojo revolveris iš
šovė. Lėktuvo palydovė bu
vo tokiu būdu atsitiktinai 
užmušta, o pilotas ir vienas 
patarnautojas sužeisti!” 
(“Draugas,” gr. 14 d.)

Vadinasi, tik vienas šū
vis buvo iššautas, ir tas tik 
per nelaimę, nuo kurio krito 
patarnautoja. Betgi faktas 
yra, kad beveik mirtinai bu
vo sužeistas lėktuvo pilotas, 
sužeistas taip pat jo padė
jėjas ir dar vienas žmogus. 
Ir tai, pagal melagių Lozo
raitį, tik nuo vienos nelai
mingos kulkos!

Iš tikrųjų gi ištirta ir su
rasta, kad buvo Bražinskų 
paleista daugiau kaip 20 šū
vių.

Branchburg, N. J. — 22 
metų Mary Lou Bryant liet
sargiu smarkiai kirto ,42 
metų P. P. Emanueliui į 
smilkinį. Jis nuvežtas ligo
ninėn mirė^o ji Areštuota.

Redakcijos atsakymas
Antanui Bačenui.— Jūsų 

straipsneliu “Saugokime sa
vo pinigus” negalime pasi
naudoti. Jūsų minima or
ganizacija kol kas nėra nie
kam milijono' dolerių pa
skyrusi. Nenorime nesu
sipratimo. Atleiskite.

JAU PLIEKIA
SAVUOSIUS 1

So. Bostono menševikų 
“K.” (gr. 15 d.) vedamaja
me “Pražūtingų nesąmonių 
šnekėjimas” smarkiai vano
ja kailį saviesiems. Reika
las liečia tą patį Simą Ku
dirką, kuris, kaip žinia, ap
sivogęs ieškojo prieglaudos 
amerikiečių laive. Kaip ži
nia, Amerikos reakcinėje ir 
lietuviškų veiksnių spaudoje 
buvo paskelbta, kad Simas 
dargi “norėjo suteikti Ame
rikai gyvybinių informacijų 
apie sovietų žvejų laivų šni
pinėjimo operacijas.” Ypač 
storai tą pabrėžė čikagietis 
kongresmanas Roman Pu- 
cinski viename savo pareiš
kime.

Na, o kaip žinoma, nie
kur niekas sugautų šnipų 
neglosto. Taigi, Simo nusi
kaltimas dvigubas — apsi- 
vogimas ir šnipinėjimas. To
dėl juo mažiau jis užsitar
nauja užuojautos.

Po geroko laiko “K.” re- 
d a k t o r i u s, matyt, apsi
svarstė ir priėjo išvados, 
jog čia jo didvyriui ir kan
kiniui Simui Kudirkai yra 
tarnaujama meškiškai. “Pra
šome :

“Tokius pat spėliojimus 
jau visai tikra žinia verčia 
pasigavusi spauda, televizi
ja ir radijas. Ir visa tai iš
sprūdo iš išsižiojusios gerk
lės anksčiau, negu smegenys 
spėjo patikrinti, ką liežuvis 
šneka.

Išvadoje, — sovietai Simą 
Kudirką padarė vagimi, d 
žmogaus ir lietuvio; laisves 
gynėjai, net neturėdami jo
kių įrpdymų, jprpadėtį mir
tinai pasunkino, paskelbda
mi jį amerikiečių šnipu...” 

Ir šaukia: “Kur tų žmo
nių protas!” Girdi, “nesgi 
dar ne komunistai, o mes 
patys jau padarėme Kudir
ką šnipu.”

SVEIKATOS REIKALAIS 
i

Lėtinis bronchitas ir kaip 
ji gydyti

Lėtinis bronchitas — pa
stovus ar pasikartoj antis 
bronchų sudirginimas ar 
uždegimas. Tai labai pa
plitęs susirgimas.

Lėtinį bronchitą gali su
kelti įvairūs kvėpavimo ta
kų gleivinę dir ginantys 
veiksniai (dūmai, dulkės), 
infekcija, padidėjęs orga
nizmo jautrumas ir kt. 
Daug reikšmės turi bron
chų gleivių pagausėjimas ir 
bronchų virpamojo epitolio 
pakenkimas. Manoma, jog 
infekcinis procesas atsiran
da, kai sutrinka bronchų iš- 
sivysri’^o funkcija ir juose 
susikauni a skreplių. Ir 
sveikų žmonių viršutiniuo
se kvėpavimo takuose visa
da yra bakterijų, tačiau jos 
ligos nesukelia. Bronchuose 
esą mikrobai gali sukelti 
bronchitą tik tada, kai su
silpnėja organizmo apsau
ginės jėgos. Čia didelę reikš
mę turi nušalimas. Viso or
ganizmo arba dalies, ypač 
kojų, nušalimas sutrikdo 
bronchų ir plaučių kraujo
taką. Tada bronchų gleivi
nė pabrinksta, ir mikrobai 
lengvai į ją prasiskverbia. 
Šaltis gali ir tiesiogiai su
dirginti bronchų gleivinę, 
pvz., sutrikus normaliam 
kvėpavimui pro nosį ar ilgą 
laiką giliai kvėpuojant šal
tame ore. . ’

j Lėtinis bronchitas gali at
sirasti, persirgus tymais, 
kokliušu, gripu, viršutinių 
kvėpavimo takų kataru ir 
kitais infekciniais susirgi
mais. ’ Dažnai bronė h i t a s 
tęsiasi’ n u o vaikystės, per
sirgus minėtosiomis ligo
mis. ■' Dažnai lėtinį bronchi
tą sukelia dulkės, ilgesnį 
laiką mechaniškai ir che
miškai dirginamos bronchų 
gleivinę. Lėtiniam bronchi
tui geras sąlygas sudaro 
rūkymas. Dažnai suodžių 
dalelės, nikotinas dirgina 
bronchų gleivinę, sukelia 
kosulį.

Pagrindiniai lėtinio bron
chito simptomai yra šie: 
kosulys, skrepliavimas (at- 
kosima daugiau skreplių 
rytais), padidėjęs naktinis 
prakaitavimas. Lengvais at
vejais ir kai pakenkti tik 
stambieji bronchitai, skrep
lių gali būti nedaug ir jie 
atkosimi lengvai. Kai už
degiminis procesas paliečia 
smulkius bronchus, skrep
liai sunkiai atkosimi. Kar
tais esti tik sausas ir ne
pastovus kosulys, kitų ligos 
reiškinių nebūna. Vasarą 
ligoniai paprastai nekošti 
ir jaučiasi gerai. Rudenį ir 
žiemą kosulys atsinaujina. 
Dažnai kosintys žmonės ne
sikreipia į gydytoją, patys 
vaistinėse prašo vaistų nuo 
kosulio, stengdamiesi juo 
atsikratyti. Iš tikrųjų lėti
nio bronchito atveju nerei
kia žiūrėti į kosulį kaip į 
kokį blogį, kenkiantį žmo
gaus sveikatai, — tai orga

SVAJONĖ
Jei pakilčiau į mėlynę,
Aukščiau žvaigždžių tolimų,
Ir surasčiau žmonių laimę, —

Ją parnešusi be baimės
Išdalinčiau tarp visų. ►
Diena bėga. Ateity
Bus laikai visai kiti,
Ne svajonių jie sparnais ?

Į žvaigždynus nusileis,
O tvirtais tikrais keliais
Į mūs žemę laimę skleis.

K. Žakavičienė
Kaunas, 1970.VI.19 ■ r. . i

nizmo apsauginis refleksas^/ 
naudingas veiksmas, pade
dantis bronchams apsiva
lyti nuo dulkių, mikrobų, 
skreplių. Todėl negalima 
ieškoti vaistų kosuliui mal
šinti, kai reikia, atsikosėji
mą lengvinančių vaistų. Tik 
išimtinais atvejais, kai la
bai vargina sausas kosulys, 
vartojami kosulio refleksą 
slopinantys medikamentai.

Sergančiųjų savijauta pa
blogėja, kai prisideda bron
chų spazmai. Šiems besi- 
kartojant, gali išsivystyti 
bronchinė astma.

Lėtinis bronchitas dažnai 
trunka daugelį metų. Dėl 
jo vėliau gali susidaryti 
bronchų išsiplėtimas — iš
sivystyti bronchechtazinė li
ga, lėtinis plaučių uždegi
mas, plaučių išsiplėtimas.. 
Todėl labai svarbu neuž
leisti lėtinio bronchito. De^ 
ja, daugelis ligonių, taip 
pat ir kai kurie gydytojai 
nepakankamai dėmesio ski
ria šiai ligai. Tokia pažiū
ra, žinoma, nepadeda iš
vengti galimų labai nemalo
nių komplikacijų.

Gydant lėtinį bronchitą, 
svarbu išaiškinti jį sukėlu
sias bei skatinančias prie
žastis ir laiku jas šalinti. Lė
tiniam bronchitui atsirasti 
ir paūmėti turi reikšmės 
priedinių veido ertmų užde
gimas, pasikartojančios an
ginos, infekcijos ž i d i ni a i 
dantyse, nosies polipai. To
dėl šias ligas reikia rūpės- - 
tingai gydyti. Svarbią 
reikšmę turi ryžtinga kova 
su dar plačiai visuomenėje 
paplitusiais įpročiais rūkyti 
ir dažnai vartoti alkoholi
nius gėrimus. Asmeninas, 
kuriems lėtinis bronchitji^ 
dažnai paūmėja rudenį ir 
žiemą, patartina gydytis 
mūsų šalies pietiniuose 
rajonuose arba mūsų res
publikos Druskininkų, Birš- * 
tono kurortuose bei sausų 
spygliuočių miškų vietovė
se.

Didelę reikšmę bronchito 
profilaktikai turi organiz
mo grūdinimas bei atspa
rumo ugdymas, ypač vai
kų ir paauglių amžiuje. 
Grynas oras, protinio ir fi
zinio darbo racionalus de
rinimas, taisyklingas ir pil
navertis kvėpavimas — vi
sa tai gerina plaučių venti
liaciją ir padeda išvengti 
šio susirgimo.

Doc. A. Petrauskas 
(Iš “Mokslas ir Gyvenimas”)

i

Pasirodo, sportu užsimi
nėjo net didieji plunksnos 
meistrai. Vokiečių poetas 
Gėtė nuostabiai čiuožė, Diu
ma užsiiminėjo gimnastika 
ir fechtavimu. Didysis pran
cūzų rašytojas E. Zola buvo 
geria u s i a s dviratininkas. 
Neveltui jis buvo išrinktas 
pirmųjų Prancūzijos dvira
čių lenktynių garbės nariu.
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Pėsčiųjų ir važiuotoje problemos 
čia ir Lietuvoje

Gyvendamas porą savai
čių Vilniuje vasarą, 1970 
m., susidariau nuomonę, 
kad ten važiuotojai gatve 
turi daugiau teisės pirme
nybėje, negu pėstieji. Man 
atrodo, kad ten pėsti pri
valo daugiau saugoti savo 
gyvybę ir duoti pirmenybę 
važiuotojui, kai pėsčias 
bando pereiti gatvę. O va
žiuotojas automobiliu, taip
gi man atrodo, gali sau lėk
ti be atodairos, jei tik nėra 
prieš ji kontrolinės šviesos 
— raudonos, žalios.

Kad visur yra keliavimo 
tvarko, tas ne naujiena 
tiems, kurie gyvena bile pa
saulio dalyje didmiestyje. 
Bet iei paimsime už pavyz
di New Yorka. tai čia pės
tieji turi daugiau užtikrini
mo nereiti skersai gatvę 
čielvbėie. negu vilnietis Vil
niuje eidamas skersai gat
vę. Svečiui ten tikrai keb
lu...
r New Yorke (ir kituose 
Amerikos miestuose) pės
čiųjų perėjimo vietos per 
gatve taip rūpestingai pa
žymėtos, kad bile vienas 
vargiai padarys klaidą, ka
da ir kur jis gali eiti sker
sai gatve be baimės būti 
sutriuiškiintas važiuotojo. 
Prie veiklingų skersgatvių 
yra nužymėtos šviesos, ka
da pėsčias gali eiti skersai 

.gatvę, o važiuotojas priva
lo ten sustoti ir palaukti, 
pakol pėsčias pereis gatvę. 
O jei kontroliuojanč i o s 
šviesos nėra, tai stačiai ant 
gatvės žymiausiais dažais 
pažymėtos liniios, takai, 
kur saugiai pėsčias gali ga
tve pereiti.

