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Du šimtai knygų!

A. BIMBA
Vėliausiame pranešime iš 

skaitlingosios Indijos kalba
ma apie neseniai įvykusį In
dijos Komunistų Partijos 
11-ąjį kongresą. Pasirodo, 
kad jame broliškais delega
tais dalyvavo ir Jungtinių 
Valstijų Komunistų Partijos 
pirmininkas Henry Winston 
su žmona Fern.

Ataskaitiniame pranešime 
generalinis sekretorius C. 
Rajeshwara džiaugėsi parti
jos narių skaičiaus didėjimu. 
Paskutiniais penkeriais me
tais komunistų skaičius 
paaugo net 40 proc. ir šian
dien partija turi 546,000 duo
kles mokančių narių.

Teisingai mes skundžiamė- 
si šios šalies ekonomine pa
dėtimi. Antai Darbo depar
tamentas praneša, kad per 
praėjusį kovo mėnesį nedar
bas vėl padidėjo. Tiesa, padi
dėjimas nedidelis, tik vieno 
procento dešimtadaliu vieto
je 6.1 procento visų darbo 
jėgų šiandien turime 6.2 
proc. Bet svarbu, kad nedar
bas ne tik nesumažėjo, bet 
dar padidėjo.

Mums rūpi ir mūsų kaimy
nai kanadiečiai. Daug jų da
bar skaito mūsų “Laisvę.” Ir 
jie negali džiaugtis geres
niais laikais. Pranešimai pa
rodo, kad Kanadoje bedarbių 
armija jau perviršijo visą mi
lijoną.

Tas tik parodo, kad ir Ka
nados ekonomika serga ta 
pačia nepagydoma krizės li
ga, kaip ir visos kitos kapita
listinės šalys. Kanadiečiams 
irgi apsimoka rimtai pagal
voti ir klausti: Kodėl mūsų 
šalyje siautėja nedarbas, o 
tuo tarpu Tarybų Sąjungoje 
ir visose kitose socialistinėse 
šalyse nedarbas nežinomas, 
apie nedarbą negali būti ne 
kalbos?

Kaip susitarę tą pačią die
ną (kovo 31) Chicagos men
ševikų “N.” redaktorius 
Martynas Gudelis ir kunigų 
“Draugo” redaktorius kun. 
J. Prunskis visa gerkle šau
kia, kad Italijos komunistai 
pagrobę krikščionių demo
kratų vadą Aldo Moro.

Gudelis: “Italijos komunis
tai ruošia teismą pagrobtam 
premjerui Aldo Moro . . . 
Policija negali leisti maskvi- 
niams komunistams pagrobti 
ir teisti Italijos politinės par
tijos vadą.”

Prunskis: “Maskva vis gi
liau brenda į prievartos 
veiksmus. Nėra paslaptis, 
kad visų tų raudonųjų briga
dų grobimai, žudymai, 
sprogdinimai ir kiti teroristi
niai veiksmai vyksta su 
Maskvos įkvėpimu ir para- 
ma.

Tai niekšiški morališkai iš
sigimusių, sugedusių gaivalų 
sapaliojimai. Juk Gudeliui ir 
Prunskiui puikiai žinoma, 
kad komunistai visur griežtai 
atmeta ir smerkia žmonių 
grobimus ir visus panašius 
teroristinius veiksmus.

Noriu atkreipti Lietuvių 
Literatūros Draugijos narių

O kodėl stiprinti Prezidentas Carter sako, kova
ą tik vakarų? su infliacija pirmoje vietoje

Už taiką bendros JAV ir Tar. 
S-gos deklaracijos pagrindaissaugu II

Cyrus R. Vance

Prašo JAV ir 
Japoniją prisidėti

Copenhagen. — Bendro
sios rinkos kapitalistinės val
džios susitarė dėl bendros 
programos kovai su ekono
mine krize kurią pergyvena 
visos Vakarų Europos šalys. 
Jų konferencija dabar kvie
čia Jungtines Valstijas ir Ja
poniją aktyviškai dalyvauti 
tose pastangose.

Vakarų Europos šalys la
bai susirūpinusios amerikinio 
dolerio smukimu. Toks dole
rio vertės smukimas kenkia 
ir jų interesams.

dėmesį į svarbą anksti pasi- 
mokėti duokles. Duoklės la
bai mažos. Tik du doleriai 
visiems metams. O jeigu 
žmona ir vyras priklauso, 
vienas moką pilną metinę 
dviejų dolerių duoklę, o kitas 
tik pusę dolerio! Todėl nei 
vienas negalime skųstis ne- 
pajėgimu duokles užsimokė
ti. Svarbu nebūti išbrauktu 
iš šios puikios, vieninteles 
visame pasaulyje tokios rū
šies lietuvių organizacijos, 
tik už nepasimokėjimą nari
nės duoklės.

Lietuviškoje reakcinėje 
spaudoje dar vis nenutyla 
balsai apie tą Belgrado kon
ferenciją. Antai koks ten ne
laimingas M. Stonys Kana
dos klerikalų laikraštys “Tė
viškes žiburiai” (kovo 30 d.) 
verkia:

“Jau nepirmas kartas, kai 
JAV vyriausybė, pataikau
davo komunistinei Rusijai, 
daro jai tokias nuolaidas, ko
kių gedėsi net Japonija ar 
kita mažesnė valstybė . . . 
Nedrįsta prez. J. Carteris to 
pasakyti. Kiti kalba, kad bi
jo. Bijo prarasti atolydžio, 
kuris irgi naudingas tik ko
munistinei Rusijai.”

Jau 1919 metais Maksimas 
Gorkis davė ’ sumanymą su
rinkti visus literatūros klasi
kinius kūrinius, išversti į ru
sų kalbą ir išleisti. Leninas 
tam pilnai pritarė. Na, ir, 
matyt, buvo imtasi už darbo.

Dabar skaitau pranešimą 
(Daily World, April 5), kad 
šiomis dienomis dienos švie
są išvydo tokių rinkinių jau 
200-asis tomas! Du šimtai 
knygų! Koks milžiniškas pa
siekimas! Nežinau, kad ku
rios kitos tautos žmonės jau 
turėtų išleidę ar ruoštųsi iš
leisti tokį leidinį!

Washingtonas. — Ameri
kinės Laikraščių Redaktorių 
Draugijos susirinkime bal. 
10 dieną kalbėjo Valstybės 
sekretorius Vyrus Vance. Jo 
kalbos tema siejosi su einan
čiomis derybomis tarp Jung
tinių Valstijų ir T. Są-gos dėl 
strateginių ginklų apriboji
mo. Kaip žinoma, šios šalies 
reakcininkai labai priešingi 
darymui bet kokių šios šalies 
nusileidimų pasiekimui su
tarties. Šioje savo kalboje 
sekretorius juos užtikrino, 
kad būsianti priimta ir pasi
rašyta tik tokia sutartis, 
“kuri sustiprins mūsų ir mū
sų talkininkų saugumą,” tai 
yra Vakarų saugumą.

Bet kodėl svarbu užtikrinti 
tik Vakarų saugumą? Kodėl 
nesiekti tokios sutarties, ku
ri sustiprins saugumą visų 
šalių, jų tarpe ir Tarybų Są
jungos ir jos talkininkių? Ar 
mūsų sekretorius nepagalvo
ja, kad Tarybų Sąjunga nie
kados nesutiks su tokia su
tartimi, kuri bus vienšališka, 
kuri bus naudinga tiktai ka
pitalistiniam pasauliui, o pra
gaištinga socialistiniam?

Beje, svarbu ir tas, kad 
sekretorius Vance šią kalbą 
pasakė išvakarėse savo ke
lionės į Tarybų Sąjungą pasi
tarimui su jos vadovybe šiais 
ir kitais klausimais. Komer
cinė spauda jo šią kalbą vadi
na “įspėjimu Maskvai.”

Ką reiškia plieno 
kainos pakėlimas

Monopolitisnė ir stambiau
sia plieno gamyboje United 
States Steel korporacija pa
kelia savo plieno produktų 
kainas net $10.50 toną. Ki
tos, mažesnės korporacijos 
pakelia tik $5.50 toną.

Plieno kainos pakėlimas 
reikš pakėlimą kainų ir kitų 
industrinių produktų. Turė
sime nukentėti jų pirkėjai- 
konsiumeriai. Valdžia never
čia plieno pramonės savinin
kus kainų pakėlimą atšaukti. 
Dargi prezidento Carterio 
pavaduotojas vicepreziden
tas Mondale pagirė plieno 
korporacijas, kad jos plieno 
produktų kainas pakeliančios 
labai su “saiku”. . .

Japonijai branduoliniai ginklai
Tokyo. — Japonijoje eina 

plati propaganda už bran
duolinį apsiginklavimą. Par
lamente kalbama, kad Japo
nijos 1947 metų kohstitucija 
nedraudžia Japonijai bran
duoliniai apsiginkluoti. Kaip 
atrodo, tai Amerikos milita-

Premj. Takeo Fukuda

Prez. Jimmy Carter kalba redaktorių susirinkime
Washingtonas, balandžio 

11 d. — Šiandien Ameriki
nės Laikraščių Redaktorių 
Draugijos susirinkime kalbė
jo prezidentas Carteris šios 
šalies ekonominiais ir finan
siniais reikalais. Jis pirmiau
sia pasigyrė, kad jam prezi
dentaujant per paskutinius 
15 mėnesių gana daug kas 
jau yra pasiekta ir laimėta. 
Dabar nedarbas esąs žymiai 
sumažėjęs, puspenkto milijo
no daugiau amerikiečių šian
dien dirba, negu šiuo laiku 
praeitais metais, nedarbo ly
gis nukrito nuo 8 proc. visų 
darbo jėgų iki 6 procentų, 
taip pat kainų ir infliacijos 
kilimas žymiai,, sulietėjęs ir 
taip toliau. Tačiau jis storai 
pabrėžė, kad kova su infliaci
ja tebėra mūsų visų svar
biausia problema, ir jis žada

Smulkieji farmeriai smerkia 
ir atmeta valdžios programąII
Washingtonas. — Senatas 

priėmė žemės ūkio reikalais 
bilių, kuriame siūloma iš
traukti iš gamybos 30 milijo
nų akrų dirbamos žemės. Bi
lių pasiūlė senatorius Her
man Talmadge iš Georgia 
valstijos, kuris patą yra 
stambus vertelga. Valdžia 
sutinka primokėti farme- 
riams po $135 už kiekvieną 
nedirbamą (ištrauktą iš ga
mybos) akrą.

Programos tikslas—suma- 

ristai tokiam japonų žygiui 
nesipriešintų.

Premjeras Fukuda sako, 
kad Japonijos vyriausybė 
tuo klausimu yra suintere
suota ir netolimoje ateityje 
padarys sprendimą. Kovo 
mėnesį Japonijoje lankėsi 
Jungtinių * Valstijų Gynybos 
sekretoriaus pavaduotojas 
Charles Duncan ir tarėsi su 
japonais dėl “sustiprinimo 
Japonijos-Jungtinių Valstijų- 
Pietų Korėjos apsigynimo 
militarinių jėgų.” O kaip ki
taip šiandien militarines jė
gas sustiprinsi, jeigu jas 
neapginkluosi branduoliniais 
ginklais?

Ženeva. — Pasaulinė Baž
nyčių Taryba, kurią sudaro 
protestantiškos bažnyčios, 
pasmerkė Izraelio agresiją 
prieš Libaną, Taryba ypatin
gai aštriai smerkia bombar
davimą palestiniečių stovyk
lų.

tai kovai nesigailėti jokių jo 
ir vyriausybės pastangų.

Kovoje su infliacija, sakė 
prezidentas, būtinai reikalin
ga samdytoju ir darbininkų 
talka—savanoriška talka. Jis 
esąs griežtai priešingas bet 
kokiai kainų ir algų kontro
lei. Jis reikalavo, kad darbi
ninkai pasižadėtų nereikalau
ti didesnio algų pakėlimo šie
met, kaip pusšešto procento.

Savo kalboje prezidentas 
taipgi daug dėmesio skyrė 
energijos klausimui. Visus 
mus ragino energiją taupyti 
ir tuomi prisidėti prie kovos 
su nūdienėmis ekonominėmis 
ir finansinėmis problemomis.

Beje, prezidentas pasigyrė 
turįs gerą, vieningai veikian
tį ir su juo kooperuojantį 
kabinetą.

žinti žemės ūkio gamybą, 
kad pakiltų žemės ūkio pro
duktų kainos. Bet Amerikos 
Agrikultūrinio Judėjimo va
das Don Patterson sako: 
“Mes atmetame žemės iš ga
mybos ištraukimo progra
mas. Jos nebūtinai sumažina 
gamybą ir jomis pasinaudoja 
tiktai stambieji farmeriai. 
Mes reikalaujame iš valdžios 
pagalbos tiems farmeriams, 
kuriems jinai yra būtinai rei
kalinga, tai yra vienos ūkiu 
savininkams.” Be to, jis sa
ko, tokios programos nepa
deda gyvulių augintojams.

Kaip diena aišku, kad 
smulkus žemdirbis, vienos 
šeimos ūkio savininkas, ne
turi dirbamos žemės pertek
liaus, kad keletą šimtų akrų 
galėtų ištraukti iš gamybos 
ir už tai gauti valdžios atlygi
nimą. Kas kita su tokiais sa
vininkais, kurie turi tūkstan
čių dirbamų akrų ir gali daug 
jų ištraukti iš gamybos ir 
neturėti jokio nuostolio.

Smulkieji farmeriai reika
lauja, kad valdžia užtikrintų 
tokias jų produktams kainas, 
kokios yra reikalingos jų pa
gaminimui. O nesunku ap
skaityti, kiek, pav., kviečių 
arba kukurūzų bušelio užau- 
ginimas atsieina. Tokia kaina 
angliškai vadinama “parity 
price.”

Prezidentas Carteris iki 
šiol yra atmetęs visus pana
šius farmerių reikalavimus. 
Tuo tarpu tūkstančiams 
smulkiųjų farmerių grūmoja 
bankrotas.

Beirut. — Palestinos Išsi
laisvinimo Organizacijos va
das Yasser Arafat sako, kad 
Vidurio Rytuose taikos turi 
būti siekiama Jungtinių 
Amerikos Valstijų ir Tarybų 
Sąjungos paskelbtos bendros 
deklaracijos pagrindais. Jis 
mano, kad jeigu nebus vyk
domi deklaracijoje paskelbti 
principai, karas Vidurio Ry
tuose bus neišvengiamas.

Arafat smerkia Izraelio ir 
Jungtinių Valstijų spaudos 
pranešimus, kuriuose esą iš
kraipomas prie Tel Aviv pra
džioje kovo mėnesio įvykis, 
kuriame žuvo 32 izraelitai. 
Tai buvus palestiniečių al- 
Fatah militarinė operacija, o 
ne grupės teroristų užpuoli
mas. Jis sako, kad palesti
niečių komandos tik reikala
vo, kad penki jų kolegos bu
tų paleisti iš Kalėjimo, bet 
Izraelio premjeras Begin da
vė įsakymą atidaryti ugnį 
prieš palestiniečius. Palesti
niečiai turėję atsakyti tuo 
patimi, ir per susišaudymą 
minėti izraelitai krito.

Kaip žinoma, atkeršijimui 
už tą kruviną' įvykį Izraelis 
suruošė invaziją į Libaną.

Nebekandida- 
tuosianti

Muriel Humphrey
Minneapolis, Minn. — Se

natorė Humphrey pareiškė, 
kad ji nebepriims kandidatū
ros į senatorės postą. Rinki
mai įvyks lapkričio mėnesį. 
Ji esanti nusisprendus grįžti 
pas šeimą į privatišką gyve
nimą.

Mrs. Humphrey buvo sau
sio 25 dieną paskirta užimti 
senatoriaus Humphrey, ku
ris mirė sausio 12 d., vietą.

Susitarta dėl sveikatos 
apdraudos programos

Washingtonas. — Senato
rius Edward Kennedy, Sena
to Sveikatos reikalais komi
teto pirmininkas, praneša, 
kad jam, prezidentui Carte- 
riui ir darbo unijų vadams 
pavyko susitarti dėl įvedimo 
nacionalinės sveikatos ap
draudos programos pagrindi
nių principų. Sveikatos, ap
švietos ir gerovės sekreto
rius Califano ruošia tokios 
apdraudos planą, kuris bus 
pasiūlytas Kongresui priim
ti.

Nacionalinė sveikatos ap
draudos sistema turėtų pra
dėti veikti su 1980 metų pra
džia apimtų visus amerikie
čius ir būtų federaliniai fi

YASSER ARAFAT

Panamos įspėjimas
Iš Panamos pranešama, 

kad jos vyriausybė atsisakys 
priimti sutartis su rezervaci
jomis. Kaip žinoma, Jungti
nių Valstijų Senatas jau už
gynė vieną sutartį su didelė
mis rezervacijomis. Taip pat 
ruošiasi prikergti rezervaci
jas ir prie antrosios sutar
ties, kuri dar laukia Senato 
užgynimo.

