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KRISLAI
Po švenčių
Prezidento sosto kaina
Tėvas ir sūnus

* Kad n&HuyJ$artotų 
Didelis'persiorganizavimas 
Dar dėl to stalo!

— Rašo A. Bimba —

šventinis triukšmas jau nu
dardėjo j istoriją. Pradėki
me 1969 metus padidintu su- 
si rūpiu irti u mūsų judėjimo rei
kalais. Dar tebeina “Laisvės” 
vajus. Stenkimės jį baigti ge
rais laimėjimais.

O kaip su mūsų didžiąja 
Literatūros Draugija? Svar
bu, kad ji šiemet nesusilpnėtų. 
Kuopoms reikia laikyti susi
rinkimus. Nariams reikia pra
džioje metų duokles užsimo
kėti.

Turime išsirinkę naują Cent
ro Komitetą. Netenka abejo
ti, jog jis darbo imsis šilta 
ranka.

Jau ruošiamas žurnalo “švie
sos” š. m. pirmas numeris. 
Girdisi gražių atsiliepimų apie 
drg. Jono Gasiūno knygą “Ma
no Dešimtmečiai Amerikoje.” 
Nariai džiaugiasi gavę ir skai
to.

Rėpublikonų partija prisi
pažįsta, kad Richardo Nixono 
išrinkimas prezidentu jai kai
navo daugiau kaip 21 milijo- 

. ną dolerių!
Tai tokia oficiali preziden

to sosto khina. Tikroji jos 
kaina dar aukštesnė. Veikiau
sia dar kita tiek teipubliko- 
nai išleido savo rinkiminei 
kampanijai.

Kongresas irgi žada naują 
prezidentą pasitikti su padvi- 
gubinimu jo algos. Seniau 
prezidentai gaudavo 100 tūks
tančių dolerių į metus, dabar 
Nixonas gaus 200 tūkstančių, 
plus, žinoma, visas išlaidas.

Įžymusis Amerikos rašyto
jas John Steinbeck mirė susi
taikęs su amerikiniu imperia
lizmu. Smerkė visus, kurie 
priešinasi Vietnamo karui. 
Didžiavosi, kad jo sūnus ka
riauja. .

Bet kaip su jo sūnum John 
Steinback Jr? Tiesa, jis ka
riavo, rodos, daugiau kaip dve
jus metus. Matė visus šio bar
bariško karo žiaurumus.

Bet Steinbeck Jr. vėl tenai. 
Bet nebekariauja. Jis dabar 
kovoja už taiką, jis reikalau-

* ja, kad Saigono militaristų
* klika sulaikytų kraujo lieji

mą.
Matote, kaip sūnus atsisa

ko eiti klaidingu tėvo keliu.

Los Angeles mieste praside
da Sirhan B. Sirhan teismas. 
Jis kaltinamas užmušime se
natoriaus Robert Kennedy. 
Teismas žada būti ilgas. Bū
sią daugiau kaip du šimtai 
liudininkų.

Ar Sirhan pats vienas su
galvojo ir senatorių nužudė, 
ar jis buvo tiktai sąmokslo 
įrankis? Tai vyriausias šioje 
byloje klausimas.

Panašus klausimas buvo ir 
ryšium su nužudymu buvusio 
prezidento John Kennedy, 
Robert brolio. Deja, tas, ku
riam buvo primetamas John 
nužudymas, buvo nušautas 
prieš teismą. O mirtis to, ku

rtis Harvey Oswaldą nužudė, 
< irgi susieta su visokiomis mis-
* terijomis.

(Tąsa 6-ame pusi.)

Olandijos katalikai priešingi 
popiežiaus enciklikai dėl 

gimdymo kontrolės
Olandijos Romos katalikų 

asamblėja beveik vienbal
siai pasisakė prieš popie
žiaus ' Pauliaus encikliką 
gimdymo kontrolės klausi
mu. Rezoliucijoje pasakyta, 
kad popiežiaus aiškinimas 
Olandijos katalikus taipgi 
neįtikina.

Kritikos rezoliuciją pa
siūlė vyskupai ir ji buvo už- 
girta. Sakoma, kad tai bus 
pirmutinis visos šalies ka
talikų atstovybės pasisaky
mas prieš popiežiaus encik-

liką. Olandijos katalikų pa
sisakymas dabar nuskambė
jo per visą pasaulį. Jis gali 
paveikti milijonus kitų ša
lių katalikų.

Romos hierarchija labai 
rimtai ' jaudinasi daugelio 
katalikų sukilimu prieš po
piežiaus mokymą.

Stockholmas. — 1968 me
tų pabaigoje Švedijoje gy
veno 7,950,000 žmonių. Sos
tinėje gyveno .762,000 žmo
nių. ii.

Ozone Park, N. [Y. 11417

Lietuvos TSR Veterinarijos mokslinio tyrimo in
stituto biochemijos/skyriaus vedėjas Antanas Noi> 
vaisa sukūrė naująjaparktą, kuriuo nustatomas azoto 
kiekis biologinėse medžiagose. Naujas aparatas yra 
nedidelis ir patogus naudoti kolūkiuose, mokslinėse

Jungtinės Valstijos ir Anglija 
nesutinka su TS pasiūlymu 

veikti Vidurryciuose

Lietuvos Žemes Ūkio Akademijoj 
dvigubai daugiau studentų

Kaunas. — V. Misevičius 
“Tiesoje” rašo:

Miestų statybos projekta
vimo instituto Kauno filia
le baigiama Lietuvos žemės 
ūkio akademijos antros ei
lės pr o j e k t i n ė užduotis. 
Darbams vadovauja projek
tų vyriaus i o j i architektė 
Nina Spikienė.

Projektuotojai numato 
stambų agrochemijos -, hid- 
romelior a e i j o s f akultetą, 
mechaniza v į m o fakulteto 
laboratorinį korpusą, izoto- 
pų laboratoriją. Studen
tams .skiriami trys trylika - 
aukščiai bendrabučiai, val-

gykla-kavine, sporto įrengi
mų kompleksas. Dėstytojų 
gyvenvietė pasipuoš n a u- 
jais namais, vidurine mo
kykla, vaikų darželiu-lopše- 
liu ir kitais pastatais.

Baigus išplėtimo darbus, 
Lietuvos Žemės ūkio akade
mijoje galės mokytis dvigu
bai daugiau studentų — 3, 
450. • . / ’ :

Pusė žmonių pūsbadžiauja
Rio de Janeiro. — Dau

giau kaip pusė Brazilijos 
žmonių pusbadžiai gyvena, 
rašo ekonominis žurnalas 
“El Mercurio”.

Demokrat. Akcijos Amerikiečiai 
siūlo pakelt Soc. Security 50 proc.

Washingtonas.
kratinės Akcijbs Ariierikiė-

Demo-®“”
Ragina nacionalizuoti

ekspedicijose.
B, Baranausko nuotraukoje: biochemijos skyriaus 

vedėjas A.} Norvaiša prie savo sukurto aparato.

KABLEGRAMOS IS LIETUVOS

Washingtonas. —Jungti-atsakyti už arabų partiza
nės Valstijos ir Anglija ne- nu veiksmus, kaip buvo su- 
sutinka su Tarybų Sąjun- bombar duotas Lebanono 
gos pasiūlymu didžiosioms aerodromas, yra provokaci- 
valstybėms tartis ir bendrai nis naujam karui.
veikti Vidurryčių krizės Tuo pačiu metii Prancū- 
klausimu. zijos vyriausybė nutarė su-

Prancūzij o s vyriausybė, laikyti bet kokį ginklų par- 
tuo pačiu metu, užgyrė Ta- davimą Izraeliui, kol jis ne
ry bų Sąjungos pasiūlymą atsisakys agresijos prieš 
veikti arabų ir Izraelio kri- arabų valstybes, kol jis ne- 
zėje, kuri gali užkurti nau- pasitrauks iš okupuotų ara- 
ją karą Vidurryciuose. Iz- bų žemių, kaip reikalauja 
radio Nusistatymas ugnimi Jungtinių Tautų rezoliucija.

Mice Wm. Baggs, Vietnamo taikos 
derybų Paryžiuje pradininkas
Miami, Fla. — Susirgęs buvo Demokratinių Institu- 

influenza ir vėliau plaučių cijų Studijų Centro vicepre-

čių organizacija siūlo kon
gresui šiais 1969 metais pri
imti programą, kuri pakel
tų Social Security mokestis 
50 proc.

Ši liberalinė organizacija 
pripažįsta, kad dabar pensi
ninkai gauna per žemą mo
kestį, kuomet pragyveni
mas nuolat kyla ir kyla. Jie 
turi gauti 50 proc daugiau.

Ji taipgi siūlo algų mini
mumą pakelti iki $2.50 į va
landą. Dabartinis minimu
mas — $1.60. Darbininkų 
algos turi siekti mažiausia 
$5,200 į metus.

20 kunigų kaltina 
vyskupą rasizmu

Newark, N. J. — 20 Ro
mos katalikų kunigų kalti
na arkivyskupą Bolandą ra
sizme. Jie aiškina, kad šis 
arkivyskupas turi baltojo 
šovinizmo tendencijų kito
kių skirtingų rasių klausi
mų.

Visi protestuojantieji ku
nigai, apart vieno, yra (bal
tieji.

_____ /

Melbourne, Australija. — 
Victoria valstijoje kilę miš- 
kuoąe gaisrai sudegino 14 
žmonių, daug nuostolių pa
darė.

kasyklas
Tokijas. — Generalinė 

Darbo Unijų Taryba, 4 mi
lijonų darbininkų vardu, 
pridavė valdžiai pasiūlymą 
nacionalizuoti anglies ka
syklų pramonę.

Vienuolės išmestos už 
evoliucijos mokymą
Chicago. — Trys Romos 

katalikų vienuolės Mary 
Ellen, Bernadette ir Made- 
lon išmestos iš vienuolyno 
ir mokyklų, kuriose jos mo
kė katalikų vaikus.

Bažnyčios hierarchija ap
kaltino jas už mokymą evo
liucijos, kad žmonės išsi
vystė iš kitų gyvūnų. Baž
nyčia evoliucijos nepripa
žįsta, todėl jos neteko vietų.

Areštuoti taikos 
reikalautojai

Saigonas.—Suimti ir spe
cialiojo karo tribunolo teis
man patraukti 29 žmonės, 
reikalavę baigti karą Viet- 
iame. —

Jie kaltinami dalyvavimu 
demonstracijoje už taiką. 
Suimtųjų tarpe — 23 stu
dentai ir du profesoriai.

Įvyko kraštotyrininkų 
suvažiavimas

Vilnius. — Sausio 6 dieną. 
Statybininkų^ Kultūros ■ Tu
muose įvyko Lietuvos Pa
minklų Apsaugos ir Kraš
totyros Draugijos trečias 
suvažiavimas, j Jį atidarė 
Paminklų Apsaugos ir Kra
štotyros Draugijos tarybos 
pirmininkas, Lietuvos kul
tūros ministro pavaduoto
jas Jakelaitis.

Suvažiavime buvo išklau
syti pranešimai, kuriuos pa
darė Draugijos tarybos pir
mininkas Jakelaitis ir Lie
tuvos Kultūros Ministeri
jos Muziejų ir Kultūros 
Paminklų Apsaugos valdy
bos viršininkas Glemža.

X
Krupskajos gimimo 100-os

Vilnius. — Sausio 6 dieną 
čia įvyko konferencija, skir
ta įžymiajai pedagogei, iš
tikimai Lenino bendražygei 
ir gyvenimo draugei Na- 
deždai Krupskajai. Jos gi
mimo šimtųjų metinių, pro
ga, konferenciją surengė 
Mokyklų Mokslinio Tyrimo 
Institutas kartu su žinijos 
draugija.

Konferencijoje pr a n eš i- 
mus skaitė TSRS Pedagogi
kos Mokslų Akademijos na
rys korespondentas Rajec
kas, Pedagogikos Mokslų 
daktaras Laužikas, Šiaulių 
Pedagoginio Instituto rek
torius Vaitkevičius.

X
Siunčiami į tarpt, festivalį

Vilnius. — Sausio 6 dieną 
Lietuvos Kino Studijai pra
nešta, kad du jos dokumen
tiniai filmai—Statoso “Žir
gai ir berniukai/’ ir Varan- 
kos “Šauksmas”—atstovaus 
Tarybų Sąjungai tarptau
tiniame sportinių filmų fes
tivalyje Kūrintoje, Italijoje.

Filmos “Žirgai ir berniu
kai” visasąjunginiame spor
tinių filmų festivalyje Tbi

lisyje laimėjo sidabro me
dali.

X 
Svarstė, kaip geriau ruošti 

pedagogus
. , Vilnius. • -4. Valstybiniame 
Pedagoginiame Institute 
sausio 6 d. • pasibaigė dvi 
dienas trukusi konferencija, 
kurioje dalyvavę mokytojai 
— pedagogin ė s • praktikos 
vadovai bei instituto meto
dininkai — apsvarstė, kaip 
toliau stiprinti katedrų ry
šius su mūsų respublikos 
vidurinėmis bendrojo lavi
nimo mokyklomis, organi
zuojant .studentų pedagogi
nę praktiką.

■ Konferencijoje išklausyti 
32 pranešimai.

X 
Naujas žurnalas

Vilnius. — Siekiant pla
čiau populiarinti mokslo ir 
technikos pasiekimus kos
monautikoje, aviacijoje ir 
aviasporte, Lietuvos Avia
cinio Sporto Federacija iš
leido aviacinį leidinį “Spar
nai”.

X
Bibliografijos klausimais
Vilnius. — Sausio 6 dieną 

universitete prasidėjo ant
roji respublikinė konferen
cija bibliografijos klausi
mais.

Lietuvos knygų rūmų di
rektorius Ulpis konferenci
joje pranešė, kad pirmasis 
Lietuvos valstybinės regis
tracinės bibliografijos nuo 
pirmosios lietuviškos kny
gos iki šių dienų tomas, api
mantis 1547-1861 metų lai
kotarpį, jau atiduotas spau
dai. Jis turi pasirodyti šiais 
metais. Pradėtas ruošti an
trasis tomas, kuriame bus 
aprašytos lietuviškos kny
gos nuo 1862 iki 1904 metų.

Antanas Vaivutskag
.. Saigonas. — Dar vienas 
laikraštis, pasisakęs už tai
ką, uždarytas.

uždegimu, mirė dienraščio 
“Miami News” redaktorius 
William C. Baggs, turėda
mas vos 48 metus amžiaus.

Wm. Baggs skaitomas 
pradininku Jungtinių Vals
tijų ir Šiaurės Vietnamo 
derybų Paryžiuje. Jis lan
kėsi Šiaurės Vietnamo sos
tinėje Hanojuje 1967 ir 19- 
68 metais. Ten jis tarėsi 
apie taikos derybų prade-’ 
jijną.

1968 metais su juo! kartu

zidentas Harry S. Ashmore 
iš Santa Barbara, Calif. 
Jiedu perdavė Šiaurės Viet
namo sutikimą - tartis su 
Jungtinėmis Valstijomis.

Š. Vietnamo vyriausybė 
sutiko tartis, jeigu bus su-’ 
laikytas Š. V. bombardavi
mas. Prez. Johnsonas ne
trukus dalinai sulaikė bom
bardavimą ir tuomet pra
sidėjo dviejų delegacijų pa
sitarimai Paryžiuje. Dabar 
j a u keturios delegacijos 
Paryžiuje.

Čekoslovakija ragina sulaikyti 
provokacinius NATO manievrus

Praga. — Čekoslovakij o s 
Kompartija ir vyriausybė 
atsišaukė į Vakarų milita
rinį bloką NATO. Ragina 
nutraukti militarinius ma
nievrus Čekoslovakijos pa
sienyje.

Čekoslovakija, Tarybų 
Sąjunga ir kitos Europos 
socialistinės šalys numato, 
kad šie militariniai maniev- 
rai prie Čekoslovakijos ru- 
bežiaus yra biauri provoka
cija.

Laikraštis “Rude Pravo” 
rašo, kad šie manievrai turi 
politinį pobūdį, kuris atsi
duoda biauria provokacija.

Prancūzija ir TSRS 
padvigubins prekybą
Paryžius.— Prancūzija ir 

Tarybų Sąjunga, po- savai
tės derybų , susitarė padvi
gubinti prekybą iki 1974 m.

Nuo to laiko, kai prezid. 
de Gaulle grįžo iš' Tarybų 
Sąjungos prieš pusantrų 
metų, buvo kalbama apie 
prekybos didinimą. Dabar 
tuo klausimu pilnai susitar
ta.

Buenos. Aires. — Argen
tinoje kas valandą miršta 
maždaug po 83 vaikus iki 
vienų metų amžiaus.

