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KRISLAI
Tai bent streikas! • 
Didžiulė dovana 
Didelis nuostolis 
Irgi “bėda”!
Jų ir mūsų gimtadieniai
Kodėl neina i derybas 
Didėja ir didės 
Negalima nesijuokti

Rašo A. Bimba
Kai šitie žodžiai pasieks mū-į 

sų skaitytojus, New 
miesto važiuotės <

Taškento konferencijoje 
dideli nesklandumai

“LAISVES” VAJUS Prezidentas Charles de Gaulle

Taškentas, Tarybų Sąjun- 
i ga. — Veikliausias diplo
matas Indijos ir Pakistano 

: konferencijoje yra Tarybų 
į Sąjungos premjeras Kosy- 

’ i ginas. Jis laiko pasitari- 
Yorko ■ mus su viena delegacija, 

darbininkų I paskui su kita, bandydamas 
streikas .jau gal bus praėjęs.I pašalinti tarp jų nesutari- 
Tai streikas, kokio šis didmies-; mus. Per kelias pirmąsias
tis rubino matęs. I^alyginti . cįienas delegacijos negalėjo 
saujele organizuotu darbimn- i .. ,. ,2................ ---- [susitarti del dienotvarkio

Pakistanas nori,
kų (tiktai apie 35,000) visą 
miestą paklupdė ant 
Tas tiktai 
kokia milžiniška jėga randasi 
organizuotų 
koše.'

įsivaizduokime, kas atsi
tiktų, jeigu Amerikos Darbo 
Eederacija-Industrinių Organi
zacijų Kongresas, septyniolika 
milijonų unijistų, pasakytų : 
Ponas prezidente, sulaikyk 
karą Vietname, sulaikyk krau- 

: io liejimą Vietname!
Nė iš vietos nebegalėti] pasi

judinti pragariška karo maši
na !

kelių, turinio.
dar kartą parodo, kad Kašmiro klausimas bū

tų atskirai svarstomas, kai- 
darbimnkų ran- ■ Vyriausįas §jos konfe

rencijos reikalas. Tuo tar
pu Indija su tuo nesutinka. 
Ji mano, kad užtenka apla
mai aptarti nesusipratimus, 
tarp Indijos iiV Pakistano 
ir stengtis sudalyti nepuo

šti tarti, v

jų šalių būtų užbaigtas. 
Stebėtojai pripažįsta, kad 
tarybinė diplomatija, ku
riai čia atstovauja prem
jeras Kosyginas, yra la
bai lanksti ir protinga, j 
Aišku, kad jeigu jai pavyk- 

'tų suvesti Indiją ir Pakis-1 
taną į daiktą, jos prestižas I 
labai pakiltų, nes būtų pa
šalintas taikai pavojus šia
me pasaulio kampe.
Konferencijoje ’Indijos de

legacijai vadovauja prem
jeras Šastri, o Pakistano— 
prezidentas Ayub Khanas.

New Delhi. — Jungtinės I 
Tautos sušaukė Indijos ir 
Pakistano karinių jėgų var 
dovų pasitarimą dėl prave- 
dimo jų rezoliucijos. O to
ji rezoliucija reikalauja, 
kad visos militarinės jėgos 
būtų tuojau ištrauktos iš 

I nesavų teritorijų. Mat, tiek 
I IndijS, tiek Pakistanas yra 
j užgrobę nesavų plotų ir

GAVIMUI NAUJŲ SKAITYTOJŲ
Vajus prasidėjo spalio 1 d. ir tęsis iki sausio 20, 1966 

KONTESTANTŲ STOVIS DABĄR YRA TOKS:
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Brooklyn, N. Y. vajininkai .........
Connecticut vajininkai ..................
J. Gendrenas, St. Petersburg, Fla. 
J. Jaskevičius, Worcester, Mass. . . 
New Jersey valstijos vajininkai .. 
So. Boston, Mass...............................
Geo. Šimaitis, Brockton, Mašs. . . 
S. F. Smith, Los Angeles, Calif........
Philadelphijos vajininkai ..............
S. Penkauskas - J. Blažonis, Lawrence, Mass. ...

apie taikos išlaikymą
Paryžius. — Respublikos 

prezidentas Ch. de Gaulle 
Naujųjų metų proga kalbė
jo per radiją ir televiziją.

Jis pasakė, kad Prancū- 
• zija įžengia į naujuosius 

_______ ____ rim
ties aplinkybėmis. N or s 

! yra sunkumų, kuriuos dar 
į i reikia įveikti, pasakė jis,

Punktai 
. 10,048;

OHli i ACV A IIULLJ tl VLJA

' ‘ rinn 1966 metus taikos ir ri .. 5400 
.. 4656 

.'. . 4272 i
4268 i 1 jvcmw, J1O,

■ ' U:?? ' “didelis susirūpinimas, ku- . . 4244 ----  --------
3136
3088
2904

Mildred Friberg, Chicago',
Scranton, Pa. ....................

šios dienos “Laisvėje” skai
tysite korespondenciją iš St. 
Petersburg, Fla. Rasite, kad 
to tolimo miesto Lietuvių Lite
ratūros Draugijos kuopa nu
tarė pasveikinti “Laisvės” da
lininkų suvažiavimą net su 
penkiais šimtais dolerių!

Prašome visas kitas koloni- 
jas šj gražų pavyzdį pasekti Į 
ir atsiųsti suvažiavimui pasvei- j 
kinimų su linkėjimais ir para- > 
ma. J

♦> ---------
įžymaus Amerikos komunis- i 

tų veikėjo Jack Stachelio štai- I 
r gi mirtis labai didelis, i 
skaudus darbininkų judėjimui 
nuostolis. Tai buvo neišsemia
mos energijos veikėjas. J ko- 

v munistų gretas jis atėjo iš dar 
Jaunųjų Socialistų Lygos. Tai 
buvo daug daug metų tam at
gal. Ir per tą ilgą laiką nė vie
nai dienai jis nebuvo pasitrau- . 
kęs iš šių gretų.

limo, nekariavim
Kadangi Tarybų Sąjunga ’ 

šią konferencija/ tarp Indi- j 
jos ir Pakistano sušaukė, • 
tai jos diplomatams labai juos savo ranpose tebepa- 
rūpi, kad jinai, pasisektų, laiko, nors kariniai veiks- 
kad konfliktas tarp tų dvie- i mai tarp jų jau sulaikyti.

Lietuvos sporto ir muzikos 
laureatai 1965 metais

J. Stanienė, Baltimore. Md. 2404
M. Valilionienė, Miami. Fla. 2380
Great Neck—Huntington, N. Y. 1740 M. žiedelis. Nashua, N. H. 
ALDLD 87 kp., Pittsburgh, Pa. 1584 L. Tilwick, Easton, Pa. ... 
V. Kralikauskas,

Lawrence, Mass...................
M. Uždavinis, Norwood, Mass.
Kanadiečiai ............................
Rochester, N. Y.......................
LLD 20 kuobps Moterų skyrius,

Binghanfton, N. Y............  962
B. Sutkus, V. Taraškienė,

San Francisco, Calif.......... 888

1344
1092
1070
1008

j K. Naravas, Shenandoah, Pa.
O. Žilinskienė. Plymouth, Pa.
G. Žebrys, Cleveland, Ohio
Vera Smalstis Detroit, Mich.
J. ir M. Alvinai Yucaipa, Calif.
C. K. Urban. Hudson, Mass.
M. Aranuk, Detroit, Mich..........

ris mus pagaudavo anks
čiau: nuolatinis politinis 
sąmyšis, artėjęs krachas, 
maišto grėsmė — visa tai 
tik slogūs prisiminimai, jei- 

?88I £u Pe nepamiršti visiškai.” 
4801 Prezidentas pabrėžė, kad 

■ I Prancūzija nedalyvauja jo- 
3921 kiuose konfliktuose. “Ir 

mes darome viską,—pridū- 
252 re jis, — kad nebūtume at- 

| sitiĮ<tinai įtraukti i bet, ko- 180

300

Užsienio politikoje, toliau 
kalbėjo prezidentas, remda
miesi atgauta nepriklauso
mybe ir nekeisdami savo 
draugiškų ryšių bei sąjun
gų, mes galime: atnaujin
ti Bendrosios šešių šalių 
rinkos organizaciją sąlygo
mis, kurios turi būti teisin
gos ir protingos, ir su vil
timi, -kad šiuo pagrindu 
prie jos prisijungs kiti kai
mynai; dar labiau išvysty
ti savo ekonominius, moks
linius, techninius ir politi
nius santykius su Rytų ša
limis ; užmegzti platesnius 
santykius su Kinija; su 
stiprinti draugiško mūsų 
tautos bendradarbi avimo 
ryšius su Afrikos, Tolimų
jų Rytų, Azijos, ir Loty- 
nu Amerikos tautomis, v

Koks ten K. Audrietis iš Va
karų Vokietijos buvęs nusida
vęs į mūsų gražiąją Lietuvėlę 
ir ten pastebėjęs dar vieną 
baisų dalyką. Lietuvoje net ir 
kolūkiečiai nebekepa duonu
tės namie. Ją perka gatavą iš
keptą.

Argi ne baisu ?
F Sprendžiant pagal tą, kur 
duona yra kepama, tai mūsų 
vargšė Amerika jau seniai 
yra gal visame’pasaulyje “ne
laimingiausia” šalis. Namie 
duonutę kepti? Ar jau tu vi
siškai iš proto išsikraustei ? !

Pastebėjau, kad ir Lietuvoje 
įėjo j madą veikėjų gimtadie
nius viešai gražiai atžymėti. 
Va, neseniai savo

v gimtadienius atšventė 
nas Venclova, Motiejus 
mauskas ir visa eilė kitų man 
pažįstamų veikėjų.

* Ir galvojau aš: jie švenčia 
savo 60-uosius gimtadienius, o 
mes savo 60-uosius gimtadie
nius jau seniai ir pamiršome. 
Pas mus jau labai madoje 
džiaugtis ir didžiuotis 70-ai- 
siais, 75-aisiais, net jau ir 80- 
aisiais gimtadieniais. Gerokas 
skirtumas, ar ne?

I Kitas didelis skirtumas: jie 
ten jau turi kam jų vietas už. 
imti, o mes gi nebeturime.

kį karą...” Po to de Gaulle ! -------------
nurodė šalies laimėjimus ’ Paryžius. — Prancūzijos 

' įvairiose veiklos srityse, i prezidentas De Gaulle pa- 
j priminęs, be kita ko, k a d ' siuntė konfidencialų laišką 
I praėjusiais metais paleido į JAV prezidentui Johnsonui.
pirmuosius Žemės palydo-' Sakoma, laiške kalbama 
vus. ’apie karą Vietname.

Brooklyno ir apylinkės vajininkas Valys Bunkus 
pridavė naują prenumeratą ir pluoštą atnaujinimų.

Dėl Connecticut valstijos, sekanti vajininkai pasi
darbavo: Amelia Juškevičienė, stamfordietė, pridavė 
naują prenumeratą ir atnaujinimų; J. Margaitis, wil- 
sonietis, J. J. Ynamaįtis, waterburietis ir J. Patkus, new- 
hąvenietis, prisiuntė atnaujinimų. .. , .

Jurgis Gendrenas, St. Petersburg, Fla. (LLD 45 kp. 
vajininkas) prisiuntė tris naujas prenumeratas ir at
naujinimų. ' . *

J. Jaskevičius, Worcester, Mass., prisiuntė dvi nau
jas prenumeratas ir atnaujinimų.

New Jersey valstijos vajininkai pasidarbavo su at
naujinimais — T. Kaškiaučius, newarkietis, K. Pociūnas, 
elizabethietis, ir F. Šimkienė, arlingtonietė.

So. Bostono vajininkai: H. Thomas, Hingham, pri
siuntė naują prenumeratą, o S. Rainard, Dorchester, 
atnaujinimų.

George Shimaitis, Brockton, Mass., prisiiuntė dau-
(Tęsinys 6 pusi.)

Profesoriai remia savo 
streikuojančius kolegas

New Brunswick, N. J.— streikas, tai kai kur mano- 
Rutgers Universiteto (ku- ma, kad universiteto vado- 
ris priklauso Jersey valsti
jai) Amerikinės Profesorių 
Sąjungos skyrius išleido at
sišaukimą, raginantį visus 
amerikinius profe s o r i u s 
saugotis, neiti į St. John’s 
universitetą streijdaužiauti.

St. John’s universitete, 
kaip žinia, šiuo metu vyks
ta profesorių ir dėstytojų

Vilnius.—Dienraštis “Tie- Į konkursas, k u r į surengė 
Lietuvos Kultūros ministe
rija.^

Konkurse, kuris vyko 
gruodžio 8, 12 ir 15 dieno
mis, dalyvavo penkiolika 
jaunųjų Lietuvos pianistų.

Pirmame ture pianistai 
privalėjo paskamb i n t i po 
šešis kūrinius, jų tarpe po 
tris M. K. Čiurlionio preliu
dus. Antrojo turo progra
ma — sudėtingesnė. Tai— 
J. H,aydno, V. A. Mocarto 
ar L. Bethoveno sonatos 
pirmoji dalis, dvi tarybinių 
kompozitorių pjesės, viena 
jų — lietuvių k o m p ozito- 
riaus ir . M. K. Čiurlionio 
didžioji fuga op.

Trečiame ture konkurso besitęsia. 
dalyviai turėjo atlikti kurio sitarimai tarp streikuoji 
nors koncerto fortepijonui jančife7 atstovų (unijos va-1 
su orkestru I arba II-III da- dovų) komiteto narių, 

įlis ir du M. K. Čiurlionio čiau jie kol kas nedavė tei- 
; kūrinius pasįrinkinai iš op. giamu vaisiu.
32 ar op. 33.

Vertinimo komisijai pk- 
mininkavo Kompozitorių 
sąjungos pirmini n k a s EI. 
Balsys. Jo nariai — di
džiojo menininko sesuo J. 
Čiurlionytė, kompozitoriai 
J. Juzeliūnas, S. Vainiūnas, 
muzikologas V. Landzber- 

zgis ir kiti.
Laureatai — Vilniaus Pe

dagoginio instituto dėsty
tojas Augustinas Maceina 
(I laipsnio diplomas), kon
servatorijos abso 1 v e n t a s 
Raimondas Kontrimas (II 
laipsnio diplomas), konser
vatorijos studentės Noima 
Mlinarskytė ir Birute Vai- 
niūnaite (abiem — III laips
nio diplomai).

i sa” š. m. 1 d. laidoje pa- 
i skelbė tokią įdomią žinią 

inhai aP*e Lietuvos sportininkus:
I “Rekordinis ‘Sporto’ skai
tytojų skaičius — 2,270 — 
dalyvavo, renkant dešimt 
geriausių 1965-aisiais me
tais Tarybų Lietuvos spor
tininkų. Kas gi tapo šio 
dešimtojo konkurso laurea
tais?

Pirmuoju pri pažintas 
krepšininkas M. Paulaus
kas, šalies rinktinės daly
vis, apdovanotas Europos 
pirmenybių aukso medaliu, 
sėkmingai pasirodęs dauge
lyje tarptautinių varžybų. 
M. Paulauskas surinko 17,- 
796 taškus. Triskart Euro
pos bokso čempionui R. Ta
muliui atiteko antroji vie
ta—17, 322 taškai. Trečiuo
ju laureatu tapęs pirštinės 
meistras, irgi žemyno čem
pionas. D. Pozniakas su
rinko 15,249 taškus. Sekan
čias dvi vietas užėmė leng
vaatlečiai A. Aleksiejūnas 
ir K. Urentas, šeštoji yra 
stalo tenisininkė. L. Balai- 
šytė. Dešimtuke ir dar vie
nas boksininkas — A. Zur- 
za. Lengvaatletei F. Karob- 
lienei atiteko aštuntoji, 
krepšininkei L. Vinčaitei— 
devintoji ir lengvaatlečiui 
B. Burokui—dešimtoji vie
ta.

Taigi dešimtuke gausiau
siai atstovaujama ‘sporto 
karalienė’ lengvoji atleti
ka; čia ji turi net keturis 
savo ‘įgaliotinius.’ Pirmą 
kartą laureatų tarpe yra 
trys boksininkai.”

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
STREIKAS 
TEBESITĘSIA

New York. — Važiuotos 
darbininkų streikas, prasi
dėjęs š. m. sausio 1 d., te-

. Nors vyksta pa-1

■

vai ieškos streiklaužių ki
tuose universitetuose.

St. John’s Universitetas 
yra katalikų žinioje — dva
sininkija ten viską valdo. 
Tačiau, atsiranda kunigų ir 
net prelatų profesorių, ku
rie šiandien streikuoja, rei
kalaudami daugiau laisvės 
sau ir kitiems profeso
riams bei dėstytojams.

60-uosius 
Anta- 

; Šu-

Kolumnistas James Reston 
filosofuoja, todėl vietnamie
čiai nenori eitV su amerikie
čiais į derybas. Viena, kad 
amerikiečiai neturi jokios tei-

(Tąsa 5-me pusi.)

Tolydžio miestas tebėra 
paralyžiuotas. Lengv o m i s 
mašinomis (automobiliais) 
važinėją žmonės, užkemša 
gatves taip, kad dažnai rei
kia valandą kitą stovinėti. 
Tuneliai ir tiltai užkimšti 
mišinomis. Milijonai žmo
nių darbininkų negali pa
siekti savo darbav iečių, 
tuo būdu jie negauna algų, 
neturi iš ko pragyventi.

Miesto majoras John 
Lindsay sako, kad jis dės 
visas pastangas “kuo grei
čiausiam streiko baigimui.”

