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™SLAI STREIKAS SUPARALYŽIAVO NIUJORKO MIESTĄ
itanas Venclova • ;

Mūsų
Antanas Venclova 
60-metinis jubiliejus. 
Kovotojas, humanistas.

Rašo R. Mizara
žmogus, gyvenąs 

Cvirkos gatvėje, 
šiandien, sausio 7 d., 
vo 60-ą.jį gimtadienį.

*5žino, o gal ne, kad jis priklau
so ne tik Lietuvai, o ir visiems 
pasaulio lietuviams.

Jo aukštai iškilusi 
a kaip sniegas galva matoma ir 
°* už gimtosios žemės sienų. Jo 

jautri širdis, dinamiška valia, 
rūpestingos akys, rangus pro
tas ir šiltas humanizmas jau
čiami kiekviename jo žodyje.

Antanas Venclova brangus 
mūsų tautai ne tik dėl savo 
poeto-rašytojo talento, ne tik 
dėl aukšto išsimokslinimo, o ir 
dėl to, kad jis iš pat jaunys- 

.tės, kai tik pradėjo suvokti 
žmonijos visuomeninio vysty
mosi dėsnius, savo likimą, sa- 

z vo ateitį siejo su visos liaudies, 
r su visos tautos likimu ir ateiti- 

Vmi.

i Važiuotės darbininkų streikas Popiežiaus kreipimasis 
■Į Niujorko mieste

New York. — Praėjusia
me “Laisvės” numery jau 
buvo rašyta, kad Niujorko 
mieste vyksta didžiulis 

balta streikas—Transport Work
ers Unijos dar b i n i n n k ų 
streikas, Jis buvo paskelb
tas sausio 1 d. rytą, tuojau 
po to, kai miesto majoro 
vietą užėmė John V. Lind
say.

- Streikas, taigi, jau tęsiasi 
penktą dieną (šie žodžiai 
rašomi trečiadienį, sausio 
5 d.), ir nežinia, kada jis 
baigsis.

Sustojo judėję viršutiniai 
ir požeminiai traukiniai; 
nejuda ir miestavi autobu
sai. “Juda” tik taksiai'ir 
lengvosios automašinos — 
automobiliai. Bet automo
bilių naudoti per daug ne
galima, kadangi jie už
kimštų visas gatves ir joks 
judėjimas nebūtu įmano
mas. Važiuoti šiandien iš 
Queens, iš Brooklyno ar iš 
Bronkso į Manhattaną—di
džiulė bėda.

Per dvi pirmąsias streiko 
dienas — šeštadienį ir sek
madienį—streikas buvo ne
jaučiamas. nes buvo šventa
dieniai. Pirmadienį jis bu
vo pajustas stipriau — mi
lijonai darbihįnkų ir tar

 

nautojų nega\jo pribūti 

 

darban. Antradieni daugiau

Petro 
Vilniuje, 
mini sa- 
Jis gal

Neturtingo valstiečio sūnus, 
per vargus ir.sunkias klintis 
baigęs aukštuosius mokslus, 
bet nepatikęs valdančiajai 
klasei dėl “komunistinių pažiū
rų”, organizavo, telkė į krūvą 
jaunas intelektualines jėgas, 
kad jos bendrai galėtų ryš
kiau kovoti su fašistine nesan- 
tvarka, kad paruoštų žmones- 
liaudį socialistinei santvarkai.

* Sunku buvo verstis “Trečio 
Fronto” dienomis. Sunku bu
vo ne tik dėl to, kad reakcija 
puolė, trukdė, persekiojo, o 

pir dėl to, kad> trečiafrontinin- 
kai—Petras Cvirka, A. Venc
lova, Salomėja Nėris, K. Kor
sakas, J. Šimkus ir kiti — ne
buvo kairiosios srovės suprasti, 
kaip turėjo būti, nerado joje 
tinkamo atbalsio.

Bet tai nepalaužė A. Vent- 
*lovos ryžto. Buvo organizuo
tas žurnalas “Literatūra”; fa
šistams pasmaugus ir tą, orga
nizuotas almanachas “Prošvai- 
tės”, dėl kurių sunkiausia na
šta reikėjo vilkti A. Venclo
vai.

Atsimename 1939 metus, kai 
Tarybų Sąjunga buvo grąžinu
si Lietuvai sostinę Vilnių. Ne
dėkinga lietuviškoji buržuazi
ja, užuot dėkojusi, pradėjo 
visaip šmeižti Tarybų Sąjungą 
ir jos žmones.

w Kauno spauda buvo pilna 
kvailiausių insinuacijų. Girdi, 
bolševikai Vilnių apiplėšė, iš- 
nešė-išvežė viską, ką tik galėjo 
pakelti — net ir iš durų val- 

*kes, “klemkas” ir rankenas, 
net ir iš langų stiklus!

Nuvykęs į Vilnių, patyręs 
dalykus, A. Venclova parašė 
“Kultūroje”, jog visa tai, ką 
valdinė spauda rašė, yra me
las, melas, melas!

Ir kai buržuazinis režimas 
ržlugo, A. Venclova įėjo į 
Liaudies vyriausybę kaip švie
timo ministras. Tinkamesnio 
žmogaus tai vietai, rodosi, ir 
jiehuvo galima surasti!

Karo metu, pasitraukęs į 
Tarybų Sąjungos gilumą kar
tu su visa vyriausybe ir dau
geliu veikėjų, jubiliatas dirbo 
—rašė, kalbėjo į Lietuvos liau
dį, guodė ir drąsino ją, kad 

) netrukus priešas bus visiškai 
įsimuštas ir lietuvių tauta vėl 

gyvens laisvai tarybinį gyve
nimą.

Grįžus į išlaisvintąją žemę, 
* rašytojui, kaip ir daugeliui ki

tų patriotų, teko truputėlį ir 
nusivilti: jis rado dalį savo 
tautiečių priešo sugadintų, 
moraliai sužalotų. Ir tai poe
tas pavaizdavo savo eilėraščių

Unijos prezidentas, kovin- ( Atvyko šerifai į Ameri- 
gasis Michael Quill, gavęs iš cana viešbutį, kur tęsėsi 
teismo pranešimą apie in- streikierių su Transit Au- 
džionkšiną, viešai sudraskė thority vadovais pasitari- 
jį; žmonės tai matė per te- mai, ir pasakė Quillui,: At

ėjome tave vežti į kalėjimą.
M. Quill, atsistojęs prie 

televizijos aparato,, pasakė: 
Tegu tas teisėjas, kuris tokį

leviziją, ir jis pasakė, kad 
darbininkai spiauna ant in- 
džionkšino, kad jis strei
kuos ir streiko nebaigs, kol 
bus išklausytas jų reiklavi- 
mas ir pasirašytas 
kontraktas.

Vėl teisme
Per dvi šventas 

teismai neveikė, tai 
kad viskas bus okei. 
pirmadienį, sausio 3 dieną, 
Transit Authority (Taryba, 
kuriai pavesta valdyti Niu
jorko miesto transportaci- 
ją-važiųotę) .kreipėsi į teis
mą irišsakė: žiūrėkite, uni
ja jūs ftęklauso, tai ką da
rote ?

Teismas įsakė Quillui ir 
kitiems aštuoniems streiko 
vadovams: baikite streiką

naujas

dienas 
atrodė, 

Bet

gauna ^teisėjiškame kostiu- 
i me, o aš vykstu į kalėjimą, 
■ ir važiuotės dar b i n i n k ų 
1 streikas visvien tęsis.

Iš kalėjimo—-į ligoninę
Kai Maikį Quilla ir jo 

bendražygius nuvežė į kalė- 
jiimą, Maikis ^pasijuto pras
tai fiziškai.

. jau ne be ta^ koks kadai-

Milžiniškas 115 bilijonų 
dol. valdžios biudžetas

Washingtonas. — Laukia
ma, kad prezidentas John- 
sonas pareikalaus iš Kon
greso 115 biliijonų dolerių 
valdžios išlaidoms 1966-1967 
metams. Tokio didelio biu-

į Prezidentą Johnsoną
Roma. — Vatikano dien

raštis “L’Osservatore” pa
skelbė, kad popiežius Povi
las Vl-asis yra kreipęsis 
tiesiai į prezidentą Johnso
ną ir dar kartą paraginęs 
ji ieškoti visais keliais tai-

d ž e t o federalinė valdžia 
niekados dar nebuvo turėju
si. Aišku, kad tai yra Viet
namo karo pasėka.

Ką tai reikš krašto gyve
nimui, tuojau pasirodys 
praktikoje. Kadangi karo 
išlaidos dar turės žymiai 
padidėti, tai Kongrese bus 
pasiūlymų žymiai nukirsti 
lėšas visuomeniniams reika
lams, kaip tai: apšvietai, 
sveikatai, kovai su skurdu, 
namų statybai, kelių taisy-

kos Vietname. Tokį krei
pimąsi nuo popiežiaus esąs 
parvežęs prezidentui amba
sadorius Goldbergas, kuris 
buvo pasiųstas pas popie
žių “ieškoti taikos.”

Daug dėmesio Taškento 
konferencijai

Taškentas. — Staiga pa-

mui ir tt. Ypač respubliko
nų frakcijos Kongrese lyde
ris senatorius Dir k s e n a s 
ruošiasi tokius sumany
mus paremti. Girdi, viską 
reikia aukoti Vietnamo ka
ro laimėjimui!

Šitos milžiniškos išlaidos 
sudarys didelį deficitą, tuo 
būdu kalbama apie pakėli
mą federalinių mokesčių. 
Kokioje formoje tie taksai 
bus pakelti, kol kas nesako
ma.. Bet neslepiama, jog 
mokesčių pakėlimas palies 
visus gyventojų sluoksnius, 
ypatingai palies darbo žmo
nių pajamas.

Tai tokios šių metų per
spektyvos šalies sostinėje.

Qu^as I sauliniai išgarsėjo šis tary- 

se buvo>jau,du k a r t u jis r u z b e k istano Tarybinės 
turėjo širdies ataką; , jis peSpUblįkos sostinė. Mat, |T-rv i > > •

t i tieeriSi^sŽSinL1 ?iaj -vyksta pa?itai™at tai:p i U zdary tos burnos kunigams šitie lupesciai, biibijaLiunu įpremjero Sastri ir; J 1

binis miestas, toli m o s i o s

mas jį smarkiai pakii to. j pahįstano prezidento Ayub 
Kalėjimo bosai pamatė, i Khano baigimui tarp dviejų 

kad su Quillu bloga, tuomet j kraštų konflikto. Juos čia
iki sausio 4 d. 11 vai. ry- į<uo grejčiausim pašaukė Ii-į sukvietė Tarybų Sąjungos 
to. Jei ligi to laiko .nebus goninės veižimą ir Maikį, 
streikas . atšauktas, Jūs vi- paguldę ant neštuvų, įnešė 
si^dėvyni eisite į džėlą (ka- vežiman; policijos lydimas, 
Įėjima). . ■ .......

Michael Quill pasakė vie- sieke Bellevue ligoninę.
1:_..^er^au a^ supysiu rpen ]yp Quill šiuo tarpu ir 

kalėjime neeru atšauksiu va- gup, stropiai dabojamas gy- 
ziuotės darbininkų streiką, dytojų

Įėjima).

sai

>

vežimas dideliu greičiu pa

Veža j kalėjimą
Atėjo sausio 4 d. 11 vai. palinkėjo Maikiui greito pa-

Miesto majoras Lindsay

žmonių važiavo j darbus ryto. Streikas neatšauktas, sveikimo,, o ligoninės ęvado- 
mašinomis, dėl to judėjimas Tuomet, vykdydami teismo vams_ (ligoninė miestava)
pasunkėjo.

Kaip bus toliau, nieks ne
žino.

Teismai ir vadovai
Pačiame praėjusių metų 

galę valdinis teismas išdavė 
indžionkšiną (injunction)— 
drausmę streikuoti. Teis
mas patvarkė, kad važiuo
tės darbininkai ir tarnau
tojai yra miesto samdiniai, 
o įstatymas draudžia mies- 
taviems tarnautojams skelb
ti streiką, todėl, teismas sa
kė, Transport Workers 
Unija neturi teisės išvesti 
darbininkus streikam

A. Venclova—aistringas ke
liautojas po pasaulį. Ir kur tik 
jis keliavo, iš visur grįžęs, mei- 
striškaį aprašė savo kelionės 
įspūdžius knygose arba straip
sniuose spaudoje.

Ir šiandien, vaizduojuosi, 
jubiliatas sau ramiai gyvena 
su žmona Eliza ir sūnumi To
mu, kurs taip pat yra rašyto
jas, Ir nors jau du kartu in
farktas jį buvo paguldęs lo
von, A. Venclova atrodo gra
žiai, gajus, dar pilnas energi
jos ir daug sumanymų. Dir
ba jis ir dirba.

Tebūva ir man leista pažan
giųjų Amerikos lietuvių vardu 
tarti poetui, rašytojui, bran
giam mūsų bičiuliui, ^‘Drau
gystės”, “Gimimo Diena,” 
“Laikai ir žmonės,” “Pavasa
rio upės” ir daugybės kitų vei
kalų autoriui, visuomeninin
kui, kovotojui už taiką, mie-

sprendimą, šerifai pasiryžo . patarė duoti ligoniui viso- 
M. Quillą ir jo v a d o v u s i kias,paslaugas, kad tik jis 
areštuoti ir siųsti kalėji- »į greičiau pasveiktų. t 
'---Z::.. (Tęsinys 6 pusi.)man.

Tai ką gi laimėj o-parveže 
mūsų viceprezidentas?

bus, kas nebus, “bet mes 
Pietų Vietnamo neatiduosi- 
me.” Tai reiškia, kad Viet
namas skaitomas mūsų sa
telitu ir iš jo kraustytis su 
militarinėmis jėgomis mūsų 
vyriausybė nė galvoti 
galvoja.

Tuo būdu šitas vice-pre- 
zidento pasakymas panei
gia prezidento John son o 
kartojamą pareiškimą, kad 
mes norime eiti į derybas 
be jokių sąlygų. Juk pasa
kymas, kad mes Pietų Viet
namo ' 
rankų, 
anksto 
sąlygą.

Washingtonas. — Kaip 
žinia, prezidentas Johnso- 

nas buvo į pasaulį išleidęs 
viceprezidentą Humph r e y 
“taikos paieškoti” Vietna- 
name. Jis lankėsi Japoni
joje, Formozoje pas Čiang 
Kai-šeką, Pietinėje Korėjo
je ir Filipinuose. Sugrįžęs 
tuojau padarė prezidentui 
pranešimą apie savo patyri
mus.

Visose, tose keturiose ša
lyse Mr. Humphrey radęs 
didelį pritarimą mūsų JAV 
siekiams ir vedamam karui 
Pietų Vietname. Bet, pa
sak spaudos, tai mažai te
reiškia, nes tos mažos (iš
skyrus Japoniją) ir nereikš
mingos šalys visados turėjo 
remti Amerikos užsieninę 
politiką. Tai argi dabar jos 
galėjo išeiti prieš? Tuščia 
buvo pas jas ieškoti “tai
kos.” Viceprezidento ke
lionė L4as buvo bereikšmė.

B/t viešame pareiškime 

 

viceprezidentas pasakė vie- 

vyriausybė. Šalia jų daly
vauja Tarybų Sąjungos 
premjeras,1 Kosyginas ir už
sienio reikalų ministras 
Gromyko. Manoma, kad 
konferencija tęsis apie- '10 
dienų.

Pirmuosiuose konferenci
jos posėdžiuose abi pusės 
išdėstė sąvo pozicijas. At
rodo, kad nei Indija, nei 
Pakistanas nenori eiti į jo
kius komnromisus - nusilei
dimus. Bėt galimas daik
tas. kad tolimesniuose pasi
tarimuose abudu kraštai 
prieis išvados, kad ginčai 
dėl Kašmiro turi kada nors 
užsibaigti.

Kaip ten bebūtų, visas 
pasaulis atidžiai seka šios 
konferencijos eigą. Tarybų 
Sąjunga deda visas pastan
gas tas abidvi jai draugiš
kas šalis sutaikinti.

New Yorkas. — Katalikų 
bažnyčios Šv e n t o j o kry
žiaus • tėvų leidžiamas sa
vaitraštis “Avė Maria” pa- 
d u oda trylikos katalikų 
bažnyčios kunigų vardus 
ir pavardes, kurie tapo nu- ............... ...
bausti už dalyvavimą prieš-! Ryti tuo be galo svarbiu 
karinėse demonstrac i j o s e1 - ' 
bei simpatizavimą tiems, 
kurie kovoja už baigimą 
Vietnamo karo. Jiems esą 
griežtai uždrausta ne tik 
toliau dalyvauti prieškari
nėse manifestacijose, bet ir 
kalbėti prieš karą.

Tas aiškiai parodo, kad 
Amerikos katalikų bažny-

čios aukštoji hierarchija su 
dūšia ir kūno palaiko vy
riausybę šiame kare Viet- 

w -
Savaitraštis “Avė Maria” 

ragina katalikų bažnyčios 
dvasininkus viešai pasisa-

klausimu visiems katali
kams.

Washingtonas. — Nutarta 
atnaujinti teikimą pagal
bos Alžyrui. Su Alžyro vy
riausybe pasirašyta sutar
tis, pagal kurią bus suteik
ta $12,000,000 pagalbos.

neišleisime iš savo 
reiškia aiškiausią iš 
pastatytą deryboms

KUi, Kovotojui uz taiKą, miu- dalvka kuris turėtu at- lajam Antanui Venclovai: ii- Ku.rls .turėtų at
giaųsių metų, sveikatos, švie- Jtyejpti demesį visų amen- 

rinkiny “Obelis kur augalota.” j šių darbingų dienų! klėčių. Jis pasakė, kad kaskiečių. Jis pasakė, kad kas

ISTORIKŲ BALSAS 
PRIEŠ KARĄ

San Francisco, Calif. — 
Hil ton viešbutyje įvyko 
American Historical Asso
ciation metinis suvažiavi
mas. Istorikai pasiuntė laiš
ką prezidentui Johnsonui 
ragindami baigti garą Viet
name. Jie sako, kad ginklais 
nebus galima atsiekti taikos 
pietryčių Azijoje.