Tr Vilniuje, gal ir kituose 
(didmiesčiuose Lietuvoje, 
vietos nažvmėtos, kur pės
čias gali eiti skersai gatve. 
Bet tokie pažymėjimai da

žniausia žinomi tik vieti
niams, kurie gyvena arti 
tokio perėjimo ir juomi da
žnai eina. Pavyzdžiui, tas 
porą savaičių Vilniuje gy
venau Neringos viešbutyje. 
Valgyti reikėjo eiti į Vil
niaus viešbutį, kuris sker
sai gatvės, tik biskis po 
kaire. Abu viešbučiai ant 
Lenino prospekto — gy
viausioje gatvėje važiuoto- 
iais ir pėsčiais. Visada ten 
žmonių “kaip bažnytkaimy
je per ‘šventą Petrą’,” kaip 
vienas mano giminė man 
sakė: pilna jų naktį ir dien- 
ną. Man Vytautas Glovec- 
kas parodė, kuria vieta ga
liui nereiti skersai prospek
tą. Liepė jis saugotis va
žiuotojų ir laikytis to tako.
Pavalgius Vilniaus viešbu

tyje. Vytautas nuėjo savais 
keliais, o aš grįžau link Ne
ringos, pilnai jausdamas, 
kad matysiu pažymėtą vie
ta, kur pereiti prospektą. 
Praėjau ir Neringą, ir vėl 
daėiau iki Vilniaus viešbu
čio, bet jokios žymės gatvė
je neradau, kur galėčiau 
saugiai ir legaliai pereiti 
ja. Paimtas bevilties, šo
viau skersai prospektą, ma
nydamas, kaip jau bus, taip 
bus.

Pavakarėje vėl turčiau 
eiti skersai prospekto. Da
bar su manimi buvo mano 
giminaitis Albinas Molis. 
Kai priėjome tą vieta, kur 
ryta aš per ia perlėkiau, tai 
ir dabar toje vietoje dū
miau per ja. Kai Albinas 
mane pasivijo, sako: “A- 
dnlfai. jeigu tu taip eisi per 
Vilniaus gatves, tai tu vie
name gabale New Yorko 
nepasieksi.” Prižadėjau 
jam tain daugiau nedaryti, 
duodamas iam suprasti, kad 
aš eisiu skersai tik ten, 
ku>’ nažvmeta eiti.

Kai su Albinu persisky-

riau, susirūpinau tikrai žiū
rėti, kur gi tos pažymėtos 
vietos eiti skersai. Jeigu 
vietiniai žino, tai ir aš pats 
turiu rasti jas.

Ant gatvės pažymėta nė
ra, ant šaligatvio pažymė
ta nėra, nėra nei kokiame;

A. PETRIKĄ

Švietimo ir mokslo židinys
Lietuvos TSR “žinijos” 

Draugija, nuo 1957 metų 
Vilniuje leidžia populiarų 
mėnesinį žurnalą “Mokslas 

” Žurnalasstulpe pažymėta tokip rei- gyvenimas, 
kaip. Pradėjau žiūrėti į talpina straipsnių iš moks- 
langus, duris ir sienas na
mų. Nieko panašaus nesi
mato. Pakėliau akis gero
kai aukštai į namų sienas.

Taip! Gi, va, aukštai prie 
namo sienos maža lentelė, 
ant kurios rašo, jog čia pe
rėjimas skersai prospektą. 
Nesistebėjau, kad aš jos 
nemačiau pirmiau. Liepų 
lapais lentelė apsupta nuo 
matymo, tai kaip aš ją ma
tysiu, o dar tik ką atvykęs 
iš už penkių tūkstančių my
lių...

Kita įdomi mada Vilniu
je. Atrodo, kad autobusai 
mažai laiko duoda kelei
viams lipti į busą. Todėl ke
leiviai susirenka prie busų 
sustojimo vietų ir stovi ap
valioje grupėje, ne eilėje. 
Kai busas sustoja, tai visi 
žaibišku greičiu kad jau 
šauna į busą, tai šauna, 
nežiūrėdami, katras už ka
tro užklius. I

A. Gilmanas

J SEZONINIS SVEIKINIMAS g
# Sveikinu gimines, draugus, pažįstamus ir
K “Laisvės” kolektyvą su Naujaisiais 1971 Metais. W 
| Visiems sėkmės, stiprios sveikatos ir daug sau- s? 
| lėtų dienų.

Antonette Russ,
| Yucaipa, Calif.

Apie voratinklius
Vorai ne veltui vadinami 

geriausiais audėjais. Savo 
tinklus jie ne tik greitai au
džia, bet ir gamina įvairios 
kokybės voratinklius, pri
klausomai nuo jų paskirties. 
Iš dviejų porų liaukų jie iš
leidžia “bėgiojimo siūlus,” 
kuriais persikelia į kitą vie
tą. Iš penkių šimtų liau
kų— lipnius siūlus vabz
džiams gaudyti. Iš kitų tri
jų šimtų — labai stiprius 
siūlus aukai apipainioti. Iš 
šešių — siūlus kokonams. Iš 
dviejų — “ašinius siūlus.” 
Ir iš dviejų ypač didelių 
liaukų — lipnią medžiagą, 
kuri saulėtą dieną kaip la
šelis spindi voratinklyje ir 
privilioja vabzdžius. Šios 
liaukos veikia kaip filjerės, 
kurios vartojamos sinteti
nio pluošto gamyboje. Vo
ratinklio storis 0.08 iki 1 mi
krono. Kai kurie vorai ga
mina 2.5 mikrono pločio ir 
0.4 mikrono storio į juostą 
panašų voratinklį. Žmonėms 
laboratorijoje pavyksta pa
gaminti 5 mikronų storio 
plaušelį.

SEZONINIS SVEIKINIMAS g
Nuoširdžiai sveikinu Naujųjų Metų proga 

“Laisvės kolektyvą ir jos skaitytojus. Taipgi 
sveikinu visus savo draugus ir drauges, su ku- 
riais man prisieina nuolat dirbti naudingą vi- ® 
suomenės darbą. Sveikinu savo gimines Ameri- J? 
koje ir Lietuvoje sesutes Elzbietą ir Anelę, dūk- 
terėčias ir jųjų šeimas. Linkiu visiems sėkmės įi 
ir tvirtos sveikatos. Lai būna 1971 džiaugsmo 
metai. m

P. Žukauskienė, @
Westwood, Mass. ®

i Naujųjų 1971 Metų Proga p 
j Sveikinu visą “Laisvės” kolektyvą, rašytojus, g 
f skaitytojus, rėmėjus čia JAV ir Tarybų g 
f Lietuvoj, jos valdžią, kultūros ir meno apšvietos g 
f ir visus teisingus darbo žmones JAV ir Lietu- g 
r vos Tarybinės Sąjungos Respublikoje. Linkiu g 
( visiems daug tvirtos sveikatos, ilgiausių gyve- g 
f nimo metų, laimės ir džiaugsmo, sėkmės dar- J& 
f buose ir gyvenime. Taikos ramybės ir draugiš- B 
f kūmo visų tautų pasaulyje! g
' Su didžia pagarba ir širdinga padėka LTSR g 
f valdžiai už viską ir mano viešnage Lietuvoje. g 
f Jonas Smalenskas g
i Miami, Fla. g

Elektronika valdo 
žmogaus nuotaiką

Ispanų fiziologas R. Del
gado sukūrė elektroninį 
įrenginį, kuriuo galima val
dyti žmogaus elgesį. Mano
ma, kad ypač daug jis ga
lės padėti, gydant nervų li
gas, juo būtų galima page
rinti ir sveikų žmonių savi
jautą.

Įrenginį sudaro miniatū- 
riniai elektroniniai prietai
sai, patalpinami po galvos 
oda. Pirmieji bandymai pa
rodė, kad žmogaus emocijos 
keičiasi priklausomai nuo 
siunčiamų signalų pobūdžio 
ir jų nukreipimo į atitinka
mą smegenų centrą. Bando
mieji pajusdavo pasitenki
nimą, baimę, pasibaisėjimą 
ir t. t, Taip buvo galima 
sukelti agresyvumą ir nepa
prastą linksmumą.

Kinų jūroje veisiasi žuvis 
daijui. Geriausiai ji kimba 
ant savo draugių uodegų. 
Kartais meškeriotojai iš
traukia kelių žuvų grandi
nę.

lĮo, meno, literatūros, visuo-. 
menės ir kitų humanitari
nių sričių. Tai nepaprastai 
vertingas ir įdomus žurna
las. Amerikos lietuviai re
tas kuris jį mato. Tad, ma
nau, bus gera paminėti bent 
dalį vieno jo numerio, susi
pažinti su juo. Pav., 1969 
m. nr. 9 išspausdinta net 15 
pagrindinių straipsnių.. Su
sipažinkime bent su ju da
lele :

Algirdas Mackevičius sa
vo straipsnyje “Volgps Del
toje” rašo apie vieną Rusi
jos miestą, Astra c’ 
įkurtą prieš 400 met 
gos žiotyse - deltoje, 
jos jūros šiauriniam^ kran- 

!te. Tai unikalus miestas, 
kokio visame pasaulyje nė
ra. “Jo centrą puošia—sa- , 
ko straipsnio autorius—ga
lingas kremlius su būdin
gomis ‘kremliškomis’ sieno- 

|mis ir masyviais bokštais. 
(Kremlius — tvirtovė gynė . 
Volgą, ir Rusiją, nuo toto
rių, persų ir turkų agresi
jos—A. P.) Miestą dalija ( 
Volga ir jos gausios atša- , 
kos, o atskirus kvartalus 
jungia tiltai ir tilteliai...

Astrachanės žuvies pra
monė gamina daugiau kaip 
pusę visos srities išleidžia
mos maisto pramonės pro
dukcijos. Volgos žemupy
je žvejojamos labai vertin
gos eršktinės žuvys-eršk.etai 
(“sturgeon”), iš kurių gau
nami juodieji ikrai. T. 
S-ga turi pasaulinį juodųjų 
ikrų monopolį. O Astracha
nėje pagaminama dau
giausia erškėtinių žuvų ga
minių ir juodųjų ikrų,” — 
vadinamų “kaviaru.”

Volga — didžiausioji Eu
ropos upė, kuri savo van- 

“ denis išpila į Kaspijos 
1 jūrą. Volga aprūpina van- 
. deniu miestus, didžiules
• elektrinių užtvankas, dirb- 

1 tines jūras-ežerus, žemės 
drėkinimo priemones ir kt. 
Dėlto joje vandens kiekis

’ vis mažėja. Mažėja van- 
; duo ir Kaspijos jūroje. Tuo 
’ klausimu susirūpinę gamti
ninkų, hidrologų bei moks- 

' lininkų kadrai. Kaspijos 
paviršius yra 27 metrus 
(apie 88 pėdas) žemiau van
denyno lygio. Pavasarį, kai 
Volga patvinsta, — pakyla 
ir Kaspijos vanduo.

Volgos žiotyse, kaip kad
• Nilo ar Mississippi upių 
į žiotyse, yra didelis 12,000
■ kvadratinių kilometrų (7,-
■ 200 angį, mylių — A. P.) 

žemės trikampis, pagrindu
• atsirėmęs į Kaspijos jūrą. 

Delta išraižyta apie devy-
• niais šimtais upių bei upe

lių vagomis. Tai vis su-
• skilusios Volgos šakos. “Ga-
• Įima plaukti šiauriniu Kas- 
; pi jos pakraščiu — sako au
torius — apie 200 kilomet-

i rų (120 angį, mylių—A. P.) 
i ir vis rasime į jūrą tekan- 
i čių Volgos atšakų.”

Dėl nuolata mažėjančio 
vandens debito Volgoje .ir 
Kaspijoje, eršketai (“stur- 

, geons”) nebegali pasiekti 
savo natūralių (gėlo van
dens) nerštaviečių. Dėlto 
jiems priemonišku būdu 
įruošta veislynai, kur jie 

; palieka savo ikrus. Iš jų iš- 
. sivystę žuvytės suleidžia
mos atgal į jūrą augti. 
Eršketai, kaip lašiša (“sal
mon”), grįžta neršėti į tą 
pačią vietą, kur jie “gimė.”

