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KRISLAI
Vatikanas žemina moteris 
Peštynės dėl žydų tautybės 
Remia Izraelio agresiją 
Galima “europizacija” 
Priešingi negrų teisėms

— J. Gašlūnas —

Vatikanas paskelbė, kad jis 
negali priimti Vakarų Vokieti
jos atstovės Muller tik todėl, 
kad ji yra moteris.

Pasirodo,
kosi senosios 

. t 
♦nepripažįsta 
teisių.

N Šiuo metu 
bių turi
riais, ministrais. Indijos, Cei- 
lono ir Izraelio premjerai — 
moterys.

Katalikės moterys turėtų 
smarkiai užprotestuoti popie
žiui, kam jis laiko moteris že
mesniais sutvėrimais už vyrus.

Kompartija už liau 
koaliciją rinkimuos

kad popiežius lai- 
tradicijos, kuri 

moterims lygių

daugelis valsty- 
moteris ambasado-

Olandijos vyskupų, kunigų 
ir kitų dvasininkų suvažiavi
mas vienbalsiai pasisakė, kad 
moterys turėtų būti priimtos į 
kunigų stoną lygiomis teisėmis 
su vyrais.

Dar daugiau. Suvažiavimas 
pasisakė už panaikinimą nu- 
senusio celibato, kuris drau
džia kunigams tuoktis.

Vatikanas greitai reagavo j 
Olandijos dvasininkų suvažia
vimo tarimus. .Kaip paprastai, 
popiežius laikosi savųjų encik
likų ir nenori jas keisti. Jis 
tik baisiai susirūpino nepa
klusniaisiais ir kviečia juos

* pasilikti ištikimais.
Vargiai popiežiui pavyks 

nuiaminti nepaklusniu os i u s. 
Revoliucinės bangos purto ir 
senuosius religijos pagrindus.

Prez. Nixonas užtikrino žy
dų vadovų konferenciją New 
Yorkę, kad jo administracija 
ir toliau teiks militarinę pa
galbą Izraeliui, kaip buvo pir
miau teikiama. Nixonas skaito 
Izraelį Amerikai drau g i š k a 
valstybe.

Veidmainingai Nixonas kal
ba apie taiką ir tuo pačiu me
tu remia agresorių, kuris ne
siskaito nei su Jungtinių Tautų 
rezoliucija, reikalaujančia Iz- 
r a e 1 i u i pasitraukti iš užka
riautų arabų žemių.

Turėdamas užtikrinimą iš 
Jungtinių Valstijų, kad para
ma bus jam teikiama, Izraelis 
su nieku nesiskaitydamas tę- 
šia agresiją arabų žemėse, 
kasdien mėto bombas ant ara- 

^bų miestų, siunčia komandas 
žaloti įsitvirtinimus, užmuši
nėja 
kiose 
ma.

užmuši- 
civilinius žmones. To- 
sąlygose taika neįmano-

senatorius pateikė rezo-

New Yorkas.— Komunis
tų Partijos generalinis se
kretorius Gus Hali, rapor
tuodamas partijos naciona
liniam komitetui, pasakė, 
kad 1970 metu rinkimai bus 
labai svarbūs, todėl jau da
bar prie jų tenka gerai pa
siruošti.

Hall nurodė, kad rinki
mams reikia plataus liau
dies fronto, kuris galėtų ko
voti prieš reakcinius ir ka
rui pritariančius, kandida
tus. Bendras frontas turė
tų apvienyti visą kairįjį ju
dėjimą, negrų, puertorikie-

čių judėjimą, kovotojus 
prieš karą, už taiką.

Tokia liaudies koalicija 
galėtų iškelti savo kandida
tus, kuriems, būtų gera pro
ga sumušti reakcinius kan
didatus.

Hali priminė, kad nauja 
demokratinė koalicija turės 
savo konvenciją vasario 
13-15 dienomis Chicagoje. 
Tai svarbus nepriklausomas 
judėjimas link .naujos tre
čiosios partijas: 4 Tokių po-

susidaro^ 0 .jie

i

Spalvoti televizoriai nudaro 
gaisrams priežastį

Washingtonas. — Nacio
nalinis komitetas produktų 
saugumui tyrinėti surado, 
kad 122 spalvotų televizorių 
modeliai sudaro nepaprastą 
gaisrui priežastį.

Komitetas nurodo, kad tie 
televizoriai buvo pagaminti 
11 firmų, kurios išleido‘mi
lijonus televizorių.

Dabar komitetas reika
lauja .tuos pavojingus tele
vizorius atšaukti, pertaisy-

ti arba jų vietoje naujus 
pagamintu . :>

Kiek pirmiau buvo suras
ta, kad spalvoti televizoriai 
taipgi išduoda žmonių svei
katai žalingą radiciją. Ty
rinėtojai patarė prie tokių 
televizorių arti nebūti.

Paryžius. — Vėl du jau- 
nuoįiąi, „nepasitenkinę ka
rais ir bloga ‘padėtimi, susi
degino. ‘

Sukūre pirmą ateistui bažnyčią
Austin, Texas.—Mrs. Ma- 

dalyn Murray O’Hair, prieš 
kiek laiko laimėjusi bylą 
Aukščiau s i a j a m e Teisme 
prieš poteriavimą mokyklo
se, dabar paskelbė sukūrusi 
ateistinę (laisvamanišką) 
bažnyčią.

Dabar ji reikalauja, kad 
toji jos bažnyčia turėtų tas 
pačias teises, kaip ir kitos 
bažnyčios, kurios nemoka 
jokių taksų.

• Ji būsianti ateistų “vys-

kupu,” o jos vyras—“prana
šu.” Jumoristas ateistas 
Mark Twain paskelbtas 
“šventuoju.”

Jos bažnyčia pavadinta: 
“Poor Richard’s Universal 
Life Church.”

“LAISVES” VAJUS
GAVIMUI NAUJŲ SKAITYTOJŲ

V?jus prasidėjo su 1 d. Spalio 
ir tęsis iki 15 d. vasario, 1970 m.

KONTESTANTŲ STOVIS DABAR YRA

Valys BųnĮiųs, Brooklyn, N. Y. .. 
Connecticut valstijos vajininkai . 
New Je^sej vajininkai ..................
Philadelphia, Pa...............................
Paid Alekna, St Petersburg, Fla. 
M. Vąlįl'ięnįenė, Miami, Fla..........
So. Bųstonn vajininkai..................
Lawrence-Haverhill, Mass..............
J. Jaskevicius, Worcester, Mass. . 
Geo. Shimaitis, Brockton, Mass. ...

V. Sutkicnė, V. Taraškienė,
San Francisco. Calif. .....

M. Uždavinis, Norwood, Mass. 
Kanados vajininkai ................
Rochester, N. Y.......................
J. Stanienė, Baltimore, Md. 
P. Beeis, Great Neck, N. Y. 
Chicago, Ill.................................
Pittsburgh, Pa............................
A. Bemat, Los Angeles, Calif. 
Vera Smalstienė,

Livonia, Mich...................

1768
1512
1416
1312
1248
1176
1140
1076

936

900

TOKS:
Punktai

.......  6690
.... 4920
.... 4724
... 4608

....... 4580
.... 3388

....... 3260

....... 2832

....... 2684
.......  2288

E. Kralikauskienė 
Lawrence, Mass. 

LLD 20 kp. ir Mot
Binghamton. N. Y............

L. Tilwick, Easton, Pa.............
M. žiedelis, Nashua N. 11. 
Marytė Smalstis,

Ludington, Mich...... ...........
J. K. Alvinas, Yucaipa, Calif.
O. ZelLn, Plymouth, Pa............
LLD 74 kp., New

Kensington, Pa.............. .....
C. K. Urban, Hudson. Mass.
K. Naravas, Shenandoah, Pa.

(Nukelta į 6-tą psl.)

............... 864 
skyrius,

758
444
406

348
252
192

144
108
36

51 
liuciją, reikalaujančią mažin
ti Jungtinių Valstijų militari- 
nes jėgas Europoje.

Jeigu prez. Nixonui galima 
“vietnamizuoti” Vietnamą, tai 
kodėl negalima “europizuoti” 
ir Europos, kad ji pati savo 
jėgomis galėtų užlaikyti sau
gumą.

Kongrese rezol i u c i j a bus 
svarstyta. Bet Nixonas iš anks
to pareiškė, kad jis visai ne
sutinka su rezoliucijos dvasia, 
kad jis priešingas mažinti mi- 
litarines jėgas Europoje.

i Tikrai laikas uždaryti JAV 
rpilitartnes bazes Europoje. 
Įvyksianti Europos saugumo 

t konferencija turėtų už tai pa
sisakyti. •

Pe^kj Aukščiausiojo Teismo

teisėjai balsavo už suteikimą 
pilnų negrams teisių maudy
mosi baseinuose ir pasilinks
minimo vietose. Dabar įstaty
mu negrų teisės sulygintos su 
baltųjų teisėmis.

Bet trys teisėjai — Warren 
Burger, Byron White ir John 
Harlan—pasiliko ištikimi ne
grų diskriminacijai, visi trys 
balsavo prieš negrams suteiki
mą .pilnų teisių, kokias turi 
baltieji.

Prez. Nixonas siunčia į A. 
Teismą dar vieną negrų tei
sėms priešingą žmogų. Tai jau 
būtų keturi prieš negrus nusi
statę teisėjai. Gali susidaryti 
pavojinga padėtis.

Belgradas. — J ugoslavijos 
prezidentas Tito išvyko 
Tanzanijon ir aplankys 7 
Afrikos valstybes, tarsis 
apie šaukimą neutralių vals
tybių užsienio reikalų mi
nistrų konferencijos balan
džio 13-17 dienomis.

įžymiajai sukakčiai 
artėjant

Klaipėda. w Sausio 28 d. 
sukanka ketvirtis amžiaus, 
kai iš ; vokiškųjų fašistinių 
okupantų buvo išvaduotas 
Lietuvos uostamiestis Klai
pėda, o kartu ir'visa Lietu
va.

Klaipėdos gyventojai ruo
šiasi iškilmingai pažymėti 
šią ..svarbią datą. Dabar 
miesto įmonėse, įstaigose, 
mokyklose skaitomos pa
skaitos ir pranešimai apie 
miesto praeitį, dabarties 
dienas, augimo perspekty
vas.

Šį mėnesį, be iškilmingo 
minėjimo, čia įvyks Klaipė
dos išvaduotojų vakaras, 
meno saviveiklos koncertai, 
bus atidaryta keletas pa
rodu.

Evoliucijos mokymo 
j f • i 1 

bilius atmestas
Jackson. — Mississippio 

valstijos legislature 70 bal
sais prieš 42 atmetė evoliuci
jos mokymo bilių. Todėl ši 
valstija ir vėl pasilieka evo
liucijos mokymui priešinga.

Šioje valstijoje tie moky
tojai, kurie drįsta prisimin
ti apie evoliuciją, gali būti 
baudžiami, pirmoje vietoje 
atstatymu iš darbo,
nia, kaip ilgai religiniai 
natikai valdys valstiją.

Neži-
fa-

Princetono universiteto pro
fesorius dr. Charles Westoff, 
surinkęs gana daug statistikos 
apie vaikų gimdymus Ameri
koje, priėjo išvados, ka^ gims
ta apie 50 procentų nepagei
daujamų vaikų.

Nors tėvai ir nenori daugiau 
vaikų, bet nežinodami kaip 
apsisaugoti susilaukia nepa
geidaujamų vaikų. Apie 43% 
tokių atsiranda tarp neturtin* 
gųjų šeimų.

Tai parodo, kaip svarbu lę- 
galizūoti gimdymo kontrolė.

P. Venta Lietuvoje
Vilnius. — Sausio 21 

viešnagėn atvyko pažangus 
Amerikos lietuvių veikėjas, 
“Laisvės” bendrovės direk
torių pirmininkas Povilas 
Venta. Elta paskelbė:

P. Venta ketvirtajame de
šimtmetyje dirbo pogrindi
nį darbą Klaipėdoje, o vė
liau su grupe lietuvių sava
norių išvyko ginti Ispanijos 
respublikos. Ten kovose su 
fašistais buvo sužeistas, pa
teko į koncentracijos sto
vyklą, tačiau netrukus iš 
jos pavyko pabėgti. 1937 
metais P. Venta išvyko į 
Jungtines Valstijas.

Sausio 25 dieną P. Ventai 
sukanka 60 metų. Šio anti
fašisto ir didelio internaci
onalisto jubiliejų ruošiasi 
pažymėti jo draugai, revo
liucinio judėjimo veteranai.

d.

Geneva.—Europoje siau
tusi influenzos epidemija 
dabar pradėjo mažėti.

Prieškariniai studentai 
laimėjo teisme

Washingtonas. — Aukš
čiausiais Teismas patvar
kė, kad tie studentai, kurie 
protestuodami • prieš karą 
praranda teisę pasilikti ne
šaukiamais militarinėn tar
nybon, dabar gali kreiptis į 
teismą su reikalavimu pa- 
liuosuoti juos iš tarnybos.

Aukščiausiasis Teismas 
pastebėjo, kad Selective 
Service System neturi tei
sės reklasifikuoti protestuo
jančius studentus, kad juos 
galėtų nubausti už priešini
mąsi militarinei tarnybai.

Tai antras Aukščiausia
jame Teisme laimėjimas

prieškarinių kovotojų. Pir
miau šis teismas uždraudė 
skubiai ir prievarta brukti 
militarinėn tarnybon ir 
Vietnamo karo frontantuos 
jaunuolius, kurie atsisako 
eiti karan.

Calumet, Mich. — Plieno 
darbininkų unija pastatė pi
ketus prię kelių kompanijų 
firmų. Kompanijų junginė 
(konglameracija) pr a n e š ė 
tūkstančiui streikierių, kad 
jie iš darbo jau paleisti ir 
negalės atgal grįžti. Strei
kas tęsiasi.

Prez. Nixopas vetavo sveikatos 
švietimo ir skurdo biliy

Washingtonas. — Prezi
dentas Nixonas pirmadienio 
vakare televizijoje pasisa
kė, kad jis vetuoja (atme
ta) labai svarbų Kongreso 
užgirtą sveikatos, švietimo 
ir kovai su skurdu bilių.

Nixonas aiškinu, kad 19 
bilijonų 7 milijonų dolerių 
bilius sudaro rimtą infliaci
jos pavojų, žymiai padidina 
federatines išlaidas. Todėl 
Nixonas nusisprendė tą bi
lių vetuoti ir Kongresui grą
žinti, kad Kongresas, iš naū-

jo jį persvarstytų.
Jau keletas kongresmanų 

ir senatorių pareiškė savo 
nuomones, kad Nixonas 
neturėjo vetuoti tą bilių. 
Svarbiausią biliaus dalis — 
didesnė federalinė parama 
švietimui, mokykloms, ku
rios dabar raudąsi• krizės ; ’ 
padėtyje. Jie organizuoja
si Nixono vetavimą atmes
ti dviem trečdaliais balsų. 
Tuomet bilius pataps įsta
tymu ir be prez. Nixono pa
rašo.

............................. ............. ................*------ ---------------------------------------- ---------------------------------------------------- -

Taikos judėjimas Piety Vietname
Taikos reika-

Washingtonas. — Federa
linė grandžiurė įkaitino bu
vusį New Jersey legislato
rs ir du jo pagalbininkus 
už unijos fondų naudojimą 
demokratų paramai rinki
muose.

V----------- -

Irakas pripažįsta 
kurdams autonomiją

Bagdadas. — Irako val
džia paskelbė, kad ji pripa
žįsta kurdams autonomiją 
ir paleidžia iš kalėjimo su
imtus kurdu kovotojus.

Kurdai visą laiką kovojo 
už savo tautos autonomiją. 
Dabar jie gauna autonomi
ją, bet nori turėti 10,000 po
licijos autonomijai garan
tuoti.

Žydy tautybės 
klausimu ginčai

Jeruzalė.—Izraelio Aukš
čiausiasis Teismas 5 balsais 
prieš 4 patvarkė, kad žydu 
gali vadintis kiekvienas žy
dų kilmės, nors ir žydų ti
kybos nepripažintų.

Nacionalinė Religinė par
tija tam tarimui pasiprie
šino. Dabar ji grasina, pasi
traukimu iš koalicinės val
džios, jeigu tas patvarky
mas nebus atšauktas.

Religiniai fanatikai laiko
si, kad žydais gali vadintis 
tiktai tie, kurie yra žydų 
religijos išpažintojai. Ki
tokio tikėjimo arba ateistai 
neturi būti žydais skaitomi.

Saigonas.
lavimas smarkiai purto Sai- 
gono valdžios pamatus. Kai 
kurie ministrai jau kalba 
apie koalicijos reikalingu
mą. Informacijų ministras 
Tinh pareiškė esąs neprie- 
šingas priimti į koaliciją 
Nacionalinio Išsilaisvinimo 
Fronto porą atstovų.

Prez. Thieu pirmiau ap
šaukė koalicijos ir taikos 
šalininkus šalies išdavikais. 
Bet dabar tokių išdavikų 
atsiranda ir jo valdžioje.