Užmušė negrą studentą 
y Tuskegee, Ala.—Čion šio
mis dienomis buvo užmuš
tas Tuskegee Instituto stu
dentas, Samuel L. Younge, 
22 metu amžiaus.

Policija areštavo Marvin 
Seagrest, 67 metų amžiaus, 
baltveidį, ir jį kaltina pir
mojo laipsnio žmogžudystė
je. _ A 

*KRITIKAVO JAV Už 
KARĄ VIETNAME

New Yorkas. — Columbia 
universiteto studentai už 
taiką buvo surengę prakal
bas ir diskusijas.

Profesorius Stanley Mil
let, iš Adelpi universiteto, 
kuris per kelerįs metus vei
kė Saigono universitete, ir 
profesorius S. L y n d, iš 
Yale universiteto, kuris se
niau dirbo Hanojaus uni
versitete, kritikavo Jungti
nes Valstijas už karą Viet
name.

Mirė žurnalistė 
Marguerite Higgins
Washingtonas.— Spaudos 

korespondentė ir kolumnis- 
tė Marguerite Higgins mi
rė Walter Reed Armijos 
ligoninėje^ Ji buvo 45 me
tų amžiaus. Talentinga ir 
veikli žurnalistė, bet patai
kavo stačiatikiams.

Kadaise Miss Higgins bu
vo korespondentė Korėjoje, 
kai ten virė karas. Už sa
vo pranešimus ji laimėjo 
(1951 m.) Pulitzerio premi
ją. Prieš kiek laiko Miss 
Higgins buvo nuvykusi į- 
Vietnamą ir ten aprašė mū
šius frontuose. Bet ten bū
vant, matyt, koks nors pa
vojingas vabalas ar uodas 
ją taip įkando, kad mote
riškė susirgo. Grįžo į JAV 
ir per du mėnesiu sunkiai 
sirgo; pasigydyti jau nebe
galėjo.

Korespondentė buvo ište
kėjusi už tūlo leitenanto 
generolo — William E. Hali, 
jau pasitraukusio iš tarny
bos.

Trijiįkontinentų 
konferencijos eiga

Havana, Kuba.—Jau ke
linta diena posėdžiauja taip 
vadinama Trijų Kontinentų 
Konferencija. Joje daly
vauja atstovai bei delega
cijos iš šimto kraštų Azi
joje, Afrikoje ir Lotynų 
Amerikoje. Visa konferen
cijos dvasia nukreipta 
prieš “jankiių imperializ
mą.” Š. Vietnamo ir Pietų 
Vietnamo Liaudies Išsilais
vinimo Fronto atstovybes 
reikalauja, kad konfe# 
ja priimtų rezoliuciją^fieš 
Amerikos imperializmą.

Dar nežinia, kaip ilgai 
konferenciją tęsis ir kokius 
nutarimus* ji padarys kon- 
ferenciijos pabaigoje.

Berlynas. — Rytų Vokie
tijos teismas nuteisė 12-kai 
metų kalėjimo H. Schone- 
bergerį, kuris atvykęs iš va
karinio Berlyno teroro pa
galba vertė berlyniečius 
bėgti į vakarus. Jo brolis 
mirtinai buvo pašautas prie 
Berlyno sienos.

De Mary, Fla. — Sausio 
4 d. sukako 70 metų sena
toriui Everett M. Dirkse- 
nui, respublikonų vadovui 
JAV senate.

Valstybinėje filharmoni
joje įvyko pirmojo M. K. 
Čiurlionio vardo konkurso 
laureatų koncertas.
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Jų “žygiai” ir kas Joliau?
PRAĖJSIEJI METAI 

tuo, kad buvo jubiliejiniai 
nio gyvenimo sidabrinį jubiliejų.

Bet visokios mūsų tautos atplaišos Amerikoje siekė
si savo “veiksmais” tą jubiliejų, tą didžiąją tautos šven
tę čia kaž kaip atmiešti, sumažinti ir net pasispardyti 
taip, kad pasaulis manytų, jog “veiksniai” dar gyvi.

1965 metų gegužės mėn. 15 d., prelatui Balkūnui va
dovaujant, jie Washingtone suruošė “demonstraciją už 
vyriausybę” (anot paties Balkūno). Ką gi reišika “de
monstracija už vyriausybę”? Reiškia tai, kad “demonst
rantai” užgyrė vyriausybės politiką Vietname—viešai, 
katalikiškai užgyrė karą Vietname. Girdi, per daug jau 
yra žmonių, kurie kovoja už taiką, tai mes pasisakysime 
už karą, na, ir tuo būdu pas prezidentą Johnsoną įsi
gysime malonę.

Šitie lietuviškieji karo šalininkai, šitie lietuvių tau
tos atplaišos, ne tik “demonstravo,” o ir meldėsi-pote- 
riavo, kad dievas padėtų Johnsonui vesti karą Vietna
me! Tai retas toks atsitikimas JAV sostinėje. Ir bal- 
kūninkai labai troško asmeniškai pamatyti prezidentą 
Johnsoną, bet pastarasis atsisakė juos matyti! Kodėl? 
Gal ir jis šlykštėjosi ant pilvo šliaužiotojų “žygiu.”

lietuvių tautai reikšmingiausi 
metai. Tauta švente tarybi-

NIEKO NEPEŠĘ gegužės 15d. Washingtone, 
gavę “pripažinimo,” lietuviškieji “veiksniai,” taip 
prelato Balkūno vadovaujami, suruošė kitą “žygį” 
lapkričio 13 d. Niujorke. Pranciškonai, marijonai, sme
toniniai fašistai ir seocialdemokratų organas “Keleivis” 
sudarė bendrą frontą šiam “žygiui” paremti.

Koks buvo “žygio” tikslas, nieks tikrai pasakyti 
negali. Pasigarsinimas ir pasipinigavimas, galimas daik
tas, nulėmė viską.

Šis “žygis” tačiau taip pat buvo flop. Tiesa, “veiks
niai” surinko į mitingą Madison Square Gardene ir ei
senai 7-8 tūkstančius žmonių, bet tai buvo iš .visokių 
pakampių surinkta “publika”: lietuviškieji, latviškieji, 
estiškieji, rusiškieji, ukrainietiškieji,' vengriškieji fašis
tai, arba, jei ir nefašistai, tai suklaidinti žmoneliai, trokš
tą “komunizmą pakedenti.”

Atsikvošėję, aną dieną Niujorke susirinko “žygio” 
organizatoriai išklausyti pranešimų apie “nuveiktus 
“žygdarbius.”

“Vienybės” bendradarbis Jonas Valaitis, prisiklau
sęs raportų, smulkiai juos “lukštena” minėtame laikraš
ty (“V-bė,” 1965 m. gruodžio 23 d.).

“Žygiui,” rašo jis, veiksniai buvo surinkę net $65,- 
000. Pinigus iš žmonių jie kaulijo visaip—kolektavo ir 
bažnyčiose. Išlaidų buvę $50,000, pelno liko—$15,000. 
Kokios buvo išlaidos, kas jas sumaumojo, aišku, nepa
sakoma.^ Tiesa, “New York Timese” buvo išspausdin
tas “žygio” skelbimas ir laikraščiui sumokėjo daugiau 
kaip septynis tūkstančius dolerių. Surinktomis auko
mis, be abejonės, ne vienas “veiksnys” gerai paūžė,— 
vis “laisvinimo reikalų” vardan.

ne- 
pat

NE VIENAS “VEIKSNYS,” matyt, tikėjosi,, kad 
šio “žygio” proga jis ar ji smarkiai pasigarsins “ame
rikiečių akyse.” Bet ir jiems teko skaudžiai nusivilti.

J. Valaitis rašo, kad vienas komiteto narys prane
šęs, jog tūli angliškieji laikraščiai, “žygį” net ir minėję, 
Pabaltijį sumaišė su Balkanais... skelbdami, “kaip smar
kiai Balkanai kovoja už savo laisvę.” “The New York 
Times” apie “žygį” teparašė 17 eilučių (smulkaus šriL 
to—už $7,000!). Labiausiai veiksniams patiko “Chicago 
Tribune,” jis geriausiai juos pamylėjo.

Tūli “žygio” paveikti “veiksniai” ėjo pas diploma
tus “ieškoti rodos.” Kai nuvyko “pas švedus,” “buvo 
šaltai priimti.” Švedų nuomonė: “Pabaltijys esąs Sovie
tų.” .............. >

“Per 15 minučių Danijos delegacijoje lankėsi Vaš
kienė. Pasipiktino! Net melavę jai, kad nėra ambasado
riaus ... ” r ' '

Kur ėjo, ten suklupo, ten iš “veiksnių” diplomatai ir 
nediplomatai juokus krėtė.

Pagaliau “pats” Balkūnas su pora savo “uČnių” 
nusitarė eiti pas JAV ambasadorių A. J. Goldbergą 
prašyti jo užtarimo. Vykdami ten, “veiksniai” pasikvie
tė ir savo fotografą. Tikslas: užeiti pas Goldbergą, kar* 
tu nusifotografuoti ir pasiskelbti spaudoje: žiūrėkite, 
ką mes pasiekėme: nusifotografavome su JAV amba
sadoriumi Jungtinėse Tautose! Bet Goldbergas pasakė: 
Gerai, jus minutei įsileidžiu, bet jūsų fotografo—ne; at
sisakau fotografuotis kartu su jumis!

Nežinome, kaip ten iš tikrųjų išėjo, bet minėtame 
“Vienybės” numeryje telpa dvi fotonuotraukos: Balkū- 
rio ir jo dviejų “frentų,” buvusių pas Goldbergą—be 
Goldbergo ir redaktorės V. Tysliavienės su ambasado
rium Goldbergu! Ar tai ne didelis smūgis tokiam Bal- 
kūnui, “įygio” lyderiui?!..

“Veiksniai” šiuos 1966 metus skelbia “Jaunimo me-

ŽMONUOS SIEKIMASIS 
IR GYVENIMO TIKSLAS

Kanadiečių “Liaudies Bal
sas” rašo:

*■ Kaip raportuoja Globe and 
Mail korespondentas David 
Oncia iš Pekino, Kinijos ko-, 
munistų lyderiai ir jų spaud^ 
nesigaili aštrių žodžių puoli
mui Tarybų Sąjungos lyderių. 
Jie kaltinami, būk jie nori už
gesinti liaudies karus. Chou 
En-lai, premjeras, pareiškęs, 
kad komunistinės šalies genia
lią poziciją galima pažinti iš 
to, ar ji nuolatos maskuoja 
taikos pasiūlymus. Anot jo, 
neužtenka vien tik duoti para
mą, bet reikia kovoti prieš tai
kos pasiūlymus.

Pagal kiniečių lyderius, tai 
reikia kovoti prieš taiką. Tas 
revizionistas, kuris nori, kad 
Vietname, karas būtų sulaiky
tas, pasirašyta taika.

Patys Kinijos lyderiai daž
nai užsimena, kad JAV impe- 
listų militarinės jėgos gali už
pulti pačią Kiniją. Prie ko tas 
privestų. Veikiausia išsivysty
tų pasaulinis karas.

Karas, kaip žinome, viską 
naikina. Ir žmones, ir turtą. 
Kam nežinoma, ką jis paliko 
Europoje. O nuklinis karas 
gal padarytų galą žmonijai. 
Prieš karo plitimą reikia vi-

štai I., Kąlamickio, jo žmo
nos ir jų dviejų berniukų 
(anuomet dvejų ir ketvertų 
metų amžiaus) istorija. Iki 
pat karo L Kalamickis dirbo 
savo sklype netoli Žiežmarių. 
Karui prasidėjus, lietuviai val
stiečiai įrengė jiems žeminę 
miške ir juos ten slėpė.

Pabėgę iš Semeliškių geto, 
lietuviams padedant, prie Ka- 
lamickių prisijungė dvi Kala- 
mickienės seserys, motina ir 
trejų metų berniukas. Visi jie 
išbuvo žeminėje keletą mėne
sių. Sužinojus, kad jų slėptu
vė išduota, teko ją palikti. 
Per pusketvirtų okupacijos 
metų jie susirado prieglaudą 
pas daugiau kaip aštuoniasde
šimt lietuvių valstiečių įvai
riuose kaimuose.

Išvadavimo dieną Kalamic- 
kiai buvo pas Vaclovą Paš- 
kauską, Skleriškių kaimo val
stietį. Gerai užmaskuotoje 
žeminėje Paškauskas pusę 
metų laikė ne tik Kalamic- 
kius, bet ir dar tris šeimas, pa
bėgusias iš Kauno geto. Iš vi
so Paškauskas slėpė 14 žmo
nių.

Pabėgti iš Kauno geto žmo
nėms padėjo valstietis Marcu- 
kas, kuris tam tikslui su savo 
vežimu kelis kartus buvo nu
vykęs į getą. Visų pirma jis 
išvežė iš geto Ipo šeimą (vy-

..................... .................

ruliai mūsų neišdavė. ' Tačiau 
nuo kankinimų Parulio sveika
ta pašlijo ir po kiek laiko jis 
mirė — plyšo širdis. Parulienė 
irgi tapo paliegėle. Dabar ji 
gyvena Vilniuje pas savo vai
kus.

Panašiai pasakoja ir kiti lie
tuvių išgelbėti žydai. Pavyz
džiui, Mejerį Sudarą ir jo 
žmoną slapstė 130 valstiečių, 
Abromą Fridbergą — 100 val
stiečių, Glazmaną, jo žmoną, 
tėvus, Alterį Balkovičių, du 
fyrolius Gensus — 30 valstie
čių. Vėliau broliai Gensai pri
sijungė prie partizanų.

Negalima užmiršti siaubingų 
fašistų nusikaltimų žmonijai, 
negalima jiems atleisti, rašo 
laikraštis “Morning Freiheit”. 
Kartu negalima užmiršti, kad, 
gelbėdami žydus, - tūkstančiai 
lietuvių rizikavo ne tik savo, 
bet ir savo vaikų gyvybe. Tai 
tikras humanizmas, tikra 
tautų draugystė. Amžina gar
bė tokiems didvyriams, kaip 
Marcukas, Paškauskas, Paru
lis, RibnikOvas! —-baigia laik
raštis.

Majoras Tate sako, kad 
1965 metai Philadelphijai 
buvo geri metai. Ekonomi
nis gyvenimas pakilo, tai
symas lėktuvo Shangri-La 
davė keliems šimtams dar- 

l

bininkųų darbus, pirkimas 
dalių Washingtonui lėšavo 
18 milijonų dolerių, laivų 
statykla gavo užsakymą pa
statyti du karo laivus.

Bet, spaudos pranešimais, 
miestas skolingas valstijai 
du milijonus dolerių.

Camdeno Naval Shipyard 
gavo užsakymą pastatyti du 
karo laivus. Sakoma, bus 
priimta 650 darbininkų.

Valstijos Medicare pradė
jo vei.-.i sausio 1 dieną, 
praneša, sekretorius Arlin 
M. Adams. Dr. Thomas W. 
George paskirtas tvarky
toju su $22,768 metine al
ga. Sakoma, Pennsylvanija 
bus pirma valstija su Me
dicare pagalba seneliams.

siems doriems žmonėms kovo-Į1*?’ žmoną ir penkerių metų
ti. -j •

žmonijos tikslas — pasiekti 
geresnio gyvenimo. Ar būtinai 
žmonija pirma turi pereiti per 
karo ugnį? Jeigu viso pasau
lio pažangiosios, taikos trokš-1 
tančios jėgos vieningai laiky
tųsi, karas būtų neįmanomas, 
žmonija žingsnis po žingšnio 
eitų pirmyn, gyvenimas gerė
tų. Imperialistai būtų privers
ti duoti laisvę kolonijoms.

žinoma, darbo žmonių kovos 
už būvio pagerinimą tęstųsi, 
bet tai visai kas kita/5 Tai vi
sai ne kąrąs, t ' 1 i

Taikus kelias gali būti ilges
nis, bet jis' Saugesnis^ nereika
laująs iŠ žmonijos tiek ąukų 
tiek kančių ir vargo. , . ’
. ; ■ _ . '.'•"'•I •. > ;

APIE TAI, KAIP DORI 
LIETUVIAI GELBĖJO 
ŽYDUS NUO BUDELIŲ.

Neseniai Niujorke išeidi- 
nėjąs žydų liaudies dienraš
tis “Morning FVeiheit” iš
spausdino savo korespon
dento L Joneso Kaune 
straipsnį apie tai, kaip hit
lerinės okupacijos laikais 
dori Lietuvos valstiečiai 
gelbėjo nuo pražūties žy
dus, kuriems grėsė’ mirtis 
nūčr vokiškų ir lietuviškų 
fašistų. Šis įdomus straips
nis tilpo “Morning Freihei- 
te” senokai, bet. mes juo pa
sinaudoti negalėjome — ne
turime žmonių, kurie iš žy
dų kalbos galėtų išversti į 
lietuvių.

Vilniaus “Tiesa” (praėju
sių metų gruodžio 31 d. lai
doje) išspausdino minėto 
straipsnio atpasakojimą. Jis 
labai įdomus, ir"mes čia pa
duodame jį mūsų skaityto
jams:

Šių metų spalio mėnesį, pa
sakoja laikraštis; Lietuvos 
spauda rašė apie didžiulį mi
tingą Kaišiadorių rajone, ati
dengiant paminklus .prie dvie
jų broliškų kapų, kuriuose pa
laidoti keturi tūkstančiai tary
binių piliečių. Jie krito masi
nėse žudynėse, kurias 1941 
metais surengė hitleriniai ban
ditai ir Impulevičiaus gaujos 
galvažudžiai — lietuvių tau
tos išdavikai. Mitingo dalyviai 
papasakojo apie dorus lietu
vius, paprastus darbo žmones, 
kurie, rizikuodami savo ir. sa
vo vaikų gyvybę, gelbėjo žy
dus. ’

Kaune gyvenančios išgelbė
tos žydų šeimos pasakoja apie 
kai kuriuos didvyrius lietu
vius, kurie ir dabar gyvena ar
ba gyveno Kaišiadorių rajone.

vaiką), paskui dvi Gilmanų 
šeimas.