Washingtonas.— Jacque
line Kennedy, ištekėjusi už 
AristotlČ Onassis, prarado 
$10,000 į metus pensiją.

Kongr. Powell ragina 
baigti karą

Washingtonas. — K o n g- 
resmanas Adam Powell ra
gina šiais metais baigti ką
rą Vietname, v

Jis nurodo, kad karo bai
gimas turi turėti pirmeny
bę kongrese ir vyriausybė
je.

Filipinų ir Amerikos 
santykiai blogėja

Manila. — Tarp Filipinų 
ir Jungtinių Valstijų vy
riausybių santykiai žymiai 
blogėja.

Prez. Carlos P. Romulo 
teigia, kad šiais metais Fi
lipinai reikalaus panaikinti 
25 metų sutartį; reikalaus, 
kad Jungtinės Valstijos iš
keltų iš Filipinų savo mili- 
tarines bazes.

Praga. — Čekoslovakijos 
valdžia uždėjo didesnę kon
trolę spaudai, radijui ir te
levizijai, kad neskleistų ža
lingos propagandos.

Chicago. — 22,000 moky
tojų reikalauja algas pakel
ti ir darbo sąlygas pagerin
ti. Savo reikalavimus jie pa
siruošę streiku paremti.
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Reikšmingi žodžiai
SAUSIO 9 dieną į Kongreso abiejų butų sesiją atsi

lankė astronautai Borman, Lovell ir Anders. Jie buvo 
sutikti ir pasveikinti audringais aplodismentais. Sesi
joje taip pat dalyvavo astronautų šeimos, Aukščiausiojo 
teismo nariai, visas prezidento kabinetas ir, žinoma, 
įvairių šalių diplomatai.

Už visus tris astronautus kalbėjo kapitonas Bor
man. Reikia pasakyti, kalba buvo labai santūri ir žmo
niška. Ypač karštų aplodismentų susilaukė jo pasaky
mas, kad tarp suplaukusių jiems sveikinimų, užbaigus 
misiją į Mėnulį, iš visų pasaulio kampų, ypatingai jiems 
buvo malonus ir brangus Tarybų Sąjungos kosmonautų 
sveikinimas.

Bet mums atrodo, kad kapitono Borman sekamas 
pasakymas, atsikreipus į senatorius, kongresmanus ir 
kitus pareigūnus, yra reikšmingiausias:

Aš esu, jis sakė, giliausiai suinteresuotas moksliniu 
erdvių užkariavimu, bet dar giliau suinteresuotas liki
mu mūsų šalies ir visos žmonijos. Užkariavimui erdvių 
ir pasiekimui kitų planetų mes kreipiamės į mokslinin
kus ir inžinierius. Bet dėl šios šalies ir visos žmonijos 
likimo mes žiūrime į jus, į visus žmones ir jų atstovus...

Reikia sutikti su šiuo astronautu. Mokslininkai ir 
inžinieriai atidengia vis daugiau ir daugiau gamtos slap
tybių. Jie darbą tęs..toliau. Anot jo, pasiekimas Mėnu
lio ir ten įkūrimas “tarptautinės kolonijos” jau tik atei
ties klausimas, principas jau mokslo išspręstas. Klausi
mas yra tiktai lėšų ir ryžto.

Bet kas iš to, kad užkariavimas erdvės, jeigu pra
žudysime šią šalį fi’ vissą žmoniją? ! Čia jau tavo ir ma
no reikalas, čia jau- reikalas visų tautų ir šalių, visos 
žmonijos. Kaip tik tuo reikalu privalo daugiausia rū
pintis žmonių išrinktieji atstovai.

Tai labai laiku pastaba mūsų Kongresui. Jam pri
klauso didžiausia atsakomybė pakeisti šios šalies užsie
ninę politiką, neleisti taip savivaliauti išrinktajam prezi
dentui Nixonui, kaip buvo leidžiasi prezidentui John- 
sonui. '

Nebesuvaldomi katalikai
ROLANDUOS katalikų dvasininkija nebesusikalba 

su popiežiumi, arba, teisingiau pasakius, popiežius Pau
lius VI nebesusikalba su Holandijos kunigija. Jie atsi
sako pripažinti jo neklaidingumą. Jie atmeta jo ins
trukcijas prieš gimimų kontrolę. Jie nesiskaito su jo 
barimais ir gąsdinimais.

Bet kas labiausiai nervuoja katalikų bažnyčios gal
vą ir visą vadovybę , matyt, tai baimė, kad šita nepaklus
numo liga gali užsikrėsti plačiausios katalikų masės. Jau 
jeigu kunigai, kurių duona ir prestižas priklauso nuo 
aukštosios vadovybės, nebepasitiki popiežiaus žodžiu, tai 
kaip į tai pažiūrės pirmoje vietoje pasaulietiškoji inteli
gentija, o paskui ir eiliniai tikintieji?

O kad ta neištikimybės “liga” jau smarkiai plėto
jasi, tai pavyzdžių turime kiekvienoje šalyje. Čia pat 
Amerikoje jau net grupėmis kunigai ir teologai pro
testuoja prieš vėliausią popiežiaus encikliką. Jei šiam 
“gaisrui” nebus tuoj užstotas kelias, o kas žino, kur jis 
besustos ?!

Tarybų Sąjunga ir Prancūzija
TIESA, kad Prancūzijos valdžia smarkiai kritika

vo tuos socialistinius kraštus, kurie pasiuntė į Čekoslo
vakiją savp armijų dalinius, bet atrodo, kad santykiai 
tarp Prancūzijos ir Tarybų Sąjungos nėra pablogėję. 
Priešingai, paskutinių kelių dienų įvykiai byloja dar gi 
tų santykių pagerėjimą. Vėliausias įvykis, tai susitari
mas prekybą tarp abiejų šalių padidinti dvigubai. Tai 
jau labai didelis dalykas.

Antras reiškinys, kuris didina tarp abiejų šalių su
sikalbėjimą, tai beveik vienodas nusistatymas Vidurio 
Rytų problemomis. Lygiai aštriai Prancūzijos ir Tarybų 
Sąjungos valdžios pasmerkė Izraelio užpuolimą ant Le- 
banono aerodromo. O vėliausi pranešimai iš Paryžiaus 
kalba apie tai, kad prancūzai pilnai palaiko Tarybų 
Sąjungos pasiūlymą “keturiems didiesiems” (Amerikai, 
Prancūzijai, Tarybų Sąjungai ir ir Anglijai) susirinkti 
aptarimui Vidurio Rytų padėties.

Tai visa parodo gan rimtą abiejų šalių kooperavimą 
pačiais svarbiausiais tarprtautinių santykių klausimais. 
O tai labai svarbu dviejų konfliktų (Vietnamo karo ir 
ginčų tarp Izraelio ir arabų) likvidavimui ir pasaulinės 
taikos reikalui.

“Darbininko” redaktorių 
protu, tos gražios lietuviš
kos liaudies dainos bei ari- 

sio 9 d.) ragina Kongresą operų, kuriomis dai- 
užgirti (ratifikuoti) tarp|‘mmnkas žavėjo ąkaithngas 
Tarybų Sąjungos ir Jung- ■ 
tinių Valstijų padarytą ato- ■ 
minių-branduolinių ginklų 
plėtojimosi sulaikymo su
tartį. Ji turėjo būti seniai 
užgirta, bet tą žygį sutruk
dė prezidentiniai rinkimai. 
Republikonai Nixono lūpo
mis pasiūlė Kongresui rati
fikavimą atidėti po rinki
mų, ir taip buvo padaryta.

Dabar Kongresas posė
džiauja. Ir “Times" laiKU 
primena tą s varnų atidėtą 
Klausimą. Bet, žinoma, pa
čiame Kongrese atsiranda 
baisų, Kurie norėtų sutartį 
pakeisti, “pataisyti", o tas, 
praktikoje, reikštų pačios 
sutarties atmetimą. Keikia 
sutikti su “Times", L— „„ 
reikštų didžiulę tragediją. 
Toks pasitraukimas neįma
nomas. “Šios šalies ir žmo
nijos interesai reikalauja", 
sako “Times", “kad Nixono 
administracija, užėmus vie
tą, tuojau rūpintųsi sutar
ties ratifikavimu (užgy ri
mu).”

Tuo tarpu pats Nixonas 
“gražiai” tyli. Jo pasisaky
mas už greitą sutarties ra
tifikavimą reikštų labai 
daug, veikiausia Kongreso 
dauguma liautųsi delsusi, ir 
atidėliojus.

SKUNDAMS IR MELAMS 
NEPAVYKO

Brooklyno “Darbininkas” 
dar vis negali pamiršti so
listo Virgilijaus Noreikos 
ir jo žmonos apsilankymo 
ir koncertavimo Jungtinėse 
Valstijose. Sausio 7 dienos 
numeryje prie jo sugrįžta 
ilgiausiu straipsniu net pir
majame puslapyje. Laik
raščio redaktoriai, matyt, 
tą klausimą tebelaiko labai 
svarbiu.

O jau ir tenka tiems, ku
rie susidėjo su Noreika ar
ba rėmė jo koncertus, arba 
bendrai yra pasisakę už 
kultūrinį bendradarbiavimą 
su Lietuvos žmonėmis! 
Ypač gauna į “kailį” tie, 
kurie nori arba bando me- 

|ną atskirti nuo politikos. 
Tai ne tik esanti baisi kvai
lystė, bet ir didžiausias nu
sidėjimas visiems “veiks
niams” ir “vaduotojams”. 
Noreikos koncertai buvę 
aukščiausios klasės politinė 
veikla!

I publikas Jungtinėse Valsti
jose ir Kanadoje, buvęs tie
siog baisus komunistų įran
kis sudemoralizuoti ir pa
dalyti lietuvius išeivijoje, 
juos užkrečiant “nesiprieši
nimo komunizmui” liga!

Tiek to apie tai. Iš šio 
ilgo tiradiško straipsnio su
žinome vieną labai svarbų 
dalyką, būtent, kaip “veik
sniai” stengėsi skundais, 
provokacijomis ir melais 
sutrukdyti įžymiojo Lietu
vos dainininko ir kitų Lie
tuvos kultūrininkų pasiro
dymą šioje šalyje. Sužino- 

' me, kad buvo kreipiamasi į 
į Valstybės Departamentą 
padėti jiems. Deja, tos pa-

kad-tar štangos buvusios veltui.

bė nedraudžia iš Lietuvos 
menininkams, sportinin
kams, mokslininkams arba 
šiaip žmonėms kaip turis
tams atvykti į Jungtines 
Valstijas, ir taip pat ne
draudžia Amerikos lietu
viams arba kitataučiams 
sportininkams, m e n i n i n- 
kams, mokslininkams arba 
šiaip žmonėms vykti į Lie
tuvą. Vadinasi, provokaci
niai skundai kai kurių 
“veiksnių” nieko' nepasie
kė. Tuo tik reikia pasi
džiaugti.

Juo daugiau Amerikos 
lietuvių apsilanko Lietuvo
je, o Lietuvos žmoinų čia 
Amerikoje pas lietuvius, tuo 
geriau, tuo gražiau, tuo 
sveikiau. To bijo*, prieš tai 
kovoja tiktai paklydę arba 
sąmoningi lietuvių 
ir lietuvybės priešai.

tautos

A. Petriką

Ar lietuviai dainuoja blogiai^ 
už italus?

Garibaldžio anūkas nori 
atsiimti Kapri salą, kuri 
kadaise buvo padovanota 
italų liaudies didvyrui Gari
baldžiui. 1892 metais mili
taristiniais sumetimais sa-

la buvo eksproprijuota. Ga
ribaldžio anūkas remiasi ar
gumentu, jog sala neteko 
karinės reikšmės. Tačiau 
valdžia yra kitokios nuomo
nės.

Tai įdomu ir labai svarbu.
Štai kaip, pasak “Darbi

ninko”, buvo:
Kurie iŠ pat pradžių manė, 

kad koncertais siekiama pa
laužti lietuvių pasipriešinimą 
okupacijai ir, anot Diržinskai- 
tės, laimėti išeivijos nesiprie
šinimą komunizmui, o toliau 
ir Lietuvos inkorporacijai į So
vietų Sąjungą, kreipė akis i 
valstybės departamentą, ar 

,čia jo tokis planas. Antai, A.- 
Mažeikos Jr., painformuotas, 
kongresmanas Joseph P. Ad- 
dabbo susisiekė su departa
mentu ir gavo paaiškinimą : esą 
departamentas čia nieku dė
tas, čia grynai lietuvių reika
las. Tokia išvada aiški iš de
partamento .rašto, kurio min
tys taip dėstomos:
1 “Jungtinės Valstijos,. . . ■' lai
kosi Latvijos, Ęstijds ir Lietu- 
Vos inkorporacijos į USSR ne
pripažinimo‘--politikos. . . Pa
gal minėtą politiką, derėda- 
miesi, diskutuodami su Sovie
tų pareigūnais artistinių gru
pių ar asmenų mainus, jiems 
aiškiai davėme suprasti, kad 
privačiai surengti mainai—at
silankymai'menininkų į Balti
jos valstybes arba menininkų 
atvykimas iš tų valstybių ne
gali įeiti į US-USSR mainų su
tarties ribas.

Tai pažymint, mūsų politika 
nesiekia uždrausti atvykti į 
Jungtines Valstijas asmenim 
vien tuo pagrindu, kad jie at
vyksta iš minėtų valstybių. 
Mr. Noreikos atveju, jis buvo 
įsileistas ne komerciniais tiks
lais, bet kaip turistas. Pagal 
mūsų patikimas žinias, jo pa
sirodymas šiame krašte buvo 
jo atsiliepimas į Amerikos lie
tuvių grupių kvietimus’’.

Vadinasi, mūsų vyriausy-

APIE TAUTINĮ 
SUSIPRATIMĄ

Pradėdamas šiuos metus,' 
kunigų dienraštis į savuo-l 
sius prabilo:

“Šv. Tėvas visą krikščio
nišką pasaulį kviečia Nau
jų metų proga melstis už 
taiką. Mes turėtume taikos 
metus pradėti kaip tik;- sa
vo tarpe. Savitarpinė kova, 
perilgai užsitęsusi, mus su
skaldė. Dabar reikia visus 
jungti apie vieną ašį —tau
tinį susipratimą ir tautai 
daromų skriaudų liudiji
mą”. ' ' ■

Bet pirmiausia reikėtų 
pačią ašį nusikalti. Kaip 
dabar dalykai stovi, tai jos 
nėra. Absoliutiškai tauti
nio sūšipratimb '; nėra' pas 
tuos, kurie šiandien įžūliai 
kovoja prieš bendravimą ir 
bendradarbiavimą su gim
tuoju kraštu, su savo tau
tos kamienu. O aršiausiais 
tais kovotojais yra klerika
lai.

Iš priešakio ir iš užpakalio
Amerikiečio laiškas, vie

nam žurnalui:
“Vieną vakarą išvažiavau 

su savo mašina pasižiūrėti 
filmo po atviru ' dangumi. 
Žiūrėdamas filmą tiesiai iš 
auto m o b i 1 i o, pastebėjau, 
kad meilės scena filme lyg 
per ilgai tęsiasi —• praėjo 
dvidešimt minučių — ir vis 
tas pats vaizdas. Pagaliau 
aš supratau, kad pastačiau 
savo automobilį užpakaliu į 
ekraną”. (

......

Vengrijos Liaudies Respublika. Neseniai Egerio mieste pastatyta elektroauto- 
matizavimo instituto/įmonė pradėjo gaminti kontrolės ir matavimo mechanižmūs, 
naudojamus pramohės gamyboje.

Nuotraukoje: montuojama aparatūra Tarybų Sąjuhgos sintetinių dervų gamyk
los užsakymu.
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Tokį klausimą pastatė 
Lietuvos žurnalistas tomas ’ 
Sakalauskas operos solistui : 
Vaclovui Daunorui.

Jei taip, tai kodėl?
Žurnalistas pateikė dai

nininkui visą seriją daina
vimą liečiančių klausimų, į 
kuriuos jis logiškai atsakė. 
Anketa išspausdinta žurna
le ‘Švyturys,” 1968 m. spa
lio mėn.

Teigimas, būk Italijos 
kiemsargis galįs taip jau 
gerai dainuoti, kaip operos 
solistas , — netiesa, mitas, 
V. Daunoras,- kuris du me
tus mc’ dainavimo pą- 
garsėjtįsioje La Scala dai
nos mokykloje, Milane.

