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KRISLAI
Visiems vienas didelis AČIŪ 
Dvi bylos
Baimes ir kriminalysčių 

miestas
Gera pradžia
Ar jau visiškai išprotėjo?
Nixono paveldėjimas
Labai džiugu!

—Rašo A. Bimba —

Septyniasdešimtpenktojo gim- 
ptadienio proga suplaukė iš 

Lietuvos i)- iš Įvairiu vietovių 
širfje šalyje didokas pluoštas 
šiltų sveikinimų ir gražių lin
kėjimų. Neįmanoma asmeniš
kai kiekvienam padėkoti. To
dėl visus kartu apkabinu ir 
prašau iš visų širdies gelmių 
priimti vieną dideli bendrą 
Ačiū!

šiuo metu einfi'x.dvi “keis
tos” bylos — viena New Or
leans, o kita Los Angeles. 
Keistos tuo, kad jos siejasi su 
dviem garsiais broliais—John 
Kennedy ir Robert Kennedy.

New Orleans teisiamas Clay 
L. Shaw. Jis kaltinamas da
lyvavimu sąmoksle nužudyti 
prezidentą John Kenned y. 
Paskutinėmis dienomis praves
ti apklausia ėjimai parode,

* kad milžiniška ameriki e č i ų 
dauguma netiki, jog prez. 
John Kennedy nužudė vienas 
žmogus. Manoma, kad buvo 
sąmokslas, kuriame dalyvavęs

Shaw.
Ar pavyks tą paslaptį ati

dengti? Pamatysime teismo 
eigoje.

O Los Angeles teisiamas 
Sirhan Bishara Sirhan. Jis 
kaltinamas nužudymu senato
riaus Robert Kennedy. Irgi 
spėjama, kad šioje žmogžu
dystėje buvo sąmokslas, ku
riame dalyvavo grupė žmonių. 
Taip pat įdomu, kokios pa
slaptys išryškės Sirhano by
loje.

Abidvi bylos gali tęstis ke
letą mėnesių.

Korespondentas B. A. Frank
lin rašo “The N. Y. Times” 

^sausio 22 d.), kad mūsų ša
lies sostinė pavirtus baimės ir 
kriminalysčių miestu, žmonės 
bijo vaikštinėti gatvėmis. Už
puolimai, apiplėšimai, užmu- 
šinėjimai klesti visuose kam
puose.

Bet Washingtonas nėra jo
kia išimtis. Panašiais baimės 
ir kriminalysčių miestais yra 
pavirtę arba baigia pavirsti 

^visi mūsų didmiesčiai. Kas 
baisiausia, tai kad rytojus ne
žada būti Šviesesnis.

Mums patiko prezidento 
Nixono inauguracinėje kalbo
je pabrėžta mintis apie de
rybas sulaikymui ginklavimosi 
lenktynių. Mums labai pa
tinka Tarybų Sąjungos vyriau
sybės siūlymas nedelsiant to
kias derybas pradėti.

Gal kas nors ir išeis. Kol 
kitaip neįrodyta, tikėkime, 
kad naujasis prezidentas ne
kalbėjo tiktai pasaulio žmo
nių akims muilyti. Lauksi
me konkrečių žygių tokias de
rybas pradėti.

Ar jau menševikų dienraš
čio redaktoriai visiškai išsi
kraustė iš proto? Pav., jie 
viename savo vedamųjų rašo, 

jPfcad į Lietuvą sugrįžę turistai, 
kurie nekalba apie Ameriką 

Ttaip, kaip Lietuvos valdžiai 
(Tąsa 6-ame pusi.)

Urugvajaus vyriausybes 
tarnautojai mušėsi 

su policija

MILIJONAI BADO 
PADĖTYJE*

Vakarų Vokietijos unijos 
reikalauja daugiau teisių

Montevideo. — Urugva
jaus vyriausybės tarnauto
jai dar vis tebestreikuoja. 
Sausio. 21 d. jie mušėsi su 
policija. Riaušėse išdaužy
ta daug įstaigų langų, de
ginamos barikados. Turis
tai panikoje bėga iš miesto.

Policija raportuoja, kad 
vienas streikieris užmuštas 
ir 32 sužeisti, daug areštuo
tu. Demonstrantai sulaiki- 
nėja trafiką, apdaužo auto

busus ir automobilius. Po
licija naudoja ašarines bom
bas, lazdas ir ęlidelio spau
dimo vandenį prieš demon
strantus. Užmuštojo laido
tuvėse dalyvavo daugiau 
kaip 15,000 žmonių.

Streikieriai reikalauja di
desnio atlyginimo if darbo 
sąlygų pagerinimo. Valdžia 
atsisako streikieriu reika- L- 
lavimus patenkinti.

Jungtinių Valstijų Kompartija 
šaukia suvažiavimą

New Yorkas. — Jungtinių 
Valstijų Komunistų Partija 
šaukia 19-ąją konvenciją 
šių metu balandžio 30 d. 
Konvencijos šaukimą išlei
do Kompartijos nacionali
nis pirmininkas Henry 
Winston ir generalinis sek
retorius Gus Hali.

Konvenciją šaukti nuta
rė Nacionalinis Komitetas

sausio 4-6 dienomis laiky
tame susirinkime. Konven
cija tęsis penketą dienų.

Konvencija atžymės 50 
metinę sukaktį nuo parti
jos susikūrimo. Pirmasis 
Kompartijos K suvažiavimas 
įvyko Chicagoje 1919 metų 
Darbo Dienoje (Labor 
Day).

Washingtonas. — Nacio
nalinės žmonių sveikatos 
tarnybos vedėjąs dr. Arnold 
E. Schaefer perdavė senati- 
nei komisijai baisių duome
nų apie sunkią badaujan
čių amerikiečių; padėtį.

Valdiškasis i medicininis 
tyrinėjimas paijodo, kad mi
lijonai amerikiečių yra ba
davimo padėtyje, kad kiti 
milijonai pusbadžiai gyve
na. Bendrai paėmus, betur
čių susidaro apie 33 milijo
nus.

Gydyto j ų egzaminacija, 
pravesta tarp 12,000 žmonių 
Texas, Louisiana, New 
Yorko ir Kentucky valsti
jose, rodo, kąd daugelis 
žmonių gyveha tokiame 
baisiame ekonominiame ly
gy j e, kaip tCentralinėje 
Amerikoje. i

Prasta mityba taipgi yra 
įvairių ligų priežastis. Su
rasta sergančių “endemic 
goiter”, kuri buvo išnykusi 
Jung. Valstijose prieš 80 
metų. Dabar toji liga pra
dėjo tarp skurdžių plėstis.

New Yorkas. — 150 Ko- i 
lumbijos universiteto stu
dentų mušėsi su policija. 
Jie protestavo prieš milita- 
rini rekrutavima. t 4-

Dublinas, Airija. — Poli
cija puolė keletą tūkstan
čių demonstrantų, reikalau
jančių paleisti kalinius, 
areštuotus už nesikėlimą iš 
valdžios pripažintų nebetin
kamų gyventi namų. Kitoje 
miesto dalyje 1,600 studen
tų demonstravo.

KABLEGRAMOS IS LIETUVOS

prie pramonės kontrolės
Bona. — Vokiečių Fede

ralinės Respublikos bundes- 
tagas (parlamentas) gavo 
Vokietijos Darbo Unijų Fe- 
deraci j o s reikalavimą su
teikti darbo unijoms dau
giau teisių prie pramonės 
kontrolės.

496 parlamento nariai yra 
supažindinti su unijų reika
lavimu. Tuo klausimu de
batai parlamente ir lauko 
pusėje sudaro karštą atmos

ferą . Unijos nurodo, kad 
nevisur pildomas 1952 me
tais priimtas konstitucinis 
aktas, kuris reikalauja, kad 
darbavietėse būtų sukurtos 
darbo tarybos, kurios spren
džia darbininkų skundus.

Dabar reikalaujama dau
giau teisių prie pramonės 
kontrolės. Bet pramoninin
kai griežtai tam priešingi. 
Bundestagas turės tą klau
simą aptarti.

TSRS dalyvaus konferencijoje 
' del erdvių komunikacijos

Panevėžio kineskopai keliauja 
po platųjį pasaulį

(i]-------------------------------------------------------------------------Vilniaus “Tiesoje” B. Bis- 
traitė rašo:

Pernai iš Panevėžio į už
sienio šalis iškeliavo 40 tuk-1 
stančių kineskopų. “Ekra
no” įmonės kolektyvas pa
tenkintas: 1969-taisiais šių 
gaminių numatyta ekspor
tuoti net 200,000! Bulgariją, 
Lenkija, Belgija, Italija, Ju
goslavija jau laukia lietu
viškų kineskopų.

Šie panevėžiečių gaminiai 
įgyja vis didesnę paklausą 
užsienyje. Tai didžiausias 
ekraniečių darbo įvertini
mas. 

«

Rusų prelatas už 
taiką ir vienybę

Memphis. — Šiomis die
nomis atvykęs iš Leningra
do į Jungtines Valstijas, 
rusų stačiatikių (ortodok
sų) bažnyčios prelatas Met- 
ropolitas Nikadimas čia 
kalbėdamas kvietė publiką 
darbuotis už pasaulinę tai
ką ir krikščionišką vienybę.

Jis Amerikon atvyko da
lyvauti bažnyčių nacionali
nės tarybos susirinkime. 
Nikodimas priminė, kad 
tarp protestantų ir orto
doksų turėtų būt pilna vie
nybė..

Paryžius.—Dešimtys tūk
stančių parašų, reikalau
jančių baigti karą Vietna
me, buvo priduota Ameri
kos ambasadai.

t _

Berlynas. Varšuvos pak
to šalių premjerų pavaduo
tojai atlaikė trijų dienų su
sirinkimą, kuriame sudarė 
ateičiai planus.

Cologne, Vak. Vokietija. 
— Teisiami 9 hitlerininkai, 
karo metu atlikę krimina
linį t darbą Sachenhauseno 
koncentracij o s stovykloje, 
kur buvo nužudyta 100,000 
žmonių.

Studentų streikai 
plečiasi

San Francisco. — Studen
tų streikai iš Kalifornijos 
universiteto plečiasi j visą 
yalstiją.

Nebaltieji studentai susi
būrė į trečiojo pasaulinio 
išsilaisvinimo fronto orga
nizaciją, kur dabar turi ry
šių su ^augeliu mokyklų.

New Orleans, La. — Clay 
L. Shaw, kalbinamas kaip 
suokalbi n i n k a s nužudyti 
prez. Kenedį, dabar čia tei
siamas.

Viesulai padarė TSRS 
kviečiams žalos

Maskva.—Siautėję cent
rinėje Tarybų Sąjungoje 
viesulai (uraganai) padarė 
labai daug žalos Kaukazo 
apylinkėje žieminiams kvie
čiams, rašo “Komsomolska- 
ja Pravda”.

Nukentėjo šimtai tūks
tančių akrų kviečių, taipgi 
sugriauta daug žemės ūkio 
pastatų.

Vyriausioji enciklopedijų 
redakcija

Vilnius. — Vietoj iki šiol i 
buvusios mažosios lietuviš
kosios tarybines enciklope
dijos redakcijoj'prie Lietu
vos Mokslų Akademijos ku
riami vyriausioji enciklope
dijų redakcija.

Ankstesnės redakcijos 
funkcijos buvo išleisti trito
mę enciklopedija. Šis dar
bas eina i pabaigą, du to
mai išėjo iš spaudos. Dabar 
planuojama išleisti daugia
tomį universalų, mokslo ir 
technikos, literatūros ir me
no, o taip1 pat kitų šakų en
ciklopedinius ir informaci
nius leidinius. Tuo tikslu 
Vilniuje ir kuriama encik
lopedijų redakcija.

X
Dešimtūkstantasis diplomas

Vilnius.— Dešimttūkstan- 
tasis diplomas įteiktas Vil
niaus Valstybiniame Peda-

goginiame Institute. Jį ga
vo neakivaizdiniu būdu su 
pagyrimu baigusi studijas 
Kretingos vidurinės mo
kyklos istorijos mokytoja 
Bronė Pažusienė. Drauge 
su ja diplomus atsiėihė’ 
132 šios laidos studentai ne
akivaizdininkai. ’' ‘

Su aukštosios mokyklos 
baigimu diplomantus pas
veikino instituto rektorius 
Uogintas. Jis pažymėjo, kad 
dešimttūkstantojo dipl omo 
Įteikimas sutampa su insti
tuto ,25 metinėmis. Rekto
rius apžvelgė instituto vei
klą, ruošiant mokytojus ir 
mokslo darbuotojus, pasi
dalino mintimis, kaip geriau 
sutikti Lenino gimimo 100 
metines.

Antanas Vaivutskas

Karačis, Pakistanas. — 
Dacca mieste policija puo
lė demonstruojančius stu
dentus, sužeidė 30, arešta
vo 120 studentų.

Aden. — Pietų Jemeno 
Liaudies Respublikos sosti- 
nėje pasirodė 50 naujų 
traktorių, dovanotų ir at
vestų iš socialistinių šalių.

Washingtonas.—Jungtinių 
Valstijų pakvietimą daly
vauti erdvių komunikacijos 
konferencijoje sekamą mė
nesį Tarybų Sąjunga priė
mė. Ji dalyvaus kaip stebė
toj a.

Konferencija šaukia vaka
rų valstybės. Tikimasi, joje 
dalyvaus apie 60 valstybių. 
Svarstys apie satelitinių ko
munikacijų sistemos kont
rolę ir nuosavybę. r .

9 senatoriai ragina 
panaikinti draftą

Washingtonas.— 7 repub- 
likonai ir 2 demokratai siū
lo Kongresui priimti bilių 
verstinai militarinei tarny
bai panaikinti.

Šie senatoriai nurodo,kad 
karui Vietname pasibaigus 
Jungtinėms Valstijoms pa
kaks savanorių, kaip profe
sionalių kareivių.

Jau dabar gauname iš 
Europos ir iš kitur televizi
ją tiesiai per satelitų siste
mą “Intelsat”, kuris per
duoda paveikslus ir balsą 
tuo pačiu metu, kai tik kas 
užsieniuose svarbesnio vyk
sta.

Maskva.— Tarybų Sąjun
goje pradėjo gaminti elek
tros apšildomus drabužius 
Sibiro gyventojams.

Studentai pagerbė 
užmuštą kolegą

Madridas, Ispanija.—Dau
giau kaip 2,000 studentų, 
susirinkę prie universiteto 
patalpų, pagerbė savo ko
legą, kuris buvo demonstra
cijoje policijos užmuštas.

Plakatuose studentai pa
smerkė policijos brutalumą, 
reikalavo laisvių. Universi
tetas valdžios uždarytas.

Paleido šūvius į TSRS 
kosmonautus

Maskva, -r- Tarybų Są
jungos spaudos agentūra 
“Tass” praneša, kad trečia
dienį provokacija ištiko, 
kuomet kosmonautai buvo 
iškilmingai Maskvoje svei
kinti. Keletas šūvių buvo 
paleista į automobilį, kuria
me važiavo kos m o n a u t a i 
Beregovoy, Nikolajevą Te- 
reškova, Nikolajev ir Leo
nov.

Automobilio vairuotojas 
ir motociklio vairuotojas 
buvo sužeisti. Nei vienas 
kosmonautas nebuvo su
žeistas. Šovikas buvo vie
toje suimtas.

Viena. — Austrijos Kom
partija primena. Austrijos 
valdžiai pasekti Švedijos 
pavyzdį, pripažinti Vietna
mo Demokratinę Respųbli- 
ką.1

Viesulai užmušė 31
Hazlehurst, Miss. — Sau

sio 23 d. čia siautėję vie
sulai užmušė 31 žmogų, 
taipgi daug žmonių sužei
dė. Keli miesteliai buvo su
griauti. Nuostoliai dideli.

Mississippi gubernatorius 
B. Williams atsišaukė į pre
zidentą Nixona, prašyda
mas pagalbos nukentėju- 
siemsi

Kuwaitas. — 2,000 alie
jaus darbininkų- paskelbė 
streiką. Reikalauja dides
nių algų ir geresnių darbo 
sąlygų.

Ann Arbor, Mich.—Dau
giau kaip 2,000 nuomininkų 
sustreikavo. Jie atsisako 
mokėti nuomas, iki bus pri
pažinta jų unija.

Maskva.4-Premjeras Ko
syginas esąs susirgęs, /bet 
viršininkai sako, k a (J/ j i s 
atostogauja.

Nelaimingą Braziliją 
apspito bitės

Rio de Janeiro. — Piktų
jų bičių masės iš Afrikos 
apgulė Braziliją ir graso 
visam Pietų Amerikos kon
tinentui.

Šios bitės yra labai žiau
rios gyvuliams ir žmonėms, 
taipgi naikina javus, todėl 
sudaro labai rimtą Brazili
jai pavojų. 
... ■" ........ -■.. ' =

Iškasė 600 mėty 
liekanas

Meksikos miestas. — Ka
sant požeminiams trauki
niams tunelius jau iškasta 
labai vertingų archeologi
nių dalykų, po miesto žeme 
esamų daugiau kaip per 600 
metu.

Jau iškasta daugiau kaip 
1,500 įvairiausių liekanų 
nuo indėnų viešpatavimo 
laikų. Įvairūs įrankiai ati
dengia tų laikų gyvenimą.

Jersey City, N. J. — 35 
ęio miesto mokyklos užda
rytos, 35,000 mokinių nesi
moko, mokytojai streikuoja.

