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A. BIMBA

Kinijos vadai klydo, many
dami, kad jie vietnamiečiams 
duos “kruviną pamoką” be 
griežčiausio iš jų pusės pasi
priešinimo. Visi pranešimai 
liudija, kad visur agreso
riams tenka susidurti su aš
triausiu pasipriešinimu, kad 
ir jie gauna tokią pat baisią, 
kruviną pamoką, kad karo 
laukuose nemažiau krinta ir 
įsiveržėlių. Dabar jau aišku, 
kad įsiveržėliai už savo nepa
teisinamą, beprotišką žygį 
sumoka labai, labai aukšta 
kaina savo krauju ir gyvybė
mis. Šiuo savo žygiu jie ant 
savo galvos užsitraukė visos 
žmonijos griežčiausią pa
smerkimą. Visoje planetoje 
neatsirado tautos, šalies, ar 
valstybės, kuri būtų šią ag
resiją prieš Vietnamą nors 
bandžiusi teisinti ir ginti.

□
Tikėsite ar ne, bet štai 

žodis žodin iš Chicagos kuni
gų "Draugo” 27 dienos veda
mojo:

"Pirmųjų krikščionybės 
amžių rašytojas Tertulionas 

-kad persekio
jimai yra krikščionybės sėk
la. Ir persekiojimai tęsiasi 
per visą krikščionybės istori
ją. Jeigu tarpais ir yra ra
miau, tai net tada atsiranda 
žmonių, krikščionių tarpe 
vieni kitus persekiojančių. 
Net evangelinis mokslas ar 
krašto įpročiai sudaro nesu
tarimų ar nesusipratimų 
priežastis.”

Čia tai jau netiesa:
Ir tai, girdi "žmogiška,” 

gal krikščioniška, bet ne 
žmogiška.

Atvirai pasakysiu, kad šios 
tiesos apie krikščionis ir 
krikščionybę pripažinimo 
niekados nesitikėjau sulaukti 
iš tėvų marijonų organo re
daktorių lūpų.

Iš istorijos žinome, kad 
jokios kitos religijos išpažin
tojai nėra pasižymėję tokiais 
persekiojimais bei žiauru
mais, kokiais pasižymėjo 
krikščionys. Jau nekalbant 
Viduramžiuose siautėjusią 
inkviziciją, kai žmonės būda
vo deginami ant laužo, dar 
mūsų amžiuje, dar mūsų 
atminime turėjome net du 
pasaulinius krikščionių prieš 
krikščionis karus, kuriuose 
žmonės buvo žudomi ne šim
tais, ne tūkstančiais, bet 
tiesiog milijonais.

Aukštose vietose yra ame
rikiečių, kurie kažin kaip 
įsivaizduoja, kad branduoli
nių ginklų apribojimo sutar
tis (SALT II) būtų naudinga 
tiktai Tarybų Sąjungai. Tai 
perdėm klaidingas įsivaizda
vimas. Ne tik apribojimas 
branduolinių ginklų, bet visų 
jų sunaikinimas ir ėjimas 
prie visuotino, pilno nusigin
klavimo reikalingas visoms 
šalims ir visiems žmonėms 
visame pasaulyje.

Priėmimas ir pasirašymas 
SALT II būtų didelis, istori
nis žingsnis linkui to didžio
jo tikslo. Tęsimas ginklavi
mosi varžybų vestų žmoniją į 
savižudybę.

Labai blogos 
ekonominės 
perspektyvos

Washingtonas. — Valdžios 
raportas apie šios šalies eko
nominę kryptį labai pesimis- 

j tiškas. Jis parodo, kad mūsų 
ekonomika sausio mėnesį nu
krito net 1.2 procento. Tai iš 
eilės trečias mėnuo, kai ša
lies ekonominė padėtis | 
smunka, blogėja. Vėl plačiai 
kalbama apie ateinančią eko
nominę recesiją.

Kaip į tai žiūri vyriausybė?? 
Ji džiaugiasi. Ji sako, kadį 
kova su infliacija pagaliau ■ 
pradeda sektis nugalėti.

Ypatingai statyba sausio 
mėnesį sumažėjo. Jai išleista 
3.5 procento mažiau lėšų. 
Mažiau statybos, mažiau 
darbų, daugiau bedarbių.

Washingtonas. — Ameri
kos valdžia pasiuntė patari
mą amerikiečiams Ugandoje, 
kad jie iš ten tuojau išsi
kraustytų. Ugandoje esą 
apie 100 amerikiečių, o šaly
je didelis neramumas.

Kai šiuos žodžius rašau, 
per radiją iš Washingtono 
praneša, kad mūsų preziden
tas Carteris dar šios savaitės 
pabaigoje skubiai šaus į Vi
durio Rytus. Jis ten bandys 
vietoj išlyginti tarp Izraelio 
ir Egipto esamus skirtumus.

Reikia pripažinti, kad šiuo 
savo žygiu prezidentas paro
do savo didelį užsispyrimą be 
svyravimo pasiekti pasibrėž- 
tą tikslą. Jis čia rizikuoja 
labai daug. Jeigu jis laimės, 
jo prestižas kaip šalies vado, 
daugelio stebėtojų nuomone, 
labai pakils. O jeigu pralai
mės, jam net bus sunku 
demokratų suvažiavime lai
mėti nominacijas į preziden
tus antram terminui. Taigi, 
prezidentas vyksta į Vidurio 
Rytus su dideliais išrokavi- 
mais ir aukštomis viltimis.□

Kalbant apie prezidentą, 
labai nepagrįstai jis kaltina
mas nesistengimu išgelbėti 
Irano šacho (karaliaus) ir jo 
režimo. Jis tą monarchišką 
nutvėrimą laikė savo ir šios 
šalies geriausiu bičiuliu ir 
talkininku, ir iki paskutinės 
dienos buvo pasiruošęs už jį 
paguldyti galvą. Bet visos jo 
pastangos buvo veltui. Var
giai visame pasaulyje randa
si kitas aukštoje vietoje sė
dintis asmuo, kuris labiau už 
mūsų prezidentą apgailėtų 
šacho likimą.

□
O štai kovo 4 d. praneši

mas tiesiai iš Londono. Jame 
kalbama apie prostitutes. Jų 
vadovė panelė Helen 
Buckingham per kai kuriuos 
parlamento narius įteikė su
manymą (bilių), kuriame siū
loma žymiai sušvelninti įsta
tymus, varžančius prostitut- 
namių biznį, bei draudžian
čius prostitutėms Londono!
gatvėse, verbuoti sau kostu- 
merius.

Panelė Buckingham, girdi, į 
įspėjo, kad jeigu bilius bus ; 
parlamento atmestas, tuo- : 
jaus bus paskelbti vardai ir | 
pavardės vyrų, kurie sėdį' 
aukštose vietose valdžioje, ! 
bažnyčiose ir sinagogose yra 
pasinaudoję prostitučių pa- ( 
slaugomis.

