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Naujai teisiamas

Pierre Gensous

Jis nepabūgo jokių persekiojimų
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LAISVE-LIBERTY

Prezidento užnugaryje viceprezidentas Mondale [kairėje] 
Atstovų Rūmų pirmininkas Thomas P. O‘NeiII.

metu! Lyga 
nebus ima- 
tuos santy- 
sušvelninti,

SVEIKINIMAI
ARGENTINOS PARTIJAI

Prieš kelias dienas Argen
tinos Komunistu Partija at
šventė savo 60 metu gyvavi
mo jubiliejų. Ta proga Jung
tiniu Valstijų Komunistu 
Partija pasiuntė jai šiltus 
sveikinimus. Sveikinimą pa
sirašė partijos pirmininkas 
Henry Winston ir sekreto
rius Gus Hali.

Pernai LDS ruoštų 
kursiju i Lietuva gera 
čių dalyviu sudarė jau čia 
gimę ir augę jauni žmonės. 
Šia gražia istorija reikėtų 
pakartoti su šiemet Laisvės 
Bendrovės Direktorių Tary
bos ruošiamomis trimis eks-

darbo 
kurie 
nepa-

Harry Bridges, buvęs ilga
metis skaitlingos Internatio
nal Longshoremen’s and 
Warehousemen’s unijos pre
zidentas, sausio 17 d. Natio
nal Portrait galerijoje Wa
shingtone kalbėjo labai 
“aukštai” publikai. Apart ki
tu valdžios žmonių, jo klau
sėsi ir Darbo sekretorius Mr. 
Marshall. Betgi prieš dau
giau kaip 30 metų jis buvo 
reakcijos niekinamas ir per
sekiojamas kaipo “nepagei
daujamas” ateivis (jis gimęs

Washingtonas. — Jau la 
bai abejojama, ar pavyks 
prez. Carteriui laimėti Sena
to daugumą Panamos sutar
čių užgyrimui. Jų oponentai 
labai tvirti.

n įjoję
48,000
40,500, Filipinuose 16,000
Panamoje 9,000.

prezi- 
tikra to 
i mirtj 
tautinės 

kelias 
keliui.
rapor-

me stiprūs, mūsų tauta yra 
taikoje su pasauliu.”

Prezidentas išreiškė vilti, 
kad šiemet bus pasiekta 
strateginiu ginklų apribojimo 
sutartis.

“Mes išvien su Anglija ir 
Tarybų Sąjunga sunkiai dir
bame dėl sutarties, kuri su
stabdys branduolinius ban
dymus, apsaugos mūsų tauti
ni saugumą ir parūpins pa
kankamą sutarties vykdymo 
patikrinimą,” sakė preziden
tas. “Mes taip pat energingai 
darbuojamės dėl užkirtimo 
kelio branduoliniu ginklų 
proliferacijai (jais ginklavi
mui tų šalių, kurios dar jų 
neturi)”. Jis, matyt, turi vil
ties šiemet susitarti ir 
labai svarbiu klausimu.

Londonas
tish Steel korporacija prane
ša, kad ji praeitais metais 
turėjo virš bilijono dolerių 
deficito. Ji yra didžiausia 
plieno gamintoja Vakarų 
Europoje ir trečioji visame 
kapitalistiniame pasaulyje.

Beirut. — Kai kurie arabai 
labai džiaugiasi, kad Egiptas 
nutraukė politines derybas 
su Izraeliu. Jie sako, kad 
dabar bus proga arabams 
susivienyti ir ateityje: vi
siems bendru frontu daly
vauti derybose.

kursi jomis. Daug priklauso 
nuo mūsų, senosios kartos 
laisviečių. Pakvieskime, pa
raginkime juos pasinaudoti 
šia nepaprasta proga savo 
akimis pamatyti tą nedidelį, 
bet labai garsų ir gražų jų 
tėvelių bei senelių gimtinį 
kraštą.

Pažangiečių dienraštis 
“Daily World” praneša, kad 
jo specialiu korespondentu 
Tarybų Sąjungoje yra pa
skirtas lietuvių tėvų sūnus 
rašytojas ir žurnalistas Phil
lip Bonosky. Jis užims vietą 
per paskutinius trejus metus 
buvusio korespondento

Įsivaizduok, kas butų atsL 
tikę sausio 18 dieną Hartfor
do Civil Center auditorijoje, 
jeigu kai ji žmonėmis, net 
5,000, buvo prisikimšusi, jos 
stogas nuo sniego krūvio 
būtų įlūžęs. Kokia laimė, kad 
jisai įlūžo už keturių valandų 
po to, kai tie žmonės jau 
buvo ją apleidę. Tas pats su 
Long Island C. W. Post audi
torija su 3,500 sėdynių. Lai
mė, kad jos stogas dėl tos 
pačios priežasties sausio 21 
dieną įlūžo, tada, kai ji jau 
buvo tuščia.

Ko dėti buvo žmonės (ar
chitektai ir inžinieriai), kurie 
tas auditorijas suplanavo? 
Pasirodo, kad Hartfordo 
auditorija dar visai jaunutė, 
dar tiktai dvejų metų am
žiaus. Kiek daugiau sniego 
iškrito ir stogas neatlaikė. 
Per abi nelaimes galėjo žūti 
keli tūkstančiai žmonių!

PRIEŠ SMURTIŠKUS 
FILMUS

Washingtonas. —
Parents-Teachers 
tion organizacija 
prieš televizijoje 
struojamus smurtiškus fil
mus. Tokie filmai labai žaloja 
mūsų jaunus žmones, ypač 
vaikus. Jie turėtų būti už
drausti.

George Morris.
Rašytojas Bonoskis turi 

gerus ryšius su Tarybų Lie
tuva. Jo raštai išverčiami j 
lietuvių kalbą ir talpinami 
Lietuvos žurnaluose.

Nuoširdžiai sveikiname 
Phillip Bonosky naujose pa
reigose.

Naujoji miesto valdžia su 
“Status of j meru Koch priešakyje turėtų 
1978.” ne
išsamiame

ir augęs Australijoje) oei 
“komunistas.” Valdžia bandė 
jį išdeportuoti. Net Kongre
so Atstovu Rūmai 330' balsų 
prieš 42 nutarė, kad jis būtų 
išdeportuotas. Tik Aukščiau
siasis Teismas įsimaišė ir tas 
vyriausybės ir Kongreso pa
stangas atmetė. |

Harry Bridges prieš porą 
metu dėl senatvės iš unijos 
prezidento vietos pasitįraukė. 
Bet jis iki šiandien pasiliko 
ištikimas pažangioms idė
joms, nors Komunistų Parti
jai niekados nepriklausė ir 
nepriklauso šiandieh. Tai 
vienas iš nedaugelio 
unijų judėjimo vadų, 
nebėgo iš kovos lauko 
bū go reakcijos persekiojimų. 
Ir šiandien jis neslepia savo 
simpatijų Tarybų Sąjungai ir 
visam socialistiniam

W. A, Tony Boyle
Media, Pa. — 1969 m. 

Jungtinėje Angliakasių Uni
joje įvyko naujo prezidento 
rinkimai. Prieš tuolaikinį 
unijos prezidentą Tony Boyle 
kandidatavo unijos eilinių 
nariu veikėjas Joseph A. Ya
blonsky, 1970 metais per šalį 
nuskriejo šiurpulinga žinia, 
kad jų pačių namuose tapo 
nužudyti Yablonsky, jo žmo
na ir dukra! Visa šeima!

Boyle buvo suareštuotas ir 
kaltinamas, kad jis suplana
vo ir suruošė Yablonskių šei
mos nužudymą. 1974 m. teis
mas jį pripažino kaltu ir 
nubaudė viso amžiaus kalėji
mu. Bet Pennsylvanijos 
Aukščiausiasis Teismas šią 
bausme panaikino ir įsakė 
Boyle teisti iš naujo. Tai 
dabar čia ir vyksta jo antra
sis teismas. Dabar Boyle jau 
76 metu amžiaus.

Iš visų šalies kampų aidi 
pranešimai apie influenzos 
plitimą. Daugelyje vietų, sa
koma, ji jau yra virtusi epi
demija. Ir vėl, kaip pernai, ji 
siautėja ne tik visose Jungti
nėse Valstijose, bet beveik 
visame pasaulyje.

Kol kas medicinos mokslas 
yra bejėgis Su ja susidoroti. 
Kovą su “flu” labai sunkina 
tas, k‘ad jinai yra net kelių 
rūšių. Skiepas, kuris žmogų 
apsaugo nuo vienos jos rū
šies, visiškai nieko nereiškia 
kovoje su kita rūšimi.

Entered as 
class matter 
Post Office of

Stockholm — Gautds iš 
Čilės pranešimas, kad jos 
valdžia neįsileidžia grupės 
švedų advokatų, kurie norė
jo nuvykti ir pasikalbėti su 
politiniais kaliniais.

Už darbo liaudies vienybę 
vardan taikosBe jokio pateisinimo 

Laimingos nelaimės 
Mažai tesigirdi 
“Flu” siautėjimas 
Dar apie ekskursijas

A. BIMBA
Daugeliui mūsų sunku ir 

įsivaizduoti, kiek bilijonų 
mūsų dolerių kasmet suėda 
užsieniuose laikymas moder
niškai ginkluotų didelių ar
mijų. O jų ten laikymas ne
turi jokio pateisinimo. Juk 
niekas iš niekur neketina šią 
šalį užpulti.

Valdžios duomenimis šian
dien Jungtinių Valstijų gin
kluotos jėgos įvairiose užsie
nio šalyse siekia 490,000! 
Daugiausia iu laikome Vaka
rų Vokietijoje—net 224,000. 
Kitose šalyse: Anglijoje 
20,100, Italijoje 11,400, Ispa- 

9,200, Japonijoje 
Pietinėje Korėjoje

Washingtonas. — Rugsėjo 19 dieną prezidentas Carteris 
pateikė abieju Kongreso rūmu bendrai sesijai platų prane
šima apie nūdienę šalies padėtį. Jo pranešimas daugumos 
Kongreso nariu buvo labai šiltai sutiktas, jį apie 40 kartų 
pertraukiant aplodismentais. Bendrai imant, pranešimas 
buvo nepaprastai optimistiškas. Jis pradėtaš tokiomis 
džiugiomis frazėmis, kaip:

“Militariniai, politiniai, 
ekonominiai ir dvasiniai mū
sų šalies padėtis yra sveika.

Mes esame didelė šalis, 
tvirta šalis, energinga ir di
namiška šalis, ir tokia mes 
pasiliksime.

Mes esame savimį pasiti
kinti ir sunkiai dirbanti žmo
nės, švarūs ir atjaučią žmo
nes, ir tokiais mes pasiliksi
me.”

Savo pranešime preziden
tas palietė ir apibudino visą 
eilę klausimų bei problemų 
naminiais ir pasauliniais rei
kalais. Visais jais konkrečiai 
pasiūlymai bus su ląiku pa
teikti Kongresui aps 
ir priimti arba atme 
čiau skubiausiais klausimais 
kuriais reikalingas K 
pasisakymas, prez 
laiko energija

Rašytojas F. Bonoskis su žmona Fay ir dukryte Nora.
S. Narkeliūnaitės nuotr

Prez. Jimmy Carter daro 
pranešima Kongresui

Naujas atsišaukimas 
už “Wilmington 10”

Nacionalis Susivienijimas 
prieš Rasistines ir Politines 
Represijas paskelbė naują 
atsišaukimą j visuomenę už 
gelbėjimą “Wilmington 10.” 
Susivienijimas ragina visus 
jaunus ir senus, vyrus ir 
moteris skubiai siųsti laiš
kais bei telegramomis ragini
mą North Carolina guberna
toriui James Hunt į Raleigh, 
N. C., ir prezidentui Carte
riui į Washington, D. C., kad 
jie paleistų iš kalėjimo tuos 
nekaltai nuteistus žmones.

Savaitinis
Jungtinėse Valstijose.................. $10.00
Kanadoje ......................................$10.00
Kitur užsienyje............................ $12.00
Pavienio egzemplioriaus kaina 25 centai

W. D.” korespondentu Tarybų Sąjungoje

ongreso 
identas 

Panamos 
sutartis. Jis pamygtinai pa
brėžė, kad jis siūlys t 
sui sumažinti valdžiai 
čius visais 25 bilijoną 
rių. Tai esą būtinai reikalin
ga pastimuliavimui mūsų 
ekonomikos ir biznio. Tas 
numušimas, bendrai paėmus, 
kiekvienai vidutinei šeimai iš 
keturių narių paliks kišenėje 
apie $250.

Plačiau prezidentą 
stojo prie pasaulinės pade 
ties ir tarptautinių santykių.

“Mūsų moderniškąme pa 
šaulyje, kai kelių ba 
kundžių naikinimas,’ 
dentas pasakė, “gali 
žodžio prasme reikš 
milijonams žmonių, 1 
stiprybės ir saugum* 
yra aidentiškas taikos 
Šį vakarą man džiugu 
tuoti, kad kadangi mes esą

Labai pavojingas rasinių 
santykių Įtempimas

Juodųjų žmonių jau labai I ventoju ir baltųjų policiniu 
sena organizacija New York ' kų.
Urban League paskelbė 
portą, pavadintą 
Black New York, 
šimties puslapių 
raporte kalbama šiame apie 
didmiestyje juodųjų žmonių 
ekonominę padėtį ir santy
kius tarpe baltųjų ir juodųjų 
new yorkiečių. Ypatingas dė
mesys kreipiamas į siautėji
mą nedarbo tarp juodųjų gy
ventojų. Nurodoma, kad kai 
kuriose miesto dalyse iki 80 
procentų juodųjų jaunuolių 
yra bedarbiai. Arba, pavyz
džiui, kai paskutiniais keliais 
mėnesiais nedarbas tarpe 
baltųjų žmonių truputį suma
žėjo, tai tarpe juodųjų dar 
padidėjo ir pasiekė 25 pro
centus. Butų padėtis irgi 
esanti kritiška.

Priėjus prie rasinių santy
kių klausimo, Lyga teigia, 
kad tokio santykių tarp juo
dųjų ir baltųjų gyventojų 
įtempimo čia dar nebuvo per 
pastaruosius 20 
sako, kad jeigu 
masi priemonių 
kius pagerinti, 
juose įvyks sprogimas, tai 
yra kils aštrios riaušės.

Lyga siūlo skubiai imtis 
dviejų priemonių išvengimui 
to pavojaus: rimtai susirū
pinti aprūpinimu darbais jau
nųjų darbininkų ir pagerinti 
santykius tarp juodųjų gy-

Praga, Čekoslovakija.! — 
Tarptautinė Darbo Unijų Fe
deracija šiomis dienomis! at
šventė savo 32 metų gyvavi
mo sukaktį. Ta proga Fede
racijos generalinis sekreto
rius Pierre Gensous išreiškė 
dideli apgailestavimą, (kad 
Jungtinių Valstijų preziden
tas Carteris Amerikos atsto
vybę ištraukė iš Jungtinių 
Tautų Pasaulinės Darbo Or
ganizacijos.

Sekretorius Gensous kal
bėjo apie reikalingumą šian
dien visų darbo liaudies jėgų 
vienybės pasaulinei taikai iš
laikyti ir nugalėti siautėjan- 
čią ekonominę krizę kapita
listiniame pasaulyje.

Šiandien pasaulyje gyvuo
ja darbo unijų judėjimo 3 
centrai: Pasaulinė Darbo 
Unijų Federacija, Laisvųjų 
Darbo Unijų Tarptautinė 
Konfederacija ir Pasaulinė 
Darbo Konfederacija. Sekre
torius Gensous ragino visus 
bendrai kovoti už taiką, už 
detente, už tautų ir valsty
bių taikų sugyvenimą.
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Kaip diena aišku, kad ko
mercinė spauda angliakasių 
ir farmerių streikus boiko
tuoja. Šiomis dienomis joje 
beveik nieko nebesimato 
apie jų eigą.

Juk šis farmerių streikas 
yra labai svarbus. Tai pir
mas toks žemdirbių streikas 
visoje šios šalies istorijoje. 
Bet jis priešingas komerci
nės spaudos interesams, to
dėl jį nereikia populiarinti 
žmonėse. Taip pat kapitalo 
interesams nepatinka ir 
180,000 angliakasių sukili
mas.

Chicagos žmonių 
dėmesiui

Chicago, Ill. — Šiame 
mieste labai plačiai veikia 
organizacija Chicago Alliance 
Against Racist & Political 
Repression. Vasario 4 dieną 
ji ruošia masinį susirinkimą 
Parkway Community House, 
500 East 67th St. Bus žymūs 
kalbėtojai. Bus išneštas pro
testas prieš Kongrese įneštą 
bilių “S. 1437.” Šis reakci
ninkų peršamas bilius yra 
atkreiptas prieš liaudies civi
lines laisves ir demokratines 
teises. Jis turi būti atmes
tas.

