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KRISLAI
Jungtinėse J autose Tarybų 

Sąjungos raportas rasizmo 
klausimu

Liūdnai baigiasi Kubos 
egzilų dienos
Jungtinėse Valstijose 

Moterų 60-mečio jubiliejinė 
konferencija Washingtone. 

Mirė Antanas Vaivutskas 
Iš LDS seimo ir banketo

IEVA MIZARIENĖ
Tarybų Sąjungos delegaci

jos raportas Jungtinių Tautų 
komitetui rasistinės diskri
minacijos panaikinimui Užsi
tarnavo didelių pagyrų iš 18 
komiteto narių. Šis komite
tas prižiūri Tarptautinės 
konvencijos prieš rasinę dis
kriminaciją nutarimų vykdy
mą. Sj dokumentą pasirašė 
107 valstybes, bet gaila mū
sų Jungtinės Amerikos Val
stijos to nepadarė.

Komitetas pasveikino Ta
rybų Sąjungą už kovos rėmi
mą prieš visokias rasizmo 
nelygybes ir už jų nuolatinę 
agitaciją, norint supažindinti 
tarybinius žmones su Afrikos 
gyventojų kultūra.

Ne taip seniai komercinė 
spauda juos garbino kaip 
herojus”. Dabar po nevieno 
mėnesio visokių sugriautų 
iliuzijų ir nusivylimų, kubie
čiai egzilai pradeda suprasti, 
kad jie yra niekas daugiau 
kaip tik prezidento Carterio 
politiniai užstatai prieš Ku
bą.

Negalėdami rasti nei gy
venviečių, nei darbų, jie lai
komi lyg kaip ir kalėjimuose. 
Tad ir prasidėjo jų bandymai 
grįžti namo. Ne vienas jų 
bandė (kai kuriems pasisekė) 
pagrobti lėktuvus, pasida
rant “hijakeriais”.

□
Washington© valdžios pa

skirtas moterų biuras minės 
savo 60-mečio jubiliejų šauk
damas nacionalę konferenciją 
rugsėjo 2-4 d. d., Washingto
ne. Manoma, kad joje daly
vaus apie 1,000 moterų. 
Konferencijos obalsis: “Mo
terys ir darbas 1980 metuo- 
se .

Nors kalbama, kad bus 
daug dėmesio kreipta į ma
žumų tautų moteris: Ameri
kos indijones, azijietes, juo
dąsias ir lotynų tautų mote
ris, sunku tikėti, kad kas 
nors naudingo išeis šioms 
moterims. Pažiūrėsime!

Tikrai liūdna žinia pasiekė 
mus—Vilniuje mirė Antanas 
Vaivutskas, sulaukęs 64 me
tų amžiaus.

Vaivutskas su tėvais emi
gravo 1926 metais iš Lietu
vos į Braziliją, nes buržuazi
nėje Lietuvoje prasidėjo 
badmetis. 1931 metais jis 
įstojo į Brazilijos komunisti
nę jaunimo sąjungą ir nuo to 
laiko pasišventusiai dirbo 
darbo žmonių labui. Jis buvo 
"Musų žodžio” redaktorius ir 
raidžių rinkėjas. Jam teko 
paragauti Brazilijos kalėjimų 
gyvenimo.

1937 metais jis persikėle 
gyventi į Montevideo, Urug
vajuje. Ten jis dirbo pažan
gaus laikraščio spaustuvėje 
“Darbas”. Jis bendradarbia
vo Jungtinių Valstijų pažan
giųjų laikraščiuose, įskaitant 
ir “Laisvę”. Jis aktyviai da
lyvavo Pietų Amerikos pa
žangiame judėjime iki 1952jų 
.metų kuomet su šeima persi-

į Amerikos Komunistų partijos šalininkai, remiantys Gus Hali kandidatūrą į JAV 
prezidentus ir Angela Davis j viceprezidentus, demonstruoja prie Madison Square 
Garden, kurioje vyko demokratų partijos konvencija.

Lietuva džiaugiasi savo čempionais
komiteto vokalinis-instru-Vilnius. — Nors jau praėjo 

kelios savaitės, kai iš Mask
vos sugrįžo Tarybų Lietuvos 
atletai, dalyvavę olimpinėse 

i1 žaidynėse ir laimėję aukso 
j medalių, bet sportininkų re- 
I zultatais vilniečiai tebesi
džiaugia, o specialistai juos

■ analizuoja. Ir kaipgi nesi
džiaugti! Olimpinėse žaidy-

! nėse Maskvoje, atstovauda- 
| mi septynių sporto šakų 
I olimpinėms rinktinėms, daly
vavo 16 Lietuvos atletų.

Vilniečių entuziazmas pasi
reiškė ir geležinkelių stotyje, 
kai minia sporto mėgėjų su
sirinko pasitikti iš Maskvos

Mirė
Antanas Vaivutskas

[TELEGRAMA]
Šių metų rugpjūčio 12 die

ną, eidamas šešiasdešimt 
penktuosius metus, mirė re
voliucinio judėjimo dalyvis, 
žurnalistas Antanas Vaivuts
kas. Velionis nuo jaunų die
nų dalyvavo komunistinėje 
veikloje Brazilijoje, vėliau 
Urugvajuje, vaisingai ben
dradarbiavo pažangiųjų 
Amerikos lietuvių laikraš
čiuose. 1952 metais grįžęs į 
Lietuvą, dirbo tarybinėje 
spaudoje, paskelbė atsimini
mų apie lietuvių emigrantų 
gyvenimą, išvertė grožinės 
literatūros kūrinių, buvo pa
žangiųjų užsienio lietuvių 
laikraščių korespondentas 
Lietuvoje. V. Petkevičienė

kėlė gyventi Tarybų Lietu
voje.

Praėjusią savaitę įvykęs 
Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo seimas ir banketas 
buvo labai sėkmingas, be 
jokių asmeninių bei organiza
cinių nesusipratimų. Seime 
dalyvavo 41 delegatas, be
veik išimtinai iš JAV gimu
siųjų narių. Banketas buvo 
ypatingai puikus, kuriame 
dalyvavo apie 100 svečių.

Sekančiuose “Laisvės” nu
meriuose plačiau bus aprašy
ta apie šį puikų seimą ir 
banketą, įvykusį gražiajame 
Arrow parke, Monroe, N. Y. 

sugrįžusių čempionų. Jie pa
sitikti su gėlėmis ir muzika. 
Vėliau įvykusiame mitinge 
komjaunimo, sporto organi
zacijų vadovai pasveikino 
sportininkus su didžiule sėk
me, padėkojo už labai aukšto 
lygio rezultatus, palinkėjo 
naujų, dar svaresnių perga
lių.

Kaip žinia, olimpines žai
dynes Maskvoje lydėjo graži 
kultūrinių renginių progra
ma. Joje lietuviai taip pat 
gražiai pasirodė. Dalyvavo 
šie Tarybų Lietuvos meno 
meistrai ir saviveiklininkai: 
Vilniaus styginis kvartetas, 
Valstybinis pučiamųjų orkes
tras “Trimitas”, LTSR val
stybinis akademinis nusipel
nęs dainų ir šokių ansamblis 
“Lietuva”. Trakų rajono kai
mo kapela “Galvė” Vilniaus 
valstybinio V. Kapsuko uni
versiteto dainų ir šokių an
samblis. LTSR valstybinio 
profesinio-techninio mokymo

Olimpinių čempionų sutikimas Vilniaus geležinkelio stoty
je. Iš kairės —treneris A. Gražiūnas, jo auklėtinė L. 
Kačiušytė, treneris A. Štaras, jo auklėtinis R. Žulpa.

A. Gylio nuotr.

Moterų taikos savaitė Connecticut
Hartford, Conn. — Con

necticut gubernatorė Ella 
Grasso paskelbė moterų tai
kos savaitę rugpjūčio 17-23 
dienomis ryšium su prasidė
jusi Women’s International 
League for Peace and Free
dom trimetiniu kongresu. Jis 
vyksta Hamden, Quinnipiac 
kolegijoje.

Savo oficialiame pareiški
me gubernatorė pabrėžė tos 
tarptautinės moterų organi

mentinis ansamblis bei šokė
jų kolektyvas ir kiti.

Olimpiados pabaigoje 
Maskvoje koncertavo ir Lie
tuvos kamerinis orkestras y 
vadovaujamas LTSR liaudies 
artisto Sauliaus Sondeckio. 
Maskvos P. Čaikovskio kon
servatorijos Didžiojoje salėje 
olimpiados svečiai klausėsi 
žymiausių tarybinių meno 
meistrų—jiems koncertavo 
TSRS Liaudies artistai J. 
Obrazcova, M. Riešu, J. Ne- 
sterenka, “Maskvos virtuo
zai”, Armėnijos choro kape
la. Lietuvos kamerinis orkes
tras su Maskvos kameriniu 
choru atliko A. Vivaldžio 
“Gloria” bei F. Šuberto Mi
šias G-dur. Du koncertus 
Lietuvos kamerinis orkes
tras suruošė svečiams, atvy- 
kusiems į olimpiadą, senovi
niame Maskvos architektūri
niame paminkle—Znamens- 
kio katedroje.

zacijos nuopelnus, siekiant 
nusiginklavimo ir taikos. Tai 
tik trečias kongresas, vyks
tantis JAV. Pereitas kongre
sas įvyko Tokyo, Japonijoje, 
prieš trejus metus. Daug 
žymių pasaulinio garso mote
rų dalyvauja tame kongrese, 
kuris uždaromas rugpjūčio 
23 d. iškilmingu koncertu ir 
banketu, paminint tos orga
nizacijos 65 metų gyvavimo 
sukaktį.

Gus Hali apie 
Kennedžio rolę

New York. - Gus Hali, 
Amerikos Komunistų parti
jos prezidentinis kandidatas, 
išleido pareiškimą, kuriame 
šitaip pasisako apie Kenne
džio rolę: Senatoriaus Ken
nedžio kalba demokratų kon
vencijoje ir delegatų veikla 
rodo, kad liberalai persigru
puoja. Tačiau šitai iškelia 
eilę prieštaravimų. Konven
cija atmetė Carterio ekono
minę politiką, bet buvo pri
versta jį nominuoti kandida
tu į prezidentus.

Buvo prieštaravimų ir 
Kennedžio kalboje. Nors jis 
ir neparėmė Carterio užsie
nio politikos dėl konfrontaci
jos ir ginklavimosi, bet ir jis 
pats nepateikė jokios alter
natyvos. Ir Kennedžio eko
nominė politika kertasi su 
Carterio ginklavimosi politi
ka. Liberalai demokratų par
tijoje gali turėti įtakos į 
įvykius ir gali tapti politine 
jėga tik tada, jeigu jie eis su 
didėjančiu judėjimu, siekiant 
politinės nepriklausomybės 
už dviejų partijų sistemos. 
Jeigu jie tai pripažins ir 
atitinkamai veiks, tai toks 
atgimimas galėtų būti svar
bus dalyka^mūsų šalyje.

133,000 parašų
už Hall-Davis

Oakland, Cal. — Gus Hall 
ir Angela Davis prezidenti
nės kampanijos vedėja Kali
fornijoje Kendra Alexander 
oficialioms įstaigoms pristatė 
133,271 parašų, kad tiedu 
kandidatai būtų padėti ant 
baloto. Iš viso reikėjo 
102,000 parašų. Šiuo metu 
Komunistų partijos kandida
tai jau yra ant baloto šiose 
valstijose: Maine, New Jer
sey, Kentucky, Illinois, Wis
consin, Arkansas, Kansas ir 
Utah.

Protestas dėl 
berniuko

Maskva. — Tarybų Są
jungos užsienių ministerija 
įteikė JAV ambasadai pro
testą dėl to, kad Chicagoje 
teismas ketina svarstyti 12- 
mečio Vladimiro Polovčako 
prašymą dėl politinės globos.

Notoje reikalaujama, kad, 
sutinkamai su berniuko tėvų 
noru, berniukui būtų leista 
su tėvais sugrįžti į Tarybų 
Sąjungą. Chicagos teismo 
nuosprendį, kad, ligi berniu
ko byla bus apsvarstyta, jis 
pats bus globojamas teismo 
paskirtų asmenų, Tarybų Są
jungos vyriausybė laiko nele
galiu ir nežmonišku. Notoje 
reikalaujama, kad visai Po
lovčako šeimai būtų leista 
sugrįžti.

Mykolas ir Anna Polovča- 
kai su savo sūnum Vladimiru 
ir dukra Natalija šių metų 
pradžioje iš Ukrainos atvyko 
apsigyventi Amerikoje, bet 
vėliau persigalvojo ir dabar 
sugrįžti. 17-metė Natalija, 
kaip spauda praneša, taip 
pat norinti pasilikti Ameri
koje.

Washingtonas. — JAV 
Valstybės departamentas 
skelbia, kad visi kubiečiai, 
kurie nuvaro Amerikos lėk
tuvus į Kubą, tenai tuojau 
pat suimami ir sodinami ka
lėjimam

MUSKIE IR NAUJOJI
KARO STRATEGIJA

Washington. — Atrodo, 
kad valstybės sekretoriaus 
Edmundo Muskie pareikštas 
nepasitenkinimas, jog jis ne
buvo painformuotas apie 
naują strategiją branduolinio 
karo atveju, atneš tam tikrų 
vaisių. Kaip žinia, apie tą 
naują strategiją, pavadintą 
direktyva numeris 59, jis 
sužinojo tik iš spaudos. Jam 
nieko apie tai nebuvo minė
jęs nei prez. Carteris, kuris 
tą direktyvą pasirašė, nei 
gynyboj sekretorius Harold 
Brown. Tasai tik po kiek 
laiko pasiuntė savo pavaduo
toją Slocombe, dalyvavusį to 
strateginio plano formulavi
me, kad jis Muskie su tuo 
planu supažindintų.

ABC televizijos programo
je “Good Morning, America” 
Muskie kalbėjo, jog jis ma
nąs, kad jis turėjo būti pačio
je pradžioje su tuo planu 
supažindintas. Jis aiškino, 
kad tai liečia branduolinio 
karo strategijos doktriną, 
kuri sudaro Amerikos saugu
mo ir politikos pagrindą, 
siekiant branduolinio nusi
ginklavimo. “Iš tikrųjų ta 
doktrina turi gilią reikšmę 
mūsų užsienio politikoje, ir 
todėl Valstybės departamen
tas turi būti įtrauktas įtuos 
darbus”, kalbėjo Muskie.

Spauda informuota, kad 
praeityje, 1978 ir 1978 me
tais, Valstybės departamen
tas buvo konsultuojamas, tik 
nežinia, kas atsitiko, kad 
dabar jis buvo praleistas.

Kas gi ta strategija, pa
rengta gynybos sekretoriaus 
Brown ir prezidento patarėjo 
saugumo reikalams Brzezins- 
kio, kurią prezidentas Carte
ris pasirašė prieš tris savai
tes?

Tai, sako Washington© vy
rai, nesąs koks nors drastiš
kas nukrypimas strategijoje, 
o tik ankstyvesnių planų 
“papildymas”. Esą, ta strate
ginė direktyva teikia pirme
nybę, karo atveju Tarybų 
Sąjungos karinių taikinių ir 
civilinių vadovybės centrų 
bombardavimui, kai tuo tar
pu pirma buvo koncentruota- 
si ties tarybinių miestų bom
bardavimu.

Seulo valdžios represijos

Seulo valdžia teisia savo priešininkus. Priekyje—jų vadas
Kim Dae Jung.

Seul, Pietų Korėja. — Pra
sidėjo byla prieš opozicijos 
lyderį Kim Dae Jung ir 23 jo 
rėmėjus. Valdžia juos kalti
na, kad jie norėję ją nuvers
ti. Už tai jiems gresia mir
ties bausmė. JAV diplomati

Kviečia tartis dėl 
nusiginklavimo

Maskva. — “Pravdos” poli
tinis komentatorius Juri Žu- 
kov, rašydamas apie neseniai 
paaiškėjusią naują JAV ato
minio karo strategiją, vadi
namą “Directive 59”, kviečia 
atnaujinti nusiginklavimo pa
sitarimus tarp JAV ir Tary
bų Sąjungos. Jis sako, kad 
kol dar nevėlu, yra įmanoma 
ir reikalinga sustabdyti pa
vojingą JAV provokuojamą 
posūkį ginklavimosi lenkty
nėse.

