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— J. Gasiūnas —

Nenuilstantis prieš karą ko
votojas dr. Spockas pasakė, 
kodėl Vietnamo taikos dery
bos Paryžiuje jokios pažan- 

nedaro.
4 Kaipgi gali derybos ką nors 

gero duoti, kai prez. Nixonas 
Paryžiuje nori išsiderėti karo 
laimėjimą? O kai tokios dery
bos nevyksta, tuomet Nixonas

I 

iškepa “vietnamizaciją” ir 
džiaugiasi, kad ji suteiksianti 
Amerikai pergalę.

Veltui pastangos laimėti 
karą, kuris seniai yra Ameri
kai pralaimėtas. Seniai laikas- 
tartis, kad kaip nors greičiau 
karą baigti.

Nauji vėjai V. Vokietijoje. 
Jaunųjų socialistų sąjungos su
važiavimas nutarė raginti so
cialdemokrato Brandto val
džią pripažinti Vokietijos so
cialistinę respubliką — Rytų 
Vokietiją, taipgi pripažinti 
naujus rubežius su Lenkija, 
galutinai atmesti Hitlerio pa
diktuotą Municho sutartį.
4 Jaunųjų socialistų sąjunga 

yra sekcija premjero Brandto 
va d o va u j am os soči ai d emo kra
tų partijos. Kaip matyti, jau
nieji socialistai nori artimes
nių santykių su komunistinė
mis šalimis. O tai didelė pa
žanga.

Didžiulė pažanga ir tame, 
kad kanclerio Brandto pasiun
tiniai Maskvoje rimtai tariasi 
su Tarybų Sąjungos pareigū
nais jėgos nenaudojimo sutar
ties klausimu.

Kai Jungtinių Valstijų ini
ciatyva ir finansine parama 
buvo sukurta Pažangai Sąjun
ga padėti Lotynų Amerikos 
žmonėms išlaikyti demokrati
ją, tuo metu apie 180 milijonų 
Lotynų Amerikos žmonių gy
veno po civilinėmis valdžio-

> ’W.VWI

raėjus desėtkui metų 140
milijonų tų pačių žmonių jau 
gyvena priespaudoje po mili- 
tarine diktatūra ir tik apie 40 
milijonų žmonių naudojasi 
šiokia tokia demokratija.

Senatorius Church todėl ir 
pastebi, kad Jungtinių Valsti
jų parama tik sutvirtino Loty
nų Amerikoje milita r i z m ą , 
kuris mielai susidorojo su de
mokratinėmis teisėmis.

Prieš kiek laiko Nixonas 
buvo pasiuntęs gub. Rockefel
ler! patyrinėti Lotynų Ameri
kos padėti. Grįžęs namo, 
Rockefelleris patvirtino, kad 
ten visur valdžiose įsigali mi- 
litaristaf.

Bet ar Rockefelleris reko
menduoja sulaikyti paramą 
toms šalims, kur įsigali mili- 
taristai ? Nieko panašaus. 
Kaip tik priešingai. Jis reko
menduoja Nixono administra
cijai dar daugiau remti mi- 
litarines diktatūras.

Dabar svarbu, ką darys 
Nixono administracija. Atro
do, kad ji dar daugiau pa- 
tįgmos teiks Lotynų Amerikos 
militaristams.

, ^Kaip raportuoja senatinis 
komitetas indėnų reikalais, 
tai Amerikos indėnai yra di-
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Maskva. — Komparti jos 
organas “Pravda” kaltina 
Jungtines Valstijas už rėmi
mą Izraelio agresijos prieš 
arabus, už teikimą Izraeliui 
reikalingų ginklų, taipgi už 
bandymą supiudyti arabų 
valstybes, kad jos bendrai 
nesilaikytų prieš Izraelį.

Tokį kaltinimą “Pravda” 
metė Jungtinėms Valsti
joms, kai Egipto delegacijai

užbaigė pasitarimus su TS
RS valdžios pareigūnais. TS 
RS pasižadėjo ir toliau rem
ti arabų kovas prieš Izrae
lio agresiją.

Gruodžio 21 d. arabu vai- £ 
stybių atstovai susirenka į 
Morokos sostinę Rabatą, 
kur jie tarsis dėl vieningos 
kovos prieš Izraelio agresi
ja-

GAVIMUI NAUJŲ SKAITYTOJŲ
Vajus prasidėjo su 1 d. Spalio 

ir tęsis iki 31 d. gruodžio, 1969 m.
KONTESTANTŲ STOVIS DABAR YRA TOKS:

Punktai

R. Nixonas nenori 
taikos Vietname

Teismas pripažino McCarran 
aktą nekonstituciniu

Washingtonas.— Federa-bar nežinia, ką valdžia da
linis apeliacijų teismas vien- rys, ar ji apeliuos į Aukš- 
balsiai pripažino, kad Mc- 
Carrano Vidinio Saugumo 
aktas yra nekonstitucinis! Albany, N. Y. — 34 šios 
“subversyvių organizacijų”(valstijos demokratų legisla- 
narystės klausimu. toriai pasiūlė rezoliuciją, ra-

Trijų narių teismas nus
prendė, kad McCarrano ak
to skyriai, draudžia būti na
riais Kompartijos ar kitų

čiausiąjį Teismą.

ginančią prez. Nixona iš
traukti visas Amerikos mi- 
litarines jėgas iš Vietnamo 
“be jokio delsimo”.

“subversyvių” organizacijų, 
yra priešingi Konstitucijos 
pirmajam priedui.

Žemesnio teismo apkal
tintų trijų komunistų ape
liacija buvo apeliacijų teis
mo vienbalsiai užgirta. Da-

Hong Kongas. — Pekino 
radijas paskelbė valdžios 
kaltinimą Jungtinėms Vals
tijoms už ginklavimą ir tvir
tinimą militariniu bazių 
Okinavos saloje.

Episkopalai pasirinko vyskupu 
kovotoją prieš karą

New Yorkas. — Episko- 
palų kunigas Paul Moore iš
rinktas New Yorke episko- 
palų vyskupu. Moore žino
mas kaip civilinių teisių gy
nėjas ir prieš Vietnamo ka
rą kovotojas, rasinės diskri-

minacijos priešas.
Episkopalų diecezijos kon

vencijoje dalyvavo 750 ku
nigų ir kitų dvasiškių. Už 
Moore balsavo didelė daly
vių dauguma. Diecezija tu
ri 85,000 parapijonų ir 374 
kunigus.

Valys Rimkus, Brooklyn, N. Y, .................... 3908
Connecticut valstijos vajininkai ........................ 3507
Paul Alekna, St. Petersburg, Fla.................... 2408
So. Bostono vajininkai ...............................  2264
Lawrence-Haverhill, Mass..................................... 2184
J. Jaskevičius, Worcester, Mass. 1768
M. ValiUoniene, Miami, Fla....................................1768
New Jersey vajininkai .................................... 1624
Geo. Shimaitis, Brockton, Mass.......................  1396
Philadelphia, Pa........................... •.................. 1336

Paryžius. — Pietų Viet-1 išlavinta Saigono armija 
namo revoliucinės valdžios'galės ilgai kariauti, o ame- 
ir Šiaurės Vietnamo atsto- rikiečiai tik jai padės.
vai prieškariniame susirin- Iki šiol amerikiečių ir jų 
kime pareiškė, kad Jungti-.talkininkų jėgos panešė di- 
nių Valstijų valdžia nepa- delius nuostolius ir nieko 
rodo jokio noro rimtai tar- nelaimėjo. Tai kaip Saigono
tis dėl taikos Vietname. armija be amerikiečių gali 

Saigono militariniu jėgų laimėti? Todėl Nixono ad- 
vietnamizavimas reiškia tai, ministracija turės pasiteisi- 
kad Amerikos naujausiais nimą laikyti amerikiečių jė-
ginklais aprūpinta ir gerai gas Pietų Vietname.

V. Sutkicne, V. Taraškienė,
San Francisco, Calif........ 1324

Kanados vajininkai .................... 1196
Chicago, Ill.................................. 1104
A. Bemat, Los Angeles, Calif. 936
Vera Smalstienė,

Livonia, Mich........................ 900
E. Kralikauskienė

Lawrence, Mass..................... 792
LLD 20 kp. ir Mot. skyrius, 

Binghamton,' N. Y.......... 678 j
J. Stanienė, Baltimore, Md..... 5521

Rochester, N. Y.......................... 508
Pittsburgh, Pa............................ 488
P. Beeis, Great Neck, N. Y. 456 Į
M. Žiedelis, Nashua, N. II.......  323
J. K. Alvinas, Yucaipa, Calif. 252
L. Tilwick, Easton, Pa............. 228
LLD 74 kp., New

Kensington, Pa.....................  144
C. K. Urban, Hudson, Mass. 108
Chester, Pa.................................. 72
Marytė Smalstis,

Ludington, Mich.................... 72

(Nukelta į 6-tą psi.)

Senatas priešingas militariniu 
jėgą avantiūrai Laose, Tailande
Washingtonas. — 78 bal-® 

sais prieš 11 Senatas nutarė 
uždrausti įsivėlimą i Laoso 
ir Tailando militarinę avan
tiūrą kuri gali privesti prie 
naujo Vietnamo karo.

New Delhis. — Indijos 
premjerė Gandhi pasakė In
dijos jaunimo konferencijai, 
kad agrikultūros ir pramo
nės gamybos augimas suda-

Taikos kovotojai nusitarė 
ginti Pantherių partiją

Washingtonas. — Trečio
jo moratoriumo susirinkime 
kalbėjo Kolumbijos distrik- 
to mokyklų tarybos narys 
Julius Hobsonas. Jis nuro
dinėjo, kad dabar svarbiau
sias visiems kovotojams rei
kalas sulaikyti terorą prieš 
Panthers partijos narius.

Susirinkime dalyvavo 
daugiau kaip tuzinas kong- 
resmanų, tarp kurių buvo ir 
E. Kennedy. Jie taipgi nu
rodinėjo reikalą ginti perse
kiojamus pantheriečius. Ko
va prieš reakcijos augimą 
yra susijusi su k o v a

prieš karą Vietname, kalbė
tojai nurodinėjo.

Nutarta teikti visokiario- 
pą pagalbą persekiojamiems 
Panthers partijos nariams.

Kituose miestuose taipgi 
panašiai pasisakyta mora
toriumo susirinkimuose pa
dėti pantheriečiams kovoti 
prieš terorą.

Jungtinių Tautų Asamb
lėja dviem trečdaliais bal
sų nutarė sulaikyti civilinį 
vandenynų dugno resursų 
naudojimą už nacionalinių 
rubežiu. v

džiausioje skurdo padėtyje. 
90 procentai gyvennamių jau 
nebepatai somoje padėtyje, 
(sveikatos padėtis žemiausia 
visoje šalyje.

Ekonominė indėnų padėtis 
tokia sunki, kad 50 procentų 
indėnų yra bedarbių eilėse. 
Proporcionaliai vienai šeimai 
išeina apie $1,500 į metus pa
jamų.

Tai parodo, kad indėnų 
ekonominė padėtis daug sun
kesnė, negu negrų ir puerto- 
rikiečių.

Didžiulė dauguma žmonių 
naudoja aspiriną kaip vaistą. 
Bet jis kasmet apnuodina apie 
20,000 amerikiečių. Gydytojai 
tvirtina, kad apsinuodijimų es
ti gerokai daugiau, bet jie ne
raportuojami.

Aspirinas ne gydo susirgu
sio šalčiu, gripu, galvos skau
dėjimu, bet tik apstabdo 
skausmą tūlam laikui. O kai 
nejauti skausmo, tai gali ge
riau ipailsėti ir ligą greičiau 
nugalėti.

Bet kartu reikia žinoti, kad 
per didelis aspirino kiekis yra 
žalingas sveikatai, gali sukel
ti viduriuose netvarką, gali 
širdžiai pakenkti. Taip aiš
kina įžymūs daktarai.

Jie pataria labiausia sau
goti aspiriną nuo mažų vaikų, 
nes jiems gali tikrai būti pa
vojaus ir net gyvybei.

Maskva.— Tarybų Sąjun
gos ir Kinijos pasitarimai 
dėl rubežių pertraukti sa
vaitei, nes TSRS delegacija 
atvyko dalyvauti Aukščiau
siosios Tarybos suvažiavi
me.

TSRS žydai rašo apie 
emigraciją Izraelin

Maskva. — Dienraščiuose 
“Pravdoje” ir “Izvestijose” 
dabar telpa- nemažai pačių 
žydų parašytų straipsnių 
apie žydų emigraciją į Izra- 
elj.

Ten aiškinama, kad dau
guma žydų nenori išsikelti 
iš Tarybų Sąjungos, o tie 
žydai, kurie turi gimines 
užsieniuose, gali išvažiuoti. 
Bet kadangi diplomatiniai 
ryšiai su Izraeliu nutrauk
ti dėl Izraelio agresijos 
prieš arabus, tai apsisunki
na emigracija norintiems 
Izraelin važiuoti žydams.

Žydai taipgi nurodo, kad 
Tarybų Sąjungoje nėra jo
kio antisemitizmo, jokios 
tautinės ar rasinės diskri
minacijos. TSRS įstatymai 
tokią diskriminaciją skaito 
kriminalizmu ir prasižengu
sieji baudžiami.

Senatoriai pareiškė, kad 
Amerikos militarinė veikla 
Laoso teritorijoje sudaro 
pavojų naujam karui. Sena
torius Fulbright nurodė, 
kad mūsų militarinė veikla v
Laose vedama padidintu 
tempu.

69 bilijonų gynybos bilius 
buvo Senato užgirtas 85 bal
sais prieš 4.

Kongresas nutarė 15% 
pakelti pensijas

Washingtonas. — K o n g- 
resas vienbalsiai nutarė pa
kelti Social Security pensi
jas 15 proc, su sausio 1 d. 
25 milijonams pensininkų ir 
nebegalinčių dirbti ameri
kiečiu. c

Pensijų bilius dabar per
duotas Senato ir Kongreso 
konferencijai, o vėliau bus 
perduotas prez. Nixonui pa
sirašyti. Nixonas iš anksto 
pasakė, kad jis yra priešin
gas tokiam pakėlimui ir ne
pasirašys, jeigu bus pakelta 
virš 5 proc.

Rumunija už abiejų 
Vokietijų pripažinimą
Buchareštas. — Rumuni

jos Kompartija ir vyriausy
bė pareiškė, kad Vakarų 
Vokietija ir Rytų Vokietija 
turėtų būt pripažintos, kaip 
savistovios valstybės.

Toks pripažinimas nor
malizuotų Europos padėtį, 
kai su abiem Vokieti jom bū
tų užmegzti diplomatiniai 
ryšiai.

rys politinį pastovumą In
dijoje.

Nepaklusnūs kunigai— 
“erškėčių karūna”
Roma. — Popiežius Pau

lius ir vėl prakeikė tuos Ro
mos katalikų kunigus, kurie 
nepilnai sutinka su popie
žiaus enciklika ir kitais pa
tvarkymais.

Jis dabar paskelbė, kad 
tokie kunigai uždeda popie
žiui ant galvos “erškėčių 
karūną”, nuo ko jam tenka 
daug kentėti.

Washingtonas. — Natio
nal Planning Association 
pranašauja 1970 metais pra
monės gamybos sumažėjimą 
ir nedarbo padidėjimą iki 6 
proc. visos darbo jėgos.

Jaunieji demokratai 
pasmerkė karą

Las Vegas.— Jaunųjų de
mokratų organizacijos su
važiavimas pasisakė už tuo
jau tinį Amerikos jėgų iš
traukimą iš Vietnamo.

Pirminiku išrinktas Da
vid Sternaff, kovotojas 
prieš karą Vietname.

Washingtonas. — Aukš
čiausiasis teismas nuspren
dė uždrausti rasinę diskri
minaciją visose poilsio ir pa
silinksminimo įstaigose. Ra
sinės diskriminacijos palai
kytojai gali būti baudžiami.