Susirinkimas prasidės 7:30 
vakare. Įėjimas $3 asmeniui.
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Kova už saugesnes 
darbo sąlygas

Visur šiandien keliamas šūkis, kad darbo sąlygos turi 
būti darbininko sveikatai tokios saugios, kokiomis tik gali 
padaryti moderniškas mokslas. O jis įvairiais tyrinėjimais 
ir bandymais šiuo klausimu yra labai daug pasiekęs. Tiktai 
reikia ji panaudoti. Deja, jis nėra pilnai panaudojamas. 
Rezultatai. Šioje šalyje kasmet miršta 100,000 darbininkų 
be laiko ir be reikalo nuo taip vadinamų “okupacinių” ligų. 
Kiti 2,200,000 darbininkų dėl darbo sųlygų nesaugumo 
kasmet tampa ant visados ar laikinai suluošinti.

Už pilnai nepanaudojimų mokslo apsaugojimui darbinin
ku sveikatos įmonėse, kasyklose, prie kelių ir kituose 
užsiėmimuose atsakingi yra pelnagrobiški samdytojai. Jų 
nepaisymą darbininkų sveikatos šiomis dienomis labai 
“gražiai” išreiškė didžiosios Dow Chemical korporacijos 
prezidentas Paul Oreficce. Neslėpdamas savo cinizmo į 
kaltinimus, kad jo korporacija nesirūpina pilnai panaudoti 
mokslą darbininkų sveikatos apsaugai, jis atsakė: kas čia 
tokio, “juk mes kasdien tik išlipę iš lovos ką nors 
rizikuojame.” Vadinasi, ir darbininkas turi rizikuoti savo 
sveikata! Tai, girdi, neišvengiama!

Bet labai, labai daugelyje atsitikimų yra išvengiama ir 
turėtu būti dedamos visos pastangos, nesigailint jėgų ir 
lėšų, kad būtu išvengta. Štai kodėl darbo unijos ir kitos 
žmonių grupės turėtų sveikinti ir paremti Darbo departa
mento okupacinio saugumo ir sveikatos administracijos 
sumanymą priversti pramonę sumažinti naudojimų chemi
kalu, kurie, kaip mokslo jau yra nustatyta, yra priežastimi 
vėžio ir kitų okupacinių ligų. Sumanymas turėtų būti 
padarytas verstinu visiems įstatymu.

Kas ką rašo ir sako į 
| VISGI PROTINGESNI UŽ 
LIETUVIŠKUS .
KLEBONUS

Kanadiečių klerikalų orga
nas “Tėviškės Žiburiai” (sau
sio 21 d.) smarkiai bara mū
sų Amerikos vyriausybės 
galvų prez. Carterį, kad jis 
nesiskaitė su didžiausia pro
testų audra ir sugrąžino 
Vengrijai tų sena Šy. Stepo
no karūnų. Tenka, pylos ir 
katalikų bažnyčios! vysku
pams. Girdi:

Prie šio JAV 'valdžios 
veiksmo prisidėjo ir JAV ka
talikų vyskupų konferencijos 
tarptautinio teisingumo sky
rius, pritardamas prez. Car
terio sprendimui. Esą negali
ma karūnos laikyti JAV-se, 
nes ji priklausanti Vengrijos 
žmonėms. Taipgi j negalima 
prie karūnos grųžihimo pri
jungti sųlygų, reikalaujančių 
Vengrijos neutralumo, nes 
tokių sųlygų Vengrijos val
džia vistiek neišpildytų. Vie
nintelė sųlyga, kurių esu ga
lima pridėti, tai prašymas, 
kad komunistinė valdžia duo
tų daugiau laisvių tikintie
siems Vengrijoje.” I

Bet iš tikrųjų šių vyskupų 
ėjimas parodo, kad jie labai 
daug protingesni už mūsų 
lietuviškuosius klebonus, 
prisiglaudusius “T(. Ž.” pa
stogėje. Karūna yra istorinė 
Vengrijos liėkana, ji jai pri
klauso ir turėjo būti sugrą
žinta.

' teikti Vilniaus visuomenei ■ I
j naujų parodų—savo dešim- | 
; ties mėnesių darbo Tarybų I 
Lietuvos sostinėje ataskaitų.

Žodį tarė JAV Generalinio 
konsulato Leningrade konsu
las kultūros ir spaudos reika
lams -Hovardas E. Danielas 

/(Howard E. Daniel):
— Turiu atsiprašyti,—juo

kaudamas sakė jis,—kad aš 
lietuviškai nespėjau išmok
ti . Leiskite pasveikinti 
parodos rengėjus ir dalyvius, 
padėkoti jums už nuoširdu
mą. Labai ačiū!

Parodos atidaryme dalyva
vo Lietuvos TSR užsienio 
reikalu ministras Vytautas 
Zenkevičius, Lietuvos Drau
gystės ir kultūriniu ryšių su 
užsienio šalimis draugijos 
Prezidiumo pirminink 
mojus Petrauskas,
kės” draugijos Prezidiumo 
pirmininkas Pranas Petro
nis.

as Ra- 
■‘Tėviš-

Po parodos atidarymo L. 
Baškauskaitė pakvietė pažiū
rėti dokumentinių kino filmų 
apie JAV šiuolaikinės dailės 
sroves, amerikiečių skulpto
re Luis Nevelson ir tapytojų 
Endriu Vajetų.”

smeto-

i dėties, kai VLIKo vicepirmi- 
į ninkas viešai pareiškia; kad 
į LTS neturėjo VLIKo seime 
savo atstovu dėl to, kad 
santykiuose su VLIKu tos 
grupės vadai įsipainiojo į bol
ševikines provokacijas ir, ži
noma, pakaitalo negalėjo 
gauti?”

Savo vedamųjį smetoninin- 
kai baigia giliai nužemintu 
maldavimu:

“Kad VLIKas jau ne nuo 
šiandien ieško naujų projek
tų savo persitvarkymui, tai 
ne naujiena. Vieni nori vie
nos viskų apimančios lietuvių 
išeivijoje vadovybės. Kiti no
ri, kad VLIKas būtų sustip
rintas įtraukiant į jį jaunes
nes jėgas, paliekant jo senų
jų struktūrų. Nesigilinant į 
pagrindines VLIKo galimas 
reformas, viena visiems tu
rėtų būti aišky, kad VLIKo 
vadovybėje neturėtų būti 
vietos asmenims, kurie 
VLIKų nori naudoti vienos 
kurios nors organizacijos am
bicijoms, ar asmeninėms su
skaitėms tenkinti.”

VLIKui, kaip ir visam va
davimo raketui, labai laikas 
ne persitvarkyti, bet likvi
duotis.
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Apie kovą su tinginiais 
ir apsileidėliais

Dabar nekantriai
laukiama rezultatų

Mūsų Jungtinių Valstijų prezidento Jimmy Carter ir 
valstybės sekretoriaus Cyrus Vance įspėjimas Italijos 
krikščionims demokratams, kad jie neįsileistų komunistų į 
vyriausybę, ir Prancūzijos socialistams, kad jie nedrįstų 
eiti į bendra frontų su komunistais ateinančiuose rinkimuo
se. iššaukė visame- pasaulyje plačiausias diskusijas ir 
spekuliacijas. Komunistu ir visų pažangiųjų žmonių nusi
statymas aiškus: jie griežtai smerkia šios šalies vyriausy
bės tokį nepateisinamą, neleistiną kišimąsi į kitų šalių 
grynai vidinius reikalus. Jie ragina Italijos krikščionis 
demokratus ir Prancūzijos socialistus tokį svetimos valsty
bės bandymą jiems diktuoti atmesti ir vadovautis tiktai 
savo šalies interesais.

Bet, žinoma, šiame atsitikime svarbiausia, ką pasakys, 
kaip orientuosis italai ir prancūzai? Jų nusistatymo visur 
laukiama su nekantrumu. Nuo jų nusistatymo daug kas 
priklausys ne tik Italijoje ir Prancūzijoje, bet ir visame 
pasaulyje. Sunku ir įsivaizduoti, kaip daug pasikeistų 
padėtis ne tik Italijoje, jeigu krikščionys demokratai 
atmestu Amerikos vadų bandymų jiems diktuoti ir sudary
tu “tautinės vienybės” vyriausybę, kurioje dalyvautų ir 
Komunistu Partija su savo atstovybe! Arba, koks būtų 
didelis detentės ir pasaulinės taikos reikalo laimėjimas, 
jeigu prancūzai socialistai numotų ranka į mūsų prezidento 
ir valstybės sekretoriaus įspėjimus bei gąsdinimus, sudary
tu bendra su komunistais frontų, laimėtų parlamento 
rinkimus ir sudarytų liaudies vyriausybę!

Pablogėjusios taikos 
perspektyvos

Kai pernai Jungtinių Valstijų ir Tarybų Sąjungos 
vyriausybės paskelbė bendrų deklaracija Vidurio Rytų 
padėties klausimu, pasiekimui teisifigos ir pastovios taikos 
šiame mūsų pasaulio kampe perspektyvos labai nušvito. 
Abieju šalių bendrų iniciatyvų labai karštai sutiko visi 
taikos šalininkai. Deja, tas džiaugsmas buvo labai trumpas. 
Greitai išgirdome, kad su mūsų vyriausybės pritarimu 
Egipto prezidentas Sadatas vienas vyksta į Izraelį atskirai 
tartis su- premjeru .Beginu. Jo ėjimų tuoj atmetė ir 
pasmerkė kitos arabų šalys ir atsisakė jų dviejų šaukiamo
je konferencijoje dalyvauti. Jungtinės Valstijos konferenci
ja užgvrė ir nutarė joje dalyvauti. Tačiau Tarybų Sąjunga 
pasiliko ištikima bendrajai deklaracijai ir atsisakė dalyvau
ti. Tuo būdu konferencija susidėjo tik iš Izraelio, Egipto ir 
Jungtiniu Valstijų atstovų.

Iš šios taip vadinamos “Cairo konferencijos” niekas 
neišėjo. Ji tik pajėgė nutarti pavesti Izraelio ir Egipto 
užsienio reikalų ministrams susirinkti Jeruzalime ir tęsti 
derybas. Jų derybose dalyvauti nusiskubino ir mūsų 
valstybės sekretorius Cyrus Vance.

Bet ministrų susirinkime pilnai paaiškėjo, kad Izraelis 
nesiruošia daryti kokias nors reikšmingas koncesijas oku
puotu arabiškų žemių ir palestiniečių klausimais. Preziden-. 
tas Sadatas supyko ir savo užsienio reikalų ministrų staiga 
iš Jeruzalimo atšaukė. Už tokį žygį jį aštriai išbarė Izraelio 
vyriausybė. Derybos tapo nutrauktos. Taip dabar, šiuos 
žodžius rašant, dalykai ir stovi.

Visus tuos prezidentų Carterio ir Sadato ir premjero 
Begino ėjimus ir manevrus sudėjus j daiktų, kaip diena 
aišku, jog šiandien Vidurio Rytai daug toliau nuo taikos, 
negu buvo pernai!

(Stephen

GRAŽUS KULTŪRINIO 
BENDRADARBIAVIMO 
PAVYZDYS

Savaitraštyje ‘‘‘Gimtasis 
Kraštas” (sausio 12 d.) rašo
ma:

“Šiuo metu pagal TSRS ir 
JAV kultūrinių mųinų sutar
tų Vilniaus V. Kapsuko uni
versitete stažuojasi Kalifor
nijos ■■ universitete docentė 
antropologė Liucija Baškaus
kaitė. Drauge vieši jos vyras 
grafikas ir tapytojas Stefe- 
nas Raulis Anąją
Raul Anaya) ir dukrelė Jus
tina—laikinai yru Vilniaus 
27-osios vidurinės mokyklos 
antrokė.

Sausio 5 d. Vilniuje, Lietu
vos TSR Meno darbuotojų 
rūmuose, atidaryta S. R. 
Anajos grafikos paroda. Dai
lininkų parodos atidarymo 
dalyviams pristatę, su jo gy
venimo ir kūrybos pagrindi
niais bruožais supažindino 
Lietuvos TSR Dailininkų są
jungos valdybos pirmininko 
pavaduotojas profesorius 
Konstantinas Bogdanas.

Parodos autorius, baigęs 
Kalifornijos universitetų, 
dirbo aukštosiose mokyklo
se. Grafikos ir tapybos dar
bus eksponavo šešiasdešimt 
šešiose nacionalinėse ir tarp
tautinėse parodose, yra lai
mėjęs įvairių premijų. Jo 
kūrinių galima išvysti dauge
lyje Amerikos dailės muzie
jų.

S. R. Anąją keletu lietu
višku sakinių padėkojo susi
rinkusiems ir, žmonos pade
damas, išreiškė viltį, kad 
galbūt birželio mėnesį, prieš
išvykdamas į JAV, galės pa- Sąjūdžio ir paties VLIKo su-

siekia

JAU IR JIE IMASI 
UŽ ČIUPRYNŲ

Iš klevelandiškių 
ninku organo (sausio 12 d.)
redaktorių sužinome, kad 
šiandien jau VLIKe verda 
labai aštri kova. Kaip žinia, 
neseniai tokioj pat reakcinėj, 
antikomunistinėj, antitarybi
nėj Lietuvių Bendruomenėje 
panaši vidinė kova baigėsi 
susiskaldymu. Šiandien jau 
turime “bendruomenes”—se
nųjų ir reorganizuotų, y ienai 
vadovauja klerikalai, o kitai 
menševikai. Kaip atrodo, tai 
kas nors panašaus laukia ir 
VLIKų. Kokį aukštų laipsnį 
tos rietenos VLIKe jau yra 
pasiekusios, galima spręsti iš 
minėtos dienos “Dirvos” ve- 
damojojo “Ko 
VLIKas?” Girdi:

“1977 metų gruodžio 11 d. 
per Laisvės Žiburio radijų, 
vadovaujamų p. Romo Kezio 
VLIKo valdybos vicepirmi
ninkas dr. Bronius Nemic- 
kas, kalbėdamas apie įvykusį 
VLIKo seimų pranešė sekan
čiai: ‘. . . seime dalyvavo 13- 
kos organizacijų atstovai. 
Dvi grupės savo atstovų 
neatsiuntė. Ūkininkų parti
jos vadai išmirę, o Lietuvių 
Tautinio Sųjūdžio priežastys 
kitos. Ten vadai neišmiyė, o 
visa nelaimė, kad santykiuo
se su VLIKu tos grupės va
dai įsipainiojo į bolševikines 
provokacijas ir pakaitalo to
kiu atveju, žinoma, negalėjo 
gauti’. . .

Ar reikia didesnio pasity
čiojimo ir Ūkininkų partijos 
ir iš paties VLIKo, kai 
VLIKo valdybos vicepirmi
ninkas viešai paskelbia, kad 
‘Ūkininkų partijos vadai iš
mirę’, nors ji ir pranešėjo, 
ir paties VLIKo laikoma kaip 
viena iš 15 organizacijų?

Ar reikia didesnio pasity
čiojimo iš Lietuvių Tautinio

KELIAS I TAIKĄ TIK 
PER ŽENEVĄ

Taip rašo dienraštis “Prav
da” ir tokio nusistatymo lai
kosi Tarybų Sųjungos vado
vybė. Kritiškai apžvelgęs 
prezidento Carterio su Vidu
rio arba Artimųjų Rytų pa
dėtimi susijusį vizitų, dien
raštis sako:

“Kaire tikėtasi, jog prezi
dentas Jimmy Carter pa
spaus Izraelį, ir šis nusileis, 
šitaip ir bus įrodyta tiesiogi
niu separatinių derybų nau
da. Tačiau stebuklo neįvyko. 
JAV prezidentas iš esmės 
vėl palaikė ekspansionistines 
Izraelio pozicijas, ypač dėl 
palestiniečių problemos, pa
reiškęs, jog jis prieš Palesti
nos liaudies teisę- sudaryti 
suverenių valstybę.

Niekas nemano, jog Arti
mųjų Rytų sureguliavimo 
problema paprasta. Per pa
staruosius dešimt metų susi
kaupė ir atsirado tiek kliūčių 
ir griuvenų, kad išvalyti ke
lių jai išspręsti galima tik 
kolektyvinėmis visų suinte
resuotų pusių pastangomis. 
Tarybų Sųjunga—Ženevos 
konferencijos šalininkė, ir 
konferencijos tokiomis sųly- 
gomis, kuriomis niekas nega
lėtu paversti jos širma, už
dengiančia separatinius san
dėrius arabų interesų, teisin
gos ir tvirtos taikos nenau
dai.

Plačios arabų visuomenės 
neigiamas reagavimas į JAV 
pasiūlymus patvirtino tai, 
kad mėginti išspręsti Arti
mųjų Rytų problemų separa
tiškai, nusileidžiant agreso
riui,—nėra perspektyvos.”

Amerikoje kapitalistinėje 
santvarkoje įmonėje tinginio 
ir apsileidėlio netoleruos. 
Neatliksi, kaip reikia, kaip 
turi atlikti, pareigų, bosas be 
jokių ceremonijų išmes iš 
darbo ir žinokis. Bedarbių 
tiek ir tiek laukia tavo vietų 
užimti.