Panašiai apie nusiginklavi
mo pasitarimų atnaujinimo 
reikalingumą išsireiškė ir 
Tarybų Sąjungos atstovas 
Leonid Zamiatin susitikime 
su Fed.Vokietijos atstovais, 
pereitą savaitę Maskvoje mi
nint 10 metų sukaktį, kai 
buvo pasirašyta sutartis 
tarp Sąjungos ir Fed. Vokie
tijos, normalizuojant santy
kius.

Zamiatin pareiškė, kad dis
kusijos dėl vidutinio greičio 
raketų gali prasidėti, nelau
kiant nė SALT II sutarties 
ratifikavimo. Jis priminė, 
kad prieš mėnesį laiko Brež
nevo pasiūlymas, pareikštas 
jo susitikimo metu su Fed. 
Vokietijos kancleriu Schmid- 
tu, susilaukė palankių atsilie
pimų net eilėje NATO grupei 
priklausančių kraštų. Tik 
JAV nereaguoja, jos vietoje 
kalbėti apie nusiginklavimą, 
planuoja pavojingą atominę 
strategiją.

niais keliais ir per savo 
generolus norėjo paveikti, 
kad teismas būtų švelnesnis, 
bet Seulo valdžios atstovai 
sako, kad JAV neturėtų kiš
tis ar daryti įtakos į “drau
giškos valstybės" teisminę 
procedūrą.
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Ką slepia perversmas 
Bolivijoje

per- 
teis-

docentai, gydytojai, felše- 
riai, medicinos seserys ir du 
farmacininkai; Alytaus vais
tinės vedėjas Kęstutis Orin- 
tas ir Kvėdarnos vaistinės 
vedėjas Kęstutis Balčiūnas. 
Tenka pažymėti labai didelį 
šventės dalyvių draugišku
mą: visi jaučiasi kaip viena

jos

ap- 
an-

Šimtu aštuoniasdešimt devyneriais gyvavimo metais gali 
pasigirti Bolivija kaip valstybė, tačiau tai, kad šioje šalyje 
per minėtą laikotarpį įvyko jau 155 kariniai perversmai, 
rodo, jog jos politinis klimatas nėra stabilus. Žinant, jog 
daugumos perversmų dirigento lazdelė yra Jungtinių 
Amerikos Valstijų rankose, galime tvirtinti, kad dėl 
politinio nestabilumo kaltas Washingtonas, kuris suintere
suotas diktuoti Pietų Amerikoje savo kursą.

Kaip visuomet, taip ir dabar, karinio perversmo 
Bolivijoje šeimininkai nepamiršo rausvai nuspalvinti fasa
do. Jie teigia, kad perversmo tikslas esąs “nacionalinė 
rekonstrukcija”. Užtenka tik pažvelgti į vyriausybės 
sudėtį, kad galėtum įsitikinti, koks tokios “rekonstrukci
jos” pobūdis. Šalies prezidentu patvirtintas sausumos 
kariuomenės vadas generolas Luisas Garsija Mesas. Kitus 
du svarbiausius vyriausybinius postus turi karinių oro ir 
karinių jūrų pajėgų vadai. Vyriausybėje tik du civiliai 
asmenys.

Tačiau labiausiai demaskuojantį karinį perversmą Bolivi
joje argumentas yra jo ruošimas. Kaip žinoma, birželio 29 
dieną įvyko rinkimai į šalies parlamentą, buvo renkamas 
prezidentas. Rinkimus laimėjo Demokratinio ir liaudies 
vienybės fronto—kairiųjų jėgų, kurioms priklauso ir 
Bolivijos komunistų partija, koalicija. Šios koalicijos 
lyderis Ernestas Silesas Suaso gavo daugiausia balsų. 
Rinkimų rezultatai įsiutino dešiniąsias jėgas, pralaimėju
sias rinkimus. Kairiųjų jėgų pergalė buvo įtikinama. Juk 
dar iki rinkimų reakcionieriai stengėsi visomis priemonė
mis įbauginti rinkėjus, kad jie nebalsuotų už kairiųjų jėgų 
kandidatus. Dešinieji koaliciją padavė į rinkimų tribunolą, 
apkaltinę balsavimo rezultatų klastojimu. Tačiau tribunolas 
pripažino, kad balsavimas buvo nefalsifikuotas, ir rinkimų 

v rezultatai tikri. Dešiniosioms jėgoms nepavyko sužlugdyti 
* ir Ernesto Sileso Suaso išrinkimo prezidentu. Kai “legalio- 
, mis” priemonėmis prieš kairiųjų jėgų laimėjimą nieko 

negalima buvo padaryti, dešinieji įvykdė karinį perversmą. 
Nors karinė chunta bando įrodyti savo “demokratiškumą” 
ir tikslų “humaniškumą”, pasaulio visuomenei aišku, kad 
perversmas įvykdytas atviro teroro keliu. Nužudyta daug 
kairiųjų partijų atstovų. Nužudytas Bolivijos kompartijos 
Centro Komiteto sekretorius Simonas Rejesas, kalnakasių 
profsąjungos veikėjas Hualbertas Beras ir kiti.

Kaip karinė chunta, taip ir Washingtonas stengiasi 
užmaskuoti perversmo šaknis. Baltųjų rūmų oficialūs 
veikėjai iš karto pradėjo neigti, kad žinojo apie perversmo 
ruošimą. Yla visada išlenda iš maišo. Taip atsitiko ir dabar, 
kai Jungtinių Valstijų valstybės departamento atstovas 
patvirtino, kad perversmo Bolivijoje iniciatoriai ir vykdy
tojai palaiko tiesioginį ryšį su Pentagonu, o Washingtono 
administracija prieš kelias savaites iki perversmo glaudžiai 
bendradarbiavo su Bolivijos kariškiais. Matyti, laikas 
ateityje atvers dar daugiau Washingtone užslėptų pervers
mo Bolivijoje šaknų.

Bolivijos liaudies neapykanta karinei chuntai begalinė. 
Gaunamomis žiniomis, kurios sunkiai pasiekia pasaulį, 
Bolivijoje tebevyksta liaudies kova prieš naująjį šalies 
režimą, kurį tiek šalyje, tiek užsienyje vadina fašistiniu.

Apolinaras Sinkevičius

Amerikos lietuvių anglia
kasių istorija dar neparašy
ta. Tai būtų sunkaus, alinan
čio darbo ir skurdo, žiauriau
sio kapitalistų išnaudojimo, 
didelių aukų ir tragedijų, 
didvyriškos kovos ir pasiau
kojimo kupina knyga. Tačiau 
kol kas tos istorijos dauguma 
medžiagos tebėra senosios 
periodikos komplektuose ir 
archyvuose. Ji. dar mažai 
kilota, nedaug kas iš 
atskleista.

Plačiau ir sistemingiau 
rašytas ir nušviestas tas
gliakasių praeities puslapis, 
kuris susijęs su Lattimero 
skerdynėmis 1897 m. rugsėjo 
10 d- \

“Laisvė” ir “Šviesa” ne 
kartą jau yra rašiusios apie 
šį tragišką ir didvyrišką įvy
kį. Bet vis atsiranda dar 
nepanaudotos, į viešą apy
vartą neįvestos medžiagos, 
kuri vienaip ar kitaip papildo 
bei paryškina vaizdą apie 
Lattimerą ir po jo sekusius 
įvykius.

Šį kartą “Krisluose” ap
žvelgtume žinomo demokra
tinės krypties JAV lietuvių 
veikėjo, Chicagos “Lietuvos” 
laikraščio redaktoriaus Juozo 
Adomaičio-Šerno (Dėdės 
Šerno) raštus apie Lattimerą 
ir jo bylą. Šis humaniškų 
principų veikėjas ir publicis
tas, nors ir stovėjęs atokiau 
nuo savo laiko darbininkų 
judėjimo, paliko ryškius liu
dijimus apie Lattimerą.

1. Už skerdynes atsako 
Amerikos valdžia ir 

kapitalistai
Kai tik 1897 metų Chicagą 

pasiekė žinios apie Lattime
rą, “Lietuvos” laikraštyje 
pasirodė redakcijos straips
nis “Lietuvių, lenkų ir slova
kų skerdynės” (“Lietuva”, 
1857, rugsėjo 17. Toliau—

ran-

Mar- 
nusi-

“Nothing like helping the needy. Put it here.”

Publicistas, nurodęs, kad 
prie Lattimero buvo pralie
tas nekaltų angliakasių—lie
tuvių, lenkų ir slovakų-krau- 
jas, išdėstė šiurpų šerifo 
Martino ir jo bendrų susido
rojimą su taikia angliakasių 
eisena, ėjusia kviesti savo 
draugų į streiką.

Šio straipsnio autorius ke
lia klausimą, kas kaltas dėl 
šitų skerdynių?

“Darbininkų skerdynės 
Lattimere —rašo publicis
tas,—yra taip žvėriškos, kad 
jos niekur civilizuotam kraš
te negal būti kenčiamos: už 
jas atsako ne šerifas, bet 
visas (...) Amerikos 
das”.

Kai prasidėjus šerifo 
tino ir jo žudikų bylai,
kalteliai buvo už angliakasy- 
klų savininkų pinigus paleisti 
iki teismo, “Lietuvos” redak
torius pabrėžė “Čia ir pasiro
dė tikri kraujo praliejimo 
kaltininkai, šerifas ir jo pa
galbininkai buvo tiktai kapi
talistų įnagiais” (Prova Mar
tino—“L”., 1897, spalio 1).

“Lietuvos” laikraštis ir jo 
redaktorius Šernas atidžiai 
sekė vykstantį šerifo Marti
no ir jo gaujos teismą. Laik
raštis 1858 m. reguliariai 
spausdino žinias iš teismo 
proceso (“Prova žmogžudžio 
Martino”, “Prova šerifo Mar
tino” ir kt.).

“Lietuvos” redaktorių do
mino klausimas, kaip pa
sielgs Amerikos teismas: 
“kiek teisybės bus ameriko
niškuose suduose” (“L”, 
1898, sausio 28). Šernas ne- 
sykį perspėjo, kad “žmogžu
džiams netrūks pinigų ant 
provos, jų supils milijonie
riai” (“L”, 1898, vasario 11). 
Tat jis netikėjo teisinga teis
mo baigtimi.

Tęsiantis teismui ir kryps
tant reikalams į žmogžudžių 
išteisinimą “Lietuvos” publi
cistas nurodė, jog “iš visko 
matyt, kad darbininkai

I (. . .) nelaimės”, nes liudyto- ! Jums iš Žemaitijos! 
' jai yra papirkti, o teisėjų j 
‘dauguma angliūkasybos 
“kompanijų šalininkai” 
1898, kovo 4).

| J. Adomaičio-Šerno 
spėjimai dėl Amerikos
mo šališkumo pasitvirtino. 
Straipsnyje “Martin ir jo 
pagalbininkai išteisinti” pub
licistas kritikuoja Amerikos 
buržuazijos gyrimąsi teismų 
“demokratiškumu”. Ameri
kos buržuazija, rašė Šernas, 
mėgsta priekaištauti kitų ša
lių teismams, pavyzdžiui, dėl 
prancūzų garsiojo rašytojo 
Zolia nuteisimo.

Tačiau iš tikrųjų Amerikos 
teismas, išteisinęs Lattimero 
žudikus, parodė, kad jis sto
vi ne už teisybę, o už kapita
listus ir milijonierius. Juk čia 
buvęs nuskriaustas, publi
cisto žodžiais “ne garsus ra- 
šėjas, bet varguoliai, nesąži
ningų didžturčių suvilioti 
ateiviai darbininkai” (“L”, 
1989, kovo 18 d.).

2. Darbininkų vienybė — 
geriausias paminklas

Jau minėtame pirmajame 
straipsnyje, tuoj po Lattime
ro skerdynių, Šernas' kėlė 
klausimą, kas užtars žiauriai 
nuskriaustus angliakasius ir 
žudynių aukas.

“Už slovakus ir galicijo- 
nus—manė publicistas,—gal 
turės užtarti Austrija ...” 
Mat, slovakai bei Galicijos 
lenkai tuo metu buvo Aust
ro-Vengrijos piliečiai ir tikė
tasi, kad Austrijos valdžia 
reaguos į šį susidorojimą.

Kai kuriuose JAV lietuvių 
sluoksniuose buvo dedamos 
viltys, kad dėl nužudytų ir 
nuskriaustų lietuvių ateivių 
protestuos caro Rusijos val
džia.

Kreipimesi į caro valdžią 
dėl Lattimero įvykių, reikšta 
mintis, kad caro Rusija da
bar “geriausią turi progą 
parodyti žmoniškus savo 
jausmus, jos yra ir priderys- 
tė gelbėti savo pavaldinius” 
(“L”, 1897, rugsėjo 17). Susi
vienijimas Lietuvių Ameri
koje (SLA) dėl Lattimero 
skerdynių kreipėsi į Varšu
vos gubernatorių.

“Lietuvos” redaktorius 
Šernas nedėjo vilčių, kad 
caro valdžia galėtų protes
tuoti dėl susidorojimo su jos 
piliečiais—Lietuvos išeiviais. 
Kaip sakoma—varnas varnui 
akies nekerta. Atsakydamas 
vienam laiško autoriui, jis 
rašė: “Klysti Tamsta: caras 
už sušaudytus lietuvius 
neužstos”. Austrijos konsu
las Amerikoje pradėjęs tyri
nėti tą įvykį prie Lattimero, 
tuo tarpu, kaip pažymėjo 
publicistas, caro konsulai 
“visai apie tai nesirūpina” 
(Atsakymas nuo rėdystės.— 
“L”, 1897, spalio 8).

Jeigu —vėliau rašė Šer
nas—caro valdžia “būtų iš 
tikro mėginusi užtarti už 
užmuštus savo pavaldinius, 
tai nebūtų laukusi nė pro
vos” (“L”, 1898, vasario 18).

“Už mus—pabrėžė “Lietu
vos” redaktorius,—nieks 
neužstos, galime vien patys 
reikalauti teisybės, kelti pro
testus” (“L”, 1897, rugs. 17).

Atsiliepdamas į JAV lietu
vių sumanymą pastatyti Lat
timero aukoms paminklą, 
Šernas pažymėjo: “Mums ro
dosi, kad kapitalistai labiau 
negu negyvo paminklo bijosi 
vienybės tarp darbininkų. 
Geriausiu todėl paminklu už-; 
muštiems būtų, jeigu visokių 
tautų darbininkai sykį galėtų 
sueiti į vienybę . . . Tąsyk 
nė jokie Martinai nedrįs jau į 
juos šaudyti . . . Vienybė 
darbininkų, jų solidarišku- 
mas geriausias būtų pamink
las užmuštiems žmogžudžio 
šerifo” (Ant atminties už
muštų Lattimere.—“L”, 
1897, spa’io 22).

Šį kartą papasakosiu Jums 
apie įdomią ir turiningą me- 

! dikų poezijos pavasario šven
tę. Jau dvyliktą kartą medi
kai—literatūros mylėtojai

| susirenka į savo šventę. Pir- . ______  __ r
' moji tokia šventė prieš dvyli- j medikų šeima. Čia rangai ir 
ką metų įvyko Ariogaloje. Ši 
šventė pabuvojo Šilutėje, 
Šalčininkuose ir kituose Lie
tuvos miestuose. Šių metų 
medikų poezijos pavasario 
šventė įvyko birželio 21-22 
dienomis poetų gražiame 
krašte Anykščiuose. Pirmą 
kartą šiemet tokioje šventėje 
ir man teko dalyvauti. Todėl 
papasakosiu plačiau savo įs
pūdžius iš šios šventės. Gau
siai susirinko žmonių į 
Anykščių kultūros namus pa
siklausyti medikų-literatų 
žodžių. Na ir medicinos dar
buotojų čia suvažiavo iš dau
gelio Lietuvos vietų. (Iš Šila
lės rajono anksčiau tokioje 
šventėje nedalyvavo nė vie
nas medicinos darbuotojas). 
Greta Kauno medicinos insti
tuto profesoriaus Benjamino 
Vasiliausko, docento Juozo 
Juozaičio, Vilniaus universi
teto vyresnio mokslinio ben
dradarbio Algimanto Jasiu- 
laičio, medicininės bibliote
kos vyresnėsės bibliografės 
Valerijos Inčiūraitės, Vil
niaus universiteto medicinos 
fakulteto profesoriaus Povilo 
Džiugo, medicinos mokslinio 
tyrimo instituto skyriaus ve
dėjas Leonardo Gargaso, gy- 
dytojo-poeto, žurnalo “Svei
katos apsauga” vyriausio re
daktoriaus Eduardo Selelio- 
nio savo eiles skaitė Vilniaus 
infekcinės ligoninės gydytoja 
Marija Bruneikienė, Klaipė
dos ligoninės gydytojas Pet
ras Girdeikis, Šakių ligoni
nės gydytoja Teresė Vit
kauskienė, Šakių sanitarinės 
epidemiologinės stoties in
struktorius Gediminas Sa- 
petka, Alytaus centrinės 
vaistinės vedėjas 
Orintas, Raseinių 
felšeris Feliksas 
Kelmės ligoninės 
sesuo Bronė Lainauskienė, 
Rokiškio ligoninės medicinos 
sesuo Stasė Jutkienė, Vil
niaus greitosios pagalbos 
medicinos felšerė Antanina 
Bajorinienė ir daugelis kitų. 
Apie tarptautinius ryšius li
teratūroje kalbėjo gydytojas 
rašytojas Jokūbas Skliutaus- 
kas. Medikus literatus svei
kino 1980 metų poezijos pa
vasario laureatas poetas Pe
tras Vanilionis, poetas Vy
tautas Skripka.