Washingtonas. — Pramo
ninė gamyba lapkričio mėn. 
žymiai sumažėjo.

Prez. Nixonas pasižadėjo dar 
50,000 karią ištraukti

Washingtonas.—Gruodžio 
15 d. raportuodamas per te
leviziją ir radiją apie Viet
namo padėtį, prez. Nixonas 
pasižadėjo, kad iki 1970 me
tu balandžio 15 d. ištrauks 
iš Pietų Vietnamo dar 50- 
000 karių. Tuomet bus iš
traukta iš Pietų Vietnamo 
110,000 kariu. Pasiliks 434, 
000.

Militariniu Amerikos jė
gų mažinimas Pietų Vietna
me, sako Nixonas, priklau
sys nuo 3 sąlygų: kaip vyks

Paryžiaus pasitarimai, kaip 
vyks vietnamizacija ir kaip 
veiks priešų jėgos. Nixonas 
nurodė, kad taikos derybos 
nedaro jokio progreso, viet
namizacija dari progresą, 
priešo jėgos nedidėja.

Iš to galima daryti išva
dą, kad Vietnamo karas 
neina prie pabaigos, kad 
Nixonas yra linkęs tęsti ka
rą “iki laimėjimo teisingos 
taikos”, tokios taikos, ko
kios nori Nixono adminis
tracija ir Pentagonas.

PietŲ Vietnamo asamblėja atmetė 
Thieu palaikomą cenzūrą

Saigonas.— Pietų Vietna-0
m o asamblėja (parlamen
tas) atmetė prezidento 
Thieu reikalavimą patvir
tinti įstatymą, kuris draus
tų spaudoje kritikuoti val
džios politiką ir kad tuo 
klausimu asamblėja palai
kytų cenzūrą.

Nors prez. Thieu asamb
lėjoje pralaimėjo, bet ir to
liau griežtą cenzūrą palai
ko. Jau uždarė daugiau kaip 
30 laikraščių ir redaktorius 
bei leidėjus nubaudė.

Londonas. — 23 metų B. 
R. Letts pagimdė seks
tetą — 5 mergaites ir Vie
ną berniuką. Vieną pagim
dė negyvą.

Vakarų Berlynas. — 10, 
000 demonstravo prieš Viet
namo karą. Kituose mies
tuose taipgi įvyko demons
tracijos prieš karą.

Tripolis. — Iš Libijos an
glai vyksta namo. 1,700 šei
mų jau išvyko. Jie likviduo
ja militarinę bazę. 4,000 
amerikiečių dar vis laikosi 
militarinėje bazėje arti Tri
polio, nors Libijos valdžia 
reikalauja likviduoti bazę.

Graikija jau nelaukė 
iš tarybos išmetimo
Atėnai. — Graikijos mili- 

tarinės valdžios užsienio mi
nistras Panajotis Pipinelis 
pranešė, kad Graikija nuta
rė pasitraukti iš Europos 
tarybos.

Ji tai padarė pirma, ne
gu bus išmesta, nes jau dau
gelis Europos valstybių pa
sisakė už Graikijos išmeti
mą iš Europos tarybos, ka
dangi ji ir toliau persekioja 
kovotojus už demokratiją.

c
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Dviejii įžymiui juodyjy 
veikejii balsas

AIŠKIAI ir griežtai prieš Vietnamo karą yra nusi
statę du Įžymūs juodųjų žmonių veikėjai—Mrs. Carlotta 
King ir Harry Belafonte. Mrs. King sako, kad šis ka
ras yra vedamas už palaikymą baltojo kolonializmo Azi
joje. Jungtinės Valstijos siekia Vietnamą ir visą Piet
rytinę Aziją pastoviai valdyti. Tai pagrindinis šio karo 
tikslas, kuris yra slepiamas nuo Amerikos ir pasaulio.

Dainininkas Belafonte ypatingai aštriai pasmerkė 
prezidento Nixono taip vadinamą šio karo “vietnami- 
zaciją.” Jis sako: “Tai reiškia tik kitą rasizmo formą. 
Mes apginkluojame vietnamiečius ir vadovaujame jiems, 
kad jie vieni kitus žudytų. Juodieji žmonės žino, kad 
Amerika nepateko į Vietnamą netyčia. Tai būtų tolygu 
lapės patekimui netyčia į vištidę.” Šis karas, kitais žo
džiais, buvo mūsų vyriausybės pradėtas su tam tikrais 
tikslais, kurių dabartinė vyriausybė tebesiekia.

O karas vis tiek bus tęsiamas
PEREITĄ pirmadienį prezidentas Nixonas vėl kal

bėjo į Amerikos žmones Vietnamo karo klausimu. Kaip 
lapkričio 3 dienos, taip ši buvo grūmojančio pobūdžio 
kalba. Vietnamiečiai turi pasiduoti, arba jie bus sunai
kinti. Jis tiesiog pakartojo lapkričio 3 dienos savo kal
bos punktą, kuriame jis pareiškė: “Jeigu aš prieisiu iš
vados, kad priešo veiksmai sudaro pavojų mūsų liku
sioms jėgoms Vietname, aš nedelsiu griebtis tvirtų ir 
efektingų priemonių padėčiai išspręsti.”

Tiesa, kad prezidentas paskelbė dar iš Vietnamo iš
trauksiąs apie ateinančių metų balandžio vidurį kitus 50,- 
000 amerikiečių. Bet, viena, ten pasiliks dar 434,000 mū
sų kareivių, antra — tai nereikš karo veiksmų suma
žėjimą, nes juos pavaduos nauji paruošti Pietų Vietna
mo armijos daliniai.. Vadinasi, nė žingsnio arčiau prie 
taikos, kurios ištroškusiai laukia ne tik Amerikos žmo
nės, bet visa žmonija.

Prezidentas savo kalboje džiaugėsi, kad karui tęsti 
jis susilaukė didelio padrąsinimo iš atsiliepimų į jo lap
kričio 3 dienos kalbą ir iš Kongreso Atstovų buto jo po
litikos užgyrimo. Kaip žinia, Atstovų butas 334 balsais 
prieš 55 užgyrė karo tęsimą, kol nebus pasiekta “teisin
ga taika Vietname.”

Viską sudėjus, tai reiškia, kad jokių perspektyvų 
nesimato šiam karui užbaigti numatomoje ateityje. Tai 
reiškia, kad kas savaitė tenai džiunglėse kris po daugiau 
kaip šimtą mūsų jaunų vyrų ir tūkstančiai bus .sužeistų. 
Tai reiškia, kad tiek pat tūkstančiai kris vietnamiečių, 
didelėje daugumoje nieko nekaltų civilinių žmonių.

. Ryšium su tuo, mes turime nuoširdžiausiai pasvei
kinti 34 New Yorko valstijos seimelio (legislatures) na
rius, kurie yra suplanavę duoti sumanymą valstijos sei
meliui, kad jis pareikalautų Washington© vyriausybės 
be jokio delsimo ištraukti iš Vietnamo visas ginkluotas 
Amerikos jėgas. Reikia, kad New Yorko piliečiai juos 
šiame žygyje paremtų. New Yorko valstijos seimelio 
pasisakymas reikštų labai daug. Panaši mintis kiltų 
ir kitų valstijų seimeliuose.

Tai kurlink Amerikos ekonomija?
Federal Reserve Boardo raportas už lapkričio mė

nesį apie šios šalies ekonominę padėtį kelia didžiausio 
susirūpinimo industriniuose ir finansiniuose rateliuose. 
Rarportas parodo, kad šalies pramoninė gamyba per 
lapkričio mėnesį sumažėjo žymiai daugiau, negu per bet 
kurį kitą mėnesį nuo rugpiūčię pradžios. Toks ar gal 
net didesnis gamybos sumažėjimas numatomas ir per 
gruodžio mėnesį. Kalbama, jog mes jau turime “penk
tojo po Antrojo karo pramoninio atslūgimo” pradžią. 
Kaip ilgai ji tęsis ir kaip giliai ji bus, dar esą anksti 
pasakyti.
=~--------- .................. ------------------------------------------------ ;---------- ; ■ 1. ■■

Nuostabus stiklas
Unikal i o s puslaidininkų 

savybės labai susijusios su 
jų kristalinės gardelės san
dara. Atrodė, jog pati teori
ja sako, kad busimąjį elek
tronikos progresą dar ilgai 
lydės kristalas. Kaip nuste
bo fizikai, kai jie sužinojo, 
kad Leningrado Jofės fizi- 
kos-technikos institute pir
mą kartą gauti amorfiški 
stiklai, kurie yra puikūs 
puslaidininkiai. Dar daugiau 
— jie žymiai pralenkia savo

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

kristalinius pirmtakus.
Pavyzdžiui, įdėjus nau

juosius puslaidininkius į 
elektronines skaič i a v i m o 
mašinas, pasirodė, kad jos 
pradeda veikti 100 kartų 
greičiau. Be to, -stikliniai 
puslaidininkiai nebijo radia
cijos. Ši unikali savybė ypač 
vertinga, jei priminsime, 
kad kai kurie amerikiečių 
palydovai orbitoje nutilo, 
nes nustojo veikti pū^la^i- 
ninkės saulės baterijos. JaS 
“sunaikino” kosminė radia
cija.

GYVENK 
ŠYPSODAMASIS, 
ŠOKDAMAS ir 
DAINUODAMAS

Lietuvoje esama nemažai 
žmonių, kurie jau atšventė 
savo 100-ąjį gimtadienį. An
tai Dusetų K. Būgos viduri
nėje mokykloje įvyko kraš
totyrininkų tokiems žmo
nėms pagerbti suruoštas va
karas. Jų susirinko net aš
tuoniolika. Korespondentas 
F. Strikas aprašo iš jų vie
ną. Jis rašo:

Kaip pragyvenau šimtą me
tų ? — tarsi pati save klau
sia dusetiške Leokadija Kviet- 
kauskienė. — Ogi kad visada 
linksma buvau, kad niekada 
nesibariau, kad man visur ge
rai buvo. Tai, tur būt, todėl 
ir senyn neinu. Mano vyras 
su savo pirma žmona kaip ka
tė su šunim gyveno. Tik bar
niai, ir peštynės namuose. Kai 
jis liko našlys ir aš susiruo
šiau už jo tekėti, visi labiau
siai atkalbinėjo — kaip su to
kiu sugyvensianti. Iš karto su 
juo pradėjau gražiuoju, links
mai, tai per dvi dešimtis metų 
nė karto nebuvom susibarę.

Kaip viskas paprasta ir aiš- 
k u : gyvenk šypsodamasis, 
šokdamas, dainuoda m a s, ir 
pragyvensi šimtą metų! Čia 
vis tik reikalingas nedidelis 
paaiškinimas. Senosios Kviet- 
kauskienės gyv e n i m a s toli 
gražu nebuvo toks jau lengvas 
ir linksmas. Patys pagalvokite. 
L. Kvietkauskiene užaugino, 
kaip ji pati sako, dvi eiles 
vaikų: savo šešis ir septynis 
vyro. Du jų žuvo Didžiajame 
Tėvynės kare. Šeima netu
rėjo nei savo žemės, nei pa
dorios pastogės virš galvos. 
Reikėjo tarnauti svetimiems, 
darbštumu nugalėti visas gy
venimo kliūtis.

...Net ir-čia, gražiai iš
puoštoje Dusetų K. Būgos vi
durinės mokyklos salėje, į ku
rią šį atmintiną vakarą Biržų 
ir Ignalinos, Molėtų ir Kupiš
kio, Rokiškio ir Švenčionių, 
Utenos ir Zarasų kraštotyri
ninkai suvežė aštuoniolika 
stipriausių savo apylinkių šim
tamečių, klausydamasi šiltų 
žodžių ir skambios dusetiškių 
dainos, darbštuolė Leokadija 
numezgė pusę pirštinės. Kai 
vienas šio vakaro organizato
rių Zarasų kraštotyrininkų 
skyriaus tarybos pirmininkas 
A. Žilėnas parodė iškilmingo 
vakaro dalyviams jos rankdar
bį, salė pratrūko plojimais.

Tai tik vienas epizodas iš 
'šį rudenį įvairiuose respubli
kos kampeliuose vykusių jau
nimo susitikimų su šimtame
čiais. Tai, be abejonės, vie
nas gražiausių pastarųjų me
tų kraštotyros entuziastų dar
bų pelnytai paskirtų V. Leni
no gimimo šimtųjų metinių 
garbei.

JI KOVOJA Už
TEISINGĄ REIKALĄ, 
IR JI NUGALĖS!

Socialistinių šalių vadovų 
susirinkimas, įvykęs Mask
voj e> apsvarstė Amerikos 
agresiją prieš Vietnamą ir 
išleido pareiškimą, kuriame 
aštriai kritikuojama ir 
smerkiama Amerikos politi
ka. Pareiškime sakoma:

Susitikime atstovaujamų so
cialistinių šalių partiniai ir 
valstybiniai vadovai smerkia 
agresyvią imperialistinių JAV 
sluoksnių politiką, barbariš
kus Amerikos kariaunos susi
dorojimus su taikiais Pietų 
Vietnamo gyventojais. Jie pa
reiškia, kad broliškosios ša
lys, vadovaudamosi proletari
nio internacionalizmo ir jų iš
tikimybės taikai, tautų nepri
klausomybės ir laisvės princi
pais, ir ateityje teiks Visapu- 
shką paramą teisingai Vietna- 
nuNŪaudies kovai, kol bus pa

darytas galas agresyviam ka
rui prieš Vietnamą.

Visų šalių vyriausybių, po
litinių ir visuomeninių organi
zacijų, tikrai susirūpinusių 
taikos išsaugojimmu, pareiga 
telkti kovos frontą, kad būtų 
apginti nacionaliniai Vietna
mo liaudies lūkesčiai ir neati
mamos teisės į nepriklausomą 
bei laisvą vystymąsi dar la
biau stiprinti paramą ir soli
darumą su kovojančiu Vietna
mu.

Vietnamo liaudis kovoja už 
teisingą reikalą, ir ji nugalės!

AR KAS IŠDRĮS JUOS 
PATRAUKTI 
ATSAKOMYBĖN

Kanadiečių “Liaudies bal
sas” amenkiečių elgesį Viet
name lygina prie nacių siau
tėjimo Antrojo pasaulinio 
karo laikais. Vedamajame 
“‘Viršžmogių darbeliai” sa
koma:

Jau aišku, kad JAV kariuo
menė labai brutališkai elgiasi 
Vietname. Jau patys karei
viai iškelia viršun, kaip jiems 
buvo įsakinėjama šaudyti civi
lius. Bet tai, kas iškeliama da
bar, nėra viskas. Tai tik tie 
įvykiai, kurių jau nebegali
ma ignoruoti.

Amerikiečiai gali taip elgtis 
su vietnamiečiais, kaip su prie
šais, taip ir su “savais,” dėl 
to, kad jie jaučiasi saugūs, 
žino, kad nėra dar tokios jė
gos, kuri galėtų nubausti.

Vokiečiai taip galvojo ka
riaudami Europoje. Kai jie 
ėjo pirmyn viską nugalėdami, 
jie nieko nepaisė. Tik kai pra
dėjo pralaimėti, puolė savo 
kruvinus darbus trinti. Bet 
nebesuspėjo.

Jeigu amerikiečiai būtų 
lengvai laimėję, niekam nebū
tų atėję į galvą kalbėti apie 
tai, kas dedasi Vietname. Bet 
amerikiečiai nelaimėjo. Galin
gos jėgos įklimpo. Ir kai kam 
pradeda neduoti ramybės jų 
sąžinė. Gal vienas kitas bus 
paimtas atsakomybėn. Bet ar 
kas drįs patraukti atsakomy
bėn tuos, kurie tą karą pra
dėjo, kurie nustato jo eigą?