Požemio sprogdinimai 
teršia atmosferą

Reno, Nevada. — Pože
miniai branduoliniai spro
gimai, čia praktikuojami, 
skleidžia atmosferoje radi
oaktyvų užteršimą, kuris 
pasiekia net Kanadą.

Jungtinių* Valstijų auto
ritetai diplomatiniais ke
liais pastebėjo Kanadai, kad 
ji gali susilaukti masinio 
oro teršimo.

Portugalijoje nori 
laisvą rinkimą

Lisbonas.— Portugalijoje 
susidarė demokratų grupė, 
kuri veda agitaciją už lais
vus rinkimus, kad visos 
partijos galėtų lygiomis tei
sėmis dalyvauti rinkimuose.

Iki šiol Portugalijoje bu
vo ir dabar tebėra fašisti
nė diktatūra, kurią perėmė 
Marcelio Caetano iš sunkiai 
sergančio diktatoriaus Sa- 
lazaro.
uj ---------------------------------------

Bona. —- Vokietijos Kom
partija šaukia suvažiavimą 
balandžio 12-13 dd.
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Kongresas be galvos...
TIESA, musų šalies Kongresas laiko posėdžius, bet 

nieko nesvarsto ir nenutaria. Nesusigaudo. Nežino, ką 
svarstyti. Mat, prezidentas Nixonas dar nepadavė jo
kių pasiūlymų bei sumanymų, ko jis nori, ko jis sieks ir 
reikalaus iš Kongreso.

Visgi keista. Piliečių išrinkti atstovai nerodo arba 
nenori rodyti jokios iniciatyvos. Nejaugi mes turime 
Kongresą tik tam, kad jis patenkintų; prezidento norus? 
O turėtų būti priešingai. Kongresas, atstovaudamas 
plačiausias piliečių mases, turėtų diktuoti prezidentui, 
o nelaukti, kad prezidentas jį už nosies vedžiotų.

Pav., didžiausia šalies nelaimė ir buvo, kaip dabar 
visi mato, kad Kongresas visą galią atidavė prezidentui 
Johnsonui. Turėdamas tokią galią jis šalį įvėlė į karą. 
Kongresas neturėjo teisės savo konstitucinę galią pa
vesti vienam žmogui. Konstitucija aiškiai sako, kad 
karus gali skelbti tiktai Kongresas. Tokios teisės ir ga
lios prezidentas neturi. Bet kadangi Kongresas savo 
konstitucines pareigas “pamiršo,” prezidentas Trumanas 
ir Johnsonas užtraukė kraštui didžiausią, baisiausią ne
laimę. Vienas karą vedė prieš Korėją, kitas prieš Viet
namą.

Atrodo, kad Kongresas iš tos baisios istorijos ne
pasimokė. Jis vėl “miega” ir laukia, ką jam padiktuos, 
ką jam po nosimi pakiš prezidentas Nixonas.

Jau kai kurie ir komerciniai laikraščiai pradeda iš 
Kongreso juokus daryti. Vadina jį “miegančiu Kon
gresu.”

Tik vienu reikalu Kongresas tikrai, pilnai gyvas, bū
tent, jis nemiegojo, kai sau algą pasikėlė 40 procentais. 
Nę tik sau algas pasikėlė, bet ir prezidentui algą padvi
gubino.

Ar tai suirutei nebus galo?
NEW YORKO miesto viešųjų mokyklų sistema dar 

vis iš krizės neišbrenda. Dar, atrodo,.ji aštrėja. Net, 
sakoma, kad gali būti dar blogiau pirma, negu pradės 
būti geriau. Iš tikrųjų, padėtis baisi, nętęleruojama.' An
tai Brooklyno vidurinėje mokykloje Franklin K. Lane 
jauni chuliganai užpuolė mokytoją, jį sumušė ir paskui 
jo rūbus padegė. Žmogus beveik buvo gyvas sudegintas. 
Tokio pasibaisėtino atsitikimo dar nebuvo buvę šio mies
to istorijoje. Mokytojai bijo eiti į klasrūmius, bijo vaikų!

Vedamas tyrinėjimas šioje mokykloje padėties. Tuo 
tarpu kelioms dienoms mokykla uždaryta ir vaikai ba
ladojasi gatvėmis be užsiėmimo. Pavojinga žmonėms 
gatvėmis vaikštinėti. *

Franklin K. Lane mokykla nėra išimtis. Apie chu
liganizmo siautėjimą plaukia žinios beveik iš visų mo
kyklų. Net kalbama apie naują mokytojų streiką prieš 
netoleruojamą, pavojingą padėtį visoje mokyklų siste
moje.

Viena priežastis jau visiems žinoma: Mokyklose 
per didelis susikimšimas. Klasės taip perpildytos, kad 
jokia disciplina neįmanoma. Kad ir minėtoje mokykloje 
esą vietų tik dėl keturių tūkstančių vaikų, o ją lanko 
daugiau kaip penki tūkstančiai!! Taip sakant, “vaikas 
vaiką vaiko,” kaip bitės avilyje.

Ot ir turime problemą: Per mažai mokyklų, per ma
žai mokytojų ! Sena “liga.” Apie ją kalbama ir kalba
ma, bet nieko nepadaroma ją likviduoti. Kodėl Atsaky
mas irgi aiškus: O iš kur paimsi lėšų? Mokesčių našta 
paprastam niujorkiečiui jau ir taip sunkiai bepakeliama.

Dar galima pridurti, kad ne kiek geresnė situacija 
su mokyklų sistema visoje šalyje. Visur ta pati isto
rija: nėra lėšų statymui naujų mokyklų ir samdymui 
daugiau mokytojų.

Lėšų surandama daugiau negu reikia Vietnamo ka
rui ir ginklavimuisi. Antai naujajame federalinės val
džios biudžete tiems žudymo ir žudymosi reikalam ski
riama beveik 80 bilijonų dolerių. Jeigu tik pusė tų lėšų 
būtų atiduota švietimo sistemai gerinti, per vienerius 
metus būtų galima pastatyti tūkstančius mokyklų ir 
pasamdyti šimtus tūkstančių mokytojų. Visi tai žino, 
visiems tai aišku.

Aišku ir musų naujajam prezidentui, nes jis irgi 
turi akis ir mato, kas dedasi mūsų mokyklose. Bet ar 
j'is imsis žygių šiai krizei likviduoti? Labai, labai abe
jotina. Bent jau neaišku iš jo kalbų ir pasisakymų.

Tai ir teismai, tai ir teisingumas!
PRANEŠIMAS tiesiai iš Vakarų Vokietijos. Šiomis 

dienomis buvo teistas, rastas kaltu ir nuteistas buvęs 
nacių stormtruperis Herbert Andorfer.

Už ką jis buvo teistas ir nubaustas? Ogi už tai, 
kad jis aktyviškai dalyvavo nužudyme 5,500 žydų Ju
goslavijoje! Jis tiesiog maudėsi žmonių kraujuje.

Bausmė? Beprotiška vadinti bausme. Šitas baisus 
žmonių skerdikas nubaustas tiktai pustrečių metų ka
lėjimu! ’■ t

Tai tokie sutvėrimai šiandien sėdi Vakarų Vokieti
jos teismuose ir valdžioje. i

Informaciją imame iš 
pranciškonų “Darbininko” 
saus. 21 d.). Straipsnio pa
vadinimas: “Prasidėjo pas 
vyskupą, atsisuko prieš vys
kupą.” Vadinasi, sukilo 
prieš vyskupą.

Rašoma apie nuo 1950 m. 
leidžiamą katalikų laikraštį 
“National Catholic Report
er,” kurio redaktoriai suki
lo prieš vyskupo Helmsing 
diktatūrą ir prieš katalikų 
bažnyčios kvailas dogmas. 
Atrodo, kad “nesusiprati
mas labai aštrus,” ir dar 
nežinia, kuo jis baigsis.

“Darbininkas” sako, kad 
1968 metų spalio: 10 d. vys
kupas išleido prieš laikraš
čio redaktorius prakeikimą, 
kuriame, tarp kita ko, esą 
pasakyta:

Paskutiniais mėnesiais /‘Na
tional Catholic Reporter” rašė 
nuvertindamas pagrindines ti
kėjimo tiesas, paskelbtas pop. 
Pauliaus paskelbtame Credo ■ 
jis pasidarė garsiakalbiu here- 
tiškų nuomonių apie Bažny
čią ir jos dievišką santvarką, 
kurią paskelbė Vatikano I ir 
II Susirinkimai. . . ; jis nese
niai įdėjo straipsnį, puolantį 
Švč. Mergelės Marijos amžiną 
mergystę ir Kristaus gimimą 
iš mergelės; jis pagaliau sky
rė daug vietos piktžodžiaujan
tiems ir eretiškiems Kristaus 
Vietininko puolimams. Sunku 
suprasti, kaip mokyti rašyto
jai, kurie neigia ir sąmoningai 
pajuokia mūsų katalikiškojo 
tikėjimo dogmas, gali išveng
ti bausmės, apie kurią kalba 
1325 Bažn. Teisių kailonas.” 
•Jįfyio sąyęs'“Darbininkas” 

priduria:
Vysk. Helmsjijgpareikala

vo, kad laikraštis garbingai 
išleistų iš laikraščio pavadi
nimo žodį “Catholic,” nes pa
sirodė, kad ne tik neatstovau
ja Bažnyčios mokslo, bet dar
gi viešai jam prieštarauja.

Bet laikraštis nepasidavė.
Spalio 12 devyni laikraščio 

redakcijos nariai Chicagoje 
turėjo posėdį, kuriame nutarė 
nepaklausyti vyskupo.

KOVA LAIMĖTA 
Už NUMIRUSI 
KOMUNISTŲ VADĄ

Prieš trejus metus stai
ga mirė žymus Komunistų 
Partijos vadas Robert G. 
Thompson. Kadangi jis bu
vo atsižymėjęs Antrojo ka
ro veteranas^ tai buvo nusi
pelnęs būti palaidotu tauti
nėse Arlingtono kapinėse, 
Washingtone, Deja, tam 
griežtai pasipriešino Vals
tybės departamentas. Da
lykas atsidūrė teismuose. 
Teismas turėjo išspręsti 
klausimą: Ar Valstybės 
departamentas turi teisę 
uždarytį tautines kapines 
tiems karo veteranams, ku
rių politiniai įsitikinimai ir 
veikla nepatinka departa
mentui?

Teismas tęsėsi trejus me
tus. Tik pereitų metų pa
baigoje teismas nusprendė, 
kad tokios teisės Valstybės 
departamentas neturi. Tuo 
būdu Tho m p s o n o pelenai 
buvo nuvežti į Washingtoną 
ir iškilmingai palaidoti. Iš
kilmėse dalyvavo taip pat 
veikli komunistinė velionio 
žinona Sylvia Thompson ir 
Komunistų Partijos pirmi
ninkas Henry Winston su 
Gil Green. Atsisveikinimo 
žodį tarė Winston.

Dar reikia priminti, kad 
Thompsonas/buvo vienas iš 
11 komunistų vadų, kurie

buvo pagal Internal Secur
ity Act of 1950 ir Smith 
Act nubausti ilgų metų ka
lėjimu. Thompsono baus
mė buvo 7 metų sunkiųjų 
darbų kalėjimas. Beveik 
visus septynerius metus ati
tarnavęs, buvo paleistas 
1958 metais ir vėl įsijungė 
į Komunistų Partijos vado
vybę. Per karą buvo val
džios apdovanotas aukštojo 
atsižymėjimo už drąsą me
daliu. /

JAM BUS 
PRIEŠINAMASI

Dienraštis “New York 
Post” ant rytojaus po nau
jo prezidento inauguracijos 
prielankiai sutiko prez.Nix- 
ono pasisakymus. Bet, gir
di, “dabar pereinama prie 
praktiškų darbų, kurie sto
vi prieš jo valdžią.”

Daug kas, už ką Nixonas 
pasisakė naminiais ir užsie
niniais klausimais, “susi
lauks pasipriešinimo iš jo 
paties partijos ir taip pat iš 
nepasitenkinusių pi e t i n i ų 
demokratų. Visos jo pa
stangos temdomos, kaip bu
vo Lyndon B. Johnsono tem
domos, karo ir ginklavimosi 
kaštų, nebent padėtis bus 
griežtai pakeista.”

Toliau: “Viskas, kas da
bar galima tikrai pasakyti, 
tai kad Jungtinių Valstijų 
prezidentas savo kalboje iš
reiškė prakilniausius tau
tos impulsus, tuo laiku, kai 
visur vieešpatauja abejoji
mas ir nepasitikėjimas... 
Dabar prasideda jo išban
dymas, ir . proklamacijos tu
ri pavirsti programomis.”
• } Jeigu, girdi,į Nixqnas.lai
kysis savo pasisakymų ir 
.pažadų, tąlkjniųkų jis susi
lauks iš visur -..

Kanada laužia ledus
Kanada per eilę metų bu

vus Anglijos pavaldinė, nu
sprendė atsikratyti tos ne
pageidaujamos globos. Bū
dama šiaurės vėjų ir šal
nų (kaip ją vadina) kraš
tas, laužia .ne tik Arktiko 
ledus, kurie ją šaldo-kaus- 
to, bet ir ekonominius poli
tinius ledus, kuriais ją per 
daugelį metų kaustė, truk
dė Anglijos, Komonveltas 
(Commonwealth), kuris ją 
niokojo per 500 metų.

Anglijos karalius Henri
kas VII atrado Kanadą 
1497 metais, ir paskelbė ją 
esant Anglijos savastimi. 
1867 metais Anglija pripa
žino Kanadą kaipo valstybę 
ir priskaitė prie Komonvel- 
to.

Anglija, būdama tik 94,- 
511 kvadratinių mylių didu
mo, valde Kanadą, turinčią 
3,851,800 kvadratinių my
lių, kas piįilygsta Kinijai, 
esančiai 3,691,500 kvadrati
nių mylių didumo su 700,- 
000,000 gyventojų, arba 
JAV, turinčioms 3,651,211 
kvadratinių; mylių, su tru
putį daugiau negu 200,000,- 
000 gyventojų. Kanada 
šiuo laiku turi tik 20,000,- 
000 gyventojų. ’ ' ■

Šiais laikais daug kas 
keičiasi. Kanada išėjo iš 
kantrybės ir nusprendė at
simesti nuo savo globėjos 
Anglijos ir palikti savistove 
valstybe.. Atmetė Anglijos 
(John Bull) dryžiais supin
tą vėliavą „ir iškėlė savo 
tautinį ženklą-vėliavą. Jos 
vėliava raudona, baltame 
dugne klevo lapas, kas atžy
mi, kad ji yra miškų ir ža

Per pastaruosius aštuo
nerius metus, valdant Jung
tines Amerikos Valstijas 
Demokratų partijai, šalies 
negrai, kai kuriose srityse, 
pasiekė apčiuopiamų laimė
jimų, bet ne visose. Tai 
pasėka segregaciją bei dis- 
kriminacij ą panaiki n u s i ų 
įstatymų ir aštrios pačių 
negrų kovos už savo tei
ses. Tačiau tuo patim kar
tu paaštrėjo ir tarp rasinė 
poliarizacija, nesantaika 
tarp baltosios ir juodosios 
rasės. Kai kur baltieji pi
liečiai nebalsuoja už tuos 
savo rasės kandidatus, ku
rie rodo negrams kiek dau
giau simpatijų (“white 
backlash”).

Prieš 40-50 metų buvo 
manoma, kad šiaurinėje 
JAV dalyje tarp baltųjų ir 
juodųjų žmonių (daugiau
sia negrų) jokios nesantai
kos nėra. Negrai ramiai, 
be jokio protesto, gyveno 
jiems nurodytuose lūšny
nuose, lankė senas jiems 
paliktas mokyklas, dirbo 
prasčiausius ir nepelnin- 
giausius darbus, nesimokė 
amatų, nedaug 7 kas lankė 
vidurines mokyklas, o dar 
mažiau universitetus ir, at
rodė—buvo savo likimu pa
tenkinti. Kurie norėjo, ga
lėjo balsuoti, tad “turėjo vi
sas politines teises.” Taigi 
ir apie jokią negrų-baltųjų 
konfrontaciją, ruošimą de
monstracijų, o dar mažiau 
riaušių,—niekas negalvojo.

Kas kita buvo Pietuose. 
Ten negrai buvo paniekinti, 
socialiniu požiūriu užguiti, 
neturėjo jokių politinių ar 
ekonominių teisių, negalėjo 
balsuoti', maža j kas lankė 
mokyklas, jų ekonomine 
buitimi niekas nesirūpino;

liuojančių stepių kraštas.
Kadangi Kanada, kaipo 

valstybė, gimė (Anglija pa
skelbė) 1867 metais, tai 1967 
metais ji iškilmingai minėjo 
100 metų sukaktį. O kad 
tinkamai atžymėti tokią 
brangią sukaktį, suruošė 
savo didžiausiame mieste 
Montreale Expo-67, kur ofi
cialiai dalyvavo 70 valsty
bių, o tarp jų ir Tarybų 
Sąjunga, kartu ir Lietuva.

Expo-67 pavyko kuo ge
riausiai, ją lankė daugiau 
kaip 50,000,000 žmonių. 
Mes, JAV lietuviai, sutikom 
daug mūsų brolių ir sesu
čių iš Lietuvos, gėrėjomės, 
džiaugėmės, spaudėm vieni 
antriems rankas. Lankėmės 
Lietuvos atstovybės sureng
tuose koncertuose, TS pa
viljone, kuris buvo vienas 
iš puikiausių ir vadinosi 
Silver Gray Paviljonu, pa
čiame centre Ęxpo-67. Jis 
visada buvo perpildytas lan
kytojais.