Tokių prajovų istorija gal | 
dar nebuvo girdėjusi.

Tarybų Lietuvos liaudis su Vietnamo 
liaudimi prieš Kinijos agresiją

Busimoji Chicagos
miesto

Nuotraukoje: mitingo Vilniaus dirbinių gamykloje bendras vaizdas.
t V. Gulevičiaus (ELTA) nuotr.

Vilnius.—Kai tik Tarybų Lietuvą pasiekė žinia apie Kinijos ginkluotų jėgų įsiveržimą 
į Vietnamo Socialistinę Respubliką, visur spontaniškai įvyko darbo žmonių 
susirinkimą išreiškimui Vietnamo liaudžiai solidarumo ir linkėjimo tą agresiją 
sėkmingai atmušti. Antai sausio 19 dieną tokie susirinkimai įvyko Vilniaus 
plastmasinių dirbinių gamykloje, Kaune Spalio 50-mečio dirbtinio pluošto gamykloje, 
Kauno pieno kombinate ir duonos kepimo įmonių susivienijime, Sergėnų keramikos 
gamykloje, Jonavos azoto trąšų gamykloje ir t. t.

Visuose mitinguose buvo priimtos rezoliucijos, griežtai pasmerkiančios Kinijos 
agresiją ir pareiškiančios Vietnamo liaudžiai solidarumą.

I

Daugelyje miestųIspanijoje rinkimai į
parlamentą nieko nepakeitė

Madridas. — Kovo 2 rinki
mai į parlamentą parodė, 
kad premjero Adolfo Suare- 
zo vadovaujama partija De
mokratinio Centro Sąjunga 
pasilieka stambiausia partija 
Ispanijoje, kad jai teks suda
ryti naują vyriausybę ir atei
nančiais ketveriais metais 
kraštui vadovauti. Bet ir 
naujojo parlamento svar
biausiame Atstovų bute ji 
neturi daugumos—trūksta 8 
narių. Iš 350 narių ji teturi 
167. Jai pavyko daugumą 
laimėti tiktai parlamento Se
nate—iš 208 narių ji čia turi 
119.

Prieš rinkimus buvo gar
siai pranašaujama, kad šį 
kartą juos lengvai laimės 
antroji stambiausia partija— 
Socialistų Partija. Bet jai 
nepavyko. Atstovų bute ji 
savo narių skaičių tepadidino 
2 nariais ir dabar turi 121 
narį. Jos vadovybė rinkimų 
rezultatais, aišku, labai nusi
vylusi.

Ispanijos trečioji stambiau
sia partija—Komunistų par
tija irgi negali labai didžiuo
tis rinkimų rezultatais. Ji 
irgi savo atstovų skaičių te
padidino dviem nariais ir 
Atstovų bute dabar turi 22 
narius.

Naujai įsikūrusi dešiniųjų 
jėgų taip vadinama Demo
kratinė koalicija, kuri vedė 
gana triukšmingą rinkiminę 
kampaniją, teišrinko 10 na
rių.

“LAISVĖS” BENDROVĖS DIREKTORIŲ 
ruošiama

Ekskursija Į Tarybų Lietuvą
Šiuomi mūsų skaitytojams ir rėmėjams praneša

me, kad ekskursijos laikas pakeistas—išvyks 
birželio 29 d. ir grįš į New Yorką liepos 14 d. 
Lietuvoje bus nuo liepos 1 d. iki liepos 10 d.

Kaina $1,475.
Prašome visų, kurie nori važiuoti, greit užsakyti 

vietą, prisiunčiant $100 užstato.
Sustojimai bus Maskvoje, Leningrade ir Helsin

kyje. Lietuvoje bus 10 dienų.
Visais reikalais kreipkitės į:

“LXISVES*' administraciją
102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y. 11417

Felipe Gonzales, 
Socialistų vadas

Už kelių dienų parlamen
tas susirinks ir aptars prem
jero Suarezo sudarytos nau
josios vyriausybės sąstatą. 
Manoma, kad premjerui ne
bus jokio vargo laimėti užgy- 
rimą.

REIKĖSIĄ NET 50
BILIJONU DOLERIŲ

Washingtonas. — Aplinkos 
apsaugos agentūra sako, kad 
pašalinimas arba išvalymas 
pavojingų chemiškų išmatų 
kainuotų mažiausia 50 bilijo
nų dolerių. Šiandien visoje 
šalyje tokių vietų yra apie 
2,000!

Įvyks 
demonstracijos

Už darbus jaunimui komi
tetas praneša, kad balandžio 
4 dieną visuose šios šalies 
didmiesčiuose įvyks masinės 
jaunimo demonstracijos. Jau 
dabar prie jų uoliai ruošia
masi. Tokios demonstracijos 
jau planuojamos penkiolikoje 
miestų.

Komitetas atsišaukia į vi
sus amerikiečius šias de
monstracijas padaryti masi
nėmis tikra to žodžio pras
me. Tegu pamato vyriausybė 
ir Kongresas, kad trys mili
jonai jaunų bedarbių negali 
būti pamiršti.

Už balandžio 4 d. demon
stracijas yra pasisakę daugy
bė įvairių įstaigų, darbo uni
jų, šiaip liaudies organizacijų 
ir visuomenininkų.

Miesto meras
laimėjo

Dennis Kucinich

Cleveland, Ohio. — Šio 
didmiesčio meras Dennis Ku
cinich labai patenkintas įvy
kusių balsavimų rezultatais. 
Miesto piliečiai užgyrė jo du 
svarbius pasiūlymus: pakelti 
valdžiai mokesčius nuo paja
mų ir neparduoti privatiškai 
kompanijai miesto elektrinės 
energijos gaminimo įmonės. 
Jo pasiūlymams priešinosi 
stambusis kapitalas.

Už mokesčių pakėlimą bu
vo paduota 68 balsai, o už 
nepardavimą įmonės 64 bal
sai.

Chicago, Ill. — Chicaga po į 
New Yorko yra antrasis šios' 
šalies didžiausias miestas, j 
Prieš kelias dienas joje įvyko 
tam tikras politinis stebuk
las. Demokratų partijos pir
miniuose balsavimuose, tai 
yra nominacijose kandidato į 
miesto merus, laimėjo Mrs. 
Jame J. Byrne, 44 metų 
amžiaus veikėja.

Per paskutinius 48 metus 
šis didmiestis buvo valdomas 
gerai pateptos Demokratų 
partijos mašinos. Laimėji
mas šios partijos nominacijos 
beveik reiškia tą patį kaip 
išrinkimą miesto meru. Tai
gi, beveik užtikrinta, kad 
Mrs. Byrne bus išrinkta Chi
cagos mere (majore)! Tai 
būtų pirmas toks atsitikimas 
šios šalies didmiesčių istori
joje.

