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KRISLAI
Geriausia pavyko
Garsėja Lietuvos vardas
Uždarė klerikalų centrą 
TSRS 50 metų sukaktis 
$10,000 už keletą minučių

— J. GASIŪNAS —

Mūsų ‘ ‘Laisvės” metinis 
koncertas visapusiai geriau
sia pavyko. Programa ža
vėjo dalyvius, kurių buvo 
pilna Maspetho Lietuvių Klu
bo salė. Pirmą syki “Lais
vės” koncerte dalyvavo trys 
Lietuvos operos dainininkės, 
muzikai ir kiti.

Tai buvo iškilminga lais- 
viečių šventė ir malonūs su
sitikimai su svečiais iš Lie
tuvos. O jų buvo gana daug.

Dabar turime žiūrėti, kad 
“Laisvės” vajus sėkmingai 
būtų pravestas. Kas kuo ga
lime, visi prisidėkime prie 
vajaus laimėjimo.

Lietuvos mokslininkai, 
menininkai ir kiti plačiai ke
liauja po pasaulį ir visur 
garsina Lietuvos vardą.

Čilėn buvo nuvykę 26 lie
tuviai. Grįždami porai dienų 
buvo sustoję New Yorke. Tu
rėjome malonų susitikimą.

Pasauliniame Miškininkų 
kongrese Buenos Aires 
mieste Lietuvos mokslinin
kas Leonardas Kairiūkštis 
skaitė net keturias paskai
tas porai tūkstančių delega
tų Nemažai Lietuvos moks
lininkų skaito paskaitas ir 
patys studijuoja įvairiuose 
universitetuose pasaulyje.•

Lietuvių kunigų marijonų 
seminarija Clarendon Hills, 
Ill., parduota kitataučiams.

Tai buvo svarbus lietuvių 
klerikalų centras. Ten nau
jus lietuvius kunigus paruoš
davo. Ten įvykdavo katalikų 
gegužinės, nes buvo tik už 20 
mylių nuo Chicagos. Dabar 
seminarija likviduota.

Laipsniškai likviduojasi 
daugelis Amerikos lietuvių 
įstaigų ir organizacijų.•

Tarybų Sąjunga gruodžio 
mėn. ruošiasi iškilmingai 
minėti 50 metų sukaktį nuo 
įsteigimo Tarybų Socialisti
nių Respublikos Sąjungos, 
kuri buvo Įkurta 1922 metų 
gruodžio 30 d.

Sąjunga apjungia daugiau 
kaip šimtą tautų ir tautybių. 
Ją sudaro 15 nacionalinių 
respublikų, 20 autonominių 
respublikų, 8 autonominės 
sritys ir 10 nacionalinių plo
tų.

Lietuva yra viena 15 res
publikų. Ji taipgi iškilmin
gai minės šią svarbią su
kaktį . Tuo metu i Vilnių 
atvyks nemažai- lietuvių ir 
iš užsienio.

Paskelbusio komiko Bob 
Hope programoje dalyvavo 
olimpiados plaukimo Čem
pionas Mark Spitz ir pasau
linis šachmatų čempionas 
Bobby Fischer.

Už pasirodymą keletui mi
nučių televizijos programoje 
jie gavo po $10,000. Tai 
gražus uždarbis.

Policijos šūviai užmušė du
universiteto studentus 
kovoje prieš rasizmą

Baton Rouge, La. - Pietinio universiteto juodieji stu-
dentai demonstratyviai protestavo prieš universitete rasi
nę diskriminaciją. Jie susirinko i administracijos patal
pas ir laukė universiteto prezidento dr. Netterville pri-
duoti jam savo reikalavimus, 
išvarė laukan studentus. Ji 
protestuojančių juodųjų stude 
paleido šūvius, kurie užmušė

Juodieji studentai reikala
vo pašalinti rasizmą ir pra
vesti būtinas reformas. 
Svarbiausia jie reikalavo, 
kad universitetoadministra- 
cijon būtų priimta daugiau 
juodųjų. Sgudentai taipgi 
reikalavo palesiti iš kalė
jimo keletą areštuotų stu
dentų, kovojančių prieš ra
sizmą., 
policijos terorą plečiasi. 
Nacionalinė Studentų Sąjunga 
kviečia universitetų ir kole
gijų studentus boikotuoti pa
mokas ir demonstratyviai 
protestuoti. Komunistų par
tija taipgi kviečia į protesto 
demonstracijas.

Mainieriai kaltina 
prez. Boyl

Washingtonas. - Mainie- 
rių komitetas, kovojąs už 
demokratiją unijoje, kaltina 
prez. Boyle susitarimu su 
anglies kompanijomis pusiau 
sumažinti pensionierių fon
dus. Tai būtų nuskriausti 
pensionieriai.

Sis klausimas iškeltas 
prieš unijos prezidento ir 
kitų viršininkų rinkimus, ku
rie įvyks gruodžio 1-8 die
nomis. Komitetui vadovauja 
ir prezidento vietai kandida
tuoja pažangus kovotojas Ar
nold Miller.

Kompartija pasiekė 
milijonus žmonių

New Yorkas. - Kompar
tijos prezidentinis kandida
tas Hali pareiškė, kad šiuose 
rinkimuose Kompartija su 
savo propaganda ir agitacija 
pasiekė milijonus amerikie
čių visoje šalyje, nors kan
didatai tebuvo balotuose tik 
12 valstijų.

Reakciniai įstatymai 
trukdė partijos kandidatus 
įrašyti į balotus daugelyje 
valstijų. Kai kur teismo ke
liu buvo laimėta.

200,000 streikuoja
Beirutas. - Lebanone 

streikuoja daugiaukaip 200,- 
000 darbininkų. Visos pra
moninės įmonės užsidarė. 
Tūkstančiai kolegijų ir kitų 
mokyklų studentų remia 
streiką, kuriam vadovauja 
Generalinė Darbo Konfede
racija.

Streikieriai protestuoja 
prieš policijos brutalumą, 
kam ji užmušė du streikie- 
rius. Demonstracijose da
lyvauja desėtkai tūkstančių 
darbininkų^ Valdžia iššau
kė armiją policijai padėti.

Policija įsiveržė į patalpas, 
paleido ašarines bombas į 

itų būrį. Kas tai iš policijos 
du studentus ir vieną sužeidė.

1,600 piliečių 
telegrama Nixonui

New Yorkas. - Daugiau 
kaip 1,600 piliečių pasirašė 
telegramą ir pasiuntė Nixo
nui su raginimu pasirašyti 
taikos sutarti, c

Telegramos kopijos buvo 
pasiųstos Kongresui ir Sena
tui su pastaba: “Mes lau
kiame jūsų pasisakymo už 
karo baigimą”.

Brežnevas ragina 
JAV baigti karą

Maskva. - Tarybų Sąjun
gos vadas Brežnevas ragina 
Jungtines Valstijas nieko ne
laukiant pašalinti visas kliū
tis taikos sutarties pasira
šymui su vietnamiečiais ir 
paskelbti paliaubas.

Taikos sutarties pasira
šymui kliūtis sudarė Nixono 
administracija, tai ji ir gali 
jas pašalinti ir karą baigti 
Indokinijoje.

Komunistas gavo 
15,000 balsų

Chicago. - Kompartijos 
veikėjas John Lumpkin, kan
didatavęs į Illinois univer
siteto trustisų tarybą, gavo 
apie 15,000 balsų.

Kitas komunistų kandida
tas Jack Kling gavo apie 14,- 
000 balsų. Tai didelis ko
munistų laimėjimas. Nuo 
1932 metų pirmą kartą čia 
komunistai turėjo kandida
tus.

Tebelaiko 
kalėjime

Romos katalikų kunigas P. 
Berrigan dar vis laikomas 
kalėjime už kovą prieš karą. 
Jis buvo apkaltintas 1968 m. 
už sunaikinimą jaunuoliams 
rekrutuoti sąrašų ir siųsti 
juos į karą Vietname.

Taikos organizacijos rei
kalauja jįpaleisti iš kalėjimo 
su kalėdinėmis šventėmis ir 
Naujaisiais metais.

BERLYNAS. - Moterų 
Tarptautinės Demokratinės 
Federacijos sekretoriatas 
atsišaukė į visą pasaulį rei
kalauti, kad Jungi inos Val
stijos pasirašytų taikos su
tartį .

BUDAPEŠTAS. - Vengri
jos prekybos delegacija iš
vyko į Lotynų Ameriką tar
tis dėl prekybos padidinimo 
su LotynųA merikos šalimis.

Džiugiai atšventė Tarybų Lietuvos darbo žmonės Di
džiosios Spalio socialistinės revoliucijos 55-ąsias meti
nes. Tūkstantinės demonstrantų kolonos lapkričio 7-osios 
rytą suplaukė į Lenino aikštę ir gretimas Vilniaus centro 
gatves.

NUOTRAUKOJE; pro vyriausybinę tribūną praeina Vil
niaus inžinerinio statybos instituto studentai.

A. BRAZAIČIO nuotrauka

NAUJIENOS IŠ LIETUVOS
GAMYBOS

VADOVŲ UNIVERSITETAS
Beveik du šimtai Kauno 

pramonės įmonių, statybos 
ir transporto organizacijų 
vadovų, vyriausiųjų inžinie
rių, partinių ir tarybinių 
darbuotojų pradėjo užsiėmi
mus dvimečiame visuomeni
niame techninės pažangos ir 
kūrybos universitete. Šie
met jo lankytojai pagrindinį 
dėmėsi skirs automatizuotų 
valdymo sistemų Įdiegimo 
problemoms. Kauno Poli
technikos Instituto skaičia
vimo centre jie spręs kon
krečius gamybos valdymo 
uždavinius. Pranešimus 
skaitys Lietuvos TSR Moks
lų akademijos institutų, Kau
no aukštųjų mokyklų moksli
ninkai, vadovaujantys respu
blikos Plano komisijos, mi
nisterijų specialistai.

M. K. ČIURLIONIO 
JUBILIEJUI

M. K. Čiurlionio gimimo 
100-ųjų metinių jubiliejui 
Leningrado leidykla “Avro
ra” numato iki 1975 metų 
išleisti penkiasdešimties di
džiojo lietuvių tautos daili
ninko kūrinių reprodukcijų 
aplanką. Į miestą prie Ne
ves- jau keliauja paveikslai 
“Pilies pasaka” ir“Natis”. 
Čia specialia optika bus pa

MASKVA. - Mirė 82 metu < 
amžiaus pagarsėjusi tarybi
nė poetė Vera Inber, pergy
venusi ir aprašiusi Lenin
grado apgulimą per 900 dienų 
Antrojo pasaulinio karo 
metu.

HOLLYWOOD, Calif. - 
Mirė 92 metų amžiaus Ru
dolf Frimi, kompozitorius 
“Rose Marie”, “The Vaga
bond King”, “The Three 
Musketeers” ir kitų 30 ope
rečių.

IS LAMA BADAS. - Pakis
tano valdžia nutarė pasi
traukti iš militarinės SEATO 
organizacijos ir pripažino 
Vietnamo Demokratinę Res
publiką (Siaurės Vietnamą). 

darytos jų kopijos faksimili
nėms reprodukcijoms. Ši 
technika tiksliai atkuria ori
ginalą, spalvų gamą.

JAUNIMO KNYGOS 
SAVAITĖ

Lietuvoje surengta jauni
mo knygos savaitė, kuri žada 
tapti tradicine. Skaitytojai 
su rašytojais, jų knygose ap
rašytų įvykių liudytojais - 
kovų už Tarybų valdžią daly
viais, darbo pirmūnais.

Įdomių renginių atnešė ši 
savaitė ne tik miestų, bet ir 
daugelio rajonų gyvento
jams. Pas kupiškėnus sve
čiavosi J. Baltušis, su savo 
žemiečiu P. Skodžiumi susi
tiko biržiečiai. R. G.

PENSIJOS ŽEMDIRBIAMS

VILNIUS (ELTA). -Dabar 
mūsų respublikoje pensijas 
gauna daugiau kaip 247 tūks
tančiai žemdirbiu. Vien <
šiais metais jiems numato
ma išmokėti beveik 74 mi
lijonus rublių.

šiuos faktus įvykusiame 
Respublikinės socialinio ko
lūkiečių aprūpinimo tarybos 
posėdyje pateikė šios tary
bos pirmininko pavaduotoja, 
respublikos socialinio aprū
pinimo ministrė T. Jančai- 
tyte.

SAIGONAS. - šiuo metu 
Pietų Vietnamo valdžia turi 
tarp 300,000 ir 400,000poli- 
tinių kalinių tūkstantyje ka
lėjimų ir stovyklų. Dauge
lio gyvybei gresia pavojus, 
nes baisus sargų brutalumas 
siaučia kalėjimuose prieš 
tuos, kurie pasisako už taiką.

CLEVELANDAS. - Ohio 
valstijoje komunistų kandi
datai Hali ir Tyner gavo 6,- 
365 balsus. Tai skaitoma 
nemažu laimėjimu.

ROMA. - Italijos paštas 
pataria nesiuntinėti kalėdi
nių sveikinimų, nes pašto 
darbininkai streikuoja, tai 
niekas negali sveikinimų 
persiųsti.

Kissingeris vėl tariasi su 
Šiaurės Vietnamo atstovu 

dėl karo paliaubų
Washingtonas. - Prez. Nixonas vėl pasiuntė savo įga

liotinį Kissingerį su keliais palydovais Paryžiun tartis su 
šiaurės Vietnamo atstovais dėl karo paliaubų. Baltųjų 
rūmų sekretorius Zeigleris informuoja, kad pasitarimai 
gali tęstis net keletą dienų, po to Kissingeris mano vyk
ti į Saigoną tartis su prez. Thieu, o vėliau gal reikėsią 
dar kartą tartis su šiaurės Vietnamu. Pasitarimai gali 
nusitęsti net keletą savaičių.

Šiaurės Vietnamoatstovas -------------------------------------
Tho, atvykęs Paryžiun, pa
reiškė sutiksiąs tartis su
Kissingeriu, bet jokiu būdu 
nesutiksiąs keisti “abiejų 
pusių” priimto taikos plano, 
kuris turėjo būt pasirašytas 
spalio 31 d. Thokaltina prez. 
Nixona už tos sutarties ne- r
pasirašymą. Jungt. Valsti
jos už tai turi imti pilną at
sakomybę.

Lapkričio 18 d. įvyko an
tikarinės demonstracijos 
20-yje miestų. Demonstran
tai reikalavo prez. Nixono 
nieko nedelsiant pasirašyti 
taikos sutartį. Tarybų Są
junga ir Kinija taipgi reika
lavo prez. Nixono nieko ne
delsiant pasirašyti taikos 
sutartį. Tarybų Sąjunga ir 
Kinija taipgi reikalauja pa
sirašyti ir karą baigti. Bet 
karas ir toliau tęsiasi. JAV 
lėktuvai įnirtusiai tęsia 
bombardavimus.

Bendras darbinin
kų frontas Bolivioj

La Paz. - Bolivijos 8 uni
jos, kartu ir Pramonės Dar
bininkų Federacija, sudarė 
bendrą frontą tikslu sulaikyti 
valdžios kišimąsi į unijų 
reikalus ir kovoti už ekono
minių sąlygų pagerinimą.

Bolivijoje ekonominė pa
dėtis smarkiai blogėja, pini
gų vertė mažėja, kainos ne
svietiškai kyla, infliacija di
dėja. Bendras unijų frontas 
pa s i mojęs prieš tuos blogu
mus kovoti visais galimais 
būdais.

Streikuoja 300,000 
geležinkeliečių

Paryžius. - Prancūzijos 
300.000 geležinkeliečių pa
skelbė streiką. Reikalauja 
didesnių algų ir darbo sąly
gų pagerinimo.

Kitų pramonių darbininkai 
taipgi dažnai išeina streikai! 
už didesnes algas. Dažnai 
įvyksta protesto streikai per 
24 valandas. Po kiek laiko 
jie vėl pasikartoja. Nera
mumai tęsiasi, c

DETROITAS, Michigan - 
Peggy Goldman, komunistų 
kandidatė į valstijos univer
siteto gubernatorių tarybą 
gavo daugiau kaip 10,000 bal
sų.

WASHINGTONAS. -Agri
kultūros departamentas pra
neša, kad iki Naujųjų metų 
maisto kainos pakils 4 pro
centais.

Brandtas laimėjo
Bonna. - Vakarų Vokie

tijos socialdemokrato kanc
lerio Brandto koalicija lap
kričio 19 d. lengvai laimėjo 
parlamento rinkimus. Koa
licija gavo 54% visų rinki
muose balsavusių.

Balsavusieji pilnai užgyrė 
Brandto programą taikingai 
sugyventi su kaimynais ir 
palaikyti taiką Europoje, 
taipgi kooperuoti su Rytų 
Vokietija.

. 1 -- -

Abi Vokietijos 
pasirašė sutartį

Berlynas. - Vokietijos 
Demokratinė Respublika ir 
Vokietijos Federalinė Res
publika pasirašė sutartį , 
kuri patvirtina abi Vokieti
jas, kaip nepr^Lusomas 
valstybes. Sutartyje taipgi 
nustatyti tarp abiejų šalių 
normalūs santykiai.

Vokietijos Federalinės 
Respublikos kancleris 
Brandtas pareiškė, kad nau
joji sutartis tarp abiejų Vo
kietijų žymiai prisideda prie 
taikos išlaikymo Europoje. 
Dabar abi Vokietijos galės 
įstoti į Jungtines Tautas, 
kaip suverenios valstybės.

J. Tautos pasmerkė 
Portugalijos karą

Jungtinių Tautų asamblėja 
98 balsais prieš 6 griežtai 
pasmerkė Portugaliją, kaip 
agresorę “kolonialiuose. ka
ruose” Afrikoje. Prieš pa
smerkimą balsavo tik Jung
tinės Valstijos, Anglija, Is
panija, Portugalija ir Pietų 
Afrika.

Rezoliucija kviečia visus 
Jungtinių Tautų narius pa
dėti “moraliai ir materia
liai” Portugalijos kolonijų 
sukilėliams, kurie kovoja už 
kolonijų nepriklausomybę 
jau per 10 metų.

21,000 politinių 
kalinių filipinuose

Manila. - Filipinų prezi
dentui Marcos paskelbus ša
lyje karo stovį, į kalėjimus 
ir stovyklas sugrūsta dau
giau kaip 21,000 politinių 
kalinių, daugiausia komu
nistų.

Daugeliui jų teismai ren
giami. Valdžia kaltina juos 
ruošimu sukilimo prieš val
džią. Brutalus režimas var
tojamas prieš politinius ka
linius.
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Rinkimų pralaimėjimo 
krizė demokratuose

Demokratų Partijos bėdos nepasibaigė su prezidentinių 
rinkimų dramatišku pralaimėjimu. Kaip tik dabar prasi
deda gili vidinė krizė, ir nežinia kuo ji baigsis.

Kai po ilgos ir sunkios kovos nominacijas laimėjo sena
torius George McGovern, jis, kaip jau iš senų laikų priim
ta, paėmė į savo rankas partijos vadovybę, į nacionalini 
partijos komitetą sustatydamas savo šalininkus ir jo pir
mininke paskirdamas savo kandidatūros karštą šalininkę 
Mrs. Jean Westwood. Taip vadinami partijos “vetera
nai”, senieji “vilkai”, kaip Daley, Humphrey, Muskie ir 
kt., jautėsi izoliuotais, nuskriaustais. Tiesa, jie paskui 
pasisakė už McGovern kandidatūrą, bet ne iš širdies, ne 
visomis jėgomis, tik iš lojalumo savo partijai, nenorėdami 
pasilikti generolais be jokios armijos. Ne vienas jų, ma
tyt, džiaugėsi, kad jų “nuskriaudėjas” rinkimus pralai
mėjo.

Žinoma, jeigu McGovern būtų laimėjęs, jie būtų buvę 
“pamiršti”. Bet dabar jie ir jų kurstomi kai kurie nusi
vylę naujieji vadai pradėjo triukšmauti. Jie kaltina naują
ją McGoverno vadovaujamą partijos vadovybę ir reikalau
ja, kad ji arba geruoju pasitrauktų, arba busimajame ko
miteto susirinkime bus be didelių ceremonijų pašalinta. 
Ypač didelis spaudimas daromas ant pirmininkės West
wood “gražiuoju” rezignuoti. O jinai atsisako rezig
nuoti. . .

O ką dūmoja pats senatorius McGovern? Jis “sukilė
lius” ragina nesinervinti, netriukšmauti, nesiskubinti, 
duoti laiko rimtam apsvarstymui. Jis kalba apie gelbė
jimą partijos vienybės. Vadovybės pakeitimas kaip tik dar 
paaštrintų vidinę krizę.

Ar sukilėliai pasiduos ir nurims? Greitoje ateityje 
pamatysime. ....- • .

Ar j au prez.
Nixonas atsimoka ?

Praeitą savaitę komercinėje spaudoje iš Washingtono 
pasirodė žinia su antrašte: “Korporacijos gavo užtikrini
mą, kad joms mokesčiai nebus pakelti”. Taip viešai pa
reiškęs Iždo sekretoriaus pavaduotojas C. E. Walker.

Tai bus prezidento stambiajam kapitalui atsilyginimas už 
jo paramą rinkimuose. Tie keli desėtkai milijonų dolerių, 
kuriuos korporacijos sudėjo propagandai už Nixoną, turi 
joms sugrįžti, dar gi su kaupu. Kas liečia jų interesus, 
jos klaidos nepadarė. Sen. McGovern jas išgąsdino, žadė
damas joms taksus pakelti. ,

Darbo unijų 
biurokratai teisinasi

Prezidentiniai rinkimai ir jų rezultatai į mūsų darbo 
unijų judėjimą i/iesė naują pasidalijimą. Kaip žinia, Ame
rikos Darbo Federacijos-Industrinių Organizacijų Kongre
so (AFL-CIO) aukštoji vadovybė su George Meany prieša
kyje buvo “neutrališka”. Tas, žinoma, padėjo Nixonui 
laimėti tokia milžiniška balsų dauguma. Bet kai kurios 
unijos su šiek tiek pažangesne vadovybe rėmė McGoverno 
kandidatūrą.

Dabar visame unijų judėjime eina karštos diskusijos, 
kurios pusės nusistatymas buvo teisingas, naudingas or
ganizuotiems darbininkams, o kurios jiems daug žalos 
padarė. George Meany Įrodinėja, kad AFL-CIO vadovy
bės nepasisakymas nė už vieną kandidatą į prezidentus, o 
parėmimas demokratų kandidatų J senatorius ir repre
zentantus, davė gerus vaisius. Kaip tik toks nusistatymas, 
girdi, neleido republikonams laimėti Kongrese daugumos. 
Tokios nuomonės laikosi ir stambiosios Jungtinės Plieno 
Darbininkų Unijos prezidentas I. W. Abel.

Juos kritikuoja ir smerkia Tarptautinės Mašinistų Asso- 
ciacijos prezidentas Floyd Smith, Amerikos Komunikacijos 
Darbininkų Susivienijimo prezidentas Joseph Beirne ir 
kiti, kurie rinkimuose rėmė McGoverno kandidatūrą. 
Kalbama, kad George Meany turėtų pasitraukti iš AFL-CIO 
prezidento vietos, ją užleidžiant kitam, jaunesniam. Rei
kia atsiminti, kad G. Meany jau 78 metų. Vis tiek jis ilgai 
nebegalėsiąs tos didelės atsakomybės panešti, tai būtų 
gerai, kad dabar pasitrauktų, tas padėtų užgydyti vadovy
bėje pasidalijimo žaizdą, fiėt, aišku, G. Meany ne girdėti 
apie tai nenori.

Šio klausimo išsprendimas veikiausia pasiliks būsima
jai AFL-CIO konvencijai.

KĄ TAS PARODO?

“Lietuvoje trūksta inži
nierių. Aukštosios moky
klos neparuošia specialis
tų Ir vėl: Nors “Lietu
voje jau dirba per 80 000 
baigusių aukštą ji mokslą, bet 
šiuo metu jaučiamas trūku
mas specialistų, ypač staty
bos inžinierių, technologų 
mašinų gamyboje, energeti
kų, ir net mokytojų” (“Drau
gas”, lapkr. 8 d.).

Ką tas reiškia? Tai reiš
kia, kad Tarybų Lietuvoje 
daroma milžiniška pažanga, 
kad ten verda-kunkuliuoja 
statybos ir gamybos darbai. 
Jau daugiau kaip 80,000 žmo
nių, baigusių aukštąjį moks
lą, dirba, bet dar vis trūks
ta specialistų!

Tai tokį aukštą suklestėji
mą'jau pasiekė mūsų mažytė 
gimtoji šalelė!

JAU VISIŠKAI PABLŪDO!

Visokiais gąsdinimais, 
grūmojimais ir keiksmais 
“vaduotojai” stengiasi pa
veikti Amerikos lietuvius, 
kad jie nė kojos nekeltų i 
savo gimtąjį kraštą. Baisiai 
juos nervina, kad net jų lai
kraščių skaitytojai su jų gąs
dinimais nebesiskaito ir 
kasmet vis didesniu skaičiu
mi aplanko Tarybų Lietuvą. 
Aplanko ir sugrįžę jos ne
niekina, nešmeižia.

Bet “vaduotojai” ne tik 
lietuviams, gyvenantiems 
užsieniuose, draudžia lanky
tis Lietuvoje. Jie tiesiog 
siunta, rėkia ir protestuoja, 
jeigu išgirsta, kad kuris nors 
kitatautis apsilanko Lietuvo
je. Antai Brooklyno kleri
kalų “Darbininkas” (lapkr. 
10 d.) praneša:

“LB atstovai žodžiu ir 
memorandumu kreipėsi Į 
Valstybės departamentą dėl 
JAV g. konsulo “oficialaus 
vizito” Vilniuje ir susitiki
mo su V. Zenkevičium, kuris 
“Tiesoje” pristatytas kaip 
Lietuvos užsienių reikalų vi- 
ceministeris. Kreipėsi tuo 
reikalu LB ir į Kongreso 
daugumos bei mažumos ly
derius (sen. Mansfieldą, sen. 
Scottą, kongresm. Boggsą, 
kongresm. Fordą).”

Kreipėsi, girdi, su aš
triausiu protestu, kaip tai 
drįso dar gi Amerikos gene
ralinis konsulas Įkelti koją Į 
Lietuvą, jų neatsiklausęs, 
negavęs jų leidimo. . .

PRAŠOME MUMS ATLEISTI

Norime pagirti ir karštai 
pasveikinti Kanados “Liau
dies Balso” kolektyvą už iš
leidimą labai turiningos ju
biliejinės laidos. Įdomu 
skaityti draugų prisimini
mus apie nueitą 40 metų ke
lią. Sunku net ir tikėti, kad 
“Liaudies Balsas” jau at
šventė savo gyvenimo 40—ąjį 
gimtadienį. O juk, rodos, 
taip neseniai jis išvydo die
nos šviesą.

Bet tuo pačiu laiku mes 
norime draugus kanadiečius 
ir atsiprašyti. Buvome su
sitarę, kad į jūsų jubiliejinį 
parengimą , nuvyks ir mus 
visus laisviečius atstovaus 
Ieva Mizarienė, Lietuvių Li
teratūros Draugijos sekre
torė ir “Laisvės” redakci
jos narė. Deja, jau po jubi
liejinio parengimo sužinojo
me, jog dėl tam tikrų susi
dėjusių sąlygų jinai negalėjo 
dalyvauti jūsų gražiame pa
rengime. Ir taip jūs, drau
gai, tiek nuo LLD, tiek nuo 
“Laisvės” ir likote nepa- 
svelkinti. Mūsų geriausi no
rai neišsipildė. Atleiskite.

IR VĖL ĮŽEIDŽIA LIETUVĄ 
IR LIETUVIUS

Prieš kelias dienas iš Či
lės sostinės Santiago grįžda
ma skaitlinga (net iš 25 žmo
nių) Tarybų Lietuvos delega
cija buvo vienai dienai su
stojusi New Yorke. Kai ku
riems mūsų teko su jos na
riais asmeniškai susipažin
ti. Delegacija susidėjo iš 
mokslininkų, veikėjų, kultū
rininkų, kai kurių žymiausių 
dainos ir muzikos žmonių, 
įspūdis nepaprastas.

Lietuvos delegacija ir ta
rybinėje parodoje Lietuvos 
skyrius paliko Čilėje gra
žiausių Įspūdžių ir plačiau
siai išgarsino lietuvišką 
meną ir Lietuvos pasieki
mus visose gyvenimo sri
tyse.

Juk kiekvienas su protu 
dar neatsisveikinęs lietuvis 
galime tik didžiuotis ir 
džiaugtis Lietuvos liaudies 
ir jos vadų iniciatyva ir ryž
tu tokią delegaciją pasiųsti 
ir šioje parodoje tokį skyrių 
įsteigti.

Bet kitaip mano So. Bosto
no menševikų gazietos re
daktorius. Jis jokiu būdu 
jokios garbės, arba, kaip 
dažnai sakoma, kredito Lie
tuvai ir lietuviams nepripa
žįsta. Lapkričio 7 dieną 
“Keleivyje* šaukte šaukia
ma, kad “Maskvos Įsakymu 
ten nuvežta ir Lietuvos ga
minių pavyzdžių” ir “į ją

KELI FAKTAI IŠ 
“LAISVĖS” ISTORIJOS

“Laisvės” ilgamečiams 
skaitytojams, tikriausia, 
įdomios žinios iš jų pamilto 
laikraščio istorijos. Čia ir 
pateikiame žiupsnelį faktų 
apie tai, ką žinojo Lietuvos 
žmonės apie ^Laisves ’ lai
kraščio atsiradimą, ir ar 
skaitė jį tada Lietuvoje.

Vilniuje ėjęs laikraštis 
“Lietuvos ūkininkas” netru
kus po “Laisvės” pasirody
mo (1911 m.) jau aprašė šį 
laikraštį. ‘fPirmasis nu
meris, - nurodo “Lietuvos 
Ūkininkas” (1911, Nr. 16) - 
gana įvairus ir neblogas”. 
Išdėstomi redakcijos ir lei
dėjų žodžiai, kad “Laisvė” 
rodys kelią “prie šviesos ir 
vienybės”, pažymima, jog 
tai esąs “visuomenės, kul
tūros, politikos, populiariš- 
kai moskliškas laikraštis”. 
“Lietuvos Ūkininkas” baig
damas linki “Laisvei”, jo 
žodžiais, “laimingos klo
ties”

Ir kiek vėliau “Lietuvos 
Ūkininkas” kartas nuo karto 
tai vienaip, tai kitaip prisi
mena ir pažymi “Laisvę”. 
Lietuviškų laikraščių už
1911 metus apžvalgoje (“L 
Ūk.” 1912, Nr. 1), išskai
čiuojant visus tais metais 
Amerikoje pasirodžiusius 
naujus laikraščius, jų tarpe 
minima ir “Laisvė”.

Iš kai kurių faktų matyti, 
kad bent jau nuo 1912 metų 
“Laisvė” pasiekdavo ne tik 
Vilniuje ir kitose vietose 
ėjusių lietuviškų laikraščių 
redakcijas, bet taip pat ir 
kaimų bei miestelių žmonės. 
Antai, Gižų miestelio (dabar 
Vilkaviškio ra j.) klebonas
1912 m. per pamokslą savo 
parapijonims draudė skaity
ti pažangius laikraščius, jų 
tarpe ir “Laisvę” (“L. 
Ūk.”, 1912, Nr. 5L/52). 
1914 metų pradžioje vėl nu
rodoma, kad “Laisvė” iš
siplatinusi; kiek girdėti, ir 
Lietuvoj”.

buvo pasiųsta lietuvių dele
gacija”. Tai melas ir pa
žeminimas lietuviams. Jie 
padaromi kažin kokiais ne
protaujančiais, be jokios ini
ciatyvos ir sumanumo su
tvėrimais. Jeigu kas yra di
delio ir gražaus Lietuvoje 
padaroma, tai tik “Maskvos 
įsakymu”.

Mes griežčiausiai protes
tuojame prieš tokį mūsų 
gimtojo krašto ir jo liaudies 
šmeižimą ir niekinimą.

PLIEKIA KAHJSAVO 
KOLEGAI

Niekam nėra jokia paslap
tis, kad Bronius Raila save 
laiko ščyriausiu mūsų Lietu
vėlės “laisvintoju”. Bet 
nežinia kaip ir kada jis bus 
sunkiai nusidėjęs vienam iš 
savo tokių pat ščyrų menše- 
vikiško kraujo kolegų, pa
varde Stravinskas. Na, tai 
vargšas dabar atsiima. Pa
starasis traukia:

“Mūsų spaudoje daugiau
sia melagingų teigimų apie 
VLIKą bus prirašęs Bronys 
Raila, gabus, bet nelabai ge
ros valios žurnalistas. Jis 
savo visokiomis melagystė
mis ir bjauriausiais niekini
mais lydėjo VLIKą kone visą 
jo amželį, lyg būtų kieno pa
samdytas. VLIKui jis yra 
padaręs tiek žalos, kad, iš 
tikrųjų, jisai vertas mūsų 
priešų žymesnio už pasitar- 
navimą agitpropui, dargi “iš 
geros valios”, agitpropo ti
kiu, neprašytas ir nesamdy
tas”.

Minimo laikraščio “Lie
tuvos Ūkininkas* ’ skyrelyje 
“Ką rašo kiti laikraščiai” 
1913-1914 m. kelis kartus 
paliečiama ir “Laisvė”. 
Antai, nurodoma, kad “Lais
vė” 1913 m. kai kurias ži
nutes ir korespondencijas 
apie Lietuvos gyvenimą per
sispausdina ir iš “Lietuvos 
Ūkininko” (1913, Nr. 20). 
“ . . . Įdomūs laikraščiai 
“Laisvė” ir “Kova” - tai 
darbininkų, socialistų veda
mi laikraščiai, - rašo “L. 
Ūk.” 1913, Nr. 49. Ypač 
gana gerai vedama “Lais
vė”, kuri eina du kartu per 
savaitę”.

1914 m. “Lietuvos Ūkinin
ko 28 nr. Įdėtas didelis skel
bimas apie “Laisvės” laik
raštį. Jis pristatomas Lie
tuvos skaitytojams, kaip 
“gyviausias Amerikos lie
tuvių laikraštis”. Duodama 
jo prenumeratos kaina pasi- 
siųsdinant šį laikraštį Į Lie
tuvą. Taip pat išvardijami 
svarbiausi to laiko “Lais
vės” bendradarbiai ir ko
respondentai. “Laisvę” 
veda, - rašė skelbimas, - 
L. Prūseika ir J. Neviac- 
kas *, o nuolat rašo - dr. F. 
Matulaitis, K. Jasiukaitis, V. 
Paukštys, Barabošius, J. 
Stropus, švenčioniškis, Se
nas Vincas, Brooklyno Dėdė, 
Adomaitienė, Europietis, Z. 
A. (Z. Angarietis) ir kiti.

Tad “Laisvė” nuo pat pra
džios buvo žinoma ir skaito
ma taip pat ir Lietuvoje.

A. AUKŠTAITIS

KOKIOS SPALVOS 
SNIEGAS?

Naudojant spalvotu fotografiją, 
pavyko nustatyti, kad sniego spal
va priklauso nuo paros laiko. Ry
tą, tik patekėjus saulei, sniegas 
yra šalto rožinio atspalvio, su 
kontrastiniais žydrais šešėl'ais. Vi
durdienį sniego spalva priartėja 
prie geltonai auksinės, o vakare 
{gauna violetinį atspalvį. Nusta
tyta, kad žmogaus akis skiria snie
go spalvas blogiau, negu jas fik
suoja spalvota filmo juosta.

Apgalvoto melo skleidėjai

“ Perplyšusios asmenybės”
Tai ne detektyvinio ar kau

bojiško kino filmo pavadini
mas. Ir ne kokia nors žur
nalistinė išmonė, bet iš šir
dies pasakyti žodžiai.

O juos pasakė vienas va
dinamojo pasaulio lietuvių 
jaunimo kongreso, vykusio 
šiais metais JAV ir Kanado
je, dalyvis.

Ne vienam kapitalistinia
me pasaulyje gyvenančiam 
jaunam žmogui nusibodo gie
dami ditirambai vadinama 
jam laisvajam pasauliui, 
buržuaziniam gyvenimo bū
dui. Todėl ir iš tokios 
“aukštos” tribūnos (lietu
viškų reakcinių emigrantų 
organizuoto pasaulio lietu
vių jaunimo kongreso - P. B.) 
nuskambėjo atviraę ir tiesus 
pripažinimas: “šio krašto 
(Amerikos - P. B.) jauni
mas. . . skundžiasi savo 
pačių dvasine tuštuma. 
Lietuviškąjį jaunimą, 
smaugia. . . dar ir tas, kad 
nesame nei pilnais lietu
viais, nei pilnais gyvenamo 
krašto žmonėmis. Jaunieji 
esame perplyšusios asme
nybės”.

Už tokį pasisakymą jauni
mo kongreso dalyvį smar
kiai užpuolė reakciniai men- 
ševikiniai laikraščiai, ka
dangi antitarybinės propa
gandos organizatoriai žino 
tik dvi spalvas: baltą ir juo
dą. Žinoma, juoda spalva 
stengiasi dažyti gyvenimą 
Tarybų šalyje.

Tarybų Sąjungos ekonomi
nių ir socialinių, kultūrinių 
ir dvasinių laimėjimų švie
soje nebe taip ryškiai spindi 
privačios verslininkystės 
pasaulis. Jo piktžaizdes vis 
labiau pastebi ne tik jauni, 
,bet ir vyresnio amžiaus 
žmonės. Kartais objekty
vesnę/mintis apie kapitaliz
mą (žinoma, jokiu būdu to 
nesiekiant) prasiskverbia 
net pro tokį tankų dezinfor
macijos voratinklį, kaip Va
tikano radijas.

“Ar yra Kanadoje suvar
gusių ir vargstančių žmo
nių?” - klausiama vienoje 
Vatikano radijo laidoje. At
sakymas, kaip ir tinka bur
žuazijos apologetams, suk
tas ir dviprasmis: “Tokių 
žmonių, kurie būtų nu
skriausti kapitalizmo-nėra. 
Yra, tiesa, suvargusių veidų. 
Sakysime, kad ir mūsų lietu
viškame gyvenime pasitaiko 
vienas kitas. Tačiau jų su
vargintas eina daugiau iš 
psichologinės pusės. . . Jie 
yra psichiškai pavargę ir ne
pajėgia pakilti kiek aukš- “ • J f ciau .

štai akivaizdus pavyzdys, 
kaip saldžiai ir Įsiteikian
čiai teisinamas kapitalizmas 
ir rūsčiai kaltinamas žmo
gus už tai, kad jis sugniužo 
po buržuazinių visuomeninių 
santykių našta. Bet ar dėl 
to visų pirma kaltas pats 
žmogus?

Tai suprasdamas ir bū
damas katalikų bažnyčios 
ruporu, Vatikano radijas jau 
kitoje laidoje skuba teisinti 
krikščionybę. “Nužmoginto 
(kapitalistinio - P. B.) pa
saulio kaltininku reikia lai
kyti ne krikščionybę, o tik 
krikščionis, kurie atsisakė 
krikščioniškai gyventi”.

Ką gi, toks paaiškinimas 
suprantamas. Liaudies iš
mintis tokiu atveju sako: 
kur trumpa, ten ir trūksta.

Kad būtų galima- sudurti 
galą su galu, vienoje savo 
kalbų popiežius Povilas VI, 
kreipdamasis j australų jau
nimą, sakė, jog bažnyčia turi 
atsakymą Į jaunos sielos 

klausimus, kad bažnyčia su
pranta jaunimą, atmetantį 
moderniosios civilizacijos 
išsigimimą. Bet tuoj pat 
suskubo pridurti: “Atsi
minkite, kad jeigu jūs save 
laikysite nuo nieko nepri
klausomais aukščiausiais 
tiesos kūrėjais, tai ateitis 
nebus geresnė. . . Be die
vo suorganizuotas pasaulis 
visada nukrypsta prieš patį 
žmogų”.

Tur būt, kiekvienam aiš
ku, ką taip kalbėdamas turė
jo omenyje Povilas VI, ką 
siekė diskredituoti.

Tokiu būdu susidaro už
burtas ratas. Iš vienos pu
sės, katalikų bažnyčios gal
va (aišku, norėdamas sau pa
lankiai nuteikti kapitalistinio 
pasaulio jaunimą) pripažįs
ta, jog kapitalistinis pasau
lis išsigimęs, iš kitos pusės, 
vis dėlto taip ir neatsakė Į 
“jaunos sielos klausimą”. 
Dar daugiau. Grąsino tai 
buržuazinio pasaulio jauni
mo daliai, kuri nori suor
ganizuoti tokią visuomeninę 
santvarką,' kurioje aukščiau 
visko būtų vertinamas žmo
gus, visuomenė, kurios var
das - socializmas.

Kaip matome, šiandien an
titarybinės propagandos or
ganizatoriai, buržuazinės 
ideologijos skleidėjai daro 
viską, kad kapitalistinių ša
lių darbo žmonės socializmo 
nelaikytų pavyzdžiu, kad Ta
rybų Sąjungos penkiasde
šimtmetis paliktų kuo ma
žesnius pėdsakus jų sąmo
nėje.

Tačiau tai padaryti labai 
sunku .Kaip, pradžioje kal
bėta, net ir specialiuose an
tikomunistiniuose rengi
niuose išryškėja baltos siū
lės juodame šmeižto rūbe. 
Kapitalizmas, kaip ekonomi
nė-socialinė formacija, vis 
labiau nuvertina žmogų, vis 
skaudžiau niokoja jo dvasinį 
pasaulį ir tuo pačiu siauri
na savo Įtakos ratą. Ir ki
taip elgtis jis negali, nes 
toks jau istorijos dėsningu
mas.

PR. BENIUŠIS

LAIŠKAI
Didžiai

Gerbiamas Redaktoriau, 
širdingai sveikinu jus vi

sus su Didžiosios spalio so
cialistinės Revoliucijos 55- 
osiomis metinėmis šventė
mis, linkiu visiems kuo ge
riausios sveikatos, asme
niškos laimės ir sėkmės jūsų 
visur - pasiaukojančioje ko
voje už darbo žmonių intere
sų gynimą, už - šviesesnį ir 
laimingesnį žmonijos ryto
jų - socializmą.

Mūsų akademijos choro 
dainininkai labai dėkoja jums 
už patalpinimą straipsnio 
apie jo 50 sukaktį.

Tačiau jie labai apgailes
tauja, kad prie straipsnio 
negalėjot patalpinti jų nuo
traukas.

Su širdingais sveikinimais 
A. GUČIŪNIETIS 

Noreikiškėse 
1972.XI.3 d.

Du amerikiečiai gydytojai 
iš Kentakio valstijos po ilgų 
tyrimų padarė išvadą, kad ir 
metaliniais, ir popieriniais 
pinigais pernešamos baci
los. Amerikos gydytojų są
junga ragina piliečius kuo 
greičiau atsikratyti pinigų 
arba jų kuo mažiau turėti. 
Turint galvoje medicininio 
aptarnavimo kainas, JAV tai 
ne perdaug sunku.
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PROFESORIUS J. PETRAITIS

Didžiojo Spalio Socialistinės
Revoliucijos dalyvio

prisiminimų žiupsnelis

Revoliucinės tarybos po
sėdis ryt dieną labai audrin
gas. GRIDINAS su RUT- 
KOVSKIU barė, kad BULGA
KOVAS ir PETRAITIS lep
šiškai elgiasi su sulaikytais, 
apklausinėja visus iš karto, 
didesnę dalį sulaikytą palei
džia; sulaikytą neiškrato; 
pareiškė, kad jeigu jie ne
būtą atėję, sulaikytieji būtą 
mus sulikvidavę ir išėję.

BULGAKOVAS pripažino, 
kad dėl būdinčiąją nepatyri
mo sulaikytą apklausinėjime 
padaryta klaidą. Jos bus 
pašalintos. Toliau BULGA
KOVAS kritikavo GRIDINA, 
RUTKOVSKI ir kitus kai
riuosius eserus (tame tarpe 
ir Revoliucinės tarybos pir
mininką ZABICKI ), kurie 
kontra - revoliucionieriumi 
laiką kiekvieną, kas dėvi 
baltą apykaklę ir šlipsą; ku
rie kiekvieną lenką laiko re
voliucionieriumi, nors tarpe 
lenką, kaip ir kiekvienos 
tautos tarpe, yra ir revo- 
liucionierią ir kontrarevo- 
liucionierią. Mes turime 
kovoti su kontrarevoliucio- 
nieriais, bet ne su kiekvie
nu, nešiojančiu baltą apy
kaklę. Su bobomis bei vai
kais mes ne kariaujame, pa
reiškė BULGAKOVAS.

Į BULGAKOVO kalbą la
bai griežtai atsakė GRIDI
NAS. Jis pareiškė maždaug 
taip:

“ Bolševiką frakcijos pir
mininkas drg. BULGAKO
VAS ir mokinys PETRAITIS 
mus bara, kad mes per žiau
riai kovojame prieš mo
teris kontrarevoliucionie- 
rėmis; jiems gaila buržua
zijos vaiką. . . O reakcija 
ar gaili mūsą vaiką? Aš 
mokytojavau, liaudies mo
kykloje ir 1905 metais daly
vavau revoliuciniame judėji
me. Revoliuciją nuslopinus, 
mane nuteisė aštuonieriems 
metams ir išvežė Į Sibirą, 
nors turėjau sergančią žmo
ną ir du mažus vaikus, kurią 
mažesnysis gimė prieš pat 
mano teismą. Ar pasigai
lėjo mano žmonos ir vaiką? 
Nei Vaikai mirė nuo bado, 
o • kazoką išprievartauta 
žmona nusižudė . . . Nieks 
negailėjo jos. O jūs minkš- 
takošiai - inteligentai gaili- 
tės savo priešą moterą ir 
vaiką! . . . Jeigu jis nu
slopintą, revoliuciją, jus pa
kartą, jūsų žmonas ir duk
teris išžagintą ir pasiųstą 
į paleistuvystės namus, o 
jūsą vaikus išmarintą badu. 
Pagalvokite, kol ne vėlu!”

Kairieji eserai pasiūlo re
zoliuciją, smerkiančią per 
švelną elgesį su sulaikytais, 
siūlančią visiems gubernijos 
komisariatams pašalinti iš 
tarnybos visus tarnautojus, 
kurie aiškiai nepasisakys už 
tarybą valdžią. Prieš šitą 
rezoliuciją griežtai pasisa
kė visi dalyvavę posėdyje 
Revoliucinės tarybos komi
sarai (tame tarpe ir kairieji 
eserai), laikydami ją absur
diška, kurią priėmus jiems 
reikėtų atleisti iš tarnybos 
visus specialistus ir užda
ryti komisariatus.

Ypač karštai kalbėjo MA- 
LYCHINAS. Tai senas re
voliucionierius, labai kultū
ringas ir garbingas žmogus. 
Iki 1906 metą jis mokinosi 
kokioje tai technikos moky
kloje, aktyviai dalyvaudamas 
revoliuciniame judėjime.

( Tąsa iš pereito numerio ) 
1906 metais prieMALYCHI- 
NŲ sodybos buvo nušautas 
žandarą papulkininkis, labai 
žiauriai malšinęs revoliu
ciją. Tuo pretekstu visa 
gana skaitlinga MALYCHI- 
NŲ šeima buvo ištremta į 
Sibirą. Čia mirė MALY- 
CHINO tėvas ir nusižudė 
žandarą išprievartauta se
suo. Vienas brolis Įstojo i 
vienuolyną; čia už pasikėsi
nimą nužudyti kokį - tai di
delį žiaurą viršininką buvo 
pakartas. Du broliai Sibire 
žuvo aukso kasyklose, vie
nas - dingo be žinios. MA- 
LYCHINAS su jaunesniuoju 
broliu grįžo iš Sibiro 1917 
metais. Tai geležinią nervu 
ir nepaprastą gabumą žmo
gus. Aukšto ūgio, nelaiku 
pasenęs, visai žilas su dide
le patriarcho barzda, nepa
prastai geros iškalbos žmo
gus griežtai pasisakė prieš 
savo draugą siūlomą žiau
rumą. Po MALYGHINO kal
bos vidaus reikalą liaudies 
komisaras kairysis eseras 
TRUBICKIS kažką i ausįpa- 
sakė pirmininkui ZABIC-
KIUI. Pastarasis paskelbė 
pertrauką. Po pertraukos 
kairieji eserai savo rezoliu
cijos atsisakė.

1918 metą pavasarį Kurs
kas pergyvena sunkias die
nas. Prie Kursko guberni
jos pietinią ribą artinosi Vo
kietijos kaizerinė kariuome
nė. Pakėlė galvą vietos kon- 
trevoliucija. Valdžią Kurske 
paėmė gana stambus karinis 
dalinys, vadovaujamas caro 
armijos 1 karininko-ANAR- 
CHISTO kaukaziečio, kurio 
pavardė SLUVIS. Pastara
sis Įsakė atiduoti karo lau
ko teismui visus Kursko gu
bernijos revoliucinės tary
bos prezidiumo narius, bet 
jie suskubo pasislėpti Į po
grindį. Slaptai posėdžiavęs 
pogrindyje Kursko guberni
jos revoliucinės tarybos 
prezidiumas nutarė siųsti 5 
žmonią delegaciją Į Mask
vą pas LENINĄ prašyt pa
galbos. Delegatu išrinko 
ir mane.

Maskvoje delegacija pir
miausiai aplankė Liaudies 
karo komisariatą. To ko
misariato kolegijos narys 
JURENEVAS (gimęs ir augęs 
Kaune, caro armijos kari
ninko šeimoje) nuvedė mus i 
Kremlią pas LENINĄ. De
legacijai palaukus kiek laiko 
laukiamąjame, aukšto ūgio 

Paminklo “Kristijonas Donelaitis” pragmentas. 
paminklas bus pastatytas Klaipėdoje 1973 metais.

Nuoširdžiausi linkėjimai iš Lietuvos “Laisvės’ 
dakcijai ir mieliems jos skaitytojams.

SKULPTORIUS P. DELTUVA

Re-

kariškis mus įvedė j LENI
NO kabinetą. Kabineto gilu
moje prie lango LENINAS 
kalbėjosi su Liaudies karo 
komisaru TROCKIU, to ko
misariato kolegijos nariais 
PODVOISKIU, ANTONOVU 
ir dar keliais draugais, - 
daugiausia kariškiais. . Ki
tame kabineto kampe ką tai 
rašė Užsienio reikalą, liau
dies komisaras CICĖNAS, o 
prie jo stovėjo teisingumo 
liaudies komisaras šTEIN- 
BERGAS ir diktavo. Svei
kinantis mums su LENINU, 
JURENEVAS pasakė kiek
vieno mūsą pavardę.

Vistj pirma LENINAS pa
kvietė mus sėstis, ir pa
klausė, kaip mes susitvarkė
me su nakvyne. Paskui pa
prašė plačiai papasakoti apie 
Kursko Gubernijos būklę. 
Mes papasakojome, kad gu
bernijos apskrityse ir vals
čiuose organizuoti tarybinės 
valdžios organai; kapitalis
tai apdėti ančdėliu: konfis
kuotos esančios banką sei
fuose brangenybės: sociali- 
zuoti dvarai su visu invento-
riumi gyvu ir negyvu; dvari
ninku dauguma pabėgo; pla
čiai papasakojome apie Re
voliucinės tarybos priemo
nes aprūpinti miestus duona. 
Paskui plačiai papasakojome 
LENINUI apie terorą, kurį 
Kurske vykdo anarchisto 
SLUVIS’O vadovaujamas ka
riuomenės dalinys. Mums 
pabaigus, LENINAS pasakė, 
kad kurskiečiams reikia pa
dėti kovoti su kontrrevoliu- 
cija ir paklausė TROCKĮ, ką 
jis galįs pasiąsti į Kurską 
karinio dalinio priešakyje. 
TROCKIS atsakė, galįs pa
siąsti ANTONOVĄ, POD- 
VOISKI arba JURENEVA. < <

- Gal pasiųskim POD- 
VOISKį , - pasakė LENINAS 
ir paprašė Užsienio reikalą 
liaudies komisarą ClCERI- 
NĄ papasakoti Kursko dele
gacijai ką daryti, perėjus 
Ukrainos raudonajai gvardi
jai Kursko gubernijos rube- 
žių. Vėliau LENINAS pa
klausė manęs apie spaudos 
būklę Kursko gubernijoje ir 
darbą Kursko ‘Tzvesti- 
ja” laikraščio redakcijoje. 
Po mano pasakojimo, LENI
NAS paprašė siuntinėti “Iz- 
vestiją”. o . Į Maskvą - 
Liaudies komisarų tarybai, 
visiems liaudies komisaria
tams ir centrinių laikraščių 
bei žurnalų redakcijoms.

( Pabaiga sek. nr.)

KODĖL V. ALSEIKA
SUGRĮŽO Į VILNIŲ ?
PAREIŠKIMAS SPAUDAI

Prieš 28 metus aš aplei
dau Lietuvą ir atsidūriau 
Vakaruose. Tai įvykdyti ma
ne paskatino baimė dėl toli
mesnio Tėvynės likimo, hit
lerinei Vokietijai žlungant. 
Mane, kaip ir kitus, veikė to 
meto komplikuota psicholo
ginė aplinka bei galvosena. 
Taip elgdamasis, buvau įsi
tikinęs, kad esu tikras Lie
tuvos patriotas.

Vargiai man reikėtų da
bar pasakoti, kokiais spyg
liuotais keliais blaškiausi, 
ieškodamas naujos tėvynės, 
siekdamas kitos, bet sveti
mos pilietybės. Tačiau visą 
tą laiką tekdavo vertinti ir 
pervertinti pasaulio įvykių 
supratimą, kas didino rūpes
tį ateitim, versdavo griauti 
senus įsitikinimus bei tikrin
ti naujai gimstančius.

Tų sudėtingų dvasinių 
vyksmų padarinys ir yra 
mano šis viešas pareiškimas 
spaudai.

Aš, Vytautas Alseika, 1935 
metais baigiau teisės fakul
tetą Kauno universitete. Bū
damas teisininku pagal išsi
lavinimą, savo profesija pa
sirinkau žurnalistiką ir kai 
kuilį laiką dirbau spaudos 
darbą. Prieškariniu laiko
tarpiu tarnavau Lietuvos 
Užsienio reikalų ministeri
joje — Lietuvoj pasiuntiny
bėje Varšuvoje. Karo metu 
dirbau advokatūroje Vilnių- 
je.

1944 metais atsidūręs Aust
rijoj e ir vėliau Vakarų Vo
kietijoje, “perkeltųjų asme
nų” (DP) masėje, aš, kaip 
galite suprasti iš mano veik
los prieškarinėje Lietuvoje, 
savaime patekau į emigraci
jos politinės veiklos sferą. 
Tai ilgam laikui apsprendė 
mano vietą bei vaidmenį 
emigracijos aplinkoje. Žen
gus pirmą žingsnį, teko eiti 
toliau. 1

Nuo 1953 metų — su nežy
miomis pertraukomis — iki 
paskutinio meto aš dir
bau Vyriausiame L i e tu- 
vos Išlaisvinimo Komitete 
(VLIK) — pačioje konser
vatyviausioje lietuvių orga
nizacijoje užsieny. Taip pat 
dirbau spaudos darbą ir re
dagavau eilę lietuvių spau
dos leidinių Vakarų Vokie
tijoje ir JAV-se. Būdamas 
netoli nuo ideologinio puoli
mo prieš Tarybų Sąjungą 
organizatorių, aš per visus 
tuos metus beveik kasdien 
susitikdavau su pagrindi
niais antitarybiniais išeivi
jos veikėjais, pastoviai žino
jau ar bent nujausdavau jų 
sumanymus bei planus. Kai 
dabar, praslinkus tiek metų, 
prisimenu pirmuosius toš 
mano veiklos žingsnius, man 
nejučiomis darosi giliai 
skaudu, kad neturėjau tei
singos politinės nuovokos. 
Tiesa, tą mano, kaip ir dau
gelio kitų, svetur atsidūru
sių lietuviškos inteligentijos 
atstovų, laikyseną žymia da
limi apsprendė pats gyveni
mo būdas Smetonos valdo
moje Lietuvoje bei pokari
nės emigrantų nuotaikos 
Vokietijos stovyklų bara
kuose.

Nesijaučiu kada nors pra
eity buvęs tarybinės san
tvarkos priešu. Tačiau, vis 
dėlto, atsidūręs Vokietijoje, 
aš mažai abejojau įvairių 
lietuviškų, patriotinėmis be
sivadinusių, organizacijų už
sienyje prasmingumu. Tuo 
laiku jų veikla man atrodė 
visiškai natūrali, patriotinė, 
atitikusi tautiniams lietuvių 
siekiams.

Tiesa, jau anuomet aš bu
vau susidūręs su gausiais 
faktais, kai eiliniai emigran
tai piktai smerkdavo įvai
rius tuometinius bei dabar
tinius išeivių “Laisvinimo” 
organizacijų vadovus, kurie 
spėjo garsėti nederamais 
veiksmais. Tačiau man tai 
neatrodė svarbiausia — visa 
tai laikiau atsitiktinėmis ap
raiškomis arba iš viso neti
kėjau blogoms kalboms apie 
juos. Mane tiek buvo prislė
gęs “vadų” autoritetas, kad 
aš per keletą metų vengiau 
susirašinėti su artimaisiais 
Lietuvoje jr net su motina. 
Bet laikas slinko ir vis la
biau didėjo Tėvynės ilgesys. 
Drauge atsirasdavo ir abejo
nės dėl pasirinkto gyvenimo 
kelio ir tuometinių mano įsi
tikinimų.

Pirmą skaudų smūgį, ku
ris mane labai sukrėtė, paty
riau 1953 metais. Tada iš do
kumentų sužinojau, kad to
kie stambūs politiniai vadai 
emigracijoje, kaip Stasys 
Lozoraitis, buvęs Lietuvos 
užsienio reikalų ministras 
(šiandien save laikąs “Lietu
vos Diplomatijos šefu”), bu
vęs, jau miręs ilgametis 
VLIKo pirmininkas prelatas 
M. Krupavičius, K. žalkaus- 
kas ir eilė kitų žinomų vei
kėjų turėjo slaptus ryšius su 
užsienio specialiomis tarny
bomis.

Susipažindamas su kitais 
dokumentais, kurie man, ry
šium su mano tarnyba, bu
vo prieinami, aš vis labiau 
įsitikinau, kad VLIKo vado
vai, skelbdamiesi esą dide
liais patriotais, tuo tarpu, 
žmogiškąją bei tautišką sa
vigarbą pažeisdami, iš tikrų
jų tarnauja ne lietuvių tau
tos idealams, bet Vakarų 
valstybių interesams, o tiks
liau pasakius yra tų kraštų 
specialių tarnybų įrankiais. 
Vėliau aš priėjau išvados, 
kad JAV CŽV skatina anti
tarybinę emigracijos veiklą 
ir savo tikslams kovoje prieš 
TSRS ir Lietuvos TSR pa
naudoja lietuviškas organi
zacijas, kas, mano suprati
mu, prieštarauja oficialiai 
JAV vyriausybės politikai, 
kuri pastaruoju metu siekia 
suartėjimo su Tarybų Są
junga.

Mane taip pat giliai jaudi
no tai, kad po padorumo, iš
viršinės pagarbos bei kovos 
prieš Tarybų valdžią skrais
te buvo mėginama paslėpti 
intrigas, parsidavėliškumą, 
nenuoširdumą, aršią vidinę 
kovą dėl galimybės valdyti 
eilinių emigrantų mases, bei 
ne vieno svajonę atgauti ge
ras tarnybas Lietuvoje.

Kai pradedi visai nusivil
ti žmonėmis, kurie siekia ta
riamai atstovauti aukščiau- 
siems idealams, kurie tau tu
rėjo būti pavyzdžiu, pradedi 
suabejoti ir konkrečiais to 
meto idealais. Patirdamas 
nemalonią teisybę, aš pradė
jau prarasti ir buvusių įsiti
kinimų tvirtumą. Ir vis dėl
to, anuomet dar nebuvo su
brendusi mintis grįžti Lietu
von, nors ji mano sąmonėje 
jau ryškėjo. .

Kuo daugiau stebėjau “va
davimo” vadų veiklą, juo la
biau man aiškėjo, kad, ap
leisdamas Lietuvą, padariau 
tragišką klaidą. Man vis la
biau aiškėjo mūsų išeivijos 
politikierių a b e j ingumas 
tautai, kuris buvo bei tebė
ra dangstomas neapykanta 
naujai santvarkai mano tė
vynėje ir Tarybų Sąjungai.

Visa tai pagaliau privertė 
mane atvirai pažvelgti teisy
bei į akis bei iš pagrindų 
pervertinti Lietuvos “išva
davimo” sampratą. Tai 
drauge paskatino mano ap
sisprendimą: rasti naują vie
tą gyvenime, kad savo dar
bu galėčiau atitaisyti pada
rytą klaidą. Tai įmanoma 
tik Lietuvoje.

Mano apsisprendimą pa
spartino motinos ir draugų 
laiškai iš Lietuvos. Jų dėka 
patyriau daug tiesos apie 
mano gimtojo krašto gyve
nimą, apie lietuvių kultūros 
ir ūkio bei gerovės augimą.

Galutinį mano apsispren
dimą grįžti į Tėvynę lėmė 
apsilankymas Tarybų Lietu
voje. 1970 m. rudenį aš ap
lankiau Kaune mirtinai ser
gančią motiną. Ta proga su
sipažinau su mano Tėvynė
je padaryta pažanga, kultū
ros, ūkio ar socialinės apsau
gos srityse.
. Man buvo gaila, kad visus 
tuos metus buvau nuošaly ir 
neprisidėjau prie tautos sta
tybos.

Supratau, kad klydo ne 
vienas išeivių, kad jie piktai 
džiaugėsi naujosios santvar
kos sunkumais ir kaip būda
vo jiems nemalonu, apmau
du, kai patirdavo apie jos 
laimėjimus.

Aš supratau, kad Lietuva 
pasiekė tokią pažangą tik 
todėl, kad ji tapo lygiateise 
Tarybų socialistine respubli
ka.

Esu tikras, kad aš — ne 
paskutinis “sūnus paklydė
lis”, kuris beveik po 30 metų 
grįžta į Tėvynę. Kaip ir aš, 
jie jau galėjo patirti, kad 
JAV-os tai nėra “aukso 
kraštas”* nes jis išeiviams 
svetimdš ne tik savo taria
ma laisve, labai anarchijai 
artima, ne tik itin menku so
cialiniu aprūpinimu ligoje 
ar senatvėje, bet ir, bent 
pastaruoju metu, nejaukia 
nuotaika to krašto miestuo
se, bauginančiu milijonus 
gyventojų apgaubusių nar
kotikų tvaikų ir šiurpių nu
sikaltimų bei rasinės neapy
kantos augimu. Neslepiu — 
ir tai turėjo įtakos mano ap
sisprendimui grįžti gimto- 
jon žemėn.

Įvairenybės
Vieno Anglijos pedagogi

nio koledžo studentas pa
reiškė, kad “Karą ir taiką” 
parašęs Vinstonas Čerčilis. 
Jo kolegos paminėjo Gremą 
Griną, Levą Trockį. Tik 
nedaugelis iš apklaustų 586 
Mančesterio, Glazgovo ir 
Liverpulio koledžų studentų 
prisiminė Levą Tolstojų. Ir 
į kitus 49 paprasčiausius 
klausimus iš literatūros, 
muzikos, dailės, architektū
ros sričių patenkinamai at
sakė tik 30 procentų studen
tų. Apklausos organizato
rius mandagiai konstatavo: 
“Labai abejotina, ar tokio 
žemo intelekto studentus ga
lima laikyti išprususiais 
žmonėmis”.* * *

Iš Italijos miestelio Nen
dre i Seriato kaimą, esantį 
už 8 kilometrų, pašto atvi
rukas keliavo. . . 448 die
nas. Apskaičiuota, kad jis 
vidutiniškai per valandą 
“ Įveikdavo” 74 cm.

* * *
Jugoslavų mokslininkai 

išrado originalų būdą užra
šyti garsą. . . popieriuje. 
Jie išleido knygą, kurioje po 
kiekviena eilute išspausdin
ta “garso” linija. Užtenka 
per ją pabraukti specialia 
adatėle, ir knyga pradeda 
garsiai skaityti, kas iš
spausdinta.

Toks išradimas labai pa
dės mokytis užsienio kalbų.

* * *
Vokietijos policija kartą su
rado tokį konteinerį. Ant jo 
buvo užrašyta: “Saugoki
tės nuodingos gyvatės”

* * *
Anglijoje busimuosius 

automobilių vairuotojus po
licija išsimanė mokyti ne
paprastu būdu - dainavimu. 
Kantatų ir dainų žodynai yra 
eismo taisyklių kodekso 
tekstas. Mokymas duoda 
gerų rezultatų.

* * *
Čikagoje atidarytas pir

masis pasaulyje automatinis 
kino teatras. Specialus 
automatas už pinigus išduoda 
perforuotos kortelės pavida
lo bilietą, kuriame nurodyta 
eilė ir vieta. Šią kortelę 
įkišus Į specialią angą kė
dės atloše, atsilenkia sėdy
nė, ir žiūrovas gali sėstis.

* * *
Vidurnaktį valstietė italė 

(netoli Trevizo) užsipuolė 
savo vyrą, kad jis knarkia. 
Bet jis buvo nekaltas: knar- 
kėjas gulėjo, kaip jie nusta
tė, po lova. Tai buvo pabė
gęs .kalinys, kurio policija 
ieškojo jau daugelį savaičių.

Aš įsitikinęs, kad dvejo
jančių lietuvių išeivių yra 
ne tik JAV-se, bet ir Kana
doje, Vakarų Vokietijoje ir 
kitose šalyse. Ryžtingai nu
traukdamas ryšius su politi
kieriais bei veikėjais, kurie 
savo veikla užsklendė man 
vartus į Lietuvą, esu tikras, 
kad labai didelė išeivių da
lis nuo jų nusigrįžta, nors ir 
pavėluotai. Tik dėl inercijos, 
dėl sudėtingos vidinės ap
linkos jie nedrįsta tai pasa
kyti viešai ir lieka antitary
binės išeivijos gretose. Dėl 
to tikiu, kad savo likiminiu 
apsisprendimu padedu ir 
tiems tautiečiams, su kuriais 
jaučiuos kartu klydęs.

Aš kreipiausi į Tarybinę 
vyriausybę, p r a š y damas 
man leisti pasilikti nuolati
niam apsigyvenimui Tėvy- 
nėję ir pasižadu padaryti 
viską, kad būčiau vertu Ta
rybų Socialistinės Lietuvos 
sūnumi. Vytautas Alseika
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V. SAKALAUSKAS
Vilniaus miesto DŽDT 
Vykdomojo Komiteto 
Pirmininkas•
Sekančiais metais sueina 

650 mėty nuo Vilniaus mies
to įkūrimo. Per šešis su 
puse šimtmečio Vilnius pa
tyrė visokių dienų. Ne vie
ną kartą jis statėsi iš naujo, 
ne kartą jo gatves trypė ki
tataučių batai, ne kartą jis 
buvo atplėštas nuo savo tau
tos kamieno. Bet nežiūrint 
i tai, Vilnius buvo ir liko 
lietuvišku miestu, neatski
riama savo tautos dalimi. 
Dar daugiau - Vilnius buvo, 
yra ir bus Lietuvos sostinė.

Peržvelgdami ilgaamžę 
Lietuvos sostines istoriją, 
matome, kad gražiausi ir 
vaisingiausi jo gyvenime 
buvo Tarybų valdžios metai.

PRIES 28 METUS
Prieš tai Vilnius drauge 

su visa Lietuva iškentėjo 
žiaurią hitlerinę okupaciją. 
Daugiau kaip trejus metus 
Vilnius buvo fašistinių gro
bikų niokojamas, jo gyven
tojai įvairiais būdais per
sekiojami ir represuojami. 
Vien tik prie Vilniaus esan
čiuose Paneriuose buvo nu
žudyta apie 100 tūkstančių 
žmonių. Lietuvos sostinė 
neteko trečdalio gyventojų. 
Matydami galą, vokiečiai iš
tisas septynias dienas spe
cialiomis SS komandomis 
planingai naikino geriausius 
pastatus ir kultūros pamin
klus. Vilniuje buvo nusiaub
tą 40 procentų gyvenamojo 
ploto.

Nuo tų tamsiųjų miesto is
torijoje dienų praėjo 28 me
tai. Ir daug, ir mažai. Ma
žai, kai lyginame ši laiko 
tarpą su Vilniaus amžiumi, 
daug, kai žiūrime į savo 
miestą ir matome, kiek jis 
per tuos metus pasikeitė, 
išaugo, pajaunėjo. Atrodo, 
kad miestas per tą truputi 
daugiau negu ketvirti am
žiaus stengėsi pasiekti tai, 
ko nespėjo per kelis šimt
mečius.

DIDŽIULES PAKAITOS

Pokario metais respubli
kos sostinėje įvyko daug 
gražių pasikeitimų. Visų 
pirma, tai - naujos staty
bos. Įvairiose miesto vie
tose iškilo dešimtys pramo
nės įmonių. Neišsitekusios 
senose Vilniaus ribose, jos 
pasikėlė į Aukštuosius Pa
nerius. Ten, kur anksčiau 
buvo Vilniaus rajono kaime
liai arba tolimi miesto pa
kraščiai, išaugo šviesūs ir 
erdvūs gyvenamųjų namų 
kvartalai. Su senaisiais 
miesto rajonais juos per Ne
ries upę sujungė nauji gra
žuoliai tiltai.

Prieš karą Vilniuje veikė 
tik smulkūs, daugumoje odos 
ir avalynės, galanterijos ir 
audinių, medžio dirbinių ir 
maisto fabrikėliai, dirbtu
vėlės. Pastarieji dešimt
mečiai Vilnių pavertė maši
nų gamybos ir metalo apdir
bimo, chemijos ir elektro
technikos pramonės miestu.

INDUSTRINIAI LAIMĖJIMAI

Truputį susipažinkime su 
bet kurios dabartinės Vil
niaus gamyklos istorija ir 
vaizdžiai suvoksime pasi
keitimus Vilniuje Tarybų 
valdžios metais. Imkime, 
kad ir “Žalgirio” staklių 
gamyklą. Naujojoje Vilnio
je buvo manufaktūrinis, po
nui Mozerui priklausantis, 
mezginių fabrikėlis. Liau
dies nusavybėn perėjęs mez
ginių fabrikas pokario me-

mūsų Šaunusis Vilnius

Šimtmečius gyvavęs - jaunyste prazy oęs i
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tais persikvalifikavo į sta
klių gamyklą. Pirmosios 
čia pagamintos staklės buvo 
gana nesudėtingos, bet užtat 
jos buvo pirmosios metalo 
apdirbimo staklės, pagamin
tos Lietuvoje. Dabar lietu
viškų staklių gamybos pir
magimis - “Žalgiris” išau
go į galingą gamyklą, gami
nančią sudėtingiausias, ir, 
svarbiausia, patikimas, dau
gelyje šalių gerai įvertintas 
stakles.

Būtent stambios pramonės 
sukūrimas nulėmė visą 
miesto augimą, jo vietą ir 
reikšmę ne tik respublikos, 
bet ir visos šalies gyvenime.

šiandien Vilniuje veikia 
virš 100 gamyklų, kuriose 
dirba dešimtys tūkstančių 
darbininkų, tarnautojų, in
žinierių. Miesto įmonės 
pagamina produkcijos per 
metus už šimtus milijonų ru
blių. Mūsų produkcija turi 
gerą paklausą visoje Tarybų 
šalyje ir apie 70 užsienio 
valstybių.

1939 metais 60 procentų 
miesto gyvenamojo fond o su
darė mediniai namai, šiuo 
metu šis procentas žymiai 
sumažėjo ir praktiškai arti
miausiais metais visai iš
nyks. Juos pakeitė šiuolai
kiniai, su visais komunali
niais patogumais mūriniai ir 
stambiaplokščiai namai.

Senąjį Vilnių ypač atjau
nino naujieji gyvenamieji ra
jonai. Miesto architektai ir 
statybininkai už Žirmūnų ra
jono sukūrimą ir pastatymą 
buvo apdovanoti TSRS Val
stybine premija. Įvažiuo
jant į Vilnių iš Kauno pu
sės atsiveria gražus vaiz
das į naujausią Vilniaus ra
joną - Lazdynus. Saulėti jo 
kvartalai ištiesų įdomūs 
gražiai išsidėstę. Čia ne
siekia miesto centro triukš
mas. Rajonas iš visų pusių 
apsuptas gojeliais ir miške
liais. Lazdynų rajono pro
jekto autorius - žymus lie
tuvių architektas Vytautas 
Čekanauskas įdėjo daug kū
rybinės energijos, sumanu
mo kurdamas jį, ir dabar jo 
kūrybiniais vaisiais džiau
giasi dešimtys tūkstančių čia 
gyvenančių vilniečių.

Visų pakitimų, įvykusių 
Vilniuje pokario metais, neį
manoma papasakoti viename 
straipsnyje. Ir apskritai 
sunku viską papasakoti, ge
riausia pasikeitimus suvoki 
pats viską matydamas. O 
jų, tų pakitimų yra visose 
miesto gyvenimo srityse.

KAIP MOKSLO IR 
KULTŪROS CENTRAS

šiandieninis Vilnius - Ta
rybų Lietuvos kultūros, 
mokslo Ir politikos centras. 
Jame įsikūrusios visos 
svarbiausios respublikos 
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kultūros įstaigos. Vilniaus 
aukštosiose ir specialiose 
vidurinėse mokyklose moko
si virš 30 tūkstančių studen
tų ir moksleivių. Mieste 
įsikūrė dauguma Lietuvos 
TSR Mokslų akademijos in
stitutų, kurių moksliniai 
darbai taip pat daug kur ži
nomi. Tarp jų, visų pirma, 
paminėtini profesoriaus 
Juozo Matulio vadovaujami 
elektrochemikai, Jono Kubi
liaus ir jo buvusio mokinio 
Vytauto Statulevičiaus - ma
tematikai tikimybininkai, 
Kosto Korsako vadovaujami 
baltistai. Garsūs Aleksan
dro Cyro ir Antano Kudžio 
darbai statybinės statistikos 
teorijos srityje, Juro Požė
los ir kitų fizikų pasiekimai 
elektronikoje.

Kasmet stiprėja aukštųjų 
mokyklų ir Mokslų akademi
jos materialinė bazė. Sta
tomi nauji institutų rūmai, 
auga naujas studentų mies
telis, kuriame kuriasi Vil
niaus universiteto ir inži
nerinio - statybinio institu
to fakultetai.

Vilnius, matyt, kaip ir 
kiekvienos šalies sostinė, 
didžiuojasi geriausiais lie
tuvių rašytojais. Čia gyve
na ir kuria Ieva Simonaity
tė, Eduardas Mieželaitis, 
Justinas Marcinkevičius, 
Jonas Avyžius, Juozas Bal
tušis ir daugelis kitų žymių 
Lietuvos rašytojų. Didžiuo
jamės savo dainininkais - 
Kipro Petrausko pasekėjais 
Virgilijum Noreika, Vaclovu 
Daunoru, Giedre Kaukaite.

MŪSŲ JAUNOS 
DARBO JĖGOS

Kaip ir daugeliui šiuolai
kinių miestų, Vilniui būdin
gas techninės ir humanitari
nės inteligentijos skaičiaus 
didėjimas. Sostinės inteli
gentija yra ir miesto kultū
rinio gyvenimo varomoji 
jėga. Apie 73 tūkstančiai 
miesto gyventojų turi aukš
tąjį arba nebaigtą aukštąjį 
išsilavinimą, apie 140 tūks
tančių vilniečių turi specia
lų vidurinį išsilavinimą arba 
dar mokosi, šiuo atžvilgiu 
Vilnius pirmauja kitų respu
blikos miestų tarpe.

Vilnius jaunas ne tik savo 
naujomis statybomis. Jįku- 
ria ir puošia, jame dirba 
jauni žmonės. Juk vilniečio 
amžiaus vidurkis vos viršija 
32 metus.

PLANAS TOLESNIAM 
VILNIAUS VYSTYMUSI

Sudarytas generalinis pla
nas, kuris numato Vilniaus 
vystymosi gaires iki 1980 
metų. Vilniui, kaip respu
blikos sostinei ir didžiau
siam Lietuvos miestui,, nu
matyta ne pramoninio, bet 
politinio, administracinio, 

mokslinio, kultūrinio respu
blikos centro ateitis. Todėl 
per praėjusį dešimtmetį 
mieste sparčiai kilo ne tik 
gyvenamieji namai, bet ir 
modernūs visuomeniniai pa
statai. Pastatyti erdvūs 
Statybininkų kultūros rūmai, 
sporto rūmai, naujų visuo
meninių prekybos centrų pa
statai, dviejų naujų klinikinių 
ligoninių kompleksai Anta
kalnyje, nauji kinoteatrai, 
parduotuvių ir daug kitų uni
kalių pastatų.

šiuo metų ruošiamas 
miesto centro rekonstravi
mo ir naujas1 statybos pro
jektas. Senasis centras jau 
negali patenkinti miesto, ku
riame gyvena virš 400 tūks
tančių gyventojų. Tuo la
biau, kad šis skaičius spar
čiai auga ir aštuntojo de
šimtmečio pabaigoje viršys 
500 tūkstančių gyventojų.

t.; PASIKEIS IR .........
MIESTO CENTRAS

Daug dėmesio skiriame 
miesto centro sutvarkymui. 
Kuriant centro užstatymo 
projektą buvo paskelbtas 
konkursas, kuriame daly
vavo kelių respublikų archi
tektai Visuose konkurse 
dalyvavusių architektų pro
jektuose buvo gerų ir tin
kančių architektūrinių
sprendimų. Tačiau nė vienas 
projektas negalėjo būti 
priimtas visumoje. Todėl 
dabar, atsižvelgiant į visus 
konkurse pareikštus pasiū
lymus, kuriamas vientisinis 
centro detalaus išplanavimo 
projektas. Jo autorius - 
žinomas respublikos archi
tektas, senas vilnietis Algi
mantas Nasvytis. Sekan
čiais metais projektas turė
tų būti užbaigtas ir tada lau
kia sunkiausia - jį įgyven
dinti. Bet bendromis visos 
respublikos dirbančiųjų pa
stangomis naujas senojo Vil
niaus centras bus pastatytas. 
Jis dar labiau papuoš mūsų 
sostinę, jai suteiks moder
naus šiuolaikinio miesto 
vaizdą.

Pilnai užstačius Antakal
nio, Raudonosios Armijos, 
Žirmūnų ir Lazdynų rajonus 
gyvenamaisiais namais, 
pramonės įmonėmis, mies
tas toliau plėsis į šiaurės 
vakarus, kops į dešiniojo 
Neries kranto viršutines te
rasas. Ši vietovė tinkama 
visais atžvilgiais - gamybi
niu, funkciniu - planiniu, hi
gieniniu - sanitariniu bei in
žinieriniu aspektais. Iki 
1980 metų greta Lazdynų iš
kils dar du - Karoliniškių ir 
Viršullškių nauji gyvena
mieji rajonai. Taigi Vilnius 
greit susilauks savotiško pa
lydovo, kuriame pastoviai 
gyvens daugiau kaip 120 
tūkstančių gyventojų. • .
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Vienas svarbiausių Vil
niaus generalinio plano už
davinių - sukurti miesto gy
ventojams palankias sąlygas 
darbui, gyvenimui, kultūri
niam vystymuisi bei poilsiui.

Nors ir tolimesnė miesto 
statyba vyks industriniais 
metodais, sieksime, kad ne
žiūrint į statybos tipinius 
projektus, miestas nepra
rastų ilgame istorijos bė
gyje susiklosčiusių archi
tektūrinių tradicinių bruožų.

Daug lėšų ir jėgų skiriama 
senamiesčio rekonstrukci
jai. Čia pastoviai bus ma
žinamas gyventojų skaičius, 
daugiau įrengiama visuome
ninės paskirties įstaigų: 
parduotuvių, kavinių, valgy
klų, butinio aptarnavimo 
įmonių. Čia esantys gyve
namieji namai turės visus 
komunalinius buitinius pato
gumus.

KOVA SU TRIUKŠMU IR 
GAMTOS TERŠIMU

Kaip ir viso pasaulio 
miestuose, taip ir. mūsų Vil
niuje aštrėja triukšmo, oro 
bei vandens užteršimo pro
blema. Todėl generaliniame 
Vilniaus vystymo plane nu
matytos priemonės kovai 
prieš šias negeroves. Iš 
miesto centrinės dalies bus 
keliamos čia esančios kai 
kurios pramonės įmonės, 
statomi galingi vandens va

ST. PETERSBURG,
Lapkričio 5 d. įvyko LLD 

45 kp. mėnesinis susirinki
mas, kurį atdarė ir pravedė 
kp. pirmininkas J. Milleris. 
Protokolų sekr. A. Aleknie
nė perskaitė praėjusio susi
rinkimo tarimus. Toliau 
sekė kiti valdybos praneši
mai.

Pirm. Milleris priminė, 
kad šiam susirinkimui salės 
klausimas yra svarbiausias 
ir šio reikalo toliau ilgai ne
galime atidėlioti. Nutarta 
turėti susirinkimą lapkričio 
11 d. ir namo pirkimo klau- 
Simą galutinai nuspręsti.

J Bakšys patelkė kuopos 
finansinį raportą. Ižd. J. 
Rūbas sutiko su tuo raportu, 
į kuopą persikėlė du nariai, 
detroitietė Vera Smalstienė 
ir chicagietis Martinas Wi-' 
dra.

J. Bakšys ikišiol ėjo fi
nansų sekretoriaus parei
gas, taipgi vadovauja kuopos 
gėrimų bufetą, tai dabar pa
sitraukė iš fin. sekretoriaus 
vietos. Jo vieton išrinkta 
Tilė Lukienė.

Parengimų komisijos ra
portą pateikė M. Račkaus
kienė, V. Wilkauskas ir Eva 
Valley. Pranešė, kad apmo
kėjus išlaidas kuopai liko 
paramos.

lymo įrengimai, vis daugiau 
atsiras žaliųjų zonų, skverų, 
aikščių, parkų. Ypač didelis 
dėmesys bus kreipiamas į 
transporto sriautų nukreipi
mo iš centrinių į šalutines 
miesto magistrales, naujų 
kelių ir gatvių tiesimui, senų 
rekonstravimui. Jau baigia
mi statyti stambūs transpor
to mazgai prie naujausių 
Lazdynų ir Valakampio tiltų, 
Polocko ir Antakalnio gat
vėje. Numatoma naujos ma
gistralės statyba nuo miesto 
centro į tolimiausią Vilniaus 
rajoną - Naująją Vilnią.

Tai tik dalis svarbiausių 
mūsų planų, kuriant ateities 
Vilnių. Suprantama, apie 
Vilnių ir vilniečius galima 
pasakyti kur kas daugiau, 
tačiau, mano manymu, ir šis 
trumpas pasakojimas leis 
laikraščio skaitytojams su
sidaryti bendrą dabartinio ir 
ateities Vilniaus vaizdą.

ĮDOMIAUSIAS MUMS 
MIESTAS PASAULYJE -

VILNIUS!

Teko matyti ne vieną pa
saulio šalį, dabar štai susi
pažinau su kai kuriais jūsų 
šalies miestais. Ir vienur,, 
ir kitur, mums, vilnie
čiams, - įdomiausias mies
tas pasaulyje - Vilnius. Jis 
ir mielas, ir gražus, ir, 
svarbiausia, senas, šimtme
čiais gyvavęs, jaunyste pra
žydęs Gedimino miestas.

“Laisvės” vajininkas P. 
Alekna pranešė, kad vajus 
gerai sekasi - atnaujina pre
numeratas, gauna “Lais
vei’ paramos, pasistengs 
gauti ir naujų prenumeratų. 
Kuopa paskyrė “Laisvei” 
fondui $100.

Skaitytas Kanados “Liau
dies Balso” administracijos 
laiškas. Rašo, kad “Liau
dies Balsas” šiais metais 
mini 40 metų gyvavimo su
kaktį. 45 kuopa šia proga 
sveikina “L. B.”, su $25. 
“Liaudies Balso” vajininku 
sutiko būti Valys Bunkus.

Pravesta balsavimai į 
LLD centro valdybą 1973-74 
metams.

Skaitytas poeto V. Reime- 
rio laiškas iš Lietuvos. Jis 
sveikina 45 kuopos narius 
už šiltą priėmimą jam vie
šint šiame mieste. Linki 
visiems stiprios sveikatos 
ir sėkmės kultūrinėje vei
kloje.

Šiuo metu serga šie kp. 
nariai: Povilas Mikalajū
nas, Feliksas Sklėris, Ele- 
nora Saucalis, kuri buvo su
žeista automobilio avarijoje.

Linkiu visiems ligoniams 
greit pasveikti. -

Sekmadieni, gruodžio 3 
Įvyks kuopos susirinkimas 
11 vai. ryto. Šeštadienį, 
gruodžio 16-kp. parengimas 
ir pietūs. Vieta: 314-15th
Ave. So. Kviečiame visus 
dalyvauti.

Lapkričio 11 d kp. nariai 
susirinko pasitarti namo 
pirkimo reikalu. Pirm. J. 
Milleris atidarė susirinki
mą. J. Šarkiūnas jį vedė. 
Namo pirkimo komisija ra
portavo, kad įsigyti naują 
namą mums kainuotų daug 
pinigų. Komisija turėjo pa
sikalbėjimą su dabartinio 
namo savininku ir sužinojo, 
kad mūsų kuopai yra galimy
bių pasipirkti namą už priei
namą kainą. Po plačių dis
kusijų nutarta papirkti senąjį, 
namą, kurį per daugelį metų 
nomuojame ir esame prie jo 
pripratę. •

Maloni žinia St. Peters- 
burgo lietuviams. Kaip ži
noma, lankosi žymūs meni
ninkai iš Tarybų Lietuvos - 
operos solistė Giedrė Kau
kaitė ir jos akomponistas 
Filharmonijos koncmeiste- 
ris Gytis Trinkūnas.

Mes turėsime progą šiuos 
žymius Lietuvos menininkus 
išgirsti gruodžio 6 d., 2 vai. 
popiet, 314-15th Ave. So. 
salėje. Įžanga $1.50 asme
niui. šį kartą pietų neturė
sime. Salė bus atdara nuo
1 vai. Kviečiame skaitlingai 
atsilankyti.

V. B-NE

Hartford, Conn.
Sūnų ir Dukterų Draugija 

rengia 60 metų sukakties 
proga pietus su muzika ir 
dainomis lapkričio 26, sek
madienį, 157 Hungerford St. 
Auka $3. Valdyba nuošir
džiai kviečia visus atsilan
kyti. . T' : '

Mūsų draugija yra daug 
gero žmonėms padariusi, 
sergančius šelpė, įniru
siems vainikus nuperka. Dar 
kas puiku, kad tiek daug metų 
galėjo susilaukti, švęsti 60- 
ąjį jubiliejų.

Tad prašome skaitlingiau
sia dalyvauti šiame parengi
me. Iki pasimatymo.

VALDYBA

Philadelphia, Pa.
SVARBUS SUSIRINKIMAS ’

LLD 10 Kuopos metinis 
susirinkimas Įvyks gruodžio
2 dieną 2 vai. po pietų, 1150 
N. 4th St.

Turėsime išsirinkti naują 
valdybą. Kadangi mūsų or
ganizatorė drg. E. švegž- 
dienė išskrido Į Floridą, o 
užrašų raštininkas drg. J. 
Kazlauskas dar tebeserga, 
tai būtina jų vietas užpildyti. 
• Taipgi mūsų spaudos va
jai neturi atsilikti nuo kitų.

Susirinkime laiku.
R. M.

Harrison, N. J.
West Hudson Labor Ly

ceum Association klubo na
rių metinis susirinkimas 
įvyks gruodžio 3d., 2 vai. 
popiet.

Klubo narių susirinkimai 
įvyksta kas trys mėnesiai 
15-17 Ann St.

Sekr. GEO. KAIRIS

Klaidos atitaisymas
Lapkričio 10 dieną, tilpo 

žinutė ant 5-to puslapio po 
antgalviu: “Apsidžiaugėme 
ir apdovanojome”. Eina kal
ba apie įteiktas dovanas Va
ciui Reimeriui. Praleistas 
vardas mūsų LLD 45 kp. 
vicepirmininko Juozo Bak
šio, o jis prisidėjo su $5 del 
įteikimo dovanų. Ačiū. ( 
JONAS P. MILIUS-MILLER
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Septyniolika dienų 
Tarybų Lietuvoje

H. F ei fe rienė
(Tąsa)

SVEČIUOSE 
PAS DAILININKĄ 
JONĄ KUZMINS Kį

Su dailininku Jonu Kuz- 
minskiu, Lietuvos Dailininkų 
Sąjungos valdybos pirminin
ku, susitikome Kanadoje, 
Expo-67 metu įvykusiame 
Lietuvos TSR koncerte. 
Buvo tada Robertui staigme
na ir smagu susieiti su 
mokslo draugu, su kuriuo, 
prieš 45 metus mokėsi Kau
no Meno mokykloje. Atsi
sveikinant Kanadoje, susi
tarėme vėl susitikti Lietu
voje.

Ilgai Roberto lauktas susi
tikimas išsipildė, kuomet 
vieną popietę, mes apsilan
kėme pas dailininką ir jo 
mieląją žmoną, kurie gyve
na tipiškoj lietuviško stiliaus 
namų aplinkoj, tarp sodų ir 
gėlių, Vilniaus Antakalnyje.

Didelė garbė buvo pabu
voti gerbiamo dailininko- 
profesoriaus studijoje, kur 
sienose iškabinti įvairūs jo 
grafiniai darbai, tarp kurių 
matėsi ir ruošiamas darbas 
Tarybų Sąjungos įkūrimo ju
biliejui, kuris bus išstatytas 
sekančią vasarą Pabaltijo 
dailės parodoje, Maskvoje.

Klausantis mielojo daili
ninko kalbos, pajunti autori
tetingą, taurų asmenį, su 
šilta šypsena. Jis dar prieš 
tarybinius laikus sukūrė 
daug vertingų darbų socialė- 
mis temomis. Jis dabar yra 
Valstybinio Dailės Instituto 
profesorius ir Lietuvos TSR 
Aukščiausios Tarybos Pre
zidiumo Pirmininko pava
duotojas. Su pasididžiavimu 
jis pasakojo apie savo du sū
nūs - Joną ir Dainių, jau gana 
aukštai prasisiekusius gra
finiame mene.

Prie vaišių buvo pakvies
tas ir netoli gyvenąs grafi
kas Petras Rauduvė, kuriam 
šių metų rugsėjo 5 dieną su
kako 60 metų ir kurio jubi
liejaus proga buvo atidaryta 
Vilniaus Dailės parodos rū
muose plati jo kūrinių paro
da. Jis pripažintas vienu iš 
geriausių Tarybų Lietuvos 
dailininkų-grafikų. Labai 
malonus ir draugiškas. Pe
tras Rauduvė irgi lankė anais 
laikais Kauno Meno Mokyklą, 
tad bendros kalbos jiems ne
trūko.

Malonu buvo susipažinti su 
mieląja Kuzminskiene. Pa
buvome iki vėlyvo vakaro.

O kaip Įspūdingai atrodo 
Filaretų gatvė vakare, kur 
dailininkai gyvena, tarytum 
kaimas! Čia pat, ant gatvės 
kampo, šulinys - moterys 
atėjusios semia vandenį. 
Jauki, ideališka aplinka, 
gera menininkams vieta kū
rybinei inspiracijai, įkvė
pimui. . .

s Dailininkas Jonas Kuz- 
minskis padovanojo Robertui 
savo kūrinių kolekciją, o 
mane apdovanojo gintarais. 
Karštai, karštai dėkojame!

’ SUSITIKIMAS
SU DAILININKU

5 VYTAUTU PALAIMA
Vieną rytą mus “Nerin

goj” aplankė Roberto klasės 
draugas, dar nuo Kauno 
Meno mokyklos mokslo lai
kų, - dailininkas Vytautas 
Palaima. Nors daug metų 
praėjo, kai abudu nesimatė, 
o visgi iš pirmo susitikimo 
vienas kitą tuojau pažino. 
Susijaudino susitikę, ir pri
siminimams, rodos, nebus 
galo. . .

Talentingasis dailininkas 
Vytautas Palaima yra nusi
pelnęs meno veikėjas, Lie
tuvos TSR liaudies dailinin
kas ir nuo 1947 metų LTSR 
Valstybinio Dailės Instituto 
docentas.

Vytautas Palaima ypatin
gai pasižymėjęs teatro de
koracijų srityje. Nemaža 
įtakos, kaipo scenografui, 
turėjo meninės kultūros dai
lininkas M. Dobužinskis. 
Vytauto Palaimos sceno
vaizdžiuose atsispindi ryški 
tikrovė socialine tema ir 
tapybiškumas. Visose jo 
apipavidalintose spektaklių 
scenose matosi aiškūs teat
rinio meno istorijos perio
dai.

Dail. Vytautas Palaima 
pakvietė aplankyti Dailės In
stitutą, kur plačiai apžiūrė
jome patalpas ir įvairius 
meno kūrinius.

Dailės Institute kasmet 
mokosi daugiau kaip 300 stu
dentų. Jame dabar rengia 
šių meno sričių dailininkus- 
specialistus: tapybos, gra
fikos, skulptūros, kerami
kos, dekoratyvinio taikomo
jo meno, tekstilinės orna
mentikos, interjero įrengi
mų, pramoninio meno, pie
šimo ir braižybos.

Gaila, kad negalėjome' 
daugiau laiko pašvęsti atnau
jinimui draugystės ryšių su 
gerbiamu dailininku, bet 
nuoširdžiai atsisveikinome 
su pažadu, kad netrukus ir 
vėl pasimatysime Vilniuje.

. st DAILININKU 
MEČISLOVU BULAKA

Vieną vakarą Robertui 
teko susitikti su buvusiu 
mokslo draugu dailininku- 
grafiku, Mečislovu Bulaka, 

Lietuvos TSR Aukščiausios Tarybos deputatas, dailininkas 
Jonas Kuzminskis (kairėj) su pas jį viešėjusiu dailininku 
Robertu Feife.riu, prie jo rezidencijos. Salia matosi dail. 
J. Kuzminskio medžio skulptūra.

