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KRISLAI
J. Avyžiaus romanas.
Du milijonai egzempliorių!
“Seimas” bažnytiniame

skiepe Maspethe. 
Belaukdami Kalėdų...

Rašo R. Mizara

Prašau skaitytoją gerai įsi- 
tėmyti, kas atsitiko su Tarybų 
Lietuvos rašytojo J. Avyžiaus 
knyga “Kaimas kryžkelėje.“

Romanas išėjo iš spaudos 
1964 metais. 1965 metais bu
vo premijuotas, o šiandien 
“Kaimas kryžkelėje“— pro
zinė poema apie Lietuvos kai
mą,— išleistas daugiau kaip 
dviejų milijonų egz. tiražu!

Išleistas, beje, rusų kalba.
Ar kada nors kas nors pa

našaus lietuviui rašytojui atsi
tiko?!

Be to: Lietuvoje jau išėjo 
antroji romano laida; knyga 
verčiama į estų kalbą. Rytų 
Vokietijoje ji taip pat greit 
bus išleista.

Visa tai panašu į stebuklą.

Pridėti galiu tiek: Kai tik 
“Kaimas kryžkelėje” išėjo iš 
spaudos, “vaduotojų“ spauda 
pradėjo jį girti dėl to, kad 
autorius meniškai iškėlė kai 
kurias gyvenimo silpnybes. 
J. Kardelis romaną pradėjo 
spausdinti savo laikrašty, ne
kantriai laukdamas, kada ra
šytoją užpuls tarybinė spau
da.

Buvo ir mūsiškių, kurie kny
gą kritikavo (žodžiu) iš kitos 
pusės, būtent už tai, kad, 
jiems atrodė, romanas per 
daug jau nušviečia silpnąsias 
puses.

Man, prisipažinsiu, “Kaimas 
kryžkelėje” labai patinka, ir, 
jei mano žodis ką nors reikš
tų, siūlyčiau šį J. Avyžiaus 
kūrinį įteikti komitetui, kuris 
aptaria Leninines premijas.

Ar jūs žinote, kad gruodžio 
10 ir 11 dd. įvyko “ekstra- 
vas” Vliko “seimas” su 44 
“vaduotojų”? Taip! “Seimui“ 
pirmininkavo “Keleivio” Jac
kus, o “Naujienų“ Pijus pasa
kė mandrią kalbą.

Kaip žinia, Vlikas buvo be
einąs velniop po to, kai San
taros-Šviesos prakalbose Niu
jorke pakviestas dalyvavo L. 
Vladimirovas, JT bibliotekos 
direktorius. Sidzikauskas dėl 
to paspruko iš Vliko pirminin
ko posto ir nusitarė laisvini
mo darbą vesti “tarptauti
niuose baruose.”

Na, tokiai tragedijai įvykus, 
pranciškonai susitarė su so
cialdemokratais sušaukti “sei
mą” ir padėtį gelbėti, šauki
mo darbas atliktas per keletą 
dienų.

Bet kur šaukti? Kaip užsi
tikrinti, kad ir į “seimą” ne
ateis/ koks nors vladimirovas 

>

ir neapvers viso biznio ant šo
no?!..

Balkūnas įsakė visiems su
eiti į jo bažnytinį sklepą-salę 
Maspethe (N. Y.) ir iš naujo 
pradėti “vaduoti Lietuvą.” 
Saugumą seimininkams jis ga
rantavo.
. Pabėgėlio Vaclovo vieton 
“geimas” išrinko kaž kokį Niu
jorko biznierių, K. Valiūną.

Socialdemokratų įsigalėji
mas Vlike reiškia jam galo 
pagreitinimą. Amerikos lietu
viams Vlikas reikalingas tiek, 
kiek skylė galvoj.

Krikščioniškieji imperialis
tai, laukdami “taikos karalai

“LAISVĖS” VAJUS
GAVIMUI NAUJŲ SKAITYTOJŲ

Vajus prasidėjo spalio 1 ir tęsis iki gruodžio 31, 1966 
KONTESTANTŲ STOVIS DABAR YRA TOKS:

Punktai
Brooklyno vajininkai ........................................ 5744
Connecticut valstijos vajininkai ...................... 4777
New Jersey valstijos vajininkai ...................... 3584
V. Vilkauskas, St. Petersburg, Fla.................. 3236
So. Boston, Mass................................................. 2556
George Shimaitis, Brockton, Mass.................... 2460
J. Jaskevičius, Worcester, Mass......................... 2384
Miami, Fla.........J................................................  1826
Great Neck, N. W.............................................. 1752
M. Uždavinis, Norwood, Mass......................... 1572

’ Philadelphia. Pa........................ 1444
' LLD Moterų 20 kp.( Bing

hamton, N.Y....................... 1442
‘ LLD 87 kp., Pittsburgh, Pa. 1152
Vera Smalstiene, Livonia, Mich. 1016
B. Sutkus—V. Taraškiene,

San Francisco, Calif............ 970
! Chester, Pa.............................. . 948
j L. Bekis, Rochester, N. Y.......... 936
Ig. Klevinskas, Scranton, Pa. .. 876 
Kanada ...............   854
V. Kralikauskas, Lawrence, Mass. 852 
S. Penkauskiene,

Lawrence, Mass................  768
Valys Bunkus, stipriai laikosi pirmoj vietoj. Jis pri

davė naują prenumeratą ir pluoštą atnaujinimų.
Connecticut valstijos vajininkai sunkiai darbuojasi, 

kad įžengti į pirmą vietą. ŠĮ sykį atnaujinimų prisiuntė 
J. J. Mockaitis, bridgeportietis, J. Čepukaitis, forest- 
villietis, ir J. J. Ynamaitis, waterburietis.

Felicia Šimkienė, newarkiete, darbuojasi N. J. vals
tijos naudai, ji prisiuntė atnaujinimų.

(Nukelta į 4-tą psl.)

Komunistai apie darbininkų 
rolę negrų laisvės kovose

New Yorkas. — Čia įvyko 
Komunistų partijos lyderių 
pasitarimas, kuriame dis- 
kusuoti įvairūs dienos klau
simai. Negrų komunistų 
veikėjas H. Winstonas dis- 
kusavo santykius tarp neg
rų išsilaisvinimo judėjimo 
ir darbininkų klasės. Win
stonas sakė, kad komunis
tai turėtų smarkiau darbuo
tis, aiškinti ir propaguoti 
glaudesnius ryšius tarp ne
grų judėjimo ir darbininkų 
judėjimo bendrai.

Jis sakė, kad reiškiasi 
tendencijos kovoti tik už 
labiausiai prispaustuo sius 
negrus, getuose gyvenan
čius bedarbius ir menkai 
apm o k a m u s darbininkus. 
Už juos kovoti, juos orga-
nizuoti, geras dalykas, sakė 
jis. Bet tą kovą reikia ban
dyti rišti su organizuotų 
darbininkų kovomis bend
rai, su unijiniu judėjimu. 
Toks priėjimas prie klausi-

čio” gimtadienio, pradėjo sėti 
bombas ant Hanojaus.

Agresoriai numojo ranka 
ant popiežiaus Povilo Vl-ojo 
pasiūlymo, kad per šventes 
mūšiai būtų sulaikyti.

Matote, jau ir Franciškas 
Franko nusitarė Ispanijon 
įvesti tokią demokratiją, ko
kią kadaise . Lietuvos politi
kieriai mojosi — įvesti monar
chiją.

Ispanijoje viešpatauja bai
sus skurdas ir kyla vis dides
ni neramumai. Na, tai Fran
ko ryžtasi žmones užbovyti 
monarchija.

J. Stanienė, Baltimore, Md.... 744
Los Angeles, Calif....................... 660
A. Račkauskienė—M. Kazlaus-

skienė, Haverhill, Mass.... 588
Chicago, III ...........   520
C. K. Urban. Hudson. Mass.... 520
V. Kvetkas, Arlington, Mass 492
M. Žiedelis, Nashua, N. H.........  407
O. Žilinskienė, Plymouth. Pa. .. 336
M. Aranuk, Detroit, Mich.........  324
G. Žebrys, Cleveland, Ohio ..... 206
J. K. Alvinas. Yucaipa, Calif. .. 180
Pr. Jočionis, Dearborn, Mich. 126

mo sakė jis, padės baltų- 
negrų dirbančiųjų vienybei, 
kovai už demokratiją ir tai
ką, lygiai kaip kovai už ne
grų teises.

Kai kurie negrų varguo
menės veikėjai, kurie nesu
tinka su JAV KP nuomone 
šiuo klausimu, savo nusista
tymą taip formuluoja:

“Mes norėtume veikti kar
tu su unijiniu judėjimu, su 
baltais darbininkais. Bet ta 
vienybė priklauso ne nuo 
mūsų. Mes kovojame, nes 
mūsų padėtis begaliniai 
sunki. Jie šiuo momentu ne
kovoja tokiu smarkumu. 
Mes negalime prie jų prisi
taikyti, nes negalime jų 
laukti. Jie turi pavyti mus, 
o ne mes sustoję laukti jų.”

Smagu paskraidyti —* (J. Sabo nuotrauka)

Bet valdžia tą autonomi
ją palaužė, kariai ir polici
ninkai įsiveržė į universite
tą. Studentai gynėsi, ir sa
koma, kad vienas kareivis 
tapo pašautas ir daug stu
dentų sužeista. Karinis he
likopteris skraidžiojo virš 
universiteto, bet vienu 
tarpu studentai iš kulko
svaidžio apšaudė jį. Kur jie 
gavo kulkosvaidį, nežinia, 
nebent jį ten pat vietoje bu
vo pagrobę nuo kareivių.

Apart įvykių universite
te, Venezueloje smarkėja 
partizaninis judėjimas. Par
tizanai nukovė armijos gene
ralinio štabo viršininką ge
nerolą Soto ir nušovė karo 
reikalų ministerijos parei
gūną Suarezą.

Hanojaus bombardavimas sukėlė didelį 
pasipiktinimą, plačius protestus visur

New Yorkas.—Taikos jė- žingsnis, kuris stumia pasaulį 
į didesnį karo pavojų. Tassgos visame pasaulyje, įskai

tant taikos judėjimą Ame
rikoje, kelią protestus prieš 
Vietnamo demokratinės 
respublikos sostinės Hano
jaus bombardavimą. Tas 
bombardavimas p ras i d ė j o 
praeitą savaitę. Amerikos 
oficialūs šaltiniai dar tebe- 

| teigia, kad bombarduojami 
tik kariniai taikiniai, bet 
jau pripažįstama, kad bom
barduojama pačiame Hano
juje. Iš paties Hanojaus 
pranešta, kad amerikiečių 
aviacija pakartotinai bom
bardavo gyventojų kvarta
lus mieste ir kad yra daug 
civilinių aukų, įskaitant 
moteris ir vaikus.

Hanojus sako, kad puo
lančius orlaivius sutiko mi-
gai, zenitinių patrankų ug
nis ir raketos. Praeitą ant
radienį, kuomet tapo pra
vestas pirmas puolimas, 'ke
turi orlaiviai tapo pašau
ti, o trečiadienį — astuoni. 
Bet bombonešių buvo daug 
ir jie įstengė padaryti daug 
žalos. Hanojaus radijas sa
kė, kad tie bombardavimai 
neišgąsdins Vietnamo žino

vadina bombardavimą pira
tišku ir banditišku, ir sako, 
kad Tarybų Sąjunga .stip
rins savo pagalbą Vietna
mu i.

Tass korespondentas Ko- 
belevas pranešė iš Hano
jaus:

“Jie bombardavo Raudo
nosios upės kairįjį ir deši
nįjį krantą ir apylinkę, kur 
randasi tiltas tarp Hano
jaus centro ir Gialamo prie
miesčio.”

Protestai Amerikoje
Įvairios Amerikos taikos 

organizacijos, kaip—SANE, 
! Vietnam Day Committee, 
Committee for Non-violent 
Action ir kitos—išleido rim- 

nių ir neprivers jų pulti ant 
kelių.

Pranešimas iš Romos
Italijos Komunistų parti

jos organas “Unitą” at
spausdino savo korespon
dento Hanojuje Antanėlio 
Trombardorio prane Šimą. 
Trom b a r d o r i s sako, kad 
bombos krito visai netoli 
miesto centro, kur jis ap
sistojęs. Bombos specialiai 
taikytos, sakė jis, į darbi
ninkais apgyventus kvarta
lus. Jis sakė, kad bombar
davimas buvo grynai tero
ristinio pobūdžio.

Italijoje įvyko eilė pro
testo demonstracijų prieš tą 
bombardavimą. D e m onst- 
ruota Romoje ir provincijo
je.

TSSR protestas
Tarybų Sąjungos žinių 

agentūra Tass sako, kad 
Hanojaus bombardavimas 
yra kraštutiniai pavojingas

tus pareiškimus apie Hano
jaus bombardavimą. Tos 
organizacijos ragina Ame
rikos žmones dar labiau 
mobilizuotis kovai už taiką. 
New Yorke praeitą ketvir
tadienį policija suėmė 60 
taikos šalininkų, kurie de
monstravo prie Mobilizaci
jos tarybos (Draft board) 
centralinės.

Kinijos atsiliepimas
Kinijos spauda ir radijas 

įspėja Ameriką, kad ji žai
džia su ugnimi. Kinai kar
toja išsireiškimą, kad Kini
ja ir Vietnamas yra suriš
ti šimtais gijų, ir kad Kini
jos kantrybei yra galas. Ki
nija be to net 418-ą kartų 
protestavo prieš Amerikos 
karo laivų ir orlaivių įsiver
žimą į jos teritorinius van
denis ir orą.

(Paryžiuje laikraštis 
“l’Humanite” sako, kad 
amerikiečių orlaiviai bom
barduodami Hanojų taikė ir 
į Kinijos ambasadą, ir dar
gi apšaudė jos namą iš kul
kosvaidžiu, u

Protestai, paneigimai
Paryžiuje policija sulaikė 

demonstrantus, kurie norė
jo prisiartinti prie Ameri
kos ambasados. Jie protes
tavo prieš Hanojaus bom- 

1 bardavimą. Protestuota De

lyje, Kopenhagoje, Havano
je, Londone ir t. t.

Washingtone tuo ^prpu 
daromi visokie paneigimai. 
Aukšti Johnsono administ
racijos pareigūnai skelbia, 
kad'jeigu civiliniuose Hano
jaus kvartaluose nukentėta, 
tai gal ne nuo amerikiečių 
bombų, o nuo pačių vietna
miečiu raketų, kurios taiko- 
mos į orlaivius, bet nepatai
kiusios krenta žemėn.

Belgradas. — Beveik visi 
jugoslavai darbininkai, ku
rie išvyksta dirbti laikinai 
užsienyje (Vakarų Vokieti
joje, Skandinavijoje, Aust
rijoje) terminui p r a ė j u s 
grįžta namo. Labai menkas 
skaičius nutaria likti Vaka
ruose.

Paryžius. — NATO tary
ba laikė savo paskutinį po
sėdi Paryžiuje. Sekantis po
sėdis bus laikytas Briusely

je, Belgijoje. Prancūzija iš
stojo iš daugumos NATO 
štabų, bet formaliai dar lie
ka NATO nare.

Kairas. — Nors karalius 
Huseinas pažadėjo priimti 
Arabijos ir Irako karinius 
dalinius savo teritorijon, jis 
nesiskubina to daryti.

Venezueloje
Karakas. — Venezuelos 

centrinis universitetas ran
dasi po karine okupacija: 
kareiviai, pilnoje aprango
je, su šautuvais ir šalmais, 
okupavo visus pastatus. 
Klasės sulaikytos, studentai 
išsklaidyti.