Yra žinoma, kad kada tai, 
kur tai, kad sulaikyti dar
bininkus savo įtakoje, kad 
jie nekiltų prieš religinius 
vadus, kad nesidėtų į kovas 
už gėrio reikalus, kunigai 
ėjo į darbavietes, į įmo
nes, niekam nežinant, ir se
kė parapijonų žingsnius.

“Kaip danguj, taip ir ant 
žemės,” poteriuose yra pa
sakyta. Kunigai, dirbdami 
kartu su paprastais darbi
ninkais, jautė ir tą patį sun
kumą ir išnaudojimą, o ka
dangi aplinka nustato žmo
gaus laikyseną bei mintis, 
tai, bematant, paliko simpa
tingi vargšams, išstojo prieš 
išnaudotojus ir prieš savo 
viršininkus.

Gal ir ne visai taip, bet 
mes matom šiandien Ameri
koje kunigus, minyškas, in
teligentiją, mokytojus, pro
fesorius, einant kartu į gat
vę ir žengiant koja kojon 
protesto demonstracijose su 
savo studentais, su kalviais, 
gydytojais. Kas jie bebūtų, 
bet visi eina tuo bendru rei
kalu: už lygias teises, prieš 
karą Vietname, prieš aukš
tas kainas, prieš infliaciją. 
Galimas daiktas, kad jie vi
si turi mažiau ar daugiau 
skirtingą samprotavimą vie
nu ar kitu klausimu, bet 
svarbiausiais buities reika
lais, visu keliai susisiekia.

Daug atidžios tenka kreip
ti į mūsų jaunimą. Pas jį 
randasi gerųjų pusių, bet 
čia tikrojo proletarinio jau
nimo kaip ir nerandam. 
Mes pastebim daugumoje vi
durinės klasės jaunimą atei
nant į kovas, ir jis ateina su 
visais savo blogais papro
čiais. Negana' to, kad jiej, 
keršydami savo klasei, pa
stumia į šalį jos kultūrą, 
papročius, švarą. Stengiau
si įrodyti, kad turtingosios 
klasės kultūra, tvarka, tei
sės, niekam nėra vertos. O 
kovojant prieš viską, viską 
pastūmus į šalį, jau nebeturi 
ant ko dorai atsistoti.

Prieš ką reikia vesti ko
vą, o kai prieš ką ir nėra 
reikalo e i k v o t i s. Kodėl 
vaikščioti nešvariems, nesi
prausus, nesiskutus Kodėl 
vartoti narkotikus, LSD, 
marijuaną? Tas pul do 
žmogaus garbę, žlugdo cha
rakterį, veda į netvarką.

Buržuazija, matydama, 
kad jų sūnūs ir dukros ap
leidžia jų eiles ir eina į ko
vas, pradeda susirūpinti, 
ieškoti priežasčių, kodėl taip 
Įvyko.

Iškeliama aikštėn, kad tos 
rūšies jaunimas nesusitvar
ko lytiniai, o tai yra prie
žastis ir visos eilės nesėk
mių. Kodėl čia nekeliamas 
jaunimo klausimas abelnai? 
Gal todėl, kad jaunimas, ku
ris nepasiekia aukštesnių 
sferų, neturi progų ir iš
tvirkti.

“The Religion Magazine” 
iškelia apverktiną padėtį, 
kuri įsigalėjus aukštesniuo
se sluoksniuose. Koleginis 
jaunimas ištvirkauja lyti
niai, o todėl, kad apie lyti
nę kultūrą neturi žinojimo. 
“Apie lytį, apie lytiškąją 
meilę, jie negavo patarimų 
nuo savo tėvų, nuo mokyto
jų, nes, visų pirma, jų tė
vai nebeturi gabumų aiš
kinti lyties kultūrą. Nega
vę5 patarimų mokyklose, to
dėl, kad mokyklose to ne
moko, o jei ir mokytų, tai 
žemesnėse klasėse dar būtų 
per jauni tą aiškinimą pri
imti, o jau aukštesnėse kla
sėse jie nesėdi, jie jau eina 
duonos pelnytis”.

Koleginis jaunimas yra

KODĖL KRIKŠČIONYS 
DEMOKRATAI 
PRALAIMĖJO

Kanadiečių klerikalų “Tė
viškės žiburių” korespon
dentas J. Kairys savo pra
nešimui iš Vak. Vokietijos 
uždėjo antraštę “Partija, 
stovėjusi ant galvos.” Jis 
kalba apie Vokietijos krikš
čionių demokratų pralaimė
jimą ir netekimą valdžios 
vairo.

Tai kodėl gi jie pralaimė
jo? Ogi todėl, kad jie “ne
turėjo tinkamos rinkiminės 
strategijos bei programos, 
kuri būtų galėjusi imponuo
ti plačioms masėms. Pasak 
generalinio sekreto r i a u s, 
partija stovėjusi ne ant ko
jų, o ant galvos.”

Toliau Kairys rašo:
Sekusiems parlamento rin

kimus buvo gana aiškiai ma
tyti, kad krikščionys demo
kratai nepajėgia pagauti ma
sių dėmesio, mažai ką žada, 
kai tuo tarpu socialdemokra
tai žadėjo labai daug. Krikš
čionių demokratų partija per
daug pasitikėjo savo nuopel
nais atstatant kraštą iš karo 
griuvėsių ir savo politikų po
puliarumu. Ji užmiršo, kad 
milijonai jaunų rinkikų neat
simena pokario sąlygų ir ne
gali palyginti su dabartine ge
rove, kuri atėjo krikščionims 
demokratams valdant. Jaunieji 
vokiečiai žiūri į ateitį ir dėlto 
balsavo už socialdemokratus, 
kurie savo propagąndoję kaip 
tik pabrėžė ateities planus. 

mažiau ar daugiau viduri
nės klasės žmonės, gal todėl 
jais ir susidomėta. Nu
spręsta, kad religija, bažny
čia, dvasininkai, yra kom- 
petentiški aiškinti prieaug
liui lytinę meilę, lytinę kul
tūrą. Manoma, kad nuo 
dvasininkų jie* pasitikimai 
priims patarimus.

Ar jaunimas taip numa
to? Ar jie prašo kunigų, 
kad jiems aiškintų apie ly
tinį gyvenimą?

Jau iš anksto galima nu
matyti, kad kunigai yra pa
tys prasčiausi profesoriai 
aiškinti lytinę kultūrą, nes 
čia nenuodėmės klausimas, 
ne dangaus siūlymas jau
nuoliams, o paties gyveni
mo būt'^.as reikalas.

Dzūkelis

Daug kryžiuočių nuo 
Malburgo

Dar ankstyvoje vaikystė
je girdėdavome apie Mal- 
burgą — .Marienburgą — 
kryžiuočių ordino sostinę! 
Malburgas skaudžiai įstri
gęs į lietuvio širdį.

Plaukiant Nogatės upe, 
jau iš tolo dunkso milžiniš- 
|ki Malburgo bokštai. Aukš
tosios pilies bažnyčios bokš
tai ir didžiuliai mūrai nu
teikia taip, tartum pasuk
tum istorijos laikrodį keliais 
šimtmečiais atgal.

Lipi įvijiniais pilių laip
tais, žingsniuoji tamsiais 
koridoriais, užsuki į praš
matnias menes ir, rodos, 
štai sutiksi kokį nors riterį, 
knechtą, o gal ir patį ma
gistrą. Užeikim į ištaigingą 
refektorių, apšviestą dešim
čia langų į Vislą. Briduhoti 
jo skliautai paremti vienu 
vieninteliu stulpu. Čia po
sėdžiaudavo kryžiuočių ka
riniai vadai. Pasakojama, 
jog per vieną tokį posėdį jau 
po Žalgirio mūšio, kai tvirto
vė buvo apsupta, Vytauto ka
riai šovė iš patrankos, no
rėdami nukirsti tą stulpą. 
Deja, akmeninis sviedinys 
nekliudė stulpo, jis įstrigo į 
priešingą sieną refektoriaus 
viduje.

Šioje “kuklioje ir maldin
goje sostinėje” daugelį kar
tų buvo minimas Lietuvos 
vardas, keikiami ir prakei
kiami lietuviai. Čia buvo 
kuriami sukčiausi pla n a i 
jiems paklupdyti. Tvirtovės 
požemiuose buvo nukankin
tas ne vienas lietuvis. Čia 
kalėjo ir kunigaikštis Kęs
tutis. Sumaniai pasprukęs, 
šis narsus karo vyras iš 
Trakų atsiuntė magistrui 
laišką, žadėdamas priimti 
svetingiau...

Diplomatiniais sumeti- 
mais Malburgė" - Marienbur
ge ne kartą lankėsi didysis 
Lietuvos kunigaikštis Vy
tautas, jo žmona, lietuvių 
ir žemaičių pasiuntiniai. 
Vytauto kryžiuotieji teuto
nai siaubingai bijojo. Ta jų 
baimė buvo visiškai pagrįs
ta. Keturiasdešimt Vytau
to kariuomenės vėliavų 
drauge su Lenkijos, Mozū- 
rijos ir rusų pulkais Žalgi
rio mūšyje Ordiną sudaužė. 
Kryžiuotiškasis Malburg a s 
sulaukė saulėlydžio.

A. Vabalas 
Malburgas,
Lenkijos Liaudies Respub
lika

Romia. — Trys didžiosios 
unijų federacijos pasmerkė 
teroristus, kurie sprogdino 
bombas Milane, Romoje ir 
kai kur kitur. I

Myliu Tėvynę
Ir žalią rūtą '--V 
Myliu tėvelį 
Myliu motutę 
Myliu berželį, 
Kur kieme auga 
Myliu seselę 
Ir josios draugę.
Myliu brolelius 
Savo mažuosius 
Tegu jie auga 
Sveiki, kaip uosiai 
Taipogi myliu 
Vaikystės draugą 
Šiltą draugystę 
Širdyje saugau 
Myliu ir dėdę 
Laukų artoją 
Ir žalią klevą 
Ošiantį gojuj 
Myliu ir pievą 
Margai gėlėtą 
Mano vaikystėj 
Kur bėginėta. 
Kur bėginėta 
Kur gėlės skinta 4 
Kur su mergaitėm V 
Vainikai pinta. 
Ir rugių lauką 
Vingiuotą kelią 
Tėviškėj savo 
Myliu be galo 
Obelį seną — 
Girgždančią svirtį 
Kvepiančią dūmais 
Senąją pirtį.
Myliu aš viską 
Gimtinėj savo 
Topolių kvapą 
Ir gelsvą javą

II
Sraunus upelis 
Lengvai čiurlena 
Dienas jaunystės 
Man jisai mena 
Čia pirmą meilę 
Prie jo patyriau 
Čia aš subrendau, 
Čia tapau vyru. 
Čia aš liūdėjau 
•Skausmo minutėm 
Dalinau džiaugsmą 
Paukščiam, lakštutėm... 
Todėl ir myliu 
Baltą beržyną 
Paslaptis mano 
Jis vienas žino..

III
Myliu šermukšnio 
Uogų raudonį 
Ir karkia vytės 
Pažįstu skonį 
Nors tai rašyti 
Ir nepatogu 
Mat, tada rykšte 
Auklėjo žmogų. 
Bet prisimint 
Šita malonu... 
Darbą pamėgau 
Netapau ponu. i
Išmokau vertint ■
Darbą ir triūsą 
Kasdien gražėjo 
Tėviškė mūsų.
Darbais ją puošia 
Myli ne žodžiais 
Darbo jaunimas 
Gimtajam sodžiuj. 
Brangus man kaimas 
Kuriam išaugau > 
Pagarbą, meilę 
Širdy jam saugau.

IV
Vasarą'mielą .
Tėviškėn .vykstu 
Nes jos nematęs 
Vystu ir nykstu.
Laukai gimtieji 
Džiugiai sutinka 
Darbas artojo 
Man labai tinka 
Vėl šieną piaūhu 
Vėl griebiu piėvą 
Pakrašty sodo 
Man moja ievos. 
Jėgas atgaunu 
Vėl sūstiprėju 
Čia. saulę, vėją 
Aš glamonėju. U 
Tvirtai ant žemės 
Kojom vėl.stoju 
Jėgų man teikia 
Žemė gimtoji. >

I\ A» Stunženas
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V. BOVINAS I
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25 metai po pergales Lietuvoj
1939 metais Vokietija užpuolė Lenkiją ir kitas Eu

ropos valstybes. Tai buvo II Pasaulinio karo pradžia. 
1941 metais Hitleris pasalingai užpuolė Tarybų Sąjun
gą—pirmiausiai nusiaubė Lietuvą. Prieš 25 metus Ta
rybų Lietuva buvo išvaduota iš hitlerinės okupacijos.

Pasaulio istorija iki tol nežinojo tokio nuožmaus, 
taip nužmogėjusio karo, kokį užkūrė rudasis vokiečių fa
šizmas. Tas karas palaidojo 54 milijonus gyvybių ir pa
liko 90 milijonų sužalotų, invalidų. Lietuva, kaip vals
tybė ar tauta, buvo išbraukta iš žemėlapio. Per šimt
mečius Hitlerio karą Lietuvoje minės Marytės Melnikai- 
tės, Pirčiupio Motinos, IX Forto ir kiti paminklai.

Lietuva degė ugnyje. Hitleriniai žvėrys griovė-de- 
gino jos miestus ir kaimus—žudė jos sūnus ir dukras. 
Apie tą karą sukurta tomai istorijos, literatūros, poe
zijos ir šimtai paminklų. Poezija, kurią sukūrė tuo 
metu lietuvių tautos poetai, ir šiandien yra gyva — 
jaudina skaitytojus ir klausovus sueigose, susirinkimuo
se. Poetė Salomėja Nėris rašė:

Liepsnos šokinėja, dega — 
Lyg raudonos skaros.
Siaubas dumia ryto ragą:

. Karas! Karas! Karas!

4 Temdo Lietuvos padangę
Vokiški lėktuvai.
žūva laisvės dienos brangios, 
Mūsų laimė žūva.

šimtais jos kyla partizanų vyrų,\ 
Atkeršyt šaukia pavergtą šalj! 1
Ir bunda kraštas tarp žaliųjų girių 
Pasmaugt fašistai Lietuvos negali.

0 jau 1943 metais poetas grįžta į tėvynę, nes ten
Vėl 
Vėl

pakyla iš peleno .pilko, 
išdygsta žolė ant kalvų. . .

laukai supa tėvynės dainą, 
Miestuos žiebiasi vėl žiburiai...
Vėl

Kovotojai eina į pergalę, nes:
Šaukė Dniepras mus, Kijevas žilas, 
žalio Krymo padangė melsva, 
šaukė mus marios Baltijos gilios, 
šaukė motina mūs Lietuva.

Iš keliones po gimtąją žemę 
su Jonu Gužu

Kūdikių nekaltas kraujas
Girdo baltas kopas.
Braido jį prakeiktos gaujos, 
žmogėdžio kanopos.

Bet hitlerinės “kanopos” negalėjo suminti poetės ko
vingą dvasią. Ji ėjo Į kovą, šaukė Lietuvos sūnus gesinti 
karo ugnį. Tėvynei Salomėja reiškė meilę ir viltį. Pasi
traukus į Tarybų Sąjungos gilumą, poetė nerimo be Lie
tuvos :

Sukruvinta ir apiplėšta
Ji stovi mano akyse.
šimtus aš mylių eisiu pėsčia.
Kol gyvą pamatysiu.

žydės ten sodai, svyruos vaisiai,
Ar lapai kris pageltę, —
Aš keliais i tave pareisiu
Per lietų, gruodą, šaltį.

Poetė kentė sielvartą ir nerimavo, kad Lietuvoj
žemė dega po vokiečių kojom
Šliuksi kraujas po batais fašistų.
Mes kovosim, neliausim kovoje, 
Kad tėvynei tas jungas nukristų.