I. Jbnesas nuvyko į Skleriš- < 
kės pas Paškauską, kuriam 
dabar jau 78 metai. Jis ir jo 
žmona mielai priėmė svečius, 
ašarodami klausėsi, kad jų 
pasielgimas okupacijos metu 
laikomas didvyriškumu ir kad 
žmonės už tai be galo dėkin
gi. Paškauskai parodė vietą, 
kur buvo žeminė ir papasako
jo,! kaip jie su savo dviem sū
nų niis ją įrengė, kaip tai buvo 
sunku ir pavojinga. Patekti į 
žeminę buvo galima tik pro 
būlvitj krūvį, supiltą Ant že
mės. Visą lauką, kol žydai 
slapstėsi, Paškauskai parūpin
davo jiems maistą; ' Sužinoję, 
kad' kažkas pranešė policijai 
apie slepiamus žmones, Paš- 
kaūskas juos .įspėjo, ir jie pa
sitraukė į kitą kaimą. Nieko 
neradę, policininkai pradėjo 
mušti Paškauškus, reikalauda
mi pasakyti, kur slepiasi žy
dai. Nors policininkai grasino 
sušaudyti Paškauskus, bet jie 
vis tvirtino, kad nieko nežino. 
Vėliau Paškauskai daug- mė
nesių laikė pas save keturioli
ka žydų, kol atėjo Tarybinė 
Armija.

Paškauskai dažnai atvažiuo
ja į Kauną pasisvečiuoti pas 
savo nuoširdžius bičiulius Ka- 
lamickius ir Gilmanus.

Kaune gyvenanti Cobė Gold- 
šteinienė papasakojo, kad Se
meliškių gete fašistai sušaudė 
beveik visus. Pavyko išsigel
bėti tik 25 žmonėms, kurie bu
vo pasislėpę rūsyje. Jie mažo
mis grupėmis pasileido ieškoti 
gerų žmonių, kurie juos slėpė 
ir laikė, rizikuodami savo gy
vybe. Goldšteinienė pasako
ja: “Nuėję keletą kilometerų, 
mes Pakalniškių kaime , pasi- 
beldėme į vieno namelio duris. 
Nepažįstami žmonės įleido 
mūsų penkių i. žmonių grupę, 
pamaitino ir paslėpė. Tai bu
vo valstietis Ribnikovas ir jo’ 
žmona. 1942 metais fašisti
niai žudikai juos sušaudė; pa
likę be tėvų jų tris dukreles.

Negalėdami pasilikti ilgiau 
pas Ribnikovus, turėjome eiti 
toliau. Ir vėl suradome gerus 
žmones, kurie mums padėjo 
išsigelbėti. Iš viso Kaišiadorių 
apylinkės kaimuose mus iki 
1943 metų slėpė paeiliui apie 
septyniasdešimt valstiečių. Pa
skui prisijungėme prie parti
zanų. x

Ypač mums padėjo keturių 
mažų vaikų tėvas, valstietis 
Jonas .Parulis, gyvenęs netoli 
Žiežmarių. Jis mus slėpė ke
turis mėnesius. Kilus pavojui, 
kad mūsų ieško policija, turė
jome išeiti. Netrukus polici
ninkai apsupo Parulio namus, 
kankino jį ir jo žmoną, gąs
dindami šaudė į juos, bet Pa

J. JURGINIUI. GRAŽUS 
VDR APDOVANOJIMAS

Įdomią žinią Elta praneša 
iš Vilniaus:

Už draugystės tarp vokiečių 
ir tarybinių tautų**’ stiprinimą 
Tarybų Sąjungos draugystės 
su VDR draugijos Lietuvos 
skyriaus pirmininkas, istorijos 
mokslų daktaras J. Jurginis 
apdovanotas Vokietijos Demo
kratinės Respublikos medaliu 
“Už nuopelnus Vokietijos De- 
mokratoinei R e s p u blikai.” 
šiandien Lietuvos Draugystės 
ir kultūrinių ryšių su užsienio 
šalimis draugijoje šį broliško
sios socialistinės šalies vyriau
sybinį apdovanojimą drg. Jur
giniui įteikė VDR ambasados 
Maskvoje ekonominio skyriaus 
viršininko pavaduotojas K, 
Mitencvejus.

Įteikdamas medalį, K. Mi«: 
tencvejus pažymėjo, 
draugystė tarp tautų - 
džiausiąs mūsų dienų laimėji
mas. Šios draugystės stiprink 
mas padeda telkti visą socia
listinę stovyklą, išsuagoti tai-

IĮ

kad 
tai di-

VDR ambasados atstovas 
taip pat įteikė J. Jurginiui V- 
DR nepaprastojo ir įgaliotojo 
ambasadoriaus Tarybų Sąjun
goje H. Bitnerio laišką.

Drg. Jurginis paprašė per
duoti VDR vyriausybei ir am
basadoriui širdingą padėką už 
.aukštą draugijos veiklos įver
tinimą.

tais,” tik nežinia, kodėl. Turbūti bandys pasigauti vieną 
kitą jauną lietuviuką. Bet sveikai galvojančio žmogaus, 
aišku, jie nepasigaus! J.-

Graikų ir turky karas
Dabar Jungtinės Valsti

jos yra įtraukusios Turkiją 
į NATO militarinę sąjungą, 
kurioje yra Graikija ir 
Anglija, kurios po Pirmojo 
pasaulinio karo siekė pa
naikinti Turkiją.

To sėkmėje įvyko Graiki
jos - Turkijos karas 1919- 
1922 metais. Anglija rėmė 
Graikiją, o Prancūzija dali
nai Turkiją, nes norėjo ją 
įtraukti į karą prieš jaunu
tę Tarybį Rusiją. Turkijoje 
buvo įvykusi revoliucija, 
sultonas nuverstas, respub
likos priešakyje stovėjo pa
žangių pažiūrų Ataturkas 
(Kamei paša). z

Graikijos armija laimėjo 
kėlės pergales. Remiama 
Anglijos, jau ruošėsi pulti 
turkų sostinę Ankarą. Ata
turkas kreipėsi į Tarybų 
Rusiją pagalbos. Tarybų 
Rusija, nors pati tyuvo sun
kioje padėtyje, bet suteikė 
turkams pagalbą ginklais, 
amunicija ir maistu, 

’ 1922 metų rugpiūčio mė
nesį įvyko didelis mūšis. 
Turkai laifnėjo. Jie suėmė 
40,000 graikų į nelaisvę, pa
ėmė 300 kanuolių, 2,000 kul
kosvaidžių ir daug kitų 
ginklų. Graikų likučiąi lai
vais pabėgo iš Turkijos.

Social Security raštinė 
praneša: Seneliai, turintys 
Social Security, bet nepaė
mę pagalbinės apdraudos, 
turi susirūpinti. Philadel- 
phijoje sausio ir vasario 
mėnesiais net šešios rašti
nės bus atdaros kiekvieną 
dieną išpildymui aplikaci
jų. To nepadarius iki nu
skirto laiko, reikės laukti 
2 metus ir reikės mokėti 
didesnį mokestį. Raštinių 
vietas suraskite vietinėje 
spaudoje.

Praleidome 1965 metus, 
pradėjome 1966. Kokie buvo 
1965 metai, jau žinome, bet 
kokie bus šie metai, ateitis 
parodys. LLD 10 kuopos 
veikimas pereitais metais 
parengimų atžvilgiu buvo 
geras. Gerai pasirodėme su 
aukomis, tik gaila, kad ne
tekome kelių narių. Tiesa, 
gauti keli nauji, bet nema
nau, kad atpifdys netektų
jų skaičių. 3

Leiskite man palinkėti 
kuopos nariams, “Laisvės” 
ir “Vilnies” skaitytojams 
geros sveik atos, kuopie- 
čiams dirbti su tokia ener
gija, kokia dirbote 1965 m. 
Tiesa, metų našta sunkėja, 
bet esantieji sveiki krutėki- 
te.

Linksma skaityti “Lais
vės” administracijos prane
šimus iš spaudos vajaus. 
Spaudžiu dešinę draugams 
chesteriečiams, dirbantiems 
spaudos platinimui. Nuo
gąstauju, kad gali maža 
Chesterio lietuvių kolonija 
pralenkti philadelphiečius! 
Philadelphijos vajininkams 
rimta konkurencija. Vajaus 
pabaiga parodys, kurie lai
mėjo.

Sutramdė taikos 
demonstraciją

Gruodžio 30 d. Filadel- 
jos priemiesty Morton, P- 
Moterys už taiką, su kitr 
mis prie š i n g o m i s karūi^ 
Vietname organizacijomis, 
suruošė demonstraciją prie 
Boeing Co. Vertol Division,’' 
malūnsparnių fabriko. Ten 
dirba karinius lėktuvus, 
kuriais žudomi žmonės* 
Vietname. :

Kai apie pora šimtų de
monstrantų traukiniu atvy
ko iš Filadelfijos į Morto- 
ną, jie rado didelį būrį po- 
liciijos jų belaukiant. Šalia 
policijos, organizuoti būriai 
Amerikos legionierių su ki
tokiais kompanijos samdy
tais mušeikomis, išprovoka
vo riaušes prie fabriko var
tų. Mušeikos paleido dar
ban savo kumštis, supuvu
sias tomaites, žalius kiau
šinius ir įvairių spalvų da
žus. Daugelis jaunuolių de-^ 
monstrantų nešiojo plaka
tus su užrašu: “Vertol kom
panijos gaminti malūnspar
niai žudo moteris ir vaikus 
Vietname.” “Ištraukit 
Amerikos kari u o m e n ę iš 
Vietnamo!”

Reakcionieriai iškėlė savo 
plakatus už karą ir prade-- 
jo atakuoti taikos troškė- 
jus. Šie, neturėdami kL 
tokios išeities, pradėjo girs- 
tis nuo užpuolikų, o ypaA 
tingai pasipriešino jauni 
studentai.

Policija to tik ir laukė. 
Ji greit pradėjo demonst
rantus masiškai areštuoti, 
brutališkai tąsydami ir vilk
dami į policijos pasamdytą 
stovintį autobusą.. Suimta 
18. demonstrantų už taiką ir 
9 chuliganai.

Filadelfiečiai pasitiko 
naujuosius metus triukš
mingai, su šaudymais,^ 
riksmais triūbomis. Tradi
cinis “Mummers” paradas 
pavyko gerai. Nors vidu
dienį lietukas krapnodamas 
baugino paraduoto jus, bet 
vėliau išsigiedrino. Tempe
ratūra pakilo iki 62 laipš-y 
nių. Lietuviai šiame parade 
irgi neblogai pasirodė. Sty
ginis benas grojo lietuvišką 
muziką ir bemarš u o j a n t 
kartais sustodavo ir šoko 
tautinius šokius. Žiūro- 
voms lietuviški šokiai pa
tiko.

* Sekamą šeštadienį, sausio 
8 dieną, 2 vai., įvyks svar
bus LLD 10 kuopos susi-, 
rinkimas. Visi nariai atsi-r 
lankykite.

“Laisvės” Reporteris

Pilietis

Pastaba “Laisvės” 
Reporteriui

Gruodžio 24 d. “Laisvėje” 
tilpo aprašymas gruodžio 
12 dieną įvykusio LLD 10 
kuopos parengimo.

Gražiai viskas išrapor- 
tuota, bet kas liečia auko
tojų vardus, tai labai ne
draugiškai pasielgta. Pa
minėti tik tie draugai, ku
rie davė didesnes sumas lė
šoms padengti. O kur var
dai mūsų visų kitų, prisi
dėjusių su mažesnėmis au
komis? Aš taip pat daviau 
pagal išgalę. Prašau patai
syti tą klaidą — paskelbti 
“Laisvėje” visus* aukotojus. 
Tada mes būsime pasiten
kinę.

Parengimo dalyvis

Frackville, Pa.
Serga A. Zalenka
Jau tūlas laikas kaip 

serga mūsų nuoširdus drau
gas Zalenka, kuris yra nuo, 
senų laikų “Laisvės” skai-* 
tytojas ir rėmėjas darbinin
kų reikalų. Taipgi yra na
rys LLD 17 kuopos. Gydote 
si namie, daktaro prižiūri
mas, 412' E. Oak St Lin
kiu greitai susveikti.

E. M.

KASYKLOJE ŽUVO
9 ŽMONĖS (

Redstone, Colo> —(Dutch 
Creek Mine No. 1 kasyklo
je įvyko sprogimas. Nelai
mės metu žuvo 9 angliaka- 
liai, Kitame tunelyje dirbo 
21 žmogus, bet jie išliko 
sveiki, ‘
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Rašytojui Antanui Venclovai
60 metų

ondone kasmet leidžiamas 
The International Who’s 

V h o ” teikia informacijų 
4 apie kai kuriuos žymiausius gy

vus viso pasaulio žmones — 
mokslininkus, politikus, me- 

> nininkus; rašytojus. Tarp 
daugybės egzistu o j a n č i ų 
įžymybių kasmet randame 

^lakoniškai parašyta: Venc- 
lova, Antanas;Soviet (Lith
uania) writer; b. 06; ed. 
Kaunas Univ. People’s 
Commissar of Education of 
the Cttee. of the Union of 
Lithuanian Writers 54-59.” 
Toliau anglų kalba surašy- 
4os rašytojo išleistosios kny
gos.

Tai itin pažymėtinas fak
tas: į viso pasaulio garsių 
žmonių rinktinę patekęs lie

tuvių rašytojas! Tai didelis 
įvertinimas, darąs garbę 
lietuvių tautai.

Nūnai rašytojas Antanas 
f Venclova jubiliatas: sausio 

7 d. jam sukankta 60 metų.
Ne vienas “Laisvės” skai

tytojas, kuriam teko lanky
tis gimtajame krašte, Vil
niuje arba Palangoje, yra

lietuvių tautos istorijos 
natijąja epocha. Visą savo 
energiją (tada jam buvo 34 
metai!) jis skyrė respubli
kos švietimo ir viso kultū
rinio gyvenimo pertvarky
mui naujais, socialistiniais 
pagrindais.

Jisai pasitelkė gyvenimo 
patyrusius žmones. Jo pa-^ 
vaduotojais buvo dabartinis 
akademikas J. Žiugžda ir 
poetas L. Gira. Atsakin-! 
goms pareigoms j ministe
riją (vėliau pavadintą Švie
timo liaudies komisariatu) 
atėjo A. A. Venclovos jau- ' 
nystės draugas, pažangus i 
rašytojas V. Žilionis, peda
gogas ir literatas P. Miku- 
taitis ir kiti, kurie padėjo 
spręsti sudėtingus uždavi
nius.

Bet ir vėl kita staigmena, 
žiauri staigmena' — karas! 
Taip, 1941 m. vasara Tary
bų šalį- užpuolė hitleriniai 
grobikai. Pirmieji smūgiai 
teko Lietuvai. Užtvindė 
kraujo ir ašarų upeliai mū- 
s(ų_ Lietuvėlę... Galvažudžiai 
brovėsi vis gilyn ir gilyn,

ANTANAS VENCLOVA

1966 metų sausio 7 dieną sukanka 60 
metų, kai gimė šis įžymus lietuvių rašytojas, 
publicistas, kultūros veikėjas. Neseniai jam 
buvo suteiktas garbingas Lietuvos liaudies 
rašytojo vardas.

Jubiliatas gausiai pasireiškia ir užsienio 
pažangiųjų lietuvių spaudoje.

JLiaudies rašytojo A. Venclovos jubiliejus 
. plačiai pažymimas ne tik Lietuvoje, bet ir 
' visoje Tarybų Sąjungoje, kitose socialistinė

se šalyse.

matęsis su simpatingu lie-, 
tuviu vyresniosios kartos 
inteligentu. Jo galvą puo- 

'šia baltų plaukų vainikas, 
bet jis tebėra jaunos sielos 

z žmogus, visad kupinas nau- 
[ jų sumanymu ir planų. Jo 
’ V.darbšti plunksna pateikia 

Vis naujų įdomių knygų, ne
kalbai iau apie straipsnius 
laikraščiuose ir žurnaluose.

A. Venclova — suvalkie
tis (iš Trempinių kaimo, 
Kapsuko rajono). Baigęs 
Mari jampolės gimn a z i j ą, 
1925 m. įstojo j Kauno uni
versitetą. Studįiuo damas 
aukštojoje mokykloje, jis tu
rėjo užsidirbti duonos kąs
ni. Gavės universiteto bai
gimo diploma, tapo gimna
zijos mokytoju: dėstė lietu-

* viu kalba ir literatūrą Klai
pėdos ir Kauno gimnazijose.

Dar gimnazijos suole pra
dėjęs rašyti eilėraščius, A. 
Venclova, būdamas 20 me- 

< tu išleido pirmą poezijos 
rinkini “Sutemų skersgat
viuose” (1926 m.). Vėliau 
pasirodė kiti poezijos ir 
prozos kūrinių rinkiniai. 
1930-1931 m. jisai — vienas 
pažangaus literatūros žur
nalo /‘Trečias frontas” ini
ciatorių ir jo redaktorius. 
Aktyviai bendrada r b i a v o 
pažangioje spaudoje, daly
vavo literatūros vakaruose.

Dėl to A, Venclovos ne- 
*piėgo valdantieji fašistiniai 

sluoksniai. ^Paties diktato
riaus A. Smetonos reikala
vimu uz išspausdintą eilė-

* raštį, kuriame smerkiami 
imperialistiniai karai, jis 
1940 m. pradžioje buvo at
leistas iš mokytojo pareigų.

Mokiniai A.' Venclovą, 
kaip pedagogą, labai mylė
jo. Būdamas didelio išsila- 

Tvinimo, jis įdomiai dėstė ir 
teikė jiems mokslo žinių.

Bet atsitiko staigmena: 
^netrukus. griuvus fašisti
niam režimui, švietimo mi
nistras A. Jokantas turėjo 
perduoti Švietimo ministeri
ja Liaudies vyriausybės pa
skirtam švietimo ministrui 
A. Venclovai... Senasis mi- 

» nistraš bandė teisintis, kad 
' ijis buvęs priverstas neseniai 

pasirašyti įsakymą, ' atlei
džiantį rašytoją iš mokyto-

* jo pareigų. “Kas galėjo ti
kėtis, kas galėjo tikėtis, 
kad taip atsitiks,” mojavo 
rankomis Jokantas.

