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KRISLAI
Bimbos gimtadienis 
M. Čiurlionio kalnas 
Tie “uolieji” kunigai 
Juodieji izraeliečiai

Antanas Bimba gimė 1894- 
aisiais metais Valeikiškių 
kaime Rokiškio rajone. Tai- 
šio sausio 22 d. buvo jo 
gimtadienis, kurį prisiminė 
jo draugai ir prieteliai, pla
čioji pažangių lietuvių visuo
menė.

Mūsų buvęs vadovas ir re
daktorius dabar ilsisi prie 

f pat gimtojo kaimo, tradicinė
se Panemunėlio kapinėse. 
Rašant šiuos žodžius, mes 
galime įsivaizduoti tas kapi
nes po giliu sniego klodu, jo 
paminklinį akmenį su atvaiz- 
du-barielefu tarp senų beržų 
ir kryžių, kurie jo antkapį 
supa. . .

Jis ne su mumis, bėga- 
rieda metai be jojo, bet mes 
stengiamės tęsti jo dar jau
natvėje pradėta darbų — 
skiltys, kurias jis taip talen
tingai prirašydavo, tebegy
vuoja mūsų laikraštyje, žo
dis, kurį jis tardavo, tebeta
riamas . . .

Toli šiaurėje, pakelyje į 
Šiaurinį polių, Prano Juoza
po (Franc Josef) Žemės ar
chipelage, Hukerio sAlos Ti- 
chajos įlankos krantK ap
dengtas dideliu ledo kupolu, 
randasi Ciurlioriio kalnas 
taip, polarinis kalnas pava
dintas mūsų, lietuvių, didžio-, 
jo dailininko vardu! Kaip, 
kas ir kada tų kalną taip 
pavadino? Pasirodo, kad 
1912 metais rusų poliarinin- 
kų grupė, vadovaujama Gre- 
gorijau Šedovo laivu “Sviatoj 
Foką” išplaukė iš Archan
gelsko link poliaus. Pats Se
dovas ir du kiti jūreiviai 
vėliau rogėmis bandė pasiek
ti polių, bet jis mirė pakely
je. Pasirodo, kad ekspedici
jos tarpe radosi rusų daili
ninkas N. Pineginas, kuris 
buvo didelis Čiurlionio ger
bėjas, jis ir pavadino kalną- 
ledyną Čiurlionio vardu. 
Daug vėliau 1977-ais metais, 
septyni Lietuvos slidėmis pa
siekė tą kalną ir prikalė lentą 
su užrašu “M. K. Čiurlionis”.

Apie tą visą dabar rašo 
Albertas Laurinčiukas, kuris 
atspausdino “Pergalėje” savo 
kelionės į Šiaurę įspūdžius. 
Laurinčiukas, kaip mes visi 
žinome, yra publicistas, re
daktorius, dramaturgas, bet 
kelionių dienoraščiai yra jo 
įdomiausias kūrybos žanras. 
Šis,. Šiaurės dienoraštis, pa
vadintas “Dainos, kurios ne
parduodamos”, yra žurnalo 
praeitų metų gruodžio nume
ryje ir tikrai vertas skaity
mo.

Klerikalinėje lietuvių išei
vių spaudoje vis labiau kar
tojamas terminas “uolieji ku
nigai”, — rašant apie Lietu
vą. Ką tas reiškia? Ar 
“Draugas”, “Darbininkas”, 
“Tėviškės žiburiai’”* iš tolo 
turi tiek informacijos, kurie 
Lietuvos kunigai uoliai eina 
savo apaštališkas pareigas ir 
kurie apsileidėliai, tinginiai? 
Nereik tų baikų! Terminas 

^vartojamas politinėje pras
mėje: tai saujelė politiniai- 
klerikaliniai-reakciniai nusi
stačiusių kunigų, kurie ban
do veikti prieš socialistinę 
santvarką, vadinami

Tarybų Sąjungos istorikai paminėjo 
Jaltos konferencijos 40-ąsias metines

JAV prezidentas Roosevelt su Churchilliu ir Stalinu Livądia rūmuose Jaltoje 1945 
metų vasarį. Ir po keturiasdešimties metų Jaltos susitarimai linksniuojami, o ypatingai 
šiuo metu, kai pasaulio dėmesys krypsta į Genevą, kur ateinantį mėnesį prasidės 
nusiginklavimo derybos tarp JAV ir TSRS.

Jalta. — Čia simpoziume 
tarybiniai istorikai visapusiš
kai apžvelgė prieš keturias
dešimt metų trijų valstybių 
sąjungininkių — TSRS, JAV 
ir D. Britanijos įvykusią kon
ferenciją. Savo pareiškime 
jie pabrėžė, kad Jaltoje buvo 
įrodyta, jog skirtingos socia
linės santvarkos Šalys gali 

“uoliais”, o didi kunigų dau
guma, kurie' sąžiningai atlie
ka savo kunigiškas pareigas, 
bet į politiką nesimaišo, 
smerkiami kaip\apsileidėliai.

Iš aprašymų virš minėtuo
se laikraščiuose aišku, kad tų 
“uoliųjų” kunigų vis mažiau, 
jauni kunigai, baigę kunigų 
seminariją jau tarybiniais 
laikais, labiau apsišvietę ir 
su pasauliu labiau susipaži
nę, su senais atsilikėliais ne
nori turėti nieko bendro.

Virš dešimties tūkstančių 
Etiopijos juodųjų žydų, taip 
vadinamų falašų, atvyko į 
Izraelį. Izraelis pasirūpino, 
kad jie būtų oru atgabenti iš 
tų Etiopijos provincijų, kur 
siaučia badas. Dalis jų perėjo 
rubežių į Sudaną ir juos iš 
laikinų aerodromų skraidino 
kažkokia belgų oro linija, bet 
manoma, kad tuos orlaivius 
faktinai kontroliavo patys iz
raeliečiai.

Koks tos visos operacijos 
tikslas? Izraeliečiai teigia, 
kad tai buvo “grynai huma
nistinis” žingsnis. Bet vėliau
sios žinios rodo, kad čia 
glūdi visai kitoks tikslas. 
Sakoma, kad dalis tų naujų 
atvykėlių jau pasiųsti į Vaka
rinį pakraštį, tai yra, iš 
Jordano užgrobtas teritori
jas. Kitaip sakant, falašai, 
pripratę gyventi dykumose 
ir kalnuose, bus naudojami 
tų plotų tolimesniam koloni
zavimui.

Falašai teigia, kad jie yra 
palikuonys vienos izraelitų 
genties, kuri apie prieš tūks
tančius metų atvyko į Etiopi
ją. Bet žiūrint į jų nuotrau
kas laikraščiuose aišku, kad 
jeigu jų protėviai ir būtų 
atvykę iš Izraelio, jie tiek 
susimaišė su Afrikos neg
rais, kad semitiškų bruožų 
pas juos beveik neliko, — jie 
rasiniai nesiskiria nuo kitų 
etiopų.

vaisingai bendradarbiauti.
Nurodydami, kad ši konfe

rencija ir vėliau kita, įvykusi 
Potsdame, parengė valstybių 
santykių principus, kurių lai
kymasis per visą pokario lai
kotarpį yra taikos Europoje 
išsaugojimo pagrindas, jie 
kaltina prezidento Reagano 
administraciją.

Jie sako, kad politinis ir 
ideologinis tų konferencijų 
rezultatų puolimas yra “kry
žiaus žygio” prieš komuniz
mą strategijos sudedamoji 
dalis. Jo tiesioginis tikslas 
yra sudaryti pagrindą kištis į 
socialistinių šalių vidaus rei
kalus.

Tarybiniai istorikai tvirti
na, kad iš istorijos knygų 
negalima savavališkai išplė- 
šinėti paskirų puslapų ir pa
keisti kitais. Jaltos konferen
cija padėjo parengti didžiau
sią politinę ir politinę-ekono
minę mūsų laikų idėją: tarp
tautinių santykių dabartinėje 
epochoje, taikingo sambūvio 
politikos įgyvendinimo prin
cipus.

Mokslininkai nurodo, kad 
Tarybų Sąjunga visą laiką 
yra ištikima Jaltos parengi 
tiesiems principams, kurie 
užtikrino taikos, įtempimo 

PRIEŠ BRANDUOLINIUS GINKLUS

*
C hi c a go j e įvyko Tarptautinio gydytojų judėjimo prieš 
branduolinius ginklus suvažiavimas. Kairėje — Harvardo 
kardiologijos profesorius Dr. Bernard Lown kalbasi su 
Tarybų Sąjungos kardiologijos tyrimų centro generaliniu 
direktoriumi dr. Eugenijum Casovu. Panašūs susirinkimai 
bus šaukiami ir kituose JAV miestuose.

mažinimo ir bendradarbiavi
mo lygybės pagrindu idėjų 
sėkmę. Istorikai pareiškia, 
kad jie vieningai remia Tary
bų Sąjungos Komunistų Par
tijos ir vyriausybės užsienio 
politikos kursą į taikų sam
būvį, griežtai smerkia politi
nę kampaniją,, kurią Ameri
kos administrtfeija varo prieš 
Jaltos nutarimus.

Simpoziume dalyvavo 
TSRS Mokslų Akademijos 
institutų, TSRS užsienio rei
kalų ministerijos Diplomati
nės akademijos ir kitų šalies 
mokslo įstaigų mokslininkai.

Prancūzijos komunistai 
perrinko vadą

Paryžius. — Dvidešimt 
penktajame suvažiavime 
Prancūzijos komunistų parti
jos nariai peržvelgė savo 
veiklą ir perrinko savo vadą 
Georges Marchais, kuris tas 
pareigas eina jau trylikti me
tai.

Marchais padarė nariams 
pagrindinį pranešimą, pa

brėždamas, kad šis suvažia
vimas vyksta ypatingomis 
sąlygomis, nes Prancūzijos

TAIKOS 
DEMONSTRACIJOS 
BALANDŽIO 20

Washington. — Balandžio 
20 d. ruošiamasi masinėms 
demonstracijoms čia ir San 
Francisce. Jau daugiau kaip 
100 organizacijų, kurių tarpe 
yra kovotojai už taiką, jauni
mo ir religinės grupės, in- 
dorsavo planą.

Bus reikalaujama užšaldyti 
branduolinius ginklus, su
stabdyti intervenciją Lotynų 
Amerikoje, sumažinti ginkla
vimuisi skiriamas lėšas ir 
jam jas nukreipti socialinėms 
programoms. Taip pat bus 
pasisakoma prieš rasinės dis
kriminacijos politiką Pietų 
Afrikoje bei prieš rasizmo 
poreiškius pačioje Ameri
koje.

Viena. — Čia vykstančioje 
Pasaulio Žydų Kongreso 
konferencijoje organizacijos 
prezidentas Edgar Bronfman 
pareiškė protestą, kad Aus
trijos gynybos ministras bu
vo nuvykęs pasitikti iš Itali
jos sugrįžusio nacisto karo 
nusikaltėlio Walter Reder. 
Tasai nacis, nebaigęs savo 
kalėjimo Italijoje, buvo pa
leistas pirm laiko dėl nesvei
katos. Ministras aiškino 
spaudai, kad jis nuvykęs 
Rederio pasitikti, norėdamas 
užtikrinti jo atvykimo pa
slaptį.

Assab. — Demokratinės 
Vokietijos laivas “Rhinsee” 
atplaukė ir atvežė Etiopijos 
badaujantiesiems maisto ir 
traktorių.

politinis gyvenimas esąs 
kryžkelėje. 1981 m. išryškė
jusią naują vyriausybės veik
los orientaciją vėl pakeitė 
griežtos ekonomijos politika, 
auga nedarbas, didėja krizė, 
tapusi pagrindiniu būdingu 
nūdienės Prancūzijos visuo
menės bruožu.

Tarptautinėje padėtyje 
taip pat ne geriau. Prancūzi
ja smarkiai įsiskolinusi užsie
niui. Ginklavimosi varžybos 
įgavo bauginančias proporci
jas. Dabar ne tik dislokuoja
mos raketos, bet prez. Rea
gan jau kalba ir apie “žvaigž
džių karą”, ketina militari
zuoti kosmosą.

Vienintelė viltis — tai kas
kart augantis viso pasaulio 
žmonių pasipriešinimas, tai
kingųjų jėgų didėjimas. Pra
nešėjas išdėstė kovos už nau
jo liaudies daugumos susi
vienijimo sudarymą. Dvigu
bu šio suvažiavimo simboliu 
jis pavadino viltį ir kovą.

Suvažiavime dalyvavo Ta
rybų Sąjungos Komunistų 
Partijos politbiuro narys M. 
Solomencev, taip pat atsto
vai iš Vietnamo, Kubos, Ki
nijos, Alžyro, Nikaragvos, 
Italijos ir kitur.

Peshawar. — Reuterio 
agentūra praneša, kad šioje 
Pakistano vietovėje daugiau 
kaip 300 afganų kovotojų 
išėjo demonstruoti prieš sa
vo vadus, kuriuos jie kaltina 
vagyste. Jie tvirtina, kad 
vadai pasiglemžia lėšas, ski
riamas kovotojams remti.

Graikijos premjeras lankėsi 
Tarybų Sąjungoje

Graikijos premjeras Andreas Papandreou, kairėje, priima 
garbės daktaratą iš Maskvos valstybinio universiteto 
rektoriaus Anatolio Logunov.

Maskva. — Graikijos so
cialistas premjeras Andreas 
Papandreou su gausia dele
gacija lankėsi Tarybų Sąjun
goje ir pasirašė eilę sutarčių 
dėl ekonominio bendradar
biavimo.

Graikiją iš Tarybų Sąjun
gos gaus natūralių dujų, 
Atėnuose tarybiniai žmonės

Neramu Naujojoje 
Kaledonijoje

-P«ryžitt»r~——Prancūzijos 
prezidentas Mitterrand iš
skrido į Naująją Kaledoniją, 
kur labai susikomplikavo pa
dėtis ryšium su didėjančiais 
neramumais, atsiradusiais po 
to, kai prancūzų žandaras 
nušovė nacionalinio socialis
tinio melaneziečių išsivadavi
mo fronto vadą Eloi Macho- 
ro.

Šioje Prancūzijai priklau
sančioje užjūrio kolonijoje 
vietiniai gyventojai, kurie 
sudaro didžiumą, reikalauja 
nepriklausomybės ir sudarė 
laikinę vyriausybę, kurios 
vadovas — Jean-Marie Tji- 
baou. Prancūzai kolonistai, 
kurių čia visiškai nedaug, 
nori, kad šis Ramiojo vande
nyno pietvakariuose esantis 
archipeliagas pasiliktų Pran
cūzijos dalimi. Salų teritori
joje yra iš viso apie 150 
tūkstančių gyventojų. Teri
torija nuo 1853 metų yra 
Prancūzijos kolonija.

Padėtis Kaledonijoje paaš
trėjusi ne vien tik dėl politi
nių priežasčių. Padėtį kom
plikuoja ir ekonominė krizė.

San Salvador. — Salvado
ro komunistų partijos gene
ralinis sekretorius Shafik 
Jorge Handal spaudai suteik
tame pasikalbėjime pareiškė, 
kad huntos prezidentas Na
poleon Duarte turi daug var
go. Esą, nepaisant, kad JAV 
yra suteikusios daugiau kaip 
pusantro bilijono dolerių ka
rinei pagalbai, tai vistiek 
nepavyko sukurti tokios ar
mijos, kuri įstengtų nugalėti 
patriotus partizanus.

Oslo. — Norvegijos parla
mento nariai Nobelio Taikos 
prizui nominavo du žymius 
Turkijos politikus. Tai Ab
dullah Basturk ir Mahmut 
Dikerdem. Pirmasis vado
vauja darbo unijoms, o an
trasis — taikos judėjimui. 
Abudu buvo kalinami karinio 
režimo, užėmusio valdžią 
1980 m.

pastatys požeminį susisieki
mą, Graikija statys Tarybų 
Sąjungoje viešbučius.

Savo susitikimuose su Ta
rybų Sąjungos užsienio rei
kalų ministru Gromyka ir 
premjeru Tichonovu Graiki
jos ministras pirmininkas pa
lietė ir nusiginklavimo klau
simus, kuriais TSRS ir JAV 
netrukus pradės tartis.