Dabar grįžkime prie Ka
nados, kuri laužia ledus, 
kuri turi daug energijos ir 
jau dideliais šuoliais žy
giuoja pirmyn.

Kanada atsiskyrus nuo 
Anglijos (rodos, ji tebepri
klauso Romon veltui. — 
Red.), pasisuka ir nuo savo 
kaimynės JAV, nežiūrint, 
kad pastaroji nori ją paim
ti po savo sparnu. Kanada 
pasirenka žygiuoti irmyn 
pati viena, su progresu.

Kanada turi gerus santy
kius sū visomis socialisti
nėmis valstybėmis. Turi 
prekybinius-kyšius su Kini-

jeigu negrų šeima badavo—^Profesiniuose bei techni-X 
dėl to niekas savo galvos
nevargino. Šiauriečiai žiū
rėjo į pietinės srities ver- 
govišką negrų gyvenimą su 
atlaidžia simpatija, bet 
nieko nedarė.

Tačiau Pirmasis pasauli
nis karas, o ypatingai Ant
rasis, padėtį pakeitė. Šiau
rės pramonė negirdėtai iš
augo. Reikėjo naujų dar
bininkų. Jaunimas pašauk
tas į karą. Iš Pietų pra
dėjo plaukti ne tik balti, bet 
ir juodi žmonės. Įsteigta 
amatų mokyklos, į kurias 
pateko nemažai ir negrų. 
Uždarbiai pakilo. Laužy
nuose negrams pritrūko vie
tos ir ”’e pradėjo keltis į 
tokius n.jonus, kur seniau 
gyveno vieni baltieji. Pra
sidėjo psichologinis ir soci
ologinis trynimasis, nesan
taika, peštynės, riaušės, už
puldinėjimai. Pravesta įsta
tymai, leidžianti negrams 
gyventi visur, kur tik jie 
nori, lankyti mokyklas, ko
kios jiems patinka, etc. Jie 
pradėjo veržtis į geresnius 
darbus, politinį gyvenimą, 
amatus, profesijas ir kt. 
Tas dar labiau padidino ra
sinę nesantaiką. Negrai kai 
kur pakilo gana aukštai, 
bet vis dar baltosios rasės 
nepasivijo, tarprasinė kova 
vis dar eina.

Ką rodo statistikos 
duomenys

Valdžios surinkta statist 
tika rodo, kad juodosios ra
sės (daugiausia negrų) 
Jungtinėse Amerikos Vals
tijose yra apie 22 milijo
nai; t. y. apie 11% visų gy
ventojų. . 1967 m. vidutinė 
baltųjų < šeima '.per t pietus 
uždirbo apie $8,318, o tuo 
patim laiku juodųjų šeima 
uždirbo tik $4,039. Valdžia 
nustatė, jog keturių, asme
nų šeimai reikia per metus 
uždirbti ne mažiau, kaip 
$3,335. dažiau tos sumos 
uždirbo negrų 34%, o baltų
jų tik 10%. 1968 m. nedir
bančių negrų buvo; 6.7%, o 
baltųjų — 4.5%. Tai dide
lis skirtumas.

Negrams labai sunku 
prasimušti į baltųjų amati
ninkų unijas — statybinin
kų ir kitų. Mat, ten dar
bininkai gerai apmokami ir 
jie nenori konkurencijos. 
Tos unijos negrų nepriėmė 
ir jų nelavino. Dabar jau 
yra jose apie 7.5% negrų.

jos Liaudies Respublika, ir 
pritaria ją priimti į Jung
tines Tautas. Ji palaiko 
gerus santykius ir veda 
prekybą su Šiaurės Vietna
mu. Smerkia JAV karinę 
politiką ir karą Vietname.

Daroma pažanga ir kitais 
atvejais: Kanada turi dide
lius aruodus kviečių. Nors 
šaltas kraštas ir gilios žie- 
mos-speigai, šiaurys vejas, 
bet darbščios rankos moka 
vesti šalies agrikultūrą, ir 
pasižymi maistingais aukso 
spalvos kviečiais. Milijonus 
tonų siunčia į visus pasau
lio kraštus, ką ne visos 
valstybės gali.

Moka reikalus vesti ir su 
religija. Kanados dvasinin
kai — kardinolai ir vysku
pai, permatydami šalies gy
ventojų nušistatymą, savo 
konferencijoje užgyi/ė gim
dymų kontrolę, o tai reiš
kia, jie atmetė popiežiaus 
Povilo VI encikliką. *

Galima sveikinti Kanadą 
už jos sveikas pažiūras į at
eitį. Dzūkelis

niuose darbuose tarp 1960 
ir 1967 metų negrų skai
čius pakilo 80%, o baltųjų 
30% (iki tol negrų ten bu
vo labai mažai).

Ta pati istorija ir mo
kyklų srityje: 1960 m. vi
durines (ketverių metų) 
mokyklas baigusių negrų 
buvo tik 39%, baltųjų 64%. 
Gi 1968 m. minėtas mokyk
las baigė negrų jau 58%, o 
baltųjų 75%.

Šiuo metu Pietuose ir 
negrai turi balsavimo, tei
sę. Apie 400 negrų, visokios 
kategorijos, išrinkta į valdi
nes vietas; C leve land e, 
Ohio, ir Gary, Ind., negrai 
išrinkti miesto merais, yra 
aštuoni kongresmanai, yra 
teisėjų, prokurorų ir šiaip 
aukštų valdininkų. Iš de
vynių šalies Aukščiausiojo * 
Teismo teisėjų, vienas yra 
negras. **

Kariu o m e n ė j e yra 9% 
negrų. Vietnamo kare su
telkta 10% negrų, o užmuš
tų ir sužeistų kareivių tar
pe yra 14% negrų. Dėl to 
jie skundžiasi, kad juos 
siunčia į p a v o j ingiausias 
fronto vietas.

Valdžios pareigūnai ap
skaičiuoja, jog 1985 m. 
šiaurinės JAV dalies mies
tuose negrų bus dvigubai 
daugiau, negu dabar yra. 
Imant proporcionaliai, jų 
prieauglis dide s n i s, negu 
baltųjų.

Amerikos negrams dar 
teks ilgai pakovoti, kol jie 
visose gyvenimo fazėse su- k 
silygins su baltaisiais pilie
čiais. . :

A. Petriką
1 ------ -— ‘

Kratymas pnes 
kratymą

Vaisiai nemėgsta kratymo. 
Dažnai po kelionės patekę 
ant mūsų stalo švieži vai
siai atrodo apgailėtinai — 
apdaužyti, aplamdyti. Tik 
brangus įpakavimas juos 
gali apsaugoti kelionėje.

Vakarų Vokietijos spe
cialistai ištyrė, kad geriau
sia priemonė prieš vibraci
ją yra pati vibracija.

Vaisiais pakrauti kontei
neriai prieš išsiunčiant pa
stovi ant specialaus įrengi-T 
nio. Vibracijos laikas pri
klauso nuo to, kokie kon
teineriuose y r a vaisiai: 
kriaušėms reikia minučių, 
o jautriems persikams—tik 
sekundžių. Vibracijos vei
kiami, vaisiai gerai susi
spaudžia vieni su kitais, ne
bijo kelyje kratymo, nesū- 
sidaužo. Be to, jiems reikia 
mažiau taros. Po dešimties^ 
vibrosekundžių vaisiai kon
teineriuose išlaisvina 10% 
tūrio.

SENAS ATLASAS
Atėjusi į svečius sena te

ta girdi, kad šeimininkų 
berniukas skundžiasi:

— Nė viename knygyne 
negaliu rasti geografijos at
laso. O mokytojas reikalau
ja, kad būtinai visi jį turė
tume.

— Nesijaudink, --sako 
teta. — Namie aš turiu at
lasą iš tų laikų, kai aš bu
vau moksleivė. Ateik rytoj, 
aš tau jį atiduosiu.

— Ar Amerika jame jau 
yra?

Amatininkai, pajieikodami 
darbų, praneškite per Laisvų^ 
ir gausite pasiūlymų. Kaina už 
paskelbimą žema.



y

Antradienis, Sausio (January) 28, 1969 3 pusi.

< "LAISVĖS" ĮKŪRIMO
’ ISTORIJA

(Pabaiga)
Žinodamas šią silpnybę, Neviackas 

tyčia apsimesdavo nepastebįs Gegužio 
pakeltos rankos. Tada kuris nors iš Ge
gužio šalininkų Pašokdavo ir pirmi
ninkui šiurkščiai pastebėdavo, kad Ge
gužis prašo balso. Tačiau pirmininkau
jantis sudrausdavo išsišokėlį, sakyda
mas: “Sėsk tamsta; Gegužis, kai norės 
kalbėti, pats paprašys balso.” Toks pir
mininkaujančio elgesys Gegužį visai iš
mušdavo iš vėžių, jis tiek susierzindavo, 
kad jau po to nesugebėdavo tinkamai 
išreikšti savo minčių.

Tokia kova tęsėsi bene tris susirinki
mus. Pirmininkas, bijodamas, kad ne
būtų atmesi įstatai, vis nestatydavo bal
savimui. Juk įstatų atmetimas būtų pa
reikalavęs iš laisviečių grąžinti pinigus 
arba naujai spausdinti įstatus. Be to. 
būtų smarkiai pakenkęs mūsų (t. y. 
“Laisvės”) prestižui. Tik galutinai įsi- 

* tikinus, kad didelė dauguma pasisakys 
už^ įstatų priėmimą, buvo leista balsuoti. 
Taip ir įvyko: susirinkimas didele balsų 
dauguma įstatus priėmė.

Šita laimėta kova dar neišgelbėjo mūs 
nuo vargų. Dirbom daug valandų j die
ną ir vis su viršvalandžiais, kai kada 
ir sekmadieniais, tačiau pinigų visvien 
nebuvo. Kad nesuspėdavom visų darbų 
laiku atlikti, gal buvo ta priežastis, kad 
ne visi buvom įgudę ir pratę greitai ir 
našiai dirbti.

Kad būtų laikraštis įvairesnis ir įdo
mesnis, Juozas Neviackas ir aš bandyda- 
vom talkininkauti, stengdamiesi šį tą 
parašyti, nes redaktoriui sunku buvo vi
są laikraštį užpildyti. Buvau išsirašęs 
Peterburge leidžiamą mėnesinį žurnalą 
“Viestnik Znamija,” redaguojamą Bitne- 
rio. Šiame žurnale, gana plačiai Rusijoj 
skaitomam, buvo daug populiarių moks- 

> linių straipsnių. Radęs ką naudingesnio, 
bandydavau versti. Juozas Valatka vedė 
tik buhalteriją, o kiti draugai rašymu 
neužsiėmė.

Korespondentų taip pat beveik neturė
jom. Kartais šį tą iš^nedicinos parašy
davo daktaras Pranas’ Matulaitis, kuris 
tuomet gyveno Bostone. Tačiau mums 
brangokai atsieidavo jo honoraras: mo- 
kėdavom po du centu už eilutę (šriftas 
buvo stambokas, o skiltelės siaurutės, 
vos keli žodžiai eilutėj išsitekdavo).

Padėtis buvo sunki, mūsų nuotaika ne
buvo stambokas, o skiltelės siaurutės, 
tvirtas. Nutarėm laikytis iki paskuti
niosios, jeigu jau ir sprogsime (bankru
tuosime), tai bent su trenksmu. Reiš
kia, tuomet liksim visai pliki. Bet vis 
tik pas visus tūnojo viltis, kad gal pa
siseks iš tų vargų išbristi. Ir neapsi
rikom.

i
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tsirado pašali- 
atlyginimo 

štuonis

Kvietėm 
rodyto ter-

vai t

Artėjant rudeniui mūsų reikalai ėmė 
^iek tiek taisytis. Pradėjo daugiau užsi 
prenumeruoti laikraštį: 
nių darbų. Jau pradėjo 
kas savaitė gauti po\ septyni 
dolerius. Jau ir su darbais ge/iau apsi- 

 

pratom. Ėmėm galvot^ kad reikia “Lais
vę” leisti du kartus į 
pasiskubinti užsisakyti iki 
mino dar sena kaina, vėliau prenumera
ta bus brangesnė.

Atėjo diena, kada “Laisvė” pradėjo ei- 
t ti du kartus į savaitę, tačiau prenumera

ta mažai padaugėjo. Ir tik po kelių nu
merių dukartsavaitinio “Laisvės” išėji
mo atsirado pas skaitytojus pasitikėji
mas. Pagausėjo plaukti prenumerata. 
Atsirado laikraščio platinimo agentų, 
kurie patys pasisiūlė platinti laikraštį.

Tiesa, agentai ima didelį komisą — 
iki 50% laikraščio kainos. (Jau tokia tuo 
metu Amerikoje buvo tradicija.) Pri
simenu, gyveno Pennsylvanijos valstijo
je Scrantono mieste laikraščių ir knygų 
agentas tūlas Petrikas. Jis buvo popu
liarus ir gabus agentas. Tas Petrikas 
pradėjo beveik kas savaitę siųsti pini
gus, surinkdamas penkiasdešimt ir dau
giau prenumeratorių.

Mūsų reikalai staiga pasitaisė: įmo- 
kėdavom skolą ir paimdavom kas sa
vaitę atlyginimo po dvylika dolerių. Li
kusius pinigus įnešdavom į banką atsar
gai.

Man rodos, kad 1912 m. pradžioj (tik
ėtai nepamenu) drg. Paukštys ateidamas 

1 darbą atsivedė svečią, pabėgusį iš Si- 
oiro Leoną Prūseiką (Albertą Vabalą). 
Sukrutom mes visi bendrovininkai: šio

i

svečio neturim išleisti. Reikia jį pas 
mus įdarbinti—tai mūsų koziris.

Bet čia iškilo klausimas: juk mes da
bai* turėsim du redaktorių? Juk finan
siniai mūsų ištekliai gana riboti ir men
ki. Atleisti Montvidą taip nei iš šio nei 
iš to, mums sąžinė neleidžia: juk jis taip 
pat mums padėjo tą naštą nešti.

Ne veltui patarlė sako: Nėra to blo
go, kad neišeitų į gerą.” Taip ir mums 
atsitiko. Prūseiką buvo tvirto įsitikini
mo ir kieto nusistatymo: buvo aišku, 
kad redaktoriai nesugyvens. Montvido 
pažiūros buvo kitokios: kad ir klystke
liais, bile tik greičiau prie tikslo—mate
rialiai stipriai atsistoti ant kojų...

Pagaliau pasisekė nesunkiai šį klau
simą išspręsti. Vieši mūsų santykiai su 
“Keleivio”’ leidėjais atrodė pakenčiami. 
“Keleivio” laikrašty nebuvo jokių pasta
bų ar kritikos “Laisvės” adresu, mes 
nelietėm “Keleivio.” Tačiau gyvenime 
buvo kitaip.

Bostone, iki “Laisvės” atsiradimo buvo 
tik viena lietuviška spaustuvė. O da
bar, įsisteigus antrai spaustuvei, vie
name mieste ir dar prie vienos gatvės, 
už poros šimtų metrų, “Laisvė” paglem
žė beveik visus pašalinius darbus. Lais- 
viečiai stengėsi šiuos darbus už tą pa
čią kainą kokybiškai ir estetiškai tin
kamiau atlikti: gražiau darbas padary
tas, daugiau klijentų.

Taigi “Keleivįo” leidėjai savo konku
rentų, aišku, neapkentė. Bet jie ir mes 
žinojom, kad valdžia biznio reikalus gi
na, ir todėl, kad neturėti nemalonumų, 
jokių ginčų nei viena pusė nekėlė.

“Keleivio” leidėjai ieškojo kitų kelių. 
Jie atspėjo mūsų mintis, kad mes Prūsei- 
kos neišleisim. Todėl jie pradėjo kalbinti 
Montvidą, kad jis pereitų dirbti į “Ke
leivio” laikraštį. Be to, jie pasiūlė Mont- 
vidui mokėti didesnį atlyginimą, t.y. pen- 

I kiolika dolerių į savaitę.
“Keleivio” leidėjai, matyt, manė, kad 

mes greičiau subankrutuosim, nes Prū- 
seika naujokas, nemoka anglų kalbos ir 
nesugebės laikraščio “Laisvės” užpildy
ti raštais.

Montvidas, susigundęs “Keleivio” pa
žadais, mums pareiškė, kad jis pasitrau
kia iš redaktoriaus ir pereina dirbti į 
“Keleivį,” nes ten didesnis atlyginimas. 
Ką gi, mes iš savo pusės palinkėjom jam 
geros sėkmės. Ir taip gerai reikalas 
susiklostė. .. <

Jau minėjau, kad J. Neviackas ir aš 
po truputį rašinėdavom į Idįkraštį. Įsto
jęs į mūsų bendrovę, V. Paukštys taip 
pat rašinėdavo. Kadangi Prūseiką nebu
vo susipažinęs su anglų kalba, tai jam 
rankiojant žinias talkininkaudavo J. Va
latka, kuris gerai vartojo anglų kalbą. 
Tad viskas laikraštyje ėjo sklandžiai ir 
tvarkingai.

