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KRISLAI
Rašytojas Vacys Reimeris 
1969 metu LTSR kalendorius 
LMS festivalis ir 

suvažiavimas
Turistai iš Lietuvos 
Ir mano sveikinimas

Rašo Ieva Mizarienė

. Lietuvos savaitraščio “Lite
ratūra ii- Menas” vyriausias 
redaktorius Vacys Reimeris 
užsitarnavo glebi pasveikini
mų. Jis randasi tarpe šešių 
Tarybų Sąjungos literatūros 
ir meno veikėjų, kurie tapo 
Nehru vardo 1968 metų pre
mijos laureatais Indijoje. 
Premija suteikta V. Keime
riui už jo eilėraščių ciklą apie 
Indiją.

Prie progos, nors prabėga
mai-, reikia pasveikinti V. Kei
merį už jo naujai išleistą 19- 
68 metų pabaigoje eilėraščių 
knygą “Delnai”. Knyga iš
leista “Vagos” leidykloje Vil
niuje; gražiai apiforminta. 
Ir, tariant V. Keimerio žo
džiais: ‘‘Kiekvienu r eilėraščiu 
mes pakviečiame 1 skaitytoją 
žvilgtelėti pro vis naują lan
gą į gamtos ir žmogaus pa
saulį.”

Manau, plačiau bus pasisa
kyta mūsų spaudoje apie šią 
knygą. O dabar galima tik 
palinkėti mielajam V. Keime
riui viso geriausio.

Manau ne vieną užsienyje 
gyvenantį lietuvį pasiekė Ta
rybų Lietuvoje išleistas 1969 
metams savaitinis kalendo
rius. Jis -paruoštas Kultūrinių 
Ryšių su Užsienio Lietuviais 
Komiteto, o išleistas “Min
ties” leidyklos Vilniuje. Ka
lendorius skirtas, kaip sako 
leidėjai, “Gimtojo Krašto” 
skaitytojams.

Tai puiki dovana! Kiekvie
name puslapyje, tai nuotrau
kų Lietuvos gamtovaizdžių, 
tai žymesniųjų įvykių atspal
vių, tai pasižymėjusių žmo
nių fotografijų. O kitoje pu
sėje puslapio yra daug įvai
rių biografijų, pranešimų, ži
nelių, mįslių, ir taip panašiai. 
Visiems metams puikaus pa
siskaitymo.

Sveikiname Kultūrinių Ry
šių su Užsienio Lietuviais Ko
mitetą ir “Minties” leidyklą 
už taip gražų darbą.

Lietuvių Meno Sąjunga 
smarkiai ruošiasi suvažiavi
mui ir festivaliui. Tai įvyks, 
pagal didžiumos choristų-na- 
rių nutarimą, Miami, Florido
je. Laikas: kovo 22-2,3 die
nomis. Tikiu, visi sutiksime, 
kad tai puikus tarimas ir vie
ta įdomi.

Manau, visi chorai steng
sis pasiųsti ne tik delegatus 
į suvažiavimą, bet taip pat 
ir talentingiausius savo ar- 
tistus-menininkus, 'kurie galė
tų prisidėti prie pagražinimo 
festivalio programos.

O šiomis dienomis po mūsų 
JAV didesnius miestus ke
liauja grupė turistų iš T. Lie
tuvos. Iš viso jų yra 22, ku
rių tarpe randasi 4 moterys. 
Laimingi esame tie lietuviai, 
kurie gyvename miestuose, 
įeinančiuose į turistų keliala
pį. žinau, dori lietuviai, kiek
viename mieste sugužės pasi
tikti, 'paspausti ranką šiems 
maloniems turistams, kurių 
tarpe randasi žmones iš įvai
rių mokslo Šakų, profesijų ir

PREZIDENTAS NIXONAS PERĖMĖ JAV VALDŽIA■t.

d

Kongresas pakele prezidentui ir 
kitiems viršininkams algas; 
pensininkams tik pažadėjo

Washingtonas. — Kong
resas ir Senatas užgyrė 
prez. Johnsono pasiūlymą 
pakelti algas prezidentui, 
kongresmeną m s, senato- 
riams ir kitiems viršinin
kams.

Prez. Nixonas gaus algos 
$200,000 į metus. Senatoriai

Šaukia prieškarinę konferenciją 
įvairių tikėjimų dvasininkai

Washingtonas. — Įvairių 
tikėjimų dvasiškiai šaukia 
konferenciją Vietnamo ka
ro klausimu vasario 3, 4 ir 5 
dienomis Washingtone.

Konferencijos šaukėjai at
stovauja 25,000 narių viso
se Jungtinių Valstijų vals
tijose.

Jie pasirinko svarbią kon

Ispanijos intelektualai ragina 
sulaikyti kalinių kankinimą

Madridas.—Daugiau kaip 
1,300 Ispanijos žymių inte
lektualų pasirašė 31 pusla
pio pareiškimą, kuriame iš
dėsto, kaip politiniai kali
niai Ispanijos kalėjimuose 
brutaliai kankinami. Jie

Mirė du žymūs Tarybų Sąjungos 
mokslininkai

Maskva. — Mirė dr. Ge- 
orgi N. Speransky 95 me
tų amžiaus. Jis buvo vy
riausias vaikų specialistas, 
įkūręs vaikų kliniką Mask
voje 1910 metais, taipgi jis 
įsteigė Pediatrikos (vaikii 
ligų tyrinėjimo) mokyklą, 
parašęs tuo klausimu daug 
mokslinių raštų. 1957 me
tais jis buvo apdovanotas 
Socialistinio Darbo Didvy
rio titulu.

Taipgi mirė Vladimiras 
Sakarovas, 66 metų am-

šiaip kolūkių bei dirbtuvių 
darbininkų.

New Yorke, man atrodo, 
būsime itin laimingi, nes tu
ristams rengiamas dideliu 
mastu visų lietuvių pobūvis 
sausio 26 d. Maspetho Lietu
vių Piliečių Klubo salėje.

Justas Paleckis minės 70 me
tų gimtadienį, o Antanas 
Bimba—75 metų sausio 22 d.

Geniališkas plunksnos val
dytojas Juozas Baltušis rašo 
“Laisvėje” apie abu šiuos 
draugus. Patariu visiems 
“Laisvės” skaitytojams būti
nai pasiskaityti.

Mano linkėjimai, prie ku
rių žinau prisideda visi dori 
lietuviai, abiems draugams— 
ilgiausių metų, sveikatos ir 
energijos daPbuoiis' visuome
niniame darbe kaip iki šiol. 

ir kongresmenai—po 42,500 
į metus, kabineto nariai — 
po 60,000, Auksei a u s i o j o 
Teismo nariai—60,000 ir tt.

Tuo pačiu kartu tik ža
dama pakelti pensijas tiems 
pensininkams, kuriems la
biausia reikėtų pakelti.

ferencijai svarstyti temą:
“Vietnamas ir Amerikos 
imperijos ateitis”. Apie 
kdnfe r e n c i j ą informuoti 
kongresmenai, senatoriai ir 
kiti vyriausybės pareigū
nai.

Konferencijos šaukė jai 
yra griežti karo priešai, 
kovoja už taiką.

reikalauja, kad kalinių, kan
kinimas būtų sulaikytas.

Tarp pasirašiusiųjų yra 
artistai J. Miro ir A. Ha- 
pies, rašytojas J. Goytisolo 
ir keli kiti, keletas kunigų, 
mokslininkų.

žiaus, Tarybų Sąjungos ge
netikas. Genetika yra bio
logijos šaka, tirianti orga
nizmų paveldėjimo ir jų 
kitimo reiškinius.

Žemės drebėjimas 
Europoje

Istanbul, Turkija. — Sau
sio 15 d. ištiko smarkus že
mės drebėjimas pietrytinė
je Europoje. Drebėjimas 
padarė nemažai nuostolių 
Turkijoje, Jugoslavijoje ir 
kitose šios apylinkės vals
tybėse.

Graikijoje taipgi buvo 
jaučiamas drebėjimas, bet 
nuostolių mažai tepadary
ta. Turkijoje viename mies
telyje 8 namai nugriauti, 
kitame taipgi keletas namų 
nukentėjo.

Saugesnių laivų 
reikalaują

Tokijas. — Japonijos Jū
reivių Sąjunga reikalaują 
valdžios saugesnių laivų, 
kad būtų sumažintos ne
laimės.

Apskaičiuojama,- kad kas
met daugiau kaip po 12,000 
nelaimių ištinka Japonijos 
laivuose.

D Washingtonas.— Sausio 
20 d. prezidentas Richar
das Nixonas buvo inaugu
ruotas iškilmingose cere
monijose, nors Oras nebu
vo patogus, suvykusius lie
tus šlapino.

Republikonų lyderiai vy
ko iš visos šalies dalyvauti 
Nixono inauguracijoje ir 
po. to iškilminguose baliuo
se. Į sostinę suvyko apie 
100,000 žmonių.

Su inauguracijos ceremo
nijomis prezidento Johnso
no administracija pasitrau
kė iš vadovvbės, prez. Ni- 
xono' administracija perė
mė valdžios vaira i savo 
rankas. Nixonas patapo 
37-asis Jungtinių Valstijų 
prezidentas.

TSRS kosmonautu 
afsiekimai

Maskva. — (Sausio 16 d. 
Tarybų Sąjungos kosmoso 
laivai Sojuz 4 įr Sojuz 5 su
sitiko erdvėje ir susitikę iš
buvo keturias valandas. Tuo 
metu du Ttošnfohautai' per
sikėlė iš vieno laivo į kitą.

Tokį didžiulį atsiekima 
jie atlikę, persiskyrė. So
juz 4 į Žemę laimingai nu
sileido, Soiuz< 5 už dienos 
taipgi nusileido. Abu lai
vai nutūpė ant kietos že
mės, o ne vandenyje, kaip 
amerikiečiai astr o n a u t a i 
daro.

Tarybinė televizija paro
do, kaip laivų manievrai

KABLEGRAMOS IS LIETUVOS
Sveikina jubiliatą J. Paleckį

Vilnius.—Laikraštis “Gim
tasis Kraštas’” nemažai vie
tos skiria įžymiojo valsty
bės veikėjo, rašytojo, žur
nalisto Justo Paleckio gimi
mo 70 metinėms pažymėti. 
Paleckiui sukanka 70 metų 
šio mėnesio 22 d. Dr. Juo
zas Jurginis apžvelgia pas
tarąją Paleckio atsiminimų 
knygą “Žingsniai smėly.”

Minės Leningrado 
žmonių pergalę

Leningradas. — Antroje 
sausio pusėje šio didvyriš
ko miesto žmonės iškilmin
gai minės 25 metų sukaktį 
nuo hitlerininkų armijos 
atmušimo.

Miestas buvo apsuptas 
per 900 dienų. Tuo metu 
leningradiečiai atmušė 29 
priešo divizijas ir numušė 
tūkstantį lėktuvų. Apsupi
mas buvo atmuštas.

Laimėjo reakcijos auka
Washingtonas.—John Pa

ton Davies, išmestas iš Val
stybės departamento parei
gūnas prieš 14 metų, kai 
siautė McCarthy ragangau- 
dizmas, dabar buvo išteisin
tas.

| Kovotojai už taiką Viet- 
iname taipgi prisidėjo prie 
' inauguracijos ceremonijų 
su savo šūkiais baigti ka- 

Ira Vietname. Sekmadienį 
jie buvo surengę antikari
nę demonstraciją. Kai kur 
policija demonstrantus 
puolė. Prieškarinių lapelių 
nemažai paskleista. Primin
ta naujam prezidentui ir jo 
administracijai reikalą 
baigti karą.

Roma. — Alberto de Ste- 
fani mirė turėdamas 88 
metus amžiaus. Buvo fi
nansų ministeriu diktato
riaus Mussolinio valdžioje.

Washingtonas. — Dvi ge
ležinkeliečių unijos ruošia
si skelbti streiką, v

veikė ir kaip kosmonautai, 
“pavaikščioję” erdvėje, per
sikėlė iš vieno laivo į kitą.

Laivuose keliavo B. Voly- 
novas, V. Šatalovas, A. Je- 
lisiejevas ir J. Krunov&s.

>• » s i , * . * / . v,

Minėjo Kingo gimtadienį
New Yorke ir daugelyje 

kitu miestų buvo, vienokiu 
ar kitokiu būdu minėtas 
dr. Martino Liuterio Kingo 
40 metų^gamtadienis. Kilo 
sumanymai, kad jo gimta
dienį paskelbti nacionaline 

švente, kaip Washingtono 
ir Lincolno gimtadieniai.

Gerbiamam jubiliatui svei
kinimai plaukia adresu: 
Maskva, Kremlius.

A. Vaivutskas

Paskelbė bado streiką
Waltham, Mass. — 22 

Brandeis universiteto stu
dentai, paremdami sėdėji
mo streiką prieš negrų dis
kriminaciją, paskelbė bado 
streiką.

Japonijos socialistai 
protestuoja Amerikai
Tokijas. — Japonijos So

cialistų Partija pasiuntė 
JAV ambasadai ir Japoni
jos valdžiai protestą, kam 
įsileistas Jungtinių Valstijų 
atominis submarinas Pluger 
į Yokosuka uostą.

Planuojama vasario 4 d. 
skelbti generalinį streiką 
prieš Jungtinių Valstijų 
militarines bazes Japoni
joje.

146,000 sveturg. deportavo
Washingtonas.—1968 me

tais Jungtinės Valstijos de
portavo 146,000 sveturgi- 
mių, daugiausia meksikie
čių, nelegaliai čia atvyku
sių darbų gauti. Tai 34% 
daugiau, kaip 1967 m.

Vakarti Vokietijos mokslininkai 
sako, kad ji rengiasi gaminti 

branduolinius ginklus
Berlynas. — Astuoni Va

karų Vokietijos atominiai 
mokslininkai, pasitraukę į 
rytų Vokietiją, pareiškė, 
kad Vakarų Vokietija slap- 
t a i ruošiasi pasigaminti 
branduolinius ginklus.

Jie tai pasakė spaudos

Izraelis atmetė Tarybą Sąjungos 
planą taikai Vidurryčiuose

Jeruzalė. — Izraelio val
džia griežtai atmetė Tary
bų Sąjungos planą taikai 
Vidurryčiuose. Jis nenori, 
kad didžiosios valstybės 
kištųsi į Izraelio ir arabų 
kivirčius.

Taipgi Izraelis pasmerkė 
Prancūzijos prezidentą de 
Gaulle, kam jis sulaikė 
ginklų pardavimą Izraeliui,

Boeingo korporacija - “mirties 
gamintoja”, sako TSRS rašytojas

Maskva.—Boris Orekovas 
rašo “Pravdoje,” kad Boe
ingo korporacija, gaminan
ti lėktuvus, yra “mirties 
gamintoja.’” Apsilankęs 
Seattle, Wash., jis matė tuos 
militarinius lėktuvus, kurie

Pasitarimų metu Vietn. užmušta 
8,000 amerikiečių kareivių
Saigonas. — Nuo 1968 

metų gegužės 13 d., kuomet 
prasidėjo taikos pasitari
mai Paryžiuje, Vietname 
užmušta 8,000 amerikiečių, 
sužeista 52,927. Saigono 
kareivių užmušta 9,200. 
Amerikos militarinė ko
manda skelbia, kad tuo pa-

Pakilo negrų vaikų 
mirtingumas

Mound City, Miss.—Tarp 
1960 ir 1964 metų negrų 
vaikų mirtingumas Missis
sippi Delta rajone pakilo 
25 proc., kuomet baltųjų 
vaikų mirtingumas suma
žėjo 33 proc.

Tame rajone veikią gydy
tojai sako, kad negrų svei
katos sąlygos yra dabar 
prastesnės, negu buvo ver
gijos laikais.

Padės statyti Kubai 
televizijos stotį

Havana. — Tarybų Są
junga susitarė padėti Kubai 
pasistatyti naują televizijos 
stotį, taipgi dovanojo ato
minį reaktorių.

Susitarta su Kuba padi
dinti prekybą, Kubai labai 
naudingą.

konferencijoje rytų Berly
ne, kad Vakarų Vokietija 
statosi atominiams gink
lams gaminti projektus. To
kių ginklų gamybai reika
lingo plutomumo jie taipgi 
slaptai gauna.

kol jis su arabais nesusitai
kys.

Tuo pačiu metu Izraelio 
valdžia maloniai pasitiko 
Vakarų Vokietijos “Deut
sche Bank” tarybos pirmi
ninką Hermann J. Abs, ži
nomą hitlerininką, kurį Ju
goslavija apkaltino kaip ka
ro kriminalistą.

tuoj skrido į Vietnamą ir 
ten žmonėms sėjo mirtį.

