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KRISLAI
Jau čia pat. . .
Gyvas pavyzdys 
Nepateisinamas 

užsispyrimas 
Geriausios sėkmės!
Nieko nauja

A. BIMBA
Jau tik kelios trumpos die

nužės bepaliko iki mūsų laik
raščio metinio vajaus pra
džios. Kaip žinia, “Laisvės” 
vajų pradėsime su rugsėjo 1 
diena ir tęsime iki lapkričio 
pabaigos. Tai mūsų didžioji 
javapjūtė. Visi laisviečiai lin
kime jai pasisekimo, nes nuo 
jos rezultatų daug priklausys 
laikraščio likimas ateinan
čiais metais. Bet linkėjimo 
neužtenka. Reikia visų talkos 
ir pastangų.

Visi skaitytojai ir rėmėjai 
esate karštai raginami ir 
nuoširdžiai kviečiami stoti į 
šią talką ir žodžius paremti 
darbais.

Mažai kam iš mūsų yra 
žinomas bei girdėtas nedide
lis Indiana valstijoje mieste
lis Muncie. Bet staiga aną 
dieną jis juodomis raidėmis 
įsirašė į šių dienų amerikinės 
tragedijos istoriją.

Kalba eina apie likimą mū
sų dešimties milijonų bedar
bių. Bėga savaitės, bėga mė
nesiai, bėga metai, o jiems 
susirasti darbą vilties nesi
mato. Daugelio jų padėtis, 
matyt, yra desperatiška. Tos 
tragedijos padėtį davė minė
tas miestelis, kuriame veikia 
didžiulė General Motors Cor
poration įmonė. Prieš kelias 
dienas pasklido kalbos, kad 
įmonei reikia 75 naujų darbi
ninkų. Kaip bematant su
plaukė net 5,000 darbą gauti 
trokštančių bedarbių. Juos 
prie įmonės pasitiko gerai 
lazdomis ir revolveriais gin
kluotų 30 policininkų.

Rezultatas: keletui bedar
bių galvos suskaldytos ir 
minia bedarbių išblaškyta.

Vietoje darbo, suskaldytos 
galvos!

Piktas ir nepateisinamas 
yra Kent universiteto bosų 
užsispyrimas pastatyti spor
to centrą ten kur 1970 m. 
gegužės 4 dieną buvo milici
jos nušauti keturi studentai. 
Tuo ėjimu jie mano ant 
visados palaidosią tos trage
dijos atminimą.

Universiteto studentai, 
kaip žinoma, reikalauja ten 
pastatyti didelį paminklą tų 
kovoje prieš Vietnamo karą 
kritusių studentų amžinam 
atminimui.

Sporto centro statymui ke
lią studentams pavyko teis
mo pagalba laikinai užkirsti. 
Bet universiteto vadai nepa
siduosią savo pastangose 
Blanket Hill išniekinti.

Jau ir komercinės spaudos 
kolumnistas Tom Wicker 
juos įspėja. Gal jiems jėga ir 
pavyks sporto salę pastatyti, 
bet studentai ir jų šalininkai 
niekados nepamirš savo žu
vusių draugų. Jie rengė pro
testus ir demonstracija^. 
Juos puls milicija ir policija. 
Nebus išvengta net kruvinų 
susikirtimų . . .

Rugpiūčio 20 d. iš Cape 
Canaveral, Fla., mūsų moks
lininkai paleido į erdvę erd
vėlaivį “Voyager” labai svar
biai ir sudėtingai misijai. Jis 
turi pasiekti dar niekados

Socialdemokratuose skilimas 
nacizmo pavojaus klausimu

Prezidentų susitikimas Cyrus Vance žada nesigailėti 
pastangų ryšiams su Kinija

Bonn, V. Vokietija. — Va
karų Vokietijos valdančiosios 
Socialdemokratų Partijos va
dovybėje iškilo rimtas nuo
monių skirtumas nacizmo at
gijimo pavojaus klausimu. 
Neseniai partijos preziden- 
tas-pirmininkas Willy Brandt 
laiške premerui Helmut 
Schmidt išreiškė nuogąsta
vimą dėl didėjančio kraštuti- 
niųjų dešiniųjų gaivalų (na
cių) veiklos plitimo. Jis sako, 
kad vis aukščiau ir aukščiau 
galvą kelia neo-nacizmas. Jis 
ragina Schmidto vadovauja-

Rekordinis žemės 
drebėjimas

Pranešama, kad rugpiūčio 
19 d? Indijos Okeane tarp 
Australijos ir Indonezijos 
įvyko galingiausias iš visų 
užrekorduotų žemės drebėji
mų. Sakoma, kad už 1,000 
mylių nuo jo centro Australi
jos mieste Perth pastatų 
langai barškėjo ir jis buvo 
jaučiamas net už 2,400 mylių!

nepasiektas planetas Jupite
rį, Saturną ir Uranusą ir 
paieškoti jose žmogaus. O gal 
jose ir gyvena tokie pat 
žmonės, kaip ir mes. Kodėl 
ne? Kodėl mūsų žemė turėtų 
būti išimtis? Kuo ji geresnė 
už kitas planetas?

Visa eilė klausimų, kuriuos 
mums “Voyager” bandys at
sakyti. Tik gaila, kad, moks
lininkų aprokavimą, ir jo 
žinias mes Čia žemėje pradė
sime gauti tiktai 1979 metais. 
Nekantriai lauks visa žmoni
ja. Tuo tarpu ji linki šioms 
mūsų mokslininkų garbin
goms pastangoms didžiausios 
sėkmės!

□
Mūsų prezidentas didelėje 

“bėdoje.” Iškilo aikštėn, kad 
jo valstybės biudžeto direk
torius Mr. Lance, Georgia 
banko prezidentas, per rinki
mus davė mūsų busimajam 
prezidentui nemokamai nau
dotis specialiai paruoštu lėk
tuvu. Bankas padengė visas 
tų kelionių išlaidas.

Carterio patarėjai, padėjė
jai ir bičiuliai sušilę tvirtina, 
kad tame nebuvę jokių nele
galumų, neetiškumų, kyšiais 
rankų susitepimų. Tačiau jei
gu pasirodytų kokių nors 
nuožiūrų, mūsų prezidentas 
sutiktų su mielu noru tas tų 
kelionių lėšas bankui sugrą
žinti.

Bet, kai pagalvoji, iš tikrų
jų tame mūsų kandidato Car
terio pasielgime nebuvo nie
ko naujo. Juk nei vienas 
demokratų ir republikonų 
prezidentinis kandidatas nė
ra apsiėjęs be bankininkų bei 
kitų kapitalistų panašių pa
slaugų. Tai kam dabar jį 
vieną smerkti?

mą vyriausybę tuo klausimu 
susirūpinti.

Vyriausybė atmeta Brand- 
to nuogąstavimą. Ji sako, 
kad neonacizmo pavojus yra 
perdėtas, išpūstas, kad nacis
tų paaktyvėjusi veikla nesu
daro jokio pavojaus. Schmidt 
daug didesnį pavojų matąs 
“anarchistų siautėjime.”

Žinoma, Brandt ir Schmidt 
nekalba tiktai už save. Kiek
vienas Socialdemokratų Par
tijoje turi daug pasekėjų. Tai 
reiškia, kad yra rimtas nuo
monių, skirtumas ir partijos 
nariuose.

Dabar dar sunku pasakyti, 
kaip šis nuomonių pasidaliji
mai vystysis toliau. Kol kas 
partijoje skilimo ženklų nepa
stebima.

Apie žymųjį Tarybų 
Lietuvos aktorių

Vilnius. — Maskvoje, Cen
triniuose kino namuose, buvo 
surengtas simpoziumas 
“Nauji VDR filmai,” kuriame 
dalyvavo žymūs tarybiniai ir 
vokiečių kino kritikai, reži
sieriai, dramaturgai. Didelio 
dėmesio šiame kūrybiniame 
pokalbyje susilaukė H. Ku- 
nerto ir H. Zejemano filmas 
“Bethovenas—vieno gyveni
mo dienos,” kuriame pagrin
dinį vaidmenį atlieka TSRS 
liaudies artistas D. Banionis.

Aprašydama šį simpoziumą 
žurnale “Sovetskij ekran,” 
N. Dymšic pažymi, kad filmo 
autoriams ir pagrindinio 
vaidmens atlikėjui D. Banio- 
niui pavyko sukurti sudėtin
gą Ėethoveno paveikslą. Di
dysis kompozitorius čia pri
statomas kaip labai sudėtin
ga, labai gyva asmenybė. 
Teigiamai apie filmą atsilie
pia taip pat VDR kritikė B. 
Turm. ELTA

Mirė

Elvis Presley
(Garsusis “Rock and roll” 

meno meistras išsiskyrė iš 
gyvųjų. Mirė rugpiūčio 16 d. 
savo palociuje Memphis, 
Tenn., mieste. Tebuvo 42 
metų amžiaus. Jam gyvybę 
atėmė jo širdies sutrikimas.

Velionis buvo labai plačiai 
žinomas ir mylimas ne tik jo 
gimtinėje Jungtinėse Valsti
jose, bet ir užsieniuose. Sa
koma, kad jam sveikatą su
naikino įvairūs vaistai-narko- 
tikai. Paskutiniais laikais jis 
buvęs juose tiesiog pasken
dęs. Staigi Presley mirtis 
pritrenkė milijonus jo gerbė
ju-

Maskva. — Su oficialiu vizitu Tarybų Sąjungoje lankėsi 
Jugoslavijos prezidentas Josif Broz Tito. Jis tarėsi abiems 
šalims bendrais reikalais su Tarybų Sąjungos prezidento 
Leonidu Brežnevu. Visur svečias buvo šiltai sutiktas.

Nuotraukoje: prezidentas Brežnevas (kairėje) pasitinka ir 
sveikina prezidentą Broz Tito.

PRAGYVENIMAS VĖL 
ŽYMIAI PABRANGO

Washingtonas. — Darbo: 
Departamentas praneša, kad 
vartotojams reikmenų kainos 
per liepos mėnesį pakilo .4 
procento. Vadinasi, mums 
pragyvenimas vėl pabrango. 
Departamentas ir jo ekono 
mistai džiaugiasi ir pataria

Tarybų Lietuvos 
mokslininkų 
pasiekimus

Vilnius.—Išėjo iš spaudos 
“Lietuvos TSR Mokslų aka
demijos darbų” serijos “B” 
šimtasis tomas. Šis “storasis” 
mokslinis žurnalas, pirmą 
kartą pasirodęs 1955 metais, 
gvildena chemijos, technikos 
ir fizines geografijos proble
mas, jame bendradarbiauja 
įžymūs respublikos moksli
ninkai.

Per 22 metus leidinyje 
išspausdinta beveik 2000 
mokslinių straipsnių, visų jo 
tomų apimtis—21,5 tūkstan
čio puslapių. Didžioji tiražo 
dalis keliauja į broliškas res
publikas, daugelį užsienio ša
lių.

1955 metais pradėtas taip 
pat leisti kitas periodinis 
žurnalas —“Lietuvos TSR 
Mokslų akademijos darbų” 
serija “A“. Šis leidinys 
spausdins medžiaga visuome
nės mokslų temomis. Po pen- 
kerių metų gimė trečioji aka
demijos žurnalų serija “C”, 
skirta biologijos mokslams.

Akademija leidžia dar du 
periodinius mokslinius žurna
lus, gvildenančius fundamen
talias ir taikomąsias proble
mas. Tai—“Lietuvos fizikos 
rinkinys” ir “Lietuvos mate
matikos rinkinys.” Šie leidi
niai verčiami į anglų kalbą ir 
pakartotinai išleidžiami 
Jungtinėse Amerikos Valsti
jose. ELTA

Atlanta, Georgia. — Ir 
juodųjų žmonių organizacija 
Southern Christian Leader
ship Conference, kuriai ka
daise vadovavo Luther King, 
pradėjo smerkti prezidentą 
Carterį už nevykdymą per 
rinkimus padarytų pažadų. 

mums džiaugtis, kad per 
liepos mėn. kainų pakilimas 
buvo mažesnis, negu per 
gegužį ir birželį. Kaip žino
ma, per tuos du mėnesius 
kainos pakilo po .6 procento. 
Šis mažesnis kainų pakilimas 
aiškinamas tuo, kad per lie
pos mėn. maisto produktų 
kainos nukritusios .01 %. 
Kas liečia vartotojų—liau
dies mases, tai Darbo Depar
tamentas procento dešimta
daliais negali suraminti bei 
pradžiuginti. Jie mato nuola
tinį pragyvenimo brangimą, 
bet nemato vyriausybės pa
stangų kainų kilimui užkirsti 
kelią. Prez. Ckrteris nenori 
nė kalbėti apie įvedimą kainų 
kontrolės.

Vienas Sacco ir 
Vanzetti nužudytoj ų

Gub. Alvin T. Fuller
Į visus prašymus, ragini

mus ir reikalavimus pasigai
lėti nuteistųjų mirti Nicola 
Sacco ir Bartolomeo Vanzetti 
jis numojo ranka, nors pui
kiai žinojo, nors ant rankų 
turėjo įrodymus, kad jie ne
kalti. Mat, Mr. Fuller neap
kentė ateivių ir pažangiečių. 
Be to, jis tikėjosi 1928 metais 
būti išrinktu šalies preziden
tu. Jis buvo vienas turtin
giausių žmonių visoje Ameri
koje. Jo turtai siekė nuo 20 
iki 40 milijonų dolerių!

Cairo. — Egypto valdžia 
kaltina Izraelį, kad jis tyčia 
stengiasi išvengti taikos de
rybų su arabiškais kraštais.

Pekinas. — Šiuo laiku 
Jungtinių Valstijų valstybės 
sekretorius Cyrus su oficialiu 
vizitu lankosi Kinijos Liau
dies Respublikoje. Laiko in
tensyvius pasitarimus su vy
riausybės ir Komunistų Par
tijos vadais. Visur jis žada 
kiniečiams nesigailėti pa
stangų atsteigimui diplomati
niu ryšių tarp Jungtinių Val
stijų ir Kinijos.

Ryšių atsteigimui vyriausia 
kliūtis, kaip žinoma, yra Tai
wan© klausimas. Taiwano 
(Formozos) čiangkaišekinį re
žimą? Jungtinės Valstijos yra 
pripažinusios ir apginklavu
sios. O kiniečiai sako, kad kol 
Taiwanas nebus sugrąžintas 
Kinijai, normališki ryšiai su 
Amerika neįmanomi.

Šioje šalyje gausėja balsai 
už Taiwano režimo atsižadėji
mą ir pripažinimą Kinijos 
Liaudies Respublikos. Kaip 
toli yra sekretoriui Vance 
prezidento Carterio įsakyta 
šiuo klausimu eiti?

Knoxville, Tenn. — Čia bus 
įrengta branduolinė įmonė, 
kurios pastatymas kainuos 
virš bilijoną dolerių.

Kubiečių baletas 
Jungt. Valstijose

Washingtonas. — Susitar
ta, kad Kubos nacionalinis 
baletas ateinantį pavasarį 
lankysis Jungtinėse Valsti
jose. Milijonai amerikiečių 
norės jį pamatyti ir išgirsti. 
Jam vadovauja žymioji bale
rina Alicia Alonso. Grupė 
susideda iš 85 asmenų.

Angliakasių 
streikas 
tebesiplečia

Montgomery, Ala. — Jau 
virš du mėnesiai kaip West 
Virginia valstijoje streikuoja 
80,000 angliakasių ir jų strei
kui galo dar nesimato. Prie
šingai, streikas vis plečiasi. 
Antai šiomis dienomis su
streikavo 1,300 Alabama val
stijos angliakasių.

Šis streikas yra sukilimas 
ne tik prieš anglies kompani
jas, bet prieš unijos vadus. 
Už tai jis taip ilgai tęsiasi ir 
taip sunku jį laimėti.

Angliakasiai yra sukilę 
prieš nepakenčiamas kasy
klose darbo sąlygas, prieš 
pavojų jų sveikatai ir gyvy
bei. Kompanijos nesistengia 
tą pavojų pašalinti, o unijos 
vadai atsisako jų streiką už- 
girti ir paremti.

Geras, naudingas 
pasiūlymas

Madison, Wis. — Wisconsi- 
no Valstijos Seimelyje (legi- 
slatūroje) yra pasiūlymas 
priimti įstatymą, kuris laiky
tų kriminališku nusikaltimu 
streiko metu samdyti strei
klaužius. Žinoma, samdytojai 
ir visi reakcininkai šiam su
manymui griežščiausiai prie
šinasi.

Bėdinas. — Vokiečių De
mokratinės Respublikos vy
riausybė įvedė vasarinius 18 
dienų kursus besivystančių 
šalių ekonomistams. Šią va
sarą kursus lanko iš 25 šalių 
ekonomistai.

Sekr. Cyrus Vance 
vakarieniauja Pekine

Smerikia prezidentą
Williamstown, Mass. — 

Mass, valstijos senatorius 
Brooke labai aštriai kritikuo
ja prezidentą Carterį. Jis 
smerkia prezidentą už nepil
dymą per rinkimus pažadėji
mo daugiau dėmesio kreipti 
ir lėšų skirti apšvietos reika
lams. Dabar apie tai mūsų 
prezidentas, girdi, nei nebe
prisimena.

Senatorius prezidentą kri
tikavo Mass. Valstijos Moky
tojų Susivienijimo konferen
cijoje.

Belfast. — Siaurinės Airi 
jos sostinėje rugpiūčio 19 
dieną piktadarių padėtos 
sprogo net 26 gaisrus suke
liančios bombos ir pridarė 
daug medžiaginių nuostolių.

Dar vienas 
pasmerkimas

United Nations, N. Y. — 
Prie tų, kurie smerkia Izraelį 
už kūrimą naujų žydų kaimų 
vakarinėje Jordano Upės pu
sėje, savo balsą pridėjo ir 
Jungtinių Tautų sekretorius 
Kurt Waldheim. Jis irgi ma
no, kad toks Izraelio ėjimas 
negali būti pateisintas.

Mirė žymusis 
komediantas

Grouch© Marx
Los Angeles, Cal. — Rug

pjūčio 19 d. čia iš gyvųjų 
tarpo išsiskyrė žymusis filmų 
aktorius-komediantas Grou- 
ch'o Marx. Jis buvo plačiai 
žinomas ne tik Jungtinėse 
Valstijose, bet ir užsieniuose.

Velionis buvo 86 metų am
žiaus.

Washingtonas. — Galimas 
daiktas, kad tiktai ateinančių 
metų sausio mėnesį Senatas 
išneš nuosprendį dėl naujo
sios Panamos Kanalo sutar
ties likimo. Laukiama smar
kių ginčų.
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Izraelis kelyje į nelaimę
Izraelio naujoji reakcinių sionistų vadovybė su premjeru 

Menahem Begin priešakyje nekreipia jokio dėmesio į 
pasaulio opiniją ir kritiką. Iš Tel Aviv pranešama, kad ji vėl 
nutarė steigti tris naujus žydų kaimus okupuotose 
arabiškose žemėse Jordano upės vakarinėje pusėje. Šiuo 
nauju ėjimu ji toliau duoda visiems suprasti, kad tas žemes 
ji laiko aneksuotomis ir Izraelio teritorijos dalimi, kad jinai 
geruoju, kokiu nors sutarčių keliu niekados iš jų nebepasi- 
trauks.

Atrodo, kad šis vėliausias Izraelio vadovybės ėjimas veda 
iš kantrybės ir mūsų prezidentą Carterį. Žygis padarytas 
tuoj po to, kai prezidentas pasigyrė, kad ateinantį mėnesį 
turėsiąs draugišką pasitarimą su Vidurio Rytų kraštų 
užsienio reikalų ministrais, kurie bus suvykę į Jungtinių 
Tautų Generalinės Asamblėjos rudeninę sesiją. Ką dabar jis 
tiems ministrams pasakys? Kaip jis dabar pateisins ir 
apgins premjero Begino politiką?

Iš Washingtono praneša, kad prezidentas yra labai 
nusivylęs Izraelio vadovybės politika ir kad jo įsakymu 
Valstybės departamentas tuoj įteikęs Izraelio ambasadoriui 
Washingtone protestą, kuriame steigimas naujų žydų kaimų 
arabiškose žemėse laikomas nelegališku ir taikos pasiekimui 
trukdančiu žygiu.

Tokia Izraelio vadovybės politika užkerta Vidurio 
Rytuose taikai kelią ir patį Izraelį veda į didžiausią nelaimę.

Istorinis pasiekimas su 
didelėmis galimybėmis

Žaibo greitumu per visą pasaulį nuskriejo žinia iš 
Maskvos, kad rugpjūčio 16 dieną tarybiniam branduoliniam 
ledlaužiui “Arktika” pavyko pasiekti Šiaurinį polių. Tai 
pirmas toks atsitikimas istorijoje. Tai milžiniškas tarybinių 
mokslininkų pasiekimas. Kodėl jie apie tą savo istorinį žygį 
tylėjo? Juk prie jo buvo ilgai, gal net keletą metų, 
rūpestingai ruoštasi. Juk tokį branduolinį ledlaužį sugalvo
ti, suplanuoti ir pastatyti neužteko kelių dienų, arba kelių 
mėnesių. Reikėjo pranešti, pasigirti, visą žmoniją suintere
suoti, kad jinai nekantriai lauktų sumanymo rezultatų.

Amerikiečiams, kurie, kaip žinoma, esame įpratę savo 
sumanymus, užmojus ir planus iš anksto garsinti ir girti, 
tokį tarybinių žmonių propagandos neįvertinimą sunku 
suprasti. . .

Kaip ten bebūtų, tarybinio 25,000 tonų ir 460 pėdų ilgio 
ledlaužio prakirtimas kelio ir pasiekimas Šiaurės poliaus 
visuose pasaulio kampuose visų geros valios žmonių 
sutinkamas nuoširdžiausiu sveikinimu. Šio žygio pasisekimo 
reikšmė ateities mokslui ir progresui yra labai didelė.

Vykdys senosios vyriausybės 
palikimą

Gerai atsimename, kaip 1975 metų pabaigoje prezidento 
Fordo įsakymu, Valstybės sekretorius Henry Kissinger 
pranešė Jungtinių Tautų Tarptautinei Darbo Organizacijai, 
kad Jungtinės Valstijos planuoja iš jos savo atstovybę 
ištraukti, nes joje perdaug įtakos turinčios socialistinės ir 
“trečiojo pasaulio” šalys. Buvo aiškinama, kad prezidentas 
Fordas tik pasidavė Amerikos Darbo Federacijos-Industri- 
nių Organizacijų Kongreso prezidento George Meany 
reikalavimui iš jos pasitraukti, nes jinai esanti “raudonųjų” 
vadovaujama. Bet tas įspėjimas, atrodo, ir pasiliko tik 
įspėjimu, tik ant popieriaus.

Dabar iš Washingtono pranešama, kad prez. Carterio 
vyriausybė to senosios vyriausybės nutarimo nesiruošia 
atsisakyti. Tokį nuosprendį padarę praeitą savaitę Baltuo
siuose Rūmuose susirinkę valstybės sekretorius Gyrus 
Vance, prezidento vyriausias patarėjas saugumo reikalais 
Zbigniew Brzezinski, darbo sekretorius Ray Marshall, 
buvęs Jungtinių Valstijų Prekybos buto prezidentas 
Charles Smith ir tas pats darbo unijų lyderis George 
Meany.

Manoma, kad jeigu Jungtinės Valstijos pasitrauktų, tai su 
laiku jas pasektų ir kitos didžiosios kapitalistinės šalys ir 
savo atstovybes ištrauktų.

Senatoriai skundžiasi 
teismui?!

Netikėtina, bet taip yra: penki senatoriai traukia teisman 
Senatą. Berods nieko panašaus nėra buvę visoje šios šalies 
istorijoje.

Jie sako, kad Senatas neteisingai ir neteisėtai juos 
skriaudžia su savo nutarimu, kad senatorius, apart savo 
metinės algos, pašaliai nebegali užsidirbti per metus 
daugiau kaip $8,625. Kaip žinia, senatoriaus metinė alga 
$57,500. Be to, reikia žinoti, kad tas apribojimas neliečia 
senatoriaus įplaukų procentais už pinigus bankuose bei už 
investmentus Šerais ir t. t. Jie reikalauja, kad federalinis 
teismas Senato nutarimą panaikintų ir jiems leistų vėl už 
Senato ribų užsidirbti tiek, kiek jie tik gali. O jie gali, 
žinoma, kelis kartus daugiau, negu tie pusdevinto tūkstan
čio dolerių. Beveik visi jie yra advokatai. Už vieną gerą 
patarnavimą advokatas gali pasidaryti kelis tūkstančius 
dolerių.

Bylą teisme užvedė šie senatoriai: Paul Laxalt iš Nevados, 
S. I. Hayakawa iš Californijos, Barry Goldwater iš 
Arizonos, Carl T. Curtis iš Nebraskos ir Lowell, P. Weicker 
iš Connecticut. Įdomu, kad jie visi republikonai.

ŠLOVĖ JUMS, 
DETROITIEĖIAI!

Detroitietė Stefanija Ma- 
sytė ir detroitietis profeso
rius Justinas Pikūnas verti 
visų geros valios lietuvių 
nuoširdaus pasveikinimo. 
Kadangi aplankę Lietuvą jie
du jos nekeikia, tai jie sunkiai 
nusidėjo lietuviškiems reak
cininkams. Clevelando sme- 
tonininkų “Dirvoje” (rugpiū- 
čio 11 d.) koks ten “K. B.” 
laiške “Masytės takeliu” ker
ta:

“Pažangiųjų veikėja Stefa
nija Masytė gerai pažįstama 
lietuviams detroitiečiams. 
Kasmet ji vyksta okupuoton 
Lietuvon ir dažnai aprašo 
savo keliones bimbinėje bei 
jokubkinėje spaudoje. Niekas 
tuo nesistebi. Toks tokį ten 
pažino ir sovietiniams pie
tums pavadino . . .

Detroitiečiai išgyveno šo
ką, pagavę “Gimtojo krašto” 
(birželio 23 d.) laikraštuką. 
Šis sovietinės propagandos 
lapiūkštis, dėl džiaugsmo kai
lyje netverdamas, rašė 
apie . . . detroitietį, psicholo
gijos profesorių Justiną Pikū- 
ną, kuris plačiai (labai privi
legijuotų sovietininkų marš
rutu) apkeliavo visą “tarybi
nę” Lietuvą. Jis susitiko su 
Vilniaus Vinco Kapsuko var
do vadovybe, pažindino juos 
su Amerikos mokslo meto
dais, dėkojo už priėmimą ir 
įsižadėjo 1979 metais vėl 
atlankyti. Tada Universite
tas švęs 400 metų sukaktį. . .

Ką atstovaus tokio sovieti
nės propagandos siautulio 
šventėje katalikiškojo De
troito universiteto profeso
rius? Save? Bet kaip patrio
tui, tai netinka.”

IR JIE BOMBARDUOSIĄ 
BELGRADO 
KONFERENCIJĄ

Iš spaudos sužinome, kad 
neseniai New Yorke lankėsi 
ponas Domas Krivickas, vie
nas veikliausių mūsų “vaduo
tojų” ir tarėsi su Vliko pirmi
ninku tokiu pat dideliu ponu 
V. Vaitiekūnu. Liepos 27 d. 
buvęs pasitarimas, kuriame 
dalyvavę Krivickas, kun. K. 
Pugevičius ir B. Lieliukas. 
Tos pačios dienos vakare vėl 
įvykęs Vliko pirmininko J. K. 
Valiūno namuose pasitari
mas, kuriame dalyvavę Kri
vickas, Valiūnas, B. Nemic- 
kas ir B. Bieliukas.

Šiame pasitarime buvęs 
“išdiskutuotas ir sutartas 
Krivicko paruošto politinio 
memorandumo galutinis 
tekstas,” kuris, “tinkamu lai
ku,” būsiąs “įteiktas Belgra
do konferencijos valstybių 
vyriausybėms.”

Lietuviškieji reakcininkai 
yra dalimi amerikinių reakci
ninkų sąjūdžio Belgrado kon
ferenciją sugriauti. Pav., se
natorius Dole, amerikinės de
legacijos narys, siuntinėja 
spaudai pranešimus, kad jis 
nesigailės jokių pastangų 
Belgrado konferenciją, kuri 
šaukiama aptarimui Helsin
kio nutarimų vykdymo klau
simo, sugriauti iš vidaus, 
bandant ją nukreipti prieš 
Tarybų Sąjungą ir kitus so
cialistinius kraštus. Lietuviš
kieji krivickai, pugevičiai ir 
Valiūnai artimai bendradar
biauja su sen. Dole ir Der- 
vinskiu.

“AMŽINOJI” KOVA UŽ 
TUOS DOLERIUS

Kanados klerikalų “Tėviš
kės žiburiuose” (liepos 28 d.) 
jau diskutuojamas taip vadi- 
mos Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės, prieš 35 metus 
kun. Krupavičiaus su hitleri
ninku pagalba Vokietijoje 
įkurtos, seimas, kuris įvyk- 
siąs Toronte ateinantį pava
sarį. Seime reikėsią išspręsti 
du pagrindinius klausimus: 
vadovybės ir dolerių.

Pirmuoju klausimu:

"Prileiskime, kad busima
sis seimas nusistatys, jog į 
PLB valdybą renkami tik tie 
asmenys, kurie tikrai suge
bės savo partiškumą, jei to
kio ir turėtų, padėti į šalį 
bent penkeriems savo kaden
cijos metams. Ar visoje Š. 
Amerikoje surasime vietą, 
kurioje gyventų devyni tau
tiečiai, turintįjį tokią dabar 
jau retą dvasinę savybę? 
Apie tai tikrai verta jau 
dabar pagalvoti.”

Dar sunkesnis ir opesnis, 
girdi, dolerių pasidalijimo 
klausimas:

“Šiuo metu turime daug 
svarbių lietuviškųjų reikalų, 
kuriems teikia daug finansų. 
Turime ir nemažai lietuviš
kuosius pinigus organizuo
jančių institucijų. Nelaimė 
yra ta, kad nei visų finansinių 
institucijų, nei visų prašytojų 
negalime suvesti į vieną ben
drą vardiklį. Bandėme tai 
prieš dešimtmetį, įkurdami 
Bendrąjį Finansų Komitetą, 
bet niekas iš to neišėjo: ir 
pinigų rinkėjai, ir prašytojai 
pasirodė perdaug ambicingi, 
kad susėstų prie bendro sta
lo. O tuo tarpu audros debe
sėlių jau matome. Štai iš 
dabartinės PLB valdybos gir
dime balsų, kad busimasis 
seimas turėtų priimti pasauli
niu mastu galiojantį nutari
mą, jog Vasario 16-sios rin
kliavos aukos turėtų būti 
skirstomos pagal aukotojo 
norą: PLB, VLIKui ar 
ALTai, nes pvz. Kanada, 
rinkdama ta proga tik 
VLIKui, jam kasmet įteikia 
virš $20,000, o PLB gauna tik 
šimtus. Arba vėl VLIKo 
pirm. dr. K. Valiūnas, nese
niai lankęsis Toronte, prane
šė, kad ALTas, metų metais 
buvęs VLIKo finansiniu rė
mėju, savo įnašus tai institu
cijai yra sustabdęs.”

KNYGOS “TRYS 
DEŠIMTMEČIAI 
EMIGRACIJOJE” 
AUTORIAUS ŽODIS

Kaip žinia, neseniai Lietu
voje pasirodė šiuo pavadini
mu labai įdomi 350 puslapių 
knyga. Jos autorius yra Vy
tautas Alseika, “Laisvės“ 
skaitytojams gerai pažįsta
mas iš jo korespondencijų iš 
Lietuvos. Savaitraščio “Gim
tasis kraštas” redakcija pa
skelbė savo pasikalbėjimą su 
Alseika apie jo knygą.

Kodėl jis ją rašė? Alseika 
sako:

“Ir svetur tarp tautiečių, ir 
Tarybų Lietuvoje, kiek spė
jau patirti, dar esama žmo
nių, kuriems mažiau arba tik 
iš paviršiaus žinomas mūsų 
pokario emigracijos gyveni
mas, išeivių buitis, darbo 
sąlygos. Gal dar mažiau esa
ma tikros nuovokos apie 
reakcingųjų veikėjų, vadeivų 
ryšius su svetimų šalių slap
tomis įstaigomis, nors Tary
bų Lietuvoje išleistos knygos 
(A. Morkus, J. Mikuckis, J. 
Jakaitis) daug jau padėjo 
sužinoti tiesos apie tikrąjį 
“vadavimo” veikėjų veidą. 
Esu tikras, kad pačioje emi
gracijoje kai kurie faktąi dar 
visai nežinomi, nuo daugelio 
tautiečių slepiami. Jau dau
giau yra viešai regimi kiti 
dalykai, tokie, kaip tarpusa
vio piautynės bei varžybos 
“vadavimo” politikoje. Todėl 
mano knygoje nušviesti kai 
kurie reiškiniai neturėtų būti 
malonūs patiems “vadams,” 
bet platiesiems išeivių 
sluoksniams, esu tikras, bus 
smalsu pasiskaityti apie tuos 
žmones, kurie lietuvių išeivi
jai vadovauja ar bent dedasi 
politiniais, moraliniais ir pa
našiais emigrantinio gyveni
mo vairuotojais.

Knygoje gausiais, manau, 
įtikinančiais faktais, asmeni
ne patirtimi, taip pat ir 
autentiškais dokumentais at
skleidžiama žalinga veikla tų

Šį kartą rašau iš Maskvos, 
kur paskutinį kartą buvau 
sausio menesį, kai dalyvavau 
Pasauliniame Taikos forume. 
Šį kartą turėjau asmeniškų 
reikalų. Be to, kaip tik pasi
taikė susijęs su mūsų respu
blika įvykis—Lietuvos dienos 
Visasąjunginėje liaudies ūkio 
pasiekimų parodoje. Ryšium 
su Spalio revoliucijos 60-me- 
čiu tokios dienos skiriamos 
kiekvienai sąjunginei respu
blikai. Jų eilę pradėjo pati 
mažiausioji respublika—Esti
jos TSR—o dabar atėjo Lie
tuvos TSR eilė. Į tą tautų 
draugystės šventę Maskvon 
atvyko delegacija, vadovau
jama Ministrų Tarybos pir
mininko pirmojo pavaduotojo 
K. Kairio, o jos sąstate 
naujasis LKP CK sekretorius 
A. Brazadskas, komjaunimo 
CK I sekretorius V. Baltrū
nas, Kultūros ministras J. 
Bielinis, Vilniaus ir Kauno 
Vykdomųjų komitetų pirmi
ninkai A. Vileikis ir V. Miku- 
čiauskas, akademikai K. Kor
sakas ir V. Niunka, darbo 
pirmūnai, kultūros ir meno 
veikėjai. Su jais atvyko meno 
meistrų būrys ir saviveikli
niai kolektyvai, viso apie 300 
žmonių.

Pirmą kartą teko būti tokių 
dienų proga, tad įdomu pada
lyvauti bent atidarymo rengi
niuose, kurie prasidėjo kon
ferencijų salėje. Ten parodos 

žmonių ir sluoksnių, kurie 
visas pastangas paskyrė ko
vai prieš nūdienę Lietuvos 
santvarką, prieš nūdienį Lie
tuvos gyvenimą, prieš socia
listinį gyvenimo būdą. Savo 
knygoje bandau padėti pla
tiems skaitytojų sluoksniams 
suprasti, kokia priešiška tau
tos pažangos interesams yra 
klerikalų ir nacionalistų emi
gracijos veikla per tuos tris 
dešimtmečius, kaip ji dėl to 
patiria pralaimėjimą po pra
laimėjimo, kaip eina į neiš
vengiamą žlugimą.

Todėl ir pažymėjau, kad ir 
pačios lietuvių emigracijos 
dalis turi pakankamai sveikos 
nuovokos, jog suprastų: lie
tuvių tautos likimo neįmano
ma spręsti svetur, juo labiau 
— pagal reakcinių emigrantų 
norus. Manau, kad emigran
tai tik laimės, jei jie daugiau 
suvoks, jog reikia palaikyti 
kuo artimesnius ryšius su 
savo gimtuoju kraštu, prisi
dėti prie jo pažangos, prie 
taikos ir tautų bendradarbia
vimo pastangų, o ne trukdyti 
joms.

Stengiuos įtikinamiau pa
rodyti, kaip reakciniai emi
gracijos vadeivos, buvusių 
buržuazinių partijų palikuo
nys kovojo savo tarpe dėl 
geresnio kąsnio ir vietos, 
kaip jie siekė egoistinių tikslų 
ir kaip, žodžiais rūpindamiesi 
Lietuvos reikalais, patys par- 
sidavinėjo įvairioms užsienio 
tarnyboms, jeigu tik iš jų 
galėjo geriau gyventi ir pri
taikyti politinius interesus 
prie savųjų interesų.”

Knyga “Trys dešimtmečiai 
emigracijoje” išleista 20,000 
tiražu, bet, sakoma, Lietuvo
je ją jau sunku įsigyti, nes 
tuoj tapo “išgraibstyta,” tai 
yra išplatinta, o būtų puiku, 
jeigu ją gautų ir ypač kiek
vienas pokarinės emigracijos 
lietuvis perskaitytų.

Vyt. Alseika
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LAIŠKAS IŠ MASKVOS
direktorius Michailovas pa
sveikino svečius ir nušvietė 
Tarybų Lietuvos didžius lai
mėjimus liaudies ūkio ir kul
tūros srityse. Paskui apie 
pramonės ir liaudies ūkio 
kilimą išsamiai papasakojo A. 
Brazauskas, apie kultūros, 
meno ir mokslo pažangą—J. 
Bielinis, darbo žmonių svei
katos ir poilsio reikalus— 
profsąjungų darbuotoja O. 
Vainauskienė.

Paskui dalyviai nuėjo į 
paviljoną, kuriame įrengta 
ekspozicija, parodanti pavyz
džiais, nuotraukomis, pieši
niais, diagramomis milžinišką 
pažangą kurios pasiekė Lie
tuvos darbo žmonės visose 
srityse socialistinėje santvar
koje. Tiek prie konferencijos 
salės, tiek prie parodos pavil
jono svečius sutiko tautiškais 
drabužiais pasipuošusios lie
tuvaitės, prisegdamos atmi
nimo ženkliukus su tautinių 
spalvų—raudonos—baltos— 
žalios—juostelėmis.

Labai įspūdingas buvo žu
vusiųjų už tarybinių tautų 
laisvę ir nepriklausomybę pa
gerbimas prie Nežinomojo 
kareivio kapo ties Kremliaus 
siena. Vakaro prietemoje iš 
tolo artėjo grupė tautiškais 
kostiumais apsirengusių 
“Lietuvos” ansamblio daly
vių, sustojusių prie kapo. 
Artistas V. Kybartas paskai
tė žuvusiems skirtą eilėraštį, 
ansamblio orkestras grojo 
atitinkamą melodiją, o “Lie
tuvos” choras sudainavo dai
ną apie kritusį kareivį. Dele
gacijos vadovas K. Kairys su 
A. Brazausku padėjo vainiką, 
o visi dalyviai sudėjo gėles 
prie Nežinomojo kareivio ka
po. Tai buvo įspūdinga iškil
mė, kurią stebėjo tūkstančiai 
maskviečių.

Keturias dienas tęsėsi įvai
rūs renginiai ne tiktai paro
doje, bet ir įvairiose Maskvos 
vietose—mokslų institutuo
se, gamyklose, teatruose, 
klubuose, kur delegacijos at
stovai skaitė paskaitas, susi
tiko su darbo žmonėmis. Vie
nas įspūdingas susitikimas 
įvyko su revoliucinių kovų 
veteranais. Parodos salėse 
įvyko koncertai, kuriuose 
programą atliko “Lietuvos” 
ansamblis, Plunges savivei
klininkų ansamblis “Savartu- 
kas,” S. Sondeckio kamerinis 
orkestras, solistai N. Ambra
zaitytė, V. Daunoras, Tiš- 
kaus estradinis ansamblis, 
eilėračių skaitė V. Kybartas. 
Vilniaus modelių namai de
monstravo 65 vasaros apran
gos modelius poilsiui, kasdie
nai ir šventėms. Kauno “Tul
pė” demonstravo konditeri
jos gaminius. Maskvos kino 
teatruose “Litva,” “Cerio- 
muški” ir “Almaz” suruošė 
lietuviškų filmų festivalį, ku
riame demonstravo naujus 
filmus “Sodybų tuštėjimo 
metas,” “Griūva ąžuolai,“ 
“Atsilyginimo diena,” “Vie
nos dienos kronika,” “Per
skeltas dangus,” “Baltaragio 
malūnas” bei eilę dokumenta- 
linių filmų.

Pereitame laiške minėjau, 
kad važiuoju į Platelius. Tą 
dieną, rugpiūčio 6 d. prie 
Platelių ežero suvažiavo apie 
2,000 studentų iš Žemaitijos 
ir Šiaulių zonos statybinių 
būrių. Tai toji studentijos 
dalis, kuri poilsį sujungia su 
praktikos darbu. Tokiuose 
būriuose Lietuvoje dirba apie 
6,300 studentų, kitose tarybi
nėse respublikose, nuo Smo
lensko srities ligi pat Jakuti
jos, dirba apie 1,500 ir užsie
nio socialistinėse šalyse — 
daugiau kaip 300 studentų. 
Malonu buvo matyti žvalų, 
linksmą studentišką jaunimą, 
įsikūrusį palapinėse, dirbantį 
ir dainuojantį, grojantį ir 
šokantį. Tai gražus būrys iš 
didžiulės studentų šeimos, 
kurią sudaro 68,000 Lietuvos 
aukštųjų mokyklų studentų.

Tas studentų sąskrydis 

skirtas temai “Te visad švie
čia saulė,” taigi taikos reika
lui. Tad aš, kaip Taikos 
gynimo komiteto pirminin
kas, sveikindamas jaunimą, 
kalbėjau apie taikos gynimą, 
primindamas, kad kaip tik 
tokią dieną prieš 32 metus 
amerikiečiai numetė atomi
nes bombas ant Hirošimos ir 
Nagasaki, kur žuvo apie pusė 
milijono žmonių. Tad raginau 
budėti kovoje už taiką. Są
skrydis priėmė rezoliuciją su 
protestu prieš JAV vadovy
bės pasiruošimus gaminti 
neitroninę bombą ir pradėti 
naują masinio ginklo gamini
mo varžytynių ratą, tuo tar
pu kai reikia eiti prie tos 
gamybos apribojimo ir masi
nio ginklo likvidavimo.

Studentus sveikino Poli
technikos instituto rektorius 
prof. M. Martynaitis, Staty
bos ministro pavaduotojas S. 
B artu ši s, LKD Plungės rajo
no sekretorius . V. Šlekys, 
Komjaunimo CK sekretorius 
V. Baltrūnas.

Džiugu, kad diena pasitai
kė graži, o šiaip reta diena 
buna be lietaus. Tiesiog 
mirkstame. Javai jau pri
brendo, o dirvos šlapios, 
negalima pradėti rugiapjū
tės, jei oras nepragiedrės.

Su geriausiais linkėji
mais—

Justas Paleckis

IŠ LAIŠKŲ
Mielas Drauge Redaktoriau, 

labai ačiū už “Šviesą” Nr.
1, o ypatingai už paminėjimą 
poeto Vytauto Montvilos 
75-jų metinių ir rašytojo Jono 
Biliūno mirties 70-čio, už tokį 
didelį jų pagerbimą.

V. Montvilą pažinau nuo 
1925 m., kai jis mokėsi Kė
dainiuose.

Įžymiojo rašytojo J. Biliū
no gyvenimą plačiau pažinau 
1924 m., kai gavau iš Ameri
kos V. Kapsuko parašytą jo 
biografiją, kurios prakalboje 
rašė: . . . “Gal ši biografija 
pas vieną kitą sužadins kil
nius jausmus ir įkvėps troški
mą eiti Biliūno kovotojo ke
liais”. . . J. Biliūnas 1903 m. 
“Darbininkų Balse” Nr. 6 
eileraštyje “Draugams” kvie
tė darbo žmonės į kovą: 
Tai žengkim išvien mes

drąsiai pirmyn, 
Raudoną vėliavą iškelkim, 
Ir pančius nelaisvės numetę 

tolyn,
Ant amžių vergiją 

prakeikim . . .
V. Montvila išgirdo V. 

Kapsuko balsą, sužadintas 
kilniais siekiais drąsiai ėjo 
Biliūno kovotojo keliais ir 
neapkęsdamas buržuazinių 
išnaudotojų eileraštyje “Į 
laisvės talką” metė kovingą 
šūkį:
Mums jau pakanka,—į lais
vės talką kvieskim perkūnus 
ir Žaibus, vieningai, drąsiai, 

iš visos 
dvasios vergijos griaukim 

stabus. . .
Poetas kūrė vis kovinges- 

nius poezijos posmus, nes 
žinojo, kad tikrai ateis tas 
laikas, kai jo balsas skambės 
tvirtai visoje Lietuvoje. Pa
galiau 1940 m. vasarą atėjo 
ilgai lauktas džiaugsmo die
nos, Lietuvos liaudis nusikra
tė nekenčiamą buržuazinės 
klikos jungą, pradėjo kurti 
naują ir laisvą tarybinį gyve
nimą. Dabar poetas V. Mont
vila prabilo sodriu ir galingu 
balsu: —
Jau baigės puota kruvina— 
Pirmyn teisybė eina, 
Todėl skambėk, laisvės

daina, 
laisva nelaisvės kaina . . .

Tarybiniais metais pasi
reiškė visi jo talentai. Poetas 
V. Montvila kovojo ir žadino 
Lietuvos darbo žmones ryž
tingai statyti naują socialisti
nį gyvenimą.

Jūsų
A. Gučiūnietis
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“LAISVEI” IS KAPSUKO

IŠ MASKVOS SUGRĮŽUS
V. GULMANAS

Senoji Maskva. V. Guhnano nuotr.
Apie Maskvą galima labai 

daug ką pasakyti ir tuo pačiu 
ničnieko. Tačiau galima ir 
keliais taikliais žodžiais nu 
brėžti visą reikalo esmę, 
charakterizuoti patį miestą.

Pirmiausiai Maskva yra 
mūsų daugianacionalinės val
stybės širdis, sostinė, vienas 
didžiausių pasaulio miestų. 
Maskva yra V. Lenino ir jo 
bendražygių amžino poilsio 
vieta, kur kiekvienas naujai 
atvykęs laiko savo pilietine 
pareig'a'apsilankyti maužolie- 
juje, nulenkti galvą pirmos 
darbininkų ir valstiečių val
stybės įsteigėjui. Maskva yra 
geriausių teatrų, koncertų, 
įdomių muziejų centras. Gre
ta to Maskvoje yra daug 
kontrastų, jei palyginsim su 
Leningradu. Jei Maskva yra 
tipiškai rusiškas miestas, tai 
Leningradas - europietiškas. 
Ir nieko nuostabaus, kadangi 
buvęs Peterburgas buvo cari
nės imperijos sostinė, jam j 
buvo kreipiamas ypatingas’ 
dėmesys. Todėl Leningrade 
kaip tik yra daugiau tikrai' 
įdomių architektūros pamin-Į 
klų, ansamblių. Maskva, gi, J 
buvęs pirklių miestas, cen
tras, ką teisingai ir taikliai' 
pabrėžė didysis rusų drama
turgas A. Ostrovskis, savo 
dramose demaskavęs jų gob
šumą, savanaudiškumą. Su 
Maskva glaudžiai susijusi ir 
komp. P. Čaikovskio muziki
nė veikla, gal daugiau negu 
su buvusiu Peterburgu.

Maskva, kaip miestas, pra
dėjo augti ir formuotis tik 
tarybiniais metais, į čia per
kėlus sostinę iš Leningrado.

Kaip mus sutiks Maskva, 
maskviečiai, apie kuriuos la

ibai daug ką gero girdėjome? 
Kur gausime nakvynėlę? Su 

(tokiom ir panašiom mintim su 
grupe Kapsuko pedagogų pa
judėjome autobusu Tarybų 
Sąjungos tolimos sostinės 

'link. Kelionė tolima, bet ryž
tas, gera nuotaika, ypač kada 
vadovauja tokios energingos 
ir dainingos lituanistės, kaip 
0. Bajorienė ir St. Laurinai
tienė, visas kliūtis nugali. 
Oras, pradžioje, nieko gero 
nežadėjo, purkšnojo, lynojo. 

'Kelionė truko apie pusantros 
paros. Nemažai laiko atėmė 

■ir nakvynės reikalai, kadangi 
nakvojome pusiau partizaniš
kai. Kadangi laiko pačiai 
Maskvai liko ne itin daug, tuo 

■labiau, kad turėjome dar 
nusidanginti į Jasnają Polia- 
ną, aplankyti L. Tolstojaus 

I vietas, todėl visą maršrutą 
reikėjo labai gerai ir detaliai 
apgalvoti.

Pirmieji įspūdžiai
Pirmiausiai, kas krinta į 

akis atvykus į Maskvą, tai 
labai intensyvus judėjimas, 
ką pastebi ir užsieniečiai.

Eismas sutvarkytas labai 
gerai, daug autoinspektorių, 
todėl vargas tam vairuotojui, 
kuris gerai neįsisavinęs pri
valomų važiavimo taisyklų. 
Bematant atsiras skylė talo
ne. Šiaip inspektoriai labai 
paslaugūs, malonūs, bet ir 
griežti.

Visi žymesni pastatai šiuo 
metu yra pastoliuose, vyksta 
restauracijos, remonto dar
bai, statoma daug sportinių 
kompleksų. Tai pirmas žen
klas, kad ruošiamasi 1980 
metų olimpiadai.

Maskvos panoramai cha-
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Naujoji Maskva. Kalinino prospektas.

rakteringa didžiuliai namai 
su bokštais, bokšteliais. Tai 
J. Stalino epochos statiniai, 
tokie šiuo metu jau nebesta-
tomi. Naujai Maskvai būdin
ga modernūs stiklo, betono, 
plieno daugiaaukščiai pasta
tai. Toks yra Kalinino pro
spektas, kur dominuoja di
džiuliai namai, atverstos kny
gos pavydalo.

Kitas Maskvos pasididžia
vimas yra garsusis metro, 
subvejus, kaip sakytų ameri
kiečiai. Jis labai patogus, 
eina šveicariško laikrodžio 
tikslumu. Stotys prabangios, 
turtingos, daugiau primena 
muziejus. Čia ir kyla kontras
to klausimas. Ar verta daryti 
po žeme tokias meno galeri
jas? Juk subvejus yra tik 

i susisiekimo priemonė? Be to, 
tokios stotys labai brangiai 
kaštuoja? Gal tokiais sumeti
mais vadovaujantis, naujos 
metro stotys yra žymiai ku
klesnės, kaž kuo primena 
Leningrado ar Berlyno me
tro. Šiaip čia yra puiki švara, 
nepamatysi ant žemės nu
mesto tiketuko, nuorūkos. 
Žodžiu, viskas “all right.”

V. Lenino mauzoliejuje
Būti Maskvoje ir nepatekti 

į mauzoliejų yra tas pats, kas 
būti Romoje ir nepamatyti 
popiežiaus. Žmonių čia yra 
visada pilna, visi čia ateina 

. nusilenkti šiam mažo ūgio, 
I bet didelės erudicijos, plačios 
ir turtingos dvasios žmogui, 
pirmos darbininkų-valstiečių 

i valstybės įkūrėjui.

■ Mūsų grupė atsistojo 6 vai. 
! ryto ir po keturių valandų jau 
buvome viduje. Labai įdomu 
buvo stebėti žmones, pačią 
įleidimo procedūrą. Aišku, 
jokių stambesnių daiktų, 
krepšių, foto-kino aparatų 
įsinešti negalima. Tai yra 
logiška, nes gali atsirasti 
koks nors maniakas, kuris 
gali paleisti aparatą į sarkofa
gą ar šiaip ko pridirbti. Juk 
panaši istorija buvo nutikusi 
ir garsųjį I. Riepino paveikslą 
“Ivanas Rūstusis ir jo sūnus 
Ivanas,” kai vienas studen
tas, neišlaikęs nervų įtam
pos, su peiliu ėmė raižyti 
šedevrą. Žinoma, jį laiku 
pasitvėrė, o paveikslą auto
rius restauravo. Gerai įsižiū
rėjus, šiuos rėžius galima 
pastebėti.

Visas mauzoliejaus vidus iš 
juodo marmuro, palaikoma 
pastovi temperatūra^ kad ne- 
pankenktų balzamuotam kū
nui. Pats stiklinis sarkofagas 
taip pat įspūdingas. Gali ma
tyti V. Leniną visu ūgiu. 
Nuotaika, kažkaip rimta, 
įtempta, palieki už durų visus 
kalambūrus. Viskas atrodo 
kukliai iškilminga.

Išėjus iš mauzoliejaus lei
džiama apžiūrėti Kremliaus 
sieną, kur įmūryta, tarp kit
ko ir amerikiečių rašytojo 
John Reedo urna su pelenais. 
Matėme Stalino, Frunzės, 
Budiono ir kitų veikėjų kapus 
su biustais. Visa tai paliko 
tiktai didelį įspūdį.

|Pabaiga sekamam num.]

LAISVU

LIETUVOS ISTORIKŲ
DARBAI IR PLANAI

Kasmet Tarybų Lietuvoje išeina naujas leidinio “Lietuvos 
istorijos metraštis” tonas. Jame skelbiami svarbiausi 
Lietuvos istorijos mokslinių tyrimų rezultatai, recenzuoja
mos naujos knygos, išėjusios Lietuvoje ir kitose tarybinėse 
respublikose bei užsienyje, informuojama apie Tarybų 
Sąjungos ir užsienio mokslininkų darbus Lietuvos istorijos 
srityje. Nuo 1973 m. “Lietuvos istorijos metraštį” drauge su 
Istorijos institutu leidžia Lietuvos TSR istorijos problemų 
taryba.

Apie šios tarybos darbą, planus ir perspektyvas 
paprašėme papasakoti jos vadovą, Istorijos instituto 
direktorių, istorijos mokslų daktarą B. Vaitkevičių.

Tarybos tikslas-—koordi
nuoti istorijos, archeologijos 
ir etnografijos tyrimus Lietu
voje. Ji turi sekcijas. Istori
jos sekcijai vadovauja istori
jos mokslų daktaras V. Mer
kys, archeologijos sekcijos 
reikalus tvarko jos pirminin
kas istorijos mokslų kandida
tas A. Tautavičius, etnogra
fų—istorijos mokslų kandida j 
tas V. Morkūnas. Be to, Į 
veikia istorijos šaltinių publi- i 
kavimo sekcija (pirmininkas j 
istorijos mokslų daktaras M.; 
Jučas).

Tarybos sudėtyje—kelioli
ka žinomiausių Lietuvos isto- j 
rikų, dirbančių įvairiose! 
mokslo įstaigose, aukštosiose' 
mokyklose. Tai senovės ir j 
vidurinių amžių istorijos spe
cialistai, parašę mokslinių 
veikalų darbininkų revoliuci-; 
nio judėjimo klausimais, taip 
pat tie, kas savo darbuose i 
nušvietė naujausią Lietuvos 
krašto istoriją. Be jau minėtų 
mokslininkų, čia darbuojasi j 
Lietuvos TSR Mokslų akade-I 
mijos akademikas J. Jurgi-:

Lietuvos TSR Mokslų akade- j 
mijos Istorijos instituto di- į 
rektorius, istorijos mokslų Į 
daktaras Bronius Vaitkevi j v.cius. I

I 
nis, LTSR Mokslų akademi- i 
jos nariai korespondentai ar I 
cheologė R. Kulikauskienė, 
istorikas R. Šarmaitis, profe
sorius B. Dundulis, istorikai 
J. Dobrovolskas ir A. Gaiga
laitė, etnografas V. Milius ir 
kiti.

Kadangi istorijos klausi- į 
mus tyrinėja ne tik Istorijos I 
instituto, bet ir aukštųjų 
mokyklų istorijos katedrų 
darbuotojai, tikslinga šį dal
bą derinti.

Ar mokslinio darbo koordi
navime negali pasitaikyti ad
ministravimo? Kaip, sakysi
me, atsižvelgiama į kiekvieno 
mokslininko iniciatyva, jo pa
geidavimus?

Kiekvieną iniciatyvą sutin
kame su pritarimu. Mes pa
laikome mokslininkus, tyri
nėjančius problemas, kurios, 
kaip sakoma, jiems arčiau 
prie širdies ir kurias tyrinė
dami jie tikisi daugiau nu
veikti. Tačiau kartais iškylą 
problemų, kurias reikia 
spręsti pirmiausia. Tam tel
kiame geriausias jėgas, kvie
čiame į pagalbą žinomiausius 
mokslininkus.

Ką būtų galima pasakyti 
apie svarbiausius šio meto 
istorikų darbus, kokių Lietu
vos istorijos problemų nagri
nėjimas jų laukia artimiausio
je ateityje?

Lietuvos istorikai jau yra 
nemaža nuveikę. Išėjo keturi 
akademinės Lietuvos TSR 
istorijos tomai, ruošiamas pa-
skutinis—penktasis
Yra parašyta veikalų, ku

riuose nagrinėjami senieji 
Lietuvos krašto laikai. Praė
jusiais metais baigta ruošti 
“Lietuvos kultūros apybraiža 
(feodalizmo epocha).” Turime 
rimtų veikalų iš meno istori
jos, archeologijos, etnografi
jos, nemaža knygų apie nau
jausius laikus.

Ateityji' ('.same numatę 
plačiau išnagrinėti tokias 
problemas, kaip lietuvių na
cionalinis išsivadavimo judė
jimas, Lietuvos santykiai su 
Vokietija 1919-1940 metais, 
Vilniaus klausimo sprendi
mas. Liet uvoš pramonės 
augimas, valstiečių judėji
mas, profesinių sąjungų vys
tymasis. Musų istorikai stu
dijuos lietuv ių papročius (tai - į 
kos, žiemos šventės ir pan.), į 
šeimos struktūrą, turtinius' 
santykius praeityje ir t. t.

Su kokiomis mokslo įstai
gomis, tame tarpe ir kitų 
respublikų, taryba palaiko! 
ryšius?

Jau minėjau, kad ypač i 
aktyviai bendradarbiaujame j 
su 'karybų Lietuvos aukštųjų! 
mokyklų istorijos katedro-Į 
mis.

Glaudus ryšiai mus sieja su! 
kaimyninės Baltarusijos isto-1 
rikais. Kartu su Baltarusijos! 
Istorijos instituto moksliniu-! 
kais parengėme ir įteikėme! 
spaudai straipsnių rinkinį! 
apie lietuvių ir baltarusių' 
bendradarbiavimą kovoje i 
prieš hitlerinius okupantus. 
Kiek anksčiau iš spaudos 
išėjo knyga apie kapitalizmo 
genezę Lietuvoje ir Baltaru-1 
sijoje. Netolimoje ateityje 
numatome išleisti keturių to-Į 
mų “TSRS Pabaltijo respu-1 
blikii (aidų istoriją nuo se-i 
niausiu laikų iki šių dienų.”! 
Ją paruošiant dirbsime drau- j 
ge su l,at vijos ir Estijos | 
respublikų, taip pat Maskvos 
mokslininkais. Veikale bus 
nušviesta bendra Pabaltijo 
tautų kova už socialinį ir 
nacionalinį išsivadavimą, iša
nalizuotas liaudies, visuome
nės klasių ir politinių srovių 
vaidmuo istorijos procese. 
Darbas pradedamas jau šiais 
metais.

Kalbėjosi
K. Petkevičius

PRIEŠ PENKIASDEŠIMTS METŲ K
JIE BUVO NUŽUDYTI

Bartolomeo Vanzetti ir Nicola Sacco

gubernatoriaus paskelbta oficialia jiems atminti diena.
tomas. Jie buvo reakcijos aukos. Rugpiūčio 23 diena buvo Massachusetts valstijos
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Vievio paukštyno kolektyvas svarsto naujos TSRS konsti
tucijos projektą ir savo problemas.

Vilkų takai Labanoro girioje
Ošia Labanoro giria—di

džiausioji Lietuvos vilkų ka
ralystė, visų seniausioji “vil- 
kinyčia” palei Žeimeną, Per- 
šokšną, Luknelę, kitus šalti
niuotus raistų upelius. Ku
rion pusėn besisuktum—vis 
sutiksi žvėrių vardais pava
dintas vietoves. Vingiuoja 
keliukas nuo Paalsuodės per 
pavasarį patvinstančių daubą 
— Vilkabrastę. Januliškio ga- 
lukaimėje valerijonais žydi 
Vilkaraistis. Už Švenčionėlių 
Labanoro tarpumiškėse pasi
slėpė Vilkaslasčio kaimelis. 
Vilkamušiai, Vilkariai, Vilk- 
balė, Vilkasalė . . .

Prieš šimtą metų ir net 
dabar girios valdovu Labano
re buvo laikomas ir pasiliko 
pilkasis vilkas. Tiesa, senolių 
laikais jis gyveno aukso am
žių. Pro pamatus avinus iš 
tvarto tempdavo, į arklidę 
įsisukdavo. Tas vilkas, kuris 
avims kailius purtydavo ir 
vienkiemių šunis nusinešda- 
vo, aviniu žmonėse buvo 
“pakrikštytas.” Kumeliukų 
užpuolikui—stambiam ir sti
priam žvėriui—arklinio var
das prigijo.

Labanoro krašte daugiau
sia įdomiausių pasakojimų, 
kartais panašių į legendas, 
apie vilkus sukurta. Pasisve
čiuokite Paluknio kaimelyje 
pas seną medžioklį Vladą 
Ryliškį. Užsukite į Paalsuodę 
Juozapo Stundžios sodybom 
Ką išgirsite, jaučio odos 
neužteks surašyti.

Tačiau visame pasaulyje 
jau praėjo tie laikai, kai 
žiemos naktimis vilkų rujos 
siausdavo stepėse, tundrose, 
prerijose, o Lietuvoje žvėrių 
kavalkados traukdavo į ves
tuves per Labanoro, Šimo
nių, Skiemonių, Merkinės, 
Marcinkonių, Šalčininkų į 
miestelių gatveles. Amžių Į 
bėgyje žmonija išnaudojo j 
tiek švino, parako, kad vilkas 
žemėje tapo ir toliau tampa 
retu žvėrimi. Apie vilkus i 
šiais laikais jau šnekama ! 
tarptautiniuose simpoziu ■ 
muose. Kanadiečiai susirūpi

no vilkų likimu ir pirmieji 
įkūrė Kanados-Amerikos vii 
kų apsaugos draugiją, kuri 
leidžia bene rečiausią pasau
lyje žurnalą “Howl” (“Staugi 
mas”).

1972 m. prie Tarptautinės 
gamtos apsaugos sąjungos 
buvo įsteigta vilkų tyrimo 

i grupė, kurią sudaro 16 pa- 
i šaulio valstybių atstovai. Iš 
tarybinių mokslininkų šioje 

j srityje vaisingiausiai dirba 
Altajaus valstybinio rezerva
to direktorius Olegas Maka
rovas. Daugelio metų stebėji- 

Į mus jis apibendrino taip: 
! “Vilkas--pats protingiausias 
mūsų miškų žvėris. Saugoki
me jį ir kaip įdomią gyvūnijos 

i rūšį, ir kaip nepakeičiamą 
i gamtos sanitarą . . .” Daugy 
; bės mokslų autoritetų nuo
mone, kiekvienai giriai reika- 

: liūgas savas vilkas. Vilkas-— 
gamtos sanitaras, biologinės 
pusiausvyros palaikytojas. 
Jis tarnauja natūraliajai at
rankai ir dažniausiai puola 
paliegusius žvėris.

Lietuvoje vilkų pėdos daž 
nesnės, negu Europos valsty
bėse. Nemuno krašto giriose 

i ir miškuose gyvena apie 130 
j vilkų. Jų takai po senovei 
! labiau praminti Labanoro, 

■ Ažvinčių, 3 Jurbarko, Gudų 
j giriose, Suvalkijos paliose.
Gamtos apsaugos komitetas 

I nutarė moksliškai reguliuoti 
I vilkų skaičių. Du pilkiai palie
kami Žuvinto rezervate, 2 
vilkai Čepkelių raisto apylin 
kėse, 8 žvėrys Lietuvos na
cionaliniame parke. Galvoja
ma, kaip išlaikyti vilkų popu 
liacijas Joniškio, Suvalkijos 
lygumose, pamaryje. Iš viso 
Lietuvos miškuose paliekama 
80 vilkų. Taigi, didingam 
girios žvėriui atėjo švieses
nės dienos. Nuo jo nuimta 
nuo seno palikusi nepagarbi 
etiketė: plėšrūnas.

Kiekvienai giriai—savo vil
ką!—toks protingas, apgalvo 
tas, moksliškai pamatuotas 
gamtos bičiulių devizas Lie 
tuvoje.

Leonardas Gi udzinskas
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GENEROLAS IŠ KUPIŠKIO
[Keletas štrichų apie P, Petronį] 

PRANAS KARLONAS
Praną Petronį pažinojau ir 

anksčiau, bet iš toliau, ne iš 
orbitos, kuri arčiausia. Ir 
niekuomet negalvojau, kad 
bus diena, kuri priartins šį 
žmogų tiek, jog štai tenka 
sakyt: generolas Pranas Pe
tronis yra mūsų kolektyve.

S. m. balandžio 27 dieną 
“Tiesos” redakcijos salėje su
sirinko įvairių respublikos 
organizacijų, įstaigų, darbo 
žmonių kolektyvų atstovai. 
Gerai nusiteikę, ne vienas jų 
teikėsi pajuokauti, ir nors ne 
visi vienodai, tačiau daug kas 
labai panašiai: girdi, komite
tas išaugo švarką, o dabar 
štai reikia sukirpti naują, 
pagal didesnį ūgį.

Reikalo tikrai būta neeili
nio: žmonės susirinko į Lietu
vos kultūrinių ryšių su tau
tiečiais užsienyje komiteto 
reorganizacinę konferenciją. 
Pertvarkius minėtą komitetą 
į “Tėviškės” draugiją, išrin
kus jos organus, čia pat 
sužinota, kad “Tėviškės” pir
mininku vienbalsiai išrinkta 
dimisijos generolas Pranas 
Petronis. Tuomet ir pagalvo
jau, kad reikėtų parašyti, 
papasakoti, tačiau šis “reikė
tų,” kurį laiką dar gulėjo 
pažadų dėžutėje, atgrasinda
mas tuo, jog tokie žmonės ir 
taip gerai žinomi. 0 kita 
vertus, kaip rašysi, jei toji 
orbita priartėjo taip neseniai.

Neiškenčiau. Vieną, kitą 
kartą užėjau pas generolą, 
arčiau prisitraukiau enciklo
pediją. Čia, atrodytų, visas jo 
gyvenimas: ir gimimo metai, 
ir kur buvęs, kuo buvęs . . . 
Net nuotrauka yra. Bet ne, 
kažkodėl šito maža. “Netel
pa, netelpa žmogus enciklo
pedijos sausose eilutėse,— 
galvojau,—nes ir ten, savo 
kabinete, jis tikrai> kk 
tcAs . . .”

0, kad taip iš kiekvienos jo 
pragyventos dienos nors po 
vieną būdingesnį štrichą tu
rėti po ranka! Šakotas, spal
vingas, įvairus žmogaus gy
venimo reljefas soubanguo- 
tų . . . Ir knygos keliautų iš 
rankų į rankas. Tačiau kol 
kas dar jų nėra—tik sausos 
enciklopedijos eilutės . . .

Nežinia, kiek gimtosios vie
tos apsprendžia charakterį, 
valią, kaip jos įperša (ir ar 
įperša?) žmogui tą gyvenimo 
kelią, kuris iš tiesų vėliau 
pasirodo esąs tas tikrasis ir 
vienintelis, į jokį kitą neiš
mainomas. Tačiau, matyt, 
dar nebuvo pasakojimo, ku
riame nebūtų pasakyta, ir, 
beje, pabrėžtinai pasakyta, 
kad jis, pavyzdžiui, gimęs 
Alytuje, Varėnoje ar dar kur. 
Pranas Petronis kupiškėnas 
ir Kūpa, plaukianti per Ku
piškį, buvo pirma pati di
džiausia upė, lygiai kaip gim
tieji Račiupėnai, ankstyvos 
vaikystės metais talpino visą 
pasaulį. Dabar, aišku, ir Kū
pa tik upeliūkštis, o Račiupė- 
nų ir visiškai nebėra: gimtąjį 
Prano Petronio kaimą, šį 
vaikystės “visą pasaulį,” ap- 
sorbavo Kupiškio miestas.

Jeigu kas įtikintų, jog žmo
gaus gyvenimą apsprendžia 
tradicijos, tik jos ir daugiau 
niekas, ir jeigu prie viso šito 
įpareigotų parodyti, kad taip 
tikrai yra, tai, rašydamas 
apie generolą, pirmiausia pri
siminčiau aktyvią revoliucinę 
kupiškėnų kovą. Šio krašto 
žmonės jai niekuomet nebuvo 
pasyvūs. Jie aktyviai dalyva
vo 1905-1907 m. revoliucijo
je, o jau 1918 m. pabaigoje 
Kupiškyje valdžią į savo ran
kas perėmė revoliucinis ko
mitetas. Vladas Rekašius— 
ne tik revoliucionierius, bet 
ir poetas, buvo pirmasis šio 
komiteto vadovas. Prisimin
čiau tai ne todėl, kad galėčiau 
Praną Petronį pranašingai 
sveikinti, kaip būsimą gene
rolą. Ne, ne todėl. Ir visgi,

Tai va, kad ir nedidelė 
Lietuva, o jos Kupiškis ir 
visiškai mažytis, bet genero
las, matyt, po jokius kitus 
plotus taip atidžiai nesižval 
go, kaip po šiuos—savo vai
kystės, savo gimtinės. Tokio
je šviesoje visai beprasmiš
kas atrodo klausimas, nuo ko 
prasideda Tėvynė.

— Nuo Kupiškio, — pasa
kys generolas, — nuo Kupiš
kio, kaip, pavyzdžiui, Gedi
minui Jakūboniui ar Juozui 
Matuliui.

Juozas Matulis —Tarybų 
Lietuvos Mokslų akademijos 
prezidentas, Gediminas Ja
kubonis—žymus skulptorius, 
lenininės premijos laureatas. 
Nuo Kupiškio tėvynė prasi
dėjo ne vienam žymiam Lie
tuvos žmogui, dabar ir anks
čiau, ir todėl teisinga, kai 
sako, jog be nedidelio šio 
Aukštaitijos kampelio Lietu
vos istorija daug prarastų.

Pagalvojau: taip tai taip, 
bet ar daug, sakysime, Juozo 
Baltušio knygose generolas 
surado savo druskos. Ir iš 
viso, ar surado? Druskos— 
mineralo, kurią pilame į sriu
bą, dedame į kepimui paruoš
tą duonos tešlą, skonis visgi 
vienodas, tačiau visai ne to
kia yra gyvenimo druska.

Ne kartą girdėjau Juozą 
Baltušį sakant, kad jis yra 
literatūros darbininkas-prak- 
tikas. Tai reiškia —sava
mokslis, nes tie5trys Puponių 
pradinės mokyklos skyriai tik 
žiupsnelis to, ką tekę įsigyti 
savarankiškai. Tad sugreti
nus galima pasakyti: nors ir

gal būt, sakau, kažkokia tų 
gaisrų kibirkštėlė nukrito ir į 
Petronių kiemą, gal būt, 
sakau, Pranas—vyriausias jų 
sūnus—surado ją dar neatvė
susią ir kurstė, norėdamas i 
įpūsti žydresnę ugnelę. Bet 
ką čia dabar tikresnio pasa
kysi, nebent tai, kas ir taip 
gerai žinoma: iš tikrųjų nere
tai būna, kai nugriaudėję 
tokie įvykiai, kaip aidas kal
nuose, atsikartoja jau toli—- 
po metų, netgi dešimtmečių, 
skatindami kitų kartų jauni
mą pasirinkti tiems įvykiams 
priderintą profesiją.

Pranui Petroniui tų metų 
įvykiai ne iš knygų, ne aido 
atkartoti; jau buvo aštuone- 
rių metų vaikis. Apie juos ir j 
kitką, pavyzdžiui, kad Kupiš
kio apylinkėse veikė raudo
narmiečių būrys, patyrė iš 
pirmų lūpų.

Ar stumtelėjo visa tai Pra
ną Petronį į tarybinius gene
rolus? Gal taip, gal ir ne, bet 
yra tikra, jog labai sunku 
,atsikratyti minties, peršan
čios, kad ir negausiais štri
chais, pasakyti, kuo gi įžy
mus kraštas, iš kurių kilęs 
žmogus, savo gyvenimu jį 
dar labiau pagarsinęs.

Lietuvių liaudies rašytojas 
Juozas Baltušis, vieną savo 
knygų pavadino “Su kuo 
valgyta druska.”*Prisimenu, 
kaip generolas pasididžiuoda
mas sakė:

— Baltušis irgi kupiškėnas i

kupiškėnai, bet gyvenimo 
druską seikėjo skirtingai. 
Pranas Petronis 1928 m. 
baigia Panevėžio mokytojų 
seminariją ir pradeda studi
jas Kauno universiteto mate
matikos-gamtos fakultete.

Kartą paklausiau:
— Kodėl, generole, nu

traukėte studijas universite
te ir įstojote į karo mokyklą?

— Universitetui baigti 
duonos neužteko,- pasakė 
generolas.

Aš čia vis kartoju—genero
las, ir nesakau “Tėviškės” 
draugijos pirmininkas. Tai 
todėl, kad brandžiausią savo 
gyvenimo dalį atidavė karinei 
tarnybai. Viso—46 metus, 
nuo 1930-ųjų, kai sulaukęs 20 
metų įstojo į karo mokyklą 
Kauną, ir ligi 1976 metų 
pavasario.

Kai Lietuvoje 1940 metais 
buvo atkurta Tarybų valdžia, 
Pranas Petronis ruošėsi pa
žymėti savo 30 metų sukaktį. 
Trečdalis pragyvento—apie 
dešimt metų — vaizdingiau 
pasakius, buvo munduruota 
buržuazinės Lietuvos kariš- i 
kio uniforma.

Jaunesnės kartos žmonėms 
atrodo, jog nieko ypatingo, 
kad Pranas Petronis, Lietu
vos buržuazinės kariuomenės 
karininkas, nedvejodamas, 
ryžtingai perėjo į raudon- 
gvardiečių gretas: iš liaudies, 
vadinasi, su liaudimi visuo
met, ir ypač tokiu atsakingu 
metu, kai ji pasiruošusi per
tvarkyti visą gyvenimą nau
jais pagrindais. Taigi, pasiel
gė visiškai teisingai . . .

Kad pasielgė “visiškai tei
singai”—faktas, bet nepasa
kyčiau, kad šitoks akivaizdu
mas tuoj pat suleidžia šaknis į 
žemę ne lyg koks daugelio 
šimtmečių ąžuolas. Tai, kas 
dabar taip akivaizdu, tais 
laikais ne vienam buvo abejo
nė, ir netgi gąsdino. Gąsdino 
gyvenimo naujoviškumu, di
dele atsakomybe, o ir buržua
zinė propaganda nešykštėjo 
biauriausių spalvų, kad tik 
komunizmas prarastų trau
kos jėgą Lietuvos darbo žmo
nių masėse. Beje, tie lietu
viai, kurie 1940 metais nuėjo . 
kartu su liaudim, kaip Raudo
nosios armijos kareiviai ar 
karininkai, nebuvo pirmieji. 
Jau buvo pavyzdys ankstes
nės kartos žmonių. Istorija 
mini lietuvius-Spalio Socia
listinės revoliucijos dalyvius. 
Jau po 1918 m. vasario 
revoliucijos į Raudonosios 
gvardijos dalinius stojo ne tik 
pavieniai, bet ir lietuviškais 
Raudonosios gvardijos bū
riais. Prisiminkime kad ir iš 
Kauno evakuoto Tilmansų 
fabriko darbininkus, sudariu
sius 200 žmonių ginkluotą 
būrį. Tai, beje, ne vienintelis 
pavyzdys. Lietuviškųjų dali
nių ir pavienių lietuvių rau
donarmiečių buvo armijose, 
šaulių divizijose, Kronštato 
įguloje ... Iš viso 1919-1920 
metais Raudonojoje armijoje 
tarnavo ir pilietinio karo 
frontuose kovojo prieš inter- 
ventus ir baltagvardiečius 
apie 4000 lietuvių karių.

Tai Rusijoje. Ir šie lietuviai 
raudonarmiečiai dažniausiai 
buvę iš tų, kas pasitraukė iš 
Lietuvos pirmojo pasaulinio 
karo metais. Tačiau ir Lietu
voje 1918 m. pabaigoje buvo 
pradėta formuoti raudonar
miečių batalionai ar pulkai— 
Panevėžio raudonasis bata
lionas, kurio šaulių pulkas, 
Žemaičių pulkas . . . Gin
kluoti būriai buvo sukurti 
daug kur, taip pat, kaip jau 
paminėjome, ir Kupiškyje.

• Vieno Briuselio baro in
daujoje stovi litro talpos tau
rė, ant kurios užrašyta: “Jei
gu žmona tau leidžia per 
dieną išlenkti tiktai vieną 
taurelę—gerk iš šitos!”

LAISVĖ

Vilniaus svečiai iš Vokietijos Demokratinės Respublikos 
prie Katedros rūmų Gedimino aikštėje [iš kairės j dešinę]: 
vokietis E. Gomlos, lietuvaitė I. Paplauskaitė, vokietaitė L. 
Sigird ir lietuvis G. Vilkevičius. G. Svitojaus nuotr.

IŠ BRAZILIJOS LIETUVIŲ GYVENIMO

VILA BELOS PRIEMIESTIS
1. Kūrimasis

Vila Belą—San Paulo prie
miestis šiapus Tamanduatėje 
upės. Kitoj pusėj driekiasi 
San Kajetano miestas. Vila 
Belą ėmė sparčiai augti apyti
kriai 1926 metais. Čia traukė 
lietuviai imigrantai, statydi
nosi barakėlius, namukus, ir 
taip po metų kitų Vila. Belą 
patapo kone išimtinai lietu
viais apgyvendintas prie
miestis.

Visą Belą sklypais išpar
duoti kažkoks turtingas žem
valdys (ai* žemvaldžiai) pave
dė apsukriam verteivai Ro
dion ui Podolskiui. Jis žemę 
suskirstė dešimt metrų pločio 
ir maždaug 50 metrų ilgio 
sklypais, išvedžiojo gatveles, 
kurių tiesimas nepareikalavo 
didelio darbo: reikėjo iškirsti 
krūmus, išlyginti kauburius, 
užpilti duobes. Sklypus Po
dolskis pardavinėjo išsimokė
tinai penkeriems metams. 
Nereikėjo nei garantijos, nei 
užstato, nei didelio pradinio 
[mokėjimo.

Dėl to čia palyginti greitai 
būrėsi mūsų tautiečiai, žmo
nės jau paklajoję po Braziliją, 
nuskriausti kavos fazendose, 
o daugumoje pabėgę iš jų ir 
beieškančių pastovės nežino
mame San Paulo didmiesty
je. Jie tarėsi kur kas pato
giau įsikurti naujojoj Vila 
Beloj, negu dusti tvankiose 
Bom Retiro, Alto da Mooka 
ar Kanindės rūsyse.

Mes į Vilą Belą atsikėlėm 
1928 m. pačioj pradžioj. Besi
kuriančias čia radom Baltu
šio, Mogylos, Pupelio ir kai 
kurias kitas šeimas. Iš seniau 
čia, vienur kitur, stūksojo 
išmėtyti keleto portugalų, 
italų, ispanų nameliai. Vėliau 
atsirado Puidų, Kumbarečių, 
Jurkštų, Narelių, Ceponių 
šeimos, kaip ir mes, emigra
vusios iš Slapiškio.

Vila Belą išsidėsčiusi ant 
kalnagūbrio, kuris, matyt, 
yra tęsinys Do Mar kalnyno, 
tik toje vietoje jo kontūrai 
ima švelnėti, nuolaidėti ir 
kone išsilygina, kai šauna per 
San Paulą; toliau jis vėl 
susisieja su kalneliais ir įsi
jungia į kitą milžihišką Man- 
tikeiros kalnyną, jau prie 
Minas Žerais valstijos. Do 
Mar kalnų virtinė garsi savo 
nuostabiai vešlia augmenija 
—nepraeinamais miškais, 
kompaktiškais krūmynais, 
uolėtais upeliūkščiais, skai
draus vandens šaltiniais. Bet 
kai Do Mar artėja prie San 
Paulo, jo gūbrys plinka ir 
galop vietomis pavirsta gany
klomis, kitur piktžolynais. 
Taip tada atrodė Vila Belai 
kaimyninės Vila Alpina, Vila 
Ema, Vila Zelina.

Kitoks buvo vaizdas Vila 
Belos, nusidriekiančios palei 
dešinįjį Tamanduatėjo kran
tą. Ten iš slėnio kyla statūs, 
aukšti šlaitai, tarpukalnėse 
giliai įsirausią tarpekliai, sa
kytum kanjonai. Šlaitai, o 
ypač tarpekliai, buvo apaugę 
sodriais vijoklių apraizgytais 
krūmynais, netgi giraitėmis. 
Ramiai čia gyvavo daugybė 
įvairiaspalvių gyvačių, žals

vų, pilkšvų krokodilo pader
mės driežų, nuodingų vorų, 
skruzdėlių valdos; kapijoje, 
neretai pasipuošusioje lauki
niais samambajų žiedais, dūz
gė piktosios vapsvos, čiulbėjo 
ulbėjo paukščiai, paukšteliu
kai.

Tarpukalnėse, skardžių pa
pėdėmis buvo išvesti keliai— 
prasti, kreivi, lietingomis 
dienomis velniškai slidūs, 
klampūs, keliai. Prie jų ir 
ėmė kurtis vilabeliečiai. Ma
tyt, jie rinkosi čia sau sklype
lius dėl to, kad čionai pat 
vinguriavo Tamanduatė—jis, 
už jo netoliese puikavosi San 
Kajetono miestas, su savo 
jau dideliais pramonės fabri
kais, su jį kertančiu San 
Paulo Railway geležinkeliu.

Kaip grybai po lietaus išdy
go, išsimėtė namiūkščiai— 
mūriniai vieno kambario su 
priestatu virtuvėlei, arba 
mediniai iš neabliuotų lentų, 
susigūžę, sukrypę, vieno nu
tekėjimo stogeliais barakė
liai. Jie daugumoje buvo 
sustatomi iš amerikinių auto
mašinų firmų taros. Žmogus 
parsiveža ties sąsparomis 
išardytą dėžę, kurioje buvo iš 
JAV atgabentas automobilis, 
ant savo sklypelio vėl suneria 
sąsparas, vadinasi, sugrąžina 
pirmykštį dėžės pavidalą, už
dengia stogelį, išpjauna lan
gelį, dureles, ir turi nuosavą 
butą. Ant jos sienų taip ir 
likdavo juodais dažais užra
šyta markė: Chevrolet, Ford, 
Reo. Tuos namiūkščius ir 
barakėlius žmonės statėsi 
(kol nepasidomėjo munisipi- 
joj valdžia) kaip išmanydami, 
be jokio projekto, be leidimo. 
Tad nelabai jau darnus išėjo 
“pastatų” architektūrinis an
samblis! . . .

Naujakurius puldavo, ypač 
naktimis, debesys pernilon- 
gų—ilgakojų ir ilgasnapių 
uodų, be atvangos mus per
sekiojo šlykštūs tarakonai, 
kiti įvairiaveisliai parazitai, 
skruzdėlės, driežai, na, nere
tai ir gyvatės, jau besiruo
šiančios bėgti nuo artėjančios 
miestų civilizacijos.

Nebuvo tame priemiesty 
nei elektros, nei pašto, nei 
vaistinės. Artimiausia moky
klėlė buvo San Kajetano 
mieste. Nuvažiuoti San Paul- 
an reikėjo kone valandą pės
čiom vieškeliu nukakti į Vilą 
Prudentę ir sėstis į 32 Nr. 
tramvajų, arba apie pusva
landį drožti į San Kajetano 
stotį ir važiuoti taip vadina
muoju trem suburbio (prie
miestiniu) traukiniu.

Iš kavos, cukranendrių feo
dų į Vilą Belą subėgusius 
darbininkus užklupo klaiki 
krizė, kitaip tariant—nedar
bas, skurdas, alkis, beviltis 
gyvenimas. Dar neišaušus 
jau traukdavo pėsti į San 
Paulą bedarbiai paaugliai, 
suaugę vyrai su batams valy
ti dėžutėmis, su kartoniniais 
aplankais laikraščių, taip pat 
gatvėse, pardavinėti, su 
puokštėmis gėlių iš popie
riaus . . .

Antanas Vaivutskas 
[Bus daugiau]
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KRISLAI IS LIETUVOS
PAMINKLAS P. CVIRKOS “LAKŠTINGALAI”

Nėra Lietuvoje vaiko ar 
paauglio, kuris nebūtų skai
tęs Petro Cvirkos apsakymo 
“Lakštingala.” Šiame kūriny
je rašytojas pavaizdavo su
manaus ir smagaus berniuko 
žygdarbį kovoje prieš hitleri
nius okupantus. Išmokęs dai
liai pamėgdžioti lakštingalos 
balsą, vaikiokas šio paukščio 
giesme pranešdavo tarybi
niams partizanams apie vo
kiečius, įviliodavo juos į spąs
tus. Apie vieną tokį jo žyg
darbį ir pasakoja apsakymas.

Po vokiečių būrio sunaiki
nimo “kitą dieną sudegusio 
kaimo gale, ties kryžkele 
savo įprastoje vietoje, ant 
griovio sėdėjo kokių trylikos 
metų berniukas ir kažką dro
žinėjo, protarpiais apžvelg
damas į kaimą vedančius 
kelius, tarsi ko laukdamas. Iš 
jo lūpų sruveno vingri, išmo
ninga melodija, kurios la
biausiai įgudusi ausis nebūtų 
atskyrusi nuo lakštingalos.” 
Tokiu vaizdu baigiasi P. Cvir
kos kūrinys: berniukas vėl 
pasiruošęs kovai. . .

Šitam P. Cvirkos apsaky
mo herojui—berniukui—
lakštingalai Lietuvos vaikai 
nutarė pastatyti paminklą. 
Knygos bičiulių draugijos ir 
laikraščio “Lietuvos pionie
rius” surengtame konkurse, 
kuriam pamėgtos knygos he
rojui vaikai norėtų pastatyti 
paminklą, paaiškėjo, jog dau
guma balsų atiteko minėto P. 
Cvirkos apsakymo veikėjui.

“Aš siūlau—rašo vienas 
Kauno moksleivis,—pasta
tyti paminklą P. Cvirkos 
“Lakštingalai.” Tai yra 
berniukui, kuris drauge su 
partizanais kovojo už mūsų 
šviesesnę ateitį, taikų ir gerą 
gyvenimą . . ,.”

Vaikai ir suaugusieji siūlo 
ir kur statyti paminklą. Vieni 
mini Vilniaus ir Kauno skve
rus, kiti nurodo pionierių 
stovyklas bei kitas vietas. 
Yra siūloma tokį paminklą 
statydinti vienoje Trakų eže
ro saloje, P. Cvirkos tėviškė
je ir kitur. Kur beiškiltų 
paminklas “Lakštingalai,” jis 
liudys literatūros žodžio ga
lią, bylos apie mūsų tautos 
didvyriškumą.
Artėjant JOHN REED 
SUKAKČIAI

Rudenėjus, spalio 22 d. 
pažymėsime didžio amerikie
čio John Reed gimimo 90-tą- 
sias metines. Daug kūrinių 
išgarsino jo vaizdą, bet la
biausiai įžymiausioji jo knyga 
“Dešimt dienų, kurios sukrė
tė pasaulį” (“Ten Days That 
Shook the World”), išėjusi 
New Yorke. Tai kūrinys, 

Auga nauji Jonavos Azotinių trąšų gamyklos pajėgumai
Ch. Levino nuotr.

pakėlęs laiko išbandymus, iki 
šiol gyvas ir didžiai reikšmin
gas socialistinės revoliucijos 
įvykių dokumentas. Tai kūri
nys, nupelnęs jo \autoriui 
nemirtingumą. '

Su šios ypatingos knygos 
kūrėju John Reed yra susiję 
ir Amerikos pažangieji lietu
viai. Jų pažįstamu ir draugu 
J. Reed, matyt, tapo, per 
garsųjį Petersono šilko pra
monės darbininkų streiką, 
kurį jis aprašė savo reporta
žuose “Karas Pateršohe” 
(“War in Petersoh; 1913 m.) 
J. Reed tada buvo įkalintas ir 
kalėjime susipažino su Pater- 
sono streiko dalyviais—lietu
viais. “Vėliau, 1919 m. John 
Reed—rašo Margarita Kaul- 
Kavaliauskaitė,—man papa
sakojo apie tuos lietuvius 
darbininkus. Jis žavėjosi jų 
ryžtu ir drąsa.”

Petersono lietuvių darbi
ninkus J. Reed prisimindavo 
ir savo kalbose. Kaip liudija 
M. Kaul-Kavaliauskaitė, mi
nimame mitinge 1918 m. 
Brooklyn Labor Lyceum salė
je J. Reed, demaskuodamas 
šmeižtus apie imigrantus 
darbininkus, kalbėjo:

“Patsai esu kilęs iš senos 
amerikiečių šeimos, bet galiu 
jums papasakoti apie italus ir 
lietuvius — Patersono šilko 
pramonės darbininkus ir jų1 
šeimas, apie 21 tautybės 
Ladlowo angliakasius ir jų 
varganą buitį. Tai narsūs, 
didvyriški kovotojai dėl ge
resnės Amerikos . . . Tai 
tikri amerikiečiai.”

J. Reed veikla ir jo raštai 
darė įtaką ir Amerikos lietu
viams. “Šalia Vinco Mickevi
čiaus—Kapsuko,—yra nuro
džiusi M. Kaul-Kavaliauskai
tė—John Reed ir Charles 
Krumbeinas buvo žmonės, 
suvaidinę reikšmingą vaid
menį mano gyvenime, padarę 
didžiausią įtaką mano pasau
lėžiūros formavimuisi, sutei
kę kryptį mano visuomeninei 
veiklai.”

John Reed politinės veiklos 
ir kūrybos dalykus savo pu
blicistikoje bei mokslo veika
luose yra lietę L. Prūseika, 
A. Bimba ir kiti. Tikriausia, 
JAV pažangiųjų lietuvių tar
pe tebėra žmonių, kurie yra 
pažinę J. Reedą, jį girdėję 
kalbant ir pan. Būtų labai 
naudinga, kad jie surašytų 
savo atsiminimus apie J. 
Reedą, jo asmenybę ir raš
tus, apie John Reed klubų 
veiklą ir pan. J. Reed artė
janti sukaktis tegul bus pa
skatinimas tai padaryti.

L. Antanaitis
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KANADOS ŽINIOS
LONDON, ONT., KANADA

PRISIMINIMAI IR 
NYKSTANTI KARTA

J. NARUŠEVICIENĖ

[Tęsinys ir praeito num.]
Apie Lietuvių Moterų susi

rinkimą nebeminėsiu, nes jau 
buvo rašyta. Žinoma, mums 
buvo įdomu su torontietėmis 
susieit ir pasišnekučiuot. Jos 
mus pavaišino skaniais pyra
gaičiais ir kavute. Viešnia 
buvo patenkinta, nes gavo 
progą pasiklausyti apie jų 
veiklą ir su jomis susipažinti.

Taip ir baigėsi A. Šiuplevi- 
čienės viešnagė Ontario pro
vincijoj. Dar vieną naktį per
nakvojus pas Janauskus, ant 
rytojaus ji išvyko atgal į 
Montrealą, nes jai rūpėjo jos 
sergantis vyras, o aš sugrį
žau į savo namus, Londone.

Viešniai svečiuojantis ir iš
važiavus, mano vaizduotėje, 
prabėgo daugelis įvairių jau
nystės dienų, pergyventų 
Montrealyje, gerų ir blogų. 
Tenais mes praleidom savo 
jaunystę, tenais visi vedėmės 
ir tik vėliau išsiskirstėm. 
Prisimenu gegužines Tetrau- 
ville parke ir LaSalle, su
rengtus šokius, koncertus. 
Lietuvių kolonija Montrealy
je buvo didelė, buvo susikūrę 
įvairių organizacijų, tad įvai
rių parengimų ir suėjimų 
nebuvo stoka. Visi buvom 
jauni ir pilni energijos. Nors 
daugelis vyrų, užėjus depre
sijai, išvažinėjo po visą Kana
dą, ieškodami darbų, bet kiti 
pasiliko ir stengės įsigyti kad 
ir sunkius darbus ir nuolati
niai čia apsigyventi. Tuo 
laiku nebuvo turtuolių lietu
vių Įą^pe, tad visi buvo 
draugiški ir vienas kitam 
stengėmės padėt ar tai įtai
sant į darbą ar darbe. Didžiu
ma mūsų buvo mažamoksliai 
ir tik vienas kitas buvo matęs 
keletą gimnazijos klasių, bet 
visi skaitėmės lygūs ir buvo
me draugiški.

Po kelių metų nuo mūsų 
atvažiavimo į Montrealį, vi
suomeninė darbininkiška vei
kla buvo gana stipri ir gyva. 
Buvo suorganizuotas choras, 
kuris pritraukė daug jaunų 
vyrų, moterų ir merginų prie 
jo veiklos, Literatūros Drau
gija ir “Sūnų ir Dukterų” 
Pašalpinė. Aš prisijungiau 
prie choro ir ten man teko 
daugiausia darbuotis. Buvo 
surengta įvairių koncertų ir 
pastatyta veikalų. Dėl stokos 
lietuviškų veikalų, atsirado ir 
rašytojų. Vienas iš pirmųjų 
pradėjo veikalus rašyt, kaip 
anksčiau minėjau, P. Šiuple- 
vičius, vėliau ir aš sukūriau 
vieno veiksmo vaizdelį pami
nėjimui “Motinos Dienos” ir 
pavadinau—“Motina.” Mano 
tas veikalėlis buvo perstaty
tas Point Snt. Charles lietu
vių saliukėje . . . Atsirado 
dar ir pora kitų, kurie bandė 
rašyt.

Nors visi buvom fizinio 
darbo darbininkai ir dieną 
eidavom dirbti į dirbtuves, 
bet vakarais suėję traukda
vom lietuviškas dainas, choro 
pamokose. Kartais iš ryto 
būdavo gana sunku atsikelt, 
eit į darbą gerai neišsimiego
jusiam, bet mėgom dainas ir 
suėjimus ir nuo tų pramogų 
dėl to nė vienas neatsitrau 
kėm. Taip ir man teko dar
buotis iki susilaukiau dukros, 
ir vėliau išvykom iš Montrea
lo į Ontario provinciją.

Išvažiuojant iš Montrealo, 
palikom dar visus draugus ir 
pažįstamus sveikus, bet 
praėjus porai metų nuvykau 
ten apsilankyti ir man bevie
šint gaunam žinią, kad pasi
mirė K. Liaukaitienė, su 
kuria tik prieš pora dienų 
kalbėjaus per telefoną ir lau

kiau pasimatymo asmeniškai. 
Ji buvo mano gera draugė ir 
chore dainuojant, šalimais 
stovėdavom. Tai pirmutinė 
mirtis iš artimų draugių, 
neskaitant tėvo, kuris jau 
buvo miręs prieš pora metų. 
Nuvykau į laidotuves su dide
le širdgėla, nes ji dar buvo 
jauna moteris, tik apie 40 
metų.

Ir taip prasidėjo mūsų kar
tos nykimas. Iš pradžių, tik 
retkarčiais būdavo užgirsi ar 
per laikraštį pamatysi apie 
vieną, kitą mirtį, bet kuo

toliau, tuo daugiau ėmė 
trauktis į amžino poilsio vietą 
jau ne tik tolimesni pažįsta
mi, bet ir artimesni.

Iš gerų draugių ir pažįsta
mų vien tik montrealiečių 
mirė: K. Liaukaitienė, T. 
Taruškienė, Matiukienė, 
Adomonienė, P. Šarkienė, 
Doveikienė, A. Botirienė, iš 
vyrų: J. Smetona, Rutulio- 
nis, V. Šapkauskas ir ilgų 
metų chorvedys, ukrainietis 
—Plavuckis, būdamas visai 
dar jauno amžiaus. Pasimirė 
ir mano vyras prieš vienuoli
ka metų. Daugelio kitų nė 
nebandysiu paminėt. . .

Taip ir retėja mūsų kartos 
lietuviai Kanados šalyje, už
leisdami vietą jaunesniems. 
Vieni paliko liūdinčias šei
mas, o kiti tik brolius ar 
seseris Lietuvoje, su kuriais 
vieni dar matėsi pasibaigus 
Antrajam Pasauliniam karui 
ir kai pradėjo leisti nuvažiuot 
su ekskursijomis, o daugeliui 
ir neteko . . .

ABOUT THE FAMOUS SCHOOL OF 
FINE ARTS OF LITHUANIA

THREE ARTS ALLIED
By VYTAUTAS MIKULlClUS

Apie stambų spaudos rėmėją
Montrealiečiai galime tik 

pasidžiaugti ir pasididžiuoti, 
turėdami savo tarpe tokį 
puikų tautietį, didelį pažan
gios spaudos patriotą ir rė
mėją, ypač giliai įvertinantį 
“Laisvę,” tai Domininką Nor- 
vaišą-Norwich. Jis visuomet 
suranda progų stambiai pa
remti; tai jo gimtadienių 
proga, tai vajaus laiku, vis su 
apvalia šimtinuke paremia. Ir 
šiame vajuje, nors dar oficia
liai nepraisdėjęs, bene pir
mutinis iš montrealiečių pasi-

Montrealo kronika
LIGONIAI

H. Virbalienė turėjo sunkią 
operaciją Žydų ligoninėje. 
Sūnūs iš Toronto ir J. A. V. 
buvo atvykę mamytę aplan
kyti.

K. Mickūnas turėjo opera
ciją Montreal General ligoni
nėje.

Ed. Vilkis staigiai susirgo, 
išvežtas į St. Gabrini ligoni
nę.

P. Jokubka buvo operuotas 
St. Luke ligoninėj.

k. Lukoša guli Reddy Me
morial ligoninėje.

A. Račiūnienė randasi St. 
Garbrini ligoninėje.

S. Spaičienė buvo nuvežta į 
Žydų ligoninę.

J. Vilkelienė netikėtai 
smarkiai susižeidė koją, buvo 
nuvežta į Jean-Talon ligoni
nę.

Linkiu visiems greit pa
sveikti.
ATVYKO—IŠVYKO

O. Ilevičienė, V. Likienė, 
V. Marozienė atvyko iš Flori
dos aplankyti gimines ir pa
žįstamus.

P. Bendžaitienė buvo išvy
kusi į Toronto aplankyti savo 
dukrelės Monikos, kuri išsi
kėlė iš Montrealo nuolatiniam 
apsigyvenimui.

J. Latvėnas, kuris tik grįžo 
iš viešnagės T. Lietuvoje, 
išvyko į JAV, į sesutės 
laidotuves.

Latvėnų šeimai užuojauta, 
o kitiems linksmai laiką pra
leisti.
PATENKINTI

Teko susitikti su L. V. 
Stankevičiais, kurie buvo va
dovai Montrealo studentų ke
lionės į Lietuvą. Yra labai 
patenkinti viešnage. T. Lie
tuvoje išbuvo tris savaites. 
Jaunimas susipažino su te
nykščiu jaunimu, pasidalino 
įspūdžiais. Labai juos gražiai 
priėmė, aprodė daug vieto
vių. Daug studentų vėl prašo 
savo tėvelius, kad leistų ir. 
kitais metais. Jie dabar pa
matė, kokia tėvelių gimtinė 
yra, graži ir maloni. Pas L.V. 
Stankevičius pasigėrėjome 
lietuviškomis skaidrėmis, ku
rias kiekvienam buvo labai 
įdomu pamatyti.

Džiaugiamės jų viešnagės 
pasisekimu. J-na

skubino pasiųsti čielą šimti
nę. Ar negražus pavyzdys?! 
Visų pažangių montrealiečių 
vardu šiam tauriam tautiečiui 
reiškiu didelį dėkingumą ir 
linkiu geros sveikatėlės, ilgų 
gyvenimo metų, kad sekan
čiais metais, užbaigęs 90-tuo- 
sius, įžengtumet į šimtuosius 
metus.

| “Laisvės” skaitytojus
Turbūt jau visi būsite pa

stebėję” apie skelbiamą to 
laikraščio vajų už gavimą 
naujų skaitytojų, atnaujini
mą senų prenumeratų ir su
kėlimą ekonominės paramos, 
be kurios laikraštis negalėtų 
išsiversti, ypač šiuo laiku, 
kada kainos ant visko pakilu
sios aukščiau lubų. Vajus jau 
ne už kalnų—prasidės su 1 d. 
rugsėjo ir tęsis per tris mėn. 
Laikas jau subrusti.

Daugelio skaitytojų prenu
meratos užsibaigusios, kitų 
greitai baigsis. Dar daugelis 
neatnaujino Lietuvon. Pasi
stenkite nedelsdami atnau
jinti.

Su vajininkais šiemet pas 
mus sunkiau, abelnai mūsų 
kolonijos pažangus judėjimas 
šiuo laiku nemažai nukenčia, 
nes bemaž visi aktyviausi 
veikėjai prislėgti sunkių ligų. 
Daugiau teks patiems skaity
tojams pasirūpinti savo atsi
naujinimais.

Paroda gausi lankytojais
Šiemet čia vykstanti paro

da, lankytojų atžvilgiu, gau
sesnė už anksčiau vykusias, 
išskiriant Expo-67. Mat, šiais 
metais pensionieriams ir ki
tiems priveligiuotiems žmo
nėms į payilionus įžangos 
nereikia. Turbūt tuo ir pasi
naudoja. Nors pavilionų skai
čiumi ir menininkais paroda 
menkesnė, bet yra ir kuo 
pasigrožėti, kaip ko pasigro
žėti, kaip ko pasimokyti.

P-rė K.

Darbo liaudies
sūnus

Bearing the name of the 
famous Lithuanian composer 
and artist Mikalojus Čiurlio
nis, the Vilnius School of Fine 
Arts is renowned for its 
unique structure and teach
ing methods. This experi
mental school, which focuses 
on a diversity of talents, 
incorporates music, choreo
graphy and fine arts depart
ments. The founders, out
standing cultural figures of 
Lithuania, hoped that train
ing future musicians, dancers 
and artists in a single school 
would help provide a more 
rounded education.

Today, more than 15 years 
since it was established, the 
school successfully fulfills its 
objective by supplying the 
aspiring young artists with a 
good general background 
plus theoretical and practical 
training.

It goes without saying that 
the first requirement for 
entrance is talent. To single 
out candidates, the teachers 
keep in close contact with 
kindergartens and schools, 
and follow the children’s art 
contests held throughout the 
republic. And, of course, 
they comply with individual 
requests from parents to 
evaluate the gifts of the 
children. In short, they do 
whatever is necessary to spot

Žymioji kovotoja už 
Puerto Rico laisvę

Eneida Vasquez
Jungtinės Tautos, N. Y. — 

Jungtinių Tautų Dekoloniza
cijos Komitete, kuris svarsto 
Puerto Rico nepriklausomy
bės klausimą, kalbėjo Mrs. 
Eneida Vasquez. Ji yra žymi 
Puerto liaudies veikėja. Ją 
komitete liudyti ir kalbėti už 
nepriklausomybę atsiuntė 19 
įvairių politinių, kultūrinių 
bei religinių organizacijų.

Charles Spektor
Šis jaunas kovotojas yra 

Komunistų Partijos kandida
tas į New Jersey valstijos 
gubernatorius. Charles 
Spektor yra jaunas darbinin
kų klasės sūnus ir atsidavęs 
jos reikalų gynėjas. Piliečiai 
turės progą jam patikėti val
stijos vairą.

PRANCŪZIJA JI 
IŠVARĖ LAUKAN

Paryžius. — Prancūzijos 
valdžia, nenorėdama nusidėti 
Jungtinėms Valstijoms, išde- 
portavo arba išvarė laukan 
buvusį Amerikos žvalgybos 
(ČIA) agentą Philip Agee. 
Mat, jis dabar pasidarė žval
gybos priešu ir jos agentų 
kriminališkus darbus kelia 
aikštėn.
KOVOTOJA UŽ
CIVILINES TEISES

Louisville, Ky. — Mrs. 
Anne Braden yra pasižymė
jus ir nenuilstanti kovotoja 
už liaudies reikalus. Reakci
ninkai ją persekioja. Antai 
rugpiūčio 18 d. jie susprogdi
no jos automobilį prie pat jos 
namų. Laimė, kad buvo tuš
čias, tai niekas nenukentejo. 
Tai nebe pirmas toks prieš ją 
niekšų darbas. Šis jau trečias 
jos automobilis, susprogdin
tas per paskutinius aštuone
rius metus.

talent early. The music de
partment admits children 
from the first grade, the 
dance department those who 
have completed the first 
three grades, and the art 
department those who have 
completed the first four 
grades.

At present some 750 girls 
and boys are being taught by 
220 teachers at the Čiurlionis 
School. All the training is 
geared to developing the 
individual capacities of each 
pupil while enlarging the 
area of his or her artistic 
interests. The creative con
tacts among the pupils of the 
different departments are 
very close, allowing all of 
them to critically analyze 
each other’s work. The musi
cians and dancers assess the 
work of the young artists, 
and, in turn, the artists go to 
the concerts and dance reci
tals. The children also attend 
professional exhibitions and 
performances together. By 
arrangement with the Phil
harmonic Society and the 
Opera and Ballet Theater of 
the Lithuanian Republic, pu
pils of the Vilnius School of 
Fine Arts are admitted free 
of charge.

As a matter of fact, many 
things are free at the school: 
not only instruction, living 
accommodations and meals 
but also musical instruments 
and materials for drawing, 
painting and sculpture.

The very air of the school 
is permeated with art. Win
dows with stained glass de
signs, corridors hung with 
pictures and statues in the 
courtyard —all the handi
work of the children—crea
ted an impressive atmo
sphere. One of the rooms is a 
veritable museum of folk art 
where all kinds of table ware, 
knick-knacks and drawings 
done by the pupils during 
their summer session are on 
view. This museum has be
come a well-equipped studio 
where the children can study 
the folk arts, which receive 
as much attention as the 
classical subjects.

During their vacations the 
pupils of all three depart
ments go on field trips to the 
different districts of Lithua
nia to become familiar with 
the local landscape, people, 
folk art, songs, music and 
dances. These concrete artis
tic images blend well with 
the more formal instruction 
the pupils receive in school.

The exhibition of paintings 
and sculptures by students of 
the Čiurlionis School of Fine 
Arts was quite a success both 
in the republic and far be
yond. High praise was given 
the school’s chorus, string 
orchestra and violin ensem
ble when they performed in 
Moscow, Leningrad and oth
er Soviet cities, as well aš 
abroad—in Poland, the Ger
man Democratic Republic, 
Czechoslovakia and Holland.

When they graduate, the 
students have both a secon
dary education and a corres
ponding specialty in one of 
the arts. As a rule, they 
either enter the conservatory 
or the art institute, or join 
the dance company of Lithua
nia’s Academic Opera and 
Ballet Theater (usually as 
members of the corps de 
ballet), where they have the 
opportunity to grow into 
leading dancers.

Among the school’s alumni 
are many very well-known 
people both in the visual and 
performing arts from Lithua
nia and elsewhere in the 
country.

Novosti Press Agency

HOLLYWOOD, CALIFORNIA

Mirus

Marian Bry done—Jack
Reiškiame gilią užuojautą jos sesutei Ievai 

Mizarienei bei visiems jos giminėms ir artimie
siems.

F. Bražinskas B. ir N. Skublickai
J. Bražinskas A. Yakštis
J. Lazauskienė W. ir A. Yuskovic

HOLLYWOOD, CALIFORNIA

Mirus

Marian Bry done—Jack
Reiškiu gilią užuojautą jos sesutei Ievai Mizarie

nei, visiems giminėms ir artimiesiems.

HELEN SI AURIS
St. Petersburg, Fla.

BRIDGEPORT, CONN.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Juozas Strižauskas
Mirė 1976 m. rugpiūčio 29 d.

Mano mylimas Juozeli lai būna Tau lengva ilsėtis 
šioje žemelėje, toli nuo savo brangios gimtinės 
Lietuvos. Tu esi ir būsi mūsų širdyse ant visados.

MARIJONA STRIŽAUSKIENĖ, žmona 
Sūnus CLEM, marti, anūkai ir pro-anūkiai

MIAMI, FLA.

Mirus

John Koch
Reiškiu gilią užuojautą jo žmonai Marie ir visiems 

artimiesiems.
HELEN ŽILINSKAS

Augusta, Maine

PHILADELPHIA, PA.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Paulina Gurkliūtė Walant
MIRĖ j

1974 m. rugsėjo 3 d.
Ji mirė auto nelaimėje. Paulina buvo ilgametė 

“Laisvės” ir “Vilnies” vajininkė.
Liko nuliūdę vyras Frank, sūnus Charles, marti 

Norma, anūkai, Lietuvoje brolis Povilas ir sesutė 
Adelė.

FRANK WALANT—vyras

ST. PETERSBURG, FLA.

Mirus

Antanui Ruseckui
Reiškiame nuoširdžią užuojautą sūnums Valen

tine Westboro, Mass.; Joseph ir Vincent, Worces
ter, Mass.; dukrai Katryn Stevens, Worcester, 
Mass.; visiems giminėms ir artimiesiems.

J. Shtukas A. A. Jociai
P. A. Aleknai J. Puishes
A. Pakalniškienė J. M. Kriščiūnai
P. Mockapetris V. M. Repečkai
W. Dubenderis J. Šarkiūnai
J. Stančikas J. Harmatiuk
V. V. Bunkai M. Zakanko
J. P. Keller Z. Novak
A. Budris W. M. Žukai
J. Judickas S. V. Kuzmickai
J. Gendrenienė G. N. Evans
D'. Mikalajūnienė R. H. Feiferiai
M. Cepelienė J. H. Dobrow
Jabi White L. Strack
R. Krasauskas M. Klishes
W. K. Kelly A. M. Račkauskai
J. Andruk N. Petronienė
P. V. Budroniai P. Semėnienė
A. Bruwer J. B. Vaitkai

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Joseph J. Garszva
Undertaker and Embalmer

HAVEN HILL FUNERAL HOME, INC.
104-38 Jamaica Ave., Richmond Hill, N. Y. 11418 

Telefonas: 846-1970
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“MES REIKALAUJAME DARBO!”

New Yorkas. — Po obalsiu “Mes reikalaujame darbo" šio didmiesčio jaunieji bedarbiai 
surengė demonstraciją Wall gatvėje prie Stock Exchange. Nors demonstracija buvo 
rami, bet ją žvėriškai užpuolė policija ir išblaškė. 15 jaunuoliu suareštuota. Policija 
nesiskaitė su jokiomis bedarbių jaunuolių teisėmis. Kaip žinia, mūsų šalyje nėra tokio 
daikto, kaip žmogaus teisė į darbą ir duoną. Policija tiktai dar kartą tą faktą storai 
pabrėžė. Tu, jaunas darbininke, jau neturi teisės mūsų New Yorko gatvėse net 
demonstruoti už darbą ir duoną!

DETROIT, MICH.
Mirė mūsų vajininkai ' West ligoninėje. Buvo pašar- 

Vera Smalstienė vota Charles Step laidotuvių
Rugpiūčio 2 d. mirė visiems namuose. Paliko dideliame 

gerai žinoma pažangietė, lai- nuliūdime dukrą Anne Heldt, 
kraščių vajininkė Vera Smal-į žentą, tris anūkus ir vieną 
stis, sulaukusi 83 metų am- proanūkę. Laidotuvės buvo 
žiaus. Ji mirė Grace North i rugpiūčio 5 d. 1 vai. popiet.

VAJUS
GAVIMUI “LAISVEI” NAUJU SKAITYTOJU IR 

ATNAUJINIMUI UŽSIBAIGUSIU 
PRENUMERATŲ

VAJUS PRASIDĖS RUGSĖJO 1 IR TĘSIS TRIS 
MĖNESIUS IKI ŠIŲ METŲ LAPKRIČIO 30.

Kviečiame į Talką
Kviečiame i talką visus buvusius vajininkus ir 

labai laukiame naujų vajininkų. Gerai susiorgani 
zuokime šiam darbui ir veikime su pirma vajaus 
diena. Rūpinkimės aplankyti kuo daugiausia namų 
vajaus reikalu ir kalbinti žmones užsisakyti "Lais
vę.”

DOVANOS VAJININKAMS 
1-ma $50; 2-ra 45; 3-čia $40; 4-ta $35; $5-ta $30; 
6-ta $25; 7-ta $20; 8-ta $15; 9-ta $12; 10-ta $10;

KREDITAVIMO PUNKTAI
Kontestantams kreditavimo metodai tokie: už 

naujus skaitytojus 1 punktas nuo 5 centų, už 
atnaujintas prenumeratas 1 punktas nuo 25 centų. 
Už aukas arba pelnus nuo parengimų 1 punktas nuo 
50 centų.

KREDITĄ UŽ AUKAS DUOSIME KONTES
TANTAMS (VAJININKAMS) TIK JEIGU JIE 
PATYS PRISIUS PINIGUS. PINIGAI GAUTI 
PER KITUS NEBUS KREDITUOJAMI VAJININ
KAMS.

$15,000 FONDAS
Apart jeigu už prenumeratas ir skelbimus, turime 

ieškoti kitokių šaltinių biudžeto sukėlimui, kad 
“Laisvė” gyvuotų. Per šį vajų sieksime ir vėl šiam 
svarbiam reikalui sukelti $15,000 fondą. Tai 
padarykime aukomis ir pelnu nuo parengimų.

Užsakykite “Laisvę” Savo Giminėms 
Ar Draugams Į Lietuvą. Jie Bus 
Jums Dėkingi Už Tą Dovaną.

* * *
“LAISVĖS” KAINOS AMERIKOJE

IR UŽSIENIUOSE:
Amerikoje $10 metams, $5.50 pusei metų.
Kanadoje $10.00 metams, $5.50 pusei metų 
Lietuvoje $12.00 metams, $6.50 pusei metų 
Kitur užsieniuose $12.00 metams, $6.50 pusei metų

Visais vajaus reikalais rašykite:

Laisvė
102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. ¥., 11417

Tam tinkamą prakalbą pasa
kė laidotuvių direktoriaus pa
dėjėjas, o privatiškai palaido
ta Woodlawn kapinėse.

Velionė per daug metų 
buvo pažangių laikraščių 
“Vilnies” ir “Laisvės” vajinin
kė. Priklausė prie visų pažan
gių organizacijų—LDS 21 
kuopos, LLD 52 kp., Moterų 
Pažangos klubo ir Detroito 
Lietuvių klubo.

Per pastaruosius kelis me
tus velionė buvo išvažiavusi 
ir apsigyvenusi St. Peters- 
burge, Fla., bet kuomet su
sirgo, jos dukrelė ją atvežė į 
Detroitą. Buvo slaugymo na
muose. Ten smarkiai susir
gus, buvo nuvežta j ligoninę, 
kur numirė.

John Bublevsky
Rugpiūčio 8 d. mirė visiems 

žinomas John Bublevsky, ar
ba kaip mes visi jį žinojome— 
Jonas Bubliauskas. Jis mirė 
Oakwood ligoninėje. Laidotu
vės buvo rugpiūčio 10 d. 
Laidotuvių namuose ir Wood- 
mere kapinių koplyčioje gra
žiai atsisveikinimo prakalbą 
pasakė Servit Gugas, nacio
nalinis LDS prezidentas. Po 
laidotuvių visi dalyviai susi
rinko į Detroito Lietuvių 
klubą ir buvo pavaišinti ska
niais pietumis.

Velionis paliko dideliame 
nuliūdime dukrą Valerie 
Moore ir šeimą, gyv. Kalifor
nijoje; dukrą Aldoną Kardas 
ir sūnų John Blair ir jų 
šeimas, gyv. Detroito apylin
kėje, brolienę Frances Clark 
ir daug draugų.

Velionis Jonas Bubliauskas 
gimė 1886 metais vasario 27 
d. ir buvo 91 metų, kai mirė. 
Jis paėjo nuo Telšių, Žemaiti
joje. Buvo palaidotas prie 
savo žmonos Valeria, kuri 
mirė 1955 metais. Jis buvo 
pažangus žmogus, priklausė 
prie LLD 52, kuopos, LDS 21 
kp. ir Detroito Lietuvių klu
bo. LLD ir LDS kuopose per 
daug metų užėmė svarbias 
vietas valdybose, kaip tai 
sekretoriaus ir iždininko vie
tas.

Per visą savo gyvenimą 
skaitė “Vilnį” ir “Laisvę” ir 
buvo ne tik tų pažangių 
laikraščių vajininkas, bet ir 
korespondentas. Velionis bu
vo visų mylimas žmogus.

Mes detroitiečiai liūdime 
netekę virš minėtų draugų ir 
sakome Verai ir Jonui: ilsėki 
tės ramiai šaltojoje žemelėje, 
o giminėms ir draugams reiš
kiame didelę užuojautą.

Stefanija

Chicago, Ill.
“LAKSTUČIU” 
BANKETAS IR 
KONCERTAS NEPERTOLI

“Lakštutės,” tai yra plačiai 
žinomų solisčių grupė, ruošia 
banketą ir koncertą, kuris 
bus spalio 9 d., 1 vai. popiet, 
Golden Ox South-Restaur
ant, 6250 W. 63rd St.

Tuo pobūvio suruošimu rū
pinasi Amerikos Lietuvių 
Moterų Kultūros draugija, 
Roselando Lietuvių Moterų 
klubas, Cicero Lietuvių Mo
terų klubas ir pačios solis
tės—Estelle Bogden, Vanda 
Gaidam, Helen Bordner ir jų 
vadovė Valeria Urbikas.

Visi žinome, kad esame 
išsiilgę gražių lietuviškų dai
nų, tad šis mūsų “Lakštučių” 
koncertas tokioj šaunioj vie
toj tikrai bus mene “atsigai
vinimas.”

Tikiuosi, kad visi, kas tik 
mėgsta dainą ir draugišką 
pasisvečiavimą, pasistengs 
būti šio pobūvio dalyviu. 
Bilietas asmeniui $7.50.

Lauksiu plačios kooperaci
jos iš visų geros valios, meną 
mėgstančių lietuvių.

Helen Pažarskaitė-Bordner

APDOVANOJO 
LAIKRAŠČIUS

Pirmadienį į “Vilnies” raš
tinę buvo užėjusi Frances 
Norbutienė. Ji pažangios 
spaudos reikalams paliko visą 
šimtą dolerių—po $50 “Vil
niai” ir “Laisvei.”

Reikia pasakyti, kad drg. 
F. Norbutienė dažnai gražiai 
paremia pažangią spaudą. Ji 
yra visų pažangių organizaci
jų narė, o ypač dažnai lanko 
Amerikos Lietuvių Moterų 
Kultūros draugijos susirinki
mus. V-tė

Petaluma, Cal.
PAVYZDINGOS 
VESTUVĖS

Sis miestelis randasi kele
tas mylių į šiaurę nuo San 
Francisco. Čia nuo seniai 
gyvena Francis ir Aldona 
Fitzgibbons ir jų dukra Fran
ces. Aldona yra pusseserė 
Onos Visotskienės, našlės ve
lionio Vinco Visotskio, žino
mo buvusio energingo chorų 
ir stygų orkestrų organizato
riaus ir mokytojo Massachu
setts ir Connecticut valstijo
se. Ona Visotskienė gyvena 
arti Hartford, Conn., .miesto, 
yra ilgametė veikėja ir rėmė
ja garsiojo Laisvės Choro ir 
pažangių organizacijų.

Aldona Fitzgibbons ir duk
tė yra narės LLD 153 kp. San 
Francisco. Į retą kurį mūsų 
parengimą jos neatvažiuoja ir 
neapdovanoja skaniais keps
niais, nors joms kelionė tolo
ka.

Rugpiūčio 19 d. duktė 
Frances suėjo į šeimynišką 
gyvenimą su artimu kaimynu 
Bernard Bud Nahmens (vo
kiečių kilmės). Mr. Nahmens 
yra melžiamųjų karvių ir 
arklių auklėjimo ūkio savinin
kas.

Jaunosios tėvai pakvietė 
vestuvių dalyvius į Sonomo 
Joe’s restoraną. Dalyvių bu
vo apie šimtas. Ten radome 
puikiai gėlėmis papuoštus 
stalus, uniformuotas patar
nautojas. Stygų orkestras 
grojo ttipmentui pritaiky
tas melodijas. Kai jaunave
džiai pašoko, valgykla nu
skambėjo garsiais aplodis
mentais. Vedybų pokylis tę
sėsi iki prašvintančio ryto.

Linkime jaunavedžiams lai
mingo šeimyninio gyvenimo.

A. T-ka

Prieinama kaina išnuomojami 
4 kambariai, lietuvių name, 1 
blokas nuo Jamaica linijos 
traukinio stoties, tik blokas 
nuo Jamaica autobuso. Tele- 
fonuokit 235-0992.

Ieško namų du šuniukai, ge
ros veislės. Skambinti telefo
nu 235-0992.

Puikiai pasivaišinsi II e “Laisvės” vajaus proga
SEKMADIENI, RUGSĖJO 25 DIENĄ, 1 VAL. PO PIETŲ 

LAISVES SALĖJE, 102-02 LIBERTY AVĖ., OZONE PARK

BUS DUODAMI SKANUS PIETUS SU ĮVAIRIOMIS VAIŠĖMIS

Šiltai pasveikinome ir 
palinkėjome ilgų, šviesių 

ir laimingų metų
Praeitą penktadienį, rug

piūčio 19 d. susituokė mūsų 
žymiųjų laisviečių solistės 
Nelės ir Laisvės bendrovės 
direktorių tarybos pirminin
ko Povilo Ventų sūnus Povi
las su gražia, grakščia Miss 
Roslyn Bernstein. Draugai 
Ventai savo namuose jaunuo
liams suruošė tikrai lietuviš
kas vestuves. Jos tęsėsi net

Waterbury, Conn.
Rugpiūčio 21 d. įvyko graži 

išvyka (“autingas”) Vaitonių 
rezidencijoje, Waterbury, 
Conn. Išvykos tikslas buvo— 
paremti pažangiąją spaudą, 
spaudą.

Buvo labai skoningai pri
rengti valgiai pietums.

Visi atvykusieji buvo gero
je nuotaikoje, draugiškai pa
sikalbėjo įvairiais klausimais; 
maloniai ir gražiai praleido 
laiką.

Vaišėms pasibaigus, grįžu
sieji turistai iš Lietuvos, 
Amelia Yuskovic, Clem 
Strauss ir W. Dūda papasa
kojo apie savo įspūdžius. Visi 
atydžiai, su pasigerėjimu 
klausė jų pasakojimus. Ne
mažai buvo klausimų, į ku
riuos grižusieji turistai atsa
kė su paaiškinimais.

Išreikšta padėka šeiminin
kėms už skoningai prirengtus 
valgius ir vietos savininkams 
už suteiktą malonią vietą.

Ex-Waterburietis

ST. PETERSBURG, FLA.
Rugpiūčio 6 d. Lietuvių 

Piliečių salėje įvyko LLD 45 
kuopos susirinkimas. Jį pra
vedė Juozas Šarkiūnas. Val
dyba pateikė raportą iš kuo
pos veiklos.

J. Šarkiūnas priminė, kad 
vasaros metu nieko ypatingo 
pas mumis neįvyksta, nes 
daug organizacijos narių iš
vyko į įvairias vietas atosto
gų. O mes, likusieji, kad ir su 
trumpa pertrauka, bandom 
palaikyti organizacinę veiklą. 
Mūsų darbštus šeimininkai 
M. ir A. Raškauskai visuo
met pagamina pietus ir mes 
susirenkam papietauti ir 
draugišką praleisti popietę. 
Laukiam rudens atvėstančio 
oro ir sugrįžtančių visų gerai 
nusiteikusių.
KLUBO VEIKLA

Rugpiūčio 13 dieną nuosa
voje salėje klubiečiai turėjo 
mėnesinį susirinkimą. Jį pra
vedė prez. V. Bunkus. Pir
miausia tylos minute buvo 
pagerbti mirę klubo nariai; 
Antanas Ruseckas ir Vera 
Smalstienė. Vera prieš me
tus laiko paliko St. Peters- 
burgą, mirė Detroit, Mich.

Klubo valdyba pateikė ra
portą. V. Bunkus pranešė, 
kaip jau žinote, kad pobūvių 
neturėjome per dvi savaites.

Tačiau ne visi turėjo progą 
pailsėti, nes buvo nutarta, 
kad reikalinga pertvarkyti 
kiemą automašinų pastaty
mai, taipgi ir salės viduje 
kaip ką sutvarkyti.

Už kooperaciją ir pagelbėji
mą sutvarkyti būtinus reika
lus, Valys Bunkus dėkoja 
klubiečiams Juozui Dobrow, 
J. Keleriui, J. Šarkiūnui, P. 
Aleknai.

Finansų sekr. A. Pakalniš
kienė pateikė klubo finansų 
stovį. Be kita ko, priminė, 
kad iš klubo iždo buvo paskir
ta $15 Salvation Armijai.

Iždininkas J. Dobrow suti

dvi dienas—šeštadienį ir sek
madienį. Sekmadienį ir aš 
turėjau laimę dalyvauti. Ilgai 
šios sueigos nepamiršiu.

Apart grupės vietinių lais
viečių, draugų Ventų šeimos 
draugų ir bičiulių, vestuvėse 
dalyvavo keletas svečių 
(aidiečių) ir iš New Jersey. 
Juos atvežė Aido Choro mo
kytoja Mildred Stensler. Bet 
niekas iš mūsų nesitikėjome 
sueigoje matyti ir sutikti 
svečią iš Tarybų Lietuvos, po 
dviejų mėnesių viešnagės 
Amerikoje grįžtantį į gimtinę 
Lionginą Pažūsį. Taip pat su 

Lionginas Pažūsis
mumis dalyvavo ir jau gerai 
visiems žinomi Banga ir Jo
nas Lukoševičiai. Jie Liongi
ną ir atvežė į vestuves.

Dar kartą visų laisviečių 
vardu noriu palinkėti jaunuo
liams Paul ir Roslyn didžiau
sios laimės šeimyniniame gy
venime. Rep.

ko su sąskaita. Iš renginių 
komisijos pranešimo pateikė 
P. Alekna ir P. Mockapetris. 
Raportai buvo priimti.

Susirinkimas nutarė, kad 
organizacijų renginiai vyks 
mūsų įprasta eiga kiekvieną 
šeštadienį.
MIRĖ

Rugpiūčio 8 diena St. Pe- 
terburg General ligoninėje 
mirė Antanas Ruseckas; buvo 
92 metų amžiaus, gimęs Lie
tuvoje. Paliko liūdinčius tris 
sūnus, vieną dukrą ir jų 
šeimas, gyvenančius Worces
ter, Mass. John S. Rhodes 
koplyčioje Dainos Mylėtojų 
choras padainavo momentui 
pritaikytas dainas. Vadovavo 
Adelė Pakalniškienė. Aldona 
Aleknienė pasakė atsisveiki
nimo kalbą, apibūdino velio
nio nueitą gyvenimo kelią. 
Priminė, kad A. Ruseckas 
visą savo subrendusį gyveni
mą buvo pažangių organizaci
jų narys, stambus rėmėjas 
pažangios spaudos. Įsikūrus 
Lietuvių Piliečių klubui, jis 
su stambia suma tapo klubo 
garbės narys.

Rugsėjo 11 dieną palaido
tas Memorial Park kapinėse.

Laidotuves tvarkė Povilas 
ir Aldona Aleknai. Po laido
tuvių palydovai buvo pa
kviesti į Lietuvių Piliečių 
klubą. Reiškiu gilią užuojautą 
velionio artimiesiems.

PRANEŠIMAI
Rugpiūčio 27 /dieną klubo 

pobūvis, pietūs 1)2 vai.
Rugsėjo 3 dieną LLD 45 

kuopos susirinkimas, pradžia 
10:30 vai. ryto, pietūs 12 
valandą.

Rugsėjo 10 dieną klubo 
susirinkimas, pradžia 10:30 
vai. ryto, pietūs 12 vai.

Įvyks klubo salėje, 314-15 
Ave. So. Prašom visų įsitė- 
myti ir dalyvauti. 7

vV?Bunkienė

“Laisvės” direktorių 
dėmesiui

Direktorių susirinkimas 
įvyks pirmadienį, rugpiūčio 
29 dieną, 2 vai. po pietų, 
Laisvės salėje.

Visi dalyvaukime.
Valdyba

Mirė A. Kalvaitienė
Penktadienį, rugpiūčio 19 

d., staiga mirė Ona Kalvaitie- 
nė, sena Maspetho gyvento
ja, Niujorko Lietuvių Moterų 
Klubo ir LLD narė, “Laisvės” 
skaitytoja ir pažangaus judė
jimo rėmėja.

Kalvaitienė buvo pašarvota 
August Kodis šermeninėje 
Maspethe, palaidota Mt. Oli
vet kapinėse, taipgi Maspe
the.

Liko nuliūdime jos vyras 
Jonas, duktė Emily ir jos 
šeima.

Prašome šeimos priimti 
mūsų giliausią užuojautą.

Ieva Mizarienė

BRIEFS
Rain or shine, if it isn’t in 

the garden then it’s inside. 
Social activity goes on at 
Kershulises. This time Wal
ter’s friends came together at 
a dinner party to honor his 
89th birthday. This is a 
remarkable age indeed and 
more remarkable is the fact 
that Walter and Bernice Ker- 
shulis are still going strong 
with their organizational ac
tivities. Best wishes, health 
and happiness to both of 
them!

♦ ♦ ♦

Rudolf and May Baranik 
are spending their summer 
out of town, working in an 
artist’s colony. They will be 
back after Labor Day when 
more work will be waiting for 
them, teaching, exhibits, etc. 
Hope they enjoyed their 
summer and had some time 
left from their work for a 
little relaxation.

* ♦ ♦

Paul Venta, Jr.
I held him in my arms 

when he was a baby about 6 
months old. Look at him 
now—25 years old and mar
ried. Where have all those 
years gone?

I am talking about Paul 
Venta Jr. His parents gave a 
sumptuous two-day party for 
friends and relatives. It made 
me think of the weddings in 
the old country where they 
last for three days or longer.

Best wishes for health and 
happiness to the newlyweds.

♦ ♦ ♦

John and Ona Keraminas 
are getting to be celebrities. 
Since their pictures have 
been in “Vienybė,” “Laisvė” 
and now in “Newsday” it has 
attracted great attention. 
Because of their lovely home 
and their love for their work 
and both of their countries— 
Lithuania and America— 
they are receiving many let
ters and visitors. Ilse