Oleg Grinevski

Vėl posėdžiaujama 
Švedijoje

Stockholm. — Po pertrau
kos vėl pradėjo posėdžiauti 
Europos saugumo konferen
cija. Joje Tarybų Sąjungos 
vardu nusiginklavimo sutar
ties projektą- pristatė Oleg 
Grinevski.

Toji sutartis apima platų 
sąrašą konkrečių priemonių 
prieš branduolinį karą. Ją 
turėtų pasirašyti NATO ir 
Varšuvos Sutarties signata
rai.

Lagos, Nigerija. — Sausio 
21 d. čia prasideda Afrikos 
darbo unijų konferencija, ku
rioje dalyvaus atstovai iš 200 
Afrikos darbo unijų. Joje 
dalyvaus ir darbe unijų at
stovai iš Europos, Amerikos 
ir Azijos šalių, Tarptautinio 
Darbo Biuro ir Jungtinių 
Tautų specialaus komiteto už 
kovą prieš aparteidą arba 
rasinę diskriminaciją.

i
Heilbronn. — Šioje vieto

vėje, esančioje netoli Stutt- 
garto, sausio 11 d. manevrų 
metu užsidegė Pershing — 2 
raketos motoras, žuvo trys 
JAV kariai ir daug sužeistų. 
Dabar čia JAV raketų spe
cialistai stengiasi nustatyti 
neleimės priežastį, o Fed. 
Vokietijos parlamente ir vi
suomenėje — daug diskusijų 
apie tai, ar tos raketos iš 
viso yra saugios ir klausia
ma, kaip būtų buvę, jei ta 
raketa turėjusi branduolinius 
užtaisus.
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“Mūsų demokratijos”
Azijos Tolimuose Rytuose yra dvi šalys, kurias Washing- 

tonas ypatingai globoja: Pietų Korėja ir Filipinai. Anūt 
mūsų valdžios, tuodvi šalys yra tvirčiausios mūsų sąjungi
ninkės Azijoje. Tiesa, yra Jr kitų, kaip Tailandas, 
Pakistanas ir kelios kitos, bet' niekas nėra taip tvirtose 
antikomunistinėse pozicijose, kaip P. Korėja ir Filipinai, — 
reiškia, jos yra skaisčiausios vakarietiškos demokratijos, 
nors randasi toli Azijoje ....

Tiesa, žodis “demokratiškos” dažnai nenaudojamas, lyg 
jaučiant, kad tai būtų perdėjimas. Tad, tuodvi šalys 
apibudinamos kaip turinčios “autoritetingus”, — pirmasis 
išsireiškimas rezervuojamas socialistinėms šalims. Tad, ką 
tik Manilos ir Seoulo režimai bedarytų, Washingtonas tą 
bando piešti šviesiomis spalvomis. Ten nėra parlamentinių 
rinkimų? Tai tik “laikinas reiškinys”. Opozicijos partijos 
žiauriai užgniaužiamos? Tai reikalinga tų kraštų saugumui. 
Ten valdžių aparatai perdėm išsigimę, pilni kyšininkų, 
sukčių, eksploatatorių, valdžių iždų tuštintojų? “Tai jų 
reikalas” ....

Tiesa, laiks nuo laiko Washingtonas išsteni, jog būtų 
pageidautina, kad tiedu režimai sušvelnėtų, kad jie 
sudarytų bent paviršutinišką demokratėjimo įspūdį. Bet tai 
tik kalbos, ką parodė vėliausių laikų du įvykiai.

Praeitais metais Filipinų liberalų lyderis, ilgai gyvenęs 
Amerikoje, pasiryžo grįžti į Filipinus. Jis ten vyko 
Washington© palaiminimu, nes mūsų Valstybės departmen- 
to specialistai manė, kad kai jis ten grįš ir įsteigs lojalią 
opoziciją (ne kairią, bet buržuaziniai demokratinę), bus 
lengviau visam pasauliui kartoti, kad Filipinai demokratiš
ka šalis ...

Ir, kas atsitiko? Nespėjo busimasis opozicijos vadas 
©išlipti iš lėktuvo Manilos aerodrome, kaip jį apsupo būrys 
kareivių, policninkų ir saugumo agentų, pasigirdo šūvių 
salvės! Ir jis krito negyvas ant aerodromo asfalto! O jis 
juk buvo Washingtono draugas, pasiręngęs ištikimai 
tarnauti “Vakarams”, tik norėjęs kiek pakeisti Filipinų 
vidujinę santvarką!

Ir štai dabar panaši tragedija pasikartojo Pietų Korėjoje. 
Kim Dae Jung, pietkorėjiečių liberalinės opozicijos lyderis, 
irgi ilgai gyveno Amerikoje. Šio vasario mėnesio pradžioje

Kanadoje išleidžiamas lie
tuvių klerikalų laikraštis 
“Tėviškės žiburiai” simpati
zuodamas cituoja Vakarų Vo
kietijoje leidžiamą dvimėne- 
sinį žurnaliuką “Die Raute”, 
kas reiškia — Rūta. Pasiro
do, kad tą laikraštuką leidžia 
iš Lietuvos pasitraukę vokie
čiai. Štai, pavyzdžiui, “Die 
Raute” smulkiai aprašo suva
žiavimą Kaiserlauterne, ku
riame dalyvavo ... 45 buvę 
Šančių (Kauno priemiesčio) 
vokiškos mokyklos mokiniai. 
Esą, suvažiavimą linksmino 
kokia tai Vanda Mozūraitie- 
nė, buvusio mokyklos vedėjo 
Dovidat duktė, kuri, esą 
prieš trejus metus atvykusi 
iš Lietuvos ....

Kitaip sakant, suvokietė
jęs lietuvis (Dovidat — reiš
kia Dovydaitis) Smetonos 
laikais tvarkė vokišką (be 
abejo pronacinę) mokyklą 
Šančiuose, dabar jo duktė 
(taip pasivėlavusi!) išvyko iš 
Lietuvos,: ir, štai Kaiserlau
terne susitiko su tais Lietu
vos priešais ir juos “linksmi
no” (gal dainavo lietuviš
kai^).

Keista, iš tikro keista! Juk 
“Tėviškės žiburiai’’ save 
skaito ultrapatriotiniu leidi
niu, juk iš jų kiekvienos 
eilutės — lyg varva naciona- 
listiniai-klerikališkas siru
pas, ir, štai, jie su pasitenki
nimu rašo apie tuos buvusius 
Šančių mokinius! Nejaugi jie 
nežino, kad jie rašo apie 
žmones, kurie neturi jokios 
pagarbos bet kokiai Lietu
vai, būk tai buržuazinei, ly
giai kaip tarybinei, kad jų 
mintyse Šančiai yra ne Kau
no o “Kauen” priemif ’’s, 
kad jie būtų buvę pilu, 
patenkinti, jeigu Lietuva 
amžiams būtų likusi “Ostlan- 
do” dalimi, kaip naciai svajo
jo?

Nejaugi jų korespondentas 
K. Baronas simpatizuoja na
cių revanšistiniams planams 
atkariauti jų “prarastąsias 
žemes”? Nejaugi “Tėviškės 
žiburiai” bando atgaivinti 
prisiplakimą prie atgimstan
čio Reicho?

Tame pačiame K. Barono 
straipsnyje aišku, kad čia 
susibičiuliuojama ne tik su 
dabartiniais vokiškaisiais šo
vinistais, bet, retroaktyviai, 
su kryžiuočiais. Jis rašo:

“Užbaigsime linksmu, gal 
ir tikru inž. Gettnerio apra
šytu įvykiu. Girdi, kryžiuo
čiai turėję tris uždavinius: 
vieni tarnavo krikščionybei 
su kalaviju, kiti nešė pago
nims kryžių, o treti buvo 
patarnaujantieji broliukai. 
Jie prižiūrėjo ligonius ir su
žeistuosius, turėdami tuome
tiniams laikams neblogas 
mediciniškas žinias, mokėda
mi ligai pritaikyti įvairias 
y/istžoles.”

Įsidėmėkime, kas pasaky
ta: “vieni tarnavo krikščio
nybei ;su kalaviju”, .o kiti 
“nešė ('pagonims kryžių”. 
Koks skirtumas buvo tarp tų 
dviejų1 kryžiuočių rūšių? Ar 
jie nežygiavo į Lietuvą kar
tu? Ar tie, kurie neva “nešė 
pagonims kryžių”, kratėsi 
tų, kurie “tarnavo su kalavi
ju? ” Ir kaip iš viso galima 
tarnauti krikščionybei su ka
laviju? Ar galima, liejant 
kraują, žudant vaikus, sene
lius ir moteris, skleisti arti
mo meilę?

Tegul tas būna užrekor- 
duota istorijoje:

1985 metų sausio 29 dieną 
“Tėviškės žiburiai” rašė, kad 
kryžiuočiai TARNAVO 
KRIKŠČIONYBEI SU KA
LAVIJU.

Statomoje geležinkelio kelių perkėloje tarp Klaipėdos ir 
Mukrano (VDR) iškilo 50 metrų aukščio 41 toną sverianti 
atrama aukštos įtampos linijai, kuri pasieks kitą Kuršių 
marių krantą.

Nuotraukoje: Pakeliama 50 metrų aukščio atrama.
B. Aleknavičiaus nuotrauka

DIDŽIOSIOS PERGALĖS 
40-MEClUI

Laisvės vėliava virš Lietuvos
1945 metų sausio 28 dieną Tarybinė kariuomenė išvadavo 

iš fašistinių grobikų Klaipėdą. Tuo pačiu iš visos Tarybų 
Lietuvos teritorijos buvo išvyti hitleriniai okupantai. Apie 
neužmirštamus tu dienų įvykius, apie keturis pokario 
dešimtmečius Nemuno krašto istorijoje ELTOS korespon
dentas paprašė papasakoti Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 
pirmininką RINGAUDĄ SONGAILĄ

jis pasiryžo grįžti į Seoulą, bandyti ten veikti legaliai, kaip 
švelnios liberalinės opozicijos lyderis. Nujaučiant, kas gali 
atsitikti, su juo vyko grupė gerai žinomų amerikiečių, 
įskaitant Kongreso narius, kitaip sakant, JAV valdžios 
žmones. Ir kas atsitiko? Nespėjo jis ir jį lydintieji 
amerikiečiai iš lėktuvo išlipti, ir jie buvo apsupti karių ir 
policijos, kurie pradėjo juos stumdyti, mušti kumštimis. 
Jung tuojau buvo atskirtas nuo jo palydovų, nuvestas ir 
laikomas namų arešte, o amerikiečiams įsakyta kuo 
greičiau grįžti namo. ,

Ir ką dėl to sako Washingtonas? Per savo ambasadoriaus 
lūpas Seoule kaltinimas keliamas ne prieš Pietų Korėjos 
fašistus, o prieš tuos amerikiečius, kurie Jungą lydėjo! 
Esą, sako ambasadorius Walker, kongresmanas Thomas 
M. Foglįetta (demokratas iš Pennsylvania), kongresmanas 
Edward Feighan (demokratas iš Ohio) ir Patricia Derian, 
buvusi žmonių teisių viceministre, tą susikirtimą “išprovo
kavę” ....

Koks bus rezultatas? Tie amerikiečiai, kurie Kim Dae 
Jungą lydėjo, irgi yra antikomunistai. Bet jie mano, kad 
jeigu Pietų Korėjoje būtų įvesta kiek demokratiškesnė 
santvarka, kapitalizmas ten galės ilgiau išsilaikyti. Pana
šiai kai kurie liberalai mano ir apie Filipinus. Bet Reagano 
administracija labiau pasitiki atvirais diktatūros šalinin
kais, negu kokiais nors demokratais. Tad, kaip iš viso 
atrodo, Washingtonas tęs labiausiai reakcinių jėgų rėmimą 
P. Korėjoje, Filipinuose, Pakistane, Salvadore, Pietų 
Afrikoje, Gvatemaloje ir visur kitur, kur fašistinės 
diktatūros, chuntos, militariniai režimai valdo. Visos 
Reagano kalbos apie demokratiją ir “laisvąjį pasaulį” 
tuščios, kol tas faktas lieka pagrindiniu pasauliniuose 
santykiuose.

'NUOTYKIO ANGOJE

Nuosprendis Varšuvoje
Liaudies Lenkijos teismas nuteisė keturis asmenis, kurie 

kunigo Jerzy Popieluszko nužudyme rasti kaltais. Kaip 
žinia, šis kunigas buvo plačiai žinomas visoje Lenkijoje 
kaip aktyviai įsitraukęs į antivalstybinę veiklą. Nežiūrint 
to, Lenkijos teismas vadovavosi įstatymišku teisingumu ir 
pasmerkė ilgiems kalėjimo metams nusikaltėlius, kurie 
atėmė jo gyvybę. Svarbu pridėti, kad nuteistieji buvo 
saugumo organų, tai yra, policijos pareigūnai, įskaitant 
pulkininką Grzegorz Piotrowski, kuris nubaustas 25 metų 
kalėjimine bausme. Svarbu tą pabrėžti, nes tas įrodo, kad 
Lenkijos teisingumo organai, nepaisydami, kas buvo 
nusikaltėliai, juos rado kaltais — jie atliko žiaurų aktą, jie 
sulaužė įstatymus ir žmoniškumo taisykles -— ir jie turėjo 
už tai atsakyti ....

Įdomu, kaip į tą reikalą reagavo Vakarų spauda. Bylai 
tęsiantis, ta spauda spekuliavo, kad jie nebus nuteisti, kad 
valdžia kaip nors ras būdų juos “išgelbėti”. Esą, jie, po viso 
ko — “saviškiai” . . .Bet, štai, byla pasibaigė, ir tie keturi 
saugumo vyrai nuteisti kaip atlikę kriminalinį nusikaltimą.

Tęgul\skaitytojo nepagau
na šis “paslaptingas” pavadi
nimas. Kalba ne apie kokį 
eilinį kriminalą, o apie visai 
neeilinį įvykį lietuviškame 
gyvenime. Apie lituanistinės 
katedros Illinois uiiiversitete 
atidarymą.

Ji pradėjo savo veiklą, o 
“Draugas” tai pavadino, nei 
daugiau, nei mažiau, o “dva
sinio huotykio anga”. Kated
ros gimimas nebuvo nei pa
prastas, nei lengvas. Reikėjo 
sumesti ne vieną ir ne du 
tūkstančius, o kadangi kalba 
ėjo ne apie kokio nors super- 
nusipelniusio veikėjo pager
bimą ar nacių talkininkų gel
bėjimą — šis darbas vyko 
lėtai. Bet — vyko ir iš esmės 
būtų galima tik sveikinti to 
projekto sumanytojus ir vyk
dytojus, jeigu . . . Jeigu ne 
įprasta antisovietizmo dozė, 
kuri lydėjo netgi, atrodytų, 
tokį grynai kultūrinį dalyką. 
Juk buvo (ir yra) skelbiama, 
kad katedra turės “atsverti” 
visus dabartinės Lietuvos 
tos srities mokslininkus, dar
bus. Kad ji, esą, ištaisysianti 
jų “kldidas” ir trūkumus. 
Kad ji, viską darysianti ir 
geriau*. ir šauniau. Tai — 
vietoj ieškojimo galimybių 
bendradarbiavimui.

Matyt, stovintys šio “dva
sinio nuotykio angoje” pir
miausia ieško politinio nuoty
kio. Čia yra dar viena įdomi

pusė. Tam tikra spauda ir čia 
minimas “Draugas” dejuoja 
dėl daug pasiekusių profesio
nalų, gydytojų, inžinierių ir 
kitų tautiečių abejingumo 
lietuviškumui, apie jų nenorą 
aukoti, jau visai nekalbant 
apie aukojimąsi. Bet bala jų 
nematė. Tai, pagaliau, kiek į 
šalį nuo jų interesų. Užtat, 
matyt, katedra ir jos reikalai 
turėjo degte uždegti tuos, 
kurie arti jos reikalų, kitaip 
tariant, lituanistikos specia
listus, dėstytojus.