Smarkios kovos prasidė
jo praeitos savaitės vidury
je, kuomet valdžia bandė 
uždrausti studentų demons
tracijas ir mitingus. Vene
zuelos universitetas tradici
niai, kaip tai yra kitur Lo
tynų Amerikoje ir Europo
je, turi tam tikrą autono
miją: policija neturi teisės 
ten maišytis.

Buvęs Pekino miesto 
burmistras suimtas
Hong Kongas. — Nepa

tvirtintos žinios sako, kad 
buvęs Pekino miesto galva 
Pengas jau suimtas. Pen- 
gas, kaip žinia., pakartoti
nai apkaltintas, kad jis va
dovavo “revizionistinei kli
kai.” Jis atstatytas iš sa
vo vietos ir smarkiai kriti
kuotas spaudoje. Dabar at
eina žinios, kad jauni rau- 
dongvardiečiai jį suėmė ir 
buvo atvedę į viešą mitin
gą, kur jis buvo visų aki
vaizdoje pajuokiančiai kri
tikuotas. Ar jis paskui pa
talpintas kalėjiman, neži
nia.

Taip vadinama proletari
nė kultūrinė revoliucija tuo 
tarpu vystosi toliau. Hsin- 
hua žinių agentūra sako, 
kad mokyklose dar yra 
daug senoviškos ideologi
jos, kuria reikia “išrauti su 
šaknjmis.” Raudon g va r - 
diečiu plaka tuose, kurie 
matosi Pekine, kritikuoja
ma ir da b a r t i n ė Pekino 
miesto valdžia. Taipgi kri
tikuojami eilė aukštų val
džios pareigūnų.

Ir paliaubos 
dienotvarkėje

Washingtonas.— Eskalia- 
cija, Hanojaus bombardavi
mas, tuo tarpu nesulaikė ki
to lygiagrečio reiškinio: 
diskusuojamos pal i a u b o s 
Vietname. Kaip jau buvo 
pranešta, abi pusi sutiko 
sulaikyti karo ve i ksmus 
Kalėdų ir Naujųjų Metų 
proga.

Senatorius Mansfield as 
pasiūlė, kad amerikiečiai 
pratęstų paliaubas nuo Ka
lėdų iki vietnamiečių naujų
jų metų, kurie išpuola va
sario mėnesio pradžioje. 
Mansfieldui pritarė ir sena
torius Fulbrightas, senati- 
nės užsienio reikalų komite
to pirmininkas.

Bet kuomet prezidento 
Johnsono asistentas Moye- 
ris spaudos konferencijoje 
buvo paklaustas, ką pats 
prezidentas galvoja apie to
ki paliaubų pratęsimą, lis 
davė neigiamą atsakymą.

Senatorius Mansf i e 1 d a s 
laikosi nuomonės, kad jeigu 
paliaubos būtų pratęstos pa
lankesnės sąlygos deryboms 
susidarytu. Jis siūlo, kad 
amerikiečiai sulaikytų visą 
bombardavimą ir kad jų 
pėstininkų jėgos laikytųsi 
savo pozicijose — sustabdy
tų ofensyvinius veiksmus.

Prezidentas Leoni paskel
bė apgulos stovį šalyje. Ra
dijo kalboje jis už viską 
kaltino Fidelį Kastro.
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Hanojus ugnyje
JUNGTINIŲ VALSTIJŲ vyriausybė prisipažįsta, 

kad mūsų šalies bombanešiai bombarduoja Šiaurės Viet
namo sostinę Hanbjų.

Iš Hanojaus pranešama, kad daug žmonių žuvo pa
sietų bombų ugnyje.

Tuomet, kai pasaulis laukė, kad mūšiai Vietname 
sumažėtų, Pentagonas nutarė juos didinti, karą eskaluo
ti. Nieko nepadėjo ir popiežiaus Povilo Vl-ojo siūly
mai sulėtinti karą laike žieminių švenčių ir eiti prie pa
skelbimo karo paliaubų.

Tarybų Sąjunga sako, jog šis žygis veda į vis dides
nį pavojų, jog karas prasiplės už tų ribų, kuriose jis 
yra, jei Jungtinės Valstijos jį plės, eskaluos.

Jau rimtai kalbama apie galimybes, kad Šiaurės 
Vietnamo vyriausybė prašys iš socialistinių šalių dides
nės talkos — gal net ir savanorių. O kas tada?

Imperializmas, žinoma, neturi jokios doros, jokio 
žmoniškumo. Imperializmas aklas ir jis lenda ir lenda 
į kitas šalis, jas plėšdamas ir degindamas. O vis tik 
taip ilgai nebus!

JAV skaitosi krikščioniška šalimi. Ir štai, belau
kiant Kristaus gimimo, “taikos karalaičio”, “krikščio
niški” bombanešiai sėja ugnį ant nekaltų Vietnamo žmo
nių, net nepaskelbus jiems karo!

Apie A. Laurinčiuko knygą
PRALEIDĘS AMERIKOJE apie^ ketverius metus, 

tarybinis žurnalistas Albertas Laurinčiukas grįžo į Lie
tuvą. Parsivežęs kalnus visokios medžiagos, jis nusitarė 
parašyti apie Ameriką knygą. Iš tikrųjų, gerą knygos 
dąlį jis jau buvo parašęs Amerikoje. Savo knygą A. 
Laurinčiukas pavadino “Trečioji dolerio pusė.”

Knyga buvo išleista Lietuvoje. Kai ją gavome, dis- 
kusavome, o A. Šilėnas parašė jai recenziją, tilpusią 
“Laisvėje”, kai kurios knygos epizodus kritikuodamas.

Dabar knyga išleista rusų kalba, ir štai United 
Press International žinių agentūra parašė jai recenziją, 
išsiuntinėtą telegramomis po visą pasaulį. Mes skaitė
me recenziją “New York Timese”.

Vadinasi, A. Laurinčiukas vienu ypu ėmė ir plačiai 
pagarsėjo, kaip žurnalistas, kaip knygų rašytojas!

UPI recenzijoje Laurinčiuko knygą, žinoma, netie
sioginiai kritikuoja. Bet mes pasakysime: “Trečioji 
dolerio pusė” nėra “Amerikos istorija”, o tik linksmesnių 
ir liūdnesnių mūsų gyvenimo atsitikimų paminėjimas.

“KUR EINA NAUJASIS 
ADOLFAS?”

Tokį klausimą šiandien 
stato daugelis žmonių, kal
bėdami apie įvykius Vaka
rų Vokietijoje, Tokį klausi
mą stato ir Vilniaus “Tie
sos” kolumnistas tarptauti
niais klausimais Stasys Ša
rūnas. Prašome paskaityti:

Kur eina naujasis Adolfas? 
Tokį klausimą prieš metus su 
nerimu iškėlė anglų spauda, 
turėdama galvoje vieną iš na
cinių propaguojančių Vokieti
jos nacionaldemokratų parti
jos vadeivų Adolfą fon Tade- 
ną.

Šiandien pernelyg aišku, kur 
eina naujasis Adolfas. Jis ir 
jo bendrai atkakliai veržiasi 
į valdžią, rikiuodamiesi pagal 
hitlerinių maršų taktą. Ir ver
žiasi gana sėkmingai. Pirmie
ji mūšiai laimėti. Rinkimuose 
į Heseno parlamentą išplėšti 
aštuoni mandatai buvo tik ku
kli pradžia. Tuo jie, žinoma, 
nesitenkino. Ruošėsi kitam 
mūšiui, šiandien jie vėl trium
fuoja. Antrasis mūšis, Bavari
joje, taip pat laimėtas. Ir dar 
sėkmingiau, negu Hesene. Ba
varijos parlamente 15 deputa
tų vietų užėmė nacistai iš na
cionaldemokratų partijos. Jie 
išstūmė laisvuosius demokra
tus, khriems žemės parlamen
te buvo atstovaujama nuo 19- 
48 metų. Populiaresni pasiro
dė “nacionaliniai“, o ne “lais
vieji“ demokratai. Pakibo 
svastikos šešėlis. Ir ne tik še
šėlis. Hamburge, Diuseldorfe, 
Kaeslyje ir kituose Vakarų 
Vokietijos miestuose po rinki
mų į Heseno ir Bavarijos že
mių parlamentus įžūliai plati
nama svastika. Vakarų Vo
kietijos spaudos nuomone, rin
kimai Bavarijoje virto pasau
line sensacija.

Kaip tai 
išaiškinti?

Italijos darbininkai užstoja Hugo Blanco
Roma. — Komunistų or

ganas “Unitą” praneša, kad 
Italijos Darbininkų genera
linė konferencija (CGIL) 
pasiuntė protestą Peruvijos 
prezidentui Belaundei. Pro
teste reikalauja, dovanoti 
gyvybę Peruvijos liaudies 
partizanų lyderiui Hugo 
Blanco, kuris pateko į po
licijos rankas. Jis nuteis
tas mirti.

Protestus pasiuntė ne tik 
Ge n e r a 1 i n e darbo unijų

konfederacija, bet ir jau
nieji komunistai, laikraštis 
Falcema r t e 11 o (Kūjis ir 
piautuvas), Italijos Socia
listinės vienybės proletari
nė partija ir net grupė nau
jai suvienytos socialistų- 
socialdemokratų partijos ly
derių.

Maskva.— Tarybų Sąjun
gos spauda kritikavo social
demokratų vadov a u j a m ą 
Suomijos valdžią.

Iškyla pagrįstas klausimas: 
atsitiktiniai ar dėsningi yra 
rinkimų Hesene ir Bavarijoje 
rezultatai? Nesuklydus galima 
tvirtinti, jog neonacištų įtakos 
stiprėjimas yra Bonos politi
kos išdava. Vakarų Vokietijos 
rašytojas Giunteris Grasas pa
reiškė, kad krikščionių demo
kratų partijos Bavarijos spar
no lyderis Jozefas Štrausas iš 
esmės parėmė nacionaldemo- 
kratų partija ir yra atsakin
gas dėl jos sėkmės. G. Grasas 
pažymėjo, kad Štrauso kalbas 
sunku buvo atskirti nuo nacio- 
naldemokratų lyderio Fridri
cho Tileno kalbų. Su tuo su
tinka ir neonacistai.

Ir taip į valdžią veržiasi na- 
cionaldemokratai, kurie atvirai 
ir agresyviai propaguoja naciz
mą ir reikalauja atkurti buvu
sią Vokietijos didybę bei pres
tižą bet kuria kaina. Tuo pat

boti, kaip vėžio ligos apsės
tą žmogų išgydyti!

Šiemet Tokijo mieste, Ja
ponijoje, įvyko tarptautinis 
mokslininkų suvažiavimas, 
kuris ir diskusavo> aukščiau 
suminėtus klausimus. Mok
slininkė L. Griciūtė suva
žiavimu darė pranešimą. 
Biuletine “Lietuvos Žinios” 
apie minėtą kongresą ir 
įžymios lietuvaitės jame 
pasirodymą šitaip rašoma:

— Kongrese,— pasakė ji,— 
dalyvavo apie tris tūkstančius 
specialistų iš įvairių pasaulio 
šalių, jų tarpe — apie tūks
tantį Japonijos medikų, žy
miausi pasaulio mokslininkai 
skaitė paskaitas apie vėžio ge
netiką, imunologiją, virusų 
teoriją. Iš viso buvo perskai
tyta 1400 pranešimų.

Kongreso dalyviai apibend
rino mokslininkų-onkologų pa
siekimus. Daug dėmesio pa
staraisiais metais buvo skiria
ma navikinių susirgimų che- 

11 mioterapijai, rentgenoterapi- 
jai, buvo taikoma visa eilė 
naujų diagnostikos metodų, 

Tarsi ponui Hazei nebūtų ži- pažymėta, kad daugelyje pa- 
le l šaulio šalių, jų tarpe ir Tary

bų Sąjungoje, kai kurios vė
žinių susirgimų formos sėk
mingai gydomos vaistais. Re
komenduota šį metodą ir to
liau kuo plačiau taikyti.

Kongreso metu buvo aptar
ta vėžio geografija — šios li
gos pasiskirstymas žemės ru
tulyje, paskelbti įdomūs duo
menys. štai, pavyzdžiui, Eu
ropoje ir JAV labiausiai pa
plitęs plaučių ‘Vėžys. Burnos 
ertmės ir ryklės navikiniai su
sirgimai daugiausia pasitaiko 
Azijoje, kepenų vėžys — Afri
koje. Susirgimų vieta neretai 
priklauso nuo būdo, kuriuo į 
organizmą patenka vėžį suk- 
liančios koncerogeninės me
džiagos. Išsivysčiusiose pra
monės šalyse, kur labai už
terštas oras, kvėpuojant kan
cerogeninės medžiagos paten
ka į plaučius. Azijos valstybė
se kramtomi tabako mišiniai, 
todėl su jais ligos sukėlėjai 
patenka į burnos ertmę. Išty
rus Afrikos gyventojų naudo
jamą maistą, atrastos naujos 
augalinės kilmės kancerogeni
nės medžiagos.

Pasinaudodama šia -proga,— 
baigdama pasakė L. Griciūtė, 
—- noriu papasakoti ir apie 
Lietuvos onkologijos mokslinio 
tyrimo instituto bendradarbių 
pasiekimus. Gydytoje^ E. Erin- 
gienė baigia rašyti daktaro 
disertaciją apie vėžio imonu- 
logiją. Plaučių vėžio diagnos
tikos problemas, remdamasi 
ląstelių tyrimais, kandidato 
disertacijoje nagrinėja gyd. S. 
Stukonienė. Klinikinį patyri
mą, gydant žarnų navikinius 
susirgimus, daktaro disertaci
joje apibendrina P. Nrkūnas, 
ginekologinio vėžio gydymo 
srityje sėkmingai dirba J. 
Vaitkevičius.

metu krikščionys demokratai 
įspėja, kad Federatyvinės Res
publikos interesų ignoravimas 
gręsia nacionalistinių nuotaikų 
stiprėjimu. Nacionaldemokra- 
tų akiplėšiškumo fone valdan
čiųjų Bonos sluoksnių preten
zijos rodomos kaip gana nuo
saikios. žodžiu, vieni važiuo
ja, kiti tepa.
Ar jie akli?

Ir vis tiktai Bonoje įžvalges
ni jos veikėjai negali nematy
ti, kad neonacištų būgnų tren
ksmas gali gerokai atsiliepti 
jų prestižui. Kai kurie tai at
virai pripažįsta. Tačiau ban
doma ramintis.
kad, girdi, nieko baisaus, ka
tastrofiško neįvyko. Bonos 
spaudos ir informacijos žiny
bos vadovas fon Hazė neseniai 
įvykusioje spaudos konferen
cijoje kvietė žurnalistus “ne
dramatizuoti padėties“. Anot 
jo, tai, kad nacionaldemokra- 
tų partija įėjo į Bavarijos že
mės parlamentą, dargi gali 
“būti naudinga, jeigu ši par
tija savo darbu parodys, ką ji 
gali ir ko nori“.

Įtikinėjama,

..JflK

Vilniaus senamiesčio kampelis.

noma, ko nori nacistai. Jie! 
nori ne vien Heseno ir Bavari
jos, jie nori savo rankose tu
rėti visą Vokietiją ir dar dau
giau. Jie, anot vieno vokiečių 
žurnalisto, fatališkai nori pa
kartoti mirtiną nuodėmę tre
čią kartą, tą pačią, kurią pa
kartojo Hitleris.
Budeliai 
laisvi

Vokietijoje vyksta smarkios 
politinės lenktynės. Kai kurių 
Vakarų stebėtojų nuomone, 
esą žaidžiama, nesilaikant tai
syklių, lenkti galima dargi iš 
dešinės. Bet čia tai ir pasiro
do, jog esama taisyklių, ir dar
gi labai griežtų: uždraustas 
betkoks lenkimas iš kairės. 
Kai Komunistų partija ir to- 

I liau ’persekiojama pogrindyje, 
dešiniesiems ekstremistams 
atidaryta žalioji gatvė.