Volgos deltoje-rezervate 
globojami ir retai užtinka
mi paukščiai, kuriuos anks
čiau brakonieriai buvo be- 
baigią išnaikinti. Volgos 
delta paversta rezervatu- 
draustiniu 1919 m., kai Le
ninas pasirašė specialų įsa- 
kymą.

hanę, 
ų Vol- 
Kaspi-

Antanas Viršulis rašo 
apie “Saulės ir kalnų kraš
tą” — Tadžikiją, pietinės 
Azijos šalį, esančią už tūks
tančių mylių nuo Lietuvos. 
Š. m. rugsėjo mėn. T. Lie
tuvos . respublikoje įvyko 
Tadžikijos TSR kultūros 
ir meno dekada. Ta proga 
straipsnio autorius supažin
dina žurnalo skaitytojus 
su to tolimo krašto gam
ta, topografija, žmonių pa
pročiais, menu, mokslu ir 
kitomis jų gyvenimo fazė
mis.

Tadžikija išsidėsčiusi tar
pe Kinijos ir Afganistano. 
Jos kalnų viršūnėse guli 
niekad netirpstantis snie
gas, o žemumose — auga 
pusiaut r epiški vaisiai ir 
kiti augmenys. Joje gausu 
šilko, medvilnės (bovelnos), 
metalų bei mineralų ir ki
tokio turto. Ten dera kvie
čiai, ryžiai. Kalnų šlaituo
se auga vynuogės, citrinos, 
apelsinai, pomidorai.

Galima sakyti, jog Tadži
kijos “amžius” siekia tik 
apie 50 metų. Ikitarybiniais 
laikais ji buvo tamsus už
kampis, didžiulis kapiny
nas. Nebuvo nei vienos 
aukštesnės mokyklos, nei 
vieno gydytojo ar ligoni
nės. Tad žmonės masiškai 
sirgo šiltine, cholera, tifu, 
trachoma, raupais, materi
ja ir kitomis epideminėmis 
ligomis, kurios tūkstančius 
jų nusinešdavo į šaltus ka
pus.

> Dabar ten veikia viduri
nės ir aukštosios mokslo 
įstaigos. Tadžikai ypatin
gai domisi matematika as
trofizika ir kitais mokslais. 
Ginaro slėnyje, kur daugiau 
kaip 200 naktų per metus 
būna giedra, įruošta didžiu
lė astronominė observatori
ja, kur astronomai nuola
tos skaito beribės gamtos 
knvgą. Yra pakankamai 
gydytojų, ligoninių, mo- 
mokyklų. Visos epideminės 
ligos pažabotos.

Per paskutiniuosius 30 
metų Tadžikijos gyventojų 
skaičius pakilo 2.6 kartų, 
t. y., iš milijono pasidarė 
2 milijonai ir 600 žmonių. 
Visasąjunginis gyventojų 
surašymas 1970 m. parodė, 
jog ten yra 2,900,000 žmo
nių, kone tiek, kaip ir Lie
tuvoje. Tai sparčiausiai au
ganti T. Sąjungos respubli
ka. Daug dėmesio kreipia
ma į vaikus, jų auklėjimą. 
Jų šeimos didelės (po 6-7 
vaikus). Beveik puse gy
ventojų dar neturi 20 me
tų; trečdalis gyventojų — 
iki 9 metu vaikai., Tai jau
niausias T. Sąjungos kraš
tas!

turtai,” autorius teigia:
“Visais laikais labai svar

bią Vilniaus universiteto 
bibliotekos fondų dalį suda
rė rankraščiai... Per šimt
mečius buvo surinktas di
delis ir vertingas Vilniaus 
universiteto bibliotekos 
rankraštynas. Šiuo metu 
pr i s k a i t o m a apie 86,000 
rankraštinių vienetų: do
kumentų, mokslinių trak
tatų ir disertacijų, grožinės 
literatūros ir meno kūrinių, 
laiškų, dienoraščių ir kt... 
Aišku, kad XVI amžiuje, 
kai spausdintų knygų dar 
buvo nedaug, bibliotekos 
fonduose buvo rankrašti
nių knygų... Vilniaus uni
versiteto bibliotekos fondai 
smarkiai nukentėjo, 1943 
m. hitlerininkams uždarius 
Vilniaus universitetą ir jo 
biblioteką.”

Tarp įžymesnių lietuvių, 
kurių tūli rankraščiai sau
gomi kalbamojoje bibliote
koje, yra dr. V. Kudirka, 
d r. J. Basanavičius, dr. V. 
Pietaris, V. Mickevičius- 
Kapsukas, kun. A. Viena
žindys (Vienožinskis), kun. 
A. Tumas-Vaižgantas, kun. 
J. Bretkūnas, vysk. M. Va
lančius, S., Daukantas, J. 
Biliūnas, P. Višinskis, J. 
Žymantienė-Žemaitė, G. 
Petkevičaitė - Bitė, M. Peč- 
kauskaitė - Šatrijos Raga
na, Z. Gaidamavičius-Zig
mas Gėlė, B. Sruoga, V. My
kolaitis - Putinas (romano 
“Altorių šešėly” rankraš
tis), K. Būga, J. Jablonskis- 
Rygiškių Jonas, S. Baltra- 
maitis, M. Riomeris, B. 
Pranskus - Žalionis ir kiti.

Biblioteka puikuojasi ir 
autografais pasaulinio mas
to rašytojų, poetų, moksli-

gios. Biblioteka gimė 1570
Vilniaus Akademijos rū

muose, kuriuos sudarė ra- 
šytojo-mokslininko A. Kul
viečio 1539 m. įsteigta moks
lo kolegija ir 1566 m. juri
dinė mokykla, įkurta kara
liškojo teisių patarėjo, P. 
Roizijaus. Vilniaus univer
sitetas įsteigtas 9 metais 
vėliau, taigi jo 400-metinė 
sukaktis bus minima tik 

11979 m. 
i

Akademijos bibliote kos. 
kuriai tarybiniais laikais 
suteiktas mokslinės bibliote
kos vardas, steigėju laiko
mas DLK Žygimantas Au
gustas (jaunasis), pavedęs 
jai savo asmeninę bibliote
ką iš 2,5Q0 tomų. Juo pase 
kė ir kiti Lietuvos kuni
gaikštystės didikai, kaip 
vysk. Valerionas Protavi- 
čius, Leonas Sapiega (3,000 
knygų), vysk. Jurgis Albi
nus, broliai Radvilos ir ki
ti. Taip, kad po 9 metų — 
universitetas paveldėjo di
džiulę biblioteką.

Iki Vilniaus universiteto 
atidarymo, feodalinėje Lie
tuvoje aukštųjų mokyklų 
suvis nebuvo. Didiku vaikai 
mokėsi užsieniuose, o liau
dis buvo tamsi, bemokslė. 
1397 m. Prahos universite
tas įsteigė specialų lietu
viams skyrių-kolegiją. Daug 
Lietuvių XV amžiuje mo
kėsi Krokuvos ir Lvovo 
universitetuose. 1755 me
tais įsteigtas universitetas 
Maskvoje. Į protestantų 
universitetus Skandinavijo
je ar Prūsijoje — katalikiš
kieji Lietuvos turtuoliai sa
vo vaikų leisti nenorėjo, bi
jojo, kad tie “neišklystų iš 
tikėjimo vagos.”

Vilniaus universiteto bib-įninku, menininkų, muzikų, 
liotekai daug pakenkė Pa
baltijyje vykę karai bei vo
kiečių okupacija. Jie daug 
turto iš ten išgrobstė! Ta
čiau ji šiuo metu jau pusė
tinai atsigavo. Biblioteka 
turi ryšių su viso pasaulio 
šviesuomene, mainais gau
na knygų iš kitų kraštų ir 
laipsniškai turtina savo 
fondus.

m.

vis u o m e n i n i n k ų ir kitų 
į ž yzm y b i ų, tokių kaip L. 
Tolstojus, DLK Žygiman
tas Augustas, Steponas Ba
toras (kurio vardu buvo 
pavadintas Vilniaus univer
sitetas), M. Kutuzovas, F. 
Volteras, P.. Beranzė, T. 
Dostojevskis, A. Mickevi
čius, E. Ožeškienė, S. Sta
nevičius, kompozitoriai F. 
Listas ,J. Masne, N. Glinka, 
P. Čaikovskis, A. Rubin- 
šteinas ir kt.

Taigi žurnalas nepapras
tai įdomus. Jo tiražas 198,-

Filologijos mokslų kandi
datas Vladas Žukas patei
kia įdomų straipsnį apie 
retus rankraščius, taupo
mus Vilniaus universiteto 000 egz. Gaila tik, kad to-
bibliotekoje. Savo brandžia-' kia maža jo didžiulio tiražo 
me rašte, “Rankraštyno dalis pasiekia mūsų kraštą!

Tai vis naujas žingsnis, 
palyginus su vakardiena

Kam dažn’au tenka pa
vartyti Tarybų Lietuvos 
spaudą, mato, koks intensy
vus dabar gyvenimas mūsų 
tėvų žemėje. Kiekviena die
na sklidina gerų naujienų— 
mokslo ir ekonomikos, švie
timo ir kultūros. Vienos jų 
apima visą kraštą, kitos — 
smulkesnės, liečiančios vie
ną ar kitą rajoną, miestą, 
miestelį, apylinkę. Tačiau 
visoms joms — ir didelėms, 
ir mažoms — būdinga ta pa
ti kryptis: tai vis naujas 
žingsnis, palyginus su va
kardiena, naujas didesn’s 
ar mažesnis indėlis į mūsų 
tautos materialinius ir dva
sinius aruodus.

Neseniai paskelbta, kad 
plačiai žinomam dainininkui

Vyautas Bogušis ir Sta
sys Pupeikis paruošė labai 
įdomia istorinę apybraižą 
apie Vilniaus universiteto Virgilijui Noreikai suteik- 
bibliotekos 400-metinį jubi- tas garbingiausias — Tary

bų Sąjungos liaudies artisto 
vardas. Kita dainininkė, 
taip pat tarybinės konser
vatorijos auklėtinė — Nijo
lė Ambrazaitytė Bukareš
te, Tarptautiniame Dž. Ene- 
sku vokalistų konkurse lai
mėjo sidabro medalį.

Nėra tos savaitės, kad

lieju.
Vilniaus biblioteka yra 

seniausias švietimo ir moks
lo židinys ne tik Lietuvo
je, bet visoje dabartinėje 
Tarybų Sąjungoje, visame 
Pabaltijyje ir Rytų Euro
poje. Ji turi unikalę isto
riją, kuri neturi sau ly-

i laikraščiai nepaskelbtų vis 
naujo pluošto ką tik išleis
tų knygų. Pačių naujausių 
sraute A. Baranausko “Raš
tų” dvitomis, etnografų vei
kalas “Panemunių dzūkai”, 
B. Kerbelytės monografija 
“Lietuvių liaudies padavi
mai”, prof. J. Čiurlionytės 
atsiminimų apie M. K. Čiur
lionį knyga, R. Rakausko ir 
A. Sutkaus fotografijų lei
dinys “Šalis ta L’etuva va
dinas” ir t. t. ir t. t.

O žvilgterkime į dailės pa
rodų skelbimus, į koncertų 
recenzi j as, pasido m ė k i m e 
teatrų programomis...

Nepamirškime, kad šian
dien, televizijos laikais, tai, 
kas vyksta Vilniuje, Kaune 
ar kuriame kitame Lietuvos 
mieste,—apima visą kraštą.

Dar daugiau — mokslo, 
meno, kultūros ryšiai nesi
riboja vien savu kraštu. Be
ne šviežiausia tos srities 
naujiena — Tadžikijos me
no ir kultūros dekada, gra
žus tarybinių tautų drau
gystės ir kūrybinio bendra
darbiavimo pavyzdys.
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Nauji Tarybų Sąjungos 
Pramonės Centrai

to pramonės mašinų, azoti
nių trąšų, elektrotechnikos. 
Ryškų miesto istorijos pus
lapį atskleidžia Volžsko au
tomobilių gamyklos statyba. 
Nuo jo konvejerio kasmet 
nuvažiuos 600 tūkstančių 
lengvųjų automašinų.

1972 metais Toljatyje gy
vens 150 tūkstančių žmo
nių. C '

Angarskas — penktasis 
Rytų Sibire

Šiame mieste, prie kurio 
pavadinimo paprastai pri
dedamas epitetas “jaunas,” 
gyvena 204,000 žmonių. Pa
gal gyventojų skaičių Ry
tų Sibire jis atsilieka nuo 
Kras n o j a r s k o, Irkutsko, 
Ulan Udės ir Čitos. Tačiau

Miestas, gaminsantis 
automobilius

... Stavropolis buvo ra
mus rajoninio masto mies
telis. Jo gyventojų skaičius 
neviršijo dešimties tūkstan
čių. žiguliuose p r a d ė j u s 
statyti stambią hidroelek
trinę, visa miesto teritori
ja buvo užtvindyta. Vertin
giausi pastatai perkelti į 
naują vietą. Senam miestui 
atminti Kuibyševo jūros pa
krantėje -pastatytas obelis
kas. O greta jo išaugo gy
venamieji kvartalai, iškilo 
įmonių korpusai. Naujasis 
miestas buvo pavadintas 
Toljačiu — Italijos komu
nistų veikėjo garbei.