Nuo 1940 m. vasaros A. 
Venclovos vardas susijęs su

siekdami sunaikinti socia
lizmo šalį.

A. Venclova pasitraukė į 
Tarybų Sąjungos gilumą. 
Tenai atsidūręs, jis įsijungė 
i visaliaudinę kovą prieš įsi
veržėlius priešus. Stojo j 
kovą aistringu poetiniu' žo
džiu, rašydamas daug ug
ningų eilėraščių, skiepijan
čių na?są ir drąsą, tikėji
mą pergale tuomet, kai at
rodė, jog gresia galutinė 
pražūtis. Eilėraštyje ‘Plėši
kams iš Vakarų,” parašyta
me 1941 m. spalio 7 d., A. 
Venclova pranašaute išpra
našavo hitleriniams grobi
kams jų negarbingą galą:
' Jūs dingsite, kaip dingsta 

rauples, šiltinė,
Kaip dingsta cholera

ir maras.
Jūs jį pagimdėte, 

ir jis jus pražudys —•.
Sukeltas jūsų — karas!

Drauge su poete Salomė
ja Nerimi, su rašytoju Jo
nu Marcinkevičiumi ir ki
tais A. Venclova galingu 
plunksnos žodžiu kovojo 
nrieš hitlerizma, lankėsi 
fronte pas Lietuviškosios di

vizijos karius, skaitė jiems 
savo kūrinius, skelbiančius 
gimtosios šalies meilę ir prie
šo neapykantą.

Didižiojo Tėvynės karo 
metu sukurtieji A. Venclo
vos poezijos kūriniai užima 
reikšminga vieta lietuvių li
teratūros . istorijoje.

Grįžęs į išvaduotąjį kraš
tą, A. Venclova kartu su ki
tais stoja i atkuriamąjį dar
bą. Savo kūriniais ir veik
la kelia miestus ir kaimus 
iš griuvėsiu. Lietuvos liau
dis savo mylima rašytoją 
renka TSRS Aukščiausiosios 
Tarybos, o taip pat respub
likos Aukščiausiosios Tary
bos deputatu.

A. Venclova — vienas po
puliariausiu Tarybų Lietu
vos rašytojų ir inteligentų. 
Jisai ne kartą dalyvavo 
įvairiuose tarptautini u o s e 
taikos kongresuose, daug 
keliavo no įvairias šalis. Ji
sai lankėsi net Indijoje, Ki
nijoje ir grįžęs parašė apy
braižų.

Daug, daug būtu galima 
rašyti apie A. Venclovą, 
kaip anie rašytoją.

A. Venclova užima rvškia 
ir svarbią vieta lietuvių li
teratūros istorijoje. Buvo
me užsiminę apie jo jauhys- 
tės literatūrinę veikla, or
ganizuojant pažangų litera

tūros žurnalą “Trečias fron
tas.” Betgi A. Venclova yra 
sukūręs daug eilėraščių, 
prozos kūrinių, jų tarpe 
romanų, taigi stambių lite
ratūros kūrinių.

Pradėjęs savo literatūri
nę veiklą kaip poetas, A. 
Venclova netrukus perėjo į 
prozą ir tik. Didžiojo Tėvy
nės karo nfetais grįžo vėl į 
poeziją. Jisai — poetas ir, 
beletristas. 7

Savo apsakymų rinkiniuo
se “Beržai vėtroje,” “Nak
tis,” išleistuose dar buržu
azijos valdymo metais, A. 
Venclova tęsė realistines 
lietuvių literatūros tradici
jas, vaizduodamas tikrovės 
reiškinius kritinio realizmo 
metodu. Minėtuose apsaky
mų rinkinnuose A. Venclo
va vaizdavo daugiausia Lie
tuvos kaimo tikrovę, nere
tai persikeldamas į miestą, 
į inteligentų aplinką.

Savo apsakymuose, tar
tum pratęsdamas Žemaitės, 
V. Krėvės, A. Vienuolio 
tradicijas, A. Venclova kai
mo neidealizavo, iškėlė nei
giamus jo reiškinius, ku
riuos pagimdė kapitalistinė 
santvarka. Vaizduodamas 
kaimą po Pirmojo pasauli
nio karo, rašytojas parodė, 
kad jis beveik niekuo nesi
skiria nuo tų laiku, kai jį 
trypė caro žandarai: kaimo 
žmonės tvyrojo tamsybėje, 
besiplūkdami sunkiuose dar
buose, nematė skaidresnių 
prošvaisčių. Imsime būdin
gą apsakymą “Amerikos 
kareivis.” Jame vaizduoja
mas graudus atsitikimas. Iš 
Amerikos grįžta brolis, ka
ro dalyvis invalidas. Tuo
met apie amerikonus buvo 
susidariusi nuomonė, kad 
jie visi grįžta su dolerių 
krepšiais. O rašytojo pa
vaizduotasis Adomas Gali
nis grižta apskuręs. Kodėl? 
Mat, karo fronte sužalotas 
io nrotas. Na. ir prasideda 
bėdos, prasideda rūpesčiai, 
sulaukus seniai bematyto 
giminaičio. Ypač ryškiai 
pavaizduoti Adomo pamiši
mo priepuoliai ir reti jo 
proto prabalaivėiimai, be
viltiška ir liūdna jo padėtis. 
Jį persekioja fronto siau
bas, dažnai jis kartoja: 
“Bloody ' Germans, bloody 
Germans.”

Paminėtinas A. Venclovos 
romanas “Draugystė,” iš
leistas dar 1936 m. šiame

kūrinyje autorius vaizduoja 
naujos lietuvių inteligenti
jos formavimąsi buržuazi
jos viešpatavimo metais. 
Romane figūruoja studen
tą!, kilę iš kaimo, bet nuei
ną skirtingais keliais. Vie- 

numoja ranka į savo tė
vų ir brolių sunkų gyveni
mą, stengiasi prisitaikyti 
prie galingųjų, kad gautų 
gerą tarnybą, galėtų sočiai 
2r nerūpestingai gyventi, o 
kiti sielojasi dėl liaudies 
vargų, galvoja, ką reikėtų 
daryti, kad toji liaudis iš
sikapstytų iš skurdo.

1955 m. išleisti 3 tomai I 
A. Venclovos raštų, apiman
čių visų žanrų jo kūrybą. 
Literatūros > tyrinėtojas V. 
Galinis 1958 m. išleido apie 
jį monografiją.

Prieš septynerius metus 
(1959) pasirodė naujas A. 
Venclovos romanas “Gimi
mo diena,” kuriame pavaiz
duoti svarbūs lietuvių tau
tos istorijos puslapiai—bū
tent 1940-1941 metai. Kaip 
rodo pati antraštė, autorius 
stengėsi parodyti tas sąly
gas ir aplinkybes, kuriomis 
gimė nauja Lietuva—Tary
bų Lietuva. Šiame kūrinyje 
vaizduojamas Kauno gyve
nimas, inteligentų šeimos 
aplinka. Parodoma, kaip 
dorieji inteligentijos atsto
vai perpranta buržuazijob 
antiliaudišką esmę ir, atė
jus laikui, įsijungia į tary
binio gyvenimo statytojų 
gretas.

Gana gyvai rašytojas ap
rašo pirmuosius tarybinius 
metus, atskleidžia daugelio 
asmenų galvosenos ir pažiū
rų kitimą, veikiant nau
jiems reiškiniams; pavaiz
duoja taip pat ir priešus.

šis romanas šiandien iš
verstas i rusu, baltarusių, 
ukrainiečių kalbas, o lietih 
vių kalba išėjo keli jo lei
dimai.

A. Venclova vra parašęs 
nemaža apybraižų apie lie
tuvių ir kitų tautų rašyto
jus. perpindamas jas savo 
atsiminimais iš vienokių ar 
kitokiu kontaktų. Jų. yra 
paskelbta knygose “Epo
chos vėias” ir “Laikas ir 
rašytojai.” Ypatingai me
niškai autorius perteikė sa
vo įspūdžius iš kelionės po 
Islandiją knygoje “Šiaurės 
sidabras.”

Pastaraisiais metais A. 
Venclova ėmėsi rašyti atsi
minimus. Viena knyga —

“Pavasario upė” — jau iš
leista. Joje pavaizduoti vai
kystės įspūdžiai, gimnazijos 
metai. Parengta spaudai 
antra knyga — “Jaunystės 
atradimas,” apimanti studi
jų Kauno universitete laiko
tarpį ir įvykius iki 1941 m. 
Tiek, pirmoje, tiek antroje 
knygoje A. Venclova įdo
miai charakterizuoja atski
rus asmenis, su kuriais jam 
teko bendrauti.- Šie memu
arai skaitomi kaip beletris
tikos kūriniai, nes autorius 
rašo gyvai, • lengva kalba, 
juose gausu sąmojo ir ko
miškų situacijų.

Kalbant apie A. Venclo
vos visuomeninę veiklą ne
galima nepaminėti jo pirmi
ninkavimo Lietuvos Rašyto
jų sąjungai. Kelerius metus 
būdamas šios organizacijos 
vadovu, jis parodė didelio 
takto, betarpiškumo santy
kiuose su įvairių kartų ra
šytojais.

Ryšium su respublikos 25 
metų jubiliejum A. Venclo
vai suteiktas Lietuvos TSR 
Liaudies rašytojo garbės 
vardas.

A. Venclova ypatingai do
misi lietuvių išeivijos gyve
nimu, seka jos spaudą, joje 
bendradarbiauja, gėrisi pa
žangiųjų lietuvių veikla.

Palinkėsime Jubiliatui 
sveikatos, energijos ir sėk
mės. dirbant kūrybinį dar
bą, kad lietuvių literatūrą 
praturtintų dar naujais kū
riniais.

Ilgiausių metų, mielas An
tanai !

Julius Būtėnas *

Lietuvoje rastas 
įdomus radinys

i
Rekonstruojant Rokiškio 

E. Tičkaus vardo vidurinės 
mokyklos internatą, ant lu- 
bu po smėlio sluoksniu ap
tiktas idomus radinvs, pri
menantis 1918-JL919 metu 
įvykius. I buržuazinio laik
raščio , “Lietuvos aidas” 
1918 m. spalio 15 dienos 
numerį suvyniotos septy
nios brošiūros. Tarn iu — 
Z. Angariecio “Žemės klau
simas Lietuvoje”, “Darbi
ninkai ir karai”. Dar vie
nos brošiūros autorius — 
K. Libknechtas. Jo knygelė 
“Mokslas — galybė — galy
bė mokslas”. Brošiūroje 
“visiems darbininkams ir 
bedaliams” rašoma, kad 
Tarybų valdžiai gresia pa
vojus, kad ia rengiasi pa
smaugti vidaus kontrrevo- 
liucija ir užsienio interven
cija.

Manoma, kad šią litera
tūrą buvo paslėnes tuomet 
ten gyvenęs socialdemokra
tu veikėjas Jurgis Smalstys 
-Smolskis.

Rokiškio revoliucinę pra
eitį primenantis radinvs 
papildė Kraštotyros muzie
jaus ekspoziciją. '

Waterbury, Conn.
Po sunkios ir ilgos ligos 

mirė Mateušas Ciplijaus
kas, 76 metų. Lietuvoje bu
vo kilęs iš Vilkaviškio ap
skrities, Paežerių kaimo. Į 
Ameriką atvyko dar jau
nas būdamas. Nuo pat at
vykimo buvo sunkaus dar
bo žmogus, dirbo anglies 
kasėju, vėliau daug metų 
dirbo Swifto kompanijos 
mėsos išvežiotoji!, vairavo 
sunkvežimį. Karo laikais 
kompanija norėjo perkelti 
darbą į kitą • miestą. Jam 
nepaklausius, tapo pašalin
tas iš darbo. Paskiau dir
bo American Brass kompa
nijos fabrike; 1952 metais, 
103 klubo g a s p a d o r i u i 
Strižauskui išėjus į pensi
ją, jis užėmė 103 klubo 
gaspadoriaus vietą ir išbu
vo iki prieš 4 metus susirgo. 
Ir nuo tada visą laiką sirgo.

Velionis buvo pilnai kla
siniai susipratęs žmogus, 
skaitė “Laisvę,” mylėjo ap- 
švietą, priklausė prie Lite
ratūros Draugijos, LDS, 
LfK ir daug dirbo visose 
šiose organizacijose. Būda
vo parengimų . komisijose. 
Visur, kur reikėjo paremti 
kovą ųž geresnį darbininkų 
rytojų, prisidėdavo darbu ir 
finansiniai. *

Gruodžio 29 d. pagal jo 
norąx buvo palaidotas Wa- 
terburio Lietuvių laisvose 
kapinėse. Liūdesyje paliko 
žmoną, dvi podukras ir vie
ną žentą Waterbury, vieną 
broli Lietuvoje.

Laidojimą atliko laidotu
vių direktorius J. Stokes, 
134 Highland Ave. Po lai
dotuvių visi buvo pakviesti 
į Frano valgyklą ir skaniai 
pavaišinti.

Po ilgų kančių, mielas 
Mateušai, ilsėkis amžinai ir 
ramiai. J. Strižauskas

žemėlapyje orientacijos 
taškas — Vilnius. Nuo ten 
žiūrint į pietvakarius, ma
tosi pažymėti Druskininkai, 
garsiausias Lietuvos kuror
tas. Žiūrint į šiaurvaka
rius matosi: Ukmergė, Pa
nevėžys, Šeduva, Radviliš
kis, Šiauliai. Žiūrint į va
karus, matosi: Kaunas, 
Raudondvaris, Vilkija, Se
redžius, Veliuona, Jurbar
kas, S m ai i n i n kai. Nuo 
Smalininkų į vakarus—Ne
munas, Lietuvos upių tė
vas, į kurį subėga Neris, 
Nevėžis, Dubysa, Mituva ir 
dauguma kitų Lietuvos upių 
ir upelių. Nuo Smalininkų 
į vakarus seka: Pagėgiai, 
Rusnė ir Kuršių jūra, į ku-> 
rią išdidžiai įteką Nemu
nas. Nuo Rusnės, apie 50 
kilometrų (30 mylių) į šiau
rius nuo Nemuno įtakos į 
‘jūrą, — Lietuvos diduostis 
Klaipėda, rytiniame Balti
jos krante.

Prie žemėlapio visuomet 
būriuojasi grupelė žmonių. 
Kiekivenas iš jų ten suran
da, jei ne savo gimtąjį kai
melį, tai nors arčiausią 
miestelį, kurio aplankymas 
jam būdavo didelis pažmo- 
nys. Stiklo paviršiumi pirš
tu vedžiodamas po žemėlapį 
smalsuolis sako: “Va čia aš 
gimiau, čia piemeniu tarna
vau, iš čia į Ameriką išvy
kau.”

Didelis ačiū Kochiams už 
tokią brangią Lietuvių So
cialiniam Klubui dovaną.

Bevardis

Reikalauja nustatyt 
laidotuvėms kainas
New Yorkas.—New Yor- 

ko valstijos prokuroro pa
vaduotojas Levy reikalau
ja. kad valstija nustatytų 
laidojimo kainas ir įsteigtų 
prižiūrėjimo komisijon i e- 
rių.

Jis sako, kad per viene
rius metus New Yorko gy
ventojams tas sutaupytų 
apie $20,000,000.

Levy sako, kad laidotuvių 
direktoriai dabar nuperka 
už $40 grabą, o už ji, laido
jant, paima $600 arba net 
$700.

MIAMI, FLA.
Lietuvos žemėlapis

Įėius į Miamio Lietuvių 
Socialini Klubą pro prieki
nes duris ir žvilgterėjus į 
kairę, šiaurinėje salės sie
noje, netoli muzikos kam
bario durų, kabo Mateušo 
žunkaičio, stambaus Klubo 
rėmėjo, paveikslas. Po iuo 
kabo didelis dabartinės Lie- 
tuovs žemėlapis su Vilniu
mi, Klapėda ir Baltijos 
naiūriu.

Viršutiniame kampe, kai
rėje, Justo Paleckio pa
veikslas. Prie Paleckio pa
veikslo žodis “TAIKA” įpin
tas į lietuviško audinio 
juostele. Toliau, netoli 
dešiniojoj viršutinio kam
po. irgi panašioje juos
telėje įrašas “LTSR.” Pa
čiame dešiniajame viršuti
niame kampe rašytojos Že
maitės atvaizdas, kuri, su
sikaupusia mina, žiūri į Lie
tuvą. Žemutinėje žemėla
pio dalyje ir vėl lietuviško 
marginio juostelėje įrašy
tas. ar, tiksliau pasakius, 
ipintas irašas “LTSR-25.” 
“25” reiškia Tarvbu Lietu
vos gyvavimo 25-meti. Pa
čiame apatiniame kampu
tyje. dešinėje, smulkiomis 
raidėmis irašas: “Jonas ir 
Marie Koch.”

Jonas ir Marie buvo Lie
tuvoje praėjusia vasarą ir 
parvežė ta brangią do
vana. žemėlapis 3-ju pėdų 
aukščio (kaip jis kabo ant 
sienos) ir 4-ių pędų ilgio. 
Jis skoningai spalvotas. Su 
rėmu ir stiklu sveria virš 
40 svaru. Jonas ir Marie 
turėjo daug pastangų ir 
triūso padėti, iki ta žemė- 
lepį jie įtaise Klube. Bet apie 
savo darbą ir lėšas jie nekalba.

Philadelphia. Pa.
žalnieraičio padėtis sunki

Nežiūrint, kad Žalnierai- 
čiui buvo padarytos ant 
kojos dvi operacijos, bet 
žąįzdos negi ją ir tiek. Tai 
pasekmė cukrinės ligos. Ka
zimieras jau išgulėjo ligoni
nėje tris mėnesius, o page
rėsimo nesimato, tai gal 
reikės daryti ir trečią ope
racija. Ligonis bespėkis, 
visą laika turi gulėti lovo
je be jokio pasijudinimo. 
Kazimiero žmona Onutė jį 
lanko kiekvieną diena, bet 
ir ji, prie tokių aplinkybių, 
su savo sveikata negali pa
sigirti. Atlaikyti tokius 
skaudžius gyvenimo smū
gius, reikia geros sveika
tos ir ištvermėj. Nepali
kime juodviejų vienu. Iš- 
reikškime daugiau simpati
jos Onutei ir Kazimierui. 
Kiekvienas krislelis užuo
jautos jiems gyvenimo 
eleksyras.