®-------------------------- ----- —
Washingtonas. — Nacio

nalinė švietimo Sąjunga 
skelbia, kad 1968-69 mokyk
liniais metais įvyko 131 mo
kytojų streikas. Tai rekor
diniai metai.

Montgomery, Ala. — Ne
grų kunigas Boone polici
jos terorizuojamas ir kalti
namas kokio tai namo pa
degimu.

Darbo unijų vienybė
Maskva.

kietijos darbo unijų delega
cija čia lankėsi ir tarėsi su 
Pasauline Darbo Unijų Fe
deracija dėl bendros veiklos 
tam tikrais klausimais.

Federacijos generalinis 
sekretorius Gensous aiškino 
apie didėjančias kovas kapi
talistinėse šalyse ir bendrą 
unijų veiklą streikuose.

Vakarų Vo-

Sen. Javits ragina 
trauktis iš Vietnamo

Saigonas, Pietų Vietna
mas. — Sen. Javits čia lan
kėsi ketvertą dienų ir turė
jo pasitarimą su Saigono 
prezidentu Thieu, kuris pri
minė, kad Amerika netdrė- 
tų skubintis trauktis iš Viet
namo.

Javits vėl pakartojo savo 
nusistatymą, kad visos JAV 
kariaujančios jėgos turėtų 
būti ištrauktos iš Vietnamo 
iki 1970 metų pabaigos.

Selma, Ala. — Policija, 
areštavusi negrą Bizzell, 
taip smarkiai jį sumušė, 
kad jis nuo to ir mirė.

Stockholmas, Švedija. — 
JAV negrų vadas kunigas 
R. W. Abernathy, čia kalbė
damas katedroje, sakė, kad 
Amerikos dauguma žmonių 
vienokiu ar kitokiu būdu 
kenkia negrų progresui.

Paskelbė

Danijos laivų 
statytoju streikas

Kopenhaga, 
streiką 2,500 laivų statyklos
“Burmeister og Vain” dar
bininkų.

Streikininkai reikalauja 
padidinti darbo užmokestį, 
taip pat pakeisti ekonominę 
politiką, dėl kurios nuolat 
didėja kainos ir mokesčiai.

Londonas. — Nedarbas 
Anglijoje šiuo metu pasie
kė 2.7 prpe. visos darbo jė
gos. Tuo pačiu kąrtu Šiąū- 
rėš Airijoje, kuri yra Ang
lijos daliūii, nedarbas' siekią

Washingtonas. — Aukš
čiausiasis Teismas atmetė 
Floridos gubernatoriaus 
Kįtkb apeliaciją prątęsti 
mokyklų dešegregaęiją iki 
rudens.

Viena. — Austrijos užsie
nio reikalų ministras Wald
heim pasisakė už Europos 
saugumo konferenciją ir už 
atsisakymą naudoti jėgą 
valstybitį ginčuose.

Washingtonas. — Demo
kratai senatoriai nusitarė 
išleisti $57,000 prez. Nixono 
kalbos kritikai. Atsakymas 
bus paskelbtas ir televizijo- 
jė vasario 8 d.

•* 1 I v Į
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Tcvu atsakomybe del vaikŲ
PEREITĄ rudeni New Jersey valstijos piliečiai 

savo gubernatoriumi išsirinko republikoną William T. 
Cahill. Rinkiminėje kampanijoje ir paskui, laimėjęs 
rinkimus, Mr. Cahill prisiekė kovosiąs “iki mirties” prieš 
visokias kriminalystes, ypač iš New Jersey valstijos jam 
vadovaujant būsią iššluoti visokios marijuanos ir kitokie 
narkotikai. Jų pardavinėtojai ir platintojai būsią be pa
sigailėjimo baudžiami. Teksią ir tiems, kurie juos varto
ja. Nebūsią pasigailėta nė jaunuolių, nė moksleivių bei 
studentų.

Viskas atrodė kaip turėtų būti. Bet štai šiomis die
nomis garsiai pranešama, kad Philadelphijoje policija 
sulaikė gubernatoriaus sūnų John P. Cahill, tik 19 metų 
amžiaus. Pas jį radę nemažai tos prakeiktosios mariju
anos. Manoma, kad ne tik jis pats ją vartojo, bet ir 
kitiems pardavinėjo.

Rodos, pernai įžymaus radijo ir televizijos progra
mų, ypač liečiančių jaunuolius ir vaikus, vedėjo Linklet
ter dar jauna dukra buvo rasta negyva. Tėvas sako, 
kad ji buvo narkotikų auka.

O štai dar baisesnis dalykas. Californijoje atsirado 
išsigimėlis, dar tik 25 metų kriminalistas Charles Mason, 
kuris “sužavėjo” keletą jaunuolių, jų tarpe keletą mer
ginų, ir įkalbėjo arba įsakė jiems žudyti nekaltus žmo
nes, ypač tuos, kurie yra kuo nors pasižymėję. Viena 
jų auka buvo nėščia aktorė Tate. Pasirodo, kad visi šitie 
jauni žmonės yra kilę iš labai palaidų, netikusių šeimų, 
išdykusių ar sugedusių tėvų.

Sulaikyti jauni kriminalistai bus teisiami ir, žinoma, 
skaudžiai baudžiami. Apie juos plačiai aprašęs savo 
redaguojamame žurnale “Parade” (sausio 11 d.), Mr. 
Lloyd Shearer sako: “Kitoje, pirmityviškesnėje visuo
menėje kartu su jais būtų teisiami ir jų tėvai.” Šiais gi 
laikais mūsų visuomenėje tėvai nėra laikomi atsakomin- 
gais už jokius jų vaikų darbus.

Tai seniai diskusuojamas klausimas: ar turėtų būti 
tėvai laikomi atsakingais už jų vaikį pbelgius? Jei tu
rėtų^ tai kiek ir kokioje formoje? ;

Sunkiai išsprendžiamas klausimas. Kapitalistinėje 
santvarkoje jis neišsprendžiamas. Bet sunki problema 
ir socialistinėje santvarkoje.

Vienas dalykas, žinoma, labai aiškus: šeimos, tėvų 
įtdka vaikuose neapsakomai reikšminga. Nei mokykla, 
nei valstybė negali pilnutinai pavaduoti šeimos išauklė
jime šaunaus atžalyno.

Fanatizmas neturėti! laimėti
IZRAELIO Aukščiausiasis teismas patvarkė, kad 

Izraelio piliečiu turi teisę ir gali būti ir nežydų’tikybos 
žmogus. Ir toks pilietis skaitosi pilnu izraeliečiu.

Tai, žinoma, labai protingas nutarimas. Kitaip šiais 
laikais civilizuotame krašte ir būti negali.

Bet prieš šį protingą ntio’sprendį sukilo Izraelio fa
natikai ir religiniai obskurdntai. Jie tūri savo partiją. 
Parlamente jie turi 12 atstovų. Jie įeina į dabartinę koa
licinę valdžią. Jie sako, kad jeigu parlamentas nepa
smerks ir neatmes Aukščiausiojo teismo nuosprendžio, 
jie pasitrauks iš koalicijos ir paskelbs jai karą.

Tuos fanatikus, matyt, taip straksėti drąsina tas 
faktas, kad Aukščiausiojo teismo nutarimas padarytas 
tiktai vieno balso dauguma, tai yfa 5 balsų prieš 4. Tai 
parodo, kad ir teisme fanatikų įtaka labai didelė.

Šiandien dar mažai duomenų tėra apie tai, kaip į šį 
klausimą žiūri plačioji Izraelio visuomenė. Jeigu reli
giniams fanatikams pavyktų susidoroti qu teismo nuo
sprendžiu, Izraelis būtų nustumtas į pačių labiausiai ir 
toliausiai atsilikusių kraštų gretas. Reikia tikėtis, kad 
Izraelis tos gėdos išvengs. Rėikia nepamiršti, kad vie
name kuriame “sumažėjusio” pasaulio kampe fanūtizmb 
ir obskurantizmO laimėjimas yra smūgis civilizacijai ir 
žmogiškumui visur. i

Gyrimosi liga
Neateina toks pranešimas iš Vietnamo, kuriame ne

būtų Amerikos militaristų pasigyrimo. Atrodo, kad ten 
mūs?ų jėgos tik skina, ir skina vietnarfiiėčiūs. Ir taip per 
beveik dešimtį metų. Iš kur tų vietnamiėčių liek ir be
atsiranda !

Arba paimkime Vidurio Rytuoše konfliktą tarp Iz
raelio ir arabiškų kraštų. Giriasi, pučiasi ir vieni ir 
kiti. Net jau atsibodo klausyti. Nėbėgalima ūtškirti 
melą nuo tiesos, išgalvojimą nttO tikrdtėš.

Net keista, kad tie “pagyrų pū6dai° tie tūri užtėnka- 
mai proto pagalvoti, jog tas gyrimasis jiėrh'š nepadeda, 

. juos pačius pliekia ir žėlnina.
Milžiniškoji, galingoji Amėfika kūsdien šlūoja ir 

šluoja vietnamiečius šimtais ir tūkštaūčiais/ 6 per de- 
- šimt metų tebėra įklimpusi tos. mažote šalelės džiunglėse 
• ir turi prisipažinti, kad militarihiui nėgali laimėti.
. i- Izraelio valdžia ir vadai bažijasi, kad jife tik gitutsi;

KAS KĄ RAŠO IR SAKO Kiek ir kokie yra mūsų
J kūno kaulai

SVARBŪS NUTARIMAI 
LIETUVOS LIAUDIES 
BUIČIAI KELTI

Sausio 6 dieną Vii n i u j e 
įvyko Lietuvos Komunistų 
Partijos Centro' Komiteto 
XVI plenumas. Jame pa
daryti labai svarbūs nutari
mai. Juos paskelbė dienraš
tis “Tiesa” sausio 13 dieną.

Plenumo tikslas, atrodo, 
buvo aptarti tolimesnį Lie
tuvos liaudies buities geri
nimą, keliant ir intensyvi
nant pramonės ir žemės ūkį.

“Svarbiausia pramonės 
vystymo kryptis,” skaitome 
nutarimuose, “yra tolesnis 
gamybos intensyv i n i m a s, 
remiantis mokslo ir techni
kos pasiekimais...” Reikia, 
“kad būtų stiprinama gamy
binė ir darbo drausmė ir 
tuo pagrindu maksimaliai 
plečiama gamyba darbo na
šumo didinimo sąskaita.” 
Reikia “nuolat gerinti ga
minamos produkcijos koky
bę ir jos techninį lygį, kovoti 
už taupų materialinių ištek
lių ir piniginių lėšų panau
dojimą.”

Toliau: “Respublikos ko
munistai, visi darbo žmonės 
savo pirmaeile pareiga turi 
laikyti tai, kad būtų panau
dojamos visos galimybės 
pirma laiko — iki 1970 m. 
lapkričio 7 d. — įvykdyti 
penkmečio užduotis.”

Žemės ūkio klausimu nu
tarime sakoma: «

Plenumas įpareigoja parti
jos rajonų komitetus, rajonų 
vykdomuosius komitetus, že
mės ūkio ' ministeriją, kolūkių 
ir tarybinių ūkių pirmines par
tines organizacijas, vadovus ir 
specialistus siekti, kad , Orga
nizacinis ir politinis darbas 
padėtų toliau vystyti ženiės 
ūkį, didinti gamybą, įvykdyti 
žemės ūkio produktų sūpirki- 
mo planus ir užduotis. Inten
syviau panaudoti kiekvieną že
mės sklypą. Imtis reikiamų 
priemonių padidinti bulvių, 
cukrinių runkelių, linų derlin
gumui ir toliau didinti ben-i 
drąją grūdų gamybą. Reikia
mą dėmesį skirti sultingųjų 
pašarų gamybai didinti. Kiek
viename rajone, kolūkyje ir 
tarybiniam^ ūkyje padidinti 
karvių skaičių, ypatingą dė
mesį, skirti z tam, kad toliau 
kiltų jų produktyvumas ir pie
no gamyba** geriau organizuo
ti darbą, superkant pieną iš 
gyventojų. Neleisti, kad ma
žėtų mėsos gamybos didinimo 
tempai. Organizuotai praves
ti gyvulių žiemojimą, laiku ir 
gerai pasiruošti pavasario sė
jai.

Kaip to viso siekti? Ple
numas pabrėžia vieną iš 
svarbiausių priemonių, sa
kydamas:

Lietuvos KP CK plenumas 
yra tos nuomonės, kad viena 
iš ypač svarbių sąlygų pramo
nės ir žemės ūkio gamybos ly
giui kelti, esamiems rezer
vams pilnutinai panaudoti, 
darbo ir gamybos drausmei 
stiprinti yra kova .prieš neūkiš
kumą ir išlaidumą, prieš grobs
tymus, girtavimą ir kitus anti
visuomeninius reiškinius, dar
buotojų, nepaisant jų užima
mų pareigų, atsakomybės už 
padėtį jiems pavestame darbo 
bare didinimas. Į tai turi bū-
ti sutelktas kiekvienos parti
nės organizacijos ir visų ko
munistų dėmesys.

Partijos komitetai turi ge-

riau dirbti, parinkdami ir auk
lėdami kadrus, kelti į vado
vaujančius postus žmones, ge
rai nusimančius darbe, su
gebančius organizuoti darnų 
kolektyvų darbą ir gamybinių

nistų partija pasauliniai

užduočių įvykdymą.
Auklėti kadrų sąmoningumą, 

jų partinę pažiūrą į valstybi
nius interesus, didelę atsako
mybę. Plačiau vystyti kritiką 
ir savikritiką, tobulinti liau
dies kontrolės darbą.

Taip pat žinoma, reikia 
“toliau tobulinti organizacinio 
ir politinio darbo masėse 
formas ir metodus,” “pla
čiai ir aktyviai panaudoti 
partinio švietimo siste
mą,” “plačiai ir įtikinamai 
propaguoti Lenino teorinį 
palikimą, skiepyti tarybi
niams žmonėms atsakomin- 
gumą, tikrai komunistinę 
pažiūrą į darbą ir visuome
ninę atsakomybę” ir t. t.

Tam reikia panaudoti visas 
švietimo ir informacijos 
priemones, tokias, kaip ra
dijas, televizija. Nutarime 
sakoma: “Svarbiausiasspau
dos, radijo, kino ir televizi
jos, kultūros-švietimo įstai
gų uždavinys—nušviesti so
cialistinio lenktyniavimo ei
gą, kovą už darbo drausmės 
stiprinimą pramonėje, sta
tybose, transporte, kolū
kiuose, tarybiniuose ūkiuo
se ir kitose organizaci
jose, propaguoti geriausių 
kolektyvų ir gamybos pir
mūnų patyrimą, jų sąmonin
gą darbą, siekiant pirma lai
ko įvykdyti ir viršyti penk
mečio plano užduotis.”

■ I . .. .

ŽURNALAS APIE 
AMERIKĄ

Pranešama, kad. Tarybų 
Sąjungoje ^pasirodys nau
jas mėnesinis žurnalas apie 
Jungtines Amerikos Valsti
jas. Jį leis prie Tarybų Są
jungos Mokslų Akademijos 
įkurtas Jungtinių Valstijų 
Institutas, Žurnalas eis ru
sų kalboje. Jo pask irtis: 
lukštenti Amerikos ekono
miką, politiką ir ideologiją. 
Pirmajame žurnalo nume
ryje būsiąs atspausdintas 
Jungtinių Amerikos Valsti
jų Komunistų partijos se
kretoriaus Gus Hali straips
nis apie didelius Amerikos 
visuomenėje pasikeitimus 
pa s t a r u o j u dešimtmečiu. 
Žurnalo pavadinimas dar 
nepaskelbtas. Jo redakto
rius—Valentin Brežkov.

garsų rašytoją, poetą ir vei
kėją Nerudą. Taip kairio
sioms jėgoms pasidalijus, 
nėra jokios vilties vie
nam kuriam iš šių kandi
datų rinkimus laimėti. Či
lės komunistai apsvarstė 
esamą padėtį ir nutarė Ne
rudos kandidatūrą ištraukti 
ir paremti socialistų kandi
datą Allendę. Dabar yra 
proga pastarajam laimėti 
prieš krikščionių demokratų 
kandidatą.

Vadinasi, Maskvos suva
žiavimo nutarimas, prie ku
rio prisidėjo ir Čilės Komu
nistų partija, vykdomas 
praktikoje. Panašių situa
cijų gali atsirasti ir kituo
se kraštuose.

Dr. A, Petriką

SVARBUS NUTARIMAS 
PRAKTIKOJE

Pernai Maskvoje įvykęs 
komunistų ir darbininkų 
partijų atstovų suvažiavi
mas pareiškė:
„ “Komunistai, kurie svar
biausią dėmesį kreipia į 
darbininkų klasės vienybę, 
stoja už kooperavimą su so
cialistais ir socialdemokra
tais dėl įsteigimo pažangios 
demokratinės valdžios šian
dien ir pastatymo socialisti
nės visuomenės ateityje. Jie 
darys viską tokio bendra
darbiavimo vykdymui.”