“Atvirai kalbant,” sako 
V. Daunoras, “gyvendamas 
tuos dvejus metus Italijoje, 
nė karto negirdėjau, kad 
vienon krūvon suėję, keli 
italai taip gražiai, balsingai 
ir darniai dainuotų, kaip 
Lietuvos kaime. Mes turi
me nė trupučio ne blogesnės, 
o gal dar ir geresnės tos 
vadinamos ‘balsinės me
džiagos.’ Tik labai gaila, 
kad ne visada sugebame ją 
tinkamai išugdyti.”

Kodėl ?
“Neturime vieningos, vie

nalytės metodologinės mo
kymo sistemos! Kiekvie
nas mūsų dainavimo peda
gogas, turėdamas pačių ge
riausių ketinimų, dėsto 
taip, kaip supranta... Tur
būt, pastebėjote: italų, kad 
ir skirtingų solistų, daina
vimą lengva atskirti nuo 
kitų pasaulio dainavimo mo
kyklų. Jie išpildyti tos* pa
čios ■ itališkosios ‘bei canto’ 
vokalinės mokyklos, išugdy
ti vieningoje mokymo: siste
mos bazėje, kuri vadinama 
‘refleksiniu dainavimu’,”

Tad kas yra tasai “bei 
canto” ar “refleksinis dai
navimas,” kokie yra pagrin
diniai šios mokymo siste
mos principai ? Daunoras 
atsako:

“Refleksinis dainavimas
turi tris pagrindinius bruo
žus: fizinį, techninį ir emo
cinį. Sakortia, kad du me
tus reikia tobulinti vokalinį 
instrumentą (balsą), kfetū- 
Hs inetus ruošti repertua
rą, o dar du — susipažinti 
su įvairiais dainavimo sti
liais. Trdmpai sakant, 
svarbiausias itališkosios vo
kalinės muzikos tikslas—iŠ-j 
ugdytį mažai nuo daininin
ko valios priklausančius 
įgūdžius, refleksus... Re
fleksinis dainavimas reika
lauja, kad iš pat pradžių 
būtų ugdomi teisingi įgū
džiai.”

Klausimas, ar kalta kon
servatorija ir lygiai tiek 
kaltas pats teatras:

‘Dėl to būtina, kad teat
ras- ir konservatorija glau
džiai bendradarbiautų. Te
atras turi domėtis, kas 
vyksta jau pirmuose kon
servatorijos kursuose... La 
Sbalos pavyzdys akivaiz
džiai sako, kad reikia ir ga
lima žiūrėti daug metų į 
priekį... Antai prie La 
Scalos veikianti dvimetė 
ddinininkų mokykla ruošia 
su dainininkais tokias par
tijas, kokių reikia teatrui, 
Deja, mūsuose kol kas to
kių kontaktų tarp teatro ir 
konservatorijos nėra. Dėl 
abipusiškos kaltės — solis
tai nepakankamai paruošia
mi.” • : ‘ ,

Dar daugiau. Solistas V. 
Daunoras sako, kad jau
niems dainininkams teatre 
turėtų būti “gerai išma
nantis vokalo reikalus pe
dagogas. Tokį pedagogą, 
kuris nuolat prižiūrėtų so
listus, būtina turėti teatre. 
O jo pas mus nėra!”

Kas kaltas dėl nepasise
kusio spektaklio?

“Natūralu,” sako daini-. 
ninkas, “jog už nepasiseku
si spektaklį visųpirma turi 
atsakyti tie, kurie dalyvau
ja scenoje. Jie ir atsako už 
blogą darbą, jei žiūrovas 
lieka nepatenkintas. Tai 
didžiausia bausmė! Tačiau 
nepasisekęs spektaklis, man 
rodos, daugelio priežasčių 
rezultatas. Jo sėkmė ar^ 
nepasisekimas pr a s i d e d a 
jau planuojant, parenkant 
spektaklio sąstatą.” Reži
sūros ar vaidybos kaltė ga
li būti ne mažesnė.

Čia parodėme tik dalį pa
sikalbėjimo tarp žurnalisto 
ir dainininko. Iš šio pokal
bio gali pasimokyti ne tik 
aktoriai bei dainininkai, bet 
ir žiūdovai, kurie stebi vai
dybą a r dainavimą. Opera 
juk tai teatras, kuriame 
vaidilos ne kalba, bet dai
nuoja. Dėl to operos te
atro vadovybė dainininką 
vertina ne vien tik iš to, 
kaip jis dainuoja, bet ir 
kaip jis vaidina, kaip me
niškai jis savo vaidmenį at
lieka. '

Laiškas d. J. Gašlūnui
Gerbiamas drauge!
Aš tik ką perskaičiau jū

sų parašytą knygą “Mano, 
dešimtmečiai Amerikoje.” 
Tai sveikinu Jus, kad taip 
vaizdžiai ir gabiai parašėt 
tokią istorinę knygą. Tai 
bus didelė dovana, ne tik 
LLD nariams, bet ir visiems 
pažangiems lietuviams, nes 
tai istorinis veikalas, kur 
taip aiškiai išdėstoma ne 
tik ateivių vargai, bet visų 
darbo žmonių vargai. Kaip 
būtų gerai, kad tą knygą 
perskaitytų ne tik LLD na
riai, bet visi, kas tik moka 
lietuviškai skaityt.

Tai didelė garbė Jums, Jo
nai, kad sugebėjai taip rea
liai parašyti, kad kiekvie
nas gali suprasti, iš kurky- 
1 la skurdas žmonijoj.

Daugiau aš neturiu žo
džių, kaip Jums padėkavo- 
ti. Lai būna tau garbė ii^ 
.šlovė, rašytojau!

Jus gerbiantis,
M. Pūkis

Yucaipa, Calif.

Pastebėta, jog kinai žy
miai rečiau serga ateroskle
roze, negu europiečiai ar 
amerikiečiai. Mat, Kinijoje 
suvartojama daug arbatos, 
o arbata neleidžia nusėsti 
ai/terijose cholesterinui. Be 
to, arbata paspartina virš
kinimą.

Gyviehintt) lygis
Du škotai kalbasi apie 

pragy v e n i m o brangumą. 
Vienas jų sako:

—*Aš, laimė, turiu genia- , 
lią žmoną. Kai ji- pakeičiM 
akvariume vahdetiį, mes po^ 
to dvi dienas valgome nieko 
nekainūojahčią žUVų sriubą.
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J. BALTUŠIS

LIAUDIES SŪNUS
Justui Paleckiui—70 m. — 
gimė 1899 m. sausio 22 d.
Kažin ar pasisektų šian

dien surasti Lietuvoje tokį 
darbininko butą, kolūkiečio 
trobą, tokią šeimą ar tokį 
kolektyvą, kur nebūtų žino
mas Justo Paleckio vardas. 
Ir dar labiau abejotina ar 
pasisektų sutikti mūsų res
publikoje žmogų, kuris iš
girdęs jo vardą nenusišyp
sotų giedria ir gero linkin
čia šypsena. Justo Paleckio 
populiarumas lietuvių tau
toje, visų respublikos darbo 
žmonių tarpe pralenkė bet 
kurio šiuolaikinio mūsų ra
šytojo, dailininko ar kom
pozitoriaus, aktoriaus ar 
moksliniu k o populiarumą, 
tapo beveik legendariniu.

Ir ne tiktai respublikos 
darbo žmonių tarpe. Jo 
vardą gerai žino visos 
Tarybų šalies tautos ir 
daugelio daugelio tautų 
atstovai toli už mūsų 'ša
lies ribų. Ir tai ne tas po
puliarumas, kuris blyksteri 
žaibu ir čia pat užgesta, 
trumpalaikis ir pigus, iško
votas sensacingu poelgiu ar 
sportin i u rekordu, o su- 
brandint a s dešimtmečiais

I

ir pasiekęs tokių aukštumų, 
kai paprastas darbo žmo
gus laiko tave savu, artimu 
žmogum, savo kolektyvo ir 
savo šeimos nariu, kai »jis 
tvirtai žino, jog ištikus rū
pesčiui, užgriuvus nelaimei, 
įsivogus širdin nerimui ar 
netikrumui, kiekvieną aki
mirka gali kreiptis į tave, 
pasidalinti savo našta, savo 
sielvartais, kartėliais ir sa
vo džiaugsmais.

) Toks nouliarumas—labai 
nedaugelio žmonių dalia.

Ir vienas jų — Justas 
Paleckis.
Užsipelnytais pasitikėjimas

Didis žmonių pasitikėji
mas, kuris supa jį jau ne 
vieną dešimtmetį, nenukri
to Justui Paleckiui, kaip sa
koma, iš dangaus. Jo neat
nešė jam jokie vėjai ar skers
vėjai. Ir nenrasikalė iš že
mės. Tą pasitikėjimą atne
šė jam tauri jo širdis, karš
ta meilė tiesai, savo tautai, 
darbo žmogui, gilus ir ne
pajudinamas tikėjimas ge

raisiais žmogaus pradais, 
visiškas atsidavimas žmo
nių laimei ir gerovei, didžio 
darbo ir įtampos gyvenimo 
kelias, nueitas nuo kaimo 
kalvės iki aukštu Kremliaus 
rūmų, kur šiandien Justas 
Paleckis eina atsakingas ir 
garbingas valstybines pa
reigas. ■

Būtent darbo ir įtampos 
kelias. Šiandien pasekę ju
biliato gyvenimo kelią, jo 
sankryžas, posūkius ir pe
ripetijas, mes rasime ir 

,šviesaus entuziazmo, gra
žiausių vilčių ir svajonių, 
aukšto kūrybinio polėkio 
valandų, ir ryžtingo apsis
prendimo akimirkų, valin
gos kovos momentų, ir kar
tėlio, sielvarto, nusivylimo 
akimirkų. Rasime daug ko 
šiame spalvingame turinin
game ir plačiame gyvenimo 
kelyje.

Nerasime tiktai vieno: 
tuščių pauzų, kaip sakoma, 
baltų dėmių. Nėra jų nei 
jubiliato jaunystėje, n e i 
brendimo metuose, nei am
žiaus lūžyje, nei dabar, su- 

., laukus garbingo jubiliejaus 
Mnetų, kai ne vienas jau 

* dairosi užtarnauto poilsio, 
palaipsniui išsijungia iš gy
venimo tėkmės, sustoja

krante stebėtojo pozoje. 
Kur pažvelgsi, kur pažiū
rėsi, visur — įtampa,.- įtam
pa, įtampa, darbas, darbas, 
darbas.

Jo darbai ir veikla labai 
šakoti

Priimta manyti, kad įžy
maus žmogaus gyvenimas 
kiaurai visų žinomas ir pa
žįstamas. Juk apie jo bio

JUSTAS PALECKIS
grafiją ne sykį rašė laikraš
čiai, šnekėjo lektoriai ir 
dėstytojai, o jo šiuolaiki
nis gyvenimas vyksta visų 
akivaizdoje, visiems ma
tant, visus jo darbus ir vi
sus poelgius pastebint. Tai
gi nieko esą nebelikę neži
nomo, neištirto, nepastebė
to. Tai, žinoma, tiesa. Bent 
dažniausiai tai būna tiesa.

Tačiau Justo Paleckio gy
venimas. jo darbai ir veik
la tiek šakoti ir įvairūs, jo 
noetinė, prozinė, pagaliau 
žurnalistinė ir memuarinė 
kūryba tokia gausi, kad, 
tikriausiai, praeis dar ne 
vienas dešimtmetis, kol bus 
ištirtas visas šito žmogaus 
gyvenimas ir jo darbai. Juk 
tai ne atsitiktinis reiškinys, 
kad savo septintosios de
šimties jubiliejų Justas Pa
leckis pasitinka su septy
niomis naujomis knygomis, 
iš einančiomis dabar iš 
spaudos. Ir jau visiškai ne 
atsitiktinis faktas, kad ei
damas aukštas’ valstybines 
oar e i g a s, reikalau j ančias 
didžiausios proto ir dva
sios jėgų įtampos, atlikda
mas tolimiausias keliones 
kaip Tarybų Šalies pasiun
tinys, Justas Paleckis buvo 
ir išlieka produktingiausias 
ir dosniausias spaucįos dar
buotojas, žurnalistas, kelio
nių įspūdžių autorius, ko
mentatorius. Užtenka pa
vartyti mūsų periodiką, kad 
įsitikintum tuo. Ir ‘ tai\ ne 
vien mūsų periodika. Nie
kas' iš gyvenančių tėvynėje 
lietuviu taip gausiai neben
dradarbiauja Amerikos pa
žangiųjų lietuviu spaudoje, 
kaip Justas Paleckis. Čia 
jis nepralenkiamas.

Paprasto kaimo 
kalvio sūnus

O gintie šis dosnios širdies 
žmogus paprasto kaimo 
kalvio pirkioje, kur vargas 
ir nepritekliai pasitiko jį 
dar nuo lopšio. Gindamosi 
nuo jų, visa Pąleckių šeima 
išsikėlė gyventi į Rygą, ir 
čia, Rygos priemiestyje 
Tomiakalne, prabėgo jubi
liato vaikystė, čia jis išėjo 
pirmąjį mokslą — trijų sky
rių pradžios mokyklą. “Au
gau daugiatautėj aplinku
moj, — prisimena jis vai

kystės dienas. — Mūsų, kie
me ir kaimynų kiemuose 
žaisdavome įvairių tautybių 
vaikai — lietuviai, latviai, 
lenkai, rusai, vokiečiai”. 
Ar tik ne čia ir buvo padė
ti pirmieji pamatai tos in
ternacionalinės dvasios, na
cionalinės tolerancijos, kuri 
vėliau taip ryškiai išsivys
tė Justo Paleckio asmeny
bėje, padėjo ir padeda su
rasti jam bendrą kalbą su 
visų penkių kontinentų 
žmonėmis, visu rasiu ir tau- 
tų atstovais.

Vaikystė ir jaunystė nie
kam nebūna per ilga. Ta
čiau darbo žmogaus vaikui 
ji — pati trumpiausia. Jis 
tiesiog neturi vaikystės. 
Vos išsiritęs iš vystyklų, 
jau neša glėbį malkų, tem
pia kibirą, vandens, gyvena 
pusalkanis. Šitaip bėgo ir 
J u s t o Paleckio vaikystės 
dienos, anksti brandinda- 
mos jame tvirtą ir aiški? 
požiūrį į gyvenimą ir savo 
vietą gyvenime, šešiolikos 
metų jis jau savarankiškas 
žmogus, spaustuvės darbi
ninkas.

Tačiau tai tiktai jo gyve
nimo ir veiklos pradžia. 
“Buvau geležinkelio darbi
ninku, dailide, raštininku, 
mokytoju,— prisipažįsta jis 
savo autobiografijoje “Gy
venimo ir pasaulio kryžke- 
liuose”, — tačiau jau anks
ti pradėjau dalyvauti drau
gijose, choruose, dramos ra
teliuose. Ir vis galvojau 
apie gyvenimo esmę, apie 
kelią, kuriuo eidamas, bū
čiau naudingas savo tautai 
ir žmonijai”. Lemtingą po
stūmį apsispręsti davė jam 
1917-ieji metai, kupini au
dringų revoliucinių įvykių.

Bet vis dėlto pradžia
Tais metais gimsta ir 

pirmasis Justo Paleckio ei- 
lėraštis-ketureilis: “Tėvyne 
garbinga, tau jėgas mes dė- 
sim ir tave galingą tada 
mes turėsim”.

Tai buvo jo literatūri
nio darbo pradžia. Labai 
kukli, daugiau negu kukli, 
bet vis dėlto — pradžia. 
Pradėjęs dirbti “Darbinin
kų kovos” redakcijoje ver
tėju, Justas Paleckis nebe
paleido plunksnos ir tvirtai 
laiko ją rankoj iki šiol. Ša
lia eilėraščių ėmė gimti 
publicistiniai straipsniai, po 
to vaizdeliai, reportažai, 
apybraižos, vėl eilėraščiai.

1925 metais pradeda leis
ti jau savo žurnalą “Nau
jas žodis,” su kuriuo sekan
čiais metais persikelia į Lie
tuvą jau kaip subrendęs 
žurnalistas ir literatas. Ir 
jis išlieka žurnalistas ir li
teratas — visų pirma žur
nalistas ir literatas!—viso
se pareigose ir visuose pos
tuose, kokius tiktai jam te

ko užimti. O pareigas- jis 
ėjo ir visuomeninį darbą 
dirbo patį įvairiausį.

Štai jis studijuoja Kauno 
universitete, štai, liaudinin
kams ir socialdemokratams 
laimėjus rinkimus, paskiria
mas Eltos direktorium, štai 
po 1926 metų fašistinio 
perversmo plačiai vysto an
tifašistinę veiklą, aktyviai 
dirba ruošiant, leidžiant ir 
platinant antifašistinius at
sišaukimus, dalyvauja kul
tūros kongresuose, dirba 
kaip Žurnalistų s-gos valdy
bos narys, Laisvamanių eti
nės kultūros draugijos cent
ro valdybos narys .L . Ir 
šalia visų šitų pareigų, vi
suose gyvenimo ir veiklos 
etapuose — rašo, rašo, ra
šo.