Iš karo Vietname Boein
go korporacija darosi šim
tus milijonų pelno ir “ga
mindama mirtį” nori dar 
daugiau šimtų milijonų pel
no, rašo B. Orekovas.

čiu metu užmušta daugiau 
kaip 82,000 partizanų.

Per aštuonis pasitarimų 
mėnesius Paryžiuje nieko 
neatsiekta. Tik šiomis die
nomis susitarta pradėti 
rimtai tartis. O karas Viet
name. tebesiaučia ir žmo
nės ten tebežūdomi.

Japonija didina 
militarines išlaidas

Tokijas. — Japonija ski
ria apie du trečdalius viso 
savo nacionalinio budžeto 
militariniams reikalams — 
armijos ir policijos jėgų 
tvirtinimui.

Socialistai ir komunistai 
protestuoja prieš tai, nes 
toks budžetas didina in
fliaciją ir blogina darbo 
žmonių gyvenimą.

Dortmund, Vak. Vokieti
ja — Herbert Andorfer 
gavo pustrečių metų kalėji
mo už nužudymą 5,500 žy
dų moterų Jugoslavijoje.

Bona. — Hamburgo teis
mas nuteisė visam amžiui 
kalėj iman Karlą Reisnerį, 
buvusį hitlerininku, karo 
metu Lenkijoje nužudžiusį 
8 žydus.
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Praktiški pasiūlymai
Vidurio Rytams

ATRODO, kad Tarybų Sąjungos ir Prancūzijos vy
riausybių nuomonė apie Vidurio Rytuose padėtį yra 
gana vieninga. Abi šalys pritaria Keturių Didžiųjų su
sitarimo idėjai.

Šiomis dienomis viešai paskelbti Tarybų Sąjungos 
pasiūlymai konfliktui likviduoti. Jie turėtų būti priim
tini tiek Izraeliui, tiek arabams. Jeigu juos užgirtų 
Amerika ir Anglija, būtų surastas praktiškas kelias 
atsteigimui taikos. Deja, kol kas šios dvi šalys tokio 
užgyrimo nėra padariusios.

Tarybų Sąjungos pasiūlymai yra tokie:
1. Izraelis turi pasitraukti iš visų 

kurias jis užgrobė-okupavo per paskutinį 
mą “šešių dienų karu.”

2. Keturios didžiosios valstybės turi 
sų toje srityje šalių teritorinę ir sieninę

3. Arabiškieji kraštai turi pripažinti 
valstybei, teisę gyvuoti.

4. Tarp Izraelio ir Jordano-Egipto turi būti sudary
ta demilitarizuota zona.

5. Jungtinių Tautų jėgos turi palaikyti taiką.
Mums atrodo, kad anksčiau ar vėliau šie arba labai 

panašūs pasiūlymai turės būti priimti ir vykdomi. Kito 
kelio atsteigimui ir palaikymui Vidurio Rytuose taikos 
nesimato. O konfliktas tarp Izraelio ir arabų negali 
būti amžinas. Jo buvimas sudaro sąlygas jam plėsti ir 
virsti didžiuliu karu. O toks karas, aišku, sudarytų labai 
rimtą pavojų visam pasaulinės taikos reikalui.

Žinoma, būtų geriausia, jeigu patys izraeliečiai ir 
arabai susitartų ir baigtų konfliktą. Bet kadangi jie 
nesusikalba,' tai kas nors iš lauko pusės turi vienoje ar 
kitoje formoje padėti jiems baigti taip labai visiems ne
pageidaujamą susikirtimą.

arabų žemių, 
karą, vadina-

garantuoti vi- 
neliečiamybę. 
Izraeliui, kaip;

KUNIGŲ SUKILIMAS 
IR REIKALAVIMAI

“Daily World” korespon
dentas Richard Greenlief 
rašo apie dvidešimties ka
talikų bažnyčios kunigų 
sukilimą Newarke prieš 
arkivyskupe Thomas A. 
Boland. Kaip žinia, tie ku
nigai darbuojasi šio mies
to negrų gete ir .priėjo iš
vados, kad arkivyskupo 
Bolando vadovybė yra ra
sistinė, nukreipta prieš ne
grus ir portorikiečius.

Jie laikė viešą spaudos 
konferenciją ir išdėstė sa
vo nusistatymą ir reikala
vimus. Jie sako, kad pa
kartotinai reikalavę susiti
kimo su arkivyskupu, kad 
galėtų jam į akis išdėstyti 
savo nuomonę, bet jis nė iš 
tolo neprisileido. Todėl jie 
nusprendė su savo reika
lavimais išstoti viešai. Gal 
tik taip arkivyskupas bū
siąs priverstas su jais skai-

“G
Jis pabrėžė, kad JAV veik

smai keturių šalių pasitarimo 
pradžiai užvilkinti rodo, jog 
“Vašingtonas atkakliai siekia 
išsaugoti savo neokolonialisti- 
nį viešpatavimų Pietų Vietna
mo teritorijai”. Kartu čan 
Byu Kijemas vėl pažymėjo, 
kad PYNIF ir Vietnamo De
mokratinės Respublikos pozi
cijos pagrįstos gera valia.

“Amerikiečių padėlis Pietų 
Vietname tiek kariniu, tiek ir 
politiniu atžvilgiu labai blo
ga. Amerikos veikėjai kon
grese ir Pentagone patys yra 
viešai pripažinę šių realia ti
krovę”,— pasakė čan Byu 
Kijemas.

Jis baigė savo interviu žo
džiais: “Būdamas įsitikinęs, 
kad mūsų reikalas yra teisin
gas, kad jis nugalės, ir tikė
damas trokštančių taikos ir 
teisingumo žemės rutulyj tau
tų solidarumu bei parama, 
manau, kad mūsų fronto už
sibrėžti tikslai bus pasiekti 
gana artimoje' ateityje”.

Gal jis tiktų į “Lais-
No-

Sveikinimas Jubiliatui

Prezidento atsisveikinimas 
ir biudžetas -

PREZIDENTAS Johnsonas, baigdamas savo tarny
bą, sulaužė labai seniai įsigyvenusią tradiciją. Sausio 
14 dieną jis atėjo į bendrą Kongreso sesiją ir pasakė 
paskutinę savo kalbą apie tautos padėtį. O tai buvo ir 
atsisveikinimo kalba. Visi kiti prezidentai savo pasku
tinę kalbą Kongresui pasiųsdavo persiskaityti, asmeniš
kai neateidavo ją pasakyti. Už tai jį galima pagirti.

Johnsono atsisveikinimo kalba susidėjo iš pasigy
rimo apie savo ir jo vadovaujamos administracijos dide
lius atliktus darbus, ir iš padėkos tiems, kurie jam išti
kimai pataikavo ir talkavo. Keletą jų įvardijo. Nepa- 
skūpėjo padėkos ir republikonų frakcijos vadui senato- 

, riui Dirksenui. Mat, ypač užsieninėje politikoje šis se
natorius iš Illinojaus labai artimai bendradarbiavo su

Savo kalboje tiktai labai trumpai prezidentaš pa
minėjo Vi^tUamo karą, kuris, kaip žinia, dar nėra baig
tas, bet kuris, girdi, “bus laimėtas.” Nepaminėjo nė 
baisių nuostolių, kurie Amerikai ir visai žmonijai šis 
nepateisinamas jo išplėstas karas kainavo. O kainavo jau 
begalo daug: daugiau kaip 30,000 užmuštų jaunų ame
rikiečių, o keli šimtai tūkstančių sužeistų! O kiek bilijo
nų dolerių karui sušerta, kurie būtų buvę naudingi na
mie karui prieš skurdą! Apie tai ponas prezidentas sa
vo atsisveikinime nutylėjo...

Ant rytojaus prezidentas Johnsonąs pasiūlė Kongre
sui naują 1969-1970 metų’biudžetą. Tai $195,300,000,000 
biudžetas. Iš jo $79,000,000,000 eina karo, militarizmo 
ir ginklavimosi reikalams! šešiais šimtais milijonų dau
giau, negu tiems reikalams buvo išleista pereitais me
tais. ,.

Ką tas parodo? Ogi tą, kad išeinantis jfcezidėntas 
įgalioja naująjį prezidentą militarinį Amerikos pajėgu
mą dar aukščiau kelti, kad apie Vietnamo karo nu
traukimą šiemet negali būti nė kalbos, kad iš Ąmerikos 
pusės ir šiais metais ginklavimosi lenktynės bus skati
namos ir plečiamos.

Taigi, kaip per penkerius metus prezidentaudamas, 
taip nuo prezidento sosto pasitraukdamas, Lyndon B. 
Johnson neparodė nei didelės išminties, nei didelio nuo- 

, Širdumo.
Ką apie jo prezidentavimą pagiedos istorija?
Dabar tas klausimas plačiai diskusuojamas. Aišku, 

kad jo 'bičiuliams ir jo politikos šalininkams jis buvo 
labai didelis prezidentas. Bet jo oponentams jis buvo 
vienas iš pačių prasčiausių prezidentų. Bendrai, kal
bant apie jo rolę istorijoje, jis skeliamas pusiau—nami
nėje politikoje jam priskaitoma nemažai gerų darbų, o 
tarptautinėje —» perdėm suklupimas. Pav., jis neblogai 
laikėsi civilinių teisių klausimu, bet su Vietnamo karu 
jis Ameriką ir pasaulį įklampino į didžiulę tragediją.

Bet, žinoma, apie Johnsono rolę istorijoje dar per 
anksti išsamiau kalbėti. Kol viskas apie joprezidenta- 
vimą pilnai išryškės, turės( prabėgti nemažai laiko...

Atrodo, kad kunigų suki
limui vadovauja jaunas 
kunigas William Linder iš 
Aniuolų Karalienės bažny
čios, kurios narių tarpe esą 
nemažai negrų bei porto- 
rikiečių.

Sukilėliai turi 7 reikavi- 
mus.

1. Kad arkivyskupas Bo- 
landas prisiimtų patarėjais 
tuos kunigus, kurie kunL 
gauja taip vadinamame 
“inner-city” distrikte, tai 
yra, gete.

2. Kad tų. kunigų suda
ryta komisija .tvarkytų tuos 
kunigus, , kurie yra arki
vyskupo skiriami šiam di- 
striktui.

3. kdd 'įubjau būtų pa
šalinti iš šio distrikto ' tie 
kunigai, kurie yra > įrodę 
savo nusistatymą prieš 
juoduosius žmones.

4. Kad būtų leista dis
trikte dirbantiems kuni
gams dalyvauti vedime pa
rapijų reikalų.

5. Kad būtų leista šio di
strikto žmonėms naudotis 
bažnyčių nuosavybėmis ir 
įrengimais, kad būtų nuim
ta spigliuota tvorą nuo 
žaidžiaviečių ir tt.

6. Kad bažnyčia paremtų 
visas vietos gyventojų pa
stangas pagerinti situaci
ją ir padėtų jiems su savo 
reikalavimais pasiekti mie
sto valdžią.

7. Kad tuoj būtų panai
kinta neseniai įsteigta taip 
vadinama “Human Rela
tions” įstaiga, kuri yra 
gryniausia apgavystė, nie
ko gero neduodanti gyven
tojams.

Tuo tarpu pranešama, 
kad kai kurie sukilėliai jau 
yra nubausti pašalinimu
darbo už paniekinimą ir 
įžeidimą jo “aukštybės”.

MŪSŲ TVIRTOVĖ — 
IDĖJA

Kalbėdamas apie suban- 
krutavimą ir užsidarymą 
“Saturday Evening Post”, 
Vincas Andrulis daro to
kią pastabą:

“Spaudos padėtis šioje 
šalyje skaudi. Teisybė, di
dieji, galingi laikraščiai 
kontroliuoja ir televizijos 
stotis, gerai pelnosi, bet 
mažesniems sunku.

Mūsų pažangioji spauda 
iš prenumeratų ir skelbimų 
negalėtų laikytis. Aukos, 
parengimai, kitokia para
ma palaiko/'mūsų laikraš
čius. Pagrinde * to — tvirta 
idėja”. > t

laik-

IR SMĖLYNUOSE • 
AUGA DUONA!

Lietuvos “Valstiečių 
raštyje” skaitome: 

'piGegužines kaimo valstie
čiams beveik kiekvieną žiemą 
pritrūkdavo duonos.

sžeme ir šiandien ta pati, ta
čiau gyvenimas Gegužinėje 
jau seniai kitoks. Visiems rei
kalams dabar užtenka grūdų. 
Gerai javai dera ne tik Gegu
žinės, bet ir kitose Kaišiado
rių rajono “Švyturio” kolūkio 
brigadose, žieminių javų iš 
hektaro -prikuliama po 13— 
15, o vasarinių — po 20—22 
centnerių.

iš

KĄ GALVOJA VIETNA
MIEČIAI APIE KARĄ 
IR DERYBAS?

“Eltos” korespondentas 
iš Paryžiaus praneša:

“Visi miestų gyventojų 
sluoksniai labai stengiasi, kad 
išvaduotų zonų gyventojams 
padedant, 
vyriausybę 
vyriausybė, 
šioms labai
stangoms ir tikime, 
daryti taikos vyriausybę

dabartinę karinę 
pakeistų taikos 
Mes pritariame 

naudingoms pa- 
kad su- 

\ vi
siškai įmanoma artimiausiu 
metu”, -—pareiškė Pietų Viet
namo Nacionalinio išsivadavi
mo fronto delegacijos vado
vas čan Byu Kijemas, duoda
mas interviu laikraščibi “Fi
garo”,

KLERIKALAI — 
SMETONOS 
GARBINTOJAI

Kaip žinia, 1926 metais 
tautininkai su Smetona 
priešakyje ir klerikalai su 
kun. Krupavičium prieša
kyje pravedė kruvins fašis
tinį smurtą., Paskui jie bu
vo susipykę* ir smetoninin- 
kai Krupavičių ir jo bičiu
lius buvo pavarę nuo vy
riausybės lovio.

Šiemet sukanka 25 metai 
nuo A. Smetonos mirties. 
Jį sušilę garbina ne tik 
smetonininkai, bet ir kleri
kalai. Antai Chicagos ku
nigų “Drauge” Pr. Gr. ve
damuoju buvusį diktatorių 
ir smurtininką iškelia į 
aukščiausias padanges. 
Jam Smetonos “kelias bu
vo kietas”, jam į valstybin
gumo darbą Smetona ati
davė “didelę duoklę”, jam 
Smetona buvo “šviesus ži
burys”, jam Smetona buvo 
ne tik pirmasis Lietuvos 
“Prezidentas”, bet ir “ko
votojas už laisvę”.

IŠ LAIŠKŲ
Vilnius, 69.1.6.

Brangi leva,
...Įdedu trumpą pasveiki

nimo žodį draugui Bimbai ry
šium su jo 75 metų jubilie
jum,
vę” ? Prašau pažiūrėti, 
rėjau siųsti pačiam draugui 
Bimbai, tačiau, žinodamas 
neregėtą jo kuklumą, imu 
abejoti ar jis spausdins. (O 
mes, redakcijos nariai, pasi
tarę, be Antano sutikimo, tal
piname. Ieva)

Šie metai mums labai jubi- 
liejingi, jeigu taip galima iš
sireikšti. Eina šitokia tvar
ka: Justas Paleckis — 70 me
tų sausio 22 d., rašytojas Juo
zas Paukštelis — 70 metų ko
vo 3 d., rašytojas ir pedago
gas Marcelinas šikšnys — 95 
metai gegužės 2 dieną (taip, 
taip: devyniasdešimts penke
ri!), Kostui Korsakui — 60 
metų spalio 5 dieną, E. Mie
želaičiui — 50 metų spalio 
3 d.