Čia pat buvo suvestas me
dikų literatų konkursas, ku
riame dalyvavo 24 literatai, 
iš jų 18 poetų. Už poeziją 
pirmą vietą gavo profesorius 
Benjaminas Vasiliauskas 
(kartu gavo pirmo laipsnio 
diplomą ir pirmą premiją). 
Antrą vietą gavęs gydytojas 
Algimantas Jasiulaitis, o tre
čią—Šilutės ligoninės gydy
toja Jadvyga Paškauskienė. 
Už prozą pirma vieta atiteko 
Šakių sanitarinės epidemio
loginės stoties instruktoriui 
Gediminui Sapetkai, antroji- 
Kauno trečios ligoninės gy
dytojai Laimai Brazdeikie- 
nei, o trečioji—Kauno poli
technikos instituto medicinos 
profilaktoriumo gydytojai 
Reginai Varanaitei. Kaip ma
tome, literatūroje savo jėgas 
bando įvairių rangų medici
nos darbuotojai: profesoriai,

Kęstutis 
ligoninės 
Mažinąs, 

medicinos

o o o

Daugiau kaip 80 metų ski
ria mus nuo Lattimero trage
dijos. Bet daug žodžių, kurie 
tąsyk buvo pasakyti dėl 
Amerikos administracijos ir 
teismo — nėra pasenę iki 
šiandien. Kaip ir žodžiai apie 
darbininkų klasės vienybę, 
jos susitelkimą kovoje už 
savo teises. L. Antanaitis

užimami postai neegzistuoja. 
Tai labai malonu.

Anykščių kultūros namų 
saviveiklininkai šventės da
lyviams parodė labai įdomų 
ir gražų koncertą. Koncerte 
dainavo respublikos laureate 
Jonė Marcinkienė.

Tuo pirmoji šventės diena 
ir baigėsi. Kitą rytą (birželio 
22 d.) kėlėme anksti ir po 
pusryčių pradėjome ekskur
siją po Anykščius. Apsilan
kėme rašytojo Antano Vie- 
nuolio-Žukausko tėviškėje, 
kur 1882 m. gimė šis talen
tingas lietuvių rašyto j as-far
macininkas. Tur būt, nerasi
me nė vieno žmogaus, kuris 
nebūtų skaitęs jo nuostabių 
“Kaukazo legendų”, “Pa
skenduolės”, “Šeimos vėžio” 
ir kitų puikių kūrinių, kuris 
nepergyveno skaitydamas 
kartu su jo knygų herojais. 
Dabar rašytojo tėviškėje tro
besių nėra. Už tai čia pasta
tytas stogastulpis, vaizduo
jąs jo knygų herojus. Ir 
daugiau Anykščiuose yra 
stogastulpių, vaizduojančių 
rašytojo pavaizduotus žmo
nes. Dabar rašytojo tėviškė
je Ažuežerėse įsikūręs sodi
ninkystės ūkio centras.

Lankėmės rašytojo Antano 
Žukausko-Vienuolio muzie
juje. Šiame name jis gyveno 
iki pat mirties. Eksponatai 
kalba apie rašytojo nuveik
tus darbus, apie jo darbštu
mą, žmonių meilę. 0 tą 
žmonių meilę galiu pavaiz
duoti tokiu pavyzdžiu, tiesa 
šiek tiek nukrypdamas nuo 
temos. Tuo labiau, kad apie 
tai niekur neparašyta.

Pokario metais rašytojas 
Antanas Žukauskas-Vienuo
lis buvo Aukščiausios Tary
bos deputatas. Dažnai jis 
vykdavo į Maskvą. Vilniuje į 
lėktuvą įsėdo Zofija Vensku- 
tė, jauna kaimo mergaitė, 
vėliau tapusi mano žmona. Ji 
vyko į Maskvą su reikalais. 
Maskvos ji nepažino jo.,.Greta 
jos lėktuve atsisėdo pagyve
nęs vyriškis. Užsimezgė kal
ba. Kada mergaitė išsipasa
kojo kad skrendanti į Mask
vą, o iš ten turėsianti ke
liauti toliau, vyriškis pasisiū
lė padėti. O tas vyriškis 
buvo Antanas Žukauskas- 
Vienuolis. Rašytojas mergai
tei parūpino nakvynę Mask
voje, parūpino bilietus toli
mesnei kelionei, davė maši
ną, kurios vairuotojas supa
žindino mergaitę su Maskva, 
davė savo adresą Maskvoje, 
kad grįždama mergaitė užei
tų pas jį papasakoti, kaip 
sekės kelionė. Maskvoje ra
šytojas rūpinosi mergaitės 
maitinimu ir buitimi. Grįžda
ma į Lietuvą, mergaitė po 
kelių dienų užėjo pas rašyto
ją Maskvoje. O šis vėl tėviš
kai rūpinosi ja, ne pažįstama 
kaimiete, vėl parūpino bilie
tą kelionei lėktuvu į Vilnių. 
Už kurio laiko rašytojas pa
rašė mergaitei laiškutį, 
klausdama kaip pavyko ke
lionė. Į tai mergaitė atsakė 
dėkodama. Ir šių eilučių 
autorius gavo pokario metais 
nuo rašytojo laiškų, kuriame 
rašytojas patarė, kaip dirbti 
literatūroje. Gaila, bet laiš
kas neišliko.

Čia pat, muziejaus sodely
je rašytojo kapas, prie kurio 
niekad nevysta gėlės—taip 
Anykščių krašto žmonės jį 
gerbia. Beje, rašytojo sūnus 
Steponas Žukauskas irgi far
macininkas, daug metų dir
bęs Platelių vaistinės vedė
ju, dabar gyvena Kaune, 
pensininkas. Jis irgi rašo.

I Čia pat ir vyskupo Antano 
j Baranausko garsioji klėtelė, 
i pastatyta 1820 metais, o 
11849-50 metais šioje klėtelėje 
. buvo parašytas garsusis, į 
i daugelį kalbų išverstas, him- 
I nas Lietuvos gamtai “Anykš
čių šilelis”. Susipažinome su 
Antano Baranausko veikla. 
Baranauskų ir Žukauskų šei
mos giminės. A. Žukauskas 
globojo vyskupo klėtelę ir 
išsaugojo ją iki mūsų dienų.

i Tai kilnus darbas!
Iš čia šventė tęsėsi prie 

i rašytojo Jono Biliūno kapo, 
ant kalno į kurį įkopti reikia 
nugalėti 87 laipteliius.

Prie rašytojo Jono Biliūno 
kapo medikai-poetai skaitė 
savo eilėraščius. Čia savo 
kūrybos teko skaityti ir šių 
eilučių autoriui. Čia skam- 

■ bėjo žodžiai skilti rašytojui 
Jonui Biliūnui, tėvynei, žmo
nijai.

Iš čia šventės dalyviai nu- 
vyko į Niūronių kaimą į 
rašytojo Jono Biliūno tėviš
kę, kur jo gimtoje sodyboje 
įrengtas memorialinis muzie
jus. Čia vėl prisimintas rašy
tojas. Čia apsilankius, geriau 
suprantami rašytojo kūri
niai.

Netoli nuo Jono Biliūno tė
viškės yra vienintelis visoje 
Tarybų Sąjungoje Arklio 
muziejus, kuri būnant 
Anykščiuose, nuodėmė neap
lankyti. Čia surinkta visa, 
kas surišta su arkliu: ir žag
rės, ir akėčios, pjaunamos, 
grėbiamos, kuliamos maši
nos, pakinktai ir kt. Viename 
kambaryje eksponuojami 
Anykščių apylinkių Norgėlių 
kaimo liaudies meistro J. 
Kazlausko medžio drožiniai 
tema “Duona”. Tai drožiniai, 
vaizduojantys visus darbus 
iki duonos padėjimo ant stalo 
ir valgymo. Tai puikūs liau
dies menininko darbai. Susi
pažinom ir su pačiu 
autoriumi.

Čia pat prie arklių 
jaus tą dieną vyko 
“Bėk, bėk, žirgeli”,

darbų

muzie- 
šventė 
kurios 

metu apie žirgus pasakojo
pasakoriai, dainavo etnogra
finiai ansambliai. O lygiame 
lauke važinėjosi patvalos, 
lenktyniavo raiteliai. f

Į šią šventę žmonių priva
žiavo tūkstančiai. Tai rodo^ 
kad žmonės trokšta panašių 
švenčių.

Na, o medikų poezijos pa
vasario šventės dalyviai savo 
šventę tęsė prie gražiosios 
Šventosios upės netoli buvu
sio vandens malūno. Vėl bu
vo deklamuojamos eilės, kal
bėjo literatai medikai. Šven
tė buvo įspūdinga. Ne veltui, 
vos tik pasibaigus šventei 
medikai literatai jau laukia 
kitų metų medikų poezijos 
pavasario šventės , ruošiasi 
jai. Atsisveikinome su sve
tingais Anykščių medikais ir 
išskubėjom prie kasdieninių 
darbų. O šventės įspūdžiai 
išliks ilgai. Tokios šventės 
praturtina žmogaus dvasią, 
suteikia ryžto naujiems dar
bams. Kęstutis Balčiūnas

“LAISVĖS” REDAKCIJAI

Praeitų metų “Šviesos” 
pirmame numeryje, savo 
straipsnyje “Prisiminus Al
fonsą Marmą. Iš gyvenimo ir 
kovų Lotynų Amerikoje” pa
dariau grubią klaidą—argen- 
tinietį generolą San Martin 
sumaišiau su Urugvajaus ge
nerolu Artigasu (J. G. Arti- 
gas), šviesia asmenybe kovo
je už Urugvajaus nepriklau
somybę.

Labai atsiprašau mielus 
“Šviesos” skaitytojus ir re
dakciją. O atsiprašau taip 
pavėluotai dėl to, kad savo 
klaidą sužinojau daugiau 
kaip po pusantrų metų iš A. 
Vaivutsko straipsnio “Reikė
tų vengti netikslumų” (“Lais
vė” Nr. 3, 1980 m. sausis, 
mane pasiekusi šių metų 
rugpjūčio pirmomis dieno
mis).

Linas Valbasys
Vilnius
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JONAS LUKOŠEVIČIUS

Anapus jūrų marių...
[IŠ “PERGALĖS”]

Tąsa iš praeito num.

.. . Tomas Venclova artimai bendravo su vilniečiu inžinieriumi 
Mindaugu Tomoniu.

Tai būta gabaus ir išsilavinusio specialisto, kuriam, deja, ėmė trik- 
ti psichika. Laiške užsienio lietuvių spaudai Mindaugo tėvas Stasys 
Tomonis vėliau rašė, kad tai pasireiškė įvairiomis formomis: baimės 
ir persekiojimo manija, nervingu veiklumu, įsitikinimu, kad jis gali 
kurti genialius eilėraščius.

Šeima kreipėsi pagalbos į specialistus. Deja, ir šie jau niekuo ne
galėjo padėti: ištiktas nervinio priepuolio, Mindaugas Tomonis puolė 
po traukiniu.

Nelaimingo žmogaus vardu begėdiškai spekuliavo įvairiausio plau
ko antitarybininkai.

Jau minėtame laiške užsienio spaudai Mindaugo Tomonio tėvas 
rašė, be abejonės, turėdamas galvoje ir Tomą Venclovą: „Deja, atsi
rado žmonių, kurie liguistus sūnaus polinkius panaudojo savo inte
resams. Nežiūrint griežtų šeimos protestų, pas jį veržėsi visokiais bū
dais, be saiko gyrė jo neprotingus poelgius, kurstė, ragino bepras
miškoms išdaigoms.. . Psichinė sūnaus būklė tapo sunki. Iš vienos pu
sės liga, iš kitos — nuolatinis kurstymas jį visiškai išmušė iš vėžių".

Tomas Venclova buvo vienas iš tų, kurie be paliovos kurstė ne
sveiko žmogaus fantaziją ir nerealias iliuzijas. . .

. . . Apie šią savo veiklą Tomas Venclova taip pat tyli. O šiaip jis 
kalba daug: gina žmogaus teises Lietuvoje, liudija pačioms įvairiau
sioms komisijoms.

Bet grįžkime prie tų, kurie taip laukė Tomo Venclovos Jungtinėse 
Amerikos Valstijose. Kokį jis ten padarė įspūdį, jau minėta šio pasa
kojimo pradžioje.

Viename kitame emigraciniame laikraštyje pasirodė seni, dar Lie
tuvoje rašyti ir spausdinti Tomo Venclovos eilėraščiai. „Draugo" 
laikraštis paskelbė apie būsimus didelius naujai iškepto profesoriaus 
ir rašytojo darbus, tačiau tų darbų nebuvo. Tomukas elgėsi kaip visą 
gyvenimą buvo įpratęs — atžariai, įžūliai, arogantiškai. Jis neslėpė 
savo paniekos nei ,.kolegoms" išeivijos rašytojams, tarp kurių, ypač 
tarp poetų, yra puikių profesionalų, nei spaudai, nei iš tiesų varga
nai leidybai. .. Dar daugiau, tiek būdamas Lietuvoje, tiek atsidūręs 
Amerikoje, Tomas Venclova pasidarė labai neparankus kai kuriems 
aršiesiems „veiksniams".

Štai, vieno aiškiaregiškumo priepuolio ištiktas, Tomas Venclova 
rašė: „Niekas pasaulyje nepakeis to fakto, kad 1941-ųjų metų birže
lio gale lietuviai lietuviškos minios akivaizdoje naikino beginklius 
žmones — dargi to fakto, kad kone' visos tautos darė tą patį. . . Jeigu 
skaityti tautą ‘didžiule asmenybe, o tiesioginis jausmas sako, kad šis 
personizuotas požiūris vienintelis vertingas ir teisingas dvasiniame pa
saulyje — tai šiai asmenybei priklauso visi tautos asmenys — ir tei
suoliai, ir nusikaltėliai. Kiekviena nuodėmė apsunkina visos liaudies 
sąžinę ir kiekvieno toje liaudyje. Kaltę sumesti kitoms tautoms nega
lima".

Čia, aišku, ne vieta ir ne laikas įrodinėti, kad tai kliedesys, kad 
saujelės nusikaltėlių ir išsigimėlių baisius darbus suversti visai tau
tai— nesąmonė. Pagaliau žinoma, kaip patys įvairiausi Lietuvos žmo
nės Antrojo pasaulinio karo metais padėjo persekiojamiems žydams, 
gelbėjo iš getų juos ir jų vaikus; kaip tik apie žydų naikinimą čia 
kalba Tomas Venclova.

Likimo ironija, kad kaip tik Jungtinėse Amerikos Valstijose susi
spietę tie, kurių rankos nešvarios, kurie dar iki šiol slapstosi nuo 
tarptautinių įstatymų. Amerikos spaudoje (tikroje, ne emigracinėje) 
pasirodo straipsnių apie hitlerininkų talkininkus, gyvenančius Jungti
nėse Amerikos Valstijose. Minimos ir lietuvių pavardės.

Ir staiga atvyksta iš Lietuvos disidentas Tomas Venclova, kuris 
kaltina jau ne atskirus individus, bet visus! Ką jau kalbėti apie jaus
mus tų, kurie iš tikrųjų kalti.. .