Socialistinėje santvarkoje 
darbininkas turi daugiau tei
sių ir privilegijų. Šimtai be
darbių už fabriko vartų ne
laukia jo vietų užimti. Tai 
apsileidėliai ir tinginiai, ma
tyt, tomis privilegijomis ne
sidrovi naudotis.

Tai sužinome iš Vilniaus 
“Tiesos” (sausio 8 d.) veda
mojo “Mūsų pilietinė pozici
ja,” kuriame, tarp kitko, sa
koma:

“Viena iš pačių svarbiausių 
tarybinio žmogaus pareigų— 
tai darbas, darbas visos mū
sų visuomenės gerovei ir sa
vo asmeninės laimės vardan. 
Sąmoningas, ir išsilavinęs, 
aukštos kultūros žmogus 
darbe visada mato pačių 
svarbiausia savo gyvenimo 
prasmę. Darbas, sąžiningas 
ir doras pareigų atlikimas 
jam —garbės, žmogiškojo 
orumo reikalas.

Tačiau gyvenime dar nere
tai pastebime, kad vieni dar
buojasi, visada žengdami ko
lektyvo priekyje—tai mūsų 
darbo pirmūnai,—kiti, ne ką 
atsilikdami nuo pirmūnų, do
rai ir sąžiningai atlieka savo 
darbo dienos užduotis, o štai 
treti—velkasi iš paskos—jų 
darbų lydi brokas, pravaikš
tos. Kiekviename kolektyve 
dar pasitaiko mažiau draus
mingų, mažiau sąžiningų, 
nuolat trikdančių darbo rit
mų apsileidėlių ir tiesiog tin
giniaujančių. Tai žmonės, 
praradę pilietiškumo jausmų. 
Kolektyvas turi visas teises

pareikalauti iš tokių žmonių 
sąžiningumo ir drausmingu
mo. Dar daugiau. Čia labai 
svarbų vaidmenį gali suvai
dinti šalia dirbantys darbo 
draugai. Atviras, tiesus žo
dis apsileidėliui visada būna 
labai veiksmingas.

Gerai žinome, jog šis penk
metis, kuris parengtas parti
jos XXV suvažiavimo nutari
mais, paskelbtas kokybės ir 
efektyvumo penkmečiu. Jo 
sėkmė priklauso nuo žmo
gaus—stovinčio prie staklių 
ar konvejerio, vairuojančio 
laukuose kombainų ar trak
torių, statančio namus, tie
siančio kelius. Svarbu, kad 
kiekvienas savo darbo bare 
mums pavestų darbų atliktu
me visada sąžiningai, gerai. 
Juk net iš pirmo žvilgsnio 
nereiškmingas, ne iki galo 
priveržtas eilinis sraigtelis 
gali niekais paversti kitų 
darbų. Mūsų pilietinis jaus
mas visada turi mus skatinti 
dirbti taip, kad prie mūsų 
atlikto darbo daugiau jau 
niekam netektų vargti ar jį 
taisyti. Šitaip, dirbdami pa
tys, mes turime teisę reika
lauti, kad ir šalia dirbantis 
draugas savo pareigų atliktų 
gerai, iki galo.

TSRS Konstitucija ragina 
kiekvienų Tarybų šalies pi
lietį būti aktyviu mūsų laik
mečio ir darbų dalyviu. “Ta
rybinis žmogus—savo šalies 
šeimininkas”—tai ne šiaip 
skambūs ir gražūs žodžiai, 
tai reali tikrovė. Štai kodėl 
mūsų pilietinis jausmas, mū
sų pilietinė pozicija mums 
turi padėti nesitaikstyti su 
negerovėmis, turi nuolat 
skatinti siekti naujų aukštu
mų darbe, visuomeninėje 
veikloje, turi padėti kelti 
idėjini ir politinį sąmoningu
mų, turtinti dvasinį pasaulį.”

Metai nauji, o 
problemos senos

La Paz. — Bolivijoje vieš
patauja prezidento Suarez 
Fašistinis režimas. Ji remia 
Jungtinės Valstijos. Kalėji
mai užpildyti politiniais kali
niais. Anų dienų prieš nepa
kenčiamas kalėjime sųlygas 
1,500 kalinių buvo paskelbę 
bado streikų.

Praeitų metų pabaigoje rikiuotėn stojo vieno didžiausių šalyje Kapsuko pieno konservu 
fabriko pirmoji ėilė. Jos pajėgumas —180 tūkstančių sąlyginių dėžučių per parų.

A. Palionio nuotr.

“Nors aš ir ne pesimistas, 
bet 1978 metų Vakarų šalių 
ekonomikos vystymosi per
spektyvos nieko gero neža
da,”—pabrėžė šiomis dieno
mis Džonas Fėjus, Ekonomi
nio bendradarbiavimo ir vys
tymo organizacijos statisti
kos tarnybos šefas. Šiai or
ganizacijai priklauso 24 pa
grindinės kapitalistinės val
stybės.

Toks pareiškimas yra labai 
pamatuotas. Paimkime kad 
ir padėti užimtumo srityje. 
Jau daug metų kapitalistinia
me pasaulyje yra labai daug 
bedarbių. Šiais metais, Eko
nominio bendradarbiavimo ir 
vystymo organizacijos eks
pertų nuomone, jų skaičius 
padidės iki 17 milijonų žmo
nių, palyginti su 16.3 milijo
no, kurie buvo užregistruoti 
praėjusių metų pabaigoje.

Tuo metu, kai tokiai di
džiulei nedirbančių gyvento
jų masei vis mažėjo galimy
bės gauti darbų ir uždirbti 
pragyvenimui, pats pragyve
nimas vis brangsta. Vaka
ruose parduotuvių vitrinose 
nuolat keičiamos dažniausiai 
vartojamų prekių kainos, o 
šiais metais, kaip rodo minė
tos organizacijos duomenys, 
kainos vidutiniškai padidės 
dar devyniais procentais.

Nedarbas, infliacija, gamy
bos smukimas labai aštrina 
kova dėl realizavimo rinkų 
užsienyje, didėja prekybiniai 
prieštaravimai, kyla valiuti
niai nesklandumai.

Paskutinę praėjusių metų 
diena rekordiškai žema lygi 
pasiekė Amerikos dolerio 
kursas Vakarų Vokietijos 
markės, Japonijos jenos, ki
tų Vakarų Europos valiutų 
atžvilgiu. O juk Amerikos 
doleris yra “pagrindinė” va
liuta, kuria remiasi visa atsi

skaitymų sistema pasaulinė
je kapitalistinėje ekonomiko
je.

Pirmąją naujųjų metų die
na įsigaliojo įstatymas dėl 
plieno eksporto j Europos 
ekonominės bendrijos šalis 
apribojimo. Tai naujas kovos 
epizodas Vakarų Europos 
“prekybos kare” su Ameri
kos ir Japonijos konkuren
tais.

Kaip matyti, praėję 1977 
metai perdavė naujiesiems 
1978 metams sunkia neiš
spręstų problemų našta. Ir 
šios problemos toli gražu nė
ra naujos, o tai byloja, kad 
svarbiausių Vakarų kapita
listinių šalių ekonomikos liga 
yra ne laikina, bet chroniško 
pobūdžio. S. Stiklakis

PER METUS 620 NAMŲ

Alytus. — Praėjusiais me
tais Eksperimentinis namų 
statybos kombinatas pagami
no 620 surenkamųjų gyvena
mųjų namų mūsų respubli
kos kaimui. Dauguma namų 
sumontuota ir atiduota gy
ventojams. Iš visų respubli
kos kampelių plaukia pir
mieji atsiliepimai, kombinato 
produkcijos įvertinimai.

Kombinato specialistai, 
remdamiesi sukaupta patirti
mi ir atsiliepimais, tobulina 
namu projektus, montavimo 
technologijų. Visus jų suma
nymus tenka įgyvendinti J. 
Marčių laičio vadovaujamai 
eksperimentinei brigadai, 
kurioje dirba daug gabių, 
aukštos kvalifikacijos darbi
ninku. Pernaj jie sumontavo 
du naujo tipo namus, šiemet 
dirbama toliau, gaminamas 
trečias namas, kuris įvairio
mis naujovėmis skirsis nuo 
visų ankstesnių.
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Lietuvos žurnalistas apie Amerikos 
garsųjį San Quentine kalėjimą 

[Pabaiga iš praeito num.[

TEMIDĖ
Štai “bendra” teritorija, 

kurioje vaikštinėja, dirba, 
mėto kamuolį palyginti neil
giems terminams nuteisti ar
ba pasižymėję geru elgesiu 
kaliniai. Ypač populiari gana 
didelė metalo dirbinių dirb
tuvė. Nors yra metalo bei 
įrankių kontrolė, nors kali
niai be paliovos tikrinami, 
nors visur kabo grėsmingos 
lentelės su užrašais: “Stop! 
įėjimas draudžiamas!”—čia 
pasigaminami šaltieji ginklai. 
Kaip tik tą vakarą San Fran- 
cisko televizija pranešė apie 
eilinį įvyki San Kventine, iš 
kurio buvome ką tik išvykę. 
“Bendroje” teritorijoje buvo 
užpultas ir septyniais peilio 
smūgiais sunkiai sužalotas 
kalinys.

— Neretai jie patys prašo
si administracijos pagalbos, 
—paaiškina mūsų puikiai in
formuotas gidas,—ypač jaus
dami, kad gali nukentėti nuo 
savų. Tokiems yra speciali 
sekcija.

Šis prieglobstis—didžiulė 
galerija tamsių ir nešvarių 
narvelių, kurių daugumas 
užrakinti ... iš vidaus. Kali

IR PRIVILEGIJUOTI NUSIKALTĘ!
gurno ministras R. Kenedis 
buvo p 
būtų n 
mus . .

Toje 
M ei son 
fornijo, 
žmonių 
kos “įžy
- O 

kyti ir
šiame V. Merklį.—Kiek su
pratome iš žurnalo, jis tame 
pačiame bloke?

Prašymas, 
natūrai 
kus misteriui Merkliui.
- Ji 

Ten vi 
anksto

l dienu galėtumėte ir su juo 
bėti.

Už kelių dienų turėjome 
i nuo San Kventino ir 
rancisko. O gaila: tai 
uvusi gera proga iš-

opuliarus, 
ugalabiję

ir Sirbaną 
netgi pas

sekcijoje 
as, kurio 
je išžudė daugybę 
, ir dar kitos Ameri- 
rmybės.”
gal galėtume aplan- 
Umerą Pratą?—klau-

kalėjęs ir 
gauja Kali-

nors ir labai 
us, kažkuo neparan-

is kėli aukštu žemiau, v
skas tas pats ... Iš

susitarus, už kelių

LAISVI

Dėmesio: neutroninė bomba!
lyje, atstovai! Žinoma, kad 
svarbiausios žmogaus teisės, 
būtent, teisės likti gyvam, 
jie neprisimena.

Jungtinės Valstijos dabar 
šj naują masinio žmonių nai-

re- j kinimo ginklą ruošiasi laikyti

niai nuosavomis spynomis 
gelbsti savo gyvybę—visiš
kai kaip laisvėje.

Už San Kventino grotų 
įsikūrę ir daugiau kasdienės 
Amerikos papročių bei tradi
cijų. Kaip ir laisvėje, čia 
daug reiškia pinigai. Privile
gijuotų sekcijoje (ji taip ir 
vadinama), vakariniame ka
lėjimo sparne, užėjome į jau
no vaikinuko kamerą. Ant 
jos sienų—skoningi paveiks
lai, brangus radijo aparatas, 
daugybė kitos technikos. La
bai mandagus vaikinas (vė
liau mums paaiškino—žmog
žudys) pasakė, kad greitai 
išeisiąs į laisvę, į privilegi
juotų sekciją patekęs už gerą 
elgesį, radijas ir muzika—jo 
hobi.

— Ar tuos daiktus jums 
parūpino kalėjimo adminis
tracija?

— Ne. Sunešė pažįstami ir
giminės.

Pačių “privilegijuotųjų” 
kameros labai skyrėsi viena 
nuo kitos — p r i k 1 a u s o m ai, 
kiek jų savininkai turi pini
gų, kiek turtingi jų draugai 
ir giminaičiai.

San Kventinas —ne tik 
bendra teritorija ir privilegi
juotų sekcija, viename blokų 
keliamės į viršutinį aukštą. 
Čia—visam gyvenimui nu
teistųjų sekcija, anksčiau va
dinama mirtininkų skyriumi. 
Dabar mirties bausmė Kali
fornijoje nevykdoma, bet pa
vadinimas likęs. Kaip tik čia 
įvyko vienas įdomiausių po
kalbių.

Pamatęs mus (vietoj durų- 
čia retos grotos per visą 
kameros plotį), nuo siauro 
guolio pakyla apyjaunis vy
ras. Smalsiai žvelgia į mus, 
sveikinasi su palydovais, tei
raujasi, iš kur esame. Suži
nojęs pagyvėjo ir, pasirodo, 
jo esama labai šnekaus. Dar 
labiau—tikro Amerikos pa
trioto:

— Aš laimingas, kad gy
venu Amerikoje,—paaiškino 
jis. —Mano šalis paleidžia 
mane į laisvę lygiai po metų, 
kitą lapkritį. O juk buvau 
nuteistas iki gyvos galvos.

— Už ką?
— Man gyvenime labai ne

sisekė: aš septyniolika metų 
praleidau už grotų. Kai jau
nystėje su broliu San Fran- 
ciske kraustėme kišenes, 
vienam tipui užvažiavome 
per pakauši, o tas ėmė ir 
mirė. Čia, kalėjime, prie ma
nęs pradėjo lįsti senas prie
šas, pajutau, kad nori už
mušti, ir nusmaugiau jį. Nei 
prokuroras, nei prisiekusieji 
nepripažino tai buvus gyny-

ba, vėl nuteisė. Bet padėjo 
apeliacijos, ir būsiu laisvas. 
O argi pas jus tai įmanoma?

Nedvejodami sutinkame, 
kad vargu.

Žvilgterėjau į numerį virš 
narvo—36. Vėliau sargybos 
kambaryje mums pasakė, 
kad tai misteris Smitas, pa
vyzdingo elgesio kalinys. 
Apsiskaitęs . . .

. . . Keliaujant didžiule ka
lėjimo teritorija, mūsų gru
pelė vis labiau traukė įnamių 
dėmesį, ir tas dėmesys įgavo 
organizuotą formą.

— Jie juokiasi iš jūsų!— 
šūkteli kieme vaikinas.

— Tegul juos veda į “Em 
Si” sektorių,—pasigirdo dar 
už dešimties žingsniu.

— Ar buvote “Em Si”?—Įpasikal 
nuaidėjo vėl.

Misteris Viljamas Merklis | būti to 
nebegali tylėti ir paaiškina, 
kad “Em Si"—tai “maksima
laus saugumo" blokas, kur 
laikomi pavojingiausi nusi
kaltėliai ir kur jis mūsų ne
norėjęs nuvesti — ten gali 
įžeisti ir t. t. Nuraminome 
gidą, sakydami turi stiprius 
nervus, ir jis veda į visai 
atskirą kalėjimą pačioje kalė
jimo teritorijoje.

Storo plieno durys atsida
ro tik tada, kai kažkieno akis 
pro mažyti langelį duryse 
atpažįsta mūsų palydovą. 
Koridorius veda tik į tamsų, 
nejauku liftą, kuris kelia į 
šeštą aukštą. Čia—vėl plieno 
durys, vėl—“akutė," vėl— 
sargybiniai. Knyga, kurioje 
kiekvienam (ir palydęvui) 
tenka pasirašyti. Koridorius 
veda pro metalinių narvų 
eilę. Jis pats dar atitvertas 
plieno tinklo tvora, išilgai 
kurios vaikšto sargybinis su 
šautuvu rankose. Korido
riaus pradžioje visiškai tam
sus mažytis narvas, į kurį 
įgrūdami nusižengę vidaus 
taisyklėms.

Visi narvai pilni. Jų gilu
moje žvilga akys, kai kurie 
“gyventojai,” pamatę nepa
žįstamus, eina prie grotų ir 
mėgina kažką sakyti. Jų gy
venimas bėga (matyt, bus 
teisingiau pasakius—šliau
žia) tarp šių betono sienų ir 
plieno grotų. Pasivaikščioti 
jie vedami surakinti ant to 
paties pastato stogo. Jis irgi 
visiškai atitvertas nuo liku
sio kalėjimo pasaulio.

Sargybinis su savotišku 
pasididžiavimu rodo tuščią 
narvą pačiame koridoriaus 
gale, nuo kitų izoliuotą dar 
keliomis metalinio tinklo 
eilėmis:

— Čia buvo kalinamas se
natoriaus Roberto Kenedžio 
žudikas. Buvęs JAV teisin

San F: 
būtų k 
girsti tiesą iš pirmųjų lūpų ir 
bent patirti, kiek tikra yra 
kalėjirYio vadovybės oficialiai 
deklaruojama “atvirumo" po
litika.