Poetė viltingai sveikino partizanus, kurie Lietuvos 
kaimuose ir miškuose kovojo prieš vokiečių fašistų oku
paciją. Meilę broliams ir kovą fašistams poetė reiškė 
gražiausiuose poezijos kūriniuose:

S. Nėries, A. Venclovos, K. Korsako ir litų to me
to poezijoj atsispindi visas tėvynės karo pavmkslas. Jo
je pajunti liaudies kerštą fašistų brutališkumui, meilę 
tėvynei, šalies grožiui ir meilę žmogui. Joje išreikšta mi
lijonų žmonių sielvartai ir siekiai, jų idėjos ir kovos.

Prieš Hitlerio gaujas viena Lietuva negalėjo atsi
spirti. Tik visos tarybinės tautos galėjo sutriuškinti hit
lerines gaujas. Poetas K. Korsakas 1942 metais vaizdin
gai išreiškė internacionalinę tautų draugystę:

Draugai kariai iš Kazachstano, 
Iš Ukrainos žydinčių laukų, 
Iš stepių saulėtos Kubanės, 
Kur jūs žirgai eiklieji ganės. 
Iš Gruzijos kalnų ir klonių Ajastano, 
Kur vynas sirpsta tarp šakų 
Ir medžių gyslomis! sruvena, 
Iš šiaurės tolimos ir Sibiro miškų. 
Visi, visi iš mūs armijos pulkų — 
Jūs ginate tėvynę mano, t 
Nors joj nė karto negyvenot, 
Nors nė iš tolo dar nematėt, 
Koks jos pavasari dangus. . .

Poetas šaukė:
Draugai, kariai raudonarmiečiai,
Vaduokit mano jūs tėvynę 
Kaip savo krašto gimtą dali.

Ir laikas bėgo. Poezijos šūkiai buvo teisingi—tautų 
brolybė laimėjo. Atėjo 1943-44 metai. Pasiekė ir mus, 
šiapus Atlanto, viltingos telegramos. Mename, kaip mus 
džiugino, kai Hitlerio gaujos buvo sutriuškintos prie 
Stalingrado, prie Maskvos, prie Leningrado. Vėliau—ir 
Lietuvoj.

Tarybiniai kariai 1944 metų liepos 13 dieną išvijo 
okupantus iš Vilniaus.. Už Lietuvos laisvę didvyriškai 
kovojo Lietuvos partizanai ir lietuvių karių 16-ji divi
zija. Kaip žinome, po Lietuvos išvadavimo, raudonoji 
armija vijosi hitlerininkus iki Berlyno ir ten juos už
baigė—tai buvo galas ir pačiam Hitleriui.

Tiems, kurie kovoje mirė už Vilnių, poetas Nekro
šius sako:

(Tąsa)
Iš Anykščių iš lėto važiuo

dami, sustodami ties gra
žiausiomis y vietomis, istori
niais paminklais, stambes- ' 
nėmis įmonėmis, įdomesnė
mis mašinomis, sudėtinges
niais žemės bei statybos 
darbais pravažiavome visą 
Aukštaitiją, per Kovarską, 
Taujėnus, Panevėžį, Radvi
liškį, Šiaulius, Kuršėnus, 
Akmenę, Mažeikius ir pa
siekėme Ylakių apylinkėje 
esančią Pašilę, o iš čia ir jos 
kaimyninį kaimą Gricaičius, 
Stefanijos Sasnos tėviškę, 
kur gyvena jos brolis An
tanas Malinauskas ir jo du 
sūnūs ir dukra su savo šei
momis. Paviešėję Stefos tė
viškėje, susipažinę ir išsi
kalbėję su giminėmis, apėję 
tvartus, kiaulide, daržus ir 
kolūkines sodybas mes trau
kėme per Skuodą, Mosėdį, 
Salantus, Palangą, Klaipė
dą, Raseinius į Kauną.

Panevėžyje
Vargu į kelius puslapius 

būtų įmanoma parašyti ką 
mes matėme ir kaip atrodo 
visi pravažiuoti miestai, 
kaimovietės, vienkiemiai, 
žmonės, galvijai, gyvuliai, 
trobesiai ir kita aplinka. 
Buvome sustoję stambiame 
pramonės centre Panevėžy
je. Tai miestas, kuris artėja 
prie šimto tūkstančių gy
ventojų. Didesnė pusė visų 
miesto trobesių yra pokario 
statyba. Svečiui labai pati
ko tai, kad visos stambiosios 
miesto įmonės, statybos, pa
lyginti tolokai nuo gyvena
mųjų kvartalų. Jos tuo būdu 
mažiau teršia orą. Pokario 
metais siauragatvis miesto 
centras užleido savo vaidme
nį erdviam, naujausiais gra
žiais trobesiais pastatytam 
centrui, kuris randasi pag
rindinių Panevėžio susisie
kimo arterijų sankryžose. 
Čia pasistūmėjo ir prekybi-

MŪSŲ SVEIKATA

mėnesį siųsti telegramas. 
Labai idiliškai įrengta pa
grindinė valgykla. Visi sta
lai drauge su girnomis iš
lėto sukasi. Visi baldai, vir
tuvės rakandai ir sienų pa
puošimai primena tolimą se
novę ir jos padavimus. Šis 
senasis vėjo malūnas jau 
šimtmečius tarnavęs apylin
kės valstiečiams, dabar tar
nauja visos Lietuvos turis
tams ir gilių įspūdžių ir 
kontrastų mėgėjams, kurie 
šimtus kilometrų atvyksta, 
kad bent kartą čia papie
tauti, arba ištisą vakarą ja
me praleisti, pasilinksminti. 
Malūno sienos—storos lau
ko akmenų sienos.

Tačiau ne vien tik Šedu
va garsi savo atrakcionais. 
Jais garsus ir Radviliškis. 
Nedavažiavus Radviliš k i o 
miesto keleiviai būtinai už
suka į medžiotojų užuobė- 
gą, — gražiai miškelyje 
įrengtą medžiotojų valgyk
lą, kuri įrengta pagal me
džiotojų poreikius ir pats 
maistas jiems daugiau tai
komas. Ir čia sunku surasti 
laisvą vietą. Dauguma šios 
valgyklos lankytojų — pra
važiuojantieji keleiviai. Ra- 

.. , dviliškiečiai savo vakarus
Tai ir patys įsitikinome. Jos joje praleidžia. Kitas radvi- 
ganosi dobilų atole. |“Tvar-Jliškiečių atrakcionas yra jų 

garsioji ‘meiles sala” ežero 
viduryje. Savo grožiu ji pa
traukia svečius iš Šiaulių ir 
kitų tolimesnių miestų. Čia* 
žmogus gali ne tik kultūrin
gai pailsėti, bet ir kultūrin
gai įrengtoje valgykloje pa
sivaišinti.

Pramoniniai Šiauliai
Didmiesčiu virtęs Šiaulių 

miestas tiesiomis meksfal- 
tuotomis daugiaaukščiomis 
gatvėmis. Stebėtinai greitai 
jis iš griūvėsiu atsikūręs po
kario metais. Tarpe kitų 
pramonės milžinų jis garsus 
ir savo elektronika. Keliuo
se butuose Vilniuje ir kai- 
movietėse mums teko gėrė
tis šiame mieste gamintais 
plačiaekraniais televizoriais 
kurie netrukus bus paver
čiami ir spalvotais televizo
riais, pridėjus prie balta - 
juoda televizorių ati tinka -

nis centras ir kultūrinio po
būdžio įstaigos, jų tarpe ir 
naujas teatras.

Pakeliui iš Panevėžio į Še
duvą tęsiasi lygūs derlin
giausi laukai. Vos akimi ap
matai rugių, kvietukų, avi
žų, miežių, linų laukus. Be
veik kiekvieną stambesnį 
pribrendusių rugių ar mie
žių lauką raižo keturi-pen- 
ki kombainai, kurie ne tik 
nukerta rugius, bet drauge 
ir iškulia, ir šiaudus suren
ka į nemažas krūveles. Čia 
pat paskui kiekvieną kom
bainą seka sunkvežimiai, į 
kuriuos suberiami grūdai. 
Pakelėje kalbėjomės su Vy
tautu Stoškumi, kombaini
ninku. Jis papasakojo, kad 
paprastai Šeduvos apylinkė
je per 4-6 dienas kombainai 
nukerta visą rugių ir mie
žių derlių, jei tik lietus ne
sutrukdo.

Kalbantis su melžėja Ma
rija Balčiūnaite sužinome, 
jog Šeduvos apylinkėje vi
sos galvijų bandos yra veis
linių rūšių. Jos, anot Mari
jos, maitinasi “poniškai”.

tuose mūsų karvės neėda 
šiaudų ir žiemą”, sako Ma
rija. Šiaudai daugiau pak- 
raikams. Visos karvės turi 
savo maisto davinius, kurie 
gana sudėtingi: į jį įeina ir 
bulvių, cukrinių runkelių, 
galvijinių mielių, ir mirky
to akselio. Dažnas svečias, 
ypatingai žiemą, šioje apy
linkėje yra kombinuoti pa
šarai, tačiau jų reiktų dar 
daugiau kaip ligtol gauna
ma.

“Velnio malūne”
Ilgiau užtrukome Šeduvos 

“velnio malūne”. Tai savo
tiškas atrakcionas ne tik T. 
Lietuvos gyventojams, bet 
ir broliškųjų respublikų tu
ristams. Norint užsisakyti 
vietas šiame malūne-valgyk- 
loje reikia prieš gerą pus-

Ką reiškia ašaros ir kraujas 
Ir miestai — krūvos pelenų ? 
žmogus su saule kyla naujas, — 
Aš jo pasitikti einu.

Į saulę vėliavą raudoną 
Einu iškelt aukštai, aukštai, 
Ir apkabinti milijonus, 
Ir išbučiuoti juos karštai.

Ne tik Salomėja Nėris dainavo karo vaizdus. Po
etas Antanas Venclova ir kiti, pradedant 1941 metais, po
etine plunksna badė hitlerinius agresorius. Eilėraštyje 
“Plėšikai iš Berlyno,” A. Venclova primena, kaip lietu
vių tauta mušė vokiečius “ties Durbe”... “ties Žalgiriu.” 
Lietuvoje, sako poetas, “Jus keikdavo kiekvienas akmuo 
ant kelio, o motinos dėl jūsų išverkė akis.” Poeto 
apykanta priešui kerta:

Dabar ir vėl. . . ir vėl jūs mūsų šalį 
* Naikinate, teriojat, draskot, spardot.

Įsiveržėt ir vėl, plėšikai neprašyti, 
Kur nieks žinot nenori jūs prakeikto vardo.

ne-

Širdis mūs neapykantoj pritvinko.
Tą neapykantą, pagiežą žemėn jūs paleidot!
Jos nesuvaldysite! Jus laisvos tautos 
Sutryps, nušluos nuo žemės veido!

Broliai, mano vienminčiai, —
Vaikštau aš Jūsų takais. . .
Miegat prie Vilniaus sienų —
Jūs,
Milžinai brangieji!
Jūs, geraširdžiai rusai,
Dniepro raibi sakalėliai,
Sūnūs kuklios Baltarusijos —
Sūnūs Tėvynės plačios!

Lietuvių tauta gėlėmis ir ašaromis puošė žuvusių 
kapus ir paminklus. Ji džiaugėsi, kad per 25 metus tary
binės santvarkos sąlygomis Lietuvoje suklestėjo pramo
nė, kultūra, menas ir jos ekonominis gyvenimas kasdien 
gerėja.

Žinoma, Lietuvoj dar yra trūkumų. Tai pasakoja 
turistai ir rašo Lietuvos spauda. Bet, vaizduokimės, ko
kias aukštumas Lietuva būtų pasiekusi, jeigu hitlerinis 
karas jos nebūtų sugriovęs.

Deja, už Lietuvos sienų ir šiandien staugia karo au
dros. Vietname žudomi žmonės tik tam, kad valdžioje 
išlaikyti kliką, prieš kurią liaudis kovoja. Nixonas tę
sia karą Vietname iki “garbingos” taikos. Tad ir šiand
ien kova už taiką yra vienatinė viltis pašalinimui trečio
jo pasaulinio karo pavojaus.

Poetas dar 1941 metais teisingai pranašavo^—vokie
čius sutrypė laisvos tautos... Eilėraštyje “Tėvynės šauks
mas,” rašytame 1942 metais, kai hitlerininkai dar tri
umfavo Tarybų Sąjungoje, A. Venclova jiems priminė:

Girdžiu, kaip miestai sugriauti dejuoja, 
Kaip tamsą skrodžia sunkūs priešo tankai. 
Bibliotekos griūdamos liepsnoja, 
Ir aitrūs dūmai veržiasi pro langus.
Mūs moterys, vaikai griuvėsiuos miršta.
Girdžiu iš tolo gaudžiant vario

i O, tai ne varpas — groja vėjo
Beržų skeletuos laidotuvių arfa.

* Girdžiu aš mėnesienoj šauksmą
Kas ten? Tai kartuvių pražiotos žiotys, 
Užsmaugtos gerklės siunčia prakeikimą, 
Sugniaužtos kumštys kyla vėl kovai.

varpą, 
pirštai

kimų...

Kunigaikštystė ir jos 
valdovai

Vadovaudamasis 700 me
tų senumo juridiniu aktu, 
mažytės Andoros valstybės, 
esančios tarp Prancūzijos ir 
Ispanijos, valdžios atstovas 
Paryžiuj e prisiekė “pa
valdinystę ir ištikimybę” 
Prancūzijos prezidentui — 
vienam iš dviejų Andoros 
kunigaikštystės valdovų.

Priesaikos ceremonija vy
ko Eliziejaus rūmuose. Pa
kėlęs virš žalvarinio kry-

žiaus dešiniąją ranką ir pa
sakęs tradicinį “prisiekiu,” 
kunigąikštystės atstovas 
neužmiršo paduoti prezi
dentui balto voko su 1920 
frankų čekiu. Tokia yra 
“duoklė”, kurią Andoros ku
nigaikštystė privalo mokėti 
savo prancūziškajam suve
renui.

Antrajam Andoros valdo
vui — Ispanijos vyskupui 
Seo de Urcheliui priklau
santi duoklė mokama natū
ra. Vyskupas kartą per 
dvejus metus gauna iš savo 
pavaldinių... kumpį ir avių 
pieno sūrį. |

Kaip prižiūrėti savo skilvį
SLA organe “Tėvynėje” 

(lapkričio 14 d.) duodami 
geri, praktiški patarimai 
apie prižiūrėjimą mūsų skil
vio.

Savo straipsnyje “Skilvio 
žaizdų nereikia erzinti” dr. 
Petras Z. Zalatorius rašo:

Skilvio žaizdos yra pavo
jingos, nes jos silpnina visą 
organizmą. Vienas senas 
mano pacientas, skilvio žai
zdas gerokai apgydęs, skun
džiasi, kad jos vėl pradėjo 
jį kankinti. Nuodugniai su 
juo išsikalbėjus paaiškėjo, 
kad jis vis dėlto nesilaikė 
mano nurodymų. Jam bu
vau įsakęs nesinervuoti, be
reikalingai nesirūpinti ir 
nevalgyti erzinančio mais
to. Jis mano patarimų ne
paklausė. Pirmiausia pradė
jo rūpintis silpnėjančiais 
biznio reikalais, o vėliau už
miršo, kad ne visokį maistą 
gali valgyti.

žaizdos gali savaitę, dvi, 
tris miegoti. Jos gali ir po
rą mėnesių tylėti. Bet kaip 
tik susidarys tos pačios er
zinančios aplinkybės, tai jos 
prasižios ir kils skausmai. 
Žmogus gali labai gerai 
jaustis, bet jeigu jis jau 
kartą turėjo žaizdą skilvy
je, tai yra pagunda manyti, 
kad jos ir vėl gali prasi
veržti.

