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KRISLAI
Po žieminių švenčių 
Naudinga visai žmonijai 
Stoka gydytojų
Balsas iš kalėjimo 
Baisi neteisybė
Džiugios naujienos

A. BIMBA
Nuo dabar visi ir visos visą 

dėmesį kreipkime į stiprini
mą mūsų pažangiosios spau
dos ir pažangiųjų organizaci
jų. Stenkimės nugalėti visus 
sunkumus ir trūkumus. Ne- 
bevilkinkime pasimokėti na
rines duokles į Lietuvių Lite
ratūros Draugiją ir Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimą. 
Prie pirmos progos doleriu 
kitu paremkime “Laisvę” ir 
“Vilnį.”

Tarybų Sąjungos parla
mentinės delegacijos pirmi
ninkas Boris Bonomarev su
sitikime su mūsų Kongreso 
nariais kalbėjo apie neapsa
komai didelę reikšme Jungti
nių Valstijų ir Tarybų Sąjun
gos santykių. Geri santykiai 
labai reikalingi ir naudingi 
ne tik šioms abiems šalims, 
bet ir visai žmonijai.

Iš savo pusės, sakė Pono
marevas, Tarybų Sąjunga 
dėjo, deda ir dės visas pa
stangas tuos santykius plėsti 
ir gerinti.

Reikia tikėtis, šis parla
mentinėmis delegacijomis 
apsikeitimas žymiai prisidės 
prie tų santykių pagerinimo. 
0 kad juos gerinti reikia, tai 
kiekvienam mūsų amerikie
čių turėtų būti aišku. Ypač 
mūsų Kongrese reakcinės jė
gos, vadovaujamos sen. 
Jacksono, atkakliai priešina
si tų santykių gerinimui.

Iš Washington© atsiunti
mas poros ar penketo desėt- 
kų gydytojų į mūsų New 
Yorko miesto skurdžiais ap
gyventus rajonus neišspręs 
gydytojų stokos problemos. 
Didelė gydytojų stoka jau
čiama visuose didmiesčiuose. 
Jiems patiems tenka šią ne
lengvą problemą išsispręsti.

Kunigas Ben Chavis, drą
sus kovotojas už taiką, vie
nas iš neteisingai nubaustųjų 
“Wilmington 10” ir su jais 
laikomas už grotų, laiške šio
mis dienomis įvykusiai pa
saulinės taikos sąjūdžio vadų 
konferencijai ragino juos jų 
reikalą iškelti Jungtinėse 
Tautose. Lai visas pasaulis 
susipažįsta su “Wilmington 
10” likimu.

Dvasiškio Chavis patari
mas labai geras. Jis turėtų 
būti įvykdytas artimiausioje 
ateityje.

Štai 17 didžiulių korporaci
jų, kurių pelnas kartu 1976 
metais siekė $2,500,000,000, 
kurios valdžiai nemokėjo mo
kesčių (taksų) nė sudilusio 
dolerio! Šių gigantų tarpe 
matome, tarp kitų, U. S. 
Steel, Bethlehem Steel, 
Armco Steel ir National 
Steel!

O kitos 41 kompanija, ku
rių pelnas kartu buvo $29,- 
600,000,000, temokėjo taksų 
10 procentų, nors pagal įsta
tymus turėjo mokėti 48 pro
centus!

Kapitalistiniai parazitai su
randa būdus išsisukinėjimui 
nuo taksų mokėjimo. Ir mū
sų valdžia ir Kongresas nei
ma jų už pakarpos . . .

GRIEŽTAI PANEIGIA
JAM KALTINIMĄ

Vasario 1 dieną tapo sua
reštuoti amerikietis Ronald 
L. Humphrey ir Vietnamo 
Socialistinės Respublikos 
Jungtinėse Tautose delegaci
jos pirmininkas Din Ba Thi.

Jis nesitrauksiąs 
iš klubų

William Webster
Prezidento Carterio kandi

datas į F. B. L (Federal 
Bureau of Investigation) di
rektorius William Webster 
prisipažino, kad jis priklauso 
net 4 klubams, kurių durys 
juodiesiems amerikiečiams 
yra kietai uždarytos. Jis iš jų 
jokiu būdu nesitrauksiąs dėl 
laimėjimo direktoriaus vie
tos.

Televizorių 
gamykloje dailės 
galerija!

Šiauliai. — Miesto dailinin
kai—dažni svečiai Televizo
rių gamykloje. Čia ruošiamos 
jų darbų parodos, vyksta su
sitikimai su darbininkais. 
Dailininkai talkina gamybi
ninkams apipavidalinant ce
chus, puošiant įmonės aplin
ką. Gamykloje ruošiamasi 
įkurti dailės galeriją, kuri 
šiuo metu papildoma naujai 
įsigytais dailės kūriniais. Te
levizorių gamintojai yra įs
teigę kasmetinę įmonės pre
miją už brandžiausius Šiaulių 
jaunųjų dailininkų kūrinius. 
Praėjusių metų gamyklos 
laureatais tapo grafikė R. 
Kalniūnaitė, tapytojas S. 
Prancuitis ir tekstilininkė S. 
Anikinienė.

Washingtonas. — Sveika
tos, Apšvietos ir Gerovės 
Departamento sekretoriaus 
pagelbininkas Thomas Le
muel Johns į metus pasidaro 
$78,225. Iš departamento 
gauna $47.025 algos ir iš 
valdžios $31,200 metinės 
pensijos. Aišku, kad jis ne
gali skųstis savo likimu.

Tiek laiškuose, tiek laik
raščiuose, gaunamuose iš Ta
rybų Lietuvos, labai entu
ziastiškai kalbama apie šiais 
metais vyriausybės, partijos 
ir visos liaudies didelius, 
gražius užmojus visose srity
se—žemės ūkyje, pramonė
je, apšvietoje, moksle, kultū
roje, sveikatos apsaugoje. 
Mes iš tolimo užjūrio galime 
mūsų gimtąjį kraštą tik nuo
širdžiausiai pasveikinti ir pa
linkėti sėkmės!

Pentagono militaristai 
protestuoja ir reikalauja

SENATAS UŽ GYRĖ
PAVOJINGA BILIŲ

Abudu kaltinami šnipinėji
mu. Vietnamiečiui įsakyta 
tuoj šią šalį apleisti.

Bet Thi ir Vietnamo vy
riausybė jam daromą kaltini
mą griežtai užginčija. Thi 
sako, kad jis jokiu šnipinėji
mu niekada neužsiimdinėjo. 
Be to, girdi, Amerikos vy
riausybė neturi teisės Jung
tinių Tautų diplomatus bei 
šiaip veikėjus areštuoti ir 
deportuoti. Bet mūsų vyriau
sybė kreipia dėmėsi į 1947 
metais padarytą sutartį, kuri 
jai tokią teisę suteikia. Ji 
turi teisę areštuoti ir paša
linti Jungtinių Tautų veikė
jus, kurie, už savo oficialių 
pareigų ribų, užsiima Jungti
nėms Valstijoms kenksminga 
veikla.

Thi atsisako įsakymą vyk
dyti.

Įdomu, kuo šis ginčas baig
sis. Jis yra pirmas Jungtinių 
Tautų istorijoje.

Pasmerkė JAV 
politiką

Roma. — Italijos Komunis
tų Partija griežtai pasmerkė 
Jungtinių Valstijų kišimosi į 
Italijos vidaus reikalus politi
ką. Partijos sekretorius En
rico Berlinguer pareiškė: 
“Jungtinių Valstijų kišimasis 
į Italijos naminius reikalus 
yra netoleruojamas ir neleis- 
tingas.” Jis sako, kad komu
nistai tebesilaiko savo siūly
mo krizei nugalėti, sudaryti 
tautinės vienybės vyriausy
bę, į kurią įeitų ir Komunistų 
Partijos atstovai.

Bijodami užsitraukti Jung
tinių Valstijų rūstybę, krikš
čionys demokratai komunis
tų pasiūlymą atmeta. Bet jie 
sutinka parlamente su komu
nistais tartis įvairiais klausi
mais ir net daryti sutartis.

Berlynas. — Demokratinės 
Vokiečių Respublikos (Rytų 
Vokietijos) Taikos Taryba 
pasmerkė North Carolina 
valstijos gubernatorių Hunt 
už atsisakymą dovanoti 
bausmę kovotojams už taiką 
“Wilmington 10.”

Nauja senatorė

Madame Senator— 
Muriel Humphrey

Washingtono demokratų 
rateliuose jaučiamas didelis 
pritarimas paskyrimui velio
nio senatoriaus Hubert Hum
phrey žmonos Mrs. Mūriai 
Humphrey užimti jo vietą 
Senate. Ypač vicepreziden
tas Mondale ją giria. Mrs. 
Humphrey esanti politiniai 
aukštai apsišvietusi, protin
ga, aktyvi moteriškė ir gerai 
susipažinusi su senatorės pa
reigomis. Mrs. Humphrey 
tos aukštos ir atsakingos vie
tos pareigas pradėjo eiti su 
praeitu pirmadieniu.

daugiau lėšų ginklavimuisi

Gynybos sekretorius Harold Brown [dešinėje] ir militarinių 
jėgų štabo pirmininkas generolas George S. Brown Atsto
vų Rūmuose laike apklausinėjimo.

Washingtonas. — 72 bal
sais prieš 15 Senatas užgynė 
“Criminal Code Bill” arba “S. 
1437,” kuris labai pavojingas 
darbininkų judėjimo intere
sams. Jeigu jis taptų įstaty
mu, samdytojų ir valdžios} 
būtų panaudojamas prieš! 
streikus, pikietus ir kitokias ‘ 
organizuotų darbininkų pro- ' 
testo formas. Dabar jam pa- I 
našus “Bill 6869” eina At
stovų Rūmų svarstymui. Dar 
yra darbo unijoms ir kito
kioms liaudies organizaci
joms progos protestais At
stovų Rūmus priversti jį at
mesti.

Daugelį amerikiečių labai 
nustebino senatorius Ed
ward Kennedy, kad jis, kuris 
savo laiko liberalu, balsavo 
už šį bilių. Tas tik parodo, 
kaip negalima taip vadina
mais “liberalais” pasitikėti.

Sen. Edward Kennedy

Washingtonas. — 'Penta
gono militaristai labai nepa
sitenkinę Ginklų Kontrolės ir 
Nusiginklavimo Valdybos ra
portu apie neutroninės bom
bos prasmę ir reikšmę. Ra
porte pabrė^iaina, kad šio 
naujo karo pabūklo gamini
mas ir išdėstymas Vakarų 
Europoje žymiai padidintų 
branduolinio karo galimybę.

Labai padidėjęs 
prekybos deficitas

Federalinis Prekybos De
partamentas pranešė, kad 
šios šalies prekyba su užsie
niais pernai davė net $26,- 
700,000,000 deficito, tai yra 
už tiek daugiau produktų bu
vo importuota, negu ekspor
tuota. Kaltinamas naftos- 
aliejaus importas. 1977 me
tais naftos buvo importuota 
už $44,300,000,000. Tai visu 
desėtku bilijonų dolerių dau
giau, negu buvo 1976 m.

Prekybos Departamentas 
sako, kad tokio didelio defici
to ši šalis nebuvo turėjusi 
visoje savo istorijoje.

GUBERNATORIAI VYKS 
I KINIJĄ

Washingtonas. — Net sep
tynių valstijų—Iowa, Monta
na, Nevada, Oregon, Penn
sylvania ir South Carolina— 
kovo mėnesį vyks į Kiniją 
pasitarti su kiniečiais bend
rais reikalais. Tai bus pir
moji tokia delegacija per pa
skutinius 14 metų. Delegaci
ją sudaro ir siunčia Naciona
linis Gubernatorių Susivieni- 
mas ir Nacionalinis Komite
tas Jungtinių Valstijų—Kini
jos Santykių Reikalais. Gu
bernatoriai ten viešės tarp 
kovo 4 ir 19.

Militaristai bijo, kad rapor
tas gali pakeisti Kongreso 
nusistatymą ir kad jis gali 
atšaukti paskyrimą lėšų 
bombos gaminimui.

Iš savo pusės, militaristai 
reikalauja, kad militarinis 
biudžetas būtų per ateinan
čius penkerius metus didini
mas, kasmet pridedant dau
giau kaip 11 bilijonų dole
rių—taip, jog pabaigoje pen- 
kerių metų laikotarpo, jis jau 
būtų net 56 bilijonais dole
rių, negu šių metų biudžetas, 
kuris didesnis 117 bilijonų 
dolerių! Vadinasi, tėra 1983 
metais šios šalies metinis mi
litarinis biudžetas siektų 
apie 173 bilijonus dolerių!

t

Naciams suteiktas 
leidimas 
demonstruoti

St. Louis. — Nacių taip 
vadinamai Nacionalistinei 
Amerikos Socialistų Partijai 
jau suteiktas leidimas kovo 
11 dieną demonstruoti gatvė
mis su aukštai iškelta svasti
ka. Miesto gyventojuose di
delis pasipiktinimas valdžios 
pasielgimu. Laukiama jų ak
tyvaus pasipriešinimo, jeigu 
leidimas nebus atšauktas.

Washingtonas. — Senatas 
užgyrė bilių, kuris prideda 
prie Nacionalinio Redwood 
Parko Kalifornijoje 48,000 
akrų. Tas esą reikalinga ap
saugojimui nuo išnaikinimo 
pasaulyje seniausių ir aukš
čiausių medžių, raudonme
džiais vadinamų.

Socialistinė Kuba 
džiaugiasi prekyba

Havana. — Kubos užsieni
nės prekybos ministras Mar
celo Fernandez sako, kad 
dėka prekybos su socialisti
niais kraštais, Kubai pavyko 
sėkmingai atsilaikyti prieš 
Jungtinių Valstijų ir kitų ka
pitalistinių šalių boikotą. 
Ypatingai klesti Kubos pre
kyba su Tarybų Sąjunga.

JOKIO RADIACIJOS 
PAVOJAUS NEBUVO 
IR NĖRA

Edmonton, Alberta. — 
Kanados ir Jungtinių Valsti
jų mokslininkai tebeieško ta
rybinio branduolinų jėga 
operuojamo satelito “Kosmos 
954” nukritusių likučių. Bet 
jau rastos dalys parodo, kad 
nuo jų nebuvo ir nėra jokio 
radiacijos pavojaus.

Nedarbas šioje 
šalyje sumažėjęs

Washingtonas. —- Prezi
dentas Carteris ir kiti jo 
valdžios žmonės labai džiau
giasi Darbo Statistikų Biuro 
vėliausiu pranešimu apie 
darbų padėtį. Pranešime sa
koma, kad per sausio mėnesį 
nedarbo lygis nukrito vienu 
procento dešimtadaliu (.01) 
tai yra nuo 6.4 proc. iki 6.3 
procento. Tai esąs įrodymas, 
kad mūsų šalies ekonomika 
gerėja. Bet vis tiek mes 
šiandien dar turime 
6,226,000 bedarbių.

Apsidžiaugęs Statistikų 
Biuro raportu, Darbo Statis
tikų komisionierius Mr. Ju
lius Shiskin sako: “Kai kurie 

I žmones netiki, kad mūsų 
ekonomija eina geryn. Bet ji 
eina geryn. Tą parodo skai
čiai.”

Kaip žinia, darbo unijos 
kaltina Darbo Departamen
tą, kad jis savo raportuose 
bedarbių skaičių sumažina 
keliais milijonais.

ŽYMIAI PADIDINO 
GRŪDŲ PIRKIMĄ 
AMERIKOJE

Agrikultūros Departamen
tas praneša, kad Tarybų Są
junga šiemet Jungtinėse Val
stijose pirks 9,400,000 tonų 
grūdų. Tai gerokai daugiau, 
negu prieš porą metų pada
ryta sutartis reikalauja. Pa
gal tą sutartį, per penkerius 
metus Tarybų Sąjunga pri
valo kasmet pirkti minimum 
6,000,000 tonų.

Protinga ir naudinga
programa

AMERIKOS GINKLAI 
MOROKUI

Prez. Carterio administra
cija informavo Kongresą, 
kad ji ruošiasi parduoti Afri
kos kraštui Morokui karinių 
lėktuvų ir helikopterių. Mili- 
tarinės pagalbos sutartis bu
vus pasirašyta 1960 metais. 
Lėktuvai ir helikopteriai da
bar esą reikalingi karui su 
partizanais.