Taigi, iš vienos pusės, Tomukas būtų visai savas žmogus: savo 
noru pasitraukė iš Tarybų Lietuvos, šmeižia ją ir jos žmones, san
tvarką; iš kitos — skelbia tokias idėjas, už kurias jo dabartiniai šei
mininkai kitu laiku ir kitoje vietoje suskaičiuotų jam šonkaulius. 
Aišku, ne kompiuteriu. Dalies reakcionierių nepasitenkinimas Tomu 
Venclova toks didelis, kad išliejamas net spaudos puslapiuose.

...Taigi visko yra šioje istorijoje: trafaretinių žodžių apie žmo
gaus teises, apie kūrybos laisvę, apie galimybę būti suprastam ir da
ryti ką nori. Vieno nėra: Tomas kol kas nenustebino pasaulio. Emi
grantai iš gailesčio perspausdino jo eilėraščių knygutę — ir viskas! 
Nėra naujų eilėraščių. Nėra garsių filosofinių veikalų. Kodėl nėra? 
Juk Valstijose tikrai galima daryti ką nori, spausdinti ką tik sugal
vosi — nors ir sapnus.

Bet Amerika žymiai konkretesnė: čia sprendžiama pagal princi
pą— apsimoka ar ne. Tomą Venclovą tam tikroms jėgoms kol kas 
apsimoka išlaikyti, retkarčiais paleidžiant pašūkauti įvairiose komisi
jose kaip „liudininką, pergyvenusį persekiojimus". Jis tam ir laiko
mas.

Poezija? Kūryba? Tai jau asmeniškas pono Venclovos dalykas.
Ir nėra nei poezijos, nei kitokios kūrybos.

irgi beveik ne: iš to, ką K. Ž. parduoda, jis negali pragyventi, pri
verstas dėstytojauti — irgi už minimalų atlyginimą. Viso ilgo gyve
nimo darbo rezultatas—nuomojama kukli studija, kuri kartu yra 
ir dailininko būstas. Tiesa, K. Ž. daug sukūrė, ir sukūrė puikių drobių 
(dabar padovanotų Lietuvai), bet tokie, kaip V. Žilius, to nesupras. ..

Taigi nauja žvaigždė Niujorko padangėje neįsižiebė. Dar daugiau. 
Imigracijos dailininkai kolegą sutiko šaltokai — juoba kad jis juos 
iš karto šoko mokyti.

O gyventi tai juk reikia netgi būnant ir visiškai laisvam. . . Daili
ninkas profesionalas, namuose turėjęs ir vardą, ir gerą gyvenimą, ne
ką teišmanydamas nuėjo dirbti paprastu darbininku į Niujorke lei
džiamo savaitraščio „Darbininkas" spaustuvę. Ten jis garsėjo ambici
jomis ir nesugyvenamu būdu.

Kiek pramokęs amato, apgavo savo geradėjus (šį žodį rašau be 
jokios ironijos —be jų V. Žilius juk būtų atsidūręs gatvėje tikrąja 
to žodžio prasme) — pabėgo į kitą spaustuvę, kur moka keliolika do
lerių daugiau.

Negalima neprisiminti, ką rašė žinomas istorikas kultūrininkas 
V. Trumpa „Akiračių" žurnale Tomui Venclovai, kai šis dar tik ruo
šėsi kelti sparnus į Vakarus:

„Laiške Tu (t. y. T. Venclova — Aut.) rašai, kad kito darbo, be 
literatūrinio ir kultūrinio, Tu nesugebėtum dirbti. Kas gi to nenorėtų. 
Vienok, jei Tu manai palikęs savo šalį čia galėsi įgyvendinti visus 
savo norus, bijau, kad Tau netektų nusivilti. Tiesa, čia turėsi sąly
ginę laisvę (dargi Izraelyje). Bet tarp galimybės turėti laisvę ir mo
kėti ja pasinaudoti — didelis skirtumas. Mes Amerikoje turime taip 
vadinamą laisvę (žinoma, vakarais negali laisvai vaikščioti gatvė
mis), bet kuris iš mūsų gali laisvai pasirinkti literatūrinę arba kultūri
nę veiklą? Čia išvis vargu ar tinka kalbėti apie kokią nors literatūrinę 
ar kultūrinę veiklą. Moki tu ar ne kitą darbą, vienok privalai atlikti 
tai, ką tau duoda darbdavys ar valstybė. Ypatingai aštriai realybę 
pajunta rašytojai. Tik komunistinėse šalyse rašytojai gyvena iš lite
ratūros. Kapitalistiniame pasaulyje jų ne tik niekas nelepina, bet dar
gi visiškai ignoruoja. Aš turiu laisvę rašyti, bet kaip tu užsidirbsi 
duoną, tai tavo asmeninis reikalas. Jeigu nori, gali dargi nusižudyti".

Tiksliau pasakyti neįmanoma. Atmenant tai, jog šiuos žodžius pa
rašė V. Trumpa, žmogus, jau ketvirtą dešimtį metų gyvenąs emigra
cijoje ir pats išbandęs visus Amerikos pyragus, jie skamba kaip labai 
grėsmingas perspėjimas Venclovoms, žiliams.

Deja, kai kas tų tiesų nesupranta — kol pats kakta į jas neatsi
trenkia.

Šią naujausių lietuvių imigrantų portretų galeriją dar būtų galima 
papildyti keletu likimų, bet iš esmės jau tektų kartotis. Tie likimai 
(beje, kaip ir patys žmonės) kai kuo labai panašūs. Yra ir žymiai tra- 
giškesnių nei tie, apie kuriuos čia papasakojau. Kaip pavyzdį pri
minsiu buvusį „Elfos" gamyklos vyr. sociologą Vaclovą Sevruką.

Panašiai kaip Tomas Venclova, jis „buvo nesuprastas", „kovojo už 
žmogaus teises". Tiems, kuriems jau tada teko su juo turėti reikalų, 
buvo aišku, kad žmogaus psichika gerokai pakrikusi. Tokia buvo ir 
specialistų nuomonė.

V. Sevrukas vaikščiojo po Vilniaus įstaigas su pareiškimais emi
gruoti. Kaip paprastai, ši žinia pasiekė Vakarus, ir gimė eilinis „di
sidentas": šiai kategorijai ten priskiriamas kiekvienas, kurio elgesys 
gerokai nukrypsta nuo normos. Gal tai nebuvo visais atžvilgiais hu
maniška (jį tikrai reikėjo gydyti), bet V. Sevrukui buvo leista išvykti 
į JAV.

Jo gynėjai įtartinai trumpai tesidžiaugė: vilniečio pavardė dingo 
iš antitarybinių laikraščių puslapių, lyg jo nė nebūtų buvę.

Tačiau V. Sevrukas dar gyvas. Jis pasisiūlė dirbti viename lietu
viškame laikraštyje su sąlyga, kad jam dieną naktį būtų užtikrinta 
ginkluota sargyba.

Man teko jį sutikti kito laikraščio redakcijoje. Nedidukas, trum
pai, kažkaip kuokštais kirptais plaukais, liguistai spindinčios akys.

— Aš turiu tiesioginę įtaką prezidentui Karteriui. Mes turime tie
sioginį kontaktą, mano smegenų srovės veikia jo smegenų sroves, ir 
jis daro, ką aš įsakau. Kai nedaro, aš nubaudžiu Ameriką. Neseniai 
sukėliau potvynį Pensilvanijoje, dabar galvoju, ar nereikės užleisti 
uragano.

. . .Tai anaiptol ne anekdotas, ir kai tą girdi savo ausimis — ne
linksma.

Bet įsivaizduokime, kad panašios būsenos žmogus vaikščiotų po 
Vilnių, „kovodamas už žmogaus teises" ir „bausdamas potvyniais bei 
uraganais"! Nėra ko abejoti: jo pavardė nedingtų iš emigracinių ir 
ne tik emigracinių laikraščių puslapių.

Tokių ryškių pavyzdžių yra buvę. ..

. . . Įvairiais keliais ir įvairūs žmonės iš Tarybų Lietuvos kartais 
persikelia į Jungtines Amerikos Valstijas mūsų dienomis.

Jų laukia tas pats likimas, anaiptol ne besišypsantis.

KĘSTUTIS BALČIŪNAS

r

LIETUVOJE

1940 metų liepos 23 dieną įvykusiame Liclitvos Liaudies sei
mo posėdyje buvo išrinkta įgaliotoji delegacija, kuri išvyko j 
Maskvą prašyti TSRS Aukščiausiąją Tarybą priimti Lietuvos Tary
bų Socialistinę Respubliką j Tarybų Sąjunga.

Nuotraukoje: Liaudies seimo delegacijos išvykimas iš Kauno 
j Maskvą 1940 m. liepos 30 d.

1940 melų rugpjūčio 3 dieną Maskva, Kremlius. TSRS Aukš
čiausiosios Tarybos sesija. | posėdžių salę įeina Lietuvos liaudies 
seimo įgaliotoji delegacija. Pranas Zibertas neša vėliavą. Salia — 
Salomėja Nėris ir Marija Kutraitė.

TSRS Aukščiausiosios Tarybos Įstatymą apie Lietuvos TSR pri
ėmimą į Tarybų Sąjungą ilgais plojimais suliko TSRS Aukščiau
siosios Tarybos deputatai.

Nuotraukoje: bendras salės vaizdas.

... Tarp tų, kurie manė, kad Amerikoje iš karto pasiners į šlovės 
jūrą ir laipios aukso kalnais, buvo ir Vilniaus dailininkas profesiona
las Vladislovas Žilius.

Jo atsiradimo „ten" istorija kaip du vandens lašai panaši į jo 
kolegų istorijas: „nesuprastas" ir „suvaržytas" Lietuvoje, „neįvertintas 
pagal gabumus" ir „verčiamas daryti tai, ko nenori". Įvairių švenčių 
progomis Žilius noriai ir labai dažnai varstydavo redakcijų duris, siū
lydamas (pats!) viršelius savaitraščiams, iliustracijas. Jo kūryba tikrai 
tada buvo taikoma proginiams įvykiams, tačiau tai nė kiek nevaržė 
dailininko laisvės.

Taip pat nevaržomai — ir tokia pat atkaklia V. Žiliaus iniciaty
va — gimė ir nemaža proginių atvirukų. Ir politinių 'knygų iliustra
cijų.

Ir visa tai suvaržytasis darė ne verčiamas, o su entuziazmu. . .
Atvykęs į JAV, Žilius labai greit save išreklamavo — „Darbininko" 

savaitraštyje, „Draugo" dienraštyje. Idant būtų įtikinamiau — papylė 
įprastų paskalų apie mūsų gyvenimą ir savo pažįstamus bei buvusius 
draugus.

Vargšelis, manė Ameriką atradęs. . . Gaudamas po keliasdešimt do
lerių už straipsniukus (ne paslaptis: ir reakciniai emigraciniai laik
raščiai vos suduria galą su galu), pasijuto tikrai laisvu žmogumi: 
piešk, ką nori, daryk, ką nori, kalbėk, ką nori.

Ir — gyvenk, iš ko nori, gyvenk, kur nori.
Tiesa, imigrantai surengė jo darbų parodėlę ar dvi. Net keletą 

paveikslų nupirko. Bet juk tai buvo katino ašaros. . . Ko jau ko, o 
gabių, profesionalių dailininkų išeivijoje tikrai netrūksta.

Kaip viename interviu pasakė profesorius V. K. Jonynas, tik ke
letas gali „verstis iš dailės. .. daugumai tenka dirbti mokytojais ar 
net malioriais". Teko buvoti puikaus dailininko niujorkiečio K. Ž. stu
dijoje. Jo patalpėlė — pavojingame miesto rajone. Vargšą dailininką 
keletą kartų apvogė ir apiplėšė — kol vietos gaujos įsitikino, kad ne
bėra ko vogti. Tiesa, čia pat buvo visas dailininko gyvenimas — šim
tai puikių drobių. Vagims jų nereikėjo, imigracinei inteligentijai —

Pavasaris
Vakar rytmečio aušros 

žairavo
(Šiandien verkia paniuręs 

dangus),
Vyturiai virš arimų raliavo, 
0 špokai tvarkė savo lizdus;

Stiepės, kilo aukštyn 
pumpurėlis

(Greit snieguolės daržely 
žydės) . . .

Per tėvynę pavasaris vėliai 
Su lakštutės daina

nuaidės . . .

Pavasario
nuotaika
Rasos lašely saulė žėri, 
0 pievoj juokiasi žiedai;— 
Siela pavasariu vėl gėris, 
Širdy-

švelniausieji jausmai . . .

Ir noris žemę apkabinti, 
Dainuot su vyturiu kartu, 
Vainiką Lietuvai nupinti 
Iš ritmų, siekių ir darbų.

Vasaris
Šiaurės vėją pasikinkęs 
Skuba, lekia per laukus, 
Sniego prineša aplinkui 
Ir nurūksta neramus. ,

Langus gėlėmis dabina, 
Kaukši naktimis tvora . . .
Vasariu mes jį vadinam, 
Nors dar vasaros nėra.

Čirena, skardena aukštai 
vyturiai

Ir sveikina brendančią žemę, 
Kalena iš tolo parskridę

gatniai—
Jau blaivos rytai čia aptemę.

Žiemą
Supas baltos snaigės
Virš baltų laukų; —
Žėri ledo raidės
Ant trobos langų.

Senas beržas miega
Kaimo pakrašty; — 
Braidžioja po sniegą 
Kadugiai žali.

Kyla ryto saulė—
Juokiasi sniege; —
Koks gražus pasaulis 
Džiugina mane.

1940 metų liepos mėnesį Tarybų Lietuvos valstiečių delegacija 
nuvažiavo j Maskvą, į Visasąjunginę žemės ūki# parodą, kur su
sipažino su Tarybų Sąjungos kolūkinio kaimo pasiekimais.

Nuotraukoje: delegacija apžiūri 'parodos mechanizacijos pa
viljoną.

Nuotraukom iš Lietuvos TSR centrinio vaidybinio kmo-fnto- 
fonodoklimentų archyvo:.

VIDURNAKTIS
L Vyšniauskaitė

Jau dvylika...
Tylu, tylu...
Dabar prisėlins laumės prie stiklų
Ir pasakų gėles išaus...
Jau dvylika —
šešėliai keliasi iš miego
Ir bėga šokt prie žiburio šviesaus...

Jau dvylika...
Sapnų sūpuoklės supas, 
Į širdį liejas spindintis dangus... 
Jau dvylika...
Jaučiu ant skruosto karštas lūpas!
,,Miegok...
Tai aš — vidurnaktis svaigus“,..

♦ * *
Aš šiandien ateisiu, palikusi žemę, 
Nepabaigtą sapną ir posmą lape, 
Mane tu priglausi — nedrąsią, neramią, 
Ir gėlę prisegsi skaisti atlape...

Ir vėl aš atgyslu, ir vėl suspurdėsiu, 
Ir mintys ims šniokšt gaivalinga upe.. 
Šypsosiuos ir kursiu. kol meile žėrėsiu. 
Kol žiedas be saulė$ nuvys atlape...
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Amerikos lietuvių knygos 
apie 1940-41 metų 

Tarybų Lietuvą
Amerikos lietuviai visada 

jautriai rūpinosi ir sielojosi 
gimtojo krašto reikalais ir 
likimu. Tai ypač atsispindėjo 
svarbiais, lemiamais lietuvių 
tautos gyvenimo laikotar
piais ir momentais. Tokie 
buvo 1940-1941 metų įvykiai 
Lietuvoje. Istorinis lietuvių 
tautos posūkis į socializmą, 
Tarybų valdžios atkūrimas 
buvo svarbiausiasis JAV lie
tuvių gyvenimo klausimas, 
kurį sprendė visos išeivijos 
srovės, dėl kurio nesutaiko
mai susikirto jų pozicijos ir 
nusistatymai.

Amerikos lietuvių antiliau
dinės srovės, pradedant kle
rikalais ir baigiant dešiniai
siais socialistais, su klasiniu 
įtūžiu ir akla neapykanta 
pradėjo sutartinę kompaniją 
prieš Lietuvos pasirinktą so
cialistinį kelią. Jas palaikė ir 
rėmė to laiko JAV vyriausy
bės ir valdžios bei kiti reak
ciniai sluoksniai.

Pažangieji JAV lietuviai, 
jų organizacijos ir spaudos 
leidiniai iš karto stojo už 
lietuvių tautos ir gimtojo 
krašto istorinį pasirinkimą, 
su didele pilietine ir patrioti
ne drąsa pritarė Lietuvoje 
įvykusiems ir vykstantiems 
revoliuciniams pasikeiti
mams. Tai buvo jų tauri 
moralinė parama gimtajam 
kraštui.