Kas daryti, kad žaizdos 
nepasikartotų? Visą laiką 
reikia pasirinkti švelrių, ne

mą priedą - aparatūrą. Ta
rybų Lietuvos keliais va
žiuojant įlinki daugybę 

 

dviratininkų./ Jų dviračiai 
taip pat įžūlių pramonės 
gaminiai^ Šiaulių saldainiai 
populiarūs visoje Lietuvoje... 
[Šiaulių liaudies muziejus

erzinantį maistą. Gal jis ne
bus toks skanus, nekutens 
gomurio, bet jis paliks ra
mybėje užsidariusias arba 
užakusias skilvio žaizdas.

Pusryčiams geriausia vai-'garsėja savo eksponatais, 
gyti avižinius dripsnius (oat surinktais miestuose, kai- 
meal), baltus ryžius ir įvai- muose, iškastais laike ar- 
rių javų miltų košę. Miežių, cheologinių kasinėjimų, 
kukuruzų ir avižų lukštai er- Šiauliuose minimum porą 
zina pilvo sieneles ..ir sukę- dienų reiktų sustoti norint 
lia žaizdas. Avižiniai dribs- bent trumpai susipažinti su 
niai labai sveika valgyti, nes daugiau kaip 100,000 gyven- 
juose yra mūsų organizmui tojų miestu.
labai reikalingų vitaminų. Naujas pramoninis mies-labai reikalingų vitaminų.

Balta duona, barankos iri tas yra Kuršėnai, aplink 
įvairūs sausainiai irgi labai1 kurį.. grupuojasi, cukraus 
sveika. Galima valgyti ir 
ruginę duoną, tik reikia 
vengti juodos rupios duonos. 
Rupi duona, kaip ir grūdų 
lukštai, besitrindami skilvy
je atnaujina žaizdas.

Gerai virtos daržovės svei
ka. Galima valgyti bulves, 
morkas, pupas, pupeles ir 
kitokias daržoves. Žalių 
morkų reikia vengti.

Valgyti vištieną, avieną, 
minkštą jautieną, žuvį ir ki
tokią baltą ir liesą mėsą. 
Reikia vengti kiaulienos, 
ypač riebios. '

Be jau čia suminėto mais
to, galima ir kitokius val
gius valgyti. Reikia vengti 
pipirų, muštardų, krienų ir 
kitų erzinančių prieskonių. 
Jeigu pastebėsite, kad ir lei
džiamas valgyti maistas su
kelia skausmus, tai reikia jo 
vengti.

fabriko kvartalai ir statybi
nių medžiagų gamykla. Se
nuosius Kuršėnus juosia 
platūs darbininkų gyvena
mųjų namų masyvai. Kuršė
nai, kurie karo metais smar
kiai nukentėjo, dabar yra 
beveik perdėm naujas mies
tas. Jo augimą, matyti, aks
tiną ir vietinė statybinių 
medžiagų pramonė.

(Bus daugiau)

Mini vištos
Per devynerius metus 

prancūzų paukštininkai iš
vedė naują “žvaigždutės” 
vištų veislę. Tai mini vištos. 
Ten, kur laikoma viena 
“sunkios” veislės višta, gali
ma laikyti 10 mini vištų. 
Taigi paukščių fabrikų tal
pumas padidėja 10 kartų. 
Šių vištų kiaušiniai niekuo 
nesiskiria nuo kitų.
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ST. PETERSBURG, FLA
Iš metinio mitingo

Gruodžio 7 d. atsibuvo 
skaitlingas susiri n k i m a s 
Lietuvių Literatūros Drau
gijos 45 kuopos Laiškanešių 
salėje 314 — 15th Ave. So. 
Oras buvo labai nepalankus 
kur nors išeiti iš namų, ta
čiau nariai nepasidavė ne
gerovei, atsilankė į susirin
kimą, gvildeno kuopos ir 
spaudos reikalus. O po susi
rinkimo pasivalgė darbščių
jų šeimininkių skaniai paga
mintus pietus, ir šiaip pasi
linksmino.

Į kuopą atsikėlė iš Har
rison, N. J. jaunoki žmonės 
Frank ir Anna Bunkai. Kai 
jiedu galutinai susitvarkys 
čionai savo gyvenimo reika
lus, tikimės, prisidės prie 
veikimo. Frank jau įstojo į 
Dainos mylėtojų gretas, 
gražiai dainuoja.

Raštininkas skaitė gražų 
laiškelį “Darbo” administ
racijos. Iš ten jie dėkoja kp. 
už gausią laikraščiui para
mą, taipat nurodė, kaip siųs
ti paramą. Nemenkai kalbė
ta, kaip atžymėt penketos 
metų Dainos mylėtojų gyva
vimo sukaktį. Palikta valdy
bai sukakties ruošimo dar
bas.

Kuopa per eilę metų su 
žieminėm šventėm sveikin
davo pažangiąją visuomenę 
ir visus aldiečius. Nutarė 
tą patį padaryti ir šiais me
tais, pasveikinti per “Lais
vę”, “Vilnį” ir “Liaudies 
Balsą” paskiriant po $25.

Priėjus prie valdybos rin
kimų įvyko sukliuvimai. Or
ganizatoriaus vietai pasili
ko Paulina Blaškienė, taip 
pat vice pirm., V. J. Valley. 
Susinešimų r a š t. Julius 
Greblikas eilę metų tarna
vęs atsisakė. Jo vieton iš
rinkta kukli draugė Aldona 
Aleknienė. Linkėtina naujai 
raštininkei sėkmės. Abudu 
Aleknai nuosekliai veikia, 
dar jauni energingi žmonės. 
Turtų rašt., J. Sholiunas 
taipgi neapsiėmė, kito ne
gauta jo vieton, palikta ki
tam susirinkimui. Tačiau 
Sholiunas apsisvarstęs gal 
pasiliks, ir su naujų metų 
pradžia rinks narines duok
les, visi jo pageidauja. Iždi
ninku vėl pasiliko Jonas Rū
bas, per eilę metų gražiai 
sutvarkęs turtą, dirbąs ir 
kitus darbus. Knygius vėl
pasiliko J. Davidonis. Korė-, 
spindentais: Onutė Wallins 
ir senasis Vikutis rašinėt ną 
“Laisvei”, J. P. Stančikas- 
Pilėnas — “Vilniai”. Laike 
šokių muzikos tvarkytoju 
apsiėmė Kazimier. Puishis, 
J. Greblikui atsisakius. Pa- 
gelbininkas negautas, palik
tas vėliau surasti.

Nemalonu, kai kurių na
rių palūžus sveikatai, atsi
sako vadovybės. Negalima 
jiems nieko primesti. Dau
gelis nesveikuodami veikia, 
dirba ką gali, kad prailgin
ti savo gyvenimą. Neveltui 
gydytojai rašo, kalba: ku
rie žmonės nebenori kuo 
nors užsiimti, tie greičiau 
miršta.

Berods, renkant šeiminin
kes dėl pramogų ir negauta 
reikiamo skaičiaus. Ideališ
kai užsigrūdinusioms drau
gėms susidarys daug sun
kaus darbo, ypač žiemos se
zone, kai svečių ir žiemavo- 
tojų pribūna gausiai į kuo
pos pramogas. Jos ieško
siančios išeities, kad pramo
gos neretėtų. Geros sėkmės 
jums, draugės!

Susirinkime nariai matė 
re i k a 1 ą gausiai prisidėti 
prie “Vilnies” 50 metų su
kakties atžymėjimo, ypač

Worcester, Mass.
Iš LLD 11 kp. susirinkimo

Susirinkimas įvyko gruo
džio 9 d. Oras pasitaikė ge
ras, tai ir gražus būrys na
rių dalyvavo. Kuopos orga
nizatorius Petkūnas prane
šė šio susirinkimo tikslą.

Pirmiausia kuopos valdy
ba raportavo, kad pereitą 
vasarą abu spaudos piknikai 
buvo pasekmingi — davė 
pelno virš tūkstančio dole
rių mūsų pažangios spau
dos paramai. Šiuose pikni
kuose dalyvavo iš “Laisvės” 
kolektyvo Bimba, Kavaliaus
kaitė ir Mizarienė ir virš 
$600 aukų gavo. Kuopos iž
de randasi virš dviejų šim
tų dolerių.

Vienbalsiai nutarta pa
aukoti po $25 “L. Balsui” ir 
“Darbui.”

Ateinančiais metais su
kanka “Vilniai” 50 metų, 
kai ji lanko mūsų namus ir 
skleidžia apšvietą tarp Ame
rikos lietuvių. Nutarta pa
sveikinti “Vilnį” su 50 do
lerių. Sveikinimas tilps al
bume. Taipgi draugai ir 
draugės pageidavo, kad ir

išleidimo gražaus Albumo. 
Visą reikalą turės sutvar-. 
kyti valdyba. Į Albumą, ma
noma, ir pavieniai nariai 
prisidės su auka, kiti ir sa
vas nuotraukas veikiausiai 
norės įsidėti.

Kaip gaila, kai narių 
sveikata sušlubuoja. Štai 
A. Lukui padaryta operaci
ja ant abiejų akių Šv. An
tano ligoninėje, Geo. Gend- 
rėnui taipgi operuota vie
na akis toj pačioj ligoninėje. 
Jiedu su žmona Jennie gy
vena 1934 Quincy St. So. Ji 
darbuodavosi pram o g o s e. 
Ieva Jeskey pasidavė į ligo
ninę ištirti jos pašlijusią 
sveikatą. J. Bernotą gyvena 
11075—103 Terr, šio miesto 
priemiestyje Seminole, po 
operacijos lėtai namie sveik
sta.

Ligonimas daug linkėjimų 
greitai susveikti.

Kuopos pramogos
Gruodžio 25, kalėdų dieno

je, įvyks šauniausi pietūs. 
Dainos mylėtojai duos gra
žią meninę programą. Ti
kimasi svečių iš toli. Bus 
kalbų, linksmi šokiai ki-| nariai neatsiliktų su svei- 
ti pasilinksminimai Laiška
nešiu salėj, 314—15th Avė. 
So.

Toj pačioj vietoj sausio 1 
bus sveikinami Nauji Metai, 
taip pat su menine progra
ma ir kitaip pamarginimais.

Abu sambūriai prasidės 
pietumis 12 vai.

i Vikutis
SU

Norwood, Mass.
Lapkričio 28 d. Stella -Bu- 

drevičienė, sena “Laisvės” 
skaitytoja, 15 Hill St., su
situokė su Adomu Rakučiu 
iš Brocktono. Abu buvo 
našliai. Vedybų apeigos bu
vo civilinės. Liudininkais 
buvo Olga Zarubienė ir B. 
Kylman. Vestuvių pokylis 
įvyko pas Andrių ir Olga 
Zarubus.

Jaunavedžiai pastoviai gy
vens Stellos gražiame apart- 
mente, kuris randasi pačia
me Norwoodo miesto cen
tre, patogioje vietoje.

Bet žiemos šaltą laiką pra
leisti galvoja išvažiuoti į šil
tą Floridą, o pavasario su
laukus grįžti į Norwoodą.

Linkiu jiems geros laimės 
ir laimingo, gražaus gyveni
mo.

kinimais per albumą. Nu
matoma turėti daug pusla
pių albume iš Worcesterio. 
Kurie norite prisidėti svei
kinimais albume, kreipkitės 
į Jaskevičių arba Sukackie
nę. Kaip žinoma, šis albu
mas bus paskleistas ir Lie
tuvoje, gal ir jūsų broliai ir 
sesės matys jūsų vardus, 
kad ir jūs remiate pažangią 
spaudą Amerikoj. Sveikini
mai turi būti “Vilnies” raš
tinėj gruodžio pabaigoj.

“Laisvės” dalininkų su
važiavimas palikta ateinan
čiam susirinkimui apkalbė
ti.

New Haven, Conn.
Olin Co., Winchester 

Arms Co. darbininkų strei
kas laimėtas, bet į darbą iš 
3,000 darbininkų grįžo tik 
2,000, o kiti turi laukti, ka
da kompanija pašauks dar
ban.

Kai darbininkai užklau
sia, kada pašauks darban, 
gauna atsakymą, kad netu
ri užsakymų ir turi daug 
mašinų taisyti. Ar tik nebus 
baudimas už streiko laimė
jimą? '

Keletas lietuviu mirė. Se
nas New Haveno gyvento
jas Vincas Kripaitis mirė 
sulaukęs virš 80 metų am
žiaus. Buvo karštas sanda- 
rietis, Smetonos valdžią la
bai garbino.

Gaila žmogaus, kuris ne
žiūri į šviesesnį rytojų.

Kur tik susitinki žmogų,

tuoj klausia, kada karas bus 
baigtas. Mat visiems rūpi, 
kad karas būtų tuoj baig
tas. Tada gal gautų dau
giau pagalbos iš valdžios.

Dabar viskas baisiai 
brangsta. O pensininkai, 
gaudami mažus čekius iš 
valdžios, negali galo su ga
lu sudurti.

J. Kunca

Sidn ė j a u s (Australi j a) 
muziejus, renkantis medžia
gą apie Antarktidą, neseniai 
įsigijo neįprastą eksponatą, 
kuriam reikėjo pastatyti 
automatinį 2 metrų šaldytu
vą. Šis eksponatas — tai ga
balas Antarktidos ledo, ku
riame prieš du tūkstančius 
metų įšalo šimtakilogrami- 
nė kardžuvė.

žuvis sušalo anksčiau, ne
gu buvo pradėtos statyti 
Egipto piramidės, tačiau ji 
išsilaikė žymiai geriau, ne
gu faraonų mumijos.

Cambridge, Mass.
Čia gyvuoja Lietuvių Mo

terų Klubas, kuris laiko su
sirinkimus Amerikos Lietu
vių Piliečių Klube, 823 Main 
St.

Klube priklauso visokių 
pažiūrų moterys, bet jos vi
sos gražiai sugyvena. Jos 
dažnai paremia progresy- 
višką spaudą. Antai, gruo
džio 7 dieną įvyko jų mėne
sinis susirinkimas ir nutarė 
paaukoti $25 į “Laisvės” 15 
tūkstančių dolerių fondą.

Po susirinkimo įvyko ban
ketas. Buvo patiekta ska
nių valgių. Gaspadinėmis 
buvo N. Grigaliūnienė, M. 
Aitutis ir Elenora Belecka- 
vich

Širdingai ačiū visoms na
rėms už paramą spaudai.

S. Rainard

Tarptautinė studentu 
Sąjunga prieš karą
Praga, Čekoslovakija. — 

Tarptautinės Studentų Są
jungos sekretoriato susirin
kimas pasiuntė JAV prezi
dentui Nixonui raginimą iš
traukti Amerikos militari- 
nes jėgas iš Pietų Vietnamo.

Sąjunga taipgi pasmerkė 
amerikiečių surengtas sker
dynes Songmy kaime. Ragi
na Jungtines Valstijas baig
ti karą ir pripažinti Pietų 
Vietnamo revoliucinę val
džia.

SVEIKINIMAS

Maskva. — Tarybų. Sąjun
gos Aukščiausiasios Tary
bos posėdžiuose dalyvauja 
1,200 deputatų.

Tai atsitiko Turkijoje. 
Gandrų vorą, sklandančią į 
Afriką, užpuolė ereliai. Įsi
liepsnojo kova: kovėsi dau
giau kaip tūkstantis paukš
čių, ir tik antros dienos pa
baigoje laimėjo gandrai. 
Tiesa, pergalė buvo nelendu 
va — žuvo 16 gandrų ir api& 
200 sužeistų. Priešai nuken
tėjo labiau: gandrai užmušė 
50 erelių, o apie 300 sužeistų 
pabėgo iš mūšio lauko.

rf Sveikinu su žiemos šventėmis ir su naujaisiais^ 
į 1970 metais visus savo gimines, pažįstamus ir jį 
% draugus čia Amerikoje ir T. Lietuvoje. Linkiu i 
| visiems būti sveikais. |
? Petronėlė Žukauskienė I
į 815 Gay St.
? ' Westwood, Mass. I

j SEZONINIAI SVEIKINIMAI |
? Sveikinamo mielas gimines ir draugus čia jį
? Amerikoje ir Lietuvoje, linkime sėkmės 1970 i 
l metuose. ?