Praslinkus vienai kitai savaitei, Mont
vidas lyg slaptomis užsukdavo į mūsų 
spaustuvę. Matyt, pats pamatė, kad ne
ilgai jam teks šiltis “Keleivio” redak
cijoj: nėra ten tiek darbo. Atnešdavo 
parašęs kokį feljetoną ar šiaip rašinėlį, 
pasirašydamas nauju pseudonimu. Ma
tyt, “Keleivio” leidėjai jam drausdavo 
į “Laisvę” užeiti, tad jis prašydavo jo 
atsilankymą laikyti paslapty. Už iš
spausdintus “Laisvėje” raštus mes išmo* 

Skulptoriai T. Vyšniauskas ir N. Pet
rulis sukūre įspūdingą skulptūrą, vaiz
duojančią keturią^įžymių Lietuvos komu
nistų — Karolio Požėlos, Juozo Greifen- 
bergerio, Kazio Giedrio, Rapolo Čarno' 
sušaudymą.

kėdavom jam honorarą po 2 centus už 
eilutę.

1912 m. Lawrence, Mass., mieste buvo 
daug tekstilės fabrikų, kur dirbo keli 
tūkstančiai darbininkų. Iškilo visuoti
nis darbininkų streikas, kuris tęsėsi la
bai ilgai, keliolika mėnesių.

Lawrence gyveno daug lietuvių, buvo 
ir biznierių. Vienas tiį biznierių, tūlas 
Ramanauskas (jo verslo neprisimenu), 
žiauriai ir netinkamai elgėsi su strei
kuojančiais darbininkais. Tą jo veiklą 
redaktorius Prūseiką “Laisvėje”1 pava
dino “juodašimtiška.”

Tas Ramanauskas, norėdamas pasi
naudoti veikiančiais įstatymais, kurie 
gina biznį, sugalvojo “Laisvę” sužlugdyti 
už tariamą “apšmeižimą.” Jis žodį “juo
dašimtis” prilygino prie “juodrankių” 
plėšikų gaujos, egzistavusios tais laikais 
Amerikoje. Tokis “apšmeižimas” jo biz
niui darąs didelius nuostolius. Apskun
dė “Laisvės” leidėjus teismui.

I “Laisvės” spaustuve atvyko detek
tyvai ir areštavo L. Prūseiką, J. Ne- 
viacką ir J. Undžių ir išsivedė į policiją. 
Nei aš, nei Valatka, į sąrašą nebuvome 
įtraukti. Mudu likom spaustuvėje.

Bostone buvo turtingų lietuvių, kurie 
paprašyti garantavo, užstatydami savo 
turtą. Visi trys buvo tuoj paleisti. M. 
Mizara buvo mieste. Grįžęs pats nuė
jo į policiją su žmogum, kuris savo tur
tu garantavo už jį.

Šis įvykis mus gerokai išgązdino. Ga
li mūsų spaustuvė žūti, jei teismas ras 
mus kaltais.

Puolėmės prie gero advokato, kuriam 
išaiškinom žodžio “juodašimtis” kilmę, 
kad “juodašimčiais” vadinama Rusijoj 
oolitinė reakcinė organizacija ir t. t. 
Bvla laimėjom, bet ji mums kainavo 75 
dolerius.

1913 m. pradžioie “Laisvė” stovėjo 
gana tvirtai. Turėjo maždaug šešis 
tūkstančius prenumeratorių, tai jos gy
venimas buvo užtikrintas. Ėmiau gal
voti apie pasitraukimą iš “Laisvės.” Pa
siilgau tėvynės, gimtųjų laukų, savo

LIONGINAS PAžūSIS

Lietuviu kalba Jungtinių V aisti jų 
universitetuose

Pastaruoju metu Lietuvą 
vis dažniau pasiekia žinios 
anie tai. kaip domimasi lie
tuviu kalba ivairuose užsie
nio kraštuosė. Ypač tų ži
nių pagarsėjo, susikūrus 
Tarptautinei b a 11 u - slavų 
komisijai (pirmininkas aka
demikas K. Korsakas) ir 
nuo 1906 metų Vilniuje pra
dėjus leisti periodini baltų 
kalbotyros leidinį “Baltisti
ka.” kuris jau spėjo susi
laukti žymiausiu tarybinių 
ir užsienio baltistų pripaži
nimo bei dėmesio.

“Gimtojo krašto” skaity
tojams jau buvo pranešta, 
kad rugsėjo pradžioje Vil
niuje viešėjo žymus JAV 
baltistas, Pensilvanijos val
stijos universiteto profeso
rius Viljiamas R. Šmolsty- 
gas (William R. Schmals- 
tieg), Lietuvos kalbinin
kams gerai pažįstamas dar
bais, išspausdintais JAV ir 
Europos lingvistiniuose 
žurnaluose, o taip pat jau 
minėtame leidinyje “Baltis- 
tica.” Tie, kam teko susi
tikti su svečiu, girdėjo, kaip 
puikiai jis šneka lietuviškai 
(išmoko JAV universiteto 
suole).

Profesorius V. R. Šmol- 
stygas buvo susitikęs su 
Vilniaus universiteto lietu
vių kalbos katedros dėsty
tojais ir Lietuvos Mokslų 
akademijos Lietuvių kalbos 
ir literatūros instituto ben
dradarbiais, domėjosi mū
sų lituanistų darbais ir pa
teikė nemaža įdomių žinių 
apie Amerikos baltistų veik
lą bei lietuvių kalbos dėsty
mą įvairiuose JAV univer
sitetuose.

Šiais metais Pensilvani
jos * valstijos universitete 
baltų kalbotyros klausimais 

surengta konferenciia, ku
rioje dalyvavo apie 30 JAV 
kalbininkų ir studentu, be
sidominčiu baltų kalbomis 
Konferenciją ruošė ir jai 
vadovavo nrof. V. R. Šmol- 
stvgas. Buvo perskaityta 
keturioHka pranešimu, ku
rių autoriai — daugiausia 
Amerikiečiu lingv i s t a i, o 
taip pat kaikurie JAV gyve
nantys lietuviai kalbinin
kai: A. Salys, A. Klimas. L. 
Dambriūnas. Tarp kitko, 
šioje konferencijoje gerai 
buvo vertinami Tarvbu Lie
tuvos lituanistu ir baltistų 
neskelbti darbai.

Kad JAV kalbininkai do
misi lietuvių kalba, matyti 
ir iš to, jog šią vasarą Ili
nojaus (Illinois) universite
te (Urbanoje) Amerikos 
lingvistų draugija surengė 
dviejų mėnesių lietuvių 
kalbos kursus, kuriuose da
lyvavo ir kai kurie žymūs 
šio krašto lingvistai.

Prof. V. R. Šmolstygo su
rinktomis žiniomis, per pas
taruosius penkerius metus 
lietuviųlkalba buvo fakulta- 
t y v i a i dėstoma daugiau 
kaip dešimtyje JAV univer
sitetų. Štai šiemet Niujor
ke, Fordhamo universitete, 
veikė aštuonių savaičių li
tuanistikos kursai prade • 
dantiems ir šiek tiek lietu
vių kalbą mokantiems. Pa
našūs kursai čia rengiami 
jau keliolikti metai.

JAV universitetuose lie
tuvių kalbą neretai dėsto čia 
gyvenantys lietuviai: J. Ti- 
ninis, Ą. Klimas, A. Salys 
irki. Pavyzdžiui, Kalifor
nijos universitete Losandže- 
lese(Los Angeles) 1963-19- 
65 metais lietuvių kalbą 
studentams dėstė žymi 
torikė - archeologė Marija

Į 
I

krašto gamtos. Galvojau, man išeinant 
iš “Laisvės” skriaudose nebus, spraga 
neužpildyta neliks. Nemiskriau d ž i a u 
“Laisvės,” atsiskaičiauklibai draugiškai. 
Į mano vietą įstojo Jonas Naudžius, ki
lęs iš Rokiškio. Nors vienpavardžiai, 
tačiau negiminės.

Pasitraukęs iš “Laisvės,” dar kurį lai
ką gyvenau mieste Worcester, Mass. 
Vasaros metu, prieš išvažiuojant į Lie
tuvą, nuvykau į Bostoną atsisveikinti 
draugų. Pataikiau į vieno draugo; so
cialistų kuopos nario, sutuoktuves. Čia 
radau ir visus laisviečius. Vaišės buvo 
labai kuklios ir draugiškos. Nakvynėn 
pasikvietė Prūseiką. Miegojom vienoj 
lovoj. Kalbėjom ir vis negalėjom atsi
kalbėti.

Prūseiką man labai daug simpatijos 
iautė. Jis net man žadėjo savo sesutę 
įpiršti. Prašė susitikti su jo tėveliu. Su 
pastaruoju susitikau Eitkūnuose. Pasi
kalbėjom, papasakojau apie sūnų.

Vabalas buvo pažangus ūkininkas. 
Labai domėjosi žemės ūkio naujovėmis, 
vis teiravosi apie Amerikos farmerius. 
Tik deia. aš mažai ka galėjau apie tai 
papasakoti, nes visą laiką gyvenau mies
te ir farmerių gyvenimu nesidomėjau. 
Na. o pirštis Prūseikos sesutei net ir 
nemėginau.

P. Naudžius 
Paaiškinimas

Kodėl sugalvojau rašyti apie “Lais
vės” įkūrimą atsiminimus? Manau, kad 
“Laisvės”-kronikos niekam iš jos steigė
jų neatėjai galva para švti. J. Neviackas, 
rodos, pirmiau visų mirė, o Paukštys ir 
Prūseiką vėliau pradėjo “Laisvėje” dar
buotis. kada laikraštis jau ėjo normalia 
vaga, todėl jiedu “mūsų vargų” nežinojo. 
Man atrodo, kad laikraščio pasirodymas 
ir jo kelio suradimas savaime gana įdo
mus faktas. Šiuose atsiminimuose aš no
rėjau nerodyti. ko gali pasiekti solida
rus ryžtingas kolektyvas, darniai darbą 
dirbdamas.

P. N.

t

Gimbutienė. Kituose uni
versitetuose, kaip Harvar
do. Pensilvanijos valstijos 
(Pennsylvania State). 
Nortvesterno (Northwes
tern). Bafalo (Buffalo). Je- 
i0 (Yale), studentus su lie
tuviu k^lha ir jos struktū
ra sunažindino svetimtau
čiai: žymus lenkų lingvis
tas. indoeuropeistas Ježis 
Kurilovič; u s, amerikiečiu 
lingvistai Gordonas B. For
das V. R. Šmnlstvp-as. Ra- 
fąelis Sylis (Raphael Sea- 
]ev). V o r e n a s Kaugilas 
(Warren Cowgill). Henin- 
o-as Andersonas (Henning 
Andersen).

Lietuviu kalbą studijuo
jančiu grunės paprastai ne
didelės: nuo twin iki aštuo
nių studentu. Tai daugiau
sia studentai - kalbininkai, 
besirengiantvs istorinės-lv- 
ginamosios kalbotyros stu
dijoms, ir išeivių antros ar 
trečios kartos atstovai, be
sidomintys gimtąja - tėvų 
kalba, jos istorija. Žiniomis, 
gautomis iš Ročesterio uni
versiteto, čia lietuvių kal
bos kurso klausė net vienas 
studentas iš Filipinų.

Mūsų kalba studijuojama 
iš senų, vokiškai parašytų 
lietuvių kalbos vadovėlių ir 
gramatikų, išleistų anks
čiau žymių baltistų A. Les- 
kyno, Fr. Kuršaičio, A. Sen- 
no. Pastaruoju metu lietu- 
v i ų kalbos užsiėmimuose 
JAV universitetuose plačiai 
vartojamas čia neseniai iš
ėjęs anglų kalba “Įvadas į 
dabartinę lietuvių kalbą” 
(autoriai— L. Dambriūnas, 
A. Klimas ir V. iR. Šmolsty- 
gas)/Kartais su dvikalbių 
žodynų pagalba studentai 
bando skaityti M. Mažvydo, 
M. Daukšos, K. Sirvydo 
raštus. Atrodo, Lietuvoje 
pokario metais išleistos lie
tuvių kalbos mokymo prie
monės (išskyrus žodynus) 
čia retai vartojamos, nes

ŠIAULIŲ MIESTO
HERBAS

šiuo metu Lietuvoje at
gaivinama sena miestų tra
dicija — atkuriami herbai.

Lietuvos didysis kuni
gaikštis Stanislovas Augus
tas 1791 m. lapkr. 9 d. mies
tui suteikė herbą (ženklą). 
Privilegijoje pažymėta, jog 
Šiauliams duoto herbo vie
name skyde vaizduojamas 
Žemaitijos kunigaikštystės 
herbas (meška), kitame — 
apvaizda, o po jais — jau
tukas (tuometinio Lietuvos 
didžiojo kunigaikščio gimi
nės (Poniatovskių) herbas.

74 Lietuvos miestu, jų 
tarne ir Šiaulių. 1791-92 m. 
rautos privilegijos ir herbų 
piešiniai yra Lietuvos met
rikoje, t. y. Lietuvos Didžio
sios Kunigaikštystės istori
niame archyve.

1791 m. privilegijos esan
čiame piešinyje Šiaulių her
bas vaizduojamas ovale. Ja
me piešti du apvalūs sky
dai, virš kurių—kunigaikš
tiška kepurė, o apačioje — 
jautukas.

Prieš pirmąjį pasaulinį 
kara istorikas J. Obstas ir » 
dailininkas - heraldikas T. 
Dmachauskas tyrė miestų 
herbus, jų pagrindu atkūrė 
ir 1912 m. paskelbė kai ku
rių Lietuvos miestų herbus.

Lietuvos heraldikos komi
sija 1967 m. ėmėsi atkurti 
miestu ir istoriniu gyven
viečių herbus. Priimant sky
du forma herbui, buvo atsi
žvelgta į epocha. Jaikotar- 
ni, kada jis miestui suteik
tas. Tain gimė gotikinė, 
renesansine. barokinė, kla
sicizmo stiliaus arba naujo
viška skydo forma.

Štianh’n herbo. <nuito XVIII 
a. nahaigoie. skvdas — kla
sicizmo formos. Kad jis ati
tiktu klasicizmo stilių, dal
bai įsilietu i nauia herbų 
visuma, buvn kiek pakeistas 
ek^do nedali hm«s. atsisa- 
Vvta nnn neminsimu ir UŽ- 
-ašn už skvdo ribų.

1968 m. heraldinė komisiy 
ia patvirtino jau gana se
nas tradiciias turinti Šiau
lių miesto herbą. Jo viršu
tinėje dalyje, dešinėje (he- 
raldiškai) — juoda meška 

1 (Žemaitijos kunigaikštystės 
herbas) rando^sme fone, o 
kqirein. (b erai diskai) — sau- 
is (vietoj anvaizdos akies) 
zvdrame fone. Anatingie 
d ai via raudonas jautukas 
(Poniatovskių giminės her
bas) sidabriniame ((balta
me) fone. Herbą atkūrė 
dailininkas A. Tarabilda.

Oficialus herbas (origina
las) yra be miesto pavadi
nimo. Sukurtas taip pat 
neoficialus jo variantas su 
miesto pavadinimu, taip pat 
grafiškas variantas.

L. ž.

ios nėra specialiai skirtos 
tokiai auditorijai ir dėl įvai
rių kitokių priežasčių (ne
pakankamo lietuvių kalbos 
mokėjimo, dėstymo specifi
kos ir pan.) matyt, sunkiai 
pritaikomos Jungtinių Val
stijų universitetų studentų 
reikmėms.

šiuo metu Jungtinėse 
Amerikos Valstijose ruo
šiamas lietuvių-anglų lįpg- 
vistinių terminų žodynas, 
kuris, reikia manyti, padės 
amerikiečių lingvistams ar
timiau susipažinti su Tary
bų Lietuvos kalbininkų dar
bais* . . „ .
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Susitikimas su svečiais ST. PETERSBURG, FLA.
iš Lietuvos

CHICAGO, Ill.—Keli šim
tai čikagiečių sausio 19 d. 
turėjome laimę susitikti ir 
pasikalbėti su svečiais ir 
viešniomis iš Tarybų Lietu
vos. O jų čia “užplūdo” 
tikrai gausiai — viso 21.

Du iš turistų grupės vos- 
vos nesulaikė tas nedorasis 
“Hong Kong Flu” Vašing
tone. Na, bet atvyko ir jie, 
kartu atsiveždami bonkutes 
“pamaJČlyvų liekarstų.”

Sausio 19 popiet turistams 
suruoštas koncertas YMCA 
salėje (Wabash ir 8-os gat
vės sankryžoje). Pasiklau
syti ir pasigėrėti artistais 
susirinko virš 200 publikos, 
“labai maišytos”, visokių 
pažiūrų; daug jaunimo.

Pirmininkaująs pirmiau
siai pristatė įžymųjį Lietu
vos muziką-pianistą Dainių 
Trinkūną. Jis davė porą 
kūrinių, vieną Čiur 1 i o n i o 
kompozicijos. Publikos iš
šauktas dar ir priedų pa
skambino.

Po jo sekė Vilniaus dra
mos nusipelnęs artistas 
Laimonas Noreika. Jis “iš 
pomėties” deklamavo Mai
ronio, Putino, Justino Mar
cinkevičiaus “Donelaitį” ir 
kitų Lietuvos poetų kūrybą. 
Deklamavo artistiškai, kaip 
gali tik aukšto pripažinimo 
nusipelnęs dramos artis
tas. \

Jo deklamacijos publika 
klausė si t kaip sužavėta. 
Triukšmingais aplodismen
tais nenori paleisti artisto' 
nuo estrados — ir gana. 
Keliais atvejais padėkojęs 
publikai už šiltą priėmimą, 
drg. Noreika padeklamavo 
dar vieną eilėraštį, Addmo 
Mickevičiaus “Poną Tadą.”