Toljatyje pastatytas stam
bios gamyklos — chemijos, jų istorijos tęsiasi šimtme- 
sintetinio kaučiuko, cemen- čiais, o Angarskui tik šiek

SKAUSMO KRISTALAI
Žuvo daug vyrų, vaduodami Baltijos krantą.
Dingti mūšio ugny be ženklo daug kam buvo lemta.
Nuo Volgos, Uralo, nuo Dono jų motinos žilos 
Kapų jų ieškojo, kur ošia pušynai tylūs.
Tai čia kovės jų sūnūs — Stepanai, Kolios, Andrejai, 
Kad amžiais Baltijos vandenys oštų laisvieji.
Prie medžių prigludę, motinos verkė numylėtųjų savo, 
Parkritę ant smėlio, išvaduotąją žemę bučiavo.
Ašaros joms iš akių, skausmingai sužibusios sruvo, 
Sielvartu degančios krito, kur sūnūs jų žuvo.

Jos lyg kristalais, lyg deimantais virto, kietojo.
Ir kai nūn moksleiviai pasilenkę vaikšto po kranl 
Man atrodo, kad jie ten motinų ašaras renka.
Ne! Tai ne Jūratės rūmų puošnių gintarėliai, 
Kuriais neva jie pažiro, trenkus Perkūno str<?
Ne! Tai brangakmeniais virtusio skausmo š\;
Ainių ainiams byloja apie kankinių šiurpią gėlą.

S. Juozapėlis

^^***0?

tiek daugiau kaip dvidešimt 
metų...

Šį miestą pagimdė naftos 
chemija.

Vieta statybai buvo pa
rinkta sėkmingai: už 50 ki
lometrų į rytus—Irkutskas, 
už 80 kilometrų į vakarus— 
Čeremchovo akmens anglies 
baseinas. Vėliau buvo nu
tiestas vamzdynas Tuima- 
zai-Irkutskas, ir iš Baškiri
jos ir Totorijos į Angarsko 
naftos perdirbimo gamyklą 
pradėjo tekėti naftos upė.

Dabar Angarsko naftos 
chemijos kombinatas — 
stambiausias šalyje. Jis ga
mina daugiau kaip 18 dir
binių — nuo benzino ir te
palų iki mineralinių trąšų, 
polimerinių medžiagų, plo
vimo priemonių, liaudies 
vartojamų prekių.

Be priemiesčių ir 
vienaaukščių namų

Volžskui tik 15 metų. 
Jis išaugo kartu su TSKP 
XXII suvažiavimo hidro
elektrine kairiajame Volgos 
krante. Dabar, naudodamos 
hidroelektrinės gami namą 
energiją, čia dirba dešimtys 
stambių gamyklų. Jos tie
kia liaud es ūkiui sintetinį 
kaučiuką ir kaproninį šilką, 
rutulinius guolius ir padam, 
gas, plieno konstrukcijas 
elektrinėms ir nedegamus 
audinius, metalo vamzdž us 
ir instrumentus, eksportuo- 

savo gaminius daugiau 
tip į 40 pasaulio šalių.
Mieste dabar gyvena 150 

■ėjų žmonių, kurių 
vidurkis — 25 me- 

Ji rasime šimto Ta
ri jungos tautybių at- 
— rusus ir gruzinus, 

rūsčius i)’ kazachus, 
mČTus ir lietuvius, ar- 

. Y.is i r totorius, čiuvašus 
marius...
Baltarusiškos naftos 
pramonės pirmagimis

Novopolockas atvėrė pir
mąjį B altar u s i j o s naftos 
chemijos pramonės istori
jos puslapį. Pirmosios sta
tybininkų palapinės čia pa-

Jo dar nėra žemėlapyje
Vuktylas, nors toks mies

tas dar nepažymėtas žemė
lapyje, jau šeštus metus 
mirga laikraščių puslapiuo
se. 1926 m. Komiu ATSR 
geologai taigoje netoli Vuk- 
tylo upės aptiko stambiau
sią šalyje dujingą klodą — 
jo storis siekia 1,350 metrų.

Vuktylo telkinys plačiai 
pradėtas eksploatuoti prieš 
dvejus metus. Čia jau at
likta daug darbų: išgręžta 
30 gręžinių, pastatyti du 
dujų surinkimo punktai. 
Baigtas tiesti 200 kilometrų 
kondensato vamzdynas 
Vuktylas-Uchta.

Vuktyl e šiandien gaFma 
sutikti tūkstančius įvairių 
specialybių žmonių. Tai sta
tybininkai ir eksploatuoto
jai, gręžėjai ir geologai.

Paskutiniųjų penkm e č i o 
metų pabaigoje naujasis 
pramonės centras duos dau
giau kaip 30 milijonų ku
binių metrų dujų per parą.

ELTA

LIETUVOS ŽINIOS
PAGERBTAS

Vilkaviškio rajono Balt- 
rakio kolūkio kolūkiečiai 
pagerbė savo žemiečio at
iminimą. Čia gimė ir savo 
vaikystę praleido buvęs 
Kauno politechnikos insti
tuto rektorius profesorius 
Kazimieras Baršauskas.

Profesoriui Baršauskui 
atminti jo gimtinėje pasta
tyta dekoratyvinė skulptū
ra. Ta proga ūkyje įvyko, 
mitingas.

ir

Prieš kiek laiko Ukmer
gės rajone po šaltiškių lau
kus braidė geologai. Jie pa
darė išvadą, kad čia yra 
maždaug 100 metrų storio 
puikaus molio sluoksnis, 
kurio cemento gamyklai tu
ri užtekti daugeliui metų.

Nauja mokykla
Prie pradinės mokyk- 

Vabalninke sukrauti be
tono luitai, paruoštos tran-
los

sirodė 1958 metų vasarą, o šėjos dar vienos didelės sta-
tybos pamatams. Neseniai 
čia Vabalninko B. Sruogos 
vidurinės mokyklos moks
leiviai ir mokytojai iškil
mingai padėjo “kertinį ak
menį.”

TSRS Valstybines premijos laureatai

Su Lietuvos skambiu vardu
Lietuviška liaudies daina blėsta, nusin e š d a m o s už- 

ir šokis iš senojo sodžiaus marštin su jomis susijusias 
į profesionalų sceną atėjo |meno vertybes. Pažinti liau- 
kartu su nauju gyvenimu? dies švenčių tradicijas, jų 
1940-aisiais atkūrus Tarybų 
valdžią, buvo įsteigtas Vals
tybinis liaudies dainų ir šo
kių ansamblis. Jam vado
vavo kompozitorius Jonas 
Švedas, itin platų barą an
samblio istorijoje 
pokario metais.

Didžiojo Tėvynės 
blaškytas lietuvių
dainų ir šokių ansamblis 
vėl kūrėsi Rusijos mieste 
Pereslavlyje — Žales k y j e. 
Lietuviai menininkai į ko
vą su fašizmu pasitelkė 
gimtojo krašto dainą, šo
kius, muziką.

Labai gražiai ansamblis 
populiarino mūsų liaudies 
meną pokario metais. Ne
atsitiktinai jam buvo su
teiktas garbingas “Lietu
vos” vardas. Jis daug pasi
darbavo, kad Lietuvos liau
dies menas nuskambėtų per

išvaręs

karo iš 
liaudies

dvasinius turtus padaryti 
prieinamus mūsų amžinin
kams — toks buvo svarbiau
sias “Šventinių vakarų” pro
gramos uždavinys. Čia pa
naudota Įdomiausia ir tipiš
kiausia Dzūkijos, Žemaiti- 
tijos, Aukštaitijos ir Suval
kijos etnografinė medžiaga, 
apeiginė tautosaka, kūry
biškai perausta profesiona
lių poetų, kompozitorių, ba
letmeisterių.

Ansamblio meno vadovui 
V. Bartusevičiui ir balet
meisteriui J. Lingiui už kon
certines programas “Amžių 
vėjas” ir “Šventiniai vaka
rai” naskirta TSRS šių me
tų Valstybinė premija. (Be
je, J. Lingys šią .premiją 
anksčiau yra gavęs su J. 
Švedu.) Tai didžiulis “Lie
tuvos” ansamblio įvertini
mas, platus lietuvių liaudiestlivb lllvilclO 11 UOiXcXIJlI Llį | “ Jr

visą plačią tarybinę žemę,jmeno pripažinimas.
taptų žinomas daugumoje 
Europos šalių. Lietuvos 
kanklininkai ir birbyninin
kai žavėjo indus ir ameri-

J. Bagdanskis

Madridas.—300 Ispanijos 
kiečius, jiems plojo Kana- artistų, užsidarę j vienuoly- 
dos, Meksikos, Giles, Urug-,11^ kalnuose, pareiškė pro-

Seniausi pasaulio 
žemėlapiai

Leningra d o orientologai 
L. Gumiliovas ir B. Kuzne
covas teigia, kad Azijos ge
ografai žinojo esant Ameri
ką mažiausiai pusantro tūk
stančio metų pr. m. e. Šią 
hipotezę mokslininkai iškė
lė, iššifravę senosiose Tibe
to knygose seniausius pašau 
lio žemėlapius. Mokslininkai 
jau seniai žinojo šiuos sa
votiškai nubraižytus žemė
lapius, tačiau manė, kad tai 
fantastinių žemių schemos 
arba budistų išminčių misti
nės lenteles.

Ši nuomonė pasikeitė, kai 
buvo atidžiai ištirta sudė
tinga senovės T beto ir Indi
jos toponimika. Manoma, 
kad Amerika — tai “žalia 
šalis, esanti toli už Rytų 
jūros”. Šią prielaidą patvir
tina ir lingvisto B. Kuzne- 
covo aptiktas Įdomus gry
nai amerikietiško žodžio 
“tabakas” prasiskverbimas 
į rytiečių kalbas ir dialek
tus.

Seniausiuose žemėlapiuo
se šalių ir žemynų išdėsty
mas daug kuo panašus į pir
mųjų Žemės geografių Šu
merų ir chaldėjų planetari- 
nes pažiūras.

Gražiai padirbėjo 1970 metais Kintų žuvininkystės 
ūkio darbuotojai. Nuo mėtų pradžios Kuršių mariose jie 
sugavo apie 3,000 centnerių žuvies.

Nuotraukoje: Kintų 
ras vaizdas.

žuvininkystės ūkio uosto bend-

1963 metų vasario mėnesį 
buvo gautas pirmasis balta
rusiškas benzinas. Dabar 
Novopolocko naftos perdir
bimo gamykla žinoma viso-' 
je šalyje. Ji gamina 25 rū
šių naftos chemijos produk
tus.

myki, sudaro basę chemi- J- ™g“„ko '“kliakaMo" 
IT 5Z S“a 

statomos dar dvi stambios 
chemijos gamyklos. ' I

Novopolocke dabar gyve
na 40 tūkstančių žmonių, o 
netolimoje ateityje, kaip nu
mato miesto generalinis Iki metų galo turi būti už- 
planas, jų bus maždaug 120, baigtos mokyklo 
tūkstančių.

vajaus muzikos mylėtojai.
... Trys dešimtys kūry

bingų metų. Ištobulėjo se
nieji liaudies instrumentai, 
dar skambesnė tapo daina, 
spalvingesni šokiai. Kon
certinėse programose jau 
yra nuskambėję beveik vi
si praeityje liaudies sukurti 
žymesni kūriniai. Daba? 
ansamblis vis daugiau kūry
biškai bendradarbiauja su 
profesionaliais menininkais.

Prieš keletą metų nauja
sis ansamblio meno vadovas, 
respublikos nusipelnęs meno 
veikėjas Vladas Bartusevi
čius ir baletmeisteris, TSRS 
liaudies artistas Juozas Lin
gys sukūrė programą “Am
žių vėjas,” kurioje harmo
ningai jungiasi senosios dai
nos “Čiuto,” “Rūta žalioji,” 
senovės šokiai “Sesylio,” 
“Muštinis” ir jaunatviškas 
“Greitpolkis,” vaikų šokis 
“Pūkelis,” “Ažiaus vėjo” 
posmai apie naująjį gyveni
mą.

—Ruošdami šią progra-l^

testą militariniam Burgos 
teismui, kuriame teisia 16 
Baskų nacionalistų.

Užrašykite

į SVEIKINIMAS
? Woriu pasveikinti su Naujais 1971 metais, lin- 
| kėdama sėkmės gyvenime ir tvirtos sveikatos 
b visiems.

Suzana Kazokytė-Jones
, . h Frackville, Pa.

I Su Naujaisiais 1971 Metais 
| Sveikinu visus gimines ir draugus su 1971 
| metais, linkiu visiems laimės ir būti visiems svei- 
| kiems. Taipgi sveikinu ir “Laisvės” personalą. h
| Antanas Lukauskas-Lalis
į (Tadeušo sūnus)
? 8 Woodrow Ave., So. Boston, Mass.

NAUJOS MOKYKI,OS n.la’ ~ sako V\ Bartusevl- S 
. cius, — mes siekeme, kad g

O Kapsuko rajone naujo- ansamblis neatrodytųv žiū-

Ši mokykla Kapsuko rajo
ne šiemet buvo pirmoji už
baigta. Rugsėjo mėnesį į 
naujas patalpas persikėlė 
taip pat Pasienių ir Būd
viečių pradinės mokyklos.

Nuotraukoje: seniausias Kintų žuvininkystes 
Nors Jam jau 81 metai, bet jis dar kartais pa

> žvejas Jonas Meškys. 
■'•ri; į marias pažvejoti.
.'i. Baranausko nuotrauka

xiAvxVx^s “Naujojo 
[gyvenimo,7” “Žalgirio,” 
“Šviesiojo kelio” kolūkiuo
se.

Imta statyti pradinę mo
kyklą “Gintaro,” o aštuon
metę “Pavasario” kolūkyje'.

? •>

rovui tik muziejinė vertybė,'®? 
o būtų amžininku, kuris pui-: B 
kiai jaučia ir šių dienų pul- 
są.

Mūsų liaudis turi daug,g 
švenčių, apipintų įdomiais g 
papročiais, palydimų turtin- g 
ga žodine ir muzikine kury- g 
ba. Vienos jų švenčiamos g 
ir šiandien, kitos nustojo g 
savo ankstesnės prasmės ir 8

SU NAUJAISIAIS 1971 METAIS g 
“Laisvės” skaitytojus ir rėmėjus, linkime 

laukti taikos ir ramybės visame pasaulyje

Genovaitė ir Juozas Jordan g 
Three Bridges, N. J. 8

Vertinga žaliava
Neįprastą derlių nuėmė 

Žeimių tarybinio ūkio žem
dirbiai. Tai erškėtžolės — 
labai vertinga žaliava vita
minizuotų sulčių gamybai.

Erškėtrožių plantacijos 
užima devynis hektarus.

1-----------
Mažiausias pasaulyje kino 

teatras yra Toronte (Kana
da), kuriame vos 46 vietos. 
Ten demontruojami tik rink
tiniai negarsiniai filmai, su
kurti iki 1926 metų. Bilie
tai paprastai parduodami 
prieš mėnesį.

Linksmų Žiemos Švenčių ir 
Laimingų Naujųjų Metų!

ROSELANDO LIETUVIŲ MOTERŲ KLUBAS SVEIKINA
VISAS SAVO NARES, VISUS GEROS VALIOS LIETUVIUS 

ŠIOJE ŠALYJE IR SENOJOJE TĖVYNE — TARYBŲ LIETUVOJE.
LINKI VISIEMS DARBINGŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ

IR GEROS SVEIKATOS BEI DŽIAUGSMO
ASMENINIAME GYVENIME.

Roselando Lietuvių Moterų Klubas ir Choras
Choro vadovė — Daratėlė Murelienė
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Rašo šilalietė ELENA SKA

Ekspedicija pas
I. IEŠKOTOJAI

Respublikos Paminklų ap
saugos ir kraštotyros drau

gija gali didžiuotis Vilniaus 
skyriaus kraštotyr i n i n k ų 
kultūrine veikla. Ju ramu- 
va propaguoja dzūkų liau
dies dainas, rengia visuo
menei Lietuvos kultūros vei
kėjų minėjimus su progra
momis, kuriose neretai da
lyvauja geresni liaudies dai
nininkai ir pasakotojai.

Tačiau dar didesnės reikš
mės turi visuomeniniais pa
grindais leidžiamos mono
grafijos apie atskiras Lie
tuvos vietoves. Kiekvienas 
savo gimtajam kraštui nea
bejingas inteligentas biblio
teką papildė rimtomis ir 
vertingomis knygomis: “Ig
nalinos kraštas,” “Dieveniš
kės,” “Gaidės ir Rimšos 
apylinkės.” Tuos leidinius 

. parengiant ypač nusipelnė 
Laukuvos žemėje išaugęs 

* entuziastingas mokslininkas 
tautosakininkas Norbertas 
^Vėlius.

Praėjusią vasarą jis, ben
dradarbiaudamas su etno
grafu Vaciu Milium, sutel
kė net dviejų šimtų žmonių 
ekspediciją tirti istorinės 
Lietuvos lopui — Gervė
čiams su jų palydovais Rim- 
džiūnais, Giriomis, Pale- 
grinda, Gėliūnais, Sakalai- 
čiais ir kitais dideliais gat
viniais kaimais, kuriuose 
tebeegzistuoja dzūkii kalba 
ir dvasinė bei medžiaginė 
kultūra, nors jau ir gerokai 
užgauta baltarusiškos įta
kos.

Draugijos Vilniaus mieste 
skyrius rengia naujas mo
nografijas apie Gervėčius ir 
kalbininko J. Balčikonio tė
viškę Ėriškius. Kompleksiš
kai tyrinėta Gruzdžių apy

linkė Šiaulių rajone.
II. “Edžvilkas”

“Minties” leidykla išleido 
5,000 egzempliorių naujau
sio Paminklų apsaugos ir 
kraštotyros draugijos leid- 
nio apie Žemaičių didelę ir 
seną gyvenvietę — Eržvil
ką. Monografiją parengė 
taip pat kompleksinės eks
pedicijos dalyviai. Tai pir
moji monografija, pašvęsta 
Žemaičiams ir skirta to 
krašto sūnui, revoliucionie
riui, buvusiam kultūros mi
nistrui Banaičiui.

Kiekvienas, manau, su įdo
mumu perskaitys Č. Kadu- 
bos straipsnį “Eržvilko apy
linkių gamtos savitumai.”
Č. Bauža nušviečia vietovės!vėliavą.

< Nidoje pastatytas kino teatras — kultūros namai, pa- 
vadinti senu kuršišku vardu “Agila.” Moderniškame 
•pastate yra 350 vietų kino salė, scena koncertams ir 
spektakliams, aktorių kambariai, fojė.

Nuotraukoje: Nidos kino teatro-kultūros namų ‘‘Agi
la salės vaizdas.

B. Aleknavičiaus nuotrauka

ieke Žemaičius
istoriją, pradedant XVI-uo- 
ju, baigiant XIX-uoju am
žiumi, A. Petraitis ir A. 
Striaukas — šimtametę mo
kyklos istoriją. Išsamus P. 
Dundulienės straipsnis 
“Žemdirbystė ir gyvulinin
kystė.” Piršlybų papročius 
gyvai ir vaizdžiai nagrinėja 
Upynos kilimo kaunietė se
na kraštotyrininkė M. Čil- 
vinaitė. Patrauklus L. Ku
dirkienės straipsnis “Darže
liai — sodybų puošmena” 
ir A. Andriuškevičiaus 
(kultūros ministerijos sky
riaus vedėjo) straipsnis 
“Kraičių skrynios.” Mono
grafijoje gausu žinių apie 
revoliucinius įvykius nagri
nėjamoje vietovėje, apie 
knygnešius, apie įžymius 
Eržvilko žemės išaugintus 
žmones: J. Banaitį, univer
siteto rektorių J. Kubilių, 
mediką P. Gudą-Gudavičių, 
kompozitorių J. Gudavičių, 
liaudies menininką P. Šiau- 
lį ir kt.

III. Iš ANKSTO 
RUOŠKIMĖS

“Eržvilkas” turėtu rasti 
vietos ne vieno inteligento 
žemdirbio, mediko, kultūros 
ir švietimo barų darbuoto
jo bibliotekoje. Jis turėtų 
priminti, kad senos, šimt
mečiais susifo r m a v u s i o s 
liaudies kultūros pavyz
džiai, tinką į pamatus nau
jos epochos naujai kultū
rai, nyksta su senąja žmo
nių karta. Nelaukime, kol 
kompleksinė ekspedicija pa
sieks mūsų Šilalės rajoną. 
Gal būt, bus rašomos mo
nogramos “Upyna,” “Kvė
darna,” “Kaltinėnai,” “Lau
kuva” ar “Bijotai,” nes vi
sos tos vietos kuo nors žy
mios, visose tose žemėse dar 
tebegyvuoja šalia naujos ir 
tradicinė liaudies kultūra, 
savaiminga ir verta rimto 
dėmesio. Kaupkime medžia
gą būsimoms monografi
joms ir telkime ją Pamink
lų apsaugos ir kraštotyros 
draugijos Šilalės ra j ono 
skyriuje ar savo mokyklo
se, o “Eržvilkas” tebūnie 
mums pavyzdys.

Argentinos miesto Maipio 
policijos šefas parodė gan 
didelį liberalumą: jis leido 
miesto gyventojams sureng
ti Gegužės 1-osios demons
traciją, bet... nesusirinkti 
daugiau kaip po keturis as
menis, nedainuoti politinių 
dainų, nešti tik valstybės

Haverhill, Mass.
Miesto vanduo labai su

gedo; ir skonis ir kvapas 
labai negeras, negalima ger
ti. Žmonės protestuoja, bet 
vanduo neina geryn.

Spaudos reikalams žmo
nės visur gerai darbuojasi. 
Lapkričio 29 d. Sametis nu
vežė pilną mašiną žmonių į 
Montello. Ten buvo paren
gimas spaudos naudai, prie 
kurio ir mes prisidėjome. 
Labai gerai, kad žmonės 
visur juda, dirba.

Lakričio 30 d. mirė Peter 
A. Gardulis. Buvo 82 me
tų. Paliko jau seniai ser
gančią žmoną Celią, dukte
rį Mrs. Olga Padios, Los 
Angeles, Calf.,o anūkę Mrs. 
Brenda Ramsey, Santa Ma
ria, Calif. Taipgi paliko 
anūkų ir proanūkių. Palai
dotas gruodžio 5 d.. Lietu
vių kapinėse, Bradforde.

Buvo “Keleivio” skaity
tojas. Jam Lietuva labai 
nepatiko. Bet būtų nuosta
bu, jeigu “Keleivio” skaity
tojui Lietuva patiktų. Juk 
“Keleivyje” Lietuva visaip 
šmeižiama, purvinama.

Gruodžio 2 d. mirė Ar
thur J. Shankis, 73 metų. 
Buvo nevedęs, labai religin
gas. Palaidotas gruodžio 4 
d. St. Patricko kapinėse.

Gruodžio 8 d. mirė Mrs. 
Olga Teles k a, General 
Hospital, Lawrence. Buvo 
53 metų, Amerikoje gimus- 
si ir augusi., Paliko vyrą 
Joną, motiną, sūnų Martin, 
dukterį Mrs. Judith Meth- 
son ir brolį Albertą. Pa
laidota Lietuvių kapinėse, 
Bradforde. Buvo “Laisvės” 
skaitytoja.

Šiais metais čia mirė dau
giau lietuvių, bet aš negalė
jau rašyti, tai apie juos li
ko neparašyta.

A. Navickas

Brockton, Mass.
“Laisvės” skai t y t o j a s 

Adam Sikarskis, lapkričio 
mėnesį turėjo operaciją ant 
kojos General Hospital, Bos
tone. Dabar sveiksta namie. 
Jis atsinaujino “Laisvę” ir 
paaukojo $11 “Laisvės” fon
dui.

Kito “Laisvės” skaitytojo 
Vinco Valančiaus žmona 
spalio mėnesį turėjo nelai
mę. Ji nukrito nuo antro 
aukšto stačiais laiptais ir 
labai smarkiai susižeidė gal
vą; reikėjo daktarui susiū
ti, nes trūko oda. Valančiai 
atsinaujino “Laisvę” ir pa
aukojo $1.

Laisvietis Frank Chereš- 
ka jau seniai serga ant ko
jos ir yra buvęs ligoninėse.
Gruodžio 13 d. staigiai su
sirgo ir nuvežtas į Goddard 
Hospital, Stoughtone. Lin
kiu greit pasveikti.

Mrs. Lapinski atsinaujino 
“Laisvę” ir pridavė pasvei
kinimą per “Laisvę” arti
miesiems su žiemos šventė
mis. Ji uoli vilnos produktų 
mezgėja, daugiausia piršti
nių. Ji turėjo laimę išstatyti 
savo rankų darbo įvairios 
spalvos numegztas vilnones 
pirštines, Brockton Fair 
(mugėje) pradžioje spalio 
mėnesio. Ji gavo keturis pa
žymėjimus (prizes) — pini
gais ir pasižymėjimo ženk
liukais. Ji džiaugiasi, kad 
jos darbas įvertintas.

George Shimaitis

W’ashingtonas. — Vieną 
dieną federaliniai agentai 
užpuolė 26 miestuose nele
galių gemblerių įstaigas, 27 
gemblerius areštavo ir dar 
160 ieško.

Philadelphia, Pa.
Iš LLD 10 kp. veiklos

Gruodžio 12 d. įvyko 10 
kuopos metinis susirinki
mas. Narių susirinko dido
kas būrelis, ir visi nuošir
džiai svarstė organizacijos 
opius reikalus. Vos atida
rius susirinkimą, į kuopą 
persikėlė narys Alf. Švėgž
da iš Connecticut valst.

Parengimų komisija, Mer
kis, Kazlauskas ir Valentą 
pateikė pranešimą iš puikiai 
pavykusio parengimo 22 d. 
lapkričio, iš kurio gauta 
gražių pajamų. Nutarta pa
aukoti mūsų spaudai—“Lai
svei” $100, “Vilniai” $50 ir 
“Liaudies Balsui” $25. Kiek 
vėliau, E. Lietuvaitė dar 
pridėjo “L. Balsui” $25, A. 
Švėgėda $5.

Nutarta, neužilgo, seka
mais metais, suruošti drau
gišką sueigėlę darbštiesiems 
kuopos nariams pavaišinti 
už jųjų energingą, nenuils
tamą veiklą. Perrinkta kuo
pos valdyba 1971 m. organi
zatorė E. Švėgždienė, finan
sų sekr. R. Merkis, protoko
lų sekr. J. Kazlauskas, ka- 
sierius Pranas Valentą.

Baigiant susirinkimą, na
riai sveikinosi, tartum vie
nos šeimos nariai, linkėda
mi sveikiems sulaukti links
mų žieminių švenčių ir lai
mingų naujų 1971 m. Kad 
sekamais metais vėl sutarti
nai visi veiktumėm visuo
meninius bei kultūrinius 
darbus. Valio! Draugai. 

• • •
Pennsylvanijos stambieji 

publikos “aptarnautojai” — 
elektros, telefono ir gazo 
kompanijos, gvoltu reika
lauja pakėlimo kainų vi
siems šių patogumų naudo
tojams. Jie nusiskundžia 
Public Utility komisijai, kad 
dėl infliacijos jie negali 
publikai teikti tinkamo pa
tarnavimo.

Tai didžiojo biznio są
mokslas. Mat dabar republi- 
konų administracijai jau 
artinasi galas, tai kol demo
kratas gubernatorius Mil
ton Shapp paims Penn. vals
tijos vairą, 15 d. sausio 1971 
m. ;tai pelnagrobiai skubi
nasi pasinaudoti. Nes sako
ma, kad dabar Public Uti
lity komisionierius Harris- 
burge esąs labai suktas po
litikierius republikonas. Ir 
jis visados duoda kompani
joms, ko jos prašo... O nau
jasis gubernatorius Shapp 
sako, kad jokie kainų pakė
limai nereikalingi. O jei pa
kėlimai bus suteikti kompa
nijoms, tai jisai seną p. u. 
komisiją trauks į teismą.

t Sveikiname Su 1971 Metais
n

it

į Visus gimines, draugus ir visus “Laisvės” 
| skaitytojus Amerikoje, Lietuvoje ir Kanadoje, 
į Linkime visiems sveikatos ir laimingos ateities.

a N. ir P. Dildomai,
h

į Chester, Pa.

p SVEIKINIMAS J
g? Sveikinu savo gimines ir draugus Tarybų $

Lietuvoje, taip pat T.. Lietuvos vyriausybę ir jos $ 
H visą liaudį. Taip pat sveikinu visus draugus-bi- S 
|| čiulius Pietų Amerikoje ir visus draugus ir gi- $ 
|| mines J.A.V. Linkiu, kad būtų taika irramy- $ 
w be tarp valstybių pasaulyje ir stipri vienybė $
W visos liaudies išlaikymui taikos pasaulyje. $

Ignas Kamarauskas (Ignacio Kamar) $
jg- • Oakland, Calif. jį

MŪSŲ MAISTAS IR SVEIKATA

Neužmirškime... burokų
Užkepins gerai saulutė— 

labai norėsime šaltų barš
čių, o kur rasi skanesnius, 
kaip iš raugtų burokų ko
telių. Traškūs raugti lapko
čiai ir žiemą labai gerai tin
ka prie riebios mėsos patru
pinti ir barščiuose virti,žino
te, tokiuose su gerai įrūkyta 
lašinių odele, tinka ir su gry
bais sausai dienai ar su rie
biais šonkauliukais skerstu
vėms sutroškinti. Mėgo mū
sų tėvai tuos burokų kotus, 
sako, užvalgius ar pasrė
bus — net akyse prašviesė
davę.

Pala, pala, čia jau lyg ir į 
gydomąsias savybes pana
šu.

Ogi taip ir yra. Burokai, 
kaip ir kiti balandos gimi
naičiai, mažina kraujospū
dį. Nežymiai, labai švelniai, 
bet, kam jis bepradedąs kil
ti, gerai tinka. Tinka bu
rokai ir švelniai vidurius 
liuosuoti.

Burokų rūšių daug. Be
ne plačiausi dvarai dabar 
cukriniams tenka. Kotai jų 
dailūs, ne stambūs, švelnūs, 
lengvai įrūgsta. Vasarą 
puikiai tinka ir lakštai. Cu
krinių runkelių n e r e k o- 
menduojame tik tiems, kam 
cukrų reikia riboti.

Kulinarai vis labiau žval
gosi į raudonuosius, mažus, 
plokščius, tamsiai raudo
nus, — egiptietiškus, iš ku
rių sriuba —it vynas rau
dona, ar į didesnius (aiš
ku, derlingesnius), ne to
kius raudonus, ropės for
mos, tinkamus ne tik vir
ti, bet ir įdaryti. (O labai 
įmantrių mišrainių mėgėjos 
medžioja pusraudonius, bal
tais ir raudonais ratilais.

Beje, mūsų senelės mokė
jo ir raudonus barščius, ir 
b a r š t e 1 i u s virti gaidžio 

I kraujo vaistams ar dažiniui 
pasidaryti. O štai žilus, bal
tųjų burokų barščius vir
davo, žaliuosius kotus kur 
kas dažniau trupindavo. Ne
gi jų skonis buvo kitoks? 
Daug geros tiesos apie rau
donąjį buroką pasakoma, 
tik viena dažnai pamiršta
ma : raudonieji burokai stip
riai didina kraujo krešėji-

Taipgi Philadelphijos mie
sto policija ir gaisragesiai 
reikalauja pakelti algas po 
$2,500 metams. Transporta- 
cijos darbininkai irgi rei
kalauja pakėlimo algų. O 
kompanija vėl prašo pakelti 
5 centus fėrą.

“L”. Reporteris 

mą. Ir tiems, kam infar
ktas gresia, trombozės var
gina, raudonųjų burokų — 
nė iš tolo. Už tai, jei krau
jo krešėjimas sumažėjęs, 
jei labai padidėjęs kapilia
rų pralaidumas, jei he- 
mofilija serga ar vaikui 
gręsia (mat, moterys aštria 
hemofilija lyg ir nesergan
čios, tačiau,® jei hemofilija 
sirgo dėdes motinos pusė
je, gali sirgti ir sūnus: ki
taip tariant, moterys per
duoda hemofiliją, ir nėščios 
turi būti itin apdairios), 
raudonųjų burokų dažas 
labai gali pagelbėti, tik 
kraujospūdį būtinai pasi
tikrinti reikia. Beje, krau
jo krešėjimą veikia tam
siai raudonas dažas apla
mai — ar tai vyšnia, ser
bentas, aronija ar gūžinis 
kopūstas būtų. Taipgi, ne 
keisto skonio mūsų senelės 
buvo, o apie burokus neblo
gai nusimanė.

Ne tik raudonieji burokai, 
bet ir visi raudonodžiai au
galai skatina ir kitų krau
jo elementų formavimąsi, 
neblogai tinka linkusiems į 
mažakraujystę. Žinoma, jei 
sumažėjęs kraujospūdis, ki
ti tinka labiau už burokus. 
Taipgi, čia šlovė—ne iš pirš
to išlaužta.

Na, o nuo vėžio? Ir taip, 
ir ne. Paties vėžio neliečia, 
taigi ir negydo. Tačiau vė
žys išskiria į ligonio orga
nizmą nuodijančias medžia
gas, šios trikdo kraujo da
rybą, ir ligonis silpsta, ne
gali kovoti, vėžys vystosi 
sparčiau. Padėkime krau
jui normaliai formuotis — 
ligonis galės labiau priešin
tis. Išgyti dėl šito neišgis, 
tačiau jausis geriau, o jei 
padėsime chirurgo peiliu ar 
švitinimu arba vaistais — 
burokinio dažo parama bus 
itin vertinga. Taigi, gydo.
Bloga tik tai, kad burokų 

sulčių reikia net trijų litrų 
dienai. Vien sulčių tiek iš
gerti beveik niekas neįsten
gia — jos šleikštaus skonio 
ir, dieną dvi pagėrus, ne
belenda. Čia ir verta prisi
minti, kad ne vienas raudo
nasis burokas tamsius da
žus turt. Tiesa, nuo trijų litrų 
serbentų ar vynuogių sulčių 
gali inkstai sutrikti, gali ir 
žarnynas prieštarauti, ta
čiau juk sultis galima mai
šyti, kad ir skonis neįkyrė
tų, ir veikimas geras būtų. 
Skonis taip, o trys litrai 
kaip? Ogi galima susido
roti ir su jais, mat, jei 
skystį atsargiai garinsime 
(arba šaldysime) raudona
sis dažas veiklumo nenusto
ja. Nenustoja jis veiklumo 
ir spalvą pakeitęs, net suru- 
dę;s. Tad gal galima iš tri
jų litrų 3 stiklines padary
ti! Tiek išgerti — jau ne- 
besunku. Pagaliau, visai ne
svarbu, kaip tą dažą gausi
me: gerte išgersime, su
srėbsime ar blynu išdažysi
me. Duokite tik 3 litrus 
raudonųjų burokėlių sulčių 
antocianų (taip raudonąjį 
dažą mokslo kalba vadi
na) — ir bus gerai.

Beje visa garbingoji bu
rokų giminė tinka ir... no
rinčioms linijas padailinti. 
Masės daug, kalorijų ne 
kažkiek, prisivalgei — alkio 
nejauti, o atstargos naudo
jamos. Žinoma, jei kraujo
spūdis leidžia ir jei tų bu
rokų itin mepriskaninsime 
kalorijų turin č i a i s prie
dais (grietinėle, kiaušiniais, 
sviestu ir t. t.).

Iš visos šaunios burokų

HELP WANTED-MALE-FEMALE
PRESSER WANTED

LACEY’S DRY CLEANER
Sharon Ave. & Laurel 

Sharon Hill, Pa.
LU 6-7023. Ask for Jack.

(95-98)

HOUSEKEEPER to live in and 
are for 3 children, Age 20 to 30 

/ears old in Drexel Hill area. Refs, 
equired.

WA 3-2667. 11—5 PM.
(95-99)

giminės geltonasis, pašari- 
iis turi mažiausiai cukraus, 
dažo medžiagų ir daugiau- 
sia baltymų. Norintiems 
suliesėti, sergantiems se
natviniu kraujospūdžio pa
didėjimu ir palinkimu į 
sromboflebitą — toks pats 
';inkamiausias. Tad užmirš
ome tą žodelį “pašarinis” 
ir greta kilniųjų daržovių 
raskime vietos ir papras
čiausiam burokui.

E. Šimkūnaite
Iš “Tarybinės Moters”

Drafto priešų skaičius 
nuolat didėja

Washingtonas. — Nuolat 
didėja drafto priešų skai
čius, sako Justicijos depar
tamento viršininkas Bow
les.

Šiuo metu iki 350 jaunuo
lių į mėnesį atsisako eiti į 
mili tarinę tarnybą. Prieš 
penketą metų per visus me
tus apie tiek atsisakydavo 
tarnauti.