Jau 
vartus) atgal, susitikome du 
galingas sargybinius. Jie ve
dė liekną, inteligentišką vai
kina, kurio rankos buvo pri
kaustytos prie grandiniu, 
juosiančiu liemenį. Net mūsų 
palydovas žvilgterėjo į jį su
sidomėjęs:

— Paskutinis iš SLA na
rių,—pasakė
pagautas. Tas pas mus sve
čiuosis ilgai.

SLA—vadinamoji “simbio
zinė ląisvės armija,” teroris
tinė organizacija, kuriai pri
klausą ir Kalifornijos milijo- 
nieria 
iri ei ja

tengiant pro kalėjimo

Galvojau, kad 
Mylėti galima tik 
Vieną kartą. 
Galvojau, kad 
Tik vieną kartą 
Būna nepakeliamai skaudu. 
Galvojau, kad
Vienąkart tik 
Dangus niauriai pilkas 
Ir saulė nenusakomai šviesi. 
Kad miško samanosi
Galima lengva širdim tysoti, 
Kad ruduo savo pirštais 
Negailestingai braukia 
Lapų geltoną žilumą 
Nuo medžių galvų. 
Galvojau, kad pati 
Galiu
Tik kartą pasakyt
Žodžius —
Be melo, dirbtinumo — 
Nuoširdžiai.
Galvojau, kad 
Tik vieną kartą 
Viskas būna.
Neapsirikau tik dėl vieno: 
Gimimo antro
Ir mirties antros nebū 
O visa kita, 
Apie ką galvojau — 
Naivumas mano jaun

na.

Omo.
jis,—neseniai

us R. Hersto duktė Pa- 
, pripažinta kaltą, nu- 
ir . . . paleista už dide- 
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ius pinigus.
— Misteri Merkli, jūs tų 

reikalu specialistas. Sakykit, 
m, atvirai: ar Herst 
buvusi paleista, jei jį 
juodaodė ar neturtin-

praso 
būtų 
būtų 
ga?

Sį karta atsakymas buvo 
tikrai nuoširdus:

— Nereiktų jai būti nei 
vargšei, nei juodaodei. Net 
vidutĮinė amerikietė sėdėtų 
ilgus metus.

. Tas pats išvaizdus ke- 
eda j vakarėjanti mies-lias v

ta, bet prieš akis šmėkščioja 
ne įlanka ir ne išlakios pal
mės — vis 
Kveri 
tojai, 
kaip
tai, ko nenori rodyti nei pa
šaliniams, .
čiams.

prisimena San 
įtino narvai ir jų gyven- 

Ir kalbamės apie tai, 
Amerika moka paslėpti

nei savo pilie-

Jonas Lukoševičius
San Franciskas

Visur protestai 
reikalavimai

ir
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Šiandien pasaulyje gal nėra tokio kampelio, kuriame 
liaudis nebūtų susirūpinusi mūsū Amerikos vyriausybės 
užsimojimu gaminti neutroninę bombą. Visur vyksta masi- 
nės protesto demonstracijos ir renkami parašai po reikala
vimu, kad prez. Carteris nutraukt 
gaminimą.

ų šios bombos vystymą ir

Tikriausiai, nė vienoje pa
saulio valstybėje prie plentų 
nėra tokio ženklo, kokį man j 

I teko matyti Vietnamo Socia
listinėje Respublikoje. Pake
liui iš Zaliamio aerodromo į 
Hanojų, netoli vagonų
monto įmonės, stovi stulpas, 
o prie jo pritvirtintas ženklas 
— mėlyno kvadrato fone mir
ties krovinys ir užrašas “Dė
mesio: nesurastos bombos!”

1972 metų gruodžio pabai
goje JAV aviacija per keletą 
minučių pavertė griuvėsiais 
įmonę, kurioje darbavosi 
trys tūkstančiai darbininkų. 
Žuvo niekuo nekalti žmonės, 
gamykla buvo nušluota nuo 
žemės paviršiaus, o įmonės 
teritorijoje dar ir šiandien 
giliai žemėje tūno keletas 
aviacijos bombų, kurių nepa
vyko surasti.

Tačiau tuomet JAV karo 
lėktuvai Vietname panaudojo 
paprastas bombas, kurios 
nušlavė gamyklą, beveik 
tūkstantis šeimų nebesulau
kė savo maitintojų. I galvą 
ateina mintis, kas geriau: 
sakysim, krenta tik neutro
ninė bomba, gamykla išlieka, 
o žūsta vien žmonės, ra
dioaktyvios medžiagos ilgam 
užteršia aplinką, naikinda- 
mos viską, kas gyva; ar prie
šingai—kada mirtį atneša 
paprasta bomba. Pentagono 
vadovai skelbia, kad, neva, 
neutroninė bomba esanti 
“humaniška,” jos sprogimas 
nepaliečia materialinių ver
tybių, o žudo tik žmones. Ir 
taip kalba šalies, kuri dabar 
pasiruošusi “ginti” žmogaus 
teises ir laisvę visame pasau

Vakarų Europoje. Kontinen
to tautos smerkia Pentagono 
ketinimus, protestų banga 
nuvilnijo per Vakarų Vokie
tiją, Austriją, Italiją, Belgi
ja, Olandija ir kitas šalis. 
Pasaulinė Taikos Taryba pa
skelbė pareiškimą, kuriame 
griežtai pasisako prieš neu
troninės bombos dislokavimą 
NATO šalyse.

Galima tvirtai pasakyti, 
kad nėra ir negali būti neu
tralumo šios barbariškos ka
riavimo priemonės atžvilgiu. 
Tačiau kodėl Pentagono ir 
NATO strategai šventeiviš
kai vadina bombą “humaniš
ku” ir “švariu” ginklu?

Jų politikos tikslai visam 
pasauliui aiškiai ir tiksliai 
atskleisti TSKP CK Genera
linio sekretoriaus, TSRS 
Aukščiausiosios Tarybos 
Prezidiumo Pirmininko L. 
Brežnevo atsakymuose į 
“Pravdos” korespondento 
klausimus. “Dabar pasauliui 
atkakliai peršamas šis ne
žmoniškas ginklas, ypač pa
vojingas tuo, kad laikomas 
tariamai “taktiniu,” beveik 
“nekaltu,”—pasakė draugas 
L. Brežnevas.—Tuo pačiu 
mėginama panaikinti ribą 
tarp įprastinių ir branduoli
nių ginklų, pereiti prie bran
duolinio karo taip, kad tau
tos išoriškai to lyg ir nepa
stebėtu. Tai tikriausia veid-

mainystė, tautų apgaudinėji
I ”i mas.
; Suomijos prezidentas U. 
j Kekonenas pareiškė, kad jo 
šalis visada kovojo ir ateityje 
kovos prieš naujų ginklų, jų 

i tarpe ir neutroninės bombos, 
įkūrimą. Daugelyje šalių ren- 
jkami parašai po peticija, 
draudžiančia Europoje dislo
kuoti šią bombą. Vien tik 
mažytėje Olandijoje iniciaty
vinė grupė “Sustabdyti neu

troninę bomba” surinko dau
giau kaip pusę milijono para
šu.

Tačiau NATO lyderiai, ne
žiūrint tautų protesto, siekia 
spartinti neutroninės bom
bos dislokavimą Vakarų 
Europoje.

NATO ginkluotųjų pajėgu 
Europoje vyriausiasis vadas, 
generolas Heigas savo inter- 

Įviu laikraščiui “Sunday 
| Times” neseniai pareiškė, 
kad klausimas dėl neutroni-, 
nes bombos laikymo Europo
je yra beveik jau išspręstas.

Leonidas Brežnevas, iš
reikšdamas Tarybų valsty
bės požiūri į šį klausimą, 
savo interviu “Pravdos” ko
respondentui pareiškė: “Ta
rybų Sąjunga ryžtingai 
prieštarauja neutroninės 
bombos kūrimui . . . Tačiau, 
jeigu ši bomba bus sukurta 
Vakaruose — sukurta prieš 
mus, ko niekas net neslepia, 
— tai ten turi aiškiai supras
ti, kad Tarybų Sąjunga ne
liks pasyvi stebėtoja. Mes 
būsime priversti atsakyti į šį 
iššūki, kad užtikrintume ta
rybinės liaudies, jos sąjungi
ninku ir bičiulių saugumą. 
Galiausiai, visa tai padarys 
ginklavimosi varžybas dar 
pavojingesnes ...”

V. Burbulis

asis atviras laiškas “Akiračių” redakcijai

račiuo-

laiko 
galintį

Gerb. “Akiračių” 
mėnraščio redakcija!

Bronys Raila “Aki 
se” rašo: “Kyla nesmagi min
tis. Tiems, kurie išeivijos ir 
tautos santykiavimą 
esant reikalingą ir 
tapti abipusiškai našid, “Tė
viškės” prezidiumo pir minin
ko metodai, stiliai ir iš 
ima atrodyti tartum 
tik tam, kad tasai santykia
vimas gniūžtų ligi parodijos 
ir būtų tvarkomas ne gra
žiuoju, o ko pikčiausiai (ko
va! dviejų sistemų kova!)”

Gražiai pasakyta: saugoki- 
os pir- 
kultū-

upoliai 
skirti

tės “Tėviškės” draugij 
mininko, kuris nori ne 
rinių ryšių tarp tautos ir 
išeivijos, o “militaristinės ko
vos.” Kitaip sakant, prie da- 

qraugi- 
stilių”

bartinių “Tėviškės 
jos darbo “metodų ir 
jokio išeivijos ir lietuvių tau
tos kamieno gražaus kultūri
nio santykiavimo negali

Išeivijos, ypač jos 
sios generacijos bendr 
su lietuvių tauta, gyvenančia 
Tarybų Lietuvoje, d 
mas yra sena buvusių 
žuazinės Lietuvos “viršūnių" 
ir išeivijos klerikalų “vaduo- 
tojiškosios” politikos dalis. 
Čia nei Br. Raila, nei 
čių redakcija nieko 
neišrado. Gal tik tiek, 
pradžioje mums atrodė 
“Akiračiai” pasisako už tą 
bendravimą.

Bet žvilgterkėkime į gyve
nimo tikrovę. Tikrovėje 
vijos, ir ypač jos’ jau 
kultūrinis bendravimas 
tėvų žeme ir \joje ten gyve
nančiais tautiečiais vyksta 
vis didėjančiu mąstu. 
giau kaip pusę turistų 
per metus į Lietuvą'atvyksta 
tūkstančiai!) J*ir “Tevis' 
draugijos svečių sudaro 
vijos jaunintas, 
nius 
universiteto Užtvindė iš 
jos jaunimo prašymai, priim
ti juos mokytis. Paklauskite 
išeivijos jaunimo pabuvoju
sio Tarybų Lietuvoje, 
juos puolė “kovingai ir 
taristiškai” nusiteikę “Tėviš
kės” draugijos darbuot 
Kokius “metodus ir sti

būti, 
auno- 
lavimo

audi- 
bur-

Akira- 
naujo 

kad 
. jog

išei- 
nimo 

su

Dan
io jų

kės” 
išei- 

Lituanįsti- 
kursus prie' Vilniaus 

eivi-

kaip 
mili-

o.l ai 
ius’

jie panaudojo, kad išeivijos 
jaunimas būtų sutiktas “kuo 
pikčiausiai” ir kad būtų su
trukdytas jos “gražus santy
kiavimas” su Tarybų Lietu
vos jaunimu? O pasvarstyki
te išeivijos klerikalų ir “va
duotojų” spaudą. Čia tai jau 
rasite išeivijos jaunimo turis
tinių grupių vadovų ir pačių 
dalyvių tikrai “gražų ir ne
piktą” iškoneveikimą ir iš- 
dergimą.

Tai va, ir peršasi atsaky
mas p. Br. Railai į jo klausi
mą: kodėl vis taip, kaip čia 
bus, kas bus daugiau?” Bus 
taip, kaip yra. Išeivijos jau
nimas gyvena naujųjų laikų 
pagimdytame informacijos 
sraute, kuris mūsų žemę pa
darė “ankšta.” Kaip ir kiek
viena nauja generacija, jis 
kažkuo stipresnis, daugiau 
negu tėvai pasitikintis savi
mi, plačiau žiūrintis į ateitį. 
Savo ieškojimuose pasisemti 
lietuviškumo per kultūrinius 
ryšius su savo tauta jis nesu
stos. Socialinių sistemų tar
pusavio kova vyko ir vyks 
toliau, bet jeigu ji nevirs į 
ginkluotą kovą, pasaulio tau
tų, tuo labiau išeivių, gyve
nančių kitose šalyse, taikus 
kultūrinis santykiavimas ne
bus užgniaužtas. Taigi p. Br. 
Railos ir “Akiračių” gąsdini
mai “Tėviškės” draugijos 
pirmininko “kovingumu ir 
militarizmu” nei išeivijos 
jaunimo, nei realistiškai nu
siteikusio senimo, kuris ne
nori nutautėti, nuo kultūri
nių ryšių su savo tauta neat- 
garsins.

Ponas Br. Raila savo raši
nyje sutapdina sąvoką “ko
va” su “militarizmu.” Milita- 
rizmas—tai valstybės vidaus 
ir užsienio politika, paremta 
aktyviu pasiruošimu karui. 
Dabartinėje epochoje —tai 
neutroninių bombų, sparnuo
tų raketų ir kitų galingų 
naikinimo priemonių kūri
mas, šalies ekonomikos pa
jungimas ginklų gamybai, o 
ideologinėje plotmėje—savo 
šalies piliečių ruošimas ka
rui. O ką gi reiškia žodis 
“kova”? Lietuviu kalboje tai 
daugiareikšmis žodis, reiš-

kiantis ne tik ginkluotą kova, 
t. y. kara, o ir kova, pavyz
džiui, su, piktžolėmis, su 
gaisrais, net kova gaidžio su 
gaidriu, ąyįųo su avinu ir 1.1. 
Gal p. Br. Raila ir “Akiračių” 
redakcija primiršo lietuvių 
kalba ir žodžio “kova” įvai
riapusiškumą, todėl jį ir su- 
tapdina su “militarizmu”? 
Priminsiu, kad termino “gai
diškas” ar “aviniškas” milita- 
rizmas lietuviai nevartoja, 
nors sako, kad gaidžiai kovo
ja.

Grįždamas prie “Tėviškės” 
draugijos kaltinimų jos “ko
vingumu ir militarizmu,” no
riu p. Br. Railai ir “Akiračių” 
redakcijai pasiūlyti dar kartą 
perskaityti mano atvirą laiš
ką p. H. Žemeliui. Nors teę 
“skurdus idėjų ir intelekto” 
lygis, bet vis tik neatsisakiau 
savo žodžių, kad “tarp senos 
kapitalistinės ir naujos socia
listinės sistemos vyksta ne 
ginkluota, bet “taiki” ideolo
ginė kova! Nežinau, kodėl p. 
Br. Raila savo rašinyje nuty
li apie skirtingas socialines 
sistemas, o joms užtušuoti 
vartoja terminus “vakarai,” 
“vakarų mentaliteto žmogus” 
ir “Rusija” ir “Maskva.” 
Kam ši maskuotė? Sakykit 
kaip yra: kapitalistinė socia
linė sistema ir socialistinė 
sistema. Tas sistemas pa
gimdė visuomenės ekonomi
nės formacijos. Jos turi savo 
ideologiją, kurios tarpusavy
je “nesutaria” (bijau pasaky
ti kovoja!). Be to, socialisti
nės sistemos šalys, tai ne tik 
Rusija ir ne tik Maskva. 
Rusija yra tik dalis, tiesa, 
didžioji dalis Tarybų Socia
listiniu Respublikų Sąjun
gos, kurioje visos tautos, 
tarp jų ir lietuvių tauta, 
lygios, gyvena ir kuria pagal 
socialistinį internacionalizmo 
principą. TSRS konstitucija 
reklamentuoja: “TSRS pilie
čių lygiateisiškumas užtikri
namas visose ekonominio, 
politinio, socialinio ir kultūri
nio gyvenimo srityse” ir tvir
tai saugo ta lygiateisiškumą.

Kad taip yra tikrenybėje, 
rodo lietuvių tautos ekono
minis pakilimas po baisių ka-

ro sugriovimų, jos pažanga 
kultūros ir kitose gyvenimo 
srityse., Kuo gi paaiškinti, 
kadTarybų Lietuvoje šian
dieną 16 tūkst. meno kolek
tyvu, kuriuose 320 tūkst. 
lietuvių šoka ir dainuoja 
taip, kaip jiems norisi, kad 
Lietuvos liaudies meno drau
gija jungia 1800 menininkų- 
lietuvių, kad Lietuvoje per 
pokario metus aukštąjį 
mokslą baigė 130 tūkst. žmo
nių (per burž. valdymo me
tus—4 tūkst.), kad mokytoju 
skaičius dabar siekia 40 
tūkst. (burž. laikais—8 
tūkst.), mokslininkų apie 12 
tūkst. (burž. laikais vos 600) 
ir t. t. Visko trumpame laiš
ke neišpasakosi. Apie tai pa
sakoja “Gimtasis kraštas” 
kiekviename numeryje. Jei
gu p. Br. Raila ir “Akiračių” 
redakcija šito nežinote, pasi
klauskite tų, kurie pabuvojo 
Tarybų Lietuvoje ir objekty
viai stebėjo lietuvių tautos 
gyvenimą. Jie Jums papasa
kos, ką ten matė, ar surado 
bent vieną nutautėjusį ar 
bedarbi savo giminaitį.