Reabilituojami stambūs ka
riniai nusikaltėliai. Neseniai 
Tarybų Lietuvos darbo žmo
nės su pasipiktinimu sužinojo 
žinią, kad Vakarų Vokietijos 
teismas Kaselyje išteisino fa
šistinį žudiką majorą Štojerį. 
Karo pradžioje majoras Štoje- 
ris įsakė savo kareiviams su
šaudyti Palangoje 111 tarybi
nių žmonių. Liudytojai patvir
tino fašisto kaltę. Bet Vakarų 
Vokietijos teismas vis tiktai iš
teisino žudiką. Ir tai ne išim
tis.
Tokiomis aplinkybėmis, kai 

reabilituojami hitleriniai ka
riniai nusikaltėliai, susidaro la
bai palanki dirva veistis neona- 
cistams. Ir jie veisiasi. Vakar 
jiems Hesenas, šiandien Bava
rija. Kas bus toliau?—■ daug 
kas klausia. Ir klausia pagrįs- 

| tai. Šiandien svastiką dar ga
lima sulaikyti. Ir būtinai rei
kia.
klauso, kaip į 
bangą bus reaguojama 
j e. Kol kas ten nerimo 
jaučia.

Talentingas menininkas, 
didelis visu omen įninkąs 
Pablas Pikaso švenčia savo 
85 metų jubiliejų. Šį komu
nistą gerbia milijonai Pran
cūzijos žmonių, gerbia vi
suose pasaulio kraštuose — 
už talentą, už pilietiškumą, 
už jo kovą dėl 
žmonijos idealų.

Dar būdamas 
Pikaso sukuria
kurie su didele jėga, kaltina 
vargą ir skurdą, užjaučia 
kenčiančius ir benamius. 
Kai tarptautinis fašizmas

šviesiausiu

jaunas, P.

jis grįžo į savo tėvynę. Tuo 
metu nutapė garsųjį pa
veikslą “Gernika,” vaizduo
jantį žvėriškai fašistų su
bombarduota kaima. P. Pi
kaso buvo kartu su Pran
cūzijos patriotais fašistinės

pa-partijos eiles. Tada jis 
reiškė: “Mano stojimas į 
Komunistų partiją yra lo
giška viso mano gyvenimo, 
visos mano kūrybos išdava, 
kadangi — išdidžiai apie tai 
sakau — aš niekada nežiū
rėjau į tapybą kaip į pa
prasto grožio ir pasimėga
vimo meną. Piešinio ir spal
vos pagalba — kaip tik jie 
yra mano ginklas — aš no
rėjau vis giliau pažinti pa
saulį ir žmones tuo tikslu, 
kad žinios su kiekviena die
na vis labiau tarnautų mū
sų bendram išsivadavimui...

da kovojau savo tapyba 
kaip tikras revoliucionie-
rius... ”

Įdomus sveikinimas, kurį 
Prancūzijos KP generalinis 
sekretorius V. Rošė nusiun-

okupacijos metais, jis soli- jubiliatui PKP Politinio
biuro vardu.

Jūsų kūryba, sakoma svei
kinime, pasižymi taurumu, 
ji niekada neišdavė huma-

darizavosi su Graikijos su
minus, kovojančiais dėl de
mokratijos.

1950 m., kaip aktyvus ko- nizmo: jūs mušėte pavojaus
votojas už taiką, P. Pikaso 
išrenkamas Pasaulinės tai
kos tarybos nariu. Ši veik
la atsispindėjo ir dailininko 
darbuose — monumentalio
je freskoje “Karas ir tai
ka,” “Taikos balandy.” Pas
tarasis darbas tapo pasto
via įvairių taikos šalininkų 
forumų emblema.

Sunkiais 1944-aisiais ka
ro metais dailininkas įsijun
gė į Prancūzijos Komunistų

varpą, kada žmonijai grėsė 
pavojus, ir išreiškėte pačias 
šviesiausias jos viltis, — ar 
tai kalba ėjo apie tautų ko
vą dėl laisvės, ar apie jų 
taikos troškimą...

Tarybiniai žmonas gerbia 
dailininką — komu n i s t ą, 
tarptautinės Lenininės pre
mijos “Už taikos tarp tau
tų stiprinimą” laureatą ir 
linki jam dar daug kūrybi
niu metu. V. T.v v

Žinios iš Argentinos

Tačiau labai daug pri- 
neonacizmo 

Bono- 
nesi-

MOKSLININKĖ L. 
GRICIŪTĖ

Vilniuje gyvena labai įdo
mi šeima — Gricių šeima. 
Augustinas Gricius — įžy
mus dramaturgas, rašyto
jas. Jo sūnus — plačiai ži
nomas Tarybų Sąjungoje 
kino filmininkas. Na, o du
kra Laima Griciūtė — me
dicinos mokslų daktarė!

Mokslininkė darbuojasi 
vėžio ligų srityje: ieško, ti
ria, stebi, iš kur ir kaip at
siranda vėžio liga, kuri kas 
metai pasiima milijonus 
žmonių gyvybių, ir dar vis 
tikrai nežinoma, kodėl ji 
prasideda, ir kaip ją pažą-’

Dainuojanti druska
Druskos klodai, kurių yra 

Kaspijos jūros krantuose, 
prie Kara Bogaz Golo įlan
kos, skleidžia kiekvieną ry
tą būdingus garsus, prime
nančius lietaus barbenimą į 
skardą. Žmonės kalba, kad 
“druska dainuoja”. Pasiro
do, garsus skleidžia ploni, 
netaisyklingi, įvairiai besi
deformuoją apatiniai drus
kos sluoksniai, kuriuos sle
gia uolienų masyvai. Viršu
tiniai sluoksniai naktimis 
sudrėksta ir atvėsta. Ry
tais vanduo išgaruoja, dru
ska išdžiūsta, trupa, slenka 
žemyn. Atsiradę garsai 
įvairiai atsimuša, lūžta, ai
di. Tai trunka tol, kol vi
siškai išdžiūsta viršutiniai 
druskos sluoksniai.

Mirė Bronius Vedrickas
Šių metų spalio 24 d., La- 

nus ligoninėje staiga mirė 
Bronius Vedrickas.

Velionis gimė 1910 m. Uk
mergės aps., Vydiškio vai., 
Gaidelių kaime.

Erškėčių dygliais buvo 
nužymėtas jo gyvenimo ke
lias. 1929 m. palikęs savo 

įgimtąjį kaimą, vyko ieškoti 
I geresnio gyvenimo į Brazi
liją. Gavęs darbo prie gele-^ 
žinkelio tiesimo, kur dirbo 
8 mėnesius visiškai, neskai
tant skurdaus pragyvenimo darbų: dalyvavo pažangiose 
nieko neuždirbo, nes kom- draugijose, buvo LVK Kul- 
panija vykdžiusi geležinke- tūra choro choristas. Po 
lio tiesimo darbus nežmoni- slapyvarde “Gediminas” ne- 
škai eksploatavo darbiniu- mažai bendradarbiavo pa
kus. Darbininkai sakydavo:

— Dirbti gali kiek tik no
ri, bet atlyginimą gausi, tik 
po mirties. Nepakęsdamas 
tokių gyvenimo sąlygų, B. 
Vedrickas be cento kišenėje, 
gavęs važiuoti traukiniu bi
lietą veltui, atvyko prie 
Urugvajaus sienos. Neturė
damas pinigų nei kelionei, 
nei valgiui, pėsčias, pakeliui 
prašinėdamas duonos kąs
nio, atkeliavo 1931 m. į 
Urugvajaus sostinę Monte
video. Čia irgi nedarbas, 
bet vargais negalais sura
dęs darbo ir apie penkis me-

tus išgyvenęs Urugvajuje 
atvyko (1936) į Argentiną.

B. Vedrickas buvo pažan
gus, visuomeninę ir kultū
rinę veiklą mylintis žmogus. 
Jis buvo vienas pirmųjų pa
žangaus Urugvajaus lietu
vių laikraščio “Darbas” 
įkūrėjų ir nekurį laiką jo 
redaktorium. “Darbo” jis 
nepamiršo iki paskutinių 
savo gyvenimo dienų,—ben
dradarbiavo, rinko aukas. 
Gyvendamas Argentinoje 
irgi nenutolo nuo kultūrinių

žangiuose ' laikraščiuose, jų 
tarpe ir “Vagoję”.

Dėl jo ankstyvos mirties 
jaučia gilų liūdesį ne tik jo 
žmona Teklė Zabielytė, bet 
taip pat Argentinos ir Uru
gvajaus lietuvių kolonijų 
kultūrinės veiklos bei asme
niniai velionio draugai.

Spalio 26 d. nemažšs bū
rys tautiečių lydėjoyjo pa
laikus į Flores kapinyną, jo 
kapą puošė keletas vainikų, 
jų tarpe vienas — nuo gru
pės pažangių lietuvių.

wVaga’\
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St. Matulaitis: kovotojas, rašytojas, 
literatūros kritikas, istorikas

Ištraukos iš Rojaus Mizaros pranešimo, minint šimtą metų, kai gimė d-ras Stasys
V Matulaitis; pranešimas įvyko Ozone Parke, N. Y., 1 966 m. gruodžio 11 dieną; 

mitingą rengė LLD 1-oji kuopa.
I ’

F - (Tąsa)
i

Aš buvau tikras, kad kunigas neims 
pinigų ir atsisakys laikyti mišias. Bet 

, jis išsiėmė knygutę, užsirašė, kurią die- 
** ną jis laikys mišias šia proga, ir įsidė

jo pinigą į kišenę. Pabučiavusi kunigė
liui abi rankas, moteriškė išėjo. Ma
ne sukrėtė, taip vaizdžiai pamačius, kad 

v net geresnieji kunigai ne tik nemano 
blaivinti tikinčiųjų proto, bet, atvirkš- 
čiai, patys juos mulkina, palaiko jų ak
lumą, kad lengviau būtų eksploatuoti 
liaudį...” puslp. 89).

ji _ ._
į Pagaliau d-ras Matuilaitis apsigyveno 

Pilviškiuose. Čia suėjo į pažintį su J. 
KaČergiu ir kitais veikėjais. Čia, apy
linkės kaimuose, po 1896 metų, jis pa
dėjo kurtis LSDP kuopelėms, tik jos 
dar nebuvo, anot jo, “visai proletariš- 
kos.”

“Toms kuopelėms priklausė daugiau
sia ūkininkaičiai ir mažažemiai,” sako 
jis.

Asmeniškai gerai pažinęs Vincą Ku
dirką, Matulaitis jį labai gerbė. “V. Ku
dirka, rašo jis, buvo geras literatas ir 
labai apsiskaitęs, aukštos kultūros žmo
gus. Mes jį laikėme geriausiu kritiku. 
Šioje srityje jis mums buvo didžiausias 
autoritetas. V. Kudirka redaguodavo 
visus “Varpe” skelbiamus literatūrinius 
kritikos straipsnius, taip pat tvarkė ir 
mano kritikos straipsnį apie Maironio 
“Pavasario balsus.” Atmenu, iš jo iš
braukė žodžius: “Maironio eilės—tai

išsikelti į Syktyvkaro miestą (dabar 
Komi Autonominė Tarybų Socialistinė 
Respublika). Čia jam sąlygos buvo kur 
kas palankesnės — ir algos gavo po 150 
rubliu mėnesiui.

Matulaitis, kaip liaudies žmogus, tuoj 
susipažino su vietos gyventojais, pra
moko jų zyreniškos kalbos, ir žmonės jį 
labai gerbė.

Aplinkui buvo dideli miškai, tai ko
miai medžiodavo meškas, voveris, baltus 
kiškius — vis dėl jų skūrų. Kiškių mė
sos komiai nevalgydavo—pasiimdavo tik 
kailius, o mėsą atiduodavo Matulaičiams. 
Vištienos komiai taip pat nevalgydavo— 
gaidžiukius beveik pusdykiai atiduodavo 
Matulaičiams arba kitiems atitremtie- 
siems. Vištas jie augindavo tik kiau
šiniams.

Atbuvęs savo bausmę — trejų metų 
ištrėmimą — Matulaitis su šeima grįžo 
namo, nors jam buvo siūlyta gera vie
ta Peterburge. Jį traukte traukė no
ras dirbti tarp savo tautiečių: gydyti, 
sakyti jiems kalbas, rašyti spaudai, vi
saip padėti, kad kuo greičiau Lietuvos 
liaudis apsišviestų ir išsilaisvintų.

Grįžo į Pilviškius. Prieš jo ištrėmi
mą, jis susitarė su d-ru Kaziu Grinium, 
vėliau buvusiu buržuazinės valdžios pre
zidentu, taip: kol Matulaitis bus ištrė
mime, Grinius užims jo vietą Pilviškiuo
se. Kai Matulaitis i Pilviškius grįš, Gri
nius iš čia išsikels kur nors į kitą mies
tą. Bet dabar, kai Matulaitis grižo, 
Grinius atsisakė šią vietą palikti. Gri-

perlai lietuviškos poezijos.” Matyt, jam 
nepatiko, kad taip iškėliau Maironį.”

“Mūsų pažiūros žymiai skyrėsi: Ku
dirkai, kiek atmenu, daugiau rūpėjo 
tautiniai, o man—socialiniai klausimai, 
aš ėjau labiau į kairę, o jis — į dešinę” 
(puslp. 102).

1898 metų birželio mėnesį ateina iš 
Petrapilio Rusijos vidaus reikalų mi
nistro toks įsakymas:

1. Uždrausti gydytojui Matulaičiui tre
jus metus gyventi Suvalkų gubernijoj, 
Šiaurės vakarų krašto gubernijose ir 
Kurše (vadinasi, Lietuvoje ir Latvijos 
dalyse).

2. Sužinoti iš jo, kokioj vietoj Rusijoj 
jis žada įsigyventi, ir išduoti jam te
nai nuvažiuoti kelialapį.

3. Duoti jam 7 dienas sutvarkyti sa
vo reikalus ir išvažiuoti...

Vadinasi, valdžia ištremia daktarą 
iš Lietuvos dėl to, kad jis veikė prieš 
carizmą, kad švietė ir organizavo žmo
nes.

Matulaitis ligi tol gyveno viengungiu, 
bet kai gavo įsakymą išvykti iš Lietuvos, 
nusitarė apsivesti. Išvykęs į Peterburgą, 
ten vedė “geltonplaukę akušerę” su ta 
išlyga, “kad mūsų šeimoj bus kalbama 
tik lietuviškai.”

Iš Peterburgo su žmona vyko į jam 
paskirtąją vietą—į Astrachanės guber
niją. Tai buvo 1898 m. rudenį. Bet ten 
gyventi ilgai negalėjo dėl blogo kli
mato. Netrukus jis gavo leidimą iš ten

nienė, karšta bažnytinė, įskundė kuni
gams Matulaitį, kaip aršų bedievį, kaip 
apsakymų “Parmazono” ir “Smerties” 
autorių.

Kadaise, kai tik abudu baigė Mask
vos universitetą, Matulaitis su Grinium 
buvo pasižadėję būti geriausiais drau
gais iki smerties, nes jiedu “turėję vie
na sielą dviejuose kūnuose.” O dabar 
iškilo rūsčios peštynės dėl vietelės!..

Matulaitis patraukė Grinių į trečiųjų 
teismą. Jis pasikvietė Prienų gydytoją 
Brundzą, Grinius—adv. Joną Vileišį, o 
trečiasis buvo girininkas Pov. Matulio
nis.

Teismas nutarė: Grinius turįs per 
dvi savaites iš Pilviškių išsikelti, o Ma
tulaitis turįs Griniaus atsiprašyti už 
aštrų laiška, Griniui rašyta. Na, ir ši 
visa komedija baigėsi tuo, kad Grinienė, 
išsikeldama iš Pilviškių, “važiuodama 
pro mano langus, parodė man liežuvį,” 
sako Matulaitis.

