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Amerika—stambiausias 
ginklų pardavėjas

KRISLAI
Visų mūsų atsakomybė 
Ir jas reikėtų integruoti 
Mokslininko pastabos 
Jai nepavyko 
Užrūstino darbininkus

A. BIMBA
“Laisvės” metinis vajus 

jau vyksta. Jis tęsis tris 
mėnesius—rugsėjo, spalio ir 
lapkričio mėn. Mes visi nori
me ir linkime, kad vajus 
pavyks visų šimtu procen
tų. Bet gerų norų ir gražių 
linkėjimų neužteks. Reikalin
gos visų mūsų vieningos ir 
energingos pastangos. Sėk
mingas vajaus pravedimas 
yra visų skaitytojų ir rėmėjų 
atsakomybė. Jo sėkmingu 

. nepadarys tiktai vajininkai 
bei veikėjai.

Visi ir visos, draugai ir 
draugės, esate prašomi tai 
atsiminti ir pagal išgalę va
jaus pravedime ir padaryme 
pasekmingu aktyviškai daly
vauti.

Šiais laikais ne tik daug 
kalbama, bet ir nemažai pa
stangų dedama mokyklas ra
siniai integruoti. Nesveika 
nei vaikams, nei kraštui, kai 
vienoje mokykloje beveik tik 
baltieji moksleiviai, o kitoje 
beveik tik juodieji. Tai pui
kiai žino kiekvienas rimtai 
galvojantis amerikietis.

Bet argi sveika mokslei
viams ir kraštui, kai mokyk
los yra religiniai segreguo- 
tos? Ne, ne tik nesveika, bet 
ir neprotinga. Tai irgi turėtų 
būti aišku kiekvienam. Bet 
tokia segregacija pas mus 
Amerikoje egzistuoja ir apie 
jos panaikinimą niekas viešai 
nekalba.

New Yorke mes turime 
298 mokyklas, operuojamas 
Romos Katalikų bažnyčios. 
Jas lanko daugiau 200,000 
moksleivių. Jie atskirti nuo 
kitų moksleivių. Jiems į gal
vą kalama neapykanta ki
toms tikyboms.

Ir ši segregacija turėtų 
būti panaikinta.

Pittsburgho Universiteto 
Branduolinės fizikos labora
torijos direktorius profeso
rius Bernard L. Cohen smar
kiai kritikuoja tuos, kurie 
per spaudą bei televiziją ir 
radiją yra išgąsdinę ameri
kiečių plačiąsias mases radia
cijos pavojumi nuo gaminimo 
ir naudojimo branduolinės 
energijos. Jis smerkia ir 
tuos, kurie branduolinę ener
giją sutapatina su branduoli
ne bomba!

Mokslininkas Cohen teigia, 
kad nuo gaminimo ir naudoji
mo branduolinės energijos 
nėra tiek radiacijos, jog ji 
sudarytų žmopijai pavojų. 
Kaip tik priešingai: branduo
linė arba atominė energija 
yra mūsų išsigelbėjimas iš 
energijos krizės ir didžiausia 
žmonijai laimė.

O kas liečia branduolinę 
bombą, tai, sako prof. Co
hen, yra visiškai kitas klausi
mas. Jos nereikia tapatinti 
arba sieti su branduoline 
energija. Branduolinės bom
bos klausimas yra politinis 
klausimas ir jį reikia spręsti 
tiktai politiniai—valstybių 
susitarimu, kad ji nebūtų 
gaminama ir naudojama.

Mokslininko Cohen išve
džiojimai ir patarimas verti 
mūsų visų rimto apgalvoji
mo.

Darbo Dienos pertrauka Susitikimas ir derybos
baigėsi, kongresas 

vėl susirinko
Camp David

Washingtonas. — Po neil
gos pertraukos senatoriai ir 
atstovai praeitą trečiadienį 
^ėl susirinko į sostinę ir 
pradėjo posėdžiauti. Bene tik 
skubiausias prieš juos klausi
mas—1979 metų biudžeto 
priėmimas. Tikimasi gana 
smarkių ginčių.

Atstovų Rūmai jau priėmę 
1979. metų biudžetą $489.8 
bilijonų sumai, kuriame nu
matomas $39.8 bilijonų defi
citas.

Senato biudžetinis komite
tas yra pasiūlęs $489.5 bilijo
no biudžetą su $42.3 bilijono 
deficitu. Kai šį pasiūlymą 
Senatas apsvarstys ir nusta

Staigi, netikėta 
mirtis

Arkivyskupas Nikodim
Roma. — Rugpjūčio 5 die

ną per susitikimą ir pašneke
sį su naujuoju popiežiumi 
Jonu Povilu I—staiga nuo 
širdies smūgiomirė Rusų Or
todoksų bažnyčios galva ar
kivyskupas Nikodim. Velio
nis buvo taipgi Pasaulinės 
Bažnyčių Tarybų narys.

New Yorko valstijos gu
bernatoriaus pavaduotojai 
poniai Krupsak, kuri peršasi 
demokratams kandidate į gu
bernatoriaus sostą būsimuo
se rinkimuose, tenka skaud- 
džiai nusivilti. Ji tikėjosi, 
kad jos kandidatūrai pritars 
ir ją parems visos moterų 
organizacijos. Betgi šiomis 
dienomis Nacionalinio Mote
rų Susivienijimo didžiausias 
Manhattano skyrius su 1,200 
narių pasisakė už dabartinio 
gub, Carey kandidatūrą an
tram terminui!

Moterys prieš moterį! Tai 
skaudus smūgis Krupsak 
ambicijai būti pirmutine mo
terim užimti aukščiausią šios 
valstijos valdžioje vietą. Ži
noma, ji nenuleidžia rankų ir 
tikisi nominacijas laimėti.

Prezidento Carterio pa
tvarkymas, kad valdžios tar- 
nautojams-darbininkams ne
galima kelti algų daugiau 
kaip 5.5 proc., užrūstino ir 
prieš save sukėlė organizuo
tus darbininkus. Jie sako, 
kad akivaizdoje infliacijos ir 
kainų iškilimo iki debesų 
toks algų pakėlimo apriboji
mas 3,500,000 darbininkų 
yra nepateisinamas, nesude
rinamas su jų interesais. Jie 
sako, kad čia mes turime dar 
vieną pavyzdį, kaip Carteris 
nesiskaito su darbo liaudimi, 
kuri padėjo jam laimėti rin
kimus į prezidentus.
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tys galutiną sumą, tada abie
jų rūmų biudžetinės komisi
jos susirinks ir bandys išly
ginti skirtumus. Kai komisi
jos atliks tą darbą, dar kartą 
abu Rūmai atskirai aptars ir 
priims arba atmes bendra 
pasiūlymą. Kaip matome, 
procesas gana ilgas ir sudė
tingas.

Kitas diskutuojamas klau
simas, reikalingas greito 
sprendimo, tai federalinių 
taksų (mokesčių) mažinimas. 
Atstovų Rūmai jau yra priė
mę pasiūlymą numažinti mo
kesčius ateinančiais metais /
$16.3 bilijono. Senatui yra 
pasiūlyta $20 bilijonų suma. 
Čia irgi reikės skirtumus 
išlyginti susitarimu.

Žinoma, šioje Kongreso se
sijoje bus svarstoma visa eilė 
ir kitų klausimų. Kai kurie 
labai svarbūs, nes jie siejasi 
su šios šalies tarptautiniais 
santykiais, su užsienine poli
tika, su įvykiais Vidurio Ry
tuose, Afrikoje, su detente, 
su derybomis dėl apribojimo 
strateginių ginklų ir t. t.

Brasilia. — Brazilijos mili- 
tarė valdžia sako, kad Angli
ja, Vakarų Vokietija ir Ho- 
landija sutiko ją aprūpinti 
uraniumu gaminimui bran
duolinės energijos, ir, žino
ma, su laiku, branduolinės 
bombos. Už tai ji joms sumo
kėsianti $300,000,000.

Portugalija turi 
naują premjerą

Lisbon. — Po ilgų ginčų ir 
derybų Portugalija pagaliau, 
jau turi naują premjerą. Juo 
yra “bepartyvis” Alfredo No- 
bre da Costa.J Jis pats sakosi, 
kad jis nesitiki, jog jo suda
ryta vyriausybė galės ilgai 
išsilaikyti.

Costa užima socialisto 
Soares vieta, Naujosios vy
riausybės pasilaikymas daug 
priklausys nuo Socialistų 
Partijos nusistatymo. Ji ne
galės ilgai išsilaikyti, jeigu 
socialistai jai priešinsis.

New Delhi. — Nuo labai 
didelių lietų rytinėje Indijos 
dalyje įvyko daug didelių 
potvynių, kuriuose žuvo 42 
žmonės.

Šiuo laiku Tarybų Sąjungoje su vizitu lankosi senatorius 
Edward Kennedy. Nuotraukoje [dešinėje] jis Taškente, 
Tarybų Uzbeko sostinėje, kalbasi su vietiniu gyventoju.

Camp David, Md. — Nuo trečiadienio čia, kaip žinoma, 
posėdžiauja ir tariasi Vidurio Rytų reikalais Izraelio 
premjeras Begin, Egipto prezidentas Sadat ir Jungt. 
Valstijų prezidentas Carter. Nuotraukoje parodomas Sada- 
tas (kairėje ir Carteris aerodrome.

Japonai apie naująjį popiežių ir jo politiką
Japonijos laikraštis “Japan 

Times” pateikia įdomių ko
mentarų apie naująjį Katali
kų bažnyčios galvą. 700,000,- 
000 pasaulio katalikų vadą, 
popiežių Joną Povilą 1. Laik
raščio redakcija kreipia dė
mesį į tai, kad kardinolas 
Albino Luciani, Venecijos ar
kivyskupas, niekad netarna
vo Vatikano administracijoje 
bei diplomatų korpuse. Ta
čiau pačioje katalikų bažny
čioje jis buvęs plačiai žino
mas. Kadangi jis yra socialis
to darbininko ir valstietės 
motinos sūnus, tai dažnai 
užtardavęs paprastąjį žmo
gų-

“Tačiau jo simpatijos bied- 
niokui,” sako “Times,” “jo 
nepasuko į kairę. Kaip tik 
priešingai, jis yra pasižymė
jęs antikomunistas, kuris 
reikalavo bausti tuos kuni
gus, kurie simpatizuoja ko
munizmui. Jis aktyviai vedė 
kampaniją prieš augančią ko
munistų galią Italijoje, ir 
griežtai įsakė katalikams bal
suoti tik už Katalikų parti
ją—Krikščionis Demokra
tus.”

Japonų laikraštis storai pa
brėžia, kad popiežius Jonas 
Povilas I yra griežtai priešin

gas gimdymų kontrolei. Jis 
taipgi yra griežčiausiai nusi
statęs duoti moterims teisę 
kunigauti arba kunigams 
tuoktis ir auginti šeimas. 
Naujasis popiežius taipgi yra 
griežčiausias aborcijų (nu- 
traukimb nėštumo) priešas.

Vadinasi, visais tais plausi
mais, kurie šiandien Katali
kų bažnyčioje plačiai ir aš
triai diskutuojami, popiė^ 
žiaus Jono Povilo I pozicija 
yra reakcinė, priešinga ne 
tik paprastam žmoniškumui, 
bet ir blaiviam protui. Jis 
aktyviai kovos prieš tuos, 
kurie stoja už pakaitas, už 
šiokią tokią pažangą, už ka
talikiškame pasaulyje naujo
ves.

Kokią pozicija naujasis Va
tikano vadas užims tarptau
tiniuose santykiuose klausi
mais, detentės, taikos gyni
mo ir išlaikymo reikalais, 
“Japan Times” redakcijos 
komentarų nepateikia.

Už 40 vertės vaistus 
plėšia $2,500!

Adelaide, Australija. — 
Adelaide Universiteto che
mikai pagamina antivėžinių 
vaistų gramą už $40, bet 
Australijos vaistų rinkoje 
nuo vėžiu sergančių žmonių 
atplėšiama net $2,500 už tų 
vaistų gramą!

Vaistas vadinamas CIS 
Platinum. Chemikai sako, 
kad jiems žalios medžiagos 
gramas atsieina apie $25 ir 
jos pavertimas į vaistus apie 
$15. Bet pagamintus vaistus 
kontroliuoja kompanija, kuri 
už 10 miligramų ima $25—tai 
reiškia, kad už gramą pasi
daro du tūkstančiai ir penki 
šimtai dolerių.

Tubingen. — Šioje Vakarų 
Vokietijos dalyje rugsėjo 4 
d. įvyko gana tvirtas žemės 
drebėjimas. Tokio pajėgumo 
drebėjimas iki šiol čia nebu
vo žinomas. Keliolika žmonių 
sužeista.

Vancouver, Kanada. — Cia( 
prieš kelias dienas įvykusioje 
lėktuvo nelaimėje žuvo 11 
žmonių. Jų tarpe esą keletas 
ir japonų.

Washingtonas. — Jungti
nių Valstijų Ginklų kontrolės 
ir nusiginklavimos agentūra 
pripažįsta, kad ši šalis yra 
stambiausia ginklų pardavė
ja ir . eksportuotoja į užsie
nius. Net 30 procentų eks
portuotų ginklų į užsienius 
priklauso Jungtinėms Valsti
joms. Prancūzijai priklauso 6 
procentai. Vakarų Vokietijai 
ir Britanijai po 5 procentus. 
Agentūra sako, kad tų gin
klų 28 procentai priklauso 
Tarybų Sąjungai.

Jungtinės Valstijos par
duoda ir eksportuoja ginklų į 
užsienį už apie penkis bilijo
nus dolerių.

Agentūra pabrėžia, kad vi
sas pasaulis ginklavimuisi 
kasmet išleidžia 400 bilijonų

Naujienos iš Lietuvos
MIRĖ RAŠYTOJA 
IEVA SIMONAITYTĖ

Vilnius. — Rugpjūčio 27 
d., po ilgos ir sunkios ligos, 
eidama 82 metus, mirė Ieva 
Simonaitytė. Lietuvos Ko
munistų Partijos ir Respubli
kos vyriausybinių vadovų, 
įžymių visuomenės ir kultū
ros veikėjų pasirašytame ne
krologe pažymima, kad lietu
vių literatūra nereko vienos 
didžiausių kūrė jį, ištikimai 
tarnavusios savo kraštui ir 
gimtajam žodžiui, tvirtai su
sijusios su liaudies gyvenimu 
ir\jos istoriniu likimu. Ge
riausi rašytojos kūriniai jau 
yra įėję į klasikinį lietuvių 
litefratūros aukso fondą.

Ievos Simonaitytės nuopel
nai lietuvių literatūrai ir vi
sai daugianacionalinei socia
listinei kultūrai įvertinti 
aukštais vyriausybiniais ap
dovanojimais. Ji apdovanota 
dviem Darbo raudonosios vė
liavos, Tautų draugystės ir 
garbės ženklo ordinais, me
daliais. Ievai Simonaitytei 
buvo suteigtas Lietuvos TSR 
Liaudies rašytojos garbės 
vardas, paskirta respubliki
nė premija.

Į Vilniaus meno darbuotojų 
baltąją sąlę, kur buvo pašar
vota Ieva Simonaitytė, su
plaukė daug žmonių. Atiduo
ti paskutinę pagarbą liaudies 
rašytojai atėjo draugai Pet
ras Griškevičius, Antanas 
Barkauskas, Ksaveras Kai
rys, Vytautas Sakalauskas, 
Lionginas Šepetys ir kiti 
vadovaujantys partiniai ir 
tarybiniai darbuotojai, kultū
ros veikėjai.

Ieva Simonaitytė palaidota 
Vilniaus Antkainio kapinėse. 
Prie karsto duobės kalbėjo 
laidotuvių misijos pirminin
kas, Lietuvos TSR Rašytojų 
sąjungos valdybos pirminin

dolerių! Ir vis dar nesimato, 
kad tas ginklavimasis mažė
tų. Jis dargi kasmet didėja.

Kaltos kapitalistinės šalys, 
nes jos atmeta socialistinių 
kraštų siūlymą sustabdyti 
ginklavimosi varžybas ir eiti 
prie pilno nusiginklavimo.

Laimėjo stambią 
finansinę pagalbą

Columbus, Ohio. — Valsti
jos valdžia nutarė suteilCti 
finansinėje krizėje skęstan
čiam Clevelando didmiesčiui 
$20,700,000 pagalbos. Dabar 
viešosios miesto mokyklos 
galės atsidaryti rugsėjo 8 
dieną. Sakoma, kad be tokios 
pagalbos jos būtų negalėjus- 
sios laiku pradėti veikti.

kas poetas Alfonsas Maldo
nis, filologijos daktaras Jo
nas Lankutis, Respublikos 
kultūros ministras Jonas 
Bielinis, Lietuvos TSR Liau
dies rašytojas Juozas Baltu
šis, Klaipėdos Vykdomojo 
komiteto pirmininkas Alfon
sas Žalys, Priekulės viduri
nės mokyklos direktorė Ire
na Brazdeikienė. Išaugęs 
gelsvo Vilnijos smėlio kaubu
rėlis paskendo vainikuose, 
gėlėse.