Niekas nėra suskaitę
Niekas iki šiol, atrodo, nė 

pats Justas Paleckis, dar 
nesuskaičiavo visų eilėraš- 
raščių, straipsnių, vaizdelių, 
pasisakymų, komentarų, ke
lionės įspūdžių pluoštų, ku
riuos padovanojo skaityto
jams jo plunksna. Vien at
skiromis knygomis išleisti 
jo raštai prašoka trisdešimt 
leidinių. O kur jo kalbos 
nėr radiją, per televiziją, 
dešimtys pranešimų aktua
liausiais gyvenimo, kultū
ros, kūrybinio darbo klausi
mais, dešimtimis progų duo
ti interviu savosios šalies 
ir užsienio koresponden- 
dentams? Ne, iš tikrųjų 
praeis dar ne vienas de
šimtmetis, kol visa tai bus 
išstudijuota, išnag r i n ė t a, 
atžymėta.

Pagrindinis visų Justo 
Paleckio raštų, tiek grožinės 
literatūros, tiek ir publicis
tinių, yra tas, kad visi jie 
nurašyti, kaip sakoma, “ant 
karštų pėdų,” betarpiškai 
stebint gyvenimą, betarpiš
kai išgyvenant jo reiški
nius, apmąstant istorinius 
savo tautos ir pasaulio tau
tų poslinkius, sąžinei dik
tuojant pasisakyti vienu ar 
kitu klausimu, pakelti bal
są prieš neteisybę, išnaudo
jimą; darbo žmonių paver
gimą, jų begalinį eksploata
vimą, prieš grėsmingai 
gimstantį pasaulinį fašiz
mą, grobikiškų karų užmo
jus, atvirai ir tiesiai parem
ti darbo žmonių kovą prieš 
išnaudotojus, pasaulio tau
tų kovą už taiką visoje, že
mėje, už laisvę ir laimę vi
sai žmonijai.

(Bus daugiau)

DARBAS GYDO
Per lėtą, ilgą, sunkiai slenkančią savaitę
Tu laukei kantriai, slogiai poilsio dienos, 
Šventadienio svajonę, tarsi kraitį, 
Tu krovei valanda po valandos, —

Ak, laukei, laukei poilsio dienos!
Ir štai ta poilsio diena atslinko,
Tu puolei svaigulį jos gert karštai,
Ragaut kiekvieną mielą pomėgį aplinkui,
Gėrėtis, smagintis taip alkanai, lauktai, 

Gert aitrų svaigulį karštai!..
Ir kai ta poilsio diena galopi baigės,
Širdis—vangi, lyg suodžiais apnešta,
Į darbą šlitiniuoji vėl tarsi apsvaigęs,
Tau sielą slegia poilsio našta,

Širdis — lyg suodžiais apnešta!..
Ir tu jauti, kaip darbas gydo, 

Darbas sielą gydo,
Kaip darbas plauna, . ;

Darbas plauna suodžius iš širdies,
Kaip darbas padeda,

Vėl darbas padeda jaust džiaugsmą didį, 
Kaip darbas skaidrina,

Vėl darbas skaidrina šviesa vilties' 
Sulaukti poilsio dienos,

Didžiai lauktos,
Protingai praleistos

Be maudulio sunkios naštos...
J. Šimonis

Druskininkai - sveikatos miestas
(Specialiai “Laisvei”)

Tylu, ramu sniegu padeng
tose gatvėse. Mieste nėra 
didelių įmonių, fabrikų, iš 
kurių kaminų rūktų dūmai, 
ir todėl čia oras tyras, šva
rus. Vaikštai, kvėpuoji ir 
negali atsigerėti.

Taip čia gyvena aštuoni 
tūkstančiai vietos gyvento
jų. Sanatorijos ir poilsio 
namki veikia ištisus metus, 
ir šiuo metu gydosi iš visų 
kampų suvažiavę dar ketu
ri tūkstančiai poilsiautojų.

Kaip gyventojų skaičius 
išauga vasarą, galima spręs
ti iš to, kad oficialiai už
registruotų poilsiautojų va
saros mėnesiais būna net 
trisdešimtšeši tūkstan- 
čiai. O kiek dar privažiuo
ja trumpesniam laikui, ku
rie net nespėja užsiregist
ruoti ...

Tačiau aš noriu pasakoti 
ne apie sveikata, o apie 
žmonių kultūrinius porei
kius.

Kultūros Rūmai
Mieste veikia didžiuliai 

kino teatrai, nuolat gastro
liuoja ivairių teatrų tru
pės, d čia pat miesto cent
re, seno kino teatro patal
uose. yra įsikūrę Miesto 
Kultūros Rūmai, kurie jun
gia visus, besidominčius 
scenos menu.

Kultūros Rūmu meno va
dovas ir vyriausias režisie
rius yra Juozas Blažinskas. 
teatro meno mokslus ėies 
Maskvoje nas geriausius 
msu teatrinio meno snecia- 
listus. Jo vadovaujamus 
scenos meno mėmėms šiuo 
metu galima siiskirst.vtj i 
tris grimes: dramos kolek- 
tvvas. vaiku crrunė ir vis la
binu bervškeias Miniatiūrų 
teatras—grime nnsirndan- 
ti su intermedijomis ir ki
tais mažoio žanro kūriniais.

Vaikų grupe
Savo darbo patirtimi Vai

ku Grunė bus tas kolektv- 
vqs ante kuri crMimanradė- 
ti kalba pirmiausiai. Dar vi
durinėje mokykloje besimo
kantys vaikai šioje grupėje 
nradeda domėtis scenos me
nu. o no to, neretai, visa 
awenima pašvenčia tam 
kilniam reikalui.

Štai šioje vaiku grupėje 
nradėies pirmuosius žings
nius meno1 nasaulvie Jonas 
Micevičius šiuo metu dirba 
Lazdijų rajono kultūros 
skyriaus vedėju. Vaikų 
grupės būrelio dalyvė Van
da Zalanskaitė šiuo metu 

jau1 bebaigianti Vilniaus 
kultūros mokyklą. Akty
vus Druskininkų saviveik
los dalyvis Gediminas Čer
niauskas neseniai baigė Vil
niaus konservatorijos dra
mos fakultetą ir dirba ak
torium Šiaulių dramos teat
re. Toks pat dalyvis Anta
nas Viršinis pateko dirbti 
net pas garsųjį respublikos 
režisierių Juozą Miltinį Pa
nevėžio dramos teatre, o 
Algį Vasiliauską likimas nu
nešė į Lvovo rusų dramos 
teatrą.

Tokiais faktais Juozas 
Blažinskas, kaip auklėtojas, 
suprantama, pilnai gali di
džiuotis. Bet jis daugiau 
mėgsta dirbti, mažiau kal
bėti. Už jį kalba daugelio 
mokinių tėvai, kurie paten
kinti vaikų auklėjimu. Ten
ka pažymėti, kad be užsiė
mimų dramos ' rateliuose. 
Vaikų Grupė vasaros laiko
tarpiais mėgsta paKeliauti 
po platų pasaulį, susipažįs
ta su žmonėmis, naujais 
miestais, o kelionės metu 
dainuoja ir vaidina. Jie mo
ka ir lietuviškai, ir rusiš
kai — gabūs visapusiškai.

Vien pereitais metais Vai
ku Grupė poilsiaudama nra- 
yažiavo beveik 4,000 kilo
metrų, nabuvoio Minske, 
lįvove, Ki jeve. O d e s o i e. 
Truskavece. Kišimo ve ir ki
tose vietovėse. Jaunieji ar
tistai labai domėjosi XVTII 
amžiaus antros nusės Baro
ko paminklais, vnač visiems 
istrigo atmintyje anrilan- 
Vvmas Perdvčeve. kuriame 
savo laiku buvo atvvkes ir 
vodė garsus prancūzu rašy
tojas Onorė de Balzakas.

šiek tiek statistikos
Anie Druskininku meni

nės saviveiklos dalvvins 
taip pat gali būti idomu 
“Laisvės ” skai tvtojams. 
Vaikai savo grupėje daly
vauja pradedant penktaia 
klase ir baigiant, vienuolik
tąją. Juozas Blažinskas jau 
vra išleidęs tris tokias vai
ku laidas.

' Vaiku ątnd^nt’teip eter> 
metu dalyvauja; 28 patys 
gabiausi vaidybai mokiniai, 
o suaugusiuiu grupėje—27 
scenos mėgėjai.

Pradėję darba 1961 me
tais, Juozo Blažinsko vado
vaujami Druskininku teat
rinio meno mėgėjai išleido 
17 suaugusiųjų suvaidintų 
premjerų ir 15—vaiku. Net 
šeši Druskininku saviveik
lininku spektakliai buvo 
transliuojami per Vilniaus 
televiziją visai Lietuvai, o 
tai jau yra rimtas talento 
prinažinimas, kurio gali pa
vydėti ne viena saviveiklos 
grupė kituose miestuose.

Kas tie artistai?
Saviveikla visada reika

lauja daug pasišventimo, iš
tvermės, atima nemažai lai
ko, bet žmonės, kurie myli 
scenos meną ir turi rimta 
tikslą — nieko nežiūri. Po 
darbo į Kultūros rūmus 
skuba ir gydytojas, ir me
dicinos sesuo, ir ištaigų 
tarnautojai, ir darbininkai, i 
Yra šeiinų, kaip, pav., Le- 
nečkų, kurie saviveikloje 
dalyvauja visa šeima: duk
tė, mama ir senutė. Visus 
juos moka sucementuoti 
bendram reikalui Juozas 
Blažinskas.
Ką veikia artistai dabar?
“Laisvės” skaitytojai iš 

spaudos pranešimų jau gir
dėjo, kad Druskininkuose 

ruošiamasi pastatyti detro- 
itiečio Miko Masio penkių 
veiksmų dramą “Gyvenimo 
bangos”, kurioje vaizduoja
mas Amerikos lietuvių gy
venimas. Tai tas pats vei
kalas, kuris pirmą kartą 
buvo suvaidintas 1947 me
tais Detroite.

Veikalo repetavimas ir 
parengimas eina pilnu tem
pu. Jau įvyko net 43 repe
ticijos, buvo atšlifuotos 
kaip reikiant atskiros sce
nos, beliko sumontuoti vei
kalą, dar keletas repeticijų 
ir viskas tvarkoje. Premje
ra norėta parodyti ar Spa
lio šventėms, ar Konstitu
cijos dienai, žodžiu—dides
nės šventės proga. Bet stai
ga įvyko nenumatytos kliū
tys: viena artistė susirgo 
ir paguldyta ilgesniam lai
kui į ligoninę, o kita, A. Si- 
mutytė, staiga ištekėjo ir 
išvyko gyventi pas vyrą į 
Klaipėda. O jos vaidmuo 
buvo labai atsakingas, tai 
Liudvisės, kuri yra viena 
pagrindiniu. Tain atsitikus 
reikėjo ieškoti kitų artistų 
ir dabar Liudvisės rolę ga
vo “Vilniaus” sanatorijos 
medicinos sesuo Irena Bal- 
čienė.

Kas bus toliau?
Šiuo metu veikalo pasta

tomas vėl eina i galą. Pre
mjera numatoma sausio 
mėnesio vidurvie. Tuo pa- 
stetvmn iau dabar vra di
delis susidomėjimas ne tik 
Druskininkuose, bet ir to
liau. Jau dabar žmones 
nrašo aHistus su tuo veika
lu atvvkti pas juos į mie
stelius ir kolūkius... kad 
vietose galima būtų susipa
žinti su g wen imu Ameri
koje. kurioie daoo-olis turi 
riminiu. Juozas Plažiriskas 
sako, kad no Druskininkų 
nirmoie eilėje bus anlanky- 
ti Kansuko. Varėnos. Vei
sėju. Lazdiiu ir Ka.nčiamie- 
«čio įmestai. Veikalo nrem- 
iera susidomėjo Vilniaus 
televiziia, nori padaryti 
spektaklio montažą, kurį 
galės matvti visa Lietuva.

Patvs artistai sugalvojo 
laMi gražu to nastatvmo 
aniforminima: jau dabar 
atiduota spausdinti • specia
ls afišos, snektaklio pro
gramos, o taip pat fotogra
fijos pagalba bus padaryti 
specialūs ženkliukai, ku
riuos lietuvaitės, ansirengę 
lietuviškais tautiniais rū
bais prisegs prie krūtinės 
kiekvienam atėjusiam j 
spektaklį.

Bet ir tai dar ne viskas. 
Juozas Blažinskas su savo 
artistais z pavasarį laukia 
atvykstant pjesės autoriaus 
Miko Masio, kuriam nori 
parodyti pastatytą jo vei
kalą. O Miko dukters Ste
fanijos jie prašvs suvaidin
ti Liudvisės vaidmenį. Tai 
būtų visiems didelė sensa
cija, ir visi tikisi, kad Ma
stai neatsisakys jų vilčių 
nateisinti ir atvyks Lietu
von pažiūrėti savo veikalo.

§tai tos kelios mintys anie 
Druskininkus, jų darbo 
žmones, scenos meno mėgė
jus. Apie tai, kaip praeis 
premjera, parašysiu vėliau, 
nes esu pakviestas joje da
lyvauti.

Juozas Chlivickas

—Vakar buvau mieste, žiū
riu, eina toks bernas, apka
binęs mergą, ir abu bučiuo
jasi. Gėda! Pasileidimas!

Čia priėjo Kindziulis ir 
tarė:

— Sėdėk, bobule, namuo
se ir nieko papiktinančio 
nematysi* .. .
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HERBERT J. GANS

Mūsų dienų socialiniai 
protestai Amerikoje

Herbert J. Gans yra sociologas, Columbia University ' - x------------
mokslinis bendradarbis, čia pateikiamos kelios ištraukos aPle J° darbo sąlygas arba 
iš jo straipsnio “lNew York Times Magazine,” pavadinto 
The “Equality Revolution.”

Kada nors mokslininkai, į metus (jų vidutinės paja- 
rašyaami mūsų dienų istori- mos buvo $7,945, o vėles- 
ją, pastebės, kad musų lai- nieji Miesto U niversiteto 
Kų protesto judėjimai nebu- daviniai parodė vidutines 
vo vien vargsųjų žmonių1 New Yorko šeimos paja- 
protestai. Martino Liuterio 
Kingo žygyje dalyvavo ne 
vien tiktai beturčiai, o 
aukštųjų mokyklų maištau
jantieji studentai daugely
je atvejų yra kilę iš pasi
turinčių seimų. Ir net neg
rų getuose maištai buvo ke
liami, nors toli gražu ne 
turtingųjų, bet ir ne pačių 
skurdžiausių gyventojų.

Protestas prieš nelygybę
Mūsų dienų socialinis 

protestas yra nukreiptas 
. pries nelygybę, kuri dar 

egzistuoja Amerikos gyve
nime. Lygybes reikalavi
mas pasireisKia įvairiose 
formose: vieni ieško pa
prastos, grynos lygybės, Ki
ti — didesnes demokrati
jos, platesnio dalyvavimo 
savo darbovietės ir savo 
valstybes reikaluose, vėl ki
ti nori didesnio savaran
kiškumo, autonomijos, tei
sės būti tuo, kuo jie nori 
būti, ir gyventi taip, kaip 
jie norėtų gyventi. Visi tie 
reikalavimai suplaukia į vie
ną: žmones nori patys ap
spręsti savo gyvenimą, jie 
nori panaikinti nelygybes— 
ekonomines, politines ir so
cialines, kurios dabar truk
do jiems patiems nustatyti, 
kaip jie nori praleisti savo 
neilgas dienas šiame < pa
saulyje.

Nepriklausomybės Dekla
racijoje buvo įrašyta, kad 
visi žmonės yra sutverti ly- 
gūs (žinoma, neskaitant 
vergų), ir amerikiečiai ti
kėjo, kad jie yra lygūs, ar
ba bent gali būti lygūs. Ta
čiau nelygybių yra Ameri
koje, ir rimčiausia iš jų yra 
socialinė nelygybė.