Mes sakeme, kad Mrs. 
Byrne laimėjimas panašu į 
politinį stebuklą. Kodėl? Ogi 
todėl, kad ji nominacijas lai
mėjo prieš Demokratų parti
jos mašinos norus ir valią. 
Mašinos kandidatu buvo da
bartinis miesto meras Mi
chael A. Bilandic.

Per dešimtį metų Mrs. 
Byrne buvo miesto valdžioje 
ir ėjo vienos įstaigos komi- 
sionierės pareigas. Bet ji 
1977 metais išdrįso merą 
Bilandic pakritikuoti, ir tapo, 
be jokių ceremonijų, išmesta 
laukan. Žinoma, jinai ant 
mero smarkiai supyko ir nu
sprendė jam atsimokėti— 
Demokratų partijos pirmi
niuose pasiūlyti save kandi

Tarybų Sąjungos prezidentas 
griežtai pasmerkė Kinijos 
agresiją prieš Vietnamą

Maskva. — Tarybų Sąjun
gos prezidentas Leonidas 
Brežnevas savo plačioje kal
boje Kremliuje naminiais ir 
pasauliniais reikalais griež
čiausiai pasmerkė Kinijos įsi
veržimą į Vietnamo Socialis
tinę Respubliką. Jis šioje jų 
didvyriškoje kovoje prieš ag
resorius pareiškė Tarybų Są
jungos valdžios ir liaudies 
pilniausią solidarumą Vietna
mo vyriausybei ir liaudžiai.

"Tarybiniai žmonės kartu 
su viso pasaulio taiką mylin- 
čiaisiais žmonėmis,” sakė 
Brežnevas, “reikalauja Kini
jos tuojau šią banditišką ag
resiją prieš Vietnamą nu
traukti ir ištraukti visas savo 
karines jėgas iki paskutinio 
kareivio. Jis sakė, kad ši 
Kinijos eiga taikai sudaro 
didelį pavojų. Tačiau prezi
dentas Brežnevas savo kal
boje nežadėjo prieš Kiniją 
imtis kokių nors karinių žy
gių.

Savo kalboje prez. Brežne
vas prisiminė ir apie Tarybų 
Sąjungos santykius su Jung
tinėmis Valstijomis. Jis sa
kė, kad jau greitoje ateityje 
dėl branduolinių ginklų apri
bojimo bus susitarta.

New Delhi, Indija. — Bu
vusią Indijos premjerę Indi
ra Gandhi, ir sūnų Sanjay 
Gandhi nubaudė dviejų metų 
sunkiųjų darbų kalėjimu. Jie 
paleisti po užstatu ir apeliuos 
į aukštesnį teismą.

ajorė

jame M. Byrne

date į miesto merus. Pasisiū
lė ir laimėjo!

Šiuos žodžius rašant, dar 
nežinia, ką dabar darys me
ras Bilandic ir jo kolegos: 
rems jos kandidatūrą, ar 
turės savo kandidatą?

Tuo tarpu prezidentas Car
teris jau atsiuntė Mrs. Byrne 
sveikinimą ir linkėjimus lai
mėti rinkimus. Tai gerai 
kandidatei parama.

Apie kandidatės programą 
ir įvairiais klausimais nusi
statymą kol kas nieko nesa
koma. Jos konkurentu rinki
muose bus Republikonų par
tijos kandidatas bankininkas 
Wallace D. Johnson.

Prez. L. Brežnevas 
kalba Kremliuje

Papirkinėjo 
amerikiečius

Iš Irano pranešama, kad 
ten valdžios archyvuose esą 
surasta dokumentų, kurie 
parodo, kad šacho režimas 
laimėjimui pritarimo naudojo 
amerikiečių papirkinėjimą. 
Riebių kyšių esą gavę laik
raščių reporteriai, kongres- 
manai ir šiaip politikieriai. 
Kol kas kyšių gavusių vardai 
ir pavardės neskelbiami.



2-RAS PUSLAPIS “LAISVĖ” PENKTADIENIS, KOVO [MARCH] 9, 1979

LU I C 17 V LITHUANIAN
1 3 V Ii WEEKLY

PUBLISHED BY THE LITHUANIAN COOPERATIVE 
PUBLISHING SOCIETY, INC.

Published Fridays, except in case of holidays
102-02 LIBERTY AVENUE, OZONE PARK, N. Y. 11417

Entered as second class matter at the Post Office of Jamaica, N. Y.
Established April 5, 1911 - ANTHONY BIMBA, Editor

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year $10.00 
Canada, Lat. Amer., per year $10.00 
Foreign countries, per year $12.00

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

Nepateisinamas neveiklumas
Praeitų metų pabaigoje daug ameAkięčių sakė: Palauki

te, turėkite kantrybės, po naujų metų susirinks naujasis 
Kongresas. Jo sąstate yra nemažai liberališko nusistatymo 
žmonių, kurie supranta mūsų ekonomines bėdas. Jie mūsų 
nesuvils. Pačioje sesijos pradžioje tie žmonės paskelbs 
begailestingą kovą ir kainų kilimui, ir infliacijai ir kitoms 
visoms ekonominėms negerovėms!

Bet 96-asis Kongresas jau gerokas laikas posėdžiauja. 
Kur tie mūsų liberalai, tie tariami liaudies draugai ir 
bičiuliai su savo žadėtomis kovomis prieš tas visas 
negeroves? Absoliutiška tyla. Kongresas nė iš vietos 
nesijudina. Tuo tarpu tos negerovės dar tebekyla, dar 
tebesunkėja liaudies pečiams.

Negalima didžiuotis ir galingu darbo unijų judėjimu. 
Tiesa, vienas kitas jų vadas, net ir pats jų galva George 
Meany kartas nuo karto prasitaria apie nepasitenkinimą 
vyriausybe ir Kongresu, bet tai ir viskas. Kol kas nė 
žingsnio toliau. O zurzėjimo ir nusiskundimo neužtenka. 
Reikalinga veikla, kova, o to iš organizuotų darbininkų 
pusės dar vis nematyt.