Nuoširdūs pokalbiai
Lietuvoje viešėjo nuoširdi 

aktyvi pasaulio kovos už tai
ką ir moterų judėjimo veikė
ja Ksavera Karosienė ir pa
žangi JAV lietuvių veikėja, 
Lietuvos TSR nusipelniusi 
kultūros veikėja Ieva Miza- 
rienė.

Viešnias iš Amerikos priė
mė Lietuvos Komunistų Par
tijos Centro Komiteto pirma
sis sekretorius Petras Griš
kevičius. Susirinkime daly
vavo Lietuvos KP CK sekre
toriai Ringaudas Songaila ir 
Lionginas Šepetys, CK už
sienio ryšių skyriaus vedėjas 
Feliksas Strumilas. “Tiesos” 
laikraščio redaktorius Alber
tas Laurinčiukas, “Tėviškės” 
draugijos pirmininkas Pra
nas Petronis.

Petras Griškevičius supa
žindino viešnias su Respubli
kos ekonomikos ir kultūros 
laimėjimais, pažymėjo naujų
jų Tarybų Sąjungos ir Lietu
vos TSR konstitucijų reikš
mę, toliau žengiant progreso 
keliu, pabrėžė, kad Lietuvos 
Komunistų Partija aukštai 
vertina pažangiųjų Amerikos 
lietuvių kovą už taiką ir 
tarpusavio supratimą.

Nuoširdžių pokalbių metu 
viešnios papasakojo apie pa
žangiųjų JAV lietuvių veik
lą.

Lietuvos TSR Aukščiausio
sios Tarybos Prezidiumas su
teikė Ksaverai Karosienei 
Lietuvos TSR nusipelniusios 
Kultūros veikėjos vardą. 
Prezidiumo pirmininkas An
tanas Barkauskas pasveikino 
ją su šiuo garbingu apdova
nojimu, palinkėjo tolesnės 
vaisingos veiklos ir geros 
sveikatos. V. Petkevičienė

Sydney. — Australijos val
džia žada duoti Amerikos 
buvusiam prezidentui Ri
chard Nixonui viza, jeigu jis 
pažadės atvykti tiktai grynai 
asmeniniais sumetimais.
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LAISVĖ

Kas ką rašo ir sako

Įspėjimo ir smarkių 
žodžių neužtenka

Darbo Dienos proga, pagal tradicijų, ir šiemet šios šalies 
organizuotų darbininkų—darbo unijų vadas, Amerikos 
Darbo Federacijos-Industrinių Organizacijų Kongreso 
(A. F. L.—C. I. O.) prezidentas George Meany paskelbė 
pareiškimų, kuriame jis kreipia visos darbo liaudies dėmesį 
į reakcinio, stambiojo, monopolistinio kapitalo plačiausių 
vedamų propagandos kompanijų tikslu sunaikinti visas 
darbo unijas. Jis primena, kad kaip tik tokia kapitalo 
agresija buvo vedama pradžioje šio šimtmečio. “Tada, kaip 
ir dabar,” sako Meany, “daugelio samdytojų unijos buvo 
laikomos didele piktybe, nes jiems viskas, kas kenkė 
pasidaryti didžiausius pelnus, buvo ‘piktybė.” Tie melai, 
kurie buvo puoselėjami pradžioje šimtmečio, yra pakarto
jami šiandien, tie samdytojai nusprendė, kad darbo unijos 
sudaro tiesioginį pavojų jiems pasidaryti neribotus pel
nus.”

George Meany šimtu procentų teisus, kai jis sako, kad 
stambusis kapitalas šiandien yra pasimojęs sunaikinti 
darbo unijas. Bet kodėl jis tik šiandien tų pamatė? Juk ta 
agresija ne tik antiunijinės propagandos formoje, bet ir 
praktiškais ėjimais jau seniai vyksta. Antra, kur Meany 
programa tai kapitalo agresijai atmušti ir darbo unijas 
išgelbėti nuo sunaikinimo? Pareiškime jis jos nepasiūlo. Jis 
negali būti toks naivus, jog tikėtų, kad tam dideliam tikslui 
pasiekti, tai yra atmušti agresijų ir išgelbėti unijas nuo 
sunaikinimo, užteks gražios retorikos ir aštrių pasmerkimo 
žodžių.

Juk kaip tik tokios programos, praktiškų, konkrečių 
žygių stoka yra pastaraisiais keleriais metais visos eilės 
didžiųjų darbo unijų narių skaičiaus sumažėjimo pagrindinė 
priežastis. Per daugelį metų nesigirdi, kad mūsų darbo 
unijos vestų energingų kampanijų už įtraukimų į jų gretas 
milijonus neorganizuotų darbininkų.

Taigi, už darbo unijų susilpnėjimų, už šiandien iškilusį 
unijoms sunaikinimo pavojų, apie kurį George Meany 
kalba, kalta ne tik stambiojo kapitalo antiunijinė propagan
da, bet kaltas ir paties George Meany, keturiolikos 
milijonų unijistų lyderio ir jo kolegų, apsileidimas, 
nepaisymas, nepanaudojimas visų organizuotų jėgų prieš 
tų kapitalo propagandų, prieš agresijų.

Geras, protingas patarimas
Septynių narių kongresinė delegacija iš Vietnamo 

Socialistinės Respublikos sugrįžo su pasiūlymu, kad mūsų 
vyriausybė bei delsimo sunormalizuotų diplomatinius, 
kultūrinius bei ekonominius santykius su ta šalimi. 
Įsteigimas pilnų santykių padėtų užgydyti 'šios šalies 
padarytas žaizdas Vietname ir gražiai pasitarnautų pasauli
nei taikai.

Normalizavimui santykių su Vietnamu, žinoma, atkakliai 
priešinasi šaltojo karo vanagai, kuriems vadovauja prezi
dento Carterio patarėjas Zbigniew Brzezinski ir senatorius 
Henry Jackson.

Reikia tikėtis, kad tos delegacijos nariai nepasitenkins 
tik pasiūlymu normalizuoti santykius: jie ir rūpinsis savo 
pasiūlymui laimėti daugumų Senate ir Atstovų Rūmuose.

Labai rimti kaltinimai s
Jungtinių Tautų Dekolonizacijos Komitete, kuris svarsto 

Puerto Rico salos padėtį, liudijo Puerto Rico Taikos 
v Tarybos pirmininkė Eneida Vasquez. Ji parodė, kaip jau 

kelinti metai saloje darbuojasi F. B. I. (Federal Bureau of 
Investigation) agentai prieš puertorikiečių judėjimų už 
salos nepriklausomybę, ir kaip jie panaudoja visokius 
“triksus” tam judėjimui sudemoralizuoti. Be to, ji pareiškė, 
kad ir patys Jungtinių Valstijų valdininkai nesigaili jokių 
represijų salos gyventojus bauginti.

Tai rimti kaltinimai. Reikia manyti, kad jais susidomės 
visa pasaulinė organizacija.

Eneida Vasquez taipgi aštriai kritikavo Jungtines 
Valstijas už saloje laikymų militarinių jėgų. Kam ten jos 
reikalingos? Niekam kitam, kaip tik represijoms prieš 

\ nepriklausomybės judėjimų.
Beje, keletas ir kitų kalbėtojų komitete pasisakė už 

Puerto Rico salos nepriklausomybę.
Kaip žinoma, šiame komiteto posėdyje mūsų Jungtinių 

Valstijų vyriausybė nedalyvauja. Ji pareiškė, kad Puerto 
Rico sala yra grynai šios šalies vidinis reikalas ir kad 
pasaulinė organizacija bei jos Dekolonizacijos Komitetas 
neturi teisės į jį kištis.

Žinoma, kitaip mano kitos Jungtinių Tautų narės. Jos 
Puerto Rico salų laiko Amerikos kolonija, ir todėl jos turi 
ne tik teisę kištis į jos reikalus, bet ir pareigų—lygiai taip, 
kaip jos rūpinasi kitomis kolonijomis. Juk tik tam tikslui 
pasaulinė organizacija turi įsteigus ir Dekolonizacijos 
Komitetų.

TEBELAIKOMAS KALĖJIME
Jau kelinta savaitė “The 

N. Y. Times” reporteris 
M. A. Farber kalinamas 
New Jersey valstijos kalėji
me už atsisakymų teismui 
atiduoti savo užrašus, kurie 
laikraštyje nebuvo paskelbti, 
Dr. Jascalevičiaus bylos rei

kalais. Teismas patvarkė, 
jog tai yra teismo įžeidimas 
ir jį' pasodino už grotų, kol 
jis nepakeis savo nusistaty
mo. O nusistatymo Farber 
nekeičia. Jis sako, kad jam 
tų teisę garantuoja spaudos 
laisvė.

BALTGVARDIEClO 
SEILĖJIMAI JIEMS 
GRYNAS AUKSAS

Kaip žinia, šioje šalyje 
antitarybiniai rusai leidžia 
laikraštį “Ruskojo Stovo.” Ir 
ko to šlamšto leidėjai nebe- 
sugalvoja niekinimui ir šmei
žimui savo gimtinės ir jos 
žmonių! O tie jų sapaliojimai, 
mūsų “vaduotojams” yra 
gryniausias auksas. Antai 
Chicagos menševikai savo 
laikraštyje (rugpj. 22 d.) 
atsispausdinę kokio ten ruSo 
Marko Popovskio, J. Valaičio 
iš rusų kalbos išverstų sieks
ninį straipsnį “Sovietų moks
lininkų moralė,” kuriame yra 
išbjauriojami tarybiniai 
mokslininkai ir jų pasieki
mai. Tarybiniai mokslinin
kai, girdi, tiktai kopijuoja 
kapitalistinių šalių moksli
ninkų ųtradimus bei pasieki
mus, o jie patys nieko naujo 
nesukuria ir neatranda.

Pasiskaitykime:
“Statistikos skaitmenys 

skamba nugalimai: 1973 me
tais Sovietų Sųjungoje pri
skaičiuota 1 milijonas 169 
tūkstančiai mokslininkų. Iki 
1978 metų šis skaičius pakilo 
iki milijono dviejų šimtų 
tūkstančių. Šis faktas pasiro
dys dar labiau įspūdingu, 
atsiminus, kad prieš Spalių 
revoliucijų Rusija turėjo iš 
viso 11 tūkstančių 600 moks
lų daktarų. Padidėjimas šim
tų kartų. “Kiekvienas ketvir
tas pasaulio mokslininkas 
SSSR-joj,—tvirtina sovietų 
propaganda. Ir tatai tarsi 
įtikinamai liudija socializmo 
naudai. Kaipo dokumentinių 
knygų apie mokslo žmones 
autorius aš, vienok, ne kartų 
pažymėdavau, kad mano did
vyriai nemėgsta žodžio 
“mokslininkas.” Galų gale aš 
supratau, kame reikalas: šis 
žodis, pųimtas iš žurnalistų 
propagandinio leksikono, už
tušuoja, kas būtent priešais 
mus: žmogus mokslo—idėjų 
ir atradimų kūrėjas —ar 
mokslininkas—svetimų su
manymų plėtotojasį mokslo 
mašinos klerkas. Būtent šis 
sųvokų sukeitimas leidžia so
vietų propagandistams tvir
tinti, kad pas mus milijonas 
mokslininkų. Iš tikrųjų gi šio 
milijono 80 procentų-inžinie- 
riai technologai, chemikai, 
fizikai—yra eiliniai apdoroto- 
jai iš karo laboratorijų ir 
institutų, žmonės, kurie, su 
tuo bei kitu pasisekimu kopi
juoja karo žinybos naudai 
Amerikos raketų technikų, 
japonų elektronikų arba Va
karų Europos pramoninės 
chemijos pasiekimus. Jų as
mens ir mokslo kokybės 
neaukštos.”

Jau nekalbant apie rusų ir 
kitų tarybinių respublikų 
mokslininkų didžiulius pasie
kimus, paimkime Tarybų 
Lietuvos mokslininkus. Juk 
šiandien jie ir jų moksliniai 
darbai bei pasiekimai yra 
žinomi ir pripažinti visame 
plačiajame pasaulyje. O to
kiems rusiškiems popovs- 
kiams ir lietuviškiems gude
liams jie nėra jokie moksli
ninkai, o tik kopijuotojai 
Amerikos technikos ir Japo
nijos elektronikos!

DAR VIENAS 
KULTŪRINIO 
BENDRADARBIAVIMO 
PAVYZDYS

Kultūrinis bendradarbiavi
mas tarp Tarybų Lietuvos ir 
nūdienės Lenkijos atspindi 
tarp jų gerus, kaimyniškus 
santykius. O to bendradar
biavimo pavyzdžių nestinga. 
Štai “Eltos” pranešimas:

Šių metų rugsėjo 12-19 
dienomis Tarybų Lietuvoje 
vyks lenkų literatūros die
nos. Joms surengti sudaryta 
respublikinė organizacihė ko
misija, kuriai vadovauja 
LTSR rašytojų sųjungos val

dybos pirmininkas A. Maldo
nis.

Įvykusiame komisijos po
sėdyje parengtas ir aptartas 
renginių planas. Iškilmingas 
lenkų literatūros dienų atida
rymas įvyks Vilniuje. Po to 
svečiai iš Lenkijos kartu su 
mūsų respublikos rašytojais 
lankysis įvairiuose miestuose 
ir rajonuose, bus surengti 
draugystės mitingai, litera
tūriniai vakarai, susitikimai 
su respublikos kūrybine inte
ligentija, darbo žmonėmis, 
veiks lenkų knygos, liaudies 
meno ir meninės fotografijos 
parodos.”

TIE KOMUNISTAI SU 
TA SAVO PROPAGANDA 
UŽKARIAUJA PASAULI!

Taip teigia ir mus užtikri
na išsigandęs drebančiomis 
kinkomis Chicagos klerikalų 
“Draugo” redaktorius R. Vk. 
Savo vedamajame rugpjūčio 
28 d. jis duoda porų pavyz
džių. Pirmiausia paimkime 
mūsų vargšę Amerikų. Gir
di:

“Kai stebi Amerikoje ko- 
munikacijos priemones—te
levizijos, radijo ir spaudos 
perduodamas žinias ir patei
kiamus konventams apie po
litinius įvykius, tai taip ir 
neaišku, kam daugiau tar
nauja spauda, radijas ir tele
vizija, ar Amerikos intere
sams ar Rusijai ir jos sateli
tams. Tos komunikacijos 
priemonės per dešimtį metų 
spėjo prieš visų pasaulį ap
kaltinti ir morališkai sunai
kinti prezidentų, senatų, 
kongresų, valstybės saugu
mo institucijas (FBI ir ČIA), 
kariuomenę, policijų. Ameri
kiečiai patys save apsikaltino 
dėl Čilėje įvykusio pervers
mo, ir kur tik kas pasaulyje 
ne pagal komunizmo politikų 
įvyksta, lieka kalta Amerika. 
Europoje visi žino apie 
“biaurųjį amerikonų” (Ugly 
American). Kas sekė Vietna
mo karo eigų ir prisimena 
radijo, televizijos žinių 
transliacijas ir didžiosios 
spaudos propagandų prieš tų 
karų, tai žino, kad tas karas 
buvo vedamas taip, kad jo 
Amerika nelaimėtų.”

Kitas pavyzdys, ir dar 
“baisesnis,” tai tos komunis
tinės propagandos pasiseki
mas mūsų lietuvių išeivijoje. 
“Į tų propagandų,” šaukia R. 
Vk. “yra įkinkyta nemaža ir 
geros valios žmonių.” „

Nors vedamajo autorius 
atsisako suminėti, “kokie 
žmonės ir kuriose lietuvių 
grupėse jie yra įvelti,” bet 
akivaizdžiausiai aišku, kad 
jis turi mintyje savo kaimy
nus menševikus “Naujienų” 
pastogoje. Jam jau ir jie tų 
“komunistinę propagandų” 
puoselėja “mūsų lietuvių 
išeivijoje.” Prašome:

“Tokia propaganda, kurių 
mes vadiname žodžio teroriz
mu, varoma mūsų tarpe jau 
apie dešimt metų. Susidarė 
grupelė žmonių, kurie save 
vadina dideliais patriotais ir 
patriotizmo vardan terori
zuoja {taikinguosius mūsų or
ganizacijų žmones ir žymiuo
sius visuomenininkus. Jie 
garsiai šaukia prieš Pasaulio 
Lietuviu bendruomenės 
veiklų, niekina ateitininkų, 
skautų organizacijas, šmeižia 
jų vadus, vadindami juos 
komunistais, be sustojimo 
kalba ir rašo apie Jaunimo 
centro išvirtimų į komunizmo 
centrų, šmeižia ir niekina 
laikraščių redaktorius, žemi
na tų laikraščių leidėjus— 
vienuolijas. Išeitų, kad nebe
liko išeivijoje nė vienos orga
nizacijos, nebeliko nė vienos 
įstaigos ir nė vieno lietuvio, 
vadovaujančio organizacijai 
ar įstaigai, kuriais galėtume 
pasitikėti.”