Michael Quill dar vis te
bėra ligoninėje, bet jo svei
kata, sakoma, gerėja. Ki
ti aštuoni unijos vadovai 
tebesėdi kalėjime.

6 milijonus dolerių. Tokius 
nuostolius miestas panešė i 
taksais (“sales taxe”) ir ki-1 
tokiais iškaščiais. Pavyz
džiui, miestas turėjo mokė- 

j ti daugeliui tarnautojų už, 
I viršlaikius — vis dėl strei- 
, ko.

įa_ i Matyt, dėl to nusigandęs 
miesto majoras Mr. Lind-, 
say prašė prezidentą John- 
soną, kad jis įsikištų į strei
ką, kad padėtų sutaikinti 
važiuotės darbini n k u s su 
Transit Authority.

Pasmerkė karą kaip 
agresiją Vietname

Atlanta, Ga. — Civilinių 
teisių o r g a nizacija “Stu
dent Nonviolent Coordinat
ing Committee” pasmerkė 
vyriausybės vedamą karą 
Vietname. Organizacija šį 
karą laiko nepateisinama 
agresija prieš Vietnamo 
žmones ir reikalauja, kad 
jis tuojau būtų sulaikytas.

Tragedija tarybinėj šeimoj
Maskva. — Praėjusią sa- bėgti laiptais į viršų. Pa- 

vaitę Maskvoje mirė nuo I lipėjusi, ji griuvo. Pasiro- 
žaizdų įžymi tarybinė spor-1 dė, ji buvo mirtinai sužeis- 
tininkė — ledo čiuožinėtoja ta. Sakoma, Sergejus ją 
Inga Voronina. Ji mirė nuo peiliu sužeidė. Sportinin- 
žaizdų, kurias peiliu pada- kė mirė vyro glėbyje, 
rė įpykęs jos vyras Serge-' 
jus Voroninas.

United Press Internatioii- 
al žinių agentūra Maskvoje 
dalyką taip apibūdina. Vo- 

I roninai aštriąi susiniovė | 
! ties apartmento durimis. Į 
' Na, ir staiga Inga pradėjo I tas.

Tuomet Voroninas pašau
kė policiją ir pasakė:

—Prašau mane areštuoti; 
aš esu kaltas dėl mano 

Į žmonos mirties.
Sergejus ir buvo areštuo-

Vilnius. — Pasibaigė pir- Vatikanas. — Popiežius
masis respublikinis M. K. Povilas VI-asjs vėl paragi- 
Čiurlionio vardo pianistų no pasaulinę taiką.

New York. — Niujorko 
važiuotas streikas šiam 
miestui kasdien atsiėjo apie

Taškentas. — TSRS pre
zidentas Aleksejus Kosygi
nas yra pasitenkinęs Indi
jos ir Pakistano pasitari
mais. Jis sako, kad jie 
duos teigiamų rezultatų.

sieninės politikos. Dabar V aluZlOS SUSinipinimaS ; įas komitetas pasiskelbė, 
cfnJpnhl niintaikftinię ' kad jis atstovauja 322 uni- siuaeniŲ nuoiaiKomis , vei.bitetams bei kolegijoms, 
Washingtonas. — Viskas kurių net 477,000 studentų 

rodo, kad prezidentas pritariu karui ir remią pre- 
Johnsonas labai susirūpinęs | zidentą Johnsoną. Šitą ko- 
Amerikos studentijos de
monstracijomis prieš Viet
namo karą. Tos demonst
racijos, aišku, labai jaudi
na ir prieškariniai nuteikia 
plačiausias jaunimo mases.

Tai štai ir tapo sukurtas 
taip vadinamas “Nacionali-i 
nis Studentų Komitetas Gy-

miteto pažadą oficialiai pri
ėmė vyriausybės vardu vi
ceprezidentas Humphrey.

Washingtonas. — Neame- 
rikinės Veiklos Komitetas 
paskelbė, kad septyni Ku- 
Kluks Klano vadai bus kal
tinami pažeminimu Kon
greso. Mat, jie atsisakė, . I iTAciu, jie Aioioanc

nimui Vietnamo, tai yra, liudyti apie šiol teroristų 
rėmimui karo ir visos už-‘ organizacijos veiklą.
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“Ar važiuosime į Lietuvę?..”
TOKIŲ KLAUSIMŲ mes gauname nemaža. Tiesiog 

žmonės klausia, ar šiemet JAV lietuvių grupės, kaip tu
ristai, vyks į savo tėvų šalį paviešėti?

“Laisvės” redakcija neužsiimdinėja žmonių-turistų į 
Lietuvą važiuoti organizavimu, ir mes negalime pasakyti 
specifiškai: vyks ten JAV lietuviu turistai šiemet, ar ne?

Mums, tačiau, atrodo taip: jei tik “politinis klima
tas” bus neblogas, jei, sakysime, karas neprasidės, jei 
šaltasis karas nepaaštrės, tai kodėl Lietuvon nenuvykti ? 
Kodėl nepamatyti, kaip ten mūsų broliai ir sesės gyvena, 
kaip stato naują Lietuvą, kaip jiems sekasi statyboje į

1966-ieji metai Lietuvoje, atrodo, bus “ramūs”—Ae- 
bus ten jokių didelių iškilmių, kurios atkreiptų pasaulio 
lietuvių dėmesį. Pernai, pav., buvo jubiliejiniai metai, 
1967 metais sukaks 50 metų Spalio revoliucijai—tai bus 
didžiulis sąjūdis ir Lietuvoje.
didžiulis sąjūdis ir Lietuvoje.

BET REIKIA NEPAMIRŠTI, kad lietuvių tautos 
priešai, visokie' jos atplaišos, “veiksniai” ir šiemet darys 
visa, kad tik kuo mažiau žmoniij į Lietuvą važiuotų. Tie, 
kurie manote savo .tęvų žemėn nuvykti, supraskite, kad 
“veiksniai”—klerikalai, tautininkai ir socialdemokratai— 
jus šmeiš, niekins, biauros dėl to, kad išdrįstate pama
tyti gimines, savo artimusosius, savo gimtąją žęmę!

“Veiksniai” juk jdaro visa, kad Amerikoje gyveną 
lietuviai atsisakytų susitikti su tais littuviais, kurie at
vyksta iš Tarybų Lietuvos kaip turistai arba kaip moks
lininkai. Žiūrėkite, kokį pragarišką riksmą jie sukėlė 
dėl to, kad mokslininkas, akademikas d-ras J. Kubilius 
turėjo pasitarimą su kai kuriais dipukiškais lietuviais 
Cicero mieste! Jie skundė valdžiai rektorių J. Kubilių! 
Jie visaip dabar bando įkąsti J. Kreivėnui, kurio na
muose J. Kubilius susitiko su keliais veikėjais. Kaip 
tai, girdį, Kreivėnas tokius dalykus leido!..

Sakome, “veiksniai” siunta-dūksta. Ir jie, kaip des- 
peratai, dar labiau dūks ir sius prieš kiekvieną, kuris 
taria gerą žodį savo gimtajam kraštui—Tarybų Lietu
vai.

Bet ar doras žmogus, tikras savo tautos patriotas, 
turi viso to paisyti? Juk „parsidavėlių, niekšų, liaudies 
priešų mūsų* tautoje visuomet buvo; atsiminkime Olš- 
šauskus, Antanavičius, Laukaičius. Supraskime, kad 
“veiksnių” eilėse šiandien yra impulevičių, ant kurių 
rankų dar nenudžiūvo nekaltas žmonių kraujas!

KAIP MŪSŲ TAUTOS pasisekimai į pasiutimą va
ro tūlus “veiksnius,” liudija ir toks dalykėlis.

Neseniai Portlando mieste, Oregon valstijoje, buvo 
suorganizuota Tarybų Sąjungos Vaikų meno paroda. Ir 
štai tūlas V. J. klerikalų laikrašty “Draugas” (š. m. 
sausio 4 d.) rašo:

“Palyginti nemaža vaikų darbelių buvo parodyta 
iš Baltijos valstybių. Ant tų darbelių buvo gana taisyk
lingai užrašytos Vaikų pavardės, vardai ir kilimo vie
tos: “Lithuanian Republic,” “Estonian Republic,” “Lat
vian Republic.”

Kiekvienas doras lietuvis, estas, ar latvis, savo tau
tos patriotas, galėjo tik pasidžiaugti tuo, kad jų brolių 
ir sesučių vaikai daro progresą mene. Bet ne taip pa- ) 
sielgė “veiksniai.” Jie parašė prieš tai “viešą protestą.”

Ar gi tai ne besmegenių darbas?!
Atskilę nuo savo tautos, praradę politinę dorą, žmo

nės gali kvailiausius dalykus padaryti!

VISA TAI RODO, kad dori lietuviai, n&siūrint, kur Į 
jie begyventų, privalo suprasti ne tik ką p£tys daro, o ir 
ką piktas mūsų tautos priešas bandys daryti.

“Veiksnių” gretose pilna buvusių smetoninių, o vė
liau hitlerinių šnipų-provokatorių, kurie Amerikoje sa
vo “profesija” tebesiverčia.

Tuo pačiu kartu visuomet žinokime: Ateitis pri
klauso liaudžiai, ateitis priklauso mums, kurie darbuo
jamės už kultūrinius ryšius su savo tauta, kurie kovo
jame už pasaulines taikos išlaikymą!

Apie mirusių laidojimą
Mokslas sako, kad gilioje 

senovėje, kada labai dar 
mažai buvo žmonių, . kurie 
sunkiai darė pragyvenimą, 
tai mirusių nelaidojo, bet 
palikdavo ten, kur jie mi
rė.

Laikui bėgant pas įvai
rias žmonių, grupes. išsivys
tė papročiai mirusius laido
ti.. Tų papročių buvo daugy
bė. Daugiausiai laidojo į že

*

Canada, Lat. Amer., per year, 110.00
Canada, Lat. Amer., 6 months, $5.50 
Foreign countries, per year, $12.00 
Foreign countries, 6 months, $6.50

mę, bet buvo ir tokių, kurie 
mirusius įkeldavo, į me
džius.. Sakoma, kad tokio 
papročio dar ir dabar laiko
si kai kurie indėnai Pietų 
Amerikoje. Kiti mirusius 
skandino, o dar kiti sude
gindavo.

Ir dabar pasaulyje da”r 
yra daug skirtingų papro
čių mirusių laidojimui.

Kas ka rašo ir sako
“VADUOTOJŲ” 
TARYBOS NAUJA 
VALDYBA

Amerikos Lietuvių Tary
ba (Altas) turi naują val
dybą. Kaip žinia, L. ši
mutis, verčiamas klerikalų, 
pasitraukė iš pirmininko 
vietos, o P. Grigaitį iš sek
retoriaus vietos išjojo lau
kan tautininkai, susidėję su 
klerikalais.

Dabar naujas ALTo pir
mininkas yra A. J. Rudis, 
o sekretorius — E. Bart
kus.

Šimučio, Grigaičio, Vai- 
dylos vadovaujamas ALTas 
labai apsikiaulino, nes tie 
vyrukai rūpinosi tik tuo, 
kad kur toliau pavažiuoti, 
pabaliavoti, paūžti ir pas
kui viešai pasigirti, kad jie 
“laisvino Lietuvą”!

Negalima tikėtis nieko 
geresnio ir iš naujų vadovų, 
kadangi, tiesą pasakius, vi
sa “veiksnių” politika yra 
politinis raketerizmas, pa
grįstas žmonių mulkinimu 
ir jų kišenių kraustymu.

ŽYMUSIS 
MOKSLININKAS— 
VLADAS LAŠAS

Š. m. sausio 3 d. Kaune 
mirė įžymus mokslininkas, 
akademikas d-ras Vladas 
Lašas.

Žurnalistas A. Vaivutskas 
paduoda iš paskelbto ofici
alaus nekrologo tokias 
svarbesnes apie velionį iš
traukas:

Po ilgos ir sunkios ligos 
Kaune mirė Lietuvos T S R 
Mokslų Akademijos narys- 
korespondentas Kauno Vals. 
tybinio Medicinos Instituto 
katedros vedėjas, medicinos 
mokslų daktaras Vladas La
šas.

Vladas Lašas gimė 1892 m. 
sausio 1 dieną Rokiškio ap
skrity, Paupės vienkiemy, 
valstiečių šeimoje. Baigęs 
pradžios mokyklą Rokiškyje 
ir gimnaziją Peterburge, 
velionis nuo 1910 metų stu
dijavo Peterburgo universite
to fizikos-matematikos fakul
tete, o po metų persikėlė į 
Tartų universiteto medicinos 
fakultetą. Jį baigė 1918 m. 
ir nuo šių metų iki 1921 dir
bo Rokiškio apskrities ligo
ninėje.

1922 m. įsteigus Kaune 
valstybinį universitetą. Vla
das Lašas dirbo profesoriumi. 
Universitete susikūrė fiziolo
gijos ir fiziologinės chemijos 
katedra, kuriai vadovavo iki 
paskutinių dienų. Beveik 18 
metų buvo renkamas medici
nos fakulteto dekanu. Jo 
pastangomis ir jam vadovau
jant buvo pastatyti medici
nos fakulteto rūmai ir Kauno 
universiteto klinikų komp- 

Jeksas.
Atkūrus tarybinę santvar

ką Lietuvoje 1 9 4 0 m., V. 
Lasas aktyviai dalyvavo Kau
no universiteto pertvarkyme 
ir vystyme. Išvadavus Tary
bų Lietuvą nuo hitlerinės 
okupacijos, veiksmingai įsi
jungė į mokslo įstaigų atsta
tymą ir Tarybinio mokslo 
vystymą respublikoje.

1946 m. buvo išrinktas Lie
tuvos Mokslų Akademijos ir 
skyriaus sekretoriumi. 1948 
m. buvo išrinktas Tarybų 
Sąjungos Medicinos Mokslų 
Akademijas nariu - korespon
dentu. ■ »

Velionis vienas ir su kitais 
autoriais yra paskelbęs dau
giau kaip 120 mokslo darbų. 
Savo moksliniame darbe Vla
das Lašas visuomet buvo 
materialistinėse pozicij o s e , 
aktyviai propagu oda v o di
džiųjų mokslininkų Sečenovo 
ir Pavlovo idėjas ir vadovau
damasis jomis savo darbe.

Tarybinis medicinos moks
las, tarybinė visuomenė Vla
do Lašo asmenyje/n e teko 
plačios erudicijos (mokslinin
ko, stambaus, ištikimo gim

tosios Lietuvos sūnaus.

L A I S

KAIP BUVO
PAGERBTI LIETUVOS
MOKSLININKAI

Praėjusiais metais Tary
bų Lietuvoje buvo pagerb
ta daug visokių įžymių 
žmonių: mokslininkų, me
nininkų, rašytojų, pedago- 
gogų, darbininkų ir kolū
kiečių. Visokie pažymėji
mai, ordinai, garbės ženklai 
buvo suteikti apie 17,000 
žmonių.

Tautos kultūrinis lygis 
sprendžiamas ir pagal tai, 
kiek ji turi mokslininkų, 
sakysime, mokslo daktarų. 
Lietuvoje, tenka priminti, 
mokslas labai plinta ir 

'^mokslininkai gerbiami. 
Lietuvos Mokslų Akademi
ja yra tas centras, Iš ku
rio trykšta į visas y puses 
mokslo spindųliaį^^Akade- 
mijos prezidentas — d-ras 
Juozas Matulis.

Praėjusių metų žurnale 
“Mokslas ir Gyvenimas” 
(Nr. 11) telpa trumputė 
apžvalga to, kaip Lietuvos 
mokslininkai buvo pagerb
ti. Mes čia ją paduodame 
mūsų skaitytojams:

TSRS Aukščiausiosios Ta
rybos Prezidiumas už laimė
jimus, vystant Lietuvos TSR 
liaudies ūkį, mokslą ir kul
tūrą, 1965 m. spalio 1 d. Įsa
ku apdovanojo TSRS ordi
nais ir medaliais 2,486 TSRS 
Lietuvos pramonės, transpor
to, statybos, žemės ūkio, pre
kybos pirmūnus, mokslo ir 
kultūros darbuotojus. Lenino 
ordinu apdovanoti 8 9 žmo
nės, Darbo Raudonosios Vė
liavos ordinu — 327, Garbės 
ženklo ordinu — 570, meda
liu “Už darbo šaunumą” — 
<70 ir medaliu “Už pasižy- Į 
mėjimą darbe” — 730 žmo
nių.

Tos pačios dienos Įsaku 14 
žmonių suteiktas Socialistinio 
Darbo Didvyrio vardas. Šis 
garbingas vardas suteiktas ir 
Lietuvos TSR Mokslų akade
mijos ilgamečiu i prezidentui, 
TSRS Mokslų akademijos na
riui korespondentui, chemijos 
mokslų daktarui, akademikui 
prof. Juozui Matuliui/
Tai didelis T. Lietuvos moks

lo įvertinimas. Prof. J. Matu
lio vadovaujama Lie t u v o s 
TSRS Mokslų akademija vir
to stambiu, mokslo centru. 
Prof. J. Matulis skiria daug 
laiko mokslo tiriamajam dar
bui. Garsūs jo moksliniai 
metalų nusodinimo darbai 
plačiai žinomi Tarybų Sąjun
goje ir už jos ribų. Prof. J. 
Matulis išauklėjo jaunų 
mokslininkų kartą. Jis yra 
žymus visuomenės veikėjas, 
Lietuvos “žinijos’’" draugijos 
valdybos prezidiumo pirmi
ninkas, vyrausiąs Tarybinės 
Liet. Enciklopedijos redakto
rius, eilės mokslinių tarybų 
narys, “Mokslo ir gyvenimo” 
redakcines kolegijos nars.