JAV pažangieji lietuviai 
daug nuveikė, skleisdami tie
sos žodį apie atkurtą Tarybų 
Lietuvą mūsų išeivijos tarpe. 
Ypač reikšmingos buvo jų 
parengtos ir išleistos knygos, 
apie 1940-41 metų Lietuvą.

1. “Naujoji Lietuva faktų ir 
dokumentų Šviesoje”

Taip pavadinta 1940 me
tais pasirodžiusi Antano 
Bimbos knyga, skirta 1940 
m. įvykiams ir procesams 
nušviesti.

Šio dokumentų rinkinio 
tikslas, kaip rašė A. Bim
ba,—buvo “supažindinti 
Amerikos lietuvius su Lietu
vos liaudies pasimojimu susi
kurti naują, laisvą ir laimin
gą gyvenimą. Iš dokumen
tų—pabrėžiama knygoje,— 
pažinsi Naująją Lietuvą jos 
istorinėje kelionėje į socialis
tinį gyvenimą”.

Tat šioje knygoje nedaug 
autorinio teksto ar komenta
rų. Ji sudaryta iš oficialių 
dokumentų, paremta doku
mentais, taigi, argumentuota 
nepaneigiamais faktais.

Į A. Bimbos parengtą kny
gą sudėti svarbiausi 1940 
metų valstybiniai ir vyriau
sybiniai aktai, jų tarpe Lie
tuvos liaudies Seimo dekla
racija, Lietuvos TSR Konsti
tucija ir kiti dokumentai. 
Revoliuciniai Lietuvos per
tvarkymai įvairiose ūkio ir 
kultūros srityse čia parodyti 
taip pat dokumentų principu; 
knygoje spausdinamos arba 
išdėstomos Liaudies Seimo 
bei Lietuvos vyriausybės at
stovų kalbos ir pranešimai.

Iš knygos Amerikos lietu
viai galėjo susipažinti su ta
rybinės valdžios organų, 
įvairių kitų valdžios įstaigų 
struktūra, pobūdžiu, sudėti
mi. Tai buvo labai reikalinga 
ir naudinga medžiaga.

Toks dokumentinis A. 
Bimbos parengto rinkinio po
būdis—apgalvotas ir pagrįs
tas. Objektyvus, dokumen
tiškų 1940-tųjų metų įvykių 
ir revoliucinių permainų Lie
tuvoje išdėstymas buvo itin 
veiksmingas kovojant su 
priešų šmeižtais ir prasima
nymais. Dokumentų jėga ga
lėjo įtikinamai patraukti abe
jojančius ar įvykiuose ne- 
siorientuojančius JAV lietu
vių sluoksnius. A. Bimbos 
rinkinys JAV lietuviams 
ypač pažangiečiams, davė į

rankas tvirtai argumentuotą 
medžiagą.

2. “Teisybė apie Lietuvą”
Ši Leono Prūseikos knyga, 

išėjusi taip pat 1940 metais, 
Chicagoje, jau buvo kitokio, 
daugiau atvirai polemiško ir 
publicistinio pobūdžio.

Skyrelyje “Naujoji Lietu
va” autorius trumpai apibū
dina pagrindinius 1940 metų 
įvykius gimtajame krašte. 
“Rugpjūčio trečioji—pabrė
žia L. Prūseika,—yra svar
biausia istorinė diena Lietu
vos gyvenime. Tą dieną lais
voji Lietuva oficialiai buvo 
priimta į Tarybų Sąjungą” 
(p. 3) Knygoje cituojama 
Lietuvos liaudies Seimo de
klaracija, seimo delegacijos 
narių pasisakymai, kita me
džiaga, rodanti Lietuvos 
liaudies pritarimą Tarybų 
valdžiai, respublikos įstoji
mui į Tarybų Sąjungą.

L. Prūseikos knygoje (sky
riuje “darybų Lietuvos ne
prieteliai”) apžvelgiama JAV 
lietuvių reakcinių sluoksnių 
priešiška pozicija. “Reakci
ninkai—rašo L. Prūseika,— 
(. . .) pradėjo ugnim spjau
dyti i naująją Lietuvos vy
riausybę, o ypač į Raudonąją 
Armiją, kuri tiek daug prisi
dėjo prie Lietuvos išvadavi
mo iš., reakcinės diktatūros 
jungo. Šmeižtai ir niekinimai 
pradėjo piltis, kaip iš gausy
bės rago” (p. 7).

Su polemisto publicisto ais
tra, argumentuotai ir įtikina
mai L. Prūseika atremia 
JAV lietuvių reakcionierių, 
jo žodžiais “baublių batalio
no” pogrominę propagandą, 
šmeižtus ir denuncijacijas. 
“Tas jų isteriškų karkini- 
mas—rašo autorius,—yra jų 
silpnybės ženklas, nes jie 
jaučia ir mato, kad didžiuma 
Amerikos lietuvių neina su 
jais (;>.•.. Jie pasidarė akliau
si Lietuvos liaudies priešai” 
(p. 8).

Pasiremdamas priešiškų 
leidinių medžiaga, L. Prūsei
ka akivaizdžiai atskleidžia 
JAV lietuvių reakcinių 
sluoksnių antipatriotinę pozi- 
cijią ir veiklą. Tie sluoksniai 
atvirai siejo savo viltis su 
Hitleriu. Knygoje cituojamas 
klerikalinio laikraščio “Dar
bininkas” (1940, liepos 9 d.) 
atviras kvietimas“ mums 
kreiptis, tai yra mūsų va
dams prie vokiečių ir prašyti 
jų užtarimo”. “Tas įsimylėji
mas į Hitlerį—nurodo L. 
Prūseika,—pas patentuotus 
“patriotus” jau seniai pasi
reiškia (. . .) Tokiems “tau
tos gelbėtojams” Amerikos 
lietuviai su pasipiktinimu at
suks savo nugarą” (p. 10).

Kituose knygos skyriuose 
išdėstomi ir aptariami revo
liuciniai pasikeitimai gimta
jame krašte. L. Prūseika 
pažymi, kad Amerikos lietu
viai sprendžia apie Tarybų 
Lietuvą pagal jos “žygių es
mę ir svarbą” (p. 12). Čia 
autorius nurodo, kas padary
ta pertvarkant Tarybų Lie
tuvos pramonę, žemės ūkį ir 
kitas sritis. Skaitytojo išei
vio, kadaise buvusio žemdir
bio, dėmesys atkreipiamas į 
permainas kaime. “Mes ir 
Amerikoj gyvendami lengvai 
galime suprasti, kaip džiau
giasi Lietuvos kaimiečiai, kai 
jų savastin pervedama žemė, 
kuria naudojosi dykaduo
niai” (p. 14).

Autorius Lietuvos kaimo 
pasikeitimus daug kur paly
gina su sunkia ir skurdžia 
valstiečio, ypač bežemio ir 
mažažemio, padėtimi buržua
zijai valdant. “Ar Amerikos 
lietuviai turėtų pavydėti Lie
tuvos valstiečiams geresnės 
būklės, šviesesnio gyveni
mo?—klausia L. Prūseika. 
Tiktai apkerėti fanatikai, ka-

į pitalizmo uodegos gali trokš- 
i ti, kad Lietuvoj grįžtų sme
toninio režimo laikai . . .” (p. 
15).

Tokiu praeities ir naujo 
tarybinio gyvenimo lyginimu 
ir gretinimu L. Prūseika 
aiškina ir kitus reiškinius 
1940-tųjų metų Lietuvoje. Jų 
tarpe apie lietuviškos kultū
ros ir švietimo naują padėtį 
ir jų perspektyvas.

“Lietuvių tautinė kultū
ra—rašė L. Prūseika,—iškils 
ligi negirdėto dar laipsnio, o 
jos turinys bus socialisti
nis ... Prie socialistinės 
santvarkos Lietuvoje aukš
tuosius mokslus galės pa
siekti darbininkiškas ir val
stietiškas jaunimas, nes pati 
valstybė visais savo ištek
liais jam padės. O prie seno
sios santvarkos apie tai ne
galima buvo nei svajoti” (p. 
23).

Šiuos L. Prūseikos žo
džius, parašytus prieš 40 
metų, o taurias patriotines 
viltis visiškai patvirtino 
praėję keturi dešimtmečiai.

“Šmeižikai—rašė jis,—lai
kinai gali suvedžioti, apgauti 
net dalį teisingų žmonių. Bet 
su kiekvienu nauju mėnesiu, 
su kiekvienais naujais metais 
vis didesnis skaičius abejo
jančių ir suklaidintų žmonių 
patirs vis daugiau ir daugiau 
teisybės apie Lietuvą” (p. 
22). “Melas ir neapykanta— 
pabrėžė L. Prūseika, baigda
mas knygą,—turi trumpas 
kojas” (p. 32).

Išsipildė ir šie L. Prūsei
kos žodžiai: Iš tiesų vis 
daugiau abejojančių ir su
klaidintų JAV lietuvių, ypač 
atsidūrusių išeivijoje Antro
jo pasaulinio karo sūkuriuo
se, savo akimis pamato tei
sybę apie Tarybų Lietuvą, 
įsitikina jos istorinio pasirin
kimo teisingumu.

3. “Laiškai iš Lietuvos”
Chicagos “Vilnis“ 1940- 

1941 metais savo puslapiuose 
skelbė Lietuvos žmonių laiš
kus, atsiųstus giminėms ir 
bičiuliams į Ameriką. Iš tų, 
taip pat ir kitų laiškų “Vil
nies” laikraščio darbuotojas 
Henrikas Jagminas sudarė 
knygą “Laiškai iš Lietuvos”, 
kuri buvo išleista 1941 m.

Šiame “ypatingame leidi
nyje” spausdinama daugiau 
kaip 30 laiškų, parašytų iš 
Lietuvos 1940 m. birželio— 
1941 m. sausio mėn. laikotar
piu. Laiškai visiškai auten
tiški, t. y. neredaguoti ir 
netaisyti, išskyrus gramati
kos klaidas.

“Šie laiškai,—kaip pastebi 
pratarmės autorius,—ge
riausiai parodo, kaip didelė 
dauguma Lietuvos žmonių 
žiūri į naują valdžią” (p. 2).

Laiškų autoriai—įvairaus 
amžiaus ir užsiėmimo žmo
nės. Štai keli laiškų pavyz
džiai.

Antai ištraukos iš laiško, 
kurį atsiuntė giminaičiai ži
nomai JAV Lietuvių veikėjai 
B. Zmitraitei-Keršulienei:

“Pas mus jau nauja, liau
dies vyriausybė, nauja ir 
tvarka. . . . Nebereikės tą 
prakeiktą jungą benešti ant 
savo kruvinų pečių, nes pa
karto jau širdis per dienas ir 
naktis dirbti ponui už dyką. 
Smetonos laikais, kada buvo 
ponų valdžia, buvom sukaus
tyti retežiais geležiniais die
ną ir nąktį, nežinojom laiko, 
kada kelti ir gulti, buvom 
nuogi ir išalkę. Jei karo 
nebus, tai gal geriau gyven
sime, nes mes laukėm per
versmo, kaip gervė giedros. 
O dabar dėkui (...) paleido 
iš vergijos ir nurišo geleži
nius pančius, davė lais
vę . . .” (p. 19-20).

Chicagiečiui Jonui Mažei
kai jo brolienė iš Lietuvos 
pasakojo: “Gyvename didelį 
pertvarkymų metą. Viskas iš 
pagrindų pakeista ir keičia
ma. Kuriasi naujas gyveni
mas . . . (p. 68). Visi gyven
tojai, žinoma, išskyrus nežy
mų nuošimtį įvairaus plauko

spekuliantų, stambių buožii]
ir smetoninių pakalikų, sa
kau, visi dar ir dabar tebe
gyvename pakilusio ūpo nuo
taika.

Žinote ką, Jonai, aš di-
džiausią šalininkė kolchozų. 
Vargsti—vargsti ant tų neva 
“Savo” hektarų, blogai išdir
bi, menkai patręši ir paga
liau beveik badauji. Kokia 
laimė, bent man asmeniškai, 
būtų darbas kolchozuose ir 
manau būčiau gera darbinin
kė. Beje, užmiršau Jums 
parašyti, kad tas “savas 
ūkis” nebe visas čielas. Pa
spaudus “laisvos” Lietuvos 
smetoniniams antstoliams ir 
duonos trūkumui, prisiėjo 
dar 1937 metais parduoti 5 
ha. Pardavus tuos 5 ha, vos 
pakako apsimokėti įvairiems 
kelerių metų užgulusiems 
mokesčiams, duonai taip ir 
nebeliko. Bet tas viskas 
praeity . . . Priešais žvelgia 
šviesesnė ateitis . . .” (p. 
69).

JAV-ose kurį laiką gyveno 
žinoma Lietuvos artistė Unė 
Babickaitė. Savo laiške iš 
Lietuvos daktarui A. Grai- 
čiūnui ji rašė: “Kaip jau 
žinai, mes įžengėm į naują 
gyvenimą. Nebėra tos smar
vės tautininkų. Tai buvo 
tikrai praklentas narodas: 
menkystos, vagys, pasipūtė
liai, išnaudotojai, intrigantai 
ir niekšai”, (p. 10) (. . .) 
Lietuvoj buvo bjauri manija 
griebti viską sau, statytis 
namus, pirktis dvarus, ku
riuose neužtiksi nei vienos 
knygos, nei vieno paveiks
lo ... (...) Aš pereitą 
savaitę deklamavau per radi
ją senovės liaudies dainas 
kupiškėnų tarme. Poryt de
klamuosiu jau ne tarmiškai ir 
poetų naują kūrybą . . .” (p. 
U).

Įžymus Lietuvos skulpto
rius Juozas Mikūnas atsiųs
tame laiške pasakojo apie 
savo darbą Dailės mokykloje 
ir kitas naujienas. “Meninin
kam—pabrėžė jis,—socialis
tinėj Lietuvoj tikrai atsiveria 
naujos galimybės kūrybai” 
(p. 71).

Kaip pažymima knygoje, 
skelbiami laiškai iš tiesų 
“reiškė liaudies džiaugsmą 
dėlei nuvertimo Smetonos 
fašistinio režimo; greta jau
dinančio džiaugsmo—geres
nio gyvenimo viltis”, paga
liau juose atsivėrė “nuošir
dus dėkingumas ir dar dides
nis džiaugsmas, kad gyveni
mas jau pagerėjęs ir aiškus 
permatymas, kad dar ge
rės”.

Šioje knygoje spausdinami 
laiškai iš Lietuvos, nebuvo 
specialiai užsakyti ir rašomi 
leidiniui. Jie siųsti giminėms 
ir pažįstamiems. “Už tai laiš
kų nuoširdumas juo tikresnis 
ir bendrai imant, jie sudaro 
stiprų atsakymą smetonlai- 
žiam, kurie šmeižia Lietuvą 
ir tariasi su Hitlerio pagalba
grąžinti į mūsų tėviškę piktą 
senovę” (p. 3).

o o o

Apžvelgėme tris JAV pa
žangiųjų lietuvių autorių lei
dinius apie 1940-41 metų 
Tarybų Lietuvos gyvenimą. 
Iš tų knygų atgyja reikšmin
gi JAV lietuvių istorijos pus
lapiai, tauri ir garbinga pa
žangiųjų mūsų išeivių veikla 
gimtojo krašto—Tarybų Lie
tuvos—labui.

Gediminas Klimas

• NAUJAM 
GYVENIMUI

Pietų Kazachstane yra se
nas miestelis Turkestanas. 
Čia išliko gražus rūmų ir 
šventyklos ansamblis, yra 
garsus Rytų švietėjo Ach
medo Jasairo memorialas. Sis 
vertingas Vidurinės Azijos 
XIV a. paminklas garsėja drą
siais architektūriniais spren
dimais, puošybiškumu. Mies
te yra ir daugiau senų pa
statų. Pagal architektų pa
teiktą planą bus rekonstruo
ta senoji gyvenvietė, tvirto
vės įrenginiai, kanalai. Nu
matoma statyti ir naujus vi
suomeninius, kultūrinius, tu
ristinius centrus, atsiras ba-
seinų.