VADOVAI, ŽMONĖS IR 
ŽMONIŠKUMAS 
SOCIALISTINĖJ 
SANTVARKOJ

Dienraštyje “Valstiečių 
laikraštis” (rugpjūčio 24 d.) 
korespondentas A. Bum- 
blauskas tuo klausimu patei
kia labai įdomių pastabų.

Padavęs keletu labai pras
tų ir gerų pavyzdžių, jis 
sako:

“Pasverti tiesų —sunkus 
darbas. Jis reikalauja daug 
laiko, daug dėmesio ir dar 
daugiau kantrybės, bet šis 
darbas reikalingas, duoda 
apčiuopiamų naudų. Jis—be 
jokių išlygų ir išskaičiavimų 
—būtinas, privalomas. Tie
sos žmogui reikia kaip oro. 
Jis negali kūrybingai dirbti, 
jeigu dusina neteisingumas. 
Jei žmogus dažnai patiria 
neteisingumų, pats ima gy
venti nesverdamas, nema
tuodamas savo žodžių, savo 
poelgių.

Būti žmonišku kiekvienų 
vadovų įpareigoja mūsų įsta
tymai, partijos politika, pati 
mūsų santvarkos prigimtis, 
kurios humaniškumų atspin
di kasdieninis rūpinimasis ta
rybinių žmonių darbo sųlygo- 
mis, sveikatos apsauga, išsi
lavinimu, kultūra.

Didelius uždavinius žem
dirbiams iškėlė TSKP CK 
liepos plenumas. Jo nutari
me pažymima, kad naujų 
etapų kovoje už tolesnį že
mės ūkio vystymų turi atitik
ti ir aukštesnis vadovavimo 
lygis, tobulesni organizacinio 
ir politinio darbo masėse 
metodai. “Ne tik gamyba, 
bet ir žmonių santykiai, jų 
buitis, kultūra, psichologija, 
sųmoningumas yra nuolatinio 
partijos dėmesio objektas,” 
—pabrėžė draugas L. Brež-< 
nevas. Tie vadovai, k^jie 
geriau pažins žmogų, pasiti
kės juo, gerbs ir mylės jį, 
greičiau sutelks kolektyvus 
partijos programai įgyven
dinti.”

PENKTADIENIS, RUGSĖJO (SEPTEMBER] 8,^978

TARPTAUTINĖMIS TEMOMIS

Branduolinei 
katastrofai—ne!

Masiniais mitingais ir de
monstracijomis pasaulio vi
suomenė pagerbė Japonijos 
Hirošimos ir Nagasakio 
miestų atominių bombarda
vimų, kurių metu žuvo de
šimtys tūkstančių žmonių, 
aukų atminimų. Siaubingas 
Amerikos kariaunos nusikal
timas, dėl kurio dar iki šiol 
miršta žmones, dar kartų 
buvo griežtai pasmerktas 
Prahoje ir Hanojuje, Stock- 
holme ir Delyje, New Yorke 
ir Nikozijoje, Londone ir 
Melburne.

Taigi šį kartų, kaip ir 
ankstesniaisiais metais, pa
saulinę veiksmų už branduo
linio ginklo uždraudimo die
nų, kai žmonija pagerbia 
atominių bombardavimų 
aukų atminimų, buvo galvo
jama ne tik apie praeitį, bet 
ir apie ateitį. Planetos žmo
nės nenori, kad pasikartotų 
baisi tragedija. Jie reiškia 
pasipiktinimų reakcingų Va
karų sluoksnių ir pirmiausia 
Amerikos imperializmo poli
tika, tuo, kad jie toliau kuria 
naujas masinio naikinimo 
priemones, sabotuoja Tary
bų Sųjungos ir kitų socialisti
nių šalių iniciatyvas pažaboti 
ginklavimosi varžybas ir už
tikrinti visuotinį bei visiškų 
nusiginklavimų.

Jungtinės Valstijos atkak
liai vykdo kursų, kurio tiks
las visokeriopai didinti savo 
karinį potencialų. Ypač sten
giamasi kurti ir vystyti bai
siausių rūšių ginklus, kurie 
labai didina termobranduoli
nės atmosferos grėsmę. Ofi
cialiais Pentagono duomeni
mis, Jungtinėse Amerikos 
Valstijose šiuo metu kuria
mos arba gaminamos di
džiausios ginklų sistemos, 
kainuojančios iš viso daugiau 
kaip 200 milijardų dolerių. 
Jų tarpe—sparnuotosios ra

SPECIALIAI “LAISVEI”

Gerbiami Bičiuliai,
Sveikinu Jus ir žilosios 

Žemaitijos seno miestelio 
Kvėdarnos. Manau, Jums ir 
visiems skaitantiems laik
raštį, bus įdomu, išgirsti ko
kie vietovių pavadinimai Že
maitijoje ir iš ko jie kilę. Šį 
kartų Jums papasakosiu apie 
kai kuriuos Kvėdarnos apy
linkės pavadinimus.

Pirmiausia tai Kvėdarnos 
miestelio pavadinimas yra 
kilęs nuo per miestelį tekan
čio upelio Kvėdarnoje pava
dinimo. Ir dabar dar seni 
žmonės kai kada sako. Kvė- 
daina. Toks miestelio pavadi
nimas yra minimas ir rašyti
niuose šaltiniuose iki Pirmo
jo. pasaulinio karo. Po pirmo
jo pasaulinio karo miestelį 
pradėjo vadinti Kvėdarna. 
Beje, caro valdininkai mies
telio pavadinimą buvo suru
sinę ir pavadinę kažkokio 
tai didiko Konstantino garbei 
Konstantinovo. Rusiškas pa
vadinimas žmonėse neprigi
jo.

Greta Kvėdarnos miestelio 
yra Kvėdarnos kaimas, kurį 
vietiniai žmonės miesto kai
mu vadina.

Netoli Kvėdarnos yra Ge- 
niotalio kaimas. Jo pavadini
mas kilęs nuo Geniotalio upe
lio, kuris pavadinimų gavo iš 
dviejų Kvėdarnos miestelyje 
sutekančių upelių Genioto ir 
Kvėdarnalės. Yra ir Genioto 
kaimas, pavadinimų gavęs 
nuo per kaimų tekančio Ge
nioto upelio. Kitas kaimas 
Paragaudis pavadinimų gavo 
nuo Ragaudos upelio, kuris 
per kaimų teka. Paragaudis 
—kaimas palei Ragaudų. Pa- 
pinaujo kaimas gavo pavadi
nimų nuo upelio vardo Pinau- 
ja (reiškia pagal Pinaujų). 
Bažnytkaimio Pajūralės var
das kilęs nuo Jūros upės 

ketos, mobilinio bazavimo 
tarpžinybinės balistinės ra
ketos MX, “Nimico” tipo 
atominis lėktuvnešis, atomi
niai kreiseriai, apginkluoti 
raketomis CM-2, branduoli
niai povandeniniai laivai 
“Traident,” tankai XM-1.

Ypatingų susirūpinimų ry
šium su šiais kariniais pasi
ruošimais kelia neutroninė 
bomba, kurių tautos pagrįs
tai pasmerkė kaip antihuma- 
niškiausių ir barbariškiausių 
ginklų, kaip baisių grėsmę 
visai žmonijai. Laikraščio 
“Washington Post” praneši
mu, šio ginklo šalininkai 
JAV vyriausybėje ir kongre
se dabar reikalauja, kad tuo
jau pat būtų paleistos dvi 
srautinė^ linijos: viena—ga
minti branduoliniams sviedi
niams ir užtaisams, kita— 
neutroniniams strypams, su 
kuriais ateityje bus galima 
panaudoti šiuos sviedinius.

Militaristiniai Pentagono 
planai liečia ne tik Jungtines 
Amerikos Valstijas, bet ir 
daugelį kitų pasaulio rajonų. 
Antai sutinkamai su nutari
mais, kurie buvo priimti ne
seniai Washingtone įvykusio
je agresyvaus NATO bloko 
tarybos sesijoje, artimiau
siais metais į Vakarų Europų 
bus papildomai pasiųsti pen
ki tūkstančiai tankų, daugiau 
kaip du tūkstančiai naikintu
vų, daugiau kaip 20 tūkstan
čių valdomų prieštankinių 
raketų. Neotroninis ginklas 
taip pat skiriamas Europai.

Pasaulio tautos yra tvirtai 
įsitikinusios, kad jos turi ir 
gali sužlugdyti pavojingus 
militaristų planus. Tam joms 
reikia dar glaudžiau sutelkti 
savo eiles, suaktyvinti veiks
mus, kad būtų vykdoma tai
kos, saugumo, tarptautinio 
įtempimo mažinimo politika.

J. Ramanauskas

(pagal Jūrų), kuri .prateka 
tarp Pajūralio ir Kvėdarnos.

Ant kelio, jungiančio dvi 
gyvenvietes per Jūros upę 
yra tiltas. Senovėje šį tiltų 
vadino Makdonaldo tiltu. 
Mat, per jį 1812 m. į Rusija 
žygiavo Napoleono kariuo
menė, vadovaujama Makdo
naldo.

Kaimo Alkupis pavadini
mas kilęs nuo Alkos upelio, o 
Tenenis nuo Tenenio upelio. 
Palokysdo kaimo pavadini
mas kilęs nuo Lokystos upe
lio. Prie Jūros, gražioje vie
toje yra vietovė vadinama 
Drungeliške. Pavadinimų ši 
vietovė gavo nuo žmogaus, 
čia gyvenusio pavardės 
Drungelas. Drungeliškėje 
yra sena originali koplyčia, 
kurių piktadariai išplėšė. 
Koplyčia valstybės saugoma. 
Netoli Kvėdarnos yra Capiš- 
kės kaimas, gavęs vardų nuo 
čia gyvenusio ūkininko Capo 
pavardės.

Nuo tose vietose gyvenu
sių žmonių pavardžių kilo šių 
vietovių pavadinimai: Kuka- 
riškė (Kukaris), Balčynė 
(Balčius), Pupšio dirvonas, 
Maskolija ir kt.

Kaip matome, daugelis 
vietovių pavadinimų Kvėdar
nos apylinkėje pavadinti 
upių ar ten gyvenusių žmo
nių vardais. Yra ir kitokios 
kilmės vietovių pavadinimų. 

, Linkiu Jums geriausios 
kloties!

Kęstutis Balčiūnas
Kvėdarnos vaistinės 

vedėjas, kraštotyrininkas

• Dulkių siurblys, skambiai 
pavadintas “Atomu,” buvo 
pagamintas 1900 metais Če
koslovakijoje. Atidirbęs savo 
amžių, dabar jis ilsisi muzie
juje.

/
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2. “Valstybė negali leisti,” 
“Valstybė turi būti” ir 1.1.

[Tęsinys iš praeito num.]
kovos prieš Tarybų valstybę 
placdarmą. Ir pagaliau pripa
žinęs Lietuvą de jure, Vati
kanas teberėmė Lenkijos šo
vinistų, palaikomų katalikų 
bažnyčios, agresiją prieš Lie
tuvą. Tarybų Rusija visados 
pripažino Lietuvos teisę į 
Vilnių. O Vatikanas? 1925 m. 
popiežius pasirašė su Lenkija 
konkordatą, kuriuo Vilniaus 
vyskupystė buvo perduota 
bažnytinei Varšuvos juris
dikcijai, o lenkų klerikalams 
buvo leista prievarta lenkinti 
lietuvius; lietuvių kunigai ir 
net vyskupai (paprastai ski
riami iki gyvos galvos) buvo 
šalinami iš pareigų okupuo
tose vietose- (žr. minimos 
knygos 15 psl.).

Tai kas gi šiuo atveju stojo 
už lietuvių tautines teises— 
Tarybų valdžia ar Vatika
nas?

Neaišku? Palyginkime dar. 
Socialistinė Lenkija krašto 
lietuviams stato mokyklas, 
sudaro sąlygas mokytis gim
tąja kalba, ugdyti saviveiklą, 
bendrauti su Lietuva. Tad ko 
buržuazinė emigracinė spau
da pradėjusi šaukti dėl lietu
vių padėties tame krašte? 0 
dėl to, kad ten katalikų 
bažnyčioje lietuviai negalį 
pasinaudoti gimtąja kalba. 
Bet juk bažnyčios vidaus 
tvarka nepriklauso valsty
bei. Lietuvių klerikalai sve
tur giria lenkų klerikalus ir 
atskirus vyskupus, kurie, 
girdi, kovoja prieš komunis
tus, už bažnyčios, sąžinės, 
tikėjimo ir t. t. laisves. Tad 
už kokią laisvę? Kurioje tau
tinės mažumos altoriaus pa
stangomis prievarta nutauti
namos? Taigi, kas ten už 
lietuvių teises—klerikalai ar 
komunistai? •

O jeigu Vatikanas pritarė 
lenkinimo politikai Vilniaus 
krašte, tai kas būtų buvę, jei 
vyriausiajai katalikų bažny
čios valdžiai būtų pavykę 
įgyvendinti planą pajungti 
Lietuvą Lenkijai?

Tada, kai Lietuvos buržua
zinės valstybės egzistavimas 
buvo daugelio pripažintas 
faktas, Vatikanas, kaip E. 
Pačelis rašė, žinodamas Lie
tuvos gyventojų “pastovų at
sidavimą aukščiausiajam ga
nytojui ir tikrą ištikimybę 
katalikų religijai,” vis tikėjo
si, kad dar ir visos Lietuvos 
sąskaita galės sustiprėti jų 
kovos prieš Tarybų valstybę 
viltis—nacionalistinė Lenki
ja: “Lenkus Vatikanas myli, 
ir tai suprantamas apsireiš
kimas: formuojasi nauja ka
talikų valstybė; svarbu, kad 
ji tvirta būtų” (dokumentas 
Nr. 12; iš J. Narjausko' 
1919.XI.19 d. laiško vysk. P. 
Karevičiui).

Kitame laiške J. Narjaus- 
kas, Lietuvos atstovas Vati
kane, rašė P. Karevičiui apie 
įtakingo arkivyskupo A. Ra- 
čio, būsimo popiežiaus Pijaus 
XI, palankumą Lenkijos val
dančiųjų sluoksnių pretenzi
joms Lietuvos atžvilgiu (do
kumentas Nr. 13). Vadinas, 
abu busimieji popiežiai pasi
žymėjo nepakankumu lietu
vių apsisprendimo teisei.

1933.1.13 d. Lietuvos pa
siuntinys Vokietijoje J. Šau
lys informavo užsienio reika
lų ministrą apie polonofiliš- 
kas popiežiaus Pijaus XI 
pažiūras Lietuvos atžvilgiu 
(dokumentas Nr. 67), pri
mindamas ir dar 1919 m. 
pokalbį: “šv. tėvas asmeniš
kai yra stipriai palinkęs mū
sų unijos su lenkais pusėn.”

Tai—praeities dalykai, bet 
jie ryškiai liudija pačią kata
likų bažnyčios vadovybės po
žiūrį į tautų valstybinį apsi
sprendimą esmę. Tad kokį 
pagrindą turi lietuvių emi
gracijos klerikalai kalbėti

Rekomenduojamoje susi
pažinti knygoje yra pakanka
mai dokumentų, primenančių 
ne tik tas pamokas, bet ir 
parodančių, kad katalikų 
bažnyčiai pirmiausia rūpėjo 
ne lietuvių tautos laisvės ar 
apsisprendimo teisė. 0 tai 
savo ruožtu primena, kaip 
lietuvių klerikalai neturi mo
ralinio ar istorinio pagrindo 
tvirtinti, jog būtent jie esą ir 
buvo kovotojai už tautos 
laisvę.

Lietuvių katalikų bažnyčia, 
vadinas, ir jos ideologija vi
sada, tame tarpe ir kuriantis 
buržuazinei nacionalinei val
džiai krašte, pavaldi Vatika
nui. 0 Vatikanas, kaip tarp
tautinė kosmopolitinė orga
nizacija, tautinį klausimą 
sprendė ir sprendžia pagal 
savo politinius ir ideologinius 
poreikius. Todėl jam rūpėjo 
ne Lietuvos, net buržuazijos 
valdpmos, valstybinio apsi- 
sprendidmo teisė, o stipres
nės atramos kovoje prieš 
Tarybų Rusiją sukūrimas. 
Vatikanui buvo patogiau tu
rėti ne katalikišką mažą Lie
tuvos valstybę, o didelę šovi
nistinę dvarininkišką Lenkiją 
su Lietuvos provincija jos 
sudėtyje.