LietūvZs TSR Aukščiausio
sios Tarybos Prezidiumas š. 
m. spalio 15 d. įsakais ke
liems šimtams žmonių sutei
kė nusipelniusių dailininkų, 
meno veikėjų, artistų, moky
tojų, kultūros veikėjų, gydy
tojų, sveikatos darbuotojų, 
teisininkų, ekonomistų, inži
nierių, pramonės darbuotojų, 
statybininkų, žemės ūkio' 
darbuotojų, agronomų, vete
rinarijos gydytojų, zootech
nikų, melioratorių, miškinin
kų ir t. t. garbės vardus.

Drg. A. Venclovai suteik
tas Lietuvos TSR liaudies ra
šytojo, o aktoriui B. Bab- 
kaūskui, k o m p o zitoriui E. 
Balsiui, baleto solistui H. Ba
niui ir režisieriui J. Miltiniui 
— Lietuvos TSR liaudies ar
tistų garbės vardai.

Lietuvos TSR nusipelniusio 
mokslo veikėjo garbės vardas 
Nuteiktas šiems mokslinin
kams: prof. dr. K. Bieliukui, 
prof. J. Budzinskiui, prof. J. 
Bulavui, prof. dr. S. Gruody
tei, prof. dr. J. Indriūnui, 
doc. dr. J. Jurginiui, akad. 
dr. K. Meškauskui, prof. J. 
Niniųi, dr. J. Požėlai, prof, 
dr. B. Styrai ir prof. dr. A. 
Žiugždai.

Lietuvos TSR nusipelniusio

J. GRIGIŠKIS

ĮVAIRIAIS KLAUSIMAIS
Amerikos kapitalo galia 

Pietų Vietname
1965 metais Jungtinių 

Amerikos Valstijų banki
ninkų ir industrialistų ga
lia smarkiai padidėjo Pie
tų Vietnąme.

Trys didieji New Yorko 
bankai — Bank of Ameri
ca, Chase Manhattan Bank 
ir First National City ban
kas — susitarė Saigone at
sidaryti savo skyrius ir 
pradėti platų biznį, kuris 
gali duoti naujus milijonus 
pelno.

Taipgi ten turi daug ga
lios Morgan Guaranty Trus- 
tas ir Standard Oil korpa- 
racija. Ši korporacija tu
ri didžiulį aliejui apdirbti 
fabriką ir kitus transpor- 
tacijai aptarnavimus.

Keturių didžiųjų Amerk 
kos Statybos firmų sindika-į 
tas, kuriam vadovauja 
Morrison Knudson, yra pa
ėmęs savo kontrolėn 97% 
visos Pietų Vietnamo sta
tybos (patys vietnamiečiai 
kontroliuoja tik 3%). Di
dėjant Amerikos karinėms 
jėgoms, kartu didėja ir 
statyba, kuriai 1965 metais 
buvo išleista maždaug po 
15 milijonų dolerių kas mė
nesį. 1966 metais statyba 
dar pasididins, dar daugiau 
milijonų dolerių bus išlei
džiama.

1965 metais statybai bu
vo naudojami 22,710 Pietų 
Vietnamo darbininkų, ku
riems per mėnesį išmokėda
vo apie $800,000.7 Jie turė
jo dirbti po 10 ir daugiau 
valandų į dieną, šešias die
nas į savaitę, gaudami maž
daug po $35 į menesį arba 
po $1.40 į dieną. Jeigu tą 
sumą padalinsi į. valandas, 
tai daugiau neišeina kaip 
po 14 centų į valandą. Iš 
visų savo pajamų sindikatas 
teiš moka tik 5% samdo
miems vietnamiečiams.

Statybos sindikatas taip
gi turi pasisamdęs 1,433 
amerikiečius, kuriems mo
kėjo po $1,000 iki $1,400 į 
mėnesį, be jokių valdiškų 
taksų; taipgi jie apdrausti 
po $50,000 kiekvienas. Ame
rikiečiai ten yra užveizdos 
ir dirba visai lengvai, kuo
met vietnamiečiai sunkiau
sia dirba ir paneša baisų 
išnaudojimą.

Manoma, kad 1966 metais 
prie statybos dirbs apie 
60,000 v i e t n a miečių, nes 
statybos darbai vis didėja 
ir didėja.

Pietų Vietnamo pramonė, 
kiek jos ten yra, beveik išn 
imtinai Amerikos bankų ir 
korporacijų kontrolėje. 
Amerikiečių militarinės ba
zės yra geriausia JAV ka
pitalui apsauga. Todėl ban
kininkai priešingi taikai, 
jie nori karą vesti iki pil
nos pergalės. Jie nori, kad 
Pietų Vietnamo liaudis pa
siliktų vergijoje ir niekas 
neturėtų kištis į amerikie
čių kontroliuojamą koloni
ja.

Patarimai, kaip sveikatą 
užlaikyti

Garsusis širdies ligų spe
cialistas dr. Paul Dudley 
White teigia, kad krauja
gyslių kietėjimas gali pra
sidėti net pas 12 metų vai
kus, jeigu jie “nestovės ant 
savųjų kojų.”

Dėl neatsargumo kasmet 
apie 45,000 mokinių susi
žeidžia.

Dėl neatsargumo tūkstan
čiai žmonių žūsta automo
bilių nelaimėse.

mokslo ir technikos veikėjo 
garbės vardas suteiktas doc. 
M. Martinaičiui, doc. A. Ma- 
tukoniui ir prof. dr. J. Vid- 
montui.
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j Kalbanti skaičiavimo 
mašina

Jis nurodo, kaip “stovė
ti ant savųjų kojų.” Eidami 
į mokyklą vaikai turėtų 
pėsti eiti arba dviračiu va
žiuoti, o ne autobusu. Va
žiuodami autobusu, jie ne
turi progų pasimankštinti, 
mokykloje sėdėdami tajpgi 
negali mankštintis, tokiu 
būdu jie savųjų kojų ne
naudoja ir savo sveikatai 
kenkia.

Dr. White pataria dakta
rams ir tėvams būti pavyz
dingais mokytojais vaikams 
ir jaunamečiams, kuomet 
jų sveikatos prižiūrėjimas 
yra labai svarbus. Jie pri
valo mažiau valgyti, dau
giau vaikštinėti visą am
žių — nuo pat vaikystės iki 
žilos senatvės “ant savųjų 
kojų” būti.

Visoki vaistai daug gelbs
ti sveikatai, bet svarbiau
sia, kaip dr. White nurodo, 
tai ligų priežastį pašalinti, 
tuomet žmogaus sveikata 
bus tvirtesnė, nuo įvairių 
ligų apsauga geresnė ir 
tuomet žmonėms bus ma
lonesnis gyvenimas.

•
Nemalonūs duomenys
Viešosios sveikatos tar

nyba (Public Health Servy 
ice) paduoda sekamų duo
menų, kurie mums atrodo 
nemalonūs: <

Daugiau kaip 20 milijonų 
amerikiečių nebeturi savų
jų dantų; 10 milijonų betu
ri visai mažai sveikų dan- 
tų.

Kas keturios minutės 
miršta vienas tik dėl p e r 
didelio rūkymo. Nuo -ciga
rečių kąsmet miršta apie 
300,000 žmonių. . Tarp . rū
korių mirtingumas dvigubai 
didesnis, negu tarp nerū
kančių. •

. Pusė milijiono miršta nuo 
įvairių širdies ligų.

Apie 60 % dirbančiųjų 
triukšmingose vietose laips
niškai praranda girdėjimą.

Apskaičiuojama, kad kas
dien apie 1,300 žmonių ap- 
sikrečia venerinėmis (lyti
nėmis) ligomis. Apsikrėti- 
mai nuolat didėja.

Naują sistemą, kuri iš 
skaičiavimo mašinos kalbos 
forma perduoda informac“ 
ją, sukūrė firma “Interna 
tional business machines”. 
Garsinio atsakymo įtaisas 
IBM-770 įgalina perduoti 
telefonu kalbos forma skai- < 
čiavimo mašinos atliekamų 
milijonų komercinių opera
cijų rezultatus.

žodžius ir garsus į mag
netinį būgną įkalba žmo
gus. Kai tik duodamas už
klausimas, iš žodyno atsar
gos susigrupuoja žodžiai ir 
susidaro žodinis atsaky
mas, kuris tuojau pat per
duodamas telefonu. Infor
macija užklausiama suren
kant telefono diskų atitin
kamą numerį, šis užklausi
mas perduodamas į įtaisą * 
IBM-770, kuris išverčia jį į 
mašininę kalbą. Kai tik 
skaičiavimo mašina duoda 
reikiamus duomenis, garsi- > 
nio atsakymo įtaisas prade
da rinkti iš savo magneti
nio būgno žodžius ir garsus, 
apibūdinančius reikalauja
mus duomenis.

| Keistas receptas
Daugelis jaunuolių labai 

isunkiai pergyvena, kai ima 
! plikti. Tokie rūpesčiai kan
kindavo vyrus ir žiloje se-» . 
novėje. Žinoma, būdavo ir 
įvairių gydymo būdų, kaip 

: sustabdyti plaukų slinkimą.
Štai vienas receptas, kurį 
pateikė medikas ir filosofas 
Aleksys Pedemontanus 1620 
metąis Krokuvoje išleista-

i me veikale “Paslaptys”:
“Jeigu kas jaunystėje 

ima plikti, tai tą vietą jis 
turi patepti saldžiųjų*. mig- 
dolų aliejum, arba kiaulės 
tulžim, sumaišyta su alyvų, 
arba kurmio krauju, arba 
kalės pienu”. ” .

Salisbury. — Rodezijoje * x 
užėjo sausros. Baltųjų vieš
pačių valdžia daugiau esan
ti susirūpinusi sausra, negu 
Anglijos ir kitų kraštb pa-' 
skelbtu jai boikotu.

Cairo. — Egipto vyriau
sybė pasirašė sutartį su 
Jungti n ė m i’ s Valstijomis, 
pagal kurią ji iš Amerikos 
gaus $55,000,000 pagalbos.
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Krislai iš Lietuvos
Iš Lietuvos rašytojų 

suvažiavimo
Vakar Vilniuje baigėsi 

Lietuvos Rašytojų Sąjun
gos sUvažiavimas, trukęs 
dvi dienas. Jį atidarė Liau
dies rašytojas A. Venclova, 
trumpai pažymėjęs mūsų 
literatūros pažangą per be
veik 7 metus, praėjusius 
nuo III suvažiavimo, įvyku
sio 1959 m. sausio mėnesį, 
pasiūlė pagerbti atsistojimu; 
mirusius rašytojus, o taip 
pat paminėjo eilę rašytojų, 
apdovanotų premijomis, or
dinais, medaliais, garbės 
vardais ir A. T. Prezidiu
mo garbės raštais.

Apie pusketvirtos valan
dos užtruko Lenino premi
jos laureato, Sąjungos pir
mininko E. Mieželaičio pra
nešimas, kuriame jis smul-.
kiai išnagrinėjo laimėjimus 
visuose literatūros žanruo
se. Plojimais buvo sutiktas 
jo pareiškimas apie Vyriau
sybės ir Centro Komiteto 
rūpinimąsi literatūra. Taip 
pat plojimais buvo palydė
ti žodžiai, kuriais jis pa
žymėjo Liaudies rašytojo, 
Amerikos lietuvių veikėjo 
Rojaus Mizaros ir Liaudies 
rašytojo poeto V. Mykolai
čio-Putino nuopelnus bei pa
linkėjo jiems sėkmės toli
mesniuose darbuose. Prane
šimus apie valdybos veiklą 
padarė sekretorius Pocius 
ir revizijos komisijos pir
mininkas A. Bauža.

Lietuvos rašytojų pasvei
kinti atvyko atstovai iš vi
sų brolišku tarybinių res
publikų, taip pat iš Maskvos 
ir Leningrado, jų tarne žy
mūs rusų rašytojai V. Ko- 
ževnikovas ir S. Babajevs- 
kis. Latvių Rašytojų Są
jungai atstovavo lietuvis A. 
Sukauskis, išvertęs daug lie
tuvių rašytojų kūrinių į 
latvių kalbą.

Gyvai praėjo diskusijos, 
kuriose dalyvavo keliolika 
rašytoju, jutarne Ieva Si
monaityte, V. Reimeris, A. 
Baltakis, A. Maldonis ir kt. 
Jaudinanti laiška suvažiavi
mui atsiuntė V. Mykolaitis- 
Putinas, dėl ligos negalėjęs 
dalvvauti. Užbaigdami su
važiavimu rašytojai išrinko 
nauia valdvba, revizijos ko
misija ir delegatus J busi
mąjį Visasąjunginį rašyto
jų suvažiavimą.

Suvažiavimui buvo išleis
tas bibliografinis leidinys 
anie įvairaus žanro kūri
nius. išleistus tarp dvieju 
suvažiavimų. Iš jo matvt!, 
kad Lietuvos rašytojai 
smarkiai padirbėjo. O ypač 
stebina dideli knygų tira
žai, anie kuriuos buržuazi
jai yiešnataujant negalėjo 
ir svajoti.

Purvinų “žiburių” 
kliedėjimai

Ne taip seniai prisiekusių 
tėvynės purvintojų laikraš
tukas atspausdino eilinę pa
tarška, idėjes ją į lūpas 
kažkokio piliečio, buvusio 
Lietuvoje. Ži buvo, ži ne
buvo jis Vilniuje, nes re
dakcija neskelbia jo pavar
dės, prisidengdama nudėvė
ta formule, kad, girdi, jis 
bijąs dėl savo giminių, ku
riuos už jo blevyzgas galįs 
kažkas persekioti. Visa ra
šinėlio intencija skirta įro
dinėjimui, kad Vilniuje nei 
lietuvių, nei lietuvybės ne
galima surasti.

Reikia neturėti nė krisle
lio padorumo skelbiant to
kias atviras to neva “turis
to” melagystes, esą Vilniuje 
per radiją neduodama lietu

viškos programos, gatvių 
užrašai esą pirmoje eilėje 
rusiški, o žemiau lietuviš
ki... Galima padaryti išva
da, kad tas mistiškasis tu
ristas žiūrėjo į iškabą gir
tas atsigulęs, tad jam atro
dė viskas aukštyn kojomis, 
o ir radijo imtuvo tokiame 
stovyje nebepajėgė atsukti 
ant lietuviškos programos, 
kurią galima girdėti didžią
ją dienos dalį nuo 7 valan
dos ryto ligi pusiaunakčio. 
Gal tokiame stovyje jis atė
jo ir į įstaigą, negalėdamas 
susikalbėti nei lietuviškai, 
nei angliškai. O tai, kad 
atvykęs į Vilnių susitikti su 
giminėmis, atlikęs tokią ke
lionę, ir jų nepasikvietė at
vykti, galima padaryti išva
dą, kad jis tikrai kvailas ar 
trenktas buvo.

Normalus turistas Vilniu

I Iš LAIŠKO

Mylimas ir gerbiamas mūsų ■ 
rašytojas ir draugas į

... Antanas Venclova Lietu
voj mylimas ir gerbiamas 
ne vien kaip rašytojas, su
kūręs tokius įsimintinus 
veikalus, kaip r.o manai 
“Draugystė”, “G'imimo die
na”, memuarinė knyga “Pa
vasario upė”, eilėraščių rin
kiniai, gausūs straipsniai li
teratūros klausimais. Anta
nas Venclova mylimas ų* 
mėgiamas ir kaip žmogus— 
labai didelės kultūros, gi
laus intelekto, bene labiau
siai iš visų mūsų rašytojų 
pažįstąs pasaulio literatūrą, 
visuomet ir visiems gero 
linkįs žmogus.

Didelis humanistas, An
tanas Venclova nesiriboja 
vien literatūrinės . kūrybos 
darbu. Jis yra labai akty
vus visuomenininkas. Poka
rio metais dalyvavo visuose 
pasauliniuose taikos šali
ninkų kongresuose kaip Ta
rybų Sąjungos, delegacijos 
narys. DalyvayJo tenai kartu 
su tokiais įžymiais Tarybų 
Sąjungos rašytojais, kaip 
Michilas Šolochovas, 1965 
metais gavęs Nobelio pre
miją, kaip Leonidas Leono
vas, Nicholajus Tichonovas, 
Aleksandras Korneičiukas, 
Iii j a Erenburgas. Visi šitie 
kūrėjai yra mūsų Antano 
Venclovos ne vien kovų 
bendražygiai, bet ir asme
niški draugai, su kuriais jis 
palaiko nuolatinį ryšį, susi
rašinėja, bendrauja.