Chicago, Ill. — Apeliacijų 
teismas 6 balsais prieš 2 pa
naikino žemesnio teismo už- 
dnaudimą naciams manšuoti 
Skokkie gatvėmis. Daban 
laukiama, kada svastika pna- 
dės plevėsuoti miestelio, 
tinštai žydais apgyvento, 
gatvėse. Gyventojų protes
tas pnieš naciams suteikimą 
tokios teisės apeliacijų teis
mo nepaveikė.

ARKLIO KAULAS 
60 MILIJONŲ METŲ!

Frunze, Tanybų Kirgizija. 
— Iss^k-Kul eženo dugne 
moksiminkai nado suakmenė
jusį anklio dantį, kunis pri
klauso mūsų dabartinių ank- 
lių pirmatkūnams, mūsų že
mėje gyvavusiems pnieš 60 
milijonų metų. Šį atnadimą 
mokslininkai laiko labai svar- 
biu.

Yonkers, N. Y. —Miesto 
mokytojų fedenacija nutanė 
priimti Apšvietos komisijos 
pasiūlymą. Mokytojai gauna 
9.2 pnocento algų pakėlimą. 
Naujas kontnaktas veiks tik
tai vienenius metus. Mieste 
yra 1,600 mokytojų.

nansuojama. Šiandien svei
katos apdraudos srityje vei
kia daugybė privatiškų ap
draudos kompanijų. Daugelis 
amerikiečių neturi jokios ap
draudos. Šiuo svarbiu reika
lu pasaulyje turtingiausia ša
lis yra toliausia atsilikusi.

Los Angeles, Cal. — Prieš 
kelias dienas čia kalbėdamas 
republikonų partijos suruoš
toje vakarienėje buvęs prezi
dentas Gerald Fordas aštriai 
pasmerkė prezidentą Carterj 
už atidėjimą gaminti neutro
ninę bombą. Jis irgi skleidžia 
melą, kad Tarybų Sąjunga 
apsiginklavime esanti toli 
pralenkusi mūsų Ameriką.
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Kodėl prezidentas 
sustojo pasiaukelėje? ■

Kai iš Washingtono pradėjo plisti į platųjį pasauli gandai, 
kad musų prezidentas Jimmy Carter rengiasi atsisakyti 
neutroninės bombos gaminimo, iš visų pusių reakcininkai, 
šaltojo ir karštojo karo šalininkai ne tik šios šalies, bet viso 
pasaulio, pradėjo ji įtūžusiai pulti, keikti ir reikalauti, kad 
jis šios “beprotybės” atsisakytų. Tokių sutvėrimų grupė 
atsirado ir Senate. Stambiojo kapitalo organas “The New 
York Times” (kovo 6 d.) pateikė vedamąjį, kuriame 
teigiama, kad neutroninės bomba yra naujas, puikus išradi
mas ir kad jis turi būti kuo skubiausiai pradėtas gaminti ir 
dėstyti po visą “laisvąjį” (žinoma, kapitalistinį) pasaulį.

Todėl dabar galima mūsų prezidentą pasveikinti, kad jis 
tų išpuoliu, gąsdinimų ir įspėjimų visgi nepabūgo, gal, 
geriau, tik dalinai tepabūgo: jis pranešė, kad jis įsakymą 
Gynybos departamentui pradėti neutroninę bombą gaminti 
laikinai atideda. Tą savo ėjimą jis teisina bei remia dviemis 
sumetimais: Vienas, jis norįs duoti Tarybų Sąjungai dar 
kartą rimtai leisti apsigalvoti ir derybose dėl strateginių 
ginklų apribojimo daryti mums naujas, dideles koncesijas; 
antras—dar mes nesame gavę iš mūsų stambiųjų talkinin
kių (NATO šalių) užgyrimo ir pažadėjimo įsileisti tą naūją 
branduolinį baisų karo pabūklą, kai jis bus pagamintas, į 
savo teritorijas» Ir jis storai pabrėžia, kad šis įsakypio 
atidėjimas yra tiktai laikinas ir kad bus galima, reikalui 
esant, bet kada pakeisti.

Be to, prezidentas sako, jis tuoj duoda įsakymą Gynybos 
departamentui energingiausiai imtis modernizavimo, geri
nimo ir tobulinimo kitų visų karo pabūklų, tiek tradicinių, 
tiek branduolinių. Todėl, girdi, šis neutroninės bombos 
gaminimo atidėjimas nėra didelis nusidėjimas mūsų ir 
mūsų talkininkių saugumo interesams.

Vadinasi, mūsų prezidentas tik manevruoja. Jo bandy
mas pasiteisinti jo nepateisina. Neutroninės bombos ir 
padidėjęs branduolinio karo pavojus pasilieka kaboti ant 
žmonijos galvos. Kovai su tuo pavojumi reikalinga sumobi
lizuoti viso pasaulio liaudį. Į tą darbą su padidinta energija 
turi stoti karo priešai—tarptautiniuose santykiuose įtempi
mo mažinimo, pilno nusiginklavimo, pasaulinės taikos šali
ninkai.

Socialistinio pasaulio nusistatymas visu šiuo didžiaušios 
svarbos reikalu aiškus. Ten nėra jokio svyravimo ir abejo1- 
jimo. Jį dar kartą išdėstė kaip tik tą pačią dieną, kai 
prezidentas Carteris paskelbė atidėjimą neutroninės bom
bos produkcijos, Tarybų Sąjungos prezidentas Leonidas 
Brežnevas.

Brežnevas pareiškė: “Dabartinėse sąlygose nėra svarbes
nės atsakomybės, paliečiančios kiekvieną žmogų pasaulyje, 
kaip pasiekimas tikro nusiginklavimo. Svarbiausia dabar 
dienotvarkyje problema sulaikyti ginklavimosi lenktynes, 
užtikrinti ėjimą link sumažinimo apsiginklavimo ir paskui 
pilną pašalinimą branduolinės katastrofos.”

Štai Tarybų Sąjungos ir kitų socialistinių kraštų tiksi 
Jis turi tapti tikslu ir Jungtinių Valstijų su jų taikiniu 
mis. To tikslo išgelbėti žmoniją nuo branduolinės katastro
fos negali pasiekti viena Tarybų Sąjunga ir jos talkininkės.

Prezidento Carterio laikinas atidėjimas neutroninės bpm- 
bos gaminimo toli gražu dar nereiškia, jog šis tikslas 
yra tapęs jo ir jo vadovaujamos šalies tikslu.

Pavyzdys, kaip 
negalima pasitikėti

Nėra paslaptis, kad Izraelis yra gerai ginkluotas Jungti
nių Valstijų ginklais. Todėl nieko nenustebino pranešimai 
iš Libano, kad įsiveržėliai izraelitai mirtį ir sunaikinimą 
sėja mūsų amerikiniais ginklais. Bet viename iš tų praneši
mų tikrai daugelį ne tik amerikiečių, bet ir viso pasaulio 
žmonių labai pritrenkė užuomina, kad pirmą kartą yra 
vartojamos naujos rūšies bombos, vadinamos “cluster 
bombs,” kurios yra daug kartų efektingesnės, pajėgesnės 
ir pavojingesnės, negu tradicinės. Gal lietuviškai reikia jas 
vadinti “dėžinėmis bombomis.” Jos didelės. Tokią bombą 
paleidus iš lėktuvo, ji tuoj užsidega ir atsidaro, o iš jos 
išbira keletas mažų bombelių, kurios dar ore pasisklaido ir 
pasiekusios žemę sprogsta. Tuo būdu jos padaro dlug, 
daug daugiau žalos, negu viena numesta tradicinė bomba. 
Dabar paaiški, kad tokios “cluster bombs” jau buvo Ameri
kos vartojamos Vietnamo kare. Bet visų buvo suprasta, 
kad Izraelis tokių bombų neturi. Dabargi sužinome, kad jis 
ne tik jas turi, bet ir vartoja!

Tą “paslaptį” jau pripažįsta ir mūsų Valstybės departa
mentas. Bet jis sako, kad jas vartodamas Izraelis sulaužė 
susitarimą su Jungtinėmis Valstijoms. Būk buvę susitarta, 
kad šios bombos Izraeliui teikiamos tik tuo supratimu, kad 
jis jas vartos, kad jis turės teisę jas vartoti tiktai vistioti- 
name kare su arabais. Dabargi tokio karo nėra—yra tiktai 
Izraelio užpuolimas ant Libano.

Daleiskime, kad taip buvo susitarta ir kad tuo 
Izraelis sulaužė pasižadėjimą. Juk tai aky vaizdžia 
pavyzdys, kaip negalima pasitikėti jokiais pažadais, ka< 
šalys ir šalelės, kurias didžiosios kapitalistinės šalys 
kluoja branduoliniais ginklais, prie kad ir mažiausios 
gos nepaleis jų darban! Juk’tokių beginu, kaip Ižu 
premjeras, netrūksta visur.

Kitais žodžiais, šis patyrimas su Izraeliu ir “cluster 
bombs” tik padidina siaubą, kai pamislija, kur žmonija gali 
atsidurti, jeigu nelaimės blaivus protas, jeigu nebus 
tarta padaryti galą ginklavimosi lenktynėms ir eiti vis 
no visų nusiginklavimo.
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RIMTI IR SAVIKRITIŠKI 
APMĄSTYMAI APIE 
LIETUVOS STUDENTIJĄ

Šių metų žurnalo “Komu
nistas” 3-čiame numeryje 
telpa labai įdomus docento 
Vytauto Liutiko straipsnis 
“Studentų vidinė kultūra ir 
mūsų kasdienybė”. Po 
straipsniu pastaboje sakoma: 
“Redakcija spausdina šį 
straipsnį svarstymo tikslais. 
Prašome aukštųjų mokyklų 
darbuotojus pasisakyti šiais 
klausimais.”

Straipsnyje autoriaus, 
tarp kitko, pabrėžiama:

“Studentija—tai labiausiai 
visais požiūriais dinamiška 
visuomenes dalis. Ją vis dėl
to mažiausiai kausto mate
rialiniai ir buitiniai rūpesčiai 
(mokslas nemokamas, sti
pendija ir tėvų totacijos re
guliarios, praktiškos tradici
jos neprašmatniai rengtis, 
bendrabučio stogas ant gal
vos ir valdiška pagalvė po ja 
ir t. t.). Ji dar neatsakinga 
savo įpėdiniams. Ji kritiš
kiausia tradicinių normų at
žvilgių. Ji pasitikinti savo 
jaunomis jėgomis, savo po
tencine energija. Ji inertiš
kiausiai pasiduodanti naudin
gų ir nenaudingų naujovių 
įtakai. Ji, studentija, labiau
siai linkusi į konfliktus su 
senosios kartos nuomone 
daugeliu klausimų.

Daugumai mūsų studentų 
nieko neprikiši—ir gerai mo
kosi, ir nepriekaištingai el
giasi. Gal tik elgesio viešose 
vietose, santykiuose su vy
resniaisiais etika šlubuoja, 
gal trūksta kai kuriems mū
sų akademiniams vyrukams 
džentelmeniškumo, o kai ku
rioms merginoms—moteriš
ko kuklumo. Bet dar pasitai
ko ir skaudžių dalykų: antivi
suomeninių recidyvų, girta
vimo, seksualinio palaidumo, 
socialistinės nuosavybės 
švaistymo, chuliganizmo. Pa
sitaiko bendrabučiuose va
gysčių, peštynių. Tarkime, 
nuo neatmenamų laikų į 
špargalkų vartojimą žiūrima 
atlaidžiai, taip pat atlaidžiai 
žiūrima ir į namų darbų nusi
rašinėjimą, sufleriavimą per 
egzaminus. Tie dalykai vis 
dar laikomi studentiško pasi
reiškimo pasireiškimais. O 
juk iš esmės tai—nesąžinin
gumo pradmenys, kurie žmo
gaus sieloje gali šbujoti iki 
teismo salės lygio, kurie ir 
šiandien nepuošia studento 
dorovinio veido. Taigi, bėdų 
dar yra. Ir labai aktualus 
uždavinys su tomis bėdomis 
nuosekliai, nuolatos ir atkak
liai kovoti.

Ir kovojama. Daug dirba 
tuo klausimu mūsų rektora
tas ir instituto visuomeninės 
organizacijos, aktyviausiai 
veikia dekanatai, kovai su 
dorovinio palaidumo recidy
vais sutelktos katedros ir 
gausi grupių kuratorių insti
tucija. Ir daug čia naudingų 
darbų nuveikiama. Tačiau 
būtų galima nuveikti dar 
daugiau, jeigu visos minėtos 
instacijos, organizuodamos 
kovą už aukštą visų studentų 
dorovę ir elgesio etiką, la
biau atsižvelgtų į ką tik nu
šviestas specifines kai kurių 
studentų nepageidautino el
gesio reiškinių tarpsmo ap
linkybes ir imtųsi labiau ap
galvotų priemonių studen
tams paveikti.”

Neabejojame, kad šios V. 
Liutiko pastabos susilauks 
plačių ir įvairių atsiliepimų.

VISŲ TOKIU PRANAŠŲ 
TOKS PAT LIKIMAS

Mūsų klerikalų žymusis ra
šeiva Gediminas Galva bara 
koki ten rusą “disidentą” 
Amalrik, kad jisai su savo 
pranašyste 1969 m., jog vi
sos Tarybų Sąjungos su 1984 
metais jau nebebūsią šioje 
ašarų pakalnėje; ir kad jis ir 

jo kolegos galėsią grįžti “lais- 
von” Lietuvon į savo senas 
poniškas vietas, juos skau
džiai suvylęs ir dabar atsi- 
prašinėjęs jaunystės klaidą 
padaręs. “A. Amalrikas, ži
noma, neturėjo jokių prana
šo duomenų, bet stvėrėsi 
pranašauti,” rašo mažai, ma
tyt, tepajėgiąs galvoti. Galva 
kunigų laikraštyje. Prašome:

“A. Amarlikas jau kelis 
kartus aiškinosi dėl “prana
šystės” apie Sovietų san
tvarkos griuvimą. Jo pasku
tinis pasiaiškinimas paskelb
tas “The Christian Science 
Monitor” 1978.III. 10 laidoje: 
“Kai manęs klausia, ar gali
mas Sovietų žlugimas iki 
1894 m., atsakau: buvau per 
jaunas, kai knygą rašiau. 
Jaunuoliai yra linkę galvoti, 
kad įvykiai greičiau rieda, 
negu tikrovė. Turiu prisipa
žinti, kad 1969 m. neįverti
nau Sovietų vadovybės gali
mo lankstumo ir perdėjau 
Sovietų bei Kinijos karo gali
mybę.”

Knygos autorius padarė 
žymiai daugiau klaidų, jų 
neišvengia ir dabartiniuose 
gana įdomiuose teiginiuose.”

“D.” kovo 29 d.

Betgi, kai rimtai pagalvoji, 
neišvengiamai prieini išva
dos, jog mūsų tautietis Galva 
priklauso tokių pat pranašų 
kategorijai. .Amalrikas visą 
viltį, matyt, dėjo ant karo 
tarp Tarybų ^Sąjungos, o gal- 
viniai pranašai, kaip žinia, 
tikėjosi ir ištroškę laukė ka
ro tarp Jungtinių Valstijų ir 
Tarybų Sąjungos. Nei amal- 
rikinių, nei galvinių pranašų 
troškimai ir pranašystės 
neišsipildė. Skirtumas tarp 
Amarliko ir Galvos tik tas, 
kad jis drąsesnis, jis prisipa
žįsta prie klaidos ir savo apm 
mulkintus skaitytojus atsi
prašo, o Galva savo pasekė
jus tebemulkina.

GRIEŽTAI SMERKIA 
IR PROTESTUOJA

Tarybinės žinių agentūros 
“Tass” korespondento prane
šime iš New Yorko (kovo 28 
d.) sakoma:

“Tarybų Sąjungos nuolati
nė atstovybė prie Jungtinių
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Žurnalistai laureatai
Vilnius. Lietuvos TSR 

žurnalistų sąjungos valdybos 
sekretoriatas, vertinimo ko
misijai pasiūlius paskyrė 
kasmetines Vinco Mickevi
čiaus-Kapsuko premijas 
šiems Tarybų Lietuvos žur
nalistams:

Vladislavui Burbuliui—už 
knygą “Tarp Raudonosios ir 
Mekongo Upių,” pasakojan
čią apie Vietnamo Liaudies 
kovą už nacionalinę nepri
klausomybę ir kitą medžiaga 
tarptautine tematika.

Algimantui Semaškai—už 
partarųjų metų publicistiką, 
propaguojančią Tarybinio 
mokslo bei technikos pažan
gą.

Aloyzui Zurbonui—už me
džiagas komunistinės mora
lės, teisinio auklėjimo, tary
binio patriotizmo ir interna
cionalizmo temomis.