Maždaug penkta dalis vi
sų šio krašto žmonių gyve
na ties arba žemiau taip 
vadinamos “skurdo ribos.” 
Tai reiškia, kad keturių as
menų šeimos, gyvenančios 
mieste, metinės pajamos 
nesiekia $3,300 minimumo, 
ir ta dalis dar padidėja, pri
skaičius visus tuos, kurie 
nebuvo apimti paskutinio 
gyventojų skaičiavimo (pvz., 
14% visų negrų vyrų). 7% 
šeimų, kur uždarbis svyruo
ja tarp $3,300 ir $4,300 į 
metus, skaitosi “beveik 
skurdžiais,” taigi išeina, 
kad beveik trečdalis mūsų 
krašto žmonių uždirba ma
žiau pragyvenimo minimu
mo, ir beveik du trečdaliai 
šių žmonių yra baltieji.

Turtingieji didelėje 
mažumoje

Nepaisant visur skelbia
mo fakto, kad Amerikos vi
suomenė yra turtinga (af
fluent), nedaug jos piliečių 
iš tikrųjų gali pasidžiaugti 
turtingumu. Darbo statis
tikos Biuras skelbia, kad 
mieste gyvenančiai keturių 
asmenų šeimai reikia į me
tus $9,376 (o gyvenant New 
Yorke—daugiau negu $10,- 
000) “kukliam, bet pakan
kamam gyvenimo standar
tui išlaikyti.” Tačiau 1966 
metais 69% Amerikos šei
mų su dviem vaikais turėjo 
mažiau pajamų negu $9,000
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mas $6,684, negrų ir puer- 
torikiečių šeimų pajamos 
tesiekė $4,754 ir $3,949).

Bet ir $9,400 metinių pa
jamų vargiai ar pakanka 
gyventi be rūpesčių, ir’ tei
singiau būtų pasakyti, kad 
musų dienų “turtingieji” vi
suomenės nariai, uždirban
tieji į metus daugiau $15,- 
000, sudaro tiktai 9% visų 
amerikiečių. Kiekvienas vis 
dar rūpinasi, kaip suvesti 
galus su galais, ypač, kai 
••gero” gyvenimo standar
tas per .paskutinį dvide
šimtmetį labai pašoko.

Nelygybės didėjimas
Tiesa, ir uždarbiai per tą 

laiką pakilo, ir $9,400 įme
tus daugumoje šalių skaito
si labai daug. Net Ameri
kos vargšų jų pajamos skai
tytus! daug tokiame kraš
te, kaip, pv., Indija. Bet pa
lyginimai čia neturi reikš
mės, ir žmogaus uždarbis 
turi būti vertinamas tos ša
lies standartais, kurioje jis 
gyvena. Be abejo, universi
teto profesorius, kurio pa
jamos siekia; $15,000 į me
tus, priklauso prie to 1% 
turtingiausių mūsų Žemės 
žmonių, bet šis faktas dar 
nereiškia, kad jam lengva 
apmokėti savo ipoteką 
(mortgage) ir leisti savo vai
kus į aukštąjį mokslą. Ir 
jeigu toks žmogus turi eko
nominių problemų, tai ką 
jau sakyti apie beturčius, 
kurių norai ir viltys yra to
kie patys, bet kurie turi 
verstis iš $3,300, ar net ma
žiau.

Socialinė nelygybė Ame
rikoje charakterizu o j a m a 
dar ir tuo faktu, kad 5% 
Amerikos turtingųjų gauna 
20% viso krašto pajamų, 
tuo tarpu kaip 20% betur
čių gauna tiktai 5% tų pa
jamų.

Dar ir kitos nelygybės
Yra ir kitos ekonomines 

nelygybės. Pvz., geri dar
bai dabar reikalauja bent 
B A laipsnio (bachelor’s de
gree), o daugelis šeimų, 
nors ir ne beturčių, negali 
siųsti savo vaikų į aukštą
sias mokyklas. Darbas taip 
pat ne visiems užtikrintas. 
Universitetų profesori a m s 
yra užtikrintas neterminuo
tas darbas, profesionalai ir 
baltos apykaklės tarnauto
jai (white collar workers) 
gauna tvirtus atlyginimus ir 
retai atleidžiami iš darbo, 
net depresijų metu. Tačiau 
fabrikų darbininkai, aptar
naujantis personalas ir ne
nuolatiniai žemės ūkio dar
bininkai vis dar apmokami 
valandiniu principu, ir tie, 
kurie nepriklauso unijoms, 
gali būti atleisti iš darbo be 
jokio perspėjimo.

Ekonominė nelygybė turi 
dar kitą aspektą. Kai kurie 
valdininkai ir baltos apy
kaklės darbuotojai gali pa
reikšti savo nuomonę dėl 
savo darbo ar* darbovietės 
sąlygų. Bet darbininkas 
yra atleidžiamas, jeigu, jis 
prieštarauja savo bosui, ir 
tokiu atveju negauna be-

darbio kompensacijos. Vie
nu žodžiu, daugelis darbo
viečių, ar tai ofisai, ar fab
rikai, yra valdomi autokra
tiniu būdu; samdinys visa
da nelygiateisis ir turi ne 
daugiau balso, sprendžiant

f darbovietes valdymą, negu 
Kareivis, mobilizuotas į Ka
riuomenę. Jis yra tik sraig
telis didelėje mašinoje ir 
tieK teturi įtakos.

Daugiausia del nelygiatei- 
siškumo kenčia vargbieji. 
Jų darbai mažiausiai užtik
rinti, jie retai būna unijų 
nariais, ir jeigu jie gauna 
welfare pašalpą, jie gali 
likti be cento, jeigu neįtiks 
savo socialiniam darbuoto
jui (social worker). Būda
mi neturtingi, jie už visKą 
turi brangiau mokėti. Vi
siems žinoma, kad jie moka 
daugiau už maistą (kartais 
net supermarketuose), dau
giau už baldus ir kitas var
tojimo prekes, ir, kaip pa
rodė paskutinis tyrimas 
NewHavenejie moka bran
giau net už ihedicinos ap
tarnavimą.
Eilinis pilietis ir jo teises

Eilinis pilietis praktiškai 
turi mažai teisių. Kas gali 
leisti sau ginčytis su poli
cininku? Kas gali pasisam
dyti gerą advokatą? Kas 
gali pakelti savo balsą, kal
bėdamas su savo išrinktuo
ju atstovu? Praėjusių me
tų politinės konvencijos pa
rodė, kad eiliniai delegatai 
galėjo mažai ką pasakyti, 
renkant kandidatus į prezi
dento postą arba spren
džiant politines platformas.

Yra ir kitų nelygybių, ku
rių piliečiai lyg ir nejaučia. 
Daugelyje miestų, pvz., 
greitkeliai retai aptarnau
ja vargšųjų rajonus, tikrai 
geri gydytojai ir teisinin
kai yra prieinami tik tur
tingiesiems. Ir turtingieji, 
ir beturčiai nedaug tegali 
pasisakyti dėl jiems rodo
mų televizijos programų 
arba dėl mokesčio' už elekt
ros energiją, kurį nustato 
elektros kompanijos.

Seniau, kai daugumas 
žmonių uždirbdavo - tiktai 
tiek, “kad pragyventi,” žmo
nės buvo užinteresuoti gau
ti kuo daugiau pajamų ir 
nesirūpino lygiateisiškumu 
savo kasdieniniame gyveni
me. Vargšas žmogus ėmė 
(ir dabar tebeima) bet kokį 
pasitaikantį darbą, nes jam 
reikalingi pinigai užmokėti 
už savaitės maistą ir mėne
sio nuomą. Darbininkų kla
sės ir neturtingųjų sluoks
nių atstovai ir dabar mažai 
tegali rinktis, jie imasi 
kiekvieno darbo, kuris su
teikia jiems ir jų šeimoms 
bent kiek patogesnį gyveni
mą.

Bet labiau prasigyvenę 
vidutinio luomo atstovai jau 
nori turėti tokį darbą ir 
karjerą, kur jie ras dau
giau savarankiškumo ir ly
gybės, daugiau asmeniško 
pasitenkinimo. Todėl didelis 
skaičius baigiančiųjų moks
lus ieško daugiau asmeninės 
laisvės; akademinėse karje
rose, jie vis mažiau links
ta į biznį, kas rodo, kad 
jie atmeta autokratiją 
kuri viešpatauja dau
gelyje didžiųjų korpora
cijų. Dabar žmonės, pasie
kę ekonominio gerbūvio, 
pradeda galvoti apie neeko
nominį savo darbo aspektą. 
Jie nori jausti pasitenkini
mą savo dąrbe savo liku
siai gyvenimo daliai.
Studentija ir negrai kovoja

Labiausiai aktyvūs kovo

ja už lygiateisiškumą ir sa
varankiškumą yra studen
tai ir negrai.

Visuose studentų maiš
tuose yra šis Denaras bruo
žas: stuaentai nori būti 
traktuojami Kaip suaugę, 
taigi Kaip lygus piliečiai, 
jie nori teises dalyvauti 
savo mokyklų tvarkyme, 
bie reiKaiaviinai yra Kelia
mi ne vien studentų uz ue- 
mokratinę Visuomenę, bet 
ir vis uaugiau liberalių ir 
net konservatyvių studen
tu.

Panašius reika 1 a v i m u s 
lygiateisiškumo ir demoKra- 
Kratijos kelia ir jaunieji ge
to gyventojai. Prieš kele
tą metų jie, atrodo, siekė 
integracijos, norėjo tapti 
baltosios vsuomenes lygia
teisiais nariais. Pamatę, 
kad baltoji Amerika pasiū
lė integraciją tiktai kai ku
riems, nedaugeliui išrinktų
jų, ir pareikalavo už tai asi
miliacijos su baltųjų daugu
ma, jaunieji negrai pradėjo 
reikalauti kitos lygybės. 
Tvirtindami, kad juodoji 
spalva yra gražiausia, jie 
tuo nori pabrėžti, kad juo
das yra lygus baltam, ir 
reikalaudami teisių patiems 
tvarkyti savo bendruome
nės reikalus, jie reikalauja 
to, ką jų baltieji kaimynai 
jau seniai turėjo, 
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Laisvė ir laisvė
Kai Amerika tapo nepri

klausoma šalimi, skaitėsi, 
kad didžiausia jos vertybė 
yra Laisve. Bet laisvė bū
na įvairi. Yra laisvė žmo
nėms daryti savo reikalus, 
ypač neribotai daryti pini
gus, nesiskaitant su tuo, 
kiek žalos tokia laisvė at
neša kitiems. Buvo taip pat 
laisvė neišmanėliškai ir be
saikiškai eikvoti mūsų kraš
to gamtinius turtus. Šian
dien “laisvės” šūkį dažnai 
kelia pasiturintieji. Jie no
ri išlaikyti savo turtus ir 
įsigyti jų dar daugiau. 
“Laisvės” reikalauja pietie
tis rasistas, gindamas savo 
valstijos įstatymą, kuris 
laiko negrus “jų vietoje.” 
“Laisvės” reikalauja savi
ninkas, norėdamas parduo
ti savo namus baltajam, ir 
tiktai baltajam, kuris tik 
norėtų juos pirkti. Šitokios 
ir panašios “laisvės” buvo 
pagrindinis mūsų visuome
nės principas, jos ideologi
ja.

žvilgsnis į ateitį
Straipsnio autorius H. 

Gans bando mesti žvilgsnį į 
ateitį.

Ateityje, atrodo, didesnės 
lygybės, demokratijos ir sa
varankiškumo reikalavimas 
apims vis daugiau kitų gy
venimo sričių. Jau dabar 
kai kurie vidurinių mo
kyklų mokiniai pradeda rei
kalauti tokių p^t teisių, 
kaip universitetų studentai. 
Valstybinės pašalpos (pub
lic welfare) gavėjai jungia
si, organizuojasi, norėdami 
baigti su autokratine pa
šalpų išmokėjimo sistema. 
Valstybiniai tarnautojai 
streikuoja dėl geresnių dar
bo sąlygų ir didesnių atly
ginimų. Mokytojai reika
lą ja daugiau teisių klasėje, 
o New Yorko mokytojai — 
teisės dėstyti ten, kur jie 
nori. Socialiniai darbuoto
jai nori daugiau savaran
kiškumo, padedant savo 
globotiniams, o policininkai 
reikalauja teisės dirbti sa- 
yo darbą taip, kaip jie skai
to teisingai, nepatiriant, 
kaip jie tai vadina, “poli
tinio įsikišimo” į jų darbą. 
Individo teisė apsispręsti 

dėl savo darbo yra profesi
onalo idealas, ir gal būt, 
darbininkai pradės siekti 
tokių pat privilegijų, kaip 
profesionalai.

Gal būt, lygiateisiškumo 
reikalavimas apims ir di
džiąsias korporacijas bei 
valstybines įstaigas, kurio
se dirba vis daugiau ir dau
giau žmonių. Galima ma
tyti tą dieną, kada balto
sios ir mėlynosios apykak
lės žmonės vieningai parei
kalaus sau pelno dalies ir 
balso, tvarkant korporaci
jos reikalus.

Vartotojai irgi nesnaus
Gali pasikeisti ir vartoto

jų reikalai. Pirkėjai vis 
uaugiau reikalauja Kultūri
nes aemoKraujos, ir ateis 
laiKas, Kada žmonės steigs 
vartotojų unijas ir koope
ratyvus, Kurie pateiks jiems 
preKes, nepriklausomai nuo 
didžiųjų urmų - gamintojų, 
leievizijos žiūrovai gan su
sivienyti ir J reikalauti ge
resnių bei įvairesnių pro
gramų, negu kad jiems da- 
nar rodo didieji tinklai.

Jau dabar keičiasi žmonių 
pažiūra į religiją, einama 
prie didesnės laisvės. Lan
gelyje atvejų kunigas jau 
neoe dvasisKas tėvas, jis 
tampa savo parapijos tar
nu, ypač protestantų baž
nyčiose. Bet ir daugelis ka
talikų atsisako klausyti po
piežiaus įsakymų del gim
dymo kontroles ir kitų, ne
pripažįsta dogmų, primeta
mų jiems “iš viršaus.” Po
sakis “dievas miręs” iš tik
rųjų reiškia, kad atmetama 
sena dievo koncepcija kaip 
nesuklystančio autokrato.

Dideli debatai vyksta da
bar dėl garantuotų metinių 
pajamų. Šio principo rė
mėjai ieško didesnės lygy- 
gybės Amerikos visuome
nei, jie nori pašalinti skur
dą. Priešininkai gi mano, 
kad garantuotos metines 
pajamos sumažins žmonių 
norą dirbti. Bet patyrimas 
rodo, kad, pvz., profesoriai, 
bei kiti profesionalai, ku
riems faktiškai seniai yra 
suteiktos garantuotos meti
nės pajamos, nepraranda 
savo noro dirbti. Skurdas 
padaro žmogų apatišką, me
ta jį į depresiją. Garan
tuotos pajamos suteiktų 
žmonėms emocionalinį ir 
ekonominį saugumą, pakel
tų viltis, padidintų savigar
bą ir panaikintų jausmą, 
kad jie yra išmesti iš vi
suomenės gyvenimo. Žmo
nės stengtųsi surasti geres
nį darbą, pakelti savo gy
venimo lygį, ragintų savo 
vaikus daugiau ir geriau 
mokytis.

Dideli pasikeitimai
Ateitis gali atnešti Ame

rikoje daug visokių pasikei
timų, atsiras naujos idėjos. 
Kas, pvz., galėjo laukti 
prieš keletą metų, kad ge
to žmonės atsisakys nuo 
tradicinio integracijos sie
kimo, arba kad aukštųjų 
mokyklų studentai sukils 
prieš savo fakultetų admi
nistraciją ir reikalaus sau 
lygių teisių?

Nėra abejonės, kad senos, 
atgyvenusios tradicijos ne
pasitrauks be pasipriešini
mo, be kovos. Bet kai žmo
nės įsitikina, kad jie nebe
gali pasitenkinti esama pa
dėtimi, jie kovoja, ir naujų 
idėjų represavimas būna 
efektingas Jik tam tikrą 
trumpą laiką. aKs neatsi
tiktų artimiausioje ateity
je, Amerikoje kova už ly
gybę vyksta, ir nors proce
sas yra lėtas ir kova tarp

būtų

apie

naujo ir seno yra sunki, ji 
tebevyksta. Ši kova bus 
laimėta. Tačiau jeigu val
dantieji Amerikos sluoks
niai nesupras šio neišven
giamo proceso ir bandys jį 
stabdyti, Amerika gali at
sidurti tokiame socialinia
me ir politiniame konflikte, 
kokio dar nėra mačiusi jos 
istorija.

Santrauką sudarė ir 
išvertė iš anglų kalbos

I. Vladimirovienė

LLD reikalai ■<
Naujas Centro Komitetas 4

Balsavimas į Centro Komitetą užsibaigė su gruo
džio' 15 d. Balsavimo blankas patikrino LLD 1-mos kuo
pos išrinkta komisija—Koste Rušinskienė, Jonas Gužas ir 
Jurgis Waresonas.