1904 metais, iškilus rusų-japonų ka
rui, Matulaitis buvo mobilizuotas. O 
kai grįžo iš kariuomenės, 1905 metais 
apsigyveno Kalvarijoje. Po trumpo lai
ko išvyko į Vilnių ir ten, V. Kapsuko 
padedamas, redagavo savaitraštį “Nau
jąja Gadynę.”

Caro valdžia žurnalą dažnai žiauriai 
puldavo, cenzūruodavo, kai kuriuos nu
merius konfiskuodavo, redakcinio kolek
tyvo narius suiminėdavo, areštuodavo. 
Na, ir tie nuolatiniai ant laikraščio už
puldinėjimai privertė “Naująją Gady
nę” uždaryti. Vieton jos buvo pradė
tas leisti “Skardas,” bet ėjo neilgai. 
“Skardo” redaktorium taip pat buvo 
St. Matulaitis.

Netrukus jis ir vėl buvo suimtas, tar
dytas, persekiotas. Apie tą laiką buvo 
suimtas ir V. Kapsukas.

Kai 1914 metais prasidėjo pirmasis 
pasaulinis karas, d-rą S. Matulaitį vėl 
mobilizavo ir, kartu su Vilniaus karo 
ligonine, išvežė į Maskvą.

Maskvoje jam su šeima bebūvant, 
užsiliepsnojo Didžioji Spalio revoliucija. 
Maskvoje tuomet buvo daug lietuvių, 
evakuotų iš Lietuvos, ir jis su Smolskiu 
pradėjo uoliai tarp jų darbuotis, švies
ti juos, organizuoti, kad, grįžę į Lie
tuvą, žinotų kaip kovoti už tarybinę val
džią. Matulaitis redagavo laikraštį 
“Socialdemokratą,” o paskui dirbo “Tie
sos” redakcijoje. Apie tą laiką jis įsto
jo į Tarybų Sąjungos Komunistų parti- 
ją. ; '.W

(Bus daugiau)

Jau vienuoliktus metus 
Lietuvoje ir toli už jos ri
bų garsėja vyrų ir moterų 
chorai, pavadinti “Aido” 
vardu, įgiję pav y z d i n i ų 
chorų garbę. Dar būdamas 
Vilniaus K a p su ko vardo 
universiteto studentu Juo
zas Vanagas nešiojo mintį 
suorganizuoti vyrų chorą, 
panašų į garsųjį Esti j o s 
TSR akademinį vyrų chorą. 
Ir štai 1955 m. lapkričio 13 
d. įvyko choro steigiamasis 
susirinkimas, kuriame daly
vavo 36 vyrai. Taip gimė 
Vilniaus tarpsąj u n g i n i o 
klubo vyrų choras.

Jau gruodžio 3 d. nauja
sis choras dainuoja Vil
niaus “Vaizdo” spaustuvės 
klubo koncerte. O netrukus 
Vilniaus miesto meno savi
veiklos apžiūroje užėmė pir
ma vieta ir iškovojo teisę 
dalyvauti Respublik i nėję 
darbi ninku ir tarnautojų 
meno saviveiklos apžiūroje, 
kur irgi laimėjo pirmąją 
vietą. Per metus choro są
state buvo jau 70 daininin
kų. 1957 m. choras pirmą 
kartą dainuoja Kaune, pas
kui suruošia pirma ji kon
certą kolūkyje. Tais pat 
™ e tais choras dainuoja ra- 
"vtoio A. Vienuolio-Žukaus- 
ko 75-ųjų gįmimo metinių 
minėjime Vilniaus konser
vatorijos salėje.

1958 'm. choras perėjo 
Lietuvos TSR Liaudies ūkio 
tarvbos žinion ir veikimo 
sąlygos dar pagerėjo. Tais 
pat metais choras koncer
tuoja. su didelių pasisekimų 
Maskvoje ir Lenin grade. 
Ypatingai gilu isnūdi pa
daro daina “Buchenvaldo 
varnai.”

Po šios kelionės choras 
uoliai ruošiasi I960 metų 
r^qnuKlikinei dainų šventei, 
šventės metu suruoštame 
choru konkurse choras lai
mi pirma 1a. vieta resniihli- 
Irnlp. Plnmfū nn Lietuva 
cirnvnhą choro dainos — 
PnmKzųo kalne jaunimo 
Šventėje. hiisimuju ELk- 
hv’nn statvtoiii aikštėje. 
T>lqfpliii pvnvQ nalrrnrttąip 
nnv 'ž’pmcnmn ■fpqf.iva.li ir 
rlrnirrplvip Intų LietllVOS 
wi’r>c4n iv kaimų.

Žvmėtina choro kelionė j 
Užkaukazė. Choras dainuo
ta Tbilisyje, Rustavi, Šn
ekume Jerevano filharmo
nijos salėje. Choro dainos 
skamba nėr Tbilisio radiją 
ir televiziios koncerte.

Eile metu dainų varžybo
se choras iškovoja geriau
sio Vilniaus miesto choro 
vardą. 1964 m. jam sutei
kiami pavyzdinio kolektyvo 
ir “Aido” vardai. Tais me
tais “Aidas” padaro dvie

Badytoja Halina Korsakienė — (A. Sutkaus nuotr.) Šventinis saliutas Vilniuje — (V. Ylevičiaus nuotrauka)

I

jų savaičių išvyką į Lenki
ją ir Čekoslovakiją. Pir
masis kone ertas įvyksta 
Var š ų v o s filharmonijoje, 
kur dalyvavo 1,500 žiūrovų. 
Krokuvoje lietuviškos dai
nos klausėsi apie 3,000 klau
sytojų prie A. Mickevičiaus 
paminklo. Tolimesni kon
certai įvyko šachti ninku 
miestelyje Kšanove, paskui 
Osvencime, Žako p a n ė j e . 
Koncertai visur buvo entu
ziastiškai sutinkami.

Iš Lenkijos per Aukštuo
sius Tatrus “Aidas” keliau
ja j Čekoslovakiją. Kaip 
ir Lenkijoje, salės perpildy
tos. visur gėlės, nuoširdūs 
sveikinimai. Pirmasis kon
certas įvvko Rosice, netoli 
Brno. Paskui choras kon
certavo Prahoje ir kurorte 
Karlovv Vary. Šioje kelio
nėje “Aidas” susipažino ir 
susidraugavo su eile žymių 
tu šalių choru, su vyrų cho
ru “Harfa” Varšuvoje, su 
Elosterio choru ir Prahos 
mokvtoiu choru Čekoslova
kijoje ir kitais. Abieiu ša
lių spaudoje tilpo daug gra
žiu atsilienimu anie Lietu
vos choro koncertus.

“Aidas’’ aktyviai dalyvau
ja Tarvbu Lietuvos 25-me- 
ėjųj skirtoje Dainų šventė
je. Tais pat metais supuola 
ir choro dešimtmetis, ku- 
vi n m atžymėti buvo skirtas 
rlidpliq koncertas Vilniaus 
filharmonios salele. Choro 
na sveikinti atvvko svečiai 
iš Lpnkiins. č’pkoslovakijnq. 
Latvijos E°fiios. iš Mask
vos ir iš pilės rpsnųhli]<os 
YDipąfn. “Aido” phorp (lahar 
Uanaiaii kam 100 'vvrn 
Choras nalaiko rvšųis su 58 
fovvhiniais ir užsienio ko- 
Ipkfvv^is. Jn vpnnrfnarn da
bar anip 150 rlainn knrvn 

jdaua’iima. sudaro lietuviu 
liaudies dainos ir b’etuviu 
komnoz i toriu kūriniai, o 
f p in na f įvairiu ta^vLipin jr 
užsienio tautu dainos bei 
klasiku kūriniai.

Pertvarkius pramonės va
dovybę, dabar “Aido” vyrų 
choras veikia prie Lietuvos 
TSR Maisto pramonės mi
nisterijos, kuri teikia jam 
žymia paramą.

“Aido” moterų choras įsi
kūrė 1958 m. taip pat prie 
Liaudies ūkio tarvbos, o da
bar jis veikia prie. Lengvo
sios pramonės ministerijos. 
1962 m. moterų choras bu
vo pripažintas geriausiu 
moterų choru Vilniuje, o 
respublikiniame konk u r s e 
Kaune jis laimėjo pirmąją 
vietą respublikoje ir išlai
ko tą vietą ligišiol. Choras 
dainavo Druskiniu k u o s e , 

prie Platelių ežero, Ramby- 
no kalne, Anykščiuose, Mo
lėtuose ir daugelyje kitų 
Lietuvos vietų. Už respub
likos ribų “Aido” moterys 
koncertavo Latvijos mieste 
Rygoje ir Tukume, Estijos 
sostinėje Taline, Baltarusi
jos mieste Breste, Ukrainos 
miestuose — Kijeve, Lvove, 
Užgorode.

“Aido” moterų choras 
taip pat įgijo pavyzdinio 
choro vardą. Jo repertua
re apie 120 dainų, o jo są
state 93 dainininkės.

Neseniai — 1966 m. lap
kričio 10 d. — abudu “Ai
do” chorai dainavo Mask
voje Kremliaus teatro rū
muose. kuriuose koncertuo
ja geriausieii Tarybų Są
jungos įvairiu tautų an
sambliai. Chorai atliko lie
tuviu 1 i a u d i e s dainas, J. 
Nauiaho. K. K a v e c k o. J. 
Gruodžio. E. Balsio, J. Ba- 
šinskio knmnozicijas, taip 
nat rusu, latviu, estu, veng
rų komnozitoriu kūrinius 
bei klasiku kūrinius. jų tar
ne “Abelių j n” i y Hendelio 
oratorijos “Mcsiia” ir kar
eivių marša iš Guno operos 
“Faustas.”

“Aido” choru vyriausias 
Uirip'nvifnq ir m<mo vadovas 
vra Juozas Vanncras chor
meisteriai — Ta Dumbliaus- 
kaitė. V. Pudrevičius ir A. 
Lopas. Abieju chorų veikla 
aprašyta gražiame iliust
ruotame leidinyje, pavadin
tame “Aidas,” išleistame 
1966 metais.

J. Paliukonis
Vilnius, 1966 XTT 8

PAVOJINGAI UŽTERŠ
TAS N. Y. ORAS

< Lapkričio pabaigoje New 
.Yorkas buvo paskendęs pa
vojingai užterštose dujose, 
kurios daugeli žmonių su
sargdino. kai kuriems teko 
ligoninėn kreiptis.

Gruodžio mėn. taipgi na- 
kankamai užteršto oro. Blo
ginusia. kad niekas nesirū- 
nina. kaip tą užterštą orą 
a.nvalvti.

Jau prieš šešetą mėnesių 
Norman Cousins, “Satur
day ’ Review” redaktorius, 
perspėjo, kad New Yorkui 
šį rudenį gręsia nuodingai 
užteršto oro pavojus. Tuo 
metu buvo pakankamai lai
ko tam pavojui pastoti ke
lią, bet niekas nieko neda
rė. Dabar priversti pergy
venti tą pavojų, kuris žalo
ja miesto gyventojų sveika
tą.

3 trasi

Pleuritas
Pleuritas yra pleuros (plė

vės, kuri dengia plaučius ir 
iškloja krūtinės ląstą) už
degimas. Dažnai, sergant 
įvairiomis ligomis, paliečia
ma pleura, ir atsiranda 
pleuritas, kuris gali būti 
sausas arba šlapias. Kar
tais pleuritas iš pradžių bū
na sausas, o procesui su
stiprėjus, atsiranda skysčio 
ir pasidaro šlapias.

Pleuritu galima susirgti, 
sergant reumatu, plaučių 
uždegimu, plaučių vėžiu ar 
kitais susirgimais, tačiau 
dažniausiai (daugiau kaip 
90G) pleuritai būna tuber
kuliozinės kilmės.

Kaip ši liga pasireiškia? 
Dažnai susirgimas praside
da nušalus, pervargus. Iš 
pradžių atsiranda sausas 
kosulys, šono skausmai, ku
rie sustiprėja, giliau kvė
puojant. Pakyla tempera
tūra, sustiprėja prakaita
vimas ir išryškėja dusulys, 
kuris gali vis stiprėti.

Ne visada, sergant pleu
ritu, plaučiuose randami 
pakitimai. Todėl kartais 
gali atrodyti, kad pleuritas 
yra atskiras pleuros užde
gimas. Tačiau dabar jau 
tiksliai žinoma, kad pleuri
tas yra antrinis reiškinys ir 
lydi kokį nors susirgimą. Jei 
pleuritas yra tuberkulio
zinės kilmės, tai jis parodo 
tuberkuliozinio proceso pa
ūmėjimą, nesvarbu, kur tas 
tuberkuliozinis židinys bū
tų : plaučiuose, limfiniuose 
mazguose ar kitose orga
nizmo vietose.

Pats pleuritas nėra už
krečiamas. Pavojus aplin
kiniams iškyla tada, kai 
kartu serga atvira plaučių 
tuberkulioze.

Kadangi pleuritai daž
niausiai būna tuberkuliozi
nės kilmės, todėl jų gydy
mas praktiškai nesiskiria 
nuo kitu plaučiu tuberku
liozės formų gvdvmo. Šiuo 
metu tuberkuliozei gydyti 
vra daug geru vaistu (tu- 
bazidas, ftivazidas. strento- 
micinas ir kt.), todėl žmo
nės. kurie serga tuberkulio
zines kilmės pleuritu, ne
sunkiai nagvdomi. Tš pra
džių susirgusieii guldomi į 
ligonine, o po keliu mėne
sių nukreiniami i sanatori
ja. Prieštuberkulioz i n i a i 
vaistai turi būti naudoiami 
ilgai ir nenertrau k i a m a i 
nuo susirgimo pradžios iki 
10-12 mėnesiu, o kartais ir 
ilgiau.

Reikia žinoti, kad. pra
dėjus gvdvtis. pleurito reiš
kiniai gana greitai, no 1-2 
menesiu praeina, skystis su
sigeria ir žmomis pasijun
ta sveikas. Tačiau tokia 
būklė dažnai būna apgau
linga. Jeigu ligonis vais
tus naudoja nėr trumnai, 
pleuras vėl gali atsinaujin
ti, arba no kiek laiko atsi
randa didesni tuberkuliozi
niai pakitimai. Taigi pleu
ritas visiškai pagydomas, 
tktai reikia turėti pakan
kamai kantrybės ilga laiką 
naudoti vaistus. Žmonės, 
sirgę pleuritu, keletą me
tu būna nrieštnberkuliozi- 
nio dispanserio įskaitoje.

Doc. J. Kuzma
(Iš “M. ir Gyv.”)

Brooklyno University li
goninėj prie gimdyvės nau
dotas “kompiuterio” patar
navimas. Šelmis — prida
ręs daug klaidų. Bet išty
rus pasirodė, jog klaidos ne 
jo, tai patam a u t o j a s ne- 
ekspertiškai jį pačiupinėjo.
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'LAISVES' VAJUS ŽELMENYS
(Atkelta iš 1-mo psi.)

C. K. Urban, Hudson, Mass., prisiuntė naują pre
numeratą ir atnaujinimų.

Mūsų pažangios moterys gražiai darbuojasi vajuje. 
Atnaujinimų prisiuntė: H. T h o m a s - Tamašauskienė, 
(Hingham), Mass.; M. Kazlauskienė (LLD Moterų 20 
kp.), Binghamton, N. Y.; L. Bekešienė, Rochester, N. 
Y.; Milldred Friberg, Chicago, Ill.