Ir štai šiomis dienomis to
kio kooperavimoi klausimas 
iškilo Čilės respub 1 i k o j e. 
Socialistų partija savo kan
didatu į prezidentus turi 
Salvadore Allende, o Komu-

KODĖL TAIP IŠKILO 
NAMŲ STATYBOS 
KAINA?

Geležinkelininkų organas 
“Labor” (sausio 10 d.) griež
tai atmeta komercinės spau
dos tvirtinimą, kad namų 
statybos kaina taip nesvie
tiškai iškilo dėl didelių dar
bininkų algų. Tai esąs gry
niausias melas. Kaip tik 
priešingai. Antai, sako, 1949 
metais gyvenamojo namo 
pastatymo išlaidų darbinin
kų algos sudarydavo apie 33 
procentus, o 1969 metais te
sudarė tiktai 18 procentų. 
Vadinasi, proporcio n a 1 i a i 
pernai namo pastatymo ta 
išlaidų dalis, kurią sudaro 
darbininkų algos, buvo ge
rokai mažesnė, negu prieš 
dvidešimt metų.

Bet kodėl taip brangu 
šiandien namą pasistatyti? 
Pirmoje vietoje neapsako
mai ■ pakilo žemės kainą. 
Antai, 1949 metais žemės 
sklypas atsiėjo tiktai 11% 
visų pastatymo išlaidų, o 
1969 metais jau net 21%. 
Namo finansavimas tada 
sudarė 5 procentus visų iš
laidų, dabar jau sudaro 10 
procentų. Štai kame namų 
statybos pabrangimo kalti
ninkas, o ne statybininkų- 
darbininkų algos.

Alibi
Vakaruose vienas kaubo

jus bare sako kitam:
— Tavęs ieško šerifas. 

Įtaria, kad šiandien 11 va
landą tu nušovei Griną. Ar 
turi alibi?

— Žinoma, turiu. Kaip 
tik tuo metu aš nušoviau 
Brauną.

Žmogaus kūno kaulams, 
vad i n a m i e m s griaučiais- 
skeletonu, gamta skyrė la
bai atsakingas pareigas. 
Jie yra ramstis kūno for
mai palaikyti; jie saugo 
mūsų širdį, plaučius, sme
genis, vidurius ir kitus vi
dinius organus nuo sužalo
jimo ar piktnaudžiavimo. 
Galva, stuburas (strėnkau- 
lis), kojos, rankos, dantys, 
krūtinės ląsta, tai vis nepa
vaduojami mūsų organizmo 
sandarbininkai.

Mūsų raumenys pritvir
tinti prie kaulų. Jų galū
nės, l..jungtos tam tikrais 
prietaisais, vadinamais 
raiščiais (“ligaments”), 
sudarytais iš elastingų jun
giamojo audinio skaidulių 
(“fibers”), sudaro sąnarius, 
reikalingus kūno judesiams. 
Tūlų kaulų galūnės apvilk
tos glotnia kremzle, kad 
švelniau sąnarys judėtų.

Galva saugo bene tik 
svarbiausią kūno organą — 
smegenis. Galvos 22 kau
lai dalijami į dvi pa
grindines dalis: kaukolę 
(“skull”),turinčią 8 kaulus, 
ir veidą, apjungiantį 14 
kaulų. Prie jų dar reikia 
pridėti 6 ausų kaulus, 
pakaklės-liežuvėlio nedidelį 
kaulą (“hyoideum”) ir 32 
dančiu. Kaukolei priklau
so kaktos kaulas, 2 viršu
galvio, pakaušio, 2 smilkinio 
ir kiti.

Antras, po galvos, kaulas, 
tai stuburas ((“špine”), ku
rių viduje yra nugaros sme
genys (“spinal cord”), pa
grindiniai nervų laidinin
kai, ateinantieji ’ iš galvos 
smegenų ir alyvuojantieji 
kūno judesius. Stuburas 
nėra vientisinis kaulas, bet 
gana lanksti kolumna, su
daryta iš 33 slank stelių: 
kaklas turi 7 slankstelius, 
krūtinė 12, liemuo 5, kryž
kaulis 5 ir uodegėlė (“coc
cyx”) 4. Slankstelių tar
puose yra kremzlinės plokš
telės (diskos).

Krūtinės ląstą riboja iš 
priešakio trijų dalių krūtin
kaulis (“sternum”), iš už
pakalio stuburas, iš šonų 
šonkauliai, po 12 iš abiejų 
pusių. Petį sudaro rakti
kaulis (“clavicle”) ir menti
kaulis (“scapula”), į kurio 
įdubimą įtaisytas žastikau- 
lis (“humerus”), einantis li- 

1 gi alkūnės. Tarp alkūnės ir 
| riešo yra du ilgi kaulai: al

kad jiems arabai grūmoja sunaikinimu, bet tie pasigyri
mai kaip tik Įrodo, kad jie yra užpublikai, agresoriai. 
Tąip pat arabų vadų gyrimasis jų reikalui nėpadeda. 
Kituf žmonės-fiiano, kad pas juos viskas tvarkoje, tuo 
tarpti Suezo kabalas per keletą metų uždarytas ir negali 
atidaryti, o prieš porą metę užgrobtų didelių žemės plo
tį dar nėra atsiėmę nė vienos pėdos! Tai ko verti pa
sigyrimai ?

TIES KOLUMBO STATULA
Kolumbas bronzinis, ranką ištiesęs, 
Uosto aikštėje moja į miestą;
Mirga ir plazda neono šviesos,
It vėduoklė šakojas aveniu tiesios, — 

Statula stovi 
Atradėjo šlovei. 

%
Kai epocha pribrendo žemynus atrasti, '
Į ją vartus pasauliui atsklęsti,
Pulkai kolumbų gimė ir augo,

Troškimas plaukyti juos kankino ir smaugė, 
Ir drąsiausią vyrą

Lemtis tam skyrė.

Nors miglotą, beprotišką atradimo idėją 
Jis karščiausiai kaip viziją ryškią tikėjo, 
Nors jūreiviai maištavo, atkakliai jis ištvėrė, 
Patyčių taurę karčią įšgėrė, 

Jis — išrinktasis
Ir, didžiadvasis.

Bevardžiai kolumbai jį ruošė tam žygiui,
Svajojo ir veržės kovoj nenustigę,,
Bet vien Kristofaš įvykdė šaukimą epochos,

/ Kad žengtų žmonija ant aukštesnės pakopos, — 
Pats ant pjedestalo 
Užbaigė kelia...

Nijėlč Vaitifcftė

kūnės kaulaš ir spinduliais 
kaulas (“ulna” & “radius”). 
Ranka baigiasi riešo, plaš
takos ir pirštų kauleliais. 
Rankos turi 64 kaulus.

Stuburo apačia (“kry
žius”) susijusi su klubikau- 
liais, po vieną iš abiejų šo- , 
nų. Tie kaulai sudaro du
benį ir klubus. Į jų duo
beles, iš šonų, įsodinti šlau
nikaulių (“femur”) kakliu
kai bei galvutės ir pritvir
tinti sausgyslių raiščiais.

Dubens kaulai kiekvienas 
dalijasi dar į tris dalis: 
klubikaulį (“ilium”), sėdi- 
kaulį (“ischium”) ir gėdi- 
kaulį (“pubis”).

Šlaunikauliai yra ilgiausi 
ir stipriausi kaulai žmogaus 
kūne. Jie eina nuo klubi- 
kaulio ligi kelies, kur kiek- , 
vienas jų susijungia su 
dviem blauzdos kaulais, ei* 
nančiais nuo kelies iki pė- 
dos. Jų jungtis sudaro kelįf 
kurio priešakyje yra girne
lė (ropė). Ši jungtis tai 
didžiausias kūno sąnarys. 
Blauzda turi šiuos kaulus: 
blauzdikaulį ir šeivikaulį 
(“tibia” & “fibula”). Šių 
kaulų apatiniuose galuose 
yra kulnis ir čiurnas bei pė
dos ir pirštų kauleliai. Ko
jos turi 62 kaulus.

Taigi žmogus gana kaulė
tas gyvūnas — turi bene 
tik 208 kaulus. Ir visi jie 
gamtos taip darniai raume
nimis bei sausgyslėmis su
raišioti, kad jie veikia pil- \ 
niausioje, nuo mūsų valios 
priklausančioje, harmonijo
je. Be jų mes negalėtume iš 
vietos pajudėti, būtume lyg 
jūros medūza (“jellyfish”).

KLAIDOS ATITAISYMAS
Š. m. sausio 23 dienok / 

“Laisvėje” mano straipsnį 
je “Apie Krymo karą,” ko
rektoriaus praleistas visas 
sakinys—vienuolika žodžių! 
Dėl to tapo sujauktas visas 
paragrafas. Tai padaryta 
pirmojoje špaltoje, 15-toje 
eilutėje iš viršaus. Iš su
rinkto teksto, kur kalbama 
apie Prancūziją, išeina, kad 
ji ryžosi globoti Moldaviją 
ir pan. Gi mano rašte aiš
kiai pasakyta: “Carinė Ru
sija, valdoma Nikalojaus I, 
irgi nenorėjo nuo ‘religijos 
globėjų’ atsilikti. Ji ryžosi 
globoti (ir išnaudoti) Mol
davijos ir Valachijos stačia
tikius.”

Kodėl “Laisvėje” korektū
ros klaidos tokios dažnos? 
Reikėtų jas kaip nors iš- ' 
gyvendinti!

A. Petriką *

Iš prisiminimų <
Škote slaugė Šeila Makdo- 

nald savo atsiminimuose 
pasakoja apie vieną labai 
sunkią dieną, kada klinikos 
gimdymo skyriuje neramiai 
laukė net kelios dešimtys 
susijaudinusių busimųjų tė
vų. Tik vienas jų atsisėdo 
prie stalo, išsiėmė iš port
felio popieriaus ir įniko į 
kažkokį darbą. Po poros va
landų slaugė priėjo prie jo 
ir sako:

— Jūsų žmona pagimdė 
berniuką.

— Paklauskite, ko jam 
reikia! — nepakėlęs galvos 
nuo popierių, atsakė tėvas.

Pirmoji kengūrų mokykla 
atidaryta Melburne. Baigu
sios mokyklą kengūros su-* 
geba “auklėti” žmonių vai
kus, mokslo pirmūnės moka 
apkarpyti gazonus.



»
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Socialistinis realizmas ir
meno esme

Mielas Albinai! Berods, 
Apries metus laiko viename 
laiške buvai palietęs tarybi
nes literatūros klausimą ir 
pacitavai keletą ištraukų iš 
tenykščių laikraščių apie so
cialistini realizmą. Girdi, 
“socialistinis realizmas esąs 
apinasris, uždėtas tarybi
niams rašytojams, kad gali
ma būtų klusniai juos ve
džioti, kur norima.” Daug 
kas esą tivrtina, kad “soci
alistinis realizmas seniai at
gyvenęs savo dienas” ir pa
našiai.

Klausimas aktualus, ir aš 
pasistengsiu šiame laiške iš
dėstyti kai* kurias nuomo
nes apie jį.
Gorkio “Motina”—pavyzdys

Be abejo, Tau teko skai
tyti M. Gorkio “Motiną.” 
šis romanas bene akivaiz
džiausiai parodo, kas yra 
socialistinis realizmas, nau
jo tipo realizmas, priešin
gybė kritiniam realizmui. 
Rašytojas, naujos tikrovės 
padedamas, ryškiai sufor
mulavo esminę teoriją, at-| 
skleidžiančią, kas būdinga 
tikrojo meno kūriniui.

“Europos proletar i a t u i 
“Motina” tapo vadovėliu,”— 
rašė žinomas anuometinis 
kultūrinis Tarybų Sąjungos 
veikėjas A. V. Lunačarskis. 
“Motina ir jos sūnus Pavlas 
yra gyvas priekaištas vie
niems ir idealas kitiems.”

M. Gorkis ne fotografiš- 
kai pavaizdavo tikrove, bet 
ėmė tik tuos bruožus, kurie 
priklausė ateičiai, davė atei
ties idealą, ir kaip tik to
dėl knyga ir tano revoliu
cinės kovos “vadovėliu.” Jis 

’tikroviškai Neužfiksavo, kas 
jau liepsnojo žmonių širdy
se. i ka veržėsi kilniausi ir 
šviesiausi to meto protai 
visame pasaulyje, išreiškė 
jų viltis, svajones, troški
mus. Ir gal ne atsitiktinai 
ta knvpra parašvta Jungti
nėse Valstijose kur kapita
lizmas buvo labiau išsivys
tęs. neom atsilikusioje cari- 
nė1’^ Rnsiioie.

Tai buvo tikrovės, nepa
gražintos, šiurpios tikrovės 
atskleidimas, teisingas jos 
išryškinimas, tai buvo rea
lizmas, bet ne paprastas re
alizmas, o revoliucinis rea
lizmas, realizmas su žvilgs
niu į ateitį, tai buvo realiz
mas, uždegąs, žmonių širdis 
ir vedąs juos į kovą. Tos 
knygos realizmas buvo idė
jinis svertas, stumiąs j prie
kį istorijos eigą.

Aplamai į meną
Ir ši socialistinio realiz

mo — arba revoliucinio re
alizmo — teorija tapo vi
suotina pažiūra ne tik j lite
ratūrą, bet ir aplamai į me
ną. Pasidarė akivaizdu, kad 
meno esmei yra būdinga ti
kroviško idealo atskleidi
mas, kad menas, išreikšda
mas žmonių širdyse slypintį 
idealą, traukia juos j prie
kį ir tuo tampa aktyvi jė
ga istorijos procese.

Paimkime visiems žinomą 
kūrinį iš pasaulinės litera
tūros — Dantės “Dieviškąją : 
komediją.” Kokias to me
to visuomenės aspiracijas, 
kokias jos svajones išreiškė 
poetas savo veikale?

Visuotinai viešpataujant 
katalikų bažnyčiai, tada 
plėtojosi pirmieji renesanso 
daigai, žmonės žavėdamie
si domėjosi antikine litera
tūra, graikų ir romėnų se
nove, Ir štai Dantė pirma
sis ryškiai sujungė drau- listinis realizmas yra su

gėn katalikiškąją mito
logiją su stabmeldiškąja. Į 
katalikybę imta žiūrėti taip 
pat, kaip į Dzeuso arba Ju
piterio kultą. Bažnyčioje 
atsirado pilna amūriškų an
geliukų. (Ir Vilniuje, Pet
ro ir Povito bažnyčioje ant 
vieno altoriaus tupi Kupi
donas, ir taiko įtemptą strė
le į kokios nors besimel
džiančios mergelės širdį). 
Dantė pavaizdavo pomirti
nį gyvenimą kaip gražų mi
tą, panašų į tą, kurį apra
šė Homeras ir Virgilijus. 
Tokiu būdu “Dieviškoji ko
medija” tapo savotišku “va
dovėliu” renesanso šauk
liams. Ji tikroviškai išreiš
kė to meto žmonių protuo
se slypintį renensanso, tai 
vra antikinės senovės, pasi
ilgimą, naują ideala, ir, ta
pusi renesanso “vadovėliu,” 
toji poema virto istorijos 
stūmėju į prieki, nes rene
sansas buvo didelis žings
nis pirmyn po niūriųjų vi
duramžiu, v

Idelo išreiškimas yra bū
dingas ir kitiems menams— 
muzikai, skulptūrai, archi
tektūrai.
Žmogaus prigimtis ir grožis

Pačioje žmogaus prigim
tyje tūno grožio ilgesys, 
kompoz i c i j o s, simetrijos, 
.tvarkingumo, prasmingumo 
ilgesys. Šitieji pradai yra 
išsivystę žmoguje per 
nepaprastai ilgą evoliucijos 
procesą ir mūsų dabar jau 
paveldimi gimstant. Žmogus 
nesąmoningai trokšta, gei-

tvarkos, jis veržiasi į tos 
kompozicijos pradmenis ir 
juos mato ryškiausiai įkū
nytus vaizduojamojo meno 
kūriniuose. Architek t ū r a 
didingu, kompoziciniu erd
vės išplanavimu išreiškia 
žmoguje glūdintį to> didin
gumo lūkestį ir sukelia jam 
susižavėjimą, džiugina, jį, 
veikia ji, pakelia jo dvasią 
tarsi į aukštesnę pakopą, 
ugdo ir auklėja jį. Archi
tektūra irgi yra galinga jė
ga, veikianti ir stumianti 
žmonių psichiką į pažangą, 
pakelianti juos į aukštesnį 
žmogiškumo laipsnį.

Taip pat yra ir su skulp
tūra.

Paimkime V. Much in o s 
skulptūrinę grupę, vaizduo
jančią vaikiną ir mergaitę 
su iškelta virš galvos Kūjo 
ir Pjautuvo emblema. Kiek 
joje veržlaus revoliucinio 
patoso, veikiančio žiūrovo 
psichiką, uždegančio jį ta 
skulptūroje išreikšta smel- 
kimosi į kovą dvasia!