IŠMETĖ IŠ DARBO 
2,963 DARBININKUS

Rochester, N. Y. — East
man Kodak Company prane
ša, kad ji 1977 metais šiame 
mieste savo įmonėse darbi
ninkų skaičių sumažino 6.5 
procento. Tai reiškia, kad iš 
darbo tapo išmesta 2,963 
darbininkai. 1976 metais tose 
įmonėse dirbo 49,000 darbi
ninkų.

Samdytojai mano, kad li
kusieji darbininkai pagamins 
tiek pat fotoaparatų kaip ir 
pirmiau, ir jiems liks dau
giau pelno. Samdytojams ne
rūpi, kokio likimo susilaukė 
atleistieji trys tūkstančiai al- 
ginių vergų.

New Orleans. — Prieš ke
lias dienas čia sugedo didžiu
lis laivas, gabenantis neap
dirbtą aliejų. Iš jo išsiliejo 
apie 200,000 galionų aliejaus 
ir užteršė vandenį.

Washingtonas. — Jungtinės Amerikos Farmų Darbinin
kų Unijos prezidentas Cesar Chavez (kairėje) sveikinasi su 
Darbo sekretoriumi Ray Marshall. Jie tik pasirašė sutartį, 
pagal kurią valdžia suteikia unijai $500,000 pamokymui 
anglų kalbos unijos narių, kurie jos nemoka. Kaip žinia, 
mūsų Vakaruose daug farmų darbininkų yra meksikiečiai, 
kurie anglų kalbos nemoka.

Cesar Chavez yra vienas pažangiausių ir kovingiausių 
šios šalies darbo unijų judėjimo vadų. Jo vadovaujamai 
unijai pavyko iškovoti daugelio stambiųjų ūkių pripažini
mą.
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Karštai diskutuojamas 
klausimas

Tirštai žydu apgyventame Chicagos priemiestyje Skokie 
plačiai pradėjo reikštis amerikoniški naciai-hitlerininkai. Jų 
vėliava—Svastika. Prieš kiek laiko jie buvo sumanę ruošti 
viešą demonstraciją, gatvėmis žygiuoti po aukštai iškelta 

.savo vėliava. Vietos gyventojai susirūpino. Jiems pavyko 
iš vietos teismo gauti uždraudimą arba indžionkšiną. 
Hitlerininkai apeliavo į Illinojaus Valstijos Aukščiausįjį 
Teismą prieš vietos teismo patvarkymą. Girdi, pagal šios 
šalies konstitucijos teisių bilių, mes turime teisę maršuoti 
ir visaip kitaip veikti.

Na, ir Aukščiausiasis Teismas užgyrė jų apeliaciją, 
panaikindamas žemesnio teismo uždraudimą. Vadinasi, 
nacių veikla yra legali ne tik Skokyje, bet visoje Illinojaus 
valstijoje.

Su tuo, žinoma, reikalas nepasibaigs. Jis pereis i šalies 
Aukščiausiojo Teismo rankas.

Dabar, laukiant Aukščiausiojo Teismo nuosprendžio, eina 
aštrios diskusijos. Jau turime dvi aiškias nuomones—vieną 
už, o kitą prieš nacių-hitlerininkų veiklos legalizavimą. 
Pirmąją, tai yra už nacių sąjūdžio legalizavimą, pateikia 
stambiojo kapitalo organas “The N. Y. Times.” Sausio 31 
d. laidoje dienraščio redakcija bažijasi, kad ji amerikoniškų 
nacių ir jų veiklos neužgiria, kad jų veiklai nepritaria, kad 
jai yra priešinga, bet vardan žodžio laisvės, kurią mūsų 
konstitucija užtikrina visiems amerikiečiams, ji Illinojaus 
Aukščiausiojo Teismo sprendimui pritaria ir pataria šalies 
Aukščiausiajam Teismui padaryti tą patį—užgirti naciams 
teisę maršuoti mūsų miestų gatvėmis su aukštai iškelta 
svastika!

Kaip tik priešingą poziciją užima dienraščio “Daily 
World” redakcija, kuri šiuo klausimu kalba visos šios šalies 
pažangiosios visuomenės vardu. Vasario 1 dienos laidoje ji 
griežčiausiai pasmerkia Illinojaus Aukščiausią Teismą už 
pripažinimą naciams teisės po svastika maršuoti Skokie 
gatvėse. Ji nacių veiklą vadina kriminališka veikla ir 
reikalauja ją uždrausti. Ji mums primena, kaip nesvietiškai 
brangiai žmonijai kainavo anais metais toleravimas'nacių ir 
jų veiklos Vokietijoje. Kaip žinia, jis davė pasaulinį karą, 
ant kurio aukuro buvo-sudėta apie 40 milijonų žmonių 
gyvybių!

Netenka abejoti, kad Illinojaus Aukščiausiojo Teismo 
sprendimo padrąsinti, naciai paskelbė, kad kovo mėnesį jie 
laikys savo partijos, kurią jie vadina “Nacionalistine 
Amerikos Socialistų Partija,” suvažiavimą St. Louis mies
te. Veikiausia Illinojaus Teismo sprendimu pasiremdama, 
miesto valdžia jau davė leidimą naciams ryšium su 
suvažiavimu ruošti viešą demonstraciją ir nešti svastiką.

V. Europa neatsilieka 
nuo Amerikos

Ne tik mūsų Jungtinės Valstijos gali “didžiuotis” savo 
bedarbių armijos skaitlingumu. Nuo jų nė per pėdą 
neatsilieka Vakarų Europos kapitalistinės šalys. Štai 
vėliausias pranešimas iš garsiojo Paryžiaus, senosios 
Prancūzijos sostinės. Jame sakoma, kad Vakarų Europoje 
šiandien yra daugiau, kaip šeši milijonai bedarbių, iš kurių 
net 40 procentų yra jaunuoliai, dar nepasiekę 25 metų 
amžiaus. Kaip žinoma, ir pas mus Amerikoje tragiškai 
didelį procentą, ypač tarp juodųjų bedarbių, sudaro 
jaunuoliai.

Šiandien pasaulyje nebėra aukštai išsivysčiusios kapita
listinės šalies, kuri sunkiai nesirgtų ekonomines krizės ir 
nedarbo liga.

Kuo tą fenomeną bando išaiškinti, pavyzdžiui, Prancūzi
jos politikieriai, ekonomistai, kapitalistai ir kai kurie darbo 
unijų vadai? Ar jie kaltina kapitalistinę sistemą? Ar jie 
stato klausimą, o kodėl nedarbu neserga Rytų Europos 
socialistinės šalys?

Nieko panašaus. Jie tebeguldo galvą už kapitalizmą. Jie 
savo žmones gąsdina visokiais išgalvotais baubais apie 
socializmą.

Kaip ilgai jiems ta negarbinga misija seksis, sunku 
pasakyti. Vienas dalykas aiškus: Toje pačioje Prancūzijoje 
vis daugiau ir daugiau darbo žmonių nustoja jais tikėti. Juk 
tik taip tegalima išaiškinti tokį didelį Prancūzijos Komunis
tų Partijos narių skaičiaus ir įtakos pakilimą. .

JAU IR KINIJA
PLEČIA TURIZMĄ

Pekinas. — Kinijos vyriau
sybė pakeitė nusistatymą tu
rizmo klausimu. Iki šiol ji 
nepageidavo turistų iš užsie
nio. Bet dabar jau spaudoje 
agituoja užsieniečius grupė
mis atvykti ir susipažinti su 
jos kraštu. Neseniai sostinė
je įvyko konferencija turiz
mo plėtimo klausimu. Joje 
dalyvavo Komunistų Partijos 
ir vyriausybės aukštieji pa
reigūnai.

United States, per 6 months $ 5.50 
Canada, Lat. Amer. 6 months $ 5.50 
Foreign countries, 6 months $ 6.50

Washingtonas. — Time 
Ine. perka dienraštį “The 
Washington Star” už 20 mili
jonų dolerių. Dienraštis pri
klauso Texas valstijos milijo
nieriui Joe L. Allbritton. Bu
vo įsteigtas prieš 125 metus!

New Yorkas. — Amerikinė 
Vėžio Draugija ragina fede- 
ralinę valdžią nutraukti taba
ko pramonės subsidavimą (fi
nansinį rėmimą) bent 10 me
tų. Rūkymas yra laikomas 
pačiu pavojingiausiu vėžio 
šaltiniu.

LAISVĖ

Kas ką rašo ir sako
DIENRAŠČIO *D. W.” 
NAUJAS VAJUS

Pažangiečių dienraščio 
“Daily World” redakcija at
viru laišku kreipiasi į visus 
savo skaitytojas, kviesdama 
juos dalyvauti šių metų laik
raščio vajuje. Laiške džiau
giamasi, kad 1977 metais 
metinis vajus buvo labai sėk
mingas. Per jį tapo į laikraš
čio išlaikymo fondą sukelta 
beveik ketvirtadalis milijono 
dolerių, o laikraščio skaityto
jų gretos paaugo net 10,000. 
Iš jų du tūkstančiai individa- 
liškų prenumeratorių.

Su vasario 1 diena prasidė
jo “Daily World” šių metų 
vajus. Jis tęsis iki gegužės 1 
dienos. Ir per šį vajų bus 
siekiama sukelti nemažiau 
kaip $250,000. Redakcija sa
vo laiške neabejoja, kad ir 
šiemet visi skaitytojai akty- 
viškai rūpinsis vajaus pasie
kimu. “Daily World” vaidina 
labai svarbų vaidmenį Ame
rikos darbo liaudies kovose 
už naują, šviesų rytojų.

SU TEISINGU 
PASIDIDŽIAVIMU APIE 
DAILĖS MUZIEJŲ

Dienraštyje “Tiesa” (sau
sio 21 d.) rašoma:
“Muziejus įsteigtas 

1940-aisiais, atkūrus Tarybų 
valdžią Lietuvoje. Šiuo metu 
jo patalpos užima keturiolika 
pastatų, kuriuose yra aštuo- 
ni filialai, saugyklos, restau
ravimo dirbtuvės. Kolekty
ve—296 darbuotojai.

Muziejuje per visą gyvavi
mo laikotarpį eksponatų pa
gausėjo nuo 1635 iki daugiau 
kaip 200,000. Jis turi 10 
pastovių ekspozicijų, per me
tus surengia vidutiniškai po 
25 dailės parodas Vilniuje, 
po 40-rajonuose. Į broliškas 
respublikas ir užsienį išsiun
čiama po 16 ekspozicijų. Vien 
petnai muziejaus lankytojų 
skaičius prašoko milijoną.”

Taipgi pateikiamas Leono 
Brazulio pasikalbėjimas su 
muziejaus direktoriumi Pra
nu Gudynu. Į Brazulio klau
simą, “Muziejuje sukaupta 
daug meno vertybių. Kaip 
jos panaudojamos darbo 
žmonių kultūriniams porei
kiams?”, direktorius atsakė:

“Kad meno vertybės neuž
sigulėtų saugyklose, kad jos 
praturtintų kuo daugiau dar
bo žmonių, steigiame vis 
naujus filialus ne tik respub
likos sostinėje, bet ir kituose 
miestuose. Dabartiniu metu 
ruošiamasi išplėsti Miniatiū
rų muziejų Juodkrantėje, 
Vilniuje pradėjome rekon
struoti Arsenalo rūmus, 
skirtus Taikomosios ir deko
ratyvinės dailės muziejui. 
Bendradarbiaudami su Lie
tuvos TSR Mokslų akademi
ja, Mokslininkų rūmuose 
Verkiuose įrengsime kom
pleksinę senosios dailės eks
poziciją.

Naujųjų metų išvakarėse 
po rekonstravimo atidaryta 
Klaipėdos Paveikslų galerija. 
Joje plotas ekspozicijoms pa
didėjo daugiau kaip šešerio- 
pai—iki 1610 kvadratinių 
metrų.”

Į klausimus atsako Lietu
vos SR Dailės muziejaus di
rektorius Pranas Gudynas.,

SPAUDOS VAIDMUO 
SOCIALISTINĖSE 
LENKTYNĖSE

Dienraštis “Pravda” (sau
sio 23 d.) savo vedamajame 
kalba apie spaudos rolę ir 
svarbą socialistinėse lenkty
nėse, kurios, kaip žinoma, 
yra praktikuojamos socialis
tinėje santvarkoje. Dienraš
tis sako:

“Spaudos indėlis į darbo 
žmonių patriotinio judėjimo 
plętojimą, jos medžiagos 
veiksmingumas tuo didesnis, 
kuo svariau, autoritetingiau 
jos puslapiuose atstovaujama 
pačių lenktyniavimo dalyvių 
nuomonei, kuo tvirtesni re
dakcijų ryšiai su autorių ak
tyvu. Spaudos medžiaga pri
valo žadinti žmonių iniciaty
vą ir kūrybinę mintį, stiprin
ti nepakantumą bet kuriems 
neūkiškumo ir neorganizuo- 
tumo pasireiškimams, biuro
kratizmui ir rutinai, skiepyti 
komunistinę pažiūrą į darbą.

Kad kiltų skelbiamos me
džiagos idėjinis ir publicisti
nis lygis, stiprėtų jos povei
kis darbiniam lenktyniavimui 
ir kadrų auklėjimui, būtina 
sąlyga yra suinteresuota 
partinių komitetų parama, 
dėmesys ir rūpinimasis spau
dos medžiagos rezultatyvu
mu, tikslus masinės informa
cijos ir propagandos priemo
nių veiklos koordinavimas. 
Kaip žinoma, partinis vado
vavimas joms anaiptol nėra 
vien tik bendros rekomenda
cijos ir nurodymai. Tai—ir 
abipusis pasitarimas, ir keiti
masis patyrimu, ir praktinis 
mokymasis. Visa tai turi for
muoti tikrai partines žurna
listų savybes, šiuolaikinę pa
žiūrą į dalykus, sugebėjimą 
dirbti tiksliai, operatyviai ir 
kompetentingai, visada ir vi
sur,.būti principingiems, 
kovingiems.

Tegul .spaudos visuomeni
nė jėga dar veiksmingiau pa
deda įtvirtinti darbo pakili
mą, siekti trečiaisiais penk
mečio mėtais naujų puikių 
aukštumų.”

GERINAMA IR PLEČIAMA 
SVEIKATOS APSAUGOS'
SISTEMA LIETUVOJE

Šakių rajono Griškabūdžio 
kolūkio centrinėje gyvenvie
tėje atidaryta nauja moderni 
kaimo ambulatorija. Dviejų 
aukštų pastate įrengti tera
pijos kabinetai, akušerinis- 
ginekologinis -skyrius, klini
kinė laboratorija, fizioterapi- 
nių bei kitokių gydymo pro
cedūrų kambariai, sterilizaci- 
nė, izoliatoriai, registratūra, 
laukiamieji. Atskiruose flige
liuose—vaistinė ir butai me
dicinos darbuotojams. Ši gy- 
dymo-profilaktikos įstaiga, 
kurioje dirba 35 medicinos 
darbuotojai, aptarnaus šešių 
tūkstančių gyventojų apylin
kę.

— Griškabūdžio ambulato
rija, kaip pasakė jos atidary
me Lietuvos TSR sveikatos 
apsaugos ministro pavaduo
tojas J. Babravičius,—tai 
pirmasis naujo tipo sveikatos 
centras mūsų kaime. Ištyrus 
medicininės pagalbos būklę 
ir gyventojų poreikius, suda
ryta racionali kaimo ambula
torijų išdėstymo schema, su
kurti tipiniai projektai ir pa
tvirtintais, perspektyvinis 
statybos planas. Iš koope
ruotų kolūkinių lėšų, taip pat 
iš valstybinio biudžeto res
publikoje bus pastatyta dau
giau kaip šimtas tokių kaimo 
gydymo if profilaktikos įstai
gų. Pagal vietinę iniciatyvą 
ir galimybes modernios am
bulatorijos bus įrengiamos ir 
rekonstruojant esamus di
desnius kaimo gyvenviečių 
pastatus.