Deklamacija užtruko be 
penkių minučių visą valan
dą. Publikoje girdėjosi nuo
staba, kaip artistas gali iš
mokti tokią daugybę kūri

So. Boston, Mass.
Sausio 17 d. susitikimas 

su turistais iš Lietuvos bu
vo pasekmingas. Kaip tik 
sužinojom, kad jie atskris 
pas mumis iš Washingtono 
9:30 v., tai mes trys—aš su 
žmona ir Elz. Repšienė nu
važiavome jų patikti. Susi
pažinom, pasisveikinom ir 
sužinojom, kad jie bus 
laisvi 6 vai. vakare, ir susi
tarėm, kad mes su mašino
mis nuvažiuosime juos pa
imti ir atsivežti į L. P. Klu
bą, So. Bostone. Jau jų lau
kė autobusas vežti į Essex 
viešbutį.

O mes grįžom į klubą, o 
čia mūs darbščios moterys 
laukė, ir kada pasakėm, jog 
turėsim svečius, tai jos kaip 
bitelės bėgiojo į Krautuves 
supirkti ir pagaminti už
kandžių. O aš parvažiavęs 
į namus, pradėjau skam
binti telefonu mūsų pažan
giečiams į Montello, Can
ton, Norwood, ir kur tik 
žinojau.

Ir pasekmės buvo geros. 
Apie 5 valandą jau pradėjo 
rinktis žmonės iš toliau ir 
vietiniai. ’ Aš su Jonu Stru- 
žu nuvažiavom svečių par
sivežti, turėjom per du sy
kiu važiuoti, paimdami po 
10 svečių.

Svetainė jau buvo pilna 
susirinkusių; svečiai susi
maišė su vietiniais, apsėdo 
visus stalus. O gaspadinės 
apdėjo stalus užkandžiais 
ir gėrimais.

Po užkandžių turėjome 

nių ! Buvo dar didesnis 
mūsų • nusistebėjimas, kai 
vienas turistų pareiškė: 
“Noreikai tai patys niekai! 
Jis gali deklamuoti be su
klydimo dvyliką valandų.”

Po 10 minučių pertrau
kos į estradą įeina Lietuvos 
operos dainininkas-solistas 
Eduardas Kaniava. Jam 
akompanuoja Trinkūnas.

Ir šis mielas svečias/iš 
Lietuvos nepašykštėjo čika- 
giečiams patiekti pačius ge
riausius kūrinius lietuvių 
kompozitorių: St. Šimkaus, 
Miko Petrausko, Tallat- 
Kelpšos, Bagdono, Balsio 
sukomponuotų liaudies dai
nų. Kiekvieną dainą publika 
palydėjo griausmingais ap
lodismentais ir vis reikala
vo: “Daugiau, daugiau!”

Davė ir porą arijų iš ope 
rų, būtent, Ruggiero Leon
cavallo “Pajacų” (itališkai), 
ir vieną ariją iš Karnavi- 
čiaus operos (nenugirdau 
pavadinimo).

Taip praleidome popietę 
su mielais sveteliais ir 
viešniomis iš Lietuvos. Ne
mažai jų jau pažįstami 
mums, kurie lankėmės Lie
tuvoje. Su kitais užmez- 
gėm naujas pažintis.

Vakare įvyko svečių pa
gerbimo banketas Seneca 
viešbučio salėje. Be turis
tų iš Lietuvos dalyvavo 
apie 80 čikagiečių.

Erdvioje ąalėje svečius 
čikagiečiams pristatė Vy
tautas Kazakevičius, žur
nalistas ir Lietuvos Drau
gystės ir kultūrinių ryšių 
su užsienio lietuviais drau
gijos pirmininko pavaduo
tojas.

Kiekvienas Kazakevičiaus 
iššauktas turistas atsisto
jo, o jauna mergytė jam ar 
jai prisegė baltą gėlę.

L. Jonikas

mažą programą. To vakaro 
vedėju teko būti man. Bu
vo perstatytas Jonas Belec
kas, kad perduotų sveikini
mu/ svečiams nuo Bostono 
ir apylinkės lietuvių. Ir 
taip pat netikėtai atsilankė 
LDS Prezidentas R. Janu
lis, kuris irgi pasveikino 
svečius.

Pirmininkas paprašė 
Lionginą šepetį, Lietuvos 
Kultūros ministrą pakalbė
ti, kaipo jų grupės vadovą. 
Jis geras kalbėtojas. Iššau
kė visų svečių vardus, su
pažindino su jų profesijo
mis.

Operos dainininkas .Ed
uardas Kaniava padainavo 
dvi liaudies dainas ir vieną 
iš operos. Labai drūtą ir 
gražų balsą jis turi. Jam 
pianu akompanavo Dainius 
Trinkūnas, o aktorius Lai
monas Noreika padeklama
vo gražias eiles.

Vakaras baigėsi apie 11 
vai. ir vėl keturiomis maši
nomis parvežėm svečius į 
jų viešbutį. Girdėjome, kad 
kai kurie šeštadienio vaka
re buvo svečius parsivežę į 
savo namus pavaišinti.

Noriu širdingai padėka- 
voti mūsų moterim, kurios 
visados apsiima padirbėti, 
būnant reikalui. Tai Elz. 
Fraimontienė, P. Žukaus
kienė, L. Plutienė, K. Kaz
lauskienė, Elenora Beleka- 
vich, N. Grigaliūnienė ir J. 
Rainardienė. P. Čuberkie- 
nė papirko ir aukojo 2 sū-

Kalba, pasakyta prie 
Antano Jurevičiaus 

karsto
Šioje liūdesio valandoje 

mes čia susirinkom atsisvei
kinti ir atiduoti paskutinį 
patarnavimą mūsų mielam 
tautiečiui, pažangos karei
viui, Lietuvių Literatūros 
Draugijos 45 kuopos nariui.

Teikdami Antanui Jure
vičiui mūsų pagarbą ir įver
tindami jo nuoveikius, pa
gerbkime jį vienos minutės 
atsistojimu...

Antanas Jurevičius mirė 
1969 metų sausio 7 dieną, 
sulaukęs 81 metų amžiaus. 
Jis gimė ir augo Lietuvoje, 
Kauno rajone (? — Red.), 
Pasvalio apskrityje, į šią 
šalį atvyko prieš I pasau
linį karą. Mirties priežas
tis — liga Efasimija, t. y. 
kvėpavimo organų - plaučių 
sunaikinimas, kurią jis ga
vo dirbdamas grabų įmo
nėje.

Jis paliko savo mielą 
žmoną Agnes Jurevičienę ir 
dukrą Olgą Abeles, gyve
nančią New Yorke, kuri 
šiuo laiku randasi šalia mo
tinos, prie tėvelio karsto. 
Paliko du brolius — Stepo
ną Jurevičių ir jo žmoną, 
kurie gyvena Fort Lauder
dale, Fla. Jie čia randasi 
šioje valandoje; brolį Vla
dislovą Jurevičių, kuris gy
vena Lietuvoje ir kurį liūd
na žinia pasieks per Atlan
tą.

Antanas, atvykęs į šią ša
lį, pirmiausia apsistojo Bos
tone. Apsipažinęs su šios 
šalies nepalankiomis sąly
gomis, iš Bostono persikė
lė gyventi į New Y orką, 
kur imigrantui reikėjo per
gyventi didmiesčio sunku
mus, pereiti per visą eilę 
kliūčių, kad padarytų dorą 
pragyvenimą. Ateiviui be 
anglų kalbos, be amato ir 
neturint santaupų, niekas 
daugiau neateina į jo ran
kas, kaip tik patys sunkiau
si darbai. Jo pasirinkimu 
buvo darbas Morris Casket 
Co., Newark, N. J., prie iš- 
dirbimo grabų.

Būdamas darbingas ir su
manus vyras, greitai dasi- 
dirbo būti inspektorium — 
patikrinti atlikto darbo ge
rąją vertę. Šiame amate 
rado vieną blogumą — pa
jautė, kad chemikalai ir 
dažai yra neprieteliai jo 
sveikatai. Bet reikia gyven
ti, reįkia dirbti ir kentėti.

Gyvendamas New Yorke, 
jis daug laiko pašventė da
lyvaudamas pažangiu orga
nizacijų veikloje. Jo ir ki
tų darbuotojų pastangomis 
liko įkurta Lietuvių Litera
tūros Draugija ir įregist
ruota (čarteriuota) New 
Yorko valstijoje. Tarp ki
tų1 darbuotojų yra ir An
tano vardas ant čarterio.

Jis mylėjo skaityti kny
gas, rašinė j o į p a ž a n g i ą 
spaudą ir dalyvavo abelno- 
je veikloje. Turėjo progą 
ir ne kartą susitiko su įžy
miais- veikėjais — Leonu 
Prūseika, Vincu Kapsuku ir 
daug kitų. Visi pažangūs 
veikėjai jį gerbė už jo drau
giškumą ir sumanumą?

Veikloje jis susitiko ir sa
vo mielą draugę Agnes Ju
revičienę - Kavaliauskaitę, 
su kuria ir sukūrė šeimyni
nį židinį. Gyvendami ir dal
yvaudami ne tik lietuvių 
pažangioje veikloje,* bet ir 

rius, duoną ir dešrų. Vi
soms širdingas ačiū !

S. Rainard 

tarptautiniame judėjime, 
Jurevičiai buvo žinomi ne 
tik vietos veikėjams, bet ir 
iš toliau atvykę organizaci
niais reikalais sustodavo 
pas juos. Tuo jie atkreipė 
į save atidžią ne tik6 lietu
vių, bet ir kitataučių pa
žangiečių, kurie skaitė juos 
nepavaduoj amais ryšinin
kais.

Laikas bėgo, laikas daug 
žadėjo. Antanas ir Agnes 
didelę dalį savo laiko ir il
gus vakarus pašventė ap- 
švietai, kultūrai bei nuola
tinėms klasių kovoms.

Nelengva buvo našta prie 
darbo, ypatingai kur nau
dojami chemikalai ir dažai, 
kur prisiėjo daug metų kvė
puoti užterštą orą, visada 
galvojant,' kad darbdavis 
neatleistų nuo darbo, kad 
neatimtų duonos kąsnio nuo 
šeimos. Pakirto Antano jė
gas, ir pakirto ne juokais. 
Nieko daugiau neliko, kaip 
kreiptis į gydytoją. Įmo
nes . gydytojas turi pasku
tinį žodį. Jis, suradęs, kad 
Antano sveikata blogoje pa
dėtyje, patarė mesti darbą, 
palikti didmiestį ir persi
kelti, kur yra tyras oras, 
jei dar nori gyventi. Nors 
visiems aišku, kad įmonės 
gydytojas, suradęs įmonės 
darbininką pažeista sveika
ta iš priežasties susidėjusių 
sąlygų darbavietėje, priva
lėjo padėti ant sergančių 
listo ir mokėti jam ligoje 
pašalpą. Bet tas nebuvo 
padaryta. Gydytojo patari
mas buvo jau pavėluotas, 
Antano sveikata jau 'su
griauta.

1953 metais Antanas ir 
Agnes Jurevičiai nusispren- 
dė apleisti Nėw Yorką ir 
persikelti gyventi į Floridą, 
mąnydami, kad čia tyras 
oras ir skaisti saulė — kaip 
tikra gamtos' dovana, grą
žins jam sveikatą. Apsigy
veno tarp gražių citrusų so
dų Lakeland, Fla. Tačiau 
greitai pajautė didelį ilgesį- 
nuobodumą;1 atsiskyręs nuo 
draugų, nuo lietuvių, nuo 
veiklos, ką jie visą savo gy
venimą dideliai vertino, ne
begali gyventi. Jie matė 
reikalą palikti Lakelandą ir 
persikelti gyventi į St. Pe- 
tersburgą, kur yra pažan
gių lietuvių organizacijos, 
yra idėjos draugų, nebus 
nuobodu gyventi.

1955 metais Antanas ir 
Agnes persikėlė gyventi į 
St. Petersburgą, persikėlė į 
Lietuvių Literatūros Drau
gijos 45 kuopą ir buvo su
tikti su dideliu draugišku
mu. Jiems buvo malonu, 
kad ši pakaita palengvins jų 
vargus, jų skausmus. Sie
los troškimai išsipildė, bet 
išsipildė pavėluotai. Anta
no jėgos nuolat silpnėjo, o 
kuomet nėra jėgų rūpintis 
savo reikalais,! tai nėra jė
gų rūpintis ir organizacijos 
reikalais.

Antanas tąmpa nuolatinis 
ligonis, nebęgali niekur iš
eiti, o su tuo nebegali iš
eiti ‘ir jo miela žmonelė 
Agnės, nes reikia ligonį pri
žiūrėti. Ant galo —1 ligoni
nė ir mirtis.

Šiandien mes čia susirin
kom ir esam liudininkais, 
kaipi taurus darbuotojas ir 
pažangos kareivis, savi
veiklininkas, pasiž y m ė j ę s 
žydėjęs veikloje, daug su
kūrė, daug atliko. Nūdien 
jis guli grabe bejėgis. Pa
lieka mylimuosius gimines 
ir draugus. Palieka dar ne
baigtas klasių kovas. Ke
liauja į kalnelį,, iš kur jau

ne vienas nebegrįžta. Skir
tumas tas, pagal gyvųjų 
sprendimą, kad Antano pa
laikai bus sudeginti, pavirs 
į pelenus, o dūmai — į pilką 
debesėlį ir išsisklaidys ant 
visados.

Antanai, tavo kelionė jau 
baigta. Mes, įvertindami 
tavo nuoveikius, tęsime tas 
klasių kovas, kuriose tu 
įdėjai daug energijos nuo 
pat jaunatvės dienų. Kla
sių kovos bus laimėtos, nes 
milijonai kovotojų negrįš iš 
kovos lauko, kol jie ten bus 
reikalingi. Tavo rūpesčiai 
pasibaigė, mes tavęs jau ne
matysime su mumis. Tvir
tai savimi pasitikime, kad 
ilgai tave atminsime.

Jonas P. Miller

Philadelphia, Pa.
Malonus susitikimas su 

svečiais iš Lietuvos
Past e b ė j a u “Laisvėje” 

įdomią žinutę. Sakoma, 
sausio 13 d. į Philadelphiją 
lėktuvu atskris skaitlinga 
grupė lietuvių turistų iš 
Tarybų Lietuvos, suside
danti iš įvairių profesijų ir 
užsiėmimų. Na, ir Ra dary
ti tokioj greitoj staigmenoj. 
Telefonu pasikalbėję su il
gamečiais LLD 10 kp. vei
kėjais nutarėm nors vieš
buty brangius svečius pasi
tikti, paspausti dešinę ir 
nuoširdžiai pasikalbėti.

Tai staigmena, nes lyg 
šiol mes niekados nematę 
tokios didelės grupės sve
čių iš Lietuvos.

Adelphia viešbutyje lau
kėme suvirš 3 valandas, o 
kuomet svečiai atvyko, jie 
visi buvo pavargę ir gaila 
buvo juos trukdyti nuo po
ilsio. Bet sekamą dieną 
susirinko būrelis LLD 10 
kuopos narių ir nusivedę 
svečius į puošnų restoraną 
pavaišino vakariene. Ten 
teko ir plačiau susipažinti, 
pasikalbėti ir atsisveikinant 
palinkėti svečiams laimin
gai pasižvalgyti po Dėdės 
Šamo šalies įdomybes. Tai 
buvo jaudinantis susitiki
mas.

Sausio 15 d., 1 vai. nak
ties, buvo sustreikavę mies
to važiuotės (transporto) 
apie 5,000 darbininkų. Ta
čiau streikas tęsėsi tik 5į 
valandos ir darbininkas lai
mėjo 55 c. valandinį pakė
limą, geresnę senatvės pen
siją ir medicininę pagalbą.

Taip tai atrodo džiugios 
naujienos, kai darbininkai 
laimi streiką. Tačiau šis 
laimėjimas nedžiugina tų, 
kurie nuolatos važinėja bu- 
sais, gatvekariaiais arba 
požeminiais trauk i n i a i s., 
nes neužilgo fėras bus pa
keltas 5 centais. Reiškia, 
važiuotės kompanija nieko 
nedamokės iš savo kišenės, 
viškas bus surinkta iš dar
bininkų, kurie, neturi auto
mašinų. Dabar transporto 
darbininkai gaus po apie 
$4.50 į valandą.

“L” R.

LexingtonAMass.
Klaidos pataisymas

Praėjusioje “Laisvės” lai
doje buvo įdėta nuoširdi pa
dėka, po kuria buvo para
šyta Eva Lukas, o turėjo 
būti: Eva Lekas.

Atsiprašome už jai pada
rytą nemalonumą.

Redakcija

Perskaitę “Laisvę” paduo
kite kitiems, kurie jos dar ne
skaito.

Dvasininkų tarpsavinė kova* 
del rasizmo ’T

Popiežiaus Povilo Vl-to 
išleista enciklika prieš dirb
tinę gimimų kontrolę įnešė 
nemažą suįrutę tarpe kata
likų ir jų hierarchijoje. 
Šimtai katalikų teologų iš
sireiškė priešingai tai enci
klikai, kaipo siaurai apgal
votai ir podraug konserva- 
tyviškai.