Panašiai yra ir su muzi
ka. Ugningi maršai paleng
vina kariams žygiuoti j ka
rą, didingos simfonijos įkve
pia žmones kilniems žy
giams. Paprastos lyriškos 
dainos guodžia, sustiprina 
žmogų, prislėgtą įvairių ne
gandų. Ir tai atsitinka to
dėl, kad menas tikroviškai 
išreiškia tų žmonių dva
sioje rusenantį troškimą 
pajusti kažką didin
ga, aukšta, kilnu, rezo
nuoja slaptą jų svajonę, ku
rios ir jie patys gal nesu
vokia, tačiau kuri galingai 
plazda jų pasąmonėje ir 
valdo visą jų būtybę.

Tu, Albinai, pasakysi, kad 
aš nuklydau į šalį nuo so
cialistinio realizmo. Ju k 
“Dieviškoji komedija” netu
ri nieko bendro su socializ
mu! '

Taip, tikra tiesa! Sočia-

prantamas kaip meno teori
ja, padedanti atskleisti šių 
dienų kūriniuose tuos bruo
žus, kurie bus būdingi ko
munistinei visuomenei. Ki
taip sakant, socialistinis 
realizmas tikroviškai at
vaizduoja žmonių širdyse 
slypintį komunistinės epo
chos idealą.

Naujas žingsnis į meno 
esmes supratimą

Tačiau socialistinis rea
lizmas, suprantamas kaip 
revoliucinis realizmas, kaip 
tikrovės idealų atskleidi
mas yra visuotinas visiems 
visų epochų meno kūri
niams. Ir todėl socialisti
nio realizmo teorija yra vi
suotina, ji yra naujas, di
delis žingsnis i meno esmės 
supratimą. Socialistinio re
alizmo teorija iš karto at
veria akis kiekvienam me
nininkui. apginkluoja jį pa
žangiausiu kūrybos metodu, 
nukreipia ji i žmonių šir
dyse gimstančiu troškimų 
išreiškimą. Socialistinio re
alizmo teorija įgalina meni
ninką tapti žmonių širdžių 
vadu, ateities vėliavnešiu, 
“vadovėliu” kūrėju tobu
liausia žodžio prasme, isto
rijos stūmėju į priekį.

Visas sunkumas atsirąn-
da tada, kada rašytojui ten-i Tarp kita ko, į šį turgų ne- • v "i . • —. n • i v - i V • • • • v i

Iš keliones po gimtąją žemę 
su Jonu Gužu

(Tąsa)
“Atlaidai”
atvykome į OnuškįMes

Roko vardo atlaidų išva
karėse. Todėl buvo įdomu 
prisiminti kadaise vykusius, 
prieš 55 metų, atlaidus ry
tų Lietuvoje ir palyginti su 
dabartinės Dzūkijos atlai
dais. Dar mes miegojome 
ir mieguose užgirdome ma
šinų ūžimą ir arklių kanopų 
stuksėjimą. Pasirodo, jog 
čia įprotis į turgus rinktis 
vos išaušus. Į turgų abso
liuti dauguma atvažiuoja

Skersai dzūkų žemę
Būnant Dzūkijoje negali

ma neaplankyti šios Lietu
vos dalies sostinės Alytaus, 
garsiojo kurorto Druskinin
kų, istorinės Merkinės ir ki
tų vietovių. Štai kodėl iš 
Onuškio leidomės į ilgą ke
lionę skersai Dzūkų žemę. 
Pravažiavome dešimtis kai- 
moviečių ir miestukų kol 
pasiekėme gražųjį Alytų. 
Pakelėmis pravaž i a v o m e 
daug gražių miškų ir juose 
išsidėsčiusių kaimų. Ypa
tingai gilų įspūdį padarė 
Dzūkijos miškų ūkis, rūpes-

mas skersai Nemuną. Ta
čiau Alytaus augimą truk
do, stabdo darbininkų nepa
kankamumas. Kur tik pa
žvelgsi, spaudoje, skelbimų 
lentose, visur randame pa
reikalavimą darbininkų, 
technikinio personalo. Inži
nierius Petras Stašaitis 
mums pasakojo, jog per 
vieną dieną Alytus galėtų 
įdarbinti keletą tūkstančių 
darbininkų, “štai naujai 
atvežtų mašinų laukas, ku
rios po mėnesio kito bus su
montuotos ir į darbą paleis
tos, — sako P. Stašaitis. — 
Dabar didžiausias rūpesnis 
surasti prie jų darbininkus, 
o juk pirma juos reikia dar 
gerai paruošti. Štai kodėl 
mes taip propaguojame, kad 
daugiau jaunimo stotų į 
tekstilės ir mechanikos vi- 
duriniąsias specialiąsias mo
kyklas, specialistų vis dau
giau reikia.”

(Bus daugiau) '

platųjį Nemuną,, skęsta 
aukštame pušnye. Pusė Aly
taus gyventojų ištikimųjų 
gyvena tikrame kurorte, 
pušų prieglobstyje. Nauja
sis Alytus, pramonės rajo
nai šio miesto išėjo iš miš
ko zonos ir žingsniuoja 
Simno ir Kapsuko link. Sta
sys Tamulis, dirbantis di
džiuliame Alytaus tekstilės 
fabrike mums aiškina, jog 
gaila buvo gadinti Alytų 
apjuosiantį mišką, todėl 
pramonė išėjo į laukus. Iš- 
tikrųjų, jei naujam tekstilės 
rajonui išskirti mišką, tai 
būtų reikėję kelias dešimtis 
hektarų miško naikinti. O 
kur darbininkų gyvenamieji 
namai, aikštelės, ikimokykli
nio vaikų auklėjimo įstai
gos, parduotuvės. Visa tai 
ir apsprendė tęsti Alytų į 
pietvakarius..

Alytus plečiasi abipus Ne
muno. Jo plėtimuisi daug 
padėjo naujo tilto pastaty-
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kolūkinėmis mašinomis,^ mo- tingai atsodinamas ir pri- 
tociklais. Arkliais atvažiuo-,žiūrimas. Iš kitos pusės ba- 
ja, palyginti, daug mažiau, lynų bei pelkynų nusausini- 
Ir mes turėjome anksti kel- mas ir jų pavertimas der

lingomis pievomis ir dirvo
mis, ganyklomis. Miškuose 
ganymas draudžiamas, ka
dangi galvijai gadina la
puočius medelius.
Kitame tarybiniame ūkyje

Važiuodami Daugų lįnk, 
užsukome i pavyzdingą 
“Dainavos” milžinišką tary
binį ūkį, kuris dešimtims 
Dzūkijos kolūkių ir tarybi
nių ūkiu teikia sėklinius 
grūdus. Malonu buvo akis 
paganyti šio tikrai milžino 
laukuose ir ūkiniuose tro
besiuose. Jaukumą, kiekvie
nos pėdos žemės išnaudoji
mas metėsi į akis. Galvijų 
bandos čia didžiulės taip pat 
veislinės. Šis ūkis apvalė 
šimtus hektarų krūmokšnių 
ir balų. Jo pavyzdžiu pase
kė ir tebeseka kaimyniniai 
ūkiai. Kelias dešimtis kilo
metrų pravažiuojame kal
nuotais Dzūkijos tarpkolū- 
kiniais , neeksfaltuotais ke
liais. Lengvąja mašina jie 
geri važiavimui. Jais kur
suoja ir autobusais. Juos 
taiso atitinkamos valstybi
nės žinybos. Tiltai geležies 
betono. Niekur neteko pra
važiuoti medinių tiltų.

Pravažiuodami Daugu, vi
sai naują švarutėli miestą, 
anksčiau buvusį rajono cen
tra, sustojome atsigerti. 
Mums nereikėio iš pagrin
dinio kelio pasukti i miestą. 
Prie nat kelio suradome už
kandinę, aplink kurią gru
pavosi pora dešimtų tokių 
nacių kaip mūsų mašinų. 
Būdinga čia tai, jog stilius 
ir portjeros visuomeninio 
pobūdžio Dzūkij o s pasta
tuose daug turi skirtumo 
nuo aukštaičių elemento. Jų 
papuošiamieji raštai ir iš- 
raizgymai tik dzūkams sa
vitus.

Alytus — lyg kurortas
Alytus, kurį pasiekėme 

pervažiavę, pirmą kartą,

tis, kad nepasivėluotume 
aplankyti turgų.

Ir ko tik neradome šia
me turguje: ir vištų, kiauši
nių, mėsos, pieno produktų, 
paršiukų, karvių, daržovių, 
o taip pat ankstyvųjų obuo
lių ir kriaušių. Tačiau arklių 
pardavime nebuvo. Moto
ciklų ir dviračių yra ir įvai
rių rūšių. Aplink turgų yra. 
ivairių prekių parduotuvės.

Gydo muzika

ka įžvelgti, kas nūdienos gy
venime priklauso ateičiai ir 
kas praeičiai. Buržuazinė 
kapitalistinio pasaulio rek
lama rėkte rėkia, pirsdama 
tai, kas naudinga tam at- 
mirštančiam pasauliui. Ir 
nelengva susiorientuoti, su
vokti, kas yra šiukšlės ir 
kas yra esmė. Žmonių troš
kimai ir svajonės — labai 
įvairūs. Nelengva atskirti, 
kurie iš jų esminiai ir ku
rie antraeiliai, nes ir soci
alistines šalis tam tikra da
limi pasiekia sumaniai dez
orientuojanti ir tvirkinanti 
buržuazinė propaganda, ku
riai idėjinės diversijos tiks
lais skiriamos milijardinės 
lėšos.

Ir kokiu laipsniu rašyto
jas tikroviškai atskleidžia 
tuos nūdienius troškimus ir 
idealus, kuriuos patvirtins 
komunistinė rytdiena, tokiu 
laipsniu jis į sukuria tikro 

 

meno veikald.

Kaip visatą
PrieT kurį laiką aš Tau, 

Albinai, pasiunčiau E. Mie
želaičio knygą “Žmogus,” 
už kurią jam buvo paskirta 
Lenininė premija. Kodėl ta 
poezija iškart susilaukė vi
suotinio pripažinimo? To
dėl, kad poetas išreiškė žmo
nių dvasioje besiformuojan
tį naujo, didingo žmogaus 
pasiilgimą. E. Mieželaičio 
Žmogus tai lyg savotiška 
naujos komunistinės epo
chos asmenybės vizija. Tai 
žmogus — “visatos užka
riautojas. savo likimo šeimi
ninkas. pažangių idėjų nešė
jas. naujos visuomenės kū
rėjas, paveldėtojas viso to. 
ką geriausio yra sukūrusi 
žmonija.” — taip poeto he
rojų apibūdina tarybinis ru
sų poetas N. Tichonovas.

Prie amerikiečių poeto 
Walt Whitmano sukurto 
žmogaus įvaizdžio pri jungęs 
lietuviška fantastinį M. 
Čiurlionio koloritą ir j visa 
tai pažvelgęs per tarybinės 
pasaulėžiūros prizmę, E. 
Mieželaitis nubrėžė naujo 
žmogaus idealo koordinates, 
pateikė kelis to idealo štri
chus, ^kuriuos iškart atpaži
no kaip savus Šiandieninis 
socialistinių šalių žmogus.
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užkariautojas

imąža atvažiuoja ir iš stam
besnių miestų. Jie čia super
ka nemaža mėsai galvijų ir 
kiaulių. Matyti, kad kai ku
rios valgyklos taip pat nau
dojasi šio turgaus paslau
gomis.

Nauji namai
Onuškio miestelis suside

da iš 10 gatvių. Pusė visų 
namų yra nauji. Dauguma 
jų mūriniai. Bet čia teko 
matyti visa eilė namų stan
dartinio *tipo medinių, ku
riuose yra po keturis kam
barius. Šie namai yra at
vežtiniai iš Korelijos namų 
statybos fabrikų. Jie ne
brangūs, tačiau nevisada jų 
galima pirktis. Todėl dau
guma statosi mūrinius na
mus.

Lankydamiesi Onuškyje 
pabuvojome jo kultūros na
mu o s e, kuriuos radome 
sausakimšai jaunimo pri- 
pildvtus. Čia rodomi ir ki
no filmai. Čia būna šokiai 
ir įvairios pramogos. Lan
kantis ligoninės apylinkėje 
sužinojome. jog vasaros me
tu nuolatos joje vra nema
ža laisvu yietų, o žiemą bū
na užimtos.

Onuškis didelis autobusų 
susisiekimo centras; pro jį 
nraeina keliolika autobusų 
Vilniaus, Kauno, Alytaus1 
kryptimis,. Čia gyvenantieji 
darbo žmonės laisvai gali 
susisiekti su visais aplinki
niais ir tolimesniais mies
tais.

TU SAUGOK MANE
Atiduosiu Tau savo rankas, 
Kad galėtume mudu kartu 
Jas ištiesti į saulę 
Ir nors mažą josios dalelę 
Nukelti i žemę... ■

Atiduosiu Tau savo akis, 
Kad matytume mudu kartu, 

Kaip pražysta pavasarį gėlės, 
Kaip balandžiai pakyla į dangų, 
Į ^mėlyną dangų.

Atiduosiu Tau savo širdį —
Tu sulydyk ją meilės žaizdre su savąja, 

Kad galėtume dviguba meile mylėti.
Atiduosiu Tau savo mintis,1 
Atiduosiu Tau visą save!

Ir tapsiu aš Tavo viltim,
i Ir tapsiu aš Tavo svaja, 

Ir tapsiu gyvenimu Tavo, 
Ir tapsiu pačiu Tavimi — 
Tu saugok mane...

Adomas Kubilius

Paskutiniais metais įvai
riose pasaulio šalyse auga 
domėjimasis muzikos pa
naudojimu, kaip pagelbinės 
priemonės, medicinoje. Ei
lėje šalių sukurtos specia
lios organizacijos ir insti
tutai, kurie nagrinėja šią 
problemą. Neseniai spaudo
je pasirodė informacija apie 
eilinę JAV nacionalinės aso
ciacijos muzikinės terapijos, 
įvykusios Minneapolio mies
te, sesiją, o taipogi apie 
Austrijos draugijos infor
macinę savaitę muzikinės 
medicinos vyestymosi klau
simu. Daugelis mokslininkų 
konstatavo, kad muzikos 
poveikio problemos žmo
gaus psichikai tiriamos la
bai silpnai; ir tai gydytojus 
priverčia eksperimen t u o t i 
be atatinkamos^mok s 1 i n ė s 
bazės. Šiuo mėtų bandymai 
daromi dviemis kryptimis. 
Vieųa iš jų gavo “vienišos 
terapijos” pavadinimą ir 
taikoma ligoniams specifi
niais ’ muzikiniais ele
mentais — melodiniai- 
harmoninėmis struktūro
mis, ritminiais junginiais, 
garso jėgos pakeitimu, o 
taipogi ligonių perklausomi 
atatinkami į r a ša i. Kita 
kryptis — “grupinė terapi
ja” — pirmiausiai dėmesį 
skiria kolektyviniam muzi
kavimui, kaip faktoriui, vei
kiančiam sergančiųjų psi
chiką. Be to, gvildenami ir 
kiti aspektai muzikinės.te
rapijos panaudojimui, tame 
skaičiuje, suteikiant ligo
niams galimybę dalyvauti 
aktyviame muzikinės kūry
bos procese, improvizuojant 
įvairiais ins t r u m e n t a i s. 
Nors visi metodai, kaip 
pripažjesta moksli n i n k a i, 
randasi tik pradinėje stadi
joje, bet didelės muzikinės 
terapijos galimybės neabe
jotinos.

Ryšium su tuo, didelį su
sidomėjimą sukėlė praneši
mas, pasirodęs Čilės spau
doje, apie praktiką, kurią 
jau 5 metus praveda praei
tyje žinoma operos daininin
kė Rajen Kitral. Daugelis 
muzikos mėgėjų Pietų Ame
rikoje, ir už jos ribų, pri
simena šią dainininkę. Ke
turiasdešimt metų atgal ši 
pavardė puošė stambiausių 
pasaulio teatrų ir koncertų 
afišas. Dainininkės^ tėvynė
je jos balso įrašų išleidžia
mų plokštelių skaičius ilgą 
laiką buvo rekordinis. 1962 
m. Kitral baigė savo artis
tinę veiklą ir apsigyveno 
San Jago mieste. Greitu lai
ku ji ten organizavo unika

lu chorą — psichinių ligo
nių chorą. Tai penkių metų 
sunkaus, varginančio darbo 
vaisius. Chore juk dainuo
ja žmonės, sergantieji šizo
frenija, epilepsija, alkoho
lizmu. Nuo pirmadienio ligi 
šeštadienio kasdieną praver 
darni dviejų valandų užsiė
mimai.