Tvirtas pasitikėjimas 
Vietnamo liaudies laimėjimu

Kai vasario 17 dieną Kinijos ginkluotos jėgos įsiveržė į 
Vietnamo Socialistinę Respubliką, Tarybų Sąjungos vy
riausybė tą jos agresiją tuojau griežčiausiai pasmerkė. 
Savo pareiškime ji sako:

“Kinijos kariuomenei įsiveržus į Vietnamą, kuris tik 
neseniai atrėmė užsienio agresiją, negali būti abejingas nei 
vienas doras žmogus pasaulyje, nei viena suvereni 
valstybė. Šie agresyvūs veiksmai, prieštaraują SNO 
principams, grubiai pažeidžią tarptautinę teisę, visam 
pasauliui demaskuoja tikrąją Pekino hegemonistinės politi
kos Pietryčių Azijoje esmę. Bet koks nuolaidžiavimas 
tokiai politikai—tai nuolaidžiavimas smurtui ir diktatui, 
nuolaidžiavimas Kinijos vadovybės mėginimams įtraukti 
pasaulį į karą. Vietnamo Socialistinės Respublikos užpuoli
mas taip pat parodė, ko verti Kinijos vadovų tuščiažodžia
vimai apie mažų'ir vidutinių valstybių, kurių “užtarėju” 
mėgina dėtis Pekinas, interesų gynimą.

Didvyriškoji Vietnamo liaudis, tapusi naujos agresijos 
auka, sugebės apsiginti ir šį kartą, tuo labiau, kad ji turi 
patikimų bičiulių. Tarybų Sąjunga įvykdys įsipareigojimus, 
prisiimtus pagal TSRS ir VSR draugystės ir bendradarbia
vimo sutartį.

Tie, kas lemia politiką Pekine, turi sustoti, kol ne vėlu. 
Kinų tautai, kaip ir kitoms tautoms, reikalinga taika, o ne 
karas. Visa atsakomybė už tolesnę Pekino agresiją 
Vietnamo Socialistinės Respublikos atžvilgiu teks dabarti
nei Kinijos vadovybei.

Tarybų Sąjunga ryžtingai reikalauja nutraukti agresiją ir 
nedelsiant išvesti Kinijos kariuomenę iš Vietnamo Socialis
tinės Respublikos teritorijos.

Šalin rankas nuo socialistinio Vietnamo!"

Tikėkime, kad taip neatsitiks
Iš Washington© ir Maskvos į pasaulį sklinda optimistiš

kos, džiugios žinios, kad tarp Tarybų Sąjungos ir Jungtinių 
Valstijų jau čia pat susitarimas dėl branduolinių ginklų 
apribojimo, vadinamas “SALT II.” Praeitos savaitės 
pabaigoje tą storai pabrėžė Tarybų Sąjungos prezidentas 
Leonidas Brežnevas. Tos pačios nuomonės yra šios šalies 
vyriausybės vadovaujantys žmonės. Dabar beveik tiktai 
liekąs klausimas, kada ir kur prezidentai Carteris ir 
Brežnevas susitiks ir tą sutartį oficialiai užgirs ir pasirašys.

Bet SALT II dar negalios, kol jos neužgirs JAV 
Kongresas. O čia dar visko gali būti. Antai plačiai 
skaitomas ir rimtu laikomas žurnalas “The New Republic” 
(vasario 17 d.) pranašauja, kad sutartis Kongrese nepraeis, 
kad ją dauguma kongreso narių atmes. Žurnalas sako, kad 
jau gerokas laikas kuoenergingiausiai dešiniosios, reakci
nės jėgos, vadovaujamos senatorių Jackson, Goldwater ir 
kitų, mobilizuojąs! prieš SALT II. Neseniai įvykus 
Republikonų partijos vadų plati konferencija taip pat 
pasisakius už “mirtiną” kovą prieš sutartį. Na, o nėra jokia 
paslaptis, kad Pentagono militaristai sutarčiai griežčiausiai 
priešingi. Praeitą gruodį net 170 į pensiją išėjusių generolų 
ir admirolų pasiuntė prezidentui Carter laišką, kuriame jie 
sutartį pasmerkia ir reikalauja jos išsižadėti. Žurnalas 
sako, kad sutarties oponentų nuraminimui prezidentas 
Carteris padarė jiems didelę nuolaidą, savo biudžete 
siūlydamas ginklavimosi reikalams sumas žymiai padidinti. 
Bet vargiai ką tas pagelbės ...

Tikėkime, kad taip neatsitiks, kad žurnalo pranašyste 
neišsipildys, kad reakcininkai Kongrese nelaimės. Jų 
laimėjimas reikštų visai žmonijai didžiausią nelaime. SALT 
II atmetimas plačiausiai atidarytų duris į naujas, didžiau
sios branduolinio ginklavimosi varžybas ir ant žmonijos 
galvų iškiltų baisiausias naujo pasaulinio karo pavojus.

• FANTASTIKOS 
MUZIEJUS

Šveicarijoje įsteigtas pirma
sis pasaulyje fantastikos mu
ziejus. Čia yra viso pasaulio

įžymių rašytojų fantastiniai kū
riniai, taip pat daugybė iliust
racijų. Periodiką, skelbiančią 
mokslinės fantastikos kūri
nius, muziejus reguliariai gau
na iš TSRS, JAV, Japonijos. Ir 
kitų šalių.

Kas ką rašo ir sako
gumą, lenininės tautų drau
gystės politikos triumfą.

Mūsų draugija įvairiausio
mis formomis palaiko ryšius 
su 62 užsienio šalimis. Tokių 
formų tarpe pirmoje eilėje 
paminėtini kompleksiniai 
renginiai užsienyje—drau
gystės mėnesiai, savaitės, 
dienos. Tokiu būdu mūsų 
respublika praėjusiais metais 
buvo reprezentuota dešimty
je šalių: Lenkijoje, Čekoslo
vakijoje, Konge, Jugoslavi
joje, Italijoje, Austrijoje ir 
kitur.

. . . Praėjusiais metais 
18-oje šalių buvo surengtos 
36 įvairaus pobūdžio paro
dos . . .

1978 metais respublikoje 
išleista septyniomis užsienio 
kalbomis informacinio bei 
propagandinio pobūdžio me
džiaga buvo išsiuntinėta į 62 
šalis tarybinio mokslo ir kul
tūros namams, tarybinės 
kultūros centrams, draugys
tės su TSRS draugijoms, 
bibliotekoms užsienyje. Ta
rybinių draugystės draugijų 
sąjungos atstovybėms. Tai 
politinė, grožinė ir informaci
nė literatūra, meno kūrinių 
reprodukcijos, bukletai, atvi
rukai, plokštelės, diapozity- 
vai, lietuviškos muzikos 
magnetofono įrašai, doku
mentiniai bei vaizdiniai fil
mai apie Tarybų Lietuvą.

Plečiant kultūrinius tautų 
ryšius pernai respublikoje 
buvo eksponuotos 47 įvai
raus pobūdžio parodos, at
vežtos iš 13 valstybių.

Šie darbai sava dalele įsi
lieja į bendras tautų pastan
gas, kad žemėje visada vy
rautų taika, tautų savitarpio 
supratimas ir įvairiapusiškas 
bendradarbiavimas.”