Kaimo ambulatorija su vie
no gydytojo ar felčerio darbo 
kabinetu šiandien jau; nebe
gali išspręsti tų uždavinių, 
kurie yra keliami sveikatos

Mieli laisviečiai!
Jau pradėjo subręsti ir 

naujieji metai, jau baigia 
plaukti sveikinimų sriautas. 
Malonu buvo paskaityti dau
gelyje naujametinių sveikini
mų atsiliepimus apie šiuos 
mano laiškus, kuriuos kartas 
nuo karto paskelbia “Laisvė” 
ir “Vilnis.”

Mūs tautiečiai reiškia dė
kingumą ir ragina nepatin
gėti jų daugiau rašyti. Už 
tokį paskatinimą ir gerą šio 
kuklaus darbo įvertinimą esu 
tautiečiams labai dėkingas. 
Stengsiuos ir toliau laikas 
nuo laiko rašyti, bet nežadu 
tai labai dažnai daryti, nes 
galiu įkyrėti. Tai štai ir siun
čiu jau pirmąjį po Naujų 
Metų laišką.

Pereitą laišką gavote iš 
Maskvos. Ten bebūdamas 
sužinojau apie poeto Eugeni
jaus Matuzevičiaus 60-mečio 
sukaktuves. Deja, nesuspė
jau grįžti į Vilnių, kur Meno 
darbuotojų rūmuose įvyko 
gražus to gabaus ir mielo 
poeto pagerbimas, tad pa
siunčiau jam foto-telegramą 
su nuoširdžiu pasveikinimu.

apsaugai. Tik naujo tipo kai
mo sveikatos centrai, aprū
pinti kvalifikuotais kadrais ir 
modernia gydymo-diagnosti- 
kos aparatūra, padės suvie
nodinti miesto ir kaimo gy
ventojų medicininio aptarna
vimo lygį. “Tiesa”

KRITIKUOJA “ŽLUGIMO” 
IR “SUBYRĖJIMO” 
PRANAŠUS

Kanadiečių kardeliečių or
gane “N. L.” (sausio 18 d.) J. 
Valiūnas smerkia ir kritikuo
ja tuos “vaduotojus,” kurie 
pranašauja, kad ne tiktai 
Tarybų Sąjunga, bet tiesiog 
visas visur komunistinis ju
dėjimas už keleto trumpų 
metelių sužlugsiąs arba su
byrėsiąs. Girdi:

Ne taip seniai jau dabar 
išeivijoje esąs Sov. Sąjungos 
rašytojas Amalrik’as prana
šavo Sov. Sąjungos žlugimą 
(ar rėžimo pasikeitimą) 1984 
metams. O štai dabar, prieš 
porą metų atvykęs ir dabar 
gyvenąs Europoje Štromas 
irgi pranašauja, kad Sovietų 
Sąjunga žus: gal greitu laiku 
o gal už 20 metų, greičiausia 
gi už 10 metų. Ir esą ji 
pradės “byrėti” ne nuo kari
nės intervencijos, bet dėlto, 
kad “jos ramstis—idėjinis 
komunizmas ten esąs jau mi
ręs.”

Esanti didžiausia nesąmo
nė. Kaip tik priešingai, sako 
J. Valiūnas: “Ne tik nenuma
to žūti Tarybų Sąjunga, bet 
ji vis plečia savo įtaką.” Pa
vyzdžių esą tiek ir tiek. Ta
rybų Sąjungos įtaka pakilo 
Indokinijoje (Vietname, Lao
se). “O kaip su Portugalijos 
buvusiomis kolonijomis Afri
koje, Angoloje ir Mozambi
ku?” Ten irgi Tarybų Sąjun
gos įtaka labai pakilusi.

Arba: “Kurie gi realūs mo
tyvai yra kalbėti ir skelbti, 
kad Tarybų Sąjunga gali ar
timoje ateityje žlugti?” klau
sia Valiūnas. Absoliutiškai 
nesą jokių. Antai “Kiek čia 
bereikėjo, pav. kad Portuga
lijoje būtų įsigalėjusi komu
nistų valdžia!”, šaukia Valiū
ną?. “Arba, kokios skaitlin
gos yra komunistinės parti
jos Italijoje ir Prancūzijoje, 
kur net socialistai blokuojasi 
su komunistais. Nedaug be
reikia, kad komunistai įeitų į 
tų valstybių vyriausybių są
statą. Todėl nenuoseklu kal
bėti apie Tarybų Sąjungos 
komunistinio režimo pasikei
timą . . . Tik žiūrėkime ir 
stebėkime (o paveikti visvien 
nieko negalim) kiek ir kur 
išsiplės komunistų valdomi 
plotai ...”
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IŠ LAIŠKŲ
Algirdo Margerio 

laidotuvėse
Grįžęs į Vilnių sužinojau, 

kad miręs Jums gerai žino
mas rašytojas ir ilgametis 
Amerikos lietuvių pažangie
čių veikėjas Algirdas Marge- 
ris [Konstantinas Šeštokas]. 
Su juo buvome gerai pažįsta
mi nuo pirmųjų jo apsilanky-| 
mų Lietuvoje, tuo labiau, kai! 
jis 1967 m. grįžo nuolatiniam! 
gyvenimui. Tad skubėjau į tą 
dieną įvykusias jo laidotu-j 
ves.

I

Nuvykau į Rašytojų są- j 
jungos klubo salę, kur buvo 
pašarvotas jo kūnas, pasto
vėjau garbės sargyboje, pas
kui su būriu rašytojų lydėjau 
į Antakalnio kapines. Apie 
60 metų Amerikoje pralei
dęs, daug nuveikęs, nemažai 
knygų prašęs A. Margeris 
atrado savo amžino poilsio 
vietą aukštame Antakalnio 
kapinių kalnelyje, kur palai
dota daug žymių Lietuvos 
veikėjų. Netoliese—rašytojo 
Jono Ragausko, artistų reži
sierių R. Juknevičiaus ir J. 
Grybausko kapai. Šiose kapi
nėse ilsisi ir dar keli pažan
giečiai iš Jūsų šalies—tai 
Stefanija Sasna, J. Gužas, J. 
Kaškaitis-Kaškevičius.

Po laidotuvių susirinkome 
“Šešupės” svetainėje, kur 
pakvietė velionio sūnus Algi
mantas su šeima. Čia per 
šermenų pietus atsiminimais 
apie Margelį pasidalino se
sers sūnus Cesaitis, atvykęs 
su broliu ir seserim, taip pat 
uolusis mūsų istoriogramas 
Julius Butėnas, daug ben
dravęs su velioniu, užrašęs 
daug jo atsiminimų, ypač 
apie Adomaitį-Šerną. Kai 
kuriuos epizodus iš pažinties 
su Margeriu ir aš papasako
jau. Netrukus būtumėm' at
žymėję, Margerio ,,90-mętį, 
deja, nors nedaug trūko, bet 
ligi jo nutrūko gyvenimo siū
las.

Labai Įdomiame susitikime

Naujų Metų išvakarėse bu
vau įdomiame susitikime Me
no darbuotojų rūmuose. Čia 
įvyko kaip ir įvairių meno 
sričių atstovų metinė ata
skaita. Kiekvienos srities at
stovas ne tik pakalbėjo, bet 
ir pateikė kai ką iš savo 
kūrybos. Pradėjo kompozito
rius S. Vainiūnas, papasako
jęs apie Kompozitorių sąjun

gos darbą ir paskambinęs 
' naują savo kūrinį. Paskui 
■ teko man kalbėti kaip Rašy
tojų sąjungos atstovui, o pa
skui paskaičiau eilėraščių 
apie Naujus Metus. Toliau 
sekė Dailininkų sąjungos at
stovas K. Bogdanas, Žurna
listų sąjungos atstovas D. 
Šniukas, Architektų sąjun
gos pirmininkas A. Rasteika. 
Pasireiškė taip pat daininin-

I kai ir baleto šokėjai.

Iš to vakaro su Genovaite 
grįžome namon, kur abudu 
senukai, trys dukros, trys 
žentai ir du anūkai sulaukė
me Naujuosius Metus.

Kiti įdomūs įvykiai
Beje, gruodžio pabaigoje 

buvo įdomu išklausyti per 
radiją poezijos laidą, kurio 
metu nuotaikingai nuskam
bėjo Mykolaičio-Putino, K. 
Binkio, T. Tilvyčio, J. Ty- 
sliavos ir eilės kitų tos kar
tos poetų eilėraščiai.

Jau, be abejo, pažymėtoje 
savo laiku apie Antano 
Sniečkaus 75-jo gimtadienio 
sukaktį. O štai jau keturi 
metai sausio 22 d. sukaks 
nuo jo mirties. Be paminėji
mo vakaro, kurs įvyko parti
nio švietimo namuose, televi
zijoje parodytas filmas apie 
A. Sniečkų.

Sausio 7 d. susirinkome 
Rasų kapinėse prie poeto v. 
Mykolaičio Putino kapo, kur 
atidarytas antkapinis pa
minklas skulptoriaus Vildžiū
no darbo. Tai modernistinio 
tipo abstraktinė figūra, tu
rinti panašumo su Čiurlionio 
paminklu Druskininkuose, 
tik be veido. Tą dieną suka
ko 85 metai nuo poeto gimi
mo.

Apie Naujus Metus pasiro
dė “Vagos” išleista nauja 
“Lituanistinės bibliotekos” 
serijos knyga, kuri bus įdomi 
Amerikos lietuviams. Tai— 
Jono Šliūpo rinktinių raštų 
knyga (612 puslapių). Turi
nyje K. Doveikos straipsnis 
apie J. Šliūpą, toliau eina 
“Lietuviškieji raštai ir rašti
ninkai,” straipsniai ir recen
zijos, atsiminimai ir laiškai. 
Knyga išleista 15 tūkstančių 
tiražu. Toji knyga—svarbus 
įnašas į lietuvių tautos kovų 
dėl nacionalinio išvadavimo 
ir literatūros raidos pažinimo 
lobyną.

Ta proga siunčiu Jums vi
siems labas dienas ir geriau
sius linkėjimus.

Justas Paleckis 
Vilnius,

1978.1.13.

Antroji JAV lietuviu, turistų grupė, lankiusi Tarybų 
Lietuvą 1960 m. kurioje buvo A. Margeris \antroje eilėje 
dešinėje kraštutinių]. 1960. VII. 8 Vilniuje.

1960.X.27. A. Margeris prie Žemaitės skulptūros Tretjano- 
vo galerijoje Maskvoje [J. Paleckio nuotrauka]
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Pažaboti ginklavimosi varžybas

Per įvairiausias valstybes 
keliavo Senis Šaltis, įtemp
damas sunkų dovanų maišą. 
Juo daugiau slenksčių jis 
peržengė, juo daugiau namų 
aplankė, tuo labiau tuštėjo jo 
maišas, tuo labiau lengvėjo 
jo našta. Nejučiomis pagal
voji: kaip būtų gera, jeigu 
žmonija, žengdama per metų 
slenksčius, galėtų palengvin
ti savo problemų “maišą” ir 
visų pirma ginklavimosi naš
tą. Deja, eina metai, o šis 
“maišas” nė kiek nelengvėja, 
ir žmonija, vis labaiu susirū
pinusi, klausia savęs: o kas 
bus toliau?

1977 metai nedavė pasau
liui konkrečių, apčiuopiamų 
rezultatų mažinant ginklavi
mosi naštą, stabdant ginkla
vimosi varžybas. Ne dėl Ta
rybų Sąjungos kaltės užsitę
sė TSRS-JAV derybos dėl 
strateginės puolamosios gin
kluotės apribojimo. JAV ka
rinis pramoninis kompleksas 
jokiu būdu nenori sutikti, 
kad būtų pažabotos ginklavi
mosi varžybos, atkakliai sie
kia naujų masinio naikinimo 
ginklų gamybos.

Žmogui užmušti užtenka 
15 gramų sprogmenų, o jų 
jau dabar pasaulyje viduti
niškai vienam žmogui su
kaupta po 15 tonų. Ne, Pen
tagono strategams, pasirodo 
šito dar maža. O maža pa
prasčiausiai todėl, jog gin- 
klavimasis duoda milžiniškus 
pelnus. O kaip gi be pelno 
gyvens toks ėdrus sutvėri
mas—karinis pramoninis
kompleksas? Argi ne dėl tos 
priežasties prezidentas Jim
my Carteris neįvykdė savo 
rinkiminių pažadų—nesuma
žino tiek, kiek žadėjo nei 
karinių išlaidų, nei ginklų 
pardavimo užsieniui?

Visa tai, žinoma, negali 
nekelti nerimo. Iš čia ir tas 
skepticizmas, kuriuo ima gy
venti vis daugiau Vakarų po
litikų ir ideologų, tvirtinan
čių, jog pasaulio laukia neiš
vengiama katastrofa, jog jis 
nebepajėgus sustabdyti gin
klavimosi varžybų ir todėl 
bus priverstas žūti nuo pa
ties savo sukurtų ginklų.

Laimė, kad tokias niūrias 
išvadas atmeta dauguma. 
Jas atmeta Tarybų Sąjunga, 
kitos socialistinės šalys, taip 
pat blaiviai protaujantys Va
karų valstybių politikai.

Tikėdama sveiko proto 
pergale, Tarybų Sąjunga 
metai iš metų imasi vis naujų 
žygių ginklavimuisi sustab
dyti ir nusiginkluoti.

Atkakliomis taikingomis 
pastangomis TSRS apvaini
kavo savo jubiliejinius 
1977-uosius metus.

Savo pranešime, skirtame 
Didžiojo Spalio 60-mečiui, L. 
Brežnevas pasiūlė žengti tik
rai radikalų žingsnį: susitar
ti, kad visos valstybės nu
trauktų vienu metu branduo
linio ginklo gamybą. Bet ku
rio ginklo, ar tai būtų atomi
nės, vandenilinės arba neu
troninės bombos arba sviedi
niai. Kartu buvo pasiūlyta, 
kad branduolinės valstybės 
įsipareigotų pradėti palaips
niui mažinti jau sukauptas 
branduolinio ginklo atsargas, 
žengdamos į priekį iki visiš
ko, “šimtaprocentinio” jų lik
vidavimo. Atomo energija— 
tik taikiems tikslams—štai 
su kokiu šūkiu Tarybų val
stybės savo šešiasdešimtme
čio metais kreipėsi į vyriau
sybes ir tautas.

Tarybų Sąjungos nuomo
ne, reikia galutinai uždrausti 
branduolinio ginklo bandy
mus, kad jie nebūtų vykdomi 
ir po žeme. Norėdama pa
skatinti vykstančias šiuo 
klausimu TSRS, JAV, Ang
lijos derybas, Tarybų Sąjun
ga paskelbė, jog yra pasiren
gusi susitarti, kad uždraudus 
tam tikram laikui visus bran-

antanas Šimkūnas 
duolinio ginklo bandymus, 
kad būtų paskelbtas morato- 
riumas branduoliniams 
sprogdinimams taikiais tiks
lais.

“Mes aktyviai ir atkakliai 
kovojame,—sakė L. Brežne
vas,—kad ne mūšio lauke, ne 
ginklavimosi konvejeriuose 
būtų sprendžiamas socializ
mo ir kapitalizmo ginčas, o 
taikaus darbo sferoje. Mes 
norime, kad per sienas, ski
riančias šiuos du pasaulius, 
eitų ne raketų su branduoli
niais užtaisais trasos, o nusi
tiestų gijos plataus ir įvairia
pusiško bendradarbiavimo 
visos žmonijos labui.”

Šie nauji pasiūlymai susi
laukė plataus atgarsio visa
me pasaulyje. Į juos teigia
mai buvo atsiliepta Washing
tone ir Londone, Bonoje ir 
Vienoje, kitose sostinėse. 
Juos su pasitenkinimu sutiko 
Jungtinių Tautų Generalinė 
Asamblėja priėmė specialią 
rezoliuciją, raginančią suda
ryti sutartį, draudžiančią 
branduolinio ginklo bandy
mus. Už ją balsavo 126 val
stybių delegatai. Generalinė 
Asamblėja remdamasi tary
biniais pasiūlymais priėmė ir 
kitas svarbias rezoliucijas, 
raginančias apriboti ginklavi
mosi varžybas. Tai rezoliuci
jos dėl pasaulinės nusiginkla
vimo konferencijos sušauki
mo, dėl uždraudimo kurti ir 
gaminti naujas masinio naiki
nimo ginklo rūšis ir naujas 
tokio ginklo sistemas. Jau 
tapo tradicija, kad beveik 
kiekvienoje Generalinės 
Asamblėjos sesijoje daugiau
sia nutarimų nusiginklavimo- 
si klausimais priimama bū
tent Tarybų Sąjungos pasiū
lymų pagrindu. Argi tai ne 
rodo jos suinteresuotumo ir 
atkaklumo, kad būtų pažabo
tos bėprasmiškos ginklavi
mosi varžybos, kad milžiniš
kos išlaidos būtų skiriamos 
ne griovimo priemonių kūri
mui, o taikiai statybai?