SVEIKINIMAS
įf Sveikinu su žiemos šventėmis ir naujaisais 
? 1970 metais visus gimines, draugus ir pažįstamus 
? čia Amerikoje ir Lietuvoje, kad būtumėt sveiki 
% visados.

Bernice čiuberkienė
1821/2 M St., 

So. Boston, Mass.

ra

Gruodžio 5 d. gavau progą 
aplankyti gerą draugą, se- 

“Laisvės” skaitytoją, 
Vincą Navicką, kuris dabar 
randasi 86 Saunders Rd. 
Nursing Home. Jau antri 
metai kaip V. Navickas čia 
randasi.

Prabėgo jau keli metai, 
kaip Vincas neteko abiejų 
kojų, aukščiau kelių.

Kol gyva buvo jo žmina 
Mary, tai ji gražiai prižiū
rėjo jį namuose. Bet kuo
met jo žmona mirė, tai jo 
podukra H. Baranauskienė 
neturėjo galimybės laikyti 
Vincą pas save namuose. 
Kelis mėnesius išlaikius, pa
dėjo jį į Nursing Home, čia 
jį gana gerai prižiūri. Bet 
visgi žmogus labai nuobo
džiauja, kuomet neturi ko
jų, negali vaikščioti, prisi
eina visada būti lovoje — 
sėdėti arba gulėti, tai jau
čia didelį nuobodumą tokiu 
gyvenimu. Šiaip atrodo ga
na gerai.

Labai gaila nelaimingo ge
ro draugo. Vincas pasimo
kė j o “Laisvės” prenumera
tą, dar pridėjo vieną dole
rį kaip auką “Laisvei”. At
sisveikindamas prižadėjau 
aplankyti kitą kartą.

ML Uždavinis

Pas pažangius lietuvius 
viskas ramu. Vasarinius pa
rengimus Olympia parke 
užbaigėm, o žieminiams pa
rengimams patalpų neturi
me. Nejaugi teks lyg meš
koms per žiemą miegoti?

Paskutinis parengimas bei 
atsisvei k i n i m a s Olympia 
parke įvyko spalio mėnesio 
pabaigoje. Gražus būre
lis draugų-draugių suvažia
vo į parką su grėbliais ir 
nugraibstė lapus, o jų bu
vo daug. Tai bus mažiau 
darbo pavasari. Parko gas- 
padorius J. Petkūnas už tą 
gražų darbą paruošė gerus 
pietus ir padėkojo visiems, 
kurie prisidėjo su darbu, o 
jų buvo daug. Dabar visi 
parko darbuotojai galės pi- 
ilsėti, ypač draugės mote
rys, kurios 
rūsyje prie 
gamindamos 
gius.

Elenutė Šarkiūnienė, nors 
iš Wo rcesterio jau išsi- 
braukus, bet pereitą pava
sarį ir rudenį svečiuodama
si pas dukterį H. Smith 
daug prisidėjo su darbu vir
tuvėj., Be jos gal tiek pie
tų Olympia parke būtų ne- 
įvykę. Ačiū jai už pasidar
bavimą. Juozas ir Elena 
Šarkiu n ai jau rengiasi 
Worcester! apleisti ir žiemą 
praleisti šiltoj Floridoj. 
Linkime geros kelionės ir 
pavasarį sugrįžti į Worces
ter!. Mes ir vėl jus sutik
sime prie karštų pečių rū
syje.

Helen Žukas ?
Binghamton, N. Y. į

Mylda ir Walter Žukas ?
Elizabeth, N. J. į

SVEIKINIMAS
t Sveikinu su žiemos šventėmis ir su naujaisiais j 
į 1970 metais visus savo gimines, draugus ir pa- jį 
į žįstamus čia Amerikoje ir Lietuvoje, su geriau- į 
f siais linkėjimais būti visiems sveikais. *
į Karolina Kazlauskienė į
į 122 G Street iį
L So. Boston, Mass. į

sunkiai dirbo 
karštų pečių, 
skanius val-

Jaskevičius

. Ankara, Turkija. — Dvi 
mokytojų unijos skelbia 
streiką reikalaudamos iš
varyti iš Turkijos amerikie
čius “taikos korpuso” na
rius.

j SVEIKINIMAS į 
į Sveikinu visus savo gimines ir draugus ir I 
? visus pažįstamus, visus geros valios lietuvius 5 
a su sezoninėmis šventėmis. Visiems laimingųjų $ 
į naujųjų metų!

Elizabeth Pilkauskiene
Worcester, Mass.

SVEIKINU

į Naujųjų 1970 metų proga sveikinu visą “Lai- į 
a svės” kolektyvą, veikėjus, rašėjus, rėmėjus, į 
į skaitytojus čia, JAV ir T. Lietuvoje, taipgi ir | 
| kitur gyvenančius. Iš visos širdies linkiu geros ? 
I sveikatos, ilgiausių metų, daug laimės, sėkmės į 
į gyvenime ir darbuose. į
| Tegu mūsų lietuviška spauda ugdo supratimą, į 
į apšvietą, rodo kelią į laimingesnį gyvenimą ir jį 
į laisvę kovoje už visų tautų taiką ir ramybę vi- i 
? rsame pasaulyje.

Jonas Smalenskas
Miami, Fla.

į Sveikinu su naujaisiais 1970 metais savo drau- j 
J gus, pažįstamus, o ypač Joną Vaičekauską ir jo $ 
į šeimą, ir Sofiją, gyvenančius Lietuvoje. Apgai- į 
į lestauju, kad negaliu jiems laiško parašyti, nes į 
į esu ligonis. Visiems stiprios sveikatos! į
I Anna Arlans ?
a Montclair,' N. J. j

Vajininky 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 r
Sudarė- V. Kazakevičius — GRAŽI TU MANO

BRANGI TĖVYNE
A. Morkaus — “VADUOTOJAI” Iš ARTI—
J. Baltušio — TĖVŲ IR BROLIŲ TAKAIS
T. TILVYČIO — USNYNĖ —
D. M. šolomsko — PASAKOJIMAI Iš ISTORIJOS
J. KAŠKAIČIO — ŽMOGUS IR MAŠINA

Iš ATSIMINIMU

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

AMERIKOS LIETUVIAI

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

Viršminėtos knygos yra labai įdomios skaityti. 
Kalbinkite savo pažįstmus, kurie dar neužsipre
numeravę laikraščio “Laisvės” tapti prenumerato-4 
riais. Nevientik vajininkai, bet ir kiti laisviečiai tu
rėtų pasidarbuoti gavime naujų skaitytojų. Bus 
garbė jums, ir jūsų miesto vajininkui.

—ADMINISTRACIJA *
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TOLSTOUSLEVAS

HELP WANTED-MALE-FEMALE HELP WANTED-MALE-FEMALEHELP WANTED-MALE-FEMALEApie savižudybę

grow-

Mgr.

NIGHT SHIFT TAB OPERATOR.MANAGEMENT

(90-99)
(90-99)

PRODUCTION WORKERS*

(93-86) WAREHOUSE MEN

TRUCK DRIVERS*

55

TOOL & DIEMAKER

CRANE
70

Has Openings For

CASTERAn

GUARDS
J.309

(93-95)

BUSINESS OPPORTUNITY

SERVICE STATION

REFINERY
TRAINEES

between 8:30 
equal oppor-

Levo Tolstojaus strai- 
yra fragmentas iš jo

APPRENTICES
NEEDED

OTHER JOBS
AVAILABLE

Piongiang. — Du Pietų 
Korėjos lakūnai su lėktuvu 
pabėgo į Šiaurės Korėją.

Learn to be a Caster.
No experience necessary.

We will train you.

AVAILABLE
FOR LEASE

Paid Holidays 
Minimum 8 hours
5 Day Week

Detroitas* — Žmogiškumo 
teisių Dienoje surengtame 
bankete dalyvavo daugiau 
kaip 1,000 žmonių.

GENERAL BATTERY &
CERAMIC CORP.

kal-
me-

Su 
stu-

BUTCHERS 
or 

APPRENTICES

Rumford Ave., Waltham, Mass.
(88-97)

TRUCK BODY BUILDERS. Trai
ler repair men. exp. pref. Best pay 
in Phila. area. Steady employment, 
pension, Blue Cross, other benefits. 
Call for interview H. A. DeHart & 
Son. Thorofare, N. J. 609-845-2800, 
or 456-0255 (88-96)

MACHINISTS. Immediate open
ings, full time, 2nd shift for 1st 
class operators to operate engine 
lathe and turret lathes. Also have 
immediate openings for machine as
semblers (2nd shift), 10% night dif
ferential, fringe benefits paid by 
company. No government work. Ap
ply in person or call 773-6800 day 
or night. JOHN DUSENBERY CO., 
INC. 395 Allwood Rd., Clifton, N. J.

x (88-94)

DISTRIBUTION CLERK in I.B.M. 
Dept., 37l£ work week with pleas
ant working conditions. Good com
pany benefits. Call 824-5100 New
ark and ask for Mr. Jack Lane.

(90-99)

STRUCTURAL layerouts, fitters, 
welders, punch operators. Day and 
night shifts. Apply to Mr. Hill, shop 
office, 7 AM to 3:30 PM. SPECIAL
TY STRUCTURES INC., Front & 
Thurlow Sts., Chester, Pa. 494-5858 

(88-96) -

Experienced.
work from sketch
Paid 
paid 
time

WOOD FINISHERS & CABINET 
MAKERS. Because of our growth 
we have openings for wood finish
ers and cabinet makers. Must be 
experienced. Top wages plus bene
fits. Call for interview. 861-1200. 
North Bergen, N. J.

SHIPPING 
and 

BINDERY DEPT.

3-6 months light experience neces
sary. 37j/2 work week on the clock. 
Salary $115-$120. Good fringe be
nefits. Call Jack Lane, 824-5100, 
Newark.

*
Call:
Rocco

Good pay benefits.
Apply 9 AM to 4 PM.

Call 609-392-7111. ext. 713 
for appointment.

N. Clinton Ave., Trenton, N.

This is an opportunity to associate 
with a company that recognizes our 
employes and customers, as our 
most valuable asset. We need mat
ure men to fill positions created by 
our expansion program. No exper
ienced required. A willingness to 
learn and an honest desire to work 
—will assure your success.

We Offer:

1. Permanent Positions
2. Above average salary
3. Paid vacation
4. Company paid hospitalization 

for Employee and family
5. Company paid life insurance
6. Company paid retirement 

program
For Interview call:

BURGER KING MAIN OFFICE
500 West Ridge Pk 

Conshohocken, Pa.
828-8205

Hospitalization
Major medical

Pension and Dental Plan
Top Salaries

PRINTING PRESSMEN. First 
class. High or vocational school gra
duate. Five yrs. experience. Must 
be able to operate a Platen and Cyl
inder Press. Experienced in compo
sition, press work and related work 
in printing. Excellent opportunities. 
Good benefits. Call 201-826-6000. 
Mr. Van Hoose, between 8:30 AM— 
3:30 PM. Equal Opportunity Emp
loyer. (91-100)

Elena, žmona 
Reimandas, sūnus.

Mich.

MATERIAL HANDLERS, GENE
RAL HELPERS, STOCK MEN, 
PACKERS. Must be dependable. 
Growing Company, excellent bene
fits. Opportunity for advancement.
ARTOLIER DIV.

EMERSON ELECTRIC CO.
141 Lanza Ave., Garfield, N. J. 

201-772-7800.
An Equal Opportunity Employer

An Equal Opportunity Employer.
(90-94)

Wrappers needed. Men and women. 
Steady days. 40 hour work week. 
All benefits paid by Co. Excellent 
starting salaries. Call Mr. Art 
Roselli. 529-4333.
NEW JERSEY BUSINESS FORMS 
126 Christie Ave., Mahwah, N. J.

(90-93)

Good Opportunity for right man. For information contact 
Mr. LaBohne. HU 6-7000. Between 8 AM & 5 PM.

(82-99)

Must be able to 
t or instructions- 

Blue Cross/Blue Shield. 10 
holidays. Paid vacation. Over- 
available.

RED M. CORP.

Old Turnpike, Wayne, N. J.
256-6010. S/E function 

Routes 46- & 23. \
Equal Opportunity Employer.

(88-95)

ASSEMBLERS
Wiring

Light Assembly Work
Excellent opportunity with

ing concern for young men—on job 
training.

*

Banking. Must be 21 or over. 
Must have current Penna, license 
and no previous record for misde
meanor. 2 weeks paid vacation, 12 
paid holidays. Broad medical cov
erage plus free life insurance and 
profit sharing. $97 per week. Op
portunity for overtime. Apply First 
Penna Bank, 1500 Chestnut Street, 
20th fl., Philadelphia, 
AM & 4:30 PM. An 
tunity Employer.

Albina^ mart!
EHk ir Gary, anūkai

Detroit,

HUSBAND & WIFE. Healthy, 
mature couple, groundskeeper with 
some mechanical aptitude. Seams
tress and food service. Live in. 
Fringe benefits. Good salary. Call 
Brother Stephen. 673-2022, 9 to 5. 
Philadelphia. (92-98)

Challenging permanent positions 
are now available in growing refi
nery. We are looking for bright, 
High School grads (Chemistry cour
ses helpful) who can be trained for 
these responsible positions. Must be 
available for rotating shift work. 
Good benefits and salaries.

Apply or write to Personnel De
partment.

HESS OIL & 
CHEMICAL DIVISION

Amerada Hess Corporation 
Cliff Rd., P. O. Box 200 

Port Reading, N. J. 07064
Equal Opportunity Employer.

(91-93)

We have many positions available 
in our new Garfield Store. Inter
views are being held at the Garfield 
Boys Club, 490 Midland Ave., Gar
field, N. J. APPLY NOW! Mon., 

I Tues., Thurs., 11 AM-6 PM. Weds., 
Fri. 11 AM-8 PM. Sat. 10 AM-4 
PM. STAFF. GOOD DEAL 
SUPERMARKETS. (88-97)

OIL BURNER MECHANICS. Due 
to recent expansion, this organiz
ation has position for experienced; 
man on 2, 4, and 6 oil. Top wages,1 pending. Knowledge of local supp- 
steady employment overtime avail
able. Paid holidays, vacations, hos
pitalization, health and life insur
ance and incentive benefits.

LIONE HI FUEL CO.
201-865-2300 — North Bergen, N. J.

(93-97)

MALE CLERK. High School edu
cation. Knowledge of credits and 
debits, accounting control, figure 
inventory, and office machines. Ex
cellent opportunities, good benefits. 
Call 201-826-6000, Mr. Van Hoose 
between 8:30 AM—3:30 PM. Equal 
Opportunity Employer.

(91-100)

PRODUCTION TYPIST. No ex
perience necessary, minimum 40 W. 
P. M., good quality. Excellent com
pany benefits and working condi
tions, merit raises. Call Mr. Berlin- 
ger, 201-676-3280.

DUNN &' BRADSTREET, 90 Hal- 
sted St., East Orange. An Equal 
Opportunity Employer.

(93-96)

Good Paying Company Benefits

Call S. Tardy 
617-894-4020

Zaccheo, Production
(1) BUYER, JR.

MRO, Material, Heavy Phone Ex-

liers. Call: J. Mahoney. 925-7100.
STEWART AVIONICS, INC.

130 Marion Ave., Linden, N. J.
An Equal Opportunity Employer.

(88-94)

IEVA MIZARIENe

Pastabos *apie “Šviesos” Nr. 4-ą
šiomis dienomis išėjo pas

kutinis šių metų “Šviesos” 
numeris.