Sausio 4 d. Vilniaus aka
deminiame dramos teatre įvy
ko nauja premjera: Justino 
Marcinkevičiaus istorinė dra
ma “Mindaugas”. Šita prem
jera dabar pats reikšmingiau-' 
sias/ įvyks respublikos meno' 
gyvenime. Spektaklis pavyko 
itin stipriai. Labai stiprus ir 
ipats veikalas, Marcinkevi
čiaus sukurtas. Pastatė H. 
Vancevičius. Mindaugą vai
dina jaunas aktorius Adomai
tis, daugelio pažįstamas iš 
filmo “Niekas nenorėjo mir
ti” bei kitų meninių filmų. 
Labai gabus ir daug žadantis 
aktorius. Apskritai, mes stip
riai džiaugiamės šia premje
ra. O Kauno dramos teatras 
pastatė ir Naujų metų išya-’ 
karėse suvaidino irgi premje
rą : K. Sajos komediją “Ma
mutų medžiokle”, šitd spek
taklio dar nemačiau, negalių 
pas/kytŲsavo nuomohčš. 1 ’’ '

Tai tiek tuo tarpu. Rašau 
Jums vienas namuose. Moni
ka išvykusi į šakius. Tenai 
šiandien prasideda didžiulės 
iškilmės: rajono kultūros die
nos. Dalyvauja daug rašyto
jų, aktorių, dainininkų, net 
ištisi chorai ir orkestrai. Da
lyvauja ir Jums gerai žinomi 
Virgilijus Noreika, Vaclovas 
Daunoras, daug kitų. Tai ir
gi itin įdomus reiškinys, kai 
ištisi kolektyvai vyksta pasi
svečiuoti pas žemdirbius. Tik 
ką skambino Mironaitė iš Ša
kių j pasakoja, kad sutiko 
juos ant šakių rajono ribos, 
su orkestrais ir degančiais 
laužais, iškilmingai i 
mai, buvo iškeptas miške el
nio kepsnys, šaudė fejerver
kai. žodžiu, smagu.

Dar sykį linkiu Jums vi
siems geriausios sėkmės 
Naujaisiais Metais, kad gyvi 
visi būtumėt, sveiki, stiprūs 
ir nepamirštumėt mūsų.

Jūsų—
Juozas Baltušis

P. S. O aš noriu pridėti dar 
vieną žymią jubiliejinę datą, 
kurią kuklusis mūsų Juozas 
apleido, tai kad šių metų ba
landžio 14 d. pats Juozas 
Baltušis minės 60 metų gimta
dienio sukaktį. Sveikiname!

Ieva

Šiandien, kada visa Lie
tuva ir visi pažangieji lie
tuviai pasaulyje tauriai at
žymi mūsų mylimo ir bran
gaus žmogaus, nepalenkiamo 
pažangos kovotojo, žurna
listo ir mokslininko Anta
no Bimbos 75-rių metų gi
mimų jubiliejų, tebūnie leis
ta ir man, eiliniam lietuvių 
literatūros darbininkui, 
stipriai paspausti jam ran
ką, tarti draugišką pasvei
kinimo žodį. *

Visuomet didžiavausi ir 
didžiuojuosi Antanu Bimba, 
nes tai žmogus, kuris visu 
savo gyvenimu, visa veikla 
ir visais darbais rodo švie
sų pavyzdį, kaip reikia my
lėti d?7’bo žmogų, darbo 
liaudį, savo tautą, savo tė
vynę Lietuvą ir kaip kovo
ti už darbo žmogaus, už 
liaudies interesus, kaip ati
trūkus toli nuo tėvynės iš
likti ištikimam gimtajai tė
vų žemei.

Aš didžiuojuosi Antanu 
Bimba, nes tai žmogus, nu
ėjęs gyvenimo kelią nuo 
mažaraščio valstiečio sū
naus iki istorijos mokslų 
garbės daktaro, ir nuėjęs 
šį kelią savo paties pastan
gomis, tuo parodydamas, ką 
gali nuveikti ir pasiekti 
žmogus, kai jis. pasistato 
sau kilnų ir didį tikslą, kai. 
dega neužgesinama kovos 
liepsna, kai neboja jokių 
kliūčių ir jokių sunkumų.

Aš didžiuojuosi Antanu 
Bimba, nes tai žmogus, ku
rio darbų ir veiklos apimtis 
stebina kiekvieną, kas tik
tai susiduria su juo. šian
dien niekas, negali įsivaiz
duoti Jungtinių Amerikos 
Vąlstijlį; pažangiųjų lietu
vių judėjimo be ' Antano 
Bimbos, niekas negali įsi
vaizduoti spaudos be Anta
no Bimbos, niekas negali 
įsivaiz duoti pažangiosios 
lietuvių kultūros be puikių
jų Antano Bimbos Knygų: 
“Amerikos darbininkė”, “Is
torija klasių kovos Ameri
koje”, “Moteris ir išpažin
tis,” “Religija ir piktada
rystės”, “Lietuvos respubli
ka ir jos ateitis”, “Krikš
čionybė ir darbininkai”, 
“Am e r i k o s prezidentai”, 
“Moli Magvairs” ir daugelio 
daugelio kitų, o jų tarpe

tokį pat valingą, kupiną 
ryžtingumo, naujų planų, 
tokį pat nepalenkiamai 
principingą, neišsemi amai 
darbštų, optimistiškai nusi
teikusį, kokį matėm jį prieš 
dvidešimts ir daugiau metų. 
Dešimtmečiai praeina pro 
jį, lyg vėtros pro Lietuvos 
girių ąžuolą, o jis vis tvir
tas, nepajudinamas, vis pa
siruošęs darbui ir kovai.

Tai ko gi palinkėti šiam 
Lietuvos žemės ąžuolui, ko
kius jausmus patausoti jam 
savo širdyje?

Pirmiausia — sveikatos ir 
ilgų metų. Svarbiausia — 
sveikatos ir ilgų metų. Išlik
ti dar naujus dešimtmečius 
tokiu pat stipriu, nepalen
kiamu, nevystančiu. O mū
sų jausmai jam—tiktai mei
lė, gili ir karšta, tiktai drau
giškumas, tvirtas ir nekin
tamas, tiktai pagarba, nie
kad neišblėstanti.

Būk sveikas, brangus An
tanai. šviesaus jubiliejaus 
proga mes visi su Jumis, 
vienoj broliškoj šeimoj, vie
nose pozicijose, vienam ko
vos būry.

Jūsų
Juozas Baltušis

Vilnius

ir links-1 ^in reikšmingos — “JAV

Amatininkai, pajieskodami 
darbų, praneškite per Laisvę 
ir gausite pasiūlymų. Kaina už 
paskelbimą žema.

Viename Azerbaidžano 
rezervate yra nepaprasta 
varlė. Ji ląbai mažytė ir 
mėgsta keliauti ant lauki
nių ančių, žąsų ar net gand
rų letenų. Taip skrisdama, 
netgi. įsigudrina gaudyti 
museles. Ji yra savotiška 
akrobatė — gali .vaikščioti 
savo globėjo letenomis net
gi tada, kai jis yra ver
tikalioje padėtyje. Varlytė 
gali pereiti ištemptu siūlu, 
ji turi nepaprastai lipšnias 
galūnes. • . ’

darbininkų judėjimo istori
ja”, kuri ir šiandien lieka 
vienas puikiausių šaltinių 
pažinti Amerikos darbinin
kų judėjimą, jų kovas.

Aš didžiuojuosi Antanu 
Bimba, nes tai žmogus, pa
kilęs į didžiausias politines 
ir mokslines aukštumas ir 
tuo pat metu išlikęs papras
tas, kaip būna paprasti tik 
ištikimųjų didelį žmonės. Jis 
nuoširdus, visiems prieina
mas,. atvirai myli ir atvirai 
nekenčia, jis iš karto suran
da bendrą kalbą su. bet ko
kio išsilavinimo, bet kokios 
padėties, bet kokio amžiaus 
žmonėmis, ir visuomet iš
lieka ištikimas savo princi
pams, savo idėjomis, savo 
gyvenimo tikslui.

Aš didžiuojuosi Antanu 
Bimba, nes tai yra žmogus, 
kuris lyg gaivus šaltinis 
teikia jėgų, valios, ryžtin
gumo bei ištvermės visiems, 
su kuo jis dirba bendrą dar
bą, varo bendrą vagą, lai
ko bendrą frontą.

Septyniasdešimts penkeri 
— netrumpas gyvenimo ke
lias. Ne kiekvieno pečiams 
tokio ilgio,ir tokios apkro
vos keliąs. Tačiau šiandien 
mes matome Antaną Bimbą

Naujas būdas gėlam 
vandeniui gauti

Kolumbijo s universitete 
okeanografai G. Žeraras ir 
Dž. Vorzelas pasiūlė pa
prastą ir pigų būdą gėlam 
vandeniui gauti. Maždaug 
kilometro gilumoje vandens 
temperatūra pastovi: plius 
4-5 laipsnio, šis šaltas van- 
dūonsiųrbliu ^perpumpuoja*-^ 
mas 'V specialaus kondensa
vimo įrenginio vamzdžius, 
kuriais pučiamas vandens 
garais prisotintas jūros 
oras. Garai kondensuojasi 
ir geriamasis vanduo sute
ka į rezervuarą.

Elektros energiją siurb
liui teikia vėjo variklis ir 
turbina, kurią suka panau
dotas ir atgal į vandenyną 
tekantis jūros vanduo.

Pasiūlymo autoriai ap
skaičiavo, kad, perpumpa
vus milijoną kubinių 
metrų šalto jūros vandens 
per kondensatorių Virgini-y 
jos salų, kur tikimasi įreng
ti tokį gėlintuvą, gyventojai 
kasdien gaus apie 4,000 ku
binių metrų geriamojo van
dens. Jo gavyba bus piges
nė, negu įprastais gėlinimo 
įrenginiais.

PATIKO
—Kas t^u labiausiai kon

certe patiko?
—Tai kad aš jos pavar- 

nežinau.dės

POSMAI KAIMUI 

rašysiu,—tu klausi,

i.

Ką
Ant to ipopieriaus lapo? 
...Apie rytmetį blausų, 
Rūke drebulę šlapią.

Apie gimtąjį kaimą, 
Kurio aš pasiilgau.
Prisėsiu po liepom
Palei vieškelį pilką, x

Kiek dainų prirašyta
Apie kosminius skrydžius, 
Bet lakštutei mažytei 
Jos giesmių aš pavydžių.

Aš pavydžiu upeliui, 
Kad įpro senąjį sodą 
Vis į upę sau kelio 
Jam ieškot nepabodo.

Aš prie skruostų priglausiu - 
Varpą, žydinčią Švelniai. "

Ji man duona kvapniausia, "W 
Ji - pyragas ant delno.

i Viktoras Balkauskas
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"LAISVES" ĮKŪRIMO 
ISTORIJA

LAISVE >

VAIZDELIS b r '

Jis buvo angliakasys
Spausdiname atsiminimus vieno “Lais

vės” kūrėjo-pionieriaus, kuris, su nedi
deliu draugų būreliu, 1911 m. Bostone 
Įsteigė laikraštį. Pradedame jo trum
pa biografija, kurią jis prisiuntė d-rui 
A. Petrikai. Tasai drąsus-ryžtingas za
navykas, tai Petras Naudžius, dabar 
gyvenąs Kapsuke. Seka jo raštas:

Gerbiamas Drauge!

KAIP MES ĮKŪRĖME 
LAIKRAŠTĮ “LAISVĘ

1909 metų pavasarį dirbau U. S. A. 
miestely Easton, Pa., audimo fabrike, 
kur audėm šilkinius kaspinus. Tas dar
bas manęs netraukė: grasus, ir nuobodus. 
Aš visą laiką svajojau ir norėjau dau
giau prasilavinti, daugiau pramokti, 
daugiau sužinoti, daugiau Įmygu per-
skaityti ir t. t. Šiame darbe tokios vil
ties nebuvo.

Parašiau į “Keleivio” redakciją laiš
ką, teiraudamasis, ar nebūtų galima 
gauti darbo spaustuvėje. Gavau iš ad
ministratoriaus J. Gegužio atsakymą, 
kad galiu mokytis raidžių rinkėjo ama
to. Tik atalyginimas iš pradžių būsiąs 
nedidelis.

Tuoj susiruošiau ir išvažiavau į Bos
toną.

Mokiausi rinkti raides. Tuomet ram
dau raidžių rinkėjais dirbančius Juozą

PETRAS NAUDŽIUS

Pilkas, vargšas, užmirš
tas,] bemokslis žmogus, ro
dosi, jis tik tam ir gimė, 
kad užaugęs nulįstų šimtus 
pėdų po žeme, po akmens 
skliautu, kasti anglį, pra
kaituoti ir žūti, begaminda- 
mas produktą, kuris teikia 
jėgą, šviesą, šildo namus, 
suka garvežio ratus, duoda 
kurą laivams ir t. t.

Negana to, tuose anglies 
gabaluose dvidešimto šimt
mečio išminčiai - mokslinin
kai suranda naujus turtus 
— nepaprastas naujas ver- 
tvbes. mineralus, įvairias 
medžiagas, tinkančias mais
tui. vaistams, statybai, ap- 
rijdalui. ir daug kitų verty
bių. kurias civilizacija di
deliai įvertina.

Tačiau, anglies kasėias 
užvis mažiau nusimano anie 
šias vertybes, kurias jis iš
kasa, nes anglies kasimas 
nuo jo daugiau nereikalau
ja tik sūraus prakaito. O yra 
sakoma, kad ant kiekvieno 
anglies gabalo randasi ang
liakasio lašas krauio, kad 
kiekvienas keliaujantis lai
vas, prikrautas prekėmis 
ant didžiuiu vandenų, atsto- 
vauia angliakasio gyvybe. 
Mes nuo 1902 metu iki siu 
laiku JAV angliakasvklose 
žuvo 84,000 gyvybių-anglia- 
kasių.

Angliakasys yra žmogus. 
Jis kiekvieną rytą eina 
siauru griovio krantu į dar
bą. į požemini urvą, neži
nodamas. ar jis bus laimin
gas sugrįžti prie savųjų, ar 
u's žus požemio nelaimėje, 
kain žuvo daug jo bendra
keleiviu. Jis stebi žaliuojan
čius ąžuolus ir’klevus,, gam
tos apdovanotus laisve; jis 
gėrisi saulės spinduliais, gė
risi ankstyva ryto rasa.

Anglies klodai glūdi šim
tus pėdų po žeme, po ak

Už laiškutį ir informaciją—ačiū! Me
muarus apie “Laisvę” tuoj išsiųsiu.

Ką gi dabar parašyti apie save? Gir
tis neturiu kuo. Gimiau 1885 m. liepos 
mėn. 3 d. Kraujučių kaime, Barzdų 
(tuomet Griškabūdžio) valse. 1894 m. 
pradėjau lankyti pradinę Barzdų mo
kyklą. Tik, deja, nedaug ką išmokau, 
nors mokytis norėjau ir netingėjau. 
Tas mano mokytojas buvo “šnapselio” 
mėgėjas, o į mokymą žiūrėjo pro pirš
tus. Taigi aš, pavaikščiojęs mokyklon 
keletą metų, išsėmęs visas mokytojo ži- 
nias, likau pas tėvus žemės ūkio darbų 
dirbti. Toliau papildyti žinias ar pasi
skaityti knygų nebuvo kur gauti. Ne
jaugi likti bemoksliu — nerimau savo 
kaily!

Pagaliau po keliolikos taip praleistų 
metų, per didelius vargus ir maldavi
mus, išsiprašiau tėvų, kad leistų mokytis 
Veiverhj mokytojų seminarijom

Pakartojęs pamirštas žinias ir naujai 
pasiruošęs pas jauną mokytoją, 1903 
m. pradėjau mokytis Veiveriuose. Ky
lant Lietuvoj ir Rusijoj revoliuciniam 

• judėjimui, teko 1905 m. nutraukti moks
lą ir įsijungti savo gimtoje apylinkėje 
į revoliucinį sąjūdį.

Nenorėjau tarnauti caro armijoj, tai 
nuo karinės prievolės metus kitus 
teko pasislapstyti, o jau 1909 m. at
sidūriau Amerikoje. (Tolimesnės ži- 

t nios eina memuaruose.)
Iš Amerikos į Lietuvą grįžau 1913 

m. Susitvarkęs asmens dokumentus, 
1914 m. pradžioje apsigyvenau Vilniuje. 
Dirbau privačioje Kuktos spaustuvėje 

^prie “Lietuvos Žinių” laikraščio. Arti
nantis vokiečių kariuomenei prie Vil
niaus, pasitraukiau į Rusiją. Smolenske 

, pradėjau dirbti spaustuvėje prie laikraščio
“Smolensk!j Viestnik.” Nepaprastai men
kas buvo atlyginimas. Mečiau šį darbą ir 
išvykau į miškus, kur pragyvenimas bu
vo pigesnis.