Eltos direktoriaus pava
duotojas Vladislavas Burbu
lis—žinomas žurnalistas 
tarptautininkas. Plataus pri
pažinimo susilaukė jo infor
macijos, reportažai ir kores
pondencijos iš Vietnamo De
mokratinės Respublikos, kur 
jis vadovavo TASS kores
pondentų punktui. Premija 
pažymėtoje knygoje žurna
listas parodo Vietnamo, Liau
dies Didvyriškumą kovoje 
prieš JAV imperializmą ir 
tarptautinę agresiją, TSRS 
ir socialistinių šalių paramą, 
ryškiai pabrėždamas, kaip 
socializmo ir nacionalinės 
laisvės idėjos vis labiau įsi- 

Tautų pareiškė griežtą pro
testą de! sionistinių ir kitų 
reakcinių organizacijų nesi
liaujančių priešiškų demon
stracijų, kurios rengiamos 
prie Tarybų Sąjungos atsto
vybės New Yorke ir kliudo 
jai normaliai dirbti.

TSRS nuolatinio atstovo 
prie Jungtinių Tautų O. Tro- 
janovskio rašte Jungt. Tautų 
generaliniam sekretoriui K. 
Valdhaimui informuojama 
apie protesto notą, kuri buvo 
įteikta JAV misijai prie J. 
Tautų dėl priešiškų provoka
cinių akcijų prieš Tarybų Są
jungos atstovybę ir jos bend
radarbius, kliudančių jiems 
normaliai vykdyti savo funk
cijas. Rašte nurodoma, kad 
šiomis dienomis saujelė chu
liganiškų elementų iš sionis
tinių ir reakcinių emigranti
nių organizacijų surengė eili
nę antitarybinę sueigą prie 
TSRS atstovybės ir, naudo- 
miesti Amerikos oficialiosios 
valdžios ir New Yorko polici
jos nuolaidžiavimu, mėgino 
užblokuoti įėjimą į Tarybų 
Sąjungos atstovybę, kliudy
dami jos darbui.

Šiomis sąlygomis TSRS 
atstovybė prie Jungtinių 
Tautų vėl primena, jog tarp
tautiniuose įsipareigojimuo
se, kuriuos prisiėmė Jungti
nės Valstijos kaip Jungt. 
Tautų buvimo vietos šalis, 
numatoma užtikrinti norma
lias sąlygas užsienio misijų 
darbui New Yorke. Tarybų 
Sąjungos atstovybė teigia, 
kad antitarybiniai elementai, 
dalyvaujantys panašiose 
sueigose netoli TSRS atsto
vybės prie J. Tautų, pažei
džia šiuos įsipareigojimus ir 
turi būti griežtai nubausti 
pagal JAV federalinį įstaty
mą dėl užsienio šalių parei
gūnų ir JAV oficialių svečių 
apsaugos.

TSRS atstovybė pareiškė 
JAV misijai griežtą protestą 
dėl neleistinų provokacinių 
akcijų, vykdomų prieš Tary
bų Sąjungos atstovybę bei 
jos personalą, ir vėl įsakmiai 
pareikalavo, kad oficialioji 
Amerikos valdžia imtųsi visų 
priemonių nutraukti Tarybų 
Sąjungai priešiškoms akci
joms ir užtikrinti reikiamoms 
sąlygoms normaliai Tarybų 
Sąjungos atstovybės prie 
Jungtinių Tautų ir jos perso
nalo veiklai.

tvirtina visame pasaulyje.
Algimantas Semaška rašo 

mokslo populiarinimo klausi
mais. Dirbdamas žurnalo 
“Mokslas ir Gyvenimas” vy
riausiojo redaktoriaus pava
duotoju, jis organizuoja ir 
rašo straipsnius mokslo bei 
technikos pažangos temomis. 
Didelio skaitytojų susidomė
jimo susilaukė jo interviu su 
žymiausiais respublikos 
mokslininkais, reportažai iš 
mokslinių laboratorijų, 
straipsniai apie aktualias 
mokslo ir gamybos ryšių, 
techninės pažangos proble
mas.

“Komjaunimo Tiesos” laik
raščio propagandos ir agita
cijos skyriaus vedėjas Aloy
zas Urbonas daug rašo teisė
tumo stiprinimo, komunisti
nės moralės, jaunimo patrio
tinio auklėjimo, internacio
nalinės draugystės klausi
mais. “Minties” leidykla yra 
išleidusi Urbono tris doku
mentines apybraižas.

V. Petkevičienė

PREZIDENTAS 
PASIRAŠĖ

Washingtonas. — Prėz. 
Carteris pasirašė ir padarė 
visos šalies įstatymu Kon
greso priimtą bilių, kuris 
duoda samdytojui teisę iš 
darbo atstatyti darbininką 
tik tada, kada jis sulaukia 70 
metų. Iki šiol jis tą galėjo 
padaryti tik su 65 metus su
laukusiu darbininku.

PENKTADIENIS, BALANDŽIO (APRIL! 14, 1978

Pavasaris. Dail. Edmundo Žiauberie pieš.

Žymiųjų Tarybinių mokslininkų laiškas 
prezidentui Jimmy Carteriui

Neseniai grupe Tarybų Są
jungos mokslininkų atsiuntė 
prezidentui Carteriui sekamą 
laišką neutroninės bombos 
gaminimo reikalu:

“Pone prezidente!
Kaip mes sužinojome, arti

miausioje ateityje Jūs priim- 
'site nutarimą dėl naujo žmo
nių masinio naikinimo ginklo 
—neutroninės bombos gamy
bos Jungtinėse Valstijose.

Nuo to laiko, kai buvo 
priimtas lemtingas nutari
mas dėl atominių smūgių Ja
ponijos miestams 1945 me
tais ir įsakymas pradėti ter
mobranduolinės bombos kū
rimą 1950 metais, atrodo, nė 
vienas Amerikos prezidentų 
nutarimas neturėjo tokios 
svarbios reikšmės Jungtinių 
Valstijų būsimo kurso bran
duolinio ginklo srityje nusta
tymui, kaip Jūsų “taip” arba 
“ne” neutroninei bombai. Jū
sų nutarimas įgauna ypatin
gą reikšmę dar ir todėl, kad 
jis turi būti priimtas laiko
tarpiu, kai pirmą kartą žmo
nijos istorijoje susidarė pa
lankios sąlygos suderintoms 
tarptautinėms priemonėms 
ginklavimosi varžyboms ap
riboti.

Rinkiminės kampanijos lai
kotarpiu Jūs kalbėjote, jog 
būtina išgelbėti žmoniją nuo 
branduolinės katastrofos. 
Šie Jūsų žodžiai suteikė dau
geliui žmonių viltį, kad 
Jungtinės Valstijos aktyviai 
prisidės prie pastangų su
kurti pasaulį be branduolinės 
bombos. Dabar Jūs'turite, 
be abejo, dar daugiau duo
menų, reikalingų įvertinti vi
siems pavojingiems naujų 
branduolinio ginklo kartų su
kūrimo padariniams. Yra ir 
reali galimybė atsisakyti 
žingsnio, kuris dar labiau ap
sunkintų ir taip labai sun
kaus uždavinio sprendimą— 
“įvaryti branduolinį džiną at
gal į butelį.”'

Neutroninė bomba—tai ne 
gynybinis ginklas, padedan
tis sulaikyti agresiją. Kai ku
rie neatsakingi asmenys jau 
šiandien mėgina panaudoti 
neutroninės bombos kovines 
charakteristikas riboto bran
duolinio karo priimamumui 
pagrįsti. Tokia filosofija be 
galo pavojinga taikai. Nega
lima nesutikti su autoritetin
gais Amerikos specialistais, 
teigiančiais, kad jau pirmasis 
branduolinio ginklo—kad ir 
labai mažo galingumo—pa
naudojimas gali sukelti pa
saulinį karą.

Argumentai, kad dabarti
nėje situacijoje neutroninė 
bomba gali padidinti Jungti
nių Valstijų galią ir saugu
mą, vargu ar gali būti laiko
mi rimtais. Istorija rodo, kad 
nė vienai šaliai iki šiol nepa
vyko ilgą laiką išsaugoti vie
nų ar kitų masinio naikinimo 

priemonių monopolio. Tai ro
do atominės bombos ir ter
mobranduolinio ginklo, stra
teginių atominių povandeni
nių laivų ir raketų su išsiski
riančiomis galvutės dalimis 
istorija. Mes neabejojame, 
kad jeigu Jungtinės Valstijos 
pradės neutroninio ginklo 
gamybą, jų monopolis šiam 
ginklui bus labai trumpalai
kis.

Nutarimas gaminti neutro
ninę bombą pradėtų tik nau
ją ginklavimosi varžybų eta
pą, sukomplikuotų dvišales 
ir daugiašales derybas dėl 
ginkluotės kontrolės, JAV ir 
TSRS branduolinis balansas 
pakiltų į aukštesnį lygį, pa
reikalautų daugiau lėšų ir 
taptų pavojingesnis. ■ .

Neutroninės bombos klau
simas turi ir grynai humani
tarinį aspektą. Kiekvienas 
žmogus mūsų planetoje turi 
natūralią teisę gintis nuo 
branduolinės katastrofos 
grėsmės. Šių dienų politinių 
lyderių humanistinių dekla
racijų nuoširdumą patikrina 
pirmiausia jų praktinė veik
la, kuria siekiama užtikrinti 
šią teisę. Neutroninė bomba, 
žeminanti branduolinį 
slenkstį,—rimta grėsmė vi
sai žmonijai.

Kaip tik todėl, pone prezi
dente, mes raginame Jus at
mesti laikinus argumentus. 
Mes įsitikinę, kad savitarpiš- 
kas atsisakymas gaminti 
neutroninę bombą darosi bū
tina sąlyga žengti į taiką ir 
tautų savitarpio supratimą.”

Pajūry
Kada saulė aukštyn kyla 
Vanduo žiba sidabru, 
O padangėj sparnais ploja 
Paukščiai supdamies ratu.

Pelekanas ten ant stulpo 
Žiuri žuvies vandeny, 
O žuvėdrų klyksmas skamba, 
Žvalgos maisto pajūry.

Čia vidurdieny susirenka 
Minia pajurin žmonių, 
Šildos, braido, arba plauko, 
Kiti taškos vandeniu.

Mindau juros smėli baltą 
Žibantį spalvoms perlų. 
Prisirinkau žuvakiaučių 
Ir skylėtų koralų.

Smėlis karštas degin kojas 
Ilgai vaikščiot negaliu, 
Sūrus, šiltas, vanduo rojaus 
Pabraidyt, atvėst turiu.

Štai pavakarys nelauktas, 
Saulė rieda vandeniu, 
Paplaukyt dar panorėjau, 
Pajūry vešu, ramu.

Jonas Šutas
Florida 1973, Meksikos 
įlankos pakrašty U. S. A.
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Pirmoji kauniečių pažintis 
su vaizduojamu: enuII

VANDALINAS JUNEVIČIUS

P. Rimšos skulptūra “Artojas”

Gaila, kad nėra gyvų pir
mųjų lietuvių dailės parodų 
organizatorių ir dalyvių Mi
kalojaus Konstantino Čiurlio
nio, Lietuvos TSR liaudies 
dailininko Petro Rimšos ir 
TSRS liaudies dailininko 
profesoriaus Antano Žmui
dzinavičiaus. Jie mums papa
sakotų apie antrąja Vilniaus 
dailės parodą, kurią Kultū
ros ir meno draugija “Daina” 
1908 m. perkėlė į Kauną. 
Gerai, kad apie tą parodą šį 
tą parašė (tuometinė spauda. 
Iš jos sužinome, kad iki tol 
Kaune tokių parodų nebuvo. 
Todėl ji sudomino plačiąją 
visuomenę. Nuo to reikšmin
go įvykio šiemet sukanka 70 
metų.

Į parodos atidarymą su
plaukė daug žmonių. Įženginį 
žodį lietuviškai, rusiškai ir 
lenkiškai tarė advokatas Pe
tras Leonas. Draugijų ir 
spaudos atstovai kalbėjo apie 
parodos reikšmę visuomenės 
gyvenime. Miesto galva 
Aloyzas Požorovskis sveiki
no parodos rengėjus, daili
ninkus ir svečius lietuviškai, 
Kauno gubernatorius Petras 
Veriovkinas rusiškai, gydy
tojas Pranas Grodeckis len
kiškai.

Tuometinė spauda darė iš
vadą, kad lietuviai dailinin
kai stengiasi atskleisti val
stiečių charakteri, vaizdavo 
sunkią liaudies buitį, poetiza
vo šalies gamtą. Apskritai, 
parodoje vyravo tam lai
kotarpiui būdingas realizmas 
ir buities žanras. Gausiausiai 
eksponuota tapyba, po jos 
sekė skulptūra ir grafika.

Iš Čiurlionio kūrybos
Savo originalumu ir pa

veikslų gausumu visus pra
lenkė M. K. Čiurlionis. Nors 
jo kūriniai turi bendrų savy
bių, bet parodoje eksponuoti 
skirtini į tris pagrindines 
grupes.

Viena iš jų būtų peizažai, 
gamtos ir kosmoso reginiai: 
“Miškas,” “Raigardas”, “Pa
vasaris”, “Vasara”, aštuonių 
dalių ciklas “Žiema”, “Die
na”, “Naktis”, “Zodiako žen
klai” (“Avinas”, “Jautis”, 
“Šaulys”, “Ožiaragis”, “Žu
vis” ir kiti. Šiuose paveiks
luose galima įžiūrėti ir realis
tinių gamtos bruožų.

Kitą grupę sudarė tie pa
veikslų ciklai, kuriuose daili
ninkas išreiškė savo požiūrį į 
atskirus gyvenimo reiški
nius, savo nuotaikas, pergy
venimus, polėkius: trijų da
lių ciklas “Pasaka”, “Parei
ga”, “Mintis”, “Tyla”, trijų 
dalių ciklas “Mano kelias”, 
“Nuliūdimas”^Ilgesy s”.

Prie trečios grupės priskir
tini muzikos spalvų kuriniai: 
“Himnas”, “Finalas”, “Sona
ta I-oji”, “Alegro”, “Andan
te”, “Garsas”.

Parodos lankytojų esteti
nis požiūris buvo nevieno
das. Vieni gėrėjosi lietuvių 
nacionaline daile, kiti ieškojo 
impresionistinių vaizdų. To
dėl ne visi vienodos buvo 
nuomonės apie M. K. Čiur
lionio tapybą. Ne vienam 
eiliniui žiūrovui ji pasirodė 
keista, nesuprantama.

Rimšos kūriniai
Visiems labai patiko P. 

Rimšos realios ir liaudiškos 
skulptūros, ypač “Artojas”. 

Tame unikaliniame kūrinyje 
vaizduojamas valstietis, 
ariąs lauką liesu, išbadėjusiu 
kuinu, kuris vos įstengia pa
traukti žagrę. Tai tikras tų 
laikų vargšų žemdirbių gyve
nimo vaizdas. Kažin ar P. 
Rimša galvojo, kad jo “Arto
jas” įeis į Lietuvos meno is
toriją kaip klasikinis kūri
nys?

Ilgai žiūrovai grožėjosi 
“Senute”, “Mėnesiena”, 
“Saulėtekiu”, “Žvaigždute”, 
“Dr. V. Kudirkos pottretu” 
ir kitais skulptoriaus darbais 
P. Rimša padarė tris mode
lius kalbininko Kazimiero 
Jauniaus paminklui. Vieną jų 
eksponavo parodoje.

Iš kitų dailininkų 
kūrybos

A. Žmuidzinavičiaus pa
veikslų rinkinyje dominavo 
gamtos vaizdai. Iš visų išsi
skyrė kompozicijos: “Miškas 
ūžia, verkia, gaudžia”, “Die
nos naktis”. Patraukliai atro
dė “Paskutinis sniego gaba
lėlis”, “Kampelis miško”, 
“Debesys praslinko”, “Žie
ma” ir kiti. Daugelis žiūrovų 
labai gerai atsiliepė apie dai
lininko kūrybą, pripažino, 
kad jo paveiksluose įkūnyta 
realybė.

Iš pateiktų parodai etiudų 
darytą išvadą, kad Adelber- 
tas Staneika talentingas. Jo 
portretai gyvi, nėra jūose nė 
vieno neaiškaus, neužbaigto 
bruožo. Kazimieras Sta- 
brauskas pasirodė su simbo
liniais peizažais “Liūdna šir
dis,” “Rapsodas” ir kitais. 
Gerai išryškinti spalvų kon
trastai dailininko portretuo
se. Patraukė žiūrovų dėmesį 
Kajetonas Šklėrius savo por
tretiniu reljefu “Mano moti
na”, dviem biustais ir Krymo 
etiudais.

Petro Kalpoko kūryboje 
jautėsi Miuncheno A. Ažbės 
mokyklos maniera. Jb peiza
žai artimi impresionizmo ta
pybos stiliui. Parodoje eks
ponuota “Miško pieva”, 
“Upelis pavasarį”, “Auksi
niai berželiai” ir kiti pasižy
mi lyrinėm nuotaikom, spal
vingumu, poetiškumu.