Antanas Venclova bene 
daugiausiai iš visų mūsų ra
šytojų yra keliavęs po Lie
tuvą ir po visa pasaulį. Tur 
būt jau nebeliko Europoje 
tokios valstybės, kurioj ne
būtų pabuvojęs A. Venclo
va. Paryžius ir Berlynas, 
Viena ir Roma, Atėnai ir 
Varšuva, Praga ir Budapeš
tas... Tai vis tokios vietos, 
kur mūsų raštojas jaučiasi 
kaip namie, kur jis turi 
gausius^ būrius draugų, yra 
laukiamas brangus svečias. 
Antanas Venclova keliavo 
ne vien po Eiuropą. Jis ap
lankė Kinija, išbūdamas jo
je ilgesnį laiką, aplankė In
diją, Islandiją. Ir kas pa
brėžtina : kur bebūtų keliavęs 
A. Venclova, visuomet jis 
laikė savo pilietine pareiga 
pasidalinti įspūdžiais iš ap
lankytų kraštų, papasakoti 
apie šitų kraštų gyvenimą 
ir žmones, jų kultūrą, sieki
mus, svajones. Todėl ir pa
sirodė jo kelionių knygos 
apie Kiniją, apie Indiją, 

je būtų pamatęs ir lietuviš
kų iškabų pirmavimą gat
vių užrašuose, ir krautuvių 
pavadinimuose, būtų paste
bėjęs būrius lietuviško stu
dentiško jaunimo, daugybę 
lietuviškų mokyklų, lietu
viškus teatrus ir koncertus. 
Vargiai ar per visą Vil
niaus istoriją lietuviai yra 
sudarę skaitlingiausią tau
tinę grupę, kaip yra dabar. 
Tai jau neminint apie lietu
viškai kalbančius kitatau-! 
čius, nes lietuviškai kalba Į 
dauguma žydų, daugelis ru- j 
sų, lenkų ir kitų tautybių j 
žmonių. Kas su blaiviomis; 
akimis atvažiuoja į Vilnių, 
tas pamato jame lietuvybės 
daugiau, negu kada jame 
yra buvę.

Bet ką čia kalbėti: seniai 
žinoma, kad vadinamuose 
“Tėvynės žiburiuose” teisy
bės apie Lietuvą su žiburiu; 
nesursi.

J. Paliukonis.

apie Islandiją, kelioninių ei
lėraščių knyga apie Italiją. 
Antanas Venclova ne vien i 
stebi gyvenimą, jis visuomet 
pasakoja apie tai, ką stebi.

Antanas Venclova, 
vėliausia fotonuotrauka

Iš pokalbių su juo maty- 
t i, kad dabar Antanas 
Venclova svajoja dar aplan
kyti Jungtines Amerikos 
Valstijas. Sveikata, beje, 
kelia jam truputi rūpesčio, 
nes iš tikrųjų kiek pabėgė
jusi, tačiau jis gyvena stip
ria viltimi dar pamatyti 
Ameriką, o svarbiausia, — 
karštai paspausti ranką sa
vo tėvynainiams pažangie
siems Amerikos lietuviams.

Paroje nėra tokios valan
dos, kurią negalėtum kreip
tis į A. Venclovą sunkiu tau 
momentu. Jo namų durys 
visuomet svetingai atdaros 
žmonėms. Su kiekvienu jis 
pakalbės, kiekvienam suras 
reikalinga žodį, gera pata
rimą, kiekvienam išteks mo
ralinės ir kitokios paramos.

Ypatingai jautriai priima 
jis jaunus pradedančius ra
šytojus, rūpinasi-jų kūrybi
niu augimu, kultūros lygio 
pakėlimu, daug ilgų vakarų, 
atitrūkęs nuo savo kūrybos, 
praleidži'a jis beskaityda
mas pradedančiųjų rašyto
ju kūrinėlius, iš visos šir
dies pasidžiaugdamas k a i 
jam pasiseka surasti naują 
talentą, kaip jis sako, lete- 
ratūrinę kibirkštėlę. Didelis 
jo dėmesys ir vyresniesiems 
rašytojams. Išleidi naują 
knygą arba paskelbi perio
dikoje naują kūrinį, jau ir 
žinai: gausi iš Antano 
Venclovos laiškutį arba pa
skambins jis tau telefonu, 
padėkos, pagirs, o jeigu rei
kia, tai ir pabars už nerū
pestingumą, stiliaus, kalbos 

paklaidas, ir vis draugiškai, 
su nuoširdžiausiu troškimu 
padėti tau, paskatinti, para
ginti dirbti dar geriau, 
veržtis tolyn. Šis Antano 
Venclovos bruožas itin 
brangus mums visiems.

Antanas Venclova arti
mai draugauja ne vien su 
rašytojais, artistais meni
ninkais, bet ir su papras
tais žmonėmis, atidžiai įsi
klauso į jųjbalsą, gilinasi į 
jų gyvenimo buitį, reikalus, 
rūpesčius. Jo asmeniniame 
archyve yra laiškai tokių 
įžymių žmonių, kaip rašy
tojai Tomas Manas, Upto- 
nas Sinkleris, tačiau jame 
yra ir šimtai laiškų, parašy
tų sugrubusia nuo darbo 
ranka paprastų žmonelių, ir 
aš atvirai pasakysiu: pa
prastų žmonelių laiškus A. 
Venclova saugo taip pat 
tauriai, kaip ir pačių įžy
miausiu pasaulio garseny
bių. Jie brangūs jam kaip 
gyvų savo amžininkų balsai, 
kaip ryšys su gyvu gyveni
mu.

Pastaruoju metu kiek pa
šlijo, kaip' jau sakiau, A. 
Venclovos sveikata. Tačiau 
iis nė nemano demobilizuo
tis arba bent sumažinti sa« 
v o kūrybinio bei visuomeni
nio darbo krūvį. Stebint jį 
kasdieniniame g v v e nime 
dar ir dar karta isitikini ta 
didžia tiesa, kad visokioms 
ligoms ir visokiems negala
vimams nugalėti svarbu ne 
tiek gydytojų patarimai ir 
vaistai, kiek paties žmogaus 
valia, jo pasiryžimas nuga
lėti vifeus negalavimus ir vi
sas ligas. Šita prasme A. 
Venclova duoda labai gražų 
navyzdi visiems nusiminė- 
liams ir pasidavėliams, nu
kabinantiems rankas nuo 
mažiausio dilgterėjimo kur 
nors šone ar iššokusio skau- 
dulėlio ant apatinės lūpos. 
Atvirai tariant, A. Venclo
vos akyse žmonės gėdinasi 
kalbėti anie savo ligas, o 
stengiasi pasitempti, kaip 
sakoma, paimti save į ran
kas.

1966 metų sausio 7 dieną 
visi ateisime pas ji, savo 
dranga Antaną Venclovą, 
pasveikinsime su 60-ties me
tu jubiliejum, ir pasveikin
sime būtent kaip savo drau
gą, kaip žmogų, o kartu ir 
kaip įžvmų rašytoją huma
nistą, kovotoją už taikos 
išsaugojimą pasaulio tautų 
tarpe, linkintį visoms tau
toms ramaus kūrybingo gy
venimo, laimės, švies i o s 
jaunųjų kartų ateities. Bet 
mes ne vien sveikinsime jį, 
o kartu ir palinkėsime gy
venti ir nugyventi sekantį 
šešiasdešimtmetį, būti vi
suomet sveikam; kūrybin
gam, laimingam asmeninia
me gyvenime ir turėti viso
keriopos sėkmės visu o s e 
darbuose.

Juozas Baltušis 
Vilnius. 1965-XII-8

Susitikimai su Amerikos lietuviais
Jau daug Amerikos lietu

vių grupių lankėsi Lietuvo
je. Veržėsi jiems ašaros po 
keliasdešimt metų pama
čius savo gimtąją žemę, ne 
vienas ją bučiavo. Su dau
geliu iš svečių teko susipa
žinti, kai jie lankėsi mūsų 
respublikoje. Ir vykdamas į 
Jungtines Valstijas, galvo
jau, kad gal teks ten su jais 
susitikti. Pirmas susitiki
mas buvo visai netikėtas, 
bet ne su Amerikos lietu
viais, o su senute nuo Mosė
džio, kuri skrido pas sūnų 
į Kanadą. Jos bufetas buvo 
į Amsterdamą ir iš ten į 
Kanadą, o ji sėdo į lėktuvą, 
skrendantį į Briuselį. Kal
bėti moka tik žemaitiškai ir 
su nieku negalėjo susikalbė
ti. Skundėsi, kad jos nie
kas nesupranta ir gali ją 
pražudyti. Kiek galėjau, 
stengiausi padėti, ir ji pa
pasakojo, kad dar du lietu
viai skrido iš Maskvos, bet 
jie išlipo Amsterdame, o 
daiktai atskrido i Briuseli, c c

Pirmas susitikimas su A- 
merikos lietuviais Įvyko Či
kagoje “Mildos” teatre. Tai 
didelė salė, kurioje gali tilp
ti apie 900 žmonių. Ir čia 
tuo metu vyko Čikagos lie
tuvių “Vilnies” laiįtra&čio 
koncertas. Dalyvavo clrorai, 
kurie turi didžiules tradici
jas ir yra Susikūrę prieš ke
lias dešimtis metų. Šie dar
bininkų chorai perkėlė iš 
gimtojo krašto lietuviškas 
svajingas liaudies dainas. 
Dabar tų chorų repertuare 
yra ir energijos, gyvenimo 
patoso kupinos tarybinės 
dainos, klasika, liaudies de
mokratijos šalių ir Ameri
kos dainos. Choristai, nesi
gailėdami laiko, jau daugelį 
metų aktyviai lanko repeti
cijas, populiarina lietuviš
kas dainas ir muziką, vis 
plačiau repertuare pasireiš
kia-ir kitų tarybinių tautų 
dainos. Prieš prasidedant 
pertraukai, “Vilnies” laik
raščio redaktorius drg. J. 
Jokubka pristatė mane pu
blikai ir pasakė gražią kal
bą. Pertraukos metu buvau 
gausiai apsuptas Amerikos 
lietuvių, kurie buvo lankęsi 
Lietuvoje, džiaugėsi mūsų 
respublikos pasiek imais, 
puikiomis dienomis, praleis
tomis prie Baltijos jūros ir 
Druskininkuose. Pasakojosi 
apie savo gyvenimą Ameri
koje. Jų dauguma tai tie 
mūsų tautiečiai, kurie, ge
nami skurdo, turėjo palikti 
savo Tėvynę ir ieškoti duo
nos svetur, tai darbo žmo
nės, kurie be savo tvirtų 
rankų daugiau jokių turtų 
neturėjo. Jų gyvenimas bu
vo sunkus ir niūrus, jie dir
bo visur iš peties. Nebuvo 
tokio darbo, kur jie nebūtų 
pVitaikę scavo jėgų. Įgim
tas taupumas, atsisakymas 
nuo daugelio poreikių padė
jo sukaupti tam tikrą nuo
savybę, kad jie galėtų kaip 

nors užtikrinti sau senatvę. 
Daug padėjo ir tai, kad ka
rų laikotarpiu Amerikoje 
buvo labai aukšta konjunk
tūra, šalis nepergyveno jo
kių karų ir jų sukeltų 
griaunančių padarinių. Da
bar ne vienas jų, nors ir tu
ri susitaupęs skatikų senat
vei, aktyviai kaip praeityje, 
dalyvauja visuomeninėje 
veikloje, dainuoja, ruošia 
vakarus, patarnauja sve
čiams, gamina lietuviškus 
valgius. Beveik visuose va
karuose teko ragauti ska
niai iškepto lietuviško ku
gelio.

Čikagoje, Bostone ir Niu
jorke teko papasakoti susi
rinkimuose apie mūsų gy- 
vevenimą, mokslą, švietimą, 
sveikatos apsaugą. Labai 
daug klausimų: domėjima
sis esminėmis mūsų gyveni
mo problemomis, polinkiais, 
vykstančiais respublikoje, 
sudarė begalybės klausimų 
turinį. Dauguma ir buvu
sių, ir nebuvusių nori atva
žiuoti į respubliką pasisve
čiuoti, ne vienas norėtų ir 
visai parvažiuoti, kaip jie 
sako, “nors numirti tėvų že
mėje”. Tik, deja, “demokra
tinė” Amerikos valdžia ne
leidžia išsiųsti jiems pri
klausančias pensijas, jeigu 
jie išvyktų į Lietuva. Dau
giausia teko susitikti su pa
žangiaisiais lietuviais, ku
rie nuoširdžiai džiaugiasi 
mūsų pasiekimais ir kartu 
pergyvena mūsų nesėkmes. 
Bet yra ir tokiu, kurie tuo 
pikčiau mus plūsta, kuo di
desni mūsų laimėjimai. Juk 
JAV gyvena labai įvairių 
lietuvių. Jų tarpe yra. ir to
kie tautos išgamos, kaip 
Impulevičius, kunigas Jan? 
kauskas, kuris, kaip kalbė
jo, net parapiją turi. Ir šis 
kunigas laimina parapijo
ms. Amerikoje gyvena Kre
ti n o-o s Jakvs ir k t. Kalbėjo, 
kad kai kurie iš jų iš karto 
isigvia nuosavybe, nes auk
so atsivežė (turbūt nužudy
tųjų žiedai ir dantvs). ir da
bar laikomi vidutiniais a- 
merikiečiais. kai tuo tarpu 
nagai tarptautinę teisę už 
už savo nusikaltimus turėtų 
atsakyti Lietuvos teisme.

Bostono priemiestyje, Kem- 
bridžyje, teko dalyvauti meti
niame lietuviu klubo vakare. 
Šio vakaro dalyviai buvo įvai
riausių pažiūrų žmonės. Iš po
kalbių buvo matyti, kad kai 
kurie iš ju sprendžia apie mū
ši) respublikos gyvenimą iš na
cionalistinės spaudos tauškalų. 
Viena moteris sakėsi, kad ji 
buvusi mokytoja, dabar pensi
ninkė, paskutinį kartą lankėsi 
Lietuvoje 1937 m., prisispyru- 
si mane klausinėjo, ar tikrai 
Lietuvoje nėra ko valgyti. Ji 
sakė, kad giminės jai rašo ir 
skundžiasi badaują ir neturį 
drabužiu savo kūnui uždengti. 
Buvo gėda klausytis, kad kai 
kurie mūsų respublikos gy
ventojai gali nusiristi iki to
kio šliaužiojimo, taip šmeižti 

mūsų tikrovę ir ištiesus ranką, 
elgetauti. Tuo tarpu ten ne 
vienas savo begaliniu prakai
tu sulaistytas negausias san
taupas priverstas išleisti, kad 
kažkokiems “badaujantiems” 
atsiųstų vieną ar kitą skudurą. 
Tuo tarpu tie “badaujantieji” 
švaistosi gautais siuntiniais. 
Man tiesiog buvo gaila tų A- 
merikos lietuvių, kuriuos taip 
apgaudinėja įvairiausi gimi
nės. Ne vienas šiame susirin
kime stebėjosi ir mano kostiu
mu, abejodamas, ar tikrai aš 
jį pirkęs Lietuvoje. Buvo ir 
tokių, kurie abejojo, ar tikrai 
mūsų moksleiviai ir studentai 
mokosi savo gimtąja lietuvių 
kalba. Net reiškė pasipiktini
mą, kad aš gerai lietuviškai 
kalbąs. Tie vakarai su lietu
viais buvo triukšmingi, su sti
kliukų skambėjimu ir su lietu
viška daina ir muzika, lietu
viai, kaip ir visur, čia labai 
vaišingi, gana nuoširdūs. Vi
sur pokalbiams nebuvo galo. 
Kiekvienas būrelis vis norėjo 
pakalbėti su žmogumi, kuris 
vos atvyko iš Lietuvos. Juo
kinga buvo klausytis suaugu
sių žmonių (galimas dalykas, 
nepažangių pažiūrų), kurie 
kalbėjo, kad aplankytų Lietu
vą, tik biją persekiojimų. Na
cionalistinė lietuviška spauda 
ir organizacijos varo labai di
delę propagandą prieš važia
vimą į Lietuvą, įvairiausiais 
būdais stengiasi apšmeižti 
tuos, kurie nori aplankyti Lie
tuvą, gąsdina, grasina ir t.t. 
Nacionalistiniai vadeivos pui
kiai supranta, kad sunku bus 
mulkinti tuos žmones, kurie 
aplankys Tarybų Lietuvą. To
dėl nacionalistiniai vadeivos 
yra prieš bet kokius kultūri
nius ryšius ir kontaktus, prieš 
lankymąsi respublikoje. Tai 
parodo ju bejėgiškumą.

Du gražius vakarus pralei
dau “Laisvės” redakcijoj Niu
jorke. Mačiau Aido choro re- 
Ūdtičiją, pasiklausiau gražiai 
atliekamu dainų, susipažinau 
su daugeliu puikių draugų, 
pažangaus judėjimo veikėjų. 
Sutikau žmonių iš įvairių Lie
tuvos vietų. Jie klausinėjo, 
kaip atrodo vienas ar kitas 
miestas, gyvenvietė, kartu jie 
džiaugėsi mūsų gražia Lietu
va. Sutikau ir nuo savo tėviš
kės. nuo . Žiežmariu, Kruonio, 
iš eilės kaimu žmones, kurie 
jau po 50 metų nebuvę tėviš
kėle. Dauguma jų žada se
kančiomis vasaromis atvykti, 
apsilankyti, pamatyti savo, tė
vu žemę.

Tie trumpi susitikimai, nuo
širdūs ir kartais poleminiai 
pokalbiai, galimybė papasa
koti apie mūsų jauna ir žydin
čia respublika sukelia nepa
prasta pasididžiavimą savo so
cialistine Tėvyne, darbo žmo
nių rankomis atstatvtais mięs- 

[tais ir kaimais, žydinčiais so
dais ir žaliuojančiomis lanko
mis, ta gražia Lietuvos jau
nyste, mūsų Tėvyne, kur žmo
nių santykiai pagrįsti draugiš
ka savitarpio parama, kur 
darbas ir sugebėjimai tarnau
ja visuomenės gerovei Išeitį, 
kur nėra tos tvarkos kaip A- 
merikoie, kur doleris yra vi
sagalintis viešpats.