SMETONINIS 
GALVOČIUS 
PRANAŠAUJA NAUJĄ 
TARYBINEI
SANTVARKAI PAVOJŲ

Vytautas Meškauskas savo 
vedamajame “Irano pavyz
dys” Clevelando smetoninkų 
“Dirvoje” (vas. 22 d.), giliai 
apverkęs Jungtinių Valstijų 
politikos didelį pralaimėjimą 
Irane, džiaugiasi:

“Irano įvykiai parodo, kad 
jokia kariuomenė ir jokia 
saugumo sistema ilgainiui 
negali išlaikyti režimo kuris 
nusibodo. Ir jei taip, kaip 
atrodo sovietinio režimo per
spektyvos? Klausimas tuo la
biau vietoje, nes viena iš 
Khomeini idėjų yra sudaryti 
islaminių tautų bendruome
nę, o Sovietų Sąjungos ma
hometonai sudaro 5-tą savo 
gausumu grupę po Indonezi
jos, Pakistano, Indijos ir 
Bangladešo. Sovietijoje jie 
sudaro šešių respublikų gy
ventojų daugumą, kartu suė
mus—per 80 mil. gyventojų. 
Jie daug greičiau dauginasi 
kaip rusai ir dar šiame šimt
metyje galėtų pasiekti net 
100 milijonų skaičių. Pra
džioje Maskva nelaikė Islamo 
rimtu priešu. Juk šiaip ar 
taip Islamas nėra kokia ab
strakti religija, kuri galėtų 
prisitaikyti bekintančioms 
gyvenimo sąlygoms, bet 610 
metais Mahometui iš dan
gaus duotas gyvenimo bū
das—Koranas, kurį šiandien 
sunku imti pažodžiui. Nepai
sant to, jo pasekėjų skaičius 
auga. Milijonams Korąnas 
yra geresnis pasirinkimas 
negu Lenino raštai.”

Mums gi atrodo, kad kaip 
visos kitos pranašystės apie 
Tarybų Sąjungos subyrėjimą 
iš vidaus subyrėjo, taip ne
laimingo Vytauto šią prana
šystę margis nusineš and 
uodegos. Islaminių tautų 
žmonės yra tokie pat kaip 
kitų tautų. Jie yra Tarybų 
Sąjungos piliečiai ir patriotai 
kaip rusai, Ukrainai, lietu
viai, latviai, gruzinai ir visi 
kiti. Pėda pėdon su kitais

SAKO, POPIEŽIUS 
JONAS PAULIUS II 
KALBA IR RUSIŠKAI

Kanadiečių klerikalų “Tė
viškės žiburiai” (vas. 15 d.) 
cituoja Romos dienraštį “H 
Tempo” (sausio 5 d.):

“Vakar Vatikane įvyko dar 
niekad istorijoje nepasitaikęs 
faktas—pirmą kartą rusų 
kalba čia buvo panaudota 
oficialiame diplomatiniame 
pokalbyje. Apie dvi valandas 
popiežius be vertėjo kalbėjo
si su sovietų ministeriu Gro- 
myka rusiškai. Tai jau šeštas 
kartas, kai sovietų ministeris 
susitinka su Katalikų Bendri
jos galva. Pirmasis jo susiti
kimas su popiežium Pauliu 
Vl-ju įvyko 1965 m. Jungti
nėse Tautose New Yorke. Po 
to jis aplankė popiežiuų Vati
kane 1966, 1970, 1974 ir 1975 
m.

Sakoma, kad joks iki šiol 
buvęs Romos katalikų popie
žius nėra mokėjęs tiek kalbų, 
kiek moka šis lenkų kilmės 
Jonas Paulius II.

NORS PAVARGO, 
BET DŽIAUGIASI

Savaitraštyje “Gimtasis 
kraštas” (vas. 22 d.) praneši
me “Iš kelionių sugrįžus” 
rašoma:

“Į Vilnių sugrįžo respubli
kos nusipelnęs kolektyvas, 
Lietuvos kamerinis orkes
tras, kuris gastroliavo Jung
tinėse Amerikos Valstijose.

“Vakarinių naujienų” ko
respondentė J. Godunavičie- 
nė paprašė orkestro vadovą, 
LTSR liaudies artistą Saulių 
SONDECKĮ trumpai papasa
koti apie gastroles.

— Ši koncertinė kelionė 
buvo labai įdomi, plataus 
masto, drauge labai įtempta 
ir varginanti. Autobusu nu
važiavome daugiau kaip try
lika tūkstančių kilometrų, 
pradedant nuo Misisipės žio
čių iki Čikagos. Koncertai 
vyko beveik kas dieną, jį 
įvairiuose miestuose suren
gėme 25. JAV publika mus 
visur sutiko gerai ir nuošir
džiai, spauda nešykštėjo gra
žių atsiliepimų apie koncer
tus. Čikagoje, Bostone, New 
Yorke mums daug dėmesio 
rodė vietos lietuviai.

Kelionės nuovargis praeis, 
o įspūdžiai liks ilgam. Jautė
mės laimingi, atstovaudami 
Tarybų šalies menui, įnešę 
savo kuklų indėlį į TSRS ir 
JAV kultūrinį bendradarbia
vimą. Teko bendrauti ir su 
auditorija, beveik nieko arba 
nieko nežinančia apie Tarybų 
Lietuvą, jos meną, muziką, 
kultūrą. Per mus jie šį tą 
sužinojo, ir tai mums taip 
pat teikia džiaugsmo.”

TARYBŲ LIETUVOS 
RYŠIŲ SU PASAULIO 
ŠALIMIS PALAIKYMAS 
IR PLĖTIMAS

Kaip žinia, Lietuvoje jau 
daug metų veikia Lietuvos 
draugystės ir kultūrinių ry
šių su užsienio šalimis drau
gija. Jos pirmininku yra įžy
mus Lietuvos veikėjas Ra
mojus Petrauskas. Dienraš
tyje “Tiesa” vasario 16 d. jis 
pateikia gana platų straipsnį 
apie šios jo vadovaujamos 
draugijos tikslus ir kai ku
riuos pasiekimus.

Savo straipsnyje , “Drau
gystės adresai” Petrauskas, 
tarp kitko, sako:

“Lietuvos draugystės ir 
kultūrinių ryšių su užsienio 
šalimis draugijos tikslas— 
atskleisti užsieniečiams tiesą 
apie Tarybų Lietuvą, propa
guoti jos pasiekimus, tarybi
nį gyvenimo būdą, stiprinti 
tautų draugystę, kultūrinius 
saitus, žmonių asmeninius 
kontaktus. Draugijos ryšiai 
su užsieniečiais kasmet ple
čiasi ir stiprėja, patvirtinda
mi Helsinkio pasitarimo Bai
giamojo akto idėjų gyvybin

tarybiniais žmonėmis jie žen
gia į naują, dar laimingesnį, 
linksmesnį ir šviesesnį ryto
jų.