Dramatišką tuolaikinės 
liaudies gyvenimą pavaizda
vo Vladas Leščinskas. Šiur
pą kėlė jo paveikslas “Purvi
nu keliu.” Jame nutapyti keli 
valstiečiai, kuriuos per pur
vyną varo kareiviai.

Kauno miesto muziejaus 
vadovas ir konservatorius 
Tadas Daugirdas parodą pa
pildė savo peizažais ir ar
cheologiniais bei etnografi
niais rinkiniais. Jis buvo ir 
parodos informatoriumi bei 
vadovu.

Nuomonių įvairumas
Apie parodą žmonės įvai

riai kalbėjo. Vieniems ji pati
ko, kitų nuomonė buvo kito
kia. Už tai, kad joje nebuvo 
šventųjų paveikslų j Adomas 
Jakštas kaltino socialistus.

Kažkoks autorius Y. G., 
atsakydamas tiems, kurie 
sakė, kad parodoje nėra lie
tuviškos dvasios, Kaune 
einančiame dienraštyje “se- 
vero-zapadny telegraf” 
(“Šiaurės vakarų telegra
fas”) 130 numeryje rašė: “O 
kas yra Žmuidzinavičiaus 
“Miškas ūžia, verkia, gau
džia”, “Dienos naktis”, Rim

šos “Artojas”, “Senute”, 
Stabrausko “Liūdna šalis”, 
Staneikos lietuviškų tipų 
etiudai, Daugirdo peizažai, 
Leščinsko ir kitų akvarelės 
ar tai ne Lietuvos vaizdai?”

Toliau tas pats autorius 
klausia: “Artojo” figūra ar 
tai ne dirbančios Lietuvos 
simbolis, demokratinės Lie
tuvos, laisvos nuo skambių 
žodžių, nereikalingos puiky
bės bei blizgučių, Lietuvos, 
kuri daug iškentėjo, bet ne
paisant istoriško likimo ir ne
laimių išlaikė savo kūrybos 
dvasią, kuri garantuoja žmo
nėms tolesnę egzistenci
ją .. . Kas sako, kad parodo
je nėra lietuviškos dvasios 
tepažiūri į “Artoją ir jo kuino 
raukšles, tepažvelgia į griu
vėsius, kryžius, mokyklas, 
kelius, medžius, pagaliau pa
žįstamų žmonių veidus ir pa
keis savo nuomonę Lietuva 
ir jos dvasia atsispindi visuo
se dailininkų darbuose.”

Iš parodos Kaune
Kaune paroda veikė nuo 

gegužės 22 iki liepos 12 die
nos. Ją aplankė 1825 žmo
nės, tarp jų buvo ir užsienie
čių.

Ne visi į Vilnių pristatyti 
paveikslai eksponuoti. Dėl 
patalpos ankštumo organiza
toriai atrinko 75 pačius ge
riausius. Nemažiau buvo ir 
liaudies meno kūrinių-lova- 
tiesių, rankšluosčių, juostų, 
prijuosčių, medžio drožinių ir 
kitų. Apie šį skyrių “Vilniaus 
žinių” 62 numeryje P. Rimša 
rašė: “viskas yra labai dai
lu.” Nepavyko nustatyti, 
koks tikslus skaičius dailės 
eksponatų buvo atgabenta į 
Kauną.

Baigiantis parodai P. Rim
ša padovanojo Kauno miesto 
muziejui bronzinę lentelę 
“Žvaigždutė”, o M. K. Čiur
lionis paveikslą “Praeitis”. 
Neliko užmirštas ir muzie
jaus vadovas archeologas, 
entografas ir dailininkas Ta
das Daugirdas. Už mūsų se
novės tyrinėjimą, kultūros 
paminklų globą ir aprangą 
bei parodos šefavimą Kultū
ros ir meno draugijos “Dai
na” bei Lietuvių dailės drau
gijos atstovai įteikė jam P. 
Rimšos “Saulėtekį”.

Autoritetingi žmonės pri
pažino, kad tuo laiku lietu
viai dailininkai kur kas dau
giau buvo nuveikę, negu kiti 
kultūros veikėjai.

TĖVAI TURI 
SUSIRŪPINTI

Trenton, N. J. — Valstijos 
sveikatos departmentas sa
ko, kad New Jersey valstijo
je rūkančių cigaretes mer
gaičių tarp 13 ir 19 metų 
amžiaus pastaraisiais keliais 
metais skaičius pasidvigubi- 
no. Jų skaičius šiandien be
veik lygus rūkančių berniukų 
skaičiui. Daug mergaičių 
pradeda rūkyti dar nesulau
kusios 11 metų. Tas labai 
kenkia jų sveikatai. Tėvai 
raginami į tai atkreipti dė
mesį.

Pagerbtas 
revoliucionieriaus 
atminimas

Vilnius. — Tarybų Lietu
vos darbo žmonės iškilmingai 
paminėjo žymaus revoliuci
nio judėjimo Lietuvoje daly
vio, vieno iš Lietuvos Komu
nistinės Jaunimo Sąjungos ir 
Komunistų Partijos organi
zatorių bei vadovų Juozo 
Greifenbergėrio gimimo 
80-asias metines.

Balandžio 5 d. įvyko šiai 
datai skirtas iškilmingas su
sirinkimas. Pranešimą apie 
revoliucionieriaus gyvenimą 
ir kovą padarė Partijos Isto
rijos Instituto prie Lietuvos 
KP CK mokslinis sekretorius 
Mindaugas Tamošiūnas.

Kaip ir jo kovos draugai, 
Juozas Greiferbergeris, vie
nas iš keturių komunistų, su
šaudytų netrukus po fašisti
nio perversmo Lietuvoje— 
1926 m. gruodžio 27 d., buvo 
Lietuvos ir Baltar,usijos 
Komjaunimo kūrėjas, greta 
Karolio Požėlos žymiausias 
to meto Lietuvos Komunistų 
Partijos pogrindžio vadovas.

Bebaimio komunisto atmi
nimas amžinai gyvas Lietu
vos darbo žmonių širdyse. 
Juozo Greifenbergėrio vardu 
pavadintos miestų gatvės, 
santechnikos dirbinių gamy
kla Kaune, didysis žvejybos 
traleris šaldytuvas.

Partijos Istorijos Institu
tas parengė Greifenbergerio 
rinktinių raštų knygą, kurią 
netrukus išleis “Minties” 
Leidykla. Jį padeda geriau 
pažinti Lietuvos revoliucinę 
praeitį ir jos veikėjus.

V. Petkevičienė

Druskininkai. — Druski
ninkų meno gaminių įmonėje 
pagaminti dirbiniai keliauja 
ne tik į Lietuvos rajonus, bet 
ir į dvidešimt tris kitų tary
binių respublikų miestus. 
Šiemet kolektyvas įsiparei
gojo pradėti gaminti naujus 
66 pavadinimų gaminius. 
Dauguma jų jau pasiekė pir
kėjus.

Šiauliai. — Išlaikę kvalifi
kacinius egzaminus, daugiau 
kaip 300 vidurinių mokyklų 
vienuoliktokų gavo darbinin
kų diplomus. Moksleiviai 
specialybę įgijo mokydamiesi 
tarpmokyklinio gamybinio 
mokymo kombinato gamyklų 
cechuose. Pažymėjimų įteiki 
mas Televizorių gamykloje 
tapo gražia jaunųjų darbinin
kų švente.

DAUGUMA BALSAVO 
PRIEŠ PAKĖLIMĄ 
MOKESČIŲ

Cleveland, Ohio. — Kovo 6 
dieną didelė dauguma šio 
miesto balsuotojų atmetė 
miesto valdžios su meru Ku- 
cinish priešakyje pasiūlymą 
pakelti mokesčius gelbėjimui 
mokyklas finansuoti. Toks 
mokesčių pakėlimas būtų da
vęs valdžiai $150 milijonus.

Metai pašvęsti muziejiniam darbui
Pasvalio žemės turtingos 

ne tik aukštais gintarinių 
kviečių derliais, darbščiais 
žmonėmis, bet ir iš tų apy
linkių išėjusiais “į svietą” 
mokslo, kultūros, visuome
nės veikėjais: inž. P. Vilei
šiu, prof. P. Avižoniu, prof. 
P. Vasinausku, dr. V. Zabor- 
skaite, dr. J. Aniču, dr. M. 
Rauckiu ir kitais.

Šioje žemėje, Sindriūniš- 
kių (Sindriūniškių) kaimelyje 
gimė (1928.III.30) ir prie 
Ramojėlės savo vaikystę 
praleido žinomas mokslinės 
ateistinės minties propagan
distas, publicistas muzieji
ninkas Antanas Martinionis. 
Mokėsi Medinių pradžios mo
kykloje, kurią baigė audrin
gais 1940 metais. Mokyklos 
baigimo pažymėjime iš visų 
dalykų puikavosi penketai, o 
iš tikybos “4”. Tada jis dar 
nežinojo, kad praėjus ke
liems dešimtmečiams savo 
gyvenimą pašvęs kovai su 
antimokslinėmis religinėmis 
pažiūromis, kovai už naują 
žmogų, o šis simbolinis ke
tvertas lyg tai nubrėžė kryp
tį.

Bėgo metai. Karas ... Iš
vadavimas. Septyniolikame
tis vaikinukas paskiriamas 
Medinių apylinkės tarybos 
sekretoriumi. Dalyvauja Ta
rybų valdžios atkūrime gim
tajame kaime (1945-1946 
m.). Pergyvena nacionalistų 
kerštą. 1946 metų rugsėjo 
pirmąją jis atvyksta į išsva
jotąją šventovę-Pasvalio 
suaugusiųjų progimnaziją. 
Per du metus ją baigia 
(1946-1948). Vėliau—Pasva
lio gimnazijos aštuntoji klasė 
ir dar do metu pašaukiamas į 
Tarybinę Armiją. Tris me
tus atitarnavęs Lietuviškojo
je 16 divizijoje čia įstoja ir į 
LLKJS eiles , pradeda dirbti 
“Panevėžio tiesos” redakcijo
je (1952 m. gale). Tęsia 
mokslą vidurinėje mokyklo
je. Po ilgokos pertraukos, 
jau gavęs brandos atestatą, 
pradeda studijas Vilniaus V. 
Kapsuko universiteto teisės 
fakulteto neakivaizdiniame 
skyriuje. Jį baigia 1967 me
tais.

Per tuos metus jis bręsta 
ir kaip ateistinės minties 
propagandistas ir šio darbo 
organizatorius. Dar dirbda
mas laikraštyje, 1953 m. ru
denį, Naujamiestyje organi
zuoja pirmąjį rajone ateistinį 
vakarą: “Kaip aš nustojau 
tikėti į dievą.” Prie žibalinės 
lempos vyko pokalbis. Kal
bėjo komunistai, pasakodami 
savo pergyvenimus, kas juos 
atvedė į partiją. Tai buvo 
drąsios kalbos prieš dievą, 
prieš bažnyčią.

Aktyvią ateistinę veiklą jis 
išvysto dirbdamas Šeduvos 
laikraščio redakcijoje. Rašė 
straipsnius, organizavo anti
religinius vakarus. Persikė
lus gyventi į Šiaulius (1961 
m.) pradėjo dirbti LKP Šiau
lių rajono komitete. Susipa
žinęs su darbu, prie LKP RK 
įsteigia Ateistų klubą (1962 
m.), kuris, jam vadovau
jant,'praveda vakarus kolū
kiuose, Kuršėnų “Ventos” ki
no teatre pradeda vesti 
ateistinius pirmadienius 
(1962.IX.10). Ilgainiui šie 
pirmadieniai tampa labai po
puliarūs ir gausiai lankomi. 
Jie vyksta iki 1968 metų, 
kol A. Martinionis perveda
mas darbui į Vilnių, į LTSR 
Ateizmo muziejų. Išvykda
mas iš Šiaulių rajono, jis pa
liko gražius Pavasario šven
tės, Mirusiųjų pagerbimo, 
vardinu, pilnametistės die
nos ir kitų švenčių daigus. 
Čia jis išleidžia ir tris ateis
tinio laikraštėlio “Ateistas” 
numerius. Pravedęs literatū
rinį konkursą ateistine tema
tika, paruošia ir rotatoriumi 
atspausdinęs išleidžia ateisti
nį literatūrinį almanachą 
“Leiskite pasisakyti.” Šiau

liuose paliko ir pirmąjį res
publikoje visuomeninį ateis
tinį muziejų su 1000 ekspo
natų. Tai buvo jo muziejinio 
darbo pradžia, kurį mėgo ir 
jam skyrė daug savo laisva
laikių.

Vilnius . . . Nauji, platūs 
muziejinio ir ateistinio pro
pagandinio darbo arimai. Ta
čiau trūksta žinių. Martinio
nis savo poilsio vakarus ski
ria žinių gilinimui, suranda 
laiko bendradarbiavimui 
spaudoje.

Kartu su muziejaus direk
toriumi Stasiu Markoniu jis 
suplanuoja pagrindines mu
ziejaus darbo kryptis: masi
nis, metodinis darbas, tiria
masis, intensyvus muziejiniu 
vertybių rinkimas (religinių 
ir ateistinių). S. Markoniui 
išėjus į pensiją, skiriamas 
direktoriumi. Darbų barai 
plečiasi. Pasitelkęs kolekty
vą, didina muziejaus fondus, 
papildo jau senstelėjusią mu
ziejaus ekspoziciją. Ir štai 
rezultatai: jei 1970 metais 
muziejaus fonduose buvo 
1.248 daiktai, tai 1976 m. 
sausio pirmai dienai jau 
12.321 vienetai. Skaičiai 
kalba už save, koks buvo 
atliktas darbas renkant grei
tai nykstančias vertybes.

Daug galvoja ir svarsto 
kaip išpopuliarinti muziejų, 
padidinti jo autoritetą visuo
menės tarpe, kad jis gausiai 
ir su dideliu noru būtų lanko
mas. Muziejaus kolektyvui 
pasiūlo keletą naujų propa
gandos formų. Visi imasi jas 
realizuoti. Įvyksta eilė litera- 
tūrinių-muzikinių vakarų, 
disputų jaunimui, pokalbių 
žemdirbiams ir darbinin
kams, susitikimų, popiečių. 
Ateistinei propagandai pa
jungiama dailė, muzika, lite
ratūra. Muziejuje surengia
mos dailininkų V. Šleivytės, 
V. Jurkūno (tėvo), K. Šimo
nio ir kt. kūrinių parodos. 
Muziejus užmezga kontaktus 
su LTSR Dailės Institutu ir 
skelbia studentų ateistinių 
darbų konkursus. Įvyksta 
pirmoji jų darbų paroda. Vil
niaus visuomenė labai palan
kiai sutiko “Žemiečių vaka
rones,” etnografinių ansam
blių koncertus. Jis buvo su
manęs kurti ir muziejaus 
teatrą, kuris vaidintų antire
ligines pjeses betarpiškai 
žiūrovų tarpe. Net buvo su
radęs ir režisierių. Deja, 
prasidėjęs muziejaus remon
tas tai nukėlė į ateities pla
nus . . .

Lygiagrečiai pradedama 
mokslinės minties vystymo 
veikla. Kartu su LTSR MA 
Istorijos institutu ir kitų 
aukštųjų mokymo įstaigų 
mokslininkais muziejus suor
ganizuoja ir praveda pirmąją 
respublikinę mokslinę konfe
renciją. Ji skirta temai: “Se
nieji lietuvių tikėjimai nau
jausių tyrinėjimų šviesoje” 
(1973 m.). Vėliau praveda
mos šios mokslinės konferen
cijos: “Religinės kovos ir 
erezijos feodalinėje Lietuvo
je” (1975 m.), “Religija idėjų 
ir pasaulėžiūrų kovoje” 
(1976 m.). Netrukus A. 
Martinionis vėl imasi darbo- 
organizuoja konferencijų me
džiagos išleidimą, kad jąja 
galėtų pasinaudoti plačioji 
visuomenė. Vaisingiausi bu
vo 1977 metai. Redkolegijos

V ašarą Pavasaris
Buvo vasara auksinė, 
Skendo pieva gėlėse; 
Laimės žiedą nusiskynę 
Mes paskendom svajose:

Klydom mes į didį tolį, 
Statėm pasakų pilis, 
Kvietėm dirbt artoją brolį 
Dėl mūs mylimos šalies.

Kęstutis Balčiūnas 

(P. Aksamitas, J. Jurginis, 
A. Martinionis) paruošta 
išeina pirmoji mokslinių dar
bų knyga—antrosios konfe
rencijos medžiaga, vėliau ir 
pirmosios. Surenka medžia
gą ir kartu su E. Uldukiu 
paruošia knygą apie lietuvius 
karius, Berlyno šturmo daly
vius (Ėjo kareiviai į mūšį”, 
1973 m.).

Daug buvo kalbama, kad 
reikia išleisti vaizdinių prie
monių aplanką, nes jų trūks
ta mokykloms, kolūkiams, 
įmonėms ruošiant parodas, 
skaitant paskaitas. Nerims
tantis Martinionis vėl imasi 
gana sunkaus darbo: ruošia 
apianka iš Lietuvos istorijos 
apie krikščionybės įvedimą 
Lietuvoje. Ikonografinės me
džiagos labai maža. Tačiau 
jis suranda priemonių at
skleisti temai. 1977 metais 
muziejus savo lėšomis išlei
džia 10 plakatų rinkinį “Kar
du ir kryžiumi” (10,000 egz.)

Muziejus leidžia ir infor- 
macinį-reklaminį leidinį “In- 
formacija-metodika”, kuris 
tarnauja muziejaus populia
rinimui.

Vykstant muziejaus kapi
taliniam remontui, muziejaus 
moksliniai bendradarbiai 
ruošia medžiagą naujai eks
pozicijai, kuri bus šiuolaiki
nė, giliai moksliškai pagris
ta. Visam šiam darbui vado
vavo muziejaus direktorius 
Antanas Martinionis.

Didžiulės statybos vyksta 
už Neries, kur kuriasi busi
masis naujo Vilniaus centras. 
Tai statomi nauji Lietuvos 
TSR Revoliucijos istorijos 
muziejaus rūmai. Dabar šio 
muziejaus mokslinių bendra
darbių kolektyvas ruošia 
naują ekspoziciją. Tai didelis 
ir labai atsakingas darbas. Ir 
štai LTSR Kultūros ministro 
įsakymu naujoms pareigoms 
—šio muziejaus direktoriumi 
Skiriamas (1978.II.7) Anta
nas Martinionis. Vėl sunkus 
darbas jam užgula pečius. Ir 
ne tik darbas, bet ir didžiulė 
atsakomybė garbingai įvyk
dyti pavedimą.

Antanas Martinionis senas 
laikraščio “Laisvė” ir žurnalo 
“Šviesa” skaitytojas ir gana 
aktyvus bendradarbis. Tokie 
kontaktai jį jungia su pažan
giomis JAV lietuvių jėgomis, 
įgalina justi jų veiklos pulsą. 
Todėl nenuostabu, kad jo pa
siūlymu, Ateizmo muziejaus 
ekspozicijoje bus skyrius 
apie Amerikos lietuvių lais
vamanių (A. Bimbos, R. Mi- 
zaros, A. Petrikos ir kt.) ak
tyvią veiklą.

Bėga laikas, nusinešęs 
Martinionio vaikystę, jau
nystę, brendimo metus, kol 
atėjo jo kulminacijos amžius 
— penkiasdešimtmetis. Ta 
proga jį ir norisi pasveikinti 
ir palinkėti ilgų ir stiprių 
metų darbuojantis Lietuvos 
kultūros ir istorijos labui.

Vincas Lauraitis
Istorijos mokslų kandidatas

□ Malaizijoje Jachoro 
miesto municipaliteto vyrai 
kartu su religinės tarybos 
nariais nusprendė suimti ir 
bausti kiekvieną tikinčią mu
sulmonę moterį, kuri išdrįsta 
užsisegti mini sijonėlį, vilktis 
suknelę aukščiau kelių ar bet 
kurį kitą “nepadorų” drabu
žį.

Nutarpino saulė sniegą, 
Bunda po žiemos gamta, 
Gėlės keliasi iš miego, 
Paukščių suskamba daina.

Skečiasi žibutės žiedas,— 
Saulei šypsosi meiliai; 
Vyturėliai kai užgieda, 
Skamba tėviškės laukai.

Kęstutis Balčiūnas

1
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TAI, KĄ MATAU IR 
PERGYVENU LIETUVOJE

V. ALSEIKA
Teisė j sveikatos apsaugą
Savo pasakojimuose apie 

gyvenimą Lietuvoje (kur pa
stoviai po ilgų emigracijos 
metų esu jau daugiau kaip 5 
metai) minėjau, kad Ameri
koje ir kitose Vakarų šalyse 
trūksta arba neužtikrinama, 
negarantuojama labai svarbi 
teisė—būtent, teisė i darbą. 
Bet juk sveikata, tai antras 
dalykas, kuris reikalingas 
kaip oras, kiekvienam, ypa
tingai gi produktingam žmo
gui.

Apie 15 metų praleidau 
Amerikoje ir, ten mane be 
kitų dalykų ypač stebino tos 
valstybės valdžios menkas 
rūpestis savo piliečių sveika
tos apsauga. Kaip prisimenu, 
ne tik aš pats, bet ir tūkstan
čiai mano tautiečių—emi
grantų drebėdavo, bijodami 
susirgti. Juk tas pavojus vie
nodas visiems, net ir jaunes
nio amžiaus žmonėms. Bet 
tie amerikiečiai seniau ir da
bar žino, kad Washingtono 
vyriausybė vis dar neturi 
privalomo, visiems gyvento
jams taikomo įstatymo, “bi- 
liaus,” kuriuo visi piliečiai 
(ne tik seno amžiaus) būtų 
nemokamai gydomi ne tik li
goninėse, ne tik nemokėtų 
kartais už stambias operaci
jas, bet nieko nemokėtų ir 
gydytojams už vizitą.

Amerikos gyventojų masės 
milijonus dolerių suneša pri
vačioms sveikatos draudimo 
kompanijoms (kaip Blue 
Cross). Gerai žinau ir to ne
paneigs šiandien joks Ameri
kos gyventojas, kad kainos 
Amerikoje už laikymą ligoni
nėse auga ir auga, ir jau 
siekia po šimtą ir daugiau 
dolerių už vieną buyįmo parą, 
ligoninėje. Žinau, kad seniai? 
gydytojui už vizitą reikėdavo 
mokėti kelis dolerius, o da
bar? Jau dešimtinę ir dau
giau. Tai, mano nuomone, 
padėtis, mieli skaitytojai, 
kuri tiesiog sunkiai įsivaiz
duojama modernioje, ypač gi 
save demokratine laikančioje 
valstybėje. Dalykas neabejo
tinas—Amerikos pilietis
sveikatos apsaugos atžvilgiu 
ne tik nėra pilnai globoja
mas, bet jis paliktas, kaip 
sakoma, likimo valiai . . .

Visai kitoks vaizdas Lietu
voje ir visoje Tarybų Sąjun
goje. Jau pačioje Konstituci
joje, 42 straipsnyje, nurodo
ma kad TSRS piliečiai turi 
teisę į sveikatos apsaugą, 
kurią užtikrina nemokama 
kvalifikuota medicinos pagal
ba .. . Toliau kalbama apie 
gydymo, sveikatos stiprini
mo įstaigų tinklo plėtimą, 
profilaktikos priemones, apie 
augančiosios kartos sveikatą, 
apie siekimą piliečiams už
tikrinti ilgą, aktyvų gyveni
mą .. .

Gal tai tik žodžiai popierių-

apsauga Lietuvoje—jau 
kartą buvo rašyta. Vis

MONTUOJAMI ĮRENGIMAI
Sparčiai didėja statybos tempai Mažeikių Naftos perdir

bimo gamykloje. Dabar čia montuojami technologiniai įren
gimai. Atliekami paruošiamieji darbai šiluminės elektrinės 
statybai. 220 metrų ilgio užtvanka pakels Varduvos upelio 
lygį 14 metrų. Greitai čia išsilies 150 ha dirbtinis ežeras.

Tikimasi jau šiais metais paleisti pirmąją naftos perdirbi
mo gamyklos eilę.

je? Ne! Pats per tuos metus 
dažnai ir detaliai iš tinkamų 
šaltinių įsitikinau (lankiausi 
ligoninėse, sanatorijose, kal
bėjausi su gydytojais, akade
mikais, specialistais), kad 
teisė į gerą sveikatos apsau
gą iš tikrųjų pilnutinai atitin
ka straipsnio Konstitucijoje 
žodžiams.

Taip, gydymas čia nemo
kamas. Jei susergi, tai gauni 
ligos lapą (jie vadinami “biu
leteniais”). Gali, jei taip lemia 
likimas, išbūti ligoninėje iki 
keturių mėriesių. Ir tau nie
kas nekaštūos, ir dar bus 
sumokėtas mėnesinis atlygi
nimas. Vaistai ligoninėse tei
kiami nemokamai, o vaistinė
se jie pigūs. Niekas nemoka 
už gydytojo apsilankymus 
namie, niekas nemoka už vi
zitus ligoninėje, ar už injek
cijas, med. seserų globą ir 
pan.

Tai yra sąlygos, kurių gali 
pavydėti Vakaruose, ypatin
gai gi Amerikoje gyvenan
tieji.

Lietuvoje neišgirsi, kaip 
Amerikoje, pasakymo: “aš 
ne toks turtingas, kad galė
čiau sirgti.” Viskas brangsta 
ir paskutinėmis žiniomis me
dicinos aptarnavimas JAV- 
se, išlaidos ligoninėms, gy
dytojams ir vaistams per 20 
metų padidėjo 10 kartų. Tai
gi negali stebinti magazino 
“U. S. News World Report” 
paskelbta nuomonė, jog “Me
dicinos sąskaitos kasmet at
neša milijonams amerikiečių 
staigų skurdą. Kartais iš šių 
sunkumų išsikapstyti jiems 
nepavyksta iki gyvenimo pa
baigos ...”

Niekas Lietuvoje dėl medi
cinos sąskaitų nępątepką, į 
skurdą. Priešingai, 7 kasmet 
matyti toje srityje didelė pa
žanga. “Lajsvės” skaitytojai 
prisimena mano trijų dalių 
pasakojimą apie tai, kaip 
vystėsi Kadno klinikos. Buvo 
minėta ir apie laimėjimus 
medicinoje, ypač kardiologi
joje, apie Kauno gydytojų 
pagarsėjimą ir už Lietuvos 
ribų.

Kaip toli pažengė medici
nos apsauga Lietuvoje—jau 
ne
dėlto negaliu nepaminėti ke
lių skaičių. Antai, jei 1950 
m. visų specialybių gydytojų 
Lietuvoje buvo 2,740 tai 
1976 m. jų skaičius jau buvo 
pasiekęs 11.823. Lovų ligoni- 
ninėse skaičius siekė 1950 m. 
—10,8 tūkstančius, o 1976 
m. jų jau buvo 37,7 tūkstan
čiai. Sanatorijų ir poilsio įs
taigų 1950 m. buvo 33, gi 
1976 m. jų buvo jau 65. O 
štai turistinių bazių 1960 m. 
buvo 570, gi 1976 m. jų jau 
buvo 2700.

Tiesa, pastaraisiais metais 
JAV-se buvo skelbiama, kad 
įvedama lengvatų socialinio

draudimo srity neturtin
giems ir seniems. Bet val
džios skiriamos sumos tiems 
reikalams vistiek per mažos 
ir . . . visi pažadai lieka po
pieriuje.

Ne tik prezidentas Carter, 
bet ir prieš jį buvę JAV 
vadovai kalbėdavo apie rei
kalą įvesti teisingą sveikatos 
apsaugą visiems JAV gyven
tojams. Bet . . . tai vis paža
dai ir jie tokiais ir lieka. Dėl 
to, kai palygini padėtį pas 
mus Lietuvoje ir pas jus, tai 
negali nesutikti su “New 
York Post” žodžiais, kad ne
gali būti nieko gėdingiau, ne- 
žmoniškiau už fantastinę gy
dytojo sąskaitą.” Kaip ilgai 
dar truks toji gėda?

Rastas nužudytas

Charles Victor Bracht
Bruselis. — Šis Belgijos 

milijonierius industrialistas 
buvo teroristų pagrobtas ko
vo 6 dieną. Už jo paleidimą 
grobikai reikalavo dviejų mi
lijonų dolerių. Dabar jo lavo
nas rastas šiukšlių dėžėje ga
na toli nuo sostinės viename 
kaime.

Mato didelį pavojų '«■ >
Kaip atsimename, Vietna

mo karo metu jo vardas pla
čiai nuskambėjo po visą šalį. 
Mat, tada Ellsberg darbavosi 
Valstybės departamente 
analistu ir vieną dieną spau
dai pateikė iš Pentagono apie 
eigą žinių, kurias militarist ai 
laikė slaptomis, tai yra slėpė 
nuo Amerikos žmonių.

Dkbar Ellsberg yra vienas 
iš nenuilstančių kovotojų už 
taiką. Jis teigia, kad neutro
ninės bombos gaminimas ir 
išdėstymas Vakarų Europoje 
neišvengiamai vestų prie 
branduolinio karo.

Atsisako slaptai 
tartis

Roma. — Buvusio Italijos 
premjero ir krikščionių de
mokratų vado Aldo Moro 
grobikai pranešė, kad jie 
neis į jokias slaptas derybas 
dėl Moro paleidimo. Valdžia 
turi priimti jų sąlygas, arba 
Moro nebus paleistas.

Moro buvo pagrobtas kovo 
16 dieną. Penki jo sargai bu
vo užmušti, bet jis pats ne
sužeistas.

BUVĘ F. B. L 
PAREIGŪNAI 
APKALTINTI IR BUS 
TEISIAMI

Washingtonas. — Genera
linis prokuroras Griffin B. 
Bell pranešė, kad federalinė 
džiūrė apkaltino tris buvu
sius F. B. L (Federal Bureau 
of Investigation) aukštus pa
reigūnus papildymu nelega- 
liškų veiksmų. 1972 ir 1973 
metais jie be teismo leidimo 
įsiveržė į “radikalų” namus ir 
darė kratas. Dabar jie bus 
teisiami.

Apkaltinti šie: L. Patrick 
Gray, gimęs 1916 metais, iš 
pareigų pasitraukęs 1973 
metais; W. Mark Felt, gimęs 
1913 m., iš pareigų pasitrau
kęs 1973 m., ir Edward S. 
Miller, gimęs 1928 m., iš biu
ro pasitraukęs 1974 metais.

LAISVĖ

SAN FRANCISCO, CAL.
IŠKILMINGAI ATŽYMĖTA 
TARPTAUTINĖ MOTERS 
DIENA

Kovo 12 dieną San Fran
cisco American-Russian In
stitutas įspūdingai paminėjo 
Tarptautinę Moters Dieną. 
Programa susidėjo iš kalbų, 
filmo, dainų ir šokių.

Pirmiausia mūsų Ksavera 
Karosienė, Instituto pirmi
ninkė, pasveikinus gan skait
lingą publiką su Moters Die
na, išsamiai apibūdino šios 
dienos sunkią ir kovingą pra
džią. Ji pabrėžė, kaip 1908 
metais New Yorke įvyko mil
žiniška demonstracija, kurio
je dalyvavo tūkstančiai mo
terų. Jos protestavo prieš 
policijos žiaurų pasielgimą su 
streikuojančiomis siuvyklų 
darbininkėmis, kurios kovojo 
už geresnes darbo sąlygas ir 
prieš visokias moters diskri
minacijas.

Po Ksveros įžanginės kal
bos, buvo iškviesta Instituto 
administratorė Gail Dovidow 
tarti žodį kitą. Gail prisimi
nė, kaip ji su savo vyru vie
nais metais lankėsi Tarybų 
Sąjungoje. Jiems besižval
gant po Maskvą, jis pajuto 
bei pastebėjo mieste nepa
prastą judėjimą. Vyrai kaž
kur skubėjo su gėlių puokš
tėmis, d moterų veiduose 
matėsi šypsena su puikia 
nuotaika. Jie buvo suįdomin
ti tuo nepaprastu vaizdu, ir 
jiems klausinėj ant, paaiškė
jo, jog taifyfu Kovo 8-oji.

Trečia kalbėjo Vivian Hal- 
linan, Women’s International 
League fdf Peace and Free
dom vaddvė. Ji yra puiki 
kalbėtoja !it žymi kovotoja už 
pasaulinę taiką. Ji, tarp kit
ko, pareiškė' kad mes dar 
turime ilgą kelią iki atsieki
me pilno lygiateisiškumo su 
'Vyrais.* .m./ d/,;?;
•Pb’1 Vivian kalbos, 1 pirmi

ninkė Karosienė iškvietė 
Vassilievą iš Tarybų Sąjun
gos konsulato San Francisce. 
Vassilieva1kalbėjo apie tary
binių moterų gyvenimą. Ji 
sakė, kad Tarybų Sąjungoje 
jau gyvuoja lygiateisiškumas 
tarpe vyrų' ir moterų visose 
srityse.

Meninė programa buvo to^ 
kia: Pirmiausia buvo parody
tas filmas apie tarybinių mo
terų gyvenimą. Jos yra ger
biamos ir: įkartu su vyrais 
žygiuoja pirmyn į vis švie
sesnį ir laimingesnį rytojų. 
Grupė jaunų moterų gražiai 
padainavo ukrainiečių, rusų, 
jugoslavų ir kitas dainas. 0 
žymiosios*: ’Isadora Duncan 
šokėjų grupė pašoko klasiki
nius šokius^

Su tuo ir baigėsi Tarptau- 
--------------- 4--------------------------  

IŠ KUBOS GRAŽINAMI LĖKTUVŲ GROBIKAI
Beveik 8 metus išbuvę Kubos kalėjime, 6 lėktuvų grobi

kai tapo sugrąžinti Jungtinėms Valstijoms. Jie čia bus 
teisiami ir baudžiami.