Todėl, kai buržuazinė Lie
tuvos Taryba kreipėsi raštu į 
Vatikano nuncijų Vokietijoje 
E. Pačelį, busimąjį popiežių, 
prašydama pripažinti Lietu
vos valstybę, šis 1918 m. 
balandžio 30 d. raštu A. 
Smetonai atsakė (dokumen
tas Nr. 7):

“Tačiau, atsižvelgdama į 
Jūsų kilnybei gerai žindmas 
dabarties aplinkybes, šven
tasis sostas mano esant ne
patogu tuojau pat suteikti 
prašytą oficialų pripažini- __ M mą.

Tos “nepatogios” “dabar
ties aplinkybės” užsitęsė la
bai ilgai: Vatikanas buržuazi
jos valdomą katalikišką Lie
tuvą de jure pripažino pas
kutinis—1922.XI.10 d., t. y. 
kai jau nebebuvo vilties įgy
vendinti agresyvius antitary
binius planus. O paskutinė iš 
didžiųjų valstybių—tais pa
čiais 1922 m.,—Lietuvą pri
pažino ir kita įtakinga lietu
vių laisvės “gynėja”—JAV 
Vyriausybė, kai ji galutinai 
patyrė, jog neįmanoma at
kurti Rusijos imperijos su 
Lietuva jos sudėtyje. Ameri
kiečiai pripažinimą delsė to
dėl, kad su Lietuvos buržua
zinės valstybės sukūrimu ne
sutiko ✓iiiekam neatstovau
jantis caro pasiuntinys JAV, 
nors realią valdžią turinti 
Rusijoje V. Lenino vyriausy
bė buvo seniai Lietuvą pripa
žinusi.

Štai kaip “rėmė” lietuvių 
valstybingumą tie, kuriuos 
klerikalai ir visi kiti “vaduo
tojai” siūlo geriausiais lietu
vių laisvės gynėjais ... Ar 
neatsitiktinai šiuo metu pasi
rodė “vaduotojų” spaudoje 
rašiniai, kur aiškinama, kad, 
jei imperializmui pavyktų su
griauti socialistinę sandrau
gą, Lietuva nebūtinai taptų 
atskira valstybe, kad galėtų 
ir negauti buržuazinio suve
renumo (pav., Šliogerio str.) 
—matyt, blaiviau galvojan
čių ten, vis tik suprantama, 
kad lietuvių-antitarybininkų 
globėjams visiškai nerūpi ko
kios nors mažų tautų nacio
nalinio apsisprendimo teisės, 
kad jie turi kitų, sau reika
lingų argumentų . . .

Kodėl Vatikanas manė 
“esant nepatogu” pripažinti 
Lietuvos valstybę, atsklei
džia kiti dokumentai, pa
skelbti knygoje. Popiežius 
tikėjosi atkurti buržuazinę 

•Lenkiją Žečpospolitos ribose, 
—tuo pačiu pajungti Lietuvą 
Lenkijai,—kad sustiprintų 

apie tai, kad jų politikoje ir 
ideologijoje glūdi būtent tau
tinio apsisprendimo laisvės 
principai, kad kaip tik jie dėl 
tų principų kovoja ir aukoja
si?

Klerikalų poziciją lietuvių 
tautos atžvilgiu apsprendžia 
ne kokie nors gilūs, pastovūs 
tautos interesų principai. 
Kai religininkai tautos inte
resus sutapatina su savais, 
jų interesai bet kokiu atveju 
iškeliami pirmon eilėn—štai 
ką turi suprasti išeiviai, jei 
nenori būti apgauti klerikalų 
pasakų apie jų pasišventimą 
ir pasiaukojimą laisvės, de
mokratijos, socialinės teisy
bės, žmonių lygybės, sąžinės 
teisių idealams. Ir greta to, 
reikia neužmiršti dar vieno: 
klerikalai pirmiausia turi 
skaitytis su tuo, kad priklau
so nuo Vatikano interesų ir 
politikos. O kaip rodo faktai, 
Vatikanas, kuris nereiškė 
noro pripažinti buržuazinės 
Lietuvos valstybės, visada 
labai veikliai ir be ceremoni
jų kišosi į tos valstybės 
visiškai suverenius vidaus 
reikalus, į jos kompetenciją. 
Jo įtakingi tarnautojai tai 
reiklaudavo, kad nebūtų nai
kinamas filosofijos skyrius 
teologijos fakultete, tai pri
mygtinai pageidavo tokio 
draugijų klausimo sutvarky
mo, kuris “galėtų patenkinti 
katalikų akcijos organizaci
jas,” tai grasino griežtais 
protestais ir dideliu santykiu 
pasunkėjimu, jei Lietuvoje 
bus įvedamas civilinis vedy
bų skyrimasis, esą “priešin
gas dieviškajam įstatymui, 
kurio sargyboje yra šventa
sis sostas” (1937.IV.12 d.; 
dokumentas Nr. 69) ir t. t. 
Tad koks gi čia supratimas 
tautos ar valstybės suvere
numo, kuriuo dabar demago
giškai rūpinasi išeivijos kle
rikalai?

Susipažindami su šiais do
kumentais, turime dar giliau 
suvokti, jog bažnyčios ir tau
tos interesai nėra ir negali 
būti tapatūs, jeigu kalbama 
apie tautos, sąžinės, laisvės 
siekimus, jog klerikalai, 
skelbdamiesi kovotojais už 
tautos daugumos teises, el
giasi kaip politiniai veidmai
niai ir demagogai. Visais 
atvejais jie pirmiausia turi 
savanaudiškus politinius ir 
socialinius tikslus, kuriuos 
tik dangsto įvairių atspalvių 
skraistėmis, tame tarpe—ir 
tautos daugumos interesų ar 
troškimų skraiste. Savo pa
čių dokumentais, paskelbtais 
minėtoje knygoje, jie demas
kuoja visai nepatriotišką po
litiką tautos interesų klausi
mais. O kokia garantija, kad 
jų elgsena pasikeitė ar pasi
keistų?

Bus daugiau

Jų indėlis į lietuvių tautos kultūros aruodus—didelis ir 
ilgaamžis. Bostone gyvenantis Viktoras Vizgirda ir niujor
kietis Vytautas K. Jonynas—iškilieji mūsų dailininkai. Jų 
talentas ir nesenkanti kūrybos—energija—išeivijos ir visos 
tautos pasididžiavimas.

Nuotraukoje—matome juos beviešinčius Vilniuje praėju
sių metų rudenj. Abu nebe pirmą kartą lankėsi tėvų 
žemėje, abu jai skiria savo įkvėptus kūrinius ir nuoširdžius 
žodžius. Argi tai ne prasminga? “Nemuno Kraštas,” 1978-3.

LAISVE

KONCERTAS TRAKŲ PILIES MENĖJE.
- T. Žebrausko nuotr.

Žvilgsnis į praeitą
Neseniai Jungtines Valsti

jas pasiekė Lietuvoje išleista 
knyga “Ideologinės srovės 
lietuvių išeivijoje,” kurioje 
peržvelgiamas kuone šimt
mečio Amerikos lietuvių gy
venimas ir jų ideologinės 
srovės. Tiems, kurie daug 
metų gyvename Jungtinėse 
Valstijose, teko ne tik stebė
ti tas idėjines kovas su prie
šiškų idėjų klasiniais prie
šais, besidangstančiais pa
triotine, nacionalistiniai bur
žuazine skraiste, bet ir jose 
aktyviai dalyvauti.

Gausiausia lietuvių imigra
cija į JAV buvo pradžioje 
dvidešimto šimtmečio ir tę
sėsi iki 1914 m. Daugumos 
tų laikų imigravusių lietuvių 
jau nebėra gyvųjų tarpe, bet 
tie, kurie dar tebėra’ gyvi, 
pagal išgalės tebeveikia pa
žangiajame judėjime.

Tuo laiku imigravusieji lie
tuviai daugumoje buvo dar
bininkų ir valstiečių vaikai, 
norėjusieji rasti geresnį eko
nominį gyvenimą kitur, negu 
jis tuo laiku buvo Lietuvoje., 
Jaunuoliai taipgi bėgo, neno
rėdami tarnauti caro kariuo
menėje. Kiti buvo dalyvavę 
1905 m. revoliucinių kovų 
įvykiuose. Čia jie buvo vy
riausiais pažangiųjų draugijų 
organizatoriais, socialistinių 

idėjų propaguotojais. Buvo 
suorganizuota Lietuvių So
cialistų Sąjunga, kuri nuo 
1905 m. Philadelphijoje leido 
savaitraštį “Kovą,” spausdi
no knygas, brošiūras, ruošė 
paskaitas, skleidė apšvietą, 
populiarino mokslines ateis
tines mintis, padėdami mūsų 
tautiečiams atsikratyti reli
ginių burtų, nurodant kunigų 
klastą, siūlančią už šios že
mės vargus ir kančias dan
gaus karalystę.

Antai 1915 m. buvo išleista 
Augusto Bebelio mokslinė 
knyga “Moteris ir socializ
mas,” 1923 m. dienraštis 
“Laisvė” išleido knygą “Kaip 
žmogus sutvėrė dievą.” Vė
liau Literatūros Draugija iš
leido Dr. S. Matulaičio dvito
mį “Religija ir jos socialė 
reikšmė,” brošiūrą “Ar ste
buklai pagydo” ir kitas.

Kaip žinia, 1915 metais 
buvo suorganizuota Ameri
kos Lietuvių Darbininkų Li
teratūros Draugija, kuri per 
dešimtmetį isaugoxiki virš 
200 kuopų. Joje nariai kas
met mokėjo po du dolerius, 
kuriais buvo išleista apie 
šimtas knygų. Jų tarpe buvo 
tokie ekonominio ir socialinio 
mokslo veikalai:

Fr. Engelso “Mokslinio so
cializmo išsiplėtojimas, L. B. 
Boudino “Karolio Markso 
teorijos sistema,” H. Goerte- 
rio “Istorinis materializmas, 
K. Markso “Liudviko Bona
parto Brumerio 18 ir Piliečių 
karas Pranccūzijoje,” L. 
Pruseikos “Karų ir revoliuci
jų gadynė” ir t. t.

Ir šios knygos negulėjo 
lentynose. Jos buvo savitar
pinio lavinimosi mokyklėlių 
vadovėliai. Didesnėse lietu
vių kolonijose buvo organi
zuojamos politinio lavinimosi 
mokyklėlės. Joms vadovauti 
kartais atvykdavo “Laisvės” 
ar “Vilnies” redaktoriai. Ar
ba šiaip iš paruoštos progra
mos patys mokyklėlių daly
viai, studijuodavo Markso so
cialistinę teoriją, kuri jau 
praktikoje buvo vykdoma 
Tarybų Sąjungoje. Tad, ka
da Lietuvoje buvo pašalinta 
smetoninė fašistinė valdžia ir 
atkurta Tarybinė Lietuva, tą 
įvykį Amerikos pažangūs lie
tuviai sveikino ir džiaugėsi, 
kad, pagaliau, fašizmas žlu
go.

, Ir dabar mes džiaugiamės, 
matydami Lietuvą žengiant 
pirmyn progreso keliu moks
le, kultūroje ir ekonomikoje.

A. S. Senelis

Patyrimai kelionėse
Vykdami iš saulėtos Flori

dos į šiaurę nors porai mėne
sių atsivėdinti , pasiruošėm 
planą, kur kada sustosim ir 
kiek laiko praleisime, kad 
galėtume laiku pribūti numa
tytose vietovėse. Na, o visų 
pirma reikia ir kelionės išlai
das taip numatyti, kad jos 
neišsektų pirmiau negu ke
liones atliksime . . .

Jau išsekė! Reikia skubėti 
namo, kol dar turime už ką 
įpilti naftos-degamosios jė
gos, kitaip automotoras at
šals, nebesisuks.

Pasiekėm Michiganą ir no
rėtum čia kuo ilgiau pabūti, 
nes čia klimatas tikrai lietu
viškas. Žmonės draugiški, 
bet kainos viskam labai 
aukštos. Bematant pajau
tėm, kad mūsų fondai tirpsta 
ir reikia kelionę trumpinti, 
nes kitaip grįšime į Floridą 
pėsčiomis!

Dar niekada ir niekur taip 
brangiai nemokėjom, nuo
modami taip vadinamą “Cot
tage”—vasarnamį apsistoti 
savaitei ar mėnesiui, kaip 
šiuo metu čia: Vienai savaitei 
$125, mėnesiui $500! Nafta- 
gasolinas auto paprastas (re
gular) 76 c., o jei nori taip 
vadinamą “supper,” tai jau 
virš 80 c. gal. O su galionu 
gali nuvažiuot ne daugiau, 
kaip 16 mylių.

Michiganas žinomas savo 
sodais, uogynais ir ežerais. 
Čia žuvauti galima žiemą 
prakirtus storą ledą—traukti 
lydekas, o vasarą, nors ir 
sunku jas surasti, bet turint 
gerą spiningą ir numetus 
jiems blizgę, užkimba. Nuo 
kranto jos nepasiekiamos, o 
samdytis laivelį šiais mūsų 
infliacijos laikais neįmano
ma—$20.00 dienai!

Sodai, pasižiūrėjus, pilni 
vaisia. Obelių šakos lenkia 
iki žemės. Kaina, perkant 
prie sodo arba krautuvėje:

Pekas (V4 bušelio) $2.25. 
Pusė bušelio $4.00. Pilnas 
bušelis $8.00. Persikų-pyčių 
bušelis $9.00.

Mėlynių uogų (pačiam pa
sirenkant ūkininko uogyne 
kvorta $1.00.

Vyšnių jau nebuvo soduo
se—jos jau nurinktos, bran
gios.

Kriaušės ir slyvos dar ne
pribrendo, o matyt jų derlius 
didelis.

Taigi, Michigano ūkinin
kams ši vasara užvis dosnes
nė, kainos jiems prielankios. 
Bet abelnai publika dejuoja.

P. B. P. Gyvulių liga
Prieš trejus metus Michi-

Sužeista gervė
Vėlyvas ruduo. Laukai ištuštėję, 
Ir lietūs vis merkia apsčiai, 
Tik švilpauja rudenio vėjai,

, Po ežerą siaučia plačiai.

Til pilkosios nendrės vis,kužda— 
Linguoja sausais stagarais. 
Linguoja ir šnara, ir lūžta, 
Ledokšniai jau stingsta rytais.

Išskridę jau gulbės ir antys.
Triukšmingi jauniklių pulkai ,
Seniai išlalėjo į pietus.
Paliko tušti jų lizdai.

Tik gervė viena pasilikus, 
Nulaužtu kairiuoju sparnu.
Baugiai ji priglusta tarp nendrių 
Ir ledą kapoja snapu.

Ilgai klykė gervės virš liūno,
Vis suko ir suko ratu—
Jos ragino sužeistą draugę
Pakilti ir skristi kartu.

Bet ji negalėjo pakilti
Veltui sumojavus sparnu, 
Iš skausmo suklykus nukrito. 
Teks mirti nuo šalčio, badu!

Grėsmingosios ežero bangos
Vis daužo pakrantę rūsčiai.
Vien švilpauja rudenio vėjas, 
Po ežerą siaučia plačiai.

Albina Gudynienė

3-IAS PUSLAPIS

gane pasireiškė galvijų liga, 
vadinama “P. B. B.” Ji kilo iš 
neatsargiai paruošto maisto 
melžiamoms karvėms.

Tūlas Lou Trombley, 374 
akerių žemės savininkas, gy
venęs arti Reed City, Michi
gan, nunuodino savo 150 
melžiamų karvių ir už tai 
kaltina Bureau Service ir 
Michigan Chemical Co., iš 
kurios jis savo bandai maistą 
pirko. Į tą maistą per neat
sargumą buvo įmaišyta “Fire 
Retardant.” Nuo to visos 
karvės pradėjo sirgti. Pradė
jo sirgti ir žmonės—pieno 
naudotojai, kitos išeities ne
buvo, kaip visas melžiamą
sias karves sunaikinti.

Laimė: Lou Trombley bu
vo apdraudęs visą bandą 
melžiamų karvių ir nuostolių 
tuomi nepatyrė. Vėl supirko 
tiek pat galvijų ir pradėjo 
premininkystės ūkį. Bet po 
penkių metų vėl jo bandoje 
“P. B. B.” pavojingoji liga 
pasireiškė. Jis, norėdamas 
išvengti didelių nuostoliu, 
paėmė didelę paskolą, kiek 
tik jis galėjo gauti iš F.H.A. 
—Farm Home Assn. Jo far- 
ma, 374 akeriai, gyvuliai, 
padargai ir pastatai, jis galė
jo gauti ir gavo $300,000 
paskolą. Šios tos paskolos 
dalį $80,000 atmokėjo ir šį tą 
pardavęs, paskelbė bankro
tą, palikdamas. F. H. A. 
skolingas $220,000! Bet ka
dangi jis legaliai bankrutavo, 
tai iš jo daugiau nieks dau
giau ir nebegali gauti. Rodo
si, tai būtų kaip atvira ap
gaulė, bet kapitalistinėje sis
temoje yra daug tokių ir 
panašių skylių, tik reikia 
mokėti per jas landžioti. Šis 
farmerys Low Trombley pra
lindo. Sakoma, kad jis paliks 
Michiganą ir persikels gy
venti į Missouri valstiją. O 
ten jau ne farmeriaus savo 
vardu, nes prie jo galėtų 
prisikabinti F. H. A. ir 
išrinkti seną skolą. Jis ten 
pradės farmeriauti savo žmo
nos vardu.