Bronys Raila savo antita
rybiniuose ir antikomunisti
niuose svarstymuose “Akira
čiuose” visaip stengiasi skai
tytoją grąžinti į devyniolik
tojo amžiaus carinės Rusijos 
imperijos nacionalinės politi
kos laikus ir pavaizduoti, 
būk tai tuo archaišku princi
pu, dar ir dabar, mūsų šimt
mečio pabaigoje, grindžiami 
Tarybų Sąjungos tautų san
tykiai. Tai įprastas lietuviš
kųjų buržuazinių nacionalistu 
“argumentas,” kuriuo nori
ma nuslėpti Tarybų Sąjungo
je įgyvendinto socialistinio 
internacionalizmo esme ir 
paneigti vieną didžiausių Di
džiosios Spalio socialistinės 
revoliucijos laimėjimų. Bet 
lietuvių išeivijos jaunoji ge
neracija pradeda suprasti, ką 
reiškia socialistinio interna
cionalizmo principas Tarybų 
Sąjungoje, ir ką jis davė 
Tarybų Lietuvai.

Apie kitas p. Br. Railos ir 
“Akiračių" redakcijos palies
tas problemas—sekančiame 
laiške. P. Petronis
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Nelegalūs LKP ir LKJS periodiniai leidiniai
išleisti buržuazijos valdymo metais

Lietuvoje [1919—1940]
Stambiosios Lietuvos bi

bliotekos yra sukaupusios 
vertingus knygų fondus, ku
rie padeda mokslininkams, 
liaudies ūkio ir kultūros dar
buotojams, studentams tyri
nėti ir studijuoti mūsų šalies 
praeitį, spręsti aktualias 
šiuolaikines problemas, mi
nint Didžiosios Spalio revo
liucijos 60-sias metines.

Tiriant Lietuvos Komunis
tų partijos istoriją, darbo 
žmonių klasių kovą Lietuvoje 
buržuazijos valdymo metais, 
labai didelę reikšmę turi ko
munistinė pogrindinė spau
da.

Komunistinė spauda suvai
dino labai didelį vaidmenį 
kuriant Lietuvoje marksisti- 
nę-lenininę partiją, sklei
džiant darbo žmonių masėse 
marksistines-leninines idė
jas, kovojant prieš išnaudo
tojus, prieš fašizmą už Tary
bų valdžią Lietuvoje. Lei
džiamą ir platinamą nelega
liai, komunistinę spaudą per
sekiojo buržuazinė žvalgyba, 
jos tiražai dažnai buvo kon
fiskuojami ir naikinami, o jų 
leidėjai kalinami ir baudžia
mi mirtimi. Tik ištikimų ko
votojų už tarybų valdžią dė
ka didelė dalis šių leidinių 
išliko ir šiuo metu saugomi 
daugelyje bibliotekų ir ar
chyvų.

Šiame straipsnyje norėčiau 
supažindinti su kai kuriais 
svarbiausiais nelegaliais 
LKP ir LKJS periodiniais 
leidiniais, atspausdintais po
grindinėse ir legaliose spaus
tuvėse buržuazijos valdymo 
Lietuvoje metais, kurie yra 
Lietuvos TSR MA Centrinės 
bibliotekos Retų spaudinių 
skyriuje. Leidiniai pateikia
mi jų leidimo chronologine 
seka.

Nuslopinus tarybų valdžią, 
1919 metais Lietuvos Komu
nistų partija perėjo į pogrin
dį. Veikdama pogrindyje, ji 
ieškojo nelegalios komunisti
nės spaudos išleidimo gali
mybių. Pirmiausia tokia gali
mybė atsirado Raseiniuose, 
kur legalioje Savičo ir Šum- 
kausko spaustuvėje jau 1919 
m. antroje pusėje išėjo pir
masis nelegalus “Tiesos” nu
meris. Iš viso Raseiniuose 
buvo išleisti 6 “Tiesos” nu

Šaunioji Plungės 
darbo pirmūne

Plungės Sviesto gamykloje Preskida Mikutienė dirba 
tryliktus metus. Ji—daugkartinė socialistinio lenktyniavi
mo nugalėtoja, darbo pirmūnė. P. Mikutienė pasižymi 
aukšta darbo kultūra, švara, tvarka. Ji vartotojams 
pateikia tik aukštos kokybės sviestą.

R. Eilunavičiaus nuotr.

meriai, iš kurių du turime 
Retų spaudinių skyriuje: 
Taip pat čia yra Raseiniuose 
išleisto Lietuvos kareivių ko
munistinių organizacijų Vyk
domojo komiteto organo 
“Kareivių tiesa,” 1920 m. 
žvalgyba susekė nelegalių 
komunistinių leidinių spaus
dinimo vietą, todėl savinin
kai likvidavo savo spaustuvę 
ir perkėlė ją į Šiaulius.

Tais pačiais 1920 m. LKP 
pavyksta suorganizuoti Kau
ne pirmąją pogrindinę spaus
tuvę “Spartakas,” kuri veikė 
iki 1922 metų. Ši spaustuvė 
pradėjo spausdinti Lietuvos 
komunistinės jaunuomenės 
sąjungos Centro biuro orga
ną “Jaunąjį komunistą,” o 
taip pat spausdino “Tiesą,” 
“Kareivių tiesą” rusų ir len
kų kalbomis.

Skyriaus fonduose saugomi 
beveik visi pirmojo “Sparta
ko” spaustuvėje atspausdinti 
“Tiesos” numeriai, visi “Jau
nojo komunisto” tame tarpe 
ir šapirografuoti numeriai, 
bei “Kareivių tiesos” 1920 m. 
Nr. 4-5. Iš “Spartako” spaus
tuvėje atspausdintų laikraš
čių rusų ir lenkų kalbomis 
skyriuje yra LKP Kauno raj- 
koiYio organas “Borba” (Ko
va) bei “Cervony štandar” 
(Raudonoji vėliava).

Žlugus pirmajai “Sparta
ko” spaustuvei, kurį laiką 
komunistinė periodika buvo 
leidžiama Vokietijoje, Rusi
joje ir kitur.

1923 m. LKP vėl pavyksta 
suorganizuoti naują spaustu
vę—antrąjį “Spartaką.” 
Spaustuvė veikė iki 1932 m., 
ir ji priklauso prie ilgiausiai 
dirbusių LKP pogrindinių 
spaustuvių. Šioje spaustuvė
je 1924 m. vėl ėmėsi spaus
dinti “Kareivių tiesą,” o 1926 
m. vasario mėn., išplėtus 
spaustuvę, ir “Tiesą.” Sky
riaus fondus papildo “Kovos” 
spaustuvės leidiniai “Naujo
kas” ir “Mūsų vėliava.” Visi 
1927-28 metų laikotarpiu iš
leisti Vyriausiojo Lietuvos 
komiteto kovai prieš fašizmą’ 
organo “Šalin fašizmą” nu
meriai, kurį leido “Kovos” 
spaustuvė, yra mūsų biblio
tekoje.

1928-1933 metų laikotarpy
je pogrindinė LKP spauda 
buvo leidžiama Vokietijoje.

Komunis-
Darbininkų jaunimas.”

spausdinti laikraščius

LKP pogrindinė spaustu- 
‘Kova.” Po trejeto metų

Čia ėjo “Balsas, 
tas,’

Įsitvirtinus Vokietijoje hit
lerinei diktatūrai, komunisti
nės spaudos leidimas ten pa
sidavė neįmanomas. LKP vėl 
ėmė 
pogrindyje Kaune ir kitose 
Lietuvos vietose.

1^32-1933 metais beveik 
metus Kaune veikė trečioji 
“Spartako” spaustuvė. Ji iš
leido keletą atsišaukimų bei 
vierįą “Kareivių tiesos” nu
merį.

“Kareivių tiesą” toliau 
spaiisdino 1934 m. iš naujo 

i įrengta ir veikusi iki 1936 
m. 
vė
LKP 1934 m. pradėjo vėl 
leisti “Tiesą.” Žvalgybai su
sekus ketvirtą kartą įsteigtą 
“Spartako” spaustuvę, nuo, 
1934 m. kovo-balandžio mėn. 
iki gruodžio 10 d. “Tiesa” 
būyo spausdinama “Kibirkš
tie^” spaustuvėje. “Kibirkš
tie;?” spaustuvės metrika bu
vo žymimi nelegalūs spausdi- 
nia(, išleisti legalioje G. Le
vine spaustuvėje, kuri vėliau 
taflo M. Gutmano nuosavybe 
ir buvo pavadinta “Progre
su
spaustuvės metrika naudojo
si ir kitos legalios, spausdi
nusios komunistinę spaudą, 
spaustuvės. “Kibirkštyje” 
buvo išleista 13 “Tiesos” nu
merių.

Iš 1935 metais išspausdin
tų penktą kartą įrengtoje 
“Spartako” spaustuvėje 7-ių 
“Tiesos” numerių. “Tiesą” 
1936-1940 metais spausdino 
Spartako” šeštoji ir septin
ei spaustuvė 
liiginama pc

Be to “Kibirkšties

ii

toji spaustuvė, be to, ji buvo 
dauginama pogrindinėse ro
tatorinėse. Nuo 1938 m. rug
sėjo mėn. “Tiesa” buvo 
spausdinama septintoje 
“Spartako” spaustuvėje.

1935-1940 metais nelega
lias komunistinius leidinius 
spausdino legali spaustuvė 
“Progresas.” Skyriaus fon
duose saugomi šioje spaustu
vėje atspausdintų Lietuvos 
liaudies pagalbos sąjungos 
Centro valdybos organo “Į 
pagalbą” 1939 m. Nr. I bei 
antifašistinio laikraštėlio “Už 
liįudies teises” 1939 m. Nr.

1934-1940 metų laikotarpiu 
Kaune veikė pogrindinės R. 
Carno ir J. Greifenbergerio 
vardo spaustuvės, kuriose 
bpvo spausdinami LKJS CK 
ir Kauno rajono periodiniai 
leidiniai: LKJS CK organas 
“(Darbininkų ir valstiečių jau
nimas,” LKJS CK leidinys 
“įKomjaunuolis” ir LKJS 
Kauno rajono laikraštis 
“Komjaunuolis.”

Skyriaus fonduose taip pat 
sukaupta nemaža nelegalių 
LKP ir LKJS periodinių lei
dinių, atspausdintų Kaune 
pogrindinėse rotatorinėse, o 
taip pat kitose Lietuvos vie
tose: Vilniuje, Šiauliuose, 
Panevėžyje ir kt.

Norėtųsi, kad šie leidiniai 
primintų jaunajai kartai ko
munistinės spaudos vaidme
nį, jos idėjiškumą, ilgą sun
kių išmėginimų kelią—per 
revoliucijos ugnį, pogrindžio 
kovą, kurioje Lietuvos darbi
ninkai, valstiečiai ir inteli
gentija rasdavo tikrąją tiesą 
apie engiamųjų padėtį, apie 
fašistinės valdžios represi- 
jas, pažangiosios inteligenti
jos persekiojimą. Nelegali 
spauda ragino tautas vieny
tis, kovoti prieš išnaudotojus 
ir protestuoti prieš neteisy
bę. Spaudos balsas susilauk
davo visuomenėje aktyvaus 
atgarsio ir įnešė svarbų indė
lį į Lietuvos liaudies kovą už 
Tarybų valdžią.

B. Kurliandskienė
Lietuvos TSR Mokslų 
akademijos Centrinės 

bibliotekos vyr. bibliografė

LAISVE

Klaipėdos 41-osios miesto vidurinės profesinės technikos
mokyklos gintaro apdorojimo specialybės II kurso mokslei
vės E. Bagavičiutė ir O. Puidokaitė peržiūri naujai sukurtus
gintaro vėrinių ir medalionų pavyzdžius.

Klaipėdos 41-osios vidurinės profesinės technikos moky
klos gintaro-metalo apdailintojų dirbiniai plačiai žinomi ne 
tik Lietuvoje, šalyje, bet 
moksleiviai savo darbus eksponuoja TSRS Liaudies ūkio

ir užsienyje. Šios specialybės

pasiekimų parodoje. Jų gintaro ir metalo darbai pabuvojo 
Suomijoje, Jugoslavijoje, o šiuo metu jie eksponuojami 
Čekoslovakijoje. B. Aleknavičiaus nuotrauka

Atomo niiestas Šile
Jo dar nerasime jokiame 

žemėlapyje. Bet vardą jis jau“ 
turi—Sniečkaus darbininku 
gyvenvietė.

. . . Nuo Dūkšto kelias su 
ka į žalią šilą, prie Visagino 
ežero. Statybos dar nematy 
ti, bet jau čia, per kelis 
kilometrus, aiškus jos pul
sas. Gilyn į mišką, ten, kur 
ilgais kaklais linksi į siauras 
proskynas įsispraudę kranai] 
be perstojo rieda savivartės 
ir galingi vilkikai su statybiJ 
nėmis plokštėmis, betonu, 
gelžbetonio konstrukcijomis.

Į kurią pusę bepažvelgsi— 
žalio šilo fone akinančiai Švy
ti penkiaaukščiai namai. Ke
liuose jų jau apsigyvęno nau
jakuriai, dar keliolika laukia 
įkurtuvių. 0 statybų kranai 
žingsniuoja toliau, rašydami 
naujus gimstančio miesto 
biografijos puslapius.

Statybos viršininkas, G. 
Sereda kviečia į savo kabine
tą, kurio visą sieną užima 
didelis busimojo Ignalinos 
atominės elektrinės statyto
jų ir eksploatuotojų miešto 
projektas. Jį paruošė garsus 
projektuotojų kolektyvas, 
vadovaujamas Rusijos Fede
racijos Valstybinės premijos 
laureato V. Akutino.

Žvilgsniu keliaujame po 
busimąjį energetikų miestą. 
Projektuotojai pasistengė, 
kad gyvenvietė, kuri savo 
dydžiu gerokai pralenks 
Elektrėnus, būtų graži ir pa
togi. Visi trys jos mikrorajo
nai bus apsupti šilo, tarsi 
vėduoklės išsiskleis prie si
dabru tviskančio Visagino 
ežero. Alėjos, pėsčiųjų takai 
sujungs gyvenamuosius 
kvartalus su prekybos ir bui
ties centru, mokyklomis, vai
kų įstaigomis. Miestas turės 
gydymo, komunalinių įstaigų 
rajonus, plačia poilsio zoną— 
ežerą, pakrantės parką, 
sporto kompleksą. Plačiomis 

Pašaukit, vėjai
Pašaukit,, vėjai,

į tėvo lauką,
Kurį, prisimenu, trypė arkliai, 
Kur guli pūdimai,

V kur grikiai augo, 
Kur piemens lazdą palikau seniai . . .

Pašaukit, vėjai,
i kad nuo pamiškės žalios 

Galėčiau pažiūrėt į tolį,
Ir paviliotas spurdančios svajos. 
Naivus tojes,

atlapas
o ir laisvas

Galvotrukčia išbėgčiau jos ieškoti.

Pasaulis visas—
jis ne mano, 

Nesutalpiau jo savo mintyse. 
Tad noriu vėl pradėt nuo seno, 
Nuo tų, vaikyste apšviestų dienų, 
Kada širdis tiktai svajom gyveno. 
Dabar jau rinkčiaus vieną iš visų.

Pranas Šilinis

magistralėmis, prospektais 
žmonės galės greitai pasiekti 
tiek darbo, tiek poilsio vie
tas.

Gražūs, spalvingi projek
tuojami gyvenamieji namai. 
Jų apdailai numatyta panau
doti dekoratyvines mozaikas. 
Patogūs butai, didelėse vir
tuvėse suprojektuotos nebe 
dujinės, o elektrinės viryk
lės.

Architektų mintį, statyda
mi šile miestą iš betono ir 
stiklo, įkūnija septyniolikos 
tautybių žmonės. Daugelis jų 
darbo universitetus praėjo 
didžiosiose šalies statybose 
—statė atomines elektrines 
prie Kaspijos jūros, Tolimų
jų Rytų šiaurėje, Kolos pu
siasalyje ir Vidurio Rusijos 
stepėse. Bet ypač populiarus 
prie Visagino ežero Sosnovyj 
Bor pavadinimas. Šiame Le- 
ningrdo V. Lenino atominė’š' 
elektrinės energetikų mieste 
mokosi, draugų patirtį peri
ma dešimtys pasiuntinių iš 
busimosios Sniečkaus darbi
ninkų gyvenvietės.