Lietuvos TSR nusipelnęs liaudies dailininkas ir LTSR Dai
lės instituto docentas, Vytautas Palaima su dail. Robertu 
Feiferiu prie Dailės Instituto, Vilniuje.

St. Petersburg, Fla.

KONCERTAS
* rengia

L. L. D. 24 kuopa

Laiškanešių salėje
314-15 Ave. So. St. Petersburg, Fla.

Trečiadienį - gruodžio 6 d.

Pradžia 2 vai. po pietų Įėjimas $1.50

Dalyvaus iš T. Lietuvos garsūs menininkai. 
Dainuos pasižymėjusi operos solistė Giedrė 
Kaukaitė. Pianu skambins Filharmonijos kon- 
certmeistras Gitis Trinkūnas.

Durys atdaros nuo 1-mos valandos.

Binghamton, N. Y.

Mirus

P. Jasilonis
A. Burt
A. Žolynas
O. Schultz

*
KATRINAI VAICEKAUSKIENEI

buvusiu Dailės Akademijos 
rektorium, grafikos fakul
teto dekanu bei Dailės Insti
tuto grafikos studijos ve
dėju - docentu.

Dailininkas Mečislovas 
Bulaka yra sukūręs daug 
meistriškų grafinių kūrinių, 
kaip ciklas “Vilnius”, pei- 
sažų bei dekoracijų, ir yra 
buvęs kino studijos dailinin
kas.

Gaila, kad Robertui teko su 
dailininku Mečislovu Bulaka 
tik trumpam laikui pasima
tyti, bet pasikalbėta nuošir
džiai, draugiškai apie dailę 
bendrai, ir apie Tarybų Lie
tuvos bei užsienyje esančius 
lietuvius dailininkus.

ISTORIJOS INSTITUTE

Nuėjome į Vilniaus Isto
rijos Institutą kartu su drau
gais Kanceriais. Ten mus 
maloniai sutiko istorikė - 
direktoriaus pavaduotoja, 
Elena Treinienė. Ji mums 
papasakojo apie šios įstai
gos tiriamus darbus, kur 
daugiausia skiriama dėme
sio liaudies masių istorijai.

Šioje 5 aukštų kultūrinėje 
įstaigoje, apart archeologi
jos, etnografijos skyrių, ku
rie tyrinėja liaudies kultū
ros buities klausimus, sau
gojama medžiaga apie Ta
rybų Lietuvos žmonių revo
liucinį judėjimą. Nuo 1963 
metų Institute sudaryta ir 
veikia menotyros grupė, kuri 
tiria Lietuvos vaizdinio ir 
teatro istoriją.

Muziejaus fonduose ran
dasi 100,000 komplektų, tarp 
kurių yra daug spaudos iš 
pažangiųjų lietuvių veiklos 
užsienyje. Ten pamatėme 
Argentinoje išleistus pir
muosius pažangiuosius lai
kraščius “Rytojų” ir “Mo
mentą”. Daug spaddos iš 
Urugvajaus, Brazilijos, Ka
nados, JAV ir iš kitų šalių, 
kur tik pažangioji lietuvių 
spauda pasirodė.

Institutas rengia sesijas, 
simpoziumus, mokslo kon
ferencijas tiek respubliki-

LAISVĖ

Baton Rouge, La., policijos kulkomis užmušti du universi
teto studentai, kovojusieji prieš rasizmą universitete.

nes, tiek tarprespublikines. 
Sekančiais metais Istorinis 
Institutas atšvęs savo 25 
metų sukaktį.

ANTRU KARTU 
TURNIŠKIUOSE

Tuose gražiuose Turniš
kių pušynuose ant aukšto 
Neries kranto teko būti an
tru kartu, kai būrelis užsie
nio lietuvių tapo pakviesti 
susipažinti su Tarybų Lietu
vos vadovais ir visuomeni
nių organizacijų atstovais.

Pasinaudojau šia proga 
padėkoti Lietuvos kultūros 
darbuotojams už prisiųstus 
Aido chorui jubiliejinius 
sveikinimus ir dovanas, kas 
suteikė aidiečiams daug 
džiaugsmo, pridavė Aido 
Jubiliejiniam paminėjimui 
šventišką nuotaiką.

Kaip tik tą vakarą teko 
pamatyti filmą “Lietuviškoji 
Amerika”. Tai dokumenti

JONAS MAČIUKEVIČIUS
Lietuvos komjaunimo premijos 

laureatas

Jaunagvardiečiai
Nei didvyriai mes, nei kareiviai, 
nei pranašai dienų naujų, 
nors ėmėm šautuvą — ne kreidą — 
ir rašėm šūviais bei krauju.

Vis rašėme. Skausmingai 
rašėm

ant mūsų žemės — ne lentos. 
Ko nemokėjome — neprašėm, 
kad leistų dar pasikartot.

Išsprendėm uždavinį sunkų, 
tik nesuspėjom sužinot 
(pro palaidinę kraujas sunkės 
ant mūsų žemės mylimos), 

kiek mums parašė į dienyną — 
už tą sprendimą be kreidos — 
mus mokiusi tada Tėvynė 
ir nesuklupt, 
ir neišduot.

Vietnamo 
paukščiai
Vietnamo paukščiai jau seniai negieda. 
Apdegę medžiai ir lizdai sudegę.
Kažkas, be abejo, turėtų jausti gėdą, 
kad paukščiai ten labai seniai negieda 
ir kiaušinius į pelenus tik deda.

Vaikutis laukia — gal iš krūmo purptels, 
o gal iš knygų. . . Ir pakils į dangų 
to melodingo savo himno kurti. ..
Bet paukščių giesmę girdi tik apkurtę 
nuo bombų, minų ir patrankų.

Ir pasakoja jie vaikams, kaip čiulba 
rytais tie gražūs džiunglių giesmininkai. 
Atsikeli. Klausais. Širdis nuščiūva.
Visa gimtoji žemė, rodos, čiulba. .. 
Ir taip gyventi pasidaro linksma.

Vaikučiai įsiklauso. (Stovi tykiai.)
Tik bombos sproginėja. (Dairos baukščiai.) 
Bet tarsi pasaka, man rodosi, jie tiki, 
kad ryt arba poryt... Kad vieną sykį 
pradės giedot visi Vietnamo paukščiai.'

nis filmas, apibūdinantis lie
tuvių emigrantų pažangiąją 
veiklą Amerikoje. Filmo 
pradžioje matosi daug ar
chyvinių nuotraukų monta
žas, vėliau išsivysto į apy
braižą JAV lietuvių pažan
giosios veiklos. Labai įdo
mu buvo matyti filme daug 
pažįstamų veidų.

Su filmu “Lietuviškoji 
Amerika” atliktas geras ir 
gražus istorinis dokumen
tas. Susuktas Lietuvos kino 
studijoje 1970 metais. Sce
narijaus autoriai V. Kazake
vičius ir E. Aukštikalnis, 
režisierius-operatorius V. 
Starošas, muziką parinko A. 
Apanavičius, garso opera
torius K. Zabulis, tekstą 
skaito A. šukelis, konsul
tantas V. Zenkevičius.

Tai buvo dar vienas prisi
mintinas vakaras, praleis
tas sudraugais Vilniaus apy
linkėje - Turniškiuose.

(Bus daugiau)

Binghamton, N.Y.
LDS 6 kuopos narių susi

rinkimas įvyko lapkričio 6 
d., Sokol salėje. Narių at
silankė vidutiniškai.

Kuopos pirmininkė Jenny 
Brown paprašė dalyvius at
sistoti vienai minutei ir ty
loje pagerbti mirusios na
rės Katrinos Vaicekauskie
nės atminimą. Ji mirė 
spalio 11 dieną.

Kuopos valdybos raportai 
rodo, kad kuopos reikalai 
tvarkoje. Finansų sekreto
rė Mary Lynn pranešė, kad 
buvęs ligonis Simonas Dai- 

jnys pasveiko ir su spalio 30 
diena atsisakė nuo tolimes
nės pašalpos. Spalio 25 
dieną Richard R. Neal užsi- 
maldavo pašalpai. Jis po 
gydytojo priežiūra gydosi 
namie. Linkėtina ligoniui 
greitai ligą nugalėti ir vėl 
būti sveikam.

Helena Pagiegalienė, 6 
kuopos iždininkė, po ilgo apie 
5 mėnesius trukusio sirgimo 
nuo susižeidimo kojos, jau 
yra pilnai pasveikusi ir su
sirinkime dalyvavo. Ji ra
portavo, kad gavo pakvitavi
mus nuo “Laisvės” ir “Vil-

Reiškiame giliausią užuojautą vyrui Jonui, 
dukrai Victor i ja, sūnui Brian, sesutei Victoria 
ir jų šeimai, taipgi visiems artimiesiams 
šioje didžio liūdėsio valandoje.

H. Žukas
H. Burt
M. Luzinas

5-tas puslapis

nies’ už auką po $20.00, o 
nuo “Liaudies Balso” gražų 
padėkos laiškelį už auką 
$10.00.

Buvo plačiai kalbėta, kaip 
ir kokiu būdu pripratinti na
rius lankyti kuopos susirin
kimus. Po visapusiško ap
kalbėjimo, pasirodo, kad pa
matinė priežastis bene bus 
ta, kad senesnio amžiaus 
žmonės nebeturi pajėgų va
karais vaikščioti į susirin
kimus, o atvažiuoti neturi 
galimybių.

Kadangi sekanti 6 kuopos 
narių susirinkimas bus 
priešmetinis, kuriame bus 
renkama 6 kuopos valdyba 
1973 metams, tai susirinki
mas vienbalsiai nutarė 
kviesti narius atvirutėmis, 
telefonu ir, žinoma, per 
spaudą. Tad čia ir prašome 
visus narius atkreipti dė
mėsi į šį svarbų susirinki
mą ir pagal geriausią išgalę 
dalyvauti jame. Susirinki
mas įvyks gruodžio 4 d., 
Sokol salėje, 226 Clanton 
St. Pradžia 7 vai. vakare. 
Lauksime skaitlingo susi
rinkimo.

ONA WELLUS, 
LDS 6 kuopos narė

PAIEŠKOJIMAS
Ieškau giminės - dėdė 

Bronius Jurgis (George) Ši
monis. Turi apie 88 m. am
žiaus, sūnus kalvio Tamo
šiaus Šimonio. Kilęs iš 
Klingų kaimo, Biržų Apskr. 
Bronislavas Jurgis turėjo 
restauraną Clevelande, 1928 
m. Buvo Akron, Ohio, gal ir 
Ft. Wayne, Ind., ir gal Salt 
Lake City, Utah.

Jeigu kas turite žinių apie 
jį, ar jis gyvas ar kur mirė, 
tai prašau pranešti sekamu 
adresu: Miss Anna Kumš
tis, 27 C Street., Athol, Mas
sachusetts 01331. (63-64)

CINCINNATI, Ohio.
Trys ginkluoti plėšikai, įsi 
veržę i universiteto studen 
tų raštinę, apiplėšė 30 stu 
dentų ir vieną nušovė.
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Norwood f Mass
Spalio 29 d. LLD 9 kuopa 

buvo surengus nedidelį pa
rengimą M. Uždavinio įstai
goje. Nors oras tą dieną 
buvo nelabai geras, visą die
ną lynojo, bet kviesti visi 
susirinko. Turėjome ska
niai pagamintus kalakuto 
pietus. Paruošė mūsų mie
los draugės Monika Traki- 
mavičienė ir Stela Rakulie- 
nė. Už tai joms tenka dide
lis ačiū.

Šio parengimo tikslas buvo 
toks: Pereitą vasarą iš
Norwoodo net penki lankėsi 
Tarybų Lietuvoje. Tai - Do
minikas Razulevičius su 
savo žmona, M. Trakimavi- 
čienė, M. Grinkevičienė ir 
Bronė Preibienė. Visi buvo 
pakviesti parengime daly
vauti, bet Razulevičiai ir M. 
Grinkevičienė negalėjo at
silankyti, nes kitur buvo pa
žadėję dalyvauti. Bet vis- 
tiek pilnai pasitenkinom įs
pūdžiais, kuriuos pateikė B. 
Preibienė ir M. Trakimavi- 
čienė. Abi daug pasakojo, 
kaip ten daba^žmonės gra
žiai gyvena, visko turi, gra
žiai apsirengę, sunkiai ne
dirba. Netaip, kaip buvo 
prieškariniais laikais.

Parengimas visais atžvil
giais pavyko labai gerai. 
Seimininkėms už maisto pa
ruošimą ir patarnautojoms 
prie stalų tenka didelis gra
žus ačiū.

•
A. Vaitkevičius, gyvenąs 

72 Campbell St., Norfolk, 
Mass., yra rimtai sergan
tis, dvi savaitės kaip randa
si Norfolk Pondville Hospi
tal. Neteko sužinoti, ką dak
tarai patyrė, kas kenkia jo 
sveikatai.

Antanas Barešger, gyve
nąs 36 Pleasant Circuit, 
Canton, Mass., jau ilgas lai
kas kovoja su savo bloga 
sveikata. Per ilgą laiką iš
bandė visokius būdus, perė
jo daug gydytojų egzamina- 
cijų ir gydymo įstaigų, bet 
savo sveikatos pataisyti 
neišgali. Šio mėnesio pra
džioje Antanas vėl buvo iš
vežtas į Brocktono Cushing 
ligoninę. Žmona nuoširdžiai 
rūpinasi jo sveikatos rei
kalais.

Gaila gerų draugų, ku
riems tenka pergyventi daug 
vargo dėl blogos sveikatos. 
Abu ligoniai yra LDD 9 kp. 
nariai ir “Laisvės” skaity
tojai.

M. UŽDAVINIS

Brockton, Mass.
LLD 6 kp. susirinkimas 

įvyko lapkričio 5 d. pas Ch. 
Ustapą. Dalyvavo 11 narių. 
Skaityti “Laisvės”, “Vil
nies”, “Liaudies Balso”, 
LLD centro, “Daily World” 
ir Urugvajaus “Darbo” pa
dėkos laiškai už LLD 6 kp. 
aukas.

Vajininkas S. Rainard ra
portavo, kad vajai eina ne
blogai. Gavo 3 naujus skai
tytojus “Laisvei” ir prašė 
kuopos narių padėti, kad ne
pasiliktų nei vienas neatnau
jintas skaitytojas. Geo. Shl- 
maitis ir sirgdamas pa
gelbsti vajininkui atnaujinti 
prenumeratas. ;

Buvo siūlyta turėti paren
gimą naujiems 1973 metams 
pasitikti. Po apsvarstymo 
nutarta kuopos susirinkimo 
neturėti gruodžio mėn., bet 
palikti komitetui, jeigu bus 
galima surengti parengimą.

S. RAINARDAS 
LLD 6 kp. sekr.

“LAISVĖS” KONCERTE 
SURINKTOS AUKOS

Per A. Bimbą surinkta $533
Louise Butkevičienė ($100 nuo savęs ir $100 prisi

minimui savo sesutės Lucy Žemaitienės, miru
sios prieš metus .......................... ...... $200.00

Hartfordo Laisvės Choras................................ . . 100.00
Anna Phillipse, Stamford, Conn............. ... 100.00
Antanas Globičius, Wilkes Barre, Pa.................... 51.00
M. Simonavičius, Brooklyn, N. Y............................... 20.00
Valys Janauskas, Brooklyn, N. Y. ... ..................... 11.00
Zenonas Pakalniškis, Hartford, Conn.............................10.00
I. ir A. Bimbai............................................................ 10.00
Mariutė, Wilkes Barre, Pa........................................ 10.00
Richard ir Irene Januliai, Palmer, Mass................. 5.00
Jonas Grybas..................................................... 5.00
Jurgis ir Uršulė Bernotai....................................... 5.00
J. Vasil, Hartford, Conn.............................................. 4.00
Po $1: Ona Brazauskienė, Hartford, Conn.;

W. Klimas, Hartford, Conn........................... 2.00

Per Ievą Mizarienę ir Nastę Buknienę - $237 
F.Varaška.............................  20.00
Jurgis ir Ona Silks, Rocky Hill, Conn...........................20.00
M. Zeikuvienė. Silver Spring, Md........................... 20.00
Senas Juozas, Brooklyn, N. Y........................................ 15.00
Lucy Rauduvė, Pittston, Pa........................................ 10.00
A. Gilman..................................................................... 10.00
Jonas Siurba..............................................................10.0,0
Alex Mitchell.......................................................... 10.00
D. Galinauskienė ............................. 10.00
M. Ramančionis, Brooklyn, N. Y. *.............................. 10.00
Vytautas Didysis.................................................. 10.00
A. ir M. Petrikai........................................................10.00
I. ir V. (Maspethiečiai) . . . ...................................... 10.00
Geo. Wareson . .................................... . 5.00
J. ir A. Kalvaičiai, Maspeth, N. Y.................................. 5.00
Frank Yakštys..................................................... 5.00
E. Danilevičienė.......................................................5.00
Jonas iš Hartford, Conn.................................................... 5.00
M. šukaitienė...............................................................5.00
J. Jakaitis..................................................................... 5.00
M. Hacinkevičius, Great Neck, N. Y............................ 5.00
Adelė Petraitienė................................................... 5.00
Laisvės Draugė........................................................... 5.00
Draugė............. ................................................. 5.00
Ona Noreikienė ....................... 3.00
F. Mažilienė.................................................  3.00
O* Malinauskienė................................  2.00
E. Kasmočienė.................................... ».................... 2.00
Po $1: Helen Brazauskienė, O. Dobilienė, Vladas 

Maželis, Draugė; B. ir N. Skubliskai, A 
Kazlauskienė, M. Adams ......... 7.00

Per M. Stensler ir A. Lupševičienę - $195
Geo. Stasiukaitis, Fairview, N. J..................................50.00
Walter ir Amelia Juškevičiai, Stamford, Conn. . . 20.00 
Karl Bender.................................................. 20.00
S. ir A. Buka s............................................................... 10.00
Mill Malin............................................................10.00
E. Jeskevičiūtė.........................................................10.00
Connie Miller..........................................................10.00
Ruth Bell................................................................ 10.00
E. ir M. L i e p a i..................................................... 5.00
J. ir L. B ikulčia i........................................................ 5.00
Anna Cibulsky.................................................  5.00
J. Beleckas...................... 5.00
Draugė......................................................................5.00
B. Shellan......................................................................5.00
P. V. Gasparienė, Grand Rapids, Mich.........................5.00
Mary Janulevičienė ...............................................5.00
M. K 1 i m a s...................................................................5.00
Adomas Čepulis....................................................... 5.00
Mary Adams, Great Neck, N. Y.............................  2.00

Po $1: M. Karvelis, Ed Bell, Ona Kazlauskienė . 3.00

Per H. Feiferienę ir N. Ventienę - $168.
K. Petrikienė..................................................20.00
Wm. Baltrušaitis.............................................. 10.00
T. ir St. Simas, Jamaica, N. Y................................. 10.00
J. Mikaila................................... 10.00
K. ir J. R u š inska i..................................................... 10.00
J. Pluščiauskas, Woodhaven, N. Y.............................   10.00
Anne Yakstis............................................................10.00
A. Rainienė........................................................ 5.00
M. Kavaliūnienė........................................................ 5.00
A. Young............................................................... 5.00
R. Merkiūtė, Philadelphia, Pa......................................... 5.00
Philadelphijos vajininkai........................................... 5.00
B. Sopellit, New York.......................................  5.00
V. Urbonas, Brooklyn, N. Y............................................. 5.00
Julia Šimkienė.......................................  5.00
Ignas Beeis, Union, N. J. . . ......................................... 5.00
K. Paciūnas, Elizabeth, N. J............. ..............................5.00
Bronė Ostapuk, Newark, N. J........................................... 5.00
V. Paulauskas, Elizabeth, N. J.........................................5<p0
Al. Merkis, Philadelphia Pa............................................2.t)0
Helen Smith, Worcester, Mass.........................................2.00
F. Klaston, Huntington, L. I. . . . .......... 2.00

Po $1: O. Bečienė, P. Solomskas..........................  2.00

Per T. Stockienę ir N. lešmantienę - $129.
A. ir N. Iešmantai................................................. 20.00
A. ir J. Babarskai ...................................................  10.00
C h . Meškėnas.........................  ... 10.00
L D S 6 kuopa............’.*.. 10.00

Gruodžio 17 d. parengimas
Lietuvių Literatūros Draugijos 185 kuopa ir Aido choras 

ruošia Laisvės salėje popietę su kava, užkandžiais, meni
ne programa ir paskaita apie prieš 50 metų Tarybų Są
jungos jsisteigimo reikšmę Lietuvai ir visam pasauliui. 
Taipgi kartu bus išleistuvės Lietuvos menininkų Giedrės 
Kaukaitės ir G. Trinkūno. Grybas parodys filmą iš 
“Laisvės” koncerto. Parengimas prasidės 2 vai. popiet. 
Vaišės bus po programos.

NEW YORKO 
NAUJIENOS
Kai bažnyčių taryba sutiko 

prisidėti prie kovos prieš 
rasizmą, tai kai kuriose baž
nyčiose sėdėjimo streikas 
atšauktas.

Canarsie mokyklos 211 ir 
kitų dviejų mokyklų boikotas 
atšauktas, 32 juodieji moki
niai priimti, rasistai buvo 
nugalėti. •

Daugelio valgyklų tarnau
tojai streikuoja. Reikalauja 
pakelti $10 | savaitę. Kai 
kurių valgyklų savininkai jau 
susitaikė su unija.

Streiką paskelbė likerių 
išvežiotojai. Jeigu streikas 
ilgai tęsis, tai New Yorke 
gali pritrūkti likerių. Ir da
bar likerių krautuvių lenty
nose likeriai mažėja.

Staten Islande 5 policistai 
areštuoti. Kaltina juos kyšių 
ėmimu iš gemblerių.

•
Brooklyno distrikto pro

kuroras Gold ; aiškina, kaip 
detektyvas Douglas Le Vien, 
gavęs iš Mafia gengsterių 
$450, išdavė tuos, kurie jį 
bandė papirkti. Dabar jie 
areštuoti.

Keturi antikariniai kovo
tojai buvo nuvykę į Siaurės 
Vietnamo sostįnę Hanojų ir 
dabar grįžo su 150 amerikie
čių belaisvių laiškų gimi
nėms. Jeigui būtų taikos 
sutartis pasirašyta, tai jie 
būtų ir belaisvių parsivežu.

Narkotikų policija arešta
vo 7 narkotistus. Rado pas 
juos daugiau milijono dolerių 
vertės narkotikių. REP.

Pastaba
Drg. A. Gilmano aprašy

me “Laisvės” koncerto, ap- 
leista viena akompanisčių, 
būtent Aldona Anderson, kuri 
gabiai akompanavo daini
ninkei A. Young.

REP.

WASHINGTONAS. - De
mokratų kongresmenai 
Boggs ir Begich, kaž kur 
Alaskoje dingę su lėktuvu 
spalio 16 d., buvo vėl iš
rinkti į Kongresą lapkričio 
7 dieną.

Iš lietuvių moterų 
klubo susirinkimo

Lapkričio 15 dieną, 2 vai. 
p. p., “Laisvės” salėje {vy
ko Moterų Klubo susirinki
mas, kurį pravedė N. Buk- 
nienė.

Džiugu, kad sekr. B. Ker- 
šulienės ranka jau sugijo, 
tad galėjo užrašyti nutari
mus. Bet, deja, sužinojome 
dar sunkesnę žinią apie Li- 
lijos Kavaliauskaitės susi- 
žeidimą. Ligoninėje jai rei
kalinga, pagal daktarų nuro
dymus, nuolatinės slaugės 
priežiūra. Tikėkime, kad 
ši skaudi nelaimė praeis, ir 
mūsų Lilija pasveiks. Lili- 
jos pareigas valdyboje ir vėl 
turėjo perimti ižd. A. Yakš- 
tis.

Sį mėnesį turėjome daug 
svečių iš Tarybų Lietuvos, 
taip, kad kai kuriom klubo 
narėm reikėjo gerokai pa
dirbėti parengimuose, tuo 
pačiu, galime džiaugtis su
sitikusios tokius brangius 
svečius iš tėvynės.

“Laisvės” vajaus sustip
rinimui nutarta paaukoti $50.

Į klubą jsirašė nauja narė 
A. Maliūnienė, užsimokėda
ma $5.

Aukų gauta nuo sekamų 
draugių: J. Anskienė - $5, 
A. Quater - $5, M. Zeiku
vienė - $4, M. šukaitienė - 
$2 ir A. Malinauskienė - $2. 
A. Vaznienė atnešė gėlių 
puokštę ir įvairių mezginių, 
už kuriuos - padaryta kele
tas dolerių.

A. Cibulsky pranešė apię 
sergančias nares A. Kunevi
čienę ir O. Černevicienę, 
kurioms bus pasiųsta užuo
jautos laiškeliai.

Po susirinkimo vaišes pa
ruošė A. Petraitienė ir A. 
Rainienė. Išlaidas padengė 
K. Levanas, prisiminimui 
savo mirusios žmonos, klubo 
narės, Irenos Levanienės. 
Kaip žinome, savu laiku, 
draugė I. Levanienė buvo 
nuoširdi ir darbšti veikėja. 
Gaudavo daug narių, parda
vinėdavo parengimuose bi
lietus, daug dirbo virtuvėje, 
ypatingai “Laisvės” vaka
rienėse.

Sekančiam susirinkime 
bus renkama nauja Klubo 
valdyba, tad visos narės bū
tinai dalyvaukime, o po su
sirinkimo bus, taip sakant, 
šventiškos vaišės. Naujieji 
Metai bus jau visai arti.

H. F.

Labai didelio 
talento muzikė

Nė truputį nesigailėjau 
pasimokėjęs visą penkinę 
įėjimo praeitą sekmadienį i 
Carnegie Recital Hali pasi
klausyti pianistės Aldonos 
Dvarionaitės koncerto. Ti
kiu, kad taip jautėsi visi, 
kurie ten buvo susirinkę. 
Tik gaila, kad dalyvių nebu
vo tiek, kiek aš tikėjausi. 
Gal smarkiai pakenkė labai 
subiuręs oras kaip tik tuo 
laiku, kai reikėjo rinktis į 
svetaine, c

Kaip ten bebūtų, per išti
sas dvi valandas salėje, taip 
sakant, ir musę skrendant 
būtum girdėjęs. O po kiek
vieno kūrinio atlikimo, pia
nistę lydėjome karštais 
sveikinimais. Gi ji mums 
pirmoje koncerto dalyje pa
skambino iš tokių pasaulinio 
garso kompozitorių kaip 
Čiurlionis, Jakubėnas,
Rachmaninoff, Scriabin, 
Chopin bei Liszt kūrybos, 
o antrojoje dalyje pianistė 
žavėjo mus savo tėvelio Ba
lio Dvariono, vieno iš žy
miausių Lietuvos kompozi
torių, kūryba.

Žinoma, nesu muzikas, to
dėl nesiimu spręsti patįpia- 
nistės pasirinktų kūrinių at
likimą. Tegu tai daro tos 
muzikos žinovai. Man labai 
patiko. Aš iš šio koncerto 
išsinešiau nepamirštamą 
įspūdį.

Linkiu Aldonai Dvarionai
tei tolesnės sėkmės jos pa
sirinktoje garbingoje muzi
kos profesijoje. Nežinau, 
kaip ilgai ji šioje pasiliks ir 
kur dar kitur koncertuos. Šį 
nepaprastą koncertą jai su
ruošė “Vienybės” leidėja 
Valerija Tysliavienė.

REP.

Pramogų Kalendorius
GRUODŽIO 9 D.

KAUKAITES-TRINKŪNO 
KONCERTAS

Carnegie Recital Hall, 
5:30 vai. po pietų, Giedrės 
Kaukaitės ir Gičio Trinkūno 
koncertas. Adresas: 154 
West 57 St., New York City.

Bilietai jau gatavi Kau
kaitės ir Trinkūno koncer
tui, kuris |vyks gruodžio 9 
d., šeštadienį, Carnegie Re
cital Hall, 5:30 vai. po pietų. 
Be kitų platintojų, bilietus 
galima gauti ir “Laisvės” 
įstaigoje. REP.

'Laisvės’
Direktoriams

Direktorių posėdis įvyks 
pirmadienį, lapkričio 27d., 
2 vai. po pietų, Laisvės sa
lėje. Visi dalyvaukime.

SEKR.

Apie mūsų 
Lillian sveikatą

Mūsų “Liasvės” adminis
tratorė Lillian Kavaliaus
kaitė (Lillian Belte) sunkiai 
tebeserga, bet džiugu, kad 
jos sveikata palengva, laips
niškai jai sugrįžta. Ją lan
kant ją aptarnaujanti slaugė 
taip sakė, ir man taip atro
dė su ligone besikalbant. Jai 
viskas rūpi, ji teiravosi 
“Laisvės” vajaus eiga. Už
tikrinau, kad viską darome, 
kas tik galima, kad jai laiki
nai pasitraukus iš adminis
tratorės pareigų, laikraščio 
reikalai kuo mažiausiai nu
kentėtų.

REP.

SOVIET ART SHOW WAS A
TREMENDOUS SUCCESS

A Soviet potter displays her work in Churapoche village, Yakutia.

H. ir J. Juškai..................................................... 10.00
L. ir M. Yakščiai................................................... 10.00
M. Barnett............................................................... 5.00
Gus Diržuvaitis.................................................... 5.00
W. M i s i ū n a. s........................................................ 5.00
T. Lukas...................................................   5.00
M. Z a i d a t............................................................... 5.00
Ona Kvederas (Quater)................................................. 5.00
V. S i b e i k a......................................................... 5.00
A.Višniauskienė............. .................................... 5.00
H. Samanick........................................................ 5.00
Maspetho salės direktorius............................................5.00
K. Levenas........................................................... 5.00
V. Kazlau, Hartford, Conn.....................................  2.00
A. ir O. Mikalūnai.................................................... 2.00

Po $1: U. Bagdonas, Anna Repsevic, draugas . . .3.00 
* * *

Viso aukų gavome $1,262.00. Dėkojame visiems. Šie 
pinigai bus priskaityti prie vajaus fondo.

ADMINISTRACIJA
PASTABA: Prašome aukotojų atsiliepti greit, jeigu jūsų 

vardas netaip užrašytas bei nėra Įrašytas, kad galėtum tuoj 
atitaisyti.

I visited Soviet Arts and 
Crafts Exhibit at the New 
York City Metropolitan Mu
seum of Art. I don’t re
member being so deeply 
moved and excited at any 
exhibition I have seen be
fore. It was wonderful! It 
was thrilling! And I am 
sure people who visited the 
exhibition agree with me.

The exhibit, which closed 
in October, was part of the 
U. S. -USSR cultural ex
change program. It is the 
first such showing in this 
country, and a “contribution 
to the international celebra
tion of the 50th anniversary 
of the creation of the Soviet 
Union.

Americans have respon
ded with articles in 300 pa
pers, in almost every state,

and with a record attendance 
in each of the six cities 
where the exhibit was held.

What did we see at the ex
hibit? There were pure 
gold and lapis lazuli icons 
from Moscow’s Tretyakov 
Museum, 17th century jewel
led and enameled chalices, 
gay wooden disstaffs, majo
lica goats, tenderly embroi
dered shawls, crystal cocke
rels, ivory bone carvings 
from the far North and other 
masterpieces.

Anatoly Dyuzhev, director 
of the exhibit, said: “The 
purpose of art is to serve 
society”. This exhibit con-, 
tributed to a better under
standing between the Ameri
can and Soviet peoples and it 
will serve the strengthening' 
of peace. ILSE
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