1918 m. vasarą sugrįžau į Lietuvą. 
Apie pusantrų metų verčiausi įvairiai. 
Pagaliau nuo 1920 m. stojau dirbti miš
kų žinybon girininku Jankų girininkijon. 
Darbo buvo “marios,” labai trūko miš
kininkų. Vaizdas miškuose buvo sukre
čiantis: didžiuliai plotai per karą buvo 
išdegę, medžiai suvirtę puvo, kirmijo... 
Kiti dideli plotai, kur augo ištekinės 

^pušelės, eglės, buvo iškirsti, tik kelmai 
kėpsojo. Rąstus vokiečiai išsivežė į Vo
kietiją. I

1925 m. buvau perkeltas į Vilkaviškio 
girininkiją ir apsigyvenau Paežeriuose.

Taip ir prabėgo miškuose bedirbant 
dvidešimt devyni metai (1920-1949). 
Šitas miškuose išgyventas laikas buvo 
gražiausias ir maloniausias mano gyve
nime.

Paežeriuose praleidau antrąjį pasau
ly linį karą. Teko daug karo baisenybių 

pergyventi ir pamatyti. Dabar, prisi
minęs tai, džiaugiesi žmogus, kad likai 
gyvas...

Nutrūko ryšiai su laisviečiais per pir
mąjį karą ir taip liko neatnaujinti 
“Laisvės” negavau pirmiau ir dabar jos 
nebegaunu. Tenkinuosi vietiniais laik
raščiais ir žurnalais.

Nesvajoju lankytis Amerikoje. Daug 
yra nenugalimų kliūčių: senatvė ir svei
katos stovis neleidžia keliauti. Nors 
įdomu būtų pamatyti po tiekos metų ne
matymo įvykusią gyvenime pažangą, bet 
kad mano apsilankymas nebūtų niekam 
naudingas.

1948 m. Marijampolės miesto komite
tas išskyrė man žemės sklypelį. Ant jo 
pasistačiau medinį namelį. Jau būda
mas pensininku iš palengvo įsirengiau ir 
dabar gyvenam su žmona, o mano vai
kai, sūnus ir duktė, turi sukūrę šeimas, 

>/gyvena atskirai.
Tuokart tiek žinučių. Įdomu, ar dar 

r galvojate aplankyti kada nors Lietuvą?
• Visą geriausio!

, Neviacką ir Juozą Valatką, o prie spaus
dinimo mašinos dirbo, toks jaunas vai
kinukas iš Žemaitijos, rodos, Pranuku 
jį vadino' (pavardės nepamenu). Apsi
gyvenau vienam kambary su Valatka.

1911 m. mes, “Keleivio” spaustuvės 
darbininkai, matydami, kad “Keleivio” 

’ leidėjai turi iš spaustuvės nemažas pa
jamas ir pasiturinčiai gyvena, pareika- 

( lavom, kad truputį pakeltų atlyginimą. 
Aptarę reikalą, parašėm pareiškimą, ku
rį “Keleivio” administratoriui Gegužiui 
įteikti įgaliojo mane. Aš tą ir padariau.

• Bet čia patekau į administratoriaus di- 
g dėlę nemalonę.
■ Gegužis buvo žmogus labai nerviš

kas, stačiai sirgo megalomanija. Ka- 
; dangi aš vėliau už visus kitus darbinin

kus pradėjau dirbti “Keleivio” spaustu- 
, vėje, tad jis taip smarkiai įsižeidė, įtar

damas mane sukursčius kitus’ darbinin
kus, kad nenorėjo po to su manim su
sitikti ir į akis pažvelgti.

Konfliktą mes vis tik šiaip taip užbai-
• gėm, sudarydami vieniems metams su

tartį, pagal kurią “Keleivio” leidėjai be 
mūsų visų darbininkų sutikimo neturi 
teisės ir negali kurio nors iš mūsų atleis
ti, taip pat be mūsų sutikimo jokio nau
jo darbininko priimti.

Dabar mūsų santykiuose su leidėjais 
atmosfera visai sugedo. “Keleivio” re
daktorius St. Michelsonas elgėsi diplo- 
matiškiau ir nerodė tokio rūstaus vei
do, tačiau administratorius Gegužis ne
norėjo mūsų visai inatyti. Taigi, kitaip 
tariant, susidarė nepakenčiamas klima
tas.

Iškilo klausimas, kaip gi mes tesėsime, 
esant tokiai padėčiai, dirbti visus me
tus? Pradėjom galvoti ir ieškoti išei
ties kelių. Ėmėm spaustuvės steigimą 
svarstyti, pradėjom tartis. Tuoj paste
bėjom, kad apie mūsų naujus planus 
Gegužis nutuokia. Kas gi jam teikia 
šias žinias, apie ką mes galvojame? 
Greit paslaptį iššifravome: o gi tas mū
sų draugas jaunas vaikinukas Pranu
kas papasakoja Gegužiui, ką mes kal
bam. Tada mes likom tik trise: Neviac-

mens skliautu. Jį reikia kir
sti, šaudyti šūviais, kasti, 
ardyti ir krauti į vagonė
lius, kurie bps iškeliami į 
viršų ir pristatyti į laužyk
las. Čia eis per kratiklius, 
bus peržvelgti patyrusių 
akių, ir kas ne tinka ku
rui, bus paleistas į atmatas. 
Angliakasyklų apyli n k ė s e 
tokių atmatų ; supilti aukšti 
kalnai, ir apie tuos kalnus 
rasime begyvenantį tą že
mės kurmį-angliakasį. Žmo
gų, didelės drąsos ir spėkos, 
žmogų, kuris išima iš po 
žemės didelius turtus, ne
turi pagarboj, gyvena tokį 
gyvenimą, kAks ir jo dar
bas.

1968 metų, lapkričio 20 
dieną sudrebino visą šalį ži
nia, kad Farmington, W. 
Va., Manington angliaka- 
sykloje žiauri eksplozija- 
sprogimas uždegė angliaka- 
syklą ir uždarė 78 mainie- 
riams - angliakasiams išėji
mą. Dėta pastangos juos iš
gelbėti. Jų mylimosios šei
mos ir apylinkės gyvento
jai sėdėjo dienas-naktis prie 
išėjimo, bet jų nebesulaukė 
išeinant. Stengtasi kaip 
nors persitikrinti, ar jie dar 
gyvi, bet viskas nuėjo nie
kais. Ant galo uždaryta-ak- 
lai užkimšta visoks išėji
mas. Taip uždaryta, kad 
neieitų nė truputėlis oro — 
oksigeno, tikslu, kad uždu
sintų įsigalėjusią ugnį, kuri 
naikina angliakasyklą. Už
daryti pražūčiai ir šie žmo
nės, jei jie dar iki to laiko 
turėio nors mažiausią pro
gą būti gyvais.

Ar juos sprogimas su
draskė į šmotus? Ar jie žu
vo liepsnose?. Ąr juos, ar 
jų kaulus ras kuomet ka
syklą atidarys, ir kada?

Dzūkelis

Pas žmones, kuriančius grožį

P. Naudžius kas,^Valatka ir aš. z (Bus daugiau)

Kaunas. — Kauno dailės 
kombinate (dirbtuvėje) yra 
žemėlanis: iš Kauno raudo
nos giios nusidriekia į Hel
sinki. Kopenhagą, Londoną, 
Sidnėjų. Ju daug. Kombina
to kūrybinio kolektyvo ran
komis sukurtais gaminiais 
gėrėiosi šimtai tūkstančių 
užsieniečių. O jeigu pasi- 
dairvsime Lietuvoje, tik
riausiai, bus sunku surasti 
miestą ar miestelį, kurio 
“vizitine kortele” nebūtų 
rūpinęsi kombinato darbuo
tojai.

Kombinato specialistai pa
deda suruošti parodas, tei
kia išsamia konsultaciją 
daugeliui; įstaigų ir organi- 
’ari jų.

Su kombinato dailininke 
A, Daukniene kalbėti pra
dėjome apie Leipcigo mugę. 
Tačiau greitai kalba nu- 
►krvpo anie imonėie dirban
čius žmones: kadaise per
žengę kombinato slenkstį, 
dauguma specialistų šven
čia savo darbo dvidešimt
metį ar trisdešimtmetį.

Audimo skyriuje — pie
tų pertraukėlė, tačiau audė
ja Ona Jurkšaitė neskuba 
atsitraukti nuo staklių, su
simasto ties siūlų vaivo
rykšte.

— Tai bent merginos! Ir 
prie darbo, ir prie dainos 
pirmutinės! — aikčiodavo 
kaimo seniai, įsiklausydami 
nuo Juodupiu piliakalnio 
sklindančią dainos melodiją. 
Sunku O. Jurkštaitei dabar

suskaičiuoti, kiek buvo iš
austa juostų, išvingiuota 
drobių. Tik kraičio sau ir 
nesukrovė, o ir duonutės ne 
visuomet užtekdavo.

Šiandien ji — dažnas sve
čias “Nemuno”, “Rasos” ir 
kitu kolektyvų, koncertuose. 
Nueina ne tik pasižiūrėti 
ir prisiminti savo' jaunystę. 
Visi šokėjai ir dainininkai 
jai savaip artimi. Juk ji be
veik visus žymiausius savi
veiklininkų/ kolektyvus ap
rengė savo rankomis išaus
tais tautiniai rūbais...

Ne kiekvienas stalius su
kals medinę krąičio skry
nia. kėdę. Ypač jeigu jinai 
karaliaus Lyro kėdė, tokia, 
kokia ją įsivaizdavo kino 
studijos dailininkai. Tiesa, 
patyrimo yra — panašius 
baldus “Hamleto”' pastaty
mui liaudies meistrai K. Ki- 
šonas. V. Kirkliauskas ir 
V. Vilkevičius kūrė prieš 
keletą metų. O neseniai tie 
patys meistrai įvykdė “Ka
raliaus \Lyro” filmavimo 
grupės užsakymą. Neleng
va jį buvo atlikti. XI-XIV 
amžiuje \ karališkuose rū
muose stovėjo angliško, 
skandinaviško ir vidurio Eu
ropos su metalinėmis detalė
mis, įmantrių formų baldai. 
Bet užduotis puikiai atlikta. 
Taip darbą įvertino opera
torius A. Gricius, kuris vi
są laiką domėjosi darbų 
eiga.

Išėjęs iš pagrindinio kor
puso, per kiemą patenki.

3 pusi.
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Literatūros Draugijos Centro 
Komiteto Pareiškimas

Naujai išrinktasis Lietuvių Literatūros Draugijos 
Centro Komitetas, pradėdamas savo veiklą, nori nors pa
viršutiniškai pažvelgti į Praeitų metų svarbesnius gyve
nimo įvykius.

Praeitieji metai mūsų šalyje buvo itin triukšmingi. 
Karas Vietname verčia liaudį, ypač jaunimą, giliau susi
mąstyti ateitimi. Turbūt Amerikos istorijoje nėra buvę 
tokio griežto karui priešinimosi, koks dabar vyksta. Aš* 
tuonerių metų karas jau pražudė daugiau kaip 30 tūks
tančių jaunų vyrų, šimtus tūkstančių kitų visam jų am
žiui sužalojo.

Amerikos liaudis reikalauja baigti karą Vietname, 
reikalauja pakaitų šalies ekonomikoje. Turtingiausio
je pasaulio šalyje daugiau kaip septyniolika milijonų 
žmonių gyvena pusbadžiai, žmonės reikalauja darbo, 
vaikams tinkamų mokyklų, gyvenimui namų, sotaus ry
tojaus, o ne šalpos-almužnų, kokias biurokratinės komi
sijos dalija.

Praeitais metais daug amerikiečių dėjo daug vil
ties ant Roberto F. Kennedy, bet reakcininkų kulka nu
traukė jo gyvybę. Nužudymas Martin Luther King su
kėlė žmonėse siaube Bet šių vadų nužudymas nesustab
dė liaudies judėjimo prieš esamąją padėtį.

Praeitaisiais metais mūsų šalyje įvyko daug streikų, 
buvo susikirtimų su policija ir įvairių įstaigų vadovybė
mis. Šalies studentų judėjimas prieš įsišaknėjusį milita- 
ristų ir valdančiosios klasės biurokratizmą daugelį nu
stebino.

Mes netikime, kad šiais 1969 metais šalyje ekonomi
nės ir politinės kovos sumažės; judėjimas plėsis tolyn, 
ir mes gyvenimo užgrūdinti veikėjai nebūsime tik Pasy
viais stebėtojais. į

Mūsų pačių reikalais
Praeitieji metai LLD Centre ir kuopose, galime sa

kyti, buvo geri, atsižvelgiant į esamąją padėtį: žurna
las “Šviesa” išleistas punktualiai, nariai gavo Jono Ga
šlūno parašytą atsiminimų knygą “Mano Dešimtmečiai 
Amerikoje”; įrašyta kiek naujų narių, nors galėjo būti 
daugiau. Kolonijose kuopos darbavosi sulyg išgalės. 
Džiugu, kad ir į šalies visuomeninį judėjimą įsitraukia 
LLD nariai.

LLD Centro Komitetas širdingai prašo LLD narius 
lankyti kuopų susirinkimus. Susirinkimai privalo įvykti 
reguliariai. Susitikimai su vienminčiais draugais pake
lia mūsų ūpą, stiprina energiją, bendri pokalbiai gilina 
akyregį. Nariai turėtų dažniau išsireikšti LLD leidžia
mų knygų ir žurnalo turiniu.

Tikimasi, kad šiemet, LLD nariai gaus net dvi kny
gas: M. Meškauskienės atsiminimus ir Alberto Laurin- 
čiuko “Juodasis Kraujas.” Taip pat, žinoma, išeidinės 
žurnalas “Šviesa.”’

Naujų narių įrašymas, kaip ir visuomet, yra pir
moji užduotis. Mirtis išskiria daug mūsų gerų veikėjų. 
Bet dar galima įrašyti į Draugiją naujų narių, jeigu 
tik dėsime pastangas. Pasistenkime.

Iki šiol LLD darbavosi sėkmingai. Pažvelgus į LLD 
išleistų knygų lentynas, savo vaikams ir anūkams su di
deliu Pasididžiavimu turime ką parodyti. Kai kurios 
mūsų išleistos knygos savo turiniu niekad nepasens.

Žurnalo ir knygų išleidimas dabartiniais laikais 
lėšuoja labai brangiai. Iš narių mokamų metinių ne tik 
knygas, o ir žurnalą būtų sunku išleisti. Centro Komite
tas prašo kuopų, kur galima, ruošti pobūvius litera
tūros išleidimui, arba paaukoti iš savo iždų. Taip pat 
nariai prašomi paremti Centrą aukomis. Be aukų Cent
ras negalėtų pasiekti pasibrėžtus tikslus.

Dirbkime visi!
LLD Centro Komitetas:

Katrina Petrikienė—Pirmininkė 
Jonas Gasiūnas—Vice Pirmininkas 
Ieva Mizarienė Sekretorė 
Povilas Venta—Iždininkas 
Jonas Grybas—Iždo Globėjas 
Valys Bunkus—Iždo Globėjas 
Antanas Bimba—“šviesos” redaktorius

Alternatai į Centro Komitetą:
Petras šolomskas 
Stephen Vetchkis 
Anne Yakstis 
Jonas Lazauskas

į keramikos skyrių. Aky? 
raibsta nuo įvairių formų 
vazelių, suvenyrinių kom
plektų. Susipažįstame su 
dailininke keramike G. Vin- 
cevičiene, išdirbusia įmonė
je dešimtį metų. Bet pasi
kalbėti netenka. Ji rodo 
dailinink e i A. Dauknienei 
ką tik užbaigtą, autorinį 
darbą — dekoratyvinį kom
pleksą. Užsimezga kūrybi
nis pokalbis, o mes, nenorė
dami trukdyti, paskubomis 
atsisveikiname.

Malonų, šventini įspūdį 
palieka keli susitikimai su 
“Dailės” kombinato darbuo
tojais ir jų kūryba.

G. Vilemas

Kvarco veidrodis
Žurnalas “New Scientist” 

nraneša, kad išlydytas uni
kalus, apie 21 t. svorio 
kvarco ruošinys. Iš jo bus 
raminamas apie 4 m. skers
mens teleskopo veidrodis. 
Kvarco stiklas žymiai bran
gesnis už borosilikatinį.

Milžiniškam ruošiniui iš
lydyti reikėjo pastatyti spe
cialią krosnį. Tačiau tos iš- 
laidos apsimokės. Mat, 
kvarco stiklas 5 kartus ma
žiau jautrus temperatūros 
svyravimams, o nušlifuoti 
ir nupoliruoti jį galima žy
miai greičiau, negu borosi
likatinį. Be to, jis daug 
tvirtesnis.
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San Francisco, Cal
Mūsų miesto žinios

Gruodžio 29 d. Ksavera 
Karosienė pasakė brandžią 
kalbą pažangiųjų žydų tau
tybės moterų klube. Kal
bėtoja daugumoj kalbėjo 
apie įvykusią Kanadoje 
konferenciją. Kalbėtoja sa
kė, kad konferencijoje da
lyvavo 1,800 delegatų bei 
atstovų. Delegatai pareiškė 
reikalingumą, kad Jungti
nių Valstijų karas Vietna
me juo greičiausiai turi bū
ti baigtas. Ir kad būtų iš
trauktos visos karinės jė
gos iš ten.