Diplomatinių 
atstovų vadovu 
viešnagė

[TELEGRAMA]
Rugpjūčio 12 d.—14 dieno

mis Tarybų Lietuvoje lankė
si didelė grupė diplomatinių 
atstovybių vadovų, akredi
tuotų Tarybų Sąjungoje. Jo
je buvo nepaprastieji ir įga
liotieji ambasadoriai iš Čeko
slovakijos, Kuwaito, Bangla
dešo, Jugoslavijos, Nigerio, 
Ekvadoro, Irano, Kamerūno, 
Ugandos, Mongolijos, Zairo, 
Rumunijos, Brazilijos, Kini
jos, Meksikos, aukštutinės 
Voltos, laikinieji reikalų pa
tikėtiniai iš Egipto, Afganis
tano, Benino, Liberijos, Siri
jos, Bulgarijos ambasados 
atstovas.

Diplomatinių atstovybių 
vadovus priėmė TSRS Aukš
čiausiosios Tarybos prezidiu
mo pirmininko pavaduotojas, 
Lietuvos TSR Aukščiausios 
Tarybos prezidiumo pirmi
ninkas Antanas Barkauskas. 
Įvykusiame pokalbyje jis pa
pasakojo apie respublikos 
laimėjimus per 40 Tarybų 
valdžios metų ir atsakė į 
klausimus. Diplomatinių at
stovybių vadovų vardu kal
bėjo Čekoslovakijos socialis
tinės respublikos ambasado
rius Cestomiros Lovetinskis. 
Jis padėkojo už šiltą ir nuo
širdų priėmimą, už išsamią 
informaciją apie Tarybų Lie
tuvą.

Pokalbyje dalyvavo Lietu
vos TSR Aukščiausiosios Ta
rybos užsienio reikalų komi
sijos pirmininkas, Lietuvos 
KP CK užsienio ryšių sky
riaus vedėjas Feliksas Stru
milas, Lietuvos TSR užsienio 
reikalų ministras Vytautas 
Zenkevičius, kiti atsakingi 
respublikos darbuotojai.

Svečiai aplankė Vilniaus 
baldų kombinatą, apžiūrėjo 
Lietuvos TSR liaudies ūkio 
pasiekimų parodą. Jie lankė
si Kaune, kur buvo priimti 
miesto vykdomajame komi
tete, apžiūrėjo Čiurlionio ga
leriją, Spalio penkiasdešimt
mečio dirbtinio pluošto ga
myklą, lankėsi “Zapyškio” 
kolūkyje. Paskutinę viešna
gės dieną svečiai pabuvojo 
Trakuose, apžiūrėjo Vilnių, 
lankėsi Vilniaus valstybinia
me Vinco Kapsuko universi
tete.

Rugpjūčio 14 dieną svečiai 
išvyko į Maskvą.

Apolinaras Sinkevičius

e AR PAVELDIMAS 
ALKOHOLIZMAS!

Kai kurie mokslininkai 'ma
no, jog esama kažkokio įgim
to, galbūt paveldimo veiks
nio, kuris skatina alkoholizmą. 
Sį teiginį patvirtina ir tas fak
tas, kad alkoholikų valkai taip 
pat dažnai tampa alkoholikais 
net ir tada, kai jie auklėjami 
ne tėvų, o kitų žmonių.

JAV žurnale „Science Di
gest" aprašomas toks eksperi
mentas. Iš studentų buvo pa
rinkta 20 žmonių, kurių tėvai 
buvo alkoholikai, ir 20 žmo
nių, kurių šeimose alkoholikų 
nebuvo. Nė vienas šių stu
dentų nebuvo alkoholikas. 
Visiems 40 bandomųjų davė 
išgerti tam tikrą kiekį svaigi
namųjų gėrimų nevalgius ir 
išmatavo jų kraujyje acetalde
hido kiekį. Alkoholikų vaikų 
kraujyje jau po 15 minučių 
acetaldehido buvo gerokai 
daugiau, negu kontrolinės 
grupės, Ir jo išliko 3 valan
das.

Tytinėtojai mano, kad toks 
gerokai padidėjęs acetaldehi
do kiekis kraujyje po alkoho
lio išgėrimo yra polinkio į 
alkoholizmą požymis.

• AUKSO KARŠTLIGE
Dideli aukso telkiniai rasti 

Peru valstybėje, Puno depar
tamente. Oficialiai paskelbta, 
kad San Antonijo kaimo apy
linkių 1 m3 žemės vidutiniš
kai yra 0,3 g aukso.

Viso šio rajono aukso tel
kiniai įvertinti 9 mlrd. dole
rių. Aukso esama ir kitur. An
tai Amazonės intako Madre 
de Dijoso pakrantėj miško 
kirtėjai tarp nukirsto medžio 
šaknų rado keletą aukso gry
nuolių. Šie radiniai sukėlė 
aukso karštligę, kurią spauda 
lygina su kadaise pagarsėju
siomis Kalifornijos ir Aliaskos
aukso karštligėmis.

Tarybų Lietuvos nuotraukos

Vilniuje įvyko tradicinis, ketvirtasis festivalis “Skamba, 
skamba kankliai”, skirtas Tarybų valdžios atkūrimo 
Lietuvoje 40-mečiui. Sostinės senamiesčio kiemuose, aikš
tėse skambėjo liaudies dainos, muzika, sukosi šokėjų 
poros, pasipuošusios įvairių Lietuvos zonų tautiniais 
drabužiais. V. Gulevičiaus nuotr.

Prie Neries upės, Lazdynų rajone, atidaryti Lietuvos TSR 
liaudies ūkio pasiekimų parodos rūmai.

Dešimtus metus Lietuvos TSR Valstybinio televizijos ir
radijo komiteto Vaikų ir jaunimo redakcija organizuoja 
vaikų piešinių konkursą “Mano pasaulis”. Praėjusiais 
metais konkurso laureatais tapo 42 vaikai. Į televiziją iš 
visų Lietuvos kampelių suplaukė 7000 piešinių. Patys 
geriausi iš jų buvo rodomi televizorių ekranuose, taip pat 
eksponuoti Prancūzijoje, Italijoje, Suomijoje, Švedijoje, 
Afrikos šalyse. Ateinančiais metais “Vagos” leidykla išleis 
vaikų geriausių piešinių albumą.

Kol vyksta baigiamoji konkurso “Mano pasaulis” laida, 
vaikai piešia. A. Palionio nuotrauka

Glaudžių ryšių su ūkiais dėka Panevėžio kombinatas 
sėkmingai vykdo gamybinę programą. Per pustrečio šių 
metų mėnesio čia realizuota 1250 tonų varškės, kefyro, 
kitų produktų iš nugriebto pieno, apie 1000 tonų sviesto ir 
sūrių.

Nuotraukoje: pieno mišinių virtuvėlės vyr. meistrė I. 
Raščiuvienė demonstruoja produkciją kūdikiams.

A. Dilio nuotr.
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MONTREAL, QUEBEC
KVIEČIAME Į PIKNIKĄ

Montrealo Lietuvių Mote
rų klubas ruošiame išvažiavi- 
mą-pikniką 24 d. rugpjūčio- 
August pas V. Vekterienę 
jos gražioje vasarvietėje. 
Kviečiame kuo skaitlingiau
siai dalyvauti. Ten susitiksi
me su draugais, pažįstamas, 
pakvėpuosime tyru sveiku 
oru, pasivaišinsime. Turėsi
me ir lioteriją.

Kviečia Lietuvių 
Moterų Klubas.

LIGONIAI
Jau senai nesveikuoju A. 

Naginionis. Tris savaites gu
lėjo ligoninėje, o dabar taiso 
sveikatą namuose, žmonos 
slaugomas.

Sunkiai susirgęs ir pagul
dytas Montreal General ligo
ninėje Antanas Smitas.

Taipgi susirgęs Kazys Am- 
brazas’(jaunesnės kartos).

SUKŪRĖ ŠEIMYNINI 
GYVENIMĄ

Rugpjūčio 8 dieną sukūrė 
šeimyninį gyvenimą M. Ci-

IŠ BRAZILIJOS 
o

SAO PAULO

IŠVYKO
Birželio 6 diena iš Sao 

Paulo išvyko į Tarybų Lietu
vą pasisvečiuoti pas savo 
gimines J. Bagdžius, o birže
lio 9 išvyko E. Guzikauskas. 
Jie žadėjo Lietuvoje paviešė
ti apie tris mėnesius.

Liepos 15 dieną išvyko į 
Maskvą į Olimpijada Olga 
Bagdonaitė. Ji tikisi apsilan
kyti ir T. Lietuvoje. 

APSIVEDĖ
Liepos 25 dieną apsivedė 

draugės M. Valentienės anū
kė Tara Valim su vaikinu 
Cecilio. Praleisti medaus mė
nesi išvyko į Brazilija.

NETEKOME DRAUGU

Kovo 13 dieną staiga mire i 
V. Vilutis, 75 metų amžiaus. | 
Paliko dukrą, sūnų ir kitas 
gimines.

Birželio 3 dieną mirė A. 
Jerusevičius, 83 metų am
žiaus, ilgametis laikraščio 
“Darbas” ir “Laisvės” skaity
tojas ir rėmėjas. Paliko duk
terį ir anūkus.

Birželio 10 diena staiga

įčinskų dukrelė Wendy su 
i kitataučiu vaikinu. Vestuvės 
| buvo labai gražios, kuriose 
i dalyvavo tik gimines ir arti- 
i mi draugai. Kur jaunieji pra- 
i leis “Medaus Mėnesį" neteko 
| sužinoti.
IŠVYKO-ATVYKO

' Vida Kaušylytė neseniai 
grįžo iš viešnagės Toronte. 
Pargrįžusi tuoj išvyko į Flo
ridą.

Taipgi savo atostogas pra
leido Jungtinėse Amerikos 
Valstijose St. Kinistautas su 
šeima ir R. Zienius su šeima.

Šiuo laiku lankosi Mon- 
treale buvusi montrealietė, o 
dabar floridiete V. Marozie- 
nė. Ji apsistojo pas Popurė- 
lius.^
TURĖS OPERACIJĄ

Šias žinutes rašant, girdė
jau, kad Julė Akromiene 
rengiasi išeiti tulžies operaci
jai į ligoninę. Tai jau 
trečiu kartu bus operuojama. 

iTurime viltį, kad ją galėsime 
greitai pamatyti ir vėl mūsų 
tarpe. P.

I mirė A. Varža, 70 metų 
I amžiaus. Albinas savo laiku 
I buvo narys L. M. M. R. Ry- 
; tas narys. Jis vaidino mėgė
jų dramose prisidėjo prie 

■ leidimo žurnalo “Rytas”. Gy- 
| vendamas Urugvajuje 1960- 
| 1970 metais, kurį laiką reda
gavo laikrašti “Darbas”.

Kiek laiko anksčiau mirė 
i M. Ratkus, ir P. Paule.

Pūkelis
I

RIO DE JANEIRO

Rio de Janeiro yra mažai 
i lietuvių ir dar iš jų kai kurie 
i nenori sutikti su dabartine 
Tarybų Lietuvos valdžia, 
nors gerai žino kad dabartinė 
Lietuva daug laimingesnė, 
kultūringesnė, progresyves
nė ir labiau lietuviška negu 
buvo ankščiau.

Aš su žmona turėjau lai
mės jau du kartu aplankyti 
Lietuvą ir pabūti ten apie 
keturis mėnesius. Aplankė
me gimines bei draugus ir 
matėme 1975 metais dainų ir 
šokių šventę.

Dėkoju draugams už “Lais
vę” ir tikimės, kad nuo dabar 
pradėsime gauti ją norma
liai.

Olga ir Juozas Miliauskai

ĮVAIRIOS 
ŽINIOS

Washingtonas. — Kolum- 
nistas Jack Anderson, kuris 
užsiima visokių sensacingų ir 
slaptų žinių skelbimu, tvirti
na, kad jis turįs žinių, jog 
prez. Carter is šiemet spalio 
mėn. viduryje planuojąs nau
ją karinę avantiūrą Irane, 
norint išlaisvinti amerikie
čius įkaitus. Bet, Anderson 
teigia, kad yra beveik tikra, 
jog toks dalykas nepavyks. 
Esą, prezidentas norįs tuo 
pasidaryti reklamos, kad bū
tų išrinktas naujai kadenci
jai.

New Delhi. — Morabad ir 
I kituose miestuose jau kelinta 
; diena, kaip tarp savęs ka- 
' riauja muzulmonai su indu- 
I sais. Žuvo apie 150 žmonių, 
i Neramumai prasidėjo Mora- 
| bad mieste, kai prie šventy- 
i klos, kurioje meldėsi muzul- 
, monai, buvo paleisti gandai, 
' kad būk policija leidusi kiau- 
' lems ganytis. Kiaulė muzul- 
j monų laikoma nešvariu gy- 
I vuliu, o jų buvimas prie 
šventyklos laikomas jos iš
niekinimu.

Abilene, Texas. — Naftos 
s magnatas Jack Grimm, kuris 
i finansuoja grupę, ieškančią 
' prieš 68 metus nuskendusio 
Titanikos laivo, skelbia, kad 
pagal turimus duomenis, jo 
28 vyrai tą laivą jau suradę, 
tik tolimesni tyrinėjimai su
stabdomi ligi ateinančių me
tų dėl blogo oro.

11 DIENU ŽYGIS
UŽ KALINIU TEISES

Chicago. — Daugiau kaip 
dvidešimt organizacijų, at
stovaujančių civilinių teisių 
ir taikos veikėjus, rugsėjo 2 
d. pradeda 125 mylių žygį iš 
East St. Louis, Ill., į Marion 
kalėjimą, reikalaudami pa
gerbti kalinių teises.

Žygis užtruks vienuolika 
dienų ir jame kviečiami daly
vauti visi, kam rūpi, kad 
Marion kaliniai nebūtų pa
saulio pamiršti. Šis kalėjimas 
yra federalinis vadinamas 
“maximum security prison”, 
pakeitęs Alcatrazą. Žygio 
iniciatoriai tvirtina, kad ta
me kalėjime yra labai sunkus 
režimas ir kad visiškai nesi
skaitoma su kalinių teisėmis.

Lima, Peru. — Vis dau
giau ateina žinių apie žmonių 
suiminėjimus ir kankinimus 
Bolivijoje, kur užvaldė ka
riuomenė po prieš mėnesį 
įvykdyto perversmo. Suim
tųjų tarpe buvo ir amerikietė 
žurnalistė Mary Helen Spoon 
er. Ją išlaikė septynias die
nas, bet paskui paleido. Su
grįžusi į Ameriką, ji pasako
ja baisių dalykų. Ji rašinėjo 
britų spaudai.

Roma. — Italijos policija 
areštavo Marco Affatigato, 
apie kurį manoma, kad jis 
esąs tas teroristas, padėjęs 
bombą Bolonijos geležinkelių 
stotyje, kur per sprogimą 
žuvo 77 keleiviai.

Įvairiuose Italijos miestuo
se vyko masiniai protestai 
prieš šį ir kitus dešiniųjų 
teroristų veiksmus. Valdžia 
buvo paskelbusi pereitą an
tradienį liūdesio diena.

Cleveland. — Istoriniu 
sprendimu Federalinio teis
mo teisėjas Frank J. Battisti 
paskyrė pareigūnus, kuriem 
pavedė pravesti desegrega- 
ciją mokyklose. Pilnutinė de- 
segregacija Clevelando mo
kyklose turi prasidėti rugsė
jo 29 d.

New Yorkas. — Šeši ber
niukai ir dvi mergaitės, 14- 
15 metų amžiaus, išvyko į 
Tarybų Sąjungą atostogauti 
tarptautinėje jaunimo stovy
kloje “Artek”, Jaltoje, ant 
Juodųjų jūrų kranto.

“LAISVĖ”
I

Tarybų Lietuvos naujienos
(Miestų ir rajonų laikraščius pasklaidžius

Puošiasi gimtoji žemė
Pasitinkant Tarybų Lietu

vos 40-ąsias metines, Kėdai
nių rajono “Tarybinis kelias” 
išspausdino “Rytų aušros” 
kolūkio pirmininko, LTSR 
Aukščiausiosios Tarybos de
putato H. Kretavičiaus 
straipsnį apie Labūnavos 
apylinkėse įvykusius pasikei
timus Tarybų valdžios me
tais.