Komitetas išrinktas 1969 ir 1970 metams. Jį sudaro: 
Ieva Mizarienė, Antanas Bimba, Katrina Petrikienė, Jo
nas Gasiūnas, Jonas Grybas, Povilas Venta ir Valys 
Bunkus.

Alternatai: Petras Šolomskas, Stephen Vetchkis, 
Anne Yakštis ir Jonas Lazauskas.

8.00 1

Nuo praėjusio pranešimo spaudoje iki pabaigos 1968 
metų, aukų gavome' sekamai:

LLD 6 apskr., per A. Lipčių, Eddystone, Pa. $10.00
Kalifornietis .....................................................
Per Ireną Levanienę, Niujorko Lietuvių

Moterų klubo narės—Anna Cibulsky ...
V. ir I. Pranaičiai ..................................

S. F. Smith, Los Angeles, Calif.....................
74 kp. nariai, per K. Thomas, x

New Kensington, Pa.
S. Bijavičius .............................................
K. Tamošiūnienė .....................................

Suzana Kazokytė, Frackville, Pa., 81 kp. narė
A. Gabalis,, Lynbrook, N. Y., 1 kp. narys ....
19 kp.. nariai, per J. Kaminską, Chicago, III.

P. Kazeliūnas .................................. i...

5.00
5.00
5.00

5
/

5.00
2.00
3.00

1.00
1.00

J. A. Dwarsh, Hood River, Ore........................
John Kuniskis, Scranton, Pa.,

5 kp., Newark, N. J., per J. Stanelį.........
Smulkiais ..........................................................

Širdingai dėkojame visiems už aukas .
Ieva Mizarienė

y Centro sekretorė

1.00
.50

/ 
s

J. Gasiūno knygą perskaičius
Perskaičiau J. Gasiūno 

parašytą knygą “Mano de
šimtmečiai Amerikoje.” 
Knyga gera, geri apdarai. 
Ji galės eiti iš rankų į ran
kas ir vis bus sveika. Daug 
nuotraukų. Daug skaity
tojų, kurie dalyvauja dar
bininkiškame judėjime, ma
tys ir savo paveikslą, nes 
visi daugiau ar mažiau pa.- 
našiai dirbo dėl darbinin
kiško judėjimo.

Bet knygoje yra kaip ir 
negerai. Jeigu būtų tiktai 
Gasiūno darbas, tai nieko 
nesakyčiau, nenorėčiau au
toriaus užgauti. Bet kny
gos pabaigoje įdėti kiti pen
ki vardai (redaktoriaus, ko
rė ik to riaus ir kt.), kurie 
prie knygos prisidėjo. Tai 
nežinau, kas knygą apdar
kė. Atrodo, kad dirbo pu
sėtinai sunkiai, kad tikruo
sius vaidus ir pavadinimus 
sužalojo. Miestų ir valsti
jų pavadinimai sudarkyti 
taip, kad 'negalima atpa
žinti

Visus šumm'ėti būtų labai 
daug, bet dėl pavyzdžio pa
minėsiu" Norwoodo chorą, 
kūjais žmones linksmindavo 
Massachusetts vate t i j o j e, 
taip iškraipyta, kad norint 
surasti, ant žemėlapio, kur 
ta vieta randasi, niekaip 
nebūtų galima surasti. Man 
rodosi, kad pavadinimus 
reikėjo rašyti ftaip, 
teisingai rašomi; Tai 
daug geriau.

O kai i perskaičiau
ūkininkus, tai jau tikra bė
da. Ūkis rašomas ferma. 
Žodis nelietuviškas ir ne- 
angliškas. Šis žodis lietuvių 
kalbai netinkamas, jis tik

gadina gražią lietuvišką 
kalbą. Atrodo, kad Lietu
voje kas nors įsisavino šį 
žodį, bet neišmoko teisingai 
parašyti. Juk angliškai ūkis 
rašomas farm, o ne ferma.

O šiaip knyga gera, ir 
patariu visiems ją perskai
tyti. Knygoje yra daug ge
rų duomenų, kurie visiems 
verta žinoti. i

Haverhill, Mass.

VĖLIAVŲ LIEPSNOS
Skraido lėktuvai 
Virš galvų ir debesų. 
Pripildytas rūpesčių 
žemėje tebeesu.

Sukas planetos
Pagal Keplerio dėsnius.
Nuo minčių ir darbo
Kaip galaktika plėšiuos.

Kyla raketos.
Žemė keikia ir murma.
Didvyrių vardą 
Pasiima marmuras.

Sprogsta napalmas y 
Vietname.
Karys po palme, 
Po žeme.

Žemėje trūksta
Duonos ir darbo
Žemėje tarpsta
Vargas ir rūgtys.

Žemėje plaikstos 
Vėliavų liepsnos. 
Vaikščioja laikas 
Spalio lieptais.

Marmuras atmena 
Amžius ir drąsą.
Gatvėje akmenis 
Nuprausia rasos.

Gatvėje lieka 
Įspaustos pėdos— 
Nūdiena lieptais 
Spalio nuėjo.

Skraido lėktuvai
Virš rūpesčių ir galvų.
Žemė plaukia
Nojaus laivu.

Žemėje plaikstos 
Vėliavų liepsnos. 
Vaikščioja laikas 
Spalio lieptais.

Jonas Jurevičius

x
✓ r

Kartą vyras žadėjo žmo
nai :

— Daugiau negersiu. | 
Čia priėjo Kindziulis 
tarė:

— Bet ir mažiau ne!
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Detroit, Mich
^Klubas Gerai Gyvuoja

Senų lietuvių organizaci
jos Amerikoje pradėjo šlu- 
buot, kuomet nariai pradė
jo senti ir mirti, o jų vai
kai nebuvo išmokyti daly
vauti organizacijose, ir to
dėl jaunuolių nesimato. Bet 
biskį kitaip yra Detroite. 
Čia gyvuoja Detroito Lietu
vių Klubas, ir gal yra vie
natinė organizacija Ameri
koje, kur yra tiek čia gimu
sių ir augusių, kurie sykiu 
su senaisiais dirba šioje or
ganizacijoje.

Ši organizacija suorgani
zuota prieš apie 45 metus, 
ir joje dirbo lietuviai, kurie 
dabar jau paseno. Bet kuo
met jų sūnūs ir dukros pa- 
tėmyjo, kad seniesiems lie
tuviams reikia pagalbos, tai 

‘ pradėjo rašytis į Klubą. Jie 
dabar sako, kad jie ateina į 
šią organizaciją pagelbėt 
pažangiems lietuviams Det
roite, ir jie ją globos, kad 

‘ ji gyvuotų ir kad lietuvybė 
Detroite neišnyktų.

Tokių jaunų žmonių jau 
dabar yra apie 50, ir kiek
viename susirinkime įstoja 
vis daugiau. Pav., pereita
me priešmetiniame susirin
kime įstojo net dešimts, ir 
jie yra buvusio Aido Choro 
nariai. Štai jie: Ruth Gu
gas, Charles Tvaska, Min
nie Tvaska, Ann Tvaska, 
Alvina Jacobson, Stella 
Smith, Valentine Daubar, 
Antoinette Garelis, Albena 
Lyben ir Casmere Skarups- 

* kas. Galima sakyt, kad be
veik visas Aido Choras jau 
priklauso Detroito Lietuvių 
Klube. Valdyboje jau se

niai darbuojasi jauni čia gi
musieji: Alfons Rye, Emma 
Rye, Stefanija Masytė, Keis
tutis Garelis, Servitas Gu
gas ir Ann Bagdon. Tik 
mūsų vice-prezidentas Pet
ras Stasiukaitis yra vienas 
iš senesniųjų. Net į komi
siją peržiūrėjimui knygų 
įėjo du jauni: Birutė Price 
ir Povilas Petraitis.

O tai taip gerai sekasi 
su jaunuoliais todėl, kad jie 
visi buvo Ateities Žiedo 
Vaikų Draugijėlės nariai, 
jie mokėsi, Mikas Masys 
jiems padėjo. Jie priprato 

įprie choro, prie organizaci
jų. Mes 
jamės s 
mis ir

roite didžiuo- 
o jaunais žmonė- 

alime sakyt, kad 
Detroite lietuvybė nepra
nyks. O tai ačiū tiems, ku
rie juos mokė nuo mažens!

Klubo priešmetinis susi
rinkimas įvyko gruodžio 23 
d. Tarpe visokių raportų, 

- buvo rinkimas valdybos.
Bet valdyba pasiliko ta pa
ti: pirmininkė S. Masytė, 
vice-pir m i n i n k a s Petras 
Stasiukaitis, protokolų raš
tininkė Ann Bagdon, finan
sų raštininkas Servitas Gu
gas, iždininkas Alfons Rye, 
iždo globėjai: Emma Rye ir 
Keistutis Garelis.

Iš raportų pasirodė, kad

Klubo namas yra pilnai iš
mokėtas ir ižde turi virš 
trisdešimts penkių tūkstan
čių dolerių.

Per 1968 metus mirė aš
tuoniolika Klubo’ narių: 
Vincas Žilinskas, Leo Bakš- 
tis, Jim Boitkus, Frank 
Price, Vera Radžius, Vin
cas Sherman, Antanas Sa
dauskas, Michael Prake, 
Patricia Morris, Henry Ve- 
nat, Jurgis Pauliukonis, Po
vilas Kleiza, Povilas Pale- 
liūnas, Simon Keturakis, 
Charles Yakštis, Wiliam 
Wall, Juozas Aranuk ir An
tanas Žilinskas. Bet per 
metus įstojo naujų narių 24.

Po susirinkimo visi na
riai gavo veltui užkandžių 
ir gėrimų kaip pasveikini
mą su šventėmis.

Mirė Povilas Lyben
Gruodžio 21 d. mirė Povi

las Lyben ir buvo palaido
tas gruodžio 24 d. Nors ve
lionis nebuvo Klubo narys, 
bet po laidojimo visi susi
rinko į Klubą ir buvo pa
vaišinti. Velionis paliko 
dideliame liūdesyje žmoną 
ir sūnų Raymond, kuris su 
žmona Albena yra Klubo 
nariai. Beje, Albena yra 
Jurgio ir Sofijos Nausėdų 
dukrelė.

Sulaukimas Naujų Metų
Jau daug metų kai visi 

laukiame Naujų Metų Klu
bo patalpose. Šiais metais 
taipgi susirinko daug klu- 
biečių ir jų draugai’ ir ba- 
liavojo iki ryto. Nors šie
met daug senų narių nesi
matė Klube, bet jų vietas 
užėmė Klubo jaunimas ir 
visi entuziastiškai pasitiko 
Naujus Metus.

Metinis Susirinkimas
Klubo metinis susirinki

mas įvyks sausio 26 d., 10 
vai. ryte. Klubiečiai turė
tų būtinai dalyvauti ir iš
klausyti metinius raportus, 
o tie raportai visuomet bū
na gražiai prirengti ir pa
teikti.

Draugijų Svetainė
Kadangi Draugijų Svetai

nėje įvyko nelaimė ir pra
dėjo sienos ir grindys lūžt, 
o savininkas nieko netaiso, 
tai organizacijos turėjo iš 
ten kraustytis kitur. O kuo
met tų organizacijų nariai 
yra Klubo nariai, tai jau
na valdyba priėmė jas vi
sas, ir dabar po vienu sto
gu visi lietuviai gyvuos. Ai
do Choro muzika, pianas ir 
knygos suvežta į Klubo pa
talpas, ir jau girdėjau, kad 
jaunimas kalba apie prisi
rengimą prie LDS Seimo, 
kuris įvyks Detroite. Ma
nau, kad jie Seimo progra
mą padarys įvairų. Detro- 

, itas gyvuoja gerai!
Stefanija

Chicago. — Taikos Tary
ba šaukia platų pasitarimą 
vasario 22 d. kovai prieš ka
rą Vietname.

Sveikinu su naujais 1969 metais visą “Lais
vės” kolektyvą, bendradarbius, rėmėjus, skaitytojus. 
Linkiu, kad 1969 m. būtų laimingi, kad nebūtų ka
rų, tiktai taika pasaulyje. Taipgi sveikinu savo gi
mines T. Lietuvoje, Valančiauskų šeimą, žemaičių 
Kalvarijoje, linkėdama visiems stiprios sveikatos.

P. V. Gasparienė
Grand Rapids, Mich.

Philadelphia, Pa.
Minėsime 60-ųjų sukaktį

Tai jau virš 60 metų, 
kuomet lietuviai sus t o j ę 
prie Richmond St. ir Alleg
heny Ave. kalbėjo, tarėsi, 
kad čia yra patogi vieta pa
statyti namą su sale skait- 
lingesnėms sueigoms, kon
certams.

Būrelis jaunų vyrų sudėjo 
reikiamą sumą pinigų ir 
nupirko sklypą prie Tilton 
St. ir Allegheny Ave.

Žemė buvo nesvietiškai 
apversta visokiomis išmato
mis ir apaugus krūmokš
niais. Jauni lietuviai ryž
tingai dirbdami apvalė že
mę, surinko kiek pinigų 
parduodami šėrus ir po ke
leto metų pastatė puikų na
mą su didele, pavadinta Mu- 
zikale, sale. Šiame mieste 
tai buvo pirmutinis lietuvių 
didelis namas.

Pašalpinių klubų ir drau
gijų buvo ir toje miesto da
lyje, taipgi buvo ir švento 
Jurgio parapija. Nemažai 
keblumų darė tikėjimiškos 
pareigos, nes veik visos 
draugijos turėjo įstatymą 
nariams verstina išpažintis. 
Muzikalis klubas to neturė-i 
jo. Buvo organizuotas ko- 
operatyvinėmis te i s ė m i s : 
kaip įsigijusysis kiek dau
giau šėrų, taip ir pirkęsis 1 
šėrą skaitėsi lygus narys. 
Bet turėjimas šėro pasiro
dė per silpna narystė. Pa
šalpos narystė pastovesnė.

Pagyvenus, pajuto sunku
mų kaip šėrininkų klubas, 
taip ir pašalpinės, kurių 
buvo daug pristeigta. Bu
vo pradėta visame mieste 
vykdyti drau-jų vienijimas.

Kadangi Muzikalis klubas 
turėjo didžiausią namą, tai 
prie jo visos draugijos pri
siglaudė, padarė šį klubą 
pašalpinių.

Dabar iš kelių lietuviškų 
namų ir iš daugelio drau
gijų turime tik vieną Mu
zikali namą.

Klydo tie, kurie manė, 
kad naujieji ateiviai sustip
rins draugijas. Klydo ir 
tie, kurie nedaleido suvie
nyti Liet. Republikonų klu
bą su Muzikaliu klubu.

Muzikaliame klube ir mo
terys gali priklausyti pašal
pos skyriuje, mokėdamos 
po 50c. per mėnesį. Jų veik
mė gali būti labai daug ver
ta draugijai. Bet bėda, kad 
čia arti randasi švento Jur
gio bažnytėlė. O tas Jurgis 
su savo baltu kumeliuku la
bai daug suėda.

Dabar, pragyvenus tiek 
daug metų, yra rengiamas 
jubiliejinis banketas su kon
certu sausio 18 dienos va
karą savame name.

Jaunieji ateiviai dar ga
lėtų tolokai pirmyn pastum
ti šios draugijos išlaikymą. 
Deja, jie ne tokie, kaip kad 
buvome senieji! Jiems.“Lie
tuvos laisvinimo” raketas— 
svarbiausias. Ir praturtėji
mo noras didžiausias.

Maldos už “laisvintojus,” 
miškinius, urvinius. Rink
liavos visokiems “laisvini
mams.” Ir vis iš tų pačių 
žmonelių!

Ne be reikalo senelis, ka
daise buvęs vietos salei vai 
lytoj as, graudžiai suaima
navo : Ak tu, šventasis” 
Jufgi Jurgi, tu su tuo bal
tu kumeliuku mums per 
daug kainuoji. Argi tiesa, 
kad tu sutrypei, nudūrei tą 
“smaką,” kuris norėjo pra
ryti karalaitę ?..
\ Senas kliiibfelis

St. Petersburg, Fla.
LLD 45-os kuopos pirmas 

šių metų susirinkimas
Įvyko 1969ųjų metų sau

sio 5-os ryto 11 vai., Laiš
kanešių salėje. Oras pasi
taikė nelabai malonus, sau
lutė po lietingais debesiais 
pasikavojusi. Šalta. Bet na
rių susirinko gana daug. 
Puiku!