Tačiau taip tik atrodytų! 
Tas pats “Draugas”, atsisto
jęs “dvasinio nuotykio ango
je”, staiga ėmė įtartinai 
džiaugtis:

“O . . . kitataučių, puikiai 
valdančių lietuvių kalbą ir 
pasirengusių dirbti lituanisti
nį darbą, šiuo metu laisvai 
galėtume priskaičiuoti nors 
tuziną. Tai mūsų lituanisti
kos katedros profesūros re
zervas”.

O kodėl gi, po paibeliais, 
kalbėti apie kitataučius ir 
rezervą, jeigu buvo tiek ra
šyta, šaukte šaukta apie sa
vus, trokštančius dirbti šį 
darbą?!

Štai čia, pasirodo, pakas
tas ne tradicinis lietuviškos 
patarlės Šuva, bet visa kiau
lė. Tiesa, sava, lietuviška, 
bet vis vien — kiaulė. Mat, 
anot “Draugo”, “pasitaikė 
keblumų”, kuriuos sudarė ne

— Lietuvos žemių išvada
vimas iš fašistinių grobikų,— 
pasakė jis, — buvo didžiau
sios Didžiojo Tėvynės karo 
istorijoje karinės operacijos 
“Bagrationas” tąsa. Dar 1944 
metų pradžioje 3-ojo Balta
rusijos fronto kariuomenė, 
vadovaujama armijos gene
rolo I. Černiachovskio, akty
viai lietuvių partizanų remia
ma, išvadavo Lietuvos sosti
nę Vilnių. Vėliau įnirtingi 
mūšiai vyko prie Šiaulių, 
kurį grobikai pavertė svar
biu strateginiu gynybos maz
gu. Miestas keletą kartų ėjo 
iš rankų į rankas. Ir tik 
rudenį 1-ojo Pabaltijo ir trijų 
Baltarusijos frontų kariuo
menės pradėjo puolimą viso
je Tarybų Lietuvos vakari
nės dalies teritorijoje. Spalio 
viduryje tarybiniai kariai 
priartėjo prie Klaipėdos. 
Mūšiuose prie uostamiesčio 
narsiai kovėsi ir 16-osios 
lietuviškosios šaulių divizi 
jos, vadovaujamos generolo 
A. Urbšo, kariai. Junginys 
buvo apdovanotas Raudono
sios vėliavos ordinu, dešim-

Ką dabar sako Vakarų spauda? Ogi, prasidėjo dar aršesnė 
spekuliacijų vakchanalija. Esą, visa byla buvo nesutikimų 
Lenkijos] vidaus reikalų ministerijoje pasėka. Esą, Jaru
zelskis paveikęs teismą tuos saugumiečius nuteisti, tikslu 
suduoti smūgį “kietai” opozicijai vidaus reikalų ministerijo
je; esą, bylps nuosprendį diktavo grynai politiniai sumeti
mai. Į .

Viskas rodo, kad kas bevyktų socialistiniuose kraštuose, 
Vakarai randa būdų juos neigiamai interpretuoti.

galimų kandidatų trūkumas, 
net ir ne kai kurių pensijinis 
amžius, o kai kurie jų “kapri
zai”: vienas norėjo dar dides
nės algos, kitas pagailėjo 
kraustytis iš gražaus miestu
ko į Chidagos didmiesčio dy
kynę . . .

Daugelis potencialių dėsty
tojų galimybės įsikurti ka
tedroj net visai nesvarstė. 
Žodžiu, galvota egoistiškai, 
žiūrėta praktiškai, “rokuota” 
“gaspadoriškai”.

Na, o kaip su studentais? 
Nuotykių angoje jų dar nesi
matė. Bet gal ... gal ... 
Tiesa, optimistinis “Draugo” 
rašinio autorius nusprendė: 
jeigu ir jų neatsiras — irgi 
nedidelė bėda. Pagaliau, juk 
visados yra kitataučių rezer
vas. Potencialus ... V. M.

tys narsiausių karių tapo 
Tarybų Sąjungos Didvyriais. 
Už uostamiečio išvadavimą 
divizijai buvo suteiktas 
“Klaipėdos” vardas.

1945 metų sausio 28 dieną 
Maskva saliutavo didvyrių — 
Tarybų Lietuvos išvaduoto
jų — garbei.

Fašistiniai okupantai pada
rė Lietuvai didžiulių mate
rialinių nuostolių. Tuometi
nėmis kainomis jie siekė 17 
milijardų rublių. Todėl, dar 
vakaruose griaudėjant pa
trankoms, darbo žmonės, 
Lietuvos partinės organi
zacijos vadovaujami, ėmėsi 
atstatyti sugriautus miestus 
ir kaimus. Praėjus vos tre
jiems rpetams, pramonė pa
siekė ptieškarinį lygį. Mes 
didžiai dėkingi visoms broliš
koms tarybinėms respubli
koms, padėjusioms atstatyti, 
užgydyti karo žaizdas. Iš 
visų šalies kampelių plaukė į 
Lietuvą ešelonai su statybi
nėmis medžiagomis, staklė
mis, maisto produktais. Vien 
tik atkuriant Vilniaus pramo
nę ir miesto ūkį dalyvavo 
daugiau kaip 200 Tarybų Są
jungos įmonių.

Šiandien mūsų tėviškė 
kaip diena nuo nakties ski
riasi nuo prieškario ir poka
rio metų Lietuvos. Pakanka 
vien paminėti tą faktą, kad 
pramonės gamyba palyginti 
su 1940-aisiais metais padi
dėjo 66 kartus. Susikūrė vi
siškai naujos pramonės ša
kos — prietaisų gamyba, 
laivų statyba, naftos chemi
jos, atominė energetika. Ga
miniai su Lietuvos įmonių 
ženklu dabar siunčiami į vi
sas broliškąsias respublikas, 
eksportuojami daugiau kaip 
į 90 pasaulio šalių.

Buvusių karo dalyvių at
mintyje Nemuno kraštas — 
tai samanotos bakūžės vien
kiemiuose, nederlingi smėly
nai ir neįžengiamos pelkės.

TRUMPAI
PRASIDEDA
APELIACINIS PROCESAS

ROMA, XII. 3. (TASS- 
ELTA). Šiandien čia praside
da apeliacinis teismo proce
sas, kuriame bus nagrinėja
ma „Moro byla". Moras 
buvo žinomas Italijos į politi
nis ir visuomenės veikėjas, 
kurį 1978 metų pavasari pa
grobė ir nužudė teroristai iš 
pogrindinės ekstremistų gru
puotės „Raudonosios briga
dos". Kaltinamųjų suole — 
žinomi teroristai Ma rijas 
Moretis, Prosperas Galinaris, 
Valerijas Moručis ir daugelis 
kitų. Iš viso su byla susiję 
daugiau kaip 60 žmonių. Kai 
kurių iš jų iki šiol tebeieško 
policija.

1983 metų sausio mėnesį 
Romoje pasibaigė daugiau 
kaip 10 mėnesių trukęs pir
masis teismo procesas, kuria
me buvo nagrinėjama „Moro 
byla". Daugelis nusikaltėlių 
— 56 žmonės buvo nuteisti 
ilgą laiką kalėti. Tikimasi, 
kad naujo teismo proceso 
metu pavyks nustatyti papil
domas „amžiaus nusikalti
mo" detales, išaiškinti vis 
dar neaiškias nusikaltimo ap
linkybes, geriau atskleisti 
„Raudonųjų brigadų" ryšius 
su teroristų organizacijomis 
iš kitų šalių.

ĮVYKIAI KORSIKOJE
PARYŽIUS, XII. 3. (TASS- 

BLTA). Staiga paaštrėjo pa
dėtis Korsikoje. Nežinomi 
asmenys apšaudė netoli pre
fektūros Bestijoje stovėjusią 
automašiną, kurioje buvo 
respublikos saugumo kuopų 
kareiviai. Vienas iš jų bu
vo nukautas, du sužeisti. Tą 
pačią naktį buvo apšaudyti 
trys žandarmerijos skyriai 
Rusoje, Solenzare ir Borgo. 
Dar devyni teroristiniai aktai 
buvo įvykdyti kitose vietose. 
Čia buvo susprogdintos bom
bos prie valstybinių įstaigų 
ir bankų. Šie smurto aktai 
buvo suorganizuoti po vakar 
Bestijoje įvykusių naciona
listinių elementų manifesta
cijų.
Johannesburg. — Nelson 

Mandela, vienas populiariau
sių Pietų Afrikos kovotojų už 
nacionalinį išsilaisvinimą ir 
prieš Pretorijos vyriausybes 
rasinę diskriminaciją, davė 
interview Europos parla
mento nariui britui Lord 
Bethell. Mendela, jau dau
giau kaip 20 metų kalinamas 
Polsmoor kalėjime Kapstate, 
tvirtina, kad jo šalininkai 
sudės ginklus tik tada, kai 
vyriausybė juos legaliai pri
pažins, elgsis kaip su politine 
partija ir pradės pasitari
mus.

Gibraltar. — Francisco 
Franco prieš 15 metų užda
rytoji siena tarp Ispanijos ir 
britų kolonijos Gibraltaro 
atidaryta vasario 5 d. Tuojau 
pat prasidėjo gyventojų ju
dėjimas iš abiejų pusių, nes 
daug šeimų per ilgus metus 
buvo išskirtos.Siena atidary
ta susitarus S. Britanijos ir 
Ispanijos premjerams. Pasi
tarimai dėl suverenumo per
leidimo prasidėjo Genevoje, 
D. Britanijai pakeitus savo 
ligšiolinį nusistatymą nieka
dos to klausimo nediskutuo
ti.

Tuo tarpu šiandieninis kai
mas — tai didžiuliai laukų 
masyvai, baltamūrės gyven
vietės, kurių sodybose su 
visais patogumais gyvena 
buvę vienkiemių gyventojai. 
Lietuvos melioratoriai at
kovojo iš pelkių daugiau kaip 
2,5 milijono hektarų dirvų ir 
nemažai prisidėjo prie to, 
kad Lietuvos žemdirbiai 
praėjusiais metais gavo re
kordinį javų derlių — 3,4 
milijono tonų.

Šių metų gegužės 9-ąją 
švęsime Pergalės Didžiajame 
Tėvynės kare 40-metį, o ne
trukus — liepos 21-ąją pažy
mėsime ir kitą reikšmingą 
lietuvių tautos istorijoje da
tą — Tarybų valdžios atkūri
mo Lietuvoje 45-metį. Res
publikos darbo žmonės pasi
ryžę naujais laimėjimais pa
sitikti šias garbingas sukak
tis ir artėjantį Tarybų Sąjun
gos Komunistų partijos 
XXVII suvažiavimą.
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^Kultūros J^ltflarsiai
M. Dr. (Mykolas Drunga) 

“Draugo” puslapiuose (Sau
sio 25) gailestingai skundžia
si prie kokios liūdnos padė
ties nusirito naujoji išeivija 
Chicagoje. Jis pripažįsta, 
kad yra toks fenomenas, kuri 
galima būtu apibūdinti kaip 
“marketparketinis mentalite
tas”, bet tam mentalitetui jis 
priešpastato lygiai neigiamą 
fenomeną: snobizmą, kuris 
mato viską, kas lietuviška, 
kaip geto atspindį ir siekia 
išsikrapštyti iš lietuviško 
“prūdo” į pasaulinę “jūrą”.

Jis cituoja Ritonę Rudai- 
tienę, kuri tą snobizmą taip 
apibūdina:

“Jiems nereikia Chicagos 
Lietuvių operos, nes jie eina 
j . . . Lyricą, jiems nusi
spjaut į Čiurlionio galeriją, 

< nes juos vilioja pasaulinės

apie parodas, atidarymus, 
paskaitas, debatus, spektak
lius, koncertus, simpoziu-1 
mus, literarinius vakarus, 
vakarones, renginius, minė
jimus, jubiliejus, sueigas, 
stovyklas (dargi žiemos!) ir 
taip toliau ir taip toliau — 
diskusijos spaudoje vedamos 
ne apie palyginamą kopūstų 
ir itališko lasagna skonių, ne 
apie lietuviškų dešrų provin- 
cionalizmą, palyginus su 
prancūzų pate de compaigne, 
bet apie Šilbajorio nuomonę 
apie naujausius Lėto eilėraš
čius ...

Kur tikrovė: Drungos 
verkšlenime arba oficialių 
pranešimų bombastikoje? Be 
abejo, ji nei vienur nei kitur, 
be abejo ir vieno ir- kito 
elemento yra gyvenime. 
Kaip mes, pažangiečiai, į tą

“LAISVE”

Nuotraukoje: Iškilmingame P*. Ventos 75-ųjų gimimo metinių minėjime kalba 
Lietuvos draugystės ir kultūrinių ryšių su užsienio šalimis pirmininkas R. Petrauskas.

A. Sabaliausko nuotr.

Daktaro Kripštuko 
sugrįžimas

reikšmės Meno institutas, o 
mūsų Teatro festivalius bei

žiūrime?
Visų pirma, — lengva žiū- Paminėtas Povilo Ventos jubiliejus

Antrą kaimą — negu paly
ginsi su Goodman ir Second 
City!”

Drunga prieš tuos snobus 
tikrai įniršęs, ir jis kontrata
kuoja be gailesčio, nuimda
mas nuo jų intelektualumo 
kaukę ir parodydamas, pagal 
jo išmanymą, jų tikrąjį bana- 
liškąjį veidą. Jis rašo:

“Veržiantis iš fanatiško 
provincializmo, kartais pra
šaunama į snobistinį kosmo
politizmą. Bet tai tik vienos 
seklumos pakeitimas į kitą. 
Užuot tikrai prasismelkę į 
blob alinė s kultūros sferas, 
snobai 'nugali distancijas’ tik 
tarp restoranų nuo 69-os 
gatvės ‘Tulpės’ nužygiuoda
mi mylių mylias iki meksikie- 
tiškų, graikiškų, kinietiškų, 
o paskutiniu laiku ir kambo- 
dietiškų. Jų išplaukimas į 
plačiuosius vandenis — tik iš 
kopūstų sriubos į gazpacho ir 
bouilabaisse’ą. Kulniavimas 
per Meno instituto galeri
jas — jiems tik virškinimo 
promenada. Bet nuo Mar
quette Parko jie galutinai 
neatsiplėšia, nes jie niekaip 
negali pamiršti garuojančių 
kopūstų kvapo.

Traukia atgal į Marquette 
Parką juos tas nepakartoja
mas kvapas, tik nepritraukia 
jis jų niekad iki Čiurlionio 
galerijos. Sugrįžę įį ‘getą’ 
prie lietuviško stalo, jie ne
beturi laiko įkišti nosies į 
Jaunimo centre vykstančią 
dailės parodą . . .”

Tai tokia tikra naujosios 
išeivijos kultūriniame gyve
nime padėtis — kai atvirai 
išsikalbama. Kitaip, žinoma, 
atrodo tas gyvenimas, kai 
pasižiūrima į to paties 
“Draugo” pranešimus, žinu
tes, skelbimus: mirga žodžiai

rint iš šalies, tą visą proble
mą pajuokti. Bet mes, pažan
gieji lietuviai čia, neturime 
iš šalies: mums tos proble
mos suprantamos, nes, kad 
ir skirtingu būdu, jos lietė ir 
tebeliečia ir mus.