Na, o kiek tas sudaro 
skirtumo? Kapitalistinėje 
sistemoje—daug. Daug įvai
rių sukčių Amerikoje pasi
naudoja tokiomis skylėtomis 
teisėmis.

Ak, tiesa, ši L. J. nuosto
linga padėtis atėjo per kitų 
ištaigų klaidas. Todėl, dali
nai, jam reikia atleisti, ką jis 
daro, išsigelbėti. Jo žemė- 
farma yra bevertė, užkrėsta 
“PBB” bakterijomis, ir neži
nia, kada ji išsivalys.

J. Dzūkelis

T
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LIETUVOS KULTŪRINIO GYVENIMO VAIZDAI

Dailininko akiratyje— 
gimtinės grožisII

IŠ MANO SENU PERGYVENIMŲ

Savaitė Varnių koncentracijos stovykloje
PROF. J. PETRAITIS

Susitikimai kelionėje

Gimtinė . . . Daugeliui vy
resniosios kartos lietuvių 
meno žmonių—tai žaliasis 
kaimas su banguojančiomis 
javų jūromis, kupliomis so
dybomis, upėmis, upeliais, 
ežerais, dunksančiais^ van
dens ir vėjo malūnais,'svy
rančiomis beržų kasomis, 
plačiašakiais ąžuolais, prje 
plūgo palinkusiais ‘arto
jais . . .

Tokią gimtinę savo širdyje 
išsaugojo ir Povilas Radzevi
čius, jau peržengęs septy
niasdešimtmečio slenkstį ir 
jau kelintą dešimtį metų gy
venantis senajame Vilniuje. 
Gal todėl, apsilankęs jo bute, 
esančiame Vilnelės pakrantė
je, pasijunti esąs tarsi visoj 
Lietuvoj: į tave nuo sienų 
žvelgia aliejinės tapybos kū
riniai “Gale sodžiaus,” “Ru
gių laukas,” “Vyžuonų kolū
kio laukuose,” Vilniaus pei
zažai—“Užupio kiemas,” 
“Senamiestis,” “Jaunimo so
de,” akvarelės “Pėdos kopo
se,” “Birutės kalnas,” o ypač 
saviti, išraiškingi aliejinės— 
mozaikinės tapybos darbai 
daugiausia istorinėmis praei
ties temomis—“Vilniaus pi
lis,” “Trakų pilis”. . .

“Nuo pat vaikystės mėgau 
gamtą, jos spalvas,—pasako
ja dailininkas,—pats panorau 
tas spalvas atkurti. Anksti, 
dar pradinėn mokyklon eida
mas, ėmiau tapyti. Ir dažų 
pats pasigamindavau: iš rau
donųjų burokėlių, gėlių žie
delių, iš įvairiaspalvių trapių 
kalkinių akmenėlių, randamų 

' čia pat, žvyrduobėj . .
Pomėgį dailei, įvairioms 

kitoms meno šakoms—vaidy
bai, teatrui, dainai—ugdė jo 
senelis Antanas Radzevičius, 
kuris buvo kaimo darakto
rius, išradėjas, architektas. 
Ypač įsimintinas visam gyve
nimui buvo Povilo dėdė—Pe
tras Biržys, plačiai Lietuvoje 
pagarsėjęs kupletistas, muzi
kantas, dainininkas, ilgame
tis Kauno radiofono darbuo
tojas—Pupų Dėdė, su kuriuo 
dailininkui teko nemaža ir 
konkrečiai kūrybiškai bend
radarbiauti.

Aukštaitijos sūnus (gimęs 
1906 m. Utenos rajono Vy
žuonų miestelyje, ūkininkų 
šeimoje) P. Radzevičius te
baigė tik prad inę mokyklą ir 
dirbo tėvų ūkyje. Vis dėlto 
jame, greta menininko talen
to, negęso veržlumas siekti 
mokslo. 1934 m. mokėsi Kau
ne dažymo-dekoravimo mo
kykloje, o 1940 m. eksternu 
baigė Kauno berniukų gim
naziją. Pagaliau 1948 m. bai
gė ir Vilniaus Valstybinį dai
lės institutą. Gyvenimas bė- 
go, darbai keitėsi, bet visi jie 
buvo artimi dailininko šir
džiai: jis buvo dailiųjų amatų 
mokyklos mokytoju, po to— 
direktoriumi, Vilniaus Val
stybinio Akademinio dramos 
teatro dekoracijų cecho ve
dėju, “Dailės” kombinato in
terjero skyriaus dailininku. 
Na, o dabar — pensinin
kas . . .

Tačiau tai nereiškia poil
sio, atotrūkio nuo kūrybos. 
Atvirkščiai: jeigu P. Radze
vičius, būdamas užimtas tar
nybiniais darbais, rasdavo 
laiko, jėgų, energijos įkūnyti 
savo kūrybinius sumanymus 
drobėse, tai dabar jam tarsi 
atsivėrė daug platesnės erd
vės meniniams užmojams. •

Taip nuolatinio gyvenimo 
stebėjimo, kūrybinių ieškoji
mų** keliu gimė daugelis jo 
kūrinių, kurie buvo ekspo
nuoti jubiliejinėje personali
nėje Povilo Radzevičiaus kū
rybos parodoje 1976 m. Vil
niuje. “Ką bevaizduotų, ta
pytojas lieka ištikimas realiz
mo tradicijoms, —rašoma 
šios parodos kataloge,— 
“Vaizduojamojo objekto kon
kretumas ir autentiškumas—

Dailininkas P. Radzevičius

vienas svarbiausių kūrybinių 
principų.” Šį savo kūrybinio 
darbo bruožą pabrėžė ir pats 
dailininkas, kai Utenoje vei
kė pirmoji ir antroji jo paro
dos: “Myliu laisvą, nesuvar
žytą potėpį, ryškius, opti
mistinius spalvų derinius. 
Dirbu daugiausia gamtoje, 
žinoma, ne aklai kopijuoda
ma natūrą, o apibendrintai, 
pabrėždamas tai, kas esmin
giausia, kas mus labiausiai 
domina ir žavi.”

Kaip paprastai, namuose 
radome dailininką užimtą 
naujais darbais. Jis peržiūri
nėjo parsivežtus iš Trakų 
apylinkių škicus, parodė ten 
vasaros metu nutapytas ak
vareles iš eskizų: “Daugir- 
diškiai,” “Kaimo kapinėse,” 
“Paminklas Jonui,” “Pakelėj 
žilvitis” ir kt.

— Ką šiuo metu dirbate, 
kokie Jūsų tolesni kūrybiniai 
sumanymai, planai? — pa
klausėme P. Radzevičių.

— Ruošiu darbus parodai, 
kuri įvyks 1978 metais Kau
ne. Greta ankstesnių pa
veikslų, dabar gimsta se
niausios Lietuvoje Liškiavos 
pilies mozaikinės tapybos 
vaizdas, didesnė drobė “Kau
no senamiestis,” uteniškio 
kompozitoriaus Juozo Stro- 
lios, mirusio JAV,sodybos 
peizažas, na, ir eilė kitų, dar 
tebesiformuojančių dar
bų .. . Visus planus sunku 
trumpai apibūdinti: kad tik 
jėgų užtektų, prieš akis dar 
didelės platumos, kurias no
risi aprėpti dailininko aki
mis . . .”

Įdomu pažymėti, kad P. 
Radzevičiaus savotiškai nu
stebino dar vienu savo kūry
biniu polėkiu. Jis nuo anks
tyvos jaunystės labai domė
josi lietuvių liaudies kūryba, 
o ypač senovinėmis vestuvių 
apeigomis. Per daugybę me
tų susirinko nemaža konkre
čios medžiagos—vestuvinių 
papročių aprašymai, dainos, 
oracijos. Jo archyve yra su
kaupta net 107-erių metų 
(nuo 1810 iki 1917 m.) lietu
vių senovinių vestuvinių sa
votiškas metraštis. To maža: 
P. Radzevičius parašė aštuo- 
nių veiksmų inscenizaciją 
“Aukštaičių kaimo vestu
vės,” kurią įteikė Lietuvos 
Liaudies meno rūmams, o iš 
čia šis veikalas pasklisdavo 
po respublikos kultūros na
mus, liaudies teatrus, > savi
veiklos scenas.

— ‘ Šiandien,—sako P. 
Radzevičius,—yra visos gali
mybės gaivinti ir puoselėti 
lietuvių tautos tradicinį me
ną. Aš asmeniškai džiaugiuo
si, galėdamas prisidėti prie 
šio kilnaus darbo savo scenos 
veikalu apie kaimo vestuves. 
Labai norėčiau, kad mes, 
lietuviai, keldami vestuves, 
nepamirštume mūsų prose
nelių ir senelių amžiais ugdy
tų sveikų, kilnių moralinių 
tradicijų.

. . . Paliekame Povilo Ra
dzevičiaus butą, kupini švie
sos, kūrybiškos nuotaikos, 
linkėdami jam prasmingų ir 
darbingų dienų.

Juozas Kirkilą

1922 metų pavasarį grupė 
šiauliečių antiklerikalų įvai
rių politinių pažiūrų (nuo 
bolševikų iki liaudininkų) 
įvairių profesijų nutarė leisti 
antiklerikalinį jumoristinį 
žurnalą “Šaipokas.” “Šaipo
ko” atspausdinome tik vieną 
numerį, bet ir jis neišvydo 
pasaulio; dar spaustuvėje po
licija jį konfiskavo, o apskri
ties viršininkas “Šaipoką” 
uždarė. Įvairių įstaigų ir 
asmenų “Šaipokui” buvo iš
keltos 7 bylos, bet teismas 
visas bylas atmetė.

1928 metais, t. y. 6 me
tams po “Šaipoko” uždarymo 
praslinkus, žinomas provoka
torius Aukštikalnis (Vysogo- 
rovas, su kuriuo aš turėjau 
reikalus jau 1916-1919 me
tais Kurske), po fašistinio 
perversmo Lietuvoje tapęs 
didele figūra saugume, prisi
minęs, kad “Šaipokas” pami
nėjo ir jį, sudarė man “pro
tekciją” į Varnių koncentra
cijos stovyklą.

Komandanto žmona
Ryt po nuvarymo manęs į 

koncentracijos stovyklą į ba
raką atėjo kareivėlis ir nuve
dė mane į komendanto buto 
virtuvę. Čia stovėjo kapito
nas Rudaitis su “bananu” 
(guminė lazda, su kuria poli
cija “šviesdavo” areštuotus) 
rankoje. Viduryje grindų ant 
laikraščio padėti moteriški 
batukai, dėžutė vakso ir ba
tams valyti šepečiai.

—“Imk tepetį ir nuvalyk 
batukus! . . .” balsiai tarė 
komendantas.

— “Ne tam aš baigiau 2 
fakultetus, kad valyti mote
riškus batukus’’ — atsakiau 
aš.

—“ “Gailėsies, gailėsies! 
. . .” rėkė komendantas, mo
juodamas “bananą”. . . Bet 
durys atsidarė, į virtuvę įėjo 
komendantienė ir nustebusi 
garsiai tarė:

“Nagi dabar kas čia? Tu iš 
proto išsikraustei, kad rėki 
ant mano mokytojo . . .”

Kova su piktu eržilu
Komendantas liepė man 

išeiti.
Ryt rytą atėjo kitas karei

vėlis ir nuvedė mane prie 
arklidės. Vesdamas pasakė, 
kad gavę labai piktą eržilą, 
kuris nieko neprisileidžia: 
spiria, kanda ir kerta pirmo
siomis kojomis. Vieną karei
vėlį jau sužeidė . . . Todėl 
visi bijojo, ir jau antrą dieną 
nei šeria nei girdo. Priėjus 
prie arklidės komendantas 
Rudaitis tarė man:

— “Pagirdyk, pašerk, iš
valyk ir išjodinėk ...”

— “Mokyti žmones prižiū
rėti gyvulius—agronomo rei
kalas,”—atsakiau aš,—“bet 
arklys gali būti piktas. Todėl 
reikia pagalbininko.”

Pagalbininkais pasisiūlo du 
jauni kaliniai. Jiems pade
dant, aš pagirdžiau eržilą- 
pikčiurną, išvaliau ir pašė
riau . . .

Komendantas įsakė man 
išjodinėti eržilą. Aš užsidė
jau pentinus, sėdau ant erži
lo ir nušuoliavau pirmyn. 
Kelis kartus apjojęs apie 
stovyklą, aš paprašiau ko
mendantą leisti peršokti rai
tam per stovyklos aptvarą. 
Komendantas nesutiko, bet 
leido joti viršylai Urniežiui. 
Šis neprajojo nei kelių žings-' 
nių, kaip arklys numetė jį 
žemėn. Tas sukėlė saldų juo
ką susirinkusių kalinių, kurie 
neapkentė Urniežiaus, nes 
jis buvo žiauresnis už patį 
komendantą Rudaitį.

Komandanto tyčiojimasis
Trečią dieną vėl atėjo ka

reivėlis ir liepė man komen
danto parėdymu pakinkyti 
arklį į vežimą su bosu, ir aš 
su kareivėliu nuvažiavau 
prie šulinio klebonijos kieme; 

Čia pripyliau bosą vandens. 
Bepilant vandenį, prie manęs 
priėjo kanauninko Juozapa
vičiaus giminaitė—mano pa
žįstama studentė Aliutė Bu- 
rakauskaitė. Aš papasakojau 
jai kaip atsidūriau koncen
tracijos stovykloje. Grįžus su 
vandeniu į koncentracijos 
stovyklą, komendantas Ru
daitis paliepė man iš atvežto 
boso perpilti vandenį į gulė
jusį ant žemės kitą bosą. Tą 
padarius, liepė man pilti van
denį atgal į atvežtą bosą. Tai 
buvo aiškus komendanto pa
sityčiojimas iš manęs, ir aš 
nesutikau. Komendantas pa
leido “gargarinę” (“banano” 
tuo metu rankoje jis neturė
jo), bet pamatęs artinantį 
Varnių kleboną kanauninką 
Juozapavičių, nutilo. Kanau
ninkas pasisveikino pirma su 
manimi, o paskui—su ko
mendantu (sveikindamasis, 
Rudaitis pabučiavo kanau
ninkui į ranką) ir kreipėsi į 
mane:

— “Pone agronome, aš tu
riu reikalą į Tamstą: Varnių 
valsčiuje nėra galvijų kergi- 
mo punkto. Šiąnakt, važiuo
damas Kaunan, aš maniau 
sustoti Šiauliuose ir pasitarti 
su Tamsta, bet sužinojau, 
kad Tamsta čia.”

— “Kad ką patarti, reikia 
pamatyti Tamstos karves, 
bet aš—dabar kalinys,”—at
sakiau aš.

— “Pone agronome”—tarė 
kanauninkas,—“Tamsta pa
tekai čion dėl kokio tai niek
šo įskundimo, ir kai tik 
sužinos ministerija, Tamsta 
išeisi iš čia . . .”

Už ką kiti čia pateko?
Kanauninkas pasikalbėjo 

su keliais kaliniais. Pirmiau
sia jis paklausė matininką 
Žievį, už ką pateko į Varnių 
koncentracijos stovyklą.

“Parceliavau dvarą,”—at
sakė matininkas: “Apskrities 
policijos vado uošvis patiekė 
žemės pirkimo dokumentą, 
kuriame pasakyta, kad 1916 
metais jis nupirkęs iš dvaro 
savininko folvarką 80 ha. Do
kumentas paliudytas vietos 
klebono. Kai pažiūrėjau į 
šviesą, pamačiau, kad doku
mentas parašytas ant popie
rių su vandeniniu Vytimi. 
Aišku, pirkimo dokumentas 
melagingas: 1916 metais ne
buvo popierio su Vytimi. 
Todėl folvarką pradėjau par
celiuoti. Tuo metu policija 
padarė pas mane kratą. Nors 
nieko nerado, paskelbė mane 
bolšviku ir metams ištrėmė į 
Varnių koncentracijos stovy
klą.”