MENŠEVIKO AKYS 
BIJO ŠVIESOS

Chicagos menševikų “Nau
jienos” (vas. 20 d.) šaukia: 
“Jei ne pro duris, tai per 
kaminą. Sovietų ‘rojui’ liaup
sinti nusisamdę laisvo radijo 
stotį.”

Tai kasgi tokio baisaus toje 
Chicagoje atsitiko? Ogi:

“Šiomis dienomis, tradici
niai konservatyvioje Illinois 
šiaurvakarinėje srityje ra
miai veikusi WSFR radijo 
stotis pasiskelbė ir netrukus 
pradėjo transliuoti Maskvos 
radijo programas.

Programos, kurioms vado
vauja rusas pranešėjas Joe 
Adamov, anglų kalba per
duodamas žinias ir komenta
rus iš politinio gyvenimo 
(sovietų) Rusijoje, atsakinėja 
į klausimus apie kasdieninį 
gyvenimą tame krašte.”

Vadinasi, šiose programo
se amerikiečiai supažindina
mi su šiandieniniu gyvenimu 
Tarybų Sąjungoje—Tarybų 
Lietuvoje ir kitose tarybinė
se respublikose. WSFR radi
jo stoties vedėjus reikėtų už 
tų programų transliavimą tik 
šiltai pasveikinti, bet menše
vikas juos prakeikia.

Telegrama 
iš Lietuvos

PAMINĖTA 
RESPUBLIKINĖS 
BIBLIOTEKOS SUKAKTIS

Kovo 1 dieną Vilniuje Val
stybinės filharmonijos salėje 
įvyko iškilmingas Lietuvių 
nacionalinės bibliotekos še
šiasdešimtmečio minėjimas. 
Ši pirmoji valstybinė knygų 
saugykla Lietuvoje buvo ati
daryta Tarybų valdžios rū
pesčiu 1919 metų vasario 1 
dieną. Laikinosios revoliuci
nės darbininkų ir valstiečių 
vyriausybės pakviestas, jos 
pirmuoju vedėju dirbo žy
mus mokslininkas profeso
rius Eduardas Volteras.

Šiuo metu respublikinė bi
blioteka turi sukaupusi ketu
ris milijonus spaudinių, ku
riais naudojasi 32 tūkstančiai 
nuolatinių skaitytojų. Per 
metus bibliotekoje apsilanko 
apie pusė milijono žmonių. Iš 
viso pasaulio biblioteka per 
metus gauna 5,000 prenume
ruojamų periodinių ir tęsti
nių leidinių. Ir smalsiausio 
skaitytojo, ir mokslininko in
teresus gali patenkinti litua
nistikos fondai.

Biblioteka turi 22 skaityk
las, 26 sales, joje dirba 400 
žmonių.

Dabar Tarybų Lietuvoje 
veikia apie pusseptipto 
tūkstančio bibliotekų, kurio
se yra 85 milijonai knygų. Be 
to, 250 milijonų knygų yra 
respublikos gyventojų asme
ninėse bibliotekose.

Iškilmingame minėjime, 
kuriame dalyvavo respubli
kos vadovaujantys partiniai 
ir tarybiniai darbuotojai, 
mokslo ir kultūros veikėjai, 
svečiai iš broliškųjų respubli
kų, Į>uvo plačiai kalbama 
apie Tarybinės bibliotekinin
kystės pasiekimus ir ateities 
perspektyvas. Platų praneši
mą apie respublikinės biblio
tekos darbą padarė jos da
bartinis direktorius Jonas 
Baltušis.

V. Petkevičienė

Miami, Fla. — Kovo 2 
dieną čia policijos narkotikų 
agentai įsiveržė į mokytojo 
namą ir jį ir jo sūnų skau
džiai sumušė. O pasirodė, 
kad jie nekalti, kad agentai 
padarė klaidą ir įsiveržė į ne 
tą namą. Tais agentais žmo
nėse didelis pasipiktinimas.

Laiškas iš Vilniaus
>

MIELI LAISVIEČIAI!

Rašau šį laišką žiūrėdamas 
iš ligoninės lango į vasario 
saulės apšviestą užšalusios 
Nėries skardį, apdengtą 
sniegu, į baltus penkiaaukš
čius ir devynaukščius Žirmū
nų namus. Į ligoninę mane 
paguldė po sveikatos patikri
nimo, nes gydytojai susekė 
kažkokius sutrikimus širdies 
sferoje. Jaučiausi sveikas, 
bet ką gi, reikia gydytojų 
klausyti, jei jie pataria kiek 
“pasiremontuoti.” Tuo la
biau, kad galiu ir čia, ligoni
nės palatoje dirbti, net ra
miau negu namie, kur dažnai 
kas nors sutrukdo.

Šiuo metu turiu gana dide
lį darbą—redaguoju savo at
siminimų knygos “Dviejuose 
pasauliuose” lietuvišką teks
tą. Toji knyga 1974 metais 
išleista Maskvoje rusų kalba, 
o dabar ją norima išleisti 
lietuvių kalba Vilniuje.

Prieš keletą dienų teko 
dalyvauti mūsų Respubliki
nės bibliotekos 60-mečiui 
skirtos parodos atidaryme. 
Tai buvo Lietuvos didžiau
sios knygų turtinyčios su
kaktuvių iškilmių pradžia. 
Šiomis dienomis įvyks toms 
sukaktuvėms skirta konfe
rencija, o paskui iškilmingas 
vakaras. Žymėtina, kad tos 
centrinės respublikos biblio
tekos pagrindus padėjo 1918- 
1919 metais gyvavusios Ta
rybų Lietuvos vyriausybė, 
vadovaujama V. Mickevi
čiaus-Kapsuko. Pirmuoju bi
bliotekos vedėju buvo pa
skirtas profesorius E. Volte
ris, o knygų joje tebuvo tada 
vos apie 18 tūkstančių. Bur
žuazinės valdžios metais cen
trinė biblioteka neturėjo tin
kamų patalpų, o tautinin
kams viešpataujant ją nu
grūdo į “Pieno” centro, rūmų 
rūsį. 1939 metais biblioteko
je buvo apie 70 tūkstančių 
knygų. Tarybų Lietuvą atkū
rus Respublikinei bibliotekai 
paskirti buvusieji Pramonės 
rūmai Kaune, ir jos fondai 
metai iš metų didėjo. 1963 
metais Respublikinė bibliote
ka perkelta į specialiai pasta
tytus didingus rūmus, ku
riuose dabar susitelkė jau 3 
milijonai 600 tūkstančių kny
gų ir įvairių spausdinių. Šiuo 
metu biblioteka turi 32 tūks
tančius nuolatinių skaitytojų 
ir daugiau kaip tūkstantį 
tarpbibliotekinių abonentų 
(jiems kasmet išduodama 1,8 
milijono spausdinių). Kasmet 
bibliotekos fondai pasipildo 
apie 160 tūkstančių vienetų 
spausdinių. Didžiuliai rūmai 
netrukus bus perpildyti, tad 
projektuojama greta jų sta
tyti didžiulę naują knygų 
saugyklą.