Kuopos pirmininkė Pau
lina Blaškienė atidarė susi
rinkimą, paprašė visus už
imti savo vietas. Tvarkos 
vedėja išrinkta Adelė Pa
kalniškienė. Prot. raštinin
kas Julius Greblikas patei
kė visų 1968 metų veiklos 
raportą, atžymėtinai gerą.

Su pasididžiavimu galima 
pabrėžti, kad kuopa gyvuo
ja pavyzdingai ir turi 174 
narius. Dar ir šiandien 
įstojo 5 jaunesnio amžiaus 
nariai, drg. Šermikas, Ed
ward ir Bella Šermikas, Al
bert ir Rose Tivson.

Parengimų per metus tu
rėjome 41, įskaitant kon
certus kartu su Dainos My
lėtojų grupe, kuri iš tikrų
jų yra mūsų gausių paren
gimų pažiba. O mūsų drau- 
I ges moterys, parengimų šei
mininkės, pagelbstint ir vy
rams, sudaro planus, kokius 
valgius pagaminti, kad sve
čius patenkintų. Čia irgi 
nelengva problema.

Negalima pamiršti ir mū
sų darbščiųjų vajininkų, 
Vilkausko ir iRubo. Jie dir
ba kol sugaudo “Laisvės” ir 
“Vilnies” skaitytojus. Taip 
vieningai, sutartinai dirb
dami padarome nemažai 
pajamų. Nešykštaudami iš- 
aukojame spaudos ir ap- 
švietos labui gana stambias 
dovanas. Galime pasidi
džiuoti, kad 1968-ji metai 
buvo tikrai darbingi ir gau
sūs.

Pradėjus naujuosius 1969 
metus manome nenuleisti 
rankų. Dirbsime ir toliau, 
kaip ir visada. Tik kyla 
klausimas: Ką atneš nau
jai išrinktas prezidentas? 
Ar baigs Vietname karą? 
Ar pagerins darbo žmonių 
buitį ? Teks pamatyti, į ku
rią pusę vėjai pradės pūs
ti...

Mieliems draugams lais- 
viečiams linkiu laimingų 
naujųjų 1969 metų, geros 
sveikatos ir sėkmės visame 
darbe.

Anna Wallins

Klaipėdos uoste
Doke — vandenynų milžinas

Laivų remonto įmonėje 
Nr. 7 pradėtas doke remon
tuoti 17,900 tonų vandens 
talpos ir 153 metrų ilgio 
motorlai v i s “Komsomolec 
Litvy”. Tai pirmas tokio 
stambaus tonažo laivas, pa
keltas dokiniam remontui 
Klaipėdoje.

Iki karo Klaipėdos laivų 
remonto ir statybos įmonė, 
priklausiusi vokiečių kapi- 
listams Lindenau, atlikdavo 
tik mažo ir vidutinio tonažo 
laivų remontą. Didžiojo Tė
vynės karo metais sugriau
tos įmonės vietoje išaugo 
stambi eksperimentinė įmo
nė žvejybos traleriams re
montuoti. O jūrų prekybos 
uosto teritorijoje pastatyta 
laivų remonto įmonė Nr. 7, 
priklausanti Jūrų laivyno 
ministerijai. Joje viekia ga
lingas gelžbetoninis plau
kiojantis dokas, kuriame 
galima remontuoti stam
bius okeaninius laivus.

Dabar Klaipėdoje stato
ma nauja, didžiausia Pabal
tijyje laivų remonto įmonė. 
Per metus ji atliks įvairių 
laivų remonto darbų dau
giau už 100 milijonų rublių.

HELP WANTED-MALE-FEMALE

Sėkmingas reisas
Baltijos laivyno vidutinio 

tralerio Nr. 35 įgula pus
ketvirto menesio žūklavo 
gaubiamuoju tinklu Norve
gijos jūroje. Lenktyniauda- 
dami V. Lenino gimimo 100 
-ųjų metinių garbei, žvejai 
sugavo 8,700 centnerių žu
vies ir viršijo reiso užduotį. 
Viršytas taip pat žuvies rū- 
šingumo planas, už 3,600 
rublių sutaupyta žūklės 
priemonių.

Philadelphia, Pa.
Socialinio mokslo forumas

Penktadienį, sausio 17, 
Hotel Philadelphia, North 
Broad ir Vine, 6-ame aukš
te, įvyks socialinio mokslo 
forumas. Pradžia 8:30 vai. 
vakare. Įėjimas $1.50, stu
dentams 75c.

Paskaitą dubs profesorius 
Herbert Aptheker, .iš New 
Yorko. Tema: “Revoliuci
jos pobūdis. Dr. Aptheker 
yra žymus marksistas.

Temple universiteto pro
fesorius dr. Gaylord. C. Le- 
Roy pasakys (įžanginę kai-, 
bą. Vėliau bus klausimų ir 
diskusijų.

Visi kviečiami dalyvauti.

Manoma, kad mandagiau
si žmonės yra prancūzai. 
Vienose Paryžiaus kapinė
se aptiktas toks užrašas: 
‘‘Atleiskite, kad neatsistoju 
pasveikinti Jūsų, kai atei
nate prie mano poilsio vie
tos.”

HELP WANTED-MALE-FEMALE
WANTED full or part time 

Female barber, with experience. 
Call KI 3-9938 bet. 8 AM & 6 PM 

Except Sat., Sun. & Mon.
(1-3)

HOUSEKEEPER. Turnersville, 
N. J. Cook and care for beautiful 
new home. Love 2 children, 1 
school age. Live in or out. Own 
room, TV, air cond. 2 days off. 
Salary negotiable.

609-227-6464.
(1-3)

WOMAN. For modern union 
laundry plant. No experience neces
sary. Steady work. Apply LANDY 
TOWEL & LINEN SERVICE 
Blair & Schuylkill Ave.

(1-6)

NURSE
Companion, some knowledge of 

nursing. 24 hr. duty. Two days 
off per week. PO 9-1992. 10 AM- 
5 PM.

(1-7)

HOUSEWORK — COOKING.
Wynewood. Experienced only. $70 

salary. 4 adults. 5 days. 11 AM. till 
after dinner. Sleep out. Refined. 
Recent and focal references reqd.

Call MO 7-5974
(2-6)

SEWING Teacher. Pos. open for 
woman with knowl. of sewing. Co. 
offers excel, working conds. Sal. & 
comms, on sales. 5-day wk. Paid va
cation, paid holidays. Employe be
nefits & stock option plans. The 
Singer Co.. 4516 Frankford. Ave.

(2-5)

INSURANCE
CLERK TYPIST

If you are able to type at least 50 
wpm, we have positions available 
with challenging opportunities and 
diversified duties. Top salary along 
with excellent company benefits.

Apply
CRUM & FORSTER

772 Public Ledger Building 
6th & Chestnut Sts., Phila., Pa.

(2-3)

OIL BURNER—SERVICEMAN.
Suburban area housing accommoda
tions provided. Experienced. Excel
lent opportunity, reply by letter, 
stating age, experience and salary 
desired to:—JAMES D. RUFE, 73 
E. Ashland St., Doylestown, Pa., 
18901. (1-5)

FACTORY WORKERS for gene
ral work in new cosmetic plant; 
$2 per hour to start, paid holi
days and vacation benefits.

TANGEE COSMETICS
400 Gotham Parkway, 

Carlstadt, New Jersey. 935-1700.
(96-105)

TRUCK DRIVERS

Deliver in Metropolitan area for 
large Bayonne Lumber Yard. Steady. 

Call 201-437-9200.
(96-102)

AUTOMOBILE Mechanic. 1st 
class. Paid uniforms, top wages, 
full benefits. To join the service'- 
team of Phila’s largest Pontiac 
dealer. Apply: Lou Block Pontiac, 
49th & Chestnut, Tony Leone, Mgr. 
SH 8-7400.

(1-7)

AUTO. Make a change in 69. 
Two general line technicians need
ed for Phila., finest Pontiac dealer. 
We offer an opportunity to work, 
on any pay system you choose. 
Contact Al Harriman at BA 6-0451 
& NI 4-6166 Sun. & after 5 PM.

(1-3)

TO
MESSENGER

PACK AND DELIVER
FLOWERS

CALL KI 5-1760
(1-3)

ELECTRICIAN Maintenance.
Mfg. firm in S. Phila needs man 
exp. in trouble shooting and maint. 
AC and DC equipment for the 4-12 
& 12-8 shifts. Liberal benefits, incl. 
Blue Cross & Blue Shield. Call 
DE 6-2000.

(1-7)

Tranzitinis šaldytuvas
Kai pilnais triumais iš 

žūkles rajonų sugrįžta į 
uostą transportiniai laivai, 
kranto darbuotojai skuba 
iškrauti juos ir išsiųsti už
sakovams atgabentą žuvies 
produkciją.

Jei vagonai - šaldytuvai 
gaunami laiku, viskas vyks
ta sklandžiai. Jeigu ne — 
kranto darbuotojai susidu
ria su dideliais sunkumais, 
besistengdami išsaugoti žu
vies produktų kokybę.

Netrukus ši problema bus 
išspręsta. Jūrų žvejybos uo
sto teritorijoje baigiamas 
statyti ir netrukus stos į ri
kiuotę didelis tranzitinis 
šaldytuvas, kuriame bus 
galima saugoti iki 6,000 to
nų žuvies produktų.

Afrikoje zebrų kaimenės 
kartais išdrįsta pulti pavie
nius liūtus. Zebra, užpuolę 
liūtą, priverčia bėgti 50-100 
kilometrų. Kai liūto jėgos 
išsenka, zebrai nusikama
vusį žvėrių karalių sutry
pia.

KEYPUNCH OPERATOR
with diversified duties to work 

pleasant. CC law office.
Call Miss Bross

K15—4012

in

(3-7)

Skysti apmušalai
Sunku klijuoti sienas po

pieriniais apmušalais, nes 
šio proceso negalima me
chanizuoti. Varšuvos Staty
binės technikos mokslinio 
tyrimo instituto specialistai 
parengė vadinamųjų “skys
tų” apmušalų technologiją.

Tradicinį tinką ir popie
rių pakeitė tam tikras plast
masinis skiedinys. “Skysti” 
apmušalai gali būti paga
minti iš celiuliozės, popie
riaus ir tekstilės atliekų. 
Skiediniu sienos padengia
mos įprastais tinkuotojų 
įrankiais arba nesudėtin
gais pu'rkštuvais.

Nauji “apmušalai” tvirti, 
netrūkinėja, nesiraukšlėja, 
greit džiūva ir nebijo drėg
mės.

PAPER CONVERTING. MACHINE 
HELPERS. PAPER HANDLERS. 
HANDYMEN. GEN’L WARE
HOUSEMEN. Hospitalization and 
fringe benefits. Equal opportunity 
Employment. A chance for ad
vancement. ROOSEVELT PAPER 
COMPANY.

7601 State Rd. DE 1-5000
Mr. Sam Chaiken.

(1-3)

FACTORY HELP
6 day week. Good opportunity 

to advance in an expandirig com
pany. $124.80 to start, all benefits. 
Call

STABILIZED PIGMENTS 
201-985-7300, 9 to 4:30.

(96-101)

SCRANTON, PA.

Mirus

Jurgiui Liepai ir 
Domicėlei Elinskienei

Apgailestaudami, kad netekome savo idėjos 
draugų, kartu pareiškiame gilią užuojautą ve
lionių artimiesiems.

ASSEMBLERS
IT TAKES A

GROWING COMPANY
TO GIVE YOU THE

CHANCE TO MOVE UP
And... we’re one of the fastest 
growing manufacturers of preci
sion testing equipment and sys
tems. The opportunity to get 
ahead is here—and will depend 
strictly on your initiative and 
ability. Starting wages arc ex
cellent and the benefits are 
complete.

If you have a high degree of 
mechanical aptitude and the abi
lity to read assembly blue
prints.—

CALL 855-9545 
OR APPLY TO
AMfrEK/Testing 
Equip. Systems 

8th & MAPLE STS. 
LANDSDALE, PA.

Equal Opportunity Employer
(3-4)

An

Ona Čerkauskaitė
Petronėlė Indriulienė
Margarita Gluoksnienė
Jonas Gluoksnis
Marė Čerkauskaitė
B. Tuškevičius
Ella Sakevičiūtė

1 • Sadie Ruseckienė

Marė Truikienė
Ignas Klevinskas
A. Galinauskas
Stasys Rauduvė
Lucija Raudu vienė
J. Valukiene-Miskovich
Jonas Petraitis
Kazys Genys

4

CAR WASH ATTENDANTS
full time. Young company will pay 
top dollar for good men to help us 
grow. Paid holidays, vacations, tips. 
Fully automatic, no washing. Report 
SPARKLE KWIK CAR WASH, 8'6 
Old York Rd., Jenkintown and Ox
ford Circle, Phladelphia.

(3-9)

Susipažinkite su vidurvaka- 
riuose lietuvių veikla, 
kite dienraštį “Vilnį”, 
sas: 3116 So. Halsted 
Chicago, HL 60608. 
merata $10 metams.

skaity- 
Adre- 

Street, 
Prenu-

I
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New Yorke ruošiamas didelis susitikimas su turistais 
iš Lietuvos formoje dainų - muzikos ir vakarienės

Pranešama, kad jau yra 
susidaręs platus komitetas, 
daugumoje iš čia gimusių ir 
augusių lietuvių, kurie lan
kėsi Lietuvoje ir ten buvo 
gražiai sutikti ir šiltai pri
imti, suruošti šaunų susiti
kima su turistais iš Lietu
vos.

Susitikimas ruošiamas 
sausio 26 dieną, kai svečiai 
jau pavažinėję po Ameriką 
grįš atgal į tėvynę ir sustos 
mūsų didžiajame New Yor
ke. Salė jau esanti paimta. 
Susitikimas įvyks Maspe- 
tho Lietuvių Piliečių Klubo

kurie

Skelbiama, kad susitiki
mas bus žavingo koncerto 
ir gausios vakarienės for
moje. Reikia tikėtis, kad 
su susitikimo smulkmeno
mis rengėjai pasistengs pla
čiąją visuomenę supažindin- 
dinti artimiausioje ateityje 
per spaudą ir kitomis susi
siekimo priemonėmis.

Svarbu, kad tie, 
norės su svečiais iš Lietu
vos Susitikti, jiems dešinę 
paspausti, pasikalbėti, pasi
vaišinti ir padainuoti, iš 
anksto apsispręstų sausio 
26 dieną, sekmadienį, nie
kur kitur nenuklysti.

Kaip General /Tours fir
ma, kuri rūpinasi turistų 
reikalais, skelbia, turistų 
lankymosi dienos ir vietos 
bus' tokios:

astronautus
Washingtonas.— Apollo 8 

astronautai buvo Kongre^b 
sveikinti. Prez. Jonhsohas 
iuos perstatė ir. suteikė at- 
sižymėjimo medalius. As
tronautas Bormanas dėkojo 

| K o n g r e s u i už paskyrimą 
Sausio 13-15 d. — Phila- Apollo projektui 24 bilijonų 

delphia <Loterių. Jie atliko istorinę
Sausio 15-17 — Washing-[mokslinę misiją, jis aiškino, 

įkuria pradėjo Galiliejus ir 
p'iti pirmieji mokslininkai, 
i Tie sakė esą pasirengę ir

Sausio 22-24 — Los An- toliau tęsti erdvių užkaria- 
•”imus.

Sausio 10 d. jie buvo New 
Yorke iškilmingai priimti.

Lindsay įteikė
i ūems Įmesto raktą.

tonas
Sausio 17-19—Bostonas.
Sausio 19-22 — Chicaga

cisco
Sausio 25-28 — New Yor-i Majoras

> kas.
Taip pat jau daugmaž! 

žinoma turistų grupės dau-' 
gumos sudėtis. Be kitų, at-; Kompartija kviečia socialis- 
vyksta šie Lietuvos sūnūs itus į vieningą veiklą darbo 
ir dukros: ' I žmonių kovose.

Paryžius. — Prancūzijos

Dvi savaites Vilniuje vyko tarprespublikinis M. K. Čiur
lionio pianistą ir vargonininką konkursas. Jis parode, kad 
Lietuvos nacionalinio meno milžino M. K. Čiurlionio muzika

ii

I i

r

į

i

užkariauja vis platesnį atlikėją ratą ne tik mūsą respubli
koje, bet ir visoje Tarybą Sąjungoje.

Nuotraukoje: vargonininkai laureatai (iš kaires į dešinę) 
Bernardas Vasiliauskas (I vieta), Eugenijus Lisicina iš Rygos 
(II vieta) ir Giedrė Lukšaitė (UI vieta).

(Alg. Brazaičio nuotrauka)

notice. v
Your cooperation in adher

ing to the above instructions 
will be appreciated.