Ypatingai norėčiau at
kreipti atidžią skaitytojų į 
dailininko R. B a r an i ko 
straipsnį “Apie Amerikos 
Jaunimą ir Jo Nuotaikas.” 
Man atrodo, kad kiekvie
nam pravartu šį raštą pa
skaityti ir padūmoti. Tai, 
galima sakyti, vienas iš tei
singiausiai apibūdi n a n č i ų 
raštų mūsų dabartinio jau
nimo klausimu.

Labai teisingai sako R. 
Baranikas: “Bet neperdė
siu pasakęs, kad retas kuris 
(pažangus lietuvis) supran
ta dabartinį Amerikos pa
žangųjį jaunimą, ir dar re
čiau rasi tokį, kuris į tą jau
nimą simpatingai žvelgtų.”

Teisingai autorius atsilie
pt ir apie “Laisvėje” tilpu
sius raštus kai kurių ben
dradarbių apie Woodstocke 
įvykusį Taikos ir muzikos 
festivalį.

Jaunuoliai, kurie, kaip au
torius sako, “dalyvauja tai
kos demonstracijose,” kurie, 
“gal aiškiau, negu kas nors 
kitas Amerikos baltųjų tar
pe, jaučia, už ką kovoja 
negrai”, kurie “jaučia pa
nieką civilizacijai, kuri pa
ti, beveik skęsdama pertek
liuje, Vietname sėja mirtį 
iš dangaus, kad neleistų te- 
nykštiems gyventi kaip jie 
nori” negali būti toki blo
gi, negalima į juos su panie
ka žiūrėti vien tik todėl, 
kad jie nori rengtis kitaip, 
bei plaukus šukuoti kitaip 
negu mums įprasta.

Kitas svarbus raštas tai 
gavusio JAV komunistų 
partijos veikėjo Robert Mi
nor straipsnis “Mano susiti
kimai su Leninu.”

Juozo Baltušio “Aukštai
tijos sūnus” apie Vaižgan

PHILADELPHIA, PA. 1
Jonas Stasiukaitis 1

Minis mūsų brangiam draugui, reiškiame gilią 1
užuojautą jo draugams, 
siems.

pažįstamiems ir artimie- 1

Juozas Vaitiekus F. Walant 1
B. Nelesh E. Tureikienė 1
V. Paliepienė M. Cherkauskienė 1
D. Gurklis E. Mulokiūtė 1
K. Šobliskienė P. Walant 1
Al Keršanskis Juozas Kavaliauskas 1
P. Baranauskas Helene Waitkus I
R. Merkis Joanne Vaitiekus I
A. Bimba Barbara Vaitiekus 1
Joe Kazlauskas L. Kavaliauskaitė I

* J* Paliepis
H. Kaspariūnienė

P. M. Šolomskas I

LIŪDNOS MIRTIES METINĖS

Povilas Lyban
Jau praslinko metai, kai mirė mano mylimas 

vyras Povilas Lyban. Jis mirė 21 dieną gruo
džio, 1968 m.

Mes liūdim jo labai, bet gerai žinome, kas mi
re, jau nesugrįš. Jis mane liūdančią paliko, sa
vo sūnų Reimandą, marčią Albiną ir du ahūkus, 
Eriką ir Gary; taip pat daug giminių čia Ame
rikoje ir Tarybų Lietuvoje. Palaidotas Wood
land kapinėse, Detroit, Mich. Ilsėkis ramiai, mū
sų mylimas! Liūdime:

tą meniškai, įdomiai skaito
si.

Bet ką čia, kiekvienas raš
tas turi savo vertę ir at
rodo, kad redaktorius šį 
kartą ypatingai daug darbo 
įdėjo, kad parinkus gerus 
pasiskaitymus. Sveikiname.

Rubinai ir safyrai 
iš jėgaines

Amerikiečių juvelyrai jau 
daug mėtų iš dirbtinių ug
ninga raudona spalva žėrin
čių rubinų gamina juvelyri
nius dirbinius, kuriuos pir
kėjai labai mėgsta. Jie ne 
tik kieti ir taurūs, kaip rubi
nai, bet ir pasižymi efektin
gu “žvaigždžių” blizgesiu. 
Tik specialus mikroskopas 
gali nustatyti, kad jie neau
go tūkstančius metų kalnų 
gelmėse, o ką tik “gimė” 
elektrinės cheminės labora
torijos retortose. Šioji elek
trinė stovi netoli Frejungo 
miestelio, Bavarijos m i š- 
kuose.

Jėgainė tiekia elektros 
energiją ne tik savo apy
linkei, bet ir vienam ga
lingiausių elektrolizės 
įrenginių žemyne. Ener
gijos šaltiniu “žvaigždi
niams” korundams (korun- 
das yra bendras rubinų ir 
safyrų pavadinimas) yra 
vandenilis, kuris, deginamas 
2 tūkst. laipsnių temperatū
ros liepsnoje, sulydo korun- 
do chemines medžiagas. Jos 
pavirsta smulkiais krista* 
lais, kurie vėliau susijungia 
į stambesnius. Pridėjus prie 
sulydytos masės šiek tiek 
chromo, atsiranda rubinai, 
pridėjus geležies arba tita
no — mėlyni safyrai. Pirmi
niai kristalai yra baltos 
spalvos.

Šis 
psnis 
laiško, Tašyto 1899 m. skau
džių vargų sukaustytai, ne
laimingai, sunkiai bepagy- 
domos ligos kamuojamai 
jaunai merginai Zinaidai 
Liubočinskajai, kuri 1899 
metais kreipėsi laišku į Tol
stojų, klausdama, ar turi 
žmogus teisę nusižudyti, kai 
jaučiasi niekam nebereika
lingas ir kai yra palikęs tik 
sunkia našta kitiems.

—Vertėjas.
♦ * *

Kai keliamas klausimas, 
ar turi žmogus teisę nusi
žudyti, tai keliamas netei
singai. Apie teisę negali bū
ti ir kalbos. Jis gali, tai ir 
turi teisę. Aš manau, kad 
galėjimas nusižudyti yra 
gelbimasis vožtuvas. Galė
damas nusižudyti žmogus 
neturi teisės (čia kaip tik 
ir pritinka kalbėti apie tei
sę ir sakyti: neturi teisės) 
sakytis nebegalįs gyventi,, 
kadangi gyvenimas jam li
kęs nebepakenčiamas. Ne-j

Filmy rodymas 
gerai pavyko

Sekmadienio popietė labai 
gražiai ir kultūringai praė
jo. Nors tą dieną oras pa
sitaikė biaurus, snigo ir šal
ta buvo, žiūrovų prisirinko 
artipilnė Laisvės salė. Mat, 
visi žingeidavo, kokius fil
mus parodys Salomėja Nar- 
keliūnaitė.

Reikia pasakyti, kad fil
mų demonstravimas išėjo 
labai gražiai. Publika buvo 
patenkinta. Ji pamatė gra
žiausius Vilniaus vaizdus 
filmuose. Pereitą vasarą 
Narkeliūnaitė viešėdama 
Lietuvoje pasistengė nufil
muoti žymesnes Vilniaus 
vietoves.

Iš Gedimino pilies matosi 
miesto panorama. Norisi 
žiūrėti ir negali atsižiūrėti 
miesto gražumu. Matai pla
čias Vilniaus gatves, didelį 
judesį žmonių, autobusų, vi
sokių mašinų.

Filme matai Vilniaus uni
versitetą tuo metu, kai stu
dentai ir docentai kartu ce- 
remonialiai atidaro mokslo 
metus. Koks skaistumas 
studentų ir studenčių. Vi
ši gražiausiai pasipuošę. 
Šimtai naujų studentų atei
na pradėti pirmus mokslo 
metus.

Nusikeliame į Tauro 
hą, kur įvyksta mokslo 
tų atidarymo apeigos, 
įvairiomis vėliavomis 
dentai atžygiuoja.

Patraukiame graž i o m i s 
Vilniaus gatvėmis ir pa
siekiame naująjį Žirmūnų 
rajotią, kuriame milžiniški 
namai pastatyti kairiajame 
Neries Upės šone. Filme ma
tai Antakalnio ir Rasų ka
pines.

S. Narkeliūnaitė tikrai už
sitarnavo pagarbos už to
kio gražaus filmo susukimą. 
Žiūrovai jai dėkingi.
. Filmų rodymo popietę su
ruošė LLD 185 kuopa. Pir
mininkavo J. Grybas. Jis 
paaiškino apie LLD vaid
menį ir svarbą prie šios 
draugijos prigulėti.

Dabar laukiame kito svar
baus parengimo, kurį J* 
Grybas smarkiai garsino. 
Tai Naujųjų metų pasitiki
mas gruodžio 31 d. “Lais
vės” salėje* Rengia Aido 
choras. Visi dalyvaukime iv 
linksmai sutikime Naujuo
sius metus. R«p.

begali gyventi — nusižudyk, į 
ir kriukis bus baigtas: ne-: 
bereikės nei bevargti> nei 1 
besiskųsti. Galėjimas nusi- i 
žudyti žmogui yra duotas, 
ir todėl jis gali (turi teisę) ( 
nusižudyti ir be paliovos tą
ja teise naudojasi, žudyda- 
masis dvikovose, karuose, 
paleistuviavimu, degtine, 
opijumu ir kitkuo. Klausi- 1 
mas gali būti tik tas, ar pro- I 
tinga ir dora (protinga ir 
dora visados sutampa) nū- 
sižudyti?

Ne, neprotinga, taip pat 
(neprotinga, kaip nupiauti 
nekenčiamo augalo atžalas:, 
augalas neišnyks, o tik ims 
augti netaisyklingai.

Gyvybė nesunaikinama, ji 
laiko ir erdvės nereikalinga 
ir todėl mirtis gali pakeisti 
tik jos formą, — gali nu
traukti tik jos reiškimąsi 
šiame pasaulyje. Bet nu
traukęs jos reiškimąsi šia
me pasaulyje, pirma, neži
nau, ar jos reiškimasis ana
me pasaulyje bus man ma
lonesnis, o antra, nusižudęs 
nebegalėsiu bepatirti ir įsi
gyti savajam aš visa to, ko 
jis būtų galėjęs šiame pa
saulyje įsigyti.

Be to, svarbiausia, tai kad 
neprotinga. Neprotinga to
dėl, kad nutraukdamas sa
vo gyvybės siūlą dėl to, kad 
jis man ima rodytis nebe 
malonus, aš tuo pasirodau 
turįs iškreiptą nuovoką 
apie gyvybės paskirtį, ma
nydamas, kad jos paskirtis 
yra mano pomėgiai, tuo 
tarpu kai jos paskirtis, iš 
vienos pusės, yra asmeniš
kas tobulinimasis, iš kitos 
— tarnavimas tam dalykui, 
kuris vykdomas viso pasau
lio gyvenimo. Iš to aiškėja, 
kad nusižudyti ir nedora: 
žmogui duotas gyvenimas, 
ir gali jis gyventi iki natū
ralios mirties tik ta sąlyga, 
kad savo gyvenimu tarnau
tų pasaulio gyvenimui, o jis, 
juo pasinaudojęs tik tiek, 
kiek jis jam buvo malonus, 
atsisako juo betarnauti pa
saulio gyvenimui, kai tik jis 
jam tampa nebe malonus; o 
iš tikrųjų tas tarnavimas, 
reikia manyti, tada tik ir 
prasidėjo, kada gyvenimas 
pasirodė nebe malonus. 
Kiekvienas darbas iš pra
džių atrodo nemalonus.

Optos vienuolyne daugiau 
kaip 30 metų gulėjo ant 
grindų stabo ištiktas vie
nuolis, galėjęs valdyti tik 
kairiąją ranką. Gydytojai 
teigė jį skaudžiai kenčiant; 
o jis ne tik kad nesiskundė, 
bet nuolat tik šypsojosi ir, 
žegnodamasis ir žiūrėda- 

> mas, į šventųjų paveikslus, 
reiškė Dievui savo dėkingu
mą ir džiaugsmą už tą gy
vybės kibirkštį, kuri jame 
žėrėjo. Dešimtys tūkstan
čių lankytojų jį lankė, ir 
sunku net įsivaizduoti visą 
tą gėrį, kuris iš šitokio 
žmogaus, nebegalinčio nie
ko beveikti, plito į platųjį 
pasaulį. Galime būti tikri, 
kad jis padarė kur kas dau
giau gero, negu tūkstančiai 
sveikų žmonių, besivaizduo- 
jančių, kad sėdėdami įvai
riose įstaigose jie tarnauja 
žmonėms.

Kol žmogus gyvas, jis ga
li tobulintis ir tarnauti žmo
nėms. Bet tarnauti žmo
nėms jis gali tik tobulinda- 
masis, o tobulintis—tik tar
naudamas žmonėms.

Išvertė
Edvardas Levinskas

• Žagarė, 1933 m., 1962 m.
•

Viename Dublino (Irlan- 
dija) bare kabo plakatas: 
“Baro savininkas prašo mis
terius lankytojus muštynėse 
nesinaudoti baro baldais ir 
indais. Šiam tikslui prie įė
jimo stovi “Bjulimbaumo” 
firmos lazdos, kurios jau 
daug kartų šiam reikalui 
tiko”.
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LAISVĖS' VAJUS
(Tąsa iš 1-mojo puslapio)

Valys Bunkus pridavė atnaujinimų ir jam kreditavo 
punktus I. Mizarienė už atnaujintą prenumeratą.

Haverhillio vajininkės A. Račkauskienė ir M. Kaz-| 
lauskienė, ir Lawrenc vajininkės S. Penkauskienė ir A. 
Shupetrienė sujungė savo punktus, jos darbuojasi ben
drai. Tai labai geras dalykas. Kuo didesnė talka, tuo 
geresni rezultatai. Sėkmės joms.

M. Valilionienė prisiuntė dvi naujas prenumeratas. 
Ji darbuojasi LLD 75 kuopos vardu.

V. Sutkienė, San Francisco, Calif., prisiuntė dvi nau
jas prenumeratas ir atnaujinimų.

Po naują, prenumeratą ir atnaujinimų prisiuntė J. 
Jaskevičius, Worcester, Mass., ir K. Kilikevičius, Toron
to, Canada.

Sekanti vajininkai kredituojami su atnaujinimais: 
J. J. Mockaitis, bridgeportietis: W. Dūda ir Smith, 
woodburieciai, ir V. Kazlau, wethersfieldiete. Visi Con
necticut valstijos vajininkai; New Jersey valstijos vaji
ninkai J. Bimba, Hawthorne, ir K. Paciūnas, Elizabeth; 
S. Puidokas, Rumford, Me. (Šimaičiui); Philadelphiečiai 
R. Merkis ir P. Walantiene, prie jų prisijungė punktais P. 
Šlajus, chesterietis; C. K. Urban, Hudson, Mass.; J. Vai
cekauskas, Binghamton, N. Y.; F. Klaston, Huntington,
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. 6.00
. 6.00
. 6.00
. 6.00
. 6.00

. 6.00
. 6.00
. 6.00
. 6.00

. 6.00
. 6.00
. 6.00
. 6.00
. 5.00
. 5.00
. 5.00

. 5.00
. 5.00
. 5.00
. 5.00

.. 5.00

.. 5.00

.. 4.00
. 4.00

,. 3.00
.. 2.00

. 2.00

Huntingtonietis ................................. .
J. Sabanski, Sudbury, Mass................. ...
J. Dėmėkis, Worcester, Mass..............
F. Linkauskas, Coal Center, Pa. .. •. 
Mary Kaunas, St. Clair, Pa............. .. .
A. Mureika, Milford, Conn..................
A. Švėgžda, Bridgeport, Conn. ...... 
Anthony Klimas, Fairfield, Conn. ... 
Ch. Pampalas, Hamilton, Canada .... 
W. J. Duda, Woodbury, Conn..............
Mary Sarpolius, W. Frankfort, Ill. ... 
A.. Mesko, Philadelphia, Pa. •...........
M. Rainys, Philadelphia, Pa.................
A. Mesko, Philadelphia, Pa....................
S. Puidokas, Rumford, Me....................
R. Skuja, Tacoma, Wash......................
C. Skarbalienė, Paterson, N. J...........
F. Vaivada, Hamilton, Canada •.........
M. Swed, Paterson, N. J.....................
S. M. Aliukoniai, Paterson, N. J........
B. Minnett, Stroud, Canada................
D. Norwich, Montreal, Canada .........
A. Andrijauskas, Chicago, Ill...............
I. Stashunas, Chicago, Ill. •..................
J. Shinkunas, Weston, Canada ...........
F. Roman, S. Windsor, Conn..............
Helen Trusk, Chicago, Ill. .. ................
Paul Lpsevičia, Lawrence, Mass. ..... 
A. Liokaitis, Verdun, Canada ...........
Po $1: Ch. Urbon, Brockton, Mass. Martha Dwoske,

Andover, Mass.; J. Milvidas, S. Penkauskas, Lawrence, 
Mass.; J. Sleivis, Methuen, Mass.; A. Kupronis, Somer
dale, N. J.; M. Gavėnas, Pittsfield, Mass.; J. Motuzas, 
Mexico, Me.; Mary Kudirka, Cambridge, Mass.; A. Lalis, 
Dorchester, Mass.; P. Cook, Auburn, Mass.; A. Naruše
vičius, J. Skeltis, J. Jakaitis, J. Jodzienė, O. Spakauskas, 
Worcester, Mass.; W. Mikulėnas. Miami Beach, Fla.