Kai atvykau į šią šalį 
1938-aisiais metais, kultūrų 
nis gyvenimas pažangiečių 
tarpe buvo veržlus, entuzias
tiškas, pilnas pasitikėjimo 
ateitimi. Eilinis pažangus lie
tuvis Chicagoje tada buvo 
tarp 40 ir 50 metų amžiaus, 
jo vaikai apie 20 metų. Jis, 
žinoma, turėjo mažiau for
malinio mokslo, negu naujieji 
ateiviai, bet jis nebuvo atsi
likęs. Ar jautė jis tą proble
mą apie savo “prūdą” ir jų 
“jūrą”? Aišku, jautė. Atsi
menu, kaip, jie bebūtų bran
ginę savo kultūrą, daugeliui 
nusibosdavo kursuoti iš Mil
dos į Lietuvių Auditoriją 
Halsted gatvėje, stebėti savo 
teatrinės grupės spektaklį 
vienoje svetainėje ir klausy
tis LKM choro koncerto kito
je .. . Atsimenu, kaip mes, 
kurie darbavomės “Vilnyje”, 
pereidavome skersai gatvę į 
Lietuvių auditorijos restora
ną, kur garavo tie patys 
kopūstai kaip dabar “Tulpėm 
je”, ir mes valgėme tuos 
baisiai nesveikus riebius ėę- 
pelinus, net nežinodami, kaip 
sveikiau būtų valgyti žalias 
daržoves, šviežius daigus ar
ba liesą žuvieną •. . . . Ir 
valgydami tuos cepelinus 
mes pasijuokdavome iš pa
skutinio kvailo editorialo Mi
ko Vaidylos “Sandaroje”, 
kaip, be abejo, “Tulpėje” 
dabar pasijuokiama iš “Nau
jienų” keistenybių ...

0 visgi, visgi, mes nebuvo
me taip izoliuoti, kaip atro-

Sausio 24 d. Lietuvos TSR 
Žurnalistų sąjungoje Vilniuje 
įvyko žymaus pažangiųjų už
sienio ,, lietuvių visuomenės 
veikėjo, “Laisvės” direktorių 
tarybos pirmininko Povilo 
Ventos 75-ųjų gimimo meti
nių iškilmingas minėjimas.

Pradėdamas minėjimą, 
“Tėviškės” draugijos pirmi
ninkas P. Petronis papasako
jo apie P. Ventos gyvenimo 
kelią, jo ryšius su gimtuoju 
kraštu.

Žodis suteikiamas Lietuvos 
TSR Žurnalistų sąjungos na
riui R. Žiugždai. ,

— Povilą Ventą, pasakė 
kalbėtojas, — pažįstu gana 
seniai. Tai nuoširdus Tarybų 
Lietuvos draugas, ištikimas 
lietuvių tautos sūnus. Kartu 
pažįstu jį ir kaip tikrą inter
nacionalistą. Pradėjęs savo 
revoliucinę kovą Klaipėdoje, 
P. Venta vėliau kovėsi inter
nacionaliniuose batalionuose 
už Ispanijos respubliką, o 
Antrojo pasaulinio karo me
tu kovojo prieš militaristinę 
Japoniją. Apie tai aš pasako-

do esą tie, kurie dabar yra 
įklimpę į “marketparkinį 
mentalitetą”. Kad ir mažiau 
mokslo turėdami, pažangieji 
lietuviai labiau jautėsi Ame- 
rikosr dalimi: jie dalyvavo 
unijiniame gyvenime, jie tu
rėjo ryšių su amerikietiško
mis pažangiomis organizaci
jomis, jie dalyvavo bendruo
se kairiųjų koncertuose, mi
tinguose. Taip, tai nebuvo 
ryšiai su “aukštąja” Ameri
kos kultūra, bet tai buvo 
ryšiai su pažangiuoju, kovin
gu, jos sparnu. Verta pridė
ti, kad vadovaujantieji pa
žangūs lietuviai tuo labai

ju savo studentams, dėsty
damas visuotinę istoriją Vil
niaus universitete.

Su Povilu Venta teko ben
drauti tiek Tarybų Lietuvo
je, tiek lankantis Jungtinėse 
Amerikos Valstijose, kalbėjo 
Lietuvos draugystės ir kul
tūrinių ryšių su užsienio šali
mis draugijos pirmininkas R. 
Petrauskas. Manyčiau, kad 
pagrindinis mūsų Jubiliato 
būdo bruožas — tai domėji
masis žmogumi, jo gyveni
mu. Tai, matyt, liko iš jau
nystės, kai Povilas Venta, 
supratęs organizuotos darbi
ninkų kovos, solidarumo jė
gą, įsitraukė į pažangų judė
jimą.

Drg. Petrauskas palinkėjo 
P. Ventai ilgų gyvenimo me
tų, vaisingos veiklos taikos, 
demokratijos ir pažangos la
bui.

Lietuvos TSR žurnalistų 
sąjungos narys R. Mališaus
kas pasakė, kad daugeliui iš 
susirinkusiųjų į šį minėjimą 
teko lankytis “Laisvės” re
dakcijoje, matyti Povilą Ven
tą dirbant, taip pat pabuvoti 
svetinguose Ventų namuose. 
Jau beveik ketvirtis am
žiaus, kai Povilas Venta eina 
“Laisvės” direktorių tarybos 
pirmininko pareigas. Tai la
bai atsakingas ir sunkus dar
bas, nes ant jo pečių gula 
laikraščio leidimo ir platini
mo reikalai. Ir tai, kad “Lais
vė” išeina du kartus per 
mėnesį — didelis Povilo Ven
tos nuopelnas.

Šią iškilmingą valandą, to-' 
liau kalbėjo drg. Mališaus
kas, mes negalime neprisi
minti Povilo gyvenimo drau
gės Nelės Ventienės — dide
lės pažangiųjų lietuvių įvai
rių renginių organizatorės,

Ventos garbingą jubiliejų, — 
pasakė Lietuvos TSR žurna
listų sąjungos narys J. Pa
leckis, — mes visi galvojame 
apie pažangiųjų užsienio lie
tuvių laikraščius — “Laisvę” 
ir “Vilnį”, nešančius tiesos 
žodį apie Tarybų šalį, apie 
Tarybų Lietuvos darbo žmo
nių gyvenimą. Mes gerai su
prantame, kokį didžiulį dar
bą atlieka šių laikraščių lei
dėjai, platintojai. Jie nusi
pelnė didžiausios mūsų mei
lės ir pagarbos. Tegu šie 
žodžiai pasiekia Povilą Ven
tą, kurio jubiliejaus proga 
mes čia susirinkome, taip pat 
ir visus kitus pažangiuosius 
mūsų tautiečius.

Lietuvos TSR žurnalistų 
sąjungos valdybos pirminin
kas, “Tiesos” laikraščio re
daktorius A. Laurinčiukas 
kalbėjo apie tai, kaip aukštai 
Povilo Ventos visuomeninė ir 
kultūrinė veikla įvertinta jo 
gimtinėje — Tarybų Lietu
voje. Povilui Ventai suteik
tas Lietuvos TSR nusipelniu
sio kultūros veikėjo garbės 
vardas, jis yra Lietuvos TSR 
žurnalistų sąjungos garbės 
narys, o štai šiomis jubilieji
nėmis dienomis jis apdovano
tas “Darbo veterano” meda
liu.

.Šie metai, toliau tęsė drg. 
Laurinčiukas, — Pergalės 
prieš fašistinę Vokietiją 40- 
mečio metai. Ir todėl minė
dami šią datą, mes gerai 
prisimename Povilo Ventos 
indėlį į kovą prieš fašizmą, 
už tvirtą taiką žemėje. Tai 
atsispindi ir jo autobiografi
nėje knygoje “Diena stipres
nė už naktį”, kuri buvo 
išleista Tarybų Lietuvoje. 
Drg. Laurinčiukas palinkėjo 
Povilui Ventai geros sveika-

Amerikos lietuvių rašytojų 
kūrinių, išleistų Tarybų Lie
tuvoje, sąrašą galime papil
dyti dar viena knyga — 
Juliaus Kaupo pasakų, apsa
kymų ir esė rinkiniu “Dakta
ras Kripštukas pragare”. 
Atidesniam Lietuvos skaity
tojui šio jaunosios emigraci
nės kartos lietuvių rąšytojo 
vardas girdėtas ir anksčiau: 
jo prozos dalykų skelbta Lie
tuvos spaudoje: “Litera
tūroje ir mene”, “Nemune”, 
“Gimtajame krašte”. Dabar 
gauta proga plačiau (knyga 
išleista “Vagos” leidyklos 
10,000 egzempliorių tiražu), 
ir geriau susipažinti su J. 
Kaūpu: sudarytojas Vyt. Ka
zakevičius nemažai pasidar
bavo sudėdamas kuo pilnesnį 
rašytojo beletristikos rinki
nį. Iš J. Kaupo literatūrinio 
palikimo į knygą atrinkti 
kūriniai artimi dabartiniam 
Lietuvos skaitytojui dėl jų 
humaniško turinio, demokra
tinių, bendražmogiškų idėjų, 
meninės vertės. Knygą pa- 
lydinčiame literatūros kriti
ko B. Raguočio išsamiame 
straipsnyje “Apie daktarą 
Kripštuką, mažąjį žmogų ir 
jų autorių” ir pažymima, kad 
“J. Kaupo gyvenimo ir kūry
bos pasaulėvaizdis yra opti
mistiškas. Jam buvo svetima 
pesimizmo filosofija, pesimis
tinė žmogaus egzistencijos, 
jo prasmės ir likimo sampra
ta. “. . . Aš tikiu gėriu, tikiu 
galutiniu gėriu — tokia, pa

brėžė rašytojas, — yra mano 
pažiūra į gyvenimą”. Tokį 
santykį su gyvenimu ir žmo
gumi J. Kaupo kūryboje ir 
vertina šių dienų skaitytojas. 
Jo miesto pasakos yra daug 
kuo originalus lietuvių litera
tūros reiškinys.

J. Kaupas (1920-1964) gi
mė Kaune, ten baigė gimna
ziją, paskui medicinos moks
lus. Kauno laikraščiuose pa
sirodė jo pirmieji prozos da
lykai. Kauno legendos ir tik
rovė, namai ir žmonės liko ir 
jo kūryboje, nors vėlesni 
gyvenimo keliai rašytoją nu
vedė toli nuo gimtinės. Bai
giantis Antrajam pasauli
niam karui J. Kaupas pasi
traukė iš Lietuvos, atsidūrė 
Jungtinėse Amerikos Valsti
jose. Čia praėjo pagrindiniai 
jo literatūrinės veiklos de
šimtmečiai.

Vienintelė J. Kaupo knyga 
“Daktaras Kripštukas praga
re” — pirmoji ir vienintelė 
autoriui gyvam esant — išė
jo 1948 m. Ir štai dabar — 
beletristikos rinkinys. J. 
Kaupas savo kūryba sugrįžo 
į Lietuvą. Kaip jau ne vienas 
išeivijos rašytojas, poetas, 
dailininkas. Nenagrinėdami 
rinkinio (gal tai geriau pada
rys specialistai), norime tik 
pastebėti, kad šia knyga dar 
kartą parodyta, kad tauta 
moka vertinti, rinkti ir sau
goti geriausią savo vaikų 
palikimą.

Juozas Mockus
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PREMJERA JAUNIMO TEATRE
stengėsi kovoti prieš ra
sistinius sentimentus eili
niuose lietuviuos^, ypatingai 
Bridgeporte ir kituose 
miesto pietinės dalies rajo
nuose. “Vilnis” tada gan 
nuosekliai lietuvius infor
muodavo apie kaimynų neg-

dainininkės. Ventos — mieli, 
draugiški žmonės. Jų širdies 
šilumą junta kiekvienas, at
vykęs į New Yorką iš Tary
bų Lietuvos, kaip ir ten 
gyvenantys mūsų tautiečiai.

— Šiandien, minint Povilo
a

tos, didelės sėkmės leidžiant 
mums visiems brangų “Lais
vės” laikraštį.

Iškilmingo minėjimo daly
viai pasiuntė Povilui Ventai į 
New Yorką sveikinimo tele
gramą. V. Petkevičienė

rų kultūrinį gyvenimą, ragi
no dalyv’aut^ jų pažangiuose 
renginiuose. D r u ngai ir ki-. 
tiems “Draugo” žmonėms tas 
dabar gali skambėti kaip
keistas, nieko bendro su kul-^r v , K„J>akarų salyse.

• UNESKO duomenimis, JAV tenka 75 procentai pasau
lio televizijos programų apimties, 65 procentai — informa
cijos, 50 procentų — kinofilmų, 60 procentų — plokštelių ir 
magnetofono kasečių, 89 procentai — komercinės informa
cijos, 65 procentai — prekybos reklamos, platinamos

tūra neturintis reikalas, be$ 
faktas yraTkad tai buvo bene 
geriausias (nes pats sunkiau
sias) būdas išsikrapštyti iš

• Vakarų, pirmiausia Amerikos, televizijos kompanijos 
per metus parduoda ir išplatina užsienyje medžiagos 300 
tūkstančių valandų programoms.

Lietuvos TSR valstybinis jau( 
pirmęję šių metų premjerę — , 
zijos spektaklis pagal S. Nėries 
karo metų eilėraščius (dramaturgas S. Šaltenis).

Spektaklį režisavo D. Tamulevičiūtė, dekoracijas sukūrė daili
ninkas A. Jacovskis, muzikę — kompozitorius F. Latėnas.

Juozas POCIUS
Audriaus Zavadskio nuotraukoje — scena Iš spektaklio „Tėvy

nės Ilgesio dainos". v
l

'limo teatras pakvietė žiūrovus j 
Tėvynės ilgesio dainos". Tai poe- 

ir P. Širvio Didžiojo Tėvynės

“prūdo*’.’ >
Mums atrodprkad tas sno- 

bistinis kosmopolitizmas, 
apie kurį Drunga ir Rudaitie- 
nė kąlba, iš tikro yra žalin- 
gasi’eiškinys, nes sava kul
tūra nėra balotas prūdas — 
bet, kad ji netaptų tokia, ji 
turi bent jausti likusio pa
saulio ateities pulsą. Deja, 
marketparkietiška naujųjų
ateivių kultūra didžia dalimi 
dvasiniai sinkronizuota su la
biausiai reakcinėmis. Ameri
kos n • otaikomis — ir tai ta 
yra jos tragedija. R. "B.

• Vien privačios JAV televizijos kompanijos, parduodan
čios produkciją kitoms užsienio šalims, per metus gauna 
100 milijonų dolerių pelną.
• Prancūzų laikraštis “Real kuotilen” (“Kasdienis gardu
mynas”) buvo bandytas spausdinti ant plonai iškočiotos 
tešlos. Paskaitei, o po to užkandai laikraščiu.

ūt Mikrografijai priklauso vadinamosios knygos — koli
briai. Pirmoji tokia knyga išleista Milane (Italija) 1940 
metais. Ji vadinosi “Šventojo Benedikto pamokymai”.
• Yra knygų, kurios mažesnės už kolibrį. Pati mažiausia 
saugoma Osfordo (Anglija) bibliotekoje. Trisdešimtyje 
miniatiūrinių puslapių atspausdintos Omaro Chajamo 
rubajatai. Knygutės aukštis — 6,3 milimetro, plotis — 4,4 
milimetrS, svoris — tik 0,064 gramo.

Kviečiame į talką visus buvusius vajininkus ir 
labai laukiame naujų v*j įninku. 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. 
Į 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 '

J Apart įeigų už prenumeratas ir skelbimus, 
; turime ieškoti kitokių šaltinių biudžeto sukėlimui, 
i kad “Laisvė” gyvuotų. Per šį vajų sieksime ir vėl 
i 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

h
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“LAISVĖS” ISTORIJOS PUSLAPIAI

Padėka už meilę gimtajam kraštui
Iš laiškų žymiam JAV pažangiojo judėjimo veikėjui R. Mizarai

Šį pavasarį Jungtinių Valstijų lietuvių rašytojui bei 
publicistui Rojui Mizarai būtų sukakę 90 metų. Beveik pusę 
amžiaus R. Mizara buvo JAV komunistų partijos gretose, 
daugiau kaip tris dešimtmečius jis buvo nepamainomas 
newyorkiškės ’’Laisvės” redaktorius, gilų pėdsaką paliko 
žurnalo “Šviesa”, Chicagos “Vilnies”, Argentinos lietuvių 
laikraščio “Rytojus” puslapiuose. Jo plunksnai priklauso 
septynetas romanų, pjesių ir publicistikos knygos. Už 
pažangią literatūrinę veiklą 1965 metais jam buvo suteiktas 
LTSR liaudies rašytojo garbės vardas.

* Kukliame bute New Yorko, Queens dar ir šiandien viskas 
primena Rojų Mizarą. Žmona, “Laisvės” laikraščio redakto
rė Ieva Mizarienė kruopščiai saugo liaudies rašytojo 
atminimą, jo knygas, korespondenciją

Daugeli Rojui Mizarai rašytų laiškų vieną nuo kito skiria 
dešimtmečiai, tačiau kiekvienas jų neginčijamai rodo, kad 
pažangusis publicistas niekada nemokėjo būti nuošalyje
nuo gimtosios žemės likimo ir problemų, negalėjo sutikti su 
kompromisais proletarinės literatūros raidoje. Rojui Miza
rai rašė žymūs visuomenės ir kultūros veikėjai, rašytojo 
asmenyje jie rasdavo atidų pašnekovą, nuoširdų patarėją, 
bičiulį, / ' ,

Siūlome skaitytojų dėmesiui keletą ištraukų iš gausios 
Rojaus Mizaros korespondencijos, 7

1933.1.9
... Šį sykį siunčiu Jums 

jau iki pabaigos perdirbtą 
savo scenos veikalą. Dirbau 
prie jo gerokai, labai daug 
sutrumpinau, įdėjau kai ką 
naujo.

Prisipažinsiu, jog esu pa
tenkinta, kad jo neišleidau iš 
karto. Po poros metų gulėji
mo ir darbo atostogų metu 
bei naktimis daug jį patai
siau. Pavadinau jį “Pradžia”. 
Aną užvardinimą “Audroms 
siaučiant” pakeičiau, manau, 
jis buvo perdaug siekiantis ir 
iš tokio pavadinimo galima 
daugiau reikalauti.

Labai prašau Jus, drauge 
Mizara, jei ką patėminsite 
mano veikale, parašykite 
man laišku, gal tuomet rei
kės dar taisyti. Čia labai 
daug kas priklauso nuo Jūsų 
draugiškumo, ir aš džiau
giuosi, kad už jūrų marių 
turiu tokį draugą.

Draugui Kapsukui skaičiau 
savo tą veikalą, ir jis tos 
nuomonės, kad jau galima jį 
Jums siųsti išleidimui. Su di
džiausiu nekantrumu laukiu 
Jūsų laiško ir, taip sakant, 
“mirties nuosprendžio”. Po 
to jau žinosiu, ar man verta 
užsiimti dramaturgija. Gerų 
dienų Jums nuo mano mažo
jo Juručio Požėliuko, jis Jū
sų dar neužmiršo. ,

Eugenija TautkaiĮė

1962.XI.14'
Jūsų knygą “Apie Tave, 

gimtoji žeme”, nesuskubau 
įsigyti jai išėjus, o kai grįžęs 
iš Rumunijos jos paklausiau 
knygyne, pasirodė, kad jau 
nebeturi. Ir kituose knygy
nuose Vilniuje jau nebebuvo 
ir tik po kiek laiko man ją 
surado. Tai autoriui turi būti 
malonu, kad jo knygos neuž
siguli lentynose.

Kažkas man prisiuntė iš 
Belgijos kelių mažų puslapė
lių laikraštuką “Darbininkų 
balsas”, kuris reklamuoja
mas kaip “Lietuvių profesi
nių sąjungų grupės egzilėje 
laikraštis”. Menka jo forma, 
bet tiesiog šlykštu ir koktu 
darosi, kai susipažįsti su jo 
turiniu. Tiesiog nuostabu 
kaip žemai krito savo kelia
klupsčiavime prieš juodžiau
sią reakciją žmonės, kurie 
kadaise dėjosi “pažangiais”, 
net “socialistais”, tuo labiau 
jų “vadais”, o pirmiausia 
sukaminskėjęs S. Kairys. 
Mes matome, kad ir klerika
lų ir kitų reakcionierių spau
doje vis dėlto negalima nuty
lėti didelių Lietuvos liaudies 
laimėjimų, neabejotinų faktų 
apie didį kilimą kultūroje, 
nematytą švietimo pasklidi
mą, darbininkų\klasės išaugi
mą, pranąonėsi nepaprastą 
suklestėjimV ir kita. O čia

į

egziliniai “socialistai” iš kai
lio nerdamiesi tik šmeižia ir 
purvina Lietuvos liaudį ir jos 
darbą. Tuo tarpu pateisinimo 
ir pasigailėjimo žodžius jie 
randa Impulevičiui, Matiukui 
ir kitiems žudikams, nuo 
kurių rankų žuvo dešimtys 
tūkstančių nekaltų žmonių, 
gina smetoniškos policijos 
viršininkus.

Atrodo, kad tiems ponams 
nieko mielesnio nebuvo kaip 
smetoniškasis fašizmas Lie
tuvoje, o ir hitleriniams oku
pantams jie batlaižiavo. Jie 
dabar mėgsta didžiuotis “ko
voję” prieš hitlerininkus, bet 
visiems žinoma, kad toji ko
va geriausiu atveju buvo 
špyga) kišenėje ir viltys, kad 
atėjė langiai ar amerikonai 
grąžins kapitalistų viešpata
vimą Lietuvoje.

Ką gi, kaip sakoma, kupro
tą tik kapas pataiso. Nors 
apie mirusį nederėtų kalbėti, 
bet štai patyrėme kaip “va
duotojas” ir “signataras” bei 
nuolankus hitlerinių okupan
tų tarnas M. Biržiška ligi 
savo galo išlaikė šmeižiko ir 
melagio natūrą.

Koks tai skirtumas su ne
seniai mirusiu profesorium ir 
akademiku Antanu Purenu, 
kuris irgi buvęs socialdemo
kratas, bet pasiliko su savo 
tauta, dirbo jos labui, džiau
gėsi jos laimėjimais tarybi
nėje santvarkoje, susilaukė 
visuotinos pagarbos ir įverti
nimo savo nuopelnų darbo 
liaudžiai.

Liūdnas gyvenimas ir ap
gailėtinas galas tų tautos at
plaišų, kurios išsiblaškė po 
įvairius krantus, tapo įvairių 
žvalgybų pastumdėliais bei 
reakcijos įrankiais. Ir ypač 
apgailėtinas likimas tų, kurie 
kadaise vaidino “pažangiųjų” 
vaidmenį, didžiavosi “kovo
ję” prieš fašizmą, klerikaliz- 
rfią, reakciją. Žinoma, tai 
bluvo apgaulingas vaidini
mas, bet dabar, kai jie nusi
metė savo kaukes, pasirodė 
šlykštus darbininkų klasės ir 
darbo žmonių interesų išda
vikų veidas.

Nors visa tai ne naujiena, 
pakankamai tuo įsitikini 
skaitydamas ar girdėdamas 
apie šlykščią dportunistinių 
“Naujienų” ir panašių leidi
nių poziciją, bet žvilgsnis į 
purviną lapuką, kuriam de
ra “Darbininkų išdavikų bal
so” vardas, kažkaip ypatin
gai sukrėtė.

Dovanok, gerbiamasis, kad 
taip plačiai išsikalbėjau apie* 
tas rimto dėmesio nevertas 
niekšybes.

Kažkodėl kurį laiką nega
vau “Laisvės” ir “Vilnies”, 
matyt ryšium su paaštrėju
sia padėtimi, ir buvau jų 
išsiilgęs. Dabar sulaukęs 
uoliai skaitau tuos laikraš

čius, kurie drąsiai gina lietu/ 
vių tautos, jos darbo žmonių 
garbę ir interesus.. Ir malo
nu, kad šmeižtai ir pagieža 
išnyksta, o iškyla ir laimi 
tiesa.

Justas Paleckis

1939.IV.10
Gavau Jūsų siųstą “Džiun

glių” (“Raisto”) naujos laidos 
egzempliorių, už ką noriu 
nuoširdžiai padėkoti Jums. 
Jeigu Jūs galėtumėte gauti, 
labai horėčiau pamatyti ir 
kitus mano kūrinių leidimus 
lietuvių kalba. Nuoširdžiai

i Eptonas SINKLERIS

1965.V.15
Iš visos širdies sveikinu 

šlovingos sukakties proga. 
Jūsų knygos gimtojoje žemė
je pradėjo antrąjį gyvenimą. 
Jos, pasklidę ne tik Lietuvo
je, bet ir toli už jos sienų, 
ilgus dešimtmečius, šimtme
čius pasakos busimom kar
toms apie savo senolių likimą 
tolimuose užjūrio kraštuose, 
apie jų kovą už laisvę ir 
geresnį gyvenimą.

Sveikinu, mielas Broli, 
aukšto garbės vardo suteiki
mo proga, kuris mudu daro 
dar artimesniais, stačiai ben
dravardžiais. Kaip norėtųsi 
šiuo metu prisėsti kur nors 
Aukštaičiuos ar Dzūkuos ant 
ežero kranto, pakelti kad ir 
Anykščių vyno taurę ir prisi
minti toli palikusią vaikystę, 
kuri, kaip reikia manyti, 
buvo labai panaši. Turiu vil
ties, kad mūsų gimtosios 
Tarybų Lietuvos 25-mečio 
šventėje tos svajonės dar 
gali įsikūnyti, ko aš labai 
trokštu..

Linkiu, mielas Rojau, daug 
daug sveikatos, ištvermės 
atkaklioje kovoje už taiką ir 
laimės^ asmeniškame gyveni
me. Mes gyvename labai 
skirtingose sąlygose, bet 
mūsų kelias yra vienas, aiš
kus ir teisingiausias, dėl ko 
verta ir reikia kovoti.

Teofilis TILVYTIS

1939.XI.14
Šias eilutes rašau Tau iš 

Vokietijos pasienio — iš Va- 
lakbūdžio, Sintautų vals
čiaus, Šakių apskrities. Šian
dieną tik apsigyvenau čia 
prieš savo norą ir turėsiu čia 
būti iki pat 1940 metų lapkri
čio mėnesio, žinoma, jeigu 
neįvyks jokių pasikeitimų. 
Štai kodėl taip ilgai jums 
nieko negalėjau parašyti. . .

Kaip tas mane smarkiai 
palietė, galit suprasti iš to, 
kad ne tik turėjau nutraukti 
studijas universitete, ne tik 
nustojau darbo redakcijoje, 
bet tiesiog palikau be jokio 
pragyvenimo šaltinio.

Kas yra tas Valakbūdis? — 
Mažiukas bažnytkaimis: 10 
trobesių, bažnyčia, mokykla,- 
pieno nugriebimo punktas, 
pašto agentūra ir karčiama. 
Daužau nieko nėra. Dar
bo — jokio. Išsikelti kitur 
negaliu. Kas lieka daryti? — 
Sėdėti ir laukti.

Išvažiavau kaip stoviu. Ga
lėjau pasiimti tik porą balti
nių ir rankšluostį. Dabar lau
kiu, kol man atsiųs knygas ir 
vadovėlius, bet iš jų taip pat 
negalėsiu gyventi. Gal būti 
Jums kokį nors naudingą 
vertimą galėčiau padaryti ar
ba ką nors naudinga parašy
ti? Bet kaip Jus pasiekti?

Įdomus gyvenimas, brolau, 
buvo prakiurę pusbačiai, da
viau pataisyti ir vaikščiojau 
su vasariniais sandaletais. 
Staiga — viens, du, ir aš jau 
Šakių apskrityje. Kol po šali

gatvius vaikštinėjau — nie
ko, bet kai į Sintautus pate
kau — galas mano sandale- 
tams: purvynas visur iki 
ausų. Kol vakar pasiekėm 
Valakbūdį (10 kilometrų nuo 
Sintautų miestelio), beveik 

.visai išsimaudėm skystame 
purvyne. ■ Žemė čia molėta, 
keliai klampūs. Purvynas 
izoliuoja ir laiko kaip kokia 
sargyba — niekur negaliu 
kojos iškelti, kol nepasidary
siu kaip nors batų su ilgais 
aulais.

Registruotis turiu du kar
tus per mėnesį Sintautų poli
cijoje. Išvažiuoti kitur nega
liu, gydytis, jei reikės, ir tai 
turėsiu gauti leidimą.

Laikraščių negalima gauti 
nei Valakbūdy, nei Sintau
tuose, reikia važiuot} į Ša
kius arba užsiprenumeruoti 
iš Kauno. Kadangi čia paštas 
ateina ne tik du kartus per 
savaitę, niekas neišsirašo 
dienraščių, o tik savaitinius 
laikraščius.

Gyvena aplink “šimtamar
giai”, ūkininkai, kurie turi po 
50-60 žemės/ gerai prisikro
vę pinigų ir nieko neboja. Jie 
išdidūs, kaip visi suvalkie
čiai, daug geria ir įsivaizduo
ja, kad Valakbūdis yra viso 
pasaulio, visos žemės vidury, 
o patys jie yra tos “žemės 
druska”. Toks man susidaro 
pirmųjų dienų įspūdis. Taigi, 
daugiausia teks išsėdėti 
kambary. Jau aš nusisam
džiau kambariuką pas vieną 
mažažemį per pusę kilometro 
nuo bažnytkaimio. Daviau 
pinigų už pusę mėnesio pir
myn, bet kuo toliau mokė
siu — smala žino. Blogiausia 
tai, kad panašioje padėtyje 
ne vienas aš.

Ilgai, manau, tokia padėtis 
nesilaikys, bet kolkas vargą 
vargti prisieina.
Jūsų Aleksas GUZEVlClUS

1966.IV.5
Šį laišką rašau Jums iš 

Maskvos — iš XXIII suva
žiavimo salės.

Dabar, kai aš rašau Jums 
šias eilutes, salėje skamba 
Tarybų Sąjungos premjeros 
Kosygino balsas. Jis kalba 
ramiai, nesikarščiuodamas, 
nekeldamas balso. Dėsto sa
vo mintis paprastai, aiškiai, 
logiškai, suprantamai. Prem
jeras mini daugybę pavadini
mų ir pateikia daugybę skai
čių. Ne visada skaičiai įdo
mūs klausytojams. Bet šį 
kartą ekonominė analizė, pa
grįsta skaičiais, skamba labai 
rimtai ir įtikinamai.

Iš tiesų, kai pagalvoji, kaip 
išaugo nuo pirmojo penkme
čio iki šio dabar tik geman- 
čio, tik planuojamo penkme
čio pirmoji pasaulyje socialis
tinė darbininkų ir valstiečių 
valstybė. Kokie sunkūs, ne
drąsūs, atsargūs buvo pir
mieji jos žingsniai. Nedaug 
mašinų, traktorių, kitų gami
nių. Nes tai buvo tik pradžia. 
Ir dabar — milijonais skai
čiuojami gamybos vienetai. 
Kaip išaugo gamyba! Kaip 
išaugo žmogus! Kaip nebeat
pažįstamai pasikeitė pats gy
venimas.

Mes patys jau atsimename 
1940 metus, tada dar daug, 
labai daug ko neužteko socia
lizmo statytojams. Daug ko 
nebuvo, kas dabar jau laiko
ma kasdienine būtinybe. Mū
sų akyse) pradedant 1940 ir 
baigiant 1966 metais, daug 
kas neatpažįstamai pasikei
tė. x

O kokie platūs ir galingi 
naujo plano sparnai. Naujau
si atradimai mokslo srityje 
leidžia dar labiau plėsti ir 
vystyti modernišką puikią 
pramonę. Žinoma, visada 
bus tam tikrų /Sunkumų, 
stabdžių, nenumatytų daly
kų. Tačiau galite neabejoti, 
kad labai daug bus padaryta. 
Mūsų liaudis nebijo darbo ir 
nebijo laikino Pobūdžio sun
kumų. Ir mestikime, kad su 
tokiais entuziastingais žmo

nėmis, kaip mūsų, galima 
daug padaryti, galima kalnus 
nuversti, kaip sako liaudis. 
Ir, tikime, bus padaryta.

Prisiminiau Jus, gerus, 
puikius mūšų bičiulius, gerus 
žmones. Ir nutariau parašyti 
keletą žodelių. Maskvoje jau 
šilta, pavasariška saulė švie
čia iš aukšto, žydro dangaus, 
vėjas drasko dar plikas me
džių šakas. Oras pakvipęs 
pavasariu. Tai pats malo
niausias kvapas — pavasa
riškas, svaiginantis, geras 
oro kvapas.