Adresas: 1009 Jackson St. 
Tel. Howard 8-7226,

Prieš mėnesi laiko atlan
kiau Stasi Fergisona (Fer- 
gis), Collingdale j. Jo svei
kata sušlubavus; buvo pasi
davęs į ligonine, bet išbu
vęs ligoninėje 16 dienų ta
po paleistas, sveikata eina 
geryn.

Pasikalbėjęs, pasitaręs 
bėgamais reikalais, supra
tau, kad nežiūrint, jog Sta
sys jau 80 metų, gerai fiu- 
siteikes ir tvirtas.

Atlankiau Mar. \Obrai- • 
tienę, 12216 Mt. Vernon St. 
Nors Marijona pastaruoju 
laiku, dėl pašlijusios svei
katas. veikime nedalyvauja, 
bet pilna gyvumo jausmuo
se ir supratime,,nuo gyve
nimo neatsilikus. žiūri į at
eiti šviesiomis akimis. Di
džiausia jos bėda — tai ne
galėjimas vaikščioti. Nusi
skundė, kad draugai ir 
draugės ją pamiršo, aplei
do — niekas jos neatlanko. 
Tik džiaugiasi, kad drau
gas Kazlauskas ją atlanko 
ir parneša iš krautuvės jai 
valgio. J. A. Bekampis
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1$ VILNIAUS Į LENINGRAD^
Iš KELIONĖS ĮSPŪDŽIŲ

Baigdami Lietuvoje vieš
nagę, nusibrėžėme tvark- 
raštį ir pasižadėjome jo 
griežtai laikytis, kol pasiek
sime Niujorką. Pirmiau nei 
pašpausime rankas mielie
siems vilniečiams — drau
gams ir bičiuliams — atsi
sveikinome su tais, kurie 
jau miega amžinu miegu.

Gavę mašiną, nuvykome— 
pirmiau į Karių kapus An-' 
takalnyje, o paskui į Rasų 
kapines. Abejose vietose jau 
ilsisi eilė brangių draugų, 
buvusių mums pažįstamų, 
bičiulių. Ir čia ir ten skais
ti saulė bučiavo žemę, o 
šimtamečiai medžiai lėtai 
ošė, tarytum liūliuodami že
mėje miegančiuosius.

Kai grįžome atgal į vieš
butį ir pradėjome atrankio- 
ti daiktelius, ruoštis kelio
nei, skambina Juozas Baltu
šis, mudu rūpestingai dabo
jęs ir globojęs nuo pat įžen
gimo į Vilnių.

—Ar esate buvę “Ginta
ro” restorane?.—klausia jis.

—Nesame!—atsakėme. Iš 
tikrųjų, nebuvo laiko po res
toranus “pakeliauti,” o Vil
niuje jų daug, ir puošnių!
Už keliolikos minučių at

vyksta į viešbutį Juozas. 
Sėdome visi trys į taksį ir 
kaip bematant pasiekiame 
“žadėtąją žemę.”

Viešbutis “Gintaras” at
sistojo ant kojų tik šiemet, 
jubiliejiniais metais. Tai akį 
traukiąs baluojąs pastatas, 
išsidėstęs palei Vilniaus ge
ležinkelio stotį. Architektū
ra patraukli, moderniška, ir 
jo čia buvimas dabina visą 
stoties aikštę. Be to, — 
paslauga tiems, kurie at
vyksta į sostinę geležinke
liu. Keleivis, išėjęs iš sto
ties, čia pat, po dešinei ma
to viešbutį, tarytum mojan
tį j a m — eik pas mane, 
gausi puikią nakvynę! Pir
mutiniame aukšte kavinė - 
restoranas — erdvūs, sko
ningai įruoštas.

J. Baltūsiui pažįstama di
rektorė — jauna, daili mo
teriškė — veda mus j gilu
mą ir sako:

—Prašau pasirinkti stalą; 
laikas dar ankstokas, yra 
neužimtų.

Nespėjus apsidairyti, ma
tome atvykstant Liaudies 
poetą Teofilį Tilvytį ir įžy
mųjį rašytoją Aleksandrą 
Guzevicių- Gudaitį su žmo
na. Matyt, Juozas, norėda
mas padaryti surprizą, 
mums nežinant juos pakvie
tė. šnekėtis, dalintis min
timis buvo apie ką. Be kit
ko,'tik tomis dienomis išė
jo iš spaudos Aleksandro 
Guzevičiaus Il-asis kapita
linio romano “Sąmokslo” 
tomas, meniškai vaizduojąs 
netolimą praeitį Lietuvoje. 
Ir autorius .teigia, kad jis 
nesitenkins tik tuo, ką pa
rašė: rašys tretįjį “Sąmoks
lo” tomą, vaizduojantį to-? 
tolesnius mūsų tautos isto
rijos etapus, bene pačius 
svarbiausius.

Pasišnekėję, pajuokavę, 
pasidžiaugę aplink stalą 
“Gintare,” vykome į J. Bal
tušio svetingą butą, ir ten 
visi šeši baigėme vakarą.

Rytoj, ketvirtadienį, pa
liksime Vilnių, išvykdami į 
Lęnįngradą. Dėl to atsikėlė
me anksti—Vilniuje niekad ( 
daugiau šešių valandų per 
naktį nemiegojome, ir stvė- 
ręmės pakuoti, į čemodanus 
kelionei daiktus. Dar su 
Laurynu Kapočium turėsi-

me į vieną vietą vykti kai kurie buvo išspausdinti “Li- 
kurias smulkmenas atlikti; teratūra ir Menas” savait- 
paskui su draugais turėsi- raštyje, pasirodys knygoje, 
me pietus ir pokalbį; tada Rašytojas priminė ir tai, 
skubėsime į aerouostą, ten kad “Vienybės” moterys —

— • • n — |j • a r\ ' ’x t rn i • • — • t ■ 1sėsime į lėktuvą ir už 40 
minučių būsime Lenino mies
te. Taip buvome viską su
tarę.
Rytą atvyksta iš Varėnos 

Il-osios mano brolis Juozas 
su žmona, su sūnum, su 
dukra ir su žentu ir dar 
su anūkėle palinkėti mums 
gero vėjo.

Telefonas neduoda ramy
bės: “Kurią valandą iš
vykstate?..” Daug vizito- 
rių. Paskutinė diena Vil
niuje — pati sunkiausia.

Kai baigėme pasitarimą ir 
pietus užgėrėme karšta ka
vute, atvyksta iš aerodromo 
pareigūnas ir praneša:

—Šiandien į Leningradą 
išvykti jums nebus gali
ma. ..

Nė nepaklausęs, kas do 
kliūtys, dėl kurių nebus ga
lima išvykti, teiravausi: tai 
kaip gi įus su mūsų gimi
nėmis 
dabar jau susirinkę 
drome mus išlydėti? 
kymas:

—Aerodrome per garsia
kalbį jiems bus pranešta 
kad išvykstate rytoj rytą.

Taip, pasirodė, ir buvo.

V. Tysliavienė ir S. Narke- 
liūnaitė, jo nuomone, — ko
rektiškai ’ pasielgė link jo 
vizito.

vai kasdien kursuoja tarp 
šitų miestų.

Lėktuvas kyla į dangų — 
iškilmingai, bet lyg truputį 
dejuodamas. Gražuolis Vil
nius liekasi žemai saulėkai
toje.

Aukšta, daili stiuvardesė 
aprūpina mus spauda — 
“Tiesa,” “Pravda,” “Izves- 
tija,” — skaityk, kurį nori.

Bet skaityti nėra ukvatos. 
Man norisi dairytis, stebėti 
žmones, suprasti, patirti 
kas jie ir ko jie lekia į Le
ningradą?' Miela būtų su 
kai kuriais pasišnekėti. O 
žmonės šventiškai apsiren
gę, dauguma—j^uni.

Kaip sakiau, prieš mus

R. Baranikas

"Kaimas kryžkelėje

if bičiuliais, kurie 
aero- 
Atsa-

II
’ Lėktuvas iš Vilniaus į 

Leningradą išlėks 7-ą 
valandą ryto, Apie 6 vai. 
į mūsų kambarį pradeda 
tarna u t o j o s nešti ‘Užkan
džių. Pasirodo, draugai bu
vo užsakę, mums ne'žinant.,
Susirenka visa eilė bičiulių, sėdi dvi moterys — viena 
tarp jų ir mums artimi iš,pusamže, kita pabuvusi. 
Amerikos laikų — Laury- Abi atrodo susimąsčiusios, 
nas ir Nastė Kapočiai su Kas jos? Lietuvės? Ru- 
Rūtele. sės? Lenkės? .\

Daugybė vilniečių mūsų s^os švariai, plaukų šukuo
sės ? Lenkės ? Apsirengu-

bičiulių — ypatingai rašyto
jų, dailininkų, mokslo dar
buotojų — išvykę į pajūrį, 
į poilsio namus arba į kai
mą atostogų, nes, štai, ant
roji rugpjūčio mėn. dalis,— 
vasara baigiasi. Lietuvoje 
vasara trumpesnė negu 
JAV. Nežiūrint visko, ae
rodrome matau didoką bū
rį žmonių, suvykusių palin
kėti mums laimingos kelio
nės, — tarp jų: A. Snieč- 
Ikus — LKP CK pirmasis 

’ sekretorius, K. Kairys —
Ministrų Tarybos pirminin-
ko (M. šumausko) pirma- 

Dar vieną naktį praleisti. sjs pavaduotojas
• vienas malonu-Ii ~ ~ ’Vilniuje — 

mas. Bet kadangi buvo 
ankstoka, saulė dar tebe
švietė, tai A. Laurinčiukas 
paklausė:
—Į Trakus nenorėtumėt pa
važiuoti?

Pasiūlymas tikrai vietoje, 
ir mes tuoj sėdome į mašiną 
ir leidomės dar kartą pa
sigrožėti atkurta - atstatyta 
Trakų pilimi, kuri sužavi 
kiekvieną, ją aplankantį. 
Bet pirmiau, pakelėje, su
stojome Lentvaryje pama
tyti, kaip gyvena mano pus
brolio Bernardo Mizaros 
dukterys. Lentvaris šiuo 
metu išaugęs miestelis, ir 
jis plačiai Lietuvoje žino
mas vyriausiai tuo, kad čia 
veikia fabrikas, gaminąs 
puikius kilimus.

Grįžę atgal į Vilnių, dar 
kartą susiduriame su Juo
zu Baltušiu. Jis nepamirš
ta Niujorko lietuvių, su ku
riais jis, lankydamasis 
Amerikoje, susitiko, pas ku
riuos buvo užėjęs į namus. 
Jis prašo pasveikinti 
P. ir V. B u d r o n i u s , V. 
ir B. Bunkus, V. ir B. Ker- 
šulius ir visus kitus. “Savo 
susitikimų su mielaisiais 
JAV lietuviais,” sako Juo
zas, “niekad nepamiršiu.” 
Sakė, jo kelionės įspūdžiai,

, rašyto
jas Juozas Baltušis—Aukš
čiausiosios T a r y b o s Pre- 
z i d i u m o pirmininko 
(Justo Paleckio) pavaduo
tojas. J. Januitis — Radijo 
ir televizijos komiteto (prie 
ministrų tarybos) pirminin
kas, D. Rodą—Eltos direk
torius, S. Laurinaitis—laik
raščio “Tiesos” vyr. redak
toriaus pavaduotojas. Ma
tau darbuotojus E. Strumi- į 
lą, R. Petrauską, eilę žurna
listų; xVincas ’Mickevičius, 
Lena Mickevičiūtė, Izolda 
Laurinčiukienė, mano gimi
naitė Juzė Račkauskienė, ir 
daugelis daugelis kitų.

O ryto gražumėlis! 
sinori sėsti į lėktuvą.

A. Laurinčiukas apsiėmė 
mus palydėti. Taigi vyks
tame trise. O vakare, po 
darbo, į Leningradą atlėks 
ir Izolda.

Reaktyvinis lėktuvas pil
nas žmonių. Mes buvome 
patys paskutiniai, įlipę į di
džiulį dangaus paukštį, ir 
pačiame gale laukė mūs sė
dynės. Priešakyje stovi sta
liukas, o už jo sėdi dvi mo
terys — vieni į kitus, va
dinasi, žiūrime.

Ne-

Mane stebino tai, kad tiek
daug žmonių pyksta į Le
ningradą. Du dideli lėktu-

sena atitinka šių dienų fa- 
’soną. Bet pagal rūbą, pa
gal aprangą ir plaukų šu
kuoseną šiandien moterų 
Lietuvoje jau nebeatskirsi, 
ir nepasakysi, kuriai tautai, 
kuriai šaliai kurios priklau
so!

Įsidrąsinau ir, anglų 
kalba, klausiu:

— Vykstate į Leningra
dą? v

—Yes! — lakoniškai at
sako . jaunesnioji.

— Leningrade gyvenate ?
—Anglijoje. Tiksliau: Li

verpool mieste. Leningra
do uoste laukia britų laivas, 
ir mes juo grįšime namo.

Keli žodžiaį, bet kiek jie 
klausimų sukėlė!.. Jausda
mas, kad nebus gerai, jei 
tik- moterų klausiu, nieko 
nesakydamas apie mus, pri
miniau, kad mes esame iš 
Niujorko, ir taip pat gržta- 
me namo.

—Tamstos viešėjote Lie
tuvoje? — vėl klausiame.

—Galima sakyti, viešėjo
me, galima ir kitaip. — Ir 
moteriškė trumpai pasakė 
visą istoriją, gan liūdną. — 
T u rime tolimą giminaitį, 
šiuo tarpu gyvenantį Jo- 
hannesburge, Pietų Afriko
je; mes jį per spaudą atra
dome, pasitraukusį ten iš 
Lietuvos. Jis mums rašė, 
kad Lietuvoje dar yra išli
kęs vienas mūsų kad ir to
limas giminaitis, na, atvy
kome jį aplankyti.

—Radote?
—Radome.
—O dagiau giminių?..
— Visus fašistai išžudė— 

aplankėme tik jų kapus, — 
įsikišo pagyvenusioji san- 
keleivė.—Supraskit: aš esu 
gimusi Lietuvoje. Kadaise 
turėjau čia’ffiiug giminių.

—Kurioje Lietuvos daly-

—Liškiavoje.
(Bus daugiau)

Naujas, modernūs, šiemet pastatytas 
rą buvo apsistoję Kanados, Škotijos ir kai kurie JAV turistai.
Pirmame aukšte—-kavine.

Vilniuje viešbutis “Gintaras,” kuriame, praėjusią 
Viešbutyje —420 vietų.

vasa-

Kai akys perbėgo pasku
tines keturi šimtai devy
niasdešimt septinto pusla
pio eilutes ir užverčiau kny
gą, viena mintis liepgiriška 
kalba sakė:

“Kad ji kur kots, tą Avy
žių! Tai bent rašytojas!”

Kita mintis, irgi liepgiriš- 
kai:

“Taip, pupyte uoga, čia 
tai pilna teisybė...”

Knyga, kurią užverčiau 
tarp viršelių — Jono Avy
žiaus romanas “Kaimas 
kryžkelėje,” kurią dar 1964- 
aisiais metais Vilniuje išlei
do “Vaga? Perskaičiau ją 
su pasivėlavimu, po to, kai 
teko skaityti recenzijas ei
lėje leidinių (“Pergalėje,” 
“Komuniste” ,ir t. t.). Bet 
tai nesvarbu. Avyžiaus kū
rinys, mano nuomone, al
suoja šviežumu, ir liks švie
žias ilgai ilgai, kaip Šocho-| 
lovo epiški romanai apie 
Dono stepes, Nekso roma
nai apie Danijos varguo
menę 19-ajame šimtmetyje, 
Hemingv e j a u s senas žve
jys...

“Komunistas” šios knygos 
recenz i j ą a n t r a š č i u o j a 
“Rūsčiomis Rembrandto 
spalvomis” — kitaip sakant, 
rūsečiomis, bet tuo pačiu 
laiku tikroviškomis, realis
tinėmis, teisingomis. Paly
ginimas neblogas. Galima 
pridėti, kad jeigu spalvos 
Rembrandto — tikroviškos, 
iki gyvo kaulo raižančios ir 
teisybės ieškančios eilutės 
turi daug bendro su Goja, 
Domie.

Avyžiaus “Kaimas kryž
kelėje” yra ypatinga kny
ga. Nei sakyti nereikia, kad 
ji nebūtų galėjusi išvysti 

I dienos šviesos Stalino eros 
bekonfliktiš kūmo literatū
roje čiukuro laiku. Bet tai 
dar ne viskas. Ji yra žings
nis pirmyn ir dabar, naujo
joje eroje. Jos svarba glūdi 
tame gal tiek pat, kiek jos 
aukštame, meniniame lygy
je.

Avyžiaus Liepgiriai
Avyžius rašo apie dabar

tinį Lietuvos kaimą, apie 
šiuolaikinį kolūkį. Liepgi
riai tas kaimas. Jis pažįs
ta jį “iš vidaus,” jis jaučia 
kiekvieną jo pulso tvakste- 
lėjimą, jis žino visas jo 
raukšleles. Jis Liepgirių ra
šytojas, kaip Šolochovas 
Dono krašto, nes, kaip jo 
didysis rusiškas kolega, jis 
tą kaimą myli, myli jo žmo
nes. '

Štai kodėl man atrodo 
net juokinga nuomonė, ku
rią tenka girdėti panašiais 
atvejais (ir teko girdėti 
apie šią knygą), kad “rašy
tojas viską piešia juodomis 
spalvomis,” kad jis “padeda 
priešams, iškeldamas kas 
neigiama.” Ta nuomonė yra 
asmens kulto, lakavimo lai
kotarpio liekana. Ji pagrįs
ta tokia galvosena: blogas 
reiškinys neegzistuoja, kol 
jis slepiamas, nekeliamas 
viešumon. Iškelk jį—ir vis
kas sugrius!