Sugrįžo žurnalistas 
Albertas Laurinčiukas

H
AUKŲ Į FONDĄ GAUTA SEKAMAI:

Prašome pasiskaityti keletą įdomių laiškų:
Gerbiama Lilija: Čia rasite čekius sumoje $366. 

Pinigai skirstomi sekamai: $100 nuo V. Sutkienes pager
biant gyvenimo draugo Benedikto Sutkaus dviejų metų 
mirties prisiminimą. $88 surinkau ant blankos, ir $100 
nuo LLD 153 kuopos (San Francisco). Su geriausiais 
linkėjimais, sėmingai užbaigti vajų. Dar ne viskas, ra
site $68 už prenumeratas.

V. Sutkienė, San Francisco, Calif.

Vaistai iš sraigės
Pary ž i a u s universiteto 

farmacijos fakulteto prof. 
A. Kenovilis praneša, kad 
vynuoginę sraigę galima 
efektyviai pritaikyti kai ku
rioms ligoms, pavyzdžiui, 
skrandžio opai, gydyti. Iš 
sraigės Helix pomatia virš
kinamojo trakto sekrecijų 
pagamintas preparatas pa
veikia skrandžio gleivinę, 
sumažindamas rūgščių išsi
skyrimą. Darant bandymus, 
skrandžio rūgštingumas bu
vo sumažintas 42%. Šiuo 
metu ruošiama gydymo me
todika, paremta šia sraigių 
išskyrų savybe.

Iš pilvakojų moliuskų se
krecijų pagaminti prepara
tai palengvina bronchitą ir 
kokliušą. Amerikiečių chix 
rurgai siūlo moliuskų išski
riamas gleives pritaikyti 
žaizdoms gydyti. Sraige su
sidomėjo ir kosmetologai. 
Jie viliasi, kad sraigių sek
recijos produktai padės iš
vengti raukšlių.

Parengimų Kalendorius
Gruodžio 31 d.

Aido Choro Naujų Mėž| 
sutikimo vakaras banketas. 
Pradžia, 8 vai. (taip kaip ir 
pernai). Įžangos bilietas tik 
$5.Iš anksto užsisakykit vie
tas.

SVEIKINA AIDO CHORĄ
Buvęs Aido Choro moky

tojas Jurgis Kazakevičius 
prisiuntė sezoninį sveikini
mą Aido Chorui. Jis ir jo 
žmona Valerija sveikina vi
sus aidiečius. Jam ir jo žmo
nai taip pat vėliname ge
riausių linkėjimų naujuose 
metuose.

J. Grybas, 
choro pirm.

Mieli draugai! Neseniai dovanojau “Laisvei” mano 
brolio Jurgio Šalčiaus keturis Šerus, dabar dovanoju 
“Laisvei” vieną Šerą ir aukoju į “Laivsės” fondą po dolerį 
nuo kiekvienerių mano išgyventų metų—76 metelių, ir 

. už prenumeratą. Viso $85. Draugiškai, Anna šalčiūte- 
Krasnickiene, Coventry, Conn.

Šį sykį gauta $871. Anksčiau įplaukė $8,997. 
gauta $9,868. Dar reikia $5,132.

Viso

UŽSb

E. Repšienė, So. Boston, ir apylinkė, Mass, prisiun
tė $44. Aukojo:

Bronė Vanagaitė ..
L. Plutienė.............
N. Grigaliūnienė ..
E. Belikevičienė ..
E. Repšienė...........
Charles Lake •....
M. Kavaliauskas ..
Anna Jalauskienė .
Po $1: Walter Kuchinskas, A. Kandraška, V. Kviet 

kas.

$10.00
6.00 

.. 5.00 

. 5.00 
. 5.00 
. 4.00 
. 4.00 
. 2.00

Mūsų vajaus skelbime rašoma, kad Amerikoj 
prenumeravę “Laisvę” moka tiktai $8 metams, laike va
jaus, ir prie to, gauna knygą veltui. Skelbime yra sąra
šas knygų. Prašome vajininkų tą įsitemyti, ieškant nau
jų prenumeratorių. Siūloma tiktai JAV naujiems skai
tytojams.

Didelis ačiū viršminėtiems vajininkams už jų ne
nuilstantį pasidarbavimą ir prieteliams už jų dosnias 
aukas.

Po ilgokos viešnagės Ta
rybų Lietuvoje, pereitą pir
madienį sugrįžo prie savo 
posto, kaip “The Moscow 
News” korespondentas 
Jungtinėse Tautose, žurna
listas Albertas Laurinčiu
kas. Sugrįžo sveikas ir ge
rai nusiteikęs, labai paten
kintas savo viešnage. Bet 
ten buvęs taip užimtas viso
kiais reikalais, jog pačiame 
Vilniuje praleidęs tik kelias 
dienas. Parvežė nuo Lietu
vos draugų ir veikėjų mums 
visiems didžiulį glėbį sveiki
nimų ir linkėjimų.

Kaip su žmona Izolda ir 
dukra Izoldute? Pasirodo, 
kad jos sugrįš gerokai vė
liau. Jos, matyt, nori dau
giau laiko praleisti tėviškė
je su savaisiais. Be to, Izol- 
dutė ten lanko mokyklą, iš 
kurios galės “ištrūkti” tik 
apie kovo mėnesį. Mes jų qqO žmonių dalyvavo laido- 

' tuvėse 14 bombos sprogime 
užmuštų žmonių.

Teheranas. — Irano val
džia sušaudė tris policijos 
viršininkus ir 7 civilinius 
kaip narkotikų šmugelnin- 
kus.

Cape Kennedy, Florida. 
— Apollo 13 ruošiamas ke
lionei į Mėnulį kovo- mėn. 
Keliaus astronautai Loveli, 
Mattingly ir Haise.

Milanas, Italija. — 300,

Administracija

Eva Kralikauskiene, Lawrence, Mass., prisiuntė $44. 
Aukojo:

K. Morkūnas ........................................................$10.00
Eva Kralikauskiene .....................  10.00
Louis Marteno..................................................... 5.00
Po $2: Bevardė, Teresa Lukauskas, Slavis, W. K.

Petrick, Bevardė, Flowers by Joseph, Penn’s Pharmacy
Inc., Joseph A. Rakauskas, Royal Packing Co.—Anthony 
Butėnas, $1.

K. Paciunas, Elizabeth, N. J., prisiuntė $31. Aukojo:
Ig. Beeis (Union)................................................

■ W. Simon (Union) ..............................................
V. Žukas . •......... ............................................. . .
L. Novak (Cranford) ........................................
B. Makutėnienė (Cranford) ...............................
Po $1: J. Šalkauskas (Union) ir G. Kazlauskas.

$6.00 
6.00 
6.00 
6.00 
5.00

Nuo kitų gauta sekamai
LMS 2 Apskr. (per Geo. Shimaitį), 

Brockton, Mass. . •...........................  $56.00
KLLD kuopos susirinkime (per K. Kilikevičių), 

Toronto, Canada ..............,
A. Butkauskas, Brooklyn, N. Y, ... 
Tony Brosky, Triadelphia, W. Va. . 
V. Kazlau, Wethersfield, Conn.......... •
K. Motiejūnienė, Fairlawn, N. J. .... 
Martin Egelevicius, Windsor, Conn. ..
J. Vaicekauskas, Binghamton, N. Y. • 
S. Skiragis, Detroit, Mich..................
Amelia Aimont, Hollywood, Fla..........

35.00 
21.00 
20.0d 
15.00 
13.00 
13.00 
11.00 
11.00 
10.00

Ačiū, Ačiū
Draugei V .Budronienei.
Andai, per J. Lazauckienę 

pridavė “Laisvės” virtuvei 
pundą, didesnių ir mažesnių 
lėkščių. O praeitą sekmad. 
per N. Ventienę vėl pridavė 
keletą lėkščių ir naują, ne
mažą kavai virdulį — “per- 
kuliatorių”. Mažai grupei 
kavinių, bus gera paslauga 
pasinaudoti.

Verutė ir Pranas Budro- 
niai, mūsų pramogų, dides
nių ir mažesnių, dažnus lan
kytojai. Pranas, praeitame 
sekmad. po Narkeliūnaitės 
rodytų filmų, gerai nusitei
kęs pasakojo, kad jo gyveni
mas nuo Padėkų Dienos pa
gerėjęs—pralinksmėjęs, nes 
tą dieną jų sūnus Lenis su
grįžo iš Vietnamo sveikas, 
drūtas ir dar gerokai paau
gėjęs, dabar gerokai virš 6 
pėdų aukščio. Pranas sakė: 
“Per 16 mėnesių, kai sūnus 
Lenis buvo Vietname, bu
vau be ūpo, net miegot ne
galėjau ramiai. Dabar visas 
gyvenimas pasitaisė, pra
linksmėjo.”

Pranas, taipgi žuvininkas 
-mėgėjas. Sakėsi, kad praei
tą šeštad. prigaudęs labai 
daug žuvies, o vieną “žuvė
ją” (kupiškėniškai tariant),

net viso pūdo, apie 40 svarų. 
Tyčia klausiu , kurpagavai 
tokią zdorovą žuvį?—Kur. 
Nugi vandenyj, mariose. — 
Atsako Pranas juokdamas.

Bravo Frank, jei žinai 
kur gaudyti dideles žuvis!

lauksime.
Albertas dalyvavo nese

niai įvykusiam kolūkiečių 
suvažiavime. Tai buvęs ne
paprastai entziastiškas žem
dirbių sąskrydys. Jis paro
dęs labai didelį Lietuvos že
mės ūkio progresą.

Rep.

Į!
zž ta

(,

Ankara, Turkija. — Dina
mitas sprogo penkiose vie
tose Amerikos oficierių klu
be. Manoma, kad tai bus 
Amerikos priešų protesto 
darbas.

Newark, N. J. — Federa
linės valdžios agentai suė
mė miesto majorą Addoni- 
zio ir keletą kitų miestų val
dininkų. Viso suėmė 15 žmo
nių. Kaltina juos dirbusius 
kartu su Mafia gembleriais 
ir kitais prasižengimais.

Maskva.—Premjeras Kosy
ginas matėsi su Rumunijos 
militarine delegacija.

GOOD NEWS
To Purchasers of Gifts and Merchandise Purchase 

Orders For Relatives in U.S.S.R.
You can now select any of three methods:

1— SELECT AND ORDER SPECIFIC ITEMS such as motorcycles, 
refrigerators, radios, television sets, cameras, clothing and 
hundreds of other items listed in our new catalogue.

2— PURCHASE A MERCHANDISE PURCHASE ORDER for which 
your relative may select items of his own choice or

3— SEND A PREFERENTIAL SPECIAL ROUBLE CERTIFICATE 
with which your relative may purchase export quality mer
chandise at special (diplomatic) reduced prices.

This new system simplifies procedures and expedites 
Hundreds of items have been added. Quality has been 
Prices reduced.
For new catalogue and detailed information apply to any 
affiliated firms.

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC. 
1776 Broadway, New York, N. Y. 10019
Tel. 212-581-7729
COSMOS PARCEL EXPRESS CORP.
45 West 45th St., New York, N. Y. 10036
Tel. 212-245-7905
GLOBE PARCEL SERVICE, INC.
716 Walnut St., Philadelphia, Pa. 19106
Tel. 215-925-3455

Or their branches or directly to

PODAROGIFTS, INC.
220 Park Avenue South

New York, N. Y. 10003 
Tel. 212—228-9S47

delivery, 
improved.

of our

i!
ii

i!

l

WARNING! For your own protection and for speedy execution 
of your orders, place them only with any of the above 
firms or their branches, which are officially author,- 
ized representatives of Podarogifts, Inc.

MaspethietKųJonas Kalvoj 
tis, širdies smūgi išbu 
ligoninėje porą savaičių* jau 

 

ilsis namie. Jaučiasi geFai.

Jis dabar sakosi bus at
sargesnis. “Nebuvo ir nėra 
reikalo rūpintis ir vargin
tis; dabar reikia tik gyven
ti,” sako jis.

Taigi, gyvenk, 'drauguži!
Aplankęs

PATAISA
Lapkričio 25 d. laidoje til

po užuojautos skelbimas 
Margaretai Petrikienei, ne
tekus jai mylimos motinos 
Magdalenos česnavičienės. 
Vardų sąskaitoje buvo pra
leista P. ir H. Siauriai. At
siprašome. •

į Nuoširdžiai sveikiname su naujaisiais 1970* v 
į metais visus gimines, draugus, pažįstamus Ame- a 
? rikoje ir Lietuvoje. Linkime stiprios sveikatos, į 
į* daug laimės, kuo geriausios sėkmės darbe ir gy- į 
? i venime. Lai gyvuoja kova už taiką visame pa- į 
x šaulyje! f

Pranas ir Nastė Bukniai 
Brooklyn, N. Y.

į LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ! g 
į Sveikinu su naujaisiais 1970 metais visus gi- 
? mines, draugus, pažįstamus Amerikoje ir Lietu- @
f voje. Linkiu, kad ateinančiais metais sulauktu- J 
| me taikos ir gerbūvio' visame pasaulyje.
į George Waresonas .įdg
į Brooklyn, N. Y.

I SEZONINIAI SVEIKINIMAI )
į Sveikinu savo gimines, visą “Laisvės” kolek- į 
į tyvą, skaitytojus ir New Yorko Lietuvių Mote- į 
į rų“ Klubą., Linkiu visiems daug sėkmės 1970 me- į 
t tais. ?

Anna Titanis
Woodhaven, N. Y.

fe

? SEZONINIS SVEIKINIMAS i įt M

f Su žiemos šventėmis sveikinu su kalėdomis ir
? laimingais naujaisiais 1970 metais, brolius, sese- * 
? ris ir jų šeimas Lietuvoje, ir visas kitas gimines į 
į Lietuvoje ir Amerikoje., Taipgi visus draugus, ? 
| drauges ir pažįstamus, visus “Laisvės” skaity- į
rf tojus, “Laisvės” kolektyvą ir visus taikos sali- į
į ninkus. į
f s
į Aš gimiau ir augau Vilniaus apskr., Videniš- J 
t kių parap., Molėtų valsčiuje, dabar rajonas, Kai- j 
į niškių kaime. i

Matthew Simon,
354—-14th St., 

Brooklyn, N.Y.