Jų pavardės: Richard D. Witt, Garland J. Grant, Angel 
L. Casado, Rudolfo Rivera Rio, Larry Franklin Brooks ir 
Nobel Byron Mason. Juos retėžiuose veda maršalas.

tinės Moters Dienos gražus 
paminėjimas.

PAVASARIO RENGINYS
Kovo 26 dieną įvyko LLD 

153 kuopos sėkmingas paren
gimas su vaišėmis. Įvyko 
Suomių salėje Berkeley, Cal. 
Smagu pažymėti, kad svečių 
prisipildė pilna žemutinė sa
lė. Vaišių stalai buvo papuoš
ti mielojo pavasario marguo
jančiomis gėlėmis, kurias, 
kaip ir visada mūsų parengi
mams paaukojo V. Taraškie- 
nė ir K. Karosienė. Nuošir
dus ačiū joms.

Popietės sueigoje dalyvių 
tarpe buvo svečių ir iš labai 
toli. Tai buvo iš Lawrence, 
Mass., Jonas ir Afemija Ko- 
džiai, kurie atvyko Kaliforni- 
jon paviešėti pas dukrą Ja
net ir jos šeimą, ir, beabejo, 
pabėgti nuo sniego pūgų. 
Šioje pavasarinėje sueigoje 
buvo smagu matyti ir draugę 
Uršulę Burdienę, kuri tūlą 
laiką buvo slaugymo namuo
se.

Smagu priminti, kad sve
čių būryje radosi ir savo gi
mimo metinių šventėjų-jubi- 
liatų. Tai buvo Raymond Ma- 
chulis ir F. Fitzgibbons. 
Jiems buvo sudainuota “Il
giausių metų.” Raymond bi
čiulius pavaišino “stipriąją,” 
o Fitzgibbons žmona Aldona 
savo vyro metinių sukakties 
proga atgabeno nemažą de
koratyvinį tortą.

Prie patiekalų triūsė Valė 
Sutkienė, Aldona Bal, Tild 
King, Aldona Fitzgibbons ir 
Raymond Machulis.

LLD 153 kuopos vardu 
nuoširdus ačiū mielosioms 
šeimininkėms už triūsą, o da
lyviams už atsilankymą. 
* * *

LLD 153 kuopos susirinki
mas įvyko balandžio 2 d. V. 
Butkienės bute. Be valdybos 
ir komisijų raportų, ir kuo
pos iždas tapo ištuštingas. 
“Laisvės” ir “Vilnies” dali
ninkų suvažiavimams paau
kota po $75, LLD $25, laik
raščiui “Peoples World” $25 
ir “Vilnies” bazarui $25.* * *

Santa Clara, Cal., kovo 26 
dieną po ilgos ligos mirė Jo
nas Ginaitis, 85 metų am
žiaus. Velionis savo laiku bu
vo žymus veikėjas ir abiejų 
šio miesto kuopų iždininkas. 
Bet apie jo gyvenimą bus 
parašyta plačiau vėliau.

Gili užuojauta Ginaičio 
mielajai žmonai Marytei, jų 
dukrai, anūkei, giminėms ir 
draugams, kurių Jonas daug 
turėjo. O mielajam Jonui 
amžina ramybė.

M. B-tė

PENKTADIENIS, BALANDŽIO IAPRIL] 14, 1978

Prisiminimas ir 
pagerbimas Rosenbergų

New Yorke garsiojoje Union Square aikštėje vaizdas 
1953 metų birželio 19 dieną. Tūkstančiai newyorkiečių 
susirinko į aikštę laukti pranešimo apie Julius ir Ethel 
Rosenbergų likimą. Mat, tą dieną turėjo būti jie nužudyti 
elektros kėdėje. Iki paskutinės minutės buvo tikimasi, kad 
galgi valdžia išgirs liaudies protestu balsą ir jų nežudys. 
Bet buvome suvilti. Pranešimas apie jų nužudymą pritren
kė minią aikštėje.

Šiemet, tą pačią birželio 19 dieną toje pačioje Union 
Square aikštėje yra ruošiamas masinis to baisaus įvykio 25 
metų sukakties atžymėjimas. Tikimasi, kad vėl aikštė 
sausakimšai prisipildys newyorkieciais.

Rosenbergai, pažangūs veikėjai, buvo šaltojo karo siau
tėjimo Amerikoje aukos. Jie buvo nekalti. Jie buvo reakci
ninkų sąmokslo aukos.

MIAMI, FLA.
Kovo 12 d., 5 vai. ryto iš 

St. Petersburg, Fla., pasilei
do į kelionę 11 mašinų, 26 
choristai ir 24 pašaliečiai, vi
so 50 žmonių. 260 mylių į 
Miamį. .Diena buvo gražį, 
saulėta. Vieni galvojo apie 
kelionės pasekmes, kitiems 
rūpėjo, kaip pavyks progra
ma, kurią išpildyti buvo pa
kviestas musų Dainos Mylė
tojų Choras. 12 vai. jau buvo 
L. S. Klube.

Miamiečių salė yra erdvi, 
bet greit buvo pilna.

Papietavus, pirmininkė 
Mary Koch pranešė, kad yra 
svečių iš labai toli—iš Lietu
vos, Kalifornijos, Kanados, 
Brooklyn, N. Y. Ji paprašė, 
kad mes saintpetersburgie- 
čiai atsistojimu pasirodytu- 
mėm publikai. Mums pasiro
džius, publika gausiai paplo
jo.

Pirmininkė sakė, kad Mia- 
mio Klubas jau gyvuoja virš 
20 metų ir gerai sustovi.

Programą atidarė miamie- 
tis solistas Augustinas Ieš
mantas, sudainuodamas tris 
dainas. Jam akompanavo Ži
linskaitė. Girdėjau Iešmantą 
gražiai dainuojant Brook ly
ne, bet dabar jis dainuoja 
dar gražiau.

Po jo išeina St. Petersbur- 
go Dainos Mylėtojų Choras. 
Pasikeičiant, solo dainuoja 
L. Strack, kuris yra airių 
kilmės, bet labai gerai suta
pęs su lietuviais. Po jo pasi
rodo moterų grupė, o po jos 
—vyrų grupė, na, ir vėl vi
sas choras. Po choro dainuo
ja solistas Stasys Kuzmic
kas, vėliau duetas—S. Kuz
mickas ir jo žmona Violet. 
Jiedu puikiai padainavo ir 
juos publika labai šiltai pa
sveikino. Po to vėl dainavo 
visas Choras. Viso choras su
dainavo virš 20 dainų. Dvi 
dainos yra verstos iš rusų ir 
ukrainų kalbų. Kai choras 
jas padainavo, publikoje kilo 
tikra ovacija—plojo, kas kiek 
galėjo. Mat, į miamiečių klu
bą ateina daug rusų ir ukrai
niečių. Nors jie lietuviškų žo
džių ir nesupranta, bet gerai 
pažįsta savo dainų muziką.

Visos mūsų dainuotos dai
nos labai gražios, gautos iš 
Tarybų Lietuvos. Adelę Pa
kalniškienę ir puikią akom- 
panistę Helen Janulytę, taip
gi gerus solistus—St. ir V. 
Kuzmickus, St. Petersbur- 
gas praturtėjo menininkais. 
Visa programa buvo išpildy

ta labai, labai gerai.
Kalbėjo Tillė Lukienė ang

liškai, o A. Aleknienė lietu
viškai apie Tarptautinę Mo
ters Dieną. Abi yra Dainos 
Mylėtojo Choro narės.

Buvo pakviestas pakalbėti 
svečias Povilas Venta, laik
raščio “Laisvė” direktorių,ta
rybos pirmininkas. Povilas 
neseniai grįžo- iš viešnagės 
Tarybų Lietuvoje. Jis perda
vė sveikinimus nuo “Tėviš
kės” draugijos pirmininko 
drg. Prano Petronio, ir par
vežė gražią lietuvišką juostą 
mūsų pasižymėjusiam kultū
riniame darbe Vincui Bovinui 
ir jį apjuosė. Taipgi įteikė 
“Laisvės” vajuje laimėta do
vaną.

Programa buvo ilga, bet 
žavėjanti.

Iš Lietuvos viešnia buvo 
advokatė Regina Rugienie- 
nė, vilnietė.

Ačiū L. S. Klubui ir LLD 
75 kuopai ir visiems miamie- 
čiams už taip gražų priėmi
mą, vaišingumą bei už visų 
aprūpinimą nakvynėmis, ir 
dar pusryčiais.

Dabar mes laukiame jūsų 
pas mus atvažiuojant. Norė- 
čia, kad tokia draugystė bū
tų nepaskutinė. Prisimena 
seni laikai, kai organizuotai 
važiuodavome į piknikus, 
koncertus, suvažiavimus. Tai 
buvo smagūs laikai . . .

Julija Andrulienė

Cleveland, Ohio
Jungtinis Gegužės Pirmo

sios Komitetas praneša, kad 
Gegužės Pirmosios minėji
mas įvyks sekmadieni, ba
landžio 30 d., tarp 2 ir 5 vai. 
po pietų, YMCA patalpose, 
3201 Euclid Ave. Vyriausiu 
kalbėtoju bus plačiai žinomas 
darbo unijų judėjimo veikė
jas Steve Tormey. Taipgi 
kalbės iš Pietinės Afrikos 
svečias poetas Cosmo Pieter- 
ser ir Ohio valstijos Komu
nistų Partijos pirmininkas U. 
West.

Parengime taipgi bus rodo
mas labai įdomus filmas apie 
įvykius Čilėje po nuvertimo 
Allendes vadovaujamos de
mokratinės valdžios.

Bus duodama kavos išsi
gerti ir torto užkąsti. Visi ir 
visos kviečiami dalyvauti. 
Įėjimas tiktai 2 doleriai as
meniui.
Gegužes Pirmosios

Ruošimo Komitetas
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KANADOS ŽINIOS Sveikinimai “Laisvės” suvažiavimui
Gerbiama “Laisvės” Administracija,

Noriu pasveikinti “Laisvės” metinį suvažiavimą ir palin
kėti gerų sėkmių. Aukoju $20.

Katalikybė nyksta Montreale
Montrealo Notra Dame 

bažnyčia—viena gražiausių 
Kanadoje. Altoriai žiba auk
su ir sidabru. Maldininkams 
ir vizitoriams bažnyčią atida
ro 7:30 vai. ryto ir uždaro 
5:30 v. popiet. Kasmet baž
nyčią aplanko virš 400,000 
vizitorių.

Klebonas F. Lecavalier, 
užklaustas apie parapijonus, 
liūdnai pasakojo, kad praei
tyje jie klūpodami išklausy
davo mišių, o dabar, jei mi
šios užtrunka 50 minučių, tai 
joms baigiantis bažnyčia bū
na tuščia. Užklaustas, kokių 
tautybių žmonės daugiausiai 
lankosi, atsakė, kad virš 60 
procentų sudaro amerikie
čiai, architektūra interesuo
jantieji, prancūzai —dailės 
mėgėjai, o japonai—tiktai 
landžioja prie turistų ir siūlo 
savo išdirbystės foto keme- 
ras. Amerikiečiai esą geriau
si, jie tik jieško dėžučių pini
gams kišti ir žvakių užžiebti. 
Už vienos žvakės užžiebimą

reikia dubti $1, o jie įmeta 
$5!

Kanadoš prancūzai pasiro
do prasčiausiai. 1945 metais 
buvo 22,000 parapijonų, o 
šiandien liko tik 300. Jeigu 
ne amerikonų turistų dosnu
mas, bažnyčiai būtų neįma
noma išsiversti.

Notre Dame bažnyčia buvo 
pradėta statyti 1923 metais. 
Statyba tįniko 6 metus. Sta
tybos pradžiai didžiausią pi
nigų sumą davė Montrealo 
žydai. Antri—pasiturintys 
protestonĮi. Užbaigė bied- 
nieji katalįkai prancūzai.

Bažnyčioje yra 5,000 sėdy
nių. Didysis varpas sveria 12 
tonų. Jo skambinimui reikia 
12 stiprių vyrų. Dabar juomi 
skambinti uždrausta tarp 8 
vai. vakaro ir 8 vai. ryto. 
Žmonės pradėjo skųstis, kad 
nakties metu išbudina mie
gančius. j

1965 metais bažnyčios re
montas kainavo $2 milijonų.

B. Kvietinskas

* * ♦
Per Amelia Yuskovic sveikina 

Bridgeport, Conn., gyventojos:
M. Strižauskienė.............
Darbininkė.......................
M. Valatkienė.................

*

JULIA GITTZUS 
Bedford, Mass.

suvažiavimą sekamos

$10.00
.10.00
.10.00

* *
Gerbiamieji,

Sveikiname '‘Laisvės” Bendrovės suvažiavimą su 
auka.

* * ♦

$10

MIKE ir ONA PŪKIAI
Yucaipa, Cal.

Mieli laisviečiai,
Sveikinu mūsų mielo laikraščio tą garbingą šėrininkų 

suvažiavimą. Aš nuoširdžiai linkiu, kad šis “Laisvės” suva
žiavimas būtų vienas iš geriausių. Linkiu suvažiavimo 
dalyviams geros sėkmės pravesti gerų tarimų bei planų, 
kad mūsų miela Laisvutė galėtų gyvuoti, nei nešti savo 
skaitytojams teisingas žinias ir apšvietą.

“Laisvė” yra vienatinis laikraštis rytinėse valstijose, 
kuris nuoširdžiai rūpinasi darbo žmonių reikalais. Lai būna 
mano sveikinimas ir linkėjimas “Laisvės” kolektyvui, vi
siems suvažiavimo dalyviams ir visiems “Laisvės” skaityto
jams priimtas taip kaip aš iš tikros širdies jį siunčiu.

Pridedu kuklią auką $10.
MYKOLAS ARISON
Fairfield, Conn.

LONDON
NETEKOM GEROS 
MOTERIŠKĖS

Kovo 18 d. mirė Liudvika 
Buziene—Miknevičiutė, su
laukus 76 m. amžiaus. Ji pa
simirė, gavus priepuolį gal
voje. Apsirgo namuose ir nu
vežta į ligoninę jau buvo be 
sąmonės. Išgulėjus dešrfht 
dienų ir neatgavus sąmonės, 
pasimirė.

Velionė buvo gero būdo, 
nuoširdi, draugiška moteris, 
tad daugelis atsilankė į laido
tuves ir jos karstą puošė 
daugybės gražių gėlių nuo 
šeimos, giminių ir draugų. 
Po laidotuvių palydovai, ku
rių susirinko nemažas būrys, 
buvo pakviesti pietums ir pa
vaišinti Lietuvių Parapijos 
salėje.

L. Buzienė buvo gimusi 
Lietuvoje, Kapciškių km., 
Trakų apskr. Atvyko į Kana
da 1925 m. Gyvendama Mon- 
trealyje ištekėjo už Tomo 
Bužo, vėliau persikėlė gy
venti į Torontą ir iš Toronto 
ant tabako ūkio, o paskuti
niais laikais turėjo įsigiję 
nuosavą ūkį prie Aylmer 
miestuko. Ant ūkio pasisekė 
gerai prasigyventi, bet norė
dami pasiliuosuoti nuo sun
kių darbų, pardavė ūkį ir 
apsigyveno Londone.

Kada ėjo “Liaudies Bal
sas,” Buzai buvo nuolatiniai 
jo skaitytojai. L. Buzienė bu
vo nuvykus ir į Lietuvą 1972 
m. aplankyti savo brolį, ku
ris dabartiniu laiku yra su
laukęs 92 metų, ir kitų arti
mesnių giminių; Kadangi jau 
tuo laiku nesijautė stipri, tad 
su ja kartu važiavo ir sūnus 
Alfonsas.

ONTARIO
praleidęs yisą žiemos sezoną 
tenai. Namuose laukė išsiil
gusi žmona Emutė.

Paliko nuliūdime savo vy
rą Tomą, sūnų Alfonsą su 
žmona ir anūką Mykolą, brolį 
Lietuvoj ir kitus gimines.