Pradžioje darbas nesise
kė, ir tik Rajen Kitral už
sispyrimo ir energijos dėka 
pasisekė nugalėti tokias 
sunkias kliūtis, kaip teksto 
įsisavinimas, choro dalyvių 
atminties defektai. Dabar 
jau ryškus tam tikras atsie- 
kimas. Statomas muzikinis 
spektaklis, jau praėjo pir
mieji grupės pasirodymai 
šalyje, kuri jungia apie 40, 
labiausiai gabių, ligonių 
muzikiniu atžvilgiu.

Juozas Slėnys

Naujas išradimas
Patersono “Morning 

News” padavė iš Maskvos 
pranešimą, kad Tarybų Są
jungoje yra išrasti nauji 
klijai, pavadinti “New Sur
gical Glu to End Stitching 
Clam.”

Juos vartojant neberei
kalingi adata ir siūlas su
siūti operacijų piūvius. Var
tojant šiuos klijus, galima 
daryti tokias operacijas, ku
rių iki šiol nebuvo * galima 
daryti.

Taipgi pranešime sakoma, 
kad galima uždaryti širdies, 
plaučių, pūsles ir kitas kū
no žaizdas. Po kiek laiko 
klijai išnyksta patys ir ne
palieka žymių. Taipgi ope
raciją daug greičiau galima 
padaryti.

Sakoma, klijai jau yra 
daromi Lvovo medicinos ’ 
dirbtuvėje ir lėšuoja tik 88 
centus vienai operacijai ir 
jau bus galima gauti jų 
šiais metais.

Šių klijų išvystymas yra 
didelis Tarybų Sąjungos 
mokslinis pasiekimas, kuris 
daug pagelbės chirurgijos 
srityje.

J. Bimba

Trakuose vyko mokslinė 
konferencija miesto istori
jos ir senamiesčio rekons
trukcijos klausimais. Konfe
rencijoje dalyvavo profeso
rius istorijos mokslų dakta
ras J. Jurginis, istorijos 
mokslų kandidatas A. Tau
tavičius, profesorius archi
tektūros mokslų daktaras 
A. Spelskis, Kultūros mini
sterijos ir kitų įstaigų at
stovai.
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San Leandro, Calif
1969 m. kovo mėnesį tu

rėjau operaciją ant tulžies. 
Po operacijos jaučiausi ge
riau ir prasčiau. Rudenį 
pradėjo dažnai galvą skau
dėti. Pasitariau su galvos 
gydytoju, kuris nuėmė net 
septynis X-Rays (Rentgeno 
spinduliai) galvos. Peržiū
rėjęs X-Rays gyydytojas 
pranešė, kad nieko bloga 
nemato, greičiausia paga
vau šaltį kairioje pusėje 
galvos.

Vis nesijaučiau gerai. Pa
baigoj lapkričio mėn. ta
riausi su medikaliu gydy
toju. Jisai man patarė eiti 
ant operacijos dabar, vė
liau, sakė, gali būti vidu
rių patrūkimas ir tada bū
tų daug blogiau, nes mano 
dešinės pusės kūnas dar 
silpnas nuo tulžies operaci
jos. Sakė, operacija bus 
lengva ir galėsiu grįžti į na
mus už trijų dienų po ope
racijos. Klausiau jo, kodėl 
man taip dažnai galvą skau
da? Sakiau, kad buvau pas 
galvos gydytoją, kuris nu
ėmė septynis 
nieko bloga nesurado. Me- 
dikalis gydytojas pasikal
bėjo su galvos gydytoju. Ačiū! 
Jie nieko nesuranda ir pra
nešė man, kad dabar gali
ma daryti operaciją ant vi-' 
durių, hernia.

Gruodžio pirmą dieną nu
važiavau į ligonbutį. Ope
racija padaryta kitą dieną. 
Gydytojas sakė, viskas ge
rai. Tą vakarą man davė 
dėl miego pilsų. Anksti ry
te prabudau. Atsiminiau, 
kad vanduo randasi prie 
mano lovos dešinėj. Ban
džiau atsisėsti, pasiekti 
vandens, bet nukritau. Nu
kritau pro dešinę šoną lo
vos. Gerai, kad buvo už- 
tvėrimas, tai neišpuoliau. 
Tada supratau, kad kas ne
gera su manim. Pradėjau 
skambinti slaugės, bet jinai 
turbūt jau nugirdo ką nors 
ir pati greitai atbėgo. Pa
žiūrėjus į mane paguldė 
kaip reikia ir tuojau pašau
kė daugiau slaugių. Gydy
tojas taipgi greitai pribuvo. 
Surado, kad mano dešinys 
antakis kruvinas, turėjo su
siūti o apie akį pageltona
vo.

Po tam išvežė mane dėl 
X-Rays. Taipgi gydytojas 
žiūrėjo į pirmuosius galvos 
X-Rays ir ką nors ten pa
stebėjo.

Man sakė, kad maža 
kraujo gysla trūko galvoj ir 
suparalyžiavo visą dešinę 
kūno dalį ir ranką. Taipgi 
atėmė mano kalbą. Bet su 
reikalingu mank š t i n i m u, 
masažu viskas su laiku su
grįš į normalią padėtį.

Hayward, Calif., ligoninėj 
išbuvau dvi savaites ir pu
sę. Tada su ambulansu iš
vežė į kitą ligonbutį, Valle
jo, Calif., kuris apie 46 my
lios į šiauręinuo San Lean
dro. Ten pradėjau visokią 
mankštą ir masažą.

Jau mėnesis prabėgo. Da
bar su pagalba lazdos ga
liu po biskį vaikštinėti. Kol 
kas rankos nevaldau. Man 

. sakė, ims ilgesnį laiką dėl 
rankos, rūpinasi daugiau 
kojomis,kad galėčiau atsi
stot. Paskutinę savaitę pra
dėjo dabar dažniau niankš- 
tyti ir ranką.

Mano sveikata šiuo tar
pu gera. Niekados neturė
jau ir dabar neturiu aukš
to kraujo. Galva daugiau 
neskauda ir mintys aiškios. 
Beje, kiekvieną penktadie
nio vakarą mano žmona 
parveža mane į namus, o 
sekmadienio vakare vėl at-

-Rays, bet

veža į ligonbutį. Tose die
nose mankštinimų nebūna, 
tai geriau būti riamie.

Rašau šiuos žodžius sti 
pagalba žmonos, kad visi 
sužinotų, kas man pasidarė 
ir pranešti visiems, kad vis
kas eina geryn.

Gavau daug atviručių ir 
laiškų iš visų Jungtinių 
Valstijų. Kiti klausinėja, 
kaip mano sveikąja ir kas 
atsitiko. Negalėdamas laiš
kais atsakyti, imu šią pro
gą paaiškinti visiems per

Dėkoju visiems už Jūsų 
visų rūpesčius manimi ir už 
atvirutes, laiškus.

Taipgi dėkui visiems vie
tiniams d r augam s-drau
gėms, kurie mane atlankė 
ir dar atlankys. Taipgi dė
kui draugui A. Mugianiui 
už nukirpimą mano plaukų, 
kada reikalinga, ligonbu- 
.ty ir namie, draugams F. 
Machuliams už atvežimą A. 
Mugianio į ligonbutį ir ki
tiems už dovanas, nors pra
šiau ir dabar vėl prašau, 
kad pieko neatneštų. Gali
ma atlankyti ir be dovanų.

A. Taraška

Mano žodis
kad

i

ma-

kal- 
dar

Skaičiau “Laisvėje”,
Ameriką yra iš Lietuvos 

atvykusi S. Lipčienės sesuo. 
Taip, čia ir pasisakysiu, 
kad aš esu Sofijos sesuo. Ji 
išvažiuodama iš Lieuvos į 
Ameriką paliko mane tiktai 
4 , metelių, o dabar man jau 
60 metų! Ir kai Philadelphi
jos stotyje sesuo pašaukė, 
“Koste, palauk” ir mudvi 
pasisveikinome, pas i r odė, 
kad mudvi jau žilos. O tos 
kalbos turime tiek, kiek pa- 

i vasarį paukštelės giesmi
ninkės.

Esu laiminga jų šeimoje. 
Vaikai ima pas save. Va
žiuodama matau visokių 
grožybių. Kur tik akis 
to, gražu, gražu. •.

Sutinku lietuviškai 
bančių lietuvių ir taip
gerai išlaikančių lietuvių 
kalbą. Esu tikras svečias. 
J. Banys pakvietė, kad da
lyvaučiau anūkės vestuvėse. 
Tokios kilnios vestuvinės 
apeigos, tiek svečių, visi 
linksmi, draugiški, kalbina 
mane, girdi, “kur ta lietuvė 
iš Tarybų Lietuvos”! Kaip 
džiugu man tolimame kraš
te tokiame draugiškame lie
tuvių tarpe.

Dar pamilau “Laisvę” 
skaityti. Patinka straipsnis 
apie J. Gužo kelionę Lietu
voje — Viekšniai, Mažei
kiai. Tai aš iš čia. “Lenino 
keliu” kolūkis. Nauja gy
venvietė. Eina statyba. Bus 
kultūros namai, mokykla, 
parduotuvė. Vieną pusę su
pa Ventos upė, o kitą plen
tas. Susisiekimas lengvas, 
važiuoja mašinos, jau su 
dviračiais mažai kas beva
žiuoja, įsigyja motociklus.

Metas po meto Lietuva 
tvirtėja. įsigysime ir maši
nas, neatsiliksime nuo Ame
rikos lietuvių.

Jeigu kada teks pro šalį 
važiuoti,, prašome aplanky
ti Mažeikių rajoną. Čia, 
kaip sakiau, kolūkis “Leni
no keliu”. Kolūkiečiai visi 
dirba, žemė duoda brandų 
grūdą, mes gerai gyvename. 
Prašau aplankyti mūsų kol
ūkį. Jo vadovas Jonas Si
maitis.

K. žabaliūniene

Boston, Mass.
Mūsų ligoniai

Pereitą* šeštadienį 318 
Klubelio whist parėję visi 
pasigedo Rainardų. Ant ry
tojaus L. Plutienė pašaukė 
mane ir klausia, ar aš ne
žinau, kas yra Rainardams. 
Aš už poros dienų jiems pa
skambinau ir klausiau kaip 
viskas. Rainardas sako: 
“Influenza mus aplankė. Du 
sykiu ■ gydytoją turėjome, 
kuris davė užtektinai gy
duolių. Aš jau nebeturiu 
temperatūros ir jaučiuosi 
geriau. Julija dar jaučiasi 
silpna.”

Tuo pačiu sykiu pašau
kiau B arčius. Barčienė at
siliepia. Aš klausiu jos kaip 
viskas? Ji sako: “Abu jau
čiamės gerai, bet mūsų 
draugai serga. Stulgaitis 
turėjo sunkią operaciją, ant 
prostatinės liaukos. Bet jau 
namie gydosi.”

Anna Tukis seniai guli li
goninėje ir neatrodo, kad 
greitai pasveiks. Ji turi li
gą, kuri panaši į artritą. 
Tai biauri liga. ■ Kiek ji 
žmogų prikankina, tai reik
tų daug prirašyti.

Pašaukiu Oną Mažuikie- 
nę ir klausiu, ar ji dabar 
nori užsimokėti į LLD. Ji 
man sako: “Aš dabar ne
galiu iš stubos išeiti.” Mat, 
ir ji neseniai turėjo opera
ciją. “Laukiu, kada Rainar
das atvažiuos. Aš jam pa
duosiu pinigus užmokėti už 
visas organizacijas ir laik
raščius ir dar turiu keletą 
dalykų nuvežti dėl whist 
party.” : >

Sausio 18 dieną skaitau 
“Boston Globe.” Mano dė
mesį atkreipė nemažas pa
veikslas: Du senukai sto
vi rankas sudėję ir taip mei
liai žiūri vienas į kitą. Po 
paveikslu parašyta: Vedy
bos Quakeriu namuose. Mr. 
Kenneth Beal 90 m. ir Miss 
Maude Fowler 79 m. apsive
dė vakar ir turėjo parinkę 
draugų namuose. Jis turi 4 
užaugusius sūnus, o ji 8 me
tai pensininkė, kaip moky
toja. Abudu gyvena senu
kų namuose ir dabar ten 
mano gyventi. Pasirodo, 
kad niekam nėra per vėlu 
apsivesti. Tik reikia mei
lės.

Elzb. Repšiene

Ki MIAMI, FLA
1969 m. gruodžio. 27 d. mi

rė Stasys Urbonas, geras ir 
ilgametis “Laisvės” skaity
tojas nuo pat jos įsteigimo. 
Ir abelnai buvo Ramaus bū
do nuoširdus žmogus. Sta
sys buvo brolis Jono Urbo
no, kuris gyveno ir mirė 
Pttsburgh, Pa., 1956 metais. 
Jonas Urbonas, Stasio bro
lis, buvo plačiai žinomas 
Pittsburghe ir visur pažan
giojoje lietuvių visuomenė
je, nes buvo ištikimas idė
jos žmogus.

Stasys ir Nelė Urbonai vi
są savo gražiausią laiką 
pragyveno Philadelphijoje, 
Pa., ir priklausė prie pažan
gių organizacijų. Kiek tęko 
sužinoti, tai darbuodavosi 
pažangiųjų organizacijų pa
rengimuose. Būtų gerai, 
kad Philadelphijos draugai, 
kurie atsimena S. Urboną, 
patys parašytų kelis žodžius 
apie jį.

Stasys mirė nuo širdies 
smūgio. Liko; jo žmona Ne
lė dideliame nuliūdime, nes 
kartu išgyveno., rodos, 49 
metus. Per tiek metų teko 
pergyventi visokių bėdų, ge
rų ir blogų laikų, kaip ir 
visiems darbo žmonėms.

Ilsėkis ramiai, Stasy, už

PHILADELPHIA, PA

as

visai lietuviška.

kad pribuvimus labai pa
dauginsiąs. Tai pirmlaikės 
pagyros.

Ne perseniai čia gaspado- 
rium buvo gana smarkus 
bėglys, kurį patys veiksniai 
turėjo išstumti. Anasai el
gėsi “amerikoniškai”, — 
prieš rinkimus patsai save 
liaupsino, daug žadėjo, kaip 
Nixonas.

Klubo svetainė pagražin
ta pagal veiksnių skonį. Bet 
visokie veiksnių parengi
mai, vasario minėjimai te- 
berengiami šaunuiose sve
tainėse pas kitataučius. 
Tiek jiems terūpi lietuvys
tė.

Seneliai beapsakomai su
sigraudinę, prisimindami 
senų laikų klubo veikėjus: 
“Nebeturime mes vyrų, ku
rie veiksnius suvaldytų. Se
nai mirė Bajoriūnas, J. Juo
sius, Pazniokaitis, J. Iva
nauskas, J. Rainys, Menke- 
levičius ir kiti”...

Pritariau jiems. Jie buvo 
patriotai draugijos. Aš su 
jais gražiai sugyvenau...

Domininkas Gegu.

Reading’ Pa.
Mūsų miesto ilgametė gy

ventoja Marcelė Romikai- 
tienė po trijų mėnesių sir- 
guliavimo namuose, pasida
vė aštuonioms dienoms ligo
ninėje observacijai. Ji ran
dasi St. Joseph Hospital. 
Jos adresas:

Mrs. Marcella Romikaitis
St. Joseph’s Hospital
Room 543
Reading, Pa. 19604
Būtų gerai, jei draugai ir 

draugės iš kitų miestų pa
siųstų draugei Romikaitie- 
nei laiškelį bei atviruką.

Kadangi nežinome kaip il
gai Romikaitienė bus ligo
ninėje, galima rašyti jai į 
namus: 65 Arlington Street, 
Reading, Pa. 19602.

A. Zambusevičiene

Pranešimai
Baltimore, Md.

LLD 25-ta kuopa turėsi
me susirinkimą vasario 
(Feb.) 7-tą dieną, šeštadie-r 
nį, 2 valandą po pietų. O. 
Kučiauskaitės name, 2538 
McHenry St., Baltimorėj.

Visi nariai turėtumėt da
lyvauti. Reikia pradėti 
duokles mokėti už 1970 m.

Taipgi turėsime susirinki
mą LDS 48-tos kuopos tą 
pačią dieną ir toje pačioje 
vietoje.

Ateikite užsimokėti duok
les už 1970-tus metus.

Komitetas

Seneliai susirūpinę
Atvykęs . į šalies nepri

klausomybės miestą, rūpi
nausi, kaip ir kur susirasti 
senlietuvius, ar gauti žinių 
apie juos. Vykau į gerai ži- 
namą lietuvių Muzikalį klu
bą. Radau keletą lietuvių. 
Kampe susėdę apie staliuką 
kazyres mėto... Keletas ap
link juos stovinčių atidžiai 
vėpso. Su šiais pradėti bent 
koki pokalbį neapsimoka.