Kalbėtoja sakė, kad atvy
kę iš pietų Amerikos jauni 
vadovai pasakė ugningas 
kalbas, kuriose labiausiai 
smerkė JAV imperialistus 
už tęsima karo Vietname. 
Prie to, Vietnamo delegatų 
pasirodymas sukėlė audrin
gą kelių minučių ovaciją, 
ir t. t.

Atsilankiusieji svei kino 
kalbėtoją už jos įdomią kal
bą, nežiūrint to, kad mūsų 
Ksavera tuo tarpu buvo už
pulta slogos ir prisiėjo jai 
kalbėti užkimusiu balsu.

Dar Ksaverai teks pateik
ti nemaža kalbų iš buvu
sios jos žymios kelionės. 
San Francisco ir apylinkės 
įvairios grupės bei klubai 
kviečia ją kalbėti. Teks jai 
nemaža padirbėti. Linkėti
na jai stiprios sveikatos 
šiuo svarbiu momentu.
žiemos švenčių pramogos
Gruodžio 25 ir Naujų Me

tų dieną įvykę žieminių 
švenčių proga pobūviai su 
vaišėmis nebuvo skaitlingi, 
nes nemaža mūsų nuolati
nės publikos buvo užpulta 
Hong Kong flu. Tačiau at
silankiusieji maloniai pra
leido tradicines sueigas.

pidelė padėka A. Taraš-

kai už pademonstravimą 
įvairių įdomių filmų abie
juose viršminė tuose pobū
viuose. Bendra padėka dir
busiems. ir visiems daly
viams sueigose.

Gruodžio 13-os d. “Lais
vėje” tilpusioje San Fran
cisco korespondencijoje yra 
įsibriovus klaida. Kur kal
bama apie pobūvio darbi
ninkų talką, pasakyta: “dir
bo J. M. Demenčiai,” o tu
rėjo būti J. ir M. Ginaičiai. 
Tenka atsiprašyti Jono ir 
Marytės Ginaičių; jiem 
abiem gruodžio 8-os paren
gime teko gerokai padir
bėti.

Pradžios metų posėdis
Sausio 12 d. įvyko San 

Francisco LLD ir LDS kuo
pų posėdis bei susirinkimas 
Vinco ir Uršulės Burdų vie
tovėje San Leandro. • Posė
džio eiga buvo konstrukty
vi. Veik visi nariai atsi
lankę užsimokėjo narinius 
metinius mokesčius. Tenka 
apgailėti, kad pora mūsų 
narių negalėjo dalyvauti, 
nes buvo užpulti Hong 
Kong flu.

Tarpe kitų tarimų, nutar
ta suruošti pamogą su pie
tumis. Pramoga įvyks va
sario 16 d. Suomių salėje, 
1819—10 St., Berkeley. Mū
sų mieloji Ksavera Kan> 
šiene pasižadėjo pasakyti 
įdomią kalbą bei įspūdžius 
iš savo plačiosios kelionės 
po Tarybų Sąjungą, Lietu
vą ir iš Kanados konferen-i 
cijos. . J

Prašo, kad visi pasi- 
žymėtumet viršminimą da
tą. Visi kviečiami atsilan
kyti. Pradžia, kaip visada, 
1 vai.

Padėkos žodis abiem Bur- 
dam už jų gausias vaišes.

Norwood, Mass
Gražiai paly dejom senus 

metus ir linksmai sutikom 
Naujus 1969 metus.

Gruodžio 31 dienos va
karą oras buvo labai blo
gas, nes nuo 5 valandos pra
dėjo sniegas kristi, o vė
liau smarkiai lietus lijo ir 
šalo, vienok kviesta publika 
į Naujų metų laukimo pa
rengimą beveik visi atsilan
kė laiku, kaip buvo garsin
ta, mažai kas pabijojo blo
go oro. Tik tie nepasirodė, 
kurie gyvena toli nuo M. 
Uždavinio rezidencijos.

Mūsų mielos draugės M. 
Trąkimavičienė, N. Grybie
nė, B. Sarapienė sunkiai dir
bo visą dieną, ruošdamos 
skanius valgius to vakaro 
parengimui, publikai susi
rinkus, jos buvo pilnai pa
ruošę kalakuto vakarienę 
su visokiais skanumynais. 
7 valandą jau visi svečiai 
sėdo prie gražiai paruošto 
stalo ir pradėjo valgyti va
karienę, tęsės bent dvi va
landas, nes buvo gražaus 
laiko ligi vidurnakčio 12-os 
valandos, kol priartėjo nau
jieji 1969 metai.

• Įžengę į Naujų metų lai
ką pradėjom sveikintis ir 
linkėti vieni kitiems laimin
gų naujų metų, geriausios 
laimės ir sveikatos, kad nau
jieji metai visiems būtų ge
rovės ir laimės metai, kad 
pasaulis galėtų gyventi be 
karų ir žmonių žudynių.

Ant rytojaus, sausio 1-ą, 
taip pat buvom susirinkę, 
tik ne taip skaitlingai, kaip 
iš vakaro. Djar buvo likę ne-

MIAMI, FLA
Pradedame metus 
su nauja veikla

LLD 35 kuopos sekantis 
susirinkimas bus mišrus ir 
gražus — pietūs ir meninė 
programa. Jau žinome, kad 
dainos artistai — Mae Gab- 
rėmenė, S. Z avis, H. Miki- 
tienė, o gal Vaineikis ir ki
ti dainos mylėtojai bus su 
mumis. Žinoma, kur yra 
meno artistai, ten skamba 
ir graži daina.

Tai dar ne viskas. Drau
gė Kancenenė sakė, kad se
gamas LLD kuopos pobūvis 
rausiamas pageroimui mo
terų, Kurios veikia mūsų 
parengimuose. Tad visos 
moterys bus vaišinamos be 
jokios kompensacijos. Tik 
vyrai turės prisidėti prie 
vaišių lėšų padengimo. Tai 
visa įvyks sausio 22 dieną, 
Lietuvių Socialio Klubo sa
lėje, 2610 N. W. 119th St., 
Miami, Fla. Visi ir visos 
kviečiami dalyvauti — vie
tiniai ir svečiai.

tų širdingą užuojautą ir lin
kiu ilgiausių metų.

Gimsta mums ir nauji por- 
lėkiai, gaivi energija dainos 
meno veiklai. Tik pirmas 
pranešimas jau akstiną mū
sų menininkus veikti, geriau 
dainuoti. O tas pranešimas 
tikrai gaivinantis ir dide
lis — sekantis Lietuvių Me
no Sąjungos suvažiavimas 
ir Festivalis įvyks Miamyje. 
Numatoma, kad tas iškil
mingas dainos mylėtojų są
skrydis Miamyje įvyks šių 
metų kovo mėnesyje. Deta- 
liškiau ir išsamiau apie tai 
teks rašyti, kai turėsime 
reikiamas pilnas informaci
jas.

V. Bovinas

CLEVELAND, OHIOKaip aš nueidavau į jų 
kepyklos krautuvę duonos 
nusipirkti, tai velionė Mar
tha labai plačiai norėdavo 
pasikalbėti su manim apie 
savo šeimą, aš nuoširdžiai 
viską išklausydavau. Daug 
kartų man papasakodavo 
apie Lietuvą ir Plungės 
miestą, kuris buvo garsiau
sias, nes visos ožkos stogais 
vaikščiodavo, tai abudu 
skaniai pasijuokdavome.

Man gyvenant taisz laikais 
Eastone, tai su Leonu Til
viku kartu važiuodavome 
į visus “Laisvės” parengi
mus Brooklyne ir Philadel- 
phijoje. Apart visokių kaš
tų Leonas kožną kartą pa
aukodavo po dešimkę “Lai
svės” fondui, Leonas tikras 
“Laisvės” patrijotas.

Užuojauta nuo mūs Leo
no šeimai. Lai būna lengva 
Marthai Dėdės Šamo žeme
lėje.

turtingi, bet mūs buvo 
daug, tai ir po mažai au
kojant buvo pasiekta graži 
skaitlinė. Ir štai dėka mū
sų ir kitų kolonijų draugų 
prisidėjimo prie Lietuvai 
pagalbos, turime Lietuvą 
tokią, kokios mes per ilgus 
metus troškome. Tai yra 
be. ponų ir ubagų. .Tai ar 
nėra kuo pasididžiuoti?

Tikiu, jog visi sutiksime, 
kad už mūsų įdėtą darbą ir 
visas pastangas mes gavo
me keleriopą atlyginimą. 
Nuo dabar mums belieka 
tik rūpintis palaikyti mūsų 
spaudą ir dar veikiančias 
organizacijas. O kartu da
boti ir mūsų pirmesnius lai
mėjimus.

Tai matome, kokie milži
niški pasikeitimai įvyko 
mūsų gyvenime.

J. žebrys

Rochester, N. Y.
Iš Moterų klubo veikimo
Sausio 12-tą įvyko LLD 

110-osios (moterų) kuopos 
metinis susirinkimas. Nors 
oras buvo prastas 
sniego ir daugiau snigo, bet 
mūsų geroji Keidukė Že
maitienė visas surinko ir 
suvežė į svetainę; susirinki
mas įvyko geras.

Apsvar s č i u s bėgančius 
reikalus buvo pranešta, kad 
“Laisvės” vajus pailgintas 
ir kad dar trūksta nema
žos sumos “L”, fondo už
baigimui.

Iš. Mot. kp. aukojom $20. 1 
N. Baltakienė $10.
V. Bullienė $5.
Ona Malinauskienė 

Fairport, $5.
A.ir L. Bekešiai $5.
K. Žemaitienė $1.
H. Velikienė $1.
Viso $47. Visoms ačiū 

gerą darbą.

Seną praeitį prisiminus
Sugrįžus į mūsų pastarų

jų bent 50 prabėgusių me
tų praeitį laisvomis minti
mis arba su senesnėsės kar
tos draugais pokalbiuose, 
mes: matome milžiniškus 
pasikeitimus ne tik mūsų 
privatiniame kasdieniniame 
gyvenime, o dar daugiau tų 
pasikeitimų rasime mūsų 
draugijiniame gyvenime.

Atmename laikus, kuo
met Clevelande turėjome 12 
skaitlingų progresyvių 
draugijų, kurių tvarkymui 
buvo reikalingas net drau
gijų sąryšys. Taipgi turė
jome LLD ir LDS apskri
čių komitetus. O dabar tu
rime tik 4 ir tai jau ne
skaitlingas draugijas.

Pramogų jau nerengia, 
nes, nes nėra kam dirbti, 
tik per poros draugijų pa
stangas kol kas dar kas me
tai visos draugijos bendrai 
surengia vieną parengimą 
metuose spaudos naudai. 
1968 metais tokį parengi
mą turėjome lapkričio 10 d., 
kuris davė 95 dol. pelno, 
bet tai maždaug ką susi
rinkusi publika suaukojo 
pinigais ir dovanėlėmis, o 
pats parengimas nebuvo 
skaitlingas, tai mažai galė
jo prie pelno prisidėti.

Daugelis stato klausimą, 
ar apsimoka tokius paren
gimus ateityje rengti. Tik 
užmokame brangiai už sve
tainę, o neturime publikos 
ją užpildyti. Samdome or
kestrą, o nėra kam šokti. 
Čia, matomai, jau reikia"ieš
koti kitokių metodų mūsų 
sueigoms.

Man patinka vartojamos 
metodos detroitietės drau
gės Veros Smalstienes. Ji, 
kaip matome iš spaudos 
pranešimų, kas metai su
rengia keletą pramogėlių 
savoje rezidencijoje, kurio
se sukelia šiek tiek para
mos spaudai arba mūsų 
draugijų reikalams. Kodėl 
nepasekti tokio gražaus pa
vyzdžio? Arba bent išban
dyti, o pamatysime, kad 
tokios mažos skalės sueigė- 
lės bus visu kuo patoges
nės ir pranašesnės, o tuo 
pačiu kartu nereikalaus 
tiek daug pastangų jų su
rengimui. O savas reziden
cijas turime visi.

Gali būti ne visų tokios 
patogios rezidencijos, kaip 
draugės Smalstienes. Bet 
atminkime, kad ir mūsų 
publika jau žymiai ribota.

Deja, kartais tenka iš
girsti iš mūsų senesnėsės 
kartos draugų nusiskundi
mų. Esą per tiek metų 
dirbome, eikvojomės, o ką 
dabar turime? Kad dirbo
me, eikvojamos, tai tiesa,. 
Bet kad iš t o nieko nepel
nėme, tai jau negalima su
tikti. Prisiminkime senus 
laikus, ypatingai tarpe 1920 
ir 1930 metų. Tuo laikotar
piu daugiausia rūpinomės 
Lietuvos politiniais kali
niais, jų gelbėjimui aukas 
rinkome ne tik viešose su
eigose, bet ir draugijų su
sirinkimuose, Ir štai, man 
esant tuo. laiku draugijų 
sąryšio korespondentu, ve
damos skaitlinės parodė, 
kad mes tam reikalui sukė- 
lėme ir pasiuntėme arti 7 
tūkstančių dolerių. Nors 
mes tais laikais nebuvome

Miamio Aido choro veik
la pagyvėjo po to, kai mes 
išgirdom, kad LMS nutarė 
laikyti muzikos ir dainų 
festivalį pas mus, Miamyje.

Choro susirinkime sausio 
11 d. buvo skaitytas laiškas 
nuo LMS sekretorės Mild
red Stensler, informuojant 
mus, kad LMS valdyba ir 
chorai nutarė laikyt Festi
valį Miamyje kovo 22-os ar 
29-os savaitgalyje. Mūsų 
choras laiko sau už garbę 
tą LMS nuosprendį. Ren
giamės visais garais prie jo. 
Tikimės, kad ir St. Peters- 
burgo Dainos Mylėtojų cho
ras ateis mums į talką. 
Anksčiau Festivalis įvyks— 
geriau; dėlto, kad pas mus 
žiemos svečiai dar nebus iš- 
važįnėję. - ’ h • • ■

Miamio Aido choras, pro
gai pasitaikius, apie galą 
vasario, gal vas. 19, bandys 
ir savo naudai surengti 
koncertą, kad papildžius ir 
mūsų choro iždą. Visus me
no ir kultūros rėmėjus 
kviečiame į talką.

Pirmesniafn choro rėmė
jų raportažę buvo pražiū
rėta .chorui kukavusios po 
penkinę: Stella Budrawcz ir 
Marie Kaučienė. Ačiū,drau
gės.

V. J. Stankus
Miami Springs, Fla.

Po“Laisvės” ir “Vilnies” va
jai eina prie galo. Mūsų 
vajininkai — Valilionienė, 
Kanceris ir Daugirdas suši
lę darbuojasi. Jie pagauna 
tam didžiam reikalui ir sve
čius. Tad galime jaustis, 
kad prenumeratų gavimu 
ir spaudės išlaikymui fondo 

elimui miamiečiai nebus 
askutinėse sąrašo eilutėse.
Bet nereikia visą tą dar

bą sukrauti tik ant vaj įnin
ku pečių. Mes visi galime 
iif, pavalome. z}prisi<Jėti įr 
veikti mūsų spaudos išlai
kymui. Spauda yra ne tik 
informacinis, bet ir ideolo
gini mūsų ginklas.

Jau pradžioje metų daro
me metmenis platesnei veik
lai. Į kultūrinės veiklos die
notvarkę riumatoma statyti 
kai kuriuop veikėjus, kurie 
jau nėra mūsų tarpe. Su
kaks dveji metai, kai ne
tekome Rojaus Mizaros. Iš
samesnio Rojaus darbo lie
tuvių kultūrai, apšvietai 
įvertinimo mes dar neturė
jome. žadame tai atlikti 
dviejų metų mirties sukak
ties eproga.