Širdyje gera ir malonu. 
Malonu, kad laukia naujas 
didelis darbas — savo žmo
nių ir savo tėviškės labui. 
Dar kiek pasispausime, 
įtempsime jėgas ir padirbėsi
me, ir vėl iškils į dangų nauji 
gamyklų ir fabrikų kaminai, 
nauji erdvūs ir šviesūs rū
mai, naujos mokyklos ir ligo
ninės. O kam visa tai daro
ma?

Viskas — žmogui. Viskas 
žmogaus labui ir žmogaus 
gerovei. Ir nieko nėra sun
kaus. Mes žmogui pasiryžę 
padaryti viską, nugalėti vi
sus sunkumus, kad tik gy
ventų ir laimingesnis pasi
ju s tų mūsų žmogus.

Tai štai, brangieji bičiuliai, 
visa mūsų orograma, kurią 
galima suvesti į du žodžius: 
VISKAS ŽMOGUI. Ir mes ją 
įvykdysime!

Linkiu Jums giedro ir gra
žaus pavasario, geros nuotai
kos, žmogiško džiaugsmo. 
Linkiu naujų kūrinių! Karš
tai Jus bučiuoju.

Visada Jūsų
Eduardas MIEŽELAITIS

1963.II.2
Labai nudžiugau, gavęs sa

vo sukaktuvių proga laišką iš 
taip toli. Bet nuotolis neat
šaldė nei Jūsų nuoširdžių žo
džių, nei draugiškų jausmų. 
Ir aš karštai dėkoju Jums už 
sveikinimus ir gerus linkėji
mus. Norėčiau dar padirbėti 
ir duoti lietuvių literatūrai 
dar ką nors verto skaityti. 
Nežinau, ar ištesėsiu. Ir tie 
patys “Sukilėliai” — II to
mas — štai jau kuris laikas 
guli nebaigtas ant mano sta
lo. Pašlijo sveikata, ir neži
nau, kada atsigriebsiu ir ga
lėsiu dirbti kaip kad norė
čiau. Apie tolimesnes kelio
nes galim vien pasvajoti, o 
atlankyti užjūrio draugus, 
pažįstamus, tautiečius — kur 
jau man! Na, bet galgi su 
pavasariu ir jėgos sustiprės.

Būkite sveikas ir stiprus!
4 Vincas
MYKOLAITIS-PUTINAS

1957.III.il
Jūsų laiškutis nors ir pra

džiugino mus, bet ne mažiau 
jis buvo ir nuliūdinęs. Jame 
labai ryškiai skambėjo mino
rinė^ gaidos. Tai buvo susiję 
su “Laisvės” šėrihinkų suva
žiavimu, kuris, matyti, jus 
daugiau baugino, negu džiu
gino. Ir šit šiandien gavau 
Jūsų “Laisvės” numerius, 
kurie man pasirodė labai 
džiugūs. Jūs nugalėjote! 
“Laisvė” nežus! Tai iš tikro 
didžiausios reikšmės faktas 
Amerikos pažangių žmonių 
(ne tik lietuvių) gyvenime. O 
ką jau bekalbėti apie lietu
vius! Priešai — vieni kaip 
maitvanagiai, kiti kaip hie
nos — taip ir staugia aplink 
jus dantim kalendami. Ir iš 
tikro džiugu, kad jų viltys ir 
troškimai šiokį kartą subyrė
jo. Simboliškai sakant: laisvė 
liko nenugalėta, ir tikėkim, 
kad jos niekas nenugalės.

Aš esu toli nuo Amerikos,, 
niekad ten nebuvau. Bet pa
tikėkit man, — baisiai apsi- 
skaičiau minėtuose “Laisvės” 
numeriuose. Esu nebejaunas 
spaudos bendradarbis, ma
čiau visokios spaudos, daug 
kur ir pirštus prikišau. Bet 
Jums, seniems spaudos “vil
kams”, aš nedrįstu nieko' 

patarti. Tik pasidžiaugti ga
liu, kad Jūsų leidėjų, bend
radarbių ir skaitytojų tarpe 
yra protingų, labai sveikai 
galvojančių tikrai pažangių 
draugų. Net pasiučiausia de
zinformacija neįstengia jiems 
protų sumaišyti. Valio, tokie 
mūsų broliai lietuvninkai! Iš 
tikro, kol yra žmonių, kurie 
net sunkiausiomis sąlygomis 
nuvokia, kaip ir kur orien
tuotis, kurie nepasiduoda su
vedžiojami — “Laisvė” ne
žus! Tai ne tik mano vieno, 
bet ir didesnių Jūsų bičiulių, 
gyvenančių Lietuvoje, jaus
mai. Būkite sveiki, būkite 
stiprūs, būkit lietuviški 
ąžuolai užjūrio darbo žmonių 
tarpe.

Žodžiu, mane nudžiugino 
Jūsų džiaugsmas ir aš sveiki
nu iš visos širdies Tave, 
Rojau, Antaną ir kitus drau
gus, kurie “Laisvei” skina 
kelią, kurie gyvena jos gyve
nimu. Tai didvyriškas, pui
kus gyvenimas!

Jonas Šimkus

1958.VI.1
. . . Seku Jūsų laikraštį 

“Laisvę”. Su dideliu malonu
mu pastebiu, kad laikraštis 
žymiai gerėja turinio atžvil
giu, darosi įdomesnis, pa
trauklesnis ir, atvirai pasa
kius, kovingesnis. Šis laik
raščio pagerėjimas, mano 
manymu, pilnai kompensuoja 
retesnį jo išėjimą. Savo svo
riu jis pilnai atlygina skaity
tojams mažesnį puslapių 
skaičių. Tai iš tikrųjų malo
nus reiškinys ir man labai 
norėtųsi karštai Jus pasvei
kinti. Tvirtai tikiu, kad 
“Laisvė” ir toliau gerės, to
bulės, kaip gerėja ir tobulėja 
dabar. Tikiu todėl, kad šis 
laikraštis yra labai gerose 
rankose.

. . . Dabar mes visi, rašy
tojai, pradėjom ruoštis di
džiai šventei — Tarybų Lie
tuvos 20 metų jubiliejui. Ža
dame pateikti nemažai gra
žių kūrybinių dovanų. A. 
Venclova jau pradėjo spaus
dinti “Pergalės” žurnale nau
ją savo romaną “Gimimo die
na”. Naują romaną rašo A. 
Gudaitis-Guzevičius, prie 
naujų stambių prozos veikalų 
dirba J. Dovydaitis, J. Avy
žius, M. Sluckis, Alf. Bie
liauskas ir dar kai kas. Mūsų 
V. Mykolaitis-Putinas žada 
padovanoti skaitytojams 
“Sukilėlių” antrąjį tomą. 
Laukiama visos eilės naujų 
pjesių, poemų, eilėraščių rin
kinių. Žada pasitempti ir 
meninė apybraiža — pats 
operatyviausias literatūros 
žanras. Man atrodo, kad ar
tėjant šiam jubiliejui, mūsų 
literatūra susilauks dar di
desnio pakilimo.

Juo su didesniu juoku mes 
perskaitome įvairių babraus- 
kų, kardelių ir kitų dipukų 
koliojimus mūsų adresu, jų 
tvirtinimus, kad lietuvių ta
rybinė literatūra merdi, ve
getuoja. Labai linksmai ma
ne ir drg. Sluckį nuteikė 
rašytojo-emigranto Liandz- 
bergio pasisakymas “Lietu
vių dienose” apie tai, kad 
mes čia neturime kūrybinės 
laisvės. Į tai aš atsakiau 
“Tiesos” laikraštyje, tad čia 
nebeminėsiu.

Iš tikrųjų gi labai juokingai 
atrodo visi tie šūkavimai iš 
reakcionierių stovyklos. Jie, 
matyt, vis dar nepraranda 
vilčių sugrįžti į Lietuvą bur
žuazinės santvarkos restau
ravimo tikslais. Jiems net į 
galvą neateina, kad lietuvių 
tauta galutinai pasmerkė 
juos ir nusisuko nuo jų, kaip 
nereikalingo praeities balas
to, kad Lietuvos liaudis pui
kiausiai tvarko savo gyveni
mą be jų. Ir tvarko jį taip, 
kad visas gyvenimas nepaly
ginamai pakito, išgražėjo, 
subujojo. Norėčiau pasiūlyti 
šitiems užsimiršėliams, liū
desio valandoje, sugiedoti 
populiarią lietuvių liaudies 
dainelę:

Žada mano kaimynėlis 
Alutį daryti
Žada mano kaimynėlis 
Manęs neprašyti.

Didžioji šventė — Tarybų 
Lietuvos dvidešimtmetis bus 
atšvęstas be jų, pabėgėlių 
nuo savo tautos, kurie nesu
prato ir iki šiol nesupranta 
savo tautos rūpesčių, jos ko
vos, siekimų ir svajonių, 
pasidarė svetimi savo tautai. 
Be reikalo tad jie laido gerk
les, dergdami dorus lietu
vius, stengdamiesi sumen
kinti mūsų laimėjimus. Anot 
liaudies patarlės: šuns balsas 
į dangų neina.

Juozas BALTUŠIS

1962. X. 12
. . . Šiuo metu pas mus 

Vilniuje vyksta Impulevi- 
čiaus ir jo sėbrų byla. Kai tik 
turiu laisvesnio laiko, nuei
nu, kaip ir daugelis kitų žmo
nių, į teismo salę pasiklausy
ti. Kraujas stingsta gyslose, 
klausant pačių žmogžudžių 
pasakojimų. Jų nusikaltimus 
Jūs jau, turbūt, žinote iš 
laikraščių. Ir kai kurie jų, 
prispirti nenuneigiamų įro
dymų, atvirai pasakoja, kaip 
jie žudė moteris, vaikus, 
senelius, padėdami Hitleriui 
“kurti naująją Europą”. Kas
dien teisme vis labiau išryš
kėja šiurpūs lietuviškųjų na
cionalistų nusikaltimai. O juk 
už šių banditų pečių stovėjo 
tie, kurie jiems tai leido 
vykdyti, netgi kurstė, ragi
no, ir šias pasibaisėtinas žu
dynes vadino “kova dėl Lie
tuvos laisvės”.

Ir baisu pagalvoti, kad šie 
žvėrys turi žmonas, vaikus, 
kad dar neseniai jie laisvi 
vaikščiojo tarp žmonių, pasi
keitę pavardes ir kitaip užsi
maskavę. Mūsų žmonės, pra
keikę fašizmą, amžiams pra
keikia ir visus jo tarnus žudi
kus — ir tuos, kurie sėdi 
kaltinamųjų suole, ir tuos, 
kurie teberėkia begėdiškiau
siu būdu apie savo “tėvynės 
meilę” emigrantų spaudoje. 
Mes giliai tikime, kad net 
dori žmonės emigrantai pa
galiau atsiribos nuo žudikų, 
suteršusių mūsų tautos gerą 
vardą, atsiribos ir nuo tų, 
kurie apie juos tyli arba 
kurie netgi stengiasi juos 
pateisinti, tartum galima bū
tų nuplauti savosios tautos ir 
kitų tautų krauju suteptas

n Vq g!

Antanas VENCLOVA

1959 m.
. . . Mes džiaugiamės ir 

gėrimės Jūsų vaisingu litera
tūriniu darbu. Jūsų romanai, 
dideliais tiražais leidžiami 
Tarybų Lietuvoje, sudaro sa
vitą ir reikšmingą indėlį į 
lietuvių literatūrą, jie mėgia
mi ir skaitomi plačiausių 
skaitytojų sluoksnių.

Lietuvių tauta, jos kultū
ros ir literatūros darbuotojai 
aukštai vertina Jūsų darbą 
skleidžiant naujojo Tarybų 
Lietuvos gyvenimo tiesą lie
tuvių išeivių tarpe, didžiuo
jasi ir gėrisi Jūsų pasiaukoji
mu, Jūsų ištikimybe savajai 
tautai ir pažangiausiems Lie
tuvos darbo idealams. Dirb
dami sunkiausiomis imperia
listinės reakcijos sąlygomis, 
kovodami su imperializmui 
parsidavusių buržuazinių na
cionalistų šmeižtais ir provo
kacijomis, Jūs padedate 
Amerikos lietuviams įsivaiz
duoti tikrąjį Tarybų Lietu
vos gyvenimą, kupiną didžių 
darbų ir neblėstančios liau
dies masių energijos, kuriant 
komunizmą. Iš visos širdies 
dėkojame Jums už šį darbą, 
stiprinantų patriotinius mū
sų tautiečių jausmus, žadi
nantį meilę gimtajai žemei.

Trečiasis Tarybų Lietuvos 
rašytojų suvažiavimas

Publikaciją parengė New 
Yorke dirbantis vilnietis žur
nalistas

Vilius KAVALIAUSKAS

1957.III.il
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Mirė Wardo

MONTREAL, QUEBEC
Susižeidė

Prieš kiek laiko S. Vekte- 
. rienė gatvėj ‘ puolė ir \jai 

trūko rankos kaulas. Teko 
ilgokai lankyti ligoninę.

Linkiu greit pasveikti.

Išvyko—atvyko

Ada Šiuplevičienė, vėl 
vyko į JAV pas sesukę. 
į Iš Vilniaus yra atvykusi 
viešnia, Laima Pangąitytė, 
filmų režisierė. Sausio 2 d. 
susirinkome būrys tautiečių 
susirinko pamatyti atvežtų iš 

> Lietuvos filmų. Nors buvo 
' atsiradę “agresyvių”, kurie 

bandė agituoti tautiečius, 
kad nedalyvautų. Bet ne visi 
paklausė. Susirinko tautie
čių, kurie buvo ir nufilmuoti, 
ir įkalbėjo į juosteles. Bus 
nuvežta į T. Lietuvą. Taip 
pat dalyvavo iš Hamiltono 
Vida Urbonavičiūtė. Visi pa
sivaišino. Dar pasigirdo ir 
dainelių. J. Vilkelis, kiekvie
ną iššaukė susipažinimui su 
viešnia ir tarti po keletą 
žodžių. Dabar Laima važinė
ja po Kanadą, ir gal teks dar 
pasiekti JAV.

Gero pasisekimo Laimai.

iš-

laikas guli Montreal General 
ligoninėj. Taip pat nuliūdime 
liko du sūnūs: Edwardas ir 
Tony su šeimomis, artima 
giminaitė E. Petrauskienė ir 
J. Urbonavičius.

Velionė daug yra dirbusi 
Sūnų ir Dukterų draugijoj. 
Buvo draugiško ir malonaus 
būdo. Tai liko daug pažįsta
mų ir draugų.

Kadangi mus buvo slogos 
užpuolę, tai daug negalėjo 
dalyvauti ir laidotuvėse. v

Po laidotuvių buvo visi pa
vaišinti Lasalle gražianfė 
restorane. %z

Buvo kilusi iš Bakaliorų 
kaimo, Kaišiodorių apskr. Į 
Kanadą atvyko 1927 met.

♦ * ♦ J
Mirė Ona Juknėlienė St. 

Mary lidoninėj, sausio 29 d., 
sulaukusi virš 80 metų. Ka
dangi velionės giminės gyve
na Vancouveryje, tai laidotu
vėmis rūpinosi Tony Janušis, 
kilusi iš Simos Kaimo, Kros
nos valsčiaus.

* * *
Visiems' artimiesiems gili 

užuojauta, velionėms amžina 
ramybė šaltoj Kanados že
melėj. J-na.

Ada
Sausio mėn.

Sausio 26 d. mirė detroitie- 
tė Adelė Wardo 
Varneckienė.
Adelė savo namuose pargriu
vo ir išvežta į Botsford ligo
ninę, iš ten — į Cambridge 
Convalescent namus, Bed
ford,“Michigan. Pabuvusi ten 
apie dešimtį dienų — mirė, 
sulaukus 80 metų amžiaus.

Jos vyras Ben Wardo mirė 
1977 m. liepos mėn. Po jo 
mirties, ji nuo širdies skaus
mų sunyko ir kai pati mirė, ji 
tesvėrė vos 80 svarų. Laido
tuvių direktorius Charles 
Step-Stepanauskas — ją su- 
kremavo. Jos pelenai ir jos 
vyro pelenai dabar bus kartu 
palaidoti jų sūnaus kape.

Jų vienturtis sūnus Albert 
mirė 1964 metais, palaidotas 
Holy Sepulchre kapinėse.

Laidotuvių apeigų Adelei 
Wardo nebuvo; viskas buvo 
sutvarkyta privatiškai.

Velionė dideliame nuliūdi
me paliko marčią Joan War
do; tris anūkus: Kenneth ir 
jo žmoną Taffy, gyv. Den
ver, Colorado; Susan ir jos 
vyrą Timothy ir anūką Lar
ry. Liko dvi sesutės: Isabellė 
Killian ir Blanche Berch New 
Jersey valstijoj; liko du bro
liai: Tony Pranskevich New 
Jersey ir Al Pranskevich 
Cleveland, Ohio.

metų ji buvo Detroito vaji- 
ninkė laikraščiams “Vilnis” ir 
“Laisvė”. Skaitė abu laikraš
čius iki po operacijos susilp
nėjo akys. Velionė užsitarna
vo Detroito lietuvių daug 
pagerbimo, bet po jos vyro 
mirties, ji atliko viena na
muose, negalėjo vairuot ma
šinos, ir taip jos širdelė nuo 
liūdesio užgeso. Jos netekę 
mes visi liūdime.

Turtuolė

Ypatingai čia gimę 
viai žino dainininkę 
Parton. Sakoma, jog ji turin
ti 410 perukų (wigs); 2400 
porų batukų; 18 metų ištekė
jusi, turi devynių milijonų- 
kontraktą trims metams su 
Las Vegas įstaiga; turi vieno 
milijono vertės namą Hawaii 
saloje; kitą namą — palocių 
su 23 kambariais prie' 80 
akerų žemės Nashville, Ten
nessee ir yra trijų šimtų 
milijonų vertės turto. Neži
nome kiek išsimokslinus, bet 
turtinga — tai tikrai.

Kur Pranas?

lietu - 
Dolly

paskolomis. Argentinoje da
bar kasdieniniai produktai 
pakilo iki šiol negirdėtinai ir 
nematytinai. Daug žmonių, 
ypač kurie turi keletą vaikų, 
jiems labai sunku išsimai
tinti; žinoma, griebiasi kitų 
darbų, kiti dirba net dviejose 
vietose. Pensininkai šiaip 
taip išsiverčia, o kurie turi 
mokėti nuomą, tai tiems 
jau reikį valgyti tik vieną 
kartą per dieną . . . Baigia 
laišką. Atrodo, kad arginti- 
niečiams dabar sunku gy
vent, bet nėra išeities.

* MIRUS 
Sausio 26 d.

Sorority

Čia gimusių moterų klubas 
atlaikė savo susirinkimą sau
sio 24 d. Garelių namuose. 
Susirinkusios siuvo balnelius 
vėžio institutui. Buvo visos 
pavaišintos. Namų šeiminin
kė Antonette Garelis paruo
šė skanias vaišes; jai pagel
bėjo Jerry Alfierio.

LDS bowleriai

Mirė
Sausio 21 d. mirė Julė 

Jakaminskienė, 86 metų.
Paliko nuliūdime du sūnus, 

vieną dukrą ir 2 sesutes 
Toronte. Velionė savo gyve
nime yra pernešusi daug 
Kančių. Buvo netekusi abie
jų kojų. Mirė R. Viktorija 
ligoninėj.

Staigiai mirė Vladas Di- 
iiktrithh >»50 metų.‘Kasdamas 
^niėgą; pergyverro’r širdies 
priepuolį. Nuliūdime liko tė
vai, žmona su šeima.

Vasario 6 d. mirė Sophia 
Yuzilaitienė (Stanaliėniūtė) 
78 metų. Paliko sergantį vy
rą Antaną, kuris jau ilgas

Vancouver, B. C

Mirė Povilas Bukis sulau
kęs 90 m. Buvo kilęs iš 
Lietuvos Kupiškio miesto. 
Paliko vieną sesutę Lietuvo
je, o antra sesutę Ameriko
je, ir anūkę Myldą Wein-V 
stein. Povilas buvo darbo 
klasės.žmogus. §Jęąit£ J4ąu- 
dįes Baį^ą. Kada Liaudies 
Balsas nustojo eiti, tuomet 
jis skaitė “Laisvę”.

Ilsėkis, Povilai Kanados 
žemelėj, o giminėms ir drau
gams reiškiu giliausią užuo
jautą.

Pranas Jočionis žinomas 
per daug metų: priklausė ir 
dalyvavo pažangiosiose orga
nizacijose; buvo nuolatinis 
LDS seimuose pirmininkas; 
skaitė “Laisvę” ir “Vilnį” ir 
buvo dosnus rėmėjas. Dabar 
jo Detroite nebėra. Jis gyve
na pas savo sūnų (Ir. Kari 
Jocionį, 4414 Cherry Hill 
Drive, Okemos, Michigan 
48864. Sakoma jog jis svei
kas ir linksmas, o mes 
troitiečiai jo pasiilgome.

de-

K. Makaravičius

ST.PETERSBURG, FLA
Klubo susirinkimas

Vasario 2 d. įvyko Klubo 
mėnesinis susirinkimas. Jį 
pravedė Klubo prezidentas 

-Stasys Kuzmickas. Jis pra
nešė, kad yra miręs Klubo 
narys Larry Strack ir prašė 
mirusį narį atsistoti ir pa
gerbti.

Iš parengimų Komisijos ra
portą pateikė Pranas Mocka- 
petris.
\Jaraportai buvo priimti.

Protokolų sekretorė Aldo
na Aleknienė perskaitė praė
jusio mėnesio susirinkimo ta
rimus.

Prez. S. Kuzmickas prane
šė, kad visi gražiai kooperuo
ja. Buvo suremontuota kele
tas dalykėlių Klubui pataisy
ti. Darbą atliko Juozas Do
brow.

Finansų sekretorė Mary 
Brennan davė Klubo finansi
nį raportą.

Iždininkė Bronė Vaitkienė 
sutiko su jos raportu. Rapor
tai priimti. ,j

B. Vaitkienė pristatė naują 
narę į Klubą, Mary Colleta. 
Ji priimta.

Klubo valdybos knygas pa
tikrino Helen Janulytė ir Lee 
Orand. Viską rado tvarkoje.

akompaniste, o S. Kuzmic
kas padainavo tris dainas. 
Choras labai gražiai padaina
vo penkias dainas. Publika 
daug plojo.

Choro mokytoja Helen Ja
nulytė pranešė, kad Adolph 
Schultz švenčia savo gimta
dienį. Choras jam padainavo 
Happy Birthday ir Valio, 
Valio! Adolph chorą apdova
nojo $20. >

Stasys Kuzmickas padėko
jo mokytojai, choristams ir 
publikai už skaitlingą atsilan- 
kyma, taip pat šeimininkėms 
už skanius pietus.

Emilija Drobienė 
sunkiai susirgusi ir 
dienų buvo ligoninėj,
jau gydosi namuose. Linkime 
kuo greičiau susveikti.

Sausio 26 d. įvyko Draugi
jos renginys. Reikia pasakyti 
jog pas mus pobūviai jau kas 
kartą didėja, žmonės atvyks
ta iš kitų valstijų bei miestų. 
Floridos oras jau žymiai šil
tesnis. Todėl 
kytis į mūsų 
suomet geri 
kaina. Mūsų
gerą muziką, kurie nori šok
ti, gali linksmai laiką praleis
ti. '
pasveikina pobūvio dalyvius 
ir pristato iš toliau ^atvyku
sius svečius, susipažindina 
su bendra publika. l\____ x

A. Aleknienė iškvietė Bro
nę Vaitkienę vesti toliau. pro
gramą. ;

Pirmiausiai pranešė, kad 
Stasys Kuzm:
linkėjimų iš Kalifornijos. Po 
to iškvietė solistę iš Kanados 

I Lynn Deschamps, kuri pa-

buvo 
keletą 
Dabar

kviečiame lan- 
renginius. Vi- 
piętūs; žema 
Klube turime

Kaip visuomet pradžioje 
turėjome pietus. Po jų Aldo
na Aleknienė pranešė jog 
turi iš toliau atvykusių sve
čių. Jinai juos supažindino su 
bendra publiką. ;

Prezidentas Stasys Kuz
mickas meninei programai 
pakvietė Helen Janulytę

s atsiuntė

Ben ir Adelė Wardo su anūku
<*

! Velionė buvo detroitie- 
čiams gerai žinoma, nes ji ir 
jos vyras Ben buvo pažangūs 
lietuviai; priklausė prie De
troito Lietuvių klubo; prie 
LD$ 86 kuopos; prie 
ALDLD 52 kuopos ir prie 
^Moterų Pažangos klubo. Ve
lionė ne tik buvo tose organi
zacijose narė, bet per daug 
metų visuomet dirbdavo tų 
organizacijų valdybose; buvo 
gera sekretorė; gerai mokėjo 
rašyt. Prie to, per daug

Argentinoje/
Atsimenate ūkininkus Jur

gį ir Uršulę Railus? Jurgis 
miręs, o Uršulė dabar gyve
na Buenos Aires, Argentinoj 
su savo broliu Jurgiu Labuc- 
ku. Jie rašo, kad jų valdžia 
dabar demokratinė, bet pa
dėtis nėra gera, nes Ameri
kos bankininkai kurie Argen
tinai yra davę apie 44 bilijo
nų dolerių paskolą, spaudžia, 
kad Argentina juos grąžintų, 
o valdžiai labai sunku nuo
šimčius užsimokėti. Kas tą 
paskolą paėmė, tai niekas 
nežino. Laiške rašo, kad 
“daug kas yra prieš Ameri
ką
monės — sako kad Amerika 
visose pietinėse Amerikos 
valstybėse pastato” valdžias, 
kariuomenei ir generolams 
prikiša dolerių, j o paskui 
prispaudžia liaudį su tomis

labai blogos nuo-

dainavo angliškai ir prancū
ziškai. Publika su dėmesiu 
klausėsi jos dainų; visi 
gausiai ir nuoširdžiai jai plo
jo. į. .

Vėliau iškvietė Dainos My\ 
lėtojų chorą, vadovaujamą 
Helen Janulytės. Choras pa- 
dainavt) šešias dainas, kurios 
skambėjo labai gražiai ir 
publikai labai patiko, ypatin
gai “Pensininkų Himnas”.

Baigiantis programai B. 
Vaitkienė padėkojo: solistei 
Lynn ir choristams, choro 
mokytojai ir publikai, ir 
kvietė atsilankyti kitą kartą.

Svečiai

Lankėsi Jonas Krasnickas 
ir Mary Baltuška iš Grand 
Bend, Kanados; Alice ir Al 
Stacey |š Dearborn, Mich. 
Lankėsi Williąm Petronis iš 
25 Nichold Rd., Huntington 
St., New York.* * ♦

Susirinkimas

Pradžia 10:30 valandą ryto 
Klubo salėje, 314 — 15 Avė.

Pobūviai įvyks Klubo salė
je. Pietūs 12 vai. Vėliau 
muzika ir šokiai. >

h Vera Budrionienė

Adelė Wardo
[ADA VARNECKIENĖ]

Reiškiame nuoširdžią gilią užuojautą marčiai 
Joan Wardo; anūkams Kenneth, Susan, Larry ir jų 
šeimoms; sesutėms Isabelle Killian ir Blanche 
Berch, gyvenančioms New Jersey valstijoj; bro
liams Tony Pranskęvich gyv. New Jersey ir Al 
Pranskevich gyv. Cleveland, Ohio; jų šeimoms, 
visiems giminėms bei įdėjos draugams ir pažįsta
miems.

Žinokite, kad ir mes kartu liūdime netekę 
mylimos draugės.

, LDS 21 kp. Nariai ir Draugai:
Servit Gugas
Mike Stunskas
John Urbon
Tony Vasaris
Kęstutis Garelis
Alfons Rye
Lillian Gugas
Stephanie Masis

Ruth Gugas 
Pat Stunskas 
George Janonis 
Millie Vasaris 
Antonette Garelis 
Emma Rye 
Anna Daukus 
Teofile Masis

DETROIT, MICHIGAN

Po pamokų, sausio 26 d. 
visi suvažiavo į Detroito Lie
tuvių klubą. Laimėjimui bi
lietus pardavinėjo Ruth Gu
gas; fifty-fifty tvarkė Bever
ly Rye Olin. Butelį stiprosios 
aukojo Bill ir Emily Kenne
dy; laimėjo Al Brazowski. 
Povilas Lapenis aukojo dvi 
skrynias saldainių su degti
ne. Vieną skrynią laimėjo 
Antonette Garelis, kitą Vy
tautas Petrui. Fifty-fifty lai
mėjo Povilas Lapenis. Ska
numynų stalą aukojo Petie 
Brozowski ir Lynn Biliūnas; 
virtuvėje viską paruošė An
tonette Garelis; jai pagelbėjo 
Emma Rye, Estelle Smith, 
Ann Balchūnas ir Clem Po- 
tocki. Buvo linksmas ir ma
terialiai pavykęs Vakaras.

: v ' Stefanija

London. — Nutrūkus pasi
tarimams tarp National Coal 
Board ir mainerių unijos dėl 
47 savaites trunkančio strei
ko užbaigimo, apie trys tūks
tančiai mainerių sugrįžo į 
kasyklas, nes neturi iš ko 
pragyventi.

Peking. — Čia lankėsi Ta
rybų Sąjungos delegacija ir 
pasirašė sutartį su Kinija dėl 
sumodėrninimo kinų pramo
nės, ypač tų įmonių, kurios 
Kinijoj buvo pastatytos apie 
1950-uosius metus, Tarybų 
Sąjungai padedant.

ST. PETERSBURG, FLORIDA

MIRUS

Mary Wilkowsky
Reiškiame gilią užuojautą jos dukroms, Margaret 

Alexander and Ar della Yutis of Pinellas Park; 
sūnui John, St. Petersburg; 9 anūkui; 10 pro-anu- 
kių ir daugeliui idėjos draugų. Gaila netekus geros 
draugės. *

Liūdim,
ST. PETERSBURG, FLA. LLD KUOPOS 

NARIAI IR VALDYBA

ST. PETERSBURG, FLA.

MIRUS

Mary Wilkowsky
1985 m. Vasario 4 d.

Reiškiame gilią užuojautą dukroms Margaret 
Alexander ir Ardelle Yutis, sūnui John, anūkams 
ir proanūkams, ir visiems giminėms pažįstamiems 

, ir draugams.
Žinokite, kad ir mes kartu liūdime netekę 

mylimos draugės.

LITHUANIAN SENIOR CITIZENS CLUB 
VALDYBA IR NARIAI 

St. Petersburg, Fla.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Mikas Detroitietiš
[Mikas Masys]
Mirė 1973 metų kovo 7 dieną

/ Jau dvylika 'metų, kai mūsų mylimiausias 
atsiskyrė nuo mūsų visiems laikams. Kiekvieną 
dieną jo ilgimės ir mintyse kartojame šiuos 
žodžius:

“gyvenimą užbaigei ir užmerkei akis, 
Amžinu miegu ramiai užmigai, 
Nustojo tau plakusi pailsusi širdis, 
Savo mylimą dukrą Stefaniją
Ir žmoną Teofilę liūdėt palikai.......... ”

Brangusis, ilsėkis ramiai savo nameliuose Wood
lawn kapinių įsienyje. Mes Tave nuolat lankysime, 
liūdėsime ir niekados nepamiršime.

Liūdinčios žmona TEOFILĖ ir 
dukra STEFANIJA

DETROIT, MICHIGAN

MIRUS

Frank P. Nakas
1985 m. Sausio 9 d.

reiškiame gilią nuoširdžią užuojautą žmonai So
phie, dukrai Violet, anūkams Raymond, Tim ir 
Sara; proanūkei Stephanie, visiems giminėms gyv. 
JAV ir Tarybų Lietuvoj, bei įdėjos draugams.

Žinokite, kad ir mes 
mylimo draugo.