Prie ilgoi baro ant aukštų 
suoliukų vieni snaudžia, ki
ti žiūri į televizorių, paka
bintą palubėje. Pora senelių 
nerūpestingai stumdo1 ritu
lius ant vaksuotos ilgos len
tos. Aš ir pradėjau vėpsoti 
į juos. Senukai pradėjo pa
žvelgti į man^> Vienas jų 
užklausė: Bene būsi Domi
ninkas Gegužy s? Taip. O 
kaip Tamsta vadiniesi,
visai nebe prisimenu? Aš 
Jonas Karvelis. Tokia jau 
mano pavardė, dabar karve
lius vadina balandžiais. .Tai 

mse
dainuodavom “Karvelėli tu 
pilkasis”... Mano ir neko
kia pavardė, Gegužį daug 
kas vadina May.

Senukai kiek šyptelėjo.
Kalbėjomės apie pergyve

nimus, sveikatą ir t.t. Pa
klausiau: kodėl taip ištau- 
tėjote? Seniau ant sienų 
kabojo Lietuvos didvyrių, 
kunigaikščių paveiksi a i: 
Vytautas, Kęstutis, Jogai
la, Simanas Daukantas, Pe
tras Arminas, Vincas Ku
dirka ir kiti. Senai jų čia 
nebėra. Vieni jų nepatiko 
Jurginės kunigams, kad ne 
krikščionys, kiti gal ir di
pukams. ...

Šį klubą užvaldė dipukai, 
su jų “Bendruomene”. Ką 
jie čia nepridarė! Pirmiau
sia sulindo į viršininkų vie
tas. Vėliau daug jų pabėgo. 
Užsimanė salę savaip per
taisyti, “išrisavojo” planus, 
o tą darbą niekas nenorėjo 
dirbti be 20' tūkstančių. Na
riai pasipriešino, sumažino 
ant pusės. Ir tai perdaug. 
' Šiandien turėjome metinį 
susirinkimą. Iš raportų gir
dime, kad pereitu metų ne- 
datekliaus būta / 
kaip 10 tūkstančių.

Jeigu ir toliau taip pulsi
me, tai už poros metų pa
liksime be cento. Senieji na
riai buvo pasiūlę parduoti 
viską ir nariams išdalinti 
pinigus. Bendruomeninkų 
bile grupė galėtų nusipirk
ti labai prieinama kaina. 
Bet, matyt, jų kitokie tiks
lai. Jie prastume tarimą, 
kad sumažinti ligos pašal
pą ir pomirtines ant pusės. 
Tai sutaupys' apie tūkstantį 
per metus išmokėjimų. Bet 
kiek narių apleis draugiją? 
Kuomet narių skaičius su
mažės, tuomet jie pardavi
mą vykins. Su Lietuvių 
Tautišku namu taip buvo 
baigta.

Abejotina “gyduole” ..
Klubams “gaspadoriai” 

labai svarbūs. Nuo jų darb
štumo ir sugebėjimo pri
klauso pribuvimai. Muzika
liame Klube gaspadorium 
buvo jaunas vyrukas, čia 
augęs su nedidele šeima. Jo 
rinkimai būna liepos mėne
sį. Bet veiksniai susirado 
saviškį, kuriam reikalinga 
tarnyba. Taip ir nusprendė 
atleisti senąjį, kaltindami, 
kad jis nekalba lietuviškai, 
žinoma, girdami, naująjį,

daugiau

Paterson, N. J.
Sausio 16 d. mirė buvęs 

senas patersonietis Juozas 
Strimiias, sulaukęs 79 metų. 
J. Strimiias, nenorėdamas 
eiti į Rusijos caro kariuo
menę ir ilgiau tarnauti Lie
tuvos, kaip jis sakydavo, 
“kulokams,” "dar jaunas bū
damas 1910 metais atvažia
vo į Jungtines Valstijas ieš
koti geresnio duonos kąs
nio. Kadangi jis buvo tvirto 
sudėjimo, tad nevengė sun
kaus darbo, ir būdamas 
kruopštus žmogus, abiem su 
žmona dirbant, materialiai 
gerokai prasisiekė. Išaugino 
vienturtę dukrelę.

Juozo žmona mirė 196 9 
m., ir tai, matomai, atsiliepė 
ant jo nervų. Kadangi ir 
anksčiau nuo sunkių darbų 
sveikata pradėjo silpnėti, 
tad žmonos mirtis galutinai 
jį palaužė. Nors ir buvo 
stropiai dukros karšinamas, 
vistiek turėjo eiti į ligoninę. 
Ten buvo padaryta sunki 
ant vidurių operacija, ta
čiau nebeišgelbėjo. Išbuvęs 
liboninėj 7 savaites mirė.

Kiek teko sužinoti, velio
nis Lietuvoje paėjo iš Na- 
masčių apylinkės (duktė ne
žino, kokioi kaimo). Juozas 

1 didžiąją savo gyvenimo dalį 
praleido Patersone ir tik 
prieš porą metų persikėlė j 
Union, N. J. Juozas buvo 
pažangietis ir draugiško bū
do žmogus, tad kaip su pa
žangiečiais, taip ir su kitų 
pažvalgų žmonėmis drau
giškai sugyveno.

Prieš kiek metų prigulėjo 
prie LLD, bet kuomet užė
jo makartizmo pavietrė, 
matomai, bijodamas repre
sijų, iš Draugijos išsibrau- 
kė, bet “Laisvės” skaityto
ju pasiliko iki pat mirties. 
Bet visuomeniškoje veikloje 
buvo pasyvus.

Liūdesyje liko jo mylima 
dukrelė Ona žindžius ir 
žentas, taipgi švogeris Re- 
zevičius ir kiti artimieji.

Juozai, lai būna tau pa
linkėta užbaigus gyvenimo 
kelionę ilsėtis ramiai, o du
krą Onai, žentui ir kitiems 
artimiesiems — gili užuo
jauta netekus mylimojo.

J. Bimba

Bridgeport, Conn.
Šiemet žiema labai šal

ta, darbininkams nepalanki. 
Šaltos naktys kai kada sie
kia iki nulio, o kai kur že
miau nulio.

Senesnio amžiaus žmo
nėms ji labai sunki, nes dau
geliui' yra pavojingas toks 
šaltis. Tokiems prisieina 
stuboje sėdėti, nes kitos iš
eities nebelieka.

Per šalčius man irgi nebu
vo galima iš stubos išeiti. 
Tai nelabai patinka. Bet ką 
gi daugiau gali daryti, kaip 
tik taikytis prie aplinkybių. 
Viltį turiu, kad tas viskas 
praeis, ir vėl bus gerai. «

J. Strižauskas

Cleveland, Ohio
LDS 55-tos kuopos susi

rinkimas įvyks penktadienį, 
Vasario-Feb. 6 d. Pradžia 4

12618 Shaw Ave. Bus nomi
nacijos LDS Centro Valdy
bos kandidatų. Dalyvauki
te ir prisidėkite prie LDS 
veiklos.

Kuopos Valdyba

baigęs savo vargus, o Ne
lei—širdinga užuojauta.

E. K, Sliekienc

Cleveland, Ohio. — Grand 
jury pradėjo Yablonskio 
šeimos žudymą tyrinėti. 
Areštuotas ketvirtas žmo
gus. Revolveris rastas Mo
tion gahela upėje.

žnyples
Viename Paryžiaus res

torane svečias užsakė oma
rą, (didelį vėžį). Omaras 
pasirodė neturįs poros 
žnyplių. Svečias pareikala
vo restorano administrato
rių pasiaiškinti.

— Matote, dažnai pasitai
ko, kad omarai kovoja tar
pusavyje ir nutraukia vie
nas kitam žnyples, —aiški
no administratorius.

— Gerai, tada paimkite 
šitą ir atneškite man tą nu
galėtoją!

Ištaigingas restoranas
Viename Ispanijos ręstom 

rane visas /aptarnaujan/5s 
personalas buvo surinktas 
iš buvusių carinės Rusijos 
aristokratų. Kartą į resto
raną atvyko anglų kuni
gaikštis Pilypas. Jo sekre
torius, pamatęs, kad salė 
perpildyta, priėjęs prie vy
resniojo kelnerio, sako:

— Gal surastumėte vietą 
kunigaikščiui!

— Deja, visas mūsų res
torano personalas jau pilnai 
sukomplektuotas, — atsake 
kelneris.

Manila. — Filipinų parti
zanų Huk vadai, išbuvę ka-' 
Įėjimuose po 20 metų, da
bar valdžios patvarkymu pa
leisti iš kalėjimų.

Washingtonas. — Prez. 
Nixono pažadas remti Iz
raelį labai patenkino Izra
elio valdžią. Ji dabar svei
kina Nixona.

7

YUCAIPA, CALIF.

Margaret Alvinienė-Karmuzaitė
Reiškiame gilią užuojautą velionės sūnums, vyrui 

Jonui Alvinui, Willie ir Joseph Valentam ir jų šei
mom; posūniams Ernest ir Alfred Alviham ir jų 
šeimom; podukrom Alvirai Burke, Ednai Atkins 
ir Lee Hopper ir jų šeimom; broliam Juozui ir 
Mykolui Karmuza ir jų šeimom; seserim Uršulei 
Kildušienei ir Onai Jasulaitienei ir jų šeimom. • 
Taipgi gili užuojauta visiems Margaret bičiuliams 
plačioj Amerikoje ir visiems idėjos draugams.

V. A. Burdai 
F. Balčiūnas 
J. K. Karosai 
F. D. Machuliai 
A. K. Mugianiai 
I. M. Kamarauskai 
A. V. Taraškai 
L. Kavaliauskaitė 
I. Mizarienė

Oakland-San Leandro ir apielinkė.

A. N. Valaičiai
J. M. Mozuraičiai 
Celia Smalis 
Helen Jacobs 
Ray Machulis 
E. Slegerienė 
P. N. Ventai
W. B. Keršu Ii ai
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HELP WANTED-MALE-FEMALE HELP WANTED-MALE-FEMALE HELP WANTED-MALE-FEMALE
General Electric Co. dar

bininkai streikuoja jau trys 
mėnesiai, bet streiko galo 
nesimato, nes kompanija 
pasiryžus uniją sulaužyti. 
Be to, ir dalis darbininkų 
padeda Kompanijai. Iš apie 
2,800 darbininkų, dirbančių 
Bridgeporto skyriuje, apie 
800 eina streiklaužį auti. 
Negaliu įsivaizduoti/ kad 
patys darbininkai sau ir ki
tiems laimėti streiką ken
kia. Nelaimėjus streiko 
General Electric darbinin
kams, tai ir kitos kompani
jos stengsis nesiskaityti su 
savo darbininkų reikalavi
mais. Pagal “U. S. News & 
World Report,” kiekvieną 
mėnesį 1970 metais unijų 
kontraktai baigiasi, tai ir 
dideli streikai įvyks, apie 5 
milijonai darbininkų išeis į 
streiką. Linkėtina stiprios 
vienybės darbo žmonėms 
laimėti kovą dėl geresnės 
ateities.

Vietiniai laikraščiai pra- 
w neša, kad Sikorskio helikop- 
rterių gamyba mažėjanti, 

taipgi ir A v c o Co., kuri 
gamino karo reikmenis, di
delę dalį darbininkų atleis. 
Tas padaugins bedarbių 
skaičių ir teiks skurdo be
darbių šeimoms.

Iš lietuvių gyvenimo
Kaip paprastai, organiza

cijos metų pradžioje daro 
praėjusių metų ataskaitas 
ir daro planus ateinantiems 
metams, renka valdybas ir 
t. t.

LDS 74 kuopa turėjo sa
vo susirinkimą sausio 4 d. 
Iš raportų pasirodė, kad 
kuopa yųa gerame stovyje. 
Turėjo porą parengimų. Už 
gerą kuopoje veiklą valdy
ba palikta ta senoji. Per 
metus 6 nariai atsiėmė sa- 

> vo 20 metų Endowment, 3 
4 nariai mirė, 9 nauji įsirašė, 
tai kuopa narių skaičiumi 
pasiliko kaip ir pernai — 
nesumažėjo.

Lokalinė Lietuvių Jaunų 
Vyrų Draugija turėjo savo 
metinį susirinkimą sausio 
11 d. Ataskaitos pasirodė 
džiuginančios. Kuomet ki
tos draugijos nyksta, tai 
mūsų draugija turtu paau
go, nors naujų narių negau
ta, dar 5 nariai mirė. Val
dyba taipgi palikta senoji, 
taipgi direktoriai ir klubo 
kontrolės komisija. Draugi
ja turi savo namuką, ku
riame užlaiko klubą, o jame 
dirba ir švariai užlaiko E. 
Baranauskienė ir S. Armo- 
nienė.

Ligonių turime net kelis: 
A. Mureikienė dešinę ranką 
nusilaužė. O. Žilinskienė ko
ją nusilaužė. Adolf Chapo- 
nis neteko abiejų kojų per 
kelį ir kairė ranka supara
lyžiuota. Linkiu ligoniams 
greitai susveikti.

J. J. Mockaitis

nis, malonesnis.
Geros sveikatos! Daug 

saulėtų dienų. I. Klevinsko 
žodžiais:

“Lig auksiniam jubiliejui
Takai gėlėms težydės!”

Aldona

“Laisvės” vajaus laike bu
vau priverstas pad i r b ė t i, 
bet šį darbą radau malonų, 
nes sutikau daug mielų 
draugų.

Mary Klish iš North 
Farms, gyvena gražiai, at
rodo pilna gyvumo. Ji at-

FIREMAN. Licensed. To work 
swing shift. Top pay, all benefits.

CAST QPTICS '

Hackensack, N. J. 489-4000.

• PRODUCTION WORKERS

• WAREHOUSE MEN

Good Paying Company Benefits
Call S. Tardy — 894-4020

GENERAL BATTERY & GERAMIO CORP.

St. Petersburg, Fla.
Robertas ir Alma Bruwer 

neseniai atšventė savo 25- 
rių metų vedybinį jubiliejų. 
Jie atvyko į Floridą prieš 
keletą metų iš Connecticut 
valstijos. Jie čia spėjo įsi
gyti daug draugų. Tai ne
paprastai vaišingi, puikūs 
ir malonūs žmonės.

Kada atvykus į Floridą 
pasijunti viena tarp sveti
mų, Alma, kuri nepaprastai 
simpatiška asmenybė, suti
kus tave globoja - atjaučia. 
Rodos, lyg amžiais būtum 
jos artima draugė.

Alma jaunystėje gyveno 
Lawrence, Mass. Jai ir me
ninis veikimas nebuvo sve
timas. Ilgus metus dalyva
vo tenykščiame chore.

R. ir A. Bruwer savo ve
dybinio jubiliejaus proga 
nepamiršo ir spaudos. Bū
dami “Laisvės” skaitytojai, 
skiria jai auką $15. Taipgi 
LLD 45 kuopai, kurios yra 
nariai, aukoja $10.

Jie jaučiasi laimingi apsi-

Philadelphia, Pa.
Dėl šalčių ir slidumų, 

nors laikinai apsnūdo ir pa
žangiųjų veikla. Tačiau, 
kiek orui pagerėjus, tiki
masi vėl kibti prie veiklos. 
Praėjusiam LLD 10 kuopos 
susirinkime mes pasigedom 
mūsų sesių iš New Jersey. 
Bet mes labai lauksime jų 
atvykstant į sekamą kuopos 
susirinkimą vasario 14 d., 
kuriame pasitarsime apie 
kokį parengimą.

Policijos komisionierius p. 
Rizzo kaltina vietinių teis
mų teisėjus už jų perdidelį 
nu o 1 a i d u m ą pasižymėju
siems kriminalistams, ku
riuos policija suareštuoja 
trečiu ar ketvtrtu kartu, o 
teisėjai juos tik lengvai nu
baudžia trumpam laikui, o 
tie išėję iš kalėjimo vėl pik- 
tadariauja.

Sausio 22 į Philadelphiją 
atvyko be iš anksto skelbi
mo prezidentas R. Nixonas. 
Jis atvyko; traukiniu. Dėl 
saugumo, pirm prezidento 
traukinio geležinkeliu rie
dėjo tuščias traukinys, kad 
įrodžius kelio saugumą. 
Prezidentą pastitiko 4 šim
tai uniformuotų policininkų 
ir apie tiek ar daugiau ne-

sinaujino “Laisvę,” atsily
gindama net už skolą. Ji 
taipgi nepamiršo ir savo gi
minių Lietuvoje — atnauji
no laikraštį trims. Įteikė ir 
dovanų “Laisvei.”

Eleno.ra Stankienė, Wa- 
lingford, Conn., taipgi at
rodo gerai, bet sakė sveika
ta nėra gera. Ji laikas nuo 
laiko turi lankyti gydytojus 
ir laukia pavasario, gal at
neš geresnę sveikatą. Ji at
sinaujino “Laisvę” pridėda
ma ir auką.

Juozas ir Sophie Aleksai, 
New Haven, Conn., abu at
rodo gana stiprūs, tik skun
dėsi, kad negali aplankyti 
draugų, su kuriais praleis
davo gana gerus laiku. Jie 
irgi atsinaujino laikraštį 
sau ir giminei Lietuvoje, ne
pamiršdami prisidėti su 
auka.