. . . Ant Drūkšių ežero 
kranto, kur daugiau kaip 
prieš dvidešimt metų sugau
dė Lietuvos, Latvijos ir Bal
tarusijos kolūkių pastatytos 
“Tautų draugystės” hidroe
lektrinės turbinos, vėl girdė
ti įvairiatautė šneka. Dauge
lio broliškųjų tarybinių res
publikų pasiuntiniai atvyksta 
padėti statyti Lietuvos ener
getikos milžiną — Ignalinos 
atominę elektrinę. Ši energe
tikos jėgaine, dar neturi ly
gių šalyje: kiekvieno jos 
reaktoriaus projektinis galin
gumas— pusantro milijono 
kilovatų—beveik visa Elek
trėnų elektrinė.

Pirmuosius Ignalinos ato
minės elektrinės pajėgumus 
numatyta atiduoti naudoti 
ateinančio penkmečio pra
džioje. R. Cėsna
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PRISIMINIMAI APIE 
PROFESORIŲ V. RUOKJ

PROF. J. PETRAITIS

arklių j

I Fąsa iš praeito num.;
Iki karo kiekvienais metais 

anksti pavasarį Kaune buvo 
organizuojama “Žalioji savai
tė,” kurios metu įvykdavo 
įvairių ūkiškųjų organizacijų 
susirinkimai. V. Ruokis lan
kydavosi daugelio ūkiškųjų 
organizacijų susirinkimuose 
ir visur jis buvo aktyvus. 
Pavyzdžiui, 1927 metų pava
saryje karšti debatai kilo 
arklių augintojų susirinkime: 
vieni įrodinėjo, kad 
organizuoti vietinių 
gerinimo draugiją, o kiti— 
Žemaičių veislės arklių 
augintojų draugiją. V. Ruo
kis pasisakė už Žemaičių vei
slės arklių augintojų draugi
jos organizavimą, vykusiai 
nurodęs ūkinius-ekonomi- 
nius, istorinius ir tautinius- 
politinius motyvus. Iki 1929 
metų pabaigos karvių pašaro 
išnaudojimas—apmokėjimas 
Lietuvoje buvo apskaičiuoja
mas krakmolo ekvivalentais; 
1929 metų gale Šiauliečių 
agronomų grupė (Z. Jasaitie
nė, J. Petraitis, J. Čepins
kis, J. Grumšlys) pasiūlė 
skaičiuoti Skandinavų paša
riniais vienetais. Pasiūlymas 
buvo svarstomas 1930 metų 
pavasarį Lietuvos galvijų 
auginimo ir kontrolės ratelių 
sąjungos suvažiavime. Dva
rininkai ir Žemės ūkio rūmų 
vadovybė priešinosi tam pa
siūlymui, stovėdami už seną 
tvarką. Įvyko labai karšti 
debatai. Prof. V. Ruokis la
bai griežtai palaikė šiauliečių 
pasiūlymą ir taip vykusiai 
argumentavo savo nusistaty
mą, kad įtikino svyruojan
čius, ir nauja tvarka buvo 
priimta labai didele dauguma 
balsų. Šiuo atveju V. Ruokis 
parodė pavyzdį tų laikų ag
ronomui, kuris turėjo būti 
visapusiškai išsilavinęs, tu
rėti tvirtą nusistatymą bent 
kuriuo žemės ūkio klausimu 
ir pareikšti savo nuomonę, 
nepaisant ką manė “Načalst- 
va.

Kadangi buvo labai per
krautas darbu, pradžioje V. 
Ruokis ne visuomet tinkamai 
pasiruošdavo paskaitoms ir 
todėl turėjo konfliktą su mū
sų kurso studentais. Po to 
pradėjo ruoštis paskaitoms 
gerai. Paskaitas skaitė įdo
miai, nurodydamas daug pa
vyzdžių iš gamybos, paminė
damas įvairių mokslininkų 
nuomones, kartais priešingas 
viens kitai. Todėl jo paskai
tos studentų buvę noriai lan
komos.

Per egzaminus prof. V. 
Ruokis buvo reiklus, klausi
nėjo daug ir nepasiruošus 
“prasmukti” buvo beveik 
neįmanoma.

Pirmą kartą susitikau su 
V. Ruokiu 1921 metų rugsėjo 
mėn. sekančiomis aplinkybė
mis . .

Grįžęs iš Rusijos 1921 me
tų vasarą, norėjau įstoti tar
nybon matininku į Žemės 
tvarkymo departamentą ir 
patiekiau Kursko matininkų 
mokyklos (po revoliucijos pa
vadintas žemėtvarkos—-me
lioracijos technikumu) baigi
mo atestatą. Čia man atsakė, 
kad Rusijos mokyklų pažy
mėjimai pripažįstami tik tie, 
kurie išrašyti prieš 1918 me
tų sausio mėn. 1 dieną. Man 
pasiūlo laikyti egzaminus pa
gal matininkų mokyklų pro
gramų, išleistą 1913 metais 
Rusijos teisingumo ministe
rijos (caristinėje Rusijoje 
matininkų mokyklos buvo 
Teisingumo ministerijos ži
nioje) ir įsigyti ne tik matini- 
ninko—taksetoriaus kvalifi
kaciją, bei ir baigusiųjų vidu- 
riniąsias mokyklas pilietines 
teises.

Egzaminai įvyko 1921 me
tų rugsėjo mėn. pradžioje ir 
tesėsi 2 dienas. Pirmą dieną 

inžinieriai — geodezininkai 
St. Dirmontas, V. Račkaus
kas bei Z. Pacevičius, agro
nomas V. Ruokis ir Švietimo 
ministerijos atstovas egzami
navo iš matematinių ir geo
dezinių disciplinų: algebros, 
biometrijos bei tikimybių 
teorijos, braižomosios geo
metrijos, braižybos, diferen- 
cialės ir integralės skaičiuo- 

j tės, geometrijos, geodezijos, 
į fizikos, kaligrafijos, kosma-

reikia grafijos, plokščiosios trigo
nometrijos, topografijos, že 
mėtvarkos istorijos ir teisės 
tvarkos istorijos ir teisės. 

■ Visi egzaminatoriai buvo la- 
1 bai aktyvūs ir daug klausinė- 
I jo. V. Ruokis paklausė iš 
; kiekvienos disciplinos po ke- 
: lis klausimus. Pavyzdžiui, iš 
I fizikos V. Ruokis paklausė 
! manęs, kaip svirčių principus 
pritaikyti žemės dirbimo 
įrankiams. Aš atsakiau, kad 
kastuvas, dalgis dirba antros 
rūšies svirčių principu, o 
vienvagis plūgas —pirmos. 
Čia aš prisiminiau nuotykį iš 
mūsų žemdirbystės discipli
nos praktikos darbų Kursko 
matininkų mokykloje ir pasa
kiau, kad norint žingsniui— 
kitam pagilinti vagą, reikia 
vienžagrio plūgo rankenas 
pakelti į viršų. V. Ruokis 
suabejojo, patraukė pečius ir 
atsisėdęs (visą egzaminų lai
ką V. Ruokis stovėjo arba 
vaikščiojo) pradėjo ką tai 
braižyti. Paskui atsistojo ir 
tarė: “Taip, broliuk,—visai 
teisingai!”

Antrą dieną egzaminai bu
vo iš agronominių ir miški
ninkystės disciplinų: agro
chemijos, botanikos, chemi
jos, dirvožemio, kooperaci
jos, miškininkystės bei miš
kotvarkos, žemdirbystės, že
mės ūkio ir miškų taksacijos. 
Prie aukščiau išvardintų eg
zaminatorių antrą dieną pri
sidėjo miškininkas Daujotas 
ir agronomai Jonas Kriščiū
nas bei Antanas Vienožins- 
kas. Vienok, faktinai egzami
navo V. Ruokis, o kiti egza
minatoriai klausėsi ir tik ret
karčiais įsiterpdavo su klau
simu. V. Ruokis klausinėjo 
labai daug,—iš kiekvienos 
disciplinos po 4-5 klausimus, 
o iš chemijos—keliolika klau
simų.

Egzaminų metu buvo ir 
jumoro. Kada V. Ruokis pa
klausė mane apie riebalų ir 
spiritų savybes, Antanas 
Vienožinskis pasakė, nesu
prantąs, ką bendra turįs že
mės matavimas su spiritu bei 
riebalais. V. Ruokis šypsoda
masis atsakė: “Spiritu mati
ninkai skalauja gerklę, o rie
balais teps liežuvį . . Inž. 
V. Račkauskas atsakė V. 
Ruokiui, kad spirito ir rieba
lų naudojimu agronomai ap
lenkė matininkus.

V. Ruokis paklausė, kodėl 
aš laikau matininko, o ne 
agronomo egzaminus. Aš at
sakiau, kad esu baigęs mati
ninkų mokyklą. Agronomų 
egzamino negaliu laikyti, nes 
nesimokiau gyvulininkystės, 
bitininkystės, žuvininkystės. 
V. Ruokis pažiūrėjo į agr. J. 
Krščiūną ir su šypsena tarė:

— “Kolega Kriščiūnas ma
no, kad bitininkystę turi ži
noti ir matininkai.”

Kada agronomas J. Kriš
čiūnas paklausė mane apie 
liepų ir facelijų reikšmę, V. 
Ruokis šypsodamasis tarė: 
“Ar aš nesakiau, kad kolegos 
Kriščiūno nuomone, bitinin
kystę turi žinoti ir matinin
kai? . .” Už šią pastabą aš 
buvau labai dėkingas V. 
Ruokiui; aš nežinojau, kad 
liepos reikalingos bitėms, o 
apie faceliją aš nebuvau net 
girdėjęs, bet V. Ruokio pa
staba nurodė man atsakymą 
į J. Kriščiūno klausimą.

[Tąsa sekančiame num.]
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Toronto. — Kad jau griebė 
mirtis Toronto senuosius lie
tuvius, tai griebė—per vieną 
savaitę išbraukė net septynis 
tautiečius. Pirmas toks atsi
tikimas Toronto lietuvių isto
rijoj.

Sausio 8 staiga mirė Pet
ras Karpavičius, palikdamas 
nuliudime žmoną Eleną, duk
rą Elenorą su šeima ir sūnų 
Artūrą su šeima. Lietuvoje 
liko vienas brolis. Petras bu
vo veiklus lietuvių organiza
cijų narys. Net išvykęs į 
provinciją jis atvykdavo į 
susirinkimus ir parengimus. 
Eilę metų buvo SDD Toron
to kuopos pirmininkas, buvo 
CK narys.

Sausio 9, po ilgos ligos, 
mirė Augustas Daukantas, 
eidamas jau 84-tus metus. 
Po širdies atakos jis išgulėjo 
ligoninėj virš 3 metų. Augus
tas buvo nuolatinis “Liaudies 
Balso” vajininkas, stambus 
rėmėjas. Visada lankydavosi 
ant susirinkimų ir parengi
mų. Nuliūdime liko du sūnūs 
su šeimomis.

Sausio 10 mirė Mary Alan- 
skienė, eidama jau 92-rus 
metus. Buvo laisvų pažiūrų, 
kol sveikata leido priklausė 
prie LLD, skaitė ir rėmė 
spaudą. Nuliudime paliko 3 
sūnus su šeimomis, dvi duk
ros, seserį Oną Vilkelienę su 
šeima ir daug anūkų ir proa- 
nūkų.

Sausio 9 mirė Ona Šešto
kienė, palikdama nuliūdime 
tris vaikus su šeimomis.

Sausio 10 mirė Julė Šer- 
mukšnienė, o ant rytojaus 
jos sūnus Stanley.

Sausio 12 mirė Bronius 
Kasponas, B. Morkūnienės 
pusbrolis. .

Pastarieji keturi nepri
klausė prie senųjų lietuvių 
organizacijų, tad reporteris 
negali nieko daugiau pasaky
ti.

Paskutiniame atsisveikini
me su Petru Karpavičium 
jaudinančią kalbą pasakė 
Ada Morkienė (lietuviškai ir 
angliškai). Visi dalyvavusieji 
atsisveikinime buvo pakvies
ti į lietuvių salę užkandžiui.

Reporteris negalėjo būti 
kitose laidotuvėse, tad negali 
pasakyti apie jų apeigas. Te
ko girdėti, kad dalyvavusieji 
A. Daukanto laidotuvėse 
taipgi buvo pakviesti į lietu
vių svetainę užkandžiui.

Gili užuojauta mirusiųjų 
artimiesiems. Reporteris

Iš KLLD CK raštinės 
aukos apšvietai

Montrealo kuopos nariai 
per sekretorių L. Kisielių 
paaukojo apšvietai sekančiai: 
J. Paras ir P. Šuplevičius po 
$2.00. Aukos buvo prisiųstos 
praėjusiais metais, tik dar 
nebuvo paskelbtos.

Toronto kuopos narys S. 
Jakavičius pats pridavė, kar
tu su nariniais mokesčiais, 
$20.95.

J. Kodis, Windsor, Ont., 
lankydamasis Toronte prida
vė aukų $3.00.

Toronto kuopos nariai su 
nariniais mokesčiais per T. 
Rimdžių aukojo apšvietos 
fondui sekančiai:

P. Kiškis $8.00, A. Galinai- 
tis $6.00, P. Koklis (Rodney, 
Ont.) $5.00, S. Paberalis, P. 
Karpavičius, F. Laurusevi- 
čius, P. Pajuodis (London) 
po $2.45, V. Povilaitienė 
$2.00, S. Karvelis, S. Kuisis, 
J. Kevėža, S. Sasnauskas ir 
J. Morkūnas po $1.00. V. 
Bubelis $10.00.

Visiems už aukas širdingai 
ačiū.

Dar yra narių, kurie nemo- labai daug padeda savo duk- 
kėję narinių mokesčių už 
1977 metus. Malonėkit užsi
mokėti.

DRAUGIJOS SUKAKTIS — 
TRILYPIS BALIUS

Montrealiečiai ne juokais 
rengiasi dideliam pokyliui, 
planuodami atžymėti 50 me
tų sukaktį vienos iš buvusių 
ir esamų didžiausių pažangių 
organizacijų—Sūnų ir Duk
terų Pašalpinės Draugijos. 
Minėdama šios draugijos su
kaktį, valdyba planuoja nu
šauti net tris “Zuikius”: At
žymėti ir šios draugijos ilga
mečio darbuotojo ir vadovo, 
šiuo laiku einančio pirminin
ko pareigas—Jono Vilkelio 
69 metų sukaktį (šios pagar
bos Jonas yra pilniausiai už
sitarnavęs), taipgi ta pačia 
proga palinkėti gero vėjo 
vykstantiems šios draugijos 
turistams viešnagėn į Tėvy
nę. Valdyba kviečia visus 
narius pasidarbuoti, kad šis 

Į balius būtų visiškai pasek
mingas. Balius įvyks 13 
gegužės.

ir remia pažangią spaudą. 
Priklauso prie pažangių or
ganizacijų.

Nuo savęs ir jos artimų 
draugų ir draugių linkiu Ju
biliatei daug šviesių ir lai
mingų metų, o labiausiai ge
ros sveikatėlės! ? P-K

Montrealio kronika
LIGONIAI

J. Mačionis išvežtas į Red
dy Memorial ligoninę.

M. Martusevičius staigiai 
išvežtas į Montreal General 
ligoninę.

F. Spaičis randasi R. 
tori jos ligoninėje.

A. Tautkus netikėtai 
lęs, susilaužė koją.

Linkiu ligoniams greit pa
sveikti.

! Jau paskelbė savo 
kandidatūrą

Hartford, Conn. — Dabar
tinis Connecticut valstijos 
gubernatores pavaduotojas 
(Lieutenant Governor) Ro
bert K. Killian jau oficialiai 
pasiūlė savo kandidatūrą į 
gubernatorius. Jis sako, kad 
gubernatorė Ella T. Grasso 
yra silpna vadovė, kad jai 
stoka ryžto ir drąsos svar
biems sprendimams daryti. 
Jis mano, kad jis daug ge
riau tvarkytų valstijos reika-

d.

Vik-

puo-

du
vė-

ATŽYMĖJO 80 METŲ 
SUKAKTI

Sausio pradžioje, per 
atvejus, savo anūkėlių,
liau dukrų ir artimųjų tarpe, 
labai gražiai atžymėjo savo 
80-jį gimtadienį viena iš se
nesnės kartos pažangių tau
tiečių—Verutė Zavišienė.

Šios taurios tautietės gy
venimas, kaip ir daugelio 
mūsų, šioj šalyje nebuvo ro
žėms klotas. Visą laiką pri
siėjo labai sunkiai dirbti ir 
pergyventi daug įvairių sun
kumu ir rūpesčių, ypatingai 
laikotarpyje, kai vyras ilgai 
ir sunkiai sirgo. Reikėjo jį 
slaugyti, dukras auginti ir 
pragyvenimu rūpintis. Bet 
tie visi sunkumai ir rūpesčiai 
jos nė kiek nepalaužė. Ir po 
šiai dienai ji dar pilna energi
jos, jaunatviškai nusiteikus.

i Prieš keletą metų jos vyrui 
mirus, ji yra ne tik pilna 
savo namų šeimininkė, bet ir

ATVYKO-IŠVYKO
Pas M. B. Šalčiūnus iš 

JAV atvyko brolis J. Daily- 
dė su žmona praleisti žiemos 
šventes.