Taip pat minėsime metinę 
mirties sukaktį pasaulinio 
garso solisto ir Lietuvos 
operos tėvo — Kipro Pet
rausko. Neprale i s i m e ir 
tarptautinių sukakčių. Greit 
ateis Kovoj 8-oji — tai mo
ters kovotojos už savo ir 
visos žmonijos gražesnį ir 
gausesnį gyvenimą diena. 
Ne visose šalyse ir šiandien 
moteris yna laisva. Su visa 
mūsų kultūrine veikla yra 
susijus ir kova už taiką pa
saulyje.

mažai maisto, tai ir vėl tu
rėjom gerus pietus, gražiai 
praleidom pusdienį su gero
mis kalbomis ir dainomis.

Netikėtai buvo sužinota, 
kad Petras Kurulis, ilgame
tis “Laisvės” skaitytojas, 
Šiomis dienomis švenčia sa
vo gimtadienį. Tai visi gra
žiai sudainavom jam links
mą gimtadienio dainą ir pa
linkėjome jam tvirtos svei
katos, taipgi laimingai su
laukti kito gimtadienio.

Šiam parengimui buvo 
gauta daug stambių dovanų,
M. Trakimavičienė dovano
jo didelį pyragą ir kugelį,
N. Grybienė—kavą, pieną ir 
daržovių, Mary Sadauskie
nė—3 pyragus, Ag. Yakš- 
tienė—kugelį ir skanių bly
nų, K. Barčienė—sūrį, Ami- 
lė Vasiliauskienė — kvortą 
brandės, M. Uždavinis — 
kvortą šnapso ir vyno. Vi
soms draugėms, už jūsų su
teiktas gražias dovanas 
šiam parengimui, vardu 
LLD 9 kp. tariu • širdingą 
ačiū.

Parengimas, galima pri
pažinti, buvo visapusiškai 
sėkmingas.

M. Uždavinis

PREMIJA
Du pagyvenę biznieriai, 

sėdėdami kavinėje, stebi ži
nomą filmų žvaigždę, apsi
rengusia mini suknele. Vie
nas jų sako;

— Ji tikriausiai filmų fe
stivalyje gaus pirmąją pre
miją.

—■ Taip. Trumpametraži- 
nlame filmeJb

Turime ir nemalonių ži
nių. štai s.utinku Socialiam 
Klube kadaise gyvenusį 
New Yorho apylinkėje mė
gėją teatro, operečių akto
rių ir parašiusį porą knyge
lių iš, savo atsiminimų — 
Kazį Kralučiūną. Šis kuklus 
žmogus įavo baltais Plau
kais, 'balta barzdele, kurį 
kartais :iš tituluoju “Profe
sorium,”' jau prieš keletą 
metų peržengė aštuntą de
šimtį metų.

Į Socūalio Klubo parengi
mus jis (ateidavo ne vienas^— 
su. žirioina. Dabar jis jau 
vienas, j Jo žmona jau ilsi*, 
si kapinėse. Kraučiūnas, 
kaip visuomet, džiaugiasi ir 
didžiuoljasi dabar tik savo 
dukra Aldona, kuri yra mu
zikos cnėgėja. Reiškiu Ka
ziui Kraučiūnui savo; ir kr

Inž. Gabrėnas
Choro prot. sekretorius

Easton, Pa.
Gruodžio 28 mirė 

tha A. Tilvikienė, sulaukusi 
93 metus amžiaus. Tai buvo 
žmona mano artimo draugo 
Leono Tilviko, “Laisvės”’ ir 
“Vilnies” veikėjo ir vajinin- 
ko, taipgi stambiai aukoto
jo paramai tų darbininkiš
kai nusistačiusių laikraščių.

Jo žmona buvo vokiškos 
kilmės pavarde Adler-Adle- 
raitė, gimusi ir augusi Že
maitijoj, Plungės mieste, 
kur susidraugavo su vargo
nininku Leonu Tilviku ir 
abudu 1907 metais atvažia
vo į Ameriką, Easton, Pa. 
ant to paties adreso, kur ir 
aš gyvenau pas Martyną 
Jankauską.

Po savaitės kitos Leonas 
su savo Morta' susituokė ir 
tuo laiku abudu gavo vdar- 
bus pas Simaną Šilkų au
dekliniame fabrike. Metams 
kitiems praslinkus Martha 
T.ilvikięnė pagimdė vieną po 
kitam tris sūnus. Dar ke
liems . metams praslinkus, 
sūnūs paaugę, subrendę ir 
susiradę mergeles susituo
kė, o pats tėvas Leonas įs
tojo į duonos vėrtelgystę, 
padedant jo visiems trims 
sūnam kepykloj ' darbuotis.

Mirdama Martha paliko 
nuliudime tris sūnus ir še
šis anūkus, trylika proanū- 
kijj- :

Mar-

Philadelphia, Pa.
atostogų gerai pasirodė

Sausio 11 d. LLD 10 kp.
įvyko skaitlingas susirinki
mas gal dėl to, kad praėju
sių 1968 m. gruodžio mėn. 
per kaikurių narių apsilei
dimą kuopos susirinkimas 
neįvyko. Todėl šis susirinki
mas po ilgokų atostogų pui
kiai pasirodė.

Organizatorius J. Stasiu- 
kaitis atidarė susirinkimą. 
Pirmininkavo Nellie Griciū- 
nienė. Protokolas skaitytas 
ir priimtas. Skaityti laiškai*. 
“Vilnies” ir “Liaudies Bal
so”, dėkojantys už gausias 
aukas. 3-čias laiškas nuo 
“Laisvės” redakcijos k a s- 
link atvykimo skaitlingos 
lietuvių turistų grupės iš 
Tarybų Lietuvos į Philadel- 
phią. Ketvirtas laiškas iš 
Chicagos prieš nacinio ko
miteto. ,

Ypatingai kreipė dėmesio 
laiškas apie atvykstančius 
svečius iš mūsų gimtojo 
krašto, kaip tinkamiau ger
biamus svečius pasitikti ir 
priimti. Tačiau vienos die
nos laikas toks trumpas, 
kad nieko negalima tiksliai 
nutarti.

Perrinkta kuopos valdy- 
bašiems metams: organiza
torius J. Stasiukaitis, užra
šų sekr. J. Kazlauskas, fi
nansų sekr. R. Merkis, ka
sininkė O. Žalner.

Visi nariai gavo po nau
ją knygą parašytą J. Ga
šlūno “Mano Dešimtmečiai 
Amerikoje”.

Nutarta pasiusti paguo
dos kortą P. Baranauskui, 
kuris paslydęs ant ledo 
krisdamas skaudžiai susi
žeidė. Sakoma, net klubo 
kaulas įlūžęs.

“L”. Reporteris

Binghamton, N. Y.
. »♦.••• t *

Ką išrinkom, tą ir turim
Mūsų miesto majoras re- 

pūblikonas, tai jis žino, kaip 
vilnas nuo žmonių kailio 
kirpti, uždėjo naują ‘sewer’ 
mokestį už išeinamas vie
tas.

Mat, jau trys metai, kaip 
griauna miestą. Veda dide
lį kelią pakraščiu Bingham- 
tono ir per Johnson miestą, 
kuris susitiks su 81 keliu 
Albany ir New York. Tam 
reikalui išgriovė visą mies
to vidurį ir dar tebegriau- 
na. Kada atstatys, niekas 
nežino. Daug šeimų neran
da sau pastogės ir turi ga
bentis į užmiestį.

Sugriovus miestą, suma-

žėjo pajamos, tai kelia tak
sus. Namų renda lieka ta 
pati. Štai tau ir miesto ma
joro dovana!

daug

• V
IS
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Tarptautinę Moters Dieną 
nutarėm minėti kovo 9-tą, 
sykiu su vyrais. Banketas 
įvyks Gedimino svetainėje, 
575 Joseph Ave. Visus pra
šome dalyvauti.

Leokadija Bekešienė

So. Boston, Mass.
Senas So. Bostono gyven-y 

tojas ir spaudps rėmėjas 
Joe Butkus, 579 E. 8 St., 
man atrašė laiškutį, kuria
me pranešė, kad jo sveikata 
susilpnėjo, negali laukan 
išeiti ir į susirinkimus at
eiti. Jis “Laisvę” ir “Vil
nį” jau seniau atsinaujino, 
bet dabar prašė atvažiuoti, 
kad nori atnaujinti 3 “Lais
vės” prenumeratas į Lietu-^ 
vą savo giminėms. Jį ap
lankiau. Jaučiasi geriau, 
bet dar netvirtas.

Antras geras spaudos rė
mėjas Antanas Jankus, 174 
Norfolk St., Dorchesteryje, 
tik parėjo iš ligoninės, išbu
vęs 4 savaites. Bet spaudos 
nepamiršta. Atsin a u j i n o 
“Laisvę” ir “Liaudies Bal-

Linkiu abiem greitai su
stiprėti.

S. Rainard

Lyjant lietui, žiūrėdami 
pro langus kaimynai stebi
si:

— Kodėl gi tas Jonas jau 
trečią valandą kieme kilimą 
purto!!
Čia priėjo Kindziulis irj' 
tarė:

— Žmonos giminės į sve-1^ 
čius atvažiavo, tai nenori į 
namus eiti... į
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‘ VĖLIAUSIOS ŽINIOS Lyg medžiai — į žemę įaugę HELP WANTED-MALE-FEKALE HELP WANTED-MALE-FEMALE HELP WANTED-MALE-FEMALE
r Paryžius.—šeštadienio po
sėdis buvo stebėtinai sėk
mingas. Visos keturios de
legacijos per penkias va
landas ir 15 minučių vien
balsiai užgyrė tolesnių Viet
namo taikos derybų proce
dūrą. Diplomatai turi vil
tį, kad derybos gali sėkmin
gai tęstis.

Saigonas. — Pietų Viet
namo prezidentas Thieu pa
reiškė, kad eina derybos dėl 
laipsniško mažinimo Ame
rikos karinių jėgų Vietna
me. 1969 metais manoma 
sumažinti šimtu tūkstančių 
kareivių. Amerikos karei
vius, sakoma, pavaduos 
sustiprinta Saigono armija 
kovoje prieš partizanus.

Tokijas, Japonija.—Tūks
tančiai policijos , net heli
kopterius naudojant, mušė
si ’su universiteto studen
tais per dešimt valandų ir 
negalėjo studentų demonst
racijos išvaikyti. 63 poli- 
cistai ir 16 kitų žmonių bu
vo sužeista. 8,500 policis- 
tų buvo sumobilizuoti pulti 
streikuojančius studentus.

Berlynas. — Vakarų Ber
lyne keletas tūkstančių 
studentų, minėdami 50 
metų Rože Luksembur-

J. MAZURKA

Pianistes Aldonos Dvarionaitės 
pasirodymas Lenkijoje

Varšuvos lietuvių visuo
menė žinojo, kad jau nuo 
kurio laiko Lenkijoje apsi
gyveno jauna pianistė, lie
tuvaitė Aldona Dvarionaite, 
tačiau apie jos meną ne
daug kas tebuvo žinoma. 
Tik dabar neseniai buvo 
proga pažinti ir įvertinti 
jos gabumus. Pirmą kar
tą susitikome su ja š. m. 
gegužės mėn. 20 d. Varšu
vos Tautinio Muziejaus sa
lėje, Lietuvos kompozito
riaus ir dailininko M. K. 
Čiurlionio mirties 57-ųjų 
metinių minėjimo proga. 
Čia ji pasirodė su toms iš
kilmėms pritaikinta progra
mą: išgirdome jos inter
pretacijoje Čiurlionio pre- 
ĮĮiudus, kurie paliko gilaus 
įspūdžio klausytojams. Jos 
interpretacija, pilna jaunat
viškos energijos ir subtilaus 
jausmingumo, visiškai atiti
ko iškilmių nuotaiką, o 
klausytojus perkėlė į garsų 
ir spalvų simfonijos pasau
lį, charakteringą kompozi
toriaus kūrybai.

* Š. m. birželio mėn. 18 d. 
A. Dvarionaitė vėl pasirodė 
visuomenei Varšuvos Fil
harmonijos scenoje. Jos 
programą sudarė: F r. 
Schuberto sonata A-dur op. 
120; Al. Skriabino sonata 
Nr. 7 ir K. Szymanovskio 
fantazija C-dur op. 14. Ir 
čia' jos išpildymas pasižy
mėjo aukšto lygio technika. 
Ji laisvai perteikė klausyto
jams kūrinio charakterį bei 
kompozitoriaus kūrybos 
nuotaiką.

Aldona Dvarionaitė yra 
jauna, talentinga ir didelės 
ateities pianistė. Ji su di
deliu pasisekimu yra nema
ža koncertavusi Tarybų 
Lietuvoje. Aldona yra kilu
si iš muzikų šeimos. Jos te- 

jfas Balys Dvarionas yra 
□žymus Lietuvos kompozito
rius, nusipelnęs LTSR liau

dies artistas. Jis įdiegė 
meilę muzikai ir savo duk

Igienės ir Karlo Liebknech- 
to nužudymo sukaktį, de
monstratyviai sudegino 
Jungtinių Valstijų ir NA
TO (militarinės sąjungos) 
vėliavas.

Los Angeles, Calif.—Po
licija ieško žmogžudžių, ku
rie mirtinai peršovė du 
Black Panthers negrus su
sirinkime. ir paskui nesulai
kyti prasišalino.

New Yorkas. — Advoka
tas Roy M. Cohen federali
nio teismo apkaltintas pa- 
pirkin ėjimuose ir kitose 
suktybėse. Cohen kadaise 
buvo sen. Joe McCarthy ra- 
gangaudžių komiteto advo
katas, padėjęs komunistus 
ir kitus pažangiuosius per
sekioti.

Washingtonas. — Kas tai 
telefonu informavo, kad 
esąs suokalbis nužudyti 
sen. Edwardą Kennedy. Da
bar jis yra po policijos ap
sauga.

Washingtonas. — Didžiu
lė demonstracija prieš ka
rą Vietname įvyko sostinė
je šį sekmadienį, primenant 
prez. Nixonui baigti karą 
Vietname.

rai Aldonai, kuri jau iš pat 
jaunystės rodosi su koncer
tais scenose. Jos motina ir
gi yra įžymi pianistė, o Al
donos pusseserė Margarita 
Dvarionaitė tai vienintelė 
moteris-dirigentas Lietuvo
je.

A. Dvarionaitė gimė Kau
ne 1939 m. Mokėsi muzikos 
mokyklose Kaune ir Vilniu
je. Nuo 1956 m. tęsė muzi
kos studijas Maskvoje pas 
prof. H. Neuhausą. 1962 m. 
baigė su atsižymėjimu Vi
durinę muzikos mokyklą 
Maskvoje. 1966 m. taip pat 
su atsižymėjimu gavo as
pirantūros baigimo diplo
mą. Ji koncertavo Vilniaus 
Filharmonijoje, Mas k v o j e 
bei kituose Tarybų Sąjun
gos miestuose; nekartą da
lyvavo radijo ir televizijos 
programose. Davė eilę kon
certų Bulgarijoje. Nemaža 
yra išleista jos įgrojimo 
plokštelių.

Šiuo metu A. Dvarionai
tė gyvena Sopote, todėl ga
lima tikėtis, kad Varšuvos 
lietuvių visuomenė dar tu
rės progos išgirsti mūsų 
žymiąją pianistę.

(Iš “Aušros”)

Windsor, Conn
Du Windsoro gyventojai 

ir Hartfordo Laisvės choro 
nariai, Juozas Lukštas ir 
Antanas Latvėnas, sausio 
14-os ryto 8:30 iš Bradley 
International aerouosto iš
skrido į Miami, Florida, 
atostogų.

Visi choro nariai, drau
gai ir pažįstami linki jiems 
linksmai praleisti atostogas, 
drūtai susveikti ir taip pat 
laimingai sugrįžti su dar 
stipresniais balsais prie 
choro, jame dalyvauti ir 
toliau.

Lauksime

Kadras iš lietuviško filmo 
aktorius R. Adomaitis.

Ekrane — naujas lietu
viškas filmas “Jausmai.” 
Jį lydi žinomo mūsų kino 
meistro V. Žalakevičiaus 
pavardė — tiesa, šį sykį 
kaip meno vadovo ir scena
risto, filmo siužetui panau
dojusio kai kurios latvių 
rašytojo E. Lyvo romano 
“Velnio dvyniai” motyvus. 
Filmą režisavo jauni kino 
dokumentalistai A. Dausa 
ir A. Grikevičius.