Mirė Klemensas Malonis, 
Pirmojo karo veteranas. Jis 
pritardavo pažangiųjų ju
dėjimui, dalyvaudavo mūsų 
parengimuose. Užuoj auta 
Klemenso šeimai.

Joseph Wallace atnaujino 
“Laisvę” savo giminaičiui 
Vakarų Vokietijoje. Jis sa
kė, kad ne su viskuo sutin
ka giminaitis, kas rašoma 
“Laisvėje,” bet abelnai laik
raštis jam patinka.

J. Kunca

(8-10)

NURSE-RN’S tired of working 
nites, weekends, shifts? We have 
interesting position available for the 
expd. professioinal with mature 
judgement. Estab, insurance firm. 
Excellent working conditions & be
nefit package. Call Mrs. Pagnotto 
CA 4-1202, 8:30, Jenkintown, Pa.
AN Equal. Opportunity Employer.

• (8-12)

55 Rumford Avenue, Waltham, Mass. 
An Equal Opportunity Employer.

(6-10)

REAL ESTATE

PRINCETON, N. J. area. 99 acres 
in beautiful section Montgomery 
Twsp. The main house is restored 
150 year old Colonial with 26’ living 
room; 18’ dining room study with 
exposed beams, 7 bedroom, 4% baths. 
Second house has 3 bedroom, 3 full 
baths, fireplace and 10 years young. 
Largo in-ground pool, heated ken
nels, 6 car garage, several large 
outbuildings and much more. Beau
tifully landscaped. One acre zoning 
permits valueble subdivision possibi
lities. Asking $375,000.

Call 722-8181.
HALPERN AGENCY REALTOR
56 E. High St., Somerville, N. J. 

08876.

Italijoje vyko neįprastas 
konkursas nustatyti ilgiau
siai nosiai. Ilgiausios no
sies karaliaus titulą gavu
siam buvo įteiktas diplo
mas, kur buvo rašoma: “Kil
mingosios nosies ilgis yra 7 
cm, ji atsikišusi į priekį 5 
cm.” i

uniformuotų.
Nixonui važiuojant į Mu

zikos Akademijos pastatą, 
šaligatvėj jį pasitiko pike- 
tininkai su dideliais plaka
tais su užrašu: “Nixonas prisimenu iš prieškarinių

Seni laikai nebegrįš
Gal nieko taip ryškiai nė- O kaip smarkiai 

kaimas pasikeitė!
m u s u

PHARMACIST

Excellent opportunity for qualified person. Live and work in 
beautiful Pawling, Dutchess County. Only 65 miles from N. Y. C. 
5 figure starting salary with relocation expenses paid. Excellent 
conditions, fringe benefits, rapid advancement to management 
position. Send resume or call:

. , TRINITY INDUSTRIES INC.
344 Main St., Mt. Kisco, N. Y. 10549.

914-666-2901. Att. Mr. Johnstone. (8-12)

R. N.’s

Staff and part time- 
immediate openings, available in 

Intensive Care Unit for staff and 
part time R.N.’s. Excellent opportu
nity to grow with progressive insti
tution. Competitive salary plus ex
cellent fringe benefits. Call or apply:

MEMORIAL GENERAL 
HOSPITAL

1000 Galloping Hill Rd., Union, N. J.
687-1900. (4-10)

GENERAL OFFICE HELP. Ware
house located in Plainfield needs an 
office girl. Figure attitude necessary. 
Hours 8:30 AM—5 PM. Salary com
mensurate with exp. Good fringe 
benefits. Please call Mr. Takash.

201-754-2266.
(1-10)

KEYPUNCH OPERATORS

Full or Part Time

The leading key punch service 
company on the East Coast now has 
full or part time openings for ex
perienced operators. We offer full 
timers a complete benefit package, 
plus a guaranteed 40 hr. week. Our 
night part timers dress casually and 
get a 2 week paid vacation after 1 
yeai’ of service. All this plus a ser
vice company atmosphere. If you

WIREWORKER. Wireman 1 year 
experience or better. Good working 
conditions and all benefits. Mr. For
rester. ERA TRANSPAC CORP., 67 
Sand Park Rd., Cedar Grove. 

239-3000.
(1-10)

TRAINEES

Young men, ambitious, desiring to 
learn trade. Excellent job. Opportu
nity in the meat packing industry 
for both experienced and trainees. 
Pay scale very high. Apply:

UŽUOJAUTA
Gavau telegramą iš Lietuvos sausio 18 d., š. m., 

kad mirė švogeris PRANAS VARNAS.
Reiškiu savo seserei Onai gilią užuojautą, jos 

dukroms, sūnums, žentams, anūkams, taipgi vi
siems draugams ir pažįstamiems.

John Purtikas,
Pittsburgh, Pa.

pilnai vykdo troškimus bu
vusio prezidentinio kandi
dato George Wallace.” Kiek 
vėliau prezidentas, norėda
mas pakelti savo žemai nu
puolusį prestižą, televizijoj 
karštai pakalbėjo prieš už
terštą orą ir vandenį, ku
rie baisiai pavojingi žmo
gaus ir gyvūnijos gyvybei.

___  •__

Komercinė spauda prane
šė, kad iš Philadelphi j o s 
Navy Yardo laivų statybos 
bus atleista iš darbo 4,000 
darbininkų. Taipgi daug 
darbininkų bus atleista iš

laikų, kaip varžytynių skel
bimus. Čia vienas, čia kitas 
kaimynas, nebeįstengdamas 
mokesčių sumokėti, praras
davo savo ūkelį.

Išvaržė ir mano svainio 
Karvelio ūkį. Jis plušo kaip 
bitė, bet mokesčiams užsi
mokėti litų vis tiek nesu
graibė.

Brangiai kainavo moks
las. Atsimenu, leidau į pra
dinę mokyklą našlaitę An- 
driukonytę. Už knygas kas
met mokėdavau 40 litų. Tai 
buvo beveik bekono kaina.

Smetoniniais laikais ilgai 
valdžios prašėme, kad skir
tų lėšų mokyklai pastatyti. 
Kur ten išprašysi! Dabar 
Voversių kaimo vaikai lan
ko naujutėlę kolūkio pa
statytą mokyklą.

Apie elektrą tada nesva
jojome, o dabar elektrifi
kuota be jokios išimties 
kiekvieno kolūkiečio sody
ba. Kiek kolūkyje jaunų 
žmonių, tiek motociklų. 
Daug kas turi televizorius, 
dujines viryklas, šaldytu
vus. .. 4

Laimingai susiklostė ir

have 6 months to a year experience, 
give us a call for an appointrhent, 
we may be just what you’re looking 
for!

DATA INPUT SERVICE

469 Morris Ave., Elizabeth, N. J. 
201-355-2190.

(6-10) 

---------------------------------- i_________

GUARDS. Men able to work the 12 
to 8%hift 6 days per week, must have 
car and home phone, gd. appearance 
and be bondable, paid while^1 train
ing, free uniforms, apply Security 
Desk, Columbia Records, Pitman, 
N. J. Ask for Lt. Davis, Mon: thru’ 
Fri., 9 AM to 12 Noon. 546-8705.

„ (4-10)

I. KLAYMAN & CO.
5701 Tacony St., Philadelphia, Pa.

(4-10)

STOCKMEN

Stockmen needed. Must have 
references.

WILMINGTON DRY GOODS

Tri-State Mall 
1-95 & Naamans Rd., 

Wilmington, Delaware- 
(4-8)

Frankfordo arsenalo (smul
kių ginklų išdirbimo fabri
ko). ' •

Tas daroma prezidento 
Nixono ekonominiais taupy
mo sumetimais.

Nedarbas plinta. Pragy
venimas būtiniausių reik
menų vis kyla aukštyn.

“L” Reporteris

Bonna. — Du Vakarų Vo
kietijos plieno trustai, di
džiausi Europoje, Mannes
man ir Thyssen pilnai susi
jungė. Jie pirmiau teikė 
Hitleriui didžiausią para
mą.

Krizės metais norint dvi
ratį nusipirkti, reikėdavo 
parduoti šešis bekonus. Už
tat iš visos seniūnijos (plo
tu kaip dabartinis mūsų 
“Kibirkšties” kolūkis) dvi
račiu tik aš vienas ir teva- 
žinėjau. Gal kas man ir pa
vydėdavo, jeigu nežinodavo, 
kad Aluntos ir Utenos ban
keliams buvau prasiskoli
nęs. Nuo varžytynių mane 
tik Tarybų valdžios atkūri
mas išgelbėjo.

Nelengvai ir po karo kū
rėsi naujas gyvenimas. Iš 
pradžių mūsų kolūkis buvo 
neturtingas.

mano vaikų gyvenimas. Sū
nus Vytukas — statybinin
kas, stato sostinėje Lazdy
nų rajoną, Napalys — “Ge
rovės” konservų fabrike 
dirba, Albinukas — 'spaus
tuvėj. Visi seno tėvo ap
lankyti atvažiuoja. Dukra 
Jane su žentu Vytu kolū
kyje darbuojasi, gyvena pa
siturinčiai.

Mąstau apie tai, kas per
gyventa, ir sakau vaikams: 
kaip gerai, kad vakarykštė 
diena nebegrįš!

Aleksas Cicėnas

SHIRT CUTTER -

Experienced only. Paid benefits.
Paid holidays. 40 hour week. Apply:

BROOKS BROTHERS

132 Beckwith Ave., Paterson, N. J.
(4-8)

AUTOMOTIVE Wreck specialized 
men needed for fast growing Body 
Shop. All Co. benefits . Our men 
average $200 to $250 take home pay. 
See Marty Lazzaro. VILLAGE 
FORD, N. J. 609-461-2000. Phila. 
MA 4-4069. (6-12)
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GRAND RAPIDS, MICH.

ILGIAUSIŲ METŲ!osww.r—-------- -— . .
ALEKSANDRUI IR PETRONĖLELBEATRICE 

GASPARAMS
Sausio 29 • d., sukako mūsų brangių tėvelių 

48-rių metų vedybų sukaktis.
Linkime jiems sulaukti dar daug, daug su

kakčių, ir svarbiausia stiprios sveikatos ir lai- 
mgs- Ruth ir Walter Bell,

dukra, žentas
Monroė, New York. iy anūkai

"Wf 'F

Varšuva. — Lenkija yra
antroji didžiausia šalis ang-
lies išvežimu užsienin, 1969 
m. buvo išvežta 27 milijonai 
tonų.

•• *

#ashmgtonas. —- Iš Flo
ridos į New Yorką vykstan
čio traukinio 5 vagojai nu
šoko nuo bėgių. 3 moterys 
užmuštos, 50 žmonių sužeis-

Blantyre. — Malavio val
džia pareikalavo, kad Jung
tinių Valstijų “taikos kor
puso” nariai išsikraustytų 
namo. >' .

MACHINIST

3—5 yrs. Journeyman’s experience 
and must be qualified to carry 
through to completion the parts, 
tools and machines inside and out
side of the shop. Understand blue 
prints and written specifications. Ex
cellent opportunities. Good benefits. 
Call 826-6000.

MR. VAN HOOSE
Between the hours of 8:30 AM and 
3:30 PM.
An Equal Opportunity Employer.

(6-12)

MANAGER 
RESIDENTIAL MARKETS

Dynamic, growth oriented Com
pany is seeking a season Sales Man
ager with minimum of 10 yrs. ex
perience to supervise the promotion 
and sale of Gas fueled appliances and 
heating units to residential custom
ers. Must have specific experience 
in appliance Sales and preferably 
in house heating, and have function
ed in a supervisory position. Also 
requires sound background in pro
motional planning for the market
ing of a varied line of equipment. 
Degree required. Excellent salary. 
Send resume with salary history to
Personnel Director.

1 Elizabethtown Plaza 
Elizabeth, N. J.

An Equal Opportunity Employer
(6-9)

MACHINISTS

1st and 2nd Shifts.
Horizontal Boring. Mill Operators- 

Milling Mach. Oper. Engine and 
Turret Lathe Oper.

Immediate openings for exper
ienced men only. Must be able to 
set up and operate, read blueprints, 
and work to close tolerances. Ex
cellent employee benefits including 
liberal shift differential.

FRED’K H. LEVEY CO.
/

4901 Grays Ave., Phila., Pa. ' 
ŠA 7-5008.

Ari Equal Opportunity Employer
(8-10)

MERCHANTS NEEDED. Many 
departments open. Choice spots av
ailable. NEW BRUNSWICK FARM
ERS MARKET. Joyce Kilmer Ave. 
& Charles St., New Brunswick, N. J. 
846-4100. (6-12)

MAINTENANCE MAN

Restaurant Equipment
Must have refrigeration service 

experience. Take over all mamtę- 
nance in a cafėteria operation for* 
nationwide fobd service chain lo
cated in Willowbrook Mall. Must 
have own car. Hospitalization and 
insurance, prograrifis. Profit sharing. 
Uniforms supplied. Meals. Mileage 
allowance. 6 holidays. J2 to 3 weeks 
vacdti6n vVlth $§!y. For interview 
contact: MR. McDERMOTT 785-1670. 
Wayne, N. Ji 1 (8-14).
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'LAISVES' VAJUS
(Tąsa iš l-mojo puslapio)

Naują prenumeratą ir atnaujinimų prisiuntė Phi- 
ladelphijos vajininkas A. Lipčius.

Marytė Smalstienė, Ludington, Mich., prisiuntė nau
ją prenumeratą.

Sekanti vajininkai kredituojami su atnaujinimais: 
Valys Bunkus, Jamaica, N. Y.; V. Kazlau, Wethersfield, 
Conn.; M. Valilionienė (LLD 75 kp.), Miami, Fla.; M. 
Uždavinis, Norwood, Mass.; E. Kralikauskienė, Law
rence, Mass.

AUKŲ Į FONDĄ GAUTA SEKAMAI:
Sveikinu “Laisvės” kolektyvą ir visus “Laisvės” dar

buotojus su naujaisiais 1970 metais. Nuoširdžiai linkiu 
visiems stipraus ryžto ir geros sveikatos sėkmingai pla
tinti šviesą. Mano didžiausias troškimas—kad taika už
viešpatautų visą pasaulį. Čia randate mano dovaną į 
fondą. $41. Draugiškai, Michael Arison, Bridgeport, 
Conn.

Čia randate $26. Tai auka su naujaisiais 1970 metais. 
Geriausios sėkmės “Laisvės” kolektyvui. Su pagarba, 
A. Lipčius ir šeima, Eddystone, Pa.

Valys Bunkus, Jamaica, N. Y., pridavė $14. Aukojo: 
Mary Janis, Mineola ......... .. •........................ $5.00
M. Shukaitis, Woodhaven ................................. 5-00
E. Kosmach, Brooklyn ....................................... 3.00
Po $1: W. Mandel, Ozone Park; Ch. čerka, E. Rock

away, ir A. Ilginis, Brooklyn.

Nuo kitvi gauta sekamai:
Alex ir Elizabeth Klimas, Hartford, Conn. $100.00
Elena Jeskevičiūtė, Whitestone, N. Y.......... •. 25.00
E. Morkevich, Laval, Canada ...............•... 10.00
B. Samoska, Orlando, Fla...........•........................ 6.00
J. Žemaitis, Binghamton, N. Y........................ 6.00
A. J.Grigai, Chicago, Ill.........................  6.00
Mary Babarskas, Hollis, N. Y..................•......... 5.00
S. Z., Ft. Lauderdale, Fla...........•...................... 4.00
Laisvės skaitytojas..................................  3.00
Po $2: Marcelė Jakštienė, Richmond Hill, N. Y.; ir 

Rėmėjai iš Floridos.
Po $1: Ona Mažuikienė, F. Ramanauskas, Dor

chester, Mass.; E. Čekanauskienė ir J. Strolis, Bingham
ton, N. Y.; Frank Obrekes, Shamokin, Pa.; Eva Krali
kauskienė, Ann Lenis, Roccus Akstinas, Lawrence, 
Mass.; J. Adams, Grand Rapids, Mich.; O. Giraitienė, 
Wethersfield, Conn., ir Geo. Sidaras, Miami, Fla.

, ' V* j '1 ‘

Šį sykį gauta $261. Anksčiau įplaukė $12,057. Viso 
eauta $12,318. Dar reikia $2.682.

Tai tokie rezultatai dabar. Fondo augimas biskį sulė
tėjo, bet tikimės, kad į vajaus pabaigą atsiras gerųjų 
draugų, kurie prisius savo dovanas į fondą ir nustątyta 
kvotą bus pasiekta. Laukiame.

Viršminėtiems vajininkams ir prieteliams už jų do
vanas didelis ačiū !

Administracija

šie Miestai Aukomis Stovi Sekamai:
Jamaica ir apylinkė, N. Y.......... . .............. $2,550.00
Hartford, Conn................ •............................... 757.00
Philadelphia, Pa................................................. 587.00
Worcester, Mass................................................. 579.00
Brockton, Mass........... •.................................... 425.00
So. Boston, Mass............................................... 419.00
Miami, Fla.......... •.............................................  399.50
San Francisco, Calif. ..........................   384.00
Rochester, N. Y...........•.................................... 384.00
St. Petersburg, Fla...........................................  301.50
Baltimore, Md....................................................  299.00
Pattenburg, N. J............................................... 294.00
Cranford, N. J................•.............................. 250.00
Waterbury, Conn........... . ................................. 227.00
Canada.........................................•.................... 199.00
Great Neck, N. Y................................................. 108.00
Norwood, Mass.......... •.................. ;.................. 193.00
Easton, Pa.......................................................... 192.00
Hąrrison, N. J.....................  175.00
Yucaipa, Calif..................•...................................174.00
Elizabeth, N. J..................................................... 170.00
Chester, Pa............................................................168.00
Haverhill-Lawrence, Mass............................... 161.00
Stamford, Conn.....................................................150.00
Los Angeles, Calif..............•.................  143.00
Chicago, Ill.............. •........................................ 140.00
Bayonne, N. J....................................................... 124.00
Lawrence, Mass.............. . ................................  123.00
Pittsburgh, Pa...................................................... 114.00
Detroit, Mich........ ......................................  113.00
Bridgeport, Conn. .. ........................................ 101.00
New Jersey valstija ....... •................................  93.00
Binghamton, N. Y.............................................  86.00
Paterson, N. J...............................................  82.00
Cleveland, Ohio...................................... ;...........71.00
Oakland, Calif............... .........................         67.00
Cliffside, N. J. .............................................. 52.00
Auburn, Me.................................................  41.00
Scranton, Pa.................•........................................ 40.00
New Kensington, Pa..........................................  30.00
Wilkes-Barre, Pa. .............................. ....... 32.00

Newark, N. J...........................................  31.00
Huntington Sta., N. Y. . ................................ 29.00
Shenandoah, Pa. ................................................ 20.00
Livonia, Mich.................  •...........................9.00
Nashua, N. H. ...........................  8.00
Rumford, Me. • •................   6.00
Hudson, Mass. ......................................  5.00
New Haven, Conn.......................................... • • •- 5.00
Grand Rapids, Mich..................    2.00
Lewiston, Me..................................................... 2.00
Ludington, Mich. ................................................ 2.00

Iš Moterų Klubo susirinkimo
Nors oras buvo labai ne

palankus sausio 21 d., bet 
Niujorko Lietuvių Moterų 
klubo narės į tai ne visos 
kreipė atidžios. Susirjnko 
gražus būrys.

Šiame susirinkimę reikė
jo valdybai raportuoti iš 
praėjusių metų veiklos,1 bet 
kadangi pas mus buvo atsi
lankiusi viešnia iš Lietuvos 
Danute Šumskienė, tai nu
sitarėme tik svarbiausius 
reikalus aptarti, kad galė
tume daugiau laiko praleis
ti pasikalbėjimui su viešnia.

Moters Dienos minėjimas 
įvyks kovo 8 d., 1 vai. po 
pietų Laisvės salėje, 102-02 
Liberty Avė., Ozone Park, 
N. Y. Šiemet minėsime su 
pietumis, į kuriuos nutarta 
kviesti gerbiamo T. S. am
basados sekretoriaus Ed
mundo Juškio mieląją žmo
ną Aldoną. Vyriausia gas- 
padine apsiėmė mūsų nenu
ilstanti, energinga klubietė 
Elena Si'aurienė. Apie šį 
minėjimą vėliau bus dau
giau pranešta.

Vice-pir m i n i n k ė Adelė 
Rainienė pranešė, kad pa- 
sįtariusi su pirmininke, nu
vyko į priešfašistinį suva
žiavimą New Yorke. Ten 
klubo vardu įteikė auką $10. 
Ačiū'jai už dalyvavimą.1

Per Eleną Siaurienę į klu
bą įstojo nauja narė vieš
nia Danutė Šumskienė. Ji 
pasiliks amžina nare.

V. Bunkienė perdavė nuo 
mūsų ilgametės narės M; 
Janulevičienės (Janus) do
vanų ir $1 aukų. Janulevi- 
čienė - visuomet lankydavo 
susirinkimus, kada arčiau 

|mūsų gyveno. Bet ji nepa
miršta mūsų ir dabar, nors 
negali dalyvautų su mumis, 
nes tolokai gyvena.' M. 
Krunglienė ir M. Kava
liauskaitė (Cowl) aukojo po 
$1. Nemanau, kad kada 
nors turėjome susirinkimą, 
kuriame nebūtų gauta klu
bui aukų nuo narių.

Naujųjų Metų proga svei
kinimus perdavė narės nuo 
mūsų narių užsienyje: Ma
rytės *Zenkevičienės, Onutės 
žiugždienės, Onutės Tučai- 
tės ir Leokadijos Diržins- 
kaitės. Dėkojame joms už 
prisiminimą mūsų.

D. Šumskienės kalba
Užbaigus susirinkimą, pa

kvietėme mieląją viešnią 
Danutę Šumskienę pakalbė
ti mums, papasakoti apie 
savo darbą, apie Kauną, 
apie brangiąją Lietuvą.

Danutė, kaip jau buvo 
minėta “Laisvėje,” yra Kau
no pagalbinės mokyklos-in- 
ternato Nr. 1 mokytoja. Ji 
labai vykusiai paaiškino 
mums apie vaikučius, kurie 
lanko jų mokyklą. Sužino
jome, kad Danutės mokyk
lą lanko vaikučiai, kurie 
protiniai yra atsilikę, 'o jo
sios vyras Juozas ^Šumskis 
yra direktorius kitos mo
kyklos, Kauno Spec, mokyk- 
los-internato, kurioje moko
mi fiziniai nesveiki vaiku- 
ciąi.

Danute papasakoj o mums, 
įcaįp dabartinėje Lietuvoje

yra minima MOTERS DIE
NA, kaip pagerbiamos ma
mos, mokytojos ir visos ki
tos moterys.

Po susirinkimo, prie vai
šių, kurias pagamino Mary
tė Stukienė ir Onutė Ado
maitienė, ilgai dar teko vi
soms pasikalbėti su Da
nute, o ji gražiuoju savo al
to balsu padainavo, mums, 
žinoma, padedant, lietuviš
kų liaudies dainelių. Skirs- 
tėmės visos gerai nusiteiku
sios, dėkodamos viešniai už 
atvykimą pas mus, už pa
linksminimą mūsų, už atve
žimą mums dalytės tėvų že
mės Lietuvos prisiminimų.

Beje, sekamam susirinki-

Susitikimas su svečiu iš Lietuvos
Visi ir visos kviečiami dalyvauti “Laisves” redak

cijos ruošiamame susitikime su Vilniaus “Tiesos” redak
toriumi Henriku Zimanu. Įvyks trečiadienį, vasario 4 
dieną “Laisvės” salėje, 102-02 Liberty Avė., Ozone Parke. 
Pradžia 6 vai. vakare. Bus užkandžių ir vaišių. Bus 
malonu su svečiu pasikalbėti. Aišku, kad jis turės mums 
daug ką papasakoti.

Kaip žinia, šiuo laiku “Tiesos” redaktorius lankosi 
Jungtinėse Valstijose.

Parengimų Kalendorius
Vasario 15 d. 4

Bus linksmas popietis 
“Laisvės” salėje. 2 vai. Ruo-Kf 
šia Liet. Koop. Spaudos 
Bendrovės Direktorių Tary^ 
ha. Tėmykite skelbimą.

Kovo 8 d.
Niujorko Lietuvių Mote-

rų klubas rengia MOTERS 
DIENOS minėjimą, LaisvėsIšvyko apsigyventi Floridon

Jau pora mėnesių, kaiVa-tuves, kurios įvyko Valenti
nos giminaičių Onos ir Juo
zo Babarskų namuose. Po 
vaišių buvo ir trumpų kal
bų, su širdingais linkėjimais.

Svečių tarpe buvo atsilan
kęs žurnalistas A. Laurin- 
čiukas ir Jungtinių Tautų 
ekonominio skyriaus dar
buotojas Cibulskis su žmo
na Galia, kurie palinkėjo 
Alekui geriausios kloties 
ateityje ir pasveikino ten 
buvusį draugą P. Ventą su 
60-ju gimtadieniu, kartu 
įteikiant abiem po reikš
mingą dovaną.

Vakaras praėjo labai jau
kiai. Ant armonikos pagro
jo neseniai atvykusi iš tėvy
nės lietuvaitė, ir jos gra
žioji dukrelė švelniai prita
rė su daina. Svečiai padai
navo ir pasišoko,* taip, kaip 
priimta lietuviškose suėji
muose.

Geriausi linkėjimai Ale
kui ir jo šeimai naujose gy
venimo sąlygose. Tikime, 
kad neužilgo ir vėl pasima
tysime.

Ozone Park, N. Y.
lentina Nevinskienė, išdir
busi 9 metus LDS raštinėje 
ir buvusi ilgamete Aido 
choro nare, su dukromis 
Diana ir Joyce gyvena Fort 
Lauderdale, .Florida, kur 
Nevinskų šeima turi nusi
pirkus “motei” ir sėkmingai 
iš to pragyvena.

Alekas Ne vi n sk as turėjo 
pakol kas pasilikti New 
Yorke darbo reikalais, o 
dabar, praėjusį sekmadienį, 
jis irgi išvažiavo pas savo 
šeimą. Pasisamdė didelį 
sunkvežimį, susikrovė visus 
savo baldus ir paliko New 
Yorką.

Kartu su Aleku išvažiavo 
ir mūsų veiklusis darbuoto- 

, Jis žada 
ten pabūti pas savo dukrą 
Liliją apie porą savaičių. 
Pasiguosti anūkais ir pasi
kaitinti saulėje. Aišku, kad 
šiuo atveju važiuoti dviese 
daug geriau ir saugiau, ap
art to — nenuobodu.

Sausio 17 dieną, šeštadie
nį, Aleko giminės ir artimi 
draugai surengė jam išleis-

Kovo 22 diena
LDS 13 kuopos kultūrinė 

pppietė Laisvės salėje, 102- 
02 Liberty Avė., Ozone 
Park, N. Y. Pradžia 2 vai. 
popiet.

Balandžio 19 d.
Sekmadienis. LDS 1 kuo

pa ruošia banketą, “Lais
vės” salėje. Prašome kitų 
organizacijų mieko nerengti

niurnų vcmiuoio 
me, kuris įvyks vasario 181 jas j. Lazauskas.
d., vaišes paruoš S. Sasna 
ir Anne Yakštis.

Liūdime
Liūdime sykiu su draugu 

J. Alvinu ir visais draugų 
Atvirta artimaisiais mirus 
mūsų amžinai narei Mąrga- 
retai Alvinienei. Prisimenu 
Margaretos kalbą, kai lan
kiausi Yucaipoje, apie mū
sų klubą. Jai rūpėjo viskas, 
kas tik surišta su darbinin
kų veikla. Jos mirtis dide
lis nuostolis visam pažan
giajam judėjimui. ,

Taipgi norių išreikšti už
uojautą klubo' vardu' kores
pondentei' Verutei Bunkienei 
dėl jos mylimo brolio Juozo 
Misiūno mirties. Verutė 
nuosekliai-, širdingai apra
šydavo mūsų’' susirinkimus, 
pobūvius, už ką mes jai dė
kingos. Štai ir šis aprašy
mas turėjo būti Verutės, 
bet šioje liūdesio valando
je mes jąpj&iuosavome. Tai 
turbūt pirmą kartą per apie 
penketą metų mūsų Verutė 
neparašė ' iš mūsų veiklos. 
Laikykis tvirtai, miela drau
ge- .

LDS13 kp. susirinki
mas vasario 11 d.

Ieva Mizarienė
Klubo Pirmininkė

Tarp lietuviu
Pereitą penktadienį buvo 

pranešta žinia apie brookly- 
nietį M. Simonavičių, kad 
jis buvo operuotas. Antra
dienį vėl telefonavo A. Pet- 
raitienė ir pranešė, kad Si- 
monavičius jau geriau jau
čiasi, ir dabar galima jį vi
zituoti. Jis randasi LeRoy 
ligoninėj ant 61st St., New 
Yorke. Skambinkite TE 
8-8200, ext. 703-B.

Gegužės 3 dieną
Aido choras vaidins 

retę “Ramunė.”
ope-

Gegužės 17 dieną
LLD 185 kp. minėjimas 

Lenino šimtmetinės sukak
ties “Laisvės” salėje, Ozone 
Park, N. Y. Pradžia 2 vai. 
popiet. Dainuos Aido cho
ras, bus filmas iš Lietuvos.

. Kadangi vasario 4 dieną 
įvyksta svarbus visuomeni
nis susirinkimas — susiti
kimas su iš Lietuvos sve
čiu Zimanu, tai LDS 13 kuo
pos susirinkimas nukelia
mas į antrą trečiadienį, va
sario 11.

Šis kuopos susirinkimas 
bus labai svarbus, nes turė
sime LDS centro valdybos 
nominacijas ir aptarsime 
savo kuopos parengimą, ku
ris įvyks kovo 22 d.

Kviečiame 1 visus narius 
susirinkime dalyvauti ir at
likti savo organizacines par
eigas. Pradžia 6 v. vakare.

Kuopos valdyba

Įkurtuvės kolūkiuose
Anykščiai. — Dvidešimt 

keturios elektrikų šeimos 
atšventė įkurtuves dviejuo
se namuose, kurie šiomis 
dienomis buvo atiduoti nau
doti rajono centre:

Neseniai Žviliūnų kolūky
je' atidaryti nauji kultūros 
rūmai, Juostininkų kaime ir 
“Tarybinio artojo” kolūky
je — mokyklos.

Stockholmas, Švedija. — 
Negrų vadas Abernathy ga
vo $50,000 čekį civilinių tei
sių gynimui. Tai pirmoji 
tokia didelė suma iš užsie
nio.

Budapeštas. — Vengrijos 
vadovas Kadaras atvyko Ry
tų Berlynan pasitarti su 
Vokietijos Demokratinės 
Respublikos vadovais.

Washingtonas. — AFL- 
CIO prezidentas Meany 
priešingas prez. Nixono no
minuotam Carswell Aukšč. 
Teismo teisėju, kadangi 
Carswell yra rasistas.

Pačiūžos labai senas spor
tinis inventorius. Archeolo
gai nustatė, kad priešistori
nis žmogus mėgdavo čiuož
ti ledu, virvutėmis prie ko
jų prisirišęs arklio odos ga
balus.

Kai kas mano, kad žmogus 
auga tik iki 25 metų. Tai 
netiesa. Jis auga iki 35, o 
kartais iki 40 metų amžiaus. 
Šiuo laikotarpiu kartais 
žmogus paauga maždaug 6 
centimetrus per 10 metų.

Viena. — Austrijos sos- 
tinėn atvyko TSRS preky
bos delegacija tartis dėl 

L. K—te. prekybos padidinimo.

RICHMOND HILL, N. Y.

Juozas Misiūnas
Mirė sausio 25 d., š. m. _ .

Reiškiame gilią užuojautą mūsų Direktorių Ta
rybos narei Verai Bunkienei jos liūdesio valandoj, 
netekus mylimo brolio Juozo. Taipgi velionio svai
niui Valiui Bunkui, mūsų laikraščio “Laisvės” va- 
jininkui, ir kitiems šeimos nariams ir artimie
siems.

Liet. Koop. Spaudos B-vės 
Direktorių Tarybą

Ozone Park, N. Y.

M —— IMI •— M —— NU —• M •

UŽSISAKYKITE

Frank Saulėnas, 64 metų 
amžiaus. Mirė sausio 25 d. 
Palaidotas ketvirtadienį Šv. 
Jono kapinėse.

Velionis paliko nuliūdime 
du brolius Matthew ir Stan
ley Saulėnus, taipgi artimus 
draugus. Šią liūdną žinią 
telefonu pranešė brookly-'* 
nietė Ona Malinauskienė. ±

Indijoje auga fikusas, tu
rintis apie 3,000 stambių ir 
3,000 smulkių kamienų. Fi
kuso aukštis 30 metrų, am
žius — 3,000 metų, jo šešė
lyje gali pasislėpti apie 700 
žmonių, v

Noritiems lankytis 
Lietuvoje

Norintiems lankytis Lie
tuvoje patartina dėl infor
macijų kreiptis pas Edmun
dą Juškį, kuris tais reika
lais rūpinasi.

Laiškus reikia adresuoti 
sekamai:

Edmundas Juškys, 
Consular Division of 
USSR Embassy,
1609 Decatur St. N. W.
Washington, D.C. 20011

Knygas, Žurnalus ir Plokšteles
Iš LIETUVOS

Per mus galite užsisakyti arba užsiprenumeruoti įvairius 
žurnalus, laikraščius, knygas ir plokšteles.

UŽEIKITE f MŪSŲ ĮSTAIGĄ, 
rasite* didelį pasirinkimą įvairių žurnalų, knygų, 

laikraščių už prieinamą kainą.

Four Continent Book Store
156 5th Avenue New York, N. Y<

Telefonas: CH 2-4500

Prašykite mūsų katalogo.
" Galite užsakymus siųsti per paštą.