Mike Stunskas
Pat Stunskas
Frances Clark'
Anna Daukus
Kęstutis Garelis
Antonette Garelis
Tony Vasaris
Millie Vasaris
Bessie Klimas
John Urbon
Lillian Gugas

kartu liūdime netekę

Ruby Jeske 
Emily Daskus 
Servit Gugas 
Albert Litvin 
Albena Litvin 
Anna Dočkus 
George Janonis 
Frank Yoshonis 
Vincas Kirvela 
Teofile Masienė 
Ruth Gugas

Stephanie Masis

MIAMI, FLORIDA

MIRUS

/ Juozas Paukštaitis
' 1985 m. Sausio 31 d.

Reiškiame gilią užuojautą mūsų mielai draugei 
Marytei Paukštaitienei. Linkime ištvermės jos 
liūdesio valandoj. Mes taipgi liūdime netekę 
mylimo draugo.

Adelė ir Felixas Lupshevičiai
Tessie Stočkienė
Ona Jamison
Mildred Stensler
Victor Becker

A



6-TAS PUSLAPIS

Worcester, Mass.
Vasario-Feb. 10 d., eida

mas 63-uosius metus ligoni
nėje mirė Albertas Daukšys- 
Albert Dupsha. Albert buvo 
ilgametis, nuoširdus priete- 
lius ir bendradarbis ir solis
tas Brooklyno “Aido” choro 
renginiuose. “Aido” choras 
širdingai užjaučia A. Dupšo 
gimines, artimuosius ir drau
gus. “Aido” choras

MŪSŲ BIČIULIO 
NETEKUS

1985 metų vasario 3 dieną 
Palmeryje, Mass., mirė se
nas laisviečių bičiulis Alber
tas Dupsha (Daukšys).

Albertas Dupsha gimė 
Worcesteryje 1921 metų lap
kričio 12 dieną. Jo tėvai 
buvo išeiviai iš Lietuvos, iš 
Dzūkijos. Motinai mirus, nuo 
3 metų jį augino Helen Gur- 
skienė. Albertas' nuo mažu
mos turėjo muzikinį talen
tą — dar būdamas berniu
kas, deklamavo eilėraščius 
nuo Endicott Hall scenos. 
Vėliau dainavo — solo ir 
operetėse. 1969-1971 metais 
buvo Worcesterio “Aido” 
choro direktorius. Albertas 
Dupsha buvo aktyvus Lietu
vių Darbininkų Susivienijimo 
narys, praėjusiais metais jis 
buvo vienas labai pavykusio

MIRUS

Albert Dupsha
Lietuvių Darbininkų Susivienijimo veikėjas, gyve
nęs Worcester, Mass., mirė eidamas 63-iuosius 
metus. Albertas taipgi buvo lietuvių liaudies dainų 
propaguotojas-solistas. Gilią užuojautą giminėms, 
visiems artimiesiems ir draugams, reiškia

L.D.S. 1-OJI KUOPA

MUNSON, MASS.

MIRUS

Albert Dupsha
Reiškiame gilią nuoširdžią užuojautą dukroms 

Jacqueline Award, Sandra Perrin ir Joanne 
Dupsha, sūnums Michael ir Stephen, sesutei 
Yvonne Šnaras, broliui William, anūkams ir 
visiems giminėms, draugams ir pažįstamiems.

Mes visi kartu liūdime netekę mylimo draugo.
Amelia ir Walter Yuskovic
Aldona DeVetsco 
Servit ir Ruth Gugas 
Anne Yakstis 
Olga Margos
Mary ir Carmen Mastropaolo 
Aldona ir Andrew Anderson 
Diana ir Frank Witkus 
Ruth Bell
Clem ir Bertha Strauss 
Karen Edis\

MIRUS
I

Albert Dupsha-Daukšai
WORCESTER, MASS.

Reiškiame gilią užuojautą jo šeimai, artimie 
siems, giminėms, pažįstamiems ir draugams.

Liūdime netekę gero veikėjo ir dainininko.
0. Babarskienė
V. Becker
K. Bender
I. Bimbienė
N. Buknienė
O. Čepulienė
O. Jamison
A. Katinas
J. Katinas
B. ir W. Keršuliai 

N. ir P. Ventai

LDS seimo Sturbridge, 
Mass., organizatorių.

Dupsha visada didžiavosi 
savo lietuviška kilme. 1970 
metais išsipildė jo sena sva
jonė — pamatyti tėvų gimti
nę Lietuvą. Jis pamatė tėvų 
žemėje naują gyvenimą, dai
nuojančius, linksmus Lietu
vos žmones. Ruošėsi Alber
tas į Lietuvą ir šią vasarą . . .

Albertas Dupsha buvo ži
nomas daugelyje Amerikos 
lietuvių kolonijų — Bostone, 
New Yorke, Chicagoje. Jo 
tenorą girdėjusi publika bu
vo sužavėta Alberto balsu ir 
atostogaudamas Floridoje, 
Albertas koncertuodavo lie
tuviams klausytojams lietu
viškai dainai. Muzikai jis 
atidavė savo sielą, savo gy
venimą. Daug kartų jį suti
kome “Laisvės” salėje, 
“Aido” choro koncertuose.

Visi su meile prisimename 
Albertą — jo draugiškumą, 
darbštumą, jo dainas. Tie, 
kurie bendravo su Albertu, 
neužmirš jo nuostabios šir
dies. Du šimtai žmonių atėjo 
atsisveikinti su Albertu va
sario 6 dieną.

Liko mūsų tarpe viena tuš
čia vieta. Toks jau gyveni
mas. Visi mes turime jį tik 
vieną ir skaudu, kad pasi
traukti iš jo tenka stipriam, 
nuoširdžiam draugui, kuris 
tą gyvenimą taip mylėjo.

Irena Janulis

A. ir F. Lupshevičiai 
W. Malin
P. Meškėnas *
A. Mitchell
K. Rušinskienė
N. ir E. Shumbris
S. Stasiukaitienė
M. Stensler
T. Stockienė
A. ir A. Stupurai

Worcester Evening
Gazette

ALBERT R. DUPSHA, 
AT 63:

PUBLIC WELFARE 
DIRECTOR
' ‘ I

Monson. — Albert R. 
Dupsha, 63, of 14 Ely Road 
died yesterday in Wing Me
morial Hospital, Palmer, af
ter an illpess.

Mr. Dupsha was director 
of the Palmer office of the 
State Department of Public 
Welfare, where he worked 
for more than 30 years.

He leaves two sons, Mich
ael A. Dupsha of East 
Brookfield and Stephen C. 
Dupsha of Monson; three 
daughters, Jacqueline R., 
wife of Robert J. Award, 
Sandra M., wife of John W. 
Perrin, both of Warren and 
Joanne T. Dupsha of Pal
mer, a brother, William 
Dupsha of Oxford; a sister, 
Yvonne Šnaras of Worcester 
and 10 grandchildren.

Born in Worcester, he was 
a son of Bernard and Tophe- 
lia (Duncewicz) Dupsha, and 
attended Clark University in 
Worcester.

He lived in Warren many 
years before moving to Mon
son 14 years ago.

Mr. Dupsha was a mem
ber of,' the Association of 
Lithuanian Workers of 
America, Massachusetts As
sociation of Relief Officers, 
Public Administrators Asso
ciation, the Conference 
Board of the State Depart
ment of Public Welfare, and 
a former member and regio
nal Vice President of the 
Parent-Teacher Association.

Funeral services will be at 
10 a.m, Feb,..6 in Pillsbury 
Funeral Home, Old West 
Brookfield Road, Brookfield.

After cremation, burial 
will be at the convenience of 
the family.

Calling hours at/the fune
ral home are 2 to 4 and 7to 
9, Feb. 5. >

The family requests flow
ers be omitted. Donations 
may be made instead to St. 
Patrick’s Church Memorial 
Fund, Church Street, Hins
dale, Mass. 01235.

Worcester Evening 
Gazette

“LAISVĖ”

ANTHONY GLOBICH 
MARY SIENKIEWICZ.

Wilkes-Barre, Pa.

Brooklyn, N. Y.

Vasario-Feb. 11 d. eidamas 
68-uosius metus mirė Jurgis 
(George) Kazakevičius. Po 
karo kelis metus Jurgis mo
kė “Aido” chorą. Buvusiam 
choro mokytojui “Aido” cho
ras išreiškė gilią širdingą 
užuojautą žmonai Valerijai, 
sesutei Florince, dukteriai 
Joyce, žentui Emil, ir vi
siems kitiems giminėms ir 
draugams.

“Aido” choras

Moterų dienos 
minėjimas kovo 10

Tarptautinės Moterų Die
nos minėjimas įvyks kovo 10 
d. “Laisvės” salėje, Ozone 
Park, N. Y.

Minėjimą rengia Aido cho
ras.

Vėliau bus pranešta dau
giau. N. B.

Senokai sveikatoje nega
luoja mūsų redaktorė Ieva 
Mizarienė, o prieš apie 8 
savaites jos sveikata dar pa
blogėjo. Dabar džiugu pra
nešti, kad Ievutės sveikata 
gerėja.

PENKTADIENIS, VASARIO [FEBRUARY115, 1985

Žiemos švenčių ir 
Naujųjų Metų proga

Nuoširdžiai sveikiname visus mūsų gimines, 
draugus ir bičiulius čia Amerikoje ir Tarybų 
Lietuvoje.

Linkime visiems geriausios laimės ir stiprios 
sveikatos. Lai būna taika visame pasaulyje!

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Vincentas Cižauskas
Mirė 1984 m., rugsėjo 12 d. sulaukęs 79 metų 

amžiaus. Jis gimė Duryea, Pa. 1904 metais rugsėjo 
29 d. Velionis mokėjo su visais gražiai sugyventi, 
už tai įsigijo daug artimų draugų, kurie liūdi jo 
netekę.

Ilsėkis ramiai mano mylimas Vincentai. Aš tavęs 
niekad nepamiršiu.

Dėdė-ANTANAS GLOBlClUS
Wilkes-Barre, Pa.

LAIŠKAI }
L-

Gerbiamas Povilai,

Jūsų gyvenime 75 kartus 
Žemės Planetoje pasikeitė 
metų laikai.

75 metų ilgumo kelią nuke
liavote iš savo vaikystės iki 
šios gimimo dienos! Ir galite 
drąsiai tvirtinti — gyveni
mas gražus su savo gyveni
miškomis problemomis, ne
sklandumais. Ir malonus, kai 
ateina gimimo diena, lydima 
draugiškų sveikinimų ir nuo
širdžių linkėjimų.

Gimimo ?dienos proga linki
me Jums, Povilai, sveikatos, 
kad ilgai Jūsų darbščios ran
kos būtų darbingos, kad ilgai 
plaktų širdis ir visiems už
tektų meilės šilumos.

Bučiuojam

Vaclovas, Jūratė, Marius 
Sakalauskai

WOODHAVEN, N. Y.

MIRUS p*

* George Kazakevich
Reiškiame giliausią užuojautą jo žmonai Valerie, 

dukrai Joyce, sesutei Florence ir visiems gimi
nėms, draugams ir pažįstamiems.

Mes visi liūdime netekę mylimo draugo. 
Amelia ir Walter Yuskovic 
Aldona DeVetsco

- Amelia Young 
Helen Jeskevičiūtė 
Ruth Bell
Aldona ir Andrew Anderson 
Olga Margos 
Vito Žilinskas 
Anne Yakstis
Karl Bender
Use Bimba
Aldana Katinas 
John Katinas 
William Malin 
Sophia Stasiukaitis 
Paul ir Nellie Venta

Vladas Račkauskas
Mirė 1978 m. sausio 27 d.

Jau suėjo šešeri metai nuo jo mirties, bet vis dar 
negaliu pamiršti. Tik tiek galiu tarti: Ilsėkis 
gražiose Lietuvių kapinėse.

? Tavo žmona—ANTOSĖ RAČKAUSKIENĖ
Miami, Florida

BRIEFS
As a result of a very successful and. enthusiastic May 1984 

tour of the German Democratic Republic and Czechoslova
kia, Association for American-Soviet Friendship are 
returning to Prague and East Berlin to enjoy the Spring 
Music Festivals and to celebrate the 300 Birthday 
Anniversaries of J. S. Bach and F. Handel. For more 
information call 516-623-0076. '

♦ * ♦
Have you noticed that your telephone bills are getting 

higher and higher. In “Public Citizen” it says:
Dear Friend,

Beware. You are about to be robbed.
In the coming months, right before our eyes, AT&T and 

other long-distance telephone companies plan to commit 
one of the biggest, boldest consumer ripoffs in history. 
Their “take”? More than $6.5 billion.

On top of this, local phone companies in 32 states are 
seeking over $9 billion in rate increases.

We call it “The Great Telephone Robbery.” No one will 
ambush a Brink’s armored truck. No guns will be fired. 
But this heist will surpass anything that Jesse James ever 
imagined. ’ '

That’s because this robbery will be the “perfect crime.” 
It will be conducted “legally,” with the collusion of our own 
government — Congress, President Reagan, and the 
Federal Communications Commission (FCC). The victims 
will be you and me, residential telephone ratepayers.

And there was more about how things are done and 
what we can do about it. Next time think about that.

♦ * ♦ - i

Nellie Shumbris gave me an interesting article titled 
Lithuanian Women Who Ruled Russia. In that article it 
says that it’s ironic that it took so long for a woman to 
break into the top American politics. Women as rulers and 
political leaders have not been unknown in other countries. 
England and Russia among them. In the case of Russia, 
several women have been rulers, two were Lithuanian. 
One was Elena Glinskaya, who was described as a 
“beautiful Lithuanian virgin . . . dark, passionate . . . 
educated ...” She was the niece of one Lithuanian noble of 
Tartar origins. She proved to be an effective ruler.

The second Lithuanian woman to rule over Russia was 
Martha Skavronskaya, an illiterate Lithuanian, has been 
described as a “comely sturdy girl whose dark eyes and full 
figure attracted attention.”

Martha, in the space of two years, moved from her 
war-ravaged home to the royal bed of Peter the Great. 
Lithuanian peasant woman became the Czarina Catherine, 
bearing Peter 12 children over the course of 20 years, one 
of whom, Elizabeth, became Empress of Russia.

When Peter died Catherine became the first woman to 
ascend the Russian throne as Empress in her own right.

* ♦ ♦
Well known activist Paul Venta celebrated a very 

important birthday — 75th. We wish him another 75. He 
has done very good work in our organizations and we also 
honor him as a Spanish war veteran. He was one of these 
brave young men who went to fight fascism in a combat 
risking his life. We are happy that we still have him with 
us and hope he will carry on his important work in our 
organizations.

POKASSET, MASS.

MIRUS

Andrew Zaruba
Reiškiame širdingą užuojautą jo mylimai dukre

lei Olgai Cartwright ir anūkei Bonnie O’Connell, 
Nancy ir Richard Cartwright is visiems giminėms 
bei artimiesiems ir draugams.

Mes liūdime netekę nuoširdaus draugo.
. Anna ir Steve Janus 

Pranas Preibis 
Monica Trakimavičienė. 
Elizabeth Kurulienė 
Elizabeth Repshis 
Attilio ir Olga Strapponi 
Julia Družas 
Victor Kavoliūnas

Norwood, Mass.
Paul and Nellie Venta with their first grandchild, Lance, 
who is 5 years old. Their second grandchild, Mindy Jane, is 
six months old.

HAVERHILL, MASS.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Gerb. Redakcija
Prašau pasveikinti per 

“Laisvės” laikraštį mano bro
lį Povilą Ventą,

Jubiliejaus proga
75 metais Vasario 25 d.

prašo sesuo iš Kauno 
Vaitovnienė Berta

Kiekvienas žmogus keliauja 
tais pačiais smėlynais bet ne 
visi palieka vienodas pėdas 
tuose smėlynuose.

Dantė
• Tad tegul tavo pėdos buna 
gilios ir teisingos. Brangus 
brolau Jubiliejaus proga*

linkime mes Tau
Sesuo Berta ir Nikolo

Kaunas 1985.1.17

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

Sveikiname su garbingu 75 
metų jubiliejumi.

Klaipėda
K. Vizbaras