Juk ne kas kitas, o Tarybų 
Sąjunga dar 1946 metais pir
moji pateikė Jungtinių Tautų 
Atominės energijos komisijai 
svarstyti projektą konvenci
jos, raginančios visas valsty
bes jokiomis aplinkybėmis 
nepanaudoti branduolinio 
ginklo, uždrausti jo gamybą 
ir laikymą, sunaikinant jo 
atsargas per 3 mėnesius. 
Nuo to laiko šis klausimas 
nuolat buvo keliamas ir J. T. 
ir Nusiginklavimo komitete, 
ir kituose tarptautiniuose fo
rumuose.

Jau pirmojoje J. T. Gene
ralinės Asamblėjos sesijoje 
su Tarybų Sąjunga pateikė 
pasiūlymą dėl visuotinio gin
klavimosi sumažinimo, dėl 
atominės energijos panaudo
jimo tik taikiais tikslais. Prie 
šių pasiūlymų tarybinė vy
riausybė nuolat grįždavo. 
Tarybų Sąjunga pirmoji iš 

Jie pavojingi taikai 
ir demokratijai

ristai sutartinai šaukia už didinimą militarinio biudžeto. 
Jau 1961 metais prezidentas Dwight D. Eisenhower 
nurodė šio militarinio-industrinio komplexo pavojų taikai ir 
Amerikos demokratijai. Dabar jis keleriopai pavojingesnis.

branduolinių valstybių iškėlė 
pasiūlymą atsisakyti bran
duolinio ginklo bandymų. Jai 
aktyviai dalyvaujant, 1963 
metais Maskvoje buvo pasi
rašytas susitarimas, drau
džiantis branduolinio ginklo 
bandymus atmosferoje, kos
minėje erdvėje ir po vande
niu. Jau tuomet Tarybų Są
junga siūlė uždrausti ir pože
minius bandymus, tačiau Va
karų partneriai nepalaikė šio 
pasiūlymo.

Maskvos sutartį jau pasi
rašė daugiau kaip 100 valsty
bių. Tai, be abejo, pristabdė 
naujų rūšių branduolinių gin
klu gamybą, padėjo sumažin
ti radioaktyvumo pavojų že
mėje. Deja, šį pavojų tebe
kelia Kinijos ir Prancūzijos 
atsisakymas prisijungti prie 
Maskvos sutarties.

Po Maskvos sutarties pasi
rašymo Tarybų Sąjunga to
liau atkakliai siekia, kad bū
tų padarytas galas branduo
linio ginklo bandymams po 
žeme. Siekiant šio tikslo jai 
pavyko susitarti su JAV ir 
1974 metais pasirašyti dviša
lę Sutartį dėl požeminių bau
dimų apribojimo. Buvo už
drausta atlikti sprogdinimus, 
galingesnius kaip 150 kiloto- 
nų. Pagaliau 1976 metais 
TSRS ir JAV pasirašė dar 
vieną svarbų susitarimą—dėl 
požeminių branduolinių 
sprogdinimų taikiais tikslais. 
Žinoma, šiais susitarimais 
požeminių bandymų uždrau
dimo uždavinys buvo spren
džiamas tik dalinai. Štai ko
dėl toliau buvo ieškoma bū- >

MENAS - LIAUDŽIAI
Plačiai pasauly žinomas 

Vladimii’o Lenino pasakymas 
“Menas priklauso liaudžiai” 
jau seniai tapo lietuvių, kaip 
ir kitų tarybinių tautų, gyve
nimo tikrove. Lietuvoje da
bar kas dešimtas gyventojas 
yra liaudies meno puoselėto- 
jas^dainininkas, šokėjas, 
muzikantas ar daugelio kitų 
sričių liaudies kūrybos entu
ziastas. Gražios ir įspūdingos 
būna tradicija tapusios mies
tų, rajonų ir ypač respubliki
nės dainų šventės, kuriose 
dalyvauja dešimtys tūkstan
čių dalyvių. Palankią dirvą 
liaudies kūrybingumui ugdyti 
sudaro plati kultūros namų, 
klubų statyba. Liaudies meno 
kolektyvai daugeliui žmonių 
padeda kultūringai praleisti 
laisvalaikį, dvasiškai turtėti.

Tarybų Lietuvoje dabar 
veikia 38 įvairaus profilio 
muziejai. Jų sukauptus tur
tus kasmet apžiūri daugiau 
kaip 4 milijonai žmonių. Ypač 
populiarus naujasis Liaudies 
buities muziejus, įkurtas 
Rumšiškėse prie Kauno ma
rių.

du, kaip galutinai išspręsti 
šią problemą.

Ženevoje posėdžiaujančia-
me Nusiginklavimo komitete 
derybų partneriai nurodyda
vo Tarybų Sąjungai tokią 
kliūtį: jeigu bus uždrausti 
branduolinio ginklo bandy
mai po žeme, tai taikūs 
sprogdinimai gali duoti gali
mybę toliau gauti informaci
ją šio ginklo tobulinimui. At
sižvelgdama į tai, Tarybų 
Sąjunga pasiūlė žengti naują 
radikalų žingsnį—sulaikyti ir 
nuo taikių branduolinių 
sprogdinimų. Dabar Vakarų 
valstybės, atrodo, jau nebe
turi pagrindo atsikalbinėji
mams. Problemos svarsty
mams pasiekė tokį etapą, kai 
jos sprendimo atidėlioti ne
begalima. Šitai patvirtino ir 
SNO Generalinės Asamblė
jos XXXII sesija; priėmusi 
rezoliuciją, kurioje sakoma, 
kad visuotinas ir visiškas 
branduolinių bandymų už
draudimas turės didžiulę 
reikšmę, nes tai atitinka 
aukščiausius žmonijos tiks
lus.

1978 metų gegužės-birželio 
mėnesiais numatoma sureng
ti specialią Jungtinių Tautų 
Generalinės Asamblėjos sesi
ją nusiginklavimo klausimu. 
Tai bus labai svarbus ir atsa
kingas žmonijos forumas. Jis 
negali neteikti vilčių, kad 
pagaliau viršų paims sveikas 
protas ir žmonija galės pra
dėti lengvinti perpildytą gin
klu “maišą.” Pasaulio taikin
gosios jėgos gali ir privalo 
sutramdyti tuos, kurie skelb
dami melagingus mitus apie 
Tarybų Sąjungos “grėsmę”, 
ragina ginkluotis, nes jiems 
asmeninis lobimas iš ginklų 
gamybos yra brangesnis už 
visos žmonijos likimą.

Plačius knygos kelius į 
žmones nutiesė bibliotekos, 
kurių Lietuvoje yra 6630. Jų 
milijoniniais fondais naudoja
si beveik du trečdaliai Lietu
vos gyventojų. Didesnes ar 
mažesnes bibliotekas šian
dien galima rasti beveik kiek
vienoje šeimoje. Kasmet iš
leidžiama ąpie 2000 knygų, 
kurių tiražas siekia 18 milijo
nų egzempliorių. JUNESKO 
duomenimis, tarybinė liaudis 
yra daugiausia skaitanti pa
saulyje. Į žmonių buitį įėjo 
radijas, televizija.

Šiandien vis daugiau žmo
nių bendrauja su profesiona
liuoju menu. Koncertų, spek
taklių, parodų, kino salės 
dažnai perpildytos. Jau se
niai nebėra vadinamosios žiū
rovų problemos. Profesiona
lių kolektyvų koncertų pernai 
Lietuvoje klausėsi daugiau 
kaip du milijonai žmonių, tea
trų spektaklius žiūrėjo apie 
1,7 milijono, dailės parodas 
aplankė daugiau kaip 1,5 mi
lijono, kino seansuose pabu
vojo beveik 50 milijonų žmo
nių. Rašytojai per metus su
rengia apie 450 literatūrinių 
vakarų. Dabar jau nieko ne
stebina iš tolimiausių kaimų 
atvažiavusios automašinos 
prie teatrų, muziejų, koncer
tu salių. Visa tai rodo, kad 
kultūra ir menas šiandien 
tapo neatskiriama tarybinio 
gyvenimo dalimi.

Ne tik įspūdingas ir žavin
tis, bet, iš esmės, jau realus 
yra naujosios TSRS Konsti
tucijos straipsnis, kuris skel
bia, kad TSRS piliečiai turi 
teisę naudotis kultūros laimė
jimais. Šią teisę užtikrina tai, 
kad visiems prieinamos Tary
bų šalies ir pasaulinės kultū
ros vertybės, esančios val
stybiniuose ir visuomeniniuo
se fonduose; kultūros-švieti
mo įstaigų vystyihas ir toly
gus išdėstymas šalies terito
rijoje; televizijos ir radijo, 
knygų leidybos ir periodinės 
spaudos, nemokamų bibliote
kų tinklo vystymas, kultūri
nių mainų su užsienio valsty
bėmis plėtimas. V. Siudikas

3-IAS PUSLAPIS

Tai garsioji stovykla “David.” Ji randasi už 70 mylių nuo Washington©. Jos plotas 
143 akrai. Joje mūsų prezidentai praleidžia atostogas, dažnai laiko su įvairiais 
pareigūnais pasitarimus bei priimdinėja svečius. Stovykloje yra visi reikalingi 
parankumai. Ji įsteigta Catoctin kalnyne Marylando valstijos vakarinėje dalyje.

Šioje nuotraukoje matome prezidentą Nixoną ir Tarybų Sąjungos užsienio reikalų 
ministrą Gromyką,išėjusius pasivaikščioti ir pasigrožėti gamtos vaizdu.

Beje, “David” stovyklai vietą parinko prezidentas Franklin D. Rooseveltas.

Neatpažįstamai pasikeitusi Varėna
Praėjo tik septyneri metai, 

kai liūdnai užsivožęs kepurę, 
lyg koks nusikaltėlis, palikau 
savo Varėną—nuoširdžių 
dzūkų miestelį, įstrigusį tarp 
geležinkelio Vilnius-Druski
ninkai ir Derežnyčios upelio. 
Žinojau, kad nuo šios dienos, 
kiek ten bebūčiau—būsiu tik 
kaip svečias, ir net Dzūkų 
gatvėje, kur gyvenau ir kur, 
atrodė, kiekvienas vaikas 
buvo pažįstamas ir bičiulis.

Pirmą kartą Varėną ma
čiau 1954 metų rudenį, tiks
liau rugsėjo mėnesį, kai kiek 
vėluodamas vykau pro čia į 
kitą Varėną, į tą, įsikūrusią 
prie Merkio ir Varėnės. Nuo 
to laiko mūsų susitikimai bu
vo dažnus, bet nepasakysiu 
kad iškart džiaugsmingi. 
Miestelis žemas, nedidelių 
medinių namų ir toks mažy
tis, susigniaužęs į kumštį, 
kad, atrodė, bijosi ir miškų, 
kurie žaliu vainiku susupo jį, 
ir smėlio, kuris vėjo papučia
mas, klaidžiojo po kiemus ir 
gatves, lyg tuo norėdamas 
išskirti ši miestelį iš kitų. Ir 
jeigu ne žmonės—geri ir 
nuoširdūs, darbštūs ir užsi
spyrę—šiandieną neturėčiau 
kuo pagirti tosios prieš dvi
dešimtį metų Varėnos. Varė- 
niškiai tuomet juokaudavo, 
kad, esant reikalui, galima 
būtų daug naujų kopų Palan
goje iš mieste esančio smėlio 
supilti.

Ne, jie, miestelio gyvento
jai, nebuvo šykštuoliai, nors 
ir ne tokie turtingi, kad pasi
girtų santaupomis ar pasi- 
mandravotų ištaigesniu dra
bužiu. Yra apie šių kraštų 
dzūkus pasakojimas, anot 
kurio, atėjus pas ką į sve
čius, šis būdavo laimingas, 
nors neretai bėgdavo duonos 
skolinti pas kaimyną.

— Dievas svečią davė, 
kaimyn. Būk geras, atrėžk 
puskepalį.

Tais man atmintinais lai
kais pas varėniškius peilis 
dar ne kiekvieną dieną raikė
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METŲ KLAUSIMAI. (Iš laikraščių)

-Kuo trumpiau nukirpk ir nuskus! V. Cakirikžio pieš. (“Pravda”)

PRANAS KARLONAS

duoną. Gal būt teisybė iš 
tikrųjų yra ta, jog dzūkų 
nuoširdumas išbujojęs bū
tent iš didesnio nei kitur 
vargo. Jis būrė žmones krū
von ir išmokė ištiesti pagal
bos ranką.

Sakiau ir sakysiu: mano 
Varėna. Tai ne todėl, kad ji 
iš tikrųjų nelyg koks švarkas 
ar batai priklausytų tik man. 
Buvau jos gyventojas, o kar
tu ir liudytojas, nors ir nebe- 
šališkas, tų permainų, kurios 
čia įvyko ir kurios vyksta. 
Dabar šis kitados lyg kažko 
išgąsdintas miestelis tiek la
bai skirtingas, tiek labai ne
panašus į save patį (ankstes
nį), kad nebegaliu atsispirti 
pagundai—rašau, norėda
mas, kad džiaugtųsi ir tie, 
kas jo nė kartą nematė.

Varėnos “jūra”
Iš ko pažinsi žmonių gyve

nimą? Ar tikrai yra tik vie
nas būdas jam pažinti, kai 
štai klausi: ■
'— Kaip gyveni—geriau; 

blogiau, negu anksčiau?
Nežinau, kiek toks būdas 

geras, bet kad ne vieninte
lis—tuo neabejoju.

Pernai apsilankęs Palango
je prie pajūrio sutikau tiek 
daug varėniškių—draugų ir 
pažįstamų—kad nejučia net
gi papriekaištavau: išponėjo- 
te, štai kaip! Kuo Varėnos 
apylinkės skurdesnės, kuo 
nuobodesnės?

— Jūra! Jos jodas ... Vi
sai kitoks nudegimas , . .

Tai va! Dabar netgi tas 
“kitoks nudegimas,” pasida
rė svarbiu argumentu.

Derėžnyčia—upelė nedide
lė, atvinguriuoja lyg šaltu
kas, šokinėdama per medžių 
šakų supintus tramplynėlius, 
ir, aplenkusi Varėną, taip 
pat tyliai kuždėdama, barda
ma kažką, nutęsia savo vagą 
toliau. Niekas jos anksčiau, 
sakyčiau, net varėniškiai lyg 
ir nepastebėio. Ką čia paste

bėsi, jeigu vietomis žiogas 
peršokdavo! Argi maža Va
rėnos rajone upių—tikrų 
upių, tokių, kurių vandenys 
sriūva, grauždamos ir vers
damos krantus, o po gilios 
žiemos ištirpus sniegui, už
lieja lankas ir lankeles, nere
tai iŠkopdamos ir iš statesniu 
krantų. Tada nors laivus 
plukdyki—plačios, audrin
gos, kupinos narsos jos al- 
suote alsuoja didžia jėga, nu- 
budidamos ir žmonėse tokį 
pat nekantrų nerimą.

Štai pro Merkinę ir Liškia
vą nuplaukia gražuolis Ne
munas, į savo glėbį pasiėmęs 
Merkį. Gražiomis juostomis 
išsitiesia Šalčia, Verseka, 
Ūla, Grūda . . .