Už dar didesnį “nusižengi
mą” pateko į Varnių koncen
tracijos stovyklą stambaus 
Mažeikių arklių pirklio darbi
ninkas—vežikas. Kada len
kai užpuolė Lietuvą, jis sep
tyniolikmetis gimnazistas sa
vanoriu įstojęs į Lietuvos 
kariuomenę ir išbuvęs iki 
1922 metų; grįžęs su Vyties 

Lietuvos TSR Paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos 
Garbės narys Vladas Statkevičius [dešinėje], vairuotojas 
Antanas Šerpytis ir mokytojas-kraštotyrininkas Antanas 
Brazauskas prie Atlanto nugalėtojo Stasio Girėno [1893- 
1933] gimtinės Paminklinio akmens. V. Gavėno nuotrauka

^kryžiumi ant krūtinės, bet 
tėvų neberadęs, nes jie buvo 
mirę. Grįžęs iš kariuomenės 
ir neturėdamas iš ko gyven
ti, jis įstojęs tarnauti pas 
turtingą Mažeikių arklių 
pirklį—žydą. Kaipo vežikui, 
jam tekdavo vežioti pasivaži
nėti pirklio šeimą, ypač daž
nai —dukterį—abiturientę.
Važinėjant, jis išmokinęs žy- 
delkutę katalikų tikybos dės
nius, ir žydelkutė panoro 
pereiti į katalikų tikybą. Vie
nok, žydas sužinojęs, dukterį 
uždaręs į skiepą, o vežiką 
įskundęs policijai, kaipo bol
ševiką. Jis buvęs areštuotas 
policijos, kuri atėmė iš jo 
Vyties kryžių, dokumentus 
ir išsiuntė į koncentracijos 
stovyklą.

Kanauninko paklausti dar 
2-3 kaliniai, atsakė, nežiną 
už ką pakliuvę į Varnių 
koncentracijos stovyklą: per 
kratą policija nieko neradusi, 
vienok paskelbusi juos bolše
vikais ir ištrėmusi, nors jie 
nesą bolševikų partijos na
riais. Slabados kalvis pasa
kė:

— “Esu senas žemaitiškas 
social-demokratas. Per visų 
Seimų rinkimus kovojau 
prieš Darbo federaciją. Ku- 
ningiukas įskundė policijai 
mane, kaip aršų bolševiką, 
nors bolševikų partijoje nie
kuomet nebuvau. Pagal ku- 
ningiuko skundą policija ma
ne ištrėmė į Varnių praga
rą.”

Kanauninkas atsisveikino 
ir lėtai išėjo. Kapitonas Ru
daitis, atsisveikinant pabu
čiavo kanauninko ranką.

Paleidžia iš stovyklos
Šeštadienį po pietų mane 

iššaukė į kontorą, pranešė, 
kad aš laisvas—galiu eiti, 
kur noriu, ir atidavė man 
dokupientus. Aš atsisveiki
nau su pažįstamais ir išėjau, 
tikėdamas iki išauštant nuei
ti į Telšius ir suskubti į 
traukinį Telšiai-Šiauliai. Gale 
miestelio pasivijo mane jau
nuolis, gerą drigantą pasi
kinkęs, įsidėjęs į vežimą ver
šį.

— “Sėsk, pavešiu,”—su
stabdęs arklį, tarė jaunuolis.

Aš sėdau, ir dar su saule 
buvau Žarėnuose. Čia jis 
pasuko lauke keleliu kaimo 
link, o aš nukeliavau Telšių 
link. Nepraėjau ir pusės klm, 
mane pasivijo žemaitis, pasi
kinkęs porą gerų arklių į 
gana gražius ratukus, ir pa
sisiūlo pavežti. Pasisakė ve
žęs kunigą prie ligonio ir 
grįžtąs jį nuvežęs. Pavažia
vau dar keletą kilometrų. 
Apie 2 valandą nakties bu
vau jau Telšiuose. Stotyje 
palaukiau traukinio ir rytą 
jau buvau Šiauliuose.

Po kelių dienų iš Varnių 
pragaro paleido matininką 
Žievį, Mažeikių pirklio veži
ką ir dar 2 jaunuolius.

[Pabaiga sekamam num.]

A. Karaliūtės paveikslas “O jeigu atomas? . .”

Švietimo aukštųjų mokyk
lų ir mokslo įstaigų darbuo
tojų profsąjungos Vilniaus 
miesto komitetas septinti 
metai organizuoja profsąjun
giniam aktyvui turistines ke
liones po gimtąjį Lietuvos 
kraštą. Šią vasarą aktyvistai 
keliavo po Kuršių neriją, kur 
susipažino su rašytojo T. 
Mano muziejumi, tautosaki
ninko or poeto L. Rėzos 
paminklu, miniatiūrinių 
skulptūrų muziejumi Juod
krantėje. Besilankydami 
Klaipėdos paveikslų galerijo
je, susitiko su skulptore D. 
Matulaite, kuri tuo metu 
darbavosi skulptūrų sodelyje 
prie naujų savo kūrinių. Res
publikinėje švietimo darbuo
tojų profsąjungos pionierių 
stovykloje “Dangė” keliau
ninkai dalyvavo ateistiniame 
pionierių rytmetyje. Turisti
nės kelionės vadovas, litera
tas B. Jauniškis papasakojo 
apie gyvenimą vienuolyne, 
apibūdino netrukus išeinan
čią savo knygą “Užgesinta 
šviesa,” kurioje parodo tie
sos ieškotojų kelią nuo dvasi
ninko iki bedievio. 1941 m.
pirmosios pionierių stovyklos 
Palangoje auklėtoja A. Ba- 
niulaitienė apibūdino tas die
nas, kai hitlerininkai pirmąją 
Antrojo pasaulinio karo die
ną subombardavo juos.

Toliau maršrute buvo P. 
Cvirkos gimtieji Klangiai, jo 
mokykla Veliuonoje, Sere
džiaus pilkapiai, Panemunės 
ir Raudonės pilys. Su istori
niais paminklais supažindino 
Vilniaus 39-osios vidurinės 
mokyklos mokytojas K. Bla
žys. Raudondvaryje profsą
jungos aktyvas apsilankė 
liaudies menininko J. Frei- 
mano skulptūrų skverelyje,

NAUDINGI Į 
LIETUVA ATEIVIAI

PRIEŠ aštuoniolika 
metų j Lietuvos van
denis buvo pradėti 
introdukuoti (įvesti, perkelti 

iš kitų klimatinių sąlygų) 
Kaspijos reliktinio komplek
so vėžiagyviai. Tada buvo 
atvežtos keturios jų siuntos 
ir suleistos j Kauno vandens 
saugyklą. Ateiviai surado 
čia neblogas sąlygas ir pra
dėjo greitai daugintis. Per 
ketverius metus jų padaugė
jo tiek, kad 1964 metų va
sarą viename kvadratiniame 
dugno metre jau buvo jų 
suskaičiuota 94. Dar po ku
rio • laiko prisidaugino tiek, 
kad imta gaudyti ir perkėli
nėti į kitus respublikos van
denis. Šiandien šių vėžiagy
vių rasime jau daugelyje 
mūsų ežerų.

Tačiau šis sėkmingai pra
dėtas darbas pastaraisiais 
metais gerokai išblėso. O be 
reikalo. Vėžiagyvių introdu- 
kavimas duoda gana apčiuo
piamų rezultatų, žymiai pra
turtina pašarinę žuvų bazę.

Šie mažyčiai, milimetriniai 
gyvūnai gerai prieinami žu
vims ir gana kaloringi. An
tai paskaičiuota, kad vienas 
gramas sauso jų svorio duo
da daugiau penkių kalorijų. 
Juos mielai ryja daugelis 
žuvų, o, sakysime, Dusios 
ežere pastebėta, kad jie tope 
pagrindiniu ungurių maistu.

Rostovo srities Dono žem
upio „Komunizmo kelio" žu
vininkystės ūkyje 1972— 
1974 metais šiuos vėžiagy
vius bandyta apgyvendinti ir 
tvenkiniuose. Iš keturių rū
šių, kaip tvirtina šio darbo 

o Kaune—dailininkės A. Ka
raliūtės dirbtuvėje. Tapytoja 
supažindino su savo paskuti
niaisiais meno darbais. Ke
liauninkų dėmesį patraukė 
triptikas Just. Marcinkevi
čiaus poemos “Donelaitis” 
motyvais, keturių dalių cik
las, skirtas Žemei: “Žemės 
džiaugsmas,” “Žemės min
tys,” “Žemės malda saulei,” 
“Žmonės, nežudykite že
mės.” Kūriniuose išreikšta 
alegorija, kuria aiškiai pa
brėžia, kad žemė išaugino 
medžius, žemė išaugino žmo
nes, žemė subrandino žmo
nių mintis. Pavienėse kom
pozicijose, kaip “Mama, kur 
tu!’’, “Gyvenimo žvakės,’’ 
“Verkianti saulė,” išreikšta 
begaliniai daug skausmo, 
žmogaus asmenybės sudėtin
gumas. Politiniai motyvai at
sispindi spalvingoje kompozi
cijoje “0 jeigu atomas? . .” 
Paveiksle matome degančią 
žemę, į kurią dideliu greičiu 
sminga baltos gulbės—žmo
nių paskutinės viltys. Jos 
tarsi įspėja pasaulį: “Žmo
nės, sulaikykite atomą!”

K. Keturakis

Dailininkė A. Karaliūtė

autorė Abrosimova, gerai 
aklimatizavosi trys. Jų prisi
daugino tiek, kad viename 
metre vietomis rasta net po 
720 vėžiagyvių.

Nustatyta, kad intensyvia
me karpių auginimo ūkyje 
šalia koncentruotų kombi
nuotųjų pašarų labai naudin
gas ir reikalingas natūralus 
gyvūninis pašaras. Jame 
gausu vitaminų, mikroele
mentų ir kitų biologiškai ak-, 
tyvių medžiagų. Bandymų 
duomenimis, vėžiagyviai kar
pių racione padidina dirbti
nio pašaro suvirškinimą ge
ru ketvirtadaliu.

A. GRIGELIS
Vilniaus medžiotojų ir žvejų 

draugijos propagandos 
sekcijos pirmininko 

pavaduotojas mokslinėms 
žinioms skleisti

MILIJONAI GRAND 
CENTRAL STOČIAI 
PAGERINTI

New Yorko valstijos gu
bernatorius Carey praneša, 
kad valstija paskyrė $5,300,- 
000 patobulinti garsiąją gele
žinkelio Grand Central stotį, 
kuri yra viena seniausių sto
čių visoje šalyje. Ji yra 
paskelbta istoriniu paminklu 
ir uždrausta virš jos statyti 
kitą pastatą. Dar ir šiandien, 
lėktuvų gadynėje, Grand 
Central stokis yra kasdien 
naudojama 144,000 keleivių.

t
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Woodland pliažas ir liūdnas prisiminimas 
Ir vėl linksmas, draugiškas susitikimas

Gimtinės saulutė miela
RAŠO JANINA VILKELIENĖ 

[Tęsinys iš praeito num.]

Broliai A. L. Vilkeliai ir aš Akmeniuose, Dzūkijoj.
Dzūkija—mano vyro Jono 

gimtinė. Esu daug girdėjusi 
ir skaičiusi apie dzūkus, bet 
niekad neteko to Lietuvos 
kampelio matyti. Na ir vieną 
dieną nutariau būtinai Dzū
kiją pamatyti, kur vyras 
gimęs ir augęs.

Išvažiavome su vyro bro
liais Vincu ir Antanu Vilke
liais pas Liudviką Vilkelį. 
Diena buvo graži, šilta, o 
kelionė tolima, mašina ėmė 3 
valandas. Vietovė prie lenkų 
rubežiaus.

' Važiuodami sustojome Vei
sėjuose aplankyti brolio Bro
niaus kapą. Jis mirė 1964 m., 
dar būdamas jaunas vyras.

Toliau traukiame į Lazdi
jus, link Akmenių. Aš tuojau 
pastebėjau žaliuojančius Ko
lūkiečių rugius. Vėjelis pa- 
Jepgva pučia, o rugeliai siū
buoja, nė galo nematyti. Ro
dos sako: tai čia mūsų gra
žioji Dzūkija! Sustojame prie 
ežero, kur vyras maudyda
vosi ir žuvaudavo.

Pasiekiam Akmenius. Pa
sitinka Liudvikas su šeima. 
Viduj jau stalas nukrautas 
visokiais skanėsiais. Man la
bai patiko žuvis ir rūgštus 
pienas.

Vis man rūpi, apžiūrėti 
aplinkumą. Įeinu į tvartą. 
Turi tris dideles kiaules; 
brolis sako: “Vieną jau greit 
pjausime.” Turi melžiamą 
karvę ir veršį. Taip pat daug

vištų. Sako: “savo vietą turi
me, nereikia mums pirkti.”

Geras plotis savos žemės, 
kur pasodintos įvairios dar
žovės. Duonutė namie kepta, 
labai skani.

Laikas greit bėga, o jau 
reikia skirtis. Nežinau, kas 
išgalvojo tuos atsisveikini
mus. Jie visuomet skaudūs.

Grįžtant, man broliai aiški
na: “čia toj vietoj gimęs J. 
Petrauskas, J. Makaravi- 
čius (abu jau mirę).

Dar sustojome Lazdijuose. 
Miestelis švarus, gražiai 
tvarkomas, o jau tų gėlių! 
Visi kampeliai žydi. Nejuo
kais dzūkai didžiuojasi, kad 
jie yra dzūkai. Buvome Gedi
mino kalne. Žinoma, ten rei
kia daug sveikatos ir gerų 
kojų. Kai kurie bendrakelei
viai grįžta nuo pusės atgal. 
Man užlipti į Gedimino pilį 
pagelbėjo Bronius Balčiūnas, 
vis įspėdamas:—Nelipk, dar 
nupulsi!" Kas tau, būtinai 
turiu pamatyti senovės Kry
žiuočių ginklus ir šarvus.

Mus ten sutiko televizijos 
darbuotojai. Kai kuriems te
ko ir pasikalbėti, ką matome 
savo mieloje gimtinėje: man 
A. Alenskienei, B. Balčiūnui, 
V. Rudinskui. Visi džiaugia
mės, tiek daug matydami. 
Pilis labai atsargiai globoja
ma.

Bus daugiau

Pavykusi gegužinė Montreal
Rugpjūčio 12 Toronto Mo

terų Klubas A. Cibirkos far- 
moje suruošė gegužinę. Die
na buvo šilta ir saulėta, tad 
atsilankė gražus būrys tau
tiečių iš apylinkės vasarvie
čių ir Toronto. Nuvykom, 
pavėlavę. Radome visus jau 
baigiančius pietauti pavėsyje 
po dideliu medžiu, prie gra
žiai paruoštų stalų, apkrautų 
įvairiais valgiais ir gėrimais. 
Dalyviai patys susivežė savo 
valgymus^r gėrimus, šaltus, 
bet vėliau, šios gegužinės 
rengėjos svečius dar pavaiši
no ir skaniais pyragais ir 
šilta kava. Buvo pravesti ir 
laimėjimai.

Tai buvo jau šį sezoną 
Moterų Klubo antra geguži
nė. Didelį kreditą reikia ati
duoti darbščiai šio Klubo 
pirmininkei.—A. Guobienei, 
—Strolienei, Rukienei, Ruk- 
šėnienei, taip gi ir šios gra
žios vietovės savininkams— 
Cibirkams.

PERGYVENO OPERACIJĄ
Rugpjūčio 25 Mount Sinai 

ligoninėje B. Janauskienė 
pergyveno kaklo operaciją. 
Buvo įsimetęs gūžys (goite- 
ris), ir tik operacijos būdu jį 
tegalėjo pašalinti. Operacija 
pasisekė gerai, ligonė tikisi 
greit sugrįžti namo. J. N.

Rugpjūčio 20 mūsų Moterų 
Klubas turėjome gražų išva- 
žiavimą-pikniką nepaprastai 
gražioje vietoje Vekterių far- 
moje.

Mat, mūsų Klubo narė 
draugė Vekterienė visuomet 
leidžia pas ją piknikus laikyti 
ir maloniai visus sutinka ir 
nuoširdžiai viskuo padeda. 
Mes jai už tai esame labai 
dėkingos. Turėjome progos 
linksmai laiką praleisti su 
draugais ir pažįstamais. Dar 
ir oras pasitaikė žavėjantis. 
Nors šiais laikais parengimai 
nėra labai skaitlingi, šį kartą 
susirinko gražus būrys.

Gaila, kad ne visos Klubo 
narės atsilankė—neatsilankė 
ir tos, kurios, rodos, galėjo 
atsilankyti. Beveik kiekvie
nas dalyvis atvežė ką nors 
išlaimėjimams.

Tiems, kurie į pikniką atsi
lankė ir parėmė Moterų Klu
bą, didelis ačiū. Dėkingos 
toms moterims, kurios dar
bavosi su nuoširdumu, kad 
tik piknikas būtų pasekmin
gas. Ačiū visiems, kurie ne 
tik patys atvažiavo, bet ir 
kitus į pikniką atvežė. ' ■ 

Linkime, kad visi ir visos 
būtume sveiki. Iki kitų me
tų! O. Veršinskienė

ATVYKO-IŠVYKO
Pas P. Bendžaitienė iš 

JAV atvyko J. Tutškus. A. 
Sedula ir M. Ulnežienė.

Pas J. N. Naruševičius iš 
Detroito lankosi R. M. Bra
zauskai su šeima.

Pas B. M. Balčiūnus vieši 
visa grupė giminaičių irgi iš 
Detroito.