J. GRIGONIS
Vilniaus Valstybinio V. Kapsuko

vardo universiteto prorektorius

AREŠTAVO TAIKOS 
PIKIETININKUS

Philadelphia, Pa. — Šim- 
t a i žmonių demonstravo 
prie Boeing Co. fabriko, 
Mortine. kur gaminami ma
lūnsparniai karui Vietname. 
Buvo areštuota 16 demon
strantu. ju tarpe Dr. Ed
ward Gottlieb. New York o 
mokyklų viršininkas.

New Delhi. — Indija pa
didino išlaidas apsiginklavi
mui. Tam reikalui paėmė 
$300,000,000 pinigų iš kitų 
fondų.
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Rojus Mizara

IŠ VILNIAUS Į LENINGRADU
Iš KELIONES ĮSPŪDŽIŲ

II
—Ten ir mano motina gi

mė — aiškino Ieva, ir šis 
pasakymas mus it truputėlį 
suartino, pasidarėme vieni 
kitiems lyg atviresni.

Taip, mūsų sankeleivė gi
mė Lietuvoje; ji, bene bus 
žydų kilmės, bet jaunutė iš
vežta į Angliją, ir šiandien 
jau nebūtų galima atskirti, 
kokios ji tautybės. Kas ta 
jaunesnioji — jos dukra, 
marti, ar šiaip kokia gimi
naitė, nežinia, klausti ne- 
drįsome.

—Kaip gi tamstoms at
rodė Vilnius?

—Kaip parkas, — atsako 
moterys.—Kaip gražus, pri
dabotas parkas. Visur me
džiai, gėlės, pavyzdinga šva
ra ir tvarka.

—O žmonės?
—Jie mums b uvo geri, 

paslaugūs.
Ir taip mūs pokalbėlis bai

gėsi. Abidvi sankeleivės at- [ 
rodė tarsi kažkokių rūpės-1 
čių graužiamos, 
ir nutilo. Pag; 
niems pasikalbėjimams ne 
buvo ir laiko: va, tuoj jau Juos visus teko apgvendin-1palociais, nuostabiais ari 
ir Leningradas; stiuvarde-: ti, o 
sė dalija keliautojams po Maskva, tiek viešbučių ne- cerkvėmis ir kt., _ — * - . — . a . « • f H v • • _ • j • •1*1 • 1 •

to motinai Marijonai Jano
nienei.

M. Janonienė, su kuria 
mudu buvome labai artimi 
bičiuliai — ji, beje, buvo 
“Laisvės” bendradarė, — 
man išmetinėjo, kodėl aš, 
1931 m. būdamas Leningra
de, neaplankiau jos sūnaus

buvo atidengtas J. Janoniui 
paminklas. Taigi kiekvienas 
žingsnis, dabar žengiamas, 
atsimuša į ką nors vis nau
jo, įdomaus.

Leningradas — ne tik ru
sų tautos kultūros centras— 
revoliucijos lopšys. Lenin
gradas — miestas didvyris.kapo. Šventai pažadėjau po-|P d k .

eto motinai, kad pritaikius! *aulini; karo mJe\u. pįr 
kitai progai, tai būtinai pa-įį ju miegtas b
darysiu. Ir štai dabar toii'i -d • • •• .J J hitlerinių armini apsuptas,
p , ° ; , i kanuoliu daužomas, baduKadangi mes buvome ne ; marinam bet nepasidavė:! 
turistai, o svečiai, tai vyko-. kįrto ieš>j | smu. 
me j Draugystes su užsienio [ -^ JTi reik| / d€ti 
šalimis kultu r i m a m s ry-; * auk ’N J ž^onį [ 
^ams palaikyti rumus, issi-. rail| badi;. Lenino miesto 
dėsčiusius palei Fontankos toj žtas ir asiau.

ST. PETERSBURG, FLA

jog šios 
šauniai, 
dienoje,

pirmiau buvo prisiminusi, 
jog ir šiame mieste randa
si labiausiai moterų, kurios 
pradeda organizuotai mes
tis į vedamą kovą už taiką. 
Žinoma, darbo pradžia ne
žymi ir nelengva, bet dar
bas pradėtas.

Čionai labiausiai darbuo
jasi šeimininkės moterys, 
bet jų vardai nebūna spau
doje paminėti, tad šiuo at
veju joms padėkota už su
manų darbo pravedimą per 
apskritus metus.

Čionai yra ir kita įsigy-

vS’. , v. kojimas pasiliks žmoni jos' nesv.irTal nepaprasto grožio pa<istJorijoj/būsimosioms kį 'svečius, 
ocms . kadaise priklausęs tomg J į.ažiausiu pavyzdžiu> Matei

i kažkokiam grafui, o šiuo ... onuA ,L '
metu tarnaująs visuomeni- 

: niams reikalams.
Mus priėmė Draugystės 

•vadovė — viduramžė, daili, 
1 kultūriška moteriškė. Dėl 
kambarių ji sakė:

—Na, jūs čia gi ir patai- kos, mokslo įstaigos jau at- 
susimąstė kėtė! Ar žinote, kad šią vi-j kurtos i savo originalų gro- 

Leningradą aplankė j žį. Leningradas kaip buvo 
205 tūkstančiai turistų ? < vizitoriams atmintinas savo 

chi- 
mūsų miestas — ne i tektūriniais pastatais — 

taip toks 
saldainėlį — vadinasi, lėk-, turime. Tačiau nesirūpin-' ir pasiliko: puikių kanalų, 
tuvas rengiasi nerti žemyn.; kite: gatvėje nakvoti nerei-' tiesių plačių gatvių, gražių 

III ! kės. ’i statulų miestas.
Mus pasitikusi, leningra-! Vilniuje man ne vienas j (Neseniai “laisvėje” S 

dietė tarnautoja nusišypso-! sakė: Leningradas, tai ne Zavis smuJkiau p;u.ašg . de 
jo = 'Maskva: ,T,,e®a’ J1S Pra™-- i Leningradą, t a d aš čia nė

-Esate geri žmonės-at- i mngas ir kultūros, n- moks- Į neban(ly-siu smuikinti sav0 
vežėte mums giedrią dieną, lo įstaigų miestas, bet vis;

Pasirodo, Leningrade va-: tik provincinis, palyginti su ; 
sara buvo debesuota ir lie-1 Maskva, kuri yra visų tary- 
tinga; žmonės buvo pasilgę 
saulės. Ir štai giedrusis ry
tas. Visų veidai nušvitę. 
Džia u g ė m ė s ir mes, kad 
smagiai pasivaikšč i o s i m e 
Lenino mieste. Deja, vaka
re ir vėl pradėjo lašnoti.

Dabar prasidėjo mūsų rū
pesčiai: kur gausime vietą 
apsistoti? Iš anksto mes 
nebuvome užsakę viešbu-; kaip gauti leidimą? 
čiuose kambarių, o mieste 
turistų-svečių tūkstančiai ir' pasakė, kad jos įstaiga ne- 
tūkstančiai. Bet Albertas 
mums sakė: '

—Judu niekuo nesirūpin
kite, — tą darbą palikite 
man. — Ir jis ne 
dirbo, teiravosi, rūpinosi,'

sąrą

j°:

biniųx respublikų sostine.
—O kuo daugiau aš galė

čiau jums pasitarnauti? — 
klausė šeimininkė.

Albertas išdėstė mūsų j 
programą, pasaky damas,; 
jog norime nuvykti į Puški
no miestą, bet klausimas, i 
kur gauti mašiną? Norime į 
aplankyti Smolnį — kur ir

Dėl mašinos, moteriške

Matėsi, visi dalyviai ge- 
kaip ginti savo laisvę, savo ritme ūpe vaišinosi šeimi- 
namus, savov gimtąjį kraš- ninkių skanėstais, paruoš
tą. Nemaža miesto pasta- tais dėl tų dienų. O tos 
tų buvo priešo kulkų bei Į dienos juo labiau nuteikė 
bombų sužąjoti, bet šian- j tolimus svečius. Ne vienas 
dien atstatyti, — kultūros' išsitarė, girdi, iš kur tiek 
centrai, muziejai, bibliote-! daug tos trykštančios ener- 

"i" gijos pas jus floridiečius
atsirado? Dainavo Dainos 
mylėtojai, kartais visai pub
likai pritariant, šokių tar
puose ir vėl tas pats—dai
nos. Tos gražios dienelės 
praleistos labai jausmingai, 
gražiai.

Kalėdų dieną turėjome 
staigmeną: pas mus užsuko 
dainininkai — trio — iš ki
to klubo ir sudainavo porą 
dainelių, c-

Praėjus žieminėms 
šventėms

Floridope jau teko pra
leisti ketvirtas žiemines 
šventes. Čionai radome 
gražų būrelį draugų, suma
niai besidarbuojančių ap- 
švietos ir pažangos labui. 
Kai ką geresnio pamatai 
ar išgirsti, neiškenti ir ki
tiems nepasigyręs.

Reikia pasakyti, 
šventės prabėgo 
Kaip kalėdinėje
taip ir antrąją sausio pa
žangiečiai savo parengi
muose gausiai publikos tu- i venusi gera sistema. Ren- 
rėjo. Abidvi dienas laiški- gėjams nereikia su bilietais 
ninku salė kaip tik suėmė vaikštinėti, siūlyti žmonėms 
į savo rėmus vietinius žmo- dėl parengimų. Parengime 
nes ir iš toliau atvykusius i paskelbiama, kada įvyks 

kitas pažmonys. Atėjus lai
kui, 'salė pilna žmonių. Su
taupoma daug energijos ir 1

įspuaziusj , Sausio 2 d. 15 kuopos
Būdinga ir tai: Leningra- susirinkime pirmiausiai bu

do šoferiai ryžtasi naujiems v<^ pagerbta _ mirusi narė 
atvykėliams visaip padėti. Vera Grigienė minutes at- 
Už tai jie verti aukštos, pa-, sisto j imu. Naujai išrinkta 
garbos vyrai. Sakysime: tu 
sėdiesi į taksį, ir jei šofe
ris supras, kad esi “ne vie- 

’ tinis,” jis tau tuojau aiš
kins, dėstys, rodinės pra- 

i važiuojamą kiekvieną svar
besnį pastatą, paminklą, • 
vietovę, taip ar kitaip įga-1 
vusią istorinę prasmę ir šlo-

turi laisvos, kad mes priva
lėsime samdytis taksį. O

Pirmiausia leidomės į po
žemį pasi važinėti Metro 
(subvės) traukiniais. Metro

kai del vizito į Smolnį, Ji su- £įa ^k neseniai buvo atid- 
mums padėtį: pasiru- rytaSj įr požeminių trauki- 

juokais P*118 Sauti leidimą ten įeiti.; nįų linijų dar nėra praves-
J Pakvietė ji čia vieną sa- ta daug — tik keliolika ki- 

kur gauti mums ir sau kam- vo padėjėją—prancūzų kai- lometrų. Maife, tačiau, ste- 
barlus. Jis — jaunas, vik- bos vertėją, ir paprašė,'kad ' bino gilumas. Tu lipi žemyn 
rus dar žmogus. Tik dabar, ji 
beje, paaiškėjo, kodėl vakar 
vakarą mes neišskridome iš 
Vilniaus; nebūtume galėję 
Leningrade gauti vietos 
pernakvoti.

Lietuvos darbuotojams ir 
visokiems valdžios ir parti
jos pareigūnams Leningra-1 
das yra svetimesnis už 
Maskvą. Maskvoje jie turi 
daugiau asmeninių pažįsta
mų, artimesnių ryšių su 
maskviečiais. Maskvoje, be
je, daugiausia ir viešbučių. 
Ten veikia Lietuvos atsto
vybė su Gabdanku prieš
akyje. Su Leningradu Vil
nius tokių ryšių neturi.
“Užčekiavę” savo čemoda

nus, atsisveikinę su dviem | rl- 
liverpulietėmis anglėmis, 
mes sėdome į taksį ir sku
bėjome į miestą.

Gal skaitytojas paklaus: 
kodėl gi mes grįžome ne 
per Maskvą, kaip daugumas 
daro, o per Leningradą? 1 porai naktų. 
Atsakysiu: Mums labai rū- ! Po pietų vykome po mies- 
pėjo aplankyti poeto Juliaus tą pavandravoti. Nei vienas 
Janonio kapą, kuris yra iš mūsų trijų seniau nėra 
Puškino miesto kapinėse, už 
keliolikos mylių nuo Lenin
grado.

Kadaise, prieš metų eilę, 
aš tokį prižadą daviau poe-

mus palydėtų į “Oktiabrs- i laiptais vienais, • paskui ki-
I tais, o tada stoji į eskelato-UCVXO, V UCXVXCA į ^XX^XCVVW

| rių, ir kai pasieki “dugną,”! 
neatro-; žvilgteri atgal į viršų, var-I

Viešbutis didelis, jau se-1 
nokas, ir iš lauko : 
do labai įspūdingas. Bet vi-' giai begali matyti viršutinį 
duje tvarka puiki, korido-' eskelatoriaus galą! Kodėl 
riai ir kambariai nukloti di- 
vonais, šviesūs, su moder
niškais buitiniais patogu
mais. Mane stebino tai, kad 
palei viešbutį stovėjo apie

Metro statytojai — geologai 
ir kiti inžinieriai — matė 
reikalo taip giliai “knistis,” 
kad pravestų požeminius 
kelius, man niekas pilnai

labai to nori. Elenutė Ber
notienė nors nėra sunkiai 
serganti, bet nuo išvykų 
turi susilaikyti, vis tebėra 
daktaro priežiūroje. Ve
ra Pocienė po seniau įvy
kusios automobilio avari
jos labai lėtai tvirtėja. 
Draugai Lujus ir Amilija 
Tvaskai, tos pačios nelai
mės auka, tvirtėja. Bet į 
parengimus dar negali lan
kytis, nėra tiek stiprūs. 
Jiems ir maistą svetimi tu
ri pristatyti iš krautuvės. 
Amilija Sklerienė kai kada 
parengimuose pasirodo, tai 
ir vėl negali atsilankyti. 
Tas pats ir su O. Rubiene.

Kuopos nariai ir geros

Sauja Žiežirbų
Infliacija ne juokais gra

sina mūsų kraštui. “Phila
delphia Inquirer'” bendra- 
darbis Robert Boyd daro* 
plačius išvedžiojimus ir- 
nurodo, kad infliacija lipa 
mūsų ekonominiam gyveni
mui ant sprando, kad ir vėl 
galima tikėtis 1929 metų 
kracho.

Bilijonais žarstoma mili- 
tarizmui, plėtimui ameri
koniškos “demokratijos,” 
kaip kad yra daroma Viet
name, bet gerinimui gyve
nimo milijonams, skurde 
gyvenantiems, nėra ištek- 

' liaus.
valios^žmonės linkime vi-1 Kiek daug buvo Vašingto- 
siems nesveikuojantiems ne prikalbėta apie Appala- 
šiais metais tvirtos sveika- chian sriti, kur yra daugiau 
tos ir nepasiduoti nusimi- kaip 35,000,000 gyventojų.
minui.

Pasigendame J. Vosy
liaus.

Jie gyvena baisiame skurde.
; Ir buvo paskirta vos pus- 

Jis pakilęs iš ligos antro bilijono gerinimui jų 
i laiko, kuomet žmonės pa-! patalo, kažin k u r išvyko, 
klusnūs. Dėl to nariams ir Taip pat ir J. Ragauskas 
prieteliams didelė padėka 
už šiltą kooperavimą su 
rengėjais.

negrįžta iš Connecticut 
valstijos.

skurdaus gyvenimo. Tai, 
ot, kaip mūsų “tėvukai” Va- 

1 šingtone rūpinasi vargšų 
i padėtimi namie.

Birutė Ramoškaitė

. Naujai išrinkta 
valdvba užėmė vietas. Iš- v
rinkus pirmininką, nusitar
ta laikyti trumpesnį posė- 
dį, nes šeimininkės norėjo 
pateikti laiku skanius pie
tus su šių metų pradžia.

Iš pramogų komisijos ra
portų išgirdau, kad gruo-

1 džia mėnesį pramogos bu- 
| vusios labai sėk m ingos.
Dėlto priėjus prie naujų 

. sumanymų be jokių šiuo 
kartu diskusijų nutarta pa
sveikinti “Laisvės” suva
žiavimą vasario 6 dieną su 
penkšimti n u k e ! Neseniai 
kuopa buvo p. a siuntusi 
“Liaudies Balsui” paramos, 

/bet neganėtinai, tad nutar
ta ir tam laikraščiui pridė
ti šimtinukę.

'Be to, mirusio kuopos. . . ’ . TZ . 1 _ dienos, 
m 1 • m 1 n 1 n kn v m n n a k 7111 nn

Senelis

1,000 kartų greičiau 
už žvilgsnį

Prezidentas Joh n s o n a s 
'kreipėsi į darbo unijų va- 
'dus, kad pastarieji nereika
lautų aukštesnio užmokes
čio darbininkams iš samdy-

Sprogstančios a tominės tojų. Bet ar jis tuo reika- 
| bombos šviesa apakina lu kreipėsi ir prie pramoni- 

*! žmones. Lazerio spindulys, ninku, didžiųjų korporacijų, 
'patekęs į mokslininko akį, kad susilaikytų nuo kėlimo 
!ją sužaloja. Įvairūs darbai, kainų ant dirbinių? Nerei- 
! susiję su valdomos termo- kės tų baikų! Mat, pinigai, 
; branduolinės energijos įtai- turtas, šiandien viską spren- 
! sų kūrimu, taip pat kenkia dža.
(žmogaus regėjimui. Paga-! valstybės iždo yra iš- 
liau ir suvirinant metalines | mokama milijonai dolerių 
detales, elektros lanko švie
sa akina darbininką.

Kaip apsaugoti akis nuo 
staigaus ir

stambiems ūkininkams ir 
dvarininkams už paliktus 
didelius žemės plotus dirvo-

__ ____ Ir stipraus blykš- nau^, kad mažiau priaugin- 
telėjimo? Pastaruoju metu, ūkimų kultūrų ir kadmylėtojai su savo vadove liejimo; i asraruoju metu, - aukštai kainasAdele Pakalniškiene buvo Wtoant šią problemą įkaisto reikmenų krau-

nuvykę į L L D 75 kuopos žengtas didelis žingsnis į
dainų ir kalbų parengimą 
Miamyje. Tai buvo pirmas 
šios grupės išvykimas sve-; 
tur, bet dainavimas išėjęs 
vykusiai, gražiai. Grįžę na
mo dainininkai gerai nusi
teikę, linksmi.

Dabar dainininkų vedėja 
deda visas galimas pastan- 

igas gražiai pasirodyti vie
tiniame bankete - koncerte 
sausio 29 d. Šiame sambū
ryje pirmą vietą užims šau
nioji solistė Birūta Ramoš
kaitė. . Ji daug girdėta ir 

j gerai žinoma Naujojoje 
Anglijoje. Šioje kolonijoje 

pridė- dauguma žmonių jos nėra

tuvėse. Tūkstančiai mažų 
dvarininkų išėjo iš biznio— 
subankrutavo. Kam jiems 
tą žemę dirbti, samdyti dar
bininkus, kada jie gauna iš 
šalies iždo geresnį pelną, 
negu kad tą žemę apdirbda

vai? Argi reikia geresnio 
• amerikonizmo? I

Kainos krautuvėse iškilę 
i gana aukštos ir dar vis ky- 
ila, ir galo tam nesimato, 
i Mat, visur viską valdo kor- 
(poracijos, o joms pelnas 
i stovi pirmoj vietoj. Kaip 
i vargšai išgalės mokėti tas

, mūsų Va
šingtono ponams visai ne
apeina.

pirmininko žmona Kaziunė ; 
Pakšienė pridavė raštiniu- i

girdeję dainuojant.
Nekantriai laukiame tos

priekį. Pasirodo, kad špeci- 
' aliai paruoštas fotochromi- 

nis tirpalas reaguoja į in
tensyvų matomą ir ultra
violetinį spinduliavimą, at
sirandantį, pav y z d ž i u i, 
sprogstant vandenįl i n e i 
bombai, 1000 kartų grei-| 
čiau, negu žmogaus akis. ■

Apsauginį ekraną suda-; 
ro du stiklai, tarp kurių j 
esantis tarpas užpildomas; 
fotochraominiu t i r p a 1 u. i 
Esant normaliam apšvieti-1 
mui, per tokį ekraną mato-! 
si kaip per paprastą stiklą, k^‘as
o įvykus staigiam ir stip-! 
riam blykstelėjimui, tirpa
las iš specialaus šaltinio ap- 
apšviečiamas • u 1 travioleti- 
niais spinduliais, kurių dė
ka per nepaprastai trum
pą laiką jis smarkiai pa
tamsėja.

Sumažėjus' blykstelėjimo 
intensyvumui iki leistino 
lygio, ultravioletinių spin
dulių šaltinis nustoja veik
ti, ir tirpalas per kelias mi
lisekundes vėl tampa’ per
matomas.

Laikoma, kad tokie tir
palai bus pritaikyti lazerio 
skleidžiamos šviesos impul 
sų dažnum u s reguliuoti: 
tirpalas taps permatomas 
tik lazeriui pasiekus tam 
tikrą susižadinimo laipsnį, 
po to jis per kelias mikrose- 
kundes vėl patamsės. Nauji 
šviesiniai ekranai taip pat 
bus 'plačiai naudojami ste
bint Saulę. f

KAMBODŽA GINSIS
—Jungtinės Tautos, N. Y.

— Kambodžos vyriausybė ■ 
pranešė J. Tautoms, kad jei 
vėl pasirodytų militariniai 
užpuolimai ant Kambodžos 
iš Pietų Vietnamo, tai ji 
gintųsi. Ji turinti pakan
kamai militarinių jėgų ap
sigynimui.

Kada kapitalizmas pasie
kia imperi a 1 i z m o laipsnį, 
tai be militarizmo negali 
išsilaikyti — tai vienintelis 
kapitalizmo ramstis. Bet ne 
visados ir tasai ramstis at
laiko. O kada kapitalizmo- 
imperializmo tarnai susiža
vi militarizmu, tai jie palie
ka psichiniais ligoniais; jie 
tik vieną pusę mato — savo 
militarinę jėgą, bet nemato 
ir nenori matyti liaudies.

Kaizerinis militar i z m a s 
panašiai žiūrėjo ir taip ėjo 
— pralaimėjo. Hitlerinis 
vermachas irgi parodė visą 
savo žvėrišką žiaurumą, bet 
ir jis nelaimėjo. O kur šian- 
odien eina jankiškas mili- 
tarizmas - imperializmas ir 
ar turi bent kokių šansų 
laimėti? Visur girdisi tik 
šūkiai: Yankees, go home!

Kas nemato liaudies ir jos 
neįvertina — tas nieko ne
mato. Kalbėti už taiką, o 
plėsti karą, tai yra niekas 
daugiau, kaip tik militari- 
nių bacilų paliestų ligonių, 
kurie tik save apgaudinėja, 
darbas. Kapitalizmas eina 
prie galo, ir jo niekas neiš
gelbės !

pa-Kuopos valdyba su 
rengimų komisija nuspren
dė šiais metais parengimus 

i padažnihti. To labai pagei- 
• dauja iš tolimų kolonijų at- 

Po kuopos posėdžio pie- Į vykę žiemoti svečiai. Jie

kui šimtinę dėl “Liaudies 
Balso” savo vyrui pagerbti. 
Ji ir “Darbą” apdovanojo 
šimtine.

dvylika ar daugiau liuksu- nepaaiškino. Esu važinėjęs>tūg su pradžia Naujų Metu [čia sukinedamiesi po'mies-
• • _ _ _ 1   _ J 1 . . • nil kt r/AW> 1 1 t * I-Jį 1/\n A£» A 1 X *Z v- c- Xsinių autobusų, atvykusių subvėmis ir Buenos Aires, | 

iš Suomijos bei kitų euro- i1' Paryžiaus, ir Londono, ir Į 
pinių kraštų. i Philadelphijos, ir Bostono,1

Tai vis turistų. Ir visas ir Toronto, ir Maskvos, ir 
viešbutis daugiausiai turis
tais užimtas: visokių čia 
kalbų išgirsti, visokių tautų 
žmonių matai.

Šitie žmonės per savo tu- 
! rištines įstaigas maršrutus 
I susidarė gal prieš keletą 
mėnesių ar anksčiau, na, ir 
kiekvienas jų, čia<-atvykęs, 
rado sau užtikrintą vietą 
nakvynei.

Įsikūrėme” čia ir mes

buvo skirtingesni ir labai
I geri. Laike p r o g r a m o s 

’ trumpai kalbėjo D. Reuther
,T. . , , r x • u „ apie vedamą kovą už visuo-

mjoi o, ?e aip gi lag į pasaunnę taiką. Ir ji Dažnai prisimename mū- 
paragavusi duonutės už ge- sų LLLD narius, kurie dėl 
ležinių grotų už demonst- nesveikatos dar vis negali
ravimą Chicagoje. Jinai lankytis į parengimus, o jie

rodos, nebuvau buvęs. O 
gal tik nepasitaikė.

(Bus dau(jiuu)

telius užkliūva į pažangie
čių parengimus, pasimato 
su senais draugais ir pasi
linksmina.

čia ilgiau pabuvojęs. Ieva 
keletą dienų buvo 1929 m., 
aš — keletą dienu 1931 m., 
Albertas taip pat tik keletą 
d i e n ų užpraeitaisiais, kai Vilniaus profsąjungų kultūros rūmuose I. Vienužis
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PHILADELPHIA, PA. & VICINITYChester, Pa.
1965 metai prabėgo, bet 

jie mums lieka atmintini. 
Nes tai buvo pasekmingi 
metai. Literatūros Drau
gijos sukaktis gerai buvo 
atžymėta, “Laisvės” vajus 
buvo pasekmingas. Nors 
turėjome vienas kitą biskį 
pasispausti, bet prie sutar
tino veikimo pasekmės bu- ■ 
v o gVros.

Dabar, sulaukę 1966 me- į 
tų, palinkėję vieni kitiems ; 

• laimės, visi veikime bend-; 
' rai, kad šie metaiVb ū t ų ‘ 
I taip pat mūsų darbais sėk- 
| mingi.

Lawrence, Mass.
Supylėme kapą dar vie

nam “Laisvės” skaitytojui 
ir geram darbininku judėji
mo rėmėjui, — praėjusiųjų 
metų gruodžio mėnesio 25 
d., po trumpos plaučių už
degimo ligos, mirė Pranas 
Zulza. Palaidotas gruodžio 
25 d. Bellevue kapinėse, 
prie jo mylimos žmonos 
Valerijos, mirusios 1953 m. 
spalio 27 d.

Nuliūdę liko duktė Alme- 
da, žentas Vincent Fode- 
raro, anūkas James, uoš
vė Marta Dvareckienė, se- 

kad jokio kul- į šuo Josephina Ž i n k u s ir 
Lietuvoje 4 seserys, švoge- 
ris Albertas Dvareckas, dvi 
švogerkos — Aldona ir Bi
rutė su vyrais, daugiau gi
minių ir daug draugų. *

Duktė Almeda ir žentas 
i Vincent yra labai dėkingi 

į visiems už gėles, užuojau
tos laiškučius, visiems, ku
rie patarnavo

(Tąsa iš 1-mo pusi.) 
ten būti ir niokoti jų kraš-

z t.g.
; Bet ir todėl, girdi, kad jie 
imėjo tiktai tada, kada ko- 
>jo. Derybos jiems tiktai ne- 

.aimę užtraukdavo. Jie karia
vo prieš japonus, bet per de
rybas ant jų sprando užsisėdo’ 
Prancūzijos imperialistai. Jie | 

x supliekė prancūzus, tai per • 
derybas 1954 metais jiems ant i 
sprando užsirioglino amerikie-' 

z^čiai. Tai ko jie galėtų tikėtis 
iš derybų dabar? i

m., 
mi
sų-

Smetonininkų “ D i r vo j e” I 
( 1965 m. gruodžio 31 d.) A. I 
Gailiušis užsidėjęs už galvos j 
rankas rėkia, I 
tūrinio bendradarbiavimo su 
Lietuva negali būti, neturį bū- ! 
ti.

Keista, bet aš niekur nebu- i 
vau matęs, kad Gailiušis būtų 
keno nors buvęs kviečiamas 
bendradarbiauti su Lietuva. 
Tegu bendradarbiavimu rūpi
nasi rimtai, protingai galvo
jantys žmonės.

O tokių žmonių,, bendradar
biavimo šalininkų, net paties 
Gailiušio žodžiais, “skaičius
didėja”. Ir didės, pamatysite, SU savo mašinomis 
būtinai, neišvengiamai, nes dotuvių 
blaivus protas paims viršų net 
daugumoje ir pabėgėlių.

Dar labiau, matyti, šitą sme- 
tonininką gąsdina tas faktas 
kad “bendradarbiavimas su 
kraštu daug susidomėjimo ra
do jaunimo tarpe”.

Tai labai gražus reiškinys.

Pittsburgh, Pa.
Jauna, pažangi laisva 

lietuvaite mirė
Gruodžio 20 d., 1905 

Ohio Valley ligoninėje, 
rė Ona Paulauskaitė,
laukusi 49 metus amžiaus. 
Kūnas buvo pašarvotas Mc
Dermott šermeninėje, Mc
Kees Rocks, Pa., tarpe dau
gybės gėlių, kurias velionė 
gyva būdama labai mylėjo.

Lankydamasis šermeninė
je, žiūriu į velionę karste 
gulinčią ir mąstau, kaip 
Onutė, dar jauna būdama, 
gražiai, maloniai estradoje 
deklamuodavo jau n u o 1 i ų 
draugijėlės parengimuose, 
kaip ji paaugus bėgiojo, 
veikė tarp jaunuolių. Vė
liau, nors ir ligos paliesta, 
labai rūpinbsi pažangiu ju- 
dėimu. Skaitydama “Vil
nį,” “Laisvę” ir kitą pažan
gią spaudą, kuri visada na
muose buvo, džiaugėsi mū- 

laidotuvėse sų pasisekimais, mūsų pa
ir lai-' žanga. Džiaugėsi ir Lietu- 

direktoriams Jo-, vos žmonių laimėjimais, 
sephinai ir Albinui Jozo- j nors ji Lietuvos nematė, 
kams už malonų patarna- i Sekdama pasaulines žinias, 
vimą. į baiminosi pasaulinio karo.

Neapkentė žmonių žudynių, 
j kurios dabar pasaulyje tę- 
i siasi. •'' J

Methuen, Mass.
Praėjusiųjų metų gruo

džio 24 d. mirė Bronislava 
Vaikšnorienė.

Palaidota gruodžio 27 d. 
Immacullate kapinėse.

Mirusiai amžinas atilsis, 
o gyviems laimingų 19 6 6 
metų — kad visi būtumėte 
sveiki.

Ig. čiulada

MIAMI, FLA

HELP WANTED MALE

MAINTENANCE MAN

With Black Seal license.
40 hour week

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

(100-105)

HELP WANTED MALE

O štai jums posmelis iš pra
ėjusių metų gruodžio 24 d. 
Vilniaus” “Tiesos” apie pra
našystę, kurią skaitydamas ne- 

1 gali nesijuokti. Juokiausi aš, 
juoksitės ir jūs. Prašau:

Archyvuose suradau įdomų 
dokumentą. Tai 1927 metais 
Vyžuonų parapijos klebono J. 
Vileikos raštas Panevėžio vys
kupijos vyskupui K. Paltaro
kui. Štai eilutės iš šio laiško: 

“Jūsų Ekscelencija, į mano 
parapiją ateina ne daugiau 
kaip 2o laikraščių. Tačiau ne
maža bėdų turiu su bolševiki
niais laikraštėliais, kurie pa- j 
rapijoj nėra žinios iš kur plin
ka. Mane ima baimė, kad kai 
kurie mažiau- tvirti dvasioje 
parapi.jonys ims atšalti nuo 
motinos bažnyčios. Tačiau per 
daug nenuogąstauju — kultū

ros čia nėra jokios, vaikai mo
kosi tik mums j -

* ūkininkų, valstiečiai kapstosi 
.mėlynuose ir nieko daugiau 
nežino, kaip bažnyčia ir savo 
gryčia. Bažnyčia jiems buvo 
ir bus vadovu. Kelių šimtme
čių reiktų, kad šis kraštas iš
sikapstytų iš tamsos”.

Amen’

Lietuvos į šią šalį atvyko 
1913 metais. Kiek aš ji pa- 
žinau, buvo ištikimas dar- | Žiūriu i velionę ir minti- 
bininkų judėjimui ir pažan 
orioms organizacijoms.
Lawrencuj gyvavo Liaudies i ka buvo.
Choras, jis visą laiką buvo | ['ėjome į ją ir džiaugėmės 
jo nariu. Taipgi buvo na
rius LLD, LDS, Maple Par
ko bendrovės ir Piliečių 
Klubo. Mylėjo meną, ypa
tingai dainas. Su visais gra
žiai sugyveno.

Lai būna jam ramu ilsėtis 
Bellevue kapinėse.

i_ i mis perbėgu jos gyvenimą, 
Kai ! kokią ji veikli, jauna, svei- 

Mes senesni žiū-

j kad užaugs Onutė, paliuo-
I suos mus senesnius ] 
sunkių organizacijose dar
bu ir kitur.

Gruodžio 29 d. atsibuvo j 
LLD 75 kuopos pietūs ir su-' 
sirinkimas. Pietus pagami
no draugės Kancerienė ir 
Bečienė. Kanceris pagelbė
jo kur tik reikėjo. Susirin
kime narių atsilankė šį kar
tą mažai, bet nuo pįetų pel- Į 
no liko, rodos, $247 Tai ga-1 
Įima sakyti, gana gerai. Tai į 
ačiū gerom gaspadinėm, i 
kad padarė gerus ir ekono
miškus pietus. N. Tamošiū
nienė tai nuolatinė pyragų 
kepėja. Taip ir šį kartą ne 
tik iškepė, bet ir padovano
jo. Ir kiekviena dovanėlė 
padidina kuopos iždą. Tai _ 
vis dėl gero tikslo. I už lygias teises negrams

Kadangi tai buvo metinis i su baltaisiais. Pereitais me- 
susirinkimas, tai buvo iš-• tais daug žmonių įstojo į 
duoti pilni valdybos rapor- i masinę kovą prieš neteisy- 
tai. Taipgi paaukojo $25įbes, 
kovai, kad tie kriminalistai ■ Visų mūsų pareiga sto- 
žmogžudžiai, kurie tiek ■ ti Į bendrą veikimą, kad 
daug Lietuvos žmonių išžu-! darbo žmonių gyvenimas 
dė su hitleriniais gaivalais, būtų pagerintas. Veikliai 

.nubausti, daly v a u darni visuomeni-butų tinkamai

BAKER
Experience necessary.

pfstry

Good working conditions.
Call KI. 3-9904.

(102-105)

CARPENTERS
Cornice piece crow needed.

! Pereiti metai buvo triukš- j pericn4ced only need apply. Furnish i . . _ v .. own transportation and scaffolding.
i ming!4 musų sails įsivėlė į I Apply UNIVERSITY HOMES, Brace

' ’T‘ • i& Kresson Rds., Cherry Hill, N.J.
(2-4)j karą Vietname. Ten daug 

' mūsų jaunuolių žūsta dėl 
Į turčių pelnų. O piniginė 
! našta bus uždėta ant dar- 
' bo žmonių, kad jie padeng
tų medžiaginius karo nuo
stolius taksais.

Bet reikia nepamiršti to, 
kad praėjusieji metai matė 
didžiules demonstra c i j a s 
už karo baigimą Vietna- 

Une, taipgi demonstracijas

PAPERSLITTER OPERATOR
‘ Exp. Good opportunity to move up- 
i ward with leading growth firm. De- 
j sire man capable of handling own 
setups. All fringe benefits. For im-

I mediate interview at your conven- 
I 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.

I (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)

nuo Taipgi paaukojo $10 Aido niuose darbuose, mes patys 
chorui, nes Aido choras vi-. savo amžių prailginsime,

__ ____ Ir štai Onutė ‘ suopaet patarnauja LLD 75 ■ Visuomeninė veikla verčia,
užaugo, tuo pačiu kartu už- kuopos parengimuose. mus savo smegenis miklinti, i 
augo jai Ir jos motinėlei ■ Taipgi buvo rinkimas yal- įp kūnui teikiame didesne i 
vargai. Palietė ją ligos. Jos f<lybos 1966 metams. Išrink- mankštą. Visa tai eina svei- 
motinėlė dėjo didžiausias ! ti - organizatorius—- V. Bo- katon. |
pastangas, kad vėl dukrelė vinas, protokolų, raštininkė i taigi geriausio pasiseki-! 
būtų sveika, bet visos pa-1 ~ Bečienė, finansų ras- Į mo visiems tauti e č i a m s 
stangos buvo veltui, užgeso tininkas J. Paukštaitis Amerikoje! 
visa viltis, kaip jos moti
nėlei, taip ir artimiesiems. 
Dabar tik prisiminimas li
ko. ..

Pirm išlydint velionę xiš

: tininkas — J.
(pasiliko patarnauti ant to-' 
liau), ir kasierė E. Kance-* 
rienė (taipgi pasiliko ta pa- į 
ti). Apšvietos komisija: V. i 
Bovinas, J. Smalenskas, J.'

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, To whship Line 
& Earlington Rd., Havertown. (2-3)

MACHINISTS. Tool makers, 
1st 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 blanchard, 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-

to tell you 
journeyman 

adjuster, with

MECHANICAL TRAINEES

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

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

Good! We would like 
how you can become a 
envelope machine
steady year round work and good 
pay while learning.

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

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

plan.

ENVE- 
Wesley

(104-6)

CARPENTERS

Experienced men ^forjConcrete form 

work.
Apply in office.

34th & Currie Ave., Phila., Pa.
(2-8)PAINTER

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

line experience required.
Contact MR. WILLA 

CU. 8-5131
' (2-4)

HELP WANTED FEMALE
/

WOMAN
Housekeeper. Live in, mature, 

for 2 children and household, 

home.
Call 609-428-7810.

(2-3)

Care

New
' Sveikiname su Naujaisiais 
1966 Metais visą “Laisvės”

• personalą, visus “Laisvės” 
i skaitytojus, savo gimines 
; Amerikoje ir Tarybų Lietu-

... . 1 voje, Tarybų Lietuvos vy- i Pirm išlydint velionę ^iš
-čiaiakaDstosi ' riausyb? ir visus gyvento- į šermeninės, drg. J. K. Ma- 

, žukna pasakė gražią kalbą.
i Grabnešiai, surinkti jau-1 me stovyje 73 narius.
j nuoliai, stovėjo gretose. į sirinkime gauta vienas nau- į 
LDS 142 kuopa, apart xgė- i jas narys — Antanas Neva- ■ 
lių bukieto $25 vertės, su-1 rauskas. Nors po vieną kitą ,

• teikė 6 palydovus “Garbės į gauname n a u j ą narį, bet ■ 
Sargais, kurie, prisisegę 11965 m. netekome keturių

P.-S. Būtų labai gerai, St. Paul, Minn.—Sausio 
kad Literatūros* Draugi-16 d. čionai Carleton Hote- 
,jos nariai pasistengtų sa- lyje iškilo gaisras, kuriame 

D. Sliekas, J. bukaitis, ir J. i yo metinius. nario mokes- žuvo devyni asmenys, o 17
m ' r* 1 11 o ni’irliinfi I t i • 1_________ ____X „ * i-

i jus.
Lai 1966 metai |)ūna Tai- 

! kos metai!
Kartu su sveikinimu pri- 

i sidedame 
■ šiemetinio

prie “Laisvės 
fondo:

Tamsonas.
LLD 75 kuopa turi gera

Su- čiau.

čius priduoti kuopų sękre- 
toriams kaip galint grei-

i buvo sužeista.
Gaisras iškilo anksti ry- 

Į tą, kai svečiai* dar miegojo.

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)

Miami, Florida

W

Užmušta labai 
daug civilinių

Washington.—Gen. J. 
Humphrey, J., JAV medi-
kalinei pagalbai teikti Viet
name viršininkas, sako, j 
kad daug tūkstančių civili-1 
niu žmonių žūsta Vietname.
• Civilinių, jo nuomone, žūs- 
;,a daugiau negu kariškių. 
Tai esą dėl tų “ypatingų” 
mūšių, vedamų toje šalyje.

* (“Ypatingais mūšiais” 
generolas, matyt, turi gal
voje beatodairinius iš oro

x bombardavimus, ku r i u o s 
atlieka JAV bombonešiai.) i

WOMAN
For baby sitting and light house

work, 5 day week, $50.00. Live in 
or out.

EL. 7-7578

moterims, kurios savo gau
siu darbu pelno didžiausią 
pagarbą visų pažangiųjų 
Miamio lietuvių. Jono kal
ba seka:

Gerbiami prieteliai, LSK 
nariai, leiskite man jus pa
sveikinti su Naujais Metais. 
Iš visos širdies linkiu jums 
tvirtos sveikatos, ilgiausių 
metų, gerų sėkmių ir lai
mingų 1966 metų.

Tegul šie metai jums bus 
I geresni už praėjusius. Vi-

Sveikinimai iš Lietuvos
Kaip ir netikėti, nelaukti 

Nauju Mėtų sveikinimai 
į am^in° poilsio vietą. Au-’gančių narių. Serga J. Be- Lietuvių Socialio Klubo na- 

. . .. nikatis ir Anelė Kanapienę, pįam ateina iš gimtosios že-
. Miamio pa-

J. ir N. Rudžiai .. $5.00 ^DS 142 kuopos ženklus,; gerų narių: mirė vienas po-
Ig. ir R. Čiuladai 
T. Tartonis ...........
Ch. Kezuas...........
A. ir O. Večkiai . .. 
Ch. M. Morkūnas ..
A. Butėnas ...........
S. Shlekis .............
B. Paitsavich ....
J. Zinkus................
P. Milius ................
P. Galinis..............
J. Kodis..................
F. Sharpe ...............
A. Draugas...........

5.00 
5.00 
5.00 
2.00 
2.00 
2.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00. 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00

palydėjo savo velionę narę: kito. Dar vis turime ser- (2-5)

Viso ................... $38.00
Ig. čiulada

Sezoninis Sveikinimas
Širdingai sveikinu su naujaisiais 1966 metais 

ii visą “Laisvės” kolektyvą, sunkiai dirbančius už 
j! taiką pasaulyje, kad nežūtų darbo liaudis, kad 

galėtume gyventi be baimės.
Jy Taipgi linkiu kuo geriausios sveikatos ir stip- 

' M fybės Tarybų Lietuvos draugams ir draugėms, 
vt su kuriais susitikau 1959 metais ten būnant.
W Linkiu kuo geriausios sveikatos ir stiprybės 
C dirbti už taiką pasaulyje savo giminėms Walan- 

čiauškų šeimai, kurie gyvena Žemaičių Kalva- 
y rijoje ir jos apylinkėje, Plungės rajone. Taip- 

gi visiems kitiems pažįstamiems, giminėms ir 
ta draugams.

tomasinų į kapus lydėjo 11. nikatis ir Anelė Kanapienė, piam ateina iš gimtosios že- 
Kapinėse ir vėl pasakė tin- abudu ligoniai atgauna svei- mes Lietuvos. Miamio pa-
kamą kalbą J. K. M^azuk- katą ir nėra abejones, kad. žangiems lietuviams Naujų

greitai pilnai susveiks. Tai jy/[etų sveikinimai atėjo per
laisvai i r[lano širdingi^ linkėjimai mQSų veiklų ir labdaringą

Joną Smalenską. Kadangi 
Noriu pataisyti vieną ma-: šie labai draugiški sveiki- 

i žą dalykėlį iš LLD 75 kuo- mimai 1966 metų patikimo 
Į pos parengimo, kuris įvyko sueigoje nebuvo skaityti, 
i gruodžio 15 d. Draugės dir-i todėl juos patelkiame v?-1 
i bo prie valgių gaminimo la- siems 1 aikraščio skaityto -, sus mūsų žingsnius ir dar
bai sunkiai ir vardai nebu
vo suminėti spaudoje, tai 
yra šios draugės: E. Stan- 
kienė, Millerienė, B. Zeivie- 
nė, E. Sliekienė.

Atleiskit, draugės, kad 
jūsų vardai buvo praleisti.

Šiuo tarpu Miamėje nieko 
tokio gero. Tik tiek, kad 
kubiečiai baigia užkariauti 
mūsų miestą. Pačiam mies
te labai daug kubiečių biz
nierių. Pačiam centre, kur 
pirmiau buvo amerikonų 
drabužių krautuvės, tai da
bar tos mažesnės krautu
vėlės kubiečių rankose. Lai
mingi žmonės tie pabėgė
liai. Jie viskuo aprūpinti, 
tik gyvenk!

na.
Onutė palaidota .aw»a*, v. ,

gražiame Lietuvių Tautiš- i del sergančių draugų, 
kų Kapinių kalnelyje, LDS j 
142 kuopos lote.

Šermenimis daugiausia 
rūpinosi brolis Stasys ir jo į 
žmona Alice, kurie visus * 
dalyvius po laidotuvių už
kvietė į savo rezidenciją ir 
skaniai pavaišino.

Ilsėkis, Onute, amžinai. 
Tavo tėveliui, motinėlei,

i broliui Stasiui ir brolienei 
Alice, jų šeimai ir kitiems 
giminėms giliausia užuo
jauta.

J. M.

CHESTER, PA.
1

| V. L. Pašalpinio Klubo metinis
Į susirinkimas jvyks sausio 16 d., 2 
vai. dieną. Klubo salėje, 339 E. 4th 
St. Visi nariai kviečiami dalyvauti, 
nes bus renkama dalis valdybos, jū
sų priedermė visiems dalyvauti. —

A. L. Reporteris. (3-4)

Grand ^Rapids, Mich.
P. D. Gasparienė

PHILADELPHIA, PA.

LDS 5 kuopos susirinkimai jvyksta 
antrą trečiadieni kiekvieno mėnesio 
pas sekretorę O. Žalnieraitienę, 1009

Albuquerquem, N. M. — 
Čionai mirė buvęs New 
Mexico valstijos guberna
torius Richard C. Dillon, 
sulaukęs 88 metų amžiaus.

jams: i bus telydi laimė, pasiseki-
“Sveikinu Jus ir Jūsų ar- i mai ir džiaugsmas. Linkiu, 

timuosius Naujų Metų pro- i kad šiais metais Lietuvių 
ga. Linkiu geros sveika- i Socialio Klubo nariai būtų 
tos, asmeninės laimės ir 1 sveikesni, kad mūsų suei- 
sėkmės darbe liaudies la- į ^ose. žydėtų draugiška mei- 
bui. J. Paleckis

Ir štai kitas sveikinimas I 
iš Lietuvos, taip pat gau-1 
tas per Joną Smalenską, j 
kalba sekamai:

“Sveikinu su Naujaisiais į 
Metais visus Miamio Soči- i 
alio Klubo pažangius lietu
vius, nors ir nepažįsetamus 
asmeniškai. Ir iš visos šir
dies linkiu daug laimės ir 
sveikatos, džiaugsmo ir ra
mybės, geriausios sėkmės ir 
ištvermės Jūsų kilniuose 
darbuose už taiką, laisvę ir 
pažangą. K. Tauskas”

Jonas Smalenskas pareiš
kia ir savus linkėjimus vi- giminėms Į Lietuvą.
siems LSK nariams, jo ten jau gauna Laisvę, rašo, 
dar b u o t o j a m s ir Klubo kad ji jiems patinka.

n i lė ir
i tam. 
taika

užuojauta vienas ki- 
Tegyvuoja pasaulinė 
ir tautų draugystė!

Reporteris
SMERKIA JOHNSONO 

POLITIKĄ
Washington. — Įžymus 

i ekonomistas, Roose velto 
i nrezidentystės laikais, bu- 
I vęs jo patarėjas, Mariner 
|'S. Eccles, aštriai kritikuoja 
!Johnsono politika Vietna
me. Ir jis sako: “Jokiu bū
du neleistina plėsti 
Indokinijoje.”

Užrašykite Laisvę

karą

savo 
Kurie

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. Good 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.
Call after 10 A. M. 

GR. 7-5558
(103-105)

Jei Tamsta negali gauti 
Laisvei naujo skaitytojo, tai 
nore stambesne auka paremk
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LAISVĖS' VAJUS
(Tąsa iš 1-mojo puslapio)

gelį atnaujinimų. Jo pagalbininkas, S. Puidokas, Rum
ford, Me., prisiuntė naują prenumeratą.

Jennie Stanienė, Baltimore, Md., 
prenumeratą ir atnaujinimų.

Sekanti vajininkai pakilo punktais su atnaujini
mais; M. Valilionienė, Miami, Fla.; J. K. Mažukna ir 
P. J. Martin (LLD 87 kp.), Pittsburgh, Pa.; M. Užda
vinys, Norwood, Mass.; K. Kilikevičius, Toronto, Canada;

prisiuntė naują

Calif.; Vera Smalstis, Livonia, Mich.; C. K. Urban, Hud
son, Mass.

AUKŲ Į $5,000 FONDĄ GAUTA SEKAMAI:
Geo. Shimaitis, Brockton, Mass., prisiuntė $25 aukų 

Aukojo;
A. J. Petrukaičiai, Stoughton . .. $10.00
Mary Potsus ............................... 3.60

Jonas Krist ................................... 2.00
F. Sakalauskas, Hanover ............. 2.00

Nuo kitų gauta sekamai;
“Tas pats,’” Baltimore. Md. ... $82.00 
Wm. Degutis, Albany, N. Y. .. 
M. Giriūnas, Reading, Mass. . .
A. Sapiega, Troy, N. Y............

12.00
11.00

SVEIKINA
REDAKTORIAUS 

HENRIKO ZIMANO 
TELEGRAMA

LAIŠKAI IŠ LIETUVOS
1965 XII 23

Mieli tautiečiai, brangūs 
. .. .. .. . dainos draugai, “Aido” cho-Is visos Širdies svedunu , fo vaf,ovai h. f)a] i;(i, 

su Naujaisiais Metais visą, 
“Laisves” kolektvva. Lin- i • * v 1 kiu visokeriopos sėkmes, s 
laimes ir sveikatos.
“Tiesos” vyr. redaktorius

Henrikas Zimanas

kojos. Išgulėjau 20 dienų. 
Ją darė patyręs gydytojas 
Naujokaitis, kuris jau dau
gelio žmonių sveikatai pa
sidarbavo. Dabar jaučiuosi 

- geriau, neužeina uždegimai. 
’ i Dabar geri laikai Lietuvoje, 
’ I operaciją padarė, o pinigų

■ nereikėjo mokėti. Ligoninė
je visur švara, gerai prižiū- 

i, nėra keršinimų.
Elgetavimas Lietuvoje pa-

Sveikiname Jus su Nau- į 
i jaisiais Metais. Linkime 
. kad jie atneštu daug daug 
sveikatos, džiaugsmo, lai- į - 
mes, kad ir toliau vis taipj . 
pat gražiai skambėtų lie-. - . 
tuviška daina ir toli n u o j 
Tėvynės.

Kartu mes dainavome Ju--sibaigė, niekas nevaikštinė- 
1 biliejinėje dainų šventėje ja elgetaudami. Seniems

Šį piešinį prisiuntė Jonui
[Juškai dailininkas Erikas
i Varnas iš Vilniaus kartu su I senojo Vilniaus Vingio par-, yra namas. Gyvenimas ma-
Į Naujųjų 1966 metų linkėji-Į ke, kai Tarybų Lietuvai su-: lonus...
Įmais. ‘ ~ * *

Rochester, N. Y. 
St. Raymond, Baltimore, Md........

A. Butkauskas, Brooklyn, N. Y. ..
B. Lutz, Newark, N. J................
J. Palskis, Scottsville, N. Y........
K. Paciūnas, Elizabeth, N. J........
Walter Žukas, Elizabeth, N. J. 
A. Kaziukaitis, Arlington, N. J. 
J. A. Staneliai, Short Hills, N. J. 
A. Baronas, San Jose, Calif........
Nellie Grvbas, Norwood, Mass. 
J. Sadauskienė. Mt. Sinai, N. Y.
J. M. Lukas, Worcester, Mass. .. . 5.00 
J. Vaičiulionis, Waterbury, Conn. 
Nežinomas, Baltimore. Md. ... 
John Steinis, Farmingdale, N. Y.
John Wilkelis. St. Petersburg, Fla. 3.00 
H. Sholunas, St. Petersburg. Fla. 
Vargo Bitė, Paterson, N. J. ... 
Peter Link, Shenandoah, Pa. ...

10.00
10.00

6.00
6.00
6.00

6.00 
6.00 
5.00 
5.00
5.00 
5.00

4.00
3.00
3.00

3.00

3.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.0(1 
2.00 
2.00 
2.00

Am. Yuskevich, Stamford, Conn. 
V. Alexander, Waukegan, Ill........

F. Kurkulis, Rochester, N. Y........
P. Augutis, Paterson. N. J.........
J. Dulkis, Paterson, N. J............
M. Švedas, Paterson, N. J.........
A. Waitkevrcius, Norfolk, Mass. 
A. Balčiūnas, Montreal, Canada

Po $1: John Mazenis. Clinton, Ind.; M. Siman, 
B’klvn. N. Y.; Mrs. A. Jamison. W. Tolun, Livingston, 
N. J.; M. Wilkowsky, Pinedas Park. Fla.rJ. Severinas, 
Rochester, N. Y.; J. Miller, Rochester, N. Y.; Agota 
Arbačiauskas, Minersville, Pa.; Rose Chenkus, W. Hazle
ton, Pa.; Vera Smalstienė, Livonia, Mich.; J. Stasevich, 
Bethlehem, Pa.; J. Zuilvs, Toronto, Canada; P. J. Mar
tin, Wexford, Pa.; F. Ramanauskas, Dorchester. Mass.; 
A. Shurkus. Nashua, N. H.; D. Kvalkauskas. Blooms
burg, Pa.; L. Stadolnik^Ųynn, Mass.; J. Aleksa, New 
Haven, Conn.; H. Tiberi, Detroit, Mich.; Ch. Yuodis, 
Dearborn, Mich.; W. Baltrušaitis, P. Valaitis. J. Ma
moms. Brook]yn, .„N. Y.; Charles Aimont, Hollywood. 
Fla.; J. Krukonį-s, P. Skralskis, J. Lietuvninkas, K. 
Kasulis, M. Petkūnas. M. Machonis.' M. Sukackienė, 
Worcester, Mass.; Ig. Chulada, J. Rudis, M. Vaitkūnas, 
Methuen, Mass.; Kazvs Kizulis. P. Zula. J. šimkonis, 
A. Lenis, Lawrence, Mass.; M. Čižūnas, Lowell, Mas..

Anksčiau gauta $5,070.52. Dabar įplaukė $321.71.
Viso gauta $5,392.23.

Dar daugiau yra pranešimu. Laiškai plaukia, plau
kia, su laiku viskas bus pranešta.

Mūsų vajininkai gražiai darbuojasi, geri rezultatai. 
Didelis ačiū jiems. Taipgi ačiū ir viršminėtiems prie- 
teliams, kurie taip dosniai aukoja į laikraščio fondą.

“Laisvės” Administracija

PRANEŠIMAI
OZONE PARK, N. Y.

Lietuvių Namo Bendrovės (Lith.

Surado liudininką
Tuskegee, Ala. — Ap-

Bidg. corp.) direktorių susirinkimas j skrities šerifas skelbia, kad
jvyks antradieni, sausio 11, savame 
name. Pradžia 3 vai. popiet.— J. G.

(2-3)

LDS 40 KUOPOS METINIS 
SUSIRINKIMAS

jvyks 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 eina 
prie pabaigos. (2-3)

Komitetas

ėjo 25 metai. Prisimename 
ir dar ilgai prisiminsime, 
kai]) grakščiai daugiatūks- [ jyjes p.gj soties pavalgę.

dirigavo Į Krautuvės pilnos, 1 kas tik

Ir mums malonu girdėti, 
kad jūs puikiai gyvenate...

tautiniam chorui
Mildrcda Stenslerienė. II-' 
gai ilgai neužmiršime bend-1 
ros dainos, nuskambėjusios ; 
virš mūsų sostinės Vilniaus, j 
Tikime
me bendroje estradoje,* dai-j' 
nuosime kartu dar ne vieną 
lietuviška daina. U v

Po Dainų šventės mūsų 
| moterų choras dvi savaites 
i keliavo po kalnuotąją Už-

/ir.-i visko gauna,
i Jau puikiau nereikia.

v i ^ar vieno dalyko prašau, 
jog ir vėl" sušuksi-1 je'gii žinai kur gyvena Sta- 

siunai iš Veliuonos, tai jiem 
]) e r duok linkėjimus nuo 
Bronės Sadausko. Ji prašo 
Stasiūnų, kad jai parašytų

L. Mačiulaičiaf,
Veliuona

G Vyrų choro dalyviai ilsėjo-
Naųjametimai linkėjimai— mūsų gražiajame Palan- 

ir didelė padėka uz dovaną hurorte prie gintarinės
Baltijos. Sugrįžę į namus, į yjQsu “Aidas” progresuoja
vėl dirbame kiekvienas sa-;

- vo darbą įstaigose, fabri-

Mano nuomone

Iš laiškų
' Rašytojas Julius Būtėnf.s 
rašo;

Laišką rašyti uždelsi^ 
Į daugiau negu savaitę. Ma 
' gavau pagaliau Jūsų didelio 
1 triūso vaisių — knygą apie 
LLD ir pažangiuosius lietu-

■ vius. Perskaičiau. Daug 
i reikėjo padirbėti, kol tokia

rėmis buvo, rodos, N. Buk- 
nienė ir N. Ventienė, bet 
vaišes, užkandžius su visais I 
marijonesais - delikatesais, , 
paruošė Onutė Čepulienė, ir į 
už tai visokia šio vakaro ( 
garbė tenka jai. 
gėrimus minkštus ir “kie
tesnių,s” parūpino J. Gry
bas.

Pradžioje vaišių, kaip vi
suomet kam nors, dabai 
Helen u t ei “aidiečiai” su-, 
giedojome “Ilgiausių Me-i apžvelgti 50 metų^
tų” ir dar, laimingai kelio- veiklos laikotarpį tai nė 
nei, šūktelėjome (gal tris 
kartus) ^ąlio, valio, valio!.. 
Helena, žinoma, mums cho- 
riečiams neskūpiai padėko
jo. Anot jos: Nuo organi
zacijos gauta dovanėlė yra 
daug brangesnė ne kaip gi
miniškai ar pavi e n i š k a i ; pateikta gausių faktui įvy- 
gauta, nors pastaroji būtu

0, beje,

Pasirinktas chronologinis 
i planas. Gal gerai ir taip, 
i Kitas darytų kitaip. Bet 
i čia recepto negalima duo- 
' ti. Gerai, kad apžvelgti 
i taip pat svarbesni Įvykiai,

gauta, nors pastaroji 
ir vertingesnė. 

4

Skirstėmės geroje 
taikoje. O, beje, dar 
nugirsti, kad mūs “Aidas 
artimoj ateity paaugs bent 
dviem gerais dainininfeiis. 
Apie tai kas nors parašys 
sekančiose choro žiniose, 

j O dabar, “Aide,” skambėk! 
i O Helenai F e i f e n i e n e i 
■ “Happy landing.”

nuo-1 
teko n

1 Susirinkimas ir pietūs
Praeito penktadienio va- [ Lietuvių Literatūros Drau- 

kuose. institutuose, o vaka- karą jau turėjome pirmą- I gijos 185 kp. susirinkimas 
rais skubame į repeticijas, i 

- -j. ... Mokomės nauju dainų, priUIs visos širdies sveikinu . • - . ” 1 ’. rr .simename ir išmoktas, < Naujuju Metu proga! legui. L . ■.. i ; -j • š.- i i-v. ; • i koncertuojame, jie bus taikingi, darbingi ir _ . •’;'.... 1 mes, I
I "Urbuose sėkmės ir iš- <’a™'ot>. ši’tai sutinka žiū-: 
• tvermės!

Aldona ir

Varnai
Vilnius, 1965 XII.22

Vilnius

i sias šiais 1966 metais cho-j p. pietūs įvyks šį antradie- 
' ro pamokas. Tiesa, ne visi Įnį, sausio 11 d. Pietūs bus 

, daug ■ choriečiai dar šioms pamo- duodami 12 Vai., o po pietų 
__ j___ Džiaugia-! koms susirinko; gal dėl va- bus laikomas svarbus kuo- 
kad neblogai sekasi ' žiuotės streiko priežasčių. p0S posėdis. Pietūs bus di- 

Bet kurie buvome pamoko- įeli ir už labai prieinamą 
, rovąi, gerai atsiliepia spau-;se, vakarą praleidome puį- į kairią, kaip ir paprastai.

i ' ____ ..i-*____ .. _____ i Iziui vfn- ' ■

ro pamokas. Tiesa, ne visi Įnį, sausio 11 d. Pietūs bus

jis suradęs žmogų, mačiusį, 
kaip baltveidis Marvin Se- 
grest užmušė negrą studen
tą, Samuel L. Younge, 20 
metų amžiaus kovotoją už 
negrų teises.

Šerifas sako: dabar bus 
lengviau teisme įrodyti, kas 
negrą užmušė. Užmušėjas, 
beje, ,yra įkaitintas pirmo 
laipsnio žmogžudystėje.

■ kusių atitinkamais metais. 
Tuo būdu parodytas dide- 

(lis ryšys su g i m t u o j u 
kraštu; pažymėti svarbesniu 
įvykiai iš Lietuvos ir iš vi
so pasaulio gyvenimo. Juk 
tai irgi ne juokai; reikėjo 
viską sužymėti, patikrinti, 
patikslinti. Kas panašų 
darbą dirba — žino, kiek 

| tai pareikalauja laiko ir 
! energijos.

Knyga gražiai išleista.

Ką tik gavome Jūsų kny
gą — “LLD ir Pažangieji' 
Amerikos Lietuviai” — vie
ną egz. redakcijai ir vieną 
—man. Nuoširdžiai dėkoju

redakcijos vardu už antrąjį 
egzempliorių.

Knyga labai gražiai išleis- 
■ ta ir tai pirmiausia krinta į 
i akis. Bet, žinoma, svarbiau- 
i šia ne tai, o jos turinys. Jūs 
i tikrai padarėte didelį ir itin 
i naudingą darbą, surinkę 
tiek svarbios medžiagos.

' Visiems, kurie domisi Ame-^ 
rikos lietuvių visuomeniniu 
gyvenimu, toks leidinys tu
rės neįkainuojamos vertės.

[ Tai bus garbingas pamink-^ 
las tiems visuomenės vei
kėjams, kurie paskyrė sa-

' vo jėgas kovai už pažangą* 
ir žmonių švietimą. Malo
nu tokį leidinį paimti į ran
kas. /

J. Tarnau
Vilnius, 1905 gr. 5 d.

T Tilvvtk 4au pradėjome ruoštis i kiai- Repetavome-pakarto-1 
koncertinei kelionei i užsie-' jcme keletą tų dainų, ku- 

1 ni kuri ivvks rudeni i vias neužilgio tui ėsime dai- 
Tad dar kartą sveikiname įnuoti TOWN HALL tarp- 

• linkime ilgiausiu metu 1 tautiniamė, jau pasižadėta- 
v i tame, koncerte.

O mūsų sugabioji moky
toja Mildreda 
rinkusi porą 
kalba ir mus 
dino su viena. Skamba ge- 

I rai, maloniai. Mildreda pa- 
Laišką gavo Alekas Ve-' sirūpino išvertimu šių dai- 

lička, ilgai gyvenęs Brook-j nu ir lietuvių kalbon, tai- 
' i, jei norėsime, galėsime 

miestyje Albertsone. Jam jas dainuoti lietuviškai. Žo- 
rašo: . Į džiai ^ju paprasti, beveik

Broli, broliene ir jūsų su-1 kasdieniniai, greit išmoks-
I tami.

Pamokų pertraukoje pir
mininkas J. Grybas prane
šė, kad šį vakarą turėsime 
išleistuvių “parinkę.” Mū
sų choro korespondentė He
lena Feiferienė išvyksta

Su Naujaisiais metais1 p
| ir skambios dainos!

Lietuvos TSR,Lengvosios 
pramonės ministerijos
Moterų ir vyrų “Aido” 
chorų vadovas ir dalyviai

| v. J

sveikiname mieląjį d ė d ę | 
jšolomską Petrą. Linkime1 
! daug džiaugsmo ir ilgiausių ! 
! metu. i

Visam “Laisvės” kolekty-1
■ vui linkime neišsenkančios! 
I 

energijos ir didelių kūrybi-;
j nių laimėjimų su Naujai-j 
įsiais metais, Brangūs drau-1
i gai! < i i i . . .

J ir S šolomskai 'V116’ 0 r,abar gyvenąs prie-i gi
* * i * A 1 1 j T •

jau turi pa- 
dainų anglų 
jau supažin-

Viskas įvyks “Laisvės” 
salėje, 102-02 Liberty Avė,, 
Ozone Parke, ą .

Kviečiami dalyvauti ir 
pietauti ir nenarįai. Na, 
o jau visi 185 kuopos na
riai turėtų būtinai daly
vauti. Visi esate kviečiami.

Valdyba

Kas gali ilgiausiai 
badauti?

Vilnius.

Prašau priimti nuo ma
nęs geriausius 1 
dėl laimingų ir rezultingų 
nau i u 1966 metu.

Sveikinu visą “Laisvės” 
kolektyvą. Su p a g arba, 
Helen (Janulyte) Smith, 
Worcester, Mass.

Gerbiami laisviečiai!
Šiuom laiškeliu su

1966 Naujaisiais

bnkėjimus nus Justinas su jo šeima
1 Sveikiname jus su Naujai- i 
; siais metais, linkėdami lai- ; 
mingai juos perleisti.

Iš laikraščio “Laisvės” su-
i žinojome liūdną žinią, kad 
brolis Antanas mirė. Siun
čiame jo i
užuojautą, taipgi jums, bro
leli ir broliene. Gaila brolio,

šeimai giliausią bent pOraį mėnesių į Ar-

šiais
Metais

gentiną aplankyti savo mo
tiną, broli ir gal daugiau

nors jau gerai buvo pagyve- į* giminių, kurių,, sakė, 
[sveikinu visą “Laisvės” šta- sujauksime'.'.’ m 111 o du/linc? linlriii ’

Pasaulinis badavimo čem
pionas yra krokodilas: jis 
gali išbūti neėdęs net 700 
parų. Antroji vieta priklau
so vėžliui, kuris gali badauti 
500 parų. Varlė gali išbūti 
neėdusi 300 parų. Tačiau vi
si šie gyvūnai prieš badau
dami turi būti sveiki ir stip
rūs. Badavimo metu jie esti 
anabiozės būklėse, kai visi 
organizmo gyvybiniai pro
cesai apmiršta iki minimu-

ha iš gilumos širdies, linkiu 
stiprios sveikatos ir gerų 
pasekmių jūsų darbuose ir 
naminiuose reikaluose. Aš 
noriu pasigirti, kad aš pe
reitais metais prapirkau 15 
dolerių. Nupirkau 12 knygų 
“Lithuania Past and Pre
sent” ir visas išdovanojau. 
Tai padariau didelį rekordą 
Detroite. Pirkau ne iš tur
tingumo, tik iš mano dėkin
gumo, ir dovanojau tiem, 
kurie man sergančiai pagel
bėjo. Norėčiau, kad tas bū
tų paminėta “Laisvutėje”, 
kurią aš labai myliu skaity
ti.

Pasilieku su pagarba ir 
gerais linkėjimais dėl visų 
laisviečių.—Ačiū.

Anna Norkus

Splitas, Jugoslavija. — 
Jugoslavijos valdžia par
davė Pakistanui jau trečią 
prekybinį laivą.

nęs, mes tokio amžiaus ne- j nemaėiusi per daugelį me
tų. Aidiečiu vardu iždinin- 1 
kas W. Keršulis įteikė He- 
lenutei dovanėle — seta 
rašyklių, kad ji, nuskridu
si Argentinon, turėtų kuo 
parašyti mums žinių apie 
save, o ir “Laisvei” ko
i’ e s p o n d e n c i j ų iš ar
gentiniečių lietuvių gyveni
mo. “Parinkęs” iniciato-

Lapkrčio 8 d. buvo minė
jimas darbo žmonių perga
lės. Mes dainavome ir šoko
me tautiškus šokius. Ir pen
sininkai nuo kitų nepasilie- 
kame. Nepasiliekame nuo 
amerikonų, lankome kino.

Rugpiūčio 20 d., Jurbar
ke, turėjau operaciją ant

UŽUOJAUTA
Mirus

Onai Baltrušaitienei
Brooklyn, N. Y.

Reiškiame gilią užuojautą vyrui Vincui ir 
sūnui Artūrui Baltrušaičiams. Taipgi sėserims, 
giminėms ir draugams.

Judita Sadauskienė, • 
Sūnus Eugene ir marti.

Mount Sinai, N. Y.

mo.

Labai dėkojame už kny
gos parašymą ir prisiunti- 
mą. Ji patenka į visas 
svarbiausias bibliotekas.

L. Kapočius
Vilnius

(Visos ištraukos paimtos 
iš d-rui A. Petrikai rašytų | 
laiškų.)

“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” SALĖJE
102-02 Liberty Ave. Ozone Park, N. Y.

Vakarienės kaina $3.50
“L.” bendrovės 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.