O gyvenimas mus moko 
kitaip: kad blogybės, netei
sybės, nedatekliai ir neigia
mybės, kurios laikomos po 
tylos uždanga, neišnyksta 
savaime. Jos lieka, bujoja ir 
pūdina sveiko gyvenimo 
šaknis. Tik nuplėšus tą už- 

I dangą, galima pamatyti 
sveiką dirvoną ir iš jo iš
kasti įsimaišusius nesveikus 
gaivalus; tik nuplovus su 
karštu vandeniu ir kietu še
pečiu laką, galima pamaty
ti šviežią sveiką mecĮĮ.

I Tą savo kūrinyje stengia-

si daryti Avyžius. Jis tą da
ro, nes jam rūpi — taip, 
rūpi — Liepgirių žmonių 
džiaugsmai ir skausmai. 
Jis taip rašo, kaip savo sce
nos veikaluose rašo jauna
sis Saja, nes jis norėtų, gi
liai iš širdies pageidautų,

pas mus 
visų, uždarbis visų, tai ir 
pasidalinkim kaip broliai, 
o iš šalies, ne kapeikos 
Kad valstiečiai, būkime vis 
valstiečiai, nėr ko list į po
nus.

Komunistai ir komunistai
Reiškiantieji nuomonę, kad

kad socialistinis kaimas tap-' Avyžiaus knyga pesimistinė, 
tų dar labiau socialistinis, kartais dar prideda, kad jis 
kad eilinis valstietis dar la- neigiamai piešia komunis- 
biau pajustų savo — žmo- tus. Nesąmonė! Avyžius 
gaus — vertybę, kad pasi- geresnis komunistas už 
darytų ankšta visokiems ' '...... *
prisiplakė! i a m s, karjeris- 
tams ir nepaisėliams, ku
riems* svarbu, kad viskas 
atrodytų tvarkinga virš 
dangos, nepaisant, kas 
dasi po jąja.

Kalba ir esmė
Kiekvienas Avyžiaus kny

gos skaitytojas pirmiausia 
susiduduna su tiesiog nu
stelbiančiu reiškiniu: kalba 
pati liaudis. Gal niekas nau
jo vinė j e mūsų literatūroje 
nekalba taip autentiškai 
žmonių lūpomis, kaip Jonas 
Avyžius.. Sakoma: rašyto
jas turi gerą klausą, jis 
įstengė perduoti liaudies 
kalbos faktūrą ir niuansus. 
Taip, bet tai ne viskas. Man 
atrodo, kad mes čia turime 
reikalo su turinio ir formos 
vieningumu. Avyžius turi 
gerą ausį — taip, bet to dar 
neužtektų. Jis kalba liau
dies kalba, jo charakteriai 
kalba tokia sodria liaudies 
kalba, nes jis ir jų padėtį 
mato realistiniai, nes jis sa
vo vaizduotėje ir rūpes
čiuose gyvena jų svajonė

lę ir rūpesčiais. Apie “be- 
.ežiu laukus” ir “dūzgian
čius kombainus” galima ra
šyti iį sėdint kavinėje Vil

 

niuje ūrba išvykus į trum- 
bmandiruotę. Rašyti, 

kaip Avyžius, galima tik 
pabuvus kaime ne tik ilgiau, 
bet pabuvus giliau, įsitrau
kus į kaimo gyvenimą širdi
mi ir protu, susirūpinus, 
susiangažavus, paėmus ten
dencingas pozicijas kiekvie
nu smulkmenišku klausimu.

Iš to savaime aišku, kad 
Avyžiaus knygos tonas nė
ra “pesimistinis,” kaip tas 
kai kam atrodo. To ir būti 

negali, nes kas bando tikrai 
rišti problemas, kas nesi
drovi užimti aiškios pozici
jas, tas jokiu būdu nėra pe
simistas. Mano nuomone, iš 
“Kaimas kryžkelėje” pusla
pių dvelkia ne tik tyras su
sirūpinimas, bet ir gilus pa^ 
si tikėjimas ateitimi, tvirtas 
tikėjimas, kad vis tobulė
janti socialistinė santvarka 
palaipsniui pašalins visas 
skerspaines, kurios stoja 
kelyje į dar labiau huma
nistinę santvarką.

Ta ateitis Avyžiaus pus
lapiuose ne tik partijos te- 
ziuose apie ėjimą į komu
nizmą, bet ir žmonių lūpo
se; Sako kolūkietis:

. • Aš, valdžios vietoj būda
mas, jiems ne rublio neduoč. 
Jeigu esi partijos žmogus, 
susipratęs, pirmininkauk už 
darbadienius. Va, kaip Mar
tynas. Nu, dar p riemokos 
tuos keturi šimtus pridėč... 
Jeigu kolektyvas, tai kolek
tyvas. ‘Žemė visų, prakaitas

IOM
y

l

už
dė

tuos, kurie tik deklamuoja. 
Jis mato skirtumą tarp 
tikro, atsidavusio komunis
to, ir asmens, kuris tik var
dą neša, kartais ir postą už
ima, bet esmėje yra praei- t 
ties liekana. Toks šioje 
knygoje yra raikomo sekre
torius Jurėnas. Jam — biu
rokratui, sustingėliui, tik
ras komunistas, kolūkio pir- F 
mininkas Toleikis sako: <

Jūs norite, kad užuot pro
tavę, aklai paklustų direk- < 
tyvoms iš aukščiau, o aš “ 
manau, kiekvienas turi tei
sę jas apsvarstyti, pagalvo
ti, kaip gėriai^ pritaikyti 
esamomis sąlygomis, o, atsi
radus reikalui, gal ir atmes
ti. Juk aukščiau stovintieji 
taip pat žmonės, ne dievai, 
ir jie gali suklysti — tai jau 
ne kartą istorija įrodė. Par
tija valdo ne komanduoda- , 
ma, o vadovauja masėms, o 
tardamasi su jomis, nes abi 
pusės sudaro neatskiriamą x 
visumą. Deja, turime dar į 
nemažą tokių vadovų, kuy 
rie save įsivaizduoja pie? 
mens vietoje; laksto toks 
vargšelis apie bandą iškėlęs 
kančių, šūkauja ir mano 
vystąs pasaulinio masto par
tinę veiklą. Jeigu žmonės 
būtų sąmoningesni, mažiau 
abejingi tam, kas jų tiesiog 
neliečia, neatsirastų netiku
sių vadovų; o jei ir išplauk
tų į paviršių vienas kitas, tai 
kolektyvinė jėga juos de- 
maskuotų ir pastatytų į sa-

Aukščiau cituotas vals
tietis pilnai sutiktų su ko-v 
munistu Toleikiu. Jis sa
kytų: Teisybė, jedrionapal-w 
ka, teisybė! •

Čia ne vieta gilintis į A 
“Kaimas kryžkelėje” cha- ✓, 
rakterius arba plačiau su
stoti prie kitų keliamų de
gančių problemų. Galvoji
mo ta knyga sukelia tiek ir 
tiek, ir apie ją galėtume ra
šyti ir rašyti. Ne vieta gi
lintis, nes tik mažytė dale
lytė “Laisvės” skaitytojų tą 
knygą perskaitė, ir daugu
ma tos progos ir neturės. 
Beje, tai apgailėtina ne tik 
dėl knygos aukštos idėjinės 
ir meninės vertės, bet ir dėl ę 
to, kad mums, Amerikojef 
gyvenantiems, ji ypatingai 
brangi kaip gimtosios kal
bos atnaujinimo ir atgaivi- * 
nimo šviežias šaltinis.

Vaikštau dabar kartais 
New Yorko gatvėmis, ir nei 
iš šen, nei iš ten atplaukia 
senas kaimo išsireiškimas, 
kurio nebuvau girdėjęs per 
dešimtmečius, o gal ir nie- v 
kad pirmiau. Iš kur? • Iš 
“Kaimas kryžkelėje.” Su 
meile ir padėka norisi įver
tinti dorą širdį ir meistriš
ką plunksną:' kad jį kur 
kots, tą Avyžių!

Vilnius. Lenino prospektas vakare
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MIAMI, FLA
Nors vėliausiu laiku iš 

MJamio Lietuvių Socialio 
'VKįibo pastogės žinių yra 

vkštoka, bet klubo veikla 
is tiek eina, kaip ipapras- 

vai, visu pajėgumu, o nuo 
y Pade k a v o n ė s dienos iki 

Naujų Metų net ganėtinai 
5 padidintu tempu.. Tame 

laikotarpyje įvyko sudėtinis 
Aido Choro su St. Peters- 

,wburgiečių .Dainos Mylėtojų 
grupe koncertas. Tąja pro
ga į Miamį buvo atvažia
vę petersburgiečių virš 40 
draugų ir čia prie valgių, 
gėrimų ir skambių dainų 
visi seniokai labai linksmai 
laiką praleido. LLD kuo
pos parengimas irgi buvo 
skaitlingas ir pasekmingas.

Turėjom du Socialio klubo 
susirinkimus. Pirmame iš- 
rinkomeme naują 1966 me

ldams valdybą, bet laike 
saintpetersbu r g i e č i ų pas 
mus lankymosi mūsų naujai 
išrinktas užrašų raštinin- 

fzkas J.‘ Thomsonas turėjo 
automobilio avariją ir jį tas 
tiek sukrėtė, kad jis iš raš
tininko vietos rezignavo. 
Klubas turėjo šaukti spe
cialų susirinkimą išrinkimui 
naujo raštininko.

Per vieno sekmadienio 
•pietus mūsų naujasis klubo 
prezidentas Ch. Aimantas 
savo gimtadienio proga su- 

[' manė savo draugams staig- 
lentikę, atskirą stalą. O 

' čia kaip tik ir įvyko mažas 
nemalonumėlis. Per kieno 
nors neapsižiūrėjimą liko 
nepakviestos prie vaišių 
stalo dvi kitos gimtadienių 
celebrantės, kas pas mus 
yra priprasta daryti. Nors 
viskas buvo daroma su ge
riausiais norais ir be jo
kios kaltės naujojo prezi- 

♦dento, bet nemal o n u m a s 
įvyko ir visi kaltininkai jo 
atsiprašo ir apagile^tauja 
už nelemtą įvykį.

Socialio Klubo darbščio
sios gaspadinės surengė 
tradicinę kūčios vakarienę. 
Vakarieniauto  jų susirinko 
daugiau negu buvo tikėta
si. Valgiai buvo rūpestin
gai pagaminti ir viskas pra
ėjo tradicinėje dvasioje, iš
skiriant vieną “nuodėmę,” 
kad užbaigėme su polkute, 
nes mūsų seneliai nemyli 
kalbų bei filosofavimų. Ką 
jau padarysi, kad mes esa
me tokie icliai.

Naujų Metų sutikimo va
karas labai sklandžiai pra
ėjo. Valgių buvo apsčiai 

skoningai paga m i n t ų . ‘

■ kiek kas 
Šalia mūs

Gėrimų taipgi 
galėjo panešti, 
lietuvių, turėjome svečių: 
virš šimto asmenų —- ukrai
niečių ir lenkų. H. Šukaitis 
12 vai. naktį su tam tikro
mis ceremonijomis išlydėjo 
pasenusį senį — 1965 metus 
ir įvesdino gražų jaunikai
tį—1966 metus. Visi trokš
ta, kad 1966 metai būtų tai
kos ir geros valios metai. 
Prakalbėles pasakė mūsų 
senasis prezidentas Ch. Ta
mošiūnas ir vienas ukrai
niečių draugas. Po ilgo va
karo vaišių, šokių ir links
minimosi, rodos, visi pasie
kė namus laimingai.^

Atleiskite, draugai, kad aš 
neminiu vardų visų dirbu
sių surengime šių parengi-j 
mų įei dalyvavusių juose, 
taipgi visų pasakytų kalbų, 
pagyrų bei džiaugsmo.

Šiemet į Floridą iš šiau
rės žmonės jau daug anks
čiau pradėjo bėgti nuo šal
čio, negu kitais metais, tad 
ir mūsų lietuvių svečių 
daug daugiau matyti.

Mūsų žieminio sezono 
kultūrinės veiklos program 
ma dar nėra išdirbta. Tu
rime iš Lietuvos gavę 7 fil
mus, trauktus praeitą vasa
rą per 25 metų atžymėjimą 
Tarybinės valdžios gyvavi
mo. Greitu laiku vietiniams 
lietuviams ir svečiams juos 
pademonstruosime, kad vi
si matytų, kaip Lietuvoje 
svarbūs paminėjimai yra 
švenčiami.

Ką daugiau iš kultūirinės 
veiklos turėsime, kol kas 
konkrečių žinių dar neturi
me. Naujoji klubo valdy
ba turės skubotai tuo pasi
rūpinti.

Baltimore, Md.
Gražiai sutikti 
Naujieji Metai

Vietos darbinin kiškos 
draugijos gruodžio 31 d. 
Michael svetainėje surengė 
Naujųjų ’Metų pasitikimo 
pokylį.

Nieko, rodos, nepapras
to. Bet kuomet Vytautas 
Zenkevičius su žmo
na M'aryte iš Washing- 
ton, D. C., Robertas Žiugž
da, “Moscow News” kores- 
p o n d e n t a s, ir jo žmona 
Onutė, Levas Vladimirovas, 
Jungtinių Tautų Bibliote
kos direktorius, ir jo žmo
na Irena, iš New Yorko, 
pasirodė irfūsų tarpe, visų 
ūpas žymiai pasikeitė.

Prezidentas reikalauja dar; 
12 bilijonų dolerių karui
Washingtonas. — Prezi

dentas Johnsonas nutarė 
ateinantį pirmadienį, kai 
Kongresas vėl susirinks, 
reikalauti dai/pąskirti dvy
lika bilijonų^ dolerių Viet
namo karo vedimui ir plė
timui. Ne^foejojama, kad 
Kongresas tuoj prezidento 
reikalavimą patenkins.

Iš kitos pusės, manoma, 
kad kai kurie senatoriai 
reikalaus, kad visas Viet
namo karo klausimas būtų 
Kongreso plačiai apdisku- 
suotas. Mat, keletas sena
torių jau seniai reiškia šiuo 
karu ir prezidento7užsieni- 

Nors vakaras buvo neil- (ne politika ne^asitenkini- 
gas, bet mūsų svečiai su tną. Pirmose tokių senato- 
visais susipažino, su vi-! nų gretose randame sena- 
sais pasikalbėjo. Dar dau-. tonus Morse ir Gruening. 
giau, veikiausia jie pirmą Aišku, kad tokių diskusijų 
kartą išgirdo senovės dai- vyriausybė šiuo tarpu labai 
nu, kurias linksmai sūdai- nepageidauja. Ji nori, kad 
navo susirinkusieji, atsive- Kongresas remtų karą ir 
žę į šią šalį prieš 50 me- visą jos užsieninę politiką 

be jokios savo oficialios 
nuomonės.

Hanoi, 
Per savo 
Vietnamo 
Respublikos vyriausybė iš
leido platų pareiškimą, kaip 
atsakymą JAV vyriausybės 
kalboms apie taiką. Ji sa
ko, kad Amerika tiktai ma
nevruoja, taikos nenori, tik-

gedimui ir ple-

. Ji nori, kad 
remtų karą ir

PHILADELPHIA, PA. & VICINITY

HELP WANTED MALE HELP WANTED MALE

S. Zavis

KIEK ŽMONIŲ KELIAVO 
PER ATLANTĄ?

New Yorkas. — 1965 me
tais žmonių per Atlanto 
vandenyną keliavo daugiau, 
negu bent būriais pirmes- 
niais metais. -

Aštuoniolikos lėktuvų 
kompanijų lėktuvai per 
metus per vežė 4,278,000 
žmonių iki gruodžio 20 die
nos, o 22-jų laivų kompanijų 
laivai—714,400.

Kairas. Nuteisė į kalė
jimą Mustafą Aminą. Jį 
kaltino šnipavimu JAV 
Centrinei Žvalgybos Agen
tūrai ir kitais prasikalti
mais.

Sezoninis Sveikinimas
Geriausi linkėjimai “Laisvei” 1966 metais, ir 

laisvieciams, visiems, kurie tik kovoja už taiką. 
Maloniausios ateities šiais 1966 metais!

J. KUNCA

y

New Haven, Conn.

MAYNARD, MASS.
Liūdnas Prisiminimas

Tamošiaus Marcelonio
" \ Mirusio sausio. 7 d., 1962 m.
Jau ketveri metai, kai nuo mūsų atsiskyrė 

mano brangus vyras Tamošius, palikdamas mus 
su liūdesiu širdyse. Ilsėkis, mano mielas, Ame
rikos žemėje amžinai, mes tavo kapą lankysime 
kol gyvi būsime, žiemą ir vasarą dėsime gėles 
ant kapo.

Cicilija Marceioniene, žmona 
Tarnas Marcęlonis, sūnus

tų,
Gražiai palinksmino muši 

Onutė žiugždienė, kuri tu-!_ 
ri malonų balsą.

Sulaukus 1966 metų, mū
sų svečiai pasveikino susi
rinkusius čionai, linkėdami 
geros sveikatos ateičiai ir 
Taikos visai žmonijai.

Nors kiekvienam iš susi
rinkusių neteko tarti kele
tą žodžių, bet kiekvieno 
mintys ir linkėjimai buvo 
tie patys ir jiems. ;Be to, di
delis didelis ačiū už jų at
silankymą, nes tarsi tradi
cija, kad senieji lietuviai 
kartą sutiko jaunos Lietu
vos atstovybę.

Atrodė, jog skirtis visiems 
buvo nesmagu, bet laikas tą 
išsprendė.

Kaip visuomet, taip ir šį 
kartą mūsų draugės mote
rys valgį gamino namie, 
daugelį pačios aukojo. Bu
vo skanu valgyti ir dar bu
vo žinoma, kad ir pelno liks 
mūsų organizacijoms.

Ųž tokį triūsą didelis 
ačiu\ priklauso joms.

Vinco Duktė

New Haven, Conn
Mūsų naujienos

Margaret Valinčius gavo 
pranešimą iš Pittston, Pa., 
kad ten draugas Antanas 
Valinčius labai serga. Tuo 
būdu Margareta apleidžia, 
New Haveną kelioms die
noms. Gaila, kad ji nega
lės dalyvauti kuopos susi
rinkime. "Linkime draugui 
Valinčiui greitai pasveikti.