Lai būna Liudvikai lengva 
Kanados žemė ilsėtis, o jų 
šeimai gili užuojauta.

nepaprAstaiSalta 
žiema

Londono^ apylinkėje, dau
giau, negp kuriose kitose 
Ontario Provincijos dalyse, 
siautė žiaurios žiemos audros 
ir šalčiai. I

Pirmutinė, didžiausia aud
ra įvyko prieš Kalėdas. Ki
tais metais praeityje prieš 
Kalėdas visai mažai gauda- 
vom sniego ir neturėdavom 
didelių šalčių. Senesni vieti
niai gyventojai tokį žiemos 
sezoną primena tupėję tik 
prieš 45 metus. Šiais metais 
prasidėjo su didele audra ir 
daugybe sniego. Užpustė ke
lius ir keliauninkus, taip, kad 
apie 12 asmenų neteko gyvy
bės auto avarijose ar kito
kiuose įvykiuose iš priežas
ties audrosi. Buvo uždarytos 
visos mokyklos, įvairūs susi
siekimo būdai, ištaigos, ban
kai ir krautuvės. Audra tęsė
si porą dienų ir naktų ir ėmė 
porą savaičių iki galėjom iš
sikasti iš Sniego pusnių ir 
prieiti prie normalios žiemos 
sezono padėties.

Vėliau dar buvo ir antra 
audra, bet Imažesnė, tik dar 
padaugino sniego. Kasdami 
sniegą aiiįianavome, kur 
reiks bedėti tą sniegą, jei 
dar daugiad jo gausime, nes 
sniego pusnys siekė virš mū
sų galvų. J'Jors jau sniego 
nebegavome daug, bet mus 
kamavo dideli šalčiai. Visa 
žiemos sezoną šaltis sieke po 
20-22°-laip 
naktimis, o 
15 šalčio.

Jau prasidėjo pavasario se
zonas, tikimės, kad greitu 
laiku išvysime žaliuojančias 
pievas ir pavasario gėles.

snius Celzijaus 
dienomis po 18-

ATOSTOGAUJA
Sofija ir Povilas Pajuodis 

su Povilu ir Valerija Mažilie- 
ne išvyko prieš kelias savai
tes atgal į Hot Springs, Ar
kansas, pasimaudyti minera
linių šaltinių vandenyse ir 
įsigyti geresnės sveikatos. 
Tikime, kad jau greitu laiku 
grįš atgal i savo namus.

SUGRĮŽO IŠ ATOSTOGŲ
Pradžioje kovo m. sugrįžo 

Antanas Byra, atostogavęs 
Arizonos valstijoj. Šiltas 
Arizonos klimatas ir geras 
oras tarpe kalnų pagerino 
sveikatą ir grįžo patenkintas

Sudbury, Ontario
Kovo 31 dieną General li

goninėje po sunkios ligos mi
rė Paulina-Urbas Ceškaus- I
kienė, sulaukus 62 metų. Pa
liko nuliūdime vyrą Roy, dvi 
dukteris ir du sūnus, dvi 
marčias ir 8 anūkus.

Buvo pašarvota Jackson 
Bernard Funeral Home, 233 
Larch St. Karstą puošė daug 
gyvų gėlių vainikų. Nemažas 
būrys žmonių palydėjo į 
Park Loin krematoriją. Visi 
dalyviai buvo užkviesti į na
mus pietumsi.

Šeima padėkojo už gėles, 
atsinaujino “jLaisvę” ir paau
kojo “Laisvei” $20.

Joe Brazdžius

* * ♦
Margaret Jakštas, Nesconsett, L. L, sveikina su $10.

* * *
J. Anskienė, Brooklyn, N. Y., sveikina su $5.

* * *
Siunčiu “Laisvės” suvažiavimui sveikinimą su $10.

J. JORDAN
Threee Bridges, N. J.* ♦ ♦

LDS 35 kuopos Los Angeles, Cal., valdyba ir nariai 
sveikina “Laisvės” suvažiavimą su $15 aul^ą.

FRANCES SAKAL, Iždininkė 
* * *

Gerbiami “Laisvės” Bendrovės dalininkai, ?
Sveikinu “Laisvės” Bendrovės suvažiavinąą ir linkiu gerų 

nutarimų, kad “Laisvė” lankytų mūs naipųs daug metų. 
Čionai įdedu nors mažą dovanelę $25. GąiĮa, kad negaliu 
būti su jumi. i ( •»

Hartford, Conn.
Pavasariui artėjant, rodos, 

ir žmonės pradeda atgyti. 
Vėl normaliai, reguliariai 
prasidėjo Laisvės choro re
peticijos. L. Choras prašo vi
sų choristų sugrįžti, ir taipgi 
naują atsikviesti dainuoti su 
mumis.

Turime kelius pakvietimus 
padainuoti svetur. Pirmiau
sia važiuosime į Waterbury. 
Nors vėlokai, bet ten bus 
atžymėta tarptautinė Moters 
Diena; Laisvės choras priė
mė pakvietimą maloniai. Būs 
duetų, trio, gal solo.

Tik mums labai gaila, kad 
Louise Butkevičienė negalės 
dalyvauti, nes sugrįžusi iš 
ligoninės namie labai apsir
go. Jai buvo padaryta kojos 
operacija. Linkime jai ko 
greišiau nugalėti visus per
gyvenamus sunkumus. Con
nie Miller atsitiko nelaimė. 
Du kart sugriuvo namie ir 
labai susitrenkė, buvo nu
vežta apžiūrėjimui į ligoninę. 
Kadangi nieko nesurado su
laužyta, tai vėl grąžinta na
mo .. . Connie gyvena pas 
sūnų, gerai prižiūrima. Sa
ko, sūnus visada užimtas, tai 
su tarnyba, tai kelionėje. Bet 
marčios kitos tokios geros 
nerasi.

Beje choras gavo 3 geros 
dainininkes.

Gegužės 7 d. bus pietūs ir 
šokiai, grojant John Martin 
orkestrui. Rengėjai tikisi su
laukti gražios publįk’os. Ku
rie mėgstate šokti; dainuoti 
ir gerai pavalgyti, nepamirš
kite ateiti, l?30 P. M.

Šeimininkės Jerry ir Helen 
visiems žinomos, kaip 1-mos 
klasės virėjos.

Iki pasimatymo!

Waterbury, Conn.
Lietuvių Literatūros Drau

gijos 28 kuopa rengiasi, kad 
ir pavėluotai, prie Moters 
Dienos minėjimo, kuris įvyks 
balandžio 23 dieną Lietuvių 
Klubo svetainėje, 48 Green 
St.

Programai išpildyti daly
vaus Laisvės Choras iš Hart
fordo, Conn, ir Gertrude 
Raškauskienė (Ulinskaitė).

Tikietai jau skleidžiami. 
Šeimininkės rengiasi paga
minti gerus pietus. Pietūs 
bus duodami 1:00 vai. dieną.

Mes kviečiame visus iš 
Connecticut valstijos apylin
kės ir New Yorkiečius daly
vauti pas mus.

Po pietų ir programos kal
bės M. Svinkūnienė kaip 
kombinuoti žalią maistą, nes 
ji tą praktikuoja jau per 40 
metų. Ji turi sąrašą (recipe). 
Kurie norėsite, galėsite įsi
gyti.

Draugas William Yokubo- 
nis turi “cataract” ant akių. 
Jis yra karo veteranas. Buvo 
nuvykęs į veteranų ligoninę 
New Haven, Conn. Jie keti
no padaryti jam akių opera
ciją. Ketino, ketino ir vis 
atidėliojo. Dabar jau praėjo 
daugiau metai, ir W. Joku- 
bonis pamatė, kad jie nenori 
nemokamai operuoti.

Dabar jis savo daktaro 
priežiūroj ir balandžio 3 išėjo 
į Waterburio ligoninę, kur 
bus operuotas.

Mes linkime jam sėkmin
gos operacijos ir kad sugrį
žęs namo vėl galėtų gerai 
matyti.

L. L. D. 28 kp. 
Valdyba

J. YASKEVICIUS
Worcester, Mass.

* * *
Žadėjome perduoti per Povilą Ventą “Laisvei”, auką ir 

pamiršome. Bet geriau atlikti tai vėliau, negu niekad. Tad1 
sveikiname “Laisvės” dalininkų suvažiavimą su $20, linkė
dami visam kolektyvui geriausios sveikatoj ir sėkmių.

HELEN ir ROBERTAS FEIFERIAI, 
St. Petersburg, Fla.* * ♦

f u
P. V. Gasparienė, Grand Rapids, Mich.], sveikina visus 

dalyvius “Laisvės” suvažiavime ir 
dar ilgai, ilgai gyvuoti. Prisiunčia 
$10. * * ♦

Sveikiname “Laisvės” dalininkų

linki Įpūsų laikraščiui 
su pasveikinimu auką

ir 
suvažįąvimą, linkime, 

kad būtų sėkmingas. Siunčiame $195, kąd “Laisvė 
ilgai lankytų mus ir teiktų teisingas žinias.;
Aukoja: Valė Sutkienė................................$100.00

LLD 53 kp., San Francisco........... .,.75.00
M. Baltulionytė..................................10.00
Telda Kingą...................................... .10.00

San Francisco, Cal.

dar

* * *
Apgailestauju, kad negaliu ypatiškai, dėlei nesveikatos, 

dalyvauti “Laisvės” suvažiavime ir su jumi visais spręsti 
laikraščio išlaikymą toliau. Su sveikinimu pasiunčiame 
auką $15.

JUOZAS ir SAVtJNĖ BIMBAI
Hawthorne, N.J.

* * *
Sveikinu “Laisvės” Bendrovės suvažiavimą ir linkiu ge

ros sėkmės. Siunčiu su pasveikinimu $15.
MARGARET CESNAVlCltJTĖ-PĖTRIKIENĖ

Dix Hills, N. Y.* * ♦
Sveikinu “Laisvės” Bendrovės dalininkų suvažiavimą ir 

linkiu visiems geros sveikatos ir sėkmės darbuose. Siunčiu 
$15.

K. DANISEVICH 
Waterbury, Conn.

* * *
Sveikinu “Laisvės” Bendrovės delegatų ir dalyvių suva

žiavimą su $100.00 paramos ir linkiu jums pravesti naudin
gų nutarimų užtikrinimui “Laisvei” laimingai gyvuoti ir 
šviesti liaudį savo raštais per ištisus 1978 metus.

VLADAS DUBENDRIS
St. Petersburg, Fla.

SUDBURY, ONTARIO

Mirus

Pauline Češkauskenei
Reiškiame gilią užuojautą vyrui Roy, dukterims 

Jockie HiuseF' ir June Jackson, sūnums Roge ir 
John, žentams Marcie ir anūkams.

E. Warrysh W. Stonis
J. Ciplis J. Striška
P. Juška J. Brazdzius

* * *
S. Skiragis, Detroit, Mich., sveikina suvažiavimą su $28.* * ♦
Sveikinu “Laisvės” Bendrovės dalyvių suvažiavimą. Ja ‘ 

me dalyvauti man neįmanoma. Linkiu sėkmės visiems*1 
Siunčiu auką $24.48.

* * *
IGNAS BECiS

South Orange, N. J.

Gerbiami Draugai ir Draugės!
Nuoširdžiai sveikiname visus

svarstyti “Laisvės” reikalus, surasti būdus nugalėjimui 
visų sunkumų, kad laikraštis galėtų dar ilgai gyvuoti, o 
Jums visiems geros sveikatos ir stiprios energijos!

Su sveikinimu siunčiame ir kuklią laikraščiui paramą— 
$25.00.

ir linkime sėkmingai ap-

L. L. D. MONTREALO KUOPA 
* * *

Aldona ir Andy Anderson, Marmora, Ont., Canada 
sveikina suvažiavimą su $5.

* * *
Širdingai dėkojame. Su viršminėtais sveikinimais, iki 

balandžio 11 d., aukomis gavome $2064.48.
ADMINISTRACIJA

BEDFORD, MASS.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Jonas Gittzus
mirė

1970 balandžio 13 d.
Mano mielasis vyras, vaikų tėvas, mes jo negali

me užmiršti.
Ilgimės tavęs, ilsėkis ramiai brangusis. Mes 

liekąme nuliūdę.
Žmona—JULIA 

ir vaikai—sūnūs ir dukros

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Joseph J. Garszva
Undertaker and Embalmer

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

Telefonas: £46-1970

Yonkers, N. Y.
Vasario 26 d. po trumpos 

ligos mirė Juozas Zelenia- 
kas, 84 metų. Gyveno 37 
Cheshire Lane pas sūnų.

Liūdesyje liko sūnus Al
bert, anūkė, anūkas ir proa
nūkė. Visi gyvena Yonkers,

Buvo palaidotas kovo 1 
dieną Calvary Cemetery, 
Waterbury, Conn, ten, kur 
jo žmona ir sūnus palaidoti.

Juozas Zeleniakas per 
daug metų gyveno Waterbu
ry. Kada žmona mirė, persi
kėlė gyventi pas sūnų į Yon
kers, N. Y.

Gyvendamas Waterbury, 
velionis visuomet veikdavo 
su progresyviais lietuviais. 
Buvo narys LLD 28 kp. Pri
klausė prie L. D. Susivieni
jimo 49 kp. Per daug metų 
buvo “Laisvės” skaitytojas ir 
jos rėmėjas.

Gili užuojauta jo sūnui Al
bertui, anūkams ir kitiem jo 
artimiem giminėm jų liūdno
je valandoje, o tu, Juozai, 
ilsėkis ramiai šios šalies že
melėje. M. Svinkūnienė

Brockton, Mass.
Po sunkios žiemos įvyko 

LLD 6 kp. susirinkimas ir 
buvo sėkmingas. Išrinkome 
valdybą šiems 1978 metams: 
užrašų raštininku Alfonsą 
Skirmontą, o pirmininku 
Charles Ustupą.

Paskui buvo kalbėta apie 
“Laisvės” dalininkų suvažia
vimą. Jo pasveikinimo sudėti 
$57 ir du skaitytojai atsinau
jino prenumeratas. Vienuoli
ka narių užsimokėjo duokles 
už 1978 metus.

Po susirinkimo draugės 
moterys A. Markevičienė, S. 
Smith, K. Butkus, O. Vaite- 
kūnienė ir V. Stočkus atnešė 
maisto ir visus pavaišino.

Ch. U s tu pas

Cleveland, Ohio
'fc.i '

Clevelando miesto admi
nistracija pasijuto esanti $30 
milijonų skylėje. Negana to, 
mokyklos randasi blogoje pa
dėtyje su $33 milijonų defici
tu.

Birželio mėnesį Firestone 
Tire and Rubber Co. uždarys 
dvi dirbtuves Akrone ir dar
bus praras 1,000 darbininkų. 
Clevelande White Motor Co. 
uždaro sunkvežimių (trokų) 
produkciją, paleisdama 500 
darbininkų ar daugiau. 
Sunkvežimius gamins tiktai 
savo naujose įmonėse New 
River Valley, Va., Ogden, 
Utah, Exton, Pa. ir British 
Columbia. Kompanija apro
buoja, kad seni pastatai ant 
52 akrų žemės netinka šių 
dienų produkcijai. Ten, kur 
randasi kompanijos naujos 
įmonės, darbo unijos yra 
silpnos arba jų visai nėra. 
Kompanija galės pasidaryti 
didesnius pelnus. J. Petraus

Redakcijos pastaba: Gaila, 
kad jūsų korespondencija 
per vėlai mus pasiekė ir ne- 
besuspėjome įdėti į praeitos 
savaitės “Laisvę.” Todėl jūsų 
Moterų Klubo bal. 13 d. susi
rinkimas nepagarsintas. <Iš 
pats fr su piliečių balsavimu 
bal. 6 d. taksų pakėlimo 
klausimu. Atsiprašome.

LIETUVOS MENININKŲ 
GASTROLĖS
RUMUNIJOJE

Bukareštas, III.22. — Ru
munijoje gastroliavo Lietu
vos TSR kamerinis orkest
ras. Tarybiniai artistai su di
deliu pasisekimu koncertavo 
Sibiu, Devėje, Timišoaroje, 
Drobete-Turnu-Severine ir 
Rymniku Vylčoje. Du baigia
mieji koncertai įvyks Rumu
nijos Socialistinės Respubli- ‘ 
kos sostinėje ir Pioeštyje.

Į Lietuvos TSR liaudies ar
tisto S. Sondeckio vadovau
jamo orkestro gastrolių pro
gramą įtraukti Vivaldžio, 
Rosinio, Čaikovskio kūriniai.

♦ i
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SANDS POINT, N. Y.

Mirus

Juzei Pužauskienei i
Reiškiame gilią užuojautą jos dukrai ir j žentui 

Sylvia ir Algerd Bukas ir visiems artimiesiems.
W. Keršulis 
Bronė Keršulienė 
A. I. Bimbai 
C. Bukčius
E. Liepienė
F. Maželienė 
Jonas Grybas 
J. Ratinis
A. Ratinis 
U. Bernotienė 
A. Gustaitis 
S. Stasiukaitienė 
Ieva Mizarienė 
Amelia Young 
W. A. Malin

B. N. Skublickai 
P. N. Ventai 
Nastė Buknienė 
R. Rušinskienė 
Lillian Lason 
Frances Baltrus 
M. Kavaliūnienė 
A. Ravaliūnas 
M. Šukaitienė 
R. Šolomskienė 
A. Solomskas 
J. Stasiukaitis 
Anne Yakstis 
E. N. Jeskevičiūtė
J. Siurba

SANDS POINT, N. Y.

Mirus

Josie Paužauskas
Reiškiame gilią užuojautą dukrai ir dukros vyrui 

Sylvia ir Algerd Bukas, taipgi visiems kitiems 
artimiesiems.

O. BABARSKIENĖ
Richmond Hill, N. Y.

ir dukra IRENE su šeima

Pagerbimas žymiojo 
pažangaus 
žurnalisto

Senas pažangiosios anglų 
kalbą laikraščių bei žurnalų 
bendradarbis Art Shields jau 
sulaukė gražaus 90 metų am
žiaus. Jo gimtadienio atžy- 
mėjimui ir pagerbimui už jo 
nenuilstančią ilgametę žur
nalistinę veiklą yra ruošia
mas parengimas...Jis įvyks 
gegužės 7 dieną, Manhattane 
Town Hall. Įėjimas tiktai $2 
asmeniui. Parengimas įvyks 
labai geru laiku—tarp 2 ir 5 
vai. po pietų.

Pranešama, kad bilietų 
pardavimas eina labai smar
kiai. Parengimo komitetas 
ragina juos įsigyti be atidė
liojimo.

Subankrutavo 
ir užsidarė

Tik tris mėnesius išgyva
vęs užsidarė dienraštis “The 
Trib.” Priežastis: bankrotas. 
Negavęs pakankamai garsi
nimų (komercinių reklamų), 
kad galėtų išsiversti. Turė
jęs apie 100,000 skaitytojų. 
Dienraščio leidėjas Leonard 
Saffir sako sukišęs visus 
penkis milijonus dolerių.

140 darbininkų neteko dar
bo.

Sekmadienį, balandžio 16 d., Lietuvių Koo- 
peratyvinės Bendrovės [“Laisvės”] dalinin
kų suvažiavimas 10 vai. ryto, Laisvės salė
je, 102-02 Liberty Avė., Ozone Park, New 
York. Po suvažiavimo 2 vai. bus pietūs. 
Kviečiame visus apylinkės lietuvius daly
vauti. Auka $7.
Sek adienį turėsime svečių

iš toli II ų valstijų
Gavome pranešimą, kad tikrai atvyksta i suvažiavimą 

advokatė Stefanija Masytė su mama ir draugais Stunskiais. 
Reiškia, bus pilna mašina dalyvių iš Detroito apylinkės.

Taipgi manome turėti vieną-kitą svečią iš Chicagos 
apylinkės.

0 teko kalbėtis su Julia Andruliene iš St. Petersburg, 
Fla., ji irgi galvoja apie atvykimą.

Taigi, mes vietiniai tikrai dalyvaukime “Laisvės” dalinin
kų suvažiavime, arba bent ant pietų, kurie prasidės 2 vai. 
Laisvės salėje, 102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y.

IM

Lawrence, Mąss. — Balan
džio 10 dieną kilusiame gais
re žuvo visa šeima—abudu 
tėvai ir penki vaikai. Miesto 
gaisrininkų viršininkas Ri
chard Lacey sako, kad na
mas buvo tyčia kokio nors 
piktadario padegtas. Dabar 
ieškoma nusikaltėlio.

Gal New Yorkas 
gaus 100 milijonų 
dolerių

Washingtonas. — Atstovų 
Rūmų komitetas užgyrė 
prez. Carterio pasiūlytą ap- 
švietos reikalams lėšų pro
gramą. New Yorko miesto 
viešosios mokyklos gausian
čios iš Washingtono apie 
$100 milijonų paramos. Žino
ma, dar Kongresas gali ko
miteto užgirtą programą at
mesti.

SANDS POINT, N. Y.

Mirus

Josie Pužauskas
Lietuviški apmąstymaiII

Moterų klubo 
narėms

Antradienį, balandžio 18 
d., įvyks New Yorko Lietu
vių Moterų Rlubo susirinki
mas, 2 vai. po pietų, Laisvės 
salėje, 102-02 Liberty Avė., 
Ozone Park, N. Y.

Svarbu visoms dalyvauti.
Valdyba

Aplankius gerus 
laisviečius

įPramogų kalendorius

BALANDŽIO 23 D.
Liet. Literatūros Draugi

jos 28 kuopa rengia MO
TERS DIENOS minėjimą— 
48 Green Street svetainėje, 
Waterbury, Conn. Bus dainų 
programa ir pietūs.
GEGUŽĖS 7

Hartfordo Laisvės Choras 
ruošia pietus su šokiais. Pra
šome dalyvauti. Įvyks: 1:30 
vai., 157 Hungerford St., 
Hartford’, Conn., auka 
$4.50.
GEGUŽĖS 21 D.

Aido Choro metinis kon
certas, 2 vai. po pietų, Lais
vės salėje, 102-02 Liberty 
Avė., Ozone Park, N. Y.

BIRŽELIO 4
Hartfordo Laisvės Choras 

rengia pavasarinį koncertą 
su menine programa ir pietu
mis. Bus svečių iš toliau. 
Rviečiame visus. Įvyks: 1 
vai., 157 Hungerford St., 
Hartford, Conn.

WOMEN IN THE NEWS
I usually watch Academy 

Awards ceremonies on TV 
but this year I was away 
from home at that time and 
didn’t have a chance to look 
even in the papers till Mild
red Stensler mentioned to 
me that actress Vanessa

yourself Pap test for cancer 
has been developed. The 
tampon-like device—which 
women can insert them
selves—could be used in 
place of the famous Pap 
smear test for cancer, clinic
al trials indicate. The test

RASO almus ŠALČIUS

1978 m. balandžio 4 d.
Reiškiame gilią užuojautą Sylvijai ir 

Bukas ir visiems artimiesiems.
Mes liūdime netekę taip mylimos ir 

mūsų tetos.

Algerdui 

brangios

ALDONA, ANDY ir ALLAN ANDERSON, 
Marmora, Ont., Canada

SANDS POINT, N. Y. ■

Mirus

Juzei Pužauskienei
Reiškiame gilią užuojautą jos dukrai Sylvia ir 

žentui Algerd Bukas.
Liūdime su Jumis.

AMELIA ir WALTER YUSKOVIC
Stamford, Conn.

._______________ •____ i

SANDS POINT, N. Y.

Mirus

Josie Pužauskas •• ■
Reiškiu gilią ir širdingą užuojautą jos dukrai 

Sylvia ir mano sūnui, Sylvijos vyrui, Algerd Bu
kas.

Ilsėkis ramiai, mylima Juze, Cypress Hillš kapi
nėse, šalia savo brangaus vyro Razimiero.

KAZIMIERAS BUKČIUS
New Hyde Park, N. Y.

MIAMI, FLA.

Mirus

Adelei Petraitienei
Reiškiame gilią užuojautą vaikams, arjūkams, 

draugėms ir draugams ir visiems artimiesiems.
Geo. Wareson
J. Augutienė
A. I. Bimbai 
Nastė Buknienė
K. Benderis
P. N. Ventai
Ieva Mizarienė
B. N. Skubliskai
A. Babarskienė
J. Grybas
K. Rušinskienė

Anne Yakstis 
W. B. Keršuliai j

A. Young
E. Jeskevičiūtė 
J. Siurba 
W. A. Malin 
E. Liepienė
S. Stasiukaitienė 
J. Stasiukaitis 
Lillian Lason
S. Diržuvaitienė

Suskambo Pavasario 
Sonata

Laiškas iš Lietuvos pabu
dino iš apkiautimo:

“. . . Šiandien pamačiau 
pirmas žibuokles ir iš kart 
pagalvojau apie Jus, ten . . . 
Lauke šiuo metu dar tylu, 
šilta, žemė plaunasi nuo pur
vino kovo mėnesio, ant kark
lų jau dideli “kačiukai”; 
užauginę tulpes žmonės, nar
cizus, neša parduoti. Mergi
nos vaikšto pasitempusios, 
žibančiomis, ilgesingomis 
akimis, vyrai eina tiesiai, bet 
kartais kad pažvelgs—vos 
ant kojų išsilaikai . . . Taigi. 
Pavasaris svaigina. Dieve 
mano, kaip žmonės Lietuvoje 
laukia šilimos ir saulės, ilges
nės dienos, artėjančių atos
togų . . . Buvau šiandien pa
rodų rūmuose dailininko V. 
Ciplijausko parodos atidary
me .. . Dailininkas įdomus, 
buvo labai įspūdinga: šalia 
stovėjo dvi M. R. Čiurlionio 
seserys, kalbėjo prof. Gudai
tis, susirinko visi tapytojai, 
daug gražių, išsipuošusių 
moterų, kvepėjo rožės, kve
pėjo dažais parodų salės . . .

•
Atrašė docentas John E. 

Bowlt iš Yale:
“Iš tiesų, daugkartinis 

ačiū. Esu sujaudintas Jūsų 
kilniu dosnumu. Jūsų atsiųs
toji “Pavasario Sonata, rusų 
kalboj” Sonata Viecni Tvor- 
cestvo M, Ciurlionica” pas 
mus Amerikoj retenybė, o ji 
taip būtina mūsų studijoms 
apie Čiurlionį.” Bene estas 
Aleksis Rannit, Yale Univer
siteto bibliotekos kuratorius, 
buvęs Lietuvos Operos daini
ninkės Gražinos Matulaitytės 
vyras, poetas, čiurlionistas, 
paskatino profesorių Bowlt’ą 
susidomėti Konstantinu. O 
jis turi sąlygas—jo adresas: 
The National Humanities In
stitute, 53 Wall St., New 
Haven, C 06510.

•
Berašant Jums šias eilutes 

širdy suskaudo: “Ir skambė
kit mūsų dainos po šalis pla
čiausias!” Aiman, čiupau 
Maironio raštus pasitikrinti, 
ašara išsprūdo, lietuviui, jau 
trečia dešimtis metų sveti
moj pašalėj, kur dar ne taip 
seniai Takapusha indėnai su 
Masapequa gentim skalpavo- 
si.

j /•
Toks poetas kada jau pra

našavo lietuviu išeivių—di
pukų veiklą. Ar atspėsit kas?

“Nuolat Verkšlenantiems
Politikams

Tuščių skundų, įgrisusių 
,,...................v dejonių
Gana! per daug nenuoramos 

rėksniai!
Gana verkšlent,-jums, 

miltinai svajonių,
Išlepinti ir sotus tinginiai!

Ne jums jaunos tėvynės 
saulė teka:

Per akinius joj viskas jums 
juodai!

Ne meilė jums į rūsčią širdį 
šneka,

Tiktai garbės Užgautos 
apmaudai.

Jums viskas griūti, subirti 
viskas žada:

Jau parausti net patys 
pamatai! . . .

Belieka Jūsų mylistą kaip
i vadą,

Pagelbon melsti: išgelbėk tu 
tiktai!

Juk buvo laikas, kad prie 
kito vairo

Stovėjote, išminčiai! Kuo 
tada

Nustebinot? Ne veltui 
nesidairo

Į jus dabar su ilgesiu tauta.

Dabar šalis, nuo Jūsų 
nusikreipus,

Beeina savo išminties keliu, 
O jūsų priešai užkampiais 

bešaipos,
Kad tapote verkšlentoju 

gailiu.

Ne kritikų, kur šmeižia, 
viską peikia 

Ne pranašų bedugnės 
ateities,— 

Daugiau darbų! Daugiau 
jaunos vilties!

P. S. Tai poeto Maironio 
eilėraštis, parašytas 1926 m. 
praėjus penkiems metams 
kaip iš Lietuvos pasitraukė 
paskutiniai vokiečių karei
viai, vos kelios savaitės prieš 
1926 m. pučą, kuriuo buvo 
pašalinta demokratiniai rink
ta vyriausybė, tuoj pat su
šaudyti liėtuvių komunistų 
partijos vadai. Kas pešiesavo 
tada dėl pagrindinių žmo
gaus laisvių pažeidimo?

Onutė Quater paskambino 
telefonu ir paprašė, kad mes 
atvyktūme pas ją. Nuvykę 
radome ją blogame ūpe, 
skundėsi, kad bloga, mažai 
gali išeiti iš namų, o taip 
norėtų dalyvauti “Laisvės” 
dalininkų suvažiavime. Onu
tė yra gera ir nuoširdi “Lais
vės” rėmėja. Ji prašė pa
sveikinti suvažiavimą, ir lin
ki, kad “Laisvė” dar ilgai 
išeidinėtų. Ji su sveikinimu 
prideda $100.

Taipgi aplankėme M. Ha- 
cinkevičių, Aido Choro narį 
ir “Laisvės” skaitytoją. Jis 
neseniai pergyveno sunkią 
operaciją. Dabar jis gydosi 
pas sesutę Heleną, daktaro 
priežiūroje. Apgailestauja, 
kad negali dalyvauti Choro 
pamokose, taipgi negalės bū
ti “Laisvės” Bendrovės suva
žiavime. Sveikina suvažiavi
mą su $10.

Marytė ir Juozas Kupčins
kai sveikina suvažiavimą su 
$10 ir linki “Laisvei” dar il
gai gyvuoti.

Marytė Adams, kuri jau 
žengia į 90-uosius metus, 
sveikina suvažiavimą su $5.

P. Venta

Palaidojome
Juzę Pužauskienę

Praėjusį šeštadienį New 
Yorko Lietuvių Moterų Klu
bo narė Juzė Pužauskienė 
buvo išvežta iš Haven Hill 
koplyčios į Cypress Hills ka
pines ir palaidota šalia jos 
mylimo vyro, kuris mirė 
prieš 20 metų.

Juzė mirė balandžio 4 d. 
Per visą laiką koplyčioje lan
kėsi didelis būrys giminių, 
draugų, pažįstamų. O Juzės 
karstas skendėjo gėlėse.

Penktadienio vakare atsi
sveikinimo žodį tarė Amelia 
Yuskovic.o šeštadienį, prieš 
išlydint iš koplyčios, laido- 
tuvninkas Juozas Garšva 
perskaitė Juzės žento Algerd 
Bukas parašytus ypatingai 
jausmingus, humaniškus pri
siminimus apie uošvę. Ne 
vienam iš mūsų tas raštas 
ištraukė ašaras.

Po laidotuvių visi dalyviai 
buvo pakviesti į Nieder- 
stein’s puošnų restauraną 
pietums.

Visų laisviečių ir klubiečių 
vardu, reiškiu giliausią užo- 
jautą Juzės dukrai Sylvijai ir 
žentui Algerdui Bukams.

Ieva Mizarienė

Redgrave had made a good 
speech. Mildred was right. I 
read Vanessa Redgrave’s 
statement which she made 
accepting the Oscar for Sup
porting Actress in the film 
“Julia.” Addressing the audi
ence, she said:

Vanessa Redgrave
“You should be very proud 

that in the last few weeks 
you stood firm and you re
fused to be intimidated by 
the threats of a small bunch 
of Zionist hoodlums whose 
behavior is an insult to the 
stature of Jews all over the 
world and to their great and 
heroic record of struggle 
against Fascism and oppres
sion. I salute that record and 
I salute all of you for having 
stood firm and dealt the final 
blow against that period 
when Nixon and McCarthy 
launched a worldwide witch 
hunt against those who tried 
to express in their lives and 
their work the truths that 
they believed in.”

Holding her Oscar aloft in 
triumph, she ended, “I sa
lute you and I thank you and 
I pledge to you that I‘ll conti
nue to fight against anti-Se
mitism and Fascism.” She 
ended her speech to thund
ering applause.* * ♦

N. Y. Aido chorus is very 
busy preparing for the con
cert. Our rehearsal Satur
day, April 7th went very 
well and our new songs are 
sounding better and better. 
After the rehearsal Adele 
and Tessie treated chorus 
with a nice supper. See all of 
you next Saturday at the 
same time.

* *. *
An amazing new do-it-

can be “as accurate—per
haps even more accurate— 
than the Pap smear techni
que to detect cancer of the 
uterus.” Trials were conduc
ted at New York Medical 
College.

* * *
Beginner’s class in Russian 

language with a Soviet tea
cher starts Monday, April 17 
and will continue every Mon
day 6:00-7:30 p. m. for 8 
weeks. Contribution for the 
course: $40.00 non-members, 
$30.00 members.

Class size will be limited 
to 20; registration will be on 
a first-come-first served bas
is. You can register by mail. 
Place is: The New York As
sociation for American-So
viet Friendship, 119 Fifth 
Avenue, Suite 600, New 
York, 10003.

* ♦ ♦
For the first time in histo

ry, women in the military 
will serve in the honor guard 
at the White House during 
official ceremonies, accord
ing to a White House milita
ry aide.

* * ♦
Opposition to the neutron 

bomb is mounting at home 
and abroad. In a few hours 
on one recent afternoon in 
New York 12 responses were 
taken, 10 of which were in 
opposition to the bomb. The 
following picture shows one 
of the persons asked and 
what she answered. Ilse

Jean Olgierson
Textile designer, New York 

“We should be setting a 
precedent to ban the N- 
bomb and work for world 
peace. There are important 
issues, like food for every
one, that we should be con
cerned with and not develop
ing nuclear arms.”
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