E. Repšienė, So. Boston, Mass., prisiuntė dvi naujas 
prenumeratas ir atnaujinimą.

Sekami vajininkai prisiuntė atnaujinimų: B. Sutkus, 
San Francisco, Calif.; J. Jaskevičius, Worcester, Mass.; 
George Shimaitis, Brockton, Mass.; S. F. Smith, Los 
Angeles, Calif.; Geo. Žebrys, Cleveland, Ohio; K. Kilike- 
vičius, Toronto, Canada.

AUKŲ Į $10,000 FONDĄ GAUTA SEKAMAI:
V. Sutkienč, San Francisco, Calif., prisiuntė blan

ką ir $30. Aukojo:
A. Baronas, San Carlos ....
B. V. Sutkai ......................
Vincas Burda, San Leandro
J. M. Ginaitis, Santa Clara
M. Baltuliąnytė ..................
M. Mijat, Los Altos...........
A. Norkienė ........... ............

$6.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
2.00 
2.00

George Shimaitis, Brockton, Mass, prisiuntė blan
ką ir $37. Aukojo:

Mary Skliut .................................................... $20.00
Konstancija Kalvelis ...........  5.00
Mary Potsus ......................................................... ,5.00

’ Po $1: J. Petrukaitis (Stoughton), Vera Adams,
A. Biliūnas, A. Venslauskas, V. S. Valinčius, Vera Wait
kus, Minnie Zamon (Bridgewater).

Nuo kitų gauta sekamai:
Nuo svečių banketo “Laisvės” salėje .......  5
Mary Witkus, Kearny, N. J..........................
Senas Proletaras Antanas, Webster, N„ Y. ... 
Ch. Wallent, Auburn, Mass....................... .........
A. Klepasky, Somerville, N. J.............................
S. Skiragis, Detroit, Mich. ...............................
George Laukaitis, Maspeth, N.Y.......................
Paul Petraitis, Brighton, Mass......... ..............
P. ir E. Jočioniai, Dearborn, Mich...................
A. Gilman, Jamaica, N. Y....................................
A. Zazas, Lake Worth, Fla............ .......................
A. -Žolynas, Endicott, N. Y......... . .....................
Jonas Žilinskas, Hollywood, Fla........................
Petronėlė Kruchka, Stillwater, Pa.....................
Palionija Radišauskienė, Wyoming, Pa............
Tony Brosky, Triadelphia, W. Va....................
Petras Dudavičius, Minersville, Pa....................
Izabelė Jackim, Shelter Island, N. Y................ .
W. Misiūnas, Richmond Hill, N. Y. . .............
Ona Juodzevičienė, Brooklyn, N. Y....................

• Katryna ir Jonas Kalinauskai, Freehold, N. J 
St. Podžiūnas, Laurens, N. Y........................

M. Kraujalis, Patterson, N. Y...........................
Vincent Delnicky, Bridgeport, Conn..................
J. Swingle. Bristol, Conn....................................
Napoleonas Kisielilus, Brooklyn, N. Y...........
J. Žemaitis, Cleveland, Ohio ..............................
A. Rėklaitis, Bristol, Conn..................................
L. Stadolnik, Lynn, Mass...................................
J. Čeponis, LaSalle, Canada ............................
Po $1: J. Waitkus, Ocala,Fla.; Geo. Švedas, J. Se

verinas, Rochester, N. Y.; C. P. Lewis, Los Angeles, 
Calif.; J. Čižauskas, Wilmerding, Pa.; Anna Margis, L. 
Ausėjus, M. Buchy, Worcester, Mass.; Eva Lekas, Woll
aston, Mass.; P. Jones, Brooklyn, N. Y.; H. Thomas, 
Hingham, Mass.; Kay Zinskienė, Dorchester, Mass.; J. 
Kaminskas, Chicago, HI.; Ch. Yuška, So. Boston, Mass.; 
J. Danilevičienė, Brooklyn, N. Y.

12.50 
12.00 
11.00 
11.00 
11.00 
10.00 
10.00 
10.00 
. 6.00 

6.00 
6.00 
6.00 
6.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
2.00 
2.00 
2.00

Šį sykį aukų gauta $294.26. Iš anksčiau gauta 
$7,870.03. Viso gauta $8,164.29. Dar reikia $1,835.71.

Sekantį mėnesį, sausio 15 d., vajus oficialiai bai
giasi. Bandykime užbaigti fondą garbingai. Žinoma, 
kad yra visokių išlaidų šventėmis, bet geriausia dova
na, tai paremti savo idėjos laikraštį. Tikimės, kad mū
sų gerieji prieteliai pasirūpins tuo reikalu.

Ačiū viršminėtiems bičiuliams už jų paramą, taipgi 
ir vajininkams už puikų pasidarbavimą. Linkime vi
siems laimingų sezoninių švenčių!

“Laisves” Administracija

VEIKALAS APIE BOMBAS SUKĖLĖ BAIMĘ...
New Yorkas.—American, 

Trans-World Airlines, East
ern Airlines ir kitos linijos 
vieno vakaro metu susilau
kė nemenko skaičiaus tele
foninių įspėjimų, kad jų or
laiviuose padėtos bombos. 
Sukelta nemažai baimės, 
ieškojimų, tikrinimų. Pas
kui susiprasta, kodėl taip

įvyko: tą vakarą NBC tele
vizijos stotis rodė dramą- 
veikalą, kaip paslaptingai 
susprogdinamas į kelionę 
išskridęs orlaivis. Matyt, ta 
telev i z i j o s drama “įdegė 
vaizduotę” pas nemenką 
skaičių svyruojančių protu 
asmenų, kurie pradėjo 
skambinti oro linijoms.

Liaudies kovų už Tarybų 
valdžią pėdsakai atvedė ma
ne į Punios miestelį, prisi
glaudusį 
apipinto 
nuostabus 
kampelis, 
papėdę į 
neša Nemunas. Karpytus 
skardžius palieka sraunioji 
Punelė, lyg ungurys įsivin- 
guriuodama į dešinįjį upių 
tėvo krantą. Kairiajame 
krante dunkso rudenėjantis 
Punios šilas.

Su Punios vidurinės mo
kyklos direktoriumi Alfre
du Šimkumi žingsniuojame 
miestelio gatve. Štai ir pir
kelė iš tašytų rąstų. Gero
kai į kuprą linktelėjusi.

Šeimininkę sutikome sode. 
Nedidukė, kaimiškai skara 
apsigobusi.

— Ar pas mane, svete
liai ? — prakalba moteriškė, 
šluostydama į prijuostę ran
kas.

—Pas jus, močiute,—pir
mas atsiliepia Alfredas. — 
Norime, kad apie vyrą ir 
sūnų papasakotumėte.

Susėdame pirkioje už sta
lo. Jauku čia. Lubos pa
baltintos, ant kušetės už
tiestas raštuotas kaimiškas 
audeklas... Monika Šime
levičienė nusiima, skarą. 
Galva kaip ieva pavasarį. 
Raukšlės veide giliai įsirė
žusios. Eina jos šešiasde
šimt ketvirtasis ruduo.

—Čia ir gyvenome,—pra
deda Šimelevičienė pasako
jimą. — Aštuonis arus že
mės turėjome. Argi prasi
maitinsi iš jos? Parsisam- 
dydavome turtingesniems. 
Mano vyras Vincas vasarą 
eidavo į miškus malkų plau
ti, medžius sakinti. Pareis, 
būdavo, alkanas, nuvargęs, 
pailsės valandžiukę ir, įsi
žiebęs Jempą, ką nors skai
tydavo. Žinojau, kad jis ir 
draudžiamų knygų atsine
ša. Mane ramindavo: 
są amželį nevargsime. At
eis geresnės dienos.”

Tos dienos atėjo ketu
riasdešimtaisiais. Tokiems, 
kaip Šimelevičiai, jos atne
šė džiaugsmo ir duonos. 
Deja, neilgam. Aktyvis
tams reikėjo slėptis nuo hit
lerininkų akių.

... Šūvių kanonados tolo 
į vakarus. Punia • laisva. 
Komunistas Vincas Šimele
vičius ima vadovauti apy
linkei.

—Retai aš jį tada namuo
se matydavau, — tęsia Mo
nika. — Vis žmonėse, vis 
kitų reikalais rūpinosi. Par
bėgs, būdavo, pamyluos vai
kus, paklaus, ar valgyti tu
rime, ir vėl išskuba.

Neramiai naktimis mie
gojo apylinkės žmonės. 
Siautėjo buožės Jono Ger- 
vicko gauja. Gąsdino kiek
vieną, kas bandė ruošti sėk
lą sėjai. Vincas Šimelevi- 
čius neklausė. Jis ėjo pas 
kiekvieną ir padrąsindamas 
ragino išeiti į laukus.

Atėjo rudenio naktys. 
Purvas, tamsa... Prieš pu
siaunaktį pabeldė į Šimele
vičiaus namo duris. Moti
na pasikėlė. “Mama, ne
leisk, tai banditai,” — su
šnabždėjo vyriausias sūnus 
Petriukas.^ Tėvo namuose 
nebuvo.

Pabiro lango stiklai. Gra- 
natos skeveldros sužeidė 
Moniką. Alytaus gydytojai 
išgelbėjo jos gyvybę. Tik 
jėgos dar ilgai negrįžo.

Atskubėjo pavasaris. Pu-

prie legendomis 
piliakalnio. Tai 
mūsų krašto

Pro piliakalnio 
Baltiją vandenis

“Vi-

nelė nešė į Nemuną pasku
ti n i u s ledo gurvuolius... 
Rytmetį banditai atsivarė 
Vincą šimelevičių. Sumuš
tą, sukruvintą. Tyčiojosi iš 
tėvo sūnaus akyse. Paskui 
vėl nusivedė prie Punelės. 
“Plauk, rupuže! Perplauk
si — liksi gyvas!” — rėkė 
išsišiepęs Gervickas.

Šimelevičius šoka į ledinį 
vandenį, skuba į kitą kran
tą, nusitveria ranka už pa
linkusio medelio... Tuo tar
pu truktelėjo automato se
rija. Punelė nunešė į Ne
muną Šimelevičiaus kraują.

Sūnus Petras prisiekė ei
ti tėvo keliu. Jis pirmasis 
Punios progimnazijoje įsto
ja į komjaunimą. Ima tvar
kyti biblioteką. Į ją jis 
kviečia kaimo gyventojus. 
Taip mokyklos biblioteka 
tapo pirmąja respublikoje 
kaimo biblioteka, o Petras 
Šimelevičius pirmasis kai
mo bibliotekininkas.

Sūnui, kaip ir tėvui, ban
ditai kaišiojo raštelius: 
“Atsisakyk savo darbų, jei 
nori gyventi.” Petras, plė
šydamas šias popie r i a u s 
skiautes, sakydavo: “Va
dinasi, bijo mūsų darbų.”

Jie atėjo gruodžio 13-osios 
naktį, įsiveržė į pirkią ir 
prikėlė iš lovos Petrą.

—Puoliau po kojų,—-pa
sakoja motina, o jos akyse 
tvenkiasi ašaros ir drėksta 
raukšlių išvagoti skruostai. 
—Atstūmė mane. Dieve, 
sakau, nors tu šią valandą 
padėk išgelbėti sūnų. Ne, 
ir dievas nepadėjo. Ir jam 
nuo tada neliko vietos ma
no širdyje...

Valandėlę .tylime. Tur 
būt, kiekvienas galvojame 
apie gyvenimo kainą. Pir
moji prabilo Šimelevičienė:

—Išaugo mano likusieji 
sūnūs, — ji rodo nuotrau
kas. Šis, Va, Vytautas, 
pasienietis, vyresnysis lei
tenantas. O šis — Jonukas, 
su manim gyvena. Ir tre
tysis—Martynas. Kolūkie
tis. Rūpinasi manimi ne 
tik jie, bet ir valstybė. La
bai geras mūsų M. Melni- 
kaitės vardo kolūkio pirmi
ninkas Jonas Kizelis. Daž
nai užeina, pasiteirauja, ar 
ko netrūksta. Neužmiršo 
žmonės ir Vinco su Petriu
ku. Į mokyklą kviečia apie 
juos papasakoti. Petriuko 
vardu kaimo biblioteka pa
vadinta.

Atsisveikiname su Moni
ka Šimelevič i e n e . Spau
džiame jos sugrubusias ran
kas ir linkime geriausios 
kloties.

Tėvą ir sūnų pakando 
pokario klasių kovos šalnos. 
Bet gyvi liko kiti sūnūs ir 
broliai. Gyvi liko žuvusiųjų 
siekiai. Želmenys pakilo ir 
vešliai bujoja.

V. Andrėjaitis
Punia, 1066 m. spalis
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MOTERŲ PAŽANGOS KLUBO 
NAUJŲ METŲ SVEIKINIMAS

Sveikiname “Laisvės” personalų ir visus bendra
darbius. Linkime geros sveikatos ir sėkmės jūsų gy
venime ir ryžtingo darbingumo už taiką pasaulyje.

Valdyba:

Ona Dočkus, pirm. '
K. Lakomski, sekr.
U. Kasparkienė, fili, l’ašt.
Anna Daukus, ižd.
K. Lakomski, koresp.

CLEVELAND, OHIO

LLD 22 kuopa su Kalėdinių švenčių proga sveikina
me visą “Laisvės” personalą, vajininkus, ben

dradarbius, ir visus laikraščio “Laisvės” 
skaitytojus.

Linkime visiems kuo geriausios sėkmės jų darbuose.

— L.L.D. 22 Kuopos 
nariai ir valdyba.

CLEVELAND, OHIO

1 ROCKFORD, ILL. t I „ . .. - s» Sveikiname su žiemos sven-« 
| temis 1967 metais visus gi- & 
| mines,. draugus,. pažįsta-1 
| mus. Visus geros valios | 
| lietuvius, gyvenančius šio- g 
g j e šalyje ir Lietuvoje. § 
fe Sveikiname mylimą sesutę g 
| Varusę ir švogerėlį Broni- S 
g slovą Beniulius, gyvenau- § 
fe čius Spruktų kaime. § 
| MIKALINA ir JONAS | 
« RULIA1 §

Sveikiname su naujaisiais 1967 metais visus, priete- 
lius, pažangiečius “Laisvės” skaitytojus, gimines, 

draugus ir drauges, ir “Laisvės” personalą.
Linkime, kad būtų ramybė, vienybė visame pasaulyje 

taika, kaip Amerikoje, taip ir Lietuvoje.
— C.L.M. KLUBAS

Kalbantysis avilys
Bitininkams labai svarbu 

nepražiopsoti momento, ka
da avilyje atsiranda bičių 
spiečius. Pasirodo, bitės pa
čios “signalizuoja” apie tai, 
pakeisdamos šiek tiek savo 
dūzgimą. I. Glyzino sukon
struotas tarybinis prietai
sas tiksliai pagauna tuos pa
kitimus. Garsai patenka iš 
avilyje įmontuoto mikrofo
no į stiprintuvą ir po to į 
elektros filtrus. Pastarieji 
išskiria sudėtingo garso 
komponentus, atsirandan
čius bitėms spiečiantis.
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K jųjų Metų švenčių! g 
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g 'Naujų Metų, sveikatos ir | 
K kad būtų taika pasaulyje.
g J. ir A. STANELIAI E L. Short Hills, N. J. |

$

I BRIDGEPORT, CONN. |fe »S žiemos švenčių proga svei-1 
fe kinu “Laisvės” personalą, g 
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fe sveikatos ir ištvermės dar- $ 
fe buotis už žmonijos gero- jj 
fe vės ir už taiką ant $ 
fe šios žemės. § 
| ALFONSAS ŠVĖGŽDA |

I SU NAUJAISIAIS 1967 | 
I METAIS g 
g Sveikinu visus savo drau- fe 
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| tuvius. Nežiūrint kuriame fe 
g pasaulio kampelyje gyven- fe 
g tų, linkėdamas daug lai- fe 
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§ blausiai pasaulinės pašto- fe 
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| MOTIEJUS KLIMAS | 
g Rąmsey, N. J. |
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SVEIKINIMAS i
Kalėdų ir Naujųjų Metų proga sveikinu visus savo 

gimines, draugus ir pažįstamus.
Linkiu visiems linksmų 1967 metų, geros sveikatos 

ir laimės jūsų gyvenime.

Karolina Kazlauskiene,
122 G St., So. Boston, Mass.

Valrico, Fla
NUOŠIRDUS SVEIKINIMAS

Sveikiname ir širdingai linkime sulaukti laimin
gų Naujųjų 1967 Metų visai šeimai, giminėms, 
Lietuvoje broliui ir jo šeimai, visiems mieliems 
draugams, draugėms. Negalima pamiršti ir LLD 
45 kuopos geraširdžių veikėjų, vyrų ir moterų.

PETRAS ir ONA KLIMAI

SEZONINIS SVEIKINIMAS
Kalėdų ir Naujųjų Metų proga širdingai sveikiname 5^ 
visus savo giminaičius ir draugus čia Amerikoje ir $

Lietuvoje. Taipgi sveikiname visus “Laisvės” Iš
skaityto jus ir bendradarbius. rįj

Linkime visiems geros sveikatos ir laimingų 1967 PS 
metų visais atžvilgiais.

Anna Titaniene ir šeima
Woodhaven, N. Y.

I
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B. Malkinas

Kaip mes užrašinėjome Lenino balsą
Per trejetą metų (1919- 

1921) Centrinėje Spaudo
je1) mums pavyko į gra- 
mofonines tarybines plokš
teles užrašyti trylka Vlad- 
miro Iljičiaus kalbų.

Atstatant vienintelį Ru
sijoje Apr e 1 e v s k o (prie 
Maskvos) fabriką, Vladimi- 
ras Iljičius iš pat pradžių 
labai domėjosi gramafoni- 
nės propagandos klausimu 
ir visokeriopai padėjo mums 

; tvarkyti tą sudėtingą ir 
sunkų reikalą, prašydamas 
nedelsiant jam pranešti, ka
da bus galima užrašinėti 
kalbas.

Iš karto kilo žinybinis 
ginčas tarp mūsų ir Maisto 
pramonės komisariato, ku
ris galvojo, kad ir gramofo- 
ninė pramonė privalo tar
nauti ne politinei propagan
dai, o prekimainai su kai
mu.

Ginčas buvo išspręstas 
mūsų naudai, įsikišus Vla
dimirui Iljičiui, kuris parei
kalavo į šį reikalą žiūrėti 
plačiau.

Vladimiras Iljičius mums 
daug pasakojo, kaip jis 
Šveicarijoje iš gramofono 
klausėsi politinių kalbų, o 
taip pat apie gramofono 
panaudojimą Am e r i k o j e 
ikirinkiminės kampan i j o s 
laikotarpiu...

Iš pradžių Vladimiro Ilji- 
čiaus kalbas užrašydavome 
Kremliuje, spec i a 1 i a i pa
ruoštoje patalpoje, tik pas
kutinį įrašą 1921 metais pa
darėme Centrinėje Spaudo
je, Tverskaja g., 38.

Keblu su užrašymais bu
vo tai, kad kiekvienai kal
bai reikėjo lygiai trijų mi
nučių, ir Vladimiras Ilji- 
čius ypač jaudinosi, kai iš
ankstiniuose juodraščių už
rašuose jam nepavykdavo 
“išsidėstyti” trijose minu
tėse.

“Man nesinori, kad ding
tų nors viena sekundė, — 
kalbėjo jis mūsų specialis
tui, vieninteliam tada Ru
sijoje. — Bet jūs pamaty
site, sekantį kartą aš spe
cialiai pasiruošiu.”

Ir netrukus Vladimiras 
Iljičius mus visus nustebi
no ypatingu kruopštumu ir 
atidumu, kurį jis parodė, 
ruošdamasis užrašymams. 
Vladimiras Iljičius tiksliai 
apskaičiavo, kiek jis vidu
tiniškai pasako žodžių per 
minutę, pasiekė reikiamos 
balso moduliacijos ir, į se
kančius užrašymus atvyk
damas su specialiai paruoš
tomis kalbomis, atitinkan
čiomis visus techniškus rei
kalavimus, labai džiaugėsi, 
kai jo pasakyta kalba truk
davo lygiai tris minutes.

Su dideliu susidomėjimu 
Vladimiras Iljičius klausėsi 
pirmųjų plokštelių ir vis 
teiravosi, ar panašus jo bal
sas: “Pirmą kartą girdžiu 
savo paties balsą.”

Į plokštelę įrašytas IIji- 
čiaus balsas iš tikrųjų buvo 
labai panašus, ir mums pa
vyko išsaugoti visi jo niuan-x 
sai daugiausia dėl to, kad 
Vladimiras Iljičius kalbas 
sakė su dideliu pakilimu, 
ryškiai ištardamas kiekvie
ną žodį.

T7iz'na iš pirmųjų Vladi- 
Ijičiaus kalbų buvo 
J. Sverdlovo atmini- 
Foje jis ryškiais žo- 
apibūdino mirusiojo 

menį revolucijoje.

mui

isos Rusijos Cent- 
ykdomoio Komite

to centrinė spaudos platini
mo agentūra.

Per pirmąjį užrašymą 
Vladimiras Iljičius pasakė 
dvi kalbas: “Kreipimasis į 
Raudonąją Armiją” ir “HI 
Komun i s t ų Internaciona
las.” Po to sekė kitos Vla
dimiro Iljičiaus kalbos: 
“Apie pogrominį žydų siun- 
dymą,” “Kas tokia Tarybų 
valdžia?,” “Pranešimas apie 
derybas per radiją su Belą 
Kimu.”

Ypač atidžiai paruošta 
buvo Vlad i m i r o Iljičiaus 
kalba “Apie valstiečius-vi- 
dutiniokus,” pasakyta su 
dideliu pakilimu.

Visų didžiausio pasiseki
mo sulaukė Vladimiro IIji- 
čiaus kalbos “Apie valstie- 
čius-vidutin i o k u s (1919). 
“Kas tokia Tarybų val
džia?” (1919) ir apie, pro
duktų mokesčius (1921). 
Tarp kitų, dvi kalbas apie 
produktų mokesčius Vladi
miras Iljičius paruošė dar 
prieš paraš y d a m a s savo 
brošiūrą šiuo klausimu, ir 
tos kalbos plačiausiai papli
to. Vladimiras Iljičius mus 
visaip ragino gaminti plokš
teles: “Kas bebūtų, reikia 
greičiau duoti žinių kai
mui,” — ir jis buvo teisus. 
Paklausa mūsų plokštelėms 
augo kiekvieną dieną. Kai
mas ir Raudonoji Armija 
reikalavo jų vis daugiau,— 
žinia apie jas plačiai papli
to valstietijoje, ir specia
lūs valstiečių žygūnai at
vykdavo plokštelių: nedel
siant jie atsidurdavo gar
sų įrašymo skyriuje, ir II ji- 
čiaus kalba valstiečiams da
rydavo sukrečiantį įspūdį. 
“Va šito mums ir reikia. 
Mūsų kaime šitoms kalboms 
labiau tiki, negu bet kokiu 
laikraščiu,”—paprastai kal
bėjo mums valstiečiai-žygū- 
nai.

Šitos Vladimiro Iljičiaus 
kalbos plito dešimtimis 
tūkstančių egzempliorių, ir 
mes nebespėdavome jų ga
minti. Mums teko prie 
Centrinės Spaudos organi
zuoti specialų skyrių “Ta
rybinė plokštelė” ir paga
liau atidaryti antrą gramo- 
foninės pramonės fabriką 
Petrograde.

Vladimiras Iljičius buvo 
įpratęs prieš kiekvieną už
rašymą mane išsišaukti ir 
atidžiai klausinėdavo, ko
kios būtent temos eina
muoju metu populiarios, ir 
mes kartu su juo sudaryda
vome tokių temų sąrašo 
apmatus.

Komunistų partijos X su
važiavime Vlad. Iljičius pri
ėjo prie manęs ir papra
šė paruošti didelį užrašvmą 
“Apie naują ekonominę 
politiką.” Be to, jis pasiū
lė dviejų dienų bėgyje pa
daryti jam specialų prane
šimą apie Centrinės Spau
dos aparatą ir apie “Tary
binės plokštelės” skyrių. 
Pranešimo metu Vladimiras 
Iljičius ilgai klausinėjo, ir 
vis daugiausia apie laikraš
čių ir literatūros platinimo 
organizavimą kaime. “Jūsų 
rankose pats tvirčiausias 
ryšys su šalimi, turėkite 
galvoje, kad patvirtinus Vi
sos Rusijos Centrinio Vyk
domojo Komiteto dekretą 
apie produktų mokesčius, 
mums nedelsiant teks per 
Centrinę Spaudą į kaimą 
mesti viską, ką mes pajė
giame išleisti. Panaudoki
te visus savo gubernijų, ap
skričiu ir, svarbiausia, vals
čių skyrius, panaudokite 
visus savo agitpunktus,_ge- Lenino kalbų, įrašytų į 
ležinkelių kioskus ir tūks- ^ramof o n i n e s plokšteles, 
tančius pašto-telegrafo sky- kalbos apie nepartinius ne

nutarimus privalo žinoti 
milijonai, ir darbo apimtį 
reikia daugelį kartų padi
dinti. Praneškite visiems 
savo darbuoto j a m s, kad 
kad mes jiems pavedame la
bai didelę atsakomybę.”

Po Visos Rusijos Centri
nio Vykdomojo Komiteto 
posėdžio, kuriame buvo pa
tvirtintas dekretas apie 
produktų mokesčius, Vladi
miras Iljičius nedelsdamas 
išsišaukė mane, ir mes nu
matėme keletą temų. Šiam 
įrašymui (jis buvo pasku
tinis) Vladimiras Iljičius 
paruošė penkias kalbas: dvi 
kalbas apie produktų mo
kesčius, apie vartotojų ir 
verslo koope raciją, apie 
koncesijas bei kapitalizmo 
vystymąsi ir paskutinę kal
bą apie nepartinius.2)

Paskutinįjį užrašymą 
techniniais sumetimais te
ko org a n i z u o t i pačioje 
Centrinėje Spaudoje. Tuo 
laiku sugedo užrašomasis 
aparatas, ir užrašymą teko 
keletui dienu atidėti, o Vla
dimiras Iljičius visą laiką 
mus ragino.

Paruošęs viską užrašy
mui. aš nuvažiavau į Krem
lių Iljičiaus. Kai mes nu
sileidome žemyn, privažia
vo Iljičiaus mašina. “Kam 
gi mums dviem mašinomis 
važiuoti, aš važiuosiu su ju
mis,” — kreipėsi jis i ma
ne ir savo mašina atleido. 
“Bet aš į jus turiu dideli 
prašymą. — lyg kaltai tarė 
man Iljičius: —Jūs gi, pra
šau, pav e ž k i t e savo ma
šina mane atgal į Krem
lių. . y

Mes visi nusišypsojome.
Kelyje Vladimiras Iljičius 

visą laiką juokavo ir kal
bėjo, kad mes “savuoju 
Liaudies Komisar i a t u — 
Centrine Spauda — aprėpė
me pusę Tverskaja gatvės.” 
“Jūsų rankose visas šalies 
knygų turtas ir visa spau
da. Amerikoje jūs save 
laikvtumėte knyo:ų ir laik
raščių karaliumi.” Links
mai juokdamasis, Iljičius 
manęs paklausė: “Ar tikėti 
anekdotu, kuris pasakoja 
apie tai, kad Centrinė Spau
da gavo poeto šeršenevi- 
čiaus eilėraščiu knygutę 
“Arklys — kaip arklys,” ir 
jūs ją- persiuntėte Žemės 
ūkio komis a r i a t o arklių 
ūkio skyriui?”

Per paskutini užrašymą 
Vladimiras Iljičius sudarė 
visos temų grupės apie nau
jąją ekonominę politiką ap
matus, numatydamas kelio- 
liką draugų, kurie turėjo 
tas kalbas pasakyti.

“Būtinai reikia užrašyti 
Visos Rusijos seniūną,” — 
tarė mums Vladimiras Ilji- 
čius to užrašymo metu 1921 
metais ir čia pat paskambi
no M. Kalininui, prašyda
mas jį paruošti keletą kalbų 
valstiečiams.

Vladimiras Iljičius ypač 
propagavo gramofoni n i u s 
užrašymus atsakingų drau
gų tarpe, ir dėka to mums 
pavyko užrašyti kokių 40 
darbuotojų kalbas partinio 
ir tarybinio gyvenimo klau
simais. Tos kalbos nuskam
bėjo agitpunktuose, — vals
tiečių sueigose, klubuose, 
Raudonojoje Armi joje ir 
turėjo didžiulės reikšmės 
mūsų masiniam agitaciniam 
darbui.

Nugalėdami nepaprastai

Baltimore, Md.
Pasitiksime Naujuosius 

Metus
Nors ir neskaitlingi būna 

LLD 25-os kuopos susirinki
mai, bet visgi tariamasi ir 
veikiama pagal išgalę.

Štai gruodžio 2-os dienos 
susirinkimo tarimai.

Artėja Naujieji metai. 
Mūsų kuopa stengiasi juos 
sutikti su vaišėmis ir links
ma nuotaika. Jie bus su
tikti gruodžio 31 d. vakare 
2219 W. Pratt St. Įėjimas 
svetainėn iš Furrow Street. 
Kiekvienas narys ir paša
liečiai kviečiami dalyvauti.

Gautas nauja narys į mū
sų kuoipą — V. Balčiūnas.

Vėlesnis pranešimas bus 
ir filadelfiečiams gan 
įdomus. Pelnas nuo lapkri
čio 6 d. parengimo paskirs
tytas sekamai: “Laisvės” 
fondui $100, “Vilniai” $40, 
“Liaudies Balsui” $10,— vi
so $150. Sakau, ir philadel- 
phiečiams svarbu, nes skait
lingas jų atsilankymas pa
gelbėjo sukelti tokią sumą 
pinigų. Be abejo, ir jie su
tiks su pelno paskirstymu.

Kuopos valdyba, kaip ir 
per keletą praėjusiųjų me
tų, pasiliko ta pati. Pirmi
ninkas J. Stanys, finansų 
sekretorius P. Paserskis, iž
dininkas J. Deltuva, proto
kolų sekretorė O. Kučiaus- 
kaitė, “Laisvės” agentė J. 
Stanienė, korespondentė O. 
Kučiauskaitė.

Kuopos Koresp.

MIAMI, FLA.
Apie programą LLD 75-os 

kuopos koncerto, įvykusio 
lapkričio 16 d., aš nekalbė
siu, nes jau buvo rašyta ki
tų korespondentų.

Aš tik noriu, varde komi
sijos, tarti didelį dėkui dai
nininkėms Irenai Janulie- 
nei ir Helen Smith už jų 
taip gražų ir skambų daina
vimą. Taipgi didelis ačiū 
reikia tarti Miami Aido 
chorui ir choro solistams: 
H. Mikitienei ir M. Gabrė- 
nienei, svečiui S. Vaineikiui 
ir naujam dirigentui B. 
Nekrošui. Šeimininkių irgi 
negalima pamiršti, ir jų tal
kininkių, kurios dirbo vir
tuvėje per dvi dienas.

Taipgi reikia prisiminti 
apie kuopos bazarą, kuris 
įvyko gruodžio 7 ir 8.

Varde bazaro komisijos, 
noriu išreikšti didžiausią 
padėką visiems, kurie au
kojote dovanas ir tiems, ku
rie pirkote. Taipgi dėkojam 
darbininkams.

Jonas Kanceris

pasiųsti visiems ligoniams 
paguodos kortas su linkė
jimais pasveikti. Drg. A. 
Pranaitis po operacijos jau 
sveiksta ir stiprinasi na
muose pas Onutę Z., bet dar 
po gydytojo priežiūra. ♦ • • • • •

Viena draugė davė man 
angliško laikraščio iškarpą, 
kurioje rašoma, kad Egg 
Egg Harbor, N. J., kaimelį 
prieš porą savaičių ištiko 
baisi avarija. Didelis kari
nis bomberis nukrito perkū
nišku trenksmu ant šalia 
esančio kaimelio kapinyno 
ir baisiai sužalojo apie dvie
jų akrų kapinių plotą. Vie
noje vietoje baisus sprogi
mas išmušė 14 pėdų gylio 
duobę. Dideliame plote iš
taškyti karstai (grabai) ir 

; marmurinės statulos (pa
minklai).

Šiurpus reginys. Bombe- 
rio vairuotojas majoras H. 
C. White spėjo parašiutu 
nusileisti ir tik ranką nu
silaužė.

“Laisvės” Reporteris

Help Wanted Male
TOOL AND DIE MAKERS 

Benefits.
Call 821-6000 to arrange for 

interview.

Pittsburgh, Pa.
(97-101)

ELECTRONICS
Man or woman, exp., supervise 

8-10 female wirers and solderers.
Non military equipment

PROGRESS ELECTRONICS
2939 N. 2nd St., Phila., Pa.

(97-103)

Help Wanted Female
NURSE, R. N. Full or part time. 

Opp. for nurses to work in a pro
gressive college setting. Apply now 
and be available for promotions 
when new College Hospital opens 
early 1967. General duty $425 plus 
shift differential and new personnel 
policies. Shift of choice.

Also NURSE, L.P.N. Oppor. to 
work in college setting. Learn while 
earn. Shift of choice. Licensed by 
examination pref. New pay scale & 
personnel policies. Apply Miss Mary 
Christianson, R. N., Director of Nur
ses. Call SH 8-1000. Ext 102. Hos
pital of Phila. College of Osteopathy.

(85-98)

2) Tarp išlikusiu V. I.

rių. Apie mūsų naujuosius

St. Petersburg, Fla.
Minėjo K. Griniaus 
šimtąjį gimtadienį

Gruodžio 7 dieną Lietu
vių klubo salėje buvo su
rengtas buvusio Lietuvos 
prezidento Kazio Griniaus 
šimtųjų gimimo metinių mi
nėjimas.

Pietūs buvo geri. Ona Vi- 
lienė pirmininkavo. Ji pri
statė kalbėtojus, kurie aiš
kino K. Griniaus nuopelnus 
lietuvių tautai.

Kalbėtojai nurodė, kad K. 
Grinius gimęs Suvalkų gu
bernijoje, Mari j a m p o 1 ė s 
apylinkėje. Jis stojęs už 
bažnyčios atskyrimą nuo 
valstybės, kad nereikėtų 
mokėti kunigams algas, ir 
t. t. Jis buvęs socialistinių 
pažvalgų. Smetonininkai jį 
privertę pasitraukti iš pre
zidento vietos.

Dailės choras sudainavo 
penketą dainų, kurios pub
likai patiko, už tai ji smar-. 
kiai paplojo.

Vienas kalbėtojas labai 
ilgai kalbėjo, tai publiką su
pykino. Publikoje kilo ne
ramumas. Pirmininkė no
rėjo nuraminti, bet nepavy
ko, tai ji patarė išeiti iš sa
lės tiems, kurie nenori pra
kalbų klausytis. Tuomet be
veik visi pradėjo eiti lau
kan.

Saintpetersbu rgietis

Philadelphia, Pa.
Šiems metams slenkant 

prie pabaigos, šlovingai už
sibaigė ir pažangusis judė
jimas. Veikėjai gal ims nors 
trupas poilsiui atostogas, o 
po to, esu tikras, vėl kibs 
į įtemptą veiklą.

• Pastaruoju laiku, per dvi 
savaites įvyko net du pa
rengimai. Antrasis buvo 
gruodžio 11 dieną A. Mer
kio salėje. Ten LDS vajaus 
vedėjas T. Taraška trumpai 
pakalbėjo fraternalės orga
nizacijos reikalais ir ekra
ne pademonstravo įdomius, 
gražius filmus. Rodė gra
žųjį Leningradą, išvadavi
mą Tarybų Lietuvos sosti
nės Vilniaus iš hitlerininkų 
okupacijos, liūdną ir šiur
pulingą lietuvių tautos sim- 
brolį Pirčiupį, kurį vokiškie
ji naciai, su pagalba lietu
viškųjų banditų, sudegino 
kartu su viso kaimo gyven
tojais—119 asmenų. Taipgi 
rodė paties Taraškos su
suktus filmus apie Kalifor
nijos universitetų studentų 
demonstracijas. Filmai ir 
kalba — gana aiškūs. At
rodo, kad Taraška filmų 
rodymui geras meistras.

Svečių atsilankė viduti
niškai ir visi buvo patenkin
ti. Parengimas pavyko ge
rai. Tik neteko sužinoti, ar 
Taraška gavo įrašyti naujų 
narių.

SERGA ONUTĖ 
MUZIKEVIčIENĖ

Gavau žinutę iš Onos Mu- 
zikevičienės, !kad ji jau tre
čia savaitė randasi ligoninė
je. Sako, operacijos nerei
kės daryti, bet turės būti 
po daktaro priežiūra. Žada 
grįžti namo apie gruodžio 
17 dieną.

Gavusi keletą laiškučių su 
nuoširdžiais linkėjimais. Tai 
džiaugiasi, sako, labai ma
lonu, kad jos nepamiršta. 
Ji yra mūsų organizacijų 
narė, daug veikė kartu su 
savo vyru velioniu Kačer- 
gium. Dabar toliau gyvena, 
tai negali daug veikti, ne
gali dažnai susirinkimų lai- 
kyti.

Ji skaito “Vilnį” ir “Lais
vę”. Jos namų adresas: An
na Muzikevich, 8 Hatako- 
wanna Terr., Budd Lake, 
N. J. 07828.

Onutės draugė
M. S.

HOUSEWORK
Couple. German speaking, live in 

pleasant quarters, in Rydale, Pa.
Must drive car. Reference.

TU 4-2959
(97-111)

HOUSEWORK
Child care

Sleep in. Good home.

References.
TU 7-5534

(97-102)

WOMAN
For housework. Mon., Wed., Fri. 

Reliable, good ironcr. $36.00 week. 
Merlon Section. Call MO 4-6284 
after 6:30 PM. Except. Sat. or Sun.

(97-98)

PRANEŠIMAI
ROCHESTER, N. Y.

Gedemino Draugyste rengia 
balių, naujų metų pasitikimą, 
gruodžio 31 d. Visi nariai, ar 
eis ar ne, turės mokėti įžangą 
$1. Prašome visus nuoširdžiai 
dalyvauti. — L. B.

(96-98)

SVARBIOS KNYGOS
Parašytos žymių Autorių

Atsiminimai ir Dabartis
Parašė Leonas Prūseika

Daviniai iš jo pergyvenimų ir kovų, ši knyga yra 
faktinai istorija laikotarpio nuo 1905 iki 1956 metų.

Puslapių 303, Kaina $2.00 — Dabar $1.00

Philadelphia, Pa.
Geras mūsų draugas L. 

Tureikis staiga susirgo. Jis 
gavo stroką. Randasi na
mie, 143 Pierce Street.

Džiugu pranešti, kad A. 
Pranaitis jau grįžo į namus 
iš ligoninės. Jis gyvena 1009 
Jackson Street.

Linkiu abiems draugams 
greit pilnai sustiprėti ir vėl 
būti mūsų tarpe. A. Z.

didelius sun k u m u s, savo 
darbe įkvėpiami Iljičiaus, 
be viso kito, mes amžiams 
išsaugojome mums visiems 
brangų jo balsą.

Išvertė J. P.

Gruodžio 10 d. LLD 10 kp. 
turėjo savo metinį susirin
kimą. Narių atsilankė vidu
tiniškai. I š r i n kta kuopos 
valdyba 1067 metams. Fin. 
sekretorius R. Merkis, pro
tokolų sekr. — J. Kazlaus
kas, iždininkė Onutė Žalnie- 
raitienė. Šie valdybos na
riai—visi ilgamečiai kuopos 
darbuotojai. Tik organiza
torių naujai išrinktas — J. 
Stasiukaitis.

Susirinkimas vienbal šiai 
nutarė pastiprinti mūsų 
spaudą medžiagiškai — pa
aukojo “Laisvei” $100, “Vil
niai”—$100, “Liaudies Bal
sui —1 $20, bet E. Lietuvai
tė pridėjo $5, tai “LB” pa
sidarė $25.

Nepamiršta ir mūsų ligo
niai. L. Tureika nesveikuo- 
ja per keletą metų. Bet 
šiemet jo sveikata pašlijo į 
blogąją pusę. Kuopos narė 
C. Valantienė, Egg Harbor, 
N. J., susirgo. Jonas Meš
kauskas irjgi ilgokas laikas 
kaip nesveikuoju. Nutarta

Kelias į Laimę
Parašė Rojus Mizara

Apysaka bei romanas iš lietuvio emigranto jaudinan
čių pergyvenimų ir tragiškos jo mirties.

Puslapių 368, Kaina $1.00 — Dabar 50c

Kelias į Naują Gyvenimą
Parašė Antanas Bimba

Aiškūs nurodymai skurdaus žmonių gyvenimo 
priežasčių ir išvados, kokiu keliu einant yra 

galima sukurti laimingą gyvenimą.
Puslapių 263, Kaina $1.50 — Dabar 75c

Prošvaistės
Parašė Jonas Kaškaitis
(Dr. J. J. Kaškiaučiaus)

Geriausios Jono Kaškaičio poezijos rinkinys.
Taipgi vaizdingai apibūdintas jo gyvenimas 

ir visuomeninė veikla.
Puslapių 311, Kaina $2,00 — Dabar $1.00

Šios knygos gaunamos “Laisvės” knygyne 
102-02 Libenty Avė., Ozone Park 17, Ns Y.
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New Yorko žinios
20,000 REIKALAVO 

BAIGTI KARĄ 
VIETNAME

Madison Square Gardenas 
buvo perpildytas reikalau
jančiais baigti karą Vietna
me. Dalyvavo masiniame 
susirinkime apie 20,000 
žmonių.

Kalbėtojai nurodinėjo, 
kad švenčių proga per
traukti Vietname mūšiai 
turėtų būti pratęsti ir dau
giau nebeatnauiinti, kad 
svetimų saliu militarinės jė
gos turi būti ištrauktos iš 
Vietnamo ir kad turėtų būt 
pradėti pasitarimai, kaip 
taikingai išrišti Vietnamo 
problemas.

Šią sueigą suruošė desėt- 
kas organizaciiu. kovojan
čių už taikps išlaikymą pa
saulyje, reikalaujančių, kad 
Vietname karas būtų tuoj 
sulaikytas.

KOLEGIJA BAUDŽIA 
STUDENTUS Už KOVĄ 

PRIEŠ KARĄ
Miesto Kolegijos (City 

College) viršininkai nusita
rė bausti tuos studentus, 
kurie dalyvauja antikarinė
se demonstracijose. Dabar 
juos baudžia pašalinimu iš 
mokyklos per aštuonias die
nas. Jau 84 studentai pate
ko po tokia bausme.

Daugelis studentų ir mo
kytojų protestuoja prieš 
studentų baudiiną. Tai stu
dentams laisvės suvaržy
mas, kuris tokioje garsioje 
kolegijoje neturėtų būt to
leruojamas.

STUDENTAI PROTES
TUOJA PRIEŠ MOKES

ČIŲ KĖLIMĄ
Daugiau 'kaip pusė New 

Yorko universiteto studen
tų boikotavo klases porą 
dienų į jas neatsilankyda
mi. Taipgi jie sudarė 24 va
landų sėdėjimo streiką.

Jie protestuoja prieš pro- 
ponuojamą kėlimą už moks
lą mokesties. Jie nurodo, 
kad toks žygis žymiai ap
sunkintų daugelį studentų.

Iš LDS 13 kp. J.
susirinkimo

TĖVAI REIKALAUJA 
DAUGIAU PINIGŲ 

MOKYKLOMS
Miesto rotušėje vykstan

čiame perklausinėiime tėvai 
reikalavo skirti daug dau
giau pinigų mokvklų statv- 
bai ir remontui. Jie nurodė, 
kad dabar skiriamas mo- 
kvkloms 989,700.000 dolerių 
biudžetas vra per mažas, 
nes iš to biudžeto tik l53 
milijonai dolerių teskiria
ma mokyklų statybai.

Šiuo metu mokvklu padė
tis labai sunki. Stoka mo
kyklų ir mokytojų. Dauge
lis senu mokyklų, nors la
bai reikalingos remontavi- 
mo, paliekamos neremon
tuotos.

REIKALINGI PIGIŲ 
NUOMŲ PROJEKTAI
Baptistų bažnyčios pasto

lius T. Mitchell Flushinge 
iškėlė reikalą, kad miesto 
valdžios pagalba būtų sta
tomi pigių nuomų projek
tai tiems, kurie dabar ken
čia rasinę diskriminaciją.

Tuo klausimu buvo pra
vestas miesto rotušėje ap
klausinėjimas, kuriame dau
gelis žymių visuomenės vei
kėjų kalbėjo ir sutiko, kad 
toks pasiūlymas turėtų būt 
užgintas.

T. Michell yra Citizens 
Committee for Public Hous
ing. Jis reikalauja, kad to
kie projektai būtų pastaty
ti Queens paviete, labiausia 
reikalingi Forest Hills ra
jone.

KOVOJA AUKŠTAS 
MAISTO KAINAS

Specialus komitetas kovai 
prieš aukštas maisto kainas 
kviečia rašyti laiškus dėl 
aukštų maisto kainų N. Y. 
State Joint Legislative 
Committee pirmininkui Je
rome W. Marks, 255 Broad
way, New York, N. Y.

Tokie laiškai gali padėti 
apklausinėjimui dėl aukštų 
maisto kainų, kuris įvyko 
gruodžio 15 d. ir kuris to
liau bus tęsiamas. Prieš 
aukštas kainas protesto lai
škai komitetui plaukia.

PENSININKŲ KARAVA
NAS VYKS Į SOSTINĘ
New Yorko pensininkų 

komitetas organizuoja ka
ravaną vykti į Washingto- 
ną tuo metu, kai atsidarys 
Kongreso sesijos. Autobu
sais, automobiliais, trauki
niais ir lėktuvais vyks pen
sininkai.

Išvyka bus pravesta tre
čiadieni, 1967 m. sausio 11 
d. Važiuos į Washingtoną 
iŠ visų miestų ir valstijų. 
Washingtone jie aptars sa
vo reikalus, reikalaus Kon
greso pakelti Social Securi
ty atlyginimą, kuris dabar, 
kainoms nesvietiškai paki
lus. visai mažas.

Iš New Yorko ir atgal 
vykstant autobusu tik $6.50. 
Daugiau informacijų gali
ma gauti komiteto raštinė
je. 13 Astor Pl.. New York 
City. 10003. Telefonas OR 
3-5120.

Kviečiamos ir organiza
cijos siųsti savo atstovus.

APKALTINO 16 
FAŠISTĖLIŲ

Queenso pavieto grand 
džiūrė apkaltino 16 fašistė- 
lių, kurių namuose policija 
rado ginklų arsenalą.

Perklausinėjant jie prisi
pažino esą minutmenai ko
vai su komunizmu. Jie pla
navę išbombarduoti (iš
sprogdinti) komunisto dr. 
Apthekerio raštinę, pažan
giųjų kempes—Unity Camp, 
Wingdale. N. Y., Camp 
Midvale, N. J.

Pas juos rasta hitlerinių 
svastikų, fašistinės ir anti
semitinės literatūros.

APKLAUSINĖJIMAI KO
VAI SU SKURDU

New Yorko Taryba kovai 
su skurdu suruošė gruodžio 
mėn. net 12 apklausinėjimo 
susirinkimų įvairiose mies
to dalyse. Vieni susirinki
mai jau įvyko, kiti dar bus 
pravesti gruodžio 20 ir 21 
dienomis.

Iš apklausinėjimų pasiro
do, kad kova prieš skurdą 
nevedama kaip reikia. 
Skurde gyvenančios šeimos 
nusiskundžia, kad jos visai 
mažai ar nieko negauna pa
galbos, kuri joms žadėta ir 
net Kongreso užgirta.

PAVYKĘS BAZARAS
Darbininkų laikraščio 

“Worker” bazaras labai ge
rai pavyko. Per tris dienas 
apie 2,000 žmonių jį aplan
kė.

Bazaras įvyko gruodžio 9, 
10 ir 11 dienomis, Hotel 
Woodstock, Manhattane. 
Beveik visi sunešti dalykai 
buvo išleisti. Laikraščiui 
liks gerokai pelno.

ADVOKATU BALSAS 
PRIEŠ KARĄ

Advokatų komitetas Viet
namo klausimu paskelbė 
savo pareiškimą, reikalau
jant sulaikyti Šiaurės Viet
namo bombardavimą ir eiti 
prie taikos.

Minimas pareiškimas bu
vo perduotas nrezidentui 
Johnsonui ir Jungtinėms 
Tautoms. Pareiškime nuro
doma, kad Jungtinių Vals
tijų militarinės jop’os Viet
name pastoja kelią dery
boms ten baigti karą.

LDS 13 kp. susirinkimas 
įvyko gruodžio 7 d. Nema
žai narių jame dalyvavo ir 
daug LDS reikalų aptarė.

Kuopos valdybos raportas 
rodo, kad kuopos reikalai 
gerai tvarkomi, visi nariai 
pasimoka savo mokesčius 
laiku.

Kadangi pirmesni susi
rinkimai nebuvo skaitlingi, 
tai ir Seimo delegatų rapor
tas'buvo paliktas šiam susi
rinkimui. Delegatės Valen
tina Nevins ir Ona Yakstis 
pateikė plačius ir nuosek
lius raportus, kurie buvo 
vienbalsiai priimti.

Apskrities konferencijos 
delegatai raportavo, kad 
konferencija gerai pavyko, 
daug naudingų tarimų pa
darė. Raportai buvo vien
balsiai užgirti.

Atsistojimu pagerbtas mi
ręs kuopos narys Anicetas 
Vildžius.

Buvo pranešta iš LDS 
Centro, kad LDS organi
zatorius Taraška su filmais 
lankysis New Yorko apy
linkėje. Numatomajam su
ruošti pramogą sausio 29 d. 
Kuopa sutiko bendrai su ki
tomis šios apylinkės kuopo
mis suruošti pramogą.

Aptartas metinis parengi
mas. Komitetan apsiėmė 
trys moterys ir trys vyrai. 
Parengimo pasekmės bus 
praneštos sekamame susi
rinkime, kuris įvyks sausio 
4 d. Jame bus renkama 
kuopos valdyba ir kiti rei
kalai bus svarstyti. Todėl 
svarbu nariams skaitlingai 
dalyvauti. Po susirinkimo 
bus visi dalyviai pavaišinti.

Šio susirinkimo pabaigoje 
visi dalyviai buvo pavaišin
ti kava ir lietuvišku pyra
gu-

LDS 13 kp. narys

HAMPTON, N. J. 
Mirė

JUOZAS AUGUTIS
Gruodžio 9, 1966

Reiškiame gilią užuojautą likusiai našlei Jo
sephine, giminėms, gyvenantiems Amerikoje ir 
Lietuvoje, taipgi ir pažįstamiems. Buvo ramaus 
budo žmogus. Lai būna jam_ramybė dėdės Šamo 
žemėj—amžinystėje, 
nuotaikos.

J. Jordan
J. A. Kalvaičiai
J. E. Kasmočiai
A. Sukaskienė
E. Sungailienė
A. čemiavičienė
M. Kalvaitienė
V. Balkus
Geo. Ware so n
F. Bush

ir visiems giminėms geros

P. M. šolomskas 
V. šibeikienė 
J. M. Gentvilai 
Brooklynietis
J. Danilevičienė
K. čiurliai
J. Jakaitis
B. N. Skubliskai 
A. Prankaitis
K. Sukaskienė

* C. Bukčis
L. Kavaliauskaitė

Drabužių — skurdžiams
Apie 400 motinų su vai

kais gruodžio 13 d. pikieta- 
vo miesto labdarybės (wel- 

i fare raštines, reikalaujant 
skurdžiai gyvenančioms šei
moms suteikti žieminius 
drabužius.

Motinos skundžiasi, kad 
kad jos neturi žieminių dra
bužių nei sau, nei vaikams. 
Šalčiams užėjus susidaro 
labai sunki padėtis, dauge
liui tenka nuo peršalimo ir 
susirgti.

PADĖKA IR PRAŠYMAS
Nuoširdžiai dėkoju “Lai

svės” skaitytojams už iš
siuntimą man reikalingų 
knygų. Gavau “Atmosfe
ros”, “Parazitų” ir kai ku
riuos tomus V. Kudirkos 
raštų. Kiti dar žadėjo iš
siųsti. V. Kudirkos raštų 
ypatingai pageidaujami pa
skutinieji V (5) ir VI (6) 
tomai.

Gal kas dar turi užsiliku
sių ir • mano išverstos M. 
Sangerienės knygelės “Ką 
kiekviena motina privalo 
žinoti”? Siųsti prašau “Lai
svės” adresu. Iš anksto 
dėkoju!

Dr. A. Petriką

Italai būna užgauti
New Yorke italų labai 

daug. Tačiau visvien jie 
yra tautinė mažuma, tad 
pasitaikius jų tautos kilmės 
blogdariams, visi italai pra
vardžiuojami. Susidari u s i 
italų Anti-Defamation Ly
ga primena n e w y o r k ie- 
čiams, kad tai yra neteisin
ga ir nedora, nedemokra
tiška. Sako: pasivogęs 
obuolį italas dar nėra “Ma
fia” ar “Cosa Nostra” na
riu.

Stiklinio liejinio mįslė
Atliekant Izraelyje arche

ologinius kasinėjimus, sura- 
sas didžiulis stiklo liejinys, 
sveriąs 8,8 tonų. Mokslininkai 
nustatė, kad jo amžius sie
kia 1400 metų. Kam reikėjo 
tokio didžiulio stiklo luito, 
kokiu būdu jis pagamintas? 
Štai dar viena įdomi seno
vės techninė mįslė.

Iki šiol buvo žinomi tik du 
didesni už radinį stiklo lieji
niai. Tačiau ir jie atlieti jau 
šiame amžiuje.

Paleckis rašo
... Tai matai, išvykęs į 

Maskvą jau atitrūkau kiek. 
Seniai berašiau laišką, o ir 
iš Jūsų ilgą laiką negaunu. 
Po kelias dienas į mėnesį 
nuvažiuoju į Lietuvą, nes 
vis dar tęsiu darbą respub
likos Prezidiume. Pereitą 
mėnesį būdamas Vilniuje 
turėjau progą dar kartą su
sitikti su Antanu.

Dabar Maskvoje gyvena
me prisiminimais apie did
žiąsias kautynes, kurios 
įvyko ties Maskva prieš 25 
metus, 1941 m. gruodžio 
mėnesį. Tada hitlerininkai 
pirmą kartą tame kare bu
vo taip smarkiai sutriuškin
ti, kad turėjo trauktis ir 
bėgti 120-350 kilometrų 
(apytikriai 80-230 mylių, 
jūsiškai tariant). Tos kau
tynės suteikė viltį ir tikėji
mą hitlerininkų pavergtoms 
šalims ir tautoms, kad ga
lės sulaukti išvadavimo auš
ros.

Sukaktuvėms pažymėti 
įvyko daug iškilmių. Gruo
džio 3 d. prie Kremliaus sie
nos buvo iškilmingai palai
doti Nežinomojo kareivio 
palaikai. Čia bus uždegta 
amžinoji ugnis, kuri pri
mins apie tas didingas ko
vas, aukas ir pergales Tėvy
nės kare. Gruodžio 6 d. di
džiuosiuose Kremliaus Su
važiavimų rūmuose įvyko 
iškilmingas posėdis, skirtas 
sukaktuvių minėjimui. Be
veik kasdien įvyksta iškil
mės, atidengiami paminklai 
įžymesnėse kautynių vieto
vėse, įteikiami ordinai mie
stams ir sritims, nes ju ke
letas apdovanota už didvy
riškus žygius karo metu ir 
tolimesnius laimėjimus so
cialistinėje statyboje.

Pamini tų įžymių kauty
nių sukaktį ir Lietuvoje. 
Tuo labiau, kad jose da
lyvavo ir keli šimtai lie
tuvių karių. Jie kovojo lat
vių ir kituose Raudonosios 
Armijos daliniuose. Jų tar
pe ties Maskva kovojo ir da
bartinis Aukščiausiojo Teis
mo pirmininkas A. LIKAS.

Netrukus, gruodžio 16 d. 
Lietuvoje bus atžymimas 
Lietuviškosios D i v i z i jos 
įkūrimo 25-metis.

Kaip matote, minime pe
reito didžiojo karo sukaktu
ves (beje, ir jūsų šalis atžy
mi Pearl Harboro ir JAV 
įstojimo į karą 25-metį), o 
ir šiandien gyvename tebe- 
griaudžiant bombų sprogi
mams ir patranku šūviams 
Vietname, žmonijai esant 
apimtai rūpesčio, kad tas 
karas neišplistų, kaip anas 
išplito, prasidėjęs Kinijoje, 
Etiopijoje ir Ispanijoje.

Už kelių dienų — gruo
džio 15 d. — prasidės TSRS 
Aukščiausiosios Tarybos se
sija. Joje bus svarstomi 
valstybinio plano 1967 me
tams ir valstybinio 1967 me
tų biudžeto klausimai, kaipo 
svarbiausi...

Su pagarba,
Justas 

Maskva,
1966.XH.7.

Aido choro žinios
Artinasi Naujieji Metai 

ir jau laikas įsigyti bilietus 
į Aido choro rengiamą ba
lių, kuris įvyks gruodžio 31 
d. (šeštadienį), “Laisvės” 
salėje. Pradžia 8 vai. vak.

Bilietus galima pirkti pas 
kiekvieną aidietį. Kaina 5 
doleriai. Laukiame!

Jau galutinai apkalbėta ir 
nusitarta apie Aido choro 
važiavimą Floridon.

Paskutiniame laiške St. 
Petersburg lietuvių koloni
jos paaiškėja kai kurios 
kliūtys, dėl choro atvažia
vimo. Susidarė skirtingos 
sąlygos. Taip kad šiuo kar
tu atpuola Aido choro ke
lionė į Floridą.

Gastrolė į Floridą nenu- 
hraukta visiškai. Klausimas 
paliekamas atviru. Gal to
liau, gal sekančiais metais 
susidarys geresnės sąlygos 
floridiečiam ir mūsų aidie
čiam. Tuomet, gal būsime 
vieni ir kiti geriau prisiren
gę.

Nuoširdžiai dėkojame d. 
V. Bovinui ir Zaviui už tar
pininkavimą, už gerą valią.

Paskutinėse pamokose Ai
do choro valdyba patiekė 
aidiečiam vakarienę ir visi 
pasidalinome dovanomis. 
Maistą kolektyviai pagami
no aidietės:: V. Nevinskie- 
nė, J. Lazauskienė, N. Ven- 
tienė. Kavą išvirė aidiečių 
prietelka K. Čaikauskienė.

Geriausi linkėjimai aidie-

minami E

Brooklyno Brownsvilles 
rajone plėšikai nudūrė 
kriaučių Hyman Getnick jo 
krautuvėje. Išgirdę šau
kiantį pagalbos, atbėgo kai
mynai, bet Getnick jau bu
vo be sąmonės ir plėšikai 
pasišalinę, nešini jo $4.

Tokio. — Laikraštis “A- 
sahi” praneša iš Pekino, kad 
prie Mao arti stovįs lyde
ris Tap Ču atvirai kritikavo 
šalies prezidentą Liu Šao-Či 
ir partijos generalinį sekre
torių Pingą.

Tuo tarpu taipgi prane
šama, kad laikraštis “Hung 
Či” (“Raudonoji Vėliava”) 
kritikavo isišo kimus rau- 
dongvardiečių tarpe, ragino 
juos nenaudoti jėgos prieš 
oponentus.

Motery Klubo narėms
Būkime visos šį trečiadie

nį, gruodžio 21 d., 7:30 v. 
vakare, “Laisvės” name, kur 
įvyks mūs paskutinis šių 
metų susirinkimas. Reikalų 
turime daug.

Po susirinkimo bus vai
šės, kurias ruošia kliubo 
valdyba. Vaidyba

SUNKVEŽIMIŲ ŠOFE
RIAI NORĖJO UŽSTOTI 

HOFFĄ
Detroitas. — Sunkvežimių 

šoferių (tymsterių) unijos 
nariai čia buvo pradėję iš
eiti į spontanišką streiką. 
Tymsteriai jau buvo pradė
ję streiką kai kuriose kom
panijose Detroite, protes
tuodami prieš teismo nuta
rimą pasiųsti jų unijos pre
zidentą kalėjiman. Bet pats 
prezidentas Hoffa atvyko 
Detroitan ir ragino tymste- 
rius nestreikuoti.

Aukščiausiojo teismo tei
sėjai, kaip žinia, atmetė 
Hoffos apeliaciją. Jis nu
teistas 8 metams kalėjimo. 
Kaltinimas prieš jį yra, kad 
jis bandė papirkti prisaik
dintų teisėjų tarybą.

čiam Naujųjų Metų proga! 
Kad būtume sveiki ir san
taikoje veikdami, išlaikytu
me Aido choro vardą dar 
ilgus metus!

Sekančios pamokos įvyks 
sausio 13 dieną, 1967 me
tais. Visi įsidėmėkite!

Dr. J. Kaškiaučiaus Parašytos Knygos

Pirmoji Pagalba Ligoje ir Nelaimėje
; • ■ 1 i . " I . ■

Nurodymai kaip gelbėti susižeidus, apslobus, 
staigiai viduriais apsirgus nesant galimybės 
greit gauti daktaro pagalbos. Pąduoda daug 
receptų. Ši knyga yra labai reikalinga kiek
vienuose namuose.

Puslapių 128, Kaina $1.00

Kaip Būti Jaunam Net ir Senatvėje
Patarimai senyviems žmonėms kaip užsilaikyti, 
kuomi maitintis, kad būti sveiku ir gyventi ilgą 
amžių. Įsigykite ją tuojau.

Puslapių 62, kaina 50c.

Žmogus ir Mašina
Puikus rinkinys faktų apie išradimus, su įdo
miais paveikslais. Labai įdomus pasiskaitymas.

Puslapių 240, Kaina $1.50

Pagerbkime ilgametį rašytoją skaitydami jo 
raštus, pasinaudokime patys jo raštais apšvie- 
tos ir sveikatos atžvilgiais. Užsakymus prašo
me siusti:

Laisvė
102-02 Liberty Avė., Ozone Park 17, N. Y.

mbrbĮR)

Aiighj-Lietuviij Kalbų

Išleistas 1961 metais Lietuvoje
Angliški žodžiai lietuviškai išdėstomi bei išaiškinami

511 Puslapių — Kaina $3.50 
Gaunamas “Laisvės0 knygyne 

Užsisakydami kartu prisiųskite Ir mokestį. Pinigų 
perlaidas (money orderius) ar čekius rašykite: 

“LAISVĖ”

i