...Rūsti pamario žvejų 
lemtis, apspręsta audringų 
vandenų klastos, bevaisių 
smiltynų, neūžaugų me
džių; karo neganda, užne- 
šusi į nuošalų kaimą mirtį, 
ašaras ir baimę; kietas, 
santūrus žmogaus būdas, 
tarsi atliepiantis gamtos ir 
istorijos nubrėžtoms aplin
kybėms,—taip, labai glaus
tai tardami, galėtume api
būdinti foną, kuriame ru- 
tuliuojasi filmo “Jausmai” 
veiksmas, kupinas drama
tiškos jausmų įtampos. Tie
sa, ji tūno giliuose dvasios 
kloduose ir retai teprasi- 
veržia į paviršių.

Karas — lyg juodas mir
ties sparnas — šliaužia pa
krante. Jau žuvo jauno 
žvejo Kasparo (akt. Ę. Ado
maitis) žmona, ir jis, iš
plėšęs iš būsto sienos len
tas (čia medis už auksą 
vertesnis), sukandęs dantis, 
neįžvelgiamu veidu, — ka
la karstą. Po to, iš tų pat 
lentų — kala lopšį našlai
čiams, savo dvyniams. Vėl 
graso mirtimi okupantų 
kumštis — šį kartą bado 
mirtimi mažiesiems. Ir žve
jas, įkėlęs valtin lopšį ir 
karvę, nebodamas kulkų, 
įriasi nakčia į kitą krantą— 
tarybinį. Tariasi išsigelbė- 
jęs. Siekia prabūti tyliai, 
nesimaišydamas kovojančių 
kely. Bet gyvenimas eina 
pro šalį. Filmo idėjinis su
manymas ir atveria mums 
nelengvą procesą Kasparo 
sieloje — savęs pažinimo, 
aiškumo troškulį, kovingą 
protestą, pabudusį lemtingą 
valandą.
^Kasparo dvasinę stiprybę, 
jausmų ir poelgių įtikinan
čią tiesą ryškina sudėtingi 
asmeniniai santykiai. Juk 
greta — ne tik brolis And
rius (akt. J. Budraitis), 
pas kurį jis atvyko, ieško
damas saugios pastogės; 
kurio meile jis ųiekada ne
abejojo. Greta ir brolio 
žmona Agnė (akt. R. Paliu- 
kaitytė) — kažkada mylė
ta, ir vis dar tebemylinti 
nutolusį Kasparą. Tie jaus
mai audringai prasiveržia 
scenoje, kai “emigruojan
tys patriotai” išvyksta j 
Švediją. Tąsyk Agnė išduo
da vyrą.

Nors “Jausmų” proble
matika iš esmės ir nėra 
nauja lietuviškoje kinema
tografijoje, ji atskleista 
per tikrai įdomias, stiprias 
asmenybes, Dvasinis ryšys 
tarp brolių — dviejų galiū
nų medžių, šaknim į gim
tą žemę įaugusių, — tas 
ryšys, ta ištikimybė sim

“Jausmai.” Kasparas —

boliškai kalba apie neišma
tuojamą liaudies tvirtybę, 
apie jos patriotinį jausmą.

K. Danilavičiūtė

Dulkių siurblys ožkoms
Ožkų pūkai — puikiausia 

žaliava moteriškiems tuale
tams. Tačiau jų “atsargos” 
labai nedidelės, sunku pū
kus surinkti. Ilgai šukuo
jant ožką, gaunamas tik ne
didelis jų kiekis. TSRS že
mės ūkio elektrifikacijos, 
mokslinio tyrimo institute 
išbandytas pūkams rinkti 
originalus prietaisas — sa
votiškas “dulkių siurblys”.

Elektrin i s mikrovariklis 
dideliu greičiu suka būgną 
su pirštais — šukas. Pirštai 
pagriebia pūkus, stipri oro 
srovė juos nuneša į kame
rą. Čia nesudėtingas įtaisas 
sudeda pūkus į kasetes. 
Šiuo “dulkių siurbliu” dar
bininkas per valandą gali 
“iššukuoti” dvidešimt pen
kias ožkas — tiek, kiek vie
nas žmogus rankomis pa
jėgdavo padaryti per pa
mainą.

Peru liaudies 
laimėjimai

•. ’ X, f *

Lima. — Peru respubli
kos nutarimas nacionali
zuoti International Petro
leum Co. nuosavybę yra 
svarbus liaudies laimėjimas 
prieš Jungtinių Valstijų im
perializmu.

Peru liaudis per daugelį 
metų veda kovą už nusavi
nimą Jungtinių Valstijų 
aliejaus kompanijų nuosa
vybių.

In loving memory of my dear husband

Charles Galinat
Who passed awaj^ten years ago.

January 21, 1958
I do not need a special day 
To bring you to my mind, 
For the days I do not think of you 
Are very hard to find.
No one knows how much I miss you, 
No one knows the bitter pain
I have suffered since I lost you, 
Life has never been the same.

Your loving wife,
Ann Galinat.

Lietuviai, kurie atostogoms ai’ kitais reikalais atva
žiuojate į Miami, Fla., neužmirškite atsilankyti į Lie
tuvių Socialį Klubą. Čia kiekvieną sekmadienį 1 vai. 
dieną yra duodami geri pietūs už žemą kainą. Po pie
tų šokiai, susitikimai ir svečiavimasis.

Kuriems reikalingos informacijos gavimui kamba
rių, vietiniai klubo nariai patars jums kaip ir įkur juos 
gauti.

Kviečia į svečius visus lietuvius —

Lietuvių Socialis Klubas
2610 Northwest 119th Street 

Miami, JFla. 33167
Telefonas: 688-4161

ASSEMBLERS 
1st Shift

MACHINISTS 
2nd Shift

HORIZONTAL BORING MILL
RADIAL DRILL PRESS

Immed. openings Apr exp'd men 
only. Must be able to set-up and 
operate, read Blue Prints and work 
to close tolerance. Excellent em- 
plyoe benefits including liberal shift 
differential

FRED’K H. LEVEY CO.
4901 Grays Ave., Phila.

757-5008
(5-7)

MACHINIST 1st CLASS — Union
Excellent jobs for 1st class Men. 
shop. Steady daylight. All fringe 
benefits.

HALLMOR, INC.
Bethel Park, Pa. 412-561-7020.

(5-7)

COOKS
Must be reliable. Good Wages. 

Apply for interview 
GEORGE WASHINGTON 

MOTOR LODGE
Route 611, Exit 27, Penna Turnpike 

OL 9-7200
(5-9)

HOUSEKEEPER. Top salary; 
experienced; recent local referen
ces; own room, bath, TV; yearly 
bonus and paid vacation; must be 
fond of children. 201-763-4713.

(5-7)

Dirvožemis iš pelenų
Pelenai, kurie lieka sude

gus anglims šiluminėse 
elektrinėse, gali pasidaryti 
derlingu dirvožemiu, tik 
juos reikia atitinkamai pa
ruošti. Iš pradžių pelenai 
laikomi atvirame ore, kad 
lietus išplautų iš jų kai ku
rių elementų (aliuminio, bo
ro) perteklių. Paskui į juos 
pridedama organinių trąšų 
mišinio ir specialios mikro^ 
organizmų kultūros.

Organinės trąšos suteikia 
pelenams dirvos struktūrą, 
jomis minta mikroorganiz
mai, kurie fosfatus paverčia 
tirpiais.

Tokioje dirvoje galima 
auginti miežius. Manoma, 
kad joje galėtų augti ir me
džiai.

Užrašykite “Laisvę” savo 
giminėms, gyvenantiems Lie
tuvoje. Prenumerata 12 dole
rių.

MEN NEEDED. To learn food pro
cessing. Company building new plant 
in Woodbridge. Employment would 
be in Newark until new plant is 
ready. Good salary and benefits. Call 
Mr. Blake. 201-642-5520. Newark, 
N. J. (4-10)

ROLL FROM OPERATORS

Rapidly growing non-defense sheet 
metal firm requires experienced roll 
form operators on Yoder and Tish- 
ken machines.

Some set-up exp. necessary. Good 
working conditions plus excellent 
starting rate plus incentives and 
fring benefits. Apply 8 AM to 4 PM. 
Or call for appointment. REPCO 
PRODUCTS CORP., 7400 State Rd. 
DE 8-1110. (4-5)

NURSES. Excellent starting sa
laries. Expected raises in July 1969. 
Medical School affiliation, superb 
retirement and leave plan plus in
surance and other benefits. 500 bed 
surg-medical Hospital. Contact: Anne 
Yankus, Chief nurse. EV 2-2400. 
Ext. 205. Mon. thru’ Fri. An equal 
opportunity employer. (4-10)

ACCOUNTS RECEIVABLE 
BILLING CLERK

with some knowledge of book
keeping. Must type. 4840 Chestnut 
St. GR. 6-2108. Mr. Scott.

(4-8)

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

(1-6)

NURSE • 
I

Companion, some knowledge of 
nursing. 24 hr. duty. Two days 
off per week. PO 9-1992. 10 AM- 
5 PM.

(1-7)

HOUSEWORK — COOKING.
Wynnewood Experienced only. $70 

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

Call MO 7-5974
(6-10)

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)

KEYPUNCH OPERATOR
with diversified duties to work in 

pleasant. CC law office.
Call Miss Bross

KI 5-4012
(3-8)

DESIGN DRAFTSMAN

Excel, opportunity for employment 
with local electronic component 
manufacturing Co. for man with 2 
yrs. exp. in molded and sheet metal 
stamping techniques, to design new 
products.

Apply in person
HUGH H. EBY CO.
4701 Germantown Ave.

Philadelphia, Pa.
Or call DA 4-7000.

An Equal Opportunity Employer
(5-7)

J.

maintenance mechs

Foi’ factory work. Must be able 
to weld. Steady work, good wages.

For appointment call—

MR. WALTON
at

PI 3-3900 after 9 A. M.
(5-7)

MACHINIST 1st CLASS
Day shift. Modern shop. Good pay 

and company benefits.
LEE FILTER CORP 

191 Talmadge Rd., Edison, N. J. 
201-287-2700.

(5-10)

NOTICE 
TO READERS

AND ADVERTISERS
The Equal Employment Opportu

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

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

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

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

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)

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 8-57400.

(1-7)

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.

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 are ex
cellent and the benefits are 
complete. v

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

CALL 855-9545 
OR APPLY TO

AMETEK Testing 
Equip. Systems 

8th & MAPLE STS.
LANDSDALE, PA.

An Equal Opportunity Employer
(5-6)

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, 816 
Old York Rd., Jenkintown and Ox
ford Circle, Phladelphia.

(3-9)

MAN
Experienced in running and 

repairing bindery machinery. 
Must be High School graduate and 
if possible Military service com
pleted. Good x working conditions 
and excellent fringe benefits. Apply 
SECURITY COLUMBIAN BANK 
NOTE INC., 55th & Sansom Sts.

(4-10)

OPTICAL EDGE GRINDER & 
BENCHMAN

Exęellent salary for experienced 
man. Blue Crqss and Pension.
JAMES A. CARMODY & SON

LO 4-0681
(5-T)

Izraelis aneksuoja Golaną
Jeruzalė. Izraelis apgy

vendina žydais iš Sirijos 
užgrobtą Golaną.
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MŪSŲ SVEIKATA

Protas irgi pavargsta
Mūsų amžių vadina vi

saip — atominiu, kiberneti
kos, genetikos... Priklau
so nuo to, iš kurios specia
lybės pasiektų viršūnių žiū
rima. Tiktų vadinti mūsų 
laikus ir informacijos am
žiumi, nes visų mokslo ir 
gyvenimo sričių bene svar
biausias ypatumas yra tas, 
kad vis gausėja žinių, vis 
stiprėja informacijos srau
tai, padvigubėdami kas 8-10 
metų. y

Kratuose, kur išsivysčiu
si pramonė, technika pasie
kė tokį lygį, kad žmogaus 
poveikis! gamtai padidėjo 
maždaug 10,000 kartų. Įsi- 
vaiz duokim e taip: vieno 
žmogaus raumenų jėga pri
lygsta 0.1 arklio jėgos. Va
dinasi, vienas žmogus vei
kia gamtą 1,000 arklio jė
gų smarkumu. Visa tai 
mes pasiekėme protiniu dar
bu. Tačiau paties proto dar
bingumas’ lieka vis toks 
pat. Tiesa, dabar vis da
giau sukuriame “elektroni
nių smegenų.” Jos daug 
sparčiau skaičiuoja, jų 
sprendimai neįsivaizduoja
mai greiti, bet samprotauti 
jos negali. Be žmcgaus- 
operatoriaus jos beviltiškai 
kvailos. Taigi pagrindinis 
ir vis gausėjančios infor
macijos krūvis vis tiek ten
ka žmogaus smegenims. Ir 
žmonių protai vis dažniau 
ii’ vis daugiau pervargsta. 
Tai rimta problema, kuria 
visų pirma turi susirūpinti 
medikai.

Medikai susirūpino. Šių 
metų rugsėjo mėnesį Tbili
syje, V-osios visasąjungi
nės neurochemikų kęnfe- 
rencijos metu, įvyko kom
pleksinis pasitarimas prie 
apvaliojo stalo. Jis buvo 
skirtas’ proto pervargimo 
problemoms. Taip pat bu
vo kalbama, kokios chemi
nės medžiagos galėtų padė
ti su tuo kovoti.

Pasitarimo dalyviai teigė, 
kad protinį pervargimą 
medikai turi koreguoti ne 
vaistais, o nervų sistemą 
maitinanči o m i .s medžiago
mis. Reikia gausiau reko
menduoti maistui tokių me
džiagų, kurias labiau “mėgs
ta” smegenys ir kurias im
liau vartoja nervinis audi
nys. Visų pirma smegenims 
svarbus pakankamas de
guonies kiekis. Smegenys 
taip pat sunaudoja daug 
gliukozės. Yra medžiagų, 
kurios ypač gerai talkinin
kauja smegenų cheminėje 
veikloje. Tai tiaminas ir 
kiti BJkomplekso vitaminai, 
gliutįminė rūgštis, gangli- 
ozidai ir kt.

Charkovo profesinės hi
gienos instituto bendradar
bis prof. J. Frenkelis nu
statė, kad triukšminguose 
cechuose dirbančių žmonių 
organizmas sunaudoja dau
giau BĮ vitamino. Jo trūks
tant, neretai prasideda neu
rozės pobūdžio vidaus or
ganų veiklos sutrikimai. 
Pradėjus nuolat, tam tikra 
sistema naudoti BĮ vitami
no preparatus, tokie nega
lavimai praeina, padidėja 
darbingumas. Akademikas 
P. Komelianis daug dėme
sio skyrė gliutamininei 
rūgščiai ir gangliozidams. 
Jis pranešė, kad Japonijo
je sintetinama 60,000 tonų 
gliutamininės rūgšties per 
metus. Ją plačiai naudoja 
maisto pramonė. Japonai 
atliko įdomų dietinį ekspe
rimentą — keliems tūkstan-

čiams pradžios mokyklų 
moksleivių ilgesnį laiką da
vė gerti pieną, į kurį buvo 
pridėta gangliozidų. Š i ų 
vaikų pažangumas moksle 
pakilo. Jie pralenkė įpras
tai maitintus savo bendra
amžius (pagal “inteligen
cijos testus”) vidutiniškai 
vieneriais metais. T o d ė i 
akademikas P. Komelianis 
ragino taip tvarkyti protinį 
darbą dirbančiųjų dietą, 
kad jie gautų kiek galima 
daugiau tokių “protui nau
dingų” medžiagų.

Mūsų respublikoje, kaip 
ir kitose broliškose respub
likose, ne tik didėja darbo 
našumas, bet kinta ir pats 
darbo pobūdis—jis vis dau
giau mechanizuojamas, in- 

didėja 
Todėl 

susirū- 
ilstan-

telektinamas. Vis 
darbo krūvis protui, 
jau šiandien metas 
pinti, kaip padėti 
tiems protams, ypač tų sri
čių darbuo tojams, kurie 
Įtemptai dirba protinį dar
bą, — moksleiviams, inži
nieriams, operatoriams ir 
kitiems.

Kauno Medicinos institu
tas jau dirba šioje srityje. 
Prof. J. Šopausko vadovau
jami higienos katedros ben
dradarbiai ir kai kurie kiti 
tiria higienos darbo sąly
gas chemijos ir tekstilės 
pramonės įmonėse. Tiria 
ir protinio nuovargio reiš
kinius. Jie turi gerų su
manymų. ..