Edward H. Essig 
Postmaster

Eduardas Kaniava — vie
nas žymiausių Lietuvos 
operos dainininkų. Neabe
jojame, jog šiame susi
tikime turėsime progos 
pasižavėti jo balsu ir ta
lentu, kaip neseniai žavėjo
mės Virgilijaus Noreikos 
pasirodymu.

Dainius Trinkūnas—taip 
pat vienas iš pačių žymiau
sių Lietuvos muzikų-pianis- 
tų.

Laimonas Noreika — iki 
didelių aukštumų iškilęs ak
torius.

Juozas Grušas — rašyto
jas.

Antanas Gudaitis — dai- 
’ įninkąs.

Eduardas Balsys — kom
pozitorius.

Kazys Macevičius — dide
lio kolūkio pirmininkas, iš
leidęs atsiminimų knygą.

Vytautas; Kazakevičius— 
žurnalistas, rašytojas.

Eugenijus Meškauskas —

Kongresas sveikino Nepaprastai gražiai

į

I i

filosofas, universiteto dės
tytojas.

Lionginas šepetys — Kul
tūros ministras.

Ona Minkevičiūtė — mo
kytoja, Aukščiausiosios Ta
rybos prezidiumo pirminin
ko pavaduotoja, iš Obelių.

Januševičius — architek
tas.

Mykolas Požarskas — 
Spaudos komiteto pirminin
ko pavaduotojas.

Ona Gabrielaitienė, Šiau
lių “Verpsto” fabriko dar
bininkė, Aukščia u s i o s i o s 
Tarybos narė.

Viktoras Starošas — at
sižymėjęs filmų (kino) ope
ratorius.

Stase Borisienė — televi
zijos režisierė.

Jonas Gureckas — Klai
pėdos miesto majoras.

Regina Kulikauskienė — 
viena žymiausių istorikių, 
archeologė.

Kalbama, kad grupėje 
gal bus ir įžymus kompo-

pavykus dailės paroda
Amerikos lietuvių liaudies 

dailininkų kūrybos dviejų 
dienų paroda praėjusį sa
vaitgali labai gražiai.. pavy
ko. Salė buvo pilna gražios1 
lietuviškoš publikos. Ir 
gamta padėjo. Nors, oras 
buvo šaltokas, bet per abi 
dienas saulė skaisčiai švie
tė. (

Parodą atidarė Aido Cho
ras su sa,vo solistais.
'Buvo iškviestas žurnalis

tas Albertas Laurinčiukas 
nublika ir dailininkus pa
sveikinti. Apie paroda jis 
labai gražiai, šiltai atsilie- 
nė. Pagvrė liaudies daili
ninkus. kurie .savo kūrvba. 
nagiedrina . palinksmina 
mūsų gvvenima. Palinkėjo 
iipmq tolimesnes sėkmės.

Mačiau. Salomėja Narke- 
lifmn.itp darė nuotraukas. .

įmonės pnžiūrinėio eks- 
nnnatus. užkandžiavo ir 
šnolrpiosi.

Anie narod^s turini, anie 
eksponatus ir dailininkus, 
kurie su savo kūryba šioje 
parodoje pasirodė, parašys 
mūsų koresnondentas A. 
Gilmanas. Tikimės, kad jau 
skaitysite penktadienio 
“Laisvėje”.

Rep.

UNITED STATES POST 
OFFICE, JAMAICA, N. Y. 

11431
January 7, 1969

To: All Publishers of 
Second-Class Matter

Duo to lack of shipping fa
cilities resulting from a Long
shoremen’s strike, the Post 
Office Department has placed 
an embargo on the accept
ance and transmission of sur
face mail to any country of 
Europe, Africa, Middle East 
and the Caribbean Islands.

In addition, the embargo 
applies to surface mail ad- 
ressed to the Virgin Islands 
and Puerto Rico.'

Please note the embargo 
does not apply to mail add
ressed to Military Personnel.

These instructions will re
main in effect until further

zitorius-muzikas Dvarionas 
ir kiti.

Niekados, niekados pir
miau tokios skaitlingos ir 
įvairios . savo pašaukimais 
svečių grupes iš Lietuvos 
dar nesame turėję Ameri
koje.

Reporteris

Iš IDS 13 kuopos 
susirinkimo

Sausio, 8 d.- įvyko LDS 
13 kp. susirinkimas. Narių 
dalyvavo vidutiniai. Valdy
bos raportai buvo geri. Pa
sirodo, kad visi nariai pa- 
simokėję mo-^estis už 1968 
metus. Juozas Cibirka buvo 
susirgęs ir netrukus mirė 
gruodžio 21 d.

Kuopos pirmininkė Elena 
Jeskevičiutė raportavo, kad 
iš LDS centro gavo visų na-- 
rių stovio nuorašą, kuris 
rodo, kad visi nariai pilnai 
užsimokėję.

Už parengimo komisiją 
raportavo Valentina Ne
vins, kad gruodžio 15 ir 22 
dd. parengimai gerai pavy
ko, nors prastas oras pa
kenkė 15 d. parengimui.

Nutarta nuo parengimų 
likusias dovanas panaudoti 
kaip “door prize” susirinki
mų pabaigoje. Šiame susi- 

1 rinkime dovaną gavo Va
lentina Nevins.

Valdyboje pasiliko beveik 
visi tie patys: pirm. E. Jes
kevičiutė, Vice pirm. J. Ga
liūnas, finansų sekretorė 
Anna Yakštis, /iždininkas 
Wm. Malin, iždo globėjos 
Valentina ,Nevins ir Caroli
ne Baretela, (nauja). Proto
kolu sekretoriui Petrui Ba- 
barskui mirus, laikinai ap
siėmė užnildyti vietą Valen
tina Nevins-, ’ iki kuopa iš
rinks naują sekretorių.

Kalbėta apie nauju narių 
Įrašymą. Anna Yakštis aiš
kino, kad nas mus yra jau
nesnio amžiaus narių, kurie 
o-ali pasikelti savo apdrau- 
da. Tai būtų naudinga Su
sivienijimui. Bet daug svar
biau gauti viena kitą nau
ją narj, kad galėtume atpil
dyti mirusiųjų vietas.

Po susirinkimo pirm. E. 
Jeskevičiutė visus dalyvius 
pavaišino 
mu, taipgi buvo 
užkandžių.

Svarbu visiems 
ti, kad sekamas 
mas įvyks vasario 5 d. “Lai
svės” salėje, Ozone Park, 
N. Y. Tame susirinkime vi
si galėsime pradėti mokėti 
savo mokestis už 1969-me- 
tus.

stipresniu gėri- 
kavos ir

įsitėmy- 
susirinki-

13 kp. narys

Seniausias žurnalas 
užsidarė

New Yorke išeinąs se
niausias žurnalas “The Sa
turday Evening Post” už
sidarė, nepaisant to, kad jis 
turėjo pusketvirto milijono 
skaitytojų. Jis pradėjo išei
dinėti pfieš 147 metus.

Žurnalo leidėjai teigia, 
kad jo išleidimas pastarai
siais metais kasmet duoda
vo po 10 milijonų dolerių 
nuostolių.

Washingtonas.—1968 me
tais nedarbo rata siekė 3.6 
proc, visos darbo jėgos, 
skelbia Darbo departamen
tas.

Kompartija smerkia 
Rockefellerio taksus
Jungtinių Valstijų Ko

munistų Partijos New Yor- 
ko valstijos komitetas pas
merkė gub. Rockefellerio 
siūlymą pakelti 1 cento tak
sus ant produktų ir kartu 
sumažinti 5 proc budžetą.

Dabar už įvairius pirki
nius mokame 5 procentus, 
tai Rockefelleris nori, kad 
mokėtume po 6 procentus. 
O tai vėl apsunkinimas be
turčiams.

Budžeto sumažinimas, ži
noma, paliestų daugiausia 
beturčių padėtį. Būtų ma
žiau skurdžiams pašalpų, 
mažiau mokykloms ir ki
tiems visuomenės reika- 
•amq.

Todėl Kompartija ragina 
valstijos Asamblėia ii* Se
natą nepriimti gub. Rocke
fellerio pasiūlymą, bet pri
imti budžetą, kuris remtų
si progresyve taksų siste
ma, kuri takšnotų turtuo
lius, milijonines korporaci
jas ir t. t.

Lietuvaitės paveikslas 
meno parodoje

Natalija Jasiukynaitė in
formuoja, kad jos pieštas 
paveikslas išstatytas paišy
bos ir skulptūros metinėje 
parodoje, kurią rengia The 
National Arts Club.

Paroda prasidėjo šešta
dienį, sausio 12 ir tęsis iki 
sausio 26 d. Galerija pub
likai atdara nuo 1 vai. iki 
6 vai. kasdien.

The National Arts Club 
adresas: 15 Gramarcy Pk., 
So., New York, N. Y.

Senas laisvietis ir “Lais
vės” Direktorių Tarybos na
rys Gustavą Diržuvaitis pa
sidavė į ligoninę. Jis bėdos 
turi su akimis. Praėjusį 
ketvirtadienį buvo operuo
tas.

Jis randasi New York 
Eye & Ear ligoninėje, 310 
East 14th St. Nežinia, kaip 
ilgai turės ten būti, bet ti
kimės, kad greitai sugrįš 
namo. Linkime draugui 
Gustavui greitai ir pilnai 
susveikti.

Washingtonas.—1968 me
tais trafiko nelaimėse už- c
mušta 55.225 žmonės, su
žeista 1,980,000, skelbia Na
tional Safety Council.

Sylvester, Ga. — 24 mer
ginas, areštuotas protesto 
demonstracijoje, sugrūdo į 
10 pėdų pločio ir 12 pėdų 
ilgio kambarėli, ir jame iš
laikė 36 valandas.

| ST. PETERSBURG, FLA.

I Antanas Jurevičius
I Mirė 1969 m., sausio 7 d.
I Apgailestaujame netekimą pažangiosios visuo-
I menės nario, spaudos palaikytojo. Reiškiame už-
I uojautą jo žmonai Agnes (Kavaliauskaitei), dūk- ,
I rai Olgai, broliui Stephen ir jo šeimai, broliams
I Lietuvoje. Taipgi Agnės seserims Margaret Cowl,
1 Helen Kudirkienei ir Lilijai, ir visiems kitiems ve-
I lionio artimiesiems. •

Ieva Mizarienė
I A. C. Baretela Dr. A. ir M. Petrikai
I A. Bimba S. SasnaI J. Grybas J. Siurba
I J. Gužas P. M. Šolomskas
I J. Jordan S. Večkys
I J. J. Lazauskai P. N. Ventai
I Bill Malin Anne Yakstis
I A. V. Nevins J. V. Gašlūnai

KRISLAI
(Tąsa iš 1-mo pusi.)

Ir taip į tą klausimą teis
me nebuvo atsakyta.

Bijoma, kad taip gali įvykti 
ir su Sirhan Sirhan. Kas nors 
ant jo gali pasikėsinti, kad 
teisme tiesa nepaaiškėtų. Po
licija jį saugojantis dieną ir 
naktį. Bet, kkip^zinia, ir Os- 
waldas buvo nušautas dviejų 
policistų vedamas iš teismo...

Ne visada policija yra gera 
apsauga. Kai ji nori nematy
ti, užsimerkia.

Čekoslovakija gyvena didelį 
persiorganizavimą. Iš čekų 
ir slovakų sudaroma federali
nė valstybė. Slovakai nebe- 
pasitenkino senąja valdymosi 
forma. Jie mažumoje, jie bu
vo skriaudžiami. Dabar jie 
reikalauja balso centrinėje 
valdžioje. Kadangi preziden
tas ir premjeras yra čekai, jie 
reikalauja parlamento pirmi
ninko posto. Ir gaus, ir turės 
gauti.

Slovakų komunistinė vado
vybė mažiau paveikta užsie
ninės kurstymo :propagandos. 
Ji nuoširdžiai siekia draugiško 
sugyvenimo ir kooperavimo su 
visomis socialistinėmis šalimis. 
Kai kurie čekų vadai tokio 
nuoširdumo nėra Įrodę. Lai
kas jiems savo svyravimą 
griežtai pakeisti.

Paryžiuje tebesibarama ir 
tebesiderama dėl konferenci
jos stalo formos. Kartais at
rodo, kad visi diplomatai jau 
sutiks su apvaliu stalu, bet 
kas nors pakyla ir užprotes
tuoja. Ir vėl ginčas. . .

Atrodo, kad ten sėdi ne 
rimti diplomatai, bet maži vai
kai. Bet taip tik atrodo.

Stalo forma reiškia daug 
daugiau. Po1 stalo formos 
kauke slypi Saigono militaris- 
tų užsispyrimas Liaudies Išsi
laisvinimo Fronto nepripažin
ti, su jo atstovais nesiskaity
ti, juos “atiduoti” šiaurės 
Vietnamui. Jie sako, kad pa
tys Pietų Vietnamo žmonės 
prieš diktatūrą nekovoja, kad 
čia nėra civilinis (naminis) 
karas ir t. t.

štai kas slepiasi po tuo 
misterišku stalu.

Nepiliečiai privalo 
persiregistruoti

Justicijos departamentas 
primena visiems šioje šaly
je gyvenantiems svetur gi- 
miams nepiliečiams sausio 
mėnesį persiregistruoti ant 
tam tikrų pašte gaunamų 
kortų parašyti savo vardą, 
pavardę ir antrašą, taipgi 
registracijos numerį ir nu
nešti kortą į artini i ausį paš
tą, arba paduoti laiškane- 
v • •
S1U1.

Nepadarius to gali užsi
traukti skaudžią bausmę.

Persiregistruoti reikia 
kas metai, sausio mėnesį.

Motery Klubo narėms*
Trečiadienį, sausio 15

6 vai. vakare, “Laisvės” sa> 
Įėję įvyks Niujorko Lietu
vių Moterų klubo pirmas 
šių metų susirinkimas. Ja
me bus raportai iš 1968 me
tu veiklos. c

Turėsime galutinai nus
pręsti Moters Dienos minė
jimo mitingo programą.

Gi, po susirinkimo, mūsų 
nenuilstamos narės — Julė 
Lazauskienė ir Nellie Skųb- 
liskienė, žada pavaišinti vi
sas.

Valdyba (2-3)

Pranešimas
Ozone Park, N. Y.

LLD 185 kp. susirinkimas 
įvyks antradienį, sausio 14, 
Laisvės salėje. Pradžia 2 
vai. popiet. Būtinai svarbu 
visiems kuopos nariams da-4 
lyvauti. Po parodos išgir
site raportus. O tie, kurie 
dar negavote naujos kny
gos, ateikite atsiimti.

Kp. pirmininkas

Crimes on the increase 
in New York City 
Crimes reported to the 

police in New York City 
and arrests both rose dur
ing November of 1968.

The number of reported 
crimes against the person 
and property in the month 
was 14.8 per cent higher 
than in November, 1967. Ą 
Felony arrests rose 14 per 
cent in the same period,1 
and misdemeanor arrests 
were 30.7 per cent higher.

Reports of burglaries . 
rose 7.9 per cent from No* 
vember. 1967, and the 11- 
mnnth burglarv total was 
17.2 per cent higher than 
during the same period of 
1967.

Arrests for narcotics fe-t 
lonies rose 33.4 per cent 
during November with 893 
compared to 670 in 1967. 
For the first eleven months 
of 1968, narcotics felony 
arrests r^se/ 33.2 ner cent, 
with 8.800 compared with 
6,605 in 1967.

The Police Department’s 
figures for reported crim£ 
include the seven principal 
offenses which are trans
mi tied to the FBI each 
month for inclusion in that 
organization’s nation - wide 
crime index.

A comparison of report
ed crime for the first 11 
months of 1968 showed a 
rise of 23.5 per cent ove^ 
the same period in 1967. 
Reports of crimes against 
the person were 35.1 per 
cent higher, while reports 
of crimes against property 
rose 21.2 nor cent.

Police Department

New Yorke šiuo metu yra 
apie miliiona žmonių, gyve
nančiu iš pašalnos. Tai dvi
gubai daugiau, kaip, 1966 m.

Detroit, Mich. — Auto
mobilių pramonė turi 1,435, 
000 nenarduotu automobi
lių, 1968 m. gamintų.

f REIKALINGA
REIKALINGA MOTERIŠKE (VI

DUR AMŽIAUS) PRIE VALYMO 
DARBO. DVI VALANDAS, NUO 6 
IKI 8 V. RYTO. DEL DAUGIAU 
INFORMACIJŲ PRAŠOM KREIBt 
TIS I WIHTĘ HORSE TAVERN? 
86-16 JAMAICA AVE. WOODHA# 
VEN, N. Y. TEL. VI 6-9519.
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