Neinant toliau ieškoti fa
ktų apie tą dalyką, priešin
gumas ir nesutarimas pa
sirodė ir New Jersey vals
tijoje. Antai Newarko die
cezijoje, kuri apima 4 pa
vietus su\apie milijonu ka
talikų, kurių galva yra ar
kivyskupas \ T. A. Boland, 
buvo susirinkę 300 kunigų, 
kad aptartų-apsvarstytų tą 
encikliką. Pasekmės su
sirinkimo buvo: Iš 300 ku
nigų 20 pasisakė, kad jie 
nepritaria enciklikai, o visi 
kiti pasiliko bešališki, saky
dami, kad jie per išpažintį 
parapijonkų neklausinės a- 
pie gimimų kontrolę, o jei 
jos pasisakys, tai jie res
pektuos ir absoliuciją duos. 
Po to susirinkimo arkivys
kupas juos pasmerkė kaip 
paniekinančius šv; Tėvo 
šventenybę.

Per tūlą laiką buvo ramu 
. ir nieko apie tuos kunigus 
nebuvo girdėti: ar juos 
nubaudė, ar tik to pabari
mo užteko. Bet šiuo laiko
tarpiu iškilo naujas nesusi
pratimas. Dabar 20 kunigų 
ir vėl tame pačiame New- 
arke atlaikė su spaudos at- 
stovais-korespondentais konfe
renciją, padarydami steit- 
mentą, nurodydami, kad B o- 
lando diecezija yra apsilei
dusi, antisemitiška, rasisti
nė, visai nesirūpina, nema
to, kas joje darosi, nes čia, 
girdi, buvo šaudymų, užmu
šimų, apiplėšimų, padegimų 
ir sužeidimų. Kad tuose ke
turiuose pavietuose randa
si apie pusė milijono juodų
jų žmonių, kurių aptarnavi
mui yra tik du katalikų ku
nigai juodos spalvos.

Iš sykio tie 20 kunigų bu
vo apsiskelbę kaip ir nepri- 
gulmingais ir buvo nutarę 
darbuotis didžiuosiuose mie
stuose: Newarke, Jersey Ci
ty ir Plainfielde. Po tai kon
ferencijai visose diecezijose 
įvyko neklaužadų kunigų 
pasmerkimas iš sakyklų jų 
paniekinimas. O iš kitos 
pusės susidarė didelis masi
nis užgyrimas jų veiklos 
su gausia parama.

Arkivyskupas Boland šau
kė konferenciją su sukilė
liais. Konferencija įvyko 
diocezijos chancery raštinėj 
Newarke. Konferenciją ati
darė arkivyskupas, pareikš
damas, kad jis atėjo kaip 
tėvas pas savo vaikus.

Kuomet susirinkimas ėjo 
viduj, tai lauko pusėj ėjo 
pikietas su demonstracija. 
Demonstrantai šaukė prita
rimą 20 kunigų veiklai.

Mitingas tęsėsi 4 valan
das ir priėjo susitaikymo. 
Arkivyskupas pasiaiškino, 
kad jis planavęs daryti pa
našų eksperimentą, kuo
met, girdi, jau jūs pradėjo
te, tai dabar jau veikime 
bendrai. Sutiko su 20 kuni-' 
gų planu, tik kunigai turė
jo sutikti išmesti žodį “in
dependent” — nepriklauso
mą, o vardas, kaip buvo ku
nigų suplanuotas Inner City 
Priests United for Chris
tian Action, taip ir pasiliko.

Dabar į tą komitetą arki
vyskupas paskyrė 12 negrų 

ir poertorikiečių kunigų, ko 
reikalavo ta 20 kunigų gru
pė, kad kiekvienoj juodų 
žmonių parapijoj būtų jų 
rasės ir kunigai. Arkivys
kupas paskirs du vikarus, 
kurie prižiūrės veikimą jo 
diocezijoj dėl geresnio susi
siekimo su arkivyskupu, nes 
ta 20 kunigų grupė darė 
jam užmetimus, kad prie 
jo negalima prieiti, kad ir 
su labai svarbiu reikalu. 
Arkivyskupas sutiko, kad 
jis su tos I.C.P.U.C.A. kas 
dvi savaitės turės iš tos vei
klos pasitarimą.
Prie šios kovos labai smar

kiai pasidarbavo kunigas 
Willie Wright, “Catholic 
and Head of Newark Unit
ed Afro American Associa
tion as well as president of w 
the United Black Catho
lics. Kunigas Wright šalie, 
kad spontaniška demon
stracija ir pikietas prie dio- 
cezi j os Chancery labai 
daug reiškė. O arkivys
kupas suprato, kad reikia 
skaitytis su juodųjų žmonių 
gyvenimu ir jų vadais. 20 
kunigų grupei kuo toliau, 
tuo labiau didėja pritari
mas. Sausio 19 d. 25 protes- 
tonų kunigai, tarpe jų ir 
vienas rabinas, išleido pa
reiškimą, atiduodami dide
lį “kreditą” tai grupei už 
drąsą ir energiją, kad jie 
išdrįso išeiti su kritika ir 
su nauju veikimu prieš ra
sizmą, sakydami, kad reli
gines institucijos kalba apie € 
rasistinę lygybę, bet kuo
met mes išeiname iš tų in
stitucijų, tai vengiame susi
tikti savo kaimynus, jei jie 
turi nebaltą odą, ir nenori*^ 
me nieko bendro su jais tu
rėti. Tai esanti tų institu
cijų nuodėmė, taip pat nuo
dėmė visos Amerikos baltų
jų žmonių visuomenės.

Sausio 20 d. vėl Newarke 
buvo didelė demonstracija 
pritarimui tai 20 kunigų 
grupei, kaipo džiaugsmo de
monstracija, kad jie priver
tė Newarko dioceziją skai
tytis su nauju judėjimu.

Ignas

A

Chester, Pa.
Laimė, nelaimė ir mirtis*
Aštuoniolikos metų G. C. 

Rudnicky praėjusį birželį 
baigė vidurinę mokyklą su 
geru pasižymėjimu. Greitai 
gavo darbą Westinghouse 
Corp, prie išveŽiojimo, pri
statymo visoje dirbtuvėje 
darbininkams medžiagų.

Tuo b^čiu laiku jis susi-.j 
pažino su daugeliu visokių 
pažiūrų žmonių, iš visokių 
amatų, taipgi ir su gemble- 
riais. Algos dieną įtraukė 
ir jaunuolį į kokį tai “gei- 
mį.” Jaunuoliui sekėsi, iš
lošė daug pinigų. Pietų 
metu, nepastebėtas, jis par
vežė pinigus namo ir sugrį
žo į darbą.

Užbaigęs darbą, jaunuolis 
skubinosi prie savo maši
nas grįžti namo. Prie ma-

asmenį, kuris įsakė jam va
žiuoti į laukus palei aero
uostą ir ten jaunuolį nušo
vė.

Policija ieško piktadario. 
Manoma, kad jis norėjo 
jį apiplėšti, bet nieko ne
gavo, nes jaunuolis su sa-^ 
vijn neturėjo nieko dau-^ 
gitui, tik gyvybę.
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LAISVE 6 pust

tL. Valbasio pagerbimas Vilniuje

Jau prieš sukaktuvinę 
datą’ (69-1-11) Vilniaus laik
raščiuose vienas po kito pa
sirodė straipsniai apie Liną 
Valbasį. Rašė apie jį ir 
“Laisvė”, todėl aš nekarto
siu jo gyvenimo ir veiklos 
faktų, kurie yra gerai ži
nomi, o n o ri u “Laisvės” 
skaity tojams papasakoti 
kaip žinomas kovotojas ir 
poetas buvo pagerbtas Vil
niuje, kuriame jis gyvena 
po ilgo vandravojimo pla
čiame pasaulyje.

Dabar Lietuvoje, ypatin
gai Vilniuje, jau pasidarė 
tradicija, kad vieno ar kito 
įžymaus žmogaus jubiliejų 
plačiau pamini visa visuo
menė. Kaip jau minėjau, lai
kraščiuose pasirodė straips
niai, apie tai kalba radijas, 

< rašytojų - poetų sukaktys 
paprastai paminimos Rašy
tojų Sąjungos klube, kuria
me sakomos kalbos, prisi
menama žmogaus veikla, 
na, kas be ko, ta proga iš
lenkiama ir čierkutė...Buvo 
sumanyta ir Linui Vai ba
siui suruošti tokią vakarie
nę. Kažka galvojo padaryti 
ir Kultūrinių ryšių su už
sienio lietuviais komitetas. 
Bet Linas Valbasvs, būda
mas kuklus, ir nereiklus, iš
vengė “to didelio tranks- 
mo”. pasitenkindamas mažu 
minėjimu savo paties bute.

Ir štai 1969 metų sausio 
mėnesio 11 dienos vakaras. 
Šeštadienis. Lenino aikštės 
ir Didžiulio gatvių kampi
nio namo ketvirtame aukšte 
skaidria šviesa blizga keli 
landai. Valbasiu butas. 
Jame jau susirinkę arti
miausieji giminės ir drau
gai. Svečiu tarpe 'daūg vi
siems gerai žinomų “ame
rikonų”. kaip juos švelniai 
vadina Vilniuje. Tai P. Ule
vičius, J. Lekavičius, A. 
Vaivutskas, J. Petruševi
čius ir kiti Lino Valbasio 
draugai, vieni anksčiau, ki
ti vėliau grižę iš plataus 
pasaulio Lietuvon. Už ben
dro stalo visos trys Valba- 
sių kartos: pats Linas su 
žmona, Lino sūnus Linas su 
žmona, ir sūnaus vaikai- 
jaunieji Valbasiukai. Kiek 
kalbų, prisiminimu, kiek 
daug draugiškų šiltų žo
džiu. Bet kalboms nuolat 
trukdo durų skambučiai. 
Vis nauji ir nauji draugai 
skuba pasveikinti Liną Val
basį, kaip sakoma, jau ant
rą kartą švenčiantį savo 
trisdešimtmetį.

Vienas skambučių prane
šė apie Rašytojų Sąjungos 
Valdybos atstovu atvykimą, 

įvirsta Teofilis Tilvytis, Al
binas Žukauskas, Algiman
tas Pocius ir Juozas Chli- 
vickas. Tai visų literatūros 
žanrų atstovai: nuo poetų, 
nuo prozininkų, nuo drama
turgų ir nuo satyrikų. Al
gimantas Pocius skaito 
sveikinimo raštą - adresą, 
kurį atsiuntė Rašytojų Są
jungos valdyba ir kuris su
stiprintais gausiais rašyto
jų parašais - autografais. 
Sveikinimo laiške išvardija
mi visi Lino Valbasio nu
veikti darbai ir linkima to
limesnės kūrybinės sėkmės. 
Čia pat pranešama apie vy
riausybinį atžymėjimą, apie 
LTSR Aukščiausiosios Ta
rybos Prezidiumo įsaką dėl 
Lino Valbasio apdovanoji- 

jpo garbės raštu už aktyvų 
dalyvavimą literatūriniame 

Wr visuomeniniame gyveni
me, ryšium su šešiasdešim
tomis gimimo metinėmis.

f Iškilmingąją vakaro dalį 
papildė gausios sveikinimo 
telegramos, kuriu miną glė
bį prisigriebęs atsistojo An
tanas Vaivutskas. Sveikino 
giminės, draugai ir kiti pla
čiau žinomi veikėjai, rašy
tojai, poetai. Sveikinimo te
legramų tekstus pasirašė 
Juožas Baltušis, karo vyras 
Jonas žiburkus, poetas Eu
genijus Matuzevičius ir ei
lė kitų.

Bet Lino Valbasio žmo
nelei nusibosta klausytis tų 
telegramų, ji svetelius ra
gina užkąsti ir išmesti stik
liuką. O gėrimėlis gėrimė
lis. . .tai kažkoks paslaptin
gas receptas. Visi klausia 
paslapties, ties tokio šalto, 
malonaus ir citrinomis kve
piančio gėrimo daugeliui 
niekada neteko ragauti... 
Čia pat išsirikiavusios kon
jako bonkos... “Gyvenam 
turtingai, kaip gerame ko
lūkyje. ..” — kažkas bando 
juokauti. Juokas, klegesys," 
kalbos greitai visą kambarį 
paverčia į bičių avilį. Bet- 
tai tik pirmoji dalis.

Netrukus visi nutyla. 
Kambaryje rimtis ir didelis 
dėmesys. Visų dėmesio cen-: 
tre-prie knvgų lentynos sto
vįs Linas Valbasys - sukak
tuvininkas. Jo rankose—po
pieriaus lapai. Tai patys 
naujausi Valbasio eilėraš
čiai. Prasideda savotiškas 
literatūros vakaras. Linas 
skaito eiles apie šviesią 
žmonijos ateitį, paskui apie 
meilę ir kitus linksmus da
lykus. Klausytojai ilgai ne
paleidžia poeto pailsėti: 
skaityk dar ir dar... Bet 
žodžio paprašo Juozas Pet
ruševičius. Jis mintinai mo
ka daugelį eilėraščių iš Li- 
ho Valbasio knygos “Leis
kit į tėvynę” ir dabar nori 
padeklamuoti kitiems tai, 
kas jam pačiam labiausiai 
patinka.

Ilgai iki vidurnakčio už
sitęsė Lino Valbasio sukak
tuvių minėjimo vakaras. 
Linas atrodo jaunas, žva
lus, kupinas kūrybiniij su
manymų ir nestokojus ener
gijos. Visi įsitikinę: šis 
žmogus dar nemažai nu
veiks, dar prirašis nemažai 
eilėraščių, dar išleis ne vie
ną naują knygą.. .Sąlygos 
tam darbui Tarybų Lietu
voje yra pačios palankiau
sios. Liaudžiai reikalingi 
poetai ir liaudis moka juos 
vertinti ir gerbti.

Juozas Chliviekas

Redakcijos Atsakymai
J. N. — Atsiprašome, bet 

jūsų straipsnio apie J. Ga- 
siūno knygą nepanaudosi
me. Jame viskas sukasi 
apie mūsų darbo unijų pa
vadinimą “sąju ngomis. ” 
Lietuvoje priimta jas taip 
vadinti. Iš to daryti di
džiausią klausimą nėra 
reikalo. Unijų pavadinimas 
sąjungomis knygos turiniui 
nepakenkia.

So. Boston. Mass
Smagu buvo turėti svečius į Minkevičiūtė, O. Gabrielai- 
iš Lietuvos savo namuose' tienė, P. Požarskas, K. Ma-

Sausio 17 d. vakare 21|cevičius, V. Starošas, Bas- 
turistas iš Lietuvos links
minos ir vaišinos su Ame
rikos liėtuviais So. Bsotone, 
318 Piliečių Klube.

Besišnekant, kai kurie tu
ristai išsitarė, kad jie my
lėtų aplankyti privatiškus 
lietuvių namus.
j. Aš tuojau paprašiau Jo- 
įubienę ir Kandrašką, kad 
jie man padėtų bent kelią 
turistus atsivežti į mano 
namus

tys ir Kirvaitis — visus sep
tynis ir atsivežėme į Dor- 
chesterį.

Birutė ir Štreimikienė jau 
baigė virti kilbasas ir kitus 
valgius gaminti. Aš tuojau 
šokau stalus riktuoti ir lėkš
tes dėti ir svečius vaišinti.

Apart kalbų ir muzikos. 
Bastys, kurio pirmų vardą 
pamiršau, gražiai skambino 
pianu ir dainavo, mes irgi

‘Ant’rytojaus paskambi-Pritar®me‘ M Požarskas į u u vvinn'nnrmn iimarnln nnonlzn
CXU. 1 Vtcouuų. nui 1G111V jiv! . “ . f ii

isi buvo apgyvendinti. Ra- lsPudin^. ka'b^
nau į viešbutį, kuriame jie 
visi
dau vieną turistę, kuri ne
važiavo su grupe po> mies
tą pasidairyti. Ji man pri
žadėjo, kad ji mane pa
šauks kaip greit jie sugrįš.

Apie 5 vai. ji man pa
skambino. Tuojau mes su 
2 mašinom ir prisistatė
me prie višbučip. Vyko O.

d Brockton, Mass.
1 Netikėtas susitikimas su 
turistais iš Tar. Lietuvos

Sausio 17-tą sužinojome 
per tolefoną, kad So. Bosto
ne Amerikos Lietuvių Pi
liečių Klube rengiamas su
sitikimas su turistais. Mes 
šeši susitarėme ir nuvažia
vome. Radome šeimininkes 
ruošiant valgius vakarienei. 
S. Rainardas rūpinasi auto
mobiliais parsivežti turis
tus iš Essex Kotelio.

Po kiek laiko 'pribuvo ir 
laukiami svečiai. Garbingai 
juos priėmėme, ir tuoj pra
sidėjo didžiausio džiaugsmo 
sveikinimasis.

Man buvo staigmeną, kai 
paspaudė man ranką aukš
tas jaunas vyras iš Šakių 
rajono Juozas Bastys. Tai 
mano krašto Plokščių mies
telio Krukų kolūkio “Švy
turio” pirmininkas, agrono
mas, 34 metų vyras, jau 8 
metai, kai tam kolūkiui, va
dovauja. Kilęs jis iš Pajoti- 
jo kaimo, o aš iš Jotyškių. 
Jis papasakojo man apie 
mano brolio Antano sūnų 
Justiną Šimaitį gėlininką, 
ir jo žmoną mokytoją. Ga
vau nuo jo dovanų' gintari
nę spilkutę.

Viktoras Starošas,1 kino 
operatorius, labai skubiai 
darbavos, padarys daug fil
mų.