Z . I

Connecticut Bus Co. turi 
bėdos su važiuotojais. Ma
žai jų vartoja busus. Prie
žastis: kompanija pakėlė 
fėrą nuo 15 iki 30. centų. 
Dabar neturi keleivių. Au
tobusai važinėja, galima sa
kyti, pustuščiai. Kompanija 
mano daug busų ištraukti 
iš kursavimo.

Kalėdų eglaičių pardavė
jai turi didelį galvosūkį. Jie 
buv6 sUpirkę daug eglaičių, 
o turėjo visai mažai pirkė
jų. Dabar likusias turi vež
ti į miesto išmatų lauką, o 
čia reikia mokėti už jų su
deginimą !

Bosanska Krupa Daunt 
Ezic jau sulaukus 107 me
tų amžiaus, bet tebedirba 
valgomų daiktų krautuvėje. 
Miestas ją atleido nuo val
diškų taksų mokėjimo.

J. Kunca

Š. Vietnamas. — 
radijo tinklus 
Demokr a t i n ė s

Ft. Lauderdale, Fla.
Išvakarėse Kalėdų, mirė 

Antanas Kairys, išgyvenęs 
Ft. Lauderdale tik 8 metus. 
Mirtis pakirto Ant. Kairį 
78 metais jo ilgo sąmonin
go gyvenimo. Nebuvo jis 
koks nors mokslinčius, tįet 
darbštus, nesvyruoja n č i a i 
pažangus darbininkas. Vi
są Amerikoje gyvenimo lai
kotarpį pašventė pažangia
jai darbininkų reikalų veik
lai.

Antanas Kairys buvo gi
męs Lietuvoje, Montvedų 
kaime, Panevėžio apskrity
je. Į Ameriką atvyko 1905 
metais. Ilgiausia gyveno 
Chicagoje ir apylinkėje. Bu
vo uolus propaguotojas gar
siojo kunigo Mockaus de
maskuojančios veiklos prieš 
katalikų kunigus. Nebijo
jo jis pasakyti tiesos žodį 
ir dideliems politikieriams.

Floridoje velionis pri
klausė prie Lietuvių Socia
lio Klubo, Miamyje, ir vie
tinės LLD kuopos. Daug 
darbu prisidėjo prie pasta
tymo klubo namo ir jį rėmė. 
Gruodžio 26 d. daug klubo 
narių atvažiavo į Ft. Lau
derdale į šermeninę atiduo
ti paskutinį atsisveikinimą

tai dar labiau karą plečia'ir 
didina savo jėgas Vietna
me. Ji primena, kad laika 
galima tiktai Ženevos 1954 
m. sutartimi. Pakartoja sa
vo keturis pasiūlymus šiam 
karui baigti:

1. JA turi ištraukti iš 
Vietnamo visas karines jė
gas.

2. Griežtai turi būti vyk
domas tos sutarties punk
tas, kuris reikalauja, kad 
jokių militarinių bazių bei 
užsienio ginkluotų jėgų 
Pietų Vietnamo teritorijoje 
nebūtų.

1. JAV turi ištraukti iš 
namo reikalus . spręsti rei
kia palikti patiems Vietna
mo žmonėms.

4. Taikus abiejų Vietna
mo zonų (Šiaurinio ir Pie
tinio) apvie n i j i m a s turi 
įvykti pilnos Vietnamo ne
priklausomybės pagrindu.

Tai vienintelė zesanti pro
grama karo baigimui ir 
įvykdymui taikos.

Londonas. — Anglijos 
p r e m j e r a s Wilsonas pa
siuntė Tarybų Sąjungos 
premjerui Kosyginui notą, 
kurioje, sakoma, jis išreiš
kia pritarimą Amerikos po
litikai ir karui Vietname.

United Nations, N. Y. — 
Socialistinių kraštų diplo
matai smarkiai kritikavo 
Jungtinių Valstijų taikos 
manevrus. Jie nurodė, kad 
Amerika tiktai kalba apie 
taiką, bet faktinai karą te- 
beplečia.

Cairo, Egiptas. — Čionai 
pribuvo prezidento Johnso- 
no ambasadorius Harrima- 
nas painformuoti Egipto 
valdžią apie “Amerikos pa
stangas pasiekti taiką.”

Tokio. — čionai besilan
kąs Kinijos užsienio reikalų 
ministras Chen Yi labai 
aštriai kritikavo Tarybų 
Sąjungos vyriausybę. Girdi, 
Tarybų Sąjunga neišnaudo
ja visų būdų padėti šiau
rės Vietnaumi mušti ameri
kiečius.

Lagos.—Prezidento John- 
sono • ambasadorius Willi
ams aplankė keturias Afri
kos šalis su “taikos misija.” 
Lankėsi Nigerijoje, Kenijo
je, Tanzanijoje ir Ugandoje.

Saigonas. — Ame rikos 
marinai plečia karą Deltos 
apylinkėje prieš liaudie- 
čius. Sako, akd viename 
susikirtime nudėjo 66 par
tizanus, o kiek krito ame
rikiečių, neskelbiama.

Taip pat paskelbta, kad | 
šiuo laiku jau net 20,000 • 
Pietinės Korėjos kareivių 
kariauja Pietų Vietname.

Washingtonas. — Prane-

MAINTENANCE MAN

With Black Seal license.
40 hour week 

Call 1-609-NO. 2-7200 
Ask for Chief Engineer.

(100-105)

BAKER
Experience necessary.

» Pastry
Good working conditions.

Call KI. 3-9904.
(102-105)

CARPENTERS
Cornice piece crew needed. Ex

perienced only need apply. Furnish 
own transportation and scaffolding. 
Apply UNIVERSITY HOMES, Brace 
& Kresson Rds., Cherry Hill, N. J.

(2-4)

PAPERSLITTER OPERATOR
Exp. Good opportunity to move up

ward with leading growth firm. De
sire man capable of handling own 
setups. All fringe benefits. For im
mediate interview at your conven
ience. Phone DA. 9-0840. Ask for 
Mr. Griffith. (2-3)

BUS DRIVER'. Public School, 
some maintenance exp. preferred. 
Excellent working conditions, hos
pitalization paid vacation, insurance, 
retirement plan. LOWER MORE
LAND SCHOOLS, 639 Red Lion Rd., 
Huntingdon Valley. WI» 7-2200.

(2-4)

SHEET METAL LAYOUT. Ex
perienced. Do layout and form parts, 
on light gauge metals. Call or apply 
in person to: *

1100 Orthodox St. ‘
PI. 4-6775 (2-6)

SERVICE STATION. 2 men need
ed. Main line, working conditions. 
Experienced. State inspection. Light 
mechanical work. Good salary. Pay 
to match experience and ability. Ap
ply LENIO’S GULF, Township Line 
& Earlington Rd., Havertown. (2-3)

PAINTER

Industrial spray. Minimum 3 yrs. 
experience. Batch or conveyor 

line experience required.
Contact MR. WILLA 

CU. 8-5131 
____________ __ _ (2-4)

PRANEŠIMAI
WORCESTER. MASS.

Sekmadfenj, sausio 9 d., Lietuvių 
salėje, 29 Endicott St., rengiami 
pietūs. Pradžia 1 vai. Kviečiame 
skaitlingai dalyvauti.

L.S.D. Moterų Komitetas

PHILADELPHIA, PA.

LLD 10 kuopos susirinkimas įvyks 
8 dieną sausio-January, 1966. Toj 
pačioj salėj, prasidės 2 valandą. Vi
sų narių privalumas atsilankyti į šį 
susirinkimą ir pasimokėti duokles 
už šiuos metus. (
Taipgi išgirsite komisijos pranešimą į 

iš sėkmingo parengimo. Pakalbinki-' 
te kitus prisirašyti prie LLD 10 kp.
— Valdyba. (1-2)

ELIZABETH, N. J.

Progresyvių draugijų susirinkimai 
įvyks sausio-Jan. 9 d., P. Klubo pa
talpose, 408 Court St. Visi nariai 
būtinai dalyvaukite, nes bus kas 
nors nepaprasto. Pradžia 2 vai. die
ną. — Komisija.

(1-2)

Antanui Kairiui. ir tą patį; gama> kad Jaiškai į Vietna- 
vakarą giminės ir draugai, mą yra griežtai cenzūruoja- 
po jaukių laidojimo apeigų. mk Vyriausybė, matyt, bi- 
mmtmiis paspaudę_ Antanui jo> kad su tais iaiškais tai. 
dešinę, issiskirstė. . Nėra kos §ukiaį nepasiektų Ame-dešinę, : 
žmogaus gyvenime jautres
nio širdies skausmo, kaip 
netekimas mylimo asmens, 
atjaučiančio artimo ar išti
kimo draugo. Palaikai An-; 
tano Kairio liko sukremuo- 
ti.

Dideliame liūdesyje Anta
nas paliko savo mylimą 
žmoną Adolfiną, dvi duk
teris: Aldoną Žekas ir Ida 
Matekūnas su žentais, posū
nį Antaną Makaitį ir mar
čią Betty, dvi podukras: 
Adele Ziglis ir Beatrice 
Adams su jos vyru, penkis 
anūkus ir penkis proanū
kius. Lietuvoje paliko se
serį P. Kaziūnienę, gyve
nančią tėviškėje.

S. Zavis

rikos kareivių.

Ispanija palaiko 
ryšius su Kuba

Madridas. — 1965 metais 
tarpe Ispanijos ir Kubos 
prekyba siekė beveik šimtą 
milijonų dolerių. Ispanija 
parduoda Kubai sunkveži
mių, laivų, mašinerijos už 
cukrų ir tabaką iš Kubos.

Tarpe Madrido ir Hava
nos nuolatos skraido kelei
viniai lėktuvai. Mat, Ispani
ja vis dar skaitosi “motina” 
Lotynų Amerikos šalių, tai 
ji Kubos klausimu nesilaiko 
JAV politikos.

SO. BOSTON, MASS.
Lietuvių Amerikos Piliečių Klubo 

susirinkimas įvyks sausio 8 d., 2 
vai. popiet, klubo kambaryje. Visi 
nariai ateikite, išgirsite metinį ra
portą apie klubo stovį. Po susirinki
mo vyks žaidimai.

S. Rainard (1-2)

Areštavo 7 jaunus 
sinagogų vagis 

. > ( ‘ .
Brooklynas. — Policija 

suareštavo septynis jaunus 
žydų tautos sinagogų vagis, 
oie yra nuo 14 iki 20 metų. 
Sakoma, kad apvogė .tik 
Brooklyne apie 10 sinagogų.

Iš Temple R Avė. sinago
gos jis išsinešė apie $4,000 
pinigais ir reikmenimis. Va
gis bvo suimtas, kada bandė 
parduoti vogtą spausdina
mąją mašinėlę.

Pekinas. — Kinijos vadai 
mano, kad Jungtinės Valsti
jos užpuls Kiniją.

MACHINISTS. Tool makers, 
Įst class experienced only. Milling 
Machine operators, 1st class only. 
Manual machine experience and set
ups required. ( Inspector small ma
chine experience. North Phila. 
Mgr. has above immediate openings. 
Good starting rate. Apply 

LANSTON MONOTYPE CO.
3620 “G” St., Philadelphia.

(103-105)

MACHINE OPERATORS^. 
NEEDED

In the following categories:
Grinding Gardner, 1209 Bryants,

Centerless Hanchard, also
Automatic Screw Machines, 

drill press & Milling machines.
Will consider qualified trainees, job 
available for 1st & 2nd Shift. Good 
insurance program and 7 paid holi
days, overtime avail. Apply—

RICHARD BROS. PUNCH CO.
4749 Tolbut St. (at Torresdale) 

Philadelphia 26, Pa. - (2-8)

MECHANICAL TRAINEES

Are you looking for a career—not 
just another job?

Do you have a high school education 
or equivalent? Are you mechanical
ly inclined?

Good! We would like to tell you 
how you can become a journeyman 
envelope machine adjuster, with 
steady year round work and good 
pay while learning.

Many Employee benefits, including . 
paid vacations, paid holidays, and 
a profit sharing retirement plan.

Apply at the TENSION ENVE
LOPE CORP., Huyler and Wesley 
Street, S. Hackensack, N. J.

(104-6)
■ - - - ■ ------- . -1 — ------- p----------- ■■

CARPENTERS V

Experienced men for Concrete form 
work.

Apply in office.
34th & Currie Ave., Phila., Pa.

HELP WANTED FEMALE
WOMAN

Housekeeper. Live in, mature.
Care for 2 children and household.

New home.
Call 609-428-7810.

(2-3)

HOUSEKEEPER
45 to 60, care for 1 child, light 

housekeeping and cooking. Live in. 
Recent references required. Call 9 
AM to 2 PM. 301-WA. 2-3872.

(2-3)

WOMAN

For baby sitting and light house
work, 5 day week, $50.00. Live in 
or out.

EL. 7-7578 ‘ (2-5)

CASHIER WANTED

Permanent position. Possible good 
future in cosmetics. Experience not 

necessary, but helpful.
31 Easton Rd., Willow Grove. 

WILLOW GROVE PHARMACY 
(104-3)

HOUSEKEEPER. Live or sleep in. 
General duties, incl. laundry. Pri
vate room and bath in new doctor’s 
home. 3 children. Thurs & Sun. 
off. tood salary. Excellent refer
ences required. Close to Phila. 
Call 1-609-235-4202. (103-110)

WOMAN
Over 21, with cheerful disposition, 
needed for child care and housework.

Sleep in. Other help kept.
Experienced and references.

Call. EL. 6-2396.
(103-106)

WAITRESS. Experienced, over 21, 
for light luncheonette counter work. 

Apply in person. 
THRIFT DRUG 

King of Prussia Plaza 
King of Prussia, Pa.

(103-105)

MALE or FEMALE

FUR FINISHER
Must have some experience on 

finishing furs, linings 
and trimmings.

Cail after 10 A. M.
GR. 7-5558

(103-105)

Jei Tamsta negali gauti 
Laisvei naujo skaitytojo, tai 
nors stambesne auka paremk
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Iš Laiškų
Gerb. Draugai:

Neseniai pasiunčiau kele
tą atnaujintų prenumeratų 
už “Laisvę” į T. Lietuvą del 
draugų. Dabar ką tik aplan
kiau laišką nuo M. Mįkėnie- 
nės iš Joniškėlio ir sykiu 
prašymą atnaujinti prenu
meratą už “L” dėl jos, ką 
ir padarau. ~ •

Pasiunčiu Mikėnienės laiš
ką, kad matytumėt, kaip 
yra įdomūs mūsų ame
rikiečių laikraščiai “Lais
vė” ir “Vilnis.”

Mūsų senųjų lietuvių ei
lės kasdien mažėja... sy
kiu ir “L” ir “V” skaityto
jų eilės retėja. Kad mūsų 
laikraščių skaitytojų skai
čius būtų palaikytas, tai tu
rime savo draugams, gimi
nėms nepagailėti užrašyti 
“Laisvę” ir “Vilnį” į Lietu
vą, nes tai geriausia dova
na.

Linkiu Jums visiems lai
mingų nauju 1966 metu!

J. K. Mažukna 
Pittsburgh, Pa.

•

Didžiai gerb. Mažukna, 
Atleiskite, kad vėl išdrį

sau jus trukdyti savo laiš
ku, bet labai noriu, kad vėl 
pratęstumėf laikrašti “Lais
vę,” nes labai įdomus, ir 
ne tik aš. bet ir visi pažįs
tami noriai skaito. Taigi, 
ieigu jums nesudaro dide
liu sunkumu, labai prašy
čiau ir ateinančiais metais 
užsakyti, tik nežinau, kaip 
jums atsilyginti už visa tą 
varga. tik tariu nuoširdų 
lietuvišką ačiū.

Daug laimės ir geros svei
katos 1966 metais.

Marcele Mikėniene

Mano nuomone
“Darbininke, eikš prie mūs”

Dabar, kai jau praėjo 
Naujųjų Metų sutikimo 
“šurum-burum,” tai gal rei
kėtų padaryti bent medžia
ginę (ekonominę) apyskai
tą. Žinau, kad, pagal senas 
tradiciijas, niujorkiečiai, di- 
d ž i u m a sutikome organi
zuotai ir su visokiausiais 
“prismokais.” Čia aš noriu 
pasisakyti apie savuosius, 
apie laisviečius . O mes su
tikome šauniai, pagirtinai— 
su mūšų garbingu Aidu, 
“Laisvės” patalpose. Kas 
svarbiausia, tai kad pas 
mus tas malonus pobūvis 
atsiėjo tik po penkinę, o ki
tur, kaip žindme, įžanga 
buvo po septynis su puse ir 
kai kur net ir po 12 dole
rių asmeniui; ten, tiesa, ba- 
liavojo ne mūsų draugai— 
tai visokis importuotas “eli-

I SVEIKINA
Vilnius, 1965 XII 20 

Brangūs “Laisviečiai,” 
: bendradarbiai ir skaityto- 
Ijai, mielas bičiuli draugas 
iMizara! Kai Jus pasieks 
i per Atlanto vandenis šis 

pavardę “te-1 “ ^iškutis, tur būt pa- 
' j šaulio laikrodis jau rodys

‘paskutines senųjų metų va- 
.____ i, žmonija žengs į
i Naujuosius 1966 metus. Šią 
valandą leiskite iš visos šir
dies Jus visus pasveikinti, 
palinkėti didelio džiuagsmo, 
laimės ir sėkmės Naujais 
metais. Neišs e n k a n č i o s 
energijos Jums, bičiuliai, 
kovoje už taiką'ir pažangą.

Jei jūs norite parduoti na
mą ar biznį, paskelbkite Lais
vėje, parduosite greit. Už pa
skelbimą kaina žema.

Salė buvo išpuošta gra
žiausiais, margais spalvin
gais kaspinais ir spalvotais 
“balionais.” Tai kreditas 
Ventų sūnums ir Grybui.