Labūnavos krašte, rašoma 
straipsnyje, gyvena ir triūsia 
darbštūs žmonės, kurie kas
met išaugina gausius derlius. 
Pati Labūnava tapo tikru 
agromiestu. Į ją gyventi iš 
vienkiemių persikėlė daugiau 
kaip 250 “Rytų aušros” kolū
kiečių. Čia yra viskas, kas 
reikalinga kaime gyvenan
čiam žmogui,—aštuonmetė 
mokykla, kultūros namai, ry
šių skyrius, ambulatorija, 
vaikų lopšelis-darželis, buiti
nio aptarnavimo paviljonas, 
prekybos centras ir kitos 
įstaigos.

“Rytų aušroje” dirba per 
40 žemės ūkio specialistų, 
nemažai kvalifikuotų mecha
nizatorių, vairuotojų ir gyvu
lininkystės meistrų. Su pa
garba minimi kolūkio vetera
nai. Ordinais ir medaliais už 
gamybinius laimėjimus apdo
vanota daugiau kaip šimtas 
kolūkiečių, o M. Urbonavi
čiui suteiktas Socialistinio 
Darbo Didvyrio vardas.

Auga prekybos centras
Į Dysnos lygumas pirmieji 

statybininkai atėjo prieš de
šimtį metų. Per tą laiką 
iškilo modernus Statybinių 
medžiagų kombinatas, išau
go graži Didžiasalio gyven
vietė. Kartu plėtėsi, didėjo 
ir prekybos centras. Dabar 
kombinato patalpose įsikūru
si šimto vietų darbininkų 
valgykla. Joje maitinasi apie 
400 žmonių. Statybinių me
džiagų gamintojai laisvalaikį 
gali praleisti jaukioje kavinė
je “Birvėta”. Jau senokai į 
naujas patalpas persikėlė 
maisto prekių parduotuvėje, 
kuri aptarnauja vietos gy
ventojus jau trečius metus.

Didžiasalio prekybos cen
tras, rašo Ignalinos rajono 
“Nauja vaga”, plečiasi ir to
liau. Šiuo metu čia statoma 
nauja daržovių parduotuvė.

Diplomuoti žemdirbiai
Per ketverius šio penkme

čio metus, informuoja “Per
galės vėliava”, į Mažeikių 
rajono ūkius atvyko 212 dip
lomuotų specialistų. Dau
giausia jaunimo, baigusio 
aukštąsias ir specialiąsias vi
durines mokyklas, dirba Pi
kelių tarybiniame ūkyje. In
žinierius J. Pilipavičius ir 
agronomas K. Šiliauskas į 
ūkį atvyko su Žemės ūkio 
akademijos siuntimais. Pir
minės partinės organizacijos 
sekretorius A. Kaupys, bai
gęs Veterinarijos akademiją, 
neseniai išrinktas “Vardu
vos” kolūkio pirmininku. 
Vyr. buhalterė S. Kubilėnai- 
tė ir Naudvario kiaulių fer
mos brigadininke L. Mala
kauskienė—buvusios techni
kumų auklėtinės.

Tvenkinių derlius
Iš kurios pusės beatvažiuo- 

tumėt į Pavėžupį, pirmiausia 
jus pasitiks žydrūs tvenkinių 
vandenys. Tų tvenkinių žuvi
ninkystės ūkis turi per 900 
hektarų.

Darbo veteranas V. Vasi
liauskas, rašo Kelmės rajono 
“Komunistinis žodis”, gerai 
prisimena, kaip iš keleto 
buvusio dvaro tvenkinių 
išaugo, išsiplėtė dabartinis 
žuvininkystės ūkis, turintis 
gražią gyvenvietę su kultū
ros namais, vaikų darželiu, 
valgykla, mechaninėmis 
dirbtuvėmis, netoliese įsikū
rusia aštuonmete mokykla. 
Žvejų darbą vis labiau pa

lengvina tvenkinių remonto 
technika, pastatyti pašarų 
žuvims bokštai, nendriapjo- 
vės ir kt.

Ūkio žvejai šiemet pasiry
žę išauginti ir pateikti pirkė
jams 5100 centnerių karpių. 
Tvenkiniuose auga ir baltojo 
amūro, peledės šių metukų, 
kurie ant pirkėjų stalo pa
teks už metų-—kitų.

Kyla profilaktoriumas
Ant marių kranto, Viršuži- 

glyje, pradėta naujo 100 vie
tų profilaktoriumo statyba, 
rašo Kauno rajono “Komu
nizmo vėliava”. Šioje gydy
mo įstaigoje, kurios statybai 
vadovauja busimieji šeimi
ninkai— Kauno nerūdinių 
statybinių medžiagų gamyk
la, vienu metu galės gydytis 
Statybinių medžiagų pramo
nės ministerijos ir kitų Kau
no zonos įmonių darbininkai. 
1982 m. pirmąjį ketvirtį į 
profilaktoriumą atvyks Ro
kų, Sargėnų ir Palemono 
keramikos, “Bituko” silikati
nių dirbinių ir J. Greifenber- 
gerio santechnikos dirbinių 
gamyklų darbuotojai.

Įdomi sodyba
Ne vieną pakeleivį patrau

kia netoli Padubysio mieste
lio gražioje vietovėje išsidės
čiusi liaudies meistro Valeri
jono Kalino sodyba. Jos šei
mininkas—medžio drožėjas, 
pynėjas iš šiaudelių, kera
mikinių medalių gamintojas 
ir . . . linksmas muzikantas. 
Sodyboje sukaupta daug 
liaudies meistrų darbų iš 
visos respublikos. Nemažai 
eksponatų yra padovanoję 
mūsų garsieji Kuršėnų kera
mikai Radeckai, Paulauskai, 
J. Vitkauskas, liaudies tapy
tojai J. Nalivaikienė, M. Bi- 
čiūnienė, G. Zavadskis, me
džio drožėjai J. Užkurais, G. 
Domarkienė.

Kad šis kiemas lankomas, 
liudija storos atsiliepimų 
knygos. O ir pats šeiminin
kas ne namisėda. Puodžių 
dieną —Šiauliuose, Medžio 
drožėjų —Kretingoje, Kal
vių—Druskininkuose, visų 
amatų—Vilniuje, rašo Šiau
lių rajono “Leninietis”.
Darbu pelnytas įvertinimas
Alytaus mašinų gamyklos 

saviveiklinis cirkas šiemet 
atšventė pirmąjį savo veiklos 
dešimtmetį. Per šį laikotarpį 
žiūrovams surengta daugiau 
kaip du šimtai pasirodymų.

Cirkas dalyvavo penkiose 
cirkų apžiūrose ir iš visų 
parsivežė laureatų diplomus.

Už aukštą meninį lygį ko
lektyvui suteiktas liaudies 
cirko vardas. Cirko vadovui
L. Bakanui ir artistams L. 
Šušinskaitei, A. Nedzinskai- 
tei, R. Jurgelevičiui, K. 
Merkininkui suteikti LTSR 
meno saviveiklos žymūnų 
vardai.

Ta proga įmonės klubo 
salėje, rašo “Komunistinis 
rytojus”, susirinkę svečiai 
pamatė didelį vaidinimą.

Į kultūros lobyną
Šį pavasarį Varėnos rajone 

dirbo Kauno valstybinio
M. K. Čiurlionio dailės mu
ziejaus liaudies meno sky
riaus etnografinė menotyrinė 
ekspedicija. Šioje ekspedici
joje, sužinome iš “Raudono
sios vėliavos”, muziejus įsigi
jo apie 180 eksponatų, iš 
kurių daugumą sudaro audi
niai ir drabužiai, pinti daik
tai. Daugelis moterų, gyve
nančių Varėnoje ar aplinki
niuose kaimuose, perleido 
muziejui senoviškas lovatie
ses, pėrijuostes, skareles, 
karolius, kurie gražiai papil
dys muziejaus liaudies meno 
skyriaus kolekciją!?

Naujas kultūros židinys
Tik prieš keletą savaičių 

atvėrė duris naujieji Rokiš
kio kultūros namai, o čia jau

5-TAS PUSLAPIS

Scena iš spektaklio “Mažvydas” Klaipėdos dramos teatre. 
Aktorius Bronius Gražys — vargonininko Milkaus vaidme
nyje ir respublikos nusipelnęs artistas Vytautas Paukštė — 
Mažvydo vaidmenyje. B. Aleknavičiaus nuotraukoje

svečiavosi nemaža profesio
nalų ir pajėgiausių respubli
kos meno saviveiklos kolek
tyvų, rašo “Spalio vėliava”. 
Mieste koncertavo nusipel
nęs dainų ir šokių liaudies 
ansamblis “Lietuva”, tris 
spektaklius surengė lenin
gradiečių cirkas, salės akus
tiką išbandė Kauno muziki
nis, Vilniaus jaunimo, Lėlių 
teatrai, svečiavosi Kupiškio 
liaudies teatras su kupiškė- 
niškomis vestuvėmis, Pane
vėžio “Ekrano” vokalinis-in- 
strumentinis ansamblis.

Naujųjų kultūros namų 
sceną “įsisavina” ir patys 
rokiškėnai. Žiūrovai matė J. 
Kavoliūno režisuotą M. Ali- 
ger “Pasaką apie teisybę”, 
dalyvavo šeimos klubo vaka
ronėje ir kituose renginiuo
se.

Eksponatai pasakoja 
apie dviračius

Nemaža įdomaus apie dvi
račius ir jų gamintojus gali
ma sužinoti aplankius paro
dą, kuri atidaryta Šiaulių 
miesto Inžinierių namuose. 
Skoningai apipavidalintuose 
stenduose atsispindi “Vairo” 
gamyklos istorija, kolektyvo 
šiokiadieniai, įmonės kon
struktorių darbai ir sumany
mai. Eksponuojami taip pat 
gaminių pavyzdžiai. Be po
puliariųjų “Ereliukų”, 
“Kregždučių”, kokybės žen
klą pelniusių “Dubysų”, čia 
galima pamatyti ir keletą 
perspektyvinių bandomųjų 
modelių, praneša “Raudonoji 
vėliava”.

4000-oji absolventė
Per 35 metus, kai buvo 

įkurtas Lietuvos valstybinis 
kūno kultūros institutas, iš
leistos 33 pedagoginio, 10 
sportinio fakultetų, taip pat 
23 neakivaizdinio skyriaus 
laidos. Ne vienas instituto 
auklėtinis tapo olimpiečių, 
pasaulio, Europos ir šalies 
čempionu, rekordininku. Jie 
aktyviai ugdo jaunus talen
tus, propaguoja fizinę kultū
rą.

Šiais metais, praneša 
“Kauno tiesa”, šią aukštąją 
mokyklą baigė 220 absolven
tų. Jų tarpe —irkluotojas 
sporto meistras K. Babars- 
kas, šuolininkas su kartimi 
Z. Biliūnas, žinomas futboli
ninkas ir treneris S. Raine
lis, “Žalgirio” rankinio ko
mandos žaidėjos seserys 
Garšvinskaitės. Vienai jų— 
Genovaitei Garšvinskaitei 
įteiktas 4000-asis šios moky
klos baigimo diplomas.

Dailininkai — 
skulptūrų parkui

Smiltynėje į ketvirtąją kū
rybinę stovyklą susirinko 14

ipėdietė V. Skir- 
rie šiemet skulp- 
iškals po ketvir-

Tuo tarpu pirmą

skulptorių $ Vilniaus ir Klai
pėdos. Ištikimiausi šiam, jau 
tradiciniu tapusiam renginiui 
vilnietis daįlininkas R. Kaz
lauskas, kla 
gailaitė, ku 
turų parkui 
tąjį kūrinį.
kartą kūrybinės stovyklos 
darbe dalyvaus ką tik baigę 
Lietuvos TSR dailės institu
tą skulptoriai G. Jonkus ir 
K. Musteikis.
vyksta jau antrą—trečią kar
tą.

Rugpjūči
“Tarybinė
jausius kūrybinės stovyklos 
darbuotojų
diečiai galės pamatyti Skulp
tūrų parke.

Kiti čia at

o 23-ąją, rašo 
Klaipėda”, nau-

kūrimus klaipė-

jaunos poros tu- 
ilgo šeimyninio

tė auksines ves- 
jie kilę iš Kruo-

M. Melnikaitės 
ėję į pensiją, gy-

>roga tėvams ir 
ž didelę meilę ir

tarė ir gražiau -

marčios, žentai,

dieną, rašo “Į 
laikraštis, pusės 

o bendro gyveni-

Dvejos auksinės
Vieną birželio šeštadienio 

popietę Kaišiadorių rajono 
metrikacijofe skyriuje besi
tuokiančios 
rėjo gražų 
gyvenimo pavyzdį. Tą dieną 
Stanislava ir Vaclovas Janu- 
šaičiai šven 
tuves. Abu 
nio apylinkes, Avinėlių kai
mo, dirbo 
kolėkyje, iš 
vena Žiežmariuose. Auksinių 
vestuvių p 
seneliams u:
rūpestį nuoširdžiausius padė
kos žodžius
sias gėles dpvanojo jų septy
ni vaikai, 
anūkai.

Tą pačią 
komunizmą’ 
amžiaus sav 
mo- jubiliejų pažymėjo Palo
menės kolūkio Neprėkštos 
gyvenvietės 
micelė ir Kązimieras Grinke- 
vičiai. Juos 
vėse, kaip 
dešimtis metų, lydėjo tas 
pats piršlys 
ras.

gyventojai Do-

auksinėse vestu- 
ir prieš penkias

Bernardas Sida-

Sudarė
V. Petkevičienė

MacDill Air Force Base, 
Fla. — Šios bazės viršinin
kas gen. Vplney F. Warner 
siūlo, kad JAV ne tik pradė
tų draftą, tyet ir reikalautų, 
kad kiekvie 
ar moteris 
metus. Tai j 
aukštas kariuomenės parei
gūnas pasisako už draftą. 
Prieš tai pa 
bilęs admir 
Hayward, 
Operations.

nas jaunas vyras 
tarnautų dvejus 
au antras iš eilės

našiai buvo pra
šias Thomas B. 
Chief of Naval

Remkite 
Laikraštį 

"LAISVĘ"



Bridgeport, Conn.
ŠIS BEI TAS

ST.PETERSBURG, FLA Joną Karpavičių palaidojus
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Vilniaus dailės instituto dėstytoja Sofija Veiverytė kartu 
su savo buvusiomis studentėmis N. Daškova ir A. Banyte 
Žemės ūkio ekonomikos instituto aktų salėje sukūrė 
didžiausią interjerinę freską “Mūsų kraštas”. Jos plotas— 
240 kvadratinių metrų.

Šioje freskoje vaizduojama Žemaitija, Aukštaitija, Dzū
kija ir Suvalkija, liaudies tradicijos, darbas, poilsis, 
papročiai.

Nuotraukoje: autorės prie freskos. V. Gulevičiaus nuotr.

Rugpjūčio 3 d. LDS 74 
kuopa turėjo mėnesinį susi
rinkimą Lietuvių svetainėje. 
Į susirinkimą narių atsilankė 
vidutiniškai. Mūsų kuopos 
nariai visi užsimoka duokles 
reguliariai ir visi sveiki.

Atlikus kuopos reikalus, 
nusitarta suruošti paskutinę 
šios vasaros išvyką bendrai 
su mūsų mielais niujorkie
čiais. Tai įvyks rugsėjo 7 d. 
visiems gerai žinomoje vieto
je, gražiame Sherwood Is
land parke, Westport, Conn. 
Nuoširdžiai kviečiame visus 
geros valios lietuvius ir lietu
vaites dalyvauti šioje išvyko-

Bridgeporto darbininkų 
kasdieniniai vargai bei rū
pesčiai didėja. Brass kompa
nija, kurioje pragyvenimą 
pelnė 600 žmonių, pranešė, 
kad dirbtuvė užsidarys. Ši 
dirbtuvė jau 116 metų gy
vuoja Bridgeporte ir vienu 
metu buvo didžiausia įmonė 
šiame mieste, turėjo skyrius 
net keliose vietose, kur pa
stoviai dirbo apie 3,000 žmo

Netoli Anykščių rašytojo Jono Biliūno tėviškėje Niūrony
se, įvyko tradicinė “Bėk, bėk, žirgeli”, šventė, kurią 
kasmet organizuoja Anykščių apylinkės Taryba ir Arklio 
muziejus. Tūkstančiai anykštėnų bei svečių stebėjo Lietu
vos žemės ūkio akademijos entografinio ansamblio pasiro
dymą, gražaus važiavimo konkursą, žirgų lenktynes su 
automobiliais, šuolius per kliūtis, apžiūrėjo muziejaus 
ekspoziciją.