Carter: “No, no! You go that way!"

Respublikinėje bibliotekoje 
ne tik nuolat pilna skaitan
čiųjų, ypač studentų, bet jos 
patalpose viena po kitos ren
giamos įvairių rašytojų su
kaktuvinės bei kitokių progų 
parodos, konferencijų salėje 
dažnai įvyksta įvairūs vaka
rai, sukaktuvių minėjimai.

Nors trumpai tada gyvavu
si Tarybų Lietuvos vyriausy
bė, nežiūrint sunkiausių są
lygų ir nuolatinės grėsmės iš 
tarptautinės intervencijos 
pusės, suspėjo atlikti reikš
mingus darbus kultūros sri
tyje. Tai ji savo pirmaisiais 
gyvavimo mėnesiais atkūrė 
Vilniaus universitetą, steigė 
naujas mokyklas, įkūrė Cen
trinę biblioteką, o taip pat 
Etnografijos muziejų, kurio 
direktoriumi paskyrė dakta
rą Joną Basanavičių.

Didelį liūdesį suteikė neti
kėta žinia apie gero draugo 
ir nuoširdaus Lietuvos bičiu
lio rusų rašytojo Nikalojaus 
Tichonovo mirtį, jam einant 
83-sius metus. Tai didelis 
poetas ir daugelio prozos 
knygų autorius. Daug kelia- 
vis po Tarybų šalies respu
blikas ir užsienio šalis, jis 
buvo nuoširdus tautų drau
gystės dainius. Susipažinau 
1937 metais, kai rašytojų ir 
žurnalistų delegacijos sąsta
te jis lankėsi Lietuvoje. Vė
liau, po karo per Lietuvių 
literatūros dekadas Maskvo
je Tichonovas susipažino ir 
susidraugavo su visa eile 
lietuvių rašytojų, o 1950 me
tais buvo mūsų svečiu Lietu
voje, kurią nuoširdžiai pami
lo. Svarbiausias jo įnašas į 
lietuvių literatūros pažinimą 
ir populiarinimą yra meis
triškai atliktas A. Baranaus
ko “Anykščių šilelio” verti
mas į rusų kalbą.

Pats buvęs keturių karų 
dalyvis, N. Tichonovas gerai 
pažino karo baisenybes ir 
tapo uolus kvotojas už taiką. 
Įsikūrus 1949 metais Tarybi
niam Taikos gynimo komite
tui, jį išrinko komiteto pirmi
ninku ir tas pareigas ėjo ligi 
pat mirties. Šviesus to didžio 
poeto ir kovotojo už taiką 
atminimas neišblės mūsų šir
dyse.

Beje, vakar pasiunčiau 
sveikinimo telegramą įžy
miam lenkų poetui ir rašyto
jui, taip pat uoliam kovotojui 
už taiką Jaroslavui Ivaškevi
čiui, kuriam kaip tik sukako 
85 metai.

Tai tokiomis naujienomis 
panorau pasidalinti ir palin
kėti Jums geros sveikatos 
bei sėkmės ir džiaugsmo gy
venime ir darbuose.

Justas Paleckis 
Vilnius,

1979.11.21.
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ŽYMUSIS AMERIKOS RAŠYTOJAS IR LIETUVIAI

Upton Sinclairio 
laiškai “Laisvėje”

Kaip žinia, garsusis U. 
Sinclair romanas “Raistas” 
(The Jungle) lietuviškai pasi
rodė 1908 m. Chicagoje ir 
Vilniuje (Lietuvoje jis buvo 
pavadintas “Pelkės”). Šimtai 
Amerikos lietuvių skaitė ta
da šį kūrinį, vėliau (apie 1914 
m.) matė jo motyvais sukur
tą kinofilmą.

1. Naujas “Raisto” 
leidimas

Tačiau į Ameriką jau po 
1908 m. atvyko tūkstančiai 
naujų išeivių iš Lietuvos, 
pačioje Amerikoje išaugo 
nauja jau čia gimusių karta. 
Reikėjo, kad ir šie lietuviai 
susipažintų su U. Sinclair 
kūriniu, taip teisingai, su 
tokia gilia žmogiška simpati
ja vaizdavusiu Čikagos lietu
vių gyvenimą garsiosiose 
skerdyklose. Juolab, kad ir 
slenkant dešimtmečiam tas 
romanas neprarado nei ak
tualumo, nei tikroviškumo.

Vienas “Laisvės” skaityto
jas ir korespondentas iš Či
kagos 1939 m. rašė, jog 
gyvenimas Čikagos skerdyk
lų rajone ne ką pasikeitęs, 
nors nuo U. Sinclair vaizduo
jamų laikų praėjo kelias-de- 
šimt metų. “Town of Lake 
kolonija—nurodė autorius,— 
pusėtinai suvarginta, apleis
ta, viena iš biedniausių apgy
venta miesto dalis.” (“L”, 
1939, bal. 17, Nr. 90). Tiktai 
skerdyklų darbininkai susi
būrę į unijas kovoja už savo 
teises ir žmogišką gyvenimą.

Be to, 1908 m. “Raisto” 
vertimas buvo nepilnas, su 
svarbiais praleidimais. Beje, 
1938 m. U. Sinclairiui suėjo 
60 metų. Susidėjus tokioms 
aplinkybėms, Lietuvių Lite
ratūros Draugija (LLD) bei 
“Laisvės” redakcija ėmėsi iš 
naujo supažindinti lietuvių 
skaitytojus su šiuo U. Sin
clair romanu.

1939 m. “Laisvės” laikraš
tis savo skiltyse pradėjo 
spausdinti pataisytą ir papil
dytą “Raisto” vertimą (baig
tas spausdinti 1939 v as . 27, 
Nr. 49).

2. “Brangūs draugai”
Pradėjus skelbti “Raistą”, 

“Laisvėje,” LLD kreipėsi į 
U. Sinclair}. Netrukus (1939. 
11.20 d.) rašytojas LLD var
du atsiuntė laišką iš Pasade
na, Cal.

“Brangūs draugai,”—rašė 
ten U. Sinclair, teiraudama
sis apie savo kūrinių verti
mus į lietuvių kalbą. Jis 
pažymėjo, jog norėtų matyti 
lietuviškai išleistas savo pa
starojo laiko knygas. “Įde
du— rašė jis,—knygų sąrašą 
ir neseniai išleistą cirkuliarą 
apie mano kūrybą . . .” Ra
šytojas teiravosi, ar Lietuvo
je yra tokia knygų leidykla, 
kuri “norėtų išleisti tūlus 
mano vėlyvesnius kūrinius” 
("Laisvė,” 1939, kovo 11 d. 
Nr. 59).

LLD vardu U. Sinclair 
buvo supažindintas su jo 
kūrinių vertimais į lietuvių 
klubą. Rašytojui pranešta, 
kad Lietuvoje išėję “100% 
Patriot” (“Provokatorius”) ir 
“No Pašaram” Romaną “Pro
vokatorius” persispausdinęs 
ir “Argentinos lietuvių bal
so” laikraštis.

". . . Mes nurodėme—pa
žymėjo “Laisvė,”—geram 
lietuvių draugai ir prieteliui, 
žymiausiam Amerikos rašy
tojui, kad jo vardas mums 
brangus, kad jo kūryba pas 
mus labai vertinama.”

3. Kaip žaibas per pasaulį
Spausdinant “Raistą” laik

raštyje ir leidžiant jį atskira 
knyga apie šį kūrinį nemaža 
rašė “Laisvė.” R. Mizara, 
rekomenduodamas jį skaity
tojams, nurodė, jog tai įžy
mus literatūros reiškinys: 

“Jeigu autorius būtų nieko 
daugiau neparašęs, kaip 
“Raistą,” jis visvien būtų 
pasilikęs istorijoj dideliu 
žmogum” (“L”, 1939, Nr. 
35). Smitas iš Philadelphijos 
pritarė “Laisvės” iniciatyvai 
išleisti “Raistą,” pažymėda
mas, jog Los Angeles jį 
matęs kine du kartus. “Tai 
gražus veikalas, kuris žmogų 
varo į keršto pasiutimą”— 
taip šis autorius išreiškė so
cialinį romano turinį ir kūri
nio revoliucionizuojantį po
veikį (Ten pat.)

“Raistas”—tai apysaka
(. . .) apie Chicagos lietu
vius. Ji kaip žaibas nublizgė- 
jo per visą civilizuotą pasaulį 
ir iš karto padarė Upton 
Sinclair pasauliniai garsiu 
rašytoju”—pabrėžiama anon
se apie išeinantį “Raisto” 
naują leidimą (“L”, 1939, Nr. 
58). Amerikos lietuviai kvie
čiami užsiprenumeruoti šį, 
anot A. Bimbos, “nepapras
tai brangų ir gražų Upton 
Sinclair kūrinį” (“L”, 1939, 
kovo 6, Nr. 54). “Krislų” 
komentaruose R. Mizara 
praneša apie “Raisto” pasiro
dymą bengalų kalba tolimo
joje Indijoje. . . Reiškia— 
rašė autorius,—indusai susi
pažins su tuo, kaip Vilnijos 
lietuvis Jurgis Rutkus gyve
no Chicagoje pradžioje 20-to- 
jo šimtmečio.” Susipažinsią 
ir su ta “skambiąja lietuvių 
vargo dainele “Sudie, kviet- 
keli, tu brangiausias” (“L”, 
1939, kovo 8 d. Nr. 56). Ši 
daina, beje, priklauso poetui 
Antanui Vienažindžiui (1841- 
1892) ir atkeliavo į JAV dar 
XIX a. pabaigoje.

Amerikos lietuviai ragina
mi taip pat siųsti “Laisvės” 
išleistąjį “Raistą” į gimtąjį 
kraJštą—Lietuvon giminėms 
ir pažįstamiems. “Padėkim 
Lietuvos kaimui šviestis ir 
kultūrintis”—rašė “Laisvė” 
(L939, Nr. 58). Tegu gimtojo 
krašto žmonės per šią U. 
Sinclair knygą—pažymima 
kitoje vietoje,—susipažinsią 
kaip “sunkiai teko mūsų tau
tiečiams dirbti garsiose Chi
cagos skerdyklose . . .” 
(1939, bal. 17, Nr. 90).
4. U. Sinclair lietuvius myli

Kai knyga išėjęs “Raistas” 
buvo pasiųstas jo autoriui, 
U. Sinclair vėl (1939, bal. 10 
d.) parašė laišką, kuriame jis 
dėkojo už dovaną. Rašytojui 
būsią malonu gauti ir kitus 
lietuvių kalbon vertimus ma
no raštų . . .” (“L”, 1939, Nr. 
95).

Iš U. Sinclair ir LLD 
susirašinėjimo aiškėja ir kiti 
rašytojo kūrybos ryšiai su 
Amerikos lietuviais. Pasiro
do, kad LLD tuo laiku (1939 
m.) buvo ketinusi prie pro
gos išversti į lietuvių kalbą 
U. Sinclair “The Little 
Steel” (“Mažasis plienas”) 
kuriame taip pat minimi ir 
lietuviai. Kai kurių kritikų 
nuomone, šis rašytojo kūri
nys nemažesnės jėgos kaip 
“Raistas” ir “Aliejus.”

LLD ir “Laisvės” veikėjai, 
matyt, informavo U. Sinclair 
ir apie Lietuvoje ruošiamus 
naujus rašytojo knygų verti
mus. Išgirdus apie tai, kad 
ten verčiamas U. Sinclair 
romanas “Fliwer King” 
(“Automobilių karalienė”), 
“Laisvė” pažymi: “Smagi bus 
autoriui žinia. Up. Sinclair 
lietuvius myli” (1939, birž. 
15, Nr. 139). A. Aukštaitis

Roma. — Popiežius Jonas 
Paulius II susitarė su Lenki
jos valdžia jo vizitą iš gegu
žės mėnesio iškelti į birželio 
mėnesį. Atvykęs į Lenkija 
popiežius apsilankysiąs ir 
Krakuvoj ir Lenkijoje išbu
siąs 8 dienas.

' TARPTAUTINĖMIS TEMOMIS 
i ’

Revoliucijos pergale Irane
“LAISVEI” IŠ KAPSUKO

Iš musų padangės
Įvyko tai, kas jau seniai 

brendo, tai, kas neišvengia
mai turėjo įvykti, nepaisant 
visų kliūčių, kurias darė se
nojo pasaulio jėgos. Liaudies 
rūstybės lavina nušlavė tas 
kliūtis ir nuvertė korupcijoje 
paskendusį antiliaudinį šacho 
režimą kartu su rėmusiais jį 
Vakarų, pirmiausia Ameri
kos, globėjais. Antimonar- 
chinė, antiimperialistinė re
voliucija Irane, kurioje daly
vavo darbininkai ir valstie
čiai, studentai ir dvasininkai, 
taip pat žymi dalis nacionali
nės buržuazijos, nugalėjo.

Įvykių raida vis spartėjo. 
Kelis mėnesius vykusios ma
sinės akcijos prieš šachą, 
kurių valdžiai nepavyko nu
skandinti kraujyje, taip pat 
visuotiniai streikