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Bus visiškai pablūdę 
Tai šitaip su dievu 

A. Bimba
M ūsu didmiesčiai virsta 

vojingomis džiunglėmis, 
mingas tas jų gyventojas, 
lis dar nėra buvęs 
užpultas ir apiplėštas.

, daug tokių beturime. Ir ko to
liau, to blogiau.

Daug kas būtų galima pada
ryti padėties pataisymui. Deja, 
nėra lėšų. Federalinė valdžia ir 
valstijų valdžios apkrovusios 
gyventojus mokesčiais iki gal
vos. Miestams mažai kas be
lieka. Be 
valdžiose 
korupcija, 
sieina. O 
ir su skurdu nėra pinigų

Mūsų New Yorko majoras 
puldinėja tai į Washingtona, 
tai į Albany kepurę atkišęs ir 
prašo paramos, bet su juo ne
siskaito nei Nixonas, nei Rock- 
efelleris.

Šitaip amžinai būti negalės. 
Tų “džiunglių” gyventojų kan
trybė baigia išsisemti.

to, daugelio miestų 
gražiai klesti baisi 
Tas irgi daug at- 

kovai su lūšnynais

Būtų kvaila įsivaizduoti, kad 
Jungtinių Valstijų valdžia ne
sinaudoja pablogėjusiais san
tykiais tarp Tarybų Sąjungos 
ir Kinijos. Ir dar kaip naudo

ji asi!
Šiuo tarpu gerinasi Kinijai. 

Kalba apie koncesijas jai. Siū
lo praplėtimą ryšių, žada nu
imti kai kuriuos uždraudimus.

Nesistebėsime, jei išgirsime, 
kad prez. Nixonas siūlo Kini
jai atnaujinti ir diplomatinius 
ryšius. Čiang kai-šekui jau 
įsakyta. prikąsti liežuvį ir ne
erzinti Kinijos Komunistų.

Komercinė spauda neslepia 
savo pasitenkinimo tuo vyriau
sybės posūkiu. Jai taipgi rūpi 
pagilinti nesusipratimus tarp 
tų dviejų kraštų.

Atrodo, kad ir Kinijos vadai 
pačius šauniausius savo “kom
plimentus” dabar taiko ne 
Amerikai, bet Tarybų Sąjun
gai.

Dar daugiau iš tarptautinės 
arenos, šiaurės Airijoje atsi
naujino vaidai tarp portestan- 
tų ir katalikų. Anglijos armija 
turi pilnas rankas darbo.

Pereitą ketvirtadienį radijas 
Tpaskelbė, kad staiga ir netikė- 
Ftai Sirijos lėktuvas pasirodė 
ant Izraelio uosto Haifa. 
Taip žemai skrido, jog nuo 
triukšmo net kai kurių namų 
langai išbyrėjo, ir buvę nega
lima jį numušti.

Tai laikoma istoriniu įvykiu. 
Ar tai reiškia, kad arabai 
jau baigia pasiruošti Izraeliui 
atsimokėti tuo patim, kuo kas
dien Izraelio lėktuvai vaišina 
Egiptą ?

Tą pačią dieną pasirodė ir 
tokia žinia: “Izraeli Jetstlaid 
Suburb of Cairo’’. Cairo yra 
Egipto sostinė. Izraelio lėktu
vai pradeda jį naikinti.

Betgi jau nebe saugūs ir 
Izraelio miestai po Sirijos lėk
tuvo pasirodymo virš Haifos 
stogų.

j Trečiadienį būkite Laisvės 
dalėje susitikime su įžymiuoju 
svečiu iš Tarybų Lietuvos, su 
Henriku Zimanu, Vilniaus di
džiojo dienraščio “Tiesa” vy-

(Tąsa 6-me puslapyje)

16,000 palestiniečių arabų 
Izraelio kalėjimuose

Damaskus. — Nacionali
nės išsilaisvinimo organiza
cijos pildomasis komitetas 
paskelbė spaudos atstovams, 
kad šiuo metu Izraelio ka
lėjimuose yra daugiau kaip 
16,000 arabų, tarp jų 1,700 
moterų.

Tie arabai yra Palestinos 
gyventojai. Jie yra kovoto-

Kongrese dauguma balsavo prieš 
Prez. Nixono vetavimą

Washingtonas.— Kongre
se 226 balsavo prieš prez. 
Nixono vetavimą sveikatos, 
švietimo ir šalpos biliaus. 
Už vetavimą balsavo 191. 
Kadangi balsavimas negavo 
dviejų trečdalių-kongresma- 
nų prieš vetavimą, tai reiš
kia, kad Nixono vetavimas 
Kongrese atmestas.

Prieš balsavima miestuv 4,
majorai ragino kongresma- 
nus atmesti Nixono vetavi-

Afrikos vienybes suvažiavimas
Khourtum, Sudanas. —0 "

Afrikiečių Vienybės Orga
nizacija čia sušaukė rytinių 
ir centrąlinių Afrikos vals
tybių atstovų suvažiavimą, 
kuriame dalyvavo 12-kos 
valstybių pasiuntiniai.

Suvažiavime aptarta eko
nominė koop e r a c i j a tarp 
valstybių, kova prieš rasinę 
diskriminaciją, pasisakyta 
už visos Afrikos išlaisvini
mą iš kolonializmo. Nutar
ta padėti afrikiečiams par
tizanams, kovojantiems 
prieš Portugalijos okupaci
ją ir prieš baltųjų režimus 
Rodezijoje ir Pietų Afrikos 
respublikoje.

Sudano Demokratinės 
Respublikos revoliucinės ta
rybos pirmininkas El-Ni- 
meiry pradėjo suvažiavimą 
su patriotine kalba prieš 
imperializmą ir kolonializ
mą.

Praga. — Čekoslovakijos 
premjeras O. Cernikas, libe
ralinis reformistas, pasi
traukė. Jo vieton išrinktas 
marksistas Lubomir Strou-

Johannesburg. — Pietų 
Afrikos valdžia atsisakė 
įsilęisti amerikietį negrą 
teniso žaidėją Arthur Ashe 
dalyvauti teniso konkurse.

New Yorkas. — General 
Electric Co. ir unijos susi
tarė baigti streiką su algų 
pakėlimu 25 proc. per tris 
metus.

Jungtinės Tautos gavo 25 
tarybinių žydų skundą, ko
dėl juos Tarybų Sąjunga 
neišleidžia į Izraelį.

Johannesburg, Pietų Af
rika — Traukiniui susidū
rus su autobusu, jame va
žiavusių 30 vaikų užmušta 
ir sužeista.

jai prieš Izraelio okupaci
ją Palestinos žemių. Šimtai 
tūkstančių pal e s t i n i e Č i ų 
arabų yra išvaryti iš jų na
mu ir žemiu.

Palestinos išlaisvinimo or
ganizacija plačiai veikia, 
turi savo partizaninį judė
jimą, nuolat kovoja prieš 
Izraelio agresiją.

mą. Bet dešinieji republi- 
konai ir pietinių valstijų de
mokratai išgelbėjo Nixona, 
neleido sudaryti dviejų treč
daliu balsu, v v

Dabar Nixonas žada pa
siūlyti naują bilių, kuris bū
siąs neblogas ir sutaupysiąs 
nemažai milijonų dolerių. 
Nixonas sako, kad naujas 
bilius prisidėsiąs prie inflia- 

*
ei jos sulaikymo.

Hanojus. — Šiaurės Viet
namas kaltina Ameriką už 
pradėjimą bombarduoti jo 
parubežio, kur padaryta 
daug nuostolių. Vienas JAV 
žvalgybinis lėktuvas numuš
tas.

JAV žvalgybos agentai 
tarėsi Austrijoje

Viena. — Austrijos laik
raštis “Volksš time” rašo, 
kad lapkričio 14 d. buvo su
sirinkę Amerikos žvalgybi
ninkai, kurie veikia socialis
tinėse šalyse.

Žvalgybininkų konferenc
ijai vadovavo ČIA (Central 
intelligence Agency) atsto
vas George Winn, atvykęs 
iš Genevos, Šveicarijos.

kurie

Žemdirbių butuose 
gamtinės dujos

Vilnius. — Prieš dvejus 
metus Kaišiadorių rajone 
dar buvo visai negirdėta 
dujų operatoriaus specialy
bė. O dabar jau yra devy
ni dujų operatoriai 
dirba vaismedžių medelyne, 
atvedus į jo šiltnamius Da- 
šavos dujas.

Neseniai melsvosios gam
tinių dujų liepsnelės įžieb
tos ir žemdirbių butuose.

— Dabar Žiežmariuose 
jau yra trisdešimt du gam
tinių dujų abonentai, — sa
ko ūkio vyr. operatorius 
Zenonas Bindokas.

Gamtinės dujos bus įveda
mos centrinėje medelyno 
gyvenvietėje į visus naujus 
gyvenamuosius namus.

J. Laurinavičius

New Yorkas. — United 
Furniture Workers unija 
turės savo konvenciją gegu
žės 18 d.

nacionalistų partijos atsto
vas Makgilas savo kalboje, 
be kita ko, pareiškė, kad 
viešosios tvarkos interesais 
būtų geriau, jeigu vyriausy
bė apskritai neįvestų naujo
jo įstatymo.

Įstatymo projektas numa
to griežtesnes represijas už 
“dalyvavimą neteisėtose 
procesijose ir demonstraci
jose, viešųjų pastatų užė
mimą, priešinimąsi val
džiai.” Kartu jis praktiš
kai visiškai neriboja daly
vavusių praėjusių metų rug
pjūčio mėnesį, susidorojant 
su Olsterio gyventojais 
“specialiųjų pajėgų,” fašis- 

tymo projekto. Opozicijos! tinių elementų veiksmų.

Bū-

Londonas. — TASSo ko
respondentas V. Nikitinas 
praneša:

Šiaurės Airijos valdžia 
ketina ir ateityje toliau vyk
dyti represijas prieš šalies 
gy ven t o j u s, 1 *eikalau j ančių s 
suteikti pilietines teises ir 
demokratines laisves, 
tent šiuo (tikslu paruoštas 
įstatymo 
viešosios tvankos apsaugą, 
kuris pradėtas svarstyti 
Olsterio senate.

Balsų dauguma valdan
čiosios jūnionistų partijos 
atstovai atmetė opozicijos 
rezoliuciją,' kuria buvo rei
kalaujama nesvarstyti įsta-

“Apie

Nubaudė 93 areštuotus 
prieš 17 mėty

Tokijas, Japonija. — Teis
mas surado kaltais 93 areš
tuotus net prieš 17 metų 
Gegužės Pirmos demonstra
cijoje, kur įvyko su policija 
susikirtimas.

Teismas dalinai pateisino 
policijos brutaluma. Kalti
namuosius nubaudė dvejų 
metų suspenduota bausme 
ir pasimokėti.pę 2,500 jemj 
(apie $7). Teisme buvo apie 
1,000 liudininkų.

Mire L. M. Rutenbergas
Maskva. — Mirė Lipa M. 

Rutenbergas, Lietuvoje gi
męs žydų kilmės revoliuci
onierius, turėdamas 76 me
tus amžiaus.

Rutenbergas tūlą laiką 
gyveno Ame r i k o j e, buvo 
TSRS prekybos agentūros 
Amtorgo vice prezidentas. 
1932 metais grįžo Maskvon. 
Po antrojo pasaulinio karo 
jis buvo apsigyvenęs Lietu
voje, bet 1955 metais per
sikėlė į ^Maskvą ir čia da
bar mirė.

Washingtonas. —Genera
linės Tarnybos administra
cija skelbia, kad natūrali
nis gazas, jeigu būtų nau
dojamas automobiliams, 
sunkv e ž i m i a m s, autobu
sams, sumažintų oro terši
mą 85 procentais.

Bonna. — Vakaru Vokie
tijoje įvairių prekių kainos 
smarkiai kyla. Apskaičiuo
jama, kad šiais metais kai
nos pakils mažiausia 5%.

Wheeling, W. Va. — Mai- 
nieriai kovoja savo unijoje 
už reformas, už kurias pir
miau kovojo jų vadas Yab- 
lonskis.

Londonas.—Kiek pirmiau 
Anglija išvarė 4 Lenkijos 
diplomatus. Dabar tą patį 
padarė Lenkija, išvaryda
ma 4 Anglijos diplomatus.

Berlynas.—Garsioji tarp
tautinė parodą Leipcige 
įvyks tarp kovo 1 ir 10 die
nų. Tikimasi turėti 600,000 
lankytojų.

JAV suokalbiauja prieš 
Peru valdžia

Havana. Kuba. — “Pren- 
sa Lotina” korespondentas 
Contreras rašo, kad Jungti
nių Valstijų valdžia turi už
mezgusi artimus ryšius su 
turtingais! a i s suokalbinin-. 
kais, kurie nori nuversti da
bartinę Peru valdžią.

Chicago. — Daugiau kaip 
1,000 jaunuolių šiame mies
te nepribuvo į šaukimą mili- 
tarinėn tarnybon 1968-69 m.

Nuteistas šnipas
Varšuva. — Silezijos ka

rinės apygardos teismas nu
teisė Ž. Cichį 12 metų lais
vės atėmimo už bendradar
biavimą su Amerikos žval
gyba.

Teismas pripažino Ž. Ci
chį kaltu, kad, dirbdamas 
turistų užsieniečių gidu, jis 
rinko ir perdavinėjo Ameri
kos žvalgybai prie NATO 
štabo slaptas žinias.

Doleriai mokami už 
provokacijas

Londonas. — Izraelio pre
kybinio balanso deficitas 
1969 metais sudarė 606 mi
lijonus dolerių.

Kaip praneša R oi te r io 
agentūros koresponde n t a s 
iš Tel Avivo, remdamasis 
Izraelio centrinio statisti
kos biuro duomenimis, pre
kybinio balanso deficitas
palyginti su 1967 metais, tijos kanclerio Brandto pa- 
padidėjo pustrečio karto, tarėjas Bahr išvyko Mask-

Norwalk, Ohio. — Karo 
priešai įsiveržė į drafto raš
tinę, sudegino 11,000 užra
šų armijon šaukiamų jau
nuolių vardų ir adresų, sier 
nas ir rakandus apipylė 
raudonais dažais.

Vilnius. — Paveikslų ga
lerijoje garsaus Leningra
do vargonininko I. B raudo 
koncertu prasidėjo antrasis 
Vilniaus vargonų muzikos 
festivalis. Festivalio svečiai 
— žinomi vargonininkai iš 
-Maskvos, Minsko, Rygos, 
talirio iv Jerevano. Lietuvai 
atstovauja — G. Lukšaitė 
ir B. Vasiliauskas.

Afrikos-Azijos solidarumo 
konferencija

Maskva. — Trečioji Afro- 
Azijos Solidarumo Komite
to konferencija čia turėjo 
daugiau kaip 600 atstovų, 
taipgi nemažai svečių, tarp 
kurių buvo ir iš Lietuvos 
atvykusių.

Konferencija aptarė, kaip 
sėkmingiau kovoti prieš im
perializmą Azijoje ir Afri-

Senatas vienbalsiai pasisakė 
už narkotikų kontrolės biliii

Washingtonas. ■— Senatas 
vienbalsiai u ž g y r ė labai 
svarbų bilių, kuris gali su
teikti daugiau galios fede- 
ralinei valdžiai kovoti prieš 
narkotikų platinimą.

Daugelis senatorių aiški
no, kaip narkotikų agentai 
suranda slaptus kelius įves
ti visokius narkotikus iš už
sienio. Nemažai jų atveža 
per Meksiką.

Pasiūlymą sumažinti baus-

Bomboš nenugali Laoso patriotui
19 Vientiane, Laosas. — Ko

respondentas Hugo Hill ra
šo, kad Jungtinės Valstijos 
išleidžia į metus apie 300 
milijonų dolerių kariavi
mui prieš Laoso patriotus. 
Bet nei bombos, nei ameri
kiečių kitoki militariniai žy
giai nenugali Laoso patri
otu.

Pathet Lao revoliucionie
riai šiuo metu kontroliuoja 
apie tris ketvirtadalius vi
sos Laoso valstybės. Ame
rikai pataikaujančios val
džios jėgos silpnos. Valdžia 
pasilaiko tik 'amer i k i e č i ų 
ginklais.

Dabar Amerikos lėktu
vai panašiai bombarduoja 
Pathet Lao kontroliuoja
mas teritorijas, kaip pir
miau bombarduodavo Šiau
rės Vietnamą.

Cleveland, Ohio. — Fede
ralinė grand džiurė apkaL 
tino C. Vealey, A. Martin 
ir P. Gilly,zkaip Yablons- 
kių užmušėjus. R. Penning 
ton ir J/C. Phillips taipgi 
kaltinami.

Moko chemikalinius 
ginklus vartoti

Fort McClellan, Ala. — 
Jungtinių Valstijų chemika- 
linių ginklų ekspertai ap
moko 550 oficierių, čia at
vykusių iš 36 šalių.

Čia mokosi atvykę iš Pie
tų Vietnamo, Pietų Korė
jos, Filipinų, Tailando, Aus
tralijos, Vakarų Vokietijos, 
Graikijos, Anglijos ir kitų.

Paryžius. — Šiaurės Viet
namo taikos delegacijos va
das Thuy pareiškė, kad jis' 
nemato šiuo metu galimy
bės slaptiems pasitarimams 
su Jungtinių Valstijų atsto
vais dėl taikos konferenci
jos progreso. . -

Bonna. — Vakarų Vokie-

von tartis su TSRS užsienio 
reikalų ministru Gromyko.

Mirė George Aškenazu
Maskva. — Mirė George 

Aškenazu 78 metų amžiaus, 
buvęs Jungtinių Valstijų 
Kompar t i j o s darbuotojas, 
vienas jos kūrėjų.

Aškenazu atvyko į Jung
tines Valstijas 1913 m. ir 
tuoj įsijungė į socialistinį 
judėjimą. Jis buvo vadovy
bėje sukūrime Komunistų 
Partijos, tūlą laiką buvo 
centro komiteto narys. Grį
žo į savo gimtinį kraštą Ta
rybų Sąjungą 1927 metais. 

k o j e. Delegatai sveikino 
Vietnamo kovotojus, taipgi 
arabus prieš Izraelio agre
siją.

Nutarta telkti visokią pa
ramą Portugalų valdomoms 
kolonijoms, kad jos galėtų 
išsilaisvinti. Afrikoje turi 
būži baigtas visoks kolonia
lizmas.

mes už marijuanos cigare
čių platinimą senatoriai at
metė 58 balsais prieš 24.

Dabar laukiama, kaip pa
sisakys tuo klausimu kon- 
gresmanai. Atrųdo, kad 
ten bus nemažai tokių, ku
rie bus priešingi aštrioms 
bausmėms.

Cleveland, Ohio.— Mažam 
lėktuvui susikūlus 9 žmonės 
žuvo.

Amerika moka Saigonui 
28 milijonus taksy
Washingtonas. — Gyny

bos departamentas moka 
Saigonui po milijoną dole
rių į metus už naudojimą 
ten tam tikim pastatų.

1969 m. išmokėjo 28 mi
lijonus dolerių. O karas 
Amerikai į metus kainuoja 
25 bilijonus dolerių.

Washing tonas. — Sen. 
Eastlandas ir kiti rasinės 
diskriminacijos palaikytojai 
pradėjo vajų, kad Senatas 
užgirtų Nix on o statytinį 
Carswelli Aukse. Teismo

Saigonas. — Nacionalinis 
Išsilaisvinimo Frontas pa
skelbė, kad mūšiai bus per
traukti su vasasio 5 d. ketu
rioms dienoms švenčiant 
TET šventę vasario 6 dieną. 
Saigono vadžia sutiko per
traukti mūšius tik vieną 
dieną.
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Ir vėl tenka pasveikinti
VALDIŠKOSIOS jaunų vyrų į armiją ėmimo tary

bos buvo pradėjusios žiaurų terorą prieš tuos jaunuolius, 
kurie dalyvauja prieškariniame judėjime. Jie buvo iš
skiriami ir pirmiausia šaukiami militarinėn tarnybon ir 
paskui su menkiausiu palavinimu siunčiami į Vietnamą. 
Tai buvo piktas reakcininkų kerštas ir nepateisinamas 
savivaliavimas.

Žinoma, kilo smarkūs protestai prieš tokią netei
sybę. Dalykas pasiekė Aukščiausiąjį Teismą. Ir štai teis
mas patvarko, kad šitoks baudimas tokių jaunuolių yra 
neteisingas ir prieštarauja konsetitucinėms teisėms.

Nuo visu taikos ir žmoniškumo šalininku šis Aukš
čiausiojo Teismo patvarkymas susilaukia karščiausių 
sveikinimų. Reakcininkams užduotas skaudus smūgis. 
Aišku, kad jie dabar turės dar vieną “argumentą” prieš 
Aukščiausiąjį Teismą. Iš kitos pusės, netenka abejoti, 
kad šis laimėjimas paskatins jaunus vyrus dar garsiau 
protestuoti prieš Vietnamo karą ir dar giliau įsitraukti 
i prieškarines manifestacijas.

Nepakeitė savo nusistatymo
NESENIAI senatorius Jacob Javits lankėsi Pietinia

me Vietname. Buvo laukiama, ką jis sugrįžęs “pagie
dos.” Kai kurie Nixono kolegos buvo pradėję leisti kal
bas, kad sen. Javits, savo akimis pamatęs, kaip mums 
Vietname “sekasi,” sugrįžęs šimtu procentų, rems prezi
dento politiką. Jiems tenka skaudžiai nusivilti. Senato
rius Javits sako, kad jis nepakeitė savo pirmesnio nu
sistatymo, kad jis ir dabar stoja už karo nutraukimą.

Taip pat senatorius Goodell, iš New Yorko, vėl pa
brėžė savo nusistatymą, kad šis karas turi būti baigtas. 
Reikia atsiminti, kad Goodell yra prez. Nixono paskirtas 
į senatoriaus postą. Jo terminas baigiasi šiemet. Rudenį 
bus rinkimai. Jis jau paskelbė savo kandidatūrą.

Sen. Goodell dar aiškiau nusiteikęs prieš karą negu 
sen, Javits. Kaip atsimename, jis labai entuziastiškai 
rėmė Vietnamo karo moratoriumą. New Yorko valstijos 
žmonėse prieškarinis sentimentas taip gilus ir platus, jog 
rinkimus laimės tiktai tas, kas kalbės ir darbuosis prieš 
karą.

Žinoma, demokratai taip pat veikiausia statys savo 
kandidatu žmogų, kuris yra šiam karui priešingas. An
tai, žymus demokratų veikėjas Samuelis jau pasakė, kad 
stengsis pirminiuose balsavimuose laimėti ir tapti de
mokratų kandidatu į senatorius prieš senatorių Goodęll.

TYLĖJIMAS NIEKO 
NELAIMĖS

“The N. Y. Times” perei
tą pirmadienį vieną savo ve
damąjį pašventė paminėji
mui American Civil Liber
ties Union (Amerikinių Ci
vilinių Laisvių . Sąjungos) 
50-ojo gimtadienio. Tai libe
rališkų pažiūrų advokatų 
organizacija, energingai gi
nanti civilines-konstitucines 
Amerikos žmonių teises. Jos 
nuopelnai labai dideli. Jos 
advokatai yra gynę ir lai
mėję daug svarbių bylų. Su 
jos balsu skaitosi valdantie
ji rateliai.

Dienraštis cituoja tos or
ganizacijos įkūrėjo Roger 
Baldwin^ labai reikšmingą 
pasakymą. Baldwin sako: 
“Teisių negalima laimėti po
pieriuje. Jas laimi tiktai 
tie, kurie priverčia jų bal
so klausyti, būtent,‘'aktyvis
tai ir militantai. Tylėjimas 
nėra laimėjęs jokių teisių. 
Teisės nėra suteikiamos iš 
viršaus. Jos yra iškovoja
mos iš apačios”.

Tą protingą koncepciją 
yra pats gyvenimas patvir
tinęs šimtais ir tūkstančiais 
kartų mūsų pačių laikais. 
Jeigu ne aktyvistai ir mili
tantai, jeigu ne tie, kurie 
kovoja ir aukojasi, šian
dien Amerikoje tebesiaute
tų makartistinė pavietrė, 
šiandien visos žmonių kon
stitucinės teisės būtų sunai
kintos.

Gudaitį-Guzevičių. Pluoštas 
prisiminimų kaupiasi, ir jie 
ateityje sudarys atskirį kny
gą “Gėlių ,sėjikai’’>fTokia ko
munisto — literatūros karei-
vio širdies vaga. Rašytojas vi
sada savo poste, su plunksna 
rankoje. . .

Alpas Liepsnoms yra mū
sų senas korespondentas. Jo 
raštai “Laisvėje” ir kituose 
pažangiečių laikraščiuose 
piadėjo' pasirodyti dar rūs- 
čiaisiais smetoninio fašizmo 
siautėjimo Lietuvoje laikais 
— iš kalėjimo, iš už grotų. 
Todėl mes karštai sveikina
me mūsų bendradarbį, kad 
jis nutarė kai ką iš savo 
turtingų atsiminimų išleisti 
knygoje. Neabejojame, kad 
“Liepos jau neverkia” bus 
labai įdomi knyga.

Dar vienas Amerikos veikėjas apie Leniną

Didžios širdies žmogus

NeluretŲ praeiti
TOS pačios jėgos, kurios nepraleido Haynswortho 

į Aukščiausiąjį Teismą, sukilo prieš naują prezidento 
Nixono kandidatą Harold Carswell. Tai labai svarbu. Tai 
parodo, kad demokratinės jėgos nesnaudžia.

Ypač svarbu, kad prieš Carswellio kandidatūrą grei
tai ir tvirtai pasisakė Amerikos Darbų Federacijųs-In- 
dustrinių Organizacijų Kongreso (AFL-CIO) vadovybė 
su George Meany priešakyje. George Meany sako, kad 
Mr. CaTswellio statymas į Aukščiausiąjį Teismą yra ne
leistinas įžeidimas visiems Amerikps juodiesiems žmo
nėms. Ir tai tiesa. Todėl jo kandidatūra neturėtų būti 
Senato užgirta.

Sakoma, kad prezidentąs Nixonas ir visa aukštoji re
pu blikonų vadovybė Senate desperatiškai stengiasi lai
mėti už Carswell senatorių daugumą. Juk nepatvirtini
mas ir šio prezidentinio kandidato reikštų jam labai di
delį moralinį smūgį. JLaip pat jam būtų sunku išsiteisinti 
prieš Pietinių Valstijų reakcininkus, kad jis negali iš
tesėti jiems duoto pažado, iškilmingai sudėto rinkiminė
je kampanijoje.

Viešai, žinoma, prezidentas reiškia tvirtą pasitikėji
mą, kad jo šis kandidatas bus Senato patvirtintas. Bet 
juk panašiai jis gyrėsi ir su Haynswortho kandidatūra.

GRAŽIAI PASVEIKINO 
VEIKĖJĄ

Claude Lightfoot yra vie
nas iš pačių nuoširdžiausių 
Amerikoš juodųjų žmonių 
vadovų. Jis taip pat yra jau 
senas Komunistų Partijos 
veikėjas. ’ Šiomis dienomis 
jis atšventė savo 60-ąjį gim
tadienį. Ta proga Komu
nistų- Partijos pirmininkas 
Henry Winston ir sekreto
rius Gus Hali jį labai karš
tai pasveikino.

Sužinome, kad Claude 
Lightfoot pradėjo darbuotis 
dar 1930-metyje. Jis tada 
įstojo į Jaunųjų Komunistų 
Lygą, paskui perėjo į Ko
munistų Partiją ir joje te
besidarbuoja iki šiol. Ypač 
Ghicagos ir apylinkės žmo
nėms šio drąsaus kovotojo 
veikla plačiai žinoma.

MŪSŲ BENDRADARBIO 
RAŠTŲ KNYGA

Vilniaus “Vakarinėse nau
jienose” (sausio 5 d.) kores
pondentas M. Karčiauskas 
rašo:

VINGIUOJA TAKELIS
Vingiuoja takelis 
Per pušyną žalią, 
Takeliu ateina 
Manoji mergelę.

Kai taku ji eina, 
Žiedai šypsos jai,
Dar švelniau nei gėlės 
Kvepia jos plaukai.

Dar švelniau nei rožės 
Rausta skruostai jai, 
Linksta prie jos' kojų 
Pakelės žiedai.

Dar gražiau už žiedus
Šypsos akys jos,

d Mano svajonėlės, 
Mano mylimos.

sp. Stunženas

DRAUGYSTĖ
Pasislinkit, debesėliai, 
Neužstokite šviesos;
Gal saulutės spindulėliai 
Šildys žiemą ištisai.
Kaitins ir uždegs širdyse 
Meilę . ąrtimo .žmogaus. V 
Suklestės tuomet draugystė 
Tarp visu šalių tautų.

Kaunas 1 K. žakavičienė 
1969. X 17

1969 m. A. Žukausko-Vie
nuolio memorialinį muziejų 
Anykščiuose ir jo filialus— 
A. Baranausko klėtelę, J. 
Biliūno muziejų Niūronyse 
bei L. Didžiulienės - Žmonos 
muziejų Griežionėlėse— ap
lankė 40,398 žmonės, 1,384 
ekskursijos. >/

Kaune atidarytas plačia- 
ekraninis- keturių šimtų 
dvidešimties vietų kino te
atras “Dainava”. Jaukų ir 
patogų pastatą suprojekta
vo architektas J. Navakas.

Keletas knygų triukšmin
gai nukrito ant grindų. “Le
ninas pasilenkė ir ėmė rink
ti knygas, nepertraukdamas 
pokalbio”. Šitas paprastas 
gestas įsirėžė Robert Mino
ro atmintyje ir, anot jo pa
ties žodžių, -padėjo jam su
prasti Lenino asmenybę, jo 
stulbinantį paprastumą, “ši
tą didžiausią nepakarto ja- 
mą jėgą, svarbiausiu istori
niu momentu formuluojan
čią pasaulį”. “Lenino elge
syje nebuvo nė mažiausio 
šešėlio pozos, pasipūtimo, 
prašmatnybės. Jis buvo pa- 
piastas, kaip duona, pasau
lis, žemė.”
Močiutė Bloor ir jos sūnus 

Haroldas
Ela Reeve. Bloor pasakojo 

tą patį. Komunistų vadovė, 
kilnios širdies moteris Ela 
Bloor prisimindavo, kad 
pirmą kartą sutiko Leniną 
1921 m. Kremliuje, Komu
nistinio internacionalo III 
pasaulinio kongreso metu.

“Neaukštas žmogus įžen
gė pro šonines duris šalia 
scenos, atsisėdo prie stalo 
už palmių ir iškart ėmė 
'kai ką rašyti. “Leninas, 
Leninas”, — pasklido šnab
ždesys visoje salėje. Galų 
gale delegatai, susirinkę čia 
iš viso pasaulio, nebepajėgė 
ilgiau susilaikyti, jie paki
lo ir užgiedojo “Internacio
nalą” — kiekvienas savo 
kalba. Leninas, pasilenkęs 
prie savo popierių, to nepa
stebėjo. Kai jis pakilo kal
bėti, jie vėl užgiedojo. Leni
nas palaūkė, mąsliai žvelg
damas į auditoriją, kol jie 
baigs, paskui kiek nekan
traudamas, žvilgterėjo vėl į 
savo užrašus ir ėmė . kalbėti 
tiesiai ir paprastai, be ora
toriškų triukų, be žodinių 
įmantrybių. Iš jo kalbos 
sklido nenugalimos jėgos, 
gilaus nuoširdumo, neregė
to pasišventimo jausmas.”

“Nenugalimoji jėgą”
Lenino “nenugalimoji jė

ga” buvo aiškiai užkrečia
ma, ji įkvėpdavo viso pa
saulio žmones, gyvenančius 
skirtinguose kraštuose, su 
skirtingomis tradicijomis ir 
nacionaline patirtimi. Dar 
daugiau — jo idėjos ir jo 
pavyzdys sužadindavo žmo
guje troškimą nuveikti dau
giau, negu leido jo jėgos. 
Močiutės Bloor sūnus Ha
roldas Ware, ypatingų ga
bumų žmogus, žemės ūkio 
specialistas, organizatorius

ir novatorius, išstudijavo 
Amerikoje mechanizuotos 
žemdirbystės rajoną tuo tik
slu, kad savo žiniomis įneš
tų indėlį į lenininę žemės 
ūkio išvystymo programą. 
Tai jis darė Lenino prašy
mu.

Vietos stoka neleidžia man 
smulkiai papasakoti apie 
Tai, kaip šis amerikietis va
žinėjo po įvairias savo ša
lies vietas, domėdamasis ir 
tyrinėdamas, kaip mechani
zuojamos amerikiečių fer
mos. Remdamasis sukaupta 
patirtimi, 1921 m. Ware iš 
Šiaurinės Dakotos valstijos 
atsivežė grupę amerikiečių 
fermerių, apie dvylika žmo
nių, c. ’gabeno traktorių, 
sėklos ir- įsikūrė tarybinia
me kaime Permės rajone.

Amerikiečiai atsigabeno 
dvidešimt vagonų naujausių 
amerikietišku žemės ūkio 
mašinų ir traktorių, daug 
kanadietiškų rugių sėklos 
atsargų, palapines ir įvai
rius reikmenis. Keletą sa
vaičių jie keturias dešimtis 
jaunų tarybinių valstiečių 
mokė valdyti traktorių.
Iš amerikiečių patyrimų

Į šį ūkį Leninas atsiuntė 
savo stebėtoją, kad gautų iš 
čia kuo tiksliausiu žinių. 
Stebėtojas pranešė, kad 
amerikiečiai skleidžia paty
rimą, kuris visiškai atitin
ka bolševikų programą — 
paversti praeičiai būdingą 
primityvų pavienį, nepro
duktyvų ūkininkavimą mo
derniu kolektyviniu žemės 
ūkiu. Jeigu jūs susiieškotu
mėte Į9?2 m. spalio 24 d. 
“Pravdos” numerį, pamaty
tumėte jame Lenino Etišką 
“Tarybų ' R'dsijoš bičiulių 
draugijai” (Amiėrikoj) apie 
Ware vadovautos grupės 
darbą. Tarp' kitko, Lenin aą 
rašė:

Lenino padėką
“.. .Jūs pasiekėte lai 

mų, kuriuos reikia prip 
ti nepaprastai puikiais.

Skubu pareikšti jums sa
vo gilią padėką, prašydamas 
paskelbti ją jūsų draugijos 
organe, o taip pat, jei įma
noma, Šiaurės Amerikos 
Jungtinių Valstijų spaudo
je

Dar kartą mūsų respubli
kos vardu reiškiu jums gi
lų dėkingumą ir prašau tu
rėti omenyje, kad nė viena 
paramos rūšis mums dabar 
nėra taip savalaikė ir taip

mėji

svarbi, kaip jūsų suteikto
ji.” '

Harold Ware buvo anaip-* 
tol ne vienintelis amerikie
tis, kurį įkvėpė Tarybų Są
junga ir Lenino vadovavi^ 
mas.

Lenino poveikis
Tai tik keletas faktų, ku

riuos aš vėl ir vėl prisime
nu, kad parodyčiau tą po
veikį, kurį man padarė Le
ninas. Man, kaip ir dauge
liui kitų. Pavyzdžiui, aš ne
galiu pamiršti istorijos, ku
rią man papasakojo mano 
draugas John Cookson. Did
vyris" savanoris, Ispanijoje 
kovoj u s i o s Internacionali
nės brigados dalyvis, kartą 
naktį fronte prie Madrido 
su šypsena man papasako
jo, kad Leninas jį “mobili
zavo” į kovą prieš Franką. 
Štai jo istorija. Viskonsino 
universitete jis studijavo 
fiziką, bet, kaip ir daugelis 
kitų amerikiečių, nebuvo so
cializmo gerbėjas ir nejautė 
draugiškų jausmų Tarybų 
Sąjungai. 4

Vieną kartą, studijuoda-' 
mas epistemologiją (buržu
azinėje filosofijoje populia
rus pažinimo teorijos pava
dinimas), jis abėcėlinėje ro
dyklėje užtiko V. Lenino 
pavardę. “Ką bendro turė
jo tas bolševikas su šiuo 
dalyku? Aš jį įsivaizdavau 
kaip velnią su ragais ir ka
nopomis. Smalsumo grau
žiamas, susiradau knygą 
“Materializmas ir empirio
kriticizmas” ir ėmiau skai
tyti, vos parėjęs į bendra
butį. Skaičiau visą naktį ir 
sekančią dieną užbaigiau 
knygą vienu prisėdimu, Aš 
susižavėjau ir, ieškodamas 
Lenino kūrinių, išnaršiau 
biblioteką, o paskui ir kai
riosios pakraipos knygy
ną?” ’

Kai jis baigė studijuoti 
savo paties pasirinktą kur* 
są, Ispanijoje įsiliepsnoję 
karas. Cookson susirado 
reikalingus žmones ir užsi
rašė į Ispaniją savanoriu. 
(Jis buvo vienas iš tų 1,500 
amerikiečių, kurie žuvo Is
panijoje.)

Kiek dar yra tokių ame
rikiečių, kaip mes? Kas 
juos visus suskaičiuos? Bet 
aš drįstu pareikšti, kad jų 
gretos — mūsų gretos —■ 
užtektinai skaitlingos pa
veikti istorijos eigą, nes, 
kaip sakiau šitos trumpos 
apmąstymų apybraižos 
įžangoje, skaityti Leniną— 
reiškia išaugti visa galva 
aukščiau.

Joseph North

Bražuolės piliakalnis
Važiuojant iš Trakui Vie- kaimo aikštelėje tebėra bū

vį, septintame kilometre pa- vusio šulinio žymės.
drikai išsidėstęs senas B ra- Pagal padavimą senų se- 
žuolės kaimas. Ten stūkso novej.e, ^Bražuolė yra buvęs 
tuo pat vardu vadinamas di- miestas. Istorijos raštai mi
delis iki šiol archeologų ne- ni, kad Bražuolės pilyje 
tyrinėtas piliakalnis. 1382 metais Jogaila ir kry-

Valstietis F. Maleckis, ku- žiuočiai pasirasė nepuolimo 
ris gyvena ant piliakalnio, sutartį.. Vėliau kryžiuočiai, 
pasakoja, kad, ardamas aik- Trakus^ matyt, su- 
štelę, kuri yra apie 1.5 hek-na^1I}° ?? Bražuolės pilį, 
taro, išardavęs įvairių -ge- Netoli piliakalnio, į šiaurę, 
ležies dirbinių.: senovinių buvusi 7-8 pilkapių gru- 
ginklų, akmeninių kirvukų, P®, dabar jie jau sunaikinti, 
molinių indų šukių ir dąu-suarti, o į pietus — 4 pil- 
gybę plytų. Plytos tokięskapiaį, iš kurių 2 tebėra.

Alpo Liepsnonio literatūrinė 
veikla prasidėjo buržuazijos 
valdymo metais, kalėjimuose, 
kalinių laikraščiuose.

. —Kalėjimų kamerose,— pa
sakoja A. Liepsnoms,—susipa
žinau su žinomais revoliucio
nieriais, pogrindininkais J. Ga
reliu,- M. šumausku, D. Jun- 
čiu-Kučinsku ir daugeliu kitų. 
Daugiau kaip trys šimtai ko
vos draugų — darbininkų ir 
valstiečių — mano atmintyje.

Apie juos A. Liepsnonis ir 
pasakoją savo prisiminimuose. 
Ant rašytojo’ stalo rankraštis 
“Liepos jau . neverkia“. Tai 
knyga apie kairąą, kuriame 
prasidėjo jo komjaunuoliškas 
gyvenimas' sunkiais buržuazi
jos valdymo metais. Rašyda
mas prisiminimus, A. Liepsno
nis, kaip ir kovos pozicijose, 
visada dirba nuoširdžiai ir' 
kruopščiai. Tai liudija ir jo 
paskelbti prisiminimai apie St. 
Žuką, P. Cvirką, S. Nėrį, A.

Sakoma, kad kai kurie ak
menys buvę su įrašais, ženk
lais.

V. šaąlys

Pirmuosius elektroninių skaičiavimo įrenginių “Rūta-110“ kompleksus, 
skirtus automatizuoto gamybos valdymo uždaviniams spręsti, pagamino Lietu
vos “Sigmos’’ susivienijimas. ■

“Rūta-110“ dirbą kelis kartus greičiau, negu kitos tarybinės panašios pa
skirties skaičiavimą mašinos. Mat, čia greičiau įvedami ir gaunami duomenys.

/ Nuotraukoje: specialaus konstravimo biuro vyresnysis inžinierius Rimvy
das Syetikas ir Vytautas Laučius prie naujos §kaičiavimo mašinos “Rūta-110“ 
valdymo pulto. . M- Baranausko nuotrauką.

Laimingasis
Motorėlis užkliudė neat

sargiai praeinantį g a t v § 
praeivį ir jį truputį apibrai
žė.

— Na, ir laimingas tams
ta žmogus!—sušuko nuken
tėjusiam motorėlio vairuo
tojas.

—Kodėl jūs taip manote?
—Matote, aš kasdien vai

ruoju 20-ties tonų savivartį, 
o šiandien turiu poilsio die
ną. ..

Kauno sporto halėje įvy
ko tarptautinis moksleivių 
pramoginių šokių konkur
sas' “Baltijos gintarėliai — 
70”. Jame dalyvavo penkios 
dešimtys porų iš įvairių Ta
rybų Sąjungos miestų, sven 
čiai iš užsienio. Konkurso* 
nugalėtojais tapo maskvie
čiai. Kauniečių porai — E. 
Kondratavičiūtei ir R. Sat? 
kauskui — atiteko ketvirto
ji vįptą. j
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Už kokią demokratiją 
mes kovojame

Prof. P. Galaune švenčia 80 
met ii jubiliejų

Tarp socializmo ir kapita
lizmo vyksta nuolat aštrė
janti idėjinė kova. Kova už 
žmonių pažiūras, jų protus 
ir širdis. Kova, 'kurioje nie
kuomet nebuvo ir negali bū
ti taikaus sambūvio, kom
promisų, nuolaidų...

Vienas iš pagrindinių ide
ologinės kovos susikirtimo 
tašku mūsų dienomis tapo 
demokratijos problemos. 
Antikomunizmo ideologai 
ideologinėje kovoje stengia
si buržuazine demokratijos 
skraiste pridengti kapitalis
tinio pasaulio piktžaizdes. 
Jie propaguoja smulkiabur
žuazini anarchistini demo
kratijos supratimą.

Piktybių gimdytojas
Gana keistas vaizdas: im

perializmas, pagimdęs fašiz
mo pabaisą, rasizmą, kari
niu chuntų terorą, sukūręs 
ištisą žmogaus asmenybės 
moralinio žlugdymo indus
triją, bando mokyti demo-
kratijos, laisvės .supratimo 
komunistus, kurių visas gy
venimas paskirtas kovai už, 
darbo žmogaus teises.

Savo laiku buržuazinė de
mokratija buvo žymus žing
snis visuomenės politinės 
organizacijos vystymesi, ii 
suvaidino progresyvu vaid
menį kovoje prieš feodaliz
mo liekanas. Laikui bėgant, 
kapitalizmui peraugus i im
perializmą, buržuazine de- 
mokratiia vis labiau kinta 
ir daugeliu atveiu perauga 
i stambios mononolistinės 
bnržuaziios diktatūra, kū
rins vainikas — fašizmas. 
Tai “atvira teroristinė, re- 
akcino’iausiu. šovinistiniu, 
imnerialistiniu finansinio 
knnitaln alementu diktatū
ra”- (G. Dimitrovas).

Ir veltui Vakaruose sten
giamasi atsiriboti nuo fa
šizmo. — tai dėsningas im
perializmo politinio vvstv- 
mosi rezultatas. šiuolaiki
niame imperialistiniame pa
saulyje ir toliau vystosi vi
daus politinio gyvenimo fa- 
šizavimo tendencijos. Tai— 
politinis banditizmas ir ra
sizmas JAV. vadinamieji 
“nepaprasti istatvmai” ir 
neonacizmas Vokiečių (Va
karu) Federatyvinėje Res
publikoje, aoarteido politi
ka Pietų Afrikos Respub
likoje, “juoduiu pulkininkų” 
režimas Graikijoje, fašisti
niai režimai Ispanijoje, Por
tugalijoje, karinės chuntos 
Lotynų Amerikoje,* kruvi
nas. antikomunistinis reži
mas Indonezijoje ir t.t.

Galima drąsiai tvirtinti, 
kad kapitalistiniame pasau
lyje lieka vis mažiau buržu
azinės demokratijos “salų”, 
jos laisvių. Ir ten, kur tos 
laisvės liekanos dar išliko, 
jas galutinai likviduoti tru
kdo didvyriška, pasiauko
janti darbininkų klasės ko
va, kuriai vadovauja komu
nistai.

Bendrosios kovos dalis
Komunistams kova už de

mokratiją visuomet buvo 
sudėtinė mūšių už> socializ
mą dalis. Ši kova palengvi-
na spręsti pagrindinį užda
vinį — mobilizuoti mases 
kapitalizmo nuvertimui, so
cialistinės revoliucijos įvyki 
dymui. Tuo būdu mūsų die-' 
nomis kapitalo šalyse, jeigu1' 
kas nors ir yra tikrai suin
teresuotas kova už demo
kratiją, tegul ir buržuazinę, 
tai, visų pirma, darbininkų 
klasė ir jos kovinis avan
gardas — komunistų parti- 
jos. • r*

Kartais ir pas mus atsi
randa žmonių, ypatingai 
jaunimo, kurie susižavi pla
čiai reklamuojamais buržu
azinės demokratijos atribu
tais. Praktikoje šie atribu
tai mažai ką reiškia, nes vi
są politinį gyvenimą čia nu
lemia privatinė nuosavybė, 
nulemia tie, kurių rankose 
ekonomika, gamybos įran
kiai ir priemonės. Gali, pa
vyzdžiui, rašyti kritinį 
straipsnį apie prezidentą, 
bet kas jį spausdins? O jei
gu ir išspausdins, tai bus 
tik tuščias garsas, nes pre
zidentas, vykdo valią tų, ku
rie turi kapitalą.

Liaudžiai mulkinti 
priemone

Buržuazijai 'kartais pato
giau vykdyti savo politinę 
valdžią, vykstant partijų 
rietenoms. Tai iš dalies pa
deda ir apmulkinti liaudies 
mases, dėl esamų blogybių 
kaltinant atskirus veikėjus,
atskiras partijas, bet jokiu 
būdu ne privatinę nuosavy
bę, ne politinę santvarką.

Tačiau ta “laisvė” ar “de
mokratija” greitai baigiasi, 
jei kyla bent mažiausias pa
vojus politinei buržuazijos 
valdžiai, kapitalizmo pa
grindui — privatinei nuosa
vybei. Tada visa jėga pra
deda veikti diktatūros ma
šina— policija, armija, teis
mai, persekiojimai, ekono
minės priemonės, teroras. 
Jeigu nepadeda ir tai, bur
žuazija griebiasi fašizmo — 
atviros teroristinės diktatū
ros. Taip buvo 1926 metais 
Lietuvoje, 1933 metais Vo
kietijoje ir dabar — Graiki
joje. Tą pat rodo1 ir pasta
rųjų metų įvykiai JAV poli
tiniame gyvenime. Reakcin
giausi buržuazijos sluoks
niai griebiasi politinio ban
ditizmo metodu net ir prieš 
savo klasės atstovus, kuriu 
veikloje įžiūri kokia nors 
grėsme savo egoistiniams 
interesams. (John Kennedy. 
R. Kennedy, M. L. King nu
žudymai).

Turi savas kriterijas
Buržuaziniai demokratijos 

“propagandistai” kritikuoja 
socializmo visuomeninę-po- 
litinę santvarką, ieškodami 
ir nesurasdami joje buržu
azinės demokratijos etalo
nų. Tuo tarpu socializmas 
turi savus kriterijus, savą 
demokratijos supratimą, pa
grįstą marksizmo-leninizmo 
mokymu.

“.. .Bet mes ne kartą esa
me pareiškę ir pareiškiame, 
kad mums demokratija — 
klasinė sąvoka. O tai reiš
kia, kad svarbiausiais klau
simais čia — kam demokra
tija? Socialistinė demokra
tija ne formaliai, o iš esmės 
yra demokratija milijonų 
milijonams darbininkų ir 
valstiečių, liaudies inteligen
tijai, ji atspindi jų gyvybi
nius interesus. Socialistinės 
demokratijos turinį ir pras
mę mes suprantame milijo.r 
ninių masių įtraukimu į ša
lies valdymą, į ūkinės staty
bos, visų visuomeninių rei
kalų tvarkymą.” (L. Brež
nevas, Komunistinis judėji
mas įžengė į naujo pakilimo 
laikotarpi).

Socialistinė demokra t i j a
garantuoja darbo žmonėms 
teisę dalyvauti valstybės 
valdyme, dalyvaujant dar
bininkų klasei ir jos avan
gardui — marksistinei-lė- 
nininei partijai, naudojant 
priemones, formas ir mėto-

dus, atitinkančius revoliuci
nio visuomenės vystymosi 
lygį-

V. Leninas mokė, kad de
mokratijos esmę sudaro ne 
politinė frazio logi j a, bet 
ekonominė tikrovė. Tiktai
socializmo sąlygomis ši ti
krovė užtikrina realias są
lygas ir galimybes asmeny
bei vystytis, kiekvienam vi
suomenes nariui dalyvauti 
politiniame gyvenime, šalies 
valdyme.

Socialistinė kultūrinė re
voliucija, likvidavusi neraš
tingumą ir mažaraštingu- 
mą, atvėrusi liaudies ma
sėms kelią į žinias. į moks
lą. sukūrus socialistinę in
teligentiją, tuo pačiu padi
dino' visuomenės narių ak
tyvumą, suformavo juose 
oolitinės veiklos įgūdžius.

Tuščia demagogija
Vakaruose dabar madinga 

kelti vadinamosios “grynos” 
arba “absoliutinės” demo
kratijos idėjas, atmetant jos 
klasinį turinį. Tai tik tuš
čia demagogija. Demokrati
ja visūomet buvo ir yra 
oolitinės valdžios forma ir 
išreiškia viena ar kitą vi
suomenės klasių valią ir in
teresus.

Socialistinėje visuomenė
je negali būti laisvės ,veiks
mams. nukreiptiems prieš 
šios visuomenės narių inte
resus. Negali »būti pateisi
nama. pavyzdžiui, karo pro
paganda, socialistinės nuo
savybės" griovimas, krimina
liniai nusikaltimai, veiks
mai. darantvs žala socialis
tinės valstybės saugumui.

Kartais dar sutinkamas 
smulkiaburžuaz i n i s, anar
chistinis demokratijos su
pratimas. Čia demokratija 
suprantama tiktai kaip vi
suomenes nario teisės, ne
turint jokių pareigų visuo
menei. Tai svetima socializ
mui.

Socialistinė demokratija, 
garantuodama politines lais
ves, sudarydama realias są
lygas jomis naudotis, tuo 
pačiu reikalauja iš visuome
nės narių atsakomybės, or
ganizuotumo ir drausmės. 
Be šių bruožų socialistinė 
demokratija neįmanoma. 
Neatsakingum a s. smulkia
buržuazinis ištižimas daro 
žalą, prieštarauja socialisti
nės visuomenės interesams.
Naujo gyvenimo statybos 

eigoje
Socialistinei^ visuom e n e i 

žengiant į priekį, vystosi ir 
socialistinė demok r a t i j a. 
TSKP Programa nurodo, 
kad svarbiausia socialistinio 
valstybingumo^ vys t y m o s i 
kryptis komunizmo statybos 
eigoje yra tolesnis socia
listinės demokratijos vysty
masis ir tobulinimas, akty
vus visų piliečių įtraukimas 
į valstybės valdymą, valsty
binio aparato darbo gerini
mas, liaudies kontrolės stip
rinimas.

Svarbi gaidė, vystant so
cialistine demokratiją, yra 
TSKP CK spalio (1964 m.), 
kovo (1965 m.), rugsėjo 
(1965 m) Plenumų ir TSKP 
XXIII suvažiavimo nutari
mai. Juose nužymėti demo
kratijos tolesnio vystymosi 
keliai.

Vienas iš tokių naujų de
mokratijos plėtimo būdų 
yra neseniai pradėti taikyti 
ekonominės politikos princi
pai. kurie derina darnų cen
tralizuota vadovavimą liau
dies ūkiui su atskirų gamy
binių kolektyvų savarankiš
kumo', jų iniciatyvos ir ak
tyvumo skatinimų.

Visų socialistinės visuo
menės narių aktyvumo didi-

Garbingą aštuoniasdešimties metu jubiliejų švenčia žino
mas Lietuvos muziejininkas ir dailės istorikas, nusipelnęs me
no veikėjas Paulius Galaunė.

Ilgas ii- sudėtingas jubiliato kelias i mokslo aukštumas,
žodžiais sunkiai nusakomi jo dideli nuopelnai lietuvių kultū
rai. Kalvio sūnus nuo Ukmergės apskrities Pagelažių apy
linkių, žinių troškulio vedamas, pasiekė Peterburgą, vėliau 
dvejus metus tobulinosi Paryžiaus Luvro meno muziejuje. 
Tai jis suorganizavo pirmąjį Lietuvoje dailės muziejų —Čiur
lionio galeriją ir ilgą laiką jam vadovavo. Tai jis nenuilsda
mas greta muziejininkystės dirbo didelį pedagoginį, organi
zacinį, publicistinį darbą. Kauno universitete P. Galaunė dė
stė meno istoriją, vadovavo mu^eologijos katedrai Vilniaus 
universitete, profesoriavo Dailės institute. Jo .plunksnai pri
klauso ne tik daugybė straipsnių dailės istorijos, muziejinin
kystės, liaudies meno ir kultūros klausimais, bet ir 20 stam
besnių mokslinių veikalų, ir “vienu prisėdimu“ perskaitoma 
beletristinė prisiminimų knyga “Muziejininko novelės“. O 
kur dar kruopštus triūsas, sudarant populiariuosius “Lietuvių 
liaudies meno“ albumus, kūrybiniai grafikos darbai — eksli
briai, knygų viršeliai ir iliustracijos, atvirukai? Sąrašas iš 
tikro netrumpas, netgi tokiam energingam žmogui, tikram 
eruditui, netgi sulaukus tokio gražaus amžiaus rudens.

Tuo tarpu profesorius nesiruošia “sudėti ginklų“. Jau ap
mesti nauji veikalai, jo .patirties, patarimų labai ir labai rei
kalingi jaunesnį, mažiau matę, pergyvenę, prityrę.

Iš keliones po gimtąją žemę 
su Jonu Gužu

(Pabaiga)
Norėjome aplankyti šal

dytuvų gamyklą “Snaigė,” 
tačiau nuo jos atsisakėme, 
kad išskirti laiko aplankyti 
Rojaus Mizaros kalneli, taip 
alytiškiai vadina Savilionių 
kaimo kalvas, kuriose ilsisi 
alytiškio dzūko Rojaus Mi
zaros palaikai.

Per Merkinę, kurią taip 
oražiai aprašė Vincas Krė
vė. ir kuria taip dažnai mi
nėdavo Įjojus, vykome gra
žiais Dzūkijos miškdis tie
siog i Druskininkus.

Pakelyje sustojome ties 
Ratnyčios apyl i n k ė s gra
žiais ežerėliais, kurių pa
krantės apstatytos valtelė
mis. Čia nuolat iš Druski
ninkų atvyksta vasarotojai 
pasisportuoti išilgai šiuos 
vandens telkinius, pauogau
ti ir grybauti. Štai kodėl 
Ratnyčios apylinkėje miš
kuose pilna vasarotojų. 
Daueis iš jų žino ir istorija 
šio bažnytkiemio.

Nuo Ratnyčios plentas ša
kojasi ir viena jo atšaka ei
na tiesiog j Gardiną, o kita 
į Druskininkus. Privažiavo- 
me erdvius Druskininkų 
priemiesčius, turgaus halę, 
naują mokyklą, korpusus 
gyvenamųjų namų ir sana
torijų. Naujų namų apsup

nimas, sprendžiant valsty
bės valdymo klausimus, ob
jektyviai atitinka komuniz
mo statybos interesus ir, 
sprendžiant šį uždavinį, to
liau vystosi ir klesti tikrai 
reali, liaudinė, veiksminga 
socialistinė demokratija.

Antanas Sabaliauskas

toje aikštelėje sustojome ir 
apsilankėme pas mūsų pa
žįstamus, kurie čia vasaro
ja. Jų pagelbimi mes pra
dėjome pažintis su Druski
ninkų kurortu.

Druskininkai galima būtų 
tiesiog pavadinti ramybės 
ir jaukumo miestu, kur vis
kas paskirta tik sveikatai ir 
poilsiui. Štai kodėl nesi
norėjo mums skirtis su šiuo 
miestu. Jei kada vėl teks 
pabuvoti Dzūku žemėje, bū
tinai vėl pasukti ir j šį svei
katos miestą.

Pakeliui iš Druskininkų 
mes daug kur sustojome: 
ir Varėnoje, Pirčiupyje, ir 
Merkio pakrantėse ir ties 
įrėmintu ir ištiesintu 
Merkiu, kurio krantus, nu
sausinus nuo gamtos atka
riauta tūkstančiai hektarų 
geriausių pievų ir ganyklų. 
Mus domino ir šieno miltų 
gamyklos, kurios nuolat va
sarą veikia Merkio upės pa
krantėse ir ruošia maistin
gus pašarus galvijams.

Į Kauną ir jo apylinkę.
Po poros dienų poilsio Vil

niuje vėl organizavome iš
vyką. Šį kartą į Kauną ir 
jo apylinkes. Pirmiausia 
pakelyje susipažinome su 
Vievio Kombinuotų pašarų 
gamykla, su Vievio Paukšių 
gamykla, tikriau sakant 
miesteliu, nes ši paukščių 
auginimo įmonė užima dide- 
lilus plotus. Toliau susipa
žinome su. Elektrėnais, tiek 
su elektrine, tiek ir su pa
čiu nauju T. Lietuvos mies
tu, kuris turi dideles per
spektyvas plėstis.

Žavus atrodė Birštono ku

rortas, kuris kasmet vis 
daugiau priima ir patalpina 
ligonių ir poilsiautojų. Čia, 
kaip ir Druskininkuose,vyks
ta didelės statybos. Be to, 
čia daug Ikitų tvarkymo dar
bu atliekama. Niekada ne
užmirštinos gražiosios Birš
tono cementinės krantinės, 
kurios tęsiasi išilgai Kauno 
marių kranto. Tai yra ide
ali pasivaikščiojimo vieta.

Iš Birštono per Prienus 
įvažiavome į Suvalkijos že
mę. Ilgai siustojome Išlaužo- 
se, kur fašiizmo siautėjimo 
Lietuvoje metais vyko at
kaklūs apylinkės valstiečių 
susidūrimai, tiesiog, mūšiai 
su specialiai čia fašistų at
gabentais policijos ir saugu
miečių būriais. Laukinių 
gėlių puokštes padėjome šių 
susidūrimų vietoje, kur 
daug nukentėjo antifašistų.

Lygūs, derlingi Suvalki
jos laukai neišdils iš regi
mosios vaizduotės. Kiek 
gražių kolūkinių ’ sodybų 
čia mes pravažiavome. Fak- 
tinai čia viskas nauja, sko
ningai sutvarkyta. Nei pė
dos žemės nematėme apleis
tos...

Garliava ligšiol amerikie
čiui taip pat buvo tik iš 
spaudos žinoma. Dabar jis 
įsitikino, jog ji jau tapusi 
atskiru pramoningu miestu 
besusilieiančiu su Kauno 
didmiesčiu.

Kauno įžymybės
Dvi dieni mes nagrinėjo

me Kauno' miesto ižymvbes, 
muziejus, statybas, atskirus 
io priemiesčius. Kad bent 
trumpai visa tai aprašyti, 
reiktų daug laiko ir popie- 
rio. Jono gidu Kaune ir jo 
apylinkėse buvo dvi jaunos 
mergaitės: agronome Pal
myra, kuri puikiai žino 
Kauną ir apylinkes, nes 
prieš keletą metų čia baigė 
žemės ūkio akademija ir in
žinierius Jūrate Kindurytė, 
kuri čia dirba ir nuolatos 
gvvena.

Paskutinė po Kauna mūsų 
išvyka buvo Pažaislio' miš
kas. esantis iš dvieju pusių 
apsuptas Kauno mariu, ku
rio centre stūkso seni, bet 
meniniu atžvilgiu labai ver
tingi. architektūriniai an
sambliai, kuriuose netrūkūs 
įsikurs muziejus. Dabar šie 
rūmai restauruojami. Ju 
narko šimtmetiniai medžiai 
visi rūnestingai išsaugoti. 
Rūmu sienų freskai, medžio 
drožiniai ir visi ginsiniai 
fragmentai atkuriami nagai 
išlikusias nuotraukas ir ap- 
rašvmus.

Iš Pažaislio nėr nramo- 
ningiausia na.uia.usi Kauno 
nra.monini raiona.. jšnno-usi 
Dainavos kaimo žemėse tarp 
Petrašiūnų ir Žaliojo kal
no. leidomės tiesiog i nau
jausią, o gal ir gražiausia, 
Kauno “Triiu mergeliu” res
toraną. kuris pastatytas ant 
aukšto Nemuno kranto prie
šais Panemunės nanlūdimi 
ir mišką. Apačioje teka Ne
munas. Dauboje Petrašiū
nų miestas, —fabriku rajo
nas, — toliau Pažaislio miš
kas, apsuptas Kauno mario
mis. Tokių gražių vaizdu, 
ypatingai juos stebint iš 
puikiausio, galima, sakyti, 
stiklinio restorano, kitur be
veik neteko matyti.. Galbūt, 
kod mūsų gidės, specialiai 
užbaigai mūsų išvvkų po 
Kauną ir jo apylinkes pa
rinko ši gražu, niekad ne
užmirštama kampeli.

Atsisveikinę su Kaunu ir 
mūsų brangiomis gidėmis, 
mes su vairuotoju išvykome 
į Vilnių, kad rytojaus dieną 
su juo ir su kitais pažįsta
mais atsisveikinti ir išvyk
ti į Maskvą, kur mūsų jau 
laukė gerbiamas Justas Pa-

Dėl reklamos
Savo 70-ąsias metines bu

vęs olimpinis šuolių į van
denį nuo bokšto čempionas 
Haris Frobis nutarė atšvęs
ti neįprastu būdu. Susirin
kusių žioplių minios aki
vaizdoje Frobis reklamos 
tikslu šoko iš sraigtaspar
nio į Ciuricho ežerą. Nu
skriejęs 40 metrų, jis po ne
įsivaizduojamo kulversčio 
prie pat vandens šleptelėjo 
ant nugaros. Publika tai 
palaikė savotiška išdaiga. 
Bet kai šuolininko galva su
stingo vandens paviršiuje, 
policijos gelbėjimo valtyje 
visi suprato, jog reikalai 
prasti.

Būsų valtis minutę pavė
lavusi, ir oro akrobatas bū
tų žuvęs. Netekusį sąmonės 
senį skubiai nugabeno į li
goninę.

Įdomus Hario Frobio liki
mas. Ieškodamas uždarbio, 
jis pradėjo savo karjerą, da
lyvaudamas triukų filmuo
se. Už nedidelį užmokestį 
Frobiui tekdavo rizikuoti 
gyvybe, vaidinant filmuose, 
šokti iš einančių traukinių, 
važiuoti degančia mašina, 
kristi nuo tilto. Bet visa tai 
praeitis. Blankiu atminimu 
liko pergalė olimpinėse 
žaidynėse Paryžiuje 1928 
metais. Ne iš laimingo gy
venimo 70 metų Haris ryžo- • 
si šokti iš sraigtasparnio.

Vilnius.—Medicinos moks
lų daktaras profesorius J. 
Brėdikis iš Briuselio, kur 
yra Tarptautinis chirurgų 
draugijos centras, gavo dip
lomą, liudijantį, kad jis yra 
išrinktas šios draugijos 
asocijuotu nariu.

i .TSRS Valstybiniam ban
kui pagaminta elektroninė 
skaičiavimo mašina “Ura- 
las-14.” Jos elektroniniai 
smegenys gali atlikti 50,000 
operacijų per sekundę ir 
spręsti vienu metu 7 skir
tingus uždavinius.

Per visa 600,000 metu V 7 v
žmonijos istoriją (nuo pite
kantropo laikų) yra gimę 
apie 77 milijardai žmonių.

Pyragaičiai
Klientė sako kepėjui:
— Pyragaičiai, kuriuos 

šiandien ryte pirkau pas 
jus, seni ir juos neįmanoma 
valgyti!

Kepėjas supyko:
— Atsiprašau, pyragai

čius aš pradėjau kepti jau 
prieš 20 metų ir...

— Labai gali būti! Tačiau 
kam jūs taip ilgai delsėte 
juos parduoti.. T

leckis ir ilga su juo ir jo 
mašina išvyka po Maskvą.

Jie liks jo atmintyje 
amžinai

Iš Tarybų Lietuvos sve
čias išsivežė daug ir labai 
gilių įspūdžių. Jie liks jo 
atmintyje amžinai. Jie dar 
labiau surišo jį su jo gim
tuoju kraštu, su toi krašto 
žmonėmis. Jis pats savo aki
mis įsitikino, kad jie sėk
mingai stato naują, gražų 
gyvenimą.

Atsisveikindamas, svečias 
sakė: “Sudie mano brangi 
Tėvų žeme! Aš dar bent 
kartą tikiuosi tave pamaty
ti. Sudie mano brangūs bi
čiuliai, padėjusieji'man tiek 
daug pamatyti ir pažinti 
savo gimtojo krašto žmonių 
gyvenimą.” \

Gidė|-Palydovės 
Vilnius ' j
1969 rugp. 1-19 d< .....
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Yucaipa,
Skaudu buvo tarti 
paskutinį atsisveikinimą 
Margaretai Alvinienei

Sausio 19 dieną atsisvei
kinome su miela Margareta 
Alviniene visiems laikams. 
Sausio 14 dieną veiklioji ve
lionė Margareta išsiskyrė iš 
gyvųjų tarpo ant visados. 
Nors velionės sveikata nuo 
seniai buvo pašlijusi, bet 
kažkaip josios energija ir 
stiprus ryžtas niekad nepa
likdavo jos. Staigi jos mir
tis sukrėtė jos artimuosius 
bei draugus.

Velionė buvo nuostabi as
menybė, nepaisant to, kad 
ji nemaža kentė skausmų’, 
ypač savo kojose, nes jai bu
vo įsimetęs žiaurusis artri- 
tis. Tačiau ji mirė nuo šir
dies smūgio.

Žymėtina, kad nepaisant 
skausmų, Margareta visada 
buvo pilna šilto, malonaus 
draugiškumo ir labai mylin
ti žmones. Ji buvo tas žmo
gus, kuris daug daug rū
pindavosi pažangių organi
zacijų ir spaudos reikalais. 
Jinai skleidė literatūrą ir 
pati ją sekė per visą jos gy
venimo eiga.

Labai jos pasiges artimie
ji draugai, bičiuliai ir visi 
pažįstamieji.
Margareta buvo jautrios 

širdies su nuolatiniais pata
rimais visiems. ? Ga] todėl, 
kad pati velionė nemaža bu
vo pajutusi gyevinmo blaš-i 
komų audrų. Margaretai 
niekad nebuvo sunkenybė 
suteikti bile patarnavimą 
tiems, kuriems reikėjo pa
galbos. Ji visada buvo pir
mutinė aplankyti, paguosti 
sergantį bei nelaimėje esan
tį draugą bei bile žmogų.

Tiesiog skaudu prisimin
ti, kad tik praėjusių metų 
žavingo kovo mėnesyje te
ko dalyvauti draugės Alvi- 
nienės 75-erių metų amžiaus 
garbingoje sukaktyje. Tuo 
metu mūsų selebrantė buvo 
puikiausioje nuotaikoje ir 
pilna energijos. O va šian
dien liūdime jos.

Margareta atvyko į šią 
šalį būdama 18 metų. At
vyko į Pensylvanijos valsti
jos kasyklų apylinkę. Po tė
vais ji buvo Karmuzaitė. 
Gimusi 1894 metų kovo 25 d, 
Moskabūdžio kaime, Ketur
valakių apylinkėje, Kapsu
ko rajone. Jaunutė būdama 
ji susituokė su jaunuoliu 
Valentu ir susilaukė ir iš
auklėjo du sūnus Juozą ir 
Willie. Jie atvyko atsisvei
kinti savo mielą mamytę vi
siems laikams. Sūnus Juo
zas Valentą gyvena Los 
Los Angeles miesto apylin
kėj, o Willis — Clevelande, 
Ohio.

Žmogaus gyvenimas ne 
visada slenka tiesią vaga. 
Tad ir velionei Margaretai 
teko pergyventi nemalonias 
perskyras su vyru Valentą. 
Vėliau ji susituokė su Jonu 
Alvinu, su kuriuo išgyveno 
29 metus. Velionė būvo^pui- 
ki pamotė penkiem J oho vai
kam, iš kurių dvi buvo dar 
nedarbingos jaunutės mer
gaitės. Ir šiandien jos pui
kiausiai atsiliepia apie savo 
pamylėtą gerąją pamotę.

Abu Alvinai, blaškomi gy
venimo bangų, atvyko į Ka
liforniją. Pirmiausia į San 
Francisco. Čia daug darba
vosi pažangioje veikloje. 
Vėliau jie išsikėlė į pietinę 
Kaliforniją, į Yucaipą.

Margareta visur gyvenda
ma buvo veikli LLD ir LDS 
organizacijose. Prie to, ve
lionė veikliai dalyvaudavo 
ne vien lietuvių tarpe, bet ir

California
abelnai Amerikos pažan
gioje darbuotėje. Todėl ji 
įsigijo labai daug draugų ir 
pagarbos visoje plačioje 
Amerikoje.

Beje, Margaretos Alvinie- 
nės vienas brolis gyvena 
Waterburyje, Conn., taip 
pat turinti vieną brolį ir dvi 
sesutes Lietuvoje.

Margaretos karstas buvo 
papuoštas gražiųjų gėlių 
puokštėmis. Ji labai mylėjo 
gėles. Emmerson Chapel 
vargonams lydint, jausmin
gai buvo sudainuotos mo
mentui pritaikytos dvi dai
nos. Po to, velionės asme
niška draugė Ksavera Ka- 
rosienė pasakė išsamią kal
bą apie velionės veikląirat- 
liktus darbus. Prie to, kal
bėtoja labai jausmingai 
paskaitė Broniaus Vargšo 
“Nukritusi žvaigžde.”

Baigiant kalbėtoja Ksave
ra, prašoma Jono Alvino, 
pakvietė visus šios liūdnos 
apeigos dalyvius į salę pie
tums.

Na, ilsėkis, mieloji Mar
gareta, Yucaipos miestelio 
žavingų kalnų apsuptoje 
apylinkėje.

Reiškiu gilią užuojautą 
velionės gyvenimo draugui 
Jonui Alvinui, sūnums ir vi
siems artimiesiems ir šim
tams ir šimtams velionės 
Margaretos draugų.

M. B—te

San Francisco, Calif.
žurnalistas H. Zimanas, 

Vilniaus “Tiesos” redakto
rius, lankosi Kalifornijoje
Sausio 25 d. J. ir Ks. Ka

rosų bute buvo maloni staig
mena išgirsti didžiai žy
maus žurnalisto Henriko Zi
mano kalbą bei labai įdomų 
jo papasakojimą apie Lie
tuvos bujojantį, progreso 
keliu žengiantį gyvenimą ir 
bendrai apie Europos ir pa
saulinę nei**amią padėtį. De
ja, labai apgailėtina, kad 
anksčiau nebuvo progos su
žinoti apie gerbiamo svečio 
atsilankymą į Pacifiko 
kraštą. Be abejo, būtų 
daug didesnė dalis lietuvių 
norėję išgirsti žymaus žur
nalisto įdomią kalbą mūsų 
apylinkėje.

Tiesa, gerbiamo svečio lai
kas buvo ribotas. Pav., net 
ir viršminėtos dienos vaka
rą porą valandų buvo už
imtas kur kitur su jo ben
drakeleiviais — Tarybų Są
jungos žurnalistais. Tačiau 
mūsų gerbiamas svečias pa
aukojo mielą pasikalbėjimą 
su lietuviais.

Mes nuoširdžiai tariame 
didelį padėkos žodį svečiui 
už tai. Mes tapome suža
vėti jo gražia kalba ir kar
tu nuoširdžiai linkime jam 
ir kitiems kartu su juo at
vykusioms žurnalistams 
stiprios sveikatos po mūsų 
šalį Ameriką pasižvalgyti ir 
sveikiems grįžti į namus.

Metų pradžios posėdis
Sausio mėnesyje įvyko 

mūsų LLD ir LDS kuopų 
susirinkimas veklių V. ir U. 
Burdų bute, San Leandro. 
Susirinkimas buvo sklandus, 
dauguma narių dalyvavo.

Metų pradžioje kuopų iž
das yra apytuštis, tad . jo
kių dovanų niekam nebuvo 
skirta. Džiugu, kad abiejų 
kuopų valdybos pasiliko tos 
pačios 1970 metams.
* Posėdžiui baigiantis, drau
gai Burdai pakvietė visus 
prie vaišėmis apkrauto sta
lo bei pietų. Didelis padė
kos žodis abiem šeiminin

kam Burdam už jų vaišin
gumą, ir varde kuopų na
rių — stipriausios sveika
tos ir kartu visiems šių or
ganizacijų nariams 1970-ai- 
siais metais.

Labai džiugu pranešti, 
kad mūsų Aleko Taraškos, 
gyvenančio San Leandro, 
sveikata gerai taisosi. Visi 
mūsų kuopų nariai nuošir
džiai linki drg. A. Taraškai 
pilnai ir greitai susveikti.

L—ima

Waterbury, Conn.
Gruodžio 28 d. po sunkios 

ligos Waterbury ligoninėje 
mirė William Kulbeck, su
laukęs 80 metų. Jis buvo 
gimęs 1889 metų kovo 3d. 
Waterbury. Kaip velionis 
sakydavo, jo tėvas buvo pir
mas lietuvis Waterburio gy
ventojas ir daug veikęs tarp 
lietuvių. Tais laikais buvo 
tveriamos pašalpinės drau
gijos visokiais vardais.

Man gerai prisimena, ka
da aš atvykau į Waterburj 
1916 metais. Stotyje pa
klausiau policininką, kaip 
toli ta vieta, kur gyvena 
lietuviai. Jis man sako: 
“Šiuo strytu eik tiesiai iki 
prieisi tiltą,..o anoje pusėje 
prasideda Brooklynas ir lie
tuviais apgyventa vieta.

Kada aš pasiekiau tą vie
tą, pamaniau, kad randuosi 
Lietuvoje. Gatvėse visi kal
ba lietuviškai, karčiamose— 
lietuviškai.

Tą patį vakarą teko susi
pažinti su velioniu Vincu 
Kulbokučiu, nes jis pats 
man prisistatę,’kad jis Vin
cas Kulbokutis. Ir nuo pir
mos dienos atvykimo į Wa
terburj pažinau jį. Todėl 
noriu nors trumpai paminė
ti jo mirtį.

- J. Strižauskas

Binghamton, N. Y.
Per 46 metus biznyje iš

buvęs ir turėjęs susidurti su 
kitais biznieriais, perelei- 
džiant savo produktus vie
ni kitiems, paskutinį sykį 
atsilankius biznio reikalais 
pas vieną biznierių susiti
kau su kunigėliu.

Jis užvedė kalbą apie sta
tomą klebonijai namą sker
sai gatvės nuo naujos baž
nyčios, kuri 8 metai kaip 
pastatyta. Nieko negavęs 
persiskyrė su manim gana į 
šaltai, o mano biznierius 
nebenorėjo su manim dau
giau bizniavoti.• • •• • •

Pirmiau tilpusiame mano 
aprašyme apie ligonius šia
me mieste buvo praleistas 
Antanas Žolynas, kuris bu
vo ligoninėje tris savaites, 
o dabar namuose gydosi po 
daktaro priežiūra.

Atsiprašau už pamiršimą.
Ligoniams linkiu greit pa

sveikti.
J. Vaicekauskas

Cleveland, Ohio
1970 m. sausio 8 d. drau

gai Aleksandras ir Ona Ja
nuliai minėjo savo vedybi
nio gyvenimo 50 metų su
kaktį. Linkime jiems lai
mingai sulaukti kita 50 m.

Mūsų anūkas Robertas ir 
jo žmona Vida sausio 6 d. 
susilaukė gražų sūnelį. Jo 
vardas Brian Joseph Da
vidson. Linkime anūkams 
išauklėti sūnelį sveiką ir do
rą, taip, kaip jo jauni tėvai

A. Salin, močiutė
-•<-

Mirimai
Pereitais metais netekome 

daug gerų draugų, jų liūdi
me. Mirė: Viktorija Daraš- 
kienė, J. Žebrys, M. Kazen,
J. Wiebra, V. Bekevičienė, 
Mr Tyzenaus, O. Bumbulie- 
nė, Armalaitis, J. Warner,
K. Mazan, J. Černauskas, 
Mylingas, Ed. Rakickas, Te
resė Tarras, Annetta Kaz
lauskienė, velionio daktaro 
žmona Eva Markus, Anna 
Keizan.

LDS 55 kp. narei Keizan 
mirus, šeima nepranešė or
ganizacijos valdybai, apie 
mirtį nieko nežinojo, .o pas
kui rūgo j o, kad niekas lai
dotuvėse nedalyvavo. Tai 
labai nemalonus atsitiki
mas. A Salin

a

PRANEŠIMAI
Lawrence, Mass.

LDS 125 kuopos ir LLD 
37 kuopos susirinkimas 
įvyks vasario (Feb.) 14 d., 2 
vai. po pietų, Polish Ame
rican Veterans’ Julian Sto- 
pyra Post, 23 Monmouth 
St. S. Melvidas, sekr.

Worcester, Mass.
LDS 57 kp. mėnesinis su

sirinkimas įvyks vasario 
(Feb.) 11 d., pradžia 1:30 v., 
toj pačioj svetainėj, 29 En
dicott St.

Kviečiame narius daly
vauti. Bus išduotas platus 
raportas iš visų metų veik
los, taipgi bus ir centro val
dybos nominacijos. Šis su
sirinkimas bus diena anks
čiau, negu praėjusieji susi
rinkimai, nes finansų sekre
torius negali išlikti iš dar
bo tą dieną. J. Jaskevičius, 
sekr.

Yucaipa, Calif.
LDS 78 kuopos metinis su

sirinkimas įvyks sekmadie
nį, vasario (Feb.) 8, 1 vai. 
popiet, Parko salėje ant 7 
gatvės, arti Avė. E.

Visi nariai malonėkite at
silankyti, nes bus metinis 
susirinkimas, abelnai reikės 
padaryti metinių tarimų, ir 
bus išduoti raportai iš 1969 
m. veiklos.

Sekr. J. K. Alvinasi

Cleveland, Ohio
C L. M. Klubo narių su

sirinkimas įvyks vasario 13 
d', antrą penktadienį, pir
mą valandą, paprastoj vie
toj. Jeigu tą dieną oras bus 
perdaug šaltas ir gilus snie
gas, tai lauksime kovo mė
nesio, dėl to, kad daugumai 
narių tenka važiuoti busais.

A. Salin, kl. koresp.

Tarp daugelio keistų są
jungų pasaulinio garso susi
laukė tarptautinė senelių 
(bobučių) sąjunga. Įstatai 
leidžia įstoti į sąjungą tik 
toms senelėms, kurios susi
laukė anūkų, būdamos jau
nesnės kaip 35 metų.

Olandijps kaimelyje Get- 
ruid.enbeige vyko šliaužėjų 
varžybos. Nugalėtojas dis
tancija (4.5 km.) nušliaužė 
per valandą ir keturiasde
šimt penkias minutes. Ke
lyje jis nuplėšė dvejas kel
nes ir iki kraujo nusibroz
dino kelius.

Peru dykumose auga žings
niuojantis kaktusas. Vietoj 
šaknų jis turi ataugėles, pa
dengtas aštriais spygliais. 
Vėjas kaktusą ridena per 
dykumas, jis sustoja ten, 
kur randa drėgmės.

Vaikinas nuo Laka jų
Llietuvoje, greta žymiau

sių sostines cmrurgų—pro
fesorių Algimanto Marcin
kevičiaus, Prano ir Petro 
Norkūnų — vis dažniau mi
nima Eugeni j aus Katino 
pavardė. Sis gydytojas pa
sirinko beveik neįveikiamą 
priešą, nepabūgo jo, ir įror 
dė, kad, neturint galimybių 
visiškai sunaikinti, vis dėl
to, galima sumažinti jo jė
gas ir pavojų.

Eugenijus Katinas ~ chi- 
rurgas-onkologas.

Penkiolika milijonų mūsų 
planetos žmonių serga vė
žiu. Civilizuotose šalyse, 
ypač Europos valstybėse, 
J aponi jo j e labai paplitę 
skrandžio piktybiniai navi
kai. Jie vyrauja ir Lietu
voje. Sergantieji skrandžio 
vėžiu labai retai išgyvena 
ilgiau kaip penkerius me
tus. Tokia statistika.

Tai veikia ir daugelio me
dikų psichiką. Labai neno
riai aukštuosius mokslus 
baigę gydytojai — prakti
kai renkasi onkologiją. O 
Eugenijus Katinas pats, sa
va valia pasirinko onkolo
giją, pasirinko: skrandžio 
vėžį.

Operacijos, >opera c i j o s, 
operacijos... Ir beveik vi
sur tas pat: paskutinė sta
dija. Po tūkstančio opera
cijų chirurgas nustatė, kad 
daugiau kaip pusė ligonių į 
gydymo . Įstaigas patenka 
pavėluotai, esant užleis
toms skrandžio vėžio 
formoms. Kodėl? Ar nega
lima susekti pirmiau ligos 
požymių ? Chirurgas labai 
kruopščiai ištyrė sergančių 
ligos istorijas, išanalizavo 
simptomus ir sudarė sindro
mų schemą diferencinei 
skrandžio vėžio diagnosti
kai. Be to, vėžio tyrimams 
jis pritaikė ir naują rentg'e- 
nodiagnostinį metodą.

Per dešimtį metų, ku
riuos Eugenijus Katinas pa
skyrė intensyviai chirur
ginei praktikai, jis smarkiai 
ištobulino skrandžio opera
cijų metodiką. “Juk pilnu
tinai pašalinus auglį,, idea
liai atlikus dperaciją,”—sa
kė chirurgas, — galima iš
gydyti ligonį.” Ideali ope
racija, žinoma, daugiau 
teorinė sąvoka. Tačiau chi
rurgas stengėsi kiek gali
ma arčiau priartėti prie šios 
ribos. Jis pats sukonstravo 
rinkinį visiškai naujų chi
rurginių instrumentų, pri
taikytų skrandžio vėžio ope
racijoms.

Deja, praktika parodė, 
kad' vien tik chirurginiais* 
metodais daug ko nenu
veiksi. Juk vėžys duoda 
metastazes. Pats chiru- 
gas ėmėsi tikrinti klinikoje 
penkis naujai susintetintus 
priešvėžinius preparatus, ir 
nustatė, kurie iš jų patys 
efektyviausi skrandžio vė
žio chemioterap i j o j e. Jų 
tarpe—pasirodo, atsidūrė ir 
lietuvių mokslininkų sukur
tas vaistas — lofenalis. Pats 
chirurgas taikė savo ligo
niams ir įvairius spindulio 
gydymo režimus.

Ir štai, po dešimties me
tų labai sunkaus, labai 
įtempto darbo; chirurgas 
Eugenijus Katinas Vilniaus 
universiteto Medicinos fa
kulteto mokslinei t tarybai 
pranešė gerą žinią:

—Tikslūs diagnostiniai ty
rimai, pilnutinis naviko pa
šalinimas operacijos keliu, 
lygiagrečiai taikant chemi- 
oferapinį ir spindulinį gy
dymą gali užtikrinti ligo
niui ilgalaikį gyvenimą. Pa
gal pasaulinę statistiką vi

dutiniškai tik 17 procentų 
sergančių skrandžio vėžiu 
išgyvena ilgiau kaip penke
rius metus. Pas mus gi, Vil
niaus onkologijos instituto 
klinikinėje bazėje daugiau 
kaip penkerius metus išgy
vena daugiau kaip trečda
lis visų ligonių.

Už šią žinią, apvainika
vusią mokslinius ir prakti
nius darbus, Mokslinė tary
ba Eugenijui Katinui sutei-

Kauno elektrinei --10 metų
Prieš 10 metų, lapkričio 

5 dieną, stojo rikiuotėn pir
masis Kauno HES hidroge- 
neratorius. Išsipildė sena 
lietuvių tautos svajonė — 
Nemuno vandenys ėmė tar
nauti liaudžiai. Paleidus 
Kauno hidroelektrinę, tapo 
galima sudaryti Li e t u v o s 
energetinę sistemą — elek
tros perdavimo linijomis su
jungti iki tol izoliuotai dir
busias Vilniaus, Kauno, 
Šiaulių bei Klaipėdos elek
trines. Kauno HES beveik 
dvigubai padidino elektros 
gamybą Lietuvoje ir sudarė 
sąlygas pradėti elektrifi
kuoti kraštą. Per dešimtį 
metų ji pagamino daugiau 
kaip 3 milijardus kilovatva
landžių pigios elektros ener
gijos.

Kauno hidroelektrine bu
vo pirmasis stambus Lietu
vos elektrifikavimo žings
nis. Vos užbaigus ją sta
tyti, Elektrėnuose ėmė kilti 
Lietuvos VRES, kfyri 1962 
metų pabaigoje davė srovę.

Per dešimtį pastarųjų 
metų Lietuvos elektrinių 
galingumas padidėjo devy
nis kartus, o elektros ener
gijos gamyba — daugiau 
septynetą kartų. Dabar Lie
tuva gamina tiek elektros 
energijos, kiek jos gaminda
vo visa Tarybų Sąjunga 
prieš 40 metų.

Sparčiai buvo statomi ir 
elektros tinklai. Dabar Lie
tuvoje yra daugiau kaip 60 
tūkstančių kilometrų įvai
rių įtampų elektros linijų. 
Ištiesę jas į vieną liniją, ga
lėtume pusantro karto ap
juosti Žemės rutulį.

Elektros linijos pasiekė.

ST. PETERSBURG, FLA.
Mirus

Vincui Rudaičiui
(Chicago, Ill.)

Reiškiame gilią užuojautą velionio žmonai Onai, 
dukrai Joan Sweeney, jos dukrai Elaine; sūnui 
Ernest ir visiems giminėms—broliui, seserims ir 
jų šeimoms, o ypač reiškiame nuoširdžią užuojau
tą jo kilnios idėjos draugams-gėms.

Walter Dubendris 
Ieva Jesky 
J. M. Milleriai 
Juozas Stanelis 
Adelė Pakalniškienė 
J. H. Šoliunai 
Jonas Stančikas 
A. Vereika 
J. S. Benikaitis 
J. P. Blaškiai 
J. Andrikas 
Petras Paserskis 
G. J. Gendrėnai 
Kaziunė* Pakštis 
J. P. Brass 
J. P. Stančikai 
J. ir Ona Valins 
Niek Sireika 
P. Steponaitis 
J. Staškunas 
M. Armonituka 
J. S. Jukniai { 
O. W. Stakėnai 
Ant. Kavaliauskas 
Victor ir Eva Valley 
J. O. Rubai

kė medicinos mokslų dakta
ro laipsnį.

Į sūnaus šventę atvyko ir 
senutė mokslininko moti
na — santūri, susikaupusi, 
kažkur giliai sutramdžiusi 
džiaugsmą ir pasididžiavi^ 
mą. Iš Molėtų rajono, iš pat 
Žeimių kaimo ji atvažiavo į 
sostinę pasi žiūrėti, kaip 
mokslo vyrai pagerbė jos 
sūnų — šviesiaplaukį vai
kinuką, užaugusį prie gra
žiųjų Lakajų ežerų.

Vida Petrauskaitė 
Vilnius

kiekvieną kolūkį, kiekvieną 
brigadą, 75 procentai kai
me gyvenančių žmonių jau 
naudojasi elektra. Mecha
nizavę daugelį darbų, 1968 
metais kolūkiai ir tarybi
niai ūkiai sunaudojo tiek 
elektros energijos, kiek vi
sa respublika 1953 metais.

Ūkiuose dabar dirba apie 
140 tūkstančių elektros va
riklių. Jų bendrasis galin
gumas sudaro daugiau kaip 
pusę Lietuvos VRES galin
gumo. Vidutiniškai kiek
viename tarybiniame ūkyje 
veikia 130, o kolūkyje — 55 
varikliai. Elektros energi
jos sunaudojama per metus 
atitinkamai tar y b i n i a m e 
ūkyje apie 380 tūkstančių, o 
kolūkyje — apie 160 tūks
tančių kilovatvalandžių.

Energetika sparčiai vys
tysis ir toliau. Artimiausiais 
metais Lietuvos VRES bus 
paleisti dar du energetiniai 
blokai po 300 tūkstančių ki
lovatų galingumo, ir VRES 
galingumas pasieks 1.8 mili
jono kilovatų. Ji taps viena 
iš stambiausių elektrinių 
TSRS šiaurės-va karų ener
getinėje sistemoje. Kaune 
dar bus statoma stambi ter
mofikacinė elektrinė. Plėsis 
šiluminiai galingumai ir ki
tuose miestuose.

Toliau elektrifi k u o j a n t 
žemės ūkį, bus nutiestas ne 
vienas tūkstantis kilometrų 
elektros linijų. Nebetoli tas 
laikas, kai elektra pasieks 
ne tik kiekvieną gyvenvietę, 
kiekvieną fermą, bet ir kiek
vieną žemdirbio namą.

A. Stumbras
LTSR nuusipelnęs inžinierius

R. Zaluba
J. Ragauskas
A. M. Račkauskai
Rožė Samulionis
J. A. Puišiai
Mrs. Or r
F. Bunkus
M. W. Kulikauskas
J. J. White
B. Salaveičikaš
W. K. Kelley
F. Kalanton
F. Skleris
Albert ir Rose Tinfor
Paul Pučkorius
J. A. Stukai
J. Vilkaitis
A. Čelkis
A. Petraitis
K. J. Šoliunai
L. Tvaskis
Josie Vasiliauskienė
Anna Petersep
T. SO. Kairiai
Marg. Klishius
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Yucaipa, Calif
Padėka už simpatiją

Yra prilyginimo sakinys: 
tik nelaimėje pažinsi savo 
draugą. Taip atsitiko man 
panašus gyvenimo įvykis. 
Mano žmona Margareta Al
vinienė nuo pradžios spalio 
mėnesio buvo ligos suimta. 
Tik ji turėjo daug ištver
mės, mažai skundėsi savo 
negalavimais Nors ji greit 
pavargdavo, bet ir vėl vis
ką dirbinėdavo apie namus 
ik net organizacijų darbo 
nepertraukė.

Nuo gruodžio 10 d. ji bu
vo labai apimta skausmų, 
kad atsikėlus naktį iš lo
vos 3 sykius smarkiai puo
lė ant grindų ir nepajėgė 
atsikelti be kitų pagalbos. 
Akstyvame ryte ambulansu 
buvo nuvežta į Redlands 
Community ligoninę ligai 
ištirti. Toje ligoninėje dak
tarai neturi vėliausių medi- 
kališkų instrumentų, tai tik 
paviršutiniai apklausin ė j o 
ir po keturių dienų liepė va
žiuoti namo, o ligonė alpo 
skausmuose Namie būda
ma irgi be daktaro pagal
bos nebuvo. Daktaras ją 
lankė kas antra diena, bet 
ligonės skausmų neapmalši
no.

Gruodžio 23 d. vidury 
nakties ji buvo vėl žiauraus 
skausmo suimta. Tad dak
taras patarė vežti į San Ber
nardino County ligoninę, 
nes ta ligoninė turi visus 
vėliausius medikalinius iš
radimus ir ten tikrai suras 
ligos priežastį.

Tai buvo tikra tiesa. San 
Bernardino ligoninėje ėmė 
gal apie 15 minučių ir dak
tarai pasakė, kad ligonė tu
ri aštrų bronkito įdegimą, 
vidurių flū ir širdies ataką. 
Nors ligonės gyvastis pa
vojuje, bet bandė gydyti. Už 

, poros savaičių jos sveikata 
pagerėjo. Nors abejotinai, 
daktaras sakė, kad jeigu jį 
nori važiuoti į namus, ry
toj popiet galės važiuoti. 
Bet išėjo priešingai. Ant 
rytojaus, vietoj važiuoti į 
namus, sausio 14 d -anksti 
ryte pašaukė telefonu iš li
goninės, kad Margaretos 
Alvinienės gyvastis pavoju
je, gavo antrą širdies ata
ką, ir šaukia mane skubiai 
atvažiuoti. Už valandos nu
vykau į ligoninę. Daktaras 
pažymėjo, kad jos širdies 
ataka buvo labai skaudi, 
kad dėjo visas pastangas ją 
atgaivinti, bet jau nebuvo 
galima. Su tuo užsibaigė 
jos gyvenimo dienos.

Radienė, 
dienė, Stela Kielpinski ir 
Marytė Dementicno.

Onutė Pukienė rūpinosi 
gėlėmis ir užuojauta per 
laikraštį velionės šeimai ir 
giminėms.

Labai daug padėjo Onu
tė Bernatienė, losangelie-) 
tė, su pranešimais pažįsta
miems, kad mirė Margare- 
ta Alvinienė, ir. surinko ge
rokai kolektqs gėlėms ir už
uojautų artimiems. -

Didelė padėka Ksaverai 
Karosienei ir Marytei Bal- 
tulionytei, kurios rūpestin
gai atskrido iš San Lean
dro ir San Francisco^— apie 
500 mylių — į laidotuves ir 
atvežė puikią kortelę su už
rašais, kas prisidėjo dėl už
uojautos iš plačios San 
Francisco apylinkės, o Ka- 
rosienė pridavė kortelę nuo 
Oaklando ir tos apylinkės 
su užuojautos parašais nuo 
draugų ir draugių.

Žinau, kad ir kitos drau
gės ir draugai su darbu ir 
kolekta prisidėjo. Gaila, kad 
nespėjau jų vardų sužinoti.

Draugė Karosienė pasakė 
labai jausmingą kalbą prie 
velionės karsto Emmersono 
koplyčioje; kalbėjo lietuviš
kai ir kai ką pakartojo ang
liškai. Už tokį širdingą pa
tarnavimą — už tokią jaus
mingą kalbą—drg. Karosie
nė verta didelės pagarbos.

Koplyčioje velionės kars
tas skendėjo gyvų gėlių vai
nikuose — buvo puikiai pa
puoštas karstas. Vainikų 
buvo iš plačios apylinkės, 
net ir iš tolimų valstijų nuo 
artimų draugų, giminių ir 
LDS ir LLD dviejų kuopų.

Gaunu labai daug užuo
jautos atvirukų, laiškų ir 
dovanėlių nuo Po monos 
draugų ir draugių, Onutės 
Širvinskienės,* Onutės Pes- 
lienės iš Inglewood ir G. 
Šidlausko. Labai daug drau
gų ir draugių atėjo į drau
gišką pagalbą. Aš to visai 
nesitikėjau.

Už tą visą širdingą drau
giškumą, kurie su kuo nors 
prisidėjote, draugai ir drau
gės, ir dalyviams Emmerso
no šermeninėje — iš širdies 
gilumos tariu ačiū.

Jonas K. Alvinas 
34586 Cedar Lane.
Yucaipa, Calif.

., ST. PE- 
US 12 VAL. DIE- 
:ENGIA LLD 45-ta

ST. PETERSBURG, FLA.
Petronė Richar-IUŽKVIETIMO DAINUKĖ-DZINGELIUKĖ Į DAINOS 

MYLĖTOJŲ 5 MET. SUKAKTIES IŠKILMINGĄ KON
CERTĄ, KURIS ATSIBUS VASARIO 14, 1970, LAIŠ
KANEŠIŲ SALĖJE, 314 — 15th AVE. SO 
TERSBURG, FLORIDA. PIETŪ 
NĄ. PO PIETŲ —KONCERTAS. 
KUOPA.

Štai, vėl “gadzinkas” naujas užtrauksiu, 
Į SUKAKTUVES svarbias užkviesiu; 
Vas. 14-tą “strošni” dienelė, 
DAINOS MYLĖTOJŲ jubiliejinė.
LAIŠKANEŠIŲ SALĖN visi nuvyksim
(Kam trūksta geso, pėsčia numaršuokim), 
Visos “kūmutės” plaukus raitykit, 
Ant kalendoriaus dienas skaitykit.
KLIUBAS duos pietus, “special”, prašmatnius 
(Prie baro bus “macnios” pakelti ūpus), 
Muzika šokiams Ui Vai Vai! bus smarki! 
(Vyrai , tik veskit “leidukes” šokti).
Užteks—jau baigsiu “gadzinkas” šitas,
VALENTINO DIENOJ CHORAS trauks kitas; 
Na—ką jūs sakot? Ar iškentėsit? 
Ar susitraukę namie sėdėsit???

ALENA BRUŽAS 
(choristė)

Pregresas

Šen ir ten pasidairius
seimelyje Harrisburge jau' 
per kelioliką pastarųjų me-| 
tų Romos katalikų dvasiš
ki j a vedė pašėlusią propa
gandą, kad nors kiek gavus 
valstybinės pašalpos savo 
bankrutuojamoms parapi
nėms mokykloms. Pagaliau 
ir gavo, kp norėjo!

Valstijos iždininkas jau 
siunčia milijonus dolerių 
prabaštėliams.

Kelios priešingos organi
zacijos kreipėsi į teismus, 
prirodydamos, kad bažnyčia 
atskirta nuo valstybės, kad 
tas daroma prieš, konstitu
cijos patvarkymus. Tačiau 
teismas pareiškė, kad moks
las nėra atskirtas nuo vals- 
ttybės, ir kad šelpimas pa
rapinių mokyklų nelaužo 
konstitucinių patvarkymų.

WANTED-MALE-FEMALf
NOTICE 

TO READERS
AND ADVERTISERS

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

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

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

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

HELP WANTED-MALE-FEMALE HELP WANTED-MALE-FEMALE
.............  I 1 ■ ■■■ —   1 1 ................... ' ■" 1 I I I I -II I I .................................II ——■—

• PRODUCTION WORKERS •*
• WAREHOUSE MEN

Gbod Paying Company Benefits
>ettil S. Tardy —894-4020

GENERAL BATTERY & GERAMIO CORP.

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

*• (6-10)

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)

Antra nelaimė įvyko su 
manim. Sausio 5 dieną tu
rėjau pasiduoti į lig o n i n ę 
operacijai. Ligoninėje iš
buvau iki sausio 12 d., grį
žau į namus dar pusiau li
gonis. O už dviejų dienų 
mirė mano žmona. Galima 
suprasti, kaip toks įvykis 
žmogų sujaudina. Nežinau, 
ką pirma daryti, kaip suda
ryti laidotuvių procedūrą.

Nors vargingai, bet dė
jau visas pastangas sudary
ti laidotuves, kad nebūtų 
didelių trūkumų. Džiau
giuosi, kad viskas išėjo ge
rai pagal mano sumanytą 
planą.

Nors ir man prisiėjo ne
mažai rūpintis, bet be pa- 

’gelbinių draugų ir draugių 
r jokių būdu vienas nebūčiau 
įstengęs viską atlikti.

Pirmiausia man atėjo į 
pagalbą Richardas, daug 

^patarnavo su automobiliu ir 
kitais reikalais lietingoje 
dienoje.

Vėliau atėjo į pagalbą 
pietums paruošti: Marytė

)

150 užmušta traukiniams 
susidūrus

Buenos Aires, Argentina.- 
Daugiau kaip 150 užmušta 
ir 300 sužeista dviem trau
kiniam susidūrus.

Washingtonas. — Fede
ralinė Prekybos Komisija 
surado, kad kai kurie iš Ja
ponijos importuoti šalikai, 
kaklaraiščiai, gaminti iš šil
ko ir rayono, yra pavojin
gai degantys.

New Yorkas. — Milijonie
riaus ir demokratų kandi
dato gubernatoriaus vietai 
Howard Samuels 17 metų 
sūnus suimtas kaip narko
tikų šrdugeliautojas.

W ashingtonas. — V aidžia 
raportuoja, kad sausio men. 
pakilo maisto kainos 2%.

, Atrodo, kad šiuo metu 
, mūsų šalyje jeigu tu esi ga- 
, bus prakalbininkas, visuo
menės veikėjas ir brangini 
savo gyvybę, tai kalbėda
mas viešuose sambūriuose, 
neprasitark nei žodeliu prieš 
aukso karaliukų valdančią- 

, ją klasę, prieš suktus politi
kierius ir unijų biurokra
tus.. O jeigu kiek plačiau 
atversi savo kakarinę, tai iš 
nematomo šešėlio kulka tau 
širdį pervers!..

O kas už tai kaltas? Aš 
esu tvirtai įsitikinęs, kad 
jei mes turėtumėm sąžinin
gą vyriausybę mies tuose, 
valstijose ir Washingtone, 
kuri nuoširdžiai atliktų sa
vo pareigas, tai mes netių-ėn 
tumėm tiek daug piktada
rysčių, kiek jų šiandien te
beturime. Nei kiek nerei
kia stebėtis, kdd mūsų gat
vėmis nesaugu vaikščioti ne 
tik naktimis, bet ir dieno
mis.

Kas prie to privedė?. Na 
gi turčių militarinis kom
pleksas. Jie prievarta pa
ima iš namų kad ir gerai 
išauklėtus vaikus, net pŲeš 
jų norą, išmoko juos žmoį‘ 
nes žudyti už tūkstančių 
mylių, niekuo nenusikaltų-, kasdiena pradeda ir baigia 
sius. Žudomos motinos su jų 
mažais kūdikiais.

O ar skaitytojai kada 
nors girdėjo, kad policija 
būtų užpuolusi irsušaudžiu- 
si ginkluotą gaują kukluks- 
klanų, arba minutmenų?-. 
Ne, šių ginkluotų nuo gal
vos iki kojų elementų poli
cija nešaudo, nes jie yra 
valdančiosios klasės bičiu
liai, sargai. O juodieji pan-, 
theriai žudomi, naikinami, 
jiems draudžiama šautuvus

Taipgi prieš trejetą me
tų šalies Aukščiausiasis teis
mas savo nuosprendžiu už- 
draudė poteriauti viešose 
mokyklose, nes daugelis mo- 
kianių priešinosi jiems prie
varta brukamoms maldoms. 
Tačiau kai kurių mokyklų 
fanatikai mokytojai ir šian
dien ignoruoja Aukščiausio
jo teismo nuosprendį. Jie

pamokas su maldomis, sa
kydami: jeigu teisėjai no
ri, tai tegul areštuoja mus 
už poterius. Mes tam pa
siruošę ...

Aukso veršiai apsirinka, 
manydami, kad jie žudy
mais nuslopins juodosios ra
sės išsilaisvinimo judėjimą.

Varšuva. — Lenkijoje da
bar yra 900 studentų iš 
100,000 gyventojų. 1907 m. 
buvo 860.

Newark, N. J. — Nepai
sydami teismo draudimo, 
2,500 mokytojų paskelbė 
streikų, kuris paliečia 78,- 
000 studęųtų.

Pradedant šiuos 1970 me
tus dar nematoma jokių 
žymesnių pakaitų.. Dar vis
kas rieda senąja vaga. Viet
namo karas beprotiškai tę
siamas !

1969 metai pasiliko užra
šyti istorijos lapuose moks
lo pasiekimo metais. Tai 
vienas medalio šonas. O 
antras — didžiulių prieška
rinių demonstracijų metąi. 
Nekaltų žmonių žudymo me
tai keliose šalyse...

Pennsylvanijos valstijos

Izraelio žinutės iš karo su 
arabais labai atitinka ame
rikiečių karines naujienas 
Vietname. Amerikiečiai 
dažnai užmuša po 2-3 šim
tus vietkongu, o jų žūva tik 
keli.
Izraelio militaristai taip 

taip pat raportuoja pada
rytus didžiausius nuostolius 
arabams, o jų nuostoliai la
bai maži. Arba nieko...

Nejaugi Vietnamo išsi
laisvinimo karžygiai ir ara
bų partizanai šaudo į savo 
priešus bulvinėmis kulko
mis? !

New Yorko apylinkėje ir 
New Jersey-sustreikavo au
tobusų darbininkai, kurie 
kasdien aptarnaudavo 26,- 
000 keleiviu.

New Yorkas. — Tugboat 
laivelių darbininkai paskel
bė streiką. 300 laivelių už- 
streikuota.

Tel Aviv.—Izraelis, Egip
tas ir Sirija tankais, arti
lerija ir kitais ginklais ka
riavo. Tai buvo didžiausi 
kariniai susirėmimai po 
1967 metų karo.

Daugiausia literatūrinių 
premijų yra Prancūzijoje: 
oficialiai pripažintų priskai
čiuojama 976.

Mire

Edward Bakutis
Reiškiame giliaf užuojautą mano sesutei Ida 

Bakutis Abložienei ir jbs šeimai, netekus mylimo 
sūnaus. Mes visuomet prisiminsime Edwarda. 
Lai būna jam lengva šios šalies žetnelė.

Klementina Yankeliūnienė
ir šeima

Waterbi/ry, Conn.

YUCAIPA, CALIF.
Mirus

Margąretai Alvinienei
Ęeiškiu užuojautą velionės gyvenimo1 draugui 

Jjonui Alvinui, jo trim dukrelėm—Ąlvirąi, Ednai 
ir Leonai, dviem sūnum — Ernestui ir Alfredų}, 
taipgi velionės sūųųm Williui ir Juozui Valentams, 
gyvenantiems Cleveland, Ohio, ir Hollywood, Cal. 
Gaila netekus veiklios organizacijų narės.

' ■ Geo. Šidlauskas

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 guarenteed 40 hr. week. Our 
night part timers dress casually and 
get a 2 week paid vacation after 1 
year of service: All this plus a ser
vice company atmosphere. If you 
have 6 months to a year experience, 
give us a call for an appointment, 
we may be just what you’re looking 
for!

DATA INPUT SERVICE

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

(6-10)

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 tradę. Excellent job. Opportu
nity in the meat packing industry 
for both experienced and trainees. 
Pay scale very high. Apply:

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

(4-10)

NURSE-RN’S | tired of working 
nites, weekends,; shifts? We have 
interesting position available for the 
expd. professiojnal 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)

GUARDS. Men able to work the 12 
to 8 shift 6 days per week, must have 
car and home phone, gd. appearance 
and be bondable, paid while 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)

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)

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

CAST OPTICS

Hackensack, N. J. 489-4000.
' (8-10)

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 anęl 
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 fpr 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. 
SA 7-5008.

An Equal Opportunity,Employer
(8-1Q)

MERCHANTS NEEDED. Many 
departments open. Choice spots av
ailable. NEW BRUNSWICK FARM
ERS MARKET. Joyce Kilmer Ave. 
& Charles St., New Brunswick, N. J. 
8^-4100. - (6-12)

maintenance MAN

Restaurant Equipment A * . r »
Must have refrigeration service 

experience. Take over all mainte
nance in a cafeteria operation for 
nationwide food service chain lo
cated in Willowbrook Mall. Must 
have own car. Hospitalization and 
insurance programs. Profit sharing. 
Uniiorms supplied. Meals. Mileage 
allowance. 6* holidays. 2 to 3 weeks 
vacation with nay. For interview 
contact: MR. McDERMOtT 785-1670. 
Wa^ne, N. J. (8-14)

I
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ALMUS ŠALČIUS

Lietuviški apmąstymai 
New Yorke

SPAUDĄ GREITOSIOMIS PERMETUS
Vilnius taps vargonų nni- tės Lietuvos tenoras, 

zikos centru, rašo “Litera
tūra ir Menas” Nr. 5., ko
mentuojant apie prasidėju
sį antrąjį Vilniaus Vargonų 
Muzikos Festivali. Jame 
dalyvaus 11 tarybinių “var- 
gamistrų.” Festivalyje vy
raus J. S. Bachas. Festivalis 
vyks Vilniaus Paveikslų 
Galerijoj (buvusioj Kated
roj). Bus grojama neseniai 
pagrindinai rekonstruotais 
vargonais. Koncertai bus 
perduodami per radiją, o 
vėliau dalis koncertų bus 
kartojama Kaune Skulptū
ros ir Vitražo Galerijoj 
(buv. “Sobore”).

u o
metu su “Bolšoi” opera ^as-

dainuoja Vladimirą A. Bo
rodino operoj “Kunigaikštis 
Igoris” ir dalyvauja kon
certuose. Saustio pabaigoj 
Lietuvos Opera gastroliuos 
Maskvoj, kur Noreika at
liks vadovaujančius vaidme
nis Verdi, Rųbinšteino ir 
Laurušo operose. Vasario 
mėnesy jis jau dainuos Bul
garijos Operoj, o kovo—Ja
ponijoj. ..

Susitikimas su svečiu iš Lietuvos
Visi ir visos kviečiami dalyvauti “Laisvės” ruošia

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

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

Bus

Apie mūsų veikėją Povilą Ventą

sveikatos, geros .sėkmės gy
venime ir tolesnės vaisingos 
visuomeninės veiklos.

Andrius Bulota
(Vilniaus “Tiesa”)

Pagal oficialią statistiką 
Jungtinėse Valstijose yra 
23,559 būdai uždirbti pini
gu.

bus

pa-

Donatas Banionis, J. Mil
tinio Panevėžyje teatro 
auklėtinis, šiuo metu vai
dina vokiečių režisoriaus 
Konrado Volfo filme “Go
ja ” Banionis vaidina pa
grindinį vaidmenį — patį 
ispanų dailininką.

“Ąžuoliukas” nuolat tobu
lėja. Praėjusiais metais 
Great Necko Simfoninės 
Muzikos Draugija pasiun
tė kvietimą per tarybinius 
pareigūnus Lietuvos vaikų 
chorui “Ąžuoliukui.” Pla
nuota “Ąžuoliuko” koncer
tu atšvęsti šios draugijos, 
kurios pagrindinis tikslas 
yra supažindinti jaunimą 
su simfonine muzika, 25 
metų sukaktį.

Nors nei amerikiečiai, nei 
iniciatoriai negavo jokio at
sakymo, net padėkos už 
kvietimą, malonu girdėti, 
kad “Ąlžuoliukas” vis tobu
lėja. Jam ir toliau vado
vauja H. Perelšteinas.. 
Amerikiečių muzikai nenori 
tikėti, kad šis vaiku choras 
praėjusiais metais sugebėjo 
paruošti septynis stambios 
formos kūrinius su orkes
tru, jų tarpe J. S. Bacho 
“Magnificat,” H. Perselo 
“Didonė ir Edėjas.” De
šimtmečio jubil i e j i ni a m e 
koncerte “Ąžuoliukas” atli
ko vieną sudėtingiausių kū
rinių—Eduardo Balsio “Ne
lieskit Mėlyno Gaublio,” ku
ri dirigavo J. Domarkas.

Slapukai kaltina. Sausio 
25 dienos “N. Y. Times” įsi
dėjo “žinią,” prieš kelias 
savaites pranciškonų - fron
tininkų “Darbininke” skelb
tą neva 40 kunigų Lietuvo
je laišką, TSRS premjerui 
Kosyginui, skundžiantį Lie
tuvos dabartinę vyriausybę, 
kad ji persekiojanti bažny
čią Lietuvoje. (Gaila, kad 
Vytauto laikais nebuvo 
“The N. Y. Times,” kuriame 
lietuviai pagonys, garbinę 
Perkūną ir kitokius gamtos 
prajovus, būtų galėję skųs
ti kryžiuočių ir lenkų pikta- 
darbes lietuviškai pagony
bei. Būdinga taipgi, kad ta
me pačiame “N Y. Timese” 
Amerikos episkopalų bažny
tininkai mažiną seminarijų 
skaičių, nes... nebėra ti
kinčiųjų.) Lietuvos katali
kų dvasininkai gi tvirtina, 
kad katalikų mažėjimas Lie
tuvoj vien komunistų nuo
pelnas. Girdi; neleidžia zva- 
ninti varpais, naudoti gar
siakalbius .. i Kiti, pasiskai
tę, spėlioja, .kad gal kuni
gų- ir: praktikuojančių ka
talikų vaidmuo • lietuvių 
jaunimo savijudybės 1941- 

 

1951 metaįs^tragedijoj da

 

bar atsiliebia ir pačiai lie
tuviškai “bažnyčia.

“N. Y Times” žinios pa
teikėjai prašė neskelbti jų 
pavardžių. Ar Skuodo, Ma
žeikių “mirusios sielos” 
gązdina? Ir ne vien “Lie
tuvos bažnyčia pasmerkta 
mirčiai” — Amerikoj jai ne 
ką geresnės perspektyvos... 
Laikas joms jau ruoštis į 
dangaus karaliją...

o

. “Data Systems News” 
praėjusiais metais raporta
vo, kad lietuviškasis kom- 
puteris “Rūta 107” yra vie
nas iš tobuliausių kompute- 
rių Tarybų Sąjungoje.

Mirė dr Lija Goldberg. 
Didelis čia dalykas! Kiek
vieną dieną miršta Goldber- 
gai pasaulyje. O čia štai 
skaitome “The New York 
Times” nekrologų skyriuje: 
čia ne bet kokia Goldberg, 
o 'gimusi “Kaune, Lietuvoj,” 
baigusi “Lietuvos Universi
teto Humanitarinį Fakulte
tą” ir dar 1935 metais grį
žusi pažadėtojon žemėn — 
Palestinon, tada “okupuotoj 
britų ir dominuojamo j ara
bų.” Jei kam tinka žodis 
“patriotas” — tai juo gerb
tini asmenys kaip Goldberg, 
kuri Palestinoj tapo vado
vaujančia kultūrininke. 
Kaip ši asmenybė skiriasi 
nuo “Draugo,” “ 
ko,” “Tėviškės Žiburių” — 
patrioto sąvokos suprati
mo. ..

Noreikai “DP” piketais, 
laimė, “nepakenkė”... “Tė
viškės Žiburių” Vytautas 
Kąsty tis rapo r t u o j a, kad 
Virgilijus Noreika, mažu-

Sidabru žilstantys plau
kai, metų naštą pradedą 
jausti pečiai, bet vis tokios 
pat žvalios, kaip anuomet 
Ispanijoje, su jaunatviška 
šypsena akys. Toki mes su
tikome ir vėl iš JAV atvy
kusį viešnagėn į tėvų žemę 
Povilą Ventą.

Povilas Venta priklauso 
tai mūsų epochos žmonių 
kartai, kuriai gyvenime te
ko nelengva dalia. Povilo 
gyvenimo kelias — kovoto
jo antifašisto, internaciona
listo kelias.

Gimė jisai 1910 metų sau
sio 25 dieną Papilyje (Ak
menės raj.). Iš pat jaunų 
dienų jam teko savarankiš
kai užsidirbti duoną. 1925 
metais Povilas Venta jau 
dirbo Klaipėdoje uoste (ir 
kitur) įvairius darbus At
likęs 1932-1934 m. buržua
zinės Lietuvos kariuomenė
je karinę tarnybą, Povilas 
vėl sugrįžo į Klaipėdą ir čia 
aktyviai įsijungė į darbinin
kų judėjimą. Jis buvo vie
nas veikliausių Klaipėdos 
uosto darbininkų profsąjun
gos- organizatorių. Buržua
zinės Lietuvos policija jį 
persekioja, areštuoja. 1936 
metais Povilas Venta buvo 
ištremtas iš Klaipėdos į Pa-

Europoje tuomet niaukėsi 
tamsūs debesys. 1930 metų 
vasarą vokiečių rudmarški- 
niai fašistai pradeda per
eiti nuo žodžių prie veiks
mų. Klaipėdoje tampa ypač 
jaučiama “trečiojo . reicho” 
kūrėjų grėsmė Lietuvai. Ir 
štai tuo metu kaip žaibas 
tamsėjančioje Europos pa
dangėje plyksteli Ispanijos 
pilietinio karo pradžia. 
Tai buvo pirmas ginkluo
tas taikos ir demokra
tijos jėgų susidūrimas 
su faišistais. Povilas Ven
ta buvo vienas iš tų lie
tuvių, kurie ryžosi su gink-

Viskas apie bulves: kaip jas 
virti ir paruošti valgymui

Virtoše bulvėse daugiau pūtį krapų, 
lieka vitaminų, kaip kepto
se. Vandenį, kuriame virė nų skonį galima pašalinti, 
skustos bulvės , neišpilkite, 
bet panaudokite sriuboms, 
padažams.

Pavasarį, o ypač vasarą 
senose bulvėse pd lupenomis 
susikaupia kenksmingas or
ganizmui solaninas. Senas 
bulves virkite tik nuluptas 
storesne lupena. Vandenį, 
kuriame jos verda, išpilkite, 
nenaudokite.

Bulves virkite ant viduti
nio karštumo ugnies. Jei 
ugnis per daug stipri, bul
vės paviršius išverda ir su
krinta, o vidus lieka žalias.

Įpilkite į vandenį, kuria
me verdate bulves, truputį 
agurkų ar kopūstų rašalo ir 

Darbinin- bulvės netrūkinės.
Kad senos bulvės verdant 

nenatamsėtų ir būtų skane
snės. įpilkite į vandenį 
šaukštelį citrinos sulčių ir 
įdėkite du gabaliuku cuk
raus.

Išvirtos bulvės bus ska
nesnės, jei į vandenį įdėsite

Prišalusių bulvių nemalo-

Palaikykite jas šaltame van
denyje, o po to dėkiteį ver
dantį vandenį. Įdėti drus
kos ir įpilti vieną arbatinį 
šaukštelį acto.

Keptas bulves sūdykite 
tada, kai gerokai apgels-ap- 
keps. Kitu atveju druska 
susimaišo su riebalais, ir 
bulvių gabaliukai netenka 
formos, ir jos būna ne to
kios .skanios.

Jei norite kepti bulves or
kaitėje, subadykite bulves 
šakute — jos nesutrūkinės.

Šviežias bulves valyti bus 
lengviau, jei jas prieš ^tai 
neilgai palaikysite šaltame 
pasūdytame vandenyje.

Kad rankos nepajuostų 
lupant bulves, naudokite ne
rūdijančio plieno peilį. Taip 
pat galima prieš darbą su
vilgyti rankas actu, nenu- 
šluostyti, o duoti išdžiūti.

Kaiyerdate rūgščius ko
pūstus, iš pradžių dėkite 
bulves, o po to raugintus 

3—4 skilteles česnako ir tru^l kopūstus, nes bulvės blogai

lu rankoje dalyvauti, did
vyriškosios/ Ispanijos liau
dies kovoje prieš fašistus ir 
vokiškuosius bei itališkuo
sius interventus. Jie supra
to: kova už Ispanijos lais
vę yra kartu ir kova už lie
tuvių liaudies laisvę. 1937

1909 metais Paryžiuj e 
kai važinėta karietomis, nu
ke n t ė j u s i ų gatvėse nuo 
transporto prisk a i č i u o t a 
818,584. Beveik po 60 metų 
(1968-aisiais), kai miestą 
užtvindė automobiliai, ne
laimingų atsitikimų skai
čius—11,417.

KRISLAI
(Tąsa iš 1-mo pusi.) 

riausiu redaktoriumi. Tai 
labai, labai įdomi sueiga.

'O vasario 15 dieną toje
čioje Laisvės salėje įvyks gra
ži kultūrinė popietė užbaigi
mui “Laisvės” vajaus. Prie 
dainų, filmų ir kavos užversi- 
me dar vieną puikų puslapį 
mūsų jau beveik 60 metų su
laukusio laikraščio gyvenime.

Taip pat kovo 15 d. įvyks 
Spaudos bendrovės dalininkų 
suvažiavimas ir metinis ban
ketas. Susieisime, pasitarsime 
apie mūsų laikraščio ateitį.

Parengimų Kalendorius
/
Vasario 15 d.

Bus linksmas popietis 
“Laisvės” salėje. 2 vaL Ruo-4^ 
šia Liet. Koop. Spaudoj 
Bendrovės Direktorių Tary
ba. Tėmykite skelbimą.

Kovo 8 d.
Niujorko Lietuvių Mote

rų klubas rengia MOTERS 
DIENOS minėjimą, Laisvės 
salėje, 102-02 Liberty Avė., 
Ozone Park, N. Y.

didelius sunkumus, Povilas

Klaipėdos prekybinį laivą, 
su kuriuo pasiekė Roterda
mo (Olandijoje) uostą. Iš 
čia jam pavyko nusigauti 
iki Paryžiaus, iš kur su Is
panijos respublikai remti 
komiteto pagalba išvyksta į 
Ispaniją.

Ispanijoje Povilas Venta 
buvo XIII Dombrovskio 
tarptautinės brigados karys 
—kulkosvaidininkas Ispani
jos pietuose, Estemacluros 
fronte prie Siera Kemalos 
kalvų, jis buvo sužeistas. 
Tačiau netrukus jis ir vėl 
grįžo rikiuotėm 1938 metų 
vasarą Povilas Venta daly
vavo respublikonu ofėnsy- 
voje, forsuojant Ebro upę.

1939 m. vasario mėn. kar
tu su kitais Ispanijos res
publikos- armijos kariais 
Povilas perėjo Prancūzijos 
sieną ir. buvo patalpintas 
San Siprieno, o vėliau-Kam 
de Giurso koncentracijos 
stovykloje. Tačiau Povilas 
ne iš tų, kurie, gali ilgai iš
tverti uždaryti už spygliuo
tų vielų užtvarų. 1940 metų 
pavasarį jis iš koncentraci
jos stovyklos pabėgo. Mar
selyje sėdo į pirmą pasitaikiu-

’ Q 1
sį prekybinį laivą ir kaip jū
rininkas raižė pasaulio van
denynus, svajodamas apie 
sugrįžimą į tėviškę. Tačiau 
likimas lėmė kitaip. Didy
sis Tėvynės karas jį užklu
po kažkuriam JAV uoste. 
Povilas 1942 m. buvo mo
bilizuotas į tos šalies armi
ją. Kaip ir Ispanijoje, ser
žanto laipsnyje jis kariavo 
prieš Japonijos imperialis
tus Indijos, Birmos, Kinijos 
teritorijoje.

Praūžus karo audroms, 
Povilas Venta įsikūrė Niu
jorke, kur greitai tapo ak
tyviu JAV' pažangiųjų lie
tuvių organizacijų veikėju. 
Dabar jis yra “Laisvės” lai
kraščio bendrovės direkto
rių tarybos pirmininkas. 
Niujorke Povilas sukūrė 
šeimą, užaugino du sūnus. 
Tik po daugelio metų su 
žmoĮna Neli ir Amerikoj gi
musiais Povilu ir Konradu 
jis aplankė savo tėvų žemę. 
Ir štai dabar jis vėl vieši 
Tarybų Lietuvoje, kur visa 
Ventų šeima turi daug 
draugų ir bičiulių.

Povilo Ventos jubiliejaus 
proga visi senieji jo kovų 
draugai ir kiti bičiuliai lin
ki mielam Povilui tvirtos

Mot. Klimas susižeidęs
Gavau laiškutį su dešimti

ne “Laisvės” fondui nuo 
drg. Motiejaus Klimo iš 
Ramsey, N. J. Rašo, kad 
sausio 4 d , paslydęs ant le
do, nusilaužė dešinės ran
kos kaulą arti riešelio.

Apgailestaujame ir linki
me geram draugui M. Kli
mui greitai ir pilnai ranką 
sugydyti. SV

Mieste pasidairius
Majoras Lindsay sako, 

kad iš miesto biudžeto bus 
paimta trys milijonai dole
rių sutvarkymui ir apvaly
mui kai kurių apylinkių. 
Jose padėtis esanti nepa
kenčiama. Tarp kitų pa
minimos šios apylinkės : 
Queens—-Laurelton ir South 
Jamaica, Brook lyne — 
Crown Heights ir East Flat
bush, Manhattan e — Wa
shington Heights.

Bet tai bus tik lašas į di
delį kibirą vandens. Miesto 
Planavimo komisija siūlė 
tam reikalui skirti beveik 8 
milijonus dolerių.

Long Island Rail Road 
fėro pakėlimas taip supyk
dė tūkstančius salos gyven
tojų, kad geležinkelio tar
nautojai bijosi gauti apkul
ti. Jie pareiškė, kad jie 
streikuos, jeigu valdžia ne
aprūpins jų gera policijos 
apsauga.

------ £.
Coney Islande policija su

laikė Victor M; Santiago. 
Jis kaltinamas samdymu 
vaikų nuo 11 iki 15 metų 
amžiaus parda v i n ė j i m u i 
narkotikų. Jis buvęs išvys- 
tęs labai platų biznį. Kaip 
visose kitose miesto dalyse, 
taip Coney Islande narkoti
kų pardavinėjimas ir nau
dojimas labai yra išbujojęs. 
Ypač mokyklose jam sekasi.

Santiago iki teismo pa
leistas po $50,000 užstatu.

Gal ir vėl kils Macy’s 
krautuvės darbininkų strei
kas. Darbininkams atsto
vauja Department Store 
Workers Union Local 1-S. 
Paliesta 9,000 darbininkų. 
Derybos tarp unijos ir 
krautuvės savininkų nesise
ka. Tarp kitų reikalavimų, 
yra ir reikalavimas, kad 
Macy’s darbininkų mažiau
sia (minimum) alga būtų 
$100 savaitėje. Dabartinė 
minimum alga yra $75.

verda rūgščiame vandenyje.
Neatskieskite šaltu pienu 

bulvių piure: ji būna pilkos, 
nekeliančios apetito išvaiz
dos. Pilkite tik verdantį pie
ną ir po truputį, kad nebū
tų gumuliukų.

Senų bulvių piurė bus ska
ni ir puri, jei į ją įdėsite iš
plaktą baltymą.

“Tarybinė Moteris”.

Con Edison kom p a n i j a 
prisipažino teisme, kad ji 
teršia New Yorko vande
nis. Antai, ji prisipažino, 
kad 1968 metais ji paleido į 
East River nemažai alie
jaus. Prie kaltės dėl van
denų teršimo taip pat prisi
pažino ir kitos trys firmos. 
Dabar klausimas, kas su jo* 
mis bus daroma.

Mūsų menševikai iš “Nau
jienų” sausio 27 dieną savo 
vedamajame (editoriale) pa
skelbė, kad jie suradę naują 
baisų mums visiems pavojų. 
Tai iš Lietuvos į platųjį pasau
lį plaukiančios ir .plintančios 
lietuviškos knygos. Čia irgi 
esąs tų pačių rusų sąmokslas 
mus ir beveik visą pasaulį Įvi
lioti į savo bučių.

Tai vis tie patys rusai, ku
rie tose pačiose “Naujienose” 
neseniai surusino visą mūsų 
Lietuvą, dabar pasimojo lietu
viškomis knygomis komunis
tiškai sulietuvinti visą pasaulį!

Suminėtos ir įstaigos, kurios 
užsiiminėja tų knygų partrau- 
kimu iš Lietuvos. Tenka į kai
lį, tarp kitų, Chicagos dipu- 
kiui Kreivėnui ir New Yorko 
čia gimusiai ir augusiai senai 
veikėjai Margaretai Kava
liauskaitei.

“Draugas” (vas. 27 d.) savo 
pirmajame puslapyje didesnė
mis raidėmis paskelbė, kad 
“Sovietą Sąjungoje dievas nė
ra miręs”.

Ar pagalvojo to laikraščio 
redaktoriai, kad jie savo tokiu 
atradimu gražiai susidorojo su 
visu katalikų bažnyčios moks
lu apie dievą? Pagal tą mok
slą juk Jievas^ yra amžinas. 
Na, o jeigu 'jis nėra miręs/ tai 
reiškia, kad jis gali mirti, 
tik laiko klausimas.

ir

Greičiausias pasaulyje
z Laivu “Sindi” į Klaipėdos 

uostą užsienio firmų siųsti 
Tarybų Sąjungos zooso- 
dams, atplaukė egzotiniai 
žvėrys: begemotai, krokodi
lai, antilopės, gepardai. 
Vienos gepardų porelės lau
kė automašina iš Kauno zo
ologijos sodo, kur dabar ir 
galima pamatyti tuos įdo
mius žvėris.

Gepardai paplitę Azijos 
ir Afrikos žemynuose. Jų 
kailis primena leopardų kai
lį, tik skiriasi raštas. Ge
pardas laikomas greičiau
siu gyvūnu Žemėje. Jis gali 
bėgti 120 kilometrų per va
landą greičiu. Be to, jis 
lengvai prijaukinamas. Dėl 
to Indijoje gepardas naudo
jamas medžioklėje. Alžyre 
dabar madinga laikyti pri
jaukintą gepardą ir ant pa
vadžio vedžioti jį gatvėje.

A. Gocentas

Didžiausiu pasaulyje žmo
gumi dabar laikomas por
tugalas Gabrielis Estavas 
Joava. Jo ūgis ~ 2 metrai 
60 centimetrų.

Kovo 15 d.
Įvyks LKS B-vės šėrinin- 

kų suvažiavimas ir banke
tas “Laisvės” salėje. Tėmy- 
kite skelbimus.

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 nieko nerengti 
ta diena.

Gegužės 3 dieną
Aido choras vaidins ope

retę “Ramunė.”

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.

7 I k

PRANEŠIMAI
Ozone Park, N. Y.

LDS 13 kuopos susirinki
mas įvyks trečiadienį, va
sario 11 d., Laisvės” salėje. 
Visi kuopos nariai turėtų 
dalyvauti. Bus LDS centro 
valdybos nominacijos. Atli
kime savo organizacinę par
eigą. Taipgi laikas pasimo- 
kėti mokesčius. Pasitarsi
me apie kuopos parengimą, 
įvykstantį kovo 22 d. Po su
sirinkimo pasivaišinsime.

Valdyba

Ozone Park, N. Y.
LLD 185 kp. susirinki

mas įvyks vasario 10 d., 2 v. 
popiet, “Laisvės’ ’ salėje, 
102-02 Liberty Avė.

Prašomi visi ateiti su ge
rais norais.

VaWyba

Vatikano nutarimas iš
braukti iš sąrašų nemaža 
šventųjų sukėlė finansinius 
sukrėtimus: subankrut a v o 
iki šiol klestėjusi švento 
Kristof o autokatostrofų 
draudimo bendrovė,

RICHMOND HILL, N. Y. 
Mirus

Juozui Misiūnui
Reiškiame gilią užuojautą velionio sesutei Ve

rutei Bunkięnei ir jos vyrui Valiui Bunkui; bro
liui Vladui Misiūnui ir jo žmonai Konstancijai; 
sūnui Ray ir jo žmonai Julijai, taipgi visiems ki
tiems giminėms ir artimiesiems.

Vladas ir Bronė Keršuliai 
Brooklyn, N. Y.
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