Savanorių skaičius irgi 
žymiai mažėja.

Chester, Pa.
Biskį buvau susirgęs, rei

kėjo pergyventi net mažą 
operaciją ant galvos.

Man dar sergant atsilan
kė pas mus maloni viešnia 
iš Tarybų Lietuvos, Vil
niaus apylinkės gyventoja. 
Ji atvažiavo pas savo brolį 
Juozą Petrušį Dorchestery- 
je, bet Teofilė nenori stovė
ti ant vietos. Ji sakė nori pa
matyti Amerikos žmones ir 
miestus. Ji jau aplankė Bos
toną ir Washington, D. C. 
O grįždama iš Washington© 
sustojo pas mus.

Viešnia dešimt metų Tra
kų mieste mokė vaikučius, 
o vėliau persikėlė į Vilniaus 
priemiestį. Dabar išėjusi į 
pensiją gyvena tame pačia
me miestelyje ir dažnai ap
silanko Vilniuje. Kvietė 
mus aplankyti tą josios mie
lą šalį kuri taip smarkiai 
progresuoja.

A. Lipčius
Nuo redakcijos: Gaila, 

kad drg. Lipčius nepaduoda 
viešnios pilno vardo.

NORI SUSIPAŽINTI
Vidurinio amžiaus našlys, 

vidutinio ūgio, sunkoko 
svorio, su nuosavybės gali
mybe norėtų susipažinti su 
moterimi — dėl gyvenimo 
draugystės iki 60 m. am
žiaus. Galimybė persikelti. 
Aš esu 54 m. amžiaus. Main 
P. O. Box 1081, Hartford, 
Conn. 06101.

REIKALAVIMAI
Reikalinga lietuvė mote

ris prie pastovaus ir leng
vo darbo. Atlyginimas ge
ras. Del daugiau informaci
jų, rašykite: J. A. Bartash, 
269 Bloomfield Ave., Hart
ford, Conn. 06095.

(95-96)
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Tai kokiuose kaimuose gyvens 
Lietuvos žemdirbiai?

Tai labai svarbus ir įdomus klausimas. Jis plačiai 
diskusuoiamas Tarybų Lietuvos spaudoje.

šia tema randame interesingą straipsnį š. m. žur
nalo “Švyturys” 18-jame numeryje. Tai Lietuvos Mi
nistrų Tarybos Valstybinio statybos reikalų komiteto 
pirmininko A. AKSOMITO nuomone ir pasisakymas. 
Čia seka kelios iš jo straipsnio “Kokiuose kaimuose gy
vens mūsų žemdirbiai?” ištraukos:

Koks vis dėlto turėtų bū
ti mūsų ateities kaimas?

Kaimo pertvarkymas ne
reiškia tik vienkiemių lik
vidavimo ir kaimo gyvento
jų sukėlimo į gyvenvietes. 
Tikslas — sukurti gerai 
.sutvarkytas ateities kaimo 
gyvenvietes, kurios sudary
tų visas sąlygas likviduoti 
socialinius - ekonominius ir 
kultūrinius - buitinius skir
tumus tarp miesto ir kai
mo. Gerai sutvarkytų kai
mo gyvenviečių sukūrimas 
yra būtina sąlyga toliau in
tensyvinti žemės ūkio ga
mybą, kelti darbo našumą, 
o taip pat sukurti kaime 
komunist i n i u s visuomeni
nius santykius ir užtik
rinti kaimo gyventojams 
kultūrines-buitines sąlygas, 
panašias kaip mieste.

Kaimo gyventojas ateity
je— aukštos kvalifikacijos 
žemės ūkio darbuotojas, su 
aukštuoju arba vidutiniu 
išsilavinimu. Jo gyvenimo 
būdas ir poreikiai ateityje 
bus visiškai kitokie, negu 
šiandieniniai.

Mums atrodo: remiantis 
šia pozicija, reikia galvoti 
ir apie ateities statybas. 
Tai, ką šiandien mes stato
me, išliks ilgus metus. To- 

$dėl jau dabar turime suge
bėti įžvelgti ateitį ir nusta
tyti bent prognozines kai
mo formavimo kryptis.

Viena svarbiausių kaimo 
gyvenviečių vystymosi 
krypčių yra gyvenviečių 
dydis. Nuo jo priklauso gy
ventojų kultūrinis - buitinis 
aptarnavimas, kaimo staty
bai skirtų kapitalinių lėšų 
panaudojimo efektyvumas, 
gyvenviečių eksploatacinės 
išlaidos. Kaimo gyvenvie
čių dydis priklauso nuo at
skiro ūkio perspektyvinio 
dydžio ir nuo perspektyvi
nių gyvenviečių skaičiaus 
viename ūkyje. Kuo mažes
nis ūkis, arba kuo daugiau 
viename ūkyje gyvenvie
čių, tuo jos bus. mažesnės.

Perspektyvinių kaimo gy
venviečių skaičius kiekvie
name atskirame ūkyje yra 
nustatytas. Tačiau, kaip 
atrodo, kai kuriuose rajo
nuose atlikta ūkių gamybi
nė specializacija ir gyven
viečių išplanavimas, numa- 
tomą ir toliau statyti daug 
mažų gyvenviečių. Kėdai
nių rajone iš bendro 154 
perspektyvinių gyvenviečių 
skaičiaus 87 gyvenvietėse 
gyvens mažiau kaip po 300 
gyventojų. Šiame rajone 
numatytos net 28 papildo
mos gyvenvietės, kuriose j 
gyvens mažiau kaip 100, o 
kai kuriose — tik po 50 gy- 
vetojų. Panašiai planuoja
ma ir Kupiškio rajone.

Minimaliausias kultūri-
nes-buitines sąlygas galima 
sudaryti tik tokiose gyven
vietėse, kuriose gyvena ne 
mažiau kaip po 300 gyven
tojų. Taigi, Kėdainių rajo
ne iš bendro 154 perspekty
vinių gyvenviečių skaičiaus 
kultūrinį-buitinį aptarnavi
mą bus galima organizuoti 
tik 67 gyvenvietėse, o Ku
piškio rajone — tik 41 gy
venvietėje iš 105 perspekty
vinių gyvenviečių...

Pagrindinę reikšmę mūsų 

ateities kaimo gyvenvie
tėms formuoti turi jų pla
ninė ir erdvinė struktūra. 
Nuo jų priklauso gyvenvie
čių kompaktiškumas, gyve
namosios zonos, visuomeni
nio centro, gamybinės, zo
nos ir žaliųjų plotų tarpu
savio ryšys; gatvių tinklas 
ir ypač gyvenvietės užsta
tymo charakteris. Kaimo 
gyvenvietės bus statomos 
dešimtmečiais, atskirais eta
pais. Todėl svarbu nusta
tyti tobulą ir pastovią jų 
struktūrą ,kad ji nepasentų 
ir kiekviename gyvenviečių 
statybos etape nesikeistų. 
Būtina kiekvienai konkre
čiai gyvenvietei, priklauso
mai nuo vietos sąlygų, nu
matyti skirtingas planines 
ir erdvines struktūras.

Kaimo gyvenančių grožį 
lemia jų užstatymo charak
teris. Jau dabar galima 
tvirtinti, kad artimiausiai 
perspektyvai racionaliau
sias ir patogiausias yra dvi
aukštis užstatymas. Sta
tant dviaukščius gyvena
muosius namus ir kultūri
niu s-buitinius pastatus, ra
cionaliai išnaudojamos gy
venviečių teritorijos, vi
siems kaimo gyventojams 
gali būti užtikrinti komu
naliniai patogumai, .sutrum- 
nėja gatvių tinklas bei in
žinieriniu komunikacijų 
trasos. Tokių gyvenviečių 
statyba, inžinierinė įranga* 
ir tvarkymas atsieina pi
giau, negu vienaaukščių 
gyvenviečių. Statant dviejų 
aukštu 2 ir 4 butu blokuo
tus gyvenamuosius namus, 
kaimo gyventojai, be visų 
komunalinių patogumų, ga
lės turėti prie kiekvieno bu
to tam tikro dydžio atskira 
sodybini sklypą, panašiai 
kaip ir prie vienbučių gy
venamųjų namu. Be to. to
kiu namu statyba kainuos 
pigiau, negu vienbučių. Sta
tant tik vienaaukščius so- 
dvbinio tipo namus, žymiai 
išsinlečia gvvenviečiu teri
torijos. pailgėja gatvių tink- 
klas ir inžinieriniu komuni
kacijų trasos.

Didelę praktinę reikšmę 
mūsų ateities kaimo vysty
mo kryptims nustatyti turi 
eksperimentinių, pavyzdi

&

? SVEIKINIMAS
įf Sveikiname su Naujaisiais 1971 metais visus 
? draugus, gimines ir pažįstamus Lietuvoj irAme- 
| rikoje. Linkime visiems sėkmės ir stiprios svei- 
£ katos.

Frances Mažilienė ir
Frances Baltrus-Mažilytė

Brooklyn, N. Y.

įf Woodhaven, L. L, N. Y. į
l Laimingų Naujųjų Metų ir geros Į 
? sveikatos linkime savo giminai- į 
l čiams, laisviečiams ir draugams! į

? Petras ir Elena Siauriai ?

SVEIKINIMAS i
Sveikinu su Kalėdomis ir Naujaisiais 1971 i 

Metais visus draugus ir pažįstamus Amerikoje. | 
Taipgi draugus ir gimines Lietuvoje. Visiems į 
linkiu sėkmės ir stiprios sveikatos. 5

D. Galinauskienė, a
Queens Village, N. Y. į

Anna Titanis,
Woodhaven, N. Y.

I Švenčiu Proga
įf Sveikinu visus savo gimines ir draugus čia 
? Amerikoje ir Lietuvoje su žiemos šventėmis. 
| Linkiu sulaukti linksmų švenčių ir kad būtumėt 
h sveiki ne tik per 197*1 metus, bet per daugelį, 
įf daugelį metų. 156 5th Avenue New York, N.Y.

Telefonas: CH 2-45OO
Prašykite mūsų katalogo. 

Galite užsakymus siųsti per paštą.

nių gyvenviečių statyba. 
Numatoma sukurti šioms 
gyvenvietėms užstatyti 
naujausius x eksperimenti
nius įvairios, paskirties pa
statų projektus bei archi- 
tektūrinius-planinius erdvi
nius gyvenviečių struktū-
ros sprendimus. Tokių gy
venviečių statybos tikslas— 
išbandyti ir patikrinti pa-
gal minėtus projektus pa
statytų gyvenamųjų namų 
ir kultu rinių-buitinių pa
statų patogumus, tų namų 
populiarumą kaimo gyven
tojų tarpe.

Mūsų respublikoje yra 
statomos keturios tokios 
gyvenvietės. Ukmergės ra
jone — Dainavos, Joniškio 
rajone — Skaisgirio, Jur
barko rajone — Klausučių 
ir Vilkaviškio rajone Klau
sučių gyvenvietės. Dabar 
šių gyvenviečių užstatymo 
klausimais yra įvairių nuo
monių. Kuri jų galutinai 
susilauks plačiausio pripa
žinimo, bus patogiausia 
kaimo gyventojams,— pa
rodys ateitis.

Mieste pasidairius
Policija buvo atėjusi iš

mesti iš namų ukrainiečius 
Sam Labeiko ir jo žmoną 
už nemokėjimą laiku nuo
mos, kuri buvo pakelta $10.

Labeiko manė, kad se
niems 84 metų amžiaus pen
sininkams neturėtu rendos 
pakelti, todėl jie ir atsisakė 
pakeltą rendą mokėti, nes 
jų pajamos visai mažos.

55 policistai sumetė po 
dolerį ir padėjo jiems nuo
ma sumokėti. Bet kaip bus 
toliau, niekas nežinojai’ jie 
galės išsimokėti.

•

Prasižengimų tyrinėtojai 
raportuoja, kad New Yorke 
nelegalios gemblerystės biz
nis turi į metus apie 250 mi
lijonų pajamų.

Gemblerių biznis taip ge
rai organizuotas, kad jie tu
ri pasisamdę 10,000 samdi
nių. Areštavo 10 gemblerių.

Aktoriai susitarė su teat
rų savininkais atna u j i n t i 
kontraktą. Mėnesį tęsęs 
streikas baigtas 17 teatrų.

Sakoma, trys teatrai užsi
darė visai.

•

Policijos departame n t a s 
reikalauja sekamiems me
tams skirti $626,600,000 
policijos išlaidoms. Tai $31,- 
700,000 daugiau negu šiais 
metais.

Majoras Lindsay sako, 
kad su birželio 30 d. mies
tas gali turėti apie 300 mi
lijonų dolerių deficito.

Iš Moterą Klubo susirinkimo
Gruodžio 16 dieną, 4 vai. 

popiet, Laisvės Salėje įvy
ko Moterų Klubo susirinki
mas, kurį pravedė draugė 
H. Siaurienė.

Po valdybos raportų, pa
sikalbėta apie įvykusį pa
rengimą atžymėjimui LLD 
55 metų jubiliejaus, kuria
me buvo pagerbtas rašyto
jos Žemaitės ir poetės S. 
Nėries atminimas. Paren
gimas buvo sėkmingas, liko 
gražaus pelno, ir visas pa
aukotas LLD Centrui.

Nutarta surengti Moters 
Dienos paminėjimą, kuris 
įvyks sekančių metų kovo 7 
dieną, Laisvės salėje. Su- 
gestuota, kad klubo valdy
ba pasvarstytų ir savo pla
nus apie minėtą parengimą 
praneštų sekančiame susi
rinkime.

Prisiminta sergančios klu
bo narės ir nelaimės ištik
ta U. Bagdonienė, kuriom 
dažniausiai pasiun č i a m o s 
užuojautos kortelės.

L. Kavaliauskaitė prane
šė gautas klubui dovanas: 
Zuzana Kazokytė-J ones iš 
Frackville, Pa., paaukojo 16 
dol., V. Balkus — pirštines, 
ir kita dosni draugė — ska
naus vyno. Dėkojame.

Priėjus prie valdybos per
rinkimo kitiems metams, 
pasigirdo smarkus ploji
mas už dabartinę valdybą. 
Kiekviena valdybos narė at
lieka savo pareigas kuo pui
kiausiai, tad narės ir pagei
davo, kad pasiliktų ta pa
ti valdyba kitiems metams. 
Jos sutiko, o mes joms dė
kojame.

Moterų klubo valdybą su
daro : Ieva Mizarienė—pir
mininkė, Adelė Rainienė — 
viče-pirmininkė, Bronė Ker- 
šulienė — prčtokolų sekre
torė, Lilija Kavaliauskaitė— 
finansų sekr'etorė, Anne 
Anne Yakstis — iždininkė. 
Linkime j o m s geriausių 
sėkmių!

Sekančiame susirin k i m e 
klubo valdyba, .išduos metinį 
raportą, o po susirinkimo 
draugės H. Siaurienė ir B.

Valstijos sekretorius Lo- 
menzo paskelbė, kad Komu
nistų partijos kandi datas 
Storey gavo lapkričio 3 d. 
rinkimuose 7,760 balsų gu
bernatoriaus vietai. 

• -
Mokinių tėvai, mokytojai 

ir visuomenės veikėjai rei
kalauja Miesto planavimo 
komisijos sulaikyti fondų 
mažinimą mokykloms.

Komisija buvo sumažinusi 
fondą 192 milijonais dole
rių, sulaikė 6 mokyklų sta
tybą. Rep.

Keršulienė pažadėjo pa
ruošti užkandžių.

Po susirinkimo buvo pui
kios vaišės, kurias paruošė 
klubo vice - pirmininkė A. 
Rainienė, paminėdama sa
vo 75 metų sukaktį.

Adelės Rainienės vardas 
skamba mūsų spaudoje per 
metų metus. Ji yra daug 
veikusi paž augiųjų meno 
saviveikloje ir dirba organi
zacijose. Jau daugiau kaip 
5 metaikai Adelė yra Klubo 
valdyboje ir savo užduotis 
rūpestingai atlieka. Ji at
stovauja Moterų Klubą Sve- 
turgimiams Ginti Komitete 
ir LLD 2-rojoje apskrityje.

Vaišės
T vaišes atsilankė “Lais

vės” redaktorius A. Bimba 
ir soaustuvės linotipininkai 
S. Večkys ir J. Lazauskas.

Prie šventiškai puošnaus 
stalo sudainavome “Happy 
Birthday” ir “Ilgiausių Me
tų”, tuo metu Adelės aky
se sublizgėjo ašaros...

Buvo ir kalbų. Pirmininkė 
I. Mizarienė, trumpai pri
siminė Adelės nuveiktus 
darbus klube ir organizaci
jose. Pakvietė A. Bimbą, S. 
Večkį ir J. Lazauską pakal
bėti. Jie savo kalbose pa
brėžė Adelės pasiryžimą ir 
gabumus atlikti užsibrėžtus 
tikslus. Linkėjo jai daug 
šviesių, saulėtų dienų.

Pabaigoje Adelė padėkojo 
visiems už linkėjimus. Gai
lėjosi, kad negali daugiau 
įsijungti į meno veiklą, nes 
sveikata ir gyvenimo sąly
gos neleidžia.

Adelei padėjo vaišes pa
ruošti draugė D. Galinaus- 
kienė, kuri šia proga dova
nojo savo iškeptą pyragą, 
ir už tai verta padėkoti.

Dėkojame už vaišes ir lin
kime Adelei Rainienei geros 
sveikatos ir ilgiausių metu!

H. F. “

AIDO CHORO 
GARBĖS NARIAI

Smagu, kad mūsų gerieji 
draugai prisimena Aido 
chorą. Šį kartą paaukojo 
šie Aido choro garbės na
riai: I. Gailiūnienė — $10. 
E. Sungailienė — $5, J. Kas- 
močius — $5, Suzana Kazo- 
kytė-Jones—$5. Ačiū!

.«*• . > Valdyba

Conakry. — Gvinėjos res
publika ir Tarybų Sąjunga 
pasirašė 30 metų prekybos 
sutartį, kuri skaitoma labai 
svarbiu įvykiu.

Maskva. — Tarybų Sąjun
ga griežtai pasmerkė Nixo- 
no grūmojimą atnaujinti Š. 
Vietnamo bombardavimą.

Įvairios Žimos
Maskva.— Žydų autono

minėje srityje leidžiamas 
žydų kalba laikraštis “Biro- 
bidžano žvaigždė” su sau
sio 1 d. pradės išeidinėti 
dienraščiu.

Saigonas.—Jungtinių Val
stijų bomberis su slaptais 
žvalgybiniais įrankiais La
ose buvo partizanų numuš
tas.

Washingtonas. — Norėda
mas gauti daugiau savo po
litikai rėmėjų iš demokra
tų, prez. Nixonas paskyrė 
demokratą politikierių Con
nally federalinio iždo se
kretorium, vietoj pasitrau
kusio republikono Kennedy.

San Jose. — Costa Rica 
prezidentas Figueres pa
reiškė, kad Lotynų Ameri
kos 10 valstybių , užsienio 
reikalų ministrai turėjo pa
sitarimus atnaujinti diplo
matinius ryšius su Kuba.

Montgomery, Ala. — Pa
vieto teisėjas Herndon teis
me kaltinamas 1968 m. at
sisakęs įtraukti į rinkimų 
sąrašą negrų kandidatų, 
nors federalinis teismas bu
vo patvarkęs juos įtraukti į 
rinkimų sąrašą.

Sydney. — Du milijonai 
Australijos darbininkų ga
vo 6 proc. algų pakėlimą.

Maskva. — Teisman pri
statyti 11 bandžiusių pavog
ti lėktuvus ir pabėgti užsie
nin. Jiems gręsia sunkios 
bausmės.

Washingtonas. — Varto
tojų gynėjas R. Nadei’ tei
gia, kad bilijonai' žaislinių 
baliohų turi sveikatai kenks
mingų asbesto dulkių, ku
rios gali patekti į vaikų 
plaučius ir jiems žalos pa
daryti.

South Bend, Ind. — Šimtai 
bedarbių atmaršavo prie 
Nedarbo Centro. Demonst
rantai reikalavo darbu ir 
taikos.

Washingtonas.—Sen. Er
vin reikalauja Pentagono 
paaiškinimo, kodėl jo žval
gyba sekioja kai kuriuos 
Nixono administracijos 
oponentus, kaip sen. Steven- 
soną.

UŽSISAKYKITE

Knygas, Žurnalus ir Plokšteles 
Iš LIETUVOS

PLOKŠTELĖS MUZIKOS IR LITERATŪROS
1) TSR Liet, valst. choras, vad. K. Kavetskas ....... Nr. 33 D-6137
2) Liet. Radio mišrus orkestras, vad. R. Batsevičius^Nr. 33 D-9907
3) Jonas Stasiūnas, baritonas .................................... Nr. 33 D-14175
4) Dainos vaikučiams (lietuviškai) .......................... Nr. 33 D-15341
5) Raštai, lietuviai rašytojai  ................   Nr. 33 D-15639
6) Kraujas ir Pelenai (lietuviškai), V. Marcinkevičiaus

Nr. D-15971-76 (3-jų plokšt. serija)
7) Eilėraščiai, lietuvių poetų .................... ..................... Nr. D-15667
8) TSR Liet, valst. Šokių ir dainų Ansamblis   Nr. 33 D-15679
9) Laimonas Noreika, skaitymai lietuviškai ............ Nr. 33 D-15779

10) "Žmogus” (lietuviškai) Eduardas Mieželaitis (12”) Nr. D-15781
11) Vilniaus koncert. dūdų ork., vad. R. Balčiūnas (12”) Nr.D-16149
12) Liaudies dainos (lietuviškai), J. Gruodis ................ Nr. 33 D-16625
13) Liet. Radio Kaimo choras, vad. Gaižauskas .......... Nr. D-16625
14) Lietuvių kompozitorių romanai ................................ Nr. 33 D-16657
15) Liet. Radio Kaimo Choras-Liet. Liaudies dainos Nr. 33 D-16917 

-16) V. Jurgutis—Kareivio laiškai (7 vokalinės-instr. eilėraš
čiai ................................   Nr. 33 D-16977

17) Y. Juzeliūnas, smuiką, vargonai ir orkestras (12”) Nr. 33 D-17271
18) Vakaruškos (lietuviškai), J. Čepaitis .................. Nr. 33 D-20221
19) TSR Lietuvos rašytojų balsai .............................. Nr. (33 D-20551

(33 D-20561
20) Vienetai fortepianui, J. Gruodžio (12”) —.... Nr. 33 D-2O643

Mono 10 colių plokštelės $3.50 —— Stero 12 colių 
plokštelės $4.95

Four Continent Book Store

Parengimų Kalendorius
Gruodžio 31 d.

New Yorko Aido choro 
Naujų metų sutiktuvės. 
Pradžia 8 vai. vakare. Di-£ 
dėlė vakarienė ir ' visokios 
va’šės. Tik $5 asmeniui.

Vieta Laisvės salė, 102-02 
Liberty Avė., Ozone Parke.

Kovo 7 d.
Niujorko Lietuvių Mote

rų Klubo parengimas-minė- 
jimas MOTERS DIENOS, 
Laisvės salėje, 2 vai. po pie
tų.

Pranešimas
Ozone Park, N. Y.

LDS 13 kuopos susirin
kimas įvyks trečiadienį, sau- 
sia 6, Laisvės salėje. Pra
džia 6:30 vai. vakare. Bus 
kuopos valdybos rinkimai ir 
kiti svarbūs reikalai. To- f 
dėl svarbu visiems kuopos 
nariams dalyvauti. A

Valdyba
------------- w 
SVEIKINA

Didž. Gerbiamos Lietuviu 
Moterų Klubo narės!

Nuoširdžiai sveikinu su
Naujaisiais Metais.
Linkiu Jums sėkmes as
meniniame gyvenime, il
giausių metų ir aktyvios 
visuomeninės veiklos.

D. Šumskienė 
1970. XII. Kaunas

Prašymas-meldimas
Tikiu, jog kai kas iš se

nesniosios kartos amerikie
čių, ypatingai buvusių są- 
jungiečių (LSS narių), turi 
“Naujosios gadynės” žurna
lo (1016-1917 metų), kom
plektus. '• Nuoširdžiai dėko
čiau tokiam geradėjui, ku* 
ris sutiktų man juos pei>* 
leisti! Jie man reikalingi.

Siųsti prašau mano var
du, “Laisvės” adresu. Iš 
ten aš gausiu.

Dar kartą iš anksto dė
koju !

A. Petriką (93-97)

“I aisves” direktorių posė
dis turi įvykti pfirmadieni 
po Kalėdų—gruodžio 28 d., 
4 vai. popiet. Sekr.

Pakalbinkite savo kaimynus 
ir pažįstamus užsirašyti “Lais
vę.” Jie jums bus dėkingi