Žinoma, vien medicini
nėmis ir dietinėmis priemo
nėmis protinio nuovargio 
nroblemu nei š s p r ę s i m e. 
G'elbstintis nuo nuovargio, 
dieta tėra pagalbinė prie
monė. Daug svarbiau yra 
higiena, teisingas protinio 
darbo organizavimas, pro
tingas režimas ir krūvio 
skirstymas, buitiniu, socia
liniu. techniniu veiksnių 
tvarkymas. Tai gerai su
prato ir Tbilisio pasitarimo 
dalyviai. Jiems pasiūlius, 
nrie TSRS Mokslų Akade
mijos steigiama kompleksi
nė komisija. I ją kviečia
mi fiziologai, biochemikai, 
higienistai, klinicistai, inži
nieriai, psichologai, sociolo
gai. Tai rodo, kad protinio 
darbo ir nuovargio proble
mai skiriamas didelis dėme- 
svs. Tikimės, kad informa- 
ciins srautuose vargstan
tieji protai greit sulauks 
veiksmingos pagalbos.

Prof. Z. Januškevičius 
TSRS Medicinos Mokslų Akademijos 

ir LTSR Mokslų Akademijos 
tikrasis narys

V. Kempinskas
Medinos moksl

partijaKolumbijos 
dalyvaus rinkhnyose
Bogota. — Kolų mb i o s 

 

Komunistų Partija nusita
rė visuose rinkimuose daly
vauti su savo kandidatais.

Per pastaruosius 20 metų, 
viešpataujant militariniam 
režimui, Kompartijai nebu
vo leista savo kandidatų iš
kelti. Dabar Kompartija iš
sikovojo teisę iškelti savo 
kandidatus.

Pažemintas už piketavimą
Fort Lee, Va.—Armijos 

specialistas R. Commike bu
vo areštuotas už uniformo
je piketavimą prieš karą 
Vietname. Karo teismas jį 
vienu laipsniu nužemino, 
$100 nubaudė ir tarnybos 
sąlygas susiaurino.

Žavingas koncertas ir Lankėtas su šokiais Maspetho Piliečiu 
Klubo salėje sekmadienį, sausio 26 dieną

Tokios progos susitikti ir susipažinti su svečiais iš 
Lietuvos New Yorko ir plačios apylinkės lietuviai dar 
neturėjo. Svečių sąrašą jau matėte. Su jais susitiki
mas bus formoje žavingo koncerto, banketo ir šokių. 
Didžiąją programos dalį atliks patys svečiai—įžymusis 
Lietuvos Operos dainininkas Eduardas Kaniava, pianis
tas Dainius Trinkūnas, aktorius Laimonas Noreika irkt.

Vieta: Maspetho Lietuvių Piliečių Klubas; 69-61 
Grand Ave., Maspeth N. Y.

Salės durys atdaros nuo 2 vai. popiet, koncertinė 
programa prasidės 3 valandą. Visi būkite laiku.

Vakarienėbanketas 6 valanda — ten pat, toje pačio-
je

Tik į koncertą dovana: $2.
Vien i vakarienę dovana: $5.
Į koncertą ir vakarienę kartu—$6.
Bilietus į banketą galima įsigyti sekamose vietose: 
P. Bručas—White Horse įstaiga, Woodhavene.
V. Beleckas—Winter Garden įstaiga, Ridgewoode.
J. Klasčius—Piliečių Klubas, Maspethe.
Lillian Kavaliauskaitė—“Laisvėje,” Ozone Parke.
Ir pas kitus tikietų platintojus.

Svarbu: Norintieji dalyvauti bankete-vakarienėje 
turite iki penktadienio įsigyti bilietus, arba užsiregist
ruoti pas minėtus asmenis bei kitus bilietų platintojus.

Kelrodis
Automobiliais (paduodame angliškai):
From Connecticut — Whitestone Bridge to Van 

Wyck Blvd., 1 mile to Long Island Expressway—to 69th 
St. Turn right to Grand Ave.

From Brooklyn: Long Island Expressway, Exit 
Maurice Ave. to Grand Ave., turn left on Grand.

From Jamaica, Ozone Park, Woodhaven, etc. —
Queens Blvd, to Grand Ave., turn left on Grand, to 69th 
Street. /

From New York City — Queens Blvd., to Grand 
Ave., turn right, or Long Island Expressway to 69th 
St. Exit.

Parengimy Kalendorių
Balandžio 20 d. A

LDS Los kuopos pietūs 
1-mą valandą “Laisvės” sa
lėje.

Rengėjai

Movie about life and work 
in Lithuania

Mokėti gyventi ir mirti
Minint P. Varkalio gimimo 75-ąsias metines

Rašytojas - revoliucionie
rius Bronius Pranskus-Ža
lioms, suimtas 1921 metų 
Gegužės švenčių išvakarėse, 
savo atsiminimuose rašė, 
kad dienos ir naktys, pra
leistos Kauno sunkiųjų dar
bų kalėjime, būtų buvę dar 
ilgesnės ir sunkesnės, jeigu 
ne kameros draugas Petras 
Varkalis. Jo neišsenkantys 
pasakojimai buvo gyvi, vaiz
dūs, įspūdingi, kaip įdomi 
apysaka ar romanas, P. 
Varkalis neleido sielvartau
ti ir liūdėti. Jis mėgo1 dai
ną, poeziją, pats rašė eilė
raščius, turėjo tvirtus poli
tinius įsitikinimus, o besi
ginčydamas gynė komunis
tinės idėjas jei ne giliais te
oriniais argumentais, tai 
karštu temperamentu.
Trumpas buvo jo gyvenimo 

kelias
Trumpas buvo Petro Var

kalio gyvenimo kelias. Jis 
gimė Kupiškio valsčiaus 
Kreivėniškių kaimo gausio
je maža žemio valstiečio 
šeimoje Iš mažens pieme
navo ir bernavo svetimiems, 
o vėliau, kaip ir daugelis, 
išvyko į Peterburgą darbo 
ieškoti.

Peterburge dirbo fabrike, 
susipažino su darbininkų 
judėjimu,, dalyvavo1 strei
kuose. Kilus pasauliniam 
karui, buvo mobilizuotas į 
caro1 armiją, o fronte—sun
kiai sužeistas. Supratęs ka
ro antiliaudiškurną, metė 
caro kariuomene ir bėgo į 
Lietuvą, bet pakliuvo į vo
kiečių okupantu rankas. 
Po kurio laiko iškankintas 
grižo į gimtinę. Karas P. 
Varkalį išmokė giliau žiūrė
ti į gyvenimą, labiau ne-ap- 
kęsti išnaudojimo ir engi
mo1.

Vėliau, jau sėdėdamas 
kalėjime, apie šį savo gy
venimo laikotarpį labai po
etiškai ir įspūdingai P. Var
kalis rašė biografiniame 
vaizdelyje: “Kur prabėgo 
visos jaunos mano dienos, 
kad nemačiau linksmos va
landos nei vienos? Kolei 
buvau mažas, joms nesigė
rėjau. o kai aš paaugau, lai
ko nebeturėjau. Kolei bu
vau mažas, tai valdė tėve
lis, o kai aš paaugau, tai 
valdžios budeliai. Mane 
tampė, traukė, kur tik 
jiems reikėjo... Nutariau 
pabėgsiu, vargo nebeturė
siu. Kaip sumaniau, taipos 
ir padariau. Čia taipogi at
radau daugybę budelių. Jie 
mane teriojo ’ir visaip kan-

kino. Aš prie jų išbuvau ten 
pustrečių metų. Pargrįžau 
aš namo' nuogas ir be ba
tų...”

Kaip kovotojas
Grįžęs į gimtinę, P. Var

kalio įsitraukė į Kupiškio 
apylinkių revoliucinį judėji
mą, buvo priimtas į Lietu
vos ' Komunistų partiją ir 
buvo vienas iš Komunistų 
partijos Kupiškio organiza
cijos vadovų.

Lietuvos buržuazija, stip
rindama savo- valdžią kraš
te, nukreipė skaudžiausią 
smūgį prieš, komunistus — 
nuosekliau sius revoliucio
nierius. To, neišvengė ir 
Kupiškio partinė organiza
cija. 1921 m. pradžioje Ku
piškio apylinkėse buvo suim
ta 12 žmonių, jų tarpe ir P. 
Varkalis. Jį smarkiai kan
kino Kupiškyje, Panevėžyje, 
o Kauno komendantūros 
karo lauko teismas P. Var
kalį pasmerkė sušaudyti.

Nusmerktojo mirti 
paskutinis laiškas

Praslinkus porai valandij 
po nuosprendžio paskelbi
mo, P. Varkalis rašė laiške 
namiškiams: “Mylimi tė
veliai, broliai ir sesutės! 
Rašau Jums šį laišką 17 bir
želio 7 valandą vakaro1 pra
nešdamas Jums savo meilę 
ir apgailėdamas skausmus, 
vargus ir klapatus Jūsų... 
Dabar aš pranešu Jums, 
tėveliai, broliai ir sesutės, 
skaudžią naujieną, aš svei
kinu Jus paskutinį kartą. 
Aš esu nuteistas mirti 17 
birželio 5 valandą po pietų. 
Dar turiu gyventi 48 valan
das, tai šiuo laišku aš dar 
Jus aplankau ir atsisveiki
nu paskutinį sykį...”

Paskutiniai žodžiai
Petras Varkalis atsisakė 

rašyti malonės prašymą, ne
priėmė kunigo, dainavo re
voliucines dainas, o veda
mas per kalėjimo kiemą, 
atsisukęs į kalėjimo langus, 
prabilo1: “Brangūs draugai! 
Neliūdėkite, kad šiandien 
priešų kulka pramuš mano 
krūtinę! Tvirčiau suglaus
kite savo eiles ir kovokite 
už pilną išsiliuosavimą!.. ”

Karolis Požėla ąpie did
vyrišką P. Varkalio mirtį 
pasakė: “štai kaip reikia 
mirti! Reikia mokėti ne tik 
gyventi ir kovoti — ir mirti 
reikia mokėti. Tokia mir
tis — tai mūsų partijos pa- 
sididžiąvimas.”

Z. Vasiliauskas

Sunday, Jan. 15, I saw 
my first movie made about 
life, work and recreation in 
Lithuania. This was a dra
matic unfolding of what life 
is like in a country that only 
recently was a primitive ag
ricultural land full of hard
ship and want.

I was born here in the 
USA but was fortunate in 
being able to visit Lithua
nia in 1934, prior to the 
present government, when 
everything was so “free 
and democratic,” and now 
this film showed only some 
of the changes that oc
curred in those few years.

My uncle’s farm was a 
very large and rich one, 
but I still remember how 
the “piemenukas” boy lived 
in a sort of dog-house next 
to the barn with nothing 
but a bundle of straws to 
sleep on.' There were no

windows or even a chair 
inside this miserable little 
hut and to enter a person 
had to crawl in like an ani
mal. My aunts, nephews, 
nieces all went barefoot ex
cept in severe weather when 
they put on wooden shoes. 
There was no electricity, 
running water, plumbing or 
any of the other modern 
conveniences we n o w 
so much for granted, 
was very hard and 
manv survived.

From this film I 
how peonle now live, clean 
clothes, children go to school, 
modern techniques used to 
raise animals, and I mar
veled at the other tremend
ous advances made in such 
a short time. This sort of 
progress is nothing; short 
of miraculous and is to be 
admired by all freedom lov- 
ng people.

Aido choro garbės 
nariai

Sekantieji prieteliai užsi
mokėjo Garbės nario duok
lę. Jie linki, kad Aidas dar 
ilgai linksmintų žmones 
gražiomis dainomis:

D. ir F. Mažiliai $10.
K. ir I. Levanai $10.
Per Baltrušaitį anksčiau 

gauta $10.
Po $5: H. Siaurienė, D. 

Galinauskienė, K. Čeikaus
kienė, Mary Kreivėnas, Fr. 
Yakštys, K. V. Milinkevi- 
čiai, Ona Walmus, J. Dani
levičienė, Adeikis, V. Guris,^ 
P. Šolomskas, J. N. Zająn- 
kauskas, ir Frank Varaška.

Ačiū jiems už paramą.
Sekretorius

A. Mitchell

take 
Life 
not

saw

LED 1 kuopos nariams
Susirinkimas įvyks sau

sio 27-tos vakarą “Laisvės” 
salėje. Tūli nariai dar neat
siėmė draugijos dalijamos 
paskiausios knygos. Prašo
me ją atsiimti. Turėsime 
svarbių klausimų aptarti. 
Visi nariai dalyvaukime.

Valdyba

Ryžių pakaitalas
JAV Michigano universi

teto cheminės inžinerijos 
fakultete sukultas maistin
gas ryžių pakaitalas, pava
dintas batina. Tatai pirma
sis produktas, kuriuo gali
ma sėkmingai pakeisti ry
žius įvairiuose valgiuose. Jo 
pagrindinės sudėtinės dalys 
yra javų miltai (daugiausįa 
kviečių, truputis avižų, mie
žių ir kukurūzų), pakaitin
ti sojos miltai, kviečių dai
gai, dehidruotos mielės, vi
taminų bei ’mineralinių me
džiagų priedai.

Prof. Braunelis batiną iš- 
granuliavo smulkių lęšiukų 
forma, nes kai kuriose pa
saulio šalyse ryžiai laiko
mi beveik šventenybe ir tie
sioginis jų imitavimas tuo
se kraštuose galėtų būti 
vertinamas kaip didelė 
šventvagystė.

Michigano Tarptautinia
me centre Rytų šalių stu
dentai ruošė tradicinius na
cionalinius patiekalus iš bū
tinos. Ją reikia virti 10 min. 
Tai malonaus, truputį rie
šutais kvepiančio skonio 
produktas.

Sicilijos benamiai 
streikavo

Palermo, Italija. — Vaka
rų Sicilijos benamiai gene
raliniu streiku minėjo vie
nų metų sukaktį nuo žemės 
drebėjimo, kuris sunaikino 
jų namus. Iki šiol jie tebė
ra benamiai.

Bažnyčiose buvo atlaiky
tos gedulingos mišios už 
230 žuvusių žmonių žemės 
drebėjime.

Kelintas įsiveržimas 
į butą

Penktadienio navakarę 
maspethietė Ona Kalvaitie- 
nė paskambino “Laisvės” 
raštinei, kad Anna Cibuls- 
ky, ridgewoodiete, tano vėl 
apiplėšta. Po keliu minučių 
ir pati apiplėštoji apie tai 
paskambino.

Nuvažiavau pasižiūrėti. 
Bute viskas išversta, tik ką 
policijos apžiūrėta. Išneš
tas naujas radijas, tranzis
torinis radijukas, apybran- 
gė staliuko lempa, budinan
tis laikrodis ir pora mažmo
žiu. Pinigų šį kartą bute 
nebuvo.

Plėšikai j butą įėjo, nu
pjovę stiproką užraktą.

Apiplėštoji labai susijau
dinusi. Norėtu kraustytis 
kitur, bet negali rasti jos 
išgalei prieinamo buto. V

Dovanos
Maspethietė Ona Kalvai-4 

tienė, jau nuo karo prieš fa
šizmą laikų žinoma kaip 
čempionė megztinių mezgė
ją, laiks nuo laiko padova^ 
noja kuriai nors organiza
cijai megztinėlių. Bet kai ji 
ana diena pribuvo“Laisvės” 
salėn nešina sunkiu nešuliu, 
sužiurome: ka gi čia ji dar 
prasimanė? Pasirodė, kad 
jinai pristatė 
(plates).

Salė lėkščių 
vo reikalui
bet retkarčiais viena kita 
išsprūsta iš ranku plovėjai 
ar nešėjai ir sudužta ar su
skeldėja — tokių į stalą ne- 
bepaduosi. Taigi: ačiū už 
dovaną.

salei, lėkščių

dar turi sa- 
pakankamai,

IP ,

Ieškau Jono Budavičiaus, 
Čalio Bugeno, Antaninos 
Jotkaitis (Yotkaitės). Jie 
gyveno Harrison, N.J. Bū
čiau labai dėkingas tam 
kuris praneštų man jų ad
resus. Atlyginsiu už tą pa
slaugą. John Gabrys, 101 
Bowery, New York, N. Y^ 
10002. . <5-9)

ST. PETERSBURG, FLA.

ANTANAS JUREVIČIUS
Mirė sausio 7, 1969

Iki liga pakirto jam sveikatą, Antanas buvo 
įžymus veikėjas ir artimas draugas L. Prūsei- 
kos, J. Šukio, J. Undžiaus, V. Paukščio ir kitų 
veikėjų Amerikos darbininkų judėjime.

Su liūdesiu atsiskiria su Antanu jo šeima —

Agnes Jurevičienė, žmona 
Olga Abeles, duktė 
Steponas (brolis) ir
Julija Jurevičiai
Margaret Cowl
Helen ir George Kudirkai
Frank Colwell
Lilija Kavaliauskaitė
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