O jau tų ežerų ežerų! . . . 
349 hektarų plote išsitiesęs 
ilsisi Ilgis, 220 ha užima Ne- 
dingio ežeras, daugiau negu 
po šimto hektarų turi Lavy- 
sas, Glėbas, Lielukas. Viso 
rajone yra 166 ežerai. Taigi 
labai jau neišvaizdi tokioje 
brolijoje ir Seserijoje atro- 

1 d ž i u ši s i au r u k ė, h e i š k a 1 b i 
Derėžnyčia. Todėl varėniš
kiai ir glaustėsi poilsiui to
liau nuo namų, dažniausiai 
prie Glebaus ir Glūko ežerų. 
Bet. . .

Argi veltui teigiama kv-1 
gamta taip labai turtingą, 
jog apsipratę su ja, mes 
neretai parodome, kokie vis
gi esame neatidūs ir nepa- 
slaugūs jai. Paduok, mama, 
ranką ir aš atsikelsiu, papra
šo vaikas. Tereikėjo tokią 
pagalbos ranką ištiesti De- 
režnyčiai ir šioji pakilo, už- 
liedama, užplūsdama aplinki
nius klonius ir įdubas. Varė
nos pašonėje suteliuškavo 
vandenys; jūra! Baravyko jū
ra!

Jonas Baravykas ilgą laiką 
Varėnoje dirbo partijos rajo
no komiteto pirmuoju*sekre
toriumi ir buvo pirmas, paro
dęs iniciatyvą, kad tokie 
vandenys ateitų prie Varė-

[Bus daugiau]
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Iš Argentinos Lietuvių 
kultūrinės veiklos

SPECIALIAI “LAISVEI” BRONIUS RAGUOTIS

Žiupsnelis kelionės įspūdžių

“Gintaro” choras vadovaujamas Ig. Andrijausko.

Ieškant slovakų ir lietuvių 
išeivijos ryšių

Kai kurie įdomūs 
nuotraukomis atsiminimai iš 
karo audros laikų Lietuvoje

1977 metu gruodžio 18 die
na Lietuviu Ratelio patalpose 
įvyko labai gražus paminėji
mas 50 metų sukakties nuo 
Argentinoje susiorganizavi- 
mo pirmojo lietuvių choro. J 
šią nepaprastą šventišką 
sueigą atsilankė daug tautie
čiu ir pakviestu svečių, kuriu 
tarpe buvo tik atvykę iš 
Lietuvos A ir K. Jurgelaičiai 
iš tapybinių brolišku draugi
jų, dalyvavo Tarybines kolo
nijos Centralinio choro vado
vas G. Havriliuk ir daugeli 
metu buvęs ukrainiečių kolo
nijos chorvedis Dmitrišinas 
su žmona.

Prieš pradedant pietus įvy
ko trumpa programa, kuria 
užpildo choras “Gintaras,” 
sudainuodamas trejetą dai
nų. Choro pirmininkas S. 
Datenis apibudino šios dienos 
šventės reikšmę. Ratelio pir
mininkas E. Pilikauskas 
paaiškino ispaniškai, kadangi 
publikos tarpe buvo kitatau
čiu kilmės svečiu. Buvo per
skaityta telegrama, gauta iš 
Lietuvos, kuri skamba:

“Tėvyškės” draugijos var

du širdingai sveikiname “Gin
taro” chorą, penkiasdešimt
mečio proga, linkime jo daly
viams, skambiu dainų, geros 
sveikatos.

(pasirašo) Pirmininkas 
Publika su dėmesiu sekė 

šią trumpą meninę programą 
ir palydėjo su šiltais aplodis
mentais kalbas ir visas dai
nas. Po programos sekė pie
tūs. Baigiant valgi kreipda
masis į dalyvius, pranešė, 
kad bus įteikta pergamentai 
ratelio bičiuliams, kurie išgy
venę šalyje 50 m. Įteikta ir 
pasveikinta P. Bražiūnas, M. 
Karevičius, J. Jurgelaitis, O. 
Undraitienė, St. Vercinskas. 
Apgailestauta, kad nedalyva
vo dar keletos draugu, ku
riems taipgi priruošta perga
mentai. Su tuo Lietuviu Ra
telis pagerbė tautiečius, ku
rie prieš penkiasdešimt metų 
atvyko į Argentiną.

Pasibaigus šventei, visu 
dalyviu veiduose atspindėjo 
pasitenkinimas. Pokalbiai už
sitęsė iki vėlyvo vakaro. Išsi- 
skirstant daugelis klausė, ka
da vėl įvyks panašį švente.

LIETUVOS KULTŪRINIO GYVENIMO VAIZDAI

Kosmosas—ant 
popieriaus lakšto

Praėjusių metų gruodžio 
23 dieną Vilniaus Dailės pa- 
i i ūmuose įvyko Vokieti
jos federatyvinėje Respubli
koje gyvenančio dailininko 
Alfonso Krivicko darbų paro
dos atidarymas. Šią parodą 
dailininkas surengė savo 
viešnagės Lietuvoje metu. 
A. Krivicko kūriniai Vilniaus 
Dailės parodų rūmuose eks
ponuojami jau trečią kartą.

Metų pabaiga nelepino so
stinės gyventojų ir svečių 
laiko gausumu. Vieni ir kiti 
buvo kupini didelių siekių ir 
ryžto kuo ’ daugiau atlikti, 
pamatyti, pažinti senųjų są
skaita.* Vilniečiai skubėjo 
kad, sutikę Naujuosius Me-

musi kosminiu pasauliu. To
dėl ir visa šio laikotarpio 
kūryba daugiau mažiau su
sieta su šia turtinga bei kū
rybai dėkinga tema.

Laki dailininko vaizduotė 
žiūrovą perkelia į savaip su
prastą ir įsivaizduojamą kos
mosą, nežemišką ir kol kas 
paslaptingą pasaulį.

Turtinga spalvų gama 
skamba kiekvienas A. Kri
vicko darbas. Vaivorykštės 
spalvų sąskambyje, šaltų ir 
šiltų tonų niuansuose atsi-1 
spindi kūrybinė dailininko 
ieškojimų kryptis.

Apsilankius A. Krivicko 
akvarelės parodoje prisime
na praėjusieji metai, kurie

Pernai vasarą, rugpjūtyje, 
su šeima teko ilgėliau pavie
šėti Čekoslovakijoje. Mus 
pasikvietęs Bratislavos J. 
Komenskio universiteto dės
tytojas daktaras E. Mešša 
svetingai ir, kiek leido lai
kas, gan plačiai aprodė savo 
gimtąją Slovakiją. Apkelia
vome nuostabaus grožio Tat
rų kalnus, prie jų prigludu
sius slovakų miestelius ir 
kaimus. Iškly dūlėjome po 
Košicę, Bratislavą ir kitus 
didesniuosius miestus. Pake
liui užsukome į Brno, iš- 
vaikštinėjome auksine vadi
namą Prahą. Bet ne apie 
gamtos ir architektūros grožį 
ir įžymybes šį kartą norėtųsi 
rašyti.

Viešnagės metu pasitaikė 
progų pasidomėti ir kiek pla
čiau susipažinti su čekų, 
ypač slovakų, senosios (XIX 
a. antrosios pusės ir XX a. 
pradžios) emigracijos klausi
mais. Teko susitikti su slova
kų emigracijos specialistais, 
gauti tos srities literatūros, 
pasikalbėti ir apie slovakų 
bei lietuvių senąją emigraci
ją Amerikoje.

Kol kas slovakų ir lietuvių 
emigrantų ryšiai bei santy
kiai nėra specialiau tyrinėti, 
nors tų dviejų tautų emigra
cija, greta savo specifikos, 
turi nemaža likimo ir veiklos 
bendrumų.

Ir vienus, ir kitus—lietu
vius ir slovakus—iš gimtojo 
krašto varė socialinė ir na
cionalinė priespauda, vargas, 
skurdas, prasigyvenimo 
troškimas. Dėl socialinių ir 
ekonominių, iš dalies politi
nių priežasčių jie turėjo ieš
kotis duonos,, prieglobščio ir 
prasigyvenimo kitose šalyse. 
Ypač gausiai iš Austro-Ven
grijos imperijos, kurios su
dėtyje buvo ir Slovakija, 
žmonės emigravo XX a. pra
džioje. Pagal mano gautus 
duomenis, 1901-1910 m. iš 
Austro-Vengrijos imperijos į 
pasaulį išklydo daugiau kaip 
2 milijonai gyventojų. Daug 
jų atsidūrė Jungtinėse Ame
rikos Valstijose. 1920 m. ten 
gyveno apie 270 tūkstančių 
slovakų ir apie 240 tūkstan
čių čekų. 1930 m. duomeni
mis JAV-ose buvo daugiau 
kaip 210 tukst. slovakų ir 
apie 201 tūkst. čekų.

Likimas nesykį suvedė 
Amerikos lietuvius su kitų 
tautų išeiviais, jų tarpe ir 
slovakais. Štai pokalbiuose 
su slovakų mokslininkais pri
siminėme, pavyzdžiui, 1897 
m. rugsėjo 10 d. Letimero

vyzdžius. Antai J. Šliupo 
1889 m. pabaigoje Baltimorė- 
je įsteigta Lietuvių Mokslo 
Draugystė žadėjo eiti ir sekti 
slovakų “Maticos,” ir ypač 
čekų “Maticos” (Močiutės) 
pėdomis. Panašius tikslus 
turėjo ir 1896 m. įsikūrusi 
Tėvynės Mylėtoju Draugija 
(TMD).

Minėtos slovakų ir čekų 
draugijos, vadinamos, “Mati- 
comis,” buvo įkurtos XIX a. 
antroje pusėje (“Matica Slo- 
venska” 1865 m.) ir suvaidi
no labai svarbų vaidmenį tų 
tautų nacionalinio išsivadavi
mo judėjime, ypač kultūroje 
ir švietime. Amerikos lietu
vių laikraščiai irgi nekartą 
rašė apie čekų “Maticą.” 
Pvz., 1900 m. “Vienybė Lie
tuvninkų” (Nr. 45) paskelbė 
straipsnį “Czeku Močiutė,” 
ryšium su tos emigracijos 20 
metų sukaktimi.

Slovakų ir čekų išeiviai 
Amerikoje taip pat įsteigė to 
pavadinimo draugijas. Teko 
matyti slovakų “Maticos” 
Amerikoje išleistas knygas ir 
kitus spaudinius.

Viešnagės metu aplankėme 
ir šiandieninės “Matica Slo- 
venska” antrą —Martino 
miestą, kur neseniai pastaty
ti įspūdingi moderniški tos 
draugijos ir bibliotekos rū
mai. Beje, “Maticos Slovens- 
kos” sistemoje dabar veikia 
ir Ryšių su užsienio slovakais 
skyrius, kurio uždaviniai ir 
veikla turi panašumo į mūsų 
“Tėviškės” draugiją. “Matica 
Slovenska” dabar leidžia spe
cialius rinkinius “Slovakai 
užsienyje,” kuriuose spausdi
nami mokslo darbai įvairiais 
slovakų^ išeivijos istorijos ir 
dabarties klausimais.

Pasikalbėjimuose buvo 
progos bičiulius slovakus 
bent kiek supažindinti ir su 
Amerikos lietuvių istorija ir 
dabartine jų veikla. Vienur- 
kitur, vienus-kitus faktus ir 
reiškinius palyginome. Štai 
pasirodė, kad pirmasis lietu
viškas laikraštis Amerikoje 
(M. Tvarausko “Gazieta lie
tuviška,” New Yorkas, 1879 
m), išėjo anksčiau, nei laik
raštis slovakų kalba. Pirma
sis jų periodinis leidinys— 
“Amerikos slovakų laikraš
tis”—buvo išleistas 1886 m. 
Pittsburge. Iki XX a. pra
džios Amerikoje ilgiau ar 
trumpiau ėjo mažne 10-15 
slovakiškų laikraščiu. Lietu

vių periodika toje šalyje iki 
mūsų amžiaus ribos skaičiu
mi buvo gausesnė.

Amerikos lietuvių laikraš
čiuose galime nesykį užtikti 
žinių ir duomenų apie kitų 
tautų ateivių laikraštiją. An
tai, 1892 m. čekų imigrantai 
leido net 27 laikraščius, jų 
tarpe 4 dienraščius—du Chi- 
cagoje, po vieną New Yorke 
ir Clevelande. Savaitraščių 
daugiausia buvo leidžiama II- 
linojaus valstijoje. Slovakai 
tais metais (1892 m.) turėjo 
du laikraščius, lietuviai—tris 
(Vienybė Lietuvnikų” 1892, 
Nr. 12).

Čia suminėtą vieną-kitą 
slovakų, čekų, lietuvių imi
grantų ryšių ir santykių fak
tą “Laisvės” skaitytojai, ma
nau, pasipildys iš savo gyve
nimo patyrimo. Juk ne vie
nas senosios kartos Ameri
kos lietuvių gyvenime, dar
be, veikloje bus susitikęs ir 
su slovakų bei čekų išeiviais, 
bendravęs su jais.

Draugai slovakai papasa
kojo, kas daroma tyrinėjant 
senosios slovakų emigracijos 
istoriją. Antai vien per pa
staruosius kelerius metus 
paruošti ir išleisti trys stam
bios apimties dokumentų rin
kiniai “Slovakų išeivija.” Jų 
sudarytojai žinomi slovakų 
mokslininkai F. Bielikas ir E. 
Rakošis. Tuose rinkiniuose 
skelbiami įvairios rūšies do
kumentai apima laifotarpį 
iki 1939 m. Pvz., trečiajame 
tome spausdinama medžiaga 
iš 1893-1939 m. Rinkiniuose 
dedami stambūs įvaidiniai 
straipsniai, jie aprūpinti iš
samiais komentarais. Išleisti 
ir kiti mokslo darbai, jų tar
pe P. Halašo ir S. Chorvato 
sudaryta Amerikos slovakų 
knygų ir kitų leidinių biblio
grafija (už 1886-1947 m. lai
kotarpį). '■

Buvau slovakų apsčiai ap
dovanotas tos srities litera
tūros leidiniais. Čekoslovaki
joje praleistos dienos buvo 
kupinai kupinos gražiausių 
įspūdžių apie šią socialistinę 
respubliką ir jos tautas. 
Viešnagė padėjo artimiau ir 
giliau susipažinti su šio kraš
to istorija ir dabartimi. Vie
na kita patirta žinia bei įspū
džiu čia ir norėjau pasidalinti 
su “Laisvės” skaitytojais, pa
sirinkdamas jiems, man re
gis, įdomesnę ir artimesnę 
temą.

Galina Aganauskienė, Vilniaus vaikų darželio No. 4 vedėja 
ir Dr. Edvardas Lipinskas, Lietuvos viešosios sveikatos 
viršininkas. Jie rašo Amerikos lietuviams padėkos laišką 
už dovanas, kurias Lietuvos žmonėms pasiuntė Lietuvai 
Pagalbos Teikimo Komitetas.

Nuotraukos iš Lietuvai 
Pagalbos Teikimo Komiteto 

archyvų

Daugybė Lietuvos gyventojų bėgo nuo vokiečių su vaikais. 
Kiti spruko vokiečių varomi į hitlerinę katorgą. Trečius 
nuo išvarymo į katorgą išgelbėjo paviję vokiečių varomus 
gyventojus raudonarmiečiai ir partizanai. Dabar visi grįžta 
į savo gimtas vietas. —L. P. T. Komitetas

Ši milžiniška vokiečių kanuolė Vilniaus gatvėje tapo

tus, galėtų pasakyti: 
1977-ieji prabėgo ne veltui, 
tai buvo visapusiškai turinin
gi metai.

Kiekvienas, kas yra ištiki
mas grožiui, gėriui, jautė 
pareigą pakilti aukščiau kas
dieninių rūpesčių ir surasti 
bent žiupsnelį laiko, kad ga
lėtų aplankyti ir dailininko 
A. Krivicko kūrinių parodą,

respublikos kultūriniam gy
venimui buvo našūs ir turi
ningi. Mintyse apžvelgiant 
kultūrinių renginių chronolo
giją, džiugu pažymėti, kad 
jame aktyviai dalyvavo ir 
tautiečiai, gyvenantys užsie
nyje.

1977-ieji paliko gražius pri
siminimus apie LTSR Dailės 
muziejuje vykusią JAV gy-

įvykius, kai buvo užpulta ir 
sušaudyta taiki angliakasių 
eisena. Tarp streikuojančių 
ir žuvusių angliakasių buvo 
taip pat slovakų ir lietuvių. 
Letimero skerdynės yra ap
rašytos ir slovakų istorinėje 
literatūroje.

Aplamai Pennsylvanijos ir 
kitų valstijų anglies kasyklo
se lietuviai daug kur kartu

KNYGA-ŽMOGAUS 
GYVENIMO PALYDOVAS

peržvelgti daugiau nei pus
šimtį autoriaus darbų.

Šioje meno šventovėje 
skubėti tikrai nėra kur—kar
tą sustojus ties vienu ar kitu 
kūriniu neapčiuopiama vidi-

venančio dailininko J. Rim
šos tapybos parodą, kuri vil
niečių ir sostinės svečių tar
pe įgavo platų atgarsį ir 
sukėlė didžiulį dailės mylėto
jų susidomėjimą.

dirbo su slovakais ir kitų 
tautų išeiviais. Drauge su 
jais kentė vargą, pažemini
mą, drauge kovojo už savo 
bendras teises, socialinį tei
singumą ir progresą. Lėti

nė jėga traukte traukia dar 
ir dar kartą įdėmiai pažvelgti 
ir įsigilinti į savitą pasaulį, 
atsiduoti spalvų ir linijų žais
mui.

Didžiulį susidomėjimą su
kėlė įdomus ir labai savitas 
kūrinių sprendimas, taip pat 
parodos lankytojus giliai 
imponavo technikos novato
riškumas ir minties skvarbu
mas, vientisa gija siejantis 
visus dailininko kūrinius.

Pasak autoriaus, tai darbai 
apimantys 1972-1976 m. lai
kotarpį kuris yra tiesiogiai 
susijęs su dailininko domėji-

Taip pat paminėtina JAV 
gyvenančio ir kuriančio gra
fiko R. Viesulo darbų paroda 
Meno darbuotojų rūmuose, 
kurią sudarė atspaudų ciklas 
“Raudos.” R. Viesulo grafika 
yra pripažintas dailės pasau
lyje reiškinys.

J. Rimša ir R. Viesulas 
Vilniuje eksponuotus darbus 
padovanojo LTSR Dailės 
muziejui.

1977 metų rudenį Tarybų 
Lietuvoje lankėsi dailininkai 
V. Jonynas ir V. Vizgirda. 
Šios viešnagės įspūdžiais 
dailininkai pasidalino “Gim-

mero angliakasių streikas ir 
tragedija—tiktai vienas to 
bendro likimo pavyzdys, ku
rių paieškoję rasime gana 
daug.

Lietuviai, XIX a. pabaigo
je tverdami savo kultūros- 
švietimo draugijas Ameriko
je, neretaį jas kūrė ir tvarkė 
nusižiūrėję į kitų tautų pa-

tojo krašto” puslapiuose.
Reikia tikėtis, kad ši graži 

dailininkų bendradarbiavimo 
tradicija bus tęsiama, puose
lėjama bei plėtojama ir atei
tyje, V. Ladyga

Lietuva, kaip ir visa Tary
bų šalis, laikoma daugiausia 
skaitančiu kraštu pasaulyje. 
Užsienio svečius iš tiesu ste
bina didžiuliai leidiniu tiražai, 
nepaprastas žmonių potrau
kis knygai. Lietuvoje per 
metus išplatinama daugiau 
kaip 20 milijonu knygų. Pla
čius jos kelius j baudi nutiesia 
tūkstančiai bibliotekų, kurių 
paslaugomis naudojasi dau
giau kaip du trečdaliai respu
blikos gyventoju- Knyga 
šiandien pamatysi ne tik pas 
inteligento, bet ir ant darbi
ninko bei žemdirbio stalo. Ji 
tapo neatskiriama, kaip ir 
duona kasdieninė.

Kai kas būgštauja, kad šia
me televizijos ir radijo amžiu
je sumažės knygos vaidmuo. 
Sis jaudinimasis, kaip rodo 
tarybinis gyvenimas, visai 
nepagristas. Naujausios in
formacijos priemonės—visai 
ne knygos priešai. Jos, grei
čiausiai, knygų sąjunginin
kės. Tai patvirtina sociologi
niai apklausos duomenys: 42 
procentai apklaustuju darbi
ninkų ir 54 procentai specia
listu, nors turi televizorius ir

radijo aparatus, nuolat domi
si politinės, techninės ir gro
žinės literatūros naujieno
mis.

Dabar daugiatūkstantiniai 
knygų tiražai išperkami per 
keletą dienų. Jas padeda iš
parduoti sukurtas platus 
knygynu tinklas, ir tai, kad 
tarybinė knyga nebrangi. Jos 
kaina prieinama tiek darbi
ninkui, studentui, tiek val
stiečiui. Knygų poreiki padi
dina ir tai, kad dabar beveik 
kiekviena šeima nori turėti 
savo bibliotekėle.

Didžiulė meilė knygai neat
sitiktinė. Ją išugdė pati so
cialistinė visuomenė. Naujo
joje Tarybinėje Konstitucijo
je pabrėžiama: “Valstybė rū
pinasi dvasiniu vertybių ap
sauga, gausinimu ir plačiu 
naudojimu tarybiniu žmonių 
doroviniam ir estetiniam auk
lėjimui, jų kultūrinio lygio 
kėlimui.” Nėra abejonės, kad 
tarybinė knyga ateityje dar 
labiau pasitarnaus kilniems 
tikslams, dar labiau pratur
tins žmonių dvasinį pasaulį.

V. Siudikas

Vokiečių susprogdintas batų fabrikas Šiaulių mieste.

ar išvarė tų namų gyventojus, kad uždaryti getto žydai 
neturėtų jokių ryšių su pasauliu. —L. P. T. Komitetas
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KANADOS ŽINIOS
Trumpai apie viską

Jau buvo “Laisvėje” rašy
ta, kad S. D. P. Draugijos 50 
metų sukakties minėjimo ba
lius įvyks gegužės 20 dieną 
Šv. Kazimiero parapijos sve
tainėje. Dabar priminsiu, 
kad Draugijos ruošiama eks
kursija, Janinos Vilkelienės 
vadovaujama, į Lietuvą vyks 
gegužės 26 dieną. Lietuvoje 
bus 10 dienų. Grįš birželio 9 
dieną.

Studentų antra grupė vyks 
Lietuvon birželio 29 dieną. 
Jai vadovaus Liudas Stanke
vičius.

Dalyvaudami baliuje gausi
te progą su ekskursantais 
pasikalbėti; be to, paremsite 
Draugiją ir patys prie geros 
muzikos pasišoksime, arba 
pasigėrėsime, kaip jaunuoliai 
šoka.

Tai ligi pasimatymo.
* * *

Šiandien Kanada pergyve
na didelę krizę, už kurią kai 
kas kaltina prancūzus. Bet 
jeigu federalinės valdžios va
dovai rimtai norėtų krizę lik
viduoti ir turėti Kvibeką 
Konfederacijoje, lengvai ga
lėtų tą problemą išspręsti. 
Tik reikėtų Ottawos valdo
vams išleisti darbo klasės 
būklės pagerinimui palankes
nius įstatymus, negu Party 
Quebecois išleido metus laiko 
būdama valdžioje. Tuomet 
Levesque ir ko, liktų genero
lais be armijos.

Kvibeko liaudis pradėjo at
busti, reikalauja reformų ir 
lygių teisių prancūzams su 
anglais. Bet to gyveniman 
nenori vykdyti kapitalistinės 
Liberalų ir Konservatorių 
partijos . . .

* * *
Kvibeko valdžia išsiuntė 

Europon 10 ekspertų tyrinėti 
daugiataučių valstybių vi
daus santykius. Jie lankysis 
Prancūzijoje, Belgijoje, 
Šveicarijoje, Suomijoje. Bū
tų gerai, kad jie užsuktų į 
Tarybų Sąjungą. Ten tikrai 
rastų gerų pavyzdžių tautų 
su gyvenimo klausimu.

♦ ♦ ♦
Montrealio banko šėrinin- 

kų prezidentas W. Marlhol- 
land sakė, kad federalinė 
valdžia turėtų pakeisti įsta
tymus, duodančius palengvi
nimų užsienio bankams ir 
kitoms verslos kompanijoms, 
kurios išstūmė iš verslo ka- 
nadiškes kompanijas.

* * *
Kvibeko ministerių kabine

tas paskyrė pusę milijono 
dolerių paruošimui statymo 

MONTREAL, CANADA

Mirus ilgamečiui L. L. D. nariui
X

Kazimierui Zekoniui

1901-1978
Labai apgailestaujame netekę pavyzdingo nario, 

kartu išreiškiame mūsų gilią užuojautą Velionio 
seserėčiai—Irenai Klemens ir Švogeriui J. Šinkū
nui, torontiečiams; taipgi pusbroliui M. Gudui ir 
puseserei M. NiauneneLmontrealiečiams. Sesutei 
ir kitiems giminėms gyvenantiems T. Lietuvoj.

L. L. D. MONTREALO KUOPA

popierio įmonės (“pulp 
plant”) Gespei Peninsuloje.

* * *
Telephone Dorchester 

Inc., Le Telephone Rular de 
Beau Cerwill, LTD ir Conti
nental Telephone Co. prašė 
valdžios leisti pakelti žmo
nėms mokestį už naudojimą 
telefonų namuose. Komuni
kacijos ministeris O’Neill at
sakė: “Jeigu neišsiverčiate, 
parduokite biznį.”

* * *
Septynios apdraudos kom

panijos pranešė, kad jos su
mažins mokestį už apdraudą 
10 procentų, o 4 procentų 
sugrąžins klientams, praei
tais metais įmokėtų. Atrodo, 
kad Kvibeko nauja valdžia 
pradėjo nacionalizuoti ap
draudos kompanijas ir tuomi 
“suminkštino” širdis beso
čiams visoje Kanadoje.

* * *
Pagal naują įstatymą, Kvi

beko 175,000 pensininkų 
gaus veltui vaistus su gydy
tojo preskripcija.

* * *
Nuo 1976 metų Kanadon 

buvo įsileista 176,792 imi
grantai— Ontario provincijon 
90,247, Kvibeko 28,204 ir 
B. C. 27,158. Kvibekas išlei
do $340,000 ieškant imigran
tų, kalbančių prancūziškai 
arba pasižadančių išmokti 
prancūzų kalbą.

* * *
Gruodžio 17 dieną Kanado

je buvo užregistruota 
900,000 bedarbių—Montrea- 
le 121,000. Reikia nepamirš
ti, kad ne visi bedarbiai yra 
įregistruoti. Federalinė val
džia paskyrė $150 milijonų 
bedarbių šelpimui.* * * i

Šiemet Kalėdų ir Naujų 
metų šventes švęsti su gimi
nėms ir draugais Kanadoje 
buvo paleista 9,000 kalinių. 
Praeitais metais buvo paleis
ta 1,000, iš kurių tik 8 nesu
grįžo. Policijai reikėjo juos 
suieškoti ir sugražinti į kalė
jimą.

* * *
St. Mitchell parapijos kle

bonas tėvas Lemay už nesu- 
mokėjimą 1973-74 metų 
$8,747 taksų teismo nubaus
tas $4,640 ir 5 dienų kalėji
mu. Manau, kad už tai Party 
Quebecois užsitrauks rūsty
bę visų religijų dvasiškių.

* ♦ *<
Levesque ir jo patarėjų 

viešėjimas Prancūzijoje Kvi
beko taksų mokėtojams kai
navo $103,693. B. Kvietinskas

Winnipego naujienos
1977 m. gruodžio 2 d. 

Health Sciences Centre, su
laukęs 76 metų, mirė Juozas 
Buzūnas. Gyveno 686 Maine 
St. Velionis su lietuviais nie
kur nedraugavo. Tai laidotu
vėse nedaug žmonių tedaly
vavo.

Gruodžio 27 d., sulaukęs 
77 metų, mirė Juozas Valen- 
tonis. Paliko liūdinčius žmo
ną Annie, sūnus George ir 
Charles, marčias, 5 anūkus, 
vieną proanūką. Gyveno Lac 
du Bonnet, tai nebuvo jam 
galimybės su lietuviais su
sieiti. Tik skaitė “Liaudies 
Balsą” ir rėmė darbininkų 
reikalus.

Sausio 20 dieną, sulaukęs 
75 metų, Health Sciences 
Centre mirė Mamertas Za- 
wadskas. Paliko liūdinčius 
žmoną Veroniką, dukrą Gra
žiną, žentą, 3 anūkes, du 
brolius ir tris seseris Lietu
voje, ir daug giminių. Lietu
voje buvo kilęs nuo Titevė- 
nų. Buvo labai gero būdo 
žmogus, su visais gražiai su
gyveno. Visą laiką buvo Klu
bo rėmėjas, gal nebuvo tokio 
parengimo, į kurį velionis 
nebūtų atsilankęs. Mes klu- 
biečiai pasigesime mūsų ger
biamo nario.

Visiems mirusiems tegu 
būna lengva Kanados šilta 
žemelė.

Mūsų ligoniai
Juozas Radzevičius pergy

veno operaciją. Apie tris sa
vaites išbuvo ligoninėje, da
bar gydytojo priežiūroje gy
dosi namie. Radzevičius yra 
mūsų geras draugas, kaimy
nas, su visais gražiai sugyve
na, neapleidžia parengimų, 
yra didelis Klubo rėmėjas, 
visą laiką remdavo “Liaudies 
Balsą,” o dabar skaito “Lais
vę”

Antras ligonis, tai Kazi
mieras Beniusis. Taip pat 
buvo ligoninėje, dabar gydo
si namie. Jis taip pat yra 
mūsų geras draugas, Klubo 
rėmėjas, neapleidžia paren
gimų.

Alena Biusienė automobilio 
nelaimėje buvo sužeista. Te
bėra gydytojo priežiūroje.

Teko girdėti, kad Stasė 
Bartnikienė pergyveno sun
kią operaciją, ir dar tebėra 
ligoninėje.

Taip pat nesveikuoja Vla
das Armanavičius.

Visiems ligoniams linkime 
greitai ir pilnai susveikti.

F. Stapanavičienė

MONTREAL, CANADA

Mirus

Kazimierui Zekoniui
Reiškiame giliausią užuojautą Velionio seserėčiai— 
Irenai Klemens ir švogeriui J. Šinkūnui torontie
čiams; pusbroliui M. Gudui ir puseserei M. Niau- 
rienei montrealiečiams. Sesutei ir kitiems gimi
nėms gyvenantiems T. Lietuvoje ir visiems jo 
artimiems draugams, o mes apgailestaujame nete
kę nuoširdaus tautiečio.

J. S. Čičinskai 
J. P. Taruškai
L. P. Kisieliai 
J. A. Brakniai
J. E. Baršauskai
K. A. Juškai 
J. N. Norris
J. E. Petrauskai 
Z. K. Giedraičiai 
F. A. Šuplevičiai
M. S. Spaičiai 
J. V. Knistautai 
J. E. Urbanavičiai 
R. M. Karalevičiai 
B. M. Šalčiūnai
P. M. Barzdeniai 
A. V. RasimaVičiai 
J. R. Jurkštai 
T. Z. Juozulaičiai 
A. A. Mikuliai 
A. E. Morkevičiai 
J. J. Vilkeliai 
A. M. Semijonai 
V. K. Rudinskai
D. E. Skardžiai 
J. N. Kaušylai

LAISVĖ

Toronto, Ont.
L. L. Draugijos Toronto 

kuopos susirinkimas įvyks 
vasario 23 d. 2 vai. po pietų, 
160 Claremont St., Sūnų ir 
Dukterų patalpose.

Prašome visus narius daly
vauti, nes turime svarbių 
reikalų aptarti. Be to, galėsi
te narines duokles pasimokė- 
ti.

Tai iki pasimatymo
Kuopos Valdyba

KĄ NAUJIEJI 
METAI NEŠA 
IŠEIVIJOS 
JAUNIMUI?

Floridos grožis
Floridos platūs kurortai, 
Amerikoj pragarsėjo, 
Kur žmonės praleidžia žiemą 
Be sniego, be šalto vėjo.

Klimate kraštų šiltųjų 
Vaisiai trapiški svyruoja; 
Citrus medžiai, palmės, 

gėlės, 
Apskritus metus žaliuoja.

Vaizdai Floridos maudynių, 
Koko palmės, avakados, 
Hibiskų tvoros žieduotos, 
Buganvilijų estrados.

Floridos smėlis maudynių 
Lig išbalęs auksas rausta, 
Svečiai pajūriu pasidžiaugia, 
Pakol šiaurėj sniegas siausta.

Atlantas vėsiai kvėpuoja, 
Kai mėnulis žengia į aukšti 
Saulei skęstant vandenynan 
Užminga pajūrio paukščiai.

Floridos gamtišku grožiu 
Daug žmonių pasidžiaugti gali 
Ir atgal šiaurėn sugrįžę 
Garsinti tą gražia šalį.

Jonas Šutas
1978 m. Florida, U. S. A.

KANADA PERKA JAV 
LĖKTUVUS

Boeing Company praneša, 
kad ji gavo iš Kanados užsa
kymą dėl penkių džetinių 
727-200 lėktuvų. Šios/rūšies 
lėktuvai buvo pradėti gamin
ti 1964 m. ir su šiuo kanadie
čių užsakymu iki šiol bus jų 
pagaminta 1,500. Šie penki 
lėktuvai Kanadai kainuos 
apie 70 milijonų dolerių! Jie 
turi būti pristatyti ne vėliau, 
kaip 1979 metų pabaigoje.

Tokyo. — Japonijos sosti
nė randasi ant bankroto 
slenksčio. Centralinė valdžia 
ruošiasi jį paimt savo kontro
lėm

E. Juraitienė
M. Jonušienė
N. Venskaitienė
K. Lukošius
J. Stukas
L. Cečkauskas
E. Vilkis
V. Zavišienė
A. Naubūris
P. Bendžiaitienė
B. Kvietinskas ( 
Graibuvienė
A. Einikis
Z. Ambrazevičienė
E. Blažienė
A. Matiukas
J. Mickūnas
E. Monstavičienė '
O. Veršinskienė
V. Krupauskas
J. Vilkas
R. Adakauskienė
E. Barauskienė
J. Balčiūnas
J. Paplauskas
F. J. Kaušakiai

“Tėviškės” draugijos Prezi
diumo pirmininkas P. Petro
nis su Tarybų Lietuvoje vie
šėjusiu jaunimu iš VFR.

V. Kapočiaus nuotr.

5-TAS PUSLAPIS

— SU TOKIU KLAUSIMU KREIPĖMĖS 1 „TĖVIŠKĖS" DRAUGIJOS PREZIDIUMO PIRMI

NINKĄ PRANĄ PETRONį. ŽEMIAU SPAUSDINAME JO ATSAKYMĄ.

Nesulaikofna laiko ir žmonijos karių kai
tos tėkmė j praeitį nuneša 1977-uosius me
tus. Toji tėkmė neaplenkė Ir mūsų lietu
viškosios išeivijos: į gyvenimo arenų ji 
Išveda jaunųjų kartų, kuri vis plačiau reiš
kiasi visuomeniniam išeivijos gyvenime.

Kas gi toji jaunoji išeivijos kada! Tai 
mūsų išeivių antroji ir trečioji generacija, 
Išaugusi ir išsimokslinusi tose šalyse, j 
kurias emigravo jų tėvai. Jos auklėtoju ir 
moraliniu įkvėpėju buvo kapitalistinė so
cialinė sistema. Diskriminacinė svetimtau
čiams aplinka, skirtingos lingvistinės ir 
kultūrinės sųlygos, pastangos greičiau 
prisitaikyti prie esamos socialinės struk
tūros ir reikalas išsilaikyti ekonomiškai dalį 
Išeivijos jaunimo atvedė prie nutautimo 
ribos, ir jis nustojo domėtis ryšiais su lie
tuvių tautos kamienu, gyvenančiu ten, iš 
kur kilę tėvai ar seneliai. Daugelis tų 
jaunuolių nebemoka lietuvių kalbos, todėl 
lietuviškos kultūros vertybės jiems sunkiai 
suvokiamos.

Bet dar turime ir kuo guostis: didelė 
Išeivijos jaunimo dalis išlaikė lietuviškų 
dvasių, džiaugiasi ir didžiuojasi savo tau
tos kultūrinėmis ir dvasinėmis vertybėmis, 
jos ekonominiais pasiekimais, ieško kelių, 
kaip neatitrūkti nuo savo tautos.

Visai pagrįstai kyla klausimas, ar ilgai 
išeivijos jaunimas išsaugos savo tautinę 
dvasių, galės susikalbėti- lietuviškai, skai
tyti lietuviškas'knygas, ar ilgai dar jus, kad 
jie yra dalis lietuvių tautos, gyvenančios 
prie Nemuno krantų! šis klausimas kyla 
todėl, kad reakcinė išeivijos spauda bei 
reakcinės organizacijos kiekvienų išeivi
jos jaunimo kelionę į Tarybų Lietuvų vaiz
duoja didžiausiu nusikaltimu ir reikalauja 
uždrausti bet kokius jaunimo kultūrinius 
ryšius su tėvų žeme. Ir kokių tik barnių 
neprirašoma apie vargšus kelionių iniciato- 
riusl čia sutaria visi: ir klerikalai, ir va
dinamieji kairieji. Jiems kelia pasipiktini
mų Vilniaus V. Kapsuko universitete ren
giami lietuvių kalbos kursai išeivijos jau
nimui ir Išeivijos jaunimo kelionės po Ta

NAUJOS KNYGOS
Tarybų Lietuvos rašytojai 

(1 1. 575 psl.); (H t. 342 psl.). 
Čia rasime tiek vyresniosios, 
tiek ir jaunesniosios kartos 
respublikos rašytojų autobio
grafijas. Iliustruota rašytojų 
nuotraukomis.

Literatūros panorama, 
1976 (351 psl.). Kasmetinis 
leidinys, kuriame pateikia
mos prozos, poezijos, drama
turgijos, vaikų literatūros, 
literatūros mokslo ir kriti
kos, memuarų, vertimų ap
žvalgos ir kiti literatūrinio 
gyvenimo įvykiai.

Jonas Šliūpas. Rinktiniai 
raštai (612 psl.). Jono Šliūpo 
(1861-1945) rinktinių raštų 
vientomyje skelbiami jo filo
sofiniai, istoriniai, literatū
ros istorijos, kritikos darbai 
bei publicistiniai veikalai. 
Serija “Lituanistinė bibliote
ka.”'

Alfonsas Bieliauskas. Mes 
dar susitiksim, Vilma! Kauno 
romanas (510 psl.). Trečioji 
rašytojo kūrinių serijos kny
ga. Pakartotinis leidimas.

Eduardas Mieželaitis. 
Tekstai (572 psl.). Poeto kū
rinių serijos šeštoji knyga. 
Čia spausdinama publicistika 
—straipsniai, literatūriniai 
žmonių portretai, laikrašti
nės satyros, eilėraščiai, pu
blikuoti periodinėje spaudo
je.

Teofilis Tilvytis. Gimtieji 
akmenys (310 psl.). T. Tilvy
čio kūrinių serijos trečioji

rybų Lietuvos miestus, kaimus Ir jaunimo 
Stovyklas. Užtat labai garsinami vadina
mieji „pasauliniai“ lietuvių jaunimo kon
gresai, kuriuose išeivijos jaunimui bando
ma inscenizuoti neva lietuviškos kultūros 
pažinimų, suartėjimų... su Lietuva be Lie 
tuvos. Tai kas jiems, kad pasaulyje Lie
tuva yra tik viena, kad joje gyvena, kuria 
ir klesti tauta su savo jaunimu ir senimu...

Tenka tik stebėtis, kad reakcingosios 
išeivijos „veiksniai“ nenori ar negali su
prasti, jog gyvenimas ryškiai parodė, kur 
veda išeivijos jaunimų dvasinis ir kultūri
nis atitrūkimas nuo savo tautos. Juk tau
tiškai išbluko ir svetimų dvasinių vertybių 
įtakoje pasimetė pirmoje eilėje valkai tų 
tėvų, kurie iš tėvynės į emigracijų išsivežė 
ribotų kultūrinį bagažų, kurie patys mažai 
domėjosi ar visiškai nesidomėjo savo tau
tos kultūrinėmis ir dvasinėmis vertybėmis.

Mums kelių nuostabų ir tai, kad prieš 
kultūrinius išeivijos jaunimo ryšius su lie
tuvių tauta daugiausia kėlė balsų tie, kas 
dėjosi dideliais lietuvių tautos patriotais, 
lietuvybės gynėjai^.

Kadangi į lietuviškosios išeivijos visuo 
meninį gyvenimų ateina išsilavinęs, dau
giausia realistiškai nusiteikęs jaunimas, 
„Tėviškės“ draugija nori tikėti, jog vidi
niai išeivijos barjerai, draudžianfyš išeivi
jos jaunimui bendrauti su lietuvių tauta, 
su jos jaunimu, bus sulaužytu Tiesa, jie 
jau braškėjo ir 1977 metais. Iš beveik 
pustrečio šimto „Tėviškės" draugijos sve
čių — lietuviškos išeivijos atstovę didesnė 
dalis buvo jaunimas. Aš neskaičiuoju dau
gybės jaunų turistų, atvykusių į Tarybų 
Lietuvų per „Inturistų“ arba giminių kvie
timu.

1978-aisiais „Tėviškės" draugija steng
sis sudaryti sųlygas dar didesniam išeivi
jos jaunimo būriui pamatyti tėvų šalį, ži
noma, jeigu „Tėviškės" draugijos ištiesta 
pagalbos ir paramos ranka bus taip pat 
sutikta su pasitikėjimu ir kilniu kultūrinio 
bendradarbiavimo jausmu.

knyga. Joje chronologine 
tvarka spausdinami jo lyri
niai eilėraščiai. Pabaigoje— 
komentarai.

Ieva Simonaitytė. O buvo 
taip . . . (798 psl.). Pakarto
tinas leidimas.

Antanas Venclova. Vakari
nė žvaigždė (408 psl.). Rašy
tojo kūrinių serijos knyga, 
kurią daugiausia sudaro pa
skutinysis eilėraščių rinkinys 
“Vakarinė žvaigždė,” išleis
tas dar poetui esant gyvam. 
Spausdinamas taip pat 
pluoštas eilėraščiu iki šiol 
skelbtų tik periodikoje.

Andrius Bulota. Limuzinas 
Nr. 4 (342 psl.) . Dokumenti
nė apysaka. Joje pasakoja 
apie atentatą prieš Lietuvos 
buržuazinės valdžios atstovą 
Voldemarą 1929 m., kurį su
ruošė trys studentai. Vienas 
iš jų buvo pdts autorius.

Jonas Avyžius. Ožio dar
bas (40 psl.). Keletas trumpų 
pasakėlių mažiesiems apie 
neklaužadą meškiuką, apie 
išpuikėli avinėli, apie kitus 
žvėrelius ir įvairius jų nuoty
kius.

Iliustruota dail. Rasos 
Dočkutės spalvotais piešinė
liais.

Janina Degutytė, Pelė
džiuko sapnas (62 psl.). Ly
riškos literatūrinės pasakos. 
Iliustruota spalvotais daili
ninkės Marijos Ladygaitės 
piešiniais. Antras leidimas.

Kazys Saja. Ei, slėpkitės!

(205 psl.). Dviejų dalių pasa
ka—apysaka jaunajam skai
tytojui. Iliustruota dail. Ma
rijos Ladygaitės piešinėliais. 
Antras leidimas.

Stefa Butkienė
“Vagos” leidykla

□ VAISTAI MEDŽIAMS
Šiluminių elektrinių dū

mai, automobiliu išmetamo
sios dujos labai kenkia me
džiams. Tiesa, medžiai neu
tralizuoja šias kenksmingas 
medžiagas, tuo saugodami 
miesto gyventoju sveikatą, 
tačiau patys dvigubai kenčia 
—anksčiau laiko gelsta ir 
krinta medžių lapai, džiūsta 
šakos, ypač viršutinės, trum
pėja medžių amžius.

Maskvos mokslininkai su
kūrė preparatą, kurio pa
grindą sudaro azoto ir torio 
rūgštiniai junginiai, kobalto 
chloratas. Apipurškus šiuo 
preparatu medžius, jie tarsi 
įgauna imunitetą nuo pramo
ninio teršimo. Preparatas 
nekenkia kitai augmenijai, 
gyvūnijai ir žmonėms.

I 1 Švedų žvejys Nilsas Da- 
gerholmas iš Geteborgo apy
linkės neseniai sumokėjo 30 
kronu baudą. Paskutinį kar
tą susinėjęs su žmona, ją 
gerokai apkūlė, bet baudą 
gavo visai ne už tai. Dąger- 
holmo kronos nuplaukė į gy
vūnu globos draugijos kasą, 
nes buvo nustatyta, kad savo 
žmonos kailį žvejys pėrė nu
sitvėręs . . . gyvą ungurį.
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Mergaitės pagrobėjams 
nepavyko

Praeitą savaitę penktadienį piktadariai pagrobė 11 metų 
Klein dukrą Marei, kai ji busu iš savo namų East 76th Str., 
Manhattan©, važiavo į mokyklą ant 89th Str., ir pareikala
vo iš jos tėvo $100,000 už mergaitės paleidimą. Mr. Klein 
jų reikalavimą išpildė ir jie jo dukrą paleido. Bet ant 
rytojaus F. B. I. agentai piktadarius—tris vyrus ir vieną 
moterį—suėmė ir pinigus atgavo.

Si nuotrauka daryta 1975 metais. Joje matome Mr. 
Klein, dukrą Marei, jos motiną ir seserį.

A. GUClŪNIETIS

Iš audringos Ukrainos 
ir Odesos praeities

Aš augau svetimam krašte, 
Ir tenka svetur kankintis, 
Liūdna vienatvė man skirta, 
Bet skrenda visos mano 

mintys ten, 
Kur Dniepras, kur gera

Gimtinė 
mano Ukraina.............

Tarasas Ševčenka

Odesa. Paminklas fašizmo 
aukoms

Žymusis ukrainiečių poe
tas liūdnai apdainavo savo 
Tėvynę, nes jos praeitis jau 
nuo XIII amžiaus buvo labai 
sunki ir audringa. Derlingus 
Ukrainos miestus ir kaimus 
dažnai puldinėdavo mongolų- 
totorių grobikai, turkų sulto
nai, rumunai, lenkų šlėktos, 
anglai, prancūzai, vokiečiai 
ir kiti.

Istorija sako, kad senovėje 
Odesos vietovę buvo užgrobę 
turkai ir įkūrę tvirtovę Cho- 
džibėjų. 1971 metais ja išva
davo rusų kariuomenė. 1795 
m. Chodžibėjų. 1791 metais 
ją išvadavo rusų kariuome
nė. 1975 m. Chodžibėjus bu
vo pavadintas Odesa. Tie 
metai skaitomi miesto įkūri
mo pradžia. 1853-1856 me
tais anglai ir prancūzai norė
jo užgrobti Krima ir Odesa. 
Tačiau rusų kariuomenė nar
siai atrėmė anglų-prancūzų 
puolimus ir neleido užimti. 
Po 1917 m. Didžiosios Spalio 
Socialistinės revoliucijos 
Odesoje buvo sudaryta Tary
binė Vyriausybė.

Vakarų interventai su bal
tagvardiečio generolo Deni- 
kino kariauna 1918 m. žiau

riai nuslopino jauna Odesos 
Tarybinę Valdžia.

Anglų-prancūzų militaris- 
tai 1919 m. pradžioje žvėriš
kai nužudė “Užsienio Kolegi
jos” komunarus Žana Lia- 
burb, Žaka Elina, daug kitų 
revoliucionierių ir įvedė kari
nę diktatūra. Tik 1920 m. 
vasario 7 d. Raudonoji Armi
ja galutinai išvadavo Odesa.

Karo audrose
Nuo pat Didžiojo Tėvynės 

karo pradžios odesiečiai per
gyveno labai sunkias dienas, 
bet visi kovojo, gynė savo 
gimtąjį miestą: 18 tūkstančių 
žmonių tapo donorais ir davė 
kraują sužeistiems, prie 
miesto gynybos darbų dirbo 
apie 60 tūkstančių gyvento
ju.

Kova vyko ir hitlerinės 
okupacijos metais. Odesoje 
veikė pogrindiniai partizanų 
daliniai, kurių svarbiausios 
bazės buvo miesto požeminė
se katakombose. Tos kata
kombos buvo 20-30 metrų 
gylyje ir sutalpindavo daug 
žmonių. Odesos katakombo
se slėpėsi apie 50-60 tūkstan
čių partizanų.

Apie 3 tūkstančiai mokslei
vių partizanų mokėsi kata
kombose.

Odesietės moterys, iš- 
reikšdamos savo patriotinius 
jausmus kreipėsi laišku į ka
riaujančius raudonarmiečius: 
. . .“brangūs tėveliai, bro
liai, vyrai ir sūnūs:!..........
Šiandieną mes prisimename 
Ispanijos pilietinio karo daly-

Odesa. Paminklas ukrainie
čiui poetui Tarasui Ševčen
kai.

ST. PETERSBURG, FLA.
Sausio 21 d. Lietuvių Pilie- į 

čių klubo salėje 45 kp. turėjo; 
gražų pobūvį. Svečių susirin-l 
ko daug, nes žiemos metu į! 
Florida atvyksta daug turis
tų. Jie atsilanko į mūsų klu
bą.

Čia visuomet gali gerai pa
pietauti ir prie geros muzi
kos pasišokti.

O, be to, visuomet išpildo
ma dainų programa. Šį kartą 
Dainos mylėtojų choro mote
rys padainavo. Stasys Kuz
mickas padainavo solo. Nuo
bodžiauti netenka, laiką pra
leidžiame linksmai.

Tačiau reikia priminti, kad 
ir pas mus šiuo laikotarpiu 
oras atšalo. Reikia dėvėti 
šiltesniais rūbais. Mums flo- 
ridiečiams patinka oro per
maina, nes šiluma kartais 
įkyrėja. Tačiau Floridos 
gamta ir šaltesnių orų metu 
graži, citrusų medžiai nokina 
vaisius, dar kaip kur gėlės 
žydi. Gražu gyventi pas mus.

KLUBO VEIKLA
Sausio 28 d. klubo salėje 

buvo atžymėta 5 metų klubo 
suorganizavimo sukaktis. 
Erdvi klubo salė prisipildė 
pilna gražios publikos.

Kaip jau įprasta, pirmiau
sia buvo pateikti pietūs. Po 
pietų buvo pravesta progra
ma. A. Aleknienė pasveikino 
publiką, pristatė iš toliau at
silankiusius svečius. Po to 
pristatė klubo prez. V. Bun- 
kų. Jis visus sveikino ir dė
kojo už gausų atsilankymą. 
Toliau suglaustoje kalboje 
papasakojo, kaip prieš 5 me
tus įsikūrė klubas. Pirmiau
sia susiorganizavo veiklių 
draugų grupelė, kuri priėjo 
išvados, kad St. Petersburge 
yra palanki dirva augti ir 
gyvuoti mūsų organizaci
joms. Tad ir buvo nutarta 
įsigyti nuosavą pastogę. At
sirado gerų patrijotų, kurie 
prisidėjo su stambia parama. 
Taipgi įsirašė daug narių, 
paremdami namo pirkimą, ir 
tokiu būdu nupirkom šį na

vių moterų žodžius: geriau 
būti didvyrio našle, negu 
bailio žmona .... Ištikimi 
Tėvynės sūnūs, muškite 
priešą taip kaip mušė jį pilie
tinio karo didvyriai Frunze, 
Čiapajevas, Parhomenko, 
Kotovskis ir kiti. Mes visada 
su jumis”. . . .

Komunarė Žana Liaburb, 
prancūzų interventų 1919 m. 
nužudyta Odesoj. Jos garbei 
Tarybų S-goj išleistas pašto 
ženklelis.

Nors buvo sunkiausios są
lygos, bet didvyriškas mies
tas Odesa gyveno ir kovojo.

73 dienos Odesos miesto 
didvyriškos gynybos įėjo į 
Didžiojo Tėvynės karo istori
ją kaip pavyzdys didvyrišku
mo ir narsumo ginant Tary
binę Tėvynę.

Šiaunioji Tarybinė Armija 
išvadavo Odesą 1944 m. ba
landžio 10 dieną. 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Joseph J. Garszva
Undertaker and Embalmer

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

Telefonas: 846-1970

mą. Vėliau sutvarkėm, iš- ; 
puošėm. Dabar turime malo- • 
numą čia susirinkti ir drau- ■ 
giškai praleisti laiką.

Toliau sekė dainų progra- I 
ma. Mūsų pobūvių solistas 
Larry Strack padainavo ke
letą dainelių angliškai. Šiuo 
laiku St. Petersburge gyve
na sesutės Helena Jaskevi- 
čiutė ir dainininkė Amelija 
Young.

Amelija buvo pakviesta 
padainuoti. Ji žavėjančiai pa
dainavo šias dainas: “Broliai 
Berneliai” (muz W. Žuko), 
“Žiedų pūga” ir “Sainta Val- 
cas.” Pijaninu akomponavo 
Walteris Žukas. Pabaigai 
dainavo Dainos Mylėtojų 
choras. Vadovavo Adelė Pa
kalniškienė, akomponavo 
Helena Janulis. Publika šir
dingai plojo už gražią pro
gramą.

Toliau buvo šokiai ir drau
giški pokalbiai.

SVEČIAI IŠ 
STOUGHTON, MASS.

Pas mūsų organizacijų dar
buotoją dailininką Praną 
Mockapetrį keletą savaičių 
viešėjo Prano sesuo Onutė 
Klimienė ir jos dukra Birutė 
su vyru Allison Capp.

Baigiantis ju atostogoms 
sausio 25 dieną Pranas su
kvietė į klubo salę didelį būrį 
savo artimų draugų bei bi
čiulių. Šeimininkai M. ir A. 
Raškauskai pagamino skanių 
valgių. Pranas savo gimi
nėms iškėlė šaunią išleistu
vių puotą. Ta proga Dainos 
Mylėtojų choras, vadovybėje 
Adelės Pakalniškienės, pa
dainavo keletą dainelių. Visi 
linkėjo svečiams laimingai 
sugrįžti į namus.

Puotos dalyvių vardu šir
dingas ačiū Pranui Mockape- 
triui.
PRANEŠIMAI

Vasario 18 dieną LLD 45 
kp. pobūvis.

Vasario 25 dieną klubo po
būvis. Pietūs 12 valandą.

Įvyks klubo salėje, 314-15 
Avė. South. V. Bunkienė

Dundalk, Md.
Sausio 1 dieną mirė senas 

“Laisvės” skaitytojas Antho
ny J. Žemaitis. Mirė St. 
Joseph’s ligoninėje, Balt. 
County, Md. Buvo gimęs 
Lietuvoje ir mirė sulaukęs 90 
metų amžiaus. Į Ameriką 
atvyko dar jaunas būdamas. 
Daug metų gyveno Pittston, 
Pa. Prieš 6 metus persikėlė 
gyventi į Marylandą. Velio
nis buvo į pensiją išėjęs an
gliakasys, dirbęs Glen Alden 
Coal kompanijos kasykloje.

Draugo Žemaičio žmona 
mirė 1970 metais.

Liūdinčius paliko sūniį Pe
ter, gyvenantį Victory Villa, 
Md.; dukteris—Mrs. Robert 
Martin, gyvenančią Arcadia, 
Fla., ir Mrs. John Lucas, 
gyvenančią čia Dundalk; taip 
pat keturis anūkus ir du 
proanūkius. Madlyn Lucas

Nuo Redakcijos: Mūsų gi
liausia užuojautą drg. Žemai
čio artimiesiems šioje liūde
sio valandoje.

Atlanta, Ga. — Apskaito
ma, kad nuo dviejų rūšių 
influenzos virusių šioje šaly
je jau mirė apie 900 žmonių. 
Šios rūšies “flu” yra pasireiš
kusi net 15 valstijų.

Ji traukia teisman 
gubernatorių ir merą

Pramogų kalendorius

Gal šio miesto visa teismų 
istorija nebuvo mačiusi to
kios bylos. Judson Memorial 
bažnyčios administratorė 
Miss Arlena Carmen traukia 
teisman New Yorko valstijos 
gubernatorių Carey ir New 
Yorko miesto merą Koch. Ji 
iš jų reikalauja $150,000 at
lyginimo. Mat, per Naujuo
sius Metus policija pravedė 
plačias ablavas prieš prosti
tutes Times Square apylin
kėje. Tarpe visos eilės sua
reštuotų jaunų moterų bei 
merginų, buvo ir Miss Car
men. Ji savo skunde teismui 
sako, kad tie areštai buvo 
nelegalūs. Dar daugiau: ji 
sako, kad nelegalus, priešin
gas konstitucijai yra įstaty
mas, kuris draudžia mote
rims gatvėje “valkiotis su 
prostituciniais tikslais.”

Įdomu ir tas, kad Miss 
Carmen teisme atstovauja 
New Yorko Civilinių Laisvų 
Sąjungos advokatai. Jie irgi, 
matyt, mano, kad šis įstaty
mas yra vienpusiškas, panei
gia moters teises, diskrimi
nacinis. Kodėl vyrui nedrau
džiama “valkiotis” gatvėje 
tokiais pat nešvariais tiks
lais? Juk jeigu nebūtų tokių 
vyrų, tai nebūtų biznio ir 
tokioms moterims?

Haverhill, Mass.
Ir vėl vienas darbininkiško 

judėjimo dalyvis išsiskyrė iš 
gyvųjų tarpo. Mirė Walter 
Račkauskas, 84 metu am
žiaus, gyveno 66 Cross Rd., 
Ward Hill, Mass, šalia Ha
verhill, Mass. Susirgo sausio 
27 vakare ir vežamas į Law
rence Hospital mirė. Paliko 
savo liūdinčia žmoną Antani
ną (Jurgeliavičiūte) ir daug 
giminių ir draugų Haverhill 
ir kitur. Priklausė prie dar
bininkiškų organizacijų— 
LLD, Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo ir Lietuviu Pi
liečių Gedimino Klubo.

Iš amato buvo kurpius, 
dirbo kurpiu dirbtuvėse. Bu
vo ilgametis darbininkiško 
judėjimo narys, susipratęs 
darbininkas.

Laidotuvių pareigas atliko 
Edward P. R. Rosinski and 
Son Funeral Home direkto
rius. Šermeninėje atsisveiki
nimo kalba pasakė Williams 
Sametis angliškai.

Sausio 30 dieną 10:30 vai. 
ryto į Lietuvių Kapines 
Bradford, Mass., palydėjo 11 
mašinų su žmonėmis. Prie 
kapo graborius Rozinski pa
kvietė dalyvius važiuot į Lie
tuvių Piliečių Gedimino Klu
bą, 324 River St. Klube daly
viai buvo gražiai priimti ir 
pavaišinti su valgiais ir gėri
mais. Valgius gamino Peter 
Yocomski ir jo žmona Mary. 
Taigi Antanina savo vyra 
Walter labai gražiai pagerbė. 
Tau, drauge Walter, ramy
bė, o mes, likę tęsime Tavo 
nebaigtą darbą toliau, kol 
laimėsime. Darbininkė

“LAISVĖS” BENDROVĖS DIREKTORIAI

ruošia “Laisvės” skaitytojams

Ekskursijas į Tarybų 
Lietuvą 1978 metams

Pirmoji grupė išvyks iš New Yorko birželio 14 d. 
ir grįš birželio 30 d.

' Antroji grupė išvyks liepos 26 d. ir grįš rugpjū
čio 11 d.

Trečioji grupė išvyks rugpjūčio 16 d. ir grįš 
rugsėjo 1 d.

Lietuvoje kiekviena grupė išbus 10 dienų. Susto
jimai bus Helsinkyje, Leningrade ir Maskvoje.

Prašome visų, kurie nori važiuoti, greit užsakyti 
vietą, prisiunčiant $100 užstato. Kelionės kaina dar 
nenustatyta.

Visais reikalais kreipkitės į:
“LAISVĖS” ADMINISTRACIJĄ

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

GERA PROGA JAI 
LAIMĖTI

Kovingoji Bella S. Abzug 
savo kandidatūrai į Kongre
są laimėjo formalų ir oficialų 
užgyrimą nuo prezidento 
Carter, viceprezidento Mon- 
dale ir miesto mero Koch. 
Jos laimėjimas beveik užtik
rintas. Pirmiau būdama At
stovų Rūmų nare, ji pasižy
mėjo energingumu ir kai ku
riais klausimais liberališku- 
mu, ypač klausimais, liečian
čiais moterų teises.

BRIEFS
Let us hope it’s over—the 

snow trouble and very cold 
weather. Many people have 
suffered—no heat, no elec
tricity. We had electric but 
practically all month of Janu
ary we had no decent heat. 
Coming home from the New 
Year’s affair we found the 
house cold and for three 
nights and three days we 
had no heat. Gas company 
promised to send a service 
man over but he didn’t show 
up ‘till Tuesday and didn’t 
fix the heater even then. An 
hour after he left it stopped 
working again. To make the 
long story short 17 gas com
pany service men have been 
over since. You would think 
that at least one of them was 
smart enough to find the 
trouble before reaching that 
number. Well, the heater 
has been working now for 
about a week and we hope 
we wouldn’t have any more 
trouble this winter. Enough 
is enough.

* * *
Halloo Aidas! It’s been a 

long stretch since our last 
get-together. We are start
ing to miss our practices and 
seeing each other. Hope it 
will be soon.

* * ♦
New York City strap-han

gers can get a glimpse of 
subways in such far away

KOVO 5 D.
New Yorko Lietuvių Mote

rų Klubas minės Kovo Aš- 
tuntąją-Tarptautinę Moters 
Dieną, Laisvės salėje, 102-02 
Liberty Avė., Ozone Park, 
N. Y. Pietūs bus duodami 1 
vai. Turėsime puikią meninę 
programą. Auka $6.

Padėka
Mirus mano sesutei Mari

jai Černiauskienei Tarybų 
Lietuvoje, Kaune, nuoširdžią 
padėką reiškiu tiems, kurie 
mane užjautė—prisiuntė 
užuojautos atvirukus, pa
skambino telefonu ir pareiš
kė man užuojautą per spau
dą.

Jūsų, mieli draugai, nuo
širdumą giliai įvertinu ir šir
dingai dėkoju.

Nastė Buknienė

WASHINGTONAS 
PASIGAILĖS MĖSŲ N. Y. 
SKURDŽIŲ!

Iš Washington© praneša
ma, kad Federalinė valdžia 
savo lėšomis atsiųs nuo 20 iki 
50 gydytojų į New Yorko 
miesto skurdžių rajonus, kur 
beveik nesiranda jokių gydy
tojų. Tokiuose distriktuose 
gydytojams labai sunku išsi
versti, todėl jie jų vengia. 
Bet iš Washington© atsiųstų 
gydytojų grupelė mažai te
padės skurdžiams gauti rei
kalingą medicininį patarnavi
mą.

places as Moscow, Munich 
and Tokyo, at an exhibit that 
opened here Dec. 8. The 
exhibit is at the mezzanine 
level of the IND subway 
station at 42nd Street and 
Sixth Avenue and will be 
open 24 hours r day through 
this month yet.

Vanessa Redgrave
Vanessa Redgrave, the 

British actress who starred 
with Jane Fonda in “Julia,” 
has a reputation like Miss 
Fonda of taking a frank posi
tion on political issues. Miss 
Redgrave helped finance a 
documentary on the plight of 
Palestinian refugees called 
“The Palestinians.” Some Je
wish groups have called on 
members of the Academy of 
Motion Picture Arts and 
Sciences to vote against her 
for getting an award in the 
film “Julia.” “Several Jewish 
leaders in the film industry 
have deplored that idea and 
say the proposal is reminis
cent of the movie industry’s 
blacklisting scandals of the 
McCarthy era, and they pre
dict that Jewish members of 
the academy will ignore the 
appeals.

“It’s ridiculous,” a former 
head of Metro-Goldwyn- 
Mayer and the honorary 
chairman of the Anti-Defa
mation League, said in an 
interview. “We went 
through a period years ago 
in this industry when people 
were barred for their politic
al opinions; it would be awful 
if we did it again.” Use