O dar turiu pasakyti, ką 
mes “laimėjome”- su aidie- 
čiais. Labai daug! Pirmiau
sia valgomų patrovų buvo 
įvairiausių stalai net per
krauti : kalakutiena, dešro
mis, marinuotomis žuvimis 
(norvegiškomis), pupelėmis, 
žirniais bei spalg e n o m i s 
( d a n i š k o mis), bulvėmis 
(keptomis), kopūstais, ridi
kėliais (baltais ir raudo
nais) ir agurkais, žinoma, iš 
Long Islando. Turėjome ir 
skanaus pyrago ir duonos— 
mūsų sidabrinio varpo kep-’ 
tos. Bet kur čia viską iš-

| vardinsi, nei nereikalinga. 
!• Ogi muzikos, dainų, šo- 
I kių — įvairiausių. Du mu- į 
zikantai grojo akordijonais 
tik gaila, vieno jr 
žinau, tai maspethietis A-1 
domas Malkūnas. Dainomis i }JcXO^ul 
pasižymėjo viešnia Onute j-- 
Stelmokaitė - Tekę ir mūsiš
kės Lilija Belte, Mildreda— 
Aido mokytoja, ir dar svar-1 
biausia, kad mūsų veteranė 
aidietė mokytoja, B. šak
naitė atėjo (surpriziškai) 
i estrada ir dainininkėms 
solistėms, duetistėms ir vi- 
sai publikai salėje akompa- 
n a v o ilgai iki atėjo ta 
triukšminga 12 v a 1 a n d a , 
sveikinimo, linkėjimo bei 
bučkių momentas—“vakaro 
tikslas.” 
pradžia.

Netrūko ir išgėrimo. Kaip Short Hpls 
paprastai, kvortą^ 10 žmo
nių stalui, ir alučio'iki va
liai. Šokiai ir kartu atsi- 
sveik i n i m a i (žinoma, su 
bučkiais) tęsėsi arti trečios 
valandos ryto. Publikos ir
gi turėjome gražios-mar- 
gos. Tiesa, su de-gol-te suk
niomis moterų nesimatė, bet 
veik visos buvo pasipuošu
sios žmoniškai. Atrodė, kad 
būtu jos “visos mūsų.”

Viena tik apgailėtina, 
kad mūsiškiai “aidiečiai” 
choristai ne visi nesusirin-' 
ko, kai kurie, girdėti, buvo I 
nelaimių prislėgti—ligų bei j 
šermenų. 1 ;

O šiais (naujais) metais, i 
choriečiai, 
gerais ir 
lankykime 
tualiai.

Mokytojai reikalauja baigti 
karą Vietname

New York. — Apie du

mas.

Susirinkimas ir 
geri pietūs

Lietuvių Literatūros Drau
gijos 185 kp. susirinkimas j
ir pietūs įvyks sausio 11 d., ■ tūkstančiai mokytojų para- 
antradienį. Pietūs bus duo-1 še pareiškimą ir išspausdi- 
dami 12 vai. dieną, o tuo-'no jį “New York Timese” 
jau po pietų bus laikomas (sausio 4 d.), reikalaujant, 
kuopos svarbus susirinki- kad prezidentas Johnsonas 

Pietūs bus dideli ir baigtų karą Vietname.
už labai prieinamą kainą, 
kaip ir paprastai.

Viskas įvyks “Laisvės” | 
salėje, 102-02 Liberty Avė., ji 
Džone Parke.

Kviečiami dalyvauti ir | 
papietauti, ir nenariai. Na, 
o jau visi 185 kuopos na
riai turėtų būtinai daly- 

juosiuose 1966 metuose vi- < vauti. Visi esate kviečiami, 
sam “Laisvės” štabui. Dar- ’ Valdyba
buokitės dėl taikos ir visų 
tautų broliško sugyvenimo.

Geriausių linkėjimų nau-

Naujųjų metų Spaudžiame jūsų dešines.
J. ir A. Staneliai

Naujų metų proga visam 
“Laisvės” personalui linkiu 
geros sveikatos, energijos 
veikloje ir gero pasisekimo 
gyvenime. Draugiškai, Ig
nas.

Nuoširdžiai sveikinu jus 
I v-isus 1966-ųjų metų proga, 
i Linkiu didelės laimės ir pa- 
, sisekimo jūsų nelengvame 
' darbe. Daug sėkmės vi- 
i suomeniniame gyvenime.

Dėkoju už “Laisvę,” ku- 
: rią reguliariai gaunu.

Ed. Selelionis
Vilnius

bandykime būtiį 
choro pamokas' 
reguliaria i-punk-

Sveikinu visus “Laisvės” 
darbuotojus, linkiu visiems 
daug laimės ir sėkmės 1966 
metuose. Charles K. Urban, 
Hudson, Mass.

IŠ ARGENTINOS Sveikinu visus {‘Laisvės” 
darbuotojus• ir “Laisvės”

“Žudynės nekaltų žmonių, 
i baisus visko naikinimas ir 
kančios, ir greit didėjantie- 

(abiejose pusėse) mirties 
skaičiai Vietname mus bai- 

| šiai jaudina,” sako pareiš
kimas. “Mus, mokytojus, la
bai jaudina tai, kokį didelį 
efektą šis karas daro į mū
sų laisves namie. Taikūs 
protestai, — tik paabejoji-

Šį protestą - pareiškirm 
ruošė specialus mokytoj 
komitetas (Teachers Conf* 
mittee for Peace in Viet-4 
nąm, 5 Beekman St., Room 
1027, N. Y., N. Y. 10038. 
Rebecca Berman — koordi- ' 
natorė, Mona Monroe — iž
dininkė.)

Streikas Niujorke 
(Tąsa iš 1-mo pusi.) 
Vyksta pasitarimai

Taigi dabar M. Quill yra 
ligoninėje, o kiti jo sandar- 
bininkai — miestavame ka- 
llėjime. Jų vietas užėmė 
kiti TWU veikėjai, ir šitie 
veikėjai dabar tariasi su 
Transit Authority vadovais 
dėl streiko baigimo.

Ką jie ten kalba, ką da
ro, apart miesto majoro, 
joks “išlaukinis” žmogus 
tikrai nežino.

Ar streikas greit bus 
baigtas?

Taip pat nelengva pasa
kyti.
Majoro Lindsay patarimai

Majoras Lindsay pataria 
niujorkiečiams:

1. Kuriems nėra gyvo rei
kalo, nevažiuokite i darbus, 
ypatingai nevažiuokite au
tomobiliais į Manhattaną.

2. Kurie važiuojate j 
Manhattaną automobiliais, 
bandykite nevažiuoti pavie- 
n i a i s : paimkite daugiau 
žmonių — važiuokite gru
pėmis. Atvykę j Manhat-

* taną, nepalikite visai dienai 
čia automobilių, bet veškite 
ten, iš kur atvykote.

3. Krautuves ir kitokias 
visuomenines įstaigas viso
kiais produktais reikia ap-

. rūpinti naktimis.
Kol kas miestas verčiasi

Na, ir taip viskas einaų 
miestas šiaip taip vertimi; 
žmonės laukia ir gąltoja: 
kas čia bus?

Naujasis miesto majoras 
kasdien po keletą kartų 
duoda patarimus — per ra
diją ii* televiziją,^ ką dary
ti, kaip toliau verstis, kaip 
judėti.

Dėdė Jonas sveikina vi- j 
sus su Naujaisiais metais,' 
linki visiems geros sveika
tos ir sėkmės pažangiajame 
judėjime, ypač tiems, ku
riuos slegia skaitlingi me
tai, kad jie ir toliau pasilik
tu aktyvūs, kaip buvo pra
eityje. Toliau jis rašo:

Kaip žinote, paš mus Ar
gentinoje naujasis Tarybų 
Sąjungos konsulas — lietu
vis Antanas Jurėnas, kilęs 
iš Švenčionių rajono. Jis su 
žmona Leokadija ir 8 metų 
sūnumi gyvena Buenos Ai
res mieste ir eina konsulo 
pareigas.

Komercinėje spaudoje tel
pa. visokių pareiškimų, at
suktų prieš komunistus ir 
abelnai prieš pažangųjį ju
dėjimą. Vienas tokių pareiš- 
mų yra išleistas Partido Re
construction National (Na
cionalinė Rekonstrukc i j o s 
partija).

Ypač aršiai puola svetur- 
gimius ir profesines sąjun
gas (unijas), kurios teisin
giau gina darbo žmonių 
reikalus. Smarkiai atakuo
ja profsąjungų veikėjus pe- 
ronistus, kurių daugelis pa
krypo į kairę.

Dėdė Jonas

“Tėvynės balse” tilpo se
kamas įdomus laiškas:

Šiemet žiema buvo gero
kai bloga: šalta ir dažnai 
lijo. Pakako ir šiaip viso
kių bėdų, esam nejauni, tai 
ir ligų netrūksta. O čia dar 
visokie nepritekliai. Visą 
gyvenimą dirbom, galima 
sakyt, už pavalgymą, nieko 
neturim užgyvenę. O čia 
viskas komersantų rankose. 
Kiekvieną savaitę vis nau
jos kainos. Kai susirenkam 
kada daugiau < žmonių, ar

stovim eilėje, ar šiaip kur, 
tai nieko kito neužgirsi, tik: 
kaip gyvent, kad tiek viskas 
pabrango. Tai visa kalba.. 
Labiausiai sunku, kad nėra 
butų. Įsigyti savo namą 
darbininkas niekaip negali. 
Butą išsinuomoti taip pat 
neapsakomai brangu.

Čia netoli nuo mūsų par
duoda sena medini namuką. 
Du maži kambariai, virtu
vė ir vonia. Už ii rrašo900,- 
900 pezų ir visus sykiu mo
kėti. Darbininkas pas mus 
vidutiniškai gauna 11,000 į 
mėnesį. Mėsos kilogramas— 
260 ir daugiau pezų, vyriški 
baltiniai — 2,000 pezų. Kai
mynas — 17 metų amžiaus 
vaikinas — dirba už 25 ne
žus į valandą. Motina dar 
gauna pensiją, tai dviese 
šiaip taip pragyvena, bet 
niekur neišeina, neturi net 
tinkamų drabužių.

Iš Lietuvos parašo mums 
žmonės, kad jie netiki, jog 
nas mus blogai gyvena dar
bininkai. Taip, yra čia ge
rai gyvenančių žmonių, bet 
tik ne iš darbo jie taip gy
vena. Mūsų šeima irgi ge
riau, negu kiti, verčiasi, bet 
mano vyras dirba fabrike, o 
no to dar namuose, atėjęs iš 
fabriko, iki pusės nakties. 
Taip gyventi, tiek dirbti — 
tai maža džiaugsmo.

E. M.
Buenos Aires

SPRINGF1ELDO MIESTO 
MAJORAS—NEGRAS
Springfield, Ohio. —fŠio 

miesto majoru tapo išrink
tas Robert C. Henry, neg
ras, 44 metų amžiaus vy
ras. Miesto majorą šiame 
mieste renka tam tikra ko
misija, išrinkta praėjusį 
rudenį.

kolektyvą su ( naujaisiais 
1966 metais, linkėdama vi-’ 
siems stiprios sveikatos ir 
sėkmės jūsų darbuose. Lai 
būna taika visame pasauly
je ir lai gyvuoja mūsų my
limas laikraštis “Laisvė” 
amžinai. Draugiškai, L. Be- 
kešienė, Rochester, N. Y.

IDS1 honos nariams M
susirinkimo reikalu
Iš priežaasties važiuotės 

darbininkų streiko mažai 
narių atvyko į LDS 1-os 
kuopos 
4 d.

Visi 
tėmyti, 
kuopos 

! labai
Inominuoti kandidatus į 
LDS Centro Valdybą. To
dėl prašome visus narius 
dalyvauti.

Sekantis LDS 1-os kuo
pos susirinkimos įvyks ant
radienį, vasario 1 d., “Lais
vės” salėje, 102-02 Liberty 
Avė., Ozone Parke, N. Y.

Tame susirinkime galėsi
te pasimo keti duokles už 
šiuos metus.

Kuopos finansų sekreto
rius A. Gilman atvyks 

lanksčiau; jis bus salėje 6 
valanda vakare. Tokiu bū
du nariai galėš atvykti 
anksčiau ir pasimokėti

Sveiki, draugai laisviečiai, 
su naujais metais! Linkiu 
geros sveikatos ir sėkmės, 
kad karas būtų kuo grei
čiausia baigtas. Draugiškai, 
Vera Smalstienė, Livonia, 
Mich.

Linkime “Laisvės” kolek
tyvui geriausios sėkmės ir 
laimės su naujaisiais 1966 
mėtais. K. Kilikevičius, 
“Liaudies Balso” Adm., To
ronto, Canada.

Vėlinu .sėkmės visam 
“Laisvės” personalui atei
nančiais metais, ir kad tai
ka būtų pasaulyje. Draugiš
kai, V. Sutkienė, San Fran
cisco, Calif..  /
“LAISVĖS” REDAKCINEI 

KOLEGIJAI
Malonūs draugai.

Argentinos lietuvių laik
raščio “Vagos” darbuotojai 
sveikina Jus ir visus bend
radarbius Naujųjų 1966 me
tų pyoga ir nuoširdžiai linki 
kuo geriausios sėkmės sun
kiame, bet garbingame ga
lingos tiesos skleidimo tarp 
lietuvių darbe.

“Vagos” redakcija

Paryžius. — Gautas pra
nešimas, kad militaristai 
nuvertė Upper Voltos val
džią ir paskelbė diktatūrą. 
Militaristams vad o vau j a 
karininkas" Sangoule.

Aido Chorui
Gerbiami cįąinininkai! Tu

rime labai svarbų reikalą, 
dėl kurio būtinai reikalinga 
visiems susirinkti šį penk
tadienį sausio 7 d., 7:30 v. 
vakare, “Laisvės” salėje, 

mai mūsų vyriausybės .poli
tiniu kursu Vietname, — 
yra puolami, šmeižiami 

Mokytojai reikalauja 
1. Tuojau sulaikyti Šiau

rės Vietnamo bombardavi
mus.

Pradėti tiesioginius 
susirinkimą sausio pasitarimus su visomis ka- • • v • • |

Reikalo svarbą sužinosite 
atsilankę.

Kviečiame aidiečius-aidie- 
tes, taipgi norinčius ir ga-^ 
linčius dainuoti, su pirma 
1966 metų dainų pamoka 
atsilankyti.

Aido Komitetas

nariai prašomi įsi- 
kad sekantis mūsų 
susirin k i m a s bus 
svarbus. Turėsime

duokles. Sekretoriaus ad
resas: A. Gilman, 131-47 
230 St., Jamaica, N. Y. 
11413. Telefonas LA. 7-1432. 
Užsirašykite jo adresą ir te
lefoną. / u

Kuopos Valdyba

Mirė Ona Marčiulaitienė
Po ilgos ligos, gruodžio 

20 d. mirė Ona Marčiulai
tienė, ilgametė Brooklyno 
gyventoja. Paliko nuliūdi
me vyrą Michael ir du sū
nus — Eddie ir Michael. 
Taipgi paliko tris anūkus 
ir seserį Kazę Čeikauskie
nę, Niujorko Moterų Klubo 
veiklią ir energingą narę.

Marčiulaitienė buvo pa
laidota gruodžio 24 d. St. 
Charles kapinėse, Long Is
lande.

Varde Moterų Klubo na
rių, reiškiu gilią užuojautą 
draugei Kazei Čeikauskie
nei, kuri neseniai pati per
gyveno operaciją, o parvy- 
kusi iš ligoninės tuojau tu
rėjo dalyvauti sesutės • šer
menyse.

Ieva Mizarienė

PRANEŠIMAI
OZONE PARK, N. Y.

Lietuvių Namo Bendrovės (Lith. 
Bldg. Corp.) direktorių susirinkimas 
jvyks antradienį, sausio 11, savame 
name. Pradžia 3 vai. popiet.— J. G.

(2-3)

LDS 46 KUOPOS METINIS 
SUSIRINKIMAS

įvyks sausio-Jan. 12 d., 7:30 v. vak. 
Laisvės svetainėje 102-02 Liberty 
Avė., Ozone Park, N. Y.

Visi nariai prašomi dalyvauti, bus 
išduodami kuopos komitetų rapor
tai už 1965 metus, reikės perrinkti 
kuopos komitetas sekantiems me
tams, ir pasitarti apie LDS nauju 
narių įrašymui vajų, kuris jau einą 
prie pabaigos. (2-3)

Komitetas

riaujančiomis grupėmis, 
įskaitant Tautinį Išsilaisvi
nimo Frontą.

3. Tuojau pravesti mū
šių paliaubas.

4. Paremti laisvus’ bal
savimus - rinkimus visame 
Vietname, kaip buvo nutar-jupė pasidengė ledu, 
ta Ženevoje 1954 metais. keitė destinaciją.

Bostonas. — Laivas “Ba- 
tory” atplaukė į Bostoną. 
Jis atvežė iš Lenkijos 548 
imigrantus ir apie 200 tu
ristu.

“Batory” plaukė į Kana
dą, bet kada St Lawrence 

tai pa-"

“LAISVĖS” BENDROVĖS DALININKŲ

SUVAŽIAVIMAS IR BANKETAS
Iš anksto pasiruoškime juose dalyvauti

įvyks Sekmadienį

Vasario 6 February
Suvažiavimas prasidės 10 vai. ryto

Vakarienė bus duodama 5 vai. vakare

Suvažiavimas ir banketas bus

‘‘LAISVES” SALEJE
102-02 Liberty Avė. Ozone Park, N. Y.

Vakarienės kaina $3.50
“L.” bendroves dalininkams pietų užkandžiai 

bus duodami nemokamai

Kviečiame dalininkus dalyvauti konvencijoje ir ban
kete. Taipgi kviečiame brooklyniečius ir iš apylinkės at
silankyti į banketą. Bus gera vakarienė ir bus malonių 
pasimatymų su svečiais iš toliau.

DU ŽODYNAI JUMS
Išleisti 1961 metais Lietuvoje

Vienas Angly-Lietuvių Kalby
Angliški žodžiai lietuviškai išdėstomi bei išaiškinami 

511 Puslapių — Kaina $3.50

Antras Lietuviy-Angly Kalby
Lietuviški žodžiai angliškai išdėstomi bei išaiškinami

511 Puslapių. Kaina $3.50

Gaunami “Laisvės” Knygyne

Užsisakydami kartu prisiųskite ir mokestj. Pinigų 
perlaidas (money orderius) ar čekius rašykite į

LAISVE
10&02 Liberty Avė., Ozoną Park, N. Y., 11417