Pavalgius vakarienę, S. 
Rainardas pristatė turistų 
grupės pirmininką, L. Šepe
tį, kuris pristatė visus savo 
grupės narius. Priminė, 
kad čia yra Vilniaus ope
ros dainininkas E. Kaniava. 
Jis padainavo porą lietu
viškų dainų ir vieną dai
ną iš operos, itališkai. Jis 
savo stipriu balsu ir išsila
vinimu visus nustebino. Pi
anu jam akompanavo Trin
kūnas. L. Noreika įspūdin
gai deklamavo eilėraščius.

George Shimaitis

magnetinę juostelę pasakė 
. Ant ry

tojaus dviem tautiečiam da
viau pasiklausyti. Jie gė
rėjosi ir sakė, kad tai yra 
geras atmintinas dokumen
tas.

Taipgi K. Macevičius, (X 
Gabrielaitienė ir Kirvaitis 
trumpai kalbėjo, ir visi la
bai džiaugėsi, kad gavo pro
gą pasimatyti su progresy
viais piliečiais Bostone.

Žinoma, mums irgi buvo 
malonu su jais susipažinti 
ir girdėti, kaip sėkmingai 
jauni vyrai ir moterys vai
ruoja Lietuvos gyvenimą.

E. Repšienė

Montello, Mass.
“Laisvėje” buvo rašyta, 

kad sausio 3 d. lietuviui po- 
licistui John Zinkevich ei
nant savo pareigas plėšikas 
Brown dviem šūviais jį pa
šovė ir pabėgo, bet vėliau 
buvo sugautas.

John Zinkevich buvo tuoj 
nuvežtas ligoninėn, bet 
daug kraujo nubėgo. Gavęs 
25puskvortes kraujo dabar 
pagerėjo ir yra’ vilties, kad 
jis išliks gyvas.

Miąmi, F 1 a.
Sausio 14 d. draugai Jo

nas ir Uršule Daugirdai 
surengė mums visai netikė
tai vedybinio gyvenimo 50 
metų sukaktį, su pagalba d. 
S. Budrevičienės iš Nor
wood, Mass., kuri dabar il
sisi Miamyje, tik prieš ke
lis Mėnesius palaidojusi sa
vo gyvenimo draugą. Ji nu
pirko visas gėles papuoši
mui stalo.

Jie suprašė būrelį draugų 
ir gerai pavaišino gerais ir 
skaniais patiekalais.

Laike pietų Jonas prane
šė parengimo tikslą ir, pagy
ręs mus, pervedė d. J.Koch 
pirmininkauti kaip svotui. 
Taipgi nekurie draugai bis- 
kį mus pagyrė, linkėdami 
mums geros sveikatos, ilgai 
sveikiems gyventi ir dar
buotis kiek galėsime.

Tariame Jonui ir Uršulei 
labai ačiū už tokį gražų su
rengimą, taipgi ir Baroborai 

Zavis už gražų ir skanų 
vestuvių tortą.

Pradėjo nešti mums atvi
rutes su dovanėlėmis. Taip
gi gavome iš Lawrence, 
Mass., nuo Antaninos Chu- 
ladienės, jos sūnaus Jono 
ir jo šeimos labai gražų at
viruką ir su labai gera do
vanėle. Miela ir brangi bro
liene ir Jonai, ačiū Jums.

Mes abudu tariame šir
dingą ačiū visiems už viską.

Rapolas ir Mary 
Chuladai

No. Miami Beach, Fla.

HELP WANTED-MALE-FEMALE

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 
products.

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

Philadelphia, Pa.
Or call DA 4-7000.

Equal Opportunity Employer
(5r7)

new

An

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 e 
BILLING CLERK

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

(4-8)

NURSE
4.

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

(1-7)

KEYPUNCH OPERATOR 
with diversified duties to work in 

pleasant. CC... law office. 
Call Mlss^ Bross 

KI 5-4012
(3-8)

HELP WANTED-MALE-FEMALE
AUTOMOBILE Mechanic. 1st 

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

(1-7)

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 Cress & Blue Shield. Call 
DE 6-2000.

(1-7)

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 working conditions 
and excellent fringe benefits. Apply 
SECURITY COLUMBIAN BANK 
NOTE INC., 55th & Sansom Sts.

(4-10)

OPTICAL EDGE GRINDER & 
BENCHMAN

Excellent salary for experienced 
man. Blue Cross and Pension.
JAMES A. CARMODY & SON

LO 4-0681
(5-7)

ASSEMBLERS 
1st Shift

MACHINISTS
2nd Shift

HORIZONTAL BORING MILL
RADIAL DRILL PRESS

Aldona Kazokytė-Grabauskienė
Mirė sausio 29, 1968—Frackville, Pa.

Palaikai ilsisi Fresh Pond Krematorijoje,
Vieneri metai praslinko kai netekau mano 

mylimos sesutės Aldonos. Aš jos labai pasigen
du. Ji visados mano mintyse. Gailestingai liū
džiu—

Suzanna, 
Frackville, Pa.

Seni šio miesto gyvento
jai ir “Laisvės” skaitytojai 
Antanas ii/ Vera Biliūnai 
minėjo 50 metų vedybinio 
gyvenimo sukaktį sausio 5 
d. Sandaros Klubo salėje. 
Pokylį surengė jų sūnus 
Alfredas su savo žmona ir 
kiti jiems padėjo. Salėje 
stalai buvo gražiai papuoš
ti, apdėti valgiais ir gėri
mais. Jų simpatikų buvo 
susirinkę daugiau kaip 100. 
Jaunimas prie orkestro 
linksmai laiką praleido.

Kartu Antanas Biliūnas 
paminėjo savo 78-ąjį gimta
dienį. Jie gavo nemažai 
dovanų.

Pas mus šiuo metu oras 
labai geras. Nėra sniego, 
temperatūra laikosi aukš
čiau nulio.

Ežerai užšalę. Žuvininkai 
žuvauja, o vaikai su tėvais 
tik čiuožinėja: i Sausio 12 
d. prieš pietus ant Qak St. 
Field ežero mačiau daugiau 
kaip porą šimtų čiuožinėto- 
jų-

Susirgo Povilas Vaitekū
nas, LDS 67 kp. pirminin
kas . Gavo lengvą “šoką.” 
Sako, turėjo aukštą kraujo
spūdį. Pasidavė po pašalpa.

Daug kas pas mus buvo 
susirgę ir persirgo vadina
mąja Hong Kong Flu. Bet 
nebuvo pavojingai susirgę. 
Kai kurie ligos bijodami ir 
susirinkimų nelanko. Bet 
nuo tos ligos niekas lietu
vių nemirė.

George Shimaitis

Khartumas.—Sudano vals
tybėje šiuo metu gyvena 14 
ir puse milijono žmonių.

Sausio 22 d d. LLD kuo
pa turėjo L. S. Klube mė
nesinį susirinkimą. Buvo 
rimtai ir daug diskusuota 
svarbūs reikalai, Įkaip. tai:, 
rėmimas progresyvios spau
dos, literatūros ir meno. 
Kadangi LMS suvažavimas 
ir festivalis bus pas mus 
kovo 22-23 dienomis, tai visi 
entuziastiškai tarėsi, kaip 
jį padaryti sėkmingesnių. 
Taipgi draugė Margaret 
Valilionienė išdavė sklandų 
raportą iš jos darbuotės 
dabartiniame spaudos vaju
je. Ji ragino LLD 75-tą 
kuopą stambiai paremti šį 
vajų.

Po susirinkimo buvo ir 
meninė programėlė. Grupe
lė Miamio Aido Choro cho
ristų (kad ir be piano, ka
dangi Birutė Ramoškaitė, 
choro vadovė, negalėjo da
lyvauti), sklandžiai sudai
navo keletą liaudies daine
lių. Dalyviai išsiskirsto, 
pietumis ir dainomis pavai
šinti, labai geroje nuotai
koje.

Kas trečią trečiadienį mė
nesio LLD turi L. S. Klube 
pietus 12 vai., susirinkimą 
ir meninę ar kultūrinę pro
gramėlę po pietų. LLD na
riai ir svečiai atsilankykite 
kiek galima didesniais skai- 
čias.

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)

Immed. openings for 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 
different|al

• dRRED’K H. LEVEY CO.
4901 Gpays Ave., Phila.

757-5008
(5-7)

Inž. Gabrėnas

Pranešimas
Baltimore, Md.

LLD 25 ir LDS 48 kuopų 
susirinkimai bus laikomi 
šeštadienį, vasario - Feb 1 
d., 2-rą vai. popietų, visiems 
nariams žinomoje vietoje.

Visi nariai dalyvaukite 
susirinkime. Reikia mokėti 
duokles už 1969 metus, ypač 
LDS nariams. Taipgi turė
sime pasitarimų, ką veiksi
me 1969 m. vasarą.

Komitetas

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)

DOMESTIC
Sleep in. $75 to start. One day 

off per week. Periodic raises for the 
right person. Two children. 7 room 
home. Call —

JOHN BOND — 561-1137
(7-11)

DOMESTIC
Sleep in. $75 to start. One day 

off per \veek. Periodic raises for the 
right person. Able to locate to New 
York. Call John Bnod. 561-1147

(7-11)

Šimtamečiai kolūkiečiai
Vilniaus “Tiesoje” J. Gi- 

rulietis rašo:
Juozas Rubaževičius iš- 

Imbares kolūkio Reketės 
kaimo—seniausias kolūkie
tis pensininkas Kretingos 
rajone. Gražaus amžiaus 
sulaukė šis sidabraplaukis 
ir darbštus žmogus, gimęs 
1864 metais. Valstiečiams 
suariant ežias, jis vienas iš 
pirmųjų įstojo į Imbarės 
kolūkį ir dirbo iki 1958 me
tų. Būdamas 94 metų, išėjo 
į pensiją.

Metais už jį jaunesnis 
Grušlaukės apylinkės Lau
kelių kaimo gyventojas 
Stasys Liaučys: jis 1949 m. 
įstojo į tuometinį Buginių 
kolūkį ir laukininkystėje 
darbavosi iki 1953 metų.

Abu šimtamečiai pensi
ninkai raštingi, dideli pasa
koriai, . žinantys daug pra
eities atsitikimų, įvykių.

UnionMACHINIST 1st CLASS
Excellent jobs for 1st class Men. 
shop. Steady daylight. AU fringe 
benefits.

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

(5-7)

MOTOR TRUCK MECHANIC
With diesel experience. Union 

wages. Equal opportunity 
employer. Apply at: 
W. T. COWAN, INC.

4101 Richmond St., Phila., Pa.
CU 9-8000. (6-15)

MAINTENANCE MECHS

Must be able 
weld. Steady work, good wages. 

For appointment call—

MR. WALTON 
at

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

For factory work, 
to

Day

191

MACHINIST 1st CLASS 
shift. Modern shop. Good pay 

and company benefits.
LEE FILTER CORP 

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

(5-10)

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)

COOKS
Must be reliable. Good Wages. 

Apply for interview 
GEORGE WASHINGTON 

MOTOR LODGE
Route 611, Exit 27, Penna Turnpike 

OL 9-7200
(5-9)
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Jubiliejine 1970-ųjų metų 
Lietuvos dainų šventė

Nebe už kalnų tas lai
kas, kada senajame Vil
niaus Vingio parke fanfa
ros paskelbs tradicinės 19- 
70-ųjų metų Respublikinės 

dainų šventės pradžią. Pa
teikiame ELTOS kores
pondento Z. Serapino in
terviu su Lietuvos TSR 
Liaudies meno rūmų direk
toriumi S. Sverdiolu apie 
šią šventę.

Kuo ji skirsis nuo vyku
sių anksčiau, koks jos de
vizas?

Ši Respublikinė dainų 
šventė, kurios pagal tradi
ciją rengiamos kas penke- 
ris metus, 1970-aisiais me
tais sutampa su Vladimiro 
Lenino gimimo 100-osiomis 
metinėmis ir Tarybų Lietu
vos trisdešimtmečiu. Di
džiojo proletariato vado ir 
Tarybų Lietuvos vardai 
skambės busimojoje šven
tėje. Repertuaru, režisieri- 
niais šventės sprendimais 
bus steingiamasi papasako
ti apie nemirtingas Lenino 
idėjas, iu igvvendinima mū
sų respublikoje. Tikimės, 
kad šventė visapusiškai at
spindės mūsų respublikos na anie partiia. 
išaugusia chorine kultūrą, kansko “Antkapiai prie ke- 
brandesni saviveiklos ko- )io”. M Petrausko 
lektyvų menini lygį.

— Persikelkime. dviem 
metais i ateitį, pažvelkim, 
kokia šią šventę pamatys 
jos dalyviai ir svečiai?

— Pirmiausia, respubli
kos dalyviai iškilmingais 
renginiais pažymės V. Le
nino gimimo 100-ąsias me
tines Vilniuje ir Kaune, 
tradiciniais ceremonialais 
Vilniaus Karių kapinėse 
pagerbs žuvusių už laisvę 
kovotojų atminimą. Bus 
atidaryta Respublikinė liau
dies meno paroda, kurioje 
savo darbus eksponuos ge
riausieji iš 8 tūkstančių 
respublikos liaudies meist
rų.

O dabar trumpai anie pa
čia Dainų šventę. Tikimės, 
kad joie dalyvaus anie 34 
tūkstančius pajėgiausiu Ta- 
rvhn Lietuvos saviveikliniu 
dainininku, šokėju ir muzi
kantu. Pagal sena dainų 
šveičiu trad;ciia šia teise 
jie iškovos rajoninėse, zoni- 
nScp ip ppcnynblikin^se ap
žiūrose Šventės iškilmin- 
pneriną dalios viena isnūdin- 
prioimin dab’u turėtu būti 
Vinorin norVo tūkstantinio 
.cąvivpiVlininVn phoro atlie
kamos viepi liaudžiai nsžis- 
fo.mnq niintpilrinO’Oc tarvhi-

Iwifh'oq dairos. Pncrirodvs 
iv wen nemėgta jungtinė 
kaimo kanela.
, —O šokių diena?

—Ji wks sekančia dieną 
“Žalgirio” stadione. Iš pra
džių jaunimo kolektyvai 
našoks lietuviu liaudies šo
kius. Savo mena pademon
struos šokėiai. kuriu lauk
sime atvykstant iš Lenino 
gimtinės Ulianovsko. Le- 
nin^rodo jr kitu miestų, bei 
broliškųjų respublikų.

Pirma karta Lietuvos 
dainų švenčiu istorijoje pa
sirodys trijų kartų šokėiai 
su savo laikmečio pramogi
niais šokiais. Užbaigti šo
kių dieną numatoma šokiu 
išreikštomis masiškomis sę-. 
novinemis lietuvių vestuvė
mis su visais jų tradiciniais 
papročiais.

— Truputėlį apie šventės 
repertuarus...

— Nors iki šventės dar 
toloka, repertuaras jau la- 
Siekiama, kad jis kuo ge
bai kruopščiai rengiamas, 
riau atitiktų šventės idėją, 
kad būtų naujas, įdomus ir 
patrauklus.

Neseniai buvo paskelbtąs 
konkursas vyrų, moterų ir 
vaikų atliekamoms dainoms 
sukurti. Artimiausiu metu 
taip pat bus paskelbtas kon
kursas sukurti dainai apie 
Leniną. Kompozitoriai pa
žadėjo parašyti kantatą,, 
kuria bus atidaryta iškil
mingoji šventės dalis. Iš ta
rybinių kompozitorių, kla
sikų kūrinių sudaromas re
pertuaras antrajai šventės 
daliai, kurio je skambės pro
letarinio internacionalizmo, 
tautu draugystės tema. 
Aukščiausią meninį lygį pa
niekę moterų ir vyrų chorai 
atliks geriausius, amžių pa
tikrinimą išlaikiusius lietu
vių kompozitorių kūrinius, 
populiariausias mūsų liau
dies dainas. Šventėje nu
skambės J. Juzeliūno “Dai- 

” V. Bar-

“Gau
džia trimitai”, Č. Sasnaus
ko “Kur bėga šeštinė”. K. 
Kavecko “Žalioj lankoj” ir 
kitos liaudies pamėgtos dai
nos. Dainų šventės meninė 
komisiia jau patvirtino dalį 
dainų šventės repertuaro.

— Kokios pagalbos susi
lauks rajonų ir miestų sa
viveiklos kolektyvai iš cen
tro? ■ »

—Gana įvairios. Pirmiau
siai numatyta visa eilė res
publikinių kūrybinių semi
narų chorvedžiams, choreo
grafams, dailės kolektyvų 
vadovams. Jau patvirtinti 
šefai-konsultantai. Konkre
čia paramą vietose teiks 
apie 400 žinomų respubli
kos menininku chorvedžių, 
muzikantų, dailininkų. Jie 
nadės rajonuose rengti se
minarus, ruošti šventės re- 
nertuarą, pabuvos repetici
jose.

Siekiant pagyvinti respu
blikos kultūrini gyvenimą, 
kelti saviveiklos kolektyvų 
menini meistriškumą, ge
riausi Tarvbu Lietuvos sa- 
viveiklinjniniai ir profesio
nalu. kolektvvai rengs kon- 
pprtinos išvvkas i rajonus. 
Paoal atitinkama grafiką 
su. geriausiomis programo
mis ten nasirodvs pajėgiau
sieji orkestrai, chorai, an
sambliai. liaudies teatrai, 
meninės agitbrigados.

— Ka norėtumėte palin
kėti saviveiklos kolektyvų 
vadovams, ir saviveiklinin
kams artėjant jų šventei?.