H. S. Virbalus aplankė visi 
sūnūs su šeimomis iš JAV ir 
Toronto.

Po 30 metų iš Tarybų Lie
tuvos pas savo vyra atvyko 
M. Buokienė. Apsigyveno 
New Yorke. Buvo apsistojus 
pas pusbrolį M. R. Karalevi- 
čius ir kiek laiko praleido 
Montrealyje.

D. Kaušilytė išvyko į Kali
forniją, A. Šiuplevičiene ap
lankė sesutę JAV.

M. P. Petrauskai, A. A. 
Kreiviai, V. J. Kielai išvyko 
į, Floridą pasikaitinti saulutes 
spinduliais.

Visiems linksmai laika pra
leisti.

Robert K. Killian

IZRAELIEČIAI LABAI 
ABEJOJA

Jeruzalimas. — Izraelio 
valdžios žmonės neslepia sa
vo nusivylimo, kad politinės 
derybos su Egiptu tapo stai
ga nutrauktos. Nors jie pui
kiai žino, kad Jungtinės Val
stijos nesigailės pastangų 
egiptiečius sugražinti prie 
derybų stalo, bet labai abejo
ja apie tų pastangų pasiseki
mą.

“Kas gi tie Bolševikai ir Sovietai?”
— Taip pavadintą Albert naudai?”) “Moterys—pabrėž- 

Rhys Williams
metais išleido Amerikos lie
tuviu socialistai. Tai buvo 
vienas iš pirmųjų leidinių 
lietuviu kalba apie Tarybų 
valdžią Rusijoje. Populiariai, 
klausimų ir atsakymų forma 
ši A. R. Williams knyga 
supažindino amerikiečius su 
Tarybų valdžios esme ir 
principais, su jos per dvejus 
metus nuveiktais darbais, su 
įžymiais Spalio revoliucijos ir 
Tarybų veikėjais.

Pirmieji knygos klausimai 
lietė to laiko Rusijos valdžią 
ir jos formą. Į klausimą “Ko
kia yra dabartinė Rusijos 
valdžia?” buvo atsakyta-”. . . 
pirma pasaulyje darbininkų 
klesos valdžia, darbininkų 
rankose esanti ir įsteigta 
darbo žmonių labui,” ir nuro
dyta, jog tai yra “Sovietų 
(Tarybų) valdžia.” Skaityto
jams toliau pateiktos žinios 
apie Tarybų organų sistemą 
ir struktūrą.

. Knygos skyrelyje “Ką yra 
Sovietai nuveikę” išdėstomi 
pagrindiniai Tarybų valdžios 
Rusijoje iki 1919 m. įvykdyti 
revoliuciniai pakeitimai ir 
pertvarkymai. Tarybų val
džia—nurodoma atsakyme— 
“nacionalizavo (paėmė į ša
lies valdžios rankas) visus 
gamtos turtų šaltinius, miš
kus, vandentiekius ir t. t.; 
“jinai atidavė visą žemę val
stiečiams,” jinai įsteigė tūks
tančius mokyklų, knygynų, 
darbininkų teatrų, laikraščių 
ir pašto skyrių” ir kt. Atski
ras klausimas lietė moterų 
padėti ir teises (Ką yra So
vietai padarę Rusijos moterų

J. Yla
KLLD CK Sekretorius

METINIS SUSIRINKIMAS
Montreal, Canada: Nuoširdžiai kviečiame visus šios 

kolonijos aldiečius ir simpatikus atsilankyti į šaukiamą 
LLD kuopos Metinį susirinkimą, kuriame išgirsite “Lais
vės” vajaus rezultatus ir kitus raportus. Rinksime naują 
valdyba ir turėsime plačias diskusijas.

Susirinkimą šaukiame 4 d. vasario-February, šeštadienį, 
Rusu svetainėje—3447 St. Laurens Str. (prie Sherbrook). 
Pradžia 1:30 v. p. p.

roms, anūkėliams. Gal dėl to 
jie, atsilygindami, taip gra
žiai ją pagerbė jos gimtadie
nio proga.

Vertės Zavišienės dosnu
mą ir nuoširdumą tenka pa
justi rengiant įvairius pažan
gius parengimus. Ji į paren
gimus visuomet ateina ne 
tuščiomis, o vis ką nors atne
ša— ir skanėsiu, ir laimėji
mams ką nors. Daug skaito

MIRĖ
Antose Jackiene 92 metų. 

Paliko nuliūdime Krikšto du
krą A. Juškienę ir kitus 
artimus gimines.

Sausio 11 d. staigiai mirė 
Pranas Rudinskas, 66 m. Pa
liko nuliūdime žmoną, du sū
nus, dukrelę, Montrealyje 
brolį Valių su šeima, T. Lie
tuvoje du brolius ir sesutę. 
Velionis buvo lietuvių “Lito” 
banko direktorius. Dar šią 
vasarą rengėsi aplankyti sa
vo gimtinę.

Buvo kilęs iš S. Kapiškio, 
Rokiškio apskrities. Į Kana
dą atvykęs 1947 metais.

Artimiesiems gili užuojau
ta, o velioniems lai būna 
lengva Kanados žemelė. J-na

Negrįšime
JONAS JUREVIČIUS

Nebedrįstu ištarti garsiai tavo vardo, 
Nors viskas praeity ir nieko gal nėra. 
Pranyko sutemos ir vėsios žaros, 
Nugrimzdo debesin ir ilgesio aušra.

Kažkur užsimetė sekundės trapios. 
Gal greit ir žodžių muzika nutils. 
Tik nežinia, ką tavo žingsniai slepia, 
Gal būt, į mano beldžiasi mintis.

Tik nežinia, ko dienos nepaklūsta 
Ritmingam laikrodžio tik tak. 
Apvesime takais kasdienį būstą 
Ir bėgsime ten, kur turime patekt.

Kviečia LLD Montreal© kuopos Valdyba

TORONTO, ONT., CANADA

Mirus

Petrui Karpavičiui
Reiškiame gilia užuojauta jo žmonai Elenai ir jos 

šeimai ir apgailestaujame netekusios gero tautiečio 
ir draugo.

TORONTO LIETUVIU MOTERŲ KLUBAS

TORONTO, ONTARIO, CANADA

Mirus

Augustui Daukantui
Reiškiame gilią užuojautą jo vaikams ir jų 

šeimoms ir visiems 
netekę gero draugo.

E. Bulzgienė
A. Mikšiene
A. Vilkelienė
B. Janauskienė
A. Strolienė
A. Poškienė
M. A. Guobai
P. M. Daugėlai

S. E. Paberaliai

giminėms, taipgi gailimės

J. A. Žuliai
J. R. Kuktarai
V. Grinevičienė
E. Jarienė
V. S. Strazevičiai
F. E. Laurusevičiai
A. Jurgutaitis
J. A. Ylai

TORONTO, ONTARIO, CANADA

Mirus

Petrui Karpavičiui
Reiškiame gilią užuojautą jo žmonai Elenai,

dukrai Elenorai ir sūnui Artūrui ir jų šeimoms,
broliui Lietuvoje ir visiems giminėms, taipgi liūdi
me netekę gero draugo.

J. S. Kevėžai J. B. Idzi
P. A. Pa juodžiai A. Mikšienė
J. A. Morkiai P. Alksnis
J. Ilgutis A. E. Leimanai
P. Mockaitis V. S. Strazevičiai
P. M. Pūrai T. Rimdžius !
K. E. Kevėžai H. Furgeson
F. E. Laurusevičiai B. R. Palamarai
A. Vilkelienė A. Poškienė
B. Janauskienė O. Matukienė
V. Rimdeikis j. M. Mileriai
J. A. Žuliai O. Zykuvienė
A. Baniulis A. Kižienė
Ch. A. Narusevičiai N. Berškienė
J. Naruševičius V. Povilaitienė
A. J. Damašiai M. Buzūnienė
S. J. Kuisiai V. Grinevičienė
S. Žostautienė P. Baikauskienė
A. Lubinsky, M. A. Guobai,
J. K. Kuktarai S. E. Paberaliai
V. S. Martin P. M. Daugėlai
F. Balnys A. Strolienė ,
A. Jurgutaitis E. Bulzgienė
J. Valaitis E„ Skurdelienė
Ch. Morkūnas O. Sakelienė
S. U. Sasnauskai J. Šinkūnas
J. E. Mockeliai J. Radzevičius
A. A. Gudžiauskai J. Leskevičius
I. Rukienė J. A. Yla

Negrįšime į rasa ir į aušra.
Saulėlydžius lydėsime akim.
Tik žvelgsime, kaip rytmečiai išaušta 
Ir saulėje norėsime atgimt.

MIRUS

Nastei Meiliūnienei
PANEVĖŽYJE, T. LIETUVOJE

1978 m. sausio 6 d.
Reiškiu gilia užuojautą nuo savęs broliams ir 

sesutei Agnietei Čepurnienei, sūnums, dukrai, 
anūkams ir visiems giminėms bei artimiesiems ir 
pažįstamiems.

Lieku liūdintis,
Brolis-JURGIS KODIS 
Windsor, Ont., Canada

TORONTO, ONT., CANADA

Mirus

Marytei Alenskienei
Reiškiame gilią užuojautą jos vaikams ir jų 

šeifhoms ir visiems 
netekę geros draugės.

giminėms, taipgi gailimės

E. Ramanauskienė 
B. Janauskienė 
A. Poškienė
M. A. Guobai
P. M. Daugėlai 
J. A. Žuliai 
V. Grinevičienė

J. R. Kuktarai
P. M. Pūrai
I. Rukienė
A. A. Gudžiauskai
A. Mikšienė
E. Bulzgienė
J. A. Ylai

E. Jarienė

knygą 1919 j žiama atsakyme,—turi lygias 
su vyrais politiškas, ekono
mines ir visuomenines tei- 
sės.

A. R. Williams nurodo ir 
tuos didelius sunkumus, su 
kuriais susidūrė Tarybų val
džia Rusijoje per dvejus me
tus po Didžiosios Spalio re
voliucijos. Autorius pažymi 
pasaulinio karo sukeltą Rusi
jos ūkio ir ekonomikos suiru
te, išnaudotojų klasių pasi
priešinimą, ginkluotą užsie
nio intervenciją (p. 19-21). 
Kartu jis pabrėžia Rusijos 
Tarybų valdžios tvirtumą, 
kuris išryškėjo įveikiant sun
kumus ir sprendžiant’iškilu
sias problemas.

Be abejo, amerikiečius do
mino Tarybų valdžios ir 
Amerikos santykiai bei ry
šiai. Tie klausimai nagrinėja
mi knygos skyreliuose “Ru
sai ir Amerika” bei “Ką ame
rikonai mano apie Sovietus.” 
Atsakymuose į tos srities 
klausimus pabrėžiamas Spa
lio revoliucijos ir Tarybų val
džios poveikis JAV gyveni
mui, ypač darbininkų klasei. 
“Beveik visi amerikonai, ku
rie aplankė kuriuos nors So
vietus ir pažįsta bolševikus- 
—rašo A. R. Williams,—sa
ko, kad Amerika privalo pri
pažinti Sovietų valdžią, kai
po tikrąją valdžią Rusijoje.” 
Čia cituojami “Chicago Daily 
News” pulkininko V. B. 
Thompsono žodžiai, kuriais 
palaikoma Tarybų valdžia 
Rusijoje.

“Sovietų vadai ir bolševikų 
partija”—tokio pavadinimo 
knygos skyrelyje amerikie
čiai buvo supažindinti su įžy
miais Spalio Revoliucijos ir 
Tarybų valdžios veikėjais. 
Visų pirma čia pasakojama 
apie “Žmonių komisarų Ta
rybos pirmininką” V. Leni
ną. Išdėsčius jo revoliucinės 
veiklos ir gyvenimo bruožus, 
pabrėžiama, kad iš Lenino 
darbu gimsta “nauja visuo
menė” (p. 31). “Myli jį pla
čiosios žmonių minios—pažy
mi A. R. Williams,—ir neap
kenčia jo senoji bajorų, dva
rininkų ir kapitalistų gauja."

Knygoje suteikiamos 
trumpos žinios taip pat apie 
A. Lunačarskį, J. Cičeriną, 
A. Kolontaj, M. Gorkį ir 
kitus Spalio revoliucijos ir 
Tarybų valdžios žmones.

Tokia knyga neabejotinai 
daug padėjo amerikiečiams, 
jų tarpe ir Amerikos lietu
viams, teisingai suprasti to 
laiko įvykius Rusijoje, revo
liucinius tos šalies pertvar
kymus, jų istorinę reikšmę.

Šią knygą parašė drąsus ir 
nuoširdus Tarybų Rusijos bi- 
čiulis-rašytojas ir publicistas 
Albertas Rhys Williams 
(1883-1962). Nuo 1917 m. 
birželio iki 1918 m. rugpiūčio 
mėn. jis buvo Amerikos so
cialistų spaudos korespon
dentas Rusijoje ir savo aki
mis stebėjo Didžiąją Spalio 
revoliuciją ir pirmuosius Ta
rybų valdžios žingsnius. A. 
R. Williams daug kartų kal
bėjosi su V. Leninu. Jis žo
džiu ir raštais visaip parėmė 
Tarvbų Rusiją.

Grįžęs į JAV, A. R. Wil
liams išleido knygą “Leninas. 
Žmogus ir jo darbai” (“Le
nin. The man and his work," 
1919 m.)

Ir kitos šio įžymiojo ameri
kiečio knygos buvo skirtos 
palaikyti ir paremti pirmąją 
socializmo šalį. Tai tokie jo 
veikalai, kaip “Per rusų re
voliucija” (Through the Rus
sian Revolution," 
kelionių įspūdžiai’ 
mė 
1928 m.) ir “Tarybos” (“The 
Soviets,” 1937 m.). Antrojo 
pasaulinio karo metais A. R. 
Williams išleido knygą “Ru
sai. Šalis, liaudis ir už ką ji 
kovoja” (The Russians. The 
Land, the People and Why 
They Fight,” 1943 m.)

L. Antanaitis

1921 m.), 
“Rusų že- 

(“The Russian Land,"
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įvairios žinios

New Delhi. — Prieš buvu
sią Indijos premjerę ir Kon
greso Partijos vadovę iškelti 
du sunkūs kaltinimai. Mat, 
jinai atsisakė po priesaika 
liudyti, kodėl ji buvo Indijoje 
įvedus nepaprasta padėtį ir 
ja laikė per 21 mėnesį. Šie 
kaltinimai laikomi kriminališ- 
kais ir už juos buvusioji 
premjerė gali susilaukti la
bai sunkios bausmės.

DERYBOS DAR VIS 
NEATSINAUJINA

Washingtonas. — Valdžios 
pastangos atnaujinti derybas 
tarp Jungtinės Angliakasių 
Unijos ir minkštosios anglies 
savininku, kurios buvo nu
trauktos gruodžio 30 diena, 
nepavyksta. 180,000 anglia
kasiu pasilieka kovos lauke.

Tuo tarpu pranešama, kad 
streikieriams energingo pi- 
kieto pagalba pavyksta vis 
daugiau ir daugiau neorgani
zuotu kasyklų uždaryti. Kaip 
jau žinoma, unija yra pasi
ruošus streiką tęsti visa pus
metį, jeigu kasyklų savinin
kai nenusileis.

VIETNAMIEČIAI SIŪLO 
KAMBODIJAI TARTIS

Hanoi. — Socialistinės 
Vietnamo Respublikos vy
riausybė siūlo Kambodijos 
vyriausybei tuojau pradėti 
tartis dėl išsprendimo rube- 
žinių nesusipratimų. Kaip ži
noma, dabar tarp Vietnamo 
ir Kambodijos eina ginkluoti 
susikirtimai. Jeigu jie nebus 
nutraukti susitarimu, jie gali 
įvelti visas kitas šalis Pietry
tinėje Azijoje. Kaip tik to 
labai pageidauja, sako viet
namiečiai, pasaulio imperia
listinės jėgos.

KOVOJO IR LAIMĖJO
Lansing, Mich. — Sausio 

17 diena čia suplaukė dau
giau kaip 1,000 senų gyven
tojų iš visų Michigano valsti
jos kampų priversti valstijos 
seimelį susirūpinti viešosios 
transportacijos pagerinimu. 
Senų piliečių balsas daug 
reiškia. Politikieriai negali 
su jais nesiskaityti. Ir štai 
rezultatas: seimelis tuoj nu
tarė iš valstijos iždo paskirti 
17 milijonų dolerių supirki
mui naujų busų ir pravedi- 
mui kitų pagerinimų.

Piliečių kovinga demon
stracija puikiai pavyko.

Bangkok. — Vietnamas, 
Laosas ir Tailandas susitarė 
sudaryti bendra laikina ko
misija tvarkymui Mekong 
upės reikalų. Ši upė teka per 
Vietnamą ir sudaro siena 
tarp Laoso ir Tailando.