Vyksta gražaus važiavimo konkursas. A. Dilio nuotr.

nių.
Prieš tris metus kompanija 

pareiškė, kad jokiu būdu 
negali išsiversti, eina į “ban
krotą” ir turės užsidaryti. 
Buvo pasiūlymas, kad darbi
ninkai gautų mažesnės algas. 
Unijai sutikus, numušta 87 
centais atlyginimo į valandą. 
Nepaisant viso to, dirbtuvė 
užsidarys ir 470 darbininkų 
bus išmesti į gatvę. Bet, apie 
180 taip vadinamų “mana- 
džierių” bus perkelti į kitą 
bendrovės skyrių Indianapo- 
lyje, Indianoje.* * *

VAJUS
GAVIMUI “LAISVEI" NAUJŲ SKAITYTOJŲ IR 

ATNAUJINIMUI UŽSIBAIGUSIŲ 
PRENUMERATŲ

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

Kviečiame į Talką
Kviečiame į talką visus buvusius vajininkus ir 

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

DOVANOS VAJININKAMS
1-ma $50; 2-ra $45; 3-čia $40; 4-ta $35; 5-ta $30; 
6-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 at
naujintas prenumeratas 1 punktas nuo 25 centų. 
Už aukas arba pelnus nuo parengimų 1 punktas 
50 centų.

KREDITĄ UŽ AUKAS DUOSIME KONTESTAN
TAMS (VAJININKAMS) TIK JEIGU JIE PATYS 
PRISIUS PINIGUS. PINIGAI GAUTI PER KI
TUS NEBUS KREDITUOJAMI VAJININKAMS.

$20,000 FONDAS

Apart įeigų už prenumeratas ir skelbimus, 
turime ieškoti kitokių šaltinių biudžeto sukėlimui, 
kad “Laisvė” gyvuotų. Per šį vajų sieksime ir vėl 
šiam svarbiam reikalui sukelti $20,000 fondą. Tai 
padarykime aukomis ir pelnu nuo parengimų.

Užsakykite “Laisvę”
Savo Giminėms Ar

Draugams Į Lietuvą. Jie 
Bus Jums Dėkingi Už Tą 

Dovaną 
* ♦ ♦

“LAISVES” KAINOS AMERIKOJE
\ IR UŽSIENIUOSE:

Amerikoje $12.00 metams, $6.50 pusei metų.
Kanadoje $15.00 metams, $8.00 pusei metų.
Lietuvoje $15.00 metams, $8.00 pusei metų 
Kitur užsieniuose $15.00 metams, $8.00 
pusei metų.

Visais vajaus reikalais rašykite:

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

Jenkins Bros. Valve Com
pany, kur dirba 600 darbi
ninkų, sutrumpins savaitę iš 
5 dienų į 4 dienas, po 8 vai. į 
dieną. Aišku, darbininkai 
gaus mokestį tik už 4 dienas.

Šidlavos Žemaitis

Cleveland, Ohio
Honda Motor Co. pasirašė 

nutarimą statyt dirbtuvę 
Marysville, Ohio greta ten 
veikiančios motorcycle dirb
tuvės, netoli Columbus mies
to. Dirbtuvė bus statoma ant 
260 akrų žemės. Ji kainavo 
$200’ milijonų ir duos 2000 
darbų. Produkcija prasidės 
apie 1982 metus.

Alcoa pradėjo savo dirbtu
vių ekspansiją ir kuomet $30 
milijonų projektas bus baig
tas, apie 100 naujų darbinin
kų gaus darbus. Dabar ten 
dirba apie 2,000 darbininkų.

Problemų parblokšta 
White Truck Co. dar sumaži
no skaičių darbininkų esan
čioj Clevelando dirbtuvėj ir 
kreipiasi į valdiškas įstaigas 
pagelbėt. Pagalbos negavus, 
uždarys dirbtuvę ir paleis 
darbininkus iš dalių darymo 
skyriaus.

Prastos naujienos ir kitose 
automobilių-trokų dirbtuvė
se.

Clevelando Plain Dealer 
laikraštis mažina darbus sa
vo ART GRAVURE spaustu
vėj ir žada uždaryt skyrių. 
Per du metus 300 darbininkų 
liks be darbų.

Miestas gavo $3.5 milijo
nus del biednuomenės vaikų 
darbų projekto—su darbais 
aprūpins apie 1,400 jaunuo
lių.

Artinantis rudeniui laikas 
pasirūpint su pagalba mūsų 
spaudai—laikraščių palaiky
mui.

Nepamirškit atsilankyt 
Moterų Klubo posėdyje ir 
pasivaišint savo mylimų 
draugų-draugių tarpe rugsė
jo 11 d. ICA svet., 15901 St. 
Clair Ave., 12 vai.

J. Petraus

“LAISVE”

Rugpjūčio 2 dieną savoje 
salėje įvyko klubiečių mėne
sinis susirinkimas. Ji prave
dė klubo prez. V. Bunkus. 
Klubo valdyba bei renginių 
komisija pateikė raportus. 
V. Bunkus pranešė, kad lie
pos mėnesį klubiečiai turėjo 
vieną pasekmingą parengi
mą ir pietus. Šiuo laiku 
susirinkimai neskaitlingi nes 
organizacijų nariai išvykę 
atostogų. Raportai priimti.

Pabaigus susirinkimą turė
jome pietus, o toliau sekė 
draugiški pokalbiai ir šokiai.

Svarbu priminti kad pietus 
šiuo kartu pagamino Helena 
Šarkiunienė ir Violeta 
mickienė. Širdingas 
joms.

Kuz- 
ačiū

KUOPOS VEIKLA
Rugpjūčio 9 diena Lietuvių 

Piliečių salėje LLD 45 kuopa 
turėjo mėnesinį susirinkimą.

Jį pravedė kp. pirmininkas 
Stasys Kuzmickas. Sekė val
dybos raportai: S. Kuzmic
kas raporto neturėjo nes 
buvo išvykęs, kiti valdybos 
nariai bei renginių komisija 
pateikė raportus. Raportai 
buvo priimti.

Mūsų organizacijų darbuo
tojai Bronė ir Juozas Vaitkai 
buvo išvykę kelioms savai
tėms į Los Angeles, Cal. 
aplankyti artimus draugus 
M. ir V. Radus. Ta proga 
teko dalyvauti LLD 145 kuo
pos susirinkime. Jie papasa
kojo apie organizacijos veik
lą.

Taipgi perdavė geriausius 
linkėjimus St. Petersburgo 
draugams. Emilija ir Walte- 
ris Dūnai buvo išvykę aplan
kyti savuosius į Waterbury, 
Conn. Taip pat perdavė lin
kėjimus mūsų organizacijų 
nariams. Ačiū visiems už 
gražius linkėjimus.

Buvo išrinkti mūsų spau
dos vajininkai: “Laisvės” Po
vilas Alekna, “Vilnies” Julė 
Andriulienė. Kuopos nariai 
nutarė pasveikinti “Laisve” 
ir “Vilnį” su vajaus pradžia ir 
paskyrė po $500. Taipgi susi
rinkimas nutarė pareikšti 
užuojautą “Laisvės” redakto
riui Antanui Bimbai, nuken
tėjusiam skaudžiai automobi

Bronius Mockevičius

Kur jus šiandien, draugai tolimieji, 
Mano brangūs rikiuotės draugai? — 
Laužo liepsnai šakas glamonėjant, 
Apie meilę dainuoja! ilgai... 
O gal, skeliant padangę raketoms, 
Vėl į priešpuolj kylat staiga.. . 
Kur bebūtumėt, 
Baisiai norėtųs 
Su jumis pasėdėti drauge.
Eit žvalgybon ir apkasus imti, 
Paskaityt jums naujausių eilių 
Ir pajusti, kaip šilas pakvimpa 
Papiroso pigaus dūmeliu. 
Jausti žvilgsnį draugų rūpestingą 
Akmenuotam, snieguotam kely. 
Nuo to žvilgsnio — 
Kai kvapo pristinga — 
Nei sustot, nei suklupt negali. 
Būta džiaugsmo, Ir liūdesio būta 
Nuo tada, kai ginklus grąžinau, 
Bet kareivišką griežtą statutą 
Aš ir šiandien, mielieji, žinau. 
Jei pavargus krūtinė nešyla 
Kaip akmuo, užpustytas žiemos, 
Vėl man norisi seną viršilą 
Pasikviest pas save į namus. 
Ir žinau aš, 
Kai kalbos nuobodžios 
Nebegali patekti širdin, — 
Man užtektų tyliausių jo žodžių: 
Galvą tiesiai. Ir visad pirmyn!

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Joseph J. Garszva 

Undertaker and Embalmer

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

Telefonas: 8464970

Liv Ullmann Puts Acting 
Aside for Now to Aid Unicef

The United Nations Child
ren’s Fund (Unicef) has cho
sen Liv Ullmann as its first 
female “goodwill ambassa
dor,” in the tradition of 
Danny Kaye and Peter Usti
nov, and for her, film-ma
king will, for an indefinite 
time, move back on her list 
of priorities.

The Norwegian actress, 
who recently visited Bangla-

lio avarijoje.
Stasys Kuzmickas jau su

grįžo iš viešnagės Lietuvoje. 
Jis suglaustai papasakojo sa
vo įgytus įspūdžius.

Pirmiausia pasveikino nuo 
Lietuvos žmonių. Sakė nepa
mirštama įspūdį jam paliko 
Dainų ir Šokių Šventė.

Teko aplankyti žymesnes 
vietas. Nuostabi šiandien Ta
rybų Lietuva pasipuošusi 
daugiaaukščiais pastatais.

Aukštai iškilę mokslas, 
menas. Lietuva sparčiai žen
gia visose gyvenimo srityse. 
Žmonės gražiai apsirėdę ir 
sočiai pavalgė sako Kuzmic
kas: kur tik teko būti, visur 
buvau širdingai priimtas. 
Žmonės labai mandagūs. Aš 
džiaugiuos kad turėjau proga 
aplankyti gražią Lietuvą.

PRANEŠIMAS

Rugsėjo 6 dieną įvyks klu
bo mėnesinis susirinkimas ir 
pietūs. Rugsėjo 13 dieną 
įvyks LLD 45 kuopos susi
rinkimas, pietus 12 vai.

Susirinkimai prasidės 
10:30 valandą ryto. Prašome 
visus įsidėmėti ir dalyvauti.

Vieta: 314 — 15 Avenue 
South. V.Bunkienė

Marcelė 
Vasiliauskienė

Man teko LDS seime pla
čiau pasikalbėti su delegate 
Marcele Vasiliauskiene 
(Wassel) iš 53 kuopos, Chica
go, Ill. Draugė Vasiliauskie
nė įteikė “Laisvei” $10 auką 
ir pradėjome kalbėti apie 
mūsų bėdas, ne tik laikraš
čių, judėjimo bet ir asmeni
nes.

Tiesiog sunku buvo tikėti, 
kad per praėjusius vienerius 
metus draugė Vasiliauskienė 
neteko savo mylimo sūnaus, 
dviejų sesučių Lietuvoje ir 
trijų pusseserų.

Draugė Vasiliauskienė at
vyko į seimą su dukrele 
Frances Jordan, kuri labai 
myli mamytę ir su ja beveik 
visur dalyvauja.

Dėkoju draugei Vasiliaus
kienei už auką “Laisvei”.

Ieva Mizarienė

Jonas Karpavičius

Jonas Karpavičius mirė 
rugjūčio 3 d. nuo priepuolio, 
išgyvenęs beveik 97 metus. 
Jis gimė 1883 m. spalio 12 d. 
Žiegų kaime, Skiemonių pa
rapijoje. Jo tėvai ir artimieji 
giminės beveik visi yra kilę 
iš Anykščių apylinkės. 
’ Jonas Karpavičius atvyko į 
Jungtines Amerikos Valsti
jas 1907 metais į Uniontown, jautą visai Karpavičių šei- 
Pa., kur jis dirbo prie koksų 
pečių (coke ovens). Vėliau jis 
pakeitė darbą prie dar sun
kesnių darbų. Dirbo anglų 
kasyklose, liejyklose, baldų 
fabrikuose ir pan., iki kol jis 
išvyko apsigyventi Connecti
cut valstijoje—Waterbury ir 
Bristol.

Waterburyje jis sutiko ir 
vedė Kostancija Skystimui - 
tę. Jie susipažino dalyvau
jant pažangiuose draugijose. 
Jonas skaitė “Laisvę” nuo 
pat pirmojo išleisto numerio, 
o Kostancija nuo pat atvyki
mo į JAV 1912 metais. Kuo
met jie gyveno Bristole, jų 
namuose įvykdavo daug pa
žangiųjų draugijų susirinki
mų. Draugas Leonas Prūsei- ■ $25 ir nuo G. V. Kvetkų $20, 
ka, tuometinis “Laisvės” re- j sakydama: Mes visi linkime 
daktorius, dažnai apsistoda
vo jųjų namuose.

Kai prasidėjo depresijos nimo ir sveikatos, 
metai, Karpavičiai persikėlė Į Ačiū Elizabeth.

They say hard times have 
forced hundreds of thou
sands of Americans to give 
up their own 
move in with 
friends. 

* *

homes and 
relatives or

*
A 12-year study conducted 

by the National Institute of 
Health shows that people 
whose minds are busy coping 
with problems tend to live 
longer than others—and 
they are the least likely to 
become senile.

* * *

The ninth annual outdoor 
festival is open at Lincoln 
Center, N. Y. A wide varie
ty of free entertainment is 
being offered until August 
31.

* * *
Participating in the Olym

pic games were over 7000 
sportsmen from all over the 
world. Many new Olympic 
and world records. 

* * *
Lord Mountbatten, who 

was killed by a terrorist 
bomb a year ago said about a 
nuclear war: “Such a war 
would not drag on for years. 
It could all be over in a 
matter of days. 

* * *

6-TAS PUSLAPIS

| gyventi Brooklyne, New 
Yorke. Čia jis pradėjo dar
buotis kepykloje ir ten išdir
bo apie 30 metų iki kol išėjo į 
pensiją sulaukęs 74 metus 
amžiaus. Jis didžiavosi būda
mas unijos nariu (Bakers and 
Confectionery Workers In
ternational, local 50), o taip 
pat ir JAV piliečiu.

Rugpjūčio 7 d. jis buvo 
i palaidotas Lietuvių Laisvose 
kapinėse Waterbury, Conn., 
šalia jo mylimos žmonos. 
Prieš išlydint jį iš Ozone 
Park koplyčios Ieva Mizarie- 

I nė tarė atsisveikinimo žo
džius lietuviškai ir angliškai. 
Kapinėse, jo žentas Charles 
Skelley, pakalbėjo prie duo
bės.

Nuliūdime liko jos dukra 
Olga ir žentas Charles Skel- 

I ley, sūnus Edward, anūkai 
Ronald ir žmona Gerry, bro
lis Pranas Lietuvoje ir daug 

i sūnėnų ir dukterėčių Lietu
voje.

Reiškiame giliausią užuo-

mai. Netekome ištikimo pa
žangaus judėjimo žmogaus.

( Ieva
"Laisvės." reikalai

Atsiprašome
Praėjusiame “Laisvės" nu

meryje buvo pranešta, kad 
J. Mankauskas iš Crown 
Point, N. Y., aukojo $1 
“Laisvei”. Turėjo būti $5. 
Atsiprašome.

♦ * ♦
Elizabeth Repšienė iš Dor

chester, Mass, rašo, kad ap
siima būti “Laisvės” vajinin 
ke šiais metais, kaip ir visa
da.

Ji prisiuntė aukų nuo P. 
Žukauskienės $25, nuo savęs

“Laisvei” ir jos redaktoriams 
bei darbininkams ilgo gyve-

Adm.

BRIEFS
desh, India and Šri Lanka on 
behalf of Unicef, said in New 
York yesterday that her 
work on its behalf was a 
natural development because 
as an actress she was tired 
of “saying other people’s 
words and thoughts.”

“I felt that maybe 1 could 
do something with this life 
that is more rewarding for 
me than acting,” she said. “I 
am now 40 years old. What 
can I do, I thought? Since I 
am also a mother and a 
woman, I felt I could put my 
knowledge and experience to 
humanitarian use.”

She is now giving up 
acting, “the only profession I 
know,” Miss Ullmann was 
quick to emphasize. It’s sim
ply a matter of her Unicef 
work, at this time in her life, 
being more important than 
working in movies, she said.

[The New York Times, 
Aug. 16, 1980]
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