— Pirmiausia, nuolat pri
siminti, kad pagrindinis ar
tėjančios šventės ir jos pa
rengiamojo laikotarpio tik
slas — dar aukščiau pakel
ti visos respublikos meno 
saviveiklos lygį, siekti, kad 
visuose meno saviveiklos 
kolektyvuose nuolat vyktų 
įdomus kūrybinis gyveni
mas, kad visi sayiveiklinin- 
kų koncertai, spektakliai, 
pasirodymai būtų žmonių 
laukiami. Ruošiantis res
publikinei ir rajnio n ė m s 
dainų šventėms, jau nuo Šio 
rudens reikia tiksliai supla?

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Los Angeles, Calif. High

land Parko rajone ir apy
linkėje nuo didelių liūčių 
potvyniai nuvertė daug na
mų, padarė daug nuostolių. 
Žuvo 89 žmonės.

Paryžius. — Vietnamo tai
kos pasitarime šeštadienį 
prez. Nixono pasiuntinys 
Lodge siūįė atsteigti nemi
litarizuotą zoną tarp Pietų 
ir Šiaurės Vietnamo. Jis 
taipgi siūlė tartis dėl iš
traukimo visų svetimų ša
lių kareivių iš Pietų Viet
namo. Pietų Vietnamo Na
cionalinio Išsilaisvinimo 
Fronto delegacija ir Šiau
rės Vietnamo 
reikalavo, kad Pietų Viet
namo valdžia tuoj būtų 
perorganizuota ir sudaryta 
koalicinė taikos valdžia. Ki
tas posėdis bus ketvirta-

delegacija

Washingtonas. — Prez. 
Nixonas turėjo ilgą pasita
rimą su militariniais, diplo
matiniais ir žvalgybiniais

Žinios apie lietuvius
Serga

Plačiai žinomos Masių šei
mos ne tik Amerikoje, bet 
ir Lie t u v o j e, viena narė 
pergyveno operaciją ant 
akių. Draugė Masienė pasi
davė ligoninėn dėlei opera
cijos nuimti kataraktą (ca
taract) nuo vienos akies.

Linkime d. Masienei lai
mingai pergyventi šią ne
laimę, o Mikui ir Stefanijai 
ištvermės šioje liūdnoje Va
landoje.

Sveikina
Antanas ir Ona Žemaičiai, 

kurie dabar gyvena Pitts
ton. Pa., prašo Bronės ir 
Walterio Keršulių pasvei
kinti jųjų draugus gyve
nančius New Yorke. Žemai
čiai seniau gyveno New 
Yorke ir čia turi daug’ pa
žįstamų. Jie seni “Laisvės” 
skaitytojai, o Žemaitis dar 
ir dabar priklauso Byookly- 
no Lietuvių Piliečių klube.

Žemaitienė nuo praeitų 
metu kovo mėnesio buvo 
ligoninėje penkis kartus 
vis dėl širdies negalavimo.

nuoti savo kolektyvų darbą, 
siekti, kad būtų /išvengta 
praeities klaidų, forsavimo. 
Geriau pasiruošti padės ak
tyvus dalyvavimas respu
blikinio masto renginiuose. 
Jau paskelbtos dramos ir 
choreografinių kolektyvų 
apžiūros, ateinančiais me
tais įvyks visų kaimo meno 
saviveiklos kolektyvų ap
žiūra. Artėjant Dainų 
šventei, pirmą kartą respu
blikoje bus surengta litera
tūrinės kompozicijos apžiū
ra, kurioje kolektyvai pasi
rodys su įvairiais monta
žais, skirtais Vladimirui 
Leninui.

Baigiant norėtųsi primin
ti saviveiklininkams, kad 
garbinga teisė dalyvauti 
Respublikinėje dainų šven
tėje bus sutekiama ne už 
“ištarnautus” metus, ne vien 
už entuziazmą, bet už rim
tą pasiruošimą, aukštą me
ninį lygį, kuris pasiekia
mas kruopščiu kasdieniniu 
darbu. Tokio darbo ir linki
me visiems saviveiklinių* 
kams.

patarėjais Vietnamo taikos 
klausimu.

Laurel, Miss. — Vežami 
geležinkeliu gazolino tan
kai užsidegė. 18 tankų su
sprogo, keturis namų blo
kus išardė ir išdegino, 40 
namų visai sunaikino, 18 
žmonių sužeidė. Užmuštų 
nebuvo.

Saigonas. — JAV milita- 
rinė komanda paskelbė, kad 
karo metu Vietname ame
rikiečiai prarado tūkstantį 
helikopterių 580 milijonų 
dolerių vertės. Visų sunai
kintų lėktuvų nuostoliai sie
kia daugiau kaip 5 bilijonus 
dolerių.

Maskva. — Šovęs į kosmo
nautus pripažintas išprotė
jusiu.

Bagdadas. — Irako teis
mas mirtimi nubaudė 15 
Izraelio šnipų, kurių tarpe 
buvo 10 žydų. Visi buvo 
pakarti.

Linkime jai greit sustiprė
ti.

Mirė
J. Bačiūnas mirė sausio 

23 d. Jis gyveno Sodus, Mi
chigan, kur turėjo didelę 
sodybą, kur ne vieną kartą 
tautininkai ir visoki kitoki 
“veiksniai” pas jį laikė su
važiavimus, pasitarimus. 
Bačiūna daugelis vadino 
“lietuvišku milijonierium.”

Pasižymėję lietuviai
Vieną sekmadienį per 

George • Jdš'sel ’ ’ televizijos 
programą buvo pagerbtas 
filmų aktorius Laurence 
Harvey. Harvev gimęs Lie
tuvoje, augęs Pietų Afriko
je, patapęs žvmiu filmų ak
torium Anglijoje. Ne vie
nas kalbėtojas tą vakarą 
priminė faktą, kad Harvey 
yra lietuvis.

“New York Times” Book 
Review sekcijoje, prieš ke
lias savaites, buvo recen
zuota J. Stagg’o knyga apie 
brolius Shubert.

Visi prisimename Shubert 
teatrus New Yorke. Vienu 
tarpu, 1925 metais, buvo 32 
Shubert nuosavų teatrų na
me ant Broadway ir 23 St. 
Shubertų Reikalai (shows) 
ėjo tuo pačiu laiku. Tai bu
vo vodevilio era.

Sakoma, kad trys broliai 
Shubert vienu tarpu savo 
turtą .skaitė virš 500 milijo
nų dolerių. Iš viso jie pa
statė virš 520 veikalų.

Visi trys jau mirę. Lee 
mirė 1953. Jake 1963, o 
Sam, kuris pradėjo jųjų 
sindikatą, , mirė traukinio 
avarijoje 1905 metais.

Pagal aūtorių J. Stagg, 
nors Shubert broliai sakėsi 
gimę New Yorko valstijoje, 
Syracuse, jie buvo gimę 
Lietuvoje.

Ieva.

San Francisco, Calif. — 
Policija puolė valstijos ko
legijos studentų demonstra
ciją. 380 areštavo, daugelį 
sužeidė.

Brooklyn^ aukščiausiasis 
teismas priteisė, kad Cly
mer Realty Corp., kurios 
pastate buvo užmuštas A. 
Bronstein, sumokėtų $175, 
000 užmuštojo našlei.

KRISLAI
(Tąsa iš 1-mo pusi.) 

patinka, nuvežami į Odesą, ir 
ten jiems akys išpjaunamos, 
kad jie nebegalėtų kitą kartą 
j Ameriką atvykti!

Argi su protu neatsisveiki
nęs redaktorius sugalvotų to
kia beprotybe savo skaityto
jus maitinti?

Nixonas yra paveldėjęs nuo 
prezidento Johnsono du ka
rus. Jau žinomas Vietnamo 
karas. Ką su juo jis darys, 
dar nežinia. O kitas karas, 
tai “karas skurdui.” Apie šį 
karą anas prezidentas labai 
daug plepėdavo, bet nieko ne
darydavo. Taip pat nežinia, 
ką naujasis prezidentas pada
rys su šiuo “karu”!

Lietuvos Valstybinės Plana
vimo Komisijos pirmininkas 
A. Druobnys pasakė, kad L;e- 
tuvoje dar per maža vištie
nos, todėl reikia daugiau viš
tų auginti. Taip pat reikėtų 
daugiau šviežių daržovių. Ra
gino kolūkius ir tarybinius 
ūkius ir tuo susirūpinti.

Klerikalų dienraščio redak
toriai nesitveria džiaugsmu. 
Girdi, “tai rodo sovietinės san
tvarkos pakrikimą.”

O štai prezidento Johnsono 
paskirtoji komisija skurdui iš
tirti surado ir paskelbė, kad 
daugiau, kaip dešimt milijonų 
amerikiečių įpusbad žiauja, kad 
jų vaikai ne tik vištienos, bet 
ir pieno stiklo dažniai negau
na, o daugiau kaip 22 mili
jonai žmonių gyvena žemiau 
reikalingo lygio, negali galą 
su galu suvesti. Be,t tas laik
raštis nesako, kad “tas rodo 
mūsų kapitalistinės santvar
kos pakrikimą.”

Du saikai —vienas Lietu
vai, kitas Amerikai.

Džiaugiuosi “Laisvės” Ad
ministracijos vėliausiu prane
šimu apiei vajų. Tikiu, jog 
pradžiugins visus ' laisviėčius. 
Į yajaus fondą betrūksta ke
leto šimtų dolerių. Galimas 
daiktas, kad su šio mėnesio 
pabaiga vaju baigsime pil
niausiu laimėjimu.

Amerikos kapitalas 
skverbiasi į Belgiją

Briuselis.—Amerikos mo
nopolijos vis labiau skver
biasi į Belgijos ekonomiką. 
1960—1967 metais JAV į 
Belgijos ekonomika įdėjo 
47,718 milijonų Belgijos 
frankų, praneša laikraštis 
“Libr Belžik”. Iš šios su
mos 46,144 milijonai frankų 
buvo /investuota pramonėje 
ir 1,574 milijonai — preky
bos ir paslaugų sferoje.

Amerikos kapitalo įdėji
mai i Belgijos ekonomiką 
per šį laiką sudaro 70.4 
procento visų užsienio ka
pitalo įdėjimų.

Belgijoje esančios Ameri
kos įmonės eksportuoja 
daugiau kaip 75 procentus 
savo gaminamos produkci
jos.

Tass-Elta

Roma. — Popiežius Pau
las ir Vengrijos valdžia su
sitarė dėl vyskupų pasky
rimo ar perkėlimo Vengri
joje.

Jungtinėms Tautoms pri
davė protestą Kambodija 
prieš Jungtinių Valstijų 
agresiją, bombardavimą 
Kambodijos teritorijos.

New Yorkas. — Komu
nistų Partija pasmerkė 
Tarrytown General Motors 
Corp, firmą, kaip rasistinę, 
išstojusią prieš dorbinin- 
kus, kurie Martin Luther 
King pagarbai buvė sulaikę 
darbą jo <gimtadiertio dieną.
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Tokio susitikimo su 
svečiais iš Lietuvos 

nebuvome turėję
Nei tokitfs skaitlingos 

įvairios turistų grupės
Lietuvos mūsų New Yor
kas nebuvo matęs, nei tokio 
su svečiais susitikimo nie
kados nebuvome turėję. Tai 
ivyko pereitą sekmadienį 
Maspetho Lietuvių Piliečių 
Klube.

Klubo didžiulė puošni sa
lė buvo pripildyta gražia, 
entuziastiška lietuviška 
publika.

Susitikimas pavyko daug 
daug geriau, negu patys 
rengėjai susidėjusiose. sąly
gose tikėjosi. Matėsi, kad 
ir mielieji svečiai iš šio pa
rengimo išsinešė labai gra- 
ią įspūdį.

Bet čia tiktai trumpas 
pranešimas. Apie susitiki
mo programą ir jos atlikė
jus parašys mūsų korespon
dentė Helena Fleiferienė. 
Skaitysite penktadienio lai
doje.

Labai gera drama
Š. m. sausio mėn. pradžio

je New Yorko’ Helen Hays 
teatre pasirodė nauja dra
ma, nepaprasta drama, — 
“Hadrian VII,” kuri praei
tais metais žavėjo Londono 
ir visos Anglijos teatro mė
gėjus.

“Hadrian VII” drama, tai 
autobiografinė fantazija, 
buvusi per daugelį metų 
Anglijos pogrindžio klasika. 
Apysaką parašė anglų rašy
tojas Fr. Rolfe, o ją sudra- 
matizavo teatralas P. Luke. 
Fabulos centrinis asmuo 
yra patsai apysakos auto
rius. Jis mokėsi kunigų se- 
rhinarijoje, bet dėl perdaug 
“laisvo” gyvenimo į kuni
gus nepateko. Lakios vaiz
duotės dėka, jis .save iške
lia į prelatus ir kaip Angli
jos kardinolo sekretorius 
nuvyksta į Vatikaną, kur 
eina naujo popiežiaus rin
kimai. Užkulisinių intrigų 
dėka, ji išrenka popiežium. 
Ten jis bando Vatikano tur
tus pavesti varguomenei, 
bet vienas ąferistas, nega
vęs reikalaujamų pinigų, — 
ii nušauna ir tuo jo popie
žiavimo karjera baigiasi.

Hadrianu VII Rolfe pa
sivadino dėl to, kad iš še
šių popiežių Adrianų vienas 
buvo anglas —Adrianas IV 
(ketvirtasis), tad jis norė
to atgaivinti Anglijos gar
be, (Popiežiaus Adriano 
VII niekad nebuvo.) Jis pa
kartotinai sakė, jog mylįs 
katalikybę, bet niekinąs jos 
išpažintojus, ypatingai jos 
vadus, nes jie religiją pa
vertė bizniu ir iš to kraują 
sau turtus. Drama, katali
kų hierarchijai nepatinka.

Pagrindinę rolę vaidins 
žymus Anglijos aktorius 
Alec McCowen. Vaidina 
puikiai! New Yorko teatrų 
lankytojams jis gerai pažįs
tamas. Scenos mėgėjąi jį 
prisimena dramoje “The 
Deputy,” sukėlusiam tokią 
politiniai religinę audrą, 
kon'trave r s i n ė j e dramoje 
“Martin Luther” ir dauge
lyje kitų. Kiti aktoriai ir
gi pirmaeiliai.

Kas nori pasigrožėti gera 
vaidyba ir tikrai brandžiu 
scenos veikalu, turi būtinai 
pamatyti “Hadrian VII.” 
Nesigailės!

Parengimą Kalendoriias.
Balandžio 20 d.

LDS 1-os kuopos pietūs 
1-mą valandą “Laisvės” sa-

Kovo 9 d.
Niujorko Lietuvių Mote

rų klubo koncertinis popie- 
t i s minėjimui MOTERS 
DIENOS, 2 valandą po pie- * 
tų, “Laisvės” salėje.

Ieškau Jono Budavičiaus, 
Čalio Bugeno, Anta n i n o s 
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))

Sąmyšis Šveicarijos 
valiutos rinkose

Ženeva, (Tass-Elta). — 
Busimosios Nixono vyriau
sybės JAV finansų ministro 
D. Kenedžio atsisakymas 
tvirtai įsipareigoti, kad 
JAV ir ateityje palaikys 
dabartine oficialiąją aukso 
kainą, Šveicarijos valiutos 
rinkose sukėlė sąmyšį.

Ciuricho rinkoje aukso 
kainos žymiai padidėjo ir 
pasiekė maždaug 42 dole
rius už unciją, nors oficia
lioji kaina — 35 doleriai.

Laikraš t i s “Tribiun de^ 
Ženev” rašo, jog “amerikie
čiai pradeda suprasti, kad 
net doleris nėra nesužei
džiamas” ir kad tarp tau tir 
nės valiutos sistemos prob* 
lemas “reikia spręsti tvirtu 
pagrindu, jeigu norima ap
saugoti Vakarų ekonomiką 
nuo blogiausių nemalonu
mu”, c

Triguba šventė
Vilniaus “Tiesoje” L. Bal

čiūnas rašo:
Su šešiasdešimties metų 

jubiliejumi Valstybinio Jau
nimo teatro kolektyvas pa
sveikino savo bendradarbę, 
trupės vadovę Mariją Pau- 
liukonienę. Didelę gyvenu 
mo dali paskyrusi scenos 
menui, ši moteris dabar pa
žymėjo ir savo teatrinio 
darbo 35 metų sukaktuves.

Beje, šventė buvo trigu
ba— jubiliejaus proga Vil
niaus Geležinkelininkų kul
tūros rūmuose surengta M. 
Pauliuk o n i e n ė s režisuoto 
spektaklio “Dvikova” prem
jera. Šį M. Baidžijevo kū*^ 
rinį scenos mėgėjams pasta
tė kultūros rūmų dramos 
ratelio saviveiklininkai.

Chicago. — Šis miestas 
nėr sekamus tris metus ti
kėjosi turėti apie 3,000 kon- > 
vencijų, bet po triukšmin
gos demokratų konvencijos 
daugelis organizacijų atsi
sako turėti Chicagoje kon-, 
vencijas.

Da Nang, Pietų Vietna
mas. — Amerikietis mari
nas Martin Alvarez, kalti
namas 4 civilinių žmonių 
užmušimu, buvo teisme iš
teisintas.

ŽINIOS Dar tiktai darrrr
Ojai, Calif. — Po dideli^ 

liūčių vandeniui išsiliejus iš* 
Sespe Creek, prigėrė 9 žmo** 
nes.