KOM. PARTIJA AUGA 
NARIAIS IR JTAKA

Paryžius, 1977 metų gruo
džio 31 d. duomenimis, Pran
cūzijos Komunistu partija tu
rėjo 632814 narių. Vien tik 
pernai į ja įstojo daugiau 
kaip 165 tūkstančiai nauju 
nariu. Dabar yra 26695 par
tinės kuopelės, iš jų apie 10 
tūkstančiu įsteigta pramonės 
įmonėse.

; LABAI ŽIAURIAI
: ELGIASI SU KALINIAIS

Jessup, Md. — Maryland 
Correctional Institute yra 
vienas didžiausių šioje šalyje 
kalėjimų. Jame šiandien ran
dasi 1,700 kalinių. Ana diena 
šio kalėjimo vakariniame 
sparne, kai šaltis buvo pasie
kęs 5 laipsnius, staiga šiluma 
buvo nutraukta. 800 kaliniu 
buvo uždaryti šaltose kame
rose. Daugelis susirgo šalčiu.

Kaliniai teigia, kad šiluma 
buvo tyčia nutraukta jiems 
nubausti.

UŽSIENIEČIAI GALĖS 
LANKYTIS DAR 
20 MIESTU

Kaip Jungtinėse Valstijose 
yra daug vietų, kuriose ne
valia tarybiniams piliečiams 
lankytis, taip Tarybų Sąjun
goje yra daug tokių zonų, 
kuriose draudžiama ameri
kiečiams ir kitiems užsienie
čiams lankytis. Dabar iš 
Maskvos praneša, kad tary
binė vyriausybė nutarė už
sieniečiams atidaryti dar 20 
miestų bei apylinkių. Prane
šime miestai ne įvardinti.

PIRMAS TOKS ŽYGIS 
ERDVĖJE

Tarybinė erdvėje stotis-la- 
boratorija “Saliūt 6” su 
dviemis kosmonautais tebe
veikia, tebeveda svarbius 
mokslinius tyrinėjimas. Sau
sio 22 diena tapo atliktas 
pirmas toks didelis žygis is
torijoje, kai paleista be žmo
gaus kapsulė “Progress 1” 
sėkmingai pasiekė “Saliūt 6” 
ir pristatė kosmonautams 
maisto ir kitų gyvenimui ir 
tęsimui darbo reikmenų. 
Mokslininkai šį žygį laiko is
toriniu laimėjimu. Su tokia 
pagalba nuo žemės kosmo
nautai gali erdvėje gyventi ir 
darbuotis tiesiog neribota 
laika.

Marion, Ill. — Čia savo 
brutališkomis sąlygomis pa
garsėjusiame federaliniame 
kalėjime rastas pasikoręs ka
linys Scott Caldwell, tik 31 
metų amžiaus. Jis yra šeštas 
kalinys nusižudęs pastarai
siais keliais mėnesiais.

JAU NOMINAVO NAUJĄ 
DIREKTORIŲ

Washingtonas. — Po gana 
ilgo ieškojimo tinkamo as
mens F. B. I. direktoriaus 
vietai, prezidentas jį surado 
ir nominavo. Juo yra federa
linio apeliacijų teismo teisė
jas William H. Webster iš 
St. Louis. Manoma, kad 
Kongresas jo kandidatūra 
užgirs.

KALTINAMAS!

Baltimore, Md. — Šis 
aukštas katalikų bažnyčios 
dvasiškis suareštuotas ir kal
tinamas nusukime Pallottine 
Fathers Missionary Society 
$72,000. Sakoma, kad jis už 
$52,000 nupirkęs narna savo 
giminaitei, o $20,000 šiaip 
kam paaukojęs. Jeigu bus 
rastas kaltu, kun. Carcich 
bus smarkiai nubaustas.

LAISVĖS” BENDROVĖS DIREKTORIAI TARP LIETUVIU
ruošia “Laisvės” skaitytojams

Ekskursijas į Tarybų
Lietuvą 1978 metams

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

Antroji grupė išvyks liepos 26 d. ir grjš rugpjū
čio 11 d.

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

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

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

Visais reikalais kreipkite i:
“LAISVĖS” ADMINISTRACIJĄ

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

HARTFORD, CONN.
Labai skaudu, labai gaila 

motinos. Kas rašė, kas nera
šė iš giminių, o mama visada 
surasdavo laiko ir parašyda
vo, nors jau buvo 82 metų 
amžiaus.

Jinai išauklėjo septynis 
vaikus, daug pergyveno per 
kara. Jai buvo labai gaila 
jauniausios dukters, kuri mi
rė prieš 6 metus.

Labai gaila, kad daugiau 
nebesulauksiu laiškų iš savo 
mylimos motinos.

Pasiliekame liūdesyje: 
Elena Brazauskienė su šeima

Zinaida Cripps su šeima
Švogerka

Anastasia Saurusaitis

Prieš trejetą savaičių ga
vau nuo motinos laiškų ir 
pasveikinimo su Naujaisiais 
Metais korta. Ji daug rašė 
apie savo dusulį, ir kaip ji 3 
mėnesius išbuvo Klaipėdoje 
ligoninėje ir nieko nemokėjo. 
Ji labai dėkinga valdžiai už 
tokia pagalba tarybiniams 
žmonėms. Kai iš ligoninės 
sugrįžo pas seserį, tai gailes- 
tintoji seselė ir gydytojas 
lankė ja ir gydė namuose. 
Prašė, kad ateinančia vasara 
atvažiuotumėme su turistais 
į svečius. Aš pažadėjau.

Bet gruodžio 26 d. naktį 
gaunu telegrama nuo sesutės 
iš Klaipėdos, kad 
jūsų mama”!

numirė

Motina (Natalija Navojienė] prie dukters kapo

M

Ragina remti kovojančius farmerius
Amerikos Komunistu Par

tija ragina organizuota dar
bininkų judėjimą paremti 
farmerius, kovojančius už 
teisingus reikalavimus. Atsi
šaukime pabrėžiama, kad jau 
daug Amerikos Darbo Fede
racijos miestų organizacijų 
farmerių streiką yra užgyru- 
sios.

Komunistai sako, kad jeigu 
smulkieji farmeriai bus pri
versti apleisti farmas ir bėgti

eras 

MILFORD, MASS.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

MANO BRANGIOS MOTINĖLĖS

Nelės Grybienės
Jau prabėgo vieneri liūdesio metai kai 1977 m. 

sausio 20 d., po ilgos ir sunkios ligos, sustojo 
plakusi jos jautri širdelė, palikdama mane vientur
te savo dukrele dideliame liūdesyje.

Aš ja dažnai prisimenu su skausmu širdyje.

Dukrelė—(ILGA
Žentas- ATTILIO STRAPPONI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Joseph J. Garszva
Undertaker and Embalmer

HAVEN HILL FUNERAL HOME, INC.
104-38 Jamaica Ave., Richmond Hill, N. Y. 11^18 

Telefonas: 846-1970

i miestus, didžiosios maisto 
monopolijos dar aukščiau pa
kels maisto kainas. Todėl ši 
farmerių kova yra kova už 
visos liaudies reikalus. Rei
kia padėti jiems laimėti.

Komunistų Partija pataria 
visiems darbo unijų ir šiaip 
įvairių liaudies organizacijų 
nariams rašyti laiškus prezi
dentui Carteriui ir raginti jį 
paremti farmerių reikalavi
mus.

Sužinojome, kad gruodžio 
mėnesi mirė ilgametis mūsų 
judėjimo rėmėjas ir dalyvis | 
Mateušas Simons-Simanavi- 
čius, kuris gyveno su sūnum 
Brooklyne. Gaila, kad nieks 
nepranešė apie mielo draugo 
mirtį. Simanavičius buvo se
nas Brooklyno gyventojas, 
seniau Williamsburge užlaikė 
bara. * * *

Mūsų New Yorko Lietuvių 
Moterų Klubo narė A. Nakti- 
nienė, kuri gyvena Forest 
Hills, N. Y., seniai jau serga. 
Jai teko gana ilgai išbūti 
ligoninėje, o dabar po ampu
tacijos, kojos, gydosi namie.

Kai buvo sveika, A. Nakti- 
nienė mažai kada praleisdavo į 
mūsų susirinkimus. Būtų ge
rai, jeigu draugės parašytų 
jai užuojautos laiškelį. Jos 
adresas: Adele Naktinis, 
100-11—67th Road, Poorest 
Hills, N. Y. 11375.* * *

Šeštadienį mūsų Adminis
tracijos darbininkės Sofijos 
Stasiukaitienės brolis Jonas 
Pavidis mirė Secaucus ligoni- 
.....?'------ ----------------------------------- -------- ---------------

Prospect, Conn.
Sausio 1 d. St. Mary’s 

ligoninėje, Waterbury, 
Conn., urnai mirė Stanley 
Lucas, 65 metų. Gyveno 9 
Peach Orchard Road.

Stanley Lucas buvo gimęs 
Waterburyje 1912 m. spalio 
12 d. Buvo sūnus Juozo ir 
Petronėlės (Norkūnas) Lu
cas.

Liūdesyje liko jo žmona 
Mrs. Brone (Razims) Lucas. 
Ji buvo muzikos mokytoja, 
bet dabar jau pensininkė. 
Taipgi liko du broliai—Jo
seph Lucas, gyvena Aloha, 
Oregon, ir John Lucas, gy
vena Prospect; sesuo Mrs. 
Nell Meskunas, gyvena Wa
terbury ir 4 brolio vaikai bei 
kiti giminės.

Buvo pašarvotas pas Buck 
Miller Brothers Funeral 
Home ir palaidotas sausio 3 
d. į Lietuvių kapines Water
bury, Conn.

Stanley Lucas buvo užau
gęs Waterbury, ir nors vė
liau buvo apsigyvenę Pros
pect, bet per daug metų 
veike su Waterburio lietu
viais.

Jis buvo narys Waterburio 
Lietuvių Klubo ir jame veik
davo. Buvo narys Waterbu
rio lietuvių Piliečiu Politinio* 
Klubo ir per daug metų buvo 
to Klubo iždininku iki Klubas 
buvo suvienytas su Water
burio Lietuvių Klubu.

Vienu tarpu velionis buvo 
pirmininku Lietuvių Kapinių 
Waterbury, turėjo Associate 
Degree of University of 
Conn, ir buvo baigęs New 
Haven College of Tool De
sign.

Jis taipgi buvo narys Pros
pect Zoning Board of Ap
peals, Board of Assessors, 
pirmininkas of the Long Riv
er School Building Commit
tee in Board of Finance in 
Justice of the Peace per 
daug metų.

Vienu tarpu jo žmona, Bro
nė, mokino Vilijos Chora 
Waterbury, kuris tada gyva
vo. Bronės tėvai buvo “Lais
vės” skaitytojai ir lankė mū
sų parengimus iki sveikata 
jiems leido.

S. Lucas buvo labai gero 
būdo žmogus ir su visais 
gražiai sugyveno. Buvo gerai 
žinomas Waterburio ir apy
linkės lietuviams. Tik gaila, 
kad mirtis taip greitai išsky: 
re jį iš gyvųjų tarpo.

Gili užuojauta jo žmonai 
Bronei broliams, Joseph in 
John, seserei Mrs. Nell Mes
kunas ir kitiems jo arte 
miems giminėms jų liūdnoje 
valandoje. O jūs, Stanley, 
ilsėkis ramiai Lietuvių kapi
nėse.

J. Svinkūnas 

nėję. Buvo palaidotas antra
dienį.

Sofija ir pati nesveikodama 
per paskutines tris savaites 
turėjo rūpintis sergančiu 
broliu. Reiškiame gilia užuo
jauta Sofijai ir Jurgiui Sta- 
siukaičiams ir visiems arti 
miesiems.

* * *
Mūsų LLD pirmininkė K. 

Petrikienė pergyveno opera
cija ant akies (cataracts). Iš
buvusi ligoninėje virš savai 
tės laiko, dabar gydosi namie 
po priežiūra sūnaus Arturo. 
Linkime draugei Katrinai 
greit susveikti.

* * *
Aidietės Tessie Stočkienė 

ir Adelė Lupsevičienė su 
Adelės mamyte Brone Ostd- 
puk ir Aido mokytojos Mil 
dred Stensler mamyte Ona 
Jamieson leidžia atostogas 
Floridoje. Jos rašo iš St. 
Petersburgo:

“Sveikiname iš Floridos. 
Bėgome nuo šalčių, bet čia 
irgi nešilta. Šį ryta buvo net 
32 laipsniai. Šiaip gražu, sau
lutė skaisti, dienos laiku atšj- 
la iki 60 laipsnių. Klube (St. 
Petersburgo) labai linksma. 
Daug artimų draugų ir gerų 
pažįstamų sutinkame. Visi 
šoka, linksminasi. Niekas ne
snaudžia.”

Laimingos mūsų aidietės ir 
klubietės, kurios galėjo pa
bėgti nuo mūsų šalčių ir 
baisios žiemos.

* * *
Praėjusį sekmadienį mūsų 

redaktoriui Antanui Bimbai 
sukako 84 metai. Visas Lais
vės kolektyvas linki Antanui 
sveikatos, energijos ir su
laukti dar daug, daug gimta
dieniu. Ieva

Baltimore, Md.
Sausio 17 d. mirė Juozas 

Deltuva, sulaukęs 95 m. am
žiaus.' Paskutiniu laiku jis 
gyveno slaugymo namuose. 
Juozas buvo ilgametis “Lais
vės” rėmėjas ir skaitytojas, 
taipgi veiklus pažangiųjų 
draugijų narys. Reiškiame 
gilia užuojauta artimiesiems.

M.

We mourn our 
great loss

A statement by Richard 
Morford, Executive Director 
of the National Council of 
American-Soviet Friendship:

“The National Council of 
American-Soviet Friendship 
has enjoyed long association 
with Harry Freeman, Mana
ging Editor in New York, of 
TASS, Soviet Telegraph 
News Agency, who died on 
January 13th. ,

“It was a pleasure to do 
business with a highly re
sponsible journalist and a 
warm, friendly person. He 
received our news dispa
tches gladly and made cer
tain they were transmitted 
promptly. He made urgent 
solicitation from time to time 
of our statements on major 
events in the Soviet Union 
and we were pleased to re
spond.

“In his faithful service to 
TASS through many years 
he was building the bridge of 
friendship between the two 
countries.

“How gratifying it is that 
the Soviet Union recognized 
this signal contribution. Two 
years ago he was awarded 
the Order of Friendship of 
the Peoples by the Supreme 
Soviet of the U. S. S. R., 
together with Jessica Smith, 
then Editor of New World 
Review, and Vice Chairwom
an of the NCASF, an Order 
which it was also my privi
lege to receive in 1973. We 
have been honored to be in 
the company of our dear 
friend, Harry Freeman.”
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Pramogų kalendorius

KOVO 5 D.
New Yorko Lietuvių Mote

rų Klubas minės Kovo Aš- 
tunt aja-Tarptautinę Moters 
Diena, Laisvės salėje, 102-02 
Liberty Avė., Ozone Park, 
N. Y. Apie valanda ir pobū
vio programa pranešime vė
liau.

“LAISVĖS”
DIREKTORIAMS

Direktorių posėdis įvyks 
pirmadienį, sausio 30 d., 2 
vai. po pietų, Laisvės salėje.

A. Rainienė, Sekr.

Albany, N. Y. — New 
Yorko Advokatų Susivieniji
mas išleido labai naudinga 
brošiūra “If You Have an 
Auto Accident.” Joje nuro
doma, ka turi daryti, jeigu 
turi automobilio avarija. Ja 

t galima gauti veltui, kreipian- 
i t is šiuo adresu: New York 
Bar Association, One Eik

, St., Albany, N. Y. 12207.

Women in the News
“Of all the wonders of the 
world, both great and small, 
People are by far the most 
wonderful of all!”

EDITH SEGAL

A people’s poet, Edith Se
gal, recited these lines to a 
mass meeting, Jan. 9, honor
ing her for many years of 
devotion to the progressive 
workers’ movement in the 
USA and around the world. 
She explained that her latest 
book of poetry is Entitled 
“The Greatest Wonder!”

Edith Segal is also a crea
tive dancer, who has taught 
and influenced many young 
Americans and others.

* * *
Women in increasing num

bers are enjoying fishing and 
hunting. A 1976 Nielsen sur
vey shows that 21 million 
American women fish, up 
from nine million in 1970. 
Women hunters increased 
from 869,000 to 1,414,000 
during the same period.

* * *

Sally K. Ride, possible astronaut.

The New York Times says 
that when American astro
nauts and Soviet cosmonauts 
shook hands in space two 
summers ago, it was man to 
man. In the next symbolic 
joining of humanity—now 
scheduled for some time in 
the 1980’s—that won’t neces
sarily be so. Women have 
been members of the Soviet 
space corps for years, and 
now the National Aeronau
tics and Space Administra
tion hopes to include some 
too. Among the 35 candida
tes named for astronaut 
training last week were 6 
women. Use




