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KRISLAI
Neteisingas kaltinimas 
TSRS nėra antisemitizmo 
Baudžia tik nusikaltėlius 
Baisi mums karo našta 
Dainininkas Torji Jones

— J. Galiūnas —
Izraelio ir kitų šalių žydai 

sukėlė didžiausi protesto 
sąjūdi prieš Tarybų Sąjun
gą, kam ji baudžia krimina
liai prasižengusius žydus. Iš 
visų pusių, ypač iš Jungti
nių Valstijų, žydai šaukia, 

' kad Tarybų Sąjunga perse
kioja visus žydus, kaip se
niau persekiodavo žydus ca
ro laikais.

Tai didžiausias melas. Vi
siems ink žinoma’, kad Ta
rybų Sąjungoje tūkstančiai 
žvdų užima aukštas Įvairių 
ištaigų vietas. Proporciona- 
liai pagal gyventojų skaičių 
jie turi daugiau įvairių 
mokslini n k u, mokytojų, 
techniku. Jie niekur nesi-

• v »

skundžia, kad kas nors Ta
rybų Sąjungoje persekiotų, 
antisemitizmą puoselėtų.

Tarybų Sąjungoje antise
mitizmas įstatymais griež
tai draudžiamas.

> _ •—
Gerai pasiruošusi, apsi

ginklavusi 11 asmenų grupė 
’ ruošėsi pagrobti tarybinį 

lėKtuvą'ir nusukti jį į Izra
eli. Buvo visi sugauti ir 

' Leningrade teismo nubausti.
Tarvbų Rtisijps Aukščiau
siasis teismas pakeitė dviem 
mirties bausme 15 metų ka
lėjimu ir kitų bausmes kiek 
sumažino.

Teismai visai nesivadavo 
antisemitizmu. Jie baudė 
kriminaliai prasikalt u s i u s 
TSRS ir tarptautiniais avi
acijos įstatymais pasirem
dami. Nepaisyta, kokios 
tautybės jie bebūtų.

New Yorke išeinąs įtakin
gas komercinis žurnalas 
“Time” apie lėktuvo grobi
kus Bražinskus pareiškė:

“Mūsų manymu, joki lėk
tuvų grobikai, kas jie bebū
tų, neužsitarnauja mūsų 
užuojautos ir mes negalime 
toleruoti ir Turkijos vyriau
sybės elgesio, kuriuo lietu
viams lėktuvo grobikams 
buvo suteiktas prieglobs
tis.”

Labai teisingai pasakyta, 
kad lėktuvų grobikai neturi 
būti toleruojami. Jie užsi
tarnauja didžiausios baus
mės, nes jie pastato į pavo
jų visų keleivių gyvastis.

•

Harvardo univ e r s i t e t o 
statistiniai duomenys rodo, 
kad Indokinijos karas kai
navo Jungtiniu Valstijų pi
liečiams daugiau kaip 140 
bilijonu dolerių. Visą tą 
milžinišką sumą padalinus 
šeimoms išeina po $3,000 
šeimai. Tai didžiulė karinė 
našta.

Universiteto tyrinėtojai 
teigia, kad amerikiečiu re
miamos ir jų ginklais išlai
komos valdžios neatstovau- 

> ja tų saliu gyventojų dau
gumos reikalų ir neturi jų 

r pritarimo.
Šiaurės Vietnamo žmonių 

išrinkta valdžia “geriau pa-

Kasykla, užmušusi 38 mainierius, 
buvo inspektorių pripažinta 

pavojinga operuoti
Wooton, Ky. — Finley 

i Brothers Coal kompanijos 
kasykla, kurioje įvykęs dujų 
sprogimas užmušė 38 mai
nierius, buvo pripažinta ne
saugi jau birželio mėnesį. 
Tada federaliniai inspekto
riai rado ją netvarkoje. Bu
vo uždaryta tik tris dienas.

Lapkričio mėn. saugumo 
inspektoriai surado toje ka
sykloje daug netvarkos. Rei

TSRS gali padėt JAV pasitraukti 
' iš Indokinijos ir karą baigti
Maskva. — Tarybų Sąjun-3 

gos premjeras Kosyginas 
pareiškė, kad TSRS nori 
politinio susitaikymo Indo
kinijoje ir galėtu padėti 
Jungtinėms Valstijoms pa
sitraukti iš Indokinijos.

Karas Indokinijoje ir kon
fliktas Vidurio Rytuose su
daro didžiuli pavojų visam 
pasauliui, teigia Kosyginas. 
Todėl tą pavojų reikia bend
rai pašalinti.

Kartu Kosyginas nurodė 
reikalą susitarti .su Jungti
nėmis Valstijomis strategi
nių branduolinių ginklų Ii- 
mitacijos reikalu. Austrijos 
sostinėje Vienoje pasitari
mai turėtų būt praplėsti r 
nusiginklavimo pasitarimus.

Kinai ruošiasi karui
Roma. — Kompartijos or

gano “L’Unita” redaktorius 
Jacoviello su žmona lankėsi 
Kinijoje 6 savaites kaip tu
ristai. Grįžęs namo rašo,kad 
Kinija ruošiasi karui.

Jis matė sostinėje Pekine, 
kasant tranšėjas prie namu, 
darant slėptuves. Visur pil
na kareivių.

Gatvės pilnos prastai ap
sirėdžiusių, bet nenuskuru
sių žmonių. Visur dominuo
ja Mao paveikslai ir šūkiai.

Boston, Mass. — Čia kilęs 
keturių aukštų apartmente 
gaisras sudegino 3 vaiku
čius.

tenkina Azijos žmonių po
reikius, negu tos valdančios 
klasės, kurias JAV remia,” 
Harvardo universiteto tyri
nėtojai nurodo.

Iš Londono čia atvykęs 
populiarus dainininkas Tom 
Jones prisimena, kaip jis 
Londone prieš desėtką me
tų buvo įpuolęs dėl visiško 
nepasisekimo desperacijon 
ir vieną dieną tikrai norėjęs 
po požemio traukiniu palys- 
ti ir ten galą gauti.

Desperaciją jis vi stiek 
nugalėjo. O 1964 metais iš
ėjo jo daina “It’s Not Un
usual” plok š t e 1 ė j e su di- 
dižausiu pasisekimu. Dabar 
jis jau tiek pagarsėjęs te
levizijos programose, kad 
jau neturi laiko nei galvoti 
apie saužūdystę.

kalavo pertvarkyti, kad ji 
! galėtų būti saugi, kaip nu- 
įrodo mainierių sveikatos ir 
i apsaugos įstatymas. Bet 
i kasykla palikta ir toliau 
i operuoti.

Sprogimas įvyko 1,600 pė- 
! dų gylio tunelyje ir dirban
čius mainierių^ uždarė. At
rodo, kad sprogimas juos 
ant vietos užmušė. Lavonai 
buvo išimti iš kasyklos ir 
palaidoti sekmadienį.

Paryžius. — Pietų Pran
cūzijoje siautėjo tokios di
delės audros, kokiu nėra bū- 
vę per pastaruosius 25 me
tus. Audros padarė nema
žai nuostolių. Valdžia pas
kelbė nepaprastą padėtį ir 
teikia nukertėjusiems para
ma, v

Egiptas vadovauja 
arabu išsilaisvinimui
Kairas. — Egipto prezi

dentas Sadatas, kalbėdamas 
čia įvykusiame ^Pasaulio 
Taikos tarybos susirinkime, 
pareiškė, kad Egiptas laiko
si Jungtinių Tautų priimtos 
rezoliucijos, kuri reikalauja 
Izraelio pasitraukti iš oku
puotų arabų žemių.

„S a data s nurodė, kad Egip
tas nori taikos, bet neati
duos agresoriui nei vienos 
savo žemės pėdos. Jis pas
kelbė sausio 15 d., kaip cele
bracijų dieną Aswano jėgai
nės statybos baigimo proga. 
TSRS žymiai prisidėjo prie 
jos pastatymo.

Nixonas pranašauja 
“gerus metus” *1Washingtonas. — Atsa

kydamas į korespondentų 
klausimus, prez. Nixonas 
pirmadienio vakare televizi
joje paskelbė savo pranaša
vimą, kad 1971 metai bus 
ekonominiai ir politiniai ge
resni, o 1972 metai — dar 
geresni.

Pramonės gamyba padi
dėsianti, nedarbas sumažė- 
siąs, infliacija būsianti su
mažinta, o gal,visai sulaiky
ta. Karas Indokinijoje lai
mėsiąs .taika, Izraelis bus 
remiamas ginklais, kad ga
lėtų palaikyti jėgos balansą 
su arabais.

Nixonas sakė pateiksiąs 
Kongresui savo administra
cijos programą.

Chicago. — Miesto alder- 
manų rinkimuose vasario 
mėn. bus nemažai nepri
klausomų kandidatų. 11 
moterų kandidatuoja. Ko
munistas Ted Pearson pa
skelbė savo kandidatūrą.

Čilėj nacionalizacija plečiama
Santiago. — Čilės prezi

dentas Allende naujųjų 1971 
metų iškilmėje pasakė, kad 
šiais metais Čilė smarkiai 
p r a p 1 ė s nacionalizavimo 
darbą.

Vario pramonė jau nacio
nalizuojama. Po to seks 
bankų ir didžiųjų korpora- 
cijų nacionalizacija, taipgi j 4 darbininkai, taipgi 3 ke
bus, pravesta būtinai reika-lmunistai.

Centralines Afrikos Respublikoj
Banqui. — Centralinė Af

rikos Respublika iškilmin
gai .atžymėjo dešimtmetinę 
sukaktį nuo pasiskelbimo 
nepriklausomybės nuo Pran
cūzijos.

Per 10 metų respublika 
padarė nemažai progreso. 
Neraštingumas sma r k i a i 
taikinamas, 60 proc. vaikų 
lanko mokyklas, sostinėje 
atidarytas pirmas universi

Narkotikai Pentagonui- 
‘ m’litarinč problema”

Washingtonas. — S m a r- 
kus narkotikų išsiplėtimas 
tarp Amerikos militarinių 
jėgų Azijoje sudaro didžiulę 
Pentagonui)qmilitarinę pro
blema”, kurią net negalima 
pašalinti.

Pietų . Vietname viešai 
narkotikai platinami. Dau
giausia kareiviai naudoja 
marijuiana cigaretes. Jokia 
administrating drausme 
juos nepaveikia, nes teismai 
dėl to jų nebaudžia. Taip ir 
nuodinasi amerikiečiai Indo
kinijoje.

Laužo vaiky darbo 
įstatymą

' Washingtonas.—AFlJ-CIO 
ekonomas Oswaldas teigia, 
kad šiuo metu daugiau kaip 
75,000 vaikų nuo 7 metų am
žiaus dirba kai kuriose įmo
nėse net mokyklų darbo me
tu.

Jis kaltina prez. Nixoną, 
turintį palinkimą panaikinti 
prieš 30 metų priimtą vaikų 
darbo įstatymą.

Nixonas pasirašė darbe 
saugumo įstatymą

Washingtonas. — Prezid. 
Nixonas pasirašė Kongreso 
priimtą darbuose sveikatos 
ir saugumo įstatymą, kuris 
paliečia daugiau kaip 55 mi
lijonus darbininkų.

Dabar svarbu tą įstatymą 
pildyti. Pirmiau kasmet 
darbuose užmušdavo maž
daug po 14,500 darbininkų 
ir po pustrečio milijono su- 
žeisdavo.

Los Angeles, Calif.— Šim
tai kovotojų piketuoja vals
tijos raštinę., Jie reikalau
ja išlaisvinti Angela Davis. 
Negras boksininkas Mu
hammad Ali ir dainininkė 
Horne pasisakė už jos iš
laisvinimą.

linga žemės ūkio -reforma.
Valdžia jau pakėlė darbi

ninkams ir žemdirbiams at
lyginimus. Bus pastatyta 
100,000 butų, suteikta dar
bas 25,000 bedarbių.

Pirmą sykį Čilės istorijo
je į valdžios kabinetą įeina 

tetas.
Pramonė taipgi plečiama. 

Per metus išgaunama 600,- 
000 karatų deimanto, paga
mina 60,000 tonų medvilnės, 
14,000 tonų kavos. Diploma
tiniai santykiai palaikomi 
beveik su visomis socialisti
nėmis šalimis ir prekyba 
plečiama. Prezidentas Bo- 
kassa ruošiasi lankytis Ta
rybų Sąjungoje.

Militarizmas neduos 
taikos Vietnamui

Paryžius. —Pietų Vietna
mo revoliucines valdžios už
sienio reikalu ministrė Binh 
pareiškė taikos derybų Se
sijoje, kad Jungtiniu Vals
tijų nusistatymas laimėti 
pergalę ir taiką militariz- 
mu, o ne politinių susitari
mu nieko gero neduos.

Panašiai pasakė ir Šiau
rės ’Vietnamo delegacijos 
vadas Thuy. Jungtinės Val
stijos grasinimais bombar
duoti Šiaurės Vietnamą tik 
trukdo derybas. Amerikos 
militarinių jėgų ištrauki
mas iš Pietų Vietnamo gali 
duoti Vietnamui taiką. 
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Argentinoje darbininką 
kovos tęsiasi

Buenos Aires.-Argentinos 
darbininkų judėjimas 1970 
metais pasiekė tam tikrų 
laimėjimų. 32 valandų ge- 
neralis streikas pri s i d ė j o 
prie nuvertimo žiauraus On- 
ganios režimo.

Bet ir naujoji valdžia, su 
prez. Livingstonu priešaky
je, negali patenkinti darbi
ninkų reikalavimų. Ji arti
mai koope r u o j a su mo
nopolijomis. Darbi n i n k a i 
priversti tęsti kovas už 
didesnes algas, prieš aukš
tas . prekių kainas. Ko
voms vadovauja demokrati
nės antiimperialistinės jėgos, 
kuriose dalyvauja komunis
tai, kairieji radikalai ir kai
rieji peronistai.

Užmušė 237 izraeliečius
Tel Avivas. —1970 metais 

susikirtimuose su arabais 
žuvo 237 izraeliečiai ir 782 
sužeisti.

Izraelio valdžia skelbia, 
kad susikirtimuose su izrae
liečiais 39 arabai iš okupuo
tų teritorijų buvo užmušti 
ir 734 sužeisti.

Vietkongas nutrauktų mūšius, jei 
amerikiečiai sutiktų iš Pietų

Vietnamo
Tokijas. — Naujųjų metų 

proga Vietkongas padarė 
|pareiškimą, kuriame nuro
doma,’ kad Nacionalinis Iš
silaisvinimo Frontas sutiktų 

į nutraukti’mūšius su ameri- 
'kiečiais, jeigu Jungtinės 
j Valstijos sutiktų ištraukti 
■iš Pietų Vietnamo savo ir 
kitų svetimšalių karines jė- 

|gas.
Fronto prezidiumo pirmi- si, amerikiečiai žūsta.

Socialistinių šalių ekonomika 
smarkiai pakilo per 10 metų

Maskva. — TSRS savait-®
rastis “Ekonomičeskaja Ga- 
zeta” rašo, kad socialistiniu 7 v

šalių ekonomikos augimas 
pralenkė kapitalistinių ša
lių ekonomikos augimą. Per 
pastaruosius penketą metų 
socialistinės ekonomikos au
gimas tikrai parodė daug 
progreso, kuomet kapitalis
tiniu šalių ekonomikos au
gimas visai mažai padidėjo 
arba visai nepadidėjo, kai 
kur dar ir sumažėjo.

Socialistiniu šalių nacio
nalinės pajamos per pasta
ruosius 10 metų pakilo 90 
proc. Nuo 1965 metų Tary
bų Sąjungos pajamos pakilo 
33 proc. Tuo pačiu metu 
Jungtinių Valstijų naciona
linės pajamos daug mažiau 
tegalėjo pakilti.

Nepasitenkinę Nixonu
Washingtonas.— Pradžio

je Nixono administracijoje 
buvo nemažai negrų tarnau
tojų, bet dabar ju skaičius 
sumažėjo. Negrai pareiškė 
nepasitenkinimą ir neprita
rimą Nixono vedamai poli-' 
tikai. Daugelis jų rezignavo,! 
kiti pareiškė, kad su birže-! 
lio pabaiga pasitrauks.

Nixonas bando negrus pa-Į 
laikyti savo administracijo-j 
je tarnautojais, kad juos! 
galėtų panaudoti 1972 me
tų prezidentiniams rinki
mams, gauti daugiau negrų 
balsų. Kol kas jam tai pa
daryti nesiseka.

Washingtonas. — Federa
linio biudžeto deficitas 1970! 
metais pasiekė 16 bilijonų! 
500 milijonų dolerių. Val
džios apskaičiavimas siekė 
10 bilijonų deficito.

Viena. — Austrijos prem
jeras Kreisky užgyrė Vaka
rų Vokietijos sutartis su 
TSRS ir Lenkija, kartu ra
gino sušaukti Europos sau
gumo konferenciją.

Maskva. — Tarybinis tan
ke ris išgelbėjo iš degančio 
Suomijos laivo visus buvu
sius žmones.

Varšuva.—Lenkijos ir Ta
rybų Sąjungos pasitarimai 
prasidėjo dėl praplėtimo 
prekybos tarp abiejų šalių.

pasitraukti
įninkąs Tho kartu paaiškino, 
i kad išsilaisvinimo jėgos ir 
toliau kariaus prieš Saigo- 
no militarines jėgas, iki da
bartinė valdžia bus pakeista 
koalicine taikos valdžia.

Kadangi Jungtinės Vals
tijos nesutinka su tokiais 

! Vietkongo pasiūlomais, tai 
karas ir šiais'metais tęsia-

Los Angeles. — Du gink
luoti negrai su žmonomis ii* 
mažais vaikais privertė vai
ruotoją pasukti lėktuvą su 
97 žmonėmis į Kubos sosti
nę Havaną. Už 4 valandų 
lėktuvas su keleiviais palei
stas skristi i Miami, Fla.

Demonstracijos Turki
joje prieš imperializmą

Ankara. — Protesto de
monstracijos. įvyko, kai de
šinieji teroristai nušovė du 
universiteto studentus ir 
vieną pašovė. Demonstran
tai pasisakė prieš Amerikos 
imperializmą.

Du Turkijos policistai, 
esą Amerikos ambasados 
sargyboje, buvo pašauti.

Vėliausios Žinios
Paryžius. — Čionai buvo 

sustojęs Amerikos gynybos 
sekretorius Laird. Jis pa
reiškė, kad Amerikos gink
luotos jėgos Vietname gal 
jau šią vasarą baigs kovi
nes operacijas, o tiktai pa
gelbės Pietų Vietnamo val
džios jėgoms kariauti prieš 
liaudiečius. Ką tai iš tikrų
jų reikia, nežinia.

Yaounde, Cameroon.—Čia 
militarinis teismas nuteisė 
šešis žmones sušaudyti. Jų 
tarpe yra vienas Romos'ka
talikų bažnyčios vyskupas. 
Jie kaltinami sąmokslu nu
versti valdžią. Popiežius 
Povilas VI prašo nuteistųjų 
pasigailėti ii’ mirties baus
mę pakeisti kalėjimu.

Washingtonas. — Prezi
dentas Nixonas gavo dar 
vienos tarybinių intelektua
lų grupės raginimą liautis 
mokslininkę Angela Davis 
persekioti. Tarp kitų, laiš
ką pasirašo kompozitoriai 
Dimitri Šosta k o v i č i u s ir 
Aram Kachaturianas.

Londonas.—šiame didžiu
liame mieste smarkiai ple
čiasi benamiu skaičius ir 
sudaro valdžiai problemą. 
1969 m. buvo 7,600 benamių 
šeimų, o 1970 m. jų buvo 
daug daugiau.

Tripolis, Libija. — Egipto 
lėktuvas smilčių audroje su
dužo, 16 žmonių žuvo.
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Kubos revoliucijai dvylika metų
1959 metų sausio mėnesio pradžioje mažytėje Ku

boje, galingųjų Jungtinių Valstijų pašonėje, revoliucija 
laimėjo ir gimė socialistinė santvarka. Šiemet ta istori
nė pergalė iškilmingai švenčia dvyliktąją metinę sukaktį. 
Tikrai panašu į stebuklus, kad Kubos liaudis nugalėjo 
visus sunkumus ir iki šiol pajėgė išlaikyti' revoliucijos 
laimėjimus. Ji nenusilenkė prieš visus iš Amerikos pusės 
spaudimus, blokadą ir ekonominį boikotą.

Žinoma, nėra jokia paslaptis, kad/Kuboje socialistinė 
santvarka laimėjo ir išsilaikė tiktai socialistinio pasau
lio, pirmoje vietoje Tarybų Sąjungos, paramos ir pagal
bos dėka. Dar ir šiandien be ekonominės ir visokios 
paramos mažytė socialistinė Kuba negalėtų išsilaikyti. 
Tai irgi visieins gerai žinoma.

Dar galima pridurti; kad Kubos revoliucijos laimė
jimas tarnauja giliausiu įkvėpimu darbo liaudinis kitose 
Lotynų Amerikos šalyse. Antai, ir Čilėje liaudies bend
ras frontas laimėjo rinkimus ir šiandien imasi žygių 
pertvarkyti savo gyvenimą naujais pagrindais. Tai ait
ras skaudus smūgis amerikiniam imperializmui. Reikia 
tikėti, kad Bolivijoje ir kitose šalyse įvykiai vystysis 
panašia kryptimi.

IR DAR KARTĄ 
NUSISPIOVĖ 
ANT LIETUVOS

Mums atrodo, kad teisėjų 
rinkimas, kuriuose gali da
lyvauti visi piliečiai, yra 
daug demokratiškesnis, ne
gu jų skyrimas per politikie
rius'’. Mūsų Amerikoje su 
eįsėjais ir yra ta nelaimė, 

lįdd jų piliečiai nerenka, kad 
jie yra paskiriami politikie
rių už tam tikras paslaugas. 
Netgi Aukščiausiojo Teismo 
teisėjai yra prezidento ski
riami iš jo asmeniškų arba 
politinių šalininkų. Antai, 
prezidentas Nixonas jau tu
ri paskyrimų keliu susida
ręs Aukščiausiajame Teis
me daugumą.

Kaip tik kitaip mūsų gim
tajame krašte Lietuvoje! 
Šiomis dienomis ten piliečiai 
balsavimų keliu išsirinko tei
sėjus. Atrodo, kad nors bent 
jau tas tarybinėje sistemo
je turėtų patikti visiems lie
tuviams. Bet kur:, antai, 
Chicagos menševikų “Nau
jienos” (1970 m. gr. 26 d.) 
dar kartą už tai storai 
spiaudo visą Lietuvą.

tu įvairiuose šalies miestuo
se teisiama arba laukia 
teismų daugiau kaip šim
tas antikarinių, opozicinių 
organ i z a c i j ų atstovų. O 
kartu su jais ir komu
nistė Angela Davis, nes 
tokie žmonės, kaip Angela 
Davis, kelia grėsmę ne tik 
Alabamos rasistams, bet ir 
Kalifornijos beit Niujorko 
multimilijonieriams.
■ ... Prieš šį pasiutusį reakci
jos puolimą stoja kita Ame
rika — sąžiningoji Ameri
ka, pažangioji Amerika. 
Ji telkia savo gretas 
ir vis garsiau aidi jos 
reikal avimas : ‘Nutraukti 
demokratiniu jėgų persekio
jimą!’ ‘Laisyė Angela Da
vis!’ Amerika niekada dar 
nematė tokio masiško pro
testo. Ir šis dorosios Ame
rikos protesto balsas susi] 
lieja su visos pažangioj 
žmonijos balsu.”

Didžiai Gerbiamas 
Redaktoriau!

Praslinko pirmieji septy- 
niasdešimtiniai metai. Spau
da suveda jų balansą, ap
žvelgia perspektyvas sekan
tiems devyneriems septy- 
niasdešimtiniams metams.

Socialistinis pasaulis už
kariauja vis naujas idė
jines ir medžiagines 
aukštumas. Kapitalistinia
me Vakarų pasauly j e 
vyksta idėjinės fermen
tacijos procesas. Vis labiau 
auga žmonių pasipiktini
mas beprasmišku JAV im
perializmo karu Indokinijo
je. .

“Laisvės” kolektyvas ir 
toliau ištvermingai neša pa
žangiųjų idėjų vėliavą.

ap-

Štai kam Vietnamo karas 
apsimoka!
VIETNAMO karas plačiu mastu prasidėjo 1961 me

tais. Todėl dabar jis jau įžengė į antrąjį dešimtmetį ir 
jam galo dar vis nesimato. Jo nuostoliai ne tik Vietnamo 
žmonėms, bet ir Amerikai milžiniški. Jis jau suėdė 44,- 
114 jaunu amerikiečiu gyvybių ir atėmė sveikatą kitiems 
347,606.

Bet kai kam šis karas puikiai apsimoka. Kai kas 
iš jo jau susikrovė ir tebekrauna milžiniškus turtus. 
Štai sąrašas dvidešinąt penkių kontraktorių, ginklų ir 
amunicijos gamintojų,' kuriems tik vieneriais 1970 me
tais valdžia sumokėjo baisias sumas. Nebūtų buvę karo, 
tos firmos ir kompanijos nebūtų gavusios tų bilijonų. 
Joms karo nutraukimas Mitu katastrofiška nelaimė.

Ju sąrašas:
1. Lockhead .........................................
2. General Dynamics .......................
3. General Electric ...........................
4. American Telephone & Telegraph
5. McDonnelDDouglas ..........
6. United Aircraft .............
7. North American Rockwell
8. Gruman .............................
9. Litton Industries..............

10. Hughes Aircraft ..............
11. Ling Temco Vought ....
12. Boeing ...............................
13. Textron .............................
14. Westinghouse Electric ...
15. Sperry Rand.....................
16. Honeywell ..........................
17. General Motors i................
18. Raytheon ............................
19. Ford ...................................
20. Avco ...................................
21. American Motors ............
22. RCA.......................................
23. General Tire & Rubber
24. IBM .. . . ...............................
25. Raymond Morrison Knudsen .... $256,000,000
Aišku, kad panašias, o gal dar didesnes' sumas jos 

gaus ir šiais 1971 metais.

r

LYGIAI KAIP IR
ČIA AMERIKOJE

Juk ir pas mus

JAU GAUNA Į KAILĮ
Menše v i k ų “Naujienos” 

(1970 m. gr. 30 d.) jau varo 
per savo prakeikimo šeren- 
gą vieną iš pačių rėksnin- 
giausių ir aršiausių “vaduo
tojų.” Jų dabar auka yra 
Juozas Audėnas, “Vliko rei
kalų vedėjas.” Jis ir “trum- 

” ir Alto griovikas,

niasdešimtiniais metais į šį 
darbą įsijungia naujų jėgų!

Lai visus “Laisvės” kolek
tyvo, darbuotojus ir skaity
tojus lydi sveikata ir sėkmė 
gyvenimo takuose.

V i s i e m s kuogeriausios 
kloties!

\ J. Subatavičius
1970. XIK 29. —

rūgščių, d ė 1 mineralinių 
druskų, vitaminų ir kitų ge
rų savybių. Tuomet galvo
jame, kad šie gėralai nėra 
tokių gėrybių šaltinis, bet 
tai tik jų likučiai arba dar 
dažniau tik pėdsakai. Ir 
daug kuo tuomet apsigaudi
nėjame. Tuo lengva būtų 
įsitikinti paprasčiausiu eks
perimentu. Pašalinkime iš 
jų alkoholį, svarbiausią “gė
rybę”, ir/į visas kitas beliks 
tik nušispiauti...

Manau, kad šimteriopai 
geresnį efektą priešalkoho- 
linėj kovoj duotų organi
zuoti gyvo tikro blaivumo 
pavyzdžiai. Tuomet žmonės 
ir tikrąjį saikingumą geriau 
skirtų nuo dabartinio mūsų 
pseudosaikingumo. Ir nesi- 
dankstytų juo, kaip ir vai
šingumo, draugiškumo pa
gerbimo skraistėm.

V. Ažukalnis
Druskininkai, Taikos 11-8 

1970 m. gruodžio 24 d.

Sveikina žurnalas 
“Nemunas”

Mieli tautiečiai, laimingų 
1971-ųjų, sveikatos, energi
jos Jūsų kilniame darbe.

Jūsų
Antanas Drilinga 

vyr. redaktbrįus

Juk ir pas mus AmerL paregis, 
koje būna tiek ir tiek ne- va5(as k°ki° ten “rytų pa-
aiškių mirties priežasčių. 
Kas su rastu lavonu da
roma? ,Ogi specialistai išti
ria ir nustato mirties prie
žastį. Jeigu lavone nėra jo
kių sužalojimų, sprendžia
ma, kad žmogus pats nusi
žudė.

Lygiai taip padaryta ir 
Lietuvoje su rastu prof. J. 
Kazlausko lavonu upėje. 
Net aštuoni specialistai pra
vedė tyrinėjimą ir, nesura-

kraščių adhoko, kuris ir po 
kelių metų neatsiskaitė lie
tuvių sudėtų pinigų,” vadi
nasi, apsivogė!

Grūmojančiu balsu “N” 
redaktorius šaukia: “Ponas 
Audėnas ir kiti atsakomingi 
pareigūnai turėtų suprasti, 
kad jie kerta šaką, ant ku
rios sėdi.”
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OH, JŪS ’ 
“TEŠLAGALVIAI”!

I

Kardelinių kanadiečių 
‘ ‘ N epri klausomos Lie tu vos” 
vienas skaitytojas sumanė 
/ar sugalvojo pasiūlyti laik
raščio leidėjams pakeisti 
laikraščio pavadinimą. Sa
ko:' numeskite “Nepriklau
soma,” o palikite tiktai “Lie
tuva.”

Vaje, kaip užsigavo laik
raščio iš Anglijos importuo
tas redaktorius R. E. Mazi
liauskas! Šis sumanymas, 
girdi, “tešlagalviškas.” Ir 
visi, kurie taip mano, sako 
redaktorius, yra “tešlagal
viai.” Prašome:

“Ir jau būtų įats laikas 
šitą esminį ir nepakeičiamą 
faktą įsikalti į makaules vi
siems tiems tešlagalviams, 
kurie kėsinasi į šito laikraš
čio pačią širdį” (“N. L.”, 
1970 m. gr. 16 d.).

Vadinasi, kurie tik nesu
tinka su Maziliausko nuo
mone, yra “tešlagalviai.”

žymių, priėjo išvados ir pa
skelbė, kad profesorius bus 
pats nusižudęs.

Rodosi, kad su jų išvada 
turėtų sutikti kiekvienas 
sveiko proto ir geros valios 
žmogus. Bet ką daro 
amžin i e j i Lietuvos šmei
žikai iš “vaduotojų” 
abazo? Jie kepa ir išgalvo
ja visokius prasimanymus. 
Jie apsiputoję savo laikraš
čiuose šaukia, kad “masko
liai” tą mūsų profesorių nu
žudę ir įmetę į Nėrį. Ir būk 
jį nugalabinę už tai, kad jis 
norėjęs į Ameriką atvažiuo
ti į svečiuns ir čionai duoti 
keletą paskaitų.

Tik pagalvokite: visa ei
lė7 iš Tarybų Lietuvos moks
lininkų lankėsi Amerikoje 
ir davė pranešimus, ir nė 
vienas nebuvo “maskolių” 
nužudytas arba kaip nors 
kitaip nubaustas, o prof. 
Kazlauskas tik už pagalvo
jimą apsilankyti Amerikoje 
tapo užmuštas (be jokių už
mušimo ženklų) ir įmestas 
į Nėrį!

Lietuvos šmeižikams pro
tas visiškai susimaišė.

APIE PASIKEITIMUS 
ČILĖS RESPUBLIKOJE

“Argentinos Lietuvių Bal
sas” (lapkr. 5 d.) gan prie
lankiai apibūdino Čilėje į- 
vykusius pakitimus. “Visas 
pasaulis sveikina naują Či
lės prezidentą”, sako laik
raštis.

Toliau sako:
Laisvu ir visuotinu gyven

tojų balsavimu išrinktas nau
jasis Čilės prezidentas, mark
sistas dr. Salvador Allende 
tos šalies Kongreso atstovų 
tapo patvirtintas 1970-1976 
metų laikotarpiui. Už Allende 
balsavo 153. Už dešiniųjų 
kandidatų Allesandri 35. 7 
susilaikė nuo balsavimo. Al
lende perėmė prezidentūrą iš 
krikdemo Eduardo Frei lap
kričio 3, 1970. Frei mandagu
mo ivizitu pasveikino Allende.

Kai kas jį lygina su 1926 
metais Lietuvos gyventojų iš
rinktu prezidentu clr. Kaziu 
Grinium, naktinių apuokų nu
verstu. Bet nuo to laiko jau 
praėjo 44 metai; pasaulis 
daug pažengė pirmyn, — da
bar daugiau kultūros ir pa
kantos.

Tačiau gaila, kad “ALB” 
savo skaitytojams nepasa-l

Allende buvo išrinktas so-

Gerbiamas Drauge!
Sveikinu Jūsų šeimą su 

Naujaisiais Metais, linkiu 
laimės ir geros sveikatos 
Jūsų gyvenime. Prašau pa
sveikinti 1971 Naujų Metų 
proga visus “Laisvės” dar
buotojus ir bendradarbius, 
o taipgi LLD narius ir 1970 
m. pikniko dalyvius.

Pažangių Amerikos lietu
vių veikla, man paliko ge
riausius prisiminimus. Aš 
pajutau, kaip jie myli Lie
tuvą ir trokšta sėkmės jos 
darbo žmonių pastangose ir 
duoda atkirtį priešiškos so
cialistinei Lietuvai spaudos 

I šme i ž t a m s ir prasimany
mams.

Sėkmės Jūsų visų darbe 
Naujuose Metuose.

Jūsų v
Povilas Skleris

Kaunas

Mielas, brangus drauge!
Sveikiname su Naujaisiais 

—1971 metais. Linkime 
sveikatos, ištvermės, jėgų 
Jums ir visiems Jūsų bend
ražygiams !

Apkabinam, bučiu o j a m , 
mylim, gerbiam.

Michalina ir
Eugenijus Meškauskai

Vilnius

Miela redakcija,
Sveikiname su Naujais 

Metais visą “Laisvės” laik
raščio personalą ir;linkime, 
kad “Laisvės” laikraštis dar 
būtu įdomesnis, o visam 
personalui daug sveikatos ir 
laimės.

Taipgi per Jūsų laikraš
tį “Laisvę” noriu pasveikin
ti su Naujais Metais Lip- 
čiaus A. šeimą, Lipčienės 
Sofijos šeimą ir Bikryfaus 
Kazio šeimą ir palin 
daug laimės ir sveikatoj.

Mankai ir Liūčiai 
Tauragė

e t i

žirafų dėmės
Afrikos tyrinėtojai įrodė, 

kad visame žemyne nėra 
dviejų visiškai vienodų ži
rafų. Mat, dėmės ant jų 
kaklo išdėstytos taip pat 
nepakar t o j a m a i, kaip ir 
žmogaus pirštų linijos.

Už LAISVĘ AMERIKOS 
KOMUNISTEI

Vilniaus “Tiesa” (1970 m. 
gruodžio 26 d.) duoda platų 
vedamąjį amerikietės komu
nistės Angela Davis perse
kiojimo klausimu. Jis bai
giamas šiomis pastraipo
mis:

“Taigi mūsų akivaizdoje 
vad i n a m o j i ‘laisvės šalis’ 
virsta policine valstybe, fa
šistinio tipo • valstybe. Ir 
nėra ko stebėtis, jei joje 
kasdieną didėja politinių 
bylų skaičius, kad, kaip pra
neša spauda, vien šiuo me-

nigus aukočiau spaudai, ža
dinančiai mumyse gerus 
jausmus. Gurkšnojimas gi, 
koks jiszbebūtų, žadina že
mus jausmus dažniausiai.

Kaip besistengtų mūsų 
medikai, įtikinėdami gerti 
neskubant ir po truputį, 
įtikinėdami geriau neišger
ti vienos taurelės iki saiko 
ribos, negu perimti taurelę 
viršaus, ir toks gurkšnoji
mas, kaip ir Jūs pastebėjo
te, praktiškai neturi saiko 
ribos. Dažniausiai • kiekvie- 

Įnam išgeriančiam atrodo, 
ko' visos tiesos, būtent kadj!<a<^ .llssalkmgai gena- (r 
Allende buvo išrinktas so- p® tuomet galvos, kad al- 
eialistu ir komunistų bend- ^oholls klastinga! nugalan-

Gerb. “Laisvės” Redakcija
Linksmų, laimingų Nau

jųjų Metų!
Jei būčiau pas Jus pikni

ke “Laisvės” vajui sukelti, 
tai tik pirmą taurelę ger
čiau ne iki dugno, o visus 
kitus pragė rimui skirtus pi-su Naujaisiais 1971 metais

romis pastangomis ir kad 
Allendės kabinetas yra ko
alicinis. Jame , keletą vietų 
turi ir komunistai.

“Do wAmerikos firma
Chemical”, kviesdama spe
cialistus, padavė į spaudą 
tokį* skelbimą: “Dirbame 
gražesniam, švaresniam pa
sauliui. Nekenčiame nešva
rumų. Mūsų uždavinys — 
kiekvieną dieną kurti Nau
ją, nuostabų Naują, kad ga
lėtume tuo aprūpinti pasau-

Forma gamina napalmą.

da saiko ir. atsakomybės 
jausmą. Vistik dar daugu
ma šio svaiginimosi mėgėjų 
“visų priimta” saiko norma 
laiko medikų vadinamą 
lengvo apsvaigimo laipsnį, 
kuris iš tikrųjų yra jau ne 
saikingumas, o girtumo pra
džia. c

Norėdami pateisinti svaigi; 
nimąsi alkoholiu, ieškome 
šiuose svaigaluose teigiaipų 
savybių. Bet apsigaudinėja
me kiekvieną kartą patys 
save, kai tariamės, kad tuos 
ar kitus alkoholinių gėri
mus geriame dėl juose esan
čios gliukozės, dėl organinių

Gerbiamas Redaktoriau,
Leiskite Jus ir Jūsų redak

cijos kolektyvą pasveikinti

ir palinkėti, kad šie “Lais
vės” jubiliejiniai metai dar 
daugiau pasitarnautų Jūsų 
vedamoje kovoje už darbo 
žmonių gerovę ir progresą.

Nuoširdžiausius 1 i n k ė ji- 
mus Jums ir Jūsų redakci
jos darbuotojams siunčia 
mūsų garsiojoj “Ąžuoliuko” 
berniukai ir jų vadovas H. 
Perelnšteinas, dė kodą m i, 
kad “Ąžuoliuko” garsas su
silaukia atgarsius ir mūsų 
visų skaitomoje ir laukia
mojoje “Laisvėje”.

Su išsiilgimu laukiame 
Jubiliejinio albumo, kuris, 
tikime, bus “Laisvės” isto
rija.

Nuoširdžiai Jūsų
Bronius Jauniškis

Vilniaus mokytojų 
namu direktorius 

Vilnius, 1970.XII.28 .

Mielas Drauge!
Jau ilgokas laikas praėjo 

nuo pereito laiško. Beje, 
atrodo, kad nieko nepara
šiau nuo pat Olandijos ke
lionės. Kažkaip laikas pra
bėga labai greitai, nors ir 
nesu surištas dabar jokiais 
įstaigos darbais. Vis dėlto 
reikalų atsiranda daug ir 
įvairių, tuo labiau, kad dar 
tenka ir gydytis.

Buvau. $u mūsų deputa
tais Maskvoje, kur įvyko < 
TSRS Aukščiausiosios Ta
rybos sesija, skirta Tarybų 
Sąjungos 1971 m. biudžetui 
ir liaudies ūkio planui ap
svarstyti. Tas planas tuo 
ypatingas, kad juo pradeda
mas vykdyti naujas penk
mečio planas, kuris galuti
nai bus paruoštas ir patvir
tintas kovo 31 d. įvyksian
čiame TSKP XXIV suvažia
vime.

Netrukus įvykusioje Lie
tuvos TSR Aukščiausiosios 
Tarybos sesijoje buvo ap
svarstyti 1971 m. planas ir 
biudžetas respublikos mas
tu. Naujasis planas liudija 
apie tolimesnį spartų Lietu
vos pramonės, statybos ir 
įvairių liaudies ūkio bei kul
tūros šakų pakilimą.

Be abejo, Jūs tuos, reika
lus sekėte ir tinkamai “Lai
svėje” nušvietėte. Džiugu, 
kad mūsų respublika užlipa 
garbingą vietą tarybinių 
respublikų tarpe tiek pra
monės, tiek žemės ūkio,’tiek > 
kultūros pažangoje. Ne vėl- ' 
tui Lietuvos sostinė Vilnius 
tapo apdovanota Lenino or
dinu. Malonų buvo dalyvau
ti mitinge, skirtame Vil
niaus apdovanojimui. .Tuo 
labiau prisiminus, koks Vil
nius buvo skurdus ir su
griautas karo metu. Beje, 
Sveikas matei jį dar gulė
jusį grivėsiuose, o beveik po 
25 metų pamatei Vilnių at- 
sistačiusį ir šauniai paūgė
jusį. Gi ir toliau jis smar
kiai auga ir plečiasi.

Gruodžio 19 d. mudu su 
Genovaite buvome nuvažia
vę į Kauną. Ten dalyvavome 
gražiose iškilmėse, skirtose 
Kauno Valstybinio Dramos 
Teatro 50-mečio sukaktuvė
se. , Jos buvo įžymios tuo, 
kad tai buvo pirmasis lietu
vių v profesionalinis teatras. 
Kaip pažymėjo teatrą svei
kinę artistai, jis buvo tuok < 
lizdu, iš kurio išėjo vyres
niosios kartos artistų šeima, 
pasklidusi tarybiniais lai
kais po visus naujai įkurtus 
teatrus. Iki tarybinės sant
varkos atkūrimo Lietuvoje 
tebuvo vos 2 teatrai (tre
čias buvo Klaipėdoje, bet ją 
užgrobė Hitleris). O dabar 
Lietuvoje veikia 11 valstybi
nių teatrų ir 17 liaudies te
atrų. Taigi, skaičiumi dide
lis išaugimas, o ir kokybės 
atžvilgiu Tarybų Lietuvos 
teatrai aukšto lygio.

Gražu buvo matyti Kau
no Dramos Teatro sukak
tuvėse visą eilę artistų-, 
veteranų, daugelį savo gy
venimo ir kūrybos metų 
paskyrusių šio teatro sce
nai. Jų talpe buvo ir pir
mojo veikalo — Zudermano, 
“Joninių” — vaidinimo 1920 
m. gruodžio 19 d. dalyviai—- / 
J. Stanulis, T. Vaičiūnienė 
ir A. Vainiūnaitė. Greta su 
senąja artistų karta įsiri
kiavo dabartinis teatro "ko
lektyvas, kurio žymią dalį 
sudaro Maskvoje baigusieji 
Valstybinį Teatro Meno In
stitutą (GITIS.) ir eilė jau
niausiųjų aktorių bei vienas 
kitas iš vyresnės kartos —• 
A. Mackevičius, kartais vai
dina dar J. Laucius, A. Vai
niūnaitė. Teatrui vadovau
ja artistas R. Tumpa.

Po oficialių iškilmių, ku
rių metu teatrą sveikinti 
atvyko visų Lietuvos teat
rų, saviveiklinių ansamblių, 
mokyklų dramos ratelių ir 
k. organizacijų atstovai, 
įvyko pobūvis “Orbitos” 
svetainėje. Tai buvo sma
gus pobūvis, kur teko su
tikti visą eilę senų pažįs- J 
tarnų artistų. A

(Tąsa 3-ame pusi.)

*

*I
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Penktadienis, Sausio (January) 8, 1971

Jurgis Pabrėža—žemaičiŲ 
gydytojas ir botanikas

Jurgis Pabrėža buvo pir
masis žemaičių liaudies gy
dytojas ir botanikas. Jis gi
mė 1771 m. sausio 15 diena 
vidutinio valstiečio šeimoje. 
Kretingiškis kraštotyrinin
kas entuziastas Ignas Jab
lonskis išsaugojo Lenkimų 
parapijos 18-ojo amžiaus 
pirmosios pusės gimimo 
metrikų knygą. Toje kny
goje J. Pabrėžos tėvo gimi
mo metrikos įrašas yra gru
biai ištaisytas. Kny goję 
priešais J. Pabrėžos tėvo tė
vus parašytos G. D. raidės. 
Tai rodo, kad gimusioje tė
vai kilmingos giminės. Tė
vų metrikus ištaisyti ir įra
šyti bajorystės luomą reikė
jo tada, kai Jurgis baigęs 
gimnaziją ruošėsi stoti į 
Vilniaus universitetą. Į 
aukštąją mokyklą tais lai
kais buvo priimami tiktai 
kilmingų tėvų vaikai. Kai 
kuriuose leidiniuose mini
ma J. Pabrėžos bajoriška 
kilmė neatitinka tikrovės.

Jurgio vaikystė prabėgo 
netoli Lenkimų Večių kaimo 
(dabar Skuodo rajonas). 
Šis tolimas ir nuošalus Že
maitijos kampelis pasižymė
jo savotišku gražumu ir 
gamtos turtingumu. 18-ojo 
amžiaus pabaigoje Lenkimų 
miškai garsėjo tetervinų pa
vasarinėmis tuoktu v ė m i s, 
uogomis ii’ grybais, o pievos 
vaistažolėmis. Smalsus ber
niukas daug laiko praleis
davo ūksminguose miškuo
se ir ramunių žiedais ap
snigtose pievose rinkdamas 
uogas, grybus ir vaistažo-

na- 
pa- 
pa-

3 puslapis

altarista. Savo pažadą iš-Tikinčiųjų tarpe garsėja 
tesėjo. Apžiūrėjęs mažąjį gražiais pamokslais.
ligonį paliko iš vaistažolių 
pagamintų vaistų ir patarė 
dažnai maudyti. Už vaiko 
apžiūrėjimą ir vaistus nieko 
neėmė. Vartojant vaistus 
ir maudant, niežai dingo.

Tarnavo vargšams
J. Pabrėžos gyvenimo tiks

las buvo gydyti vargšus 
žmones. Savo pagamintais 
vaistais išgelbėjo daugelio 
žmonių sveikatą ir gyvybę. 
Neturtingus žmones veltui

Iš LAIŠKI]
(Tąsa iš 2-ro psl.)

Beje, iškilmėse ir pobū
vyje dalyvavo ir svečias iš 
Amerikos — buvęs šio te
atro ilgametis akt o r i u s 
Stasys Pilka. Savo kalboje 
pobūvio metu jis išreiškė di
delį sujaudinimą ir gilų 
įspūdį, kurį padarė toks pui
kus pirmojo lietuvių teatri
nio meno židinio pagerbi
mas. Iškilmių ir pobūvio 
metu buvo pažymėtas di
delis tarybinės vyriausybės 
rūpestis meno ir teatro rei
kalams.

Sukaktuvių ruošimo ko
mitetui vadovavo energin
goji Kauno kultūros reika
lų rūpintoja Miesto Vykdo
mojo Komiteto pirmininko 
pavaduotoja J. Narkevičiū
tė.

Ta proga Kaune teko su
sipažinti SU' liaudies meno 
reiškiniais. Tam proga su
darė “Saulutės” liaudies 
meno salione atidarytoji 
liaudies meistrės O. Audru 
lytės - Bakanauskienės lėliu 
paroda. Tai tikrai dailūs ir 
meniški darbai, ne vien at
skiros lėlės, bet ir ištisi jų 
ansambliai, įvairios scenos 
iš liaudies pasakų.

Paskui su liaudies meis
tru grupe nu važia v o nipį 
Birštopa, k u r suruošta liau
dies dirbinių paroda. Tai 
buvo Kauno zonos liaudies 
meistru darbai — juostos, 
abrūsai, staldengtės, medžio 
drožiniai, gintaro bei me
talo dirbiniai, audiniai ir 
k. Čia pat ivvko tnrinin- 
o'as auta rimu s Pasirodo. 
Birštone įrengtas muziejus, 
kuriam vadovauja enero’in- 
o'as mokytojas P. Kazlaus
kas.

Tad ir pasidalinau .savo 
{snūdžiais ir naujienomis. 
Linkiu visiems bKvieč^ms 
vien p-oriausio. Valio Jums 
visiems!

Justas Paleckis 
Vilnius, 1970.XII.25

Bakterijos — 
degtindarės

Į organizmą patenkantis 
alkoholis susk a i d o m a s ir 
perdirbamas kepenyse. Tai 
jau sen: ai žinoma. Šiuo 
metu žinomas ir fermentas, 
kuris oksidina etilo alkoho
lį. Kodėl šis fermentas rei
kalingas mūsų organizmui? 
[Žinoma, kad alkoholinius 
gėrimus žmogus pradėjo 
vartoti geriausiu atveju tik 
prieš 2-3 tūkstančius metų, 
o tai per trumpas laikotar
pis, kad žmogaus evoliucijo
je galėtų atsirasti toks 
fermentas.

Neseniai buvo gauta įro
dymų, kad šis fermentas, 
matyt, buvo reikalingas 
žmogui daug ankščiau, ne-! 
gų atsirado vyndarystė. Pa
sirodo, kad kai kurie mikro- 
organizmai, gyvenantys 
žmogaus žarnyne, sugeba 
išskirti alkoholį. Dabar ap
skaičiuota, kad per dieną 
jie pagamina tiek alkoholio, 
kiek jo yra stiklinėje alaus. 
Tai reiškia, kad alkoholiu 
paverčiama beveik 3% ,vi~ 
sų angliavandenių, kuriuos 
žmogus gauna su maistu.

Deja, ši mūsų fermentų 
sistema, prisitaikiusi prie 
tokių nežymių alkoholio kie
kių, kol kas nepajėgia su
doroti didesnių dirbtinės 
kilmės svaiginamųjų gėri
mų dožių. Išeitis viena — 
neperkrauti savo organizmo 
svaiginančiais gėrimais.

siais 1971 metais ir linkiu 
daug laimės, sveikatos ir 
energijos Jūsų , kilniame

' ' ‘ . Vie
nuolyno sode augina vaisti
nius iič dekoratyvinius au
galus, t va r k o surinkt u s 
herbarus. Dirba ne tik die
nomis, bet dažnai ir nakti
mis.

Gyvendamas Kretingoje 
palaiko glaudžius ryšius su 
M. Valančiumi ir S. Dau
kantu.

Jo kūryba
Jurgis Pabrėža parašė 

apie 50 botaninių, medici
ninių ir farmakognozijos vei - 
kalų. Sudarė lotynų-lietuvių 
augalų žodyną ir augalų 
morfologijos terminų žody
ną? -Pasiremdamas Kristu
po Kliuko darbu parašė vei
kalą “Žmonėms ,reikalingų 
augalų aprašymas.” Para
šyti veikalai rankraščiuose 
daugelį, metų išgulėjo vie
nuolyno archyve. Tiktai vie
nas veikalas “Botanika ar
ba Taislius Auguminis” 
1900 m. lietuvių kalba buvo 
išleistas Amerikoje. Veika
lai ir dabartiniu metu turi 
nemažą mokslinę vertę.

Paskelbtas “šventuoju”
Nepailstamas liaudies gy-

Žvarbų žiemoj vakarą į dytojas ir botanikas 184 9 
Plungės vikaro lengą kaž-'m. spalio 30 dieną Kretin- 
kas pasibeldė. Žvakės švieso-( goję mirė. Laikui bėgant 
je J. Pabrėža pamatė apdris-į vienuoliai pranciškonai mi- 
kusį, vyžuotą baudžiaunin-,rusį Jurgį- Pabrėžą be Va- 
ką, kuris pakvietė pas sun
kiai sergančią žmoną. Abu 
pėsti iškeliavo į Milašaičių 
kaimą. Dūminėje gryčioje 
vikaras pamatė baisų skur
dą. Lovoje skarmalais ap
klota dejavo ligonė. Prie( 1933 m. ant kapo pastato 
duonkepio asloje į avikailius x------ 1--- 1 Y‘- VT-‘---- 1---‘
susisukę gulėjo šeši maža
mečiai vaikai. Daktaras, 
patikrinęs ligonę, pamatė 
plaučių uždegimą. Keletą 
dienų su vaistais ir maisto 
produktais lankėsi vargano
je gryčioje, išgelbėjo moti
nos gyvybę.

Kartenos, Kretingos, Plun
gės, Tverų, Šačių ir kt. 
apylinkėse gyvena senelių, 
kurie su pagarba kalba apie 
liaudies gydytoją Jurgį Pa-

Vienai merginai Mosėdy
je skaudėjo akys. Kreipėsi 
pas vaikščiojantį gydytoją 
vengrą. Šis už rublius da
vė buteliuką vaistų ir liepė 
vakarais akis plauti. Ven
gro vaistais suvilgiusi akis 
pajuto didelį skausmą. Bė
dos verčiama nuvyko į Kar
teną pas J. Pabrėžą. Šis 
patikrinęs vaistus sušuko iš 
nuostabos. Butelyje buvo 
degtinė su sutrintais pipi
rais. Vartodama tokius 
“vaistus” galėjo apakti. J. 
Pabrėža davė savo paga
mintų vaistų, nuo ‘kurių 
akys pasveiko.

Taip pat prašau pasvei
kinti mano giminaitį Ch. 
Meškeną i)- padėkoti jam 
už 1970 m. “Laisvės” pre
numeratą, kurios kiekvie
na numeri skaitau su did
žiausiu įdomumu.

Mano nuoširdūs linkėji
mai draugams, su kuriais 
susipažinau būdama JAV 
ir visam “Laisvės” kolekty
vui.

Dr.L. Pociene
Vilnius

Širdingai sveikinu jus ir 
visą “Laisves” kolektyvą, 
bei jos skaitytojus 1971-jų 
Naujųjų Metų proga.

ILeokadija Petkevičienė 
Vilnius

“Laisvės” kolektyvui, 
Naujųjų Metų proga svei

kinu visus laisviečius.
J. Lesevičius 

Montreal, Canada.

tete pakriko. Nutr a u kęs 
studijas aukštojoje mokyk
loje J. Pabrėža 1796 m. bai
gė Varnių dvasinę semina
riją, kunigavo Šiluvoje, 
Raudė nuošė, Tveruose, o 
nuo 180 2 m. iki 18 07 m. 
Plungėje.

Kunigaudamas palaikė ry
šius su Vilniaus universite
to profesoriais J. Jundzilu 
ir J. Volfgangu, su dideliu 
užsidegimu savarank i š k a i 
studijavo gamtą ir vaistin
guosius augalus.

^Atitrūkęs nuo bažnytinių 
apeigų keliauja po Žemaiti
jos apylinkes, rin k d a m a s 
vaistingus augalus ir herba
rus. Pėsčias išvaikštinėjo 
šimtus kilometrų.

Kunigai ir ponai, matyda
mi nešant vaistažolių mai
šus, pašiepdavo. , Kitaip el
gėsi kaimiečiai. Jie su' pa
garba liaudies gydytoją ir 
gamtininką priimdavo į 
mus. Kaip galėdami 
vaišindavo ir padėdavo 
nešti surinktus augalus.

Daugiausia vaikštinėjo 
Skuodo, Sedos, Šateikių, 
Tirkšlių, Renavo ir kt. apy
linkes. Iš surinktų vaista
žolių gamino vaistus, o iš 

| herbarų mokslo atžvilgiu 
vertingas kolekcijas.

Kova su šarlatanais
Devynioliktojo amžiaus 

pradžioje Lietuvoje gydyto
jų Jr vaistinių buvo maža. 
Vaistai buvo brangūs, bau
džiauninkams neprieinami. 
Neraštingų žmonių tarpe 
egzistavo liaudies medicina 
su įvairiais prietarais, kaip 

_ k 
užkerėjimas ir t. t. Žmo
nes visaip apgaudinėjo ven
grai ir apsišaukėliai gydy
tojai. J. Pabrėža, gerai ži
nodamas mediciną, kovojo 
su burtininkais ir šarlata
nais. Skeptiškai žiūrėjo į 
kunigų organizuojamą 
“stebuklingą” gydymą.

1814 m. Žemaičių Kalva-^rėžą.’ Jis ne vieną jų tė- 
rijoje atlaidų metu prie kle
bonijos sutiko vargingą mo
te rį iš Notėnų, kuri nutrau
kusi nuo mažamečių vaikų

les. Miškinga Lenkimų gam- ve]njų varymais iš ligonių
ta pagimdė didelę meilę flo
rai. Mažasis Jurgelis sodin
davo ’darže įvairius augalui 
ir tyrinėdavo jų ypatybei.

> t Vaistažolių gydomosiomis 
savybėmis susidomėjo gana 
anksti. Karta šuo apkan
džiojo katinui koją. Berniu
kas- iš valstiečių išvirta ar
bata plovė žaizdą ir pagydė

Nelygybė, skurdas 
k ir tamsa

Jurkio Pabrėžos vaikystės
metais Žemaitijos kaime Vietos klebonui nešė keletą

vą jaunystėje ištraukė iš 
mirties nagų.
. Ir vienuolyne

Norėdamas rasti ralų
viešpatavo klasinė nelygybė,’sūrių, sviestą ir kiaušinius, kampą savarankiškam 
skurdas ir tamsa. » Minėtu,Valgomas vertybes nešė, moksliniam darbui 1816 m. 
laikotarpiu didelis buvo kad atlaikytų mišias prie stoja į Kretingos Bernardi- 
žmonių mirtingumas. Be-| “stebuklingojo” Marijos pa- nų vienuolyną, 
veik kiekvieną dieną po ke- paveikslo. x tėvo Ambraziejaus

J. Pabrėža sužinojęs, kad Būdamas nepaprastai

Ten gavo 
vardą.

lėtą baudžiauninkų pri- c. ____________ ______________ _.x. „
glausdavo Lenkimų žemelė, moteris už maisto produk-1 darbštus, vienuolyne daug

Vienuolikos metų Jurgelį tus užpirkdama mišias no- dirba, 
sukrėtė baudžiauninko vai- ri išprašyti “stebuklo,” 
,kų tragedija. Tai atsitiko 
netoli Šačių bažnytkaimio.

Gūdžią rudens dieną Ša- 
■ tėse su tėvais svečiavosi pas 
* gamines. Nuotaiką su
drumstė varpo dūžiai. Bū
relis žmonių į kapines atly
dėjo šešis baltus karstukus 
Tąsyk buvo laidojami nuo 
vidurių šiltinės mirę šeši 
baudžiauninko vaikai. Lai
dotuvės nepaprastai pavei
kė berniuką, kad užaugęs 
pasiryžo tapti gydytoju ir 
gelbėti žmones nuo ligų ir 
mirties.

Mokslo metai
Aukso medaliu baigęs 

Kretingos gimnaziją 1791- 
1794 m. Vilniaus universite
te studijavo mediciną, che
miją, fiziką ir gamtos moks
lus. Klausėsi garsių profe
sorių įdomias ir turiningas 
paskaitas. Didelį įspūdį j au
nam studentui paliko profe
soriaus Špienagėlio paskai
tos apie vaistinguosius au
galus ir jų panaudojimą 
gydymui.

Prasidėjus T. Kosciuškos 
sukilimui mokslas universi-

■ t

tikano žinios paskelbė šven
tuoju, o jo kapą Kretingo
je “stebuklingu.” Siekda
mas patraukti lengvatikius, 
vienuolyno gvardijonas tė
vas Augustinas Dirvelė

gražią koplyčią. Vienuoliai 
nėr pamokslus skelbė, jog 
kas prie Pabrėžos kapo pa
simels ir paaukos aukų, ste
buklingai išgis.

“Stebuklams” fabrikuoti 
prie Jurgio Pabrėžos kape 
vienuoliai panaudodavo pa
perkamos moralės žmones 
Pranciškonų s u k 1 a i d i nti 
lengvatikiai būriais ’ lanke 
kapą, karštai melsdavosi ir 
nešykštėdavo aukų.

Tarybų valdžios metais J. 
Pabrėžos kapas LTSR Mi
nistrų Tarybos nutari m' u 
yra pripažintas respubliki
nės reikšmės paminklu ir 
saugomas valstybės.

Jurgis Pabrėža ir vilkėda
mas davsininko sutaną, sa
vo moksliniais darbais įnešė 
didelį indėli į 
tūros istoriją.

Vincas
Vilniaus 
Univers.

•imų 
’aiką 
imu 
erį.
‘avo

NEPAPRASČIAUSIAS 
PAPROTYS

Vienoje saloje prie vaka- 
Borneo krantų ilga 

buvo laikoma nusikal- 
gelbėti skęstančią mo- 
Salos gyventojai tole- 
moteris, tačiau nuolat

Tdžiavosi ir gyrėsi, kad jų 
noterys — geriausios plau
kikės pasaulyje. Kad jos 
nsada gerai plaukytų, salos 
yaldovai už skęstančios mo
ters gelbėjimą įvedė mirties 
bausmę. Tai vienintelis mir
gės bausme baudžiamas 
“nusikaltimas.” Per dauge- 
H šio. įstatymo galiojimo 
amžių nė viena genties 
^eris nenuskendo.

mo

lietuviu kul-

Lauraitis
V. Kapsuko 
aspirantas

Studijuoja medici- 
kad ninę literatūrą, nusirašyda- 

pagytų niežuotas vaikas, mas ištisus veikalus, kaupia 
pasivedęs moterį į nuošalią naujus gydymo metodus, 
vietą, patarė dėl vaiko ligos gamina^aistus ir gydo žmo- rus juodųjų ir baltųjų koali- 
mišių neužpirkti. Pažadėjo nes, žemaičių kalba rašo bo- cija kovai su rasistais boi- 
po atlaidų atvykti, apžiūrėti taninius veikalus, bernardi- kotuoja miesto centre krau- 
vaiką ir duoti vaistų. Tada nų mokykloje dėsto lotynų tuves, kurios palaiko rasinę 
J. Pabrėža buvo Kartenos kalbą ir gamtos mokslus, diskriminaciją.

Caro, III. — čia susiku-

VOKiĖTIJOS DEMOKRATINĖ RESPUBLIKA

s®
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Drezdenas. Viena gražiausių naujųjų rajonų gatvių pastaraisiais me
tais tapo Prahos gatvė (Prager Strasse).

Kas atsitiktų 
atgręžus upes?

Daugelis pramoninių 
ropos ir Šiaurės ____

rajonų stokoja gėlo van
dens. “Vandens badas” kas
met didėja. Todėl kuriami' 
nrojektai, kaip aprūpinti ge
bi vandeniu ekonomiškai iš
sivysčiusių šalių greitai au
gančią pramonę ir žemės 
“kį. Vis daugiau atsiran- 
1a projektu, kuriais siūlo- 
na apgręžti iš pietų į šiau- 
m tekančias upes. Tokiu 
projektų autoriai mano, kad 
tai išspręs pramonės centrų 
aprūpinimo gėlu vandeniu Vilnius 
ar nuo sausros kenčiančių 
rajonų sudrėkinimo proble
mą.

[ Amerikiečių hidrologas R. 
Neisas iškėlė hipotezę, kad 
upių apgręžimo projektuose 
s’ypi Žemės sukimosi sulė
tinimo grėsmė, nes tai padi
dintų jos ašies svyravimų 
amplitudę. R. Neisas ma
no, kad Žemės sukimasis 
neišvengiamai sulėtės, nute
kėjus didelėms vandens ma
sėms nuo ašigalių į pusiau
jų- Įgyvendinus šiuos pro
jektus, hidrologo nuomone, 
gali sutrikti mūsų planetos 
šiluminis režimas. Dabar iš 
pietų į šiaurę tekančios 
upės apšildo šiaurinius ra
jonus, o vanduo, nutekėjęs į 
pietus, atvėsintų jų klimatą.

Šaunu “Laisvės” kolekty
vą sveikina Regina ir Jus
tas Rugieniai. linki visiems 
o'eros sveikatos ir ištvermės 
Jūsų kilniame darbe.

Rugieniai
Vilnius.

Linksmų švenčiu ir kuo
Amerikos be.4.aVsios nyotait°® Nau’

jaisiais metais linki Jums 
ir visam “Laisvės” kolekty
vui,

Ona Tučaitė ir Teta 
Janušienė

Klaipėda

Daug saulės 1971 metais! 
Geriausi mūsų sveikinimai 
ir linkėjimai 
viečiams.

Barbora

visiems lais-

ir Eduardas
Kaniavai

REDAKCIJOS 
ATSAKYMAS

L. Griciui, Tarybų Lietu
voje.—Širdingai ačiū už pa- 
sižadėiima “Laisvei” bend
radarbiauti. Deia, jūsų pir
muoju strainsneliu anie šaš
kių varžybas negalėsime 
pasinaudoti. Jis parašytas 
labai sunkiai iškaitoma ran
ka. Mūsų linotipininkai at
sisako toki rankrašti rinkti. 
Jei ka mums rašysite atei- 
fvie, tai prašome arba aiš-

mašinėle. Atsiprašome.

POPIERIUS Iš NAFTOS
“Odzi - Jukos” mokslinio 

gyrimo institutas Janonijoje 
apskelbė sukūres nauią do- 
niorbns p-amvbos iš naftos 
noholefinu būda. Gamybos 
nroeesas sunrastmtas: vie
nur i mašina sūnijamos ža- 
bavos atliekos, kitur pasiro
do popieriaus juosta. Jau 
kitais metais numatoma ga
minti kai kurias sintetinio 
n o p i e r i a u s rūšis. Ma
noma, kad 1975 m. jau bus 
gaminamas sintetinis popie
rius laikraščiams.

NARAS IR 
AŠTUONKOJIS

Tai atsitiko Tolimusiuose 
Rvtuose. netoli Peliso salos. 
Naraį C. Žukovas dirbo. , 
45 metrus p-elmeie. Staiga 
iis netyčia sugriebė aštuon- 
kojo čiuptuvą. Aštuonkojis 
partrenkė narą, bet ruošda
masis naujam puolimui, įsi
painiojo signalinės virvės 
kilpose. Taip įpainiojusį 
aštuonkoii ir iškėlė i laivą. 
Jis svėrė 200 kilogramų, o jo 
čiuptuvai buvo 3 metrų il
gio.

VĖTRA DRASKO PUŠŲ VAINIKUS
Vėtra drasko pušų vainikus.
Vėtra verčia vilnis į padangę...
Smėlį neša per viržių laukus
Dieną rūškaną ,sausą ir tvankią.

Virpa," glaudžias prie žemės žolė, 
Kur apleistas nuo karo garažas, 
Tik tarp kopų raudona gėlė, 
Tartum kraujo sukrešusio lašas.

Smėly čaža seni šoviniai, 
Surūdijusios šovinio šukės. 
Čia kovojo ir mirė kariai, 
Kur dar riogso apdegintas ūkis...

Vėjas drasko plaukų verpetus, 
Neša smėlį ir jūroj skėtriojas. 
O pasaulis toks jaunas, platus. 
Melsvo skliauto skara užsiklojęs...

A. Venclova
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Pasidalytas džiaugsmas-dvigūbas džiaugsmas
Aleksas buvo rentgeno kabinete. Buvo Alekso rūpestis dar labiau angino jai 

ir Madlena.
— Sugiję, labai gražiai sugiję — su 

pasitenkinimu pranešė gydytoja Aleksui.
O vyr. gydytojas, koridoriuje sutikęs 

Madleną, jau pasigražinusią, laime spin- 
dančiu veidu, truputį abejodamas, pa
klausė :

— Tur būt būsite ta, pas kurią nieko 
neradome ?

— Taip.
Išgirdę tokias naujienas, Aleksas ir 

Madlena iš džiaugsmo neišsitenka sa
vyje.

‘— Einam į mišką, — sako jis.
— Ne, prie Sravenies, — ginčija ji.
— Einam žuvauti.
— Einam pirma konvalijų prie forto. 

Paskui neliks.
— Po pietų maudysimos. Taip karš

ta...
— Algis sakė parneš iš miesto vyno.
Ir tą popietę buvo vykdoma, ką sakė 

jis ir ką sakė ji. Jų poilsis buvo toli 
už sanatorijos ribų.

Prisimėgavę lyg soties, ir, žim 
perkaitę grįžo į sanatoriją tuo lailAi 
dauguma ligonių traukė iš po pažasčių 
termometrus ir svajojo apie skanius pa
vakarius—kokavą ir pyragaičius. Mad
lena nešėsi virtinę žuvelių, prie kurios 
buvo prikabinta ir pora stambių žiobrių. 
Aleksas ją lydėjo nugalėtojiškai šypso
damasis ir mandagiai įleidęs pro duris, 
skriste nuskrido į trečią aukštą, kad ne
pakliūtų budinčiam gydytoj

Paskutinėje palatoje, atrodė, dar visos 
miegojo^įr^Madlena savo laimikiu pasi
gyrė tik akušerei Valei.

— Ką dabar man su jomis daryti? — 
susirūpinusiai paklausė ji.

— Nu, ką? Reikia šiandien jas bū
gnai išvalyti, — pasakė akušerė atsisės
dama lovoje. — Aš tau padėsiu. O kol 
kas kišk kur, kad niekas nematytų.

Kai \visos išvaikščiojo pavakarių, abi 
“suokalbininkės” nušlepsėjo į vonios 
kambarį. Per pusvalandį žuvys buvo nu
taisytos ir pasūdytos. --Paskui Mediena 
dar įsiprašė virėju padėti jas į šaldytu
vą. Kuri taip drįstų?

Sekančią dieną, sekmadienį, miške bu
vo suruošti nepaprasti priešpiečiai: iš 
kažkur Madlenos sugriebtame aliumi- 
niame dubenėlyje čirskėjo-kvepėjo žu
vys, drėgnoje, vešioje duobėje tysojo vy
no butelis, o karštoje saulėje irgi čirš
kėjo trys “vasarotojai.”

Paskutinės palatos gyventojas jau nu
siskubino pietų. Tiktai akušerė dar vis 
tūpčioja apie savo spintelę: šitie lašiu
kai prieš valgį, šitos tabletes po valgiui; 
pęr dieną šitų viena, tų trys — tiKrina 
pati save, nes aną kartą kažką užsisva
jojusi, sumaišė dėžes ir visą naktį nemi
go, nors kokių aiškių negalavimų jie- 
jautė.

— Einam, Madle, pietų, — tarė aku
šerė.

— Nenoriu, —atsakė ši, panerdama 
galvą baltame priegalvyje.,

Jos didelės akys ruošėsi išmesti ašarų 
fdntaną, apverkti vakarykštį džiaugs
mą.' ApverKti, kad jis buvo pernelyg 
trumpas.

Akušerė ėjo viena. Tarpduryje suti
ko Aleksą, kuris nachališkai veržėsi į 
palatą ir tuojau atsidūrė prie Madlės lo
vos.

Vėl tas pat: “neisiu, nenoriu.”
— Einam, sakau,— grięžtai tarė jis.
— O koks tavo reikalas? — kategoriš

kai atkirto ji.
— Toks pat, kaip ir taVo. —Suerzin

tas, Aleksas pagriebė Madleną ant ran
kų ir mėgino nešti, tačiau jo kairė, kon
tūzyta ranka neišlaikė ir Madlena kojo
mis vėl padlekė grindis. Kėlinys buvo 
ne pagal Alekso jėgas: jis kvėpavo už
dusdamas.

Tai buvo Madlės kapryzas ar bloga 
nuojauta.

Po pietų jiedu dar valandą pagulėjo 
saulėje, o grįžęs į palatą Aleksas ėmė 
spjaudyti kraujais.

Gydytojas įsakė gulėti.
Dabar Madlena pradėjo verkti, ir aša

ras, kurios veržėsi pro akis, buvo atite
kėję nuo pat širdies. Pirmą kartą gy
venime ji pajuto, ką tai reiškia kartu 
sudėtas dviejų, besimylinčių žmonių 
džiaugsmas ir skausmas. Ji smerkė sa
ve už bereikalingą kapryzą, ir nuoširdus

žinoma, 
į, kai

si rcų., ,
Kai gydytojas atėjo vizituoti, Madle

na paprašė leidimo važiuoti į namus: 
pasnigusi tėvų ir mažojo Dronuko. Ma
ivėsi važiuosianti penutauienĮ, tačiau iš
važiavo Ketvirtauieių po pietų.

— Acn, ta mano "auKieune, tai slidi, 
kaip vijūnas, o suk ta, Kaip spiruoKie, — 
atsidusus tarė aKusere.

Giązo pirmadienį. Aleksas ją sutiko 
paKaineje, prie sanatorijos ribų.

iviauiena visKą, ką geresnio buvo at
sivežusi is namų ,auuave jam. Aieusas, 
atrodė, ne dirbtinai gėrėjosi jos nauja 
šukuosena.

Apie dvyliktą valandą, gydytojas, at
ėjęs į kasivutinę palatą, sypteiejo ir kan
džiai tarė:

— Na, kaip mūsų pana?
Madlena žiurėjo į jį tyru, vaikišku 

žvilgsniu taip, kad net gydytojui pasi
darė Kažkaip nepatogų . iNesuprato, už 
ką šis gerbiamas žmogus^ ją smerkia, 
ir tylėjo. •

Pavakare ji pasipuošė ir drauge su 
Aleksu slaptai paspruko į miestą apsi
pirkti. Šį vakarą reikia atšvęsti Alekso 
gimimo dieną, o kartu ir Jonines. (Alek
so draugas buvo Jonas.)

Po dienos karščio mišką apgaubė ma
lonia vėsa atmieštas liepos menesio va
karas. Raudona ,spindinti saulė artėjo 
prie horizonto, o tingiai linkčiodamos 
pušys sakė jai “labanakt.”

Mažoje aikštelėje, tarp jaunų ąžuolai
čių tysojo marga skarele, apkrauta įvai
riais užkandžiais, o šalia jos pripampu
sios raudono vyno trys bonkos.

Šešetas vyrukų nerūpestingai ir ra
miai šnekučiuodamiesi pasikeitė akimir
kos žvilgsniais ir, pagriebę ant rankų 
Aleksą, ėmė mėtyti į viršų, šaukdami: 
“Il-giau-siųųų me-tųųų me-tųųų, il-giau- 
siųųų.” Paskui griebė Joną.

— Kad jau taip, tai pradėkime,—šei
mininkiškai pakvietė Aleksas..

Bedainuojant ir bekrykščiant, nepaste
bimai stojo vidurnaktis. O kol dar viską 
sutvarkė ir vėl dainuodami priėjo sa
natoriją, buvo jau lygiai pusė pirmos.

Aleksas, buvęs visada drąsus, šį kartą 
kažin kodėl pasirodė bailiu. Kai visi 
“baliaus” dalyviai ėjo pro frontines du
ris, jis pasiūlė Madlenai eiti per kiemą 
ir ten, nepasebėtiems, įlipti pro ko
kį nors atvirą langą. Bet nelaimė: ket
virtojo aukšto* balkone stovėjo pikčiur
na gydytojas L. ir pamatė.

Vienas už visus—visi už vieną
, Ryte, prasivėręs paskutinės palatos 

duris, budejusis gydytoas L. įkišo savo 
rūškana veidą ir pasidairęs paklausė:

— Gailytės nėra ?
—'Nuėjo praustis, — atsakė draugės.
— Tegul niekur neišeina iš palatos. 

Eisim pas direktorių.
Kai draugės pranešė Madlenai, koks 

reikalas, — ji netikėjo.
— Jau jūs nesirūpinkit. Kai man rei

kės, tai aš pati nueisiu pas direktorių,— 
net supykusi burbėjo ji.

— Mes tyčia tau nesakėm prieš pus
ryčius, kad tu ramiai pavalgytum, — 
įtikinėjo merginos.

— Madliuk, tu nelauk, kol gydytojas 
L. tave nutemps pas direktorių,—kuž
dėjo jai akušerė.. — Susirask tik jį ir 
pasikalbėkite ant keturių akių.

Tačiau budėjusis “kirvis” visai nesilei
do į kalbas. —Ko čia atsiprašinėti? — 
susierzinęs kalbėjo jis paskui einančiai 
Madlenai., — Ne tu viena ten buvai.

Pas direktorių “interesantus” šaukė 
po du. Be direktoriaus kabinete sėdėjo 
visa gydytojų kolegija. Ir, kai Madlena 
įėjusi pamatė savo palatos gydytoją, vos 
neapalpo. “Dabar jis mane užkankins 
savo, replikom,”—pamanė ji, ir akys pri
sipildė ašarų. Madlena tvardėsi iš

įspėdamas daugiau taip nepadaryti ir 
liepė išsivaikščioti. Tačiau Madlena lau
kit antro, dar skaudesnio smūgio.

į Paskutinę palatą įgriuvo “didžioji 
vizitacija.” Tas pat gydytojas L 
rektoriaus pavaduotojas, pastebjęs dar 
vis išraudusią ir susijaudinusią Madle
ną, paklausė: ,

— Tai buvai ten kabinete?
—■ Vynas ne vanduo, — Komentavo 

už ją palatos gydytojas Uogelė. — Žmo
gaus kraujas irgi ne vanduo.

Išlydėjęs pro duris viršininką, sugrį 
žo ir, švelniai papurtęs Madlę už plau
kų, pridėjo:

— Įskundė mergaitę... Et, kaip ra
dom, taip paliksim, nemėginę neišlik- 
sim, — užbaigė lyg dviprasmiškai ir 
mirktelėjęs akį Madlenos pusėn, įėjo.

O mergina vis dar negalėjo atsigauti. 
Gydytojo Uogleės netikėtas posūkis į gy
nėjo vaidmenį ją labiau suerzino negu ‘ 
aštriausia paleista “špilka.” Tos ji lau
kė, o čia... Juk tik neseniai tas pat 
gydytojas siūlė jai išvažiuoti namo dėl 
“amoralaus elgesio.” '

Po ramybės atėjo Aleksas. Jis buvo
■    .......-į

di-

prislėgtas ir jautėsi nusikaltęs. Tačiau 
Madlė greit atsikėlė ir juodu linksmi nu
straksėjo į mišką uogauti.

Mergina bėgiojo, šokinėjo per dilgėlių 
krūmus ir skruzdžių kups^us^spiegdama, 
tarsi juos gąsdindama, kad pasitrauktų 
iš kelio. Aleksas patenkintas derinosi 
prie jos išdykavimų ,ją gaudydamas, no
rėdamas “įmesti” į dilgėles; paskui bė- 
go pats vaikiškai slapstydamasis už me
džių. Kai abudu privargo, pradėjo rim
tai uogauti ir pilti žemuoges į bendrą 
stiklainį. \

Uogavimas iš tikro buvo sėkmingas: 
abu pakankamai prisivalgė ir dar namo 
parsinešė visą litrą.

— Valgykit ir jūs, valgykit, —- prirė
mę akušerę prie lango siūlė abu.

— Šitos mano rinktos. Stambios,—di
džiavosi Madlė.

—• Argi ne aš paskutinę saują užpy
liau, — nenusileido Aleksas.

— Ach, jūs mažyčiai... Jeigu judu 
vaikiškas naivumas neapleis visą gyve
nimą — būsite laimingi. Pavydžiu jums, 
ir džiaugiuosi, — šnekėjo akušerė Valė 
kimiu balsu,'nes jos burna-buvo prikimš
ta kvapnių žemuogių.

sipildČ ašarų, 
jėgų.

Prasidėjo tardymas.
— Kokią^ten buvo proga?
— Alekšo gimimo diena.
— Kur buvote?

— Miestely, pas pažįstamus.
—■ Kas jis? Tavo vyras?
Madlena neatsakė.
Palatos gydytojas užjaučiamai

Įėjo į jos gėda degantį veidą.
Vyr. gydytojas, sanatorijos direkto

rius, pasakė netrumpą “pamokslą,” nie
kam net neprašant, suteikė atleidimą,

visų

r

i

dirste-

NAUJOS KNYGOS

APOLONO PRIEGLOBSTYJE
Prieš mane ant stalo guli 

knyga. Graži, puikiai ilius
truota dailininko Jono Kuz- 
minskio medžio raižiniais. 
Tačiau ne vien knygos iš
vaizda teikia estetinį pasi
tenkinimą. Jos vidus (turi
nys) nemenkiau užkabina 
jautrias sielos stygas, sutei
kia dvasiai puikaus peno 
(juk jo niekad negana!), 
ir malonus perskaitytų eilu
čių aidas ilgai ilgai daužosi 
kambaryje, atsimušdamas į 
sienas ir vėlei virpindamas 
ausų būgnelius.

Tik ką užverčiau pasku
tinįjį naujos Justo Paleckio 
knygos “Tūkstantis žings
nelių” puslapį. Rinkinio au
torių, manau, nėra reikalo 
pristatinnėti — jo kūrybinė 
biografija (nekalbant jau 
apie visuomeninę bei vals
tybinę veiklą) kiekvienam 
lietuviui yra puikiai žinoma.

Be abejo, rinkinyje yra 
eilių,. kurios lietuvių skai
tytojui jau girdėtos. Tačiau 
ne tai svarbiausia. Knygos 
autorius gana puikiai jas 
apjungė į vieną visumą, iš 
kurios galima pilnai susida
ryti poeto asmenybės augi
mo ir literatūrinio pietoj i-čia susimąstyti apie praeitį, 
mosi vaizdą. Knyga tarsi dabartį ir ateitį, 
parodo, kokiu keliu ėjo Jus
tas Paleckis link Parnaso, 
kaip kopė į šį stątų kalną, 
ant kurio, senovės graikų 
tikėjimu, gyvenęs saulės 
dievas, muzikos ir poezijos 
globėjas Apolonas ir devy
nios Mūzos.

Knygoje gana apstu eilė
raščių, parašytų Rygoje, 
žengiant pirmuosius litera- 
rūrinius žingsnius, yra ir 
žinomiausių latvių poetų ei
lių vertimų skyrelis. Tačiau 
bene didžiausią susidomėji
mą kelia J. Paleckio eilės, 
rašytos valstybinių kelįonhj 
metu. Poetinio vaizdo trak
tuote ir nevienalyte eiliavi
mo maniera jos skaitytoją 
itin sužavi. Štai kad ir 
trumputis eilėraštis 
Balatono”:

Leidžiasi saulelė, 
Saulelė raudona, 
Viršum vengrų jūros — 
Mielo Balatono.
...Čardašas ugningas
Juokias ir vaitoja,
Smuiko burtai sklinda — 
Čarda trepsi ko j opi.

Eilėraštis nuskamba labai 
liaudiškai, suprantamai per
teikia poeto jausmus, ir 
skaitytojas tarsi pajunta 
čardaso šokėjų svaigulį ir 
ore sklandančią nuotaiką.

Gana gražus (nors ir men-

s . .
kas savo skaičiumi) Jus
to Paleckio debiutas satyro
je. Aišku, debiutas truputei 
sąlyginis, nes kai kurie sa
tyriniai eilėraščiai ir epig
ramos yra datuoti keliasde
šimties metų senumo skai
čiumi. Tačiau, lietuvių skai
tytojui, neskaičiusiam “Šluo
tos” (ten buvo spausdinti 
jo eilėraščiai), autoriaus sa
tyra yra nauja. Aplamai, 
J. Paleckis, kaip matyti iš 
skyrelio “Pasitaiko, deja”, 
turi satyrinę gyslelę iP no
rėtųsi palinkėti, kad jis ir 
ateityje pagaląstų plunksną 
i pastebėtas negeroves.

Sa k o m a, pasikėsinimas 
ant popiežiaus Pauliaus, kai 
jis lankėsi Maniloje, esąs

Binghamton, N Y.
Kukli buvo mūsų Naujų

jų Metų laukimo sueigėlė. 
LDS 6 kuopos komisija - ir 
komitetas turėjo siBirinki- 
mą, pas Pauliną Jasilionie- 
nę del paržiūrėjimo knygų. 
Po visų rokundų užkvipo 
kava ir ant stalo pasirodė 
vietoje knygų, visokie gar
dumynai. Paulina pranešė, 
kad tai bus Naujųjų Metų 
sutiktuvės. Visi prisivaiši- 
no kas tik kiek norėjo.

Baigiant vaišintis J. V. 
pareiškė, kad būtų gerai su 
Naujaisiais Metais pasvei
kinti laisviečius, mūsų laik
raščio leidėjus, palinkėti 
jiems gerų sėkmių, tvirtai 
darbuotis ir per 1971 me
tus, ištvermės ir geros svei
katos. Šie dalyviai pasvei
kinimui suaukojo $10.50: 
P. Jasilionienė, A. Maldai; 
kienė, L. Mainionienė, H. 
Žukienė, A. K u m p a n, K. 
Vaicekauskienė ir J. Vaice
kauskas.

Ačiū jums, drauge Pauli
na, už vaišes. Linkime jums

susijęs su reformų raikala-'svei^a^os ir energijos.
vimu. I j. Vaicekauskas

JI TROŠKO MEILĖS TIKROS

Jaunystėj ji knygose skaitė, 
Kad esti meilė tyra;
Nešiojo ilgesį skaistų 
Pajusti esybe visa, 
Kokia toji meilė tyra, tikra.

Ji meilę kilnią ir šventą, 
Svajojo nuo pat jaunystės;
Ji troško ja vien gyventi, 
Troško ji meilės gelmės, 
Kupinos džiaugsmo, prasmės.

l

1 A
. } Perniek ir melioracija, 

Jei darbas be širdies; 
Kur kalbos ir oracijos, 
Drenažas nepadės. 
Tad patarimą tokį čia 
Aš duoti ketinu — 
Pradėti melioraciją 
Nuo savo smegenų.

(Iš oil. “Posmai” apie melioraciją”)

Dar kartą perverčiuu 
“Tūkstantį žingsnelių”. Dar 
kartą perskaitau labiausiai 
širdin kritusias eiles. Ir va
karo prieblandoje ypač gra
žiai skamba melodingi Justo 
Paleckio eilėraščiai, priver

Bet lyg tyčia jai buvo kartūs, 
Nors .ir karšti* bučiniai.
Atsidavus glamonėms kas kartas, 
Ji koktėjos ir verkė dažnai, 
Vis geidė mylėt dyvinai.

Ir taip ji nesužinojo, 
Kas toji meilė kilni, 
Apie kurią kalba visi, 
Kurią sanpavo ir ji.

Nieks jai nesakė, nemokė

Legendos senos, bet gilios: 
x Leist obuoliui reikią/prinokti
Reikia sielos, tyro ir kilnio
Prieglobsčiui meįles

“Prie

Augustas Tamaliunas

Varšuva. — Lenkijos uni
jos nusitarė artimiau koo
peruoti su pramoninėmis 
įmonėmis ir krautuvėmis, 
kad galėtų geriau parūpinti 
visuomenei įvairių prekių;

Rio de Janeiro. — Brazi-( 
Ii jos valdžia sutikW paleisti 
iš kalėjimų 48 kalinius, jei
gu kidnaperiai paleis Švei
carijos ambasadorių Buche

Filipinai katalikai už 
reformas kovoja

Manila. — Filipinų kata
likų bažnyčioje didelis pasi
dalinimas. Bažnyčios hie
rarchija —viena turtingiau
sių. Ji valdo 350,000 akrų 
geriausios žemės, turi savo 
banką daug šėrų įvairiose 
kompanijose.

Dauguma eilinių katalikų 
kunigų, turėdami artimus 
ryšius ,su parapijonimis ir 
matydami juos skurde gy- 
veųąaicius, reikalauja baž
nyčioje reformų. Jie norėtų 
žemes išdalinti beturčiams, 
paremti skurdžiai gyvenan
čius žmones.

Pirma reikia pasaulį mylėti, 
Jį puošt kaip darželį žiedais, 
Išmokt melę ir grožį regėti, 
Jam himną giedot su visais, 
Su draugais, linksmais ir liūdnais.

Ir nelaukiant, netrbkštant, savaime, 
Meile širdis suliepsnos !
Ir skaisčią žėrinčią ląimę
Teiks kerai meilės tikros,.
Meilės — tyros, dyvinos...

E. Gedvilaite

>>>>?:>

Šiaulių rajono Aukštelkės apylinkėje prie vešlaus 
sodo prigludę balti senelių ir invalidų namai. Juose 
gyvena 380 senelių ir invalidų, kuriais rūpinasi valstybė?) 
Jie gyvena erdviuose ir šviesuose "kambariuose, turi di
delę biblioteką, pagal savo galimybes ir sugebėjimus 
mielai dalyvauja įvairiuose rateliuose. Aukštelkės sene
lių ir invalidų namai yra vieni pavyzdingiausių respub
likoje. '

»
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BOSTON, MASS
persekiojimą, beveik visi 
sutiko, kad ekonominė nely
gybė gimdo neapykantą. 
Kinų Kilmės s limentas iš 
Kalifornijos prirodė reika
lingumą skleisti draugišką 
vienybę tarp visų tautų bei 
rasių. Tarp kitko jis sakė, 
kad nuskriaustas kinietis 
baltą žmogų vadina velniu, 
negrą — juodu velniu, in
dėną — raudonu velniu, o 
kartais Kalifornijoj ir me
ksikietį vadina velniu.

sekretorius Z. 
protokolų raštinin-

LAISVE

Plėšikai, iškratę 
kišenes, išbėgo ir nuvažiavo 
savais keliais.

Bet juk šis įvykis šiais 
laikais nėra didelė naujie
na. Panašių įvykių pilna. 
Tokia jau supuvusi siste
ma.

5 puslapis

visiems Igana sunkios. Sako, gydy-l kVopos. Skaitė “Laisvę” ir
tojams kartais tenka išdirb- aukodavo jos palaikymui. HELP WANTED-MALE-FEMALE

A. Lipčius

Iškrinta ant syk 
dejuojame,

Apie kai ką
’ Šiemet į Naująją Angliją 

žiema atėjo labai anksti ir 
su daug sniego. Sakoma, 
kad retai kadą būna gruo
džio mėnesy tiek daug snie
go. • Bostono gyventojai 
Kreivose ir siaurose gatvė
se susiduria su daug sunku
mų. Nors vidurį gatvės 
sniego plūgais praaria, bet 
automobiliams pastatyti ne 
tik neprakasa, dar ir su lo
peta prasikastą užverčia.

Gamta , žmonių pageidavi
mams patenkinti nepasi
ruošusi, o gal būtų teisin
giau žmones Kaltinti už ne
pasiruošimą oro, lietaus ar 
sniego nevienodumą išly
ginti,
daug sniego, 
kad bloga gatvėmis važinė
ti, kad pavasarį ištirpęs 
skiepus ir kitą prilieja. At
eina vasara, užviešpatauja 
sausra, pritrūkštame van- 

4 dens; uždraudžiama laisty- 
> ti daržus, pievas, net ir na

muose įsakoma daug van
dens nevartoti...

O kur tas viskas vyksta? 
Ar ne moderniškiausioj, 
daugiausia technika aprū
pintoj Amerikoj, kurioj net 
milijonai bedarbių, milijo
nai iš valdiškos pašalpos 
gyvenančių. Dirbantieji fa- 
ktinai, kad ir ne tiesioginiu 
būdu, šeria bedarbius.

Brisdamas iki kelių per 
sniegą arba vasaros metu 
matydamas užterštas gat
ves, nevienas pagalvojau 
“Kur čia toji mūsų valdžia, 
kuri už kelių tūkstančių 

, mylių, net ginklo jėga ban
do priversti tenykščius žmo
nes gyventi tokioj betvar
kėj, kaip pas mus!

Sakoma, kad jaunuoliams 
ir vaikams, šiltai apsiren
gusiems ’ sveika šaltame, 
snieguolėmis papuoštame 
ore vaikščioti, žaisti. 6 pas 
mus, jeigu biskį pasninga, 
tai ir užsidaro visos moks
lo šakos, nes bijoma, kad 
vaikai ir dideli mokiniai bei 
jų mokytojai neperšaltų..

Massachusetts valstijoj 
susekta, kad gazolino par
davėjai apgaudinėja varto
tojus. Vieton vadinamo 
“high test” pripila į auto
mobilius paprasto gazo ir 
nuo .pirkėjo ima aukštą 
kainą. Gruodžio 30-os Bos
ton Herald-Traveler laido
je rašoma, kad Atty. Gen. 
Robert H. Quinn’s įstaiga, 
kuri prižiūri, kad vartotojai 
nebūtų apgaudinėjami, iš-Į
tyrusi reguliari ir vadina
mą “premium” gazoliną, su
rado abu gazolinu chemika- 
liškai vienodus. L. R. Bux- 
baum, viršininkas Quinn’s 
vartotojų divizijos, sako, 
kad jo manymu, labai daug 
gazolino stočių tą daro. 
“Flying A” kompanija j a u 

; keli mėnesiai kai pardavi- 
inėja tik vienos rūšies gazo
liną, pavadintą “Getty”, ku
ris tinka visokiems automo- 

kad šis
suma- 

daugy-

biliams. Aš manau, 
suradimas suktybių 
žins, gal panaikins 
bę gazolino rūšių.

Ano šeštadienio popietėj 
(nuo pirmos iki- antros) 
klausiau televizijoj diskusi
nės programos. Pokalbis 
buvo tarp naujienų prane
šėjo D. Brinkley ir aštuo- 
nių skirtingų miestų aukš-

Mūsų valstiją smarkiai 
slegia nedarbas. Lynn’o 
Gen. Electric Co. ketina pa
leist iš darbo apie 1,400 dar
bininkų. New Bedforde pa
didėjo bedarbiais iki 10.2 
procentų. Fitchburg-Leo
minster apylinkėje bedar
bių skaičius siekia iki de
vynių procentų. Oficialiais 
apskaičiavimais Mass, vai-j 
stijoj lapkričio mėnesy bu
vo 156,000 neturinčių dar
bo. Prie tų nepriskaitomi 
tūkstančiai .iš visokios rū
šies pašalpų, kurie per dau
gelį metų jau nedirba.

Nedarbas, biznio sumažė
jimas mažina valstijos ir j 
miestų valdžioms įplaukas. 
Bostone kalbama, kad ne-

Miami, Fla.
Gruodžio 9 d. Socialis Klu

bas turėjo priešmetinį susi
rinkimą. Valdyba liko ta 
pati 1971 metams. Pirmi
ninkas Jeronimas Šukaitis, 
vice pirmininkas J. Paukš- 
taitis, fin.
Zavis,
kė M. Valilionienė, iždinin
kas J. Koch, svečių priėmė
ja M. Koch.

Gruodžio 3 d. LLD 75 kp. 
turėjome pietus ir priešme- 
tinį susirinkimą. Narių da
lyvavo vidutiniškai., Orga
nizatorius V. Bovinas ati
darė7 susirinkimą. Padarė
me svarbių tarimų. Ange
la Davis teismo vedimui pa
aukojome $25, ir priėmėme 
rezoliuciją žmogžudžių 
Bražinskų klausimu, kad 
jie būtų sugrąžinti į Ta
rybų Sąjungą. Pasiuntėme 
ją Turkijos ambasadoriui 
Washingtone.

Turėjome perrinkti val
dybą 1971 m. Pasiliko visa 
senoji valdyba. Organiza
torius V.- Bovinas, pagalbi
ninkas Al. Valilionis, fin. 
sekretorius J. Paukštaitis, 
protokolų rašti n i n k a s J. 
Daugirdas, ižd i n i n k ė M. 
Kancerienė.

Tupėjome svarbią viešnią 
Margaletą Kavaliauskaitę. 
Ji mums pasakė trumpą, 
bet svarbią prakalbėlę. Di
delis ačiū jai.

LLD 75 kuopa sausio 20 
d. rengia bazarą ir pietus. 
Bazaro komisija prašo jūsų 
visu, kad kas turi ka nors V z v
gero padovanoti bazarui, 
atvežti į klubą ir priduo- 
kite Daugirdui ir J. Sma- 
lenskui. Mes viską priim
sime. '

'Gruodžio 24 dieną mūsųl 
gerus draugus J. ir A. Birš- 
tonus ištiko nelaimė: jų ma
šiną sudaužė ir juos abudu 
sunkiai užgavo. Birštonie
nė iš lovos negali pasikelti. 
Jie abu yra klubiečiai ir 

ILLD nariai. J. Birštonas 
yra Aido choro narys. Jo 
žmonelė paruošdavo baza-

daug dovanų. Gaila jų 
ištikusios nelaimės.

Ex Lowellietis

tojams kartais tenka išdirb
ti 70 valandų per savaitę.

“Mummers” tradicinis pa
radas Naujųjų metų dieną 
neįvyko, nes buvo šaltoka 
ir snigo. Bet 2-rą dieną sau
sio buvo saulėta ir šilta. To
dėl ir paradas pavyko pui
kiai.

Žydų sionistai kelis kar
tus mieste varjavojo prieš 
Tarybų Sąjungą. Kdm jie 
teisia žydus Leningrade už 
sąmokslą pagrobti lėktuvą.

C) -grupe lietuvių varjavo
jo, kam Amerika sugrąžino 
pabėgėlį jūreivį Kudirką.

“L” Reporteris

aukodavo jos palaikymui. 
Palaidotas Melrose kapinė
se, šalia savo žmonos. Pa
liko liūdinčių dukterį Hele
ną Vaitaitis Virginia vals
tijoje ir brolio sūnų ir jo 
šeimą Boston, Mass.

Sellersville, Pa.
Gruodžio 31 d. mirė Jur

gis Povilaitis, 60 ąnetų am
žiaus. Mirė ligoninėje nuo 
širdies smūgio. Jis buvo 
vienas iš vėlesnių į Ame
riką atvažiavusių žmonių. 
Nors jis buvo “dipukas,” 
bet jis jų “vadavimo” ne
rėmė ir mažai su jais da
lyvaudavo jų parengimuo
se. Jurgis buvo artimas 
mums žmogus, dalyvaudavo 
visuose mūsų parengimuose 
ir prisidėdavo su darbu.

Gaila žmogaus. Buvo dar 
jaunas mirti ir rengėsi dar 
ilgai gyventi.

Lai bus jam amžina ra
mybė, o jo mylimai žmonai 
Marytei reiškiame gilią už
uojautą.

B. Ramanauskienė
Nuo Redakcijos: Mes ir-į 

gi reiškiame giliausią už
uojautą/v e Ii o n i o Jurgio........................
žmonai ir artimiesiems. Lietuvių Piliečių Klubo ir 
Matydavome Jurgį pade
dant su darbu spaudos pik
nikuose.

Montello, Mass*
Gruodžio 22 dieną mirė 

William Germanavičius, 78 
metų amžiaus, Cardinal 
Cushing ligoninėje. Buvo 
pašarvotas Edward Waitt 
šermeninėje, buvo daug gė
lių vainikų , ir daug lanky
tojų. Palaidotas Kalvarijos 
kapinėse, ten, kur neseniai 
buvo palaidota, jo žmona 
Tofilija. Velionis laikė barz- 
daskutyklą per 50metųūnt 
Ames St., priklausė prie 
Kazimierinės draug y s t ė s,

Mūsų laisviečiai sulaukė 
Naujųjų 1971 metų God
dard * ligoninėje Stoughton, 
Mass.: Frank Chereška, Ju
lia Rainardienė, A. Barčius 
ir Razevičius iš Canton, 
Mass., ir mūsų vietinė pa
rengimų lankytoja Anna 
Gogis, yra Brockton City 
Hospital.

Linkiu visiems pasveikti 
ir sulaukti kitų Naujų 1972 
metu.

Algirdas Vaitekūnas, 
“Laisvės” skaitytojų John 
ir Onos Vaitekūnų sūnus, 
yra Plymouth County Hos
pital. Honson, Mass.

George Shimaitis

NOTICE 
TO READERS

AND ADVERTISERS
The Equal Employment Opportu

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

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

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

For information about this policy, 
call or write the City Commission 
on Human Rights, at 80 Lafayette 
Street, New York, N.Y. 10013. Tel. 
(212) 566-5050.So. Boston, Mass.

Sausio 2 d. LLD ir L. S. 
Klubas po whist pares lai
kė susirinkimus. Abiejuose 
susirinkimuose mažai narių 
buvo. Nieko svarbaus nenu
tarė, tik išrinko komisiją 
peržiūrėti knygas.

Mūsų apylinkės serganti 
draugai: —A. Barčius guli 
ligoninėje, sunkiai sergan
tis. Ch. Redzevičius guli toj 
pačioj ligoninėje ir sunkiai 
serga.

Julia Rainard dvi dienos 
atgal buvo operuota toje 
pačioje ligoninėje. E. Bele- 
kevich, mūsų whist pares 
darbininkė serga namie. Vi
si jos pasigenda.

ST. VINCENT
DE PAUL
ACADEMYFranklin klubo. Lietuvoje 

paėjo iš Stakliškių mieste
lio,, Vilniaus rajono. Pali
ko liūdinčius sūnų Algir
dą ir jo šeimą, dukteris 
Adelę ir Elenorą ii' jų šei
mas, daug anūkų ir gimi
niu.

Penktadienį, gruodžio 25 
dieną, po Kalėdų vidurnak
čio ištiko baisi nelaimė Jo
ną Vaitaitį. Einant jam 
namo, netoli jo namų 222 
Ames St. autom o b i 1 i s jį 
parmušė. Policija pribuvus 
i o nerado, nes ktas auto
mobilis jį nuvilko kokius 
5000 pėdų atgal netoliese 
Intervale St. Likosi bai
siai sužalotas, užmuštas.

Buvo pašarvotas Waitt 
šermeninėje, buvo daug daugybę lokių. Lokiai prisi- 
gražių gėlių bukietų ir lan- rijo obuolių ir... apgirto, 
kytojų. Buvo daug jaunų Vienas valdžios atstovas 
žmonių. Jo karstas buvo uždraudė medžioti girtus 
uždarytas.

Velionis

Boarding School for
BOYS and GIRLS 

GRADES 1-6Philadelphia, Pa.
Moterys sake neduos 

ramybes
Prieš pat žieminę šventę 

gruodžio 23 d. vakaro sute
moje, prie miesto rotušės 
susibūrė apie 600 taikos my
lėtojų ir su uždegtomis žva
kėmis rankose, liūdnai nu
lenktomis galvomis, lėtai 
žingsniavo aplinkui milži
nišką pastatą, kur daug vi
sokių įsitikinimų žmonių 
praeiną. Oras buvo nešal
tas, tik kartais lietukas kra
pino smulkučiais lašeliais. 
Bedemonstruojant, kartais 

Ikeli kalbėtojai trumpai pa
kalbėjo prieškarines kalbas. 
0/ moterys už taiką (Wo
men Strike for Peace) pa
reiškė, kad jos nenurims 
protestavę prieš karo val
dovus, kol nebus įvykdyta 
taika.

Po demonstracijos, visi su- 
,va., « .v... .uw.wjx, šlapę, sušalę, suėjo į kveke-
svetainėje, 339 East 4th St.'rių salę išsigerti karštos 
Susirinkimas bus svarbus,' 
nes dalis valdybos būna 
perrenkama. Už tai jūsų 
pareiga atsilankyti į susi
rinkimą. Bus užkandžiu vi
siems nariams.

Kviečia Valdyba

Tarry to wn-on-Hudson

>■

RATE
$125 PER MONTH

Srs. Marianites of Holy Cross

For Information Call:
MEdford 914-1-1572

rui 
dėl

Chester, Pa.
Pašalpinio Klubo su-

kilnojamo turto taksai 1971 sirinkimas įvyks sausio 10 
metams bus padidinti net d., 2 vai. po pietų, savoje 

tosios mokyklos studentų, nuošimčių. t Majoras 
kurie yra tų mokyklų lei-1 White kalba apie paleidimą

apgyventus 
kvartalus,

džiamų laikraščių redakto
riais. Čia, labai trumpai tik 
apie kai ką iš vienos valan
dos diskušėjų.

Jų dauguma pareiškė:— 
jeigu būtų didelių laikraš
čių redaktoriai, jie patartų 

baldžiai daugiau rūpintis 
savo šalies reikalais, ma
žiau skirti pinigų karui, 
daugiau išleisti atstatant 
biednuomene 
didmiesčiuose
stengtis aprūpinti bedar
bius darbais; abelnai gerin
ti kas bloga. Jie nemato 
mūsų šaliai pavojaus, kas 
pateisintų tęsimą karų toli 
nuo savo rubežių.

Į klausimą: ar bus riau
šės, kuomet jie lankys ko
legijas ar universitetus, 
dauguma mano, kad išnyks 
tokios riaušės, kokios buvo 
keliais pastaraisiais metais. 
Bet vienas negrų kilmės 
studentas dš Cleveland, O., 
pareiškė, kad jis su. tuo ne
sutinka, nes nemato sąlygų 
pagerinimo ir tikros inte
gracijos. Taip dalykams 
esant, priežastys riaušių 

L sukėlimui nepanaikinamos.
Kuomet ėjo kalba apie in

tegraciją, tautinių mažumų

Massachusetts valst i j o s 
miškuose praėjusią vasarą 
buvo gausus laukinių obuo
lių derl us, priviliojęs čia

261 South Broadway 
Tarrytown, N. Y. 10591

(2-3)

ir... apgirto.

girtus 
žvėris, nes jo nuomone, to

ji riklausė prie kia medžioklė neturi nieko 
LDS 67 kuopos ir LLD 6 bendra su sportu.

SYRACUSE UNIVERSITY needs 
Librarians Slavic Bibliographer- 
Applicant should have an M.A. in 
Slavic studies and/or special knowl
edge of Slavic Cultures 
uages, Wide experience 
Bibliography and M-L.S.

Send Vitae and three
to R. Max Willocks, Assistant Di
rector ,of Libraries, 208 Carnegie, 
Syracuse University, Syracuse, New 
York 13210.

and lang- 
in Slavic

references

iš darbo daug baltakalnie- 
rių iš visokių įstaigų, kad 
sumažinus iškaščius. Perei
tais-, metais buvo įsteigtos 
kelios rotušės (Little City 
Halis) skirtingose Bostono 
dalyse, dėl vietinių gyven
tojų patogumo. Dabar jau 
kalbama jas uždaryti.

PATAISA
Naujaisiais 1971 Metais 

skelbimuose Antanas Lu- 
kauskas-Lalis (Tadeušo sū
nus) sveikinime buvo pažy
mėtas jo adresas: 8 Wood
row Ave., So. Boston, Mass. 
Turėjo būti: 8 Woodrow 
Ave., Dorchester, Mass. 
02124.

Pranešimas
Philadelphia, Pa.

LLD 10 kuopos susirinki
mas įvyks , sausio 9 didhą, 
salėje 1154 N. 4th St., 2 v. 
po pietų. Draugai ir drau
gės, pasistengkite atvykti į 
Šį pirmąjį 1971 m. susirin
kimą ir pasimokėti metines 
duokles, kurios labai svar
bios išleidimui knygų. >

Valdyba

kavos.

Kapitalistinės santvarkos 
valdovai, taip nuvaldė šalį, 
kad patys bijosi iškišti savo 
nosis ant gatvės vakaro su
temoje? O kartais ir dienos 
metu piktadariai drąsiai už
puldinėja žmones.

Miesto policija nebepajėg
dama suvaldyti plėšikų, pa-. t- • - . narna suvaiuyu piesmų, pa-Gngahumene gavo kį / dorus ei- 

__ clčuiifln c* m n o* i .5? c .. . . 1“Šak” — skaudų smūgį, 
širdies sušlubavimą ir ran
dasi kritiškoje padėtyje 
Chester C ruse r ligoninėje. 
Linkime jai greitai susveik- 
ti ir dar daug metų pagy
venti.

Jonas Šimkus turi užei
gą, verčiasi neblogai ir lau
kė Naujųjų Metų, bet štai 
užeina trys vyrukai, apsi
ginklavę šautuvais ir vie
nas prikišo šautuvą prie jo 
galvos ir sako “Atiduok 
pinigus!” Jis atsako: “Štai 
pasiimkite viską, ką aš tu
riu.”

Bet ten buvo moteriškė 
ir pradėjo šaukti. Antras 
Vytukas prišoko prie jos ir 
paleido šūvį į grindis palei 
jus kojas ir sako: “Jei ne
sustosi, tavo smegenys bus 
ištaškyti.” Moterėlė pa
matė, kad čia ne juokai.

vilinius piliečius. Kai kurio
se miesto dalyse susiorgani
zavo komitetai kovai prieš 
plėšikus. Policija jiems duo
da automašinas, radijo apa
ratus ir kai kuriuos ginklus. 
Kai kurios unijos pasiūlė 
policijai savo laisvanorius 
patruliuoti kasdien po 4 vai. 
kriminalistą i s užplūdusias 
gatves.

Pavojingiausia miesto da
lis — nuo N. Broad St. iki 
19-tos gatvės ir nuo Girard 
Ave. iki Columbia Ave. Kol 
kas, piliečiams patartina ne
vaikščioti toje miesto dalyje 
kad ir dienos metu.

Ligoninių daktarai 
nizuojasi ir ruošiasi 
kuoti. Nusiskundžia 
nai, kad jų atlyginimas la
bai žemas, o darbo sąlygos

orga 
strei 
inter
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Vajininkų Atidai
Vajininkai, kurie gaus naują skaitytoją Ameri

koje, tai nuolaida laike vajaus yra $8 metams, vie
ton $9, ir prie to, naujas skaitytojas gaus vieną 
iš žemiau nurodytų knygų veltui.

’ J. Ragausko — ITE, MISSA ĖST!
J. Gasiūno — MANO DEŠIMTMEČIAI AMERIKOJ 
Sudarė Ona Narbutienė — JUOZAS NAUJALIS 
A. Bimbos — JAV DARB. JUDĖJIMO ISTORIJA

KLESTI NEMUNO KRAŠTAS

KELIAS Į NAUJĄ GYVENIMĄ

PRISIKĖLUSI LIETUVA
F. Bonoskio — IŠKYLA
Sudarė V. Kazakevičius — GRAŽI TU MANO

BRANGI TĖVYNE
A. Morkaus — “VADUOTOJAI” Iš ARTI—
T. TILVYČIO — USNYNE — 
D. M. šolomsko — PASAKOJIMAI Iš ISTORIJOS 

KAŠKAIČIO — ŽMOGUS IR MAŠINA
IŠ ATSIMINIMU

Dr. S. T. Matulaičio —- RELIGIJA
Ant. Venclovos — MARIJA MELNIKAITĖ
Dr. A. Petrikos — LLD IR PAŽANGIEJI

AMERIKOS LIETUVIAI

R. M1ZARA — POVILAS JURKA 
ALGIO LUMBIO NUOTYKIAI 
ŪKANOS
I. MIZARIENĖS — JAUDINANTYS SUSITIKIMAI

Viršminėtos knygos yra labai įdomios skaityti. Kal
binkite savo pažįstamus, kurie dar neužsiprenumeravę 
laikraščio “Laisvės” tapti prenumeratoriais. Nevien tik 
va jminkai, bet ir kiti laisviečiai turėtų pasidarbuoti gavi
me naujų skaitytojų. Bus garbė Jums, ir jūsų vajininkui.

ADMINISTRACIJA
i—
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MATURE SUPER WANTED
Experienced in all phases of build
ing maintenance. Must have license 
to operate Nr. 6 oil burner. Good 
pay and 3 room apartment in Mid
town Manhattan, West Side Syna
gogue. Call 212 SU 7-7513 from 
10 AM to 1 PM daily. Must have 
references.. (1-3)

HOUSEKEEPER to live in and 
care for 3 children, Age 20 to 30 
years old in Drexel Hill area. Refs, 
required.

WA 3-2667. 11—5 PM.
(95-99)

Norfolk, Mass.
Gruodžio 23 d. pajutau 

mažą skausmą palei dešinę 
ausį. Buvau pas gydytoją. 
Apžiūrėjo ir pasiuntė į 
Pondville Hospital. Ten 
daktaras pasakė, kad'turiu 
odos vėžį palei tą ausį, bet 
kad jis pagydys. Buvau jau 
20 dienų nuėjęs, bet dar nie
ko gera. Dar reikės dvide
šimt dienų lankyti ligoninę.

A. Waitkevicius

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

i
* .<

{



b’ puslapis Penktadienis, Sausio (January) <8, 1971

ir žurnalistinę veiklą Ame
rikoje.

kvietimu, Amerikoje viešė
jęs Vilniaus Kapsuko uni
versiteto lietuvių literatū
ros ir publicistikos istorijos 
vyresnysis dėstytojas Bro
nius Raguotis šio mėnesio 3 
diena Aerofloto orlaiviu iš-

*• Cr

skrido atgal Į Tarybų Lie
tuvą.

Išbuvęs JAV daugiau kaip 
du mėnesius, Bronius Ra
guotis turėjo progos pama
tyti ne tik New Y orką, bet 
ir kitus miestus. Aplankė 
Miami, St. Petersburg, Los 
Angeles, San Francisco, 
Chicago, Philadelphia, Bal
timore, Washington ir kiek 
ilgesnį laiką pabuvo N e w 
Yorke. Daugiausia, žinoma,

lietu- 
labai

Sugrįžo į Lietuvą svečias 
Bronius Raguotis

Ilsės ir Antano Bimbų pa- jam teko susitikti su 
viais, ir buvo visur
nuoširdžiai, draugiškai, šil
tai priimtas.

Jam ypatingą įspūdį pa
darė, — pasakojo Bronius 
Rąguotis, — tai’susitikimas 
su pažangiaisiais lietuviais, 
kurie dešimtmečiais išsau
gojo lietuvybę, savo kalbą. 
Jį labai žavėjo jų dvasine 
energija ir tvirtumas, pasi
aukojimas darbo žmonijos 
idealams. Šilta meilė jų gim
tinei arba jų tėvų žemei.

Jis apsilankė “Laisvės” ir 
“Vilnies” redakcijose, susi
pažino su daugeliu pažan
giojo judėjimo veikėjų. “Tai 
patys šviesiausi viešnagės 
įspūdžiai,” pastebėjo miela- 

Taip pat jam

čiau nepastebėsi jame išdi
dumo— jis malonus ir 
draugiškas asmuo. Tikiu, 
kad skaitytojai norėtų kiš
keli sužinoti ir apie patį 
Bronių bei jo šeimą.

Bronius Raguotis, istori
jos mokslų kandidatas, jau 
15 metų dirba Vilniaus Kap
suko universitete lietuviu li
teratūros ir publicistikos is
torijos vyresniuoju dėstyto
jų., Jo žmona Genovaitė yra 
Vilniaus Kapsuko universi
teto istorijos fakulteto pro- 
dekanė.

Bronius gimė 1929 metų 
rugsėjo menesį Kaune. Ten 
mokėsi ir 1949 metais už-

Gražus dailininko R. Feiferio 
kūrybos įvertinimas

Niujorkiečiai, kurie daly- visur ir visada gerbia di- nu 
vavote pernai Laisvės salė- džiojo vado atminimą, kacfW 

i jo nemirtingos

Mieste pasidairius Parengimų Kalendorius
Rinkimų taryba jau pra

dėjo registruoti jaunuolius 
uo 18 metų. Pirmą regist- 
ivimo dieną daug jų sugu- 

idėjos nu- žėjo. Pasitiko ir pasveikino 
100-ųjų gimimo metinių pa- šviečia jiems kelią, sustipri- naujus balsuotojus majoras 

na pasitikėjimą savo jėgo- Lindsay.

je suruoštame V. Lenin o 
-i r\ r\ * • * i *. . *. . . ..

minėjime, atsimenate mūsų 
dailininko Roberto Feiferio mis. 
pieštą Lenino atvaizdą. Vi
siems jis labai patiko.

Dabar iš Vilniaus “Tiesos” 
sužinome, kad šis mūsų mie
lojo dailininko kūrinys ta
po iškilmingai priimtas ir 
išstatytas didžiajame Leni
no Muziejuje Maskvoje. 
“Tiesoje” (gr. 20 d.) įdėta 

i kūrinio nuotrauka ir kores-

Kovo 7 d.
Niujorko Lietuvių Mote

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

Her Heart Is With 
Her Homeland

She is not rich.. She has 
worked hard all her life. 
She is on pension now, lives 
in an ordinary block house. 
Her apartment is neat and 
clean but nothing here 
makes you think that she 
has spent a lot of money for 
a piece of furniture or for 
anything else. Bet when 
she heard that we 'have a 
visitor from Lithuania — 
Bronius Raguotis-she went 
and spent a good sum of 
money on a gift for him 
and for her relatives in 
Lithuania. She bought 
something like 5 pen-and-

sis svečias.
teko sutikti ir iš arčiau pa
žinti karo meto lietuvius 
emigrantus, jų kultūrinį gy
venimą, jų problemas.

Bronius Raguolis dau
giausia stengėsi aplankyti 
tas vietas, kurios yra susi- 

jjusios su lietuvių išeivijos is
torija, jų kultūra ir jų vi
suomenine veikla. Jam la
bai įdomu buvo pamatyti 
Chicagoje esančias skerdyk
las (stockyards), kurias žy
musis rašytojas Upton 
clair vaizdžiai aprašė 
romane “Džiunglės,” 
tik atvažiavę, senosios 
gracijos lietuviai, 
dirbo.

Paklausus, kuris Ameri
kos miestas jam geriausia 
patiko, jis atsakė, kad San 
Francisco labai ypatingas 
miestas, taip pat ir Flori
dos miestai, savo tropiškų 
grožiu skirtingi, neįprasta 
lietuviui gamta.

Bronius

gimnaziją. Vėliau studija
vo Vilniaus Valstybiniam 
universitete ir.baigė žurna-

and two 14 carat gold pen- 
' and-pencil sets.

I am talking about our 
loved and respected Marytė 
Kreivėnienė. Regar d 1 e s s 
how many years she has 
lived in the United States, 
Lithuania and its people 

' stay close to her heart and 
she is proud to show it.

Use

dijuodamas dirbo universi
tete ir “Tiesos” redakcijoje.

Jau 20 metų kai vedęs. Sū
nus Audrius pradėjo studi
juoti fiziką Vilniaus Kapsu
ko universitete, o dukrelė 
Eglė mokosi trečioje klasė
je — mėgsta skaityti kny
gas ir nori būti mokytoja.

Be abeonės, Broniaus ir 
Genovaitės vaikai pasieks 
savo u ž sd b r ė ž t u s tikslus 
taip, kaip ir jų tėveliai.
Atsisveikinome su svečiu
šeštadieni, sausio 2 dienos 

vakare', Ilsės ir Antano Bim
bų bute, suėjo būrelis drau
gu atsisveikinti su mieluoju 
svečiu Broniumi ir palinkėti 
jam geros ateities.

Po vaišiu buvo ir kalbu, 
paliečiant dabartine lietuvių 
išeivių būklę, pabrėžiant pa
laikymą lietuvybės ir kultū- 

Raguotis labai rinius ryšius su Tarybų Lie- 
domisi JAV pažangiųjų lie- tuva.
tuvių visuomenine veikla ii1 Man'atsisveikinant su 
todėl jis pasirinko, apgyni- Broniumi Raguočiu, jis pa-

Sin- 
savo 
kur 

emi-
išeiviai,

mas muziejui įteikimo apei
gų. Jis, tarp kitko, rašo:

“Ilgai keliavo šis suval
kiečio grafiko, Petro Cvir- 
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kos bendramokslio pieštas 
portretas. Ir štai pagaliau 
mūsų tėvynaini ų dovana 
Maskvoje. Iškilmingoje ap
linkoje ji perduodama V. 
Lenino muziejui.

— Man, — pasakė, kalbė
damas portreto perdavimo 
ceremonijose, Lietuvos Mi
nistrų Tarybos nuolatinis 
atstovas prie TSRS Minis
trų Tarybos S. Jaruševi
čius, — labai malonu vyk
dyti Amerikoje gyvenan
čių pažangiųjų lietuvių pra
šymą ir jų įgaliotam per
duoti Centriniam V. Lenino 
muziejui... Tegu ji bus dar 
vienas liudijimas, kad viso 
pasaulio pažangūs žmonės

Jungtinėse Valstijose dir
bęs žurnalistas Albertas 
La u r i n č i u k a s susirinku
siems papasakojo apie šios 
dovanos istoriją, apie tai, 
kai}) pažangūs Amerikos 
lietuviai minėjo V. Lenino 
100-ąsias gimimo metines.

Priimdama portretą, Cen
trinio V. Lenino' muziejaus 
direktorė Olga Krivošejina 
padėkojo už dovaną, kuri 
užims prideramą vietą mo

Man o m a užsiregistruoti 
New Yorko valstijoje apie 
milijoną jaunuolių. ĮVAIRUMAI

VABZDŽIŲ ZOOSODAS
Tamos zoologijos sodo, 

esančiame 40 km i vakarus 
nuo Tokijo, bus didžiausias 
pas a u 1 y j e insektariumas. 
6,000 kva d r a t i n i u metru ’ •«- •*. 
plote numatoma įrengti pa
statu ir atskiru aikštelių 
kompleksą. Čia lankyto
jams rodys apie 1,500 įvai
riausiu rūšių vabzdžiu, at-

Kai kurios raštinės New 
YoTke pereina į trijų dienų 
savaitinį darbą. Sakoma, ra
štinės darbininkams tai pa
tinka. Tris dienas padirbė
ję turi keturių dienų savait
gali. Per keturias dienas ga
li ir toliau pakeliauti.

Tris dienas dirbantiems 
tenka išdirbti po 12 valan
dų į dieną. Bet jie esą pa- vežtų iš visų planetos kam- 
tenkinti ilgiau padirbti ir pelių, 
turėti ilgą savaitgalį.

■ prašė perduoti nuoširdžiau
sią padėką ją a'siuntusiems 
draugams iš užjūrio.

Brangios dovanos įteiki
me dalyvavo atsakingi mu
ziejaus darbuotojai, Lietu

-vos Ministrų Tarybos nuo
latinio atstovo prie TSRS 
Ministrų Tarybos i

Gaisragesių pasitarimai 
su miesto pareigūnais nero-

Atskiruose skyriuo
se gyvens šviečiantys jonva
baliai, drugiai ir plėviaspar- 
niai. Įstiklintuose narve
liuose veisis įvairiausi va- v

do, kad einama prie susita- balai, bus net skėrių ferma. 
____  ___ _ „ rimo.. Gaisragesiai pusiau Lankytojai galės pasiklau- 
Ministrų Tarybos pava- streikuoja, pusiau dirba. Jie L/ti cikadų koncertų ir pa- 
duotojas M. Stankevičius, sutinka gesinti gaisrus, betl^į111^^’ kaip medžioja plėš- 
lengvosios pramonės minis- nesutinka kitus darbus dirb-|rūs vabzdžiai.

rimo.. Gaisragesiai

tro pavaduotojas E. Dilys, ti 
Maskvoje gyvenantieji lie
tuviai, sostinės žurnalistai, 
muziejaus lankytojai...”

Dar galima pridėti, kad 
dail. Feiferio kūrinio nuo
trauka buvo atspausdinta 
žurnalo “Šviesa” pereitų me
tų paskutiniame (4-ame) 
numeryje. s

kol nebus pasirašytas1 
kontraktas.

Visas reikalas pakliuvo 
teismui. Miesto pareigūnai 
skundžia gaisragesius, pas
tarieji skundžia miesto pa
reigūnus. Abeji savo, kad 
tokia padėtis miestui suda
ro pavojų.

Man -atsis v e i k i n a n t su

prašė, jo vardu, nadėkoti 
nėr “Laisve” Amerikos lie
tuviams už jų dideli rūpes
tį nuoširdumą bei patriotiz
mą, kad jų tarpe jis jautė
si kaip tarp savųjų, tarp 
draugų, su kuriais jungia 
bendri kraujo ir idėjų ry
šiai.

kas-antifašistas, nusipelnęs ja akvareles. Jis ir entuzi- f Kennedy aerodromą su- 
m e n o veikėjas Boleslavas astingas kraštotyriniu kas 
Matuzevičius - Motuzą at
šventė savo šešiasdešimtme
tį. Lietuvos TSR Aukščiau
siosios Tarybos Prezidiu
mas ta proga apdovanojo 
jubiliatą Garbės raštu. Pa
rodų salone atidaryta jo ak
varelių paroda.

mui savo disertacinio dar
bo, temą, aprašant “Lais
vės” redaktoriaus Antano 
Bimbos politinę, kultūrinę

“Nejaučiu metii naštos”
Žinomas lietuvių dąilinin- dailininkas ne tik tapo, lie-

’ y 
liaudies meno saugotojas, 
aktyvus dailės propaguoto
jas, neretai užklystantis į 
nuošalų Lietuvos

sirinko grupė draugu paly
dėti Broniu ii* palinkėti ge
ros kelionės., kad lamingai 
suerižęs į Vilnių pas savo

kampelį,geimą, kurios jis. taip pasiil-
įsu molbertu, kino kamera. n-0. nepamirštų ir musų, pa- 
ipasakita... Jo plunksna , ’ v’ ’ *11 1
priklauso nemaža straipsnir ' 
periodinėje spaudoje — dai I 
liniukas rašo apie savr 

Visuomet žvalus ir sma- draugus ir mokytojus 
gios nuotaikos, įsimylėjęs džiaugiasi jaunųjų pasieki 
gyvenimo grožį, dailininkas mais. Šiuo metu B. Motuzą 
nepanašus į šešiasdešimt- baigia monografiją apie sa- 
mėtį.—“Nejaučiu metųnaš- vo jaunystės dienų dranga 
tos,-sako ir jis pats:—prieš dailininką-komunistą Bro 
akis dar tiek daug darbų, nių Žekonį, hitlerininkų nu-į 
neįvykdytų svajonių.” 

Planų ir tiesų daug.
I žudytą Kauno IX forte.

Juk T.

dlikusių šioje Atlanto pu
rėje.

H. Feiferiene

Apie kai kurias Motery 
Klubo nares

Šią savaitę užėjo į “Lais- 
I vės” pastogę LLD 81 kuopos 
Y Niujorko Moterų klubo 
narė V. Šibeikienė. Ji prašė 
priimti jos duokles už šiuos 
metus, nes nežinanti ar ga- 
! ė s dalyvauti sekančiam 
klubo susirinkime.

V. Šibeikienė buvo smar
kokai susirgusi ir turėjo pa
siduoti ligoninėje. Dabar 
taipgi po gydytojo priežiū
ra, bet gydosi namuose.

Būtų gerai jeigu klubie- 
tės, ypatingai tos, kurios 
gyvena arčiau V. Šibeikie- 
nes, aplankytų ja. Jos adre
sas: 324 Roebling Street, 
Brooklyn, N. Y.

Linkime V. Šibeikienei 
greit sustiprėti. Ji lankyda
vo kiekvieną klubo susirin
kimą ir mes norime, kad ji 
ir vėl dalyvautų su mumis.

Tarp Naujųjų Metų lin
kėjimų laiškų, gavau vieną

Aido choro naujametis sutikimas
Aido choro Naujųjų Me

tų .sutikimo parengi m as - 
banketas puikiai pavyko. 
Oras pastitaikė lyg ant 
“orderio,” visą dieną gra
žus, nors radijas ir prana
šavo, kąd į vakarą bus snie-

po pusiaunakčio. Publikos 
turėjome gražios ir skait
lingos — buvo pilnu tė mū
sų Laisvės salė. Svečių tu
re j me ne tik vietinių, ke
letas buvo iš Lietuvos, iš 
Connecticut, iš New Jersey 
valstijų ir iš mūsų kaimy
ninio Great Necko.

Programa banketo for
moje prasidėjo po 8-tos va
landos ir tęsėsi iki 1-os vą
šą laiką su maloniu ūžesiu, 
dainomis, šokiais— rateliais 
ir kitokiais šokių paįvairi
nimais.

Banketui pirmininkavo J. 
Grybas. Pradžioje pristatė 
svečius (jų atsistojimu) iš 
Lietuvos: Br. Raguotį, Eug. 
ir Galią Cibulskįus ir Mo
tiejų Venslauską. Dainuo
ti buvo iškviesti. Am. Jes- 
kevičiūtė (solo), N. Ven- 
tienė ir V. Bekeris (duetas) 
ir A. Iešmantą “Užstalės” 
daina, kurią dainavome vi
sa publika. Puikiai skam
bėjo.

Amerikoniškiems šokiams 
“Snake Dance” ir kito
kiems vadovavo choro mo
kytoja Mildred Stensler, o 
lietuviškiems rateliams . 
“pora už poros” bei pol-

250 mokyklų autobusų, ku
rie paprastai kasdien nuve
ža į mokyklas apie 12,500 
vaikų, nesijudino iš vietos 
sausio 5 d., nes jie neturėjo 
1971 metų leidimų atžymė- 
jimų (plates).

koms “su ragučiais” — 
Cibulskis, žodžiu, visi’ šo
kome, kas mokėjome ar ne
mokėjome šokti, bet baigė
me visi lygiai “mokančiais.”

Labai skanius valgius su 
visokiais pridėčkais paruo
šė Kaziūnė Čeikauskienė ir 
Julia Lazauskienė; joms 
gelbėjo veik per dieną N. 
Buknienė. Jinai taipgi pa
tvarkė stalus, o vakare su 
N. Ventiene patarnavo pa
davėjomis.

O mūsų geriausias mu
zikos prietelius Viktoras 
Bekeris visą vakarą aprū
pino, didžiumoje, lietuviš
ka muzika šokiams ir ki
tokiems “prašmatnumams” 
be pertraukos iki publika 
išsiskirstė. Bravo, Viktorai!

O “geriausiu” banketo 
aptarnavimu — gėrimais —
rūpinosi (kas nežino!) J. 300 stebėtojų. Buvo tik ke- 
Lazauskas ir jam “pamači- lėtas negrų ir puertorikie- 
no” P. Venta.

Be to, visą vakarą gra
žiai spalvotai švietė scenoje 
Kalėdų eglė, kurią padova
nojo Onutė Yakštienė, o eg
lę aprėdė “dzinguliukais” J. 
Lazauskienė.

Ačiū visiems buvusiems 
bankete!

Pirmą kart po 40 metų 
atplaukė New Yorko uostau 
Lenkijos garlaivis “Stephen 
Batory”. Bet dokininkai at
sisakė patarnauti, tai patys 
keleiviai turėjo savo baga
žus išsinešti.

Dokininkų unijos reakci
niai vadai patvarkė jau se
niai, kad iš socialistinių ša
lių laivų neaptarnaus. Bet 
jie mielu noru aptarnauja 
laivus iš reakcinių ir fašis
tinių šalių.

SKONIO PASLAPTYS
Sakoma, kad dėl skonio ne- 

sigin č i j a m a. Tačiau visi 
žmonės sutinka, kad cuk
rus saldus, o druska sūri. 
Atrodytų, dėl ^to nėra ko 
ginčytis, bet....

Vakarų Afrikoje auga 
'krūmokšnis Richardela dul- 
cifica, kurio uogos turi pa
slaptingų savybių. Mažytis 
jų sunkos lašelis pakeičia 
žmogaus skonį. Jeigu to- 

• kiam žmogui užrištume akis 
ir duotume ragauti įvairų 
maistą, tai jis tvirtintų, 
kad citrina saldi, o cukrus— 
kartus. Uoga savotiškai vei
kia beveik dvi valandas. 
Šiuo keistu reiškiniu susido
mėjo mokslininkai, tačiau 
iki šiol negali jo išaiškinti. 
Mūsų skonio pojūčių mecha
nizmas dar per mažai ištir
tas.

Trockistine Jaunųjų So
cialistų Sąjunga turėjo čia 
nacionalinę konvenciją. Da
lyvavo apie 300 delegatų ir

čių delegatu.
Daugiausia jie atakavo 

Komunistų Partiją, kad ji 
ftiri daugiau pritarėjų neg
rų ir puertorikiečių masėse.

Rep.

Užteršta jūra
Kai kurios Viduržemio jū

ros sritys yra katastrofiškai 
užterštos. Suvalgius čia su
gautų žuvų arba kitų gyvū
nų, susergama geltlige arba 
vidurių šiltine. Visa tai žlug
do turizmą. Šio reiškinio 
priežastis — pajūrio miestų 
kanalizacija, kuri išmeta ne
išvalytu s nutekamuosius 
vandenis tiesiog į jūrą. Pa
vojingiausia padėtis šiuo 
metu yra ties Italijos kran
tais.

Shelbyville, Ind. — Dviem 
automobiliams susi d ū r u s 
užmušta 8 žmonės. ‘ (

SUVIRINTOJAS

> f

Piongiangas. — Gruodžio 
26 d. keli JAV kariniai lai
vai, įplaukė į Šiaurės Korė
jos vandenis, provokatoriš- 
kai'apšaudė Š. Korėjos sar
gybinius laivus.

su dešimtine. Štai kaip jis 
skamba:

“Gerbiama drauge Ievute, 
Prirašyk mane prie Jūsų 
Moterų klubo. Man labai 
malonu pasiskaityti “Lais
vėje” kaip Jūs gražiai dir
bate. Aš gyvenu New Lon
don, Conn. Agnes Petriukai- 
tis”

Dėkojame A. Petrukaitie- 
nei už auką. Ji liekasi klu
bo amžina narė.

Ieva Mizariene 
Klubo Pirmininkei

Pranešimas
Ozone Park

Lietuvių Literatrūos 
Draugijos 185 kuopos susi
rinkimas įvyks sausio 12 d., 
2-rą vai. po pietų, Laisvės 
salėje. Susirinkimas bus 
labai svarbus, rinksime vai* 
dybą naujiems metams. Vi
si dalyvaukite.

Po susirinkimo bus' ir 
vaišių.

Valdyba

Kibirkštys trykšta, krinta, pabyra 
Namo pastoliais.

Naktį jos skaisčiai sušvitę, pažyra, 
Plykstelia toliams.

Virina plieną, srovės pagautą, 
Geležį tirpdo,

Siją su plošktė cemento sukrautą, 
Amžiams sulipdo.

Turi srovė stebuklingą galybę 
Kibirkštis skelti, y

Namo skeletą, griaučių tvirtybę 
Erdvėn iškelti.

Srautas idėjų sulydyt gali
Svetimus žmones,

Tautą ir gentį rišt it metalą 
Su elektronais.

Ateitį statant, kibirkštys trykšta, 
Lydos draugystė, —

Lemta ir tau, kai žiežirbos bliksi, 
Sykį sušvisti!

Tomas Alota