Pas M. J. Gabrusevičius 
atvyko jų sesutė iš Tarybų 
Lietuvos, Vilniaus', viešnagei 
ilgesniam laikui.

L. V. Stankevičiai turi tris 
dukreles, kurios visuomet 
skraido po pasaulį. Dabar 
dvi dukrelės išvyksta į Itali
ją, o viena į Floridą.

St. Virbalas, lanko savo 
sūnų Bostone.

P. Skripkienė viešėjo pas 
sūnų Ontario. Visiems linkiu 
gražiai laiką praleisti.

APSIVEDĖ
R. Marteli susituokė su 

svetimtaute mergaite.
Vestuvės buvo puikios ir 

įdomios. Buvo daug svečių. 
Jaunieji gavo daug linkėjimų 
ir dovanų. Medaus mėnesį 
praleis Ispanijoje.

Linkiu gražaus ir ilgo gy
venimo.

MIRĖ
Rugpjūčio 15 d. mirė Ona 

Palubinskiene-Anskaitytė, 
88 metų. Paliko nuliūdime du 
sūnus ir vieną dukrą su 
šeimomis.

Rugpjūčio 21 mirė Juzė 
Yankauskienė (Sadonytė), 89 
m. Paliko nuliūdime du sū
nus, 5 dukras, 14 anūkų ir 5 
proanūkėlius.

Rugpjūčio 20 netikėtai 
staiga mirė Juozas Petraus
kas, 72 metų. Paliko nuliūdi
me žmoną Eleną, sūnų Do
naldą su šeima, brolį Petrą ir 
sesutę Ievą T. Lietuvoje. 
Velionis priklausė prie 
L. L. D. ir Sūnų Dukterų 
draugijų. Turėjo daug drau
gų ir pažįstamų. Atsisveiki
nant prie karsto ir kapinėse, 
jo gyvenimą apibūdino arti
mas draugas Jonas Vilkelis. 
Laidotuvėse dalyvavo labai 
daug žmonių. Velionis sken- 
dijo gėlių vainikuose. Ne 
vienam iškrito skaudi ašara.

Į laidotuves buvo atvykę 
giminaičiai Ona ir Jonas Me- 
doniai iš JAV. Juozo pagei
davimu, buvo palaidotas lais
vai. Po laidotuvių visi buvo 
pakviesti pusryčiams Ukrai- 
nų salėje. Dalyvavo apie 160 
jo draugų ir pažįstamų. Pro
gramą pravedė Juozas Urbo
navičius, įšaukdamas daug 
kalbėtojų. Tvarkė Ch. Juš
ka.

Velionis buvo kilęs iš Tar- 
naukos kaimo. Lazdijų vals
čiaus, į Kanadą atvykęs 1929 
metais. ,Juozai, netikėtai ir 
per anksti mus palikai.

Artimiesiems gili užuojau
ta. Velioniui tebūna lengva 
Kanados žemelė. J-na

Lethbridge
VĖL SUPILTAS 
NAUJAS KAPAS

Jonas Paskacymas mirė 
rugpjūčio 16 dieną. Buvo 78 
metų amžiaus, gimęs Lietu
voje. Paliko liūdinčius brolį 
ir kitus gimines Lietuvoje.

Tebūna Tau, Jonai, tramu 
ilsėtis Kanados žemelėje.

Frank Kazokas

Prie didžiulio Huron ežero 
įlankos, vadinamos (Geor
gian Bay)—-krantų, 120 my
lių nuo Toronto, važiuojant į 
šiaurę, yra įsikūrusi vasar
vietė, vadinama Woodland 
Beach. Bi vieta randasi netoli 
plačiai žinomo pliažo Ontario 
provincijoj—V asaga.

Kadangi Huron ežeras yra 
labai didelis, lyg kokios ma
rios, tad palei krantus yra 
susikūrę daugybe pliažų įvai
riais pavadinimais. Vasaga 
Beach prie šio ežero yra 
vienas didžiausių ir garsiau
sių pliažų Ontario provinci
joj. Tyras smėlis lygios pa
krantės, švarus vanduo ir 
gaivinantis oras sutraukia 
daug vasarotojų.

Prie Vasaga Beach jau nuo 
senų laikų daugelis mūsų 
senosios kartos lietuvių turė
jo įsigiję vasarnamius, ir 
dabartiniu laiku dar tebelai
ko tie, kurių sveikata dar 
leidžia.

Naujosios kartos ateiviai 
lietuviai turi įsikūrę ne tik 
daug vasarnamių, bet ir salę, 
kurioje vasaros laiku, sek
madieniais, atvyksta kunigas 
atlaikyti pamaldų. Yra ir 
vienuolių Pranciškonų įkurta 
stovykla lietuvių vaikams.

Woodland Beach nėra taip 
plačiai žinomas, nes čia dau
gumoj yra tik privatinės vi
los ir komercinių įstaigų ne
nori įsileisti. Todėl vietovė 
rami ir labai švari.

Per daugelį metų sesuo ir 
švogeris—Janauskai atvyk
davo praleisti vasaros atos
togas šioje vietoj, ar pas 
vienus ar kitus lietuvius 
draugus ar išsinuomuodavo 
vilą. Tokiu būdu ir mums 
teko su šia vieta susipažinti. 
Esu kartu su šeima pralei
dęs, savo atostogas ir su 
Janauskais kartu.

Vieni pirmiausiai šioje vie
toje įsikūrusių lietuvių, buvo 
Jurgis Račys su šeima. J. 
Račys yra miręs, bet Toron
to lietuvių jis buvo gerai 
žinomas ir mėgiamas meni
ninkas. Jo žmona Emilija 
gera veikėja progresyvių lie
tuvių organizacijose, dar te
belaiko tą pačią vilą, ir kiek
vieną vasarą ten praleidžia 
abu-su savo antruoju vyru. 
Vėliau įsikūrę Stasys ir Ur- 
šulia Sasnauskai su dukteria 
Emilija, J. Baniulis ir vėliau 
atsirado ir keletas naujosios 
ateivijos šeimų.

Po sunkios ligos, sukrikus 
Z. Janausko sveikatai, nuvy
kom pas Sasnauskus praleis
ti porą savaičių Woodland 
pliaže. Tikėjomės, kad geras 
oras ir rami aplinka paleng
vins ir atgaivins jo sveikatą. 
Pagaliau susitarę nupirkome 
ir vilą, deja, neteko Zigmui 
pasidžiaugti šia vietove, nei 
jos grąžą gamta. Kai nuvy
kom apžiūrėt ir kaiką sutvar
kyt, už kelių dienų, sekma
dienio rytą/ atsikėlęs ir pa
pusryčiavęs Zigmas staiga 
mirė širdies priepuoliu. Rug
sėjo 18 sueina lygiai metai 
nuo jo mirties dienos.

Jo mirtis buvo didelis smū
gis žmonai Bronei, man ir 
mūsų kaimynams lietuviams, 
kurie subėgo pagelbėti. Ypa
tingai slaugė Sasnauskų duk
tė—Emilija.

Woodland Beach yra likęs 
seseriai Janauskienei ir man 
liūdna prisiminimo vieta.

Zigmas Janauskas yra

daug pasidarbavęs progresy
vių Lietuvių tarpe, ypatin
gai prie Kanados Lietuvių 
laikraščio “Liaudies Balso.” 
Jis buvo vienas gabiausių 
mūsų laikų prie laikraščio 
lietuvių rašytojų ir darbuoto
jų. Dar ir dabar daug jo 
apgailestauja, nes sušluba
vus jo sveikatai, netekome ir 
“Liaudies Balso.” Jis dar 
buvo labai reikalingas lietu
vių veikloje. Bet negailestin
ga mirtis jį iš mūsų išskyrė. 
Kanados progresyviai lietu
viai neteko gabaus ir nuošir
daus veikėjo, sesuo Bronė— 
mylimo vyro, o aš švogerio.

J. Naruševičius

Vilnietė lietuvaitė- 
pasaulio čempionė

Lina Kačiušytė

MIRUS MONTREALYJE

Juozui Petrauskui
Reiškiame gilią užuojautą žmonai Elenai, sūnui 

Donaldui ir jo šeimai bei visiems kitiems jo 
artimiems giminėms ir draugams liūdesio valando
je.

B. JANAUSKIENĖ ir
J. naruSevičiene

Toronto

Vakarų Berlynas. Pasaulio 
čempionių Linos Kačiušytės 
iš Vilniaus ir leningradietės 
Julijos Bogdanovos rekordi
niai plaukimai krūtine taps 
vienu epizodų kino juostoje, 
kurią čia filmuoja žymus ita
lų režisierius L. Marčelinis ir 
Maskvos dokumentinių filmų 
studijos operatorius I. Gul- 
manas.

Pagrindinius vaidmenis 
praėjusią varžybų dieną pa
saulio čempionate suvaidino 
JAV ir TSRS plaukikai, pa
siekę pasaulio rekordus. Fi
naliniame plaukime 200 m 
distancijoje, kur buvo rung
tyniaujama krūtine, mūsų 
merginų persvara buvo aki
vaizdi, o atkakli kova dėl 
nugalėtojos vardo pasibaigė 
nauju pasaulio rekordu. 15- 
metė L. Kačiušytė vėl page
rino šios distancijos rekordą, 
finišavusi per 2 min. 31,42 
sek. Pelniusios sidabro me
dalį J. Bogdanovos rezulta
tas—2 min. 32,69 sek. Bron
zą iškovojo danė S. Nilson— 
2 min. 33,60 sek. JAV spor
tininkės pirmąkart per pa
saulio šempionatą nepateko į 
finalinę aštuoniukę.

Užsiminėti plaukimu Lina 
Kačiušytė pradėjo gana vė
lai—10 metų. Tačiau praras
tą laiką puikiai kompensuoja 
jai būdingas darbštumas, 
kryptingumas. Naujoji čem
pionė mokosi Vilniaus 7-osios 
vidurinės mokyklos aštunto
je klasėje.
JIS ŽADA NEPASIDUOTI

Managua. — Nikaraguos 
diktatorius prezidentas So- 
moza sako, kad jis nesi
trauks iš vietos, kad jis 
susidoros su opozicija. Tuo 
tarpu iš visų šalies kampų 
gaunami pranešimai, kad vi
sur liaudyje auga jo viešpa
tavimu nepasitenkinimas.

Somoza teigia, kad nacio
nalinė gvardija jį pilnai re
mia'. 0 kai šalies ginkluotos 
jėgos jo pusėję, jis esąs 
nenugalimas.

• Senus, išėjusius iš mados 
arba sulūžusius namų apyvo
kos reikmenis paprastai iš
metame. Kitaip elgiasi veng
ras Lajoš Milarik iš Madjar- 
kešio kaimo. Jis pamažėl su
kaupė solidžią kolekciją, pa- 
sakojanšią apie kelių, vengrų 
kartų gyvenimą. Milariko 
kolekcijos pagrindu įkurtas 
Kaimo muziejus.

MONMOUTH JUNCTION, N.J.

Mirus

Karoliui Stasiukaičiui
Reiškiame gilią užuojautą jo broliuk Jurgiui, 

dukrai ir sūnums, anūkams ir visiems kitiems 
artimiesiems.

WALTER ir BRONĖ KERBULIAI
Brooklyn, N.Y.

MONMOUTH JUNCTION, N. J.

Mirus

Karoliui Stasiukaičiui
Reiškiu nuoširdžią užuojautą jo broliui Jurgiui ir 

visiems kitiems artimiesiems.
IEVA MIZARIENĖ
Jackson Heights, N.Y.

ST. PETERSBURG, FLA.

Minis

Katie Pakšys
Reiškiame širdingą užuojautą velionės idėjos 

draugams ir pažįstamiems.
L. L. D. 45 KP. VALDYBA ir NARIAI

MIAMI, FLA.

Jono Marozos
LIŪDNAS PRISIMINIMAS
Mirė 1974 m. rugsėjo 21 d. *

Jau praėjo ketveri metai nuo mano mylimo vyro 
mirties.

Liūdna be Tavęs, mano mylimas Joneli. Aš 
visada Tave prisimenu su liūdesiu širdyje ir 
gailesčiu.

Aš vargstu šiame margame pasaulyje. 0 Tu 
mano brangusis ilsėkis gražiame Woodlawn gėly
ne.

VERONIKA MAROZAS
Liūdinti žmona

VAJUS
GAVIMUI “LAISVEI” NAUJŲ SKAITYTOJŲ IR 

ATNAUJINIMUI UŽSIBAIGUSIŲ 
PRENUMERATŲ

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

Kviečia II e į Talką
Kviečiame į 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-čia440; 4-ta $35; 5-ta $30; 
6-tą $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 ai 
naujintas prenumeratas 1 punktas nuo 25 centų. 
Už aukas arba pelnus nuo parengimų 1 punktas 
50 centu.

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

$15,000 FONDAS
Apart įeigų už prenumeratas ir skelbimus, turi

me ieškoti kitokių šaltinių biudžeto sukėlimui, kad 
“Laisvė” gyvuotų. Per šį vajų sieksime ir vėl šiam 
svarbiam reikalui sukelti $15,000 fondą. Tai pada
rykime 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. Y., 11417

A
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Bridgeport, Conn.
DARBININKŲ KOVA UŽ 
GERESNI DUONOS 
ŠMOTELI

Jenkin Velves Go. apie 500 
darbininku, kurie priklauso 
A. of L. C. I. O. United Steel 
Workers of America unijai 
išėjo į streiką birželio 15 ir 
dar tebestreikuoja. •

Darbininkai reikalauja al
gų pakėlimo, geresnių sąlygų 
darbe ir atnaujint kontraktą 
bei sutartį su unija. Bet 
kompanija kol kas nesiskaito 
su jų reikalavimais. Darbi
ninkai laikosi gana vieningai.

Suprantamas dalykas, kad 
kompanija turi apsčiai prisi
gaminusi tų Velvų. tokiu bū
du ji gali savo pirkėjų reika
lavimus patenkinti, kad ir 
tūlą laiką dirbtuvė neveikia.

Bullard Co. 850 Darbinin
kų išėjo į streiką rugpjūčio 
14 d. Darbininkam atsto
vauja United Steel Workers 
of America lokalas 7528. 
Streikas tęsėsi tik 5 d. Kom
panija ir Unija pasirašė 3 
metų kontraktęą su pakėli
mų algų iki $1.50 per valan
dą, taipgi pagerinta senatvės 
pensija, įvesti “life insu
rance’’ iki $10,000, “Medical 
Coverage” nuo $20,000 iki 
$40,000, bus apmokėta ligo
ninei iki 150 dienų. Labara- 
torijos išlaidos bus apmokė
tos iki $300.

Darbininkų uždarbis, ben
drai imant, dabar $5.75 per 
valandą: bet kitu žvilgsniu 
žiūrint, ši suma neparodo 
tikro visų darbininkų uždar
bio. Man yra žinoma, kad 
pagal darbininko specialybę, 
yra tokių kurie uždirba net., 
$10 ir daugiau per valandą.

Kviečiami į 
parengimą

LDSW kuopa rengia šios 
vasaros* paskutinį parengi- 
mą-pikniką rugsėjo 17 gra
žiame valstybiniame parke, 
Sherwood Island, Westport, j 
Conn. Todėl esate kviečiami 
Bridgeporto, ir iš kitų mies
tu atvykti į šią gražią išvyką, 
susitikti su senais pažįsta
mais, pakvėpuoti tyru oru ir 
pasivaišinu įvairiais lietuviš
kais skanėstais. Gražiai pra
leisite dieną nuo 10 vai. ryto 
iki saulės nusileidimo.

Šidlavos Žemaitis

Redakcijos pastaba: Prašo
me atleisti, kad smulkmenas 
apie tą Bullard kompaniją 
apleidome. Taupome vietą.

NORWOOD, MASS.

Mirus

Olgai Zarubienei
1978 m. rugpjūčio 23 d.

Reiškiame nuoširdžią užuojautą jos vyrui An
drew, dukrelei Olgai, žentui W. Cartwright, 
Anūkui Richard, Anūkėms Bonni ir Nancy. Taipgi 
visiems giminėms, draugams ir draugėms Ameri
koje ir Lietuvoje.
M. Trakimavičienė ir jos šeima
Mary Gridūnienė
S. A. Janus ir šeima
C. Barčienė
E. Repšienė
P. Žukauskienė ir jos šeima
F. ir Bronė Preibis
Mary Sadauskienė ir šeima
M. Uždavinis

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Joseph J. Garszva
Undertaker and Embalmer

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

Telefonas: 846-1970

Philadelphia, Pa.
Another successful reu

nion of the Lyros Chorus 
was held Sunday, August 
27th at Joe and Rose Beh- 
mer (Rose Merkytė)

We want to thank Joe and 
Rose for all the hard work it 
took to make the day so 
worth while in attending, 
and their children and 
grand-children gave so much 
of themselves too. Also to 
thank all who attended, even 
tho the weather was incle
ment at times during the 
day. Everyone had a good 
time visiting with one anoth
er. Some new faces this 
time. It was good to see the 
senior parents, we appreci
ate your effort in coming 
out.

We missed two very dear 
friends who were in the 
hospital and could not at
tend. Mrs. Fillips and Stan 
Ufier. Hope they have a 
speedy recovery.

There were people from 
Chester, Delaware, New 
Jersey, New York and Phila
delphia.

Donating $25 to the paper 
from all!
Alice Whitlock [Pivariūnaitė]

Binghamton, N. Y.
STAIGI MIRTIS

Rugpjūčio 28 dieną staiga 
mirė mano švogeris Edwar- 
das Zowieckis. Tas visus 
nustebino, nes sekmadienį 
bendrai valgėme pietus, o 
pirmadienį mirė . . .

Edvardas per eilę metų 
Binghamtone palaikė maisto 
krautuvę, ir ne kartą prista
tydavo maisto mūsų draugijų 
parengimams ir pats juose 
dalyvaudavo. Jis buvo drau
giškas lenkų tautybės biznie
rius, laisvų minčių žmogus. 
Buvo laisvai palaidotas lietu
vių nepriklausomose kapinė
se, Wyoming, Pa., rugpjūčio 
31 d. Palaikai buvo sukre- 
muoti (sudeginti). Petras So- 
suta pakalbėjo apie velionio 
nueitą gyvenimo kelią, o šių 
žodžių rašytojas paskaitė 
Antano Metelionio paruoštą 
kalbą laisvų minčių žmones 
laidojant.

Edvardas paliko liūdinčius 
savo gyvenimo draugę Vik
toriją Balanis ir brolį Leoną 
Zowiecki su šeima, kuri ne
galėjo laidotuvėse dalyvauti, 
nes negavo vietos orlaivyje 
atvykti iš Detroit, Mich.

Ilsėkis, mielas drauge, šio
se laisvose kapinėse. Mes 
jūsų neužmiršime.

Viktorija paaukojo “Lais
vei” $10. J. Vaicekauskas

Filmų popietė su 
užkandžiais

IR MIELO LIETUVOS SVEČIO 
VYTAUTO KAZAKEVIČIAUS IŠLEISTUVES

Rugsėjo 10 d., sekmadienį, 2 vai. popiet, 
Laisvės salėje, 102-01 Liberty Avė., Ozone Park, 
N. Y. Auką $2.50.

Programoje: Vilniaus universitetas, kuris naujai 
atgyja, besiruošdamas savo 400 metų sukakties 
minėjimui ateinančiais metais. Taip pat—daug kitų 
lietuviškų naujienų. Filmus rodys

SALOMĖJA NARKĖLICNAITE
Popietę rengia ir visus kviečia

LDS1 irl3kp.

Rugpjūčio 27 d., sekmadie
nį, Lietuvių Piliečių Klube, 
Maspeth, N. Y., įvyko labai 
gražus koncertas, kurį išpil
dė Tarybų Lietuvos žymieji 
menininkai—dainininkai Ed
mundas Kuodis ir Jonas Giri- 
jotas ir muzikė Jūratė Kuo- 
dienė, Lietuvos Valstybinės 
konservatorijos dėstytoja, 
kuri ne tik akompanavo dai
nininkams, bet ir pijanu pa
skambino kelias lietuviškas 
liaudies melodijas. Šie trys 
jauni, didelio talento meni
ninkai stipriais balsais ir 
gražiomis dainomis publiką 
tiesiog sužavėjo. Daugelis 
sakė: Pirmą kartą savo gy
venime išgirdome taip gra
žiai dainuojant! Po kiekvieno 
pasirodymo publika daininin
kus lydėjo ilgais entuziastiš
kais aplodismentais. Apie 
pusė dainų buvo šiandieninės 
ir apie pusė senos liaudies 
dainos. Dainininkai jų mums 
nepašykštėjo.

Per visą dainų ir muzikos

Ir vėl draugiškas susitiki II as

Ksavera Karosienė
Praeitą penktadienį, rug

sėjo 1 dieną, pas Bronę ir 
Walterį Keršulius sodelyje 
vėl buvome būrys susirinkę 
pasivaišinti ir draugiškai pa
sišnekėti. Šį kartą didelę 
dalyvių daugumą sudarė mū
sų aidiečiai. Sueigai ir pirmi
ninkavo Aido Choro pirmi
ninkas Povilas Venta.

Kokia šios sueigos proga? 
Ogi susitikimas su tą pačią 
dieną iš Tarybų Sąjungos 
sugrįžusią mūsų veikėja kali- 
forniete Ksavera Karosiene. 
Kaip žinoma, ji ten su kitais 
Amerikos delegatais dalyva
vo taikos ir Jungtinių Valsti- 
jų-Tarybų Sąjungos drau
gystės ir bendradarbiavimo 
sąjūdžio reikalais pasitarime 

programą salėje viešpatavo 
didžiausia tyla. Visi dalyviai 
klausėsi su giliausiu susikau
pimu. Tik po kiekvienos dai
nos, kaip sakyta, tęsėsi ilgi 
rankų plojimai.

Jonas Valaitis koncertą 
atidarė. Jis pasveikino publi
ką ir perstatė programos 
pildytojus—dainininkus ir 
muzikę. Po dainų ir muzikos 
programos jis trumpai pakal
bėjo apie bendradarbiavimą 
su Lietuvos menininkais. 
Kiek ilgiau kalbėjo vyriau-- 
sias šio koncerto suruošėjas 
Jokūbas Stukas. Jis irgi pa
brėžė pasikeitimo meninin
kais su Lietuva svarbą.

Koncertui pasibaigus, ge
ras skaičius mųsų susirinki
me į apatinę mažą saliukę, 
kur prie labai kuklių užkan
džių turėjome daugiau laiko 
su mielaisiais menininkais iš 
Tarybų Lietuvos bei tarpu
savyje pasikalbėti. Vakarą 
praleidome draugiškoje nuo
taikoje. P. V.

Maskvoje ir buvo nuvykus 
keletai dienų Lietuvą. Taigi, 
šiose jos sutiktuvėse Ksave
ra pasidalijo su mumis ne tik 
Maskvos sąskrydyje, bet ir 
Lietuvoje įgytais įspūdžiais. 
Mes jai labai dėkingi.

Labai džiugu, kad su mu
mis šioje sueigoje dalyvavo 
ir net keletas svečių iš Lietu
vos. Tai buvo žurnalistas 
Vytautas Kazakevičius, dai
nininkas Edmundas Kuodis, 
muzikė Jūratė Kuodienė ir 
Tarybų Sąjungos ambasados 
Washingtone konsuliarinio 
skyriaus sekretorius R. Mali
šauskas.

Be to, šioje sueigoje dar 
kartą nuoširdžiausiai pasvei
kinome mūsų draugą Walterį 
su jo 90-uoju gimtadieniu ir 
palinkėjome jam geros svei
katos. Rep.

Kova su 
kriminalistais 
traukiniuose

New Yorkas. — Miesto 
valdžia skelbia, kad per pir
mąjį šių metų pusmetį čia 
požeminiuose traukiniuose 
(subvėse) kriminalistų siau
tėjimas pakilo 12.7 proc. 
Paimkime tik apiplėšimus. 
Jų skaičius pakilo net 23 
proc. Jeigu pernai per pir
muosius šešis mėnesius api
plėšimų buvo 912, tai šiemet 
jau net 1,125. Panašiai ir su 
kitų rūšių nusikaltimais.

Valteriui Keršuliui 90
Šiemet iš daugelio sukak

tuvininkų išsiskiria brookly- 
nietis Valteris Keršulis, de
vyniasdešimties metų ir ku
pinas energijos, kokios daug 
jaunesni už jį jam galėtų 
pagrįstai pavydėti. Valteris 
daugiau kaip 50 metų dai
nuoja “Aido” chore ir 19 
metų yra jo valdybos iždinin
ku; jis veiklus “Laisvės” ben
drovės iždininkas ir Namo 
bendrovės pirmininkas. Da
lyvauja ir kitoje pažangiečių 
veikloje, o Brooklyne, kur jis 
gyvena su žmona Brone 
(Zmitraite), jų namuose, o 
vasaromis—jų sode, vyksta 
įvairūs susitikimai su Ameri
kos lietuvių pažangaus judė
jimo dalyviais ir su svečiais 
iš Lietuvos.

Štai ir anądien, kai jų sode 
draugai buvo susirinkę išly
dėti kalifornietę Ksaverą Ka- 
rosienę, vykstančią į Tarybų 
Sąjungą, ir susitikti su Lie
tuvos žurnalistu Vytautu Ka
zakevičium, prisiminta ir 
Valterio sukaktis.

Iš tikrųjų, Valterio sukaktį 
beveik galima minėti visą 
mėnesį, nes vieni mano, kad 
jis gimęs rugpjūčio 15 d., o 
kiti—kad rugsėjo 20 d. ir 
toms datoms besiartinant jį 
pasveikina.

Kaip ten bebūtų, reikia 
atsisminti, kad Valteris yra 
gimęs 1888 m. ir kad jisai 
visad gerai nusiteikęs ir 
draugiškas rokiškėnas Ame
rikoje jau gyvena nuo 19J.4 
m. Lietuva betgi visados jam 
buvo ir yra pati brangiausia. 
Jis joje lankėsi su žmona 
1966 m. ir prieš penkerius 
metus, kada ten buvo pami
nėtas jo 85 m. jubiliejus.

*

Nepamiršo jo Lietuvoje ir 
dabar. Štai liepos 17 d. 
ateina telegrama iš Vilniaus 
ir jį sveikina “Tėviškės” 
draugijos vadovybė —gen. 
Pranas Petronis ir Sigitas 
Krivickas, Feliksas Strumi
las ir tenai tuo metu viešėju
si Ieva Mizarienė. Jie Valte
riui sako: “Nuo gimtosios 
Baltijos krantų ir iš senojo 
Vilniaus siunčiame Tau karš
tus sveikinimus garbingo de
vyniasdešimties metų jubi- 
liajaus proga. Tavo nuostabi 
energija “Laisvės” labui ir 
gražus balsas “Aido” chore 
tegu dar daug metų džiugina 
mus visus. Sveikatos, 
džiaugsmo, laimės!”

Netrukus iš Vilniaus ateina 
oro paštu siuntinėlis, kuria
me Dagių šeima (Valterio 
brolio žmona su šeima) jam 
siunčia juostą kuria jis pasi
puošęs prie šio rašinio esan
čioje nuotraukoje ir kurią 
jam užrišo konsulas Rimas 
Mališauskas. Pasipila ir dau
giau sveikinimų. Iš Lietuvos 
sveikina Regina Rugienienė, 
Zina Sinkevičienė, Jonas 
Jurgaitis, Romanas Krivic
kas ir kt. Iš Argentinos, 
Berisso miesto, sveikina jo 
sesuo Ona Žemaitienė. Iš 
vietinių sveikina “Aido” cho
ro vedėja Milda Stensler, 
Viktoras Bekeris, Juozas ir 
Ksavera Karosai, A. ir L 
Bimbos, P. ir N. Ventos, R. 
ir H. Feiferiai, N. Buknienė, 
0. Čepulienė, E. ir A. Šum- 
briai, O. ir J. Keramina, F. 
ir A. Lupševičiai, M. ir Pr. 
Bručai, O. Račkauskienė, 
Tessy Stočkienė, Bronė Os- 
tapuk, Ona Jozėnienė, S. 
Narkėliūnaitė, Laskiai ir kt. 
Įdomu, kad jo jubiliejų prisi
minė ir Sacks Fifth Avenue 
prekybos savininkai, mat, 
tenai Valteris yra dirbęs 
ilgus metus.

Be abejo, Valterį, o kartu 
ir jo gyvenimo draugę Bro
nę, sveikins ir daugiau bičiu
lių ir pažįstamų ir su jais 
visais kartu galima tarti Vy
tauto Kazakevičiaus žodžiais: 
Leisk pasveikinti su nuosta
biu jubiliejum! Ir palinkėti: 
iki šimto, Valterį!

etųII

Valteris Keršulis

W. KERŠULIUI
Nuoširdžiai sveikinu pa

žangaus lietuvių judėjimo 
veteraną garbingo jubilie
jaus proga. Linkiu sveikatos 
ir laimės.

VYTAUTAS 
ZENKEVIČIUS

Vilnius

Svečių išleistuvės
Ona Jozėnienė jau kelinti 

metai daug pagelbsti turis
tams ir svečiams iš Lietuvos. 
Ji juos savo mašina pavaži
nėja ir pasikviečia į svečius.

Ona sužinojo, kad Lietuvos 
menininkai Jūratė Kuodienė, 
Edmundas Kuodis ir Jonas 
Girijotas grįžta į savo tėvy
nę. Ta proga ir jiems suruo
šė išleistuves.

Kadangi jos vieta nedidelė, 
tai galėjo pasikviesti tik savo 
artimus bičiulius.

Prie vaišingo stalo buvo 
tarta daug nuoširdžių žodžių 
menininkams ir Onutei už 
vaišes ir draugiškumą.

Kur sueina lietuvių, ten 
skamba ir lietuviškos liau
dies dainos. Prie dainų pro
gramos prisidėjo ir kitas 
svečias iš T. Lietuvos, bū
tent žurnalistas-literatas Vy
tautas Kazakevičius.

Vakarą praleidome labai 
svetingai. Ačiū Onai! P. V.

First ladies “brainwashed.”
There was an article in 

The Star by Norma Langley 
who points out that Sarah 
McClendon, top White 
House reporter says that our 
First Ladies are “brain
washed.” History might 
have changed if First Ladies 
were given a fraction of the 
power the White House 
claims they have, she says.

McClendon, who has won 
fame for her questions at 
presidential press conferen
ces since 1944 has published 
a book, My Eight Presi
dents, that deals often un- 
flatteringly with Presidents 
and their wives throughout 
the Roosevelt, Truman, Eis
enhower, Kennedy, John
son, Nixon, Ford and Carter 
eras.

In an exclusive interview 
she had told The Star that 
every one of the wives of 
those presidents was brain
washed into submissiveness 
between election day and 
inaugural day, probably by a 
combination of agents from

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

Pramogų kalendorius

RUGSĖJO 24 D.
“Laisvės” Bendrovės di

rektoriai ruošia New Yorko 
apylinkės atidarymo “Lais
vės” vajaus. Bus duodami 
pietūs. Pradžia 1 vai.

SPALIO 1 D.
Pietūs darbininkiškai spau

dai pagelbėti. Rengia L.L.D. 
28 kuopa. Svetainėje 48 
Green Street, Waterbury, 
Conn. Pietūs bus 1:00 vai. 
dieną. Kviečiame visus atsi
lankyti.

LLD 1 KUOPOS NARIAMS
Antradienį, rugsėjo 12 d., 

2 vai. po pietų įvyks LLD 1 
kuopos susirinkimas, Laisvės 
salėje, 102-02 Liberty Avė., 
Ozone Park, N.Y. Valdyba 

“LAISVES” BENDROVES 
DIREKTORIAMS

Direktorių posėdis įvyks 
antradienį, rugsėjo42 d., 1 
vai. po pietų. > Sekr.

TARP LIETUVIŲ
Iš keliolikos dienų viešna

gės Tarybų Lietuvoje, rug
sėjo 2 dieną prie savo parei
gų sugrįžo “Laisvės” admi
nistratorė Ieva Mizarienė. 
Sako, ten visą savaitę pralei
dusi poilsiui Druskininkuose. 
Sugrįžo gerai nusiteikusi ir 
kelione ir viešnage labai pa
tenkinta.

Rugsėjo 6 dieną iš atosto
gų Lietuvoje sugrįžo žurna
listas, “Moscow News” ko
respondentas Jungtinėse 
Tautose Jonas Lukoševičius 
su žmona Banga.

Gal su jais susitiksime šį 
sekmadienį Laisvės salėje 
LDS kuopų parengime, ku
riame bus demonstruojami 
filmai iš Lietuvos. Būtų labai 
džiugu. Rep.

Denver. — Colorado Medi
cal Center chemikas John 
Stewart sako, kad su laiku 
būs pagamintas skiepas, ku
rio pagalba tiek moterys, 
tiek vyrai galės būti nuvai
šinti. Užteks vienam kuriam 
jį priimti.

the secret service, the state 
department and press secre
taries.

McClendon claims Pat Ni
xon was probably the most 
underrated First Lady, 
while Jackie Kennedy was 
elusive “and drove us all 
mad with her pathetic little 
whispy voice.”

About Lady Bird Johnson 
she says that Johnson’s wife 
was his “sounding board” on 
many issues, whereas .Bess 
Truman was so timid she 
never held a press confer
ence or issued a statement.

Of Rosalynn Carter, Me 
Lendon says her accomplish
ments to date have been “all 
talk and little substance.”

“Women who were friend
ly and warm for years sud
denly turned into robots in 
the time between the elec
tion and becoming First La
dy,” she said. “I’m sure the 
brainwashing is done with 
the full consent and even the 
help of their husbands.” Ilse

Jackie: She was Eleanor: Had 
elusive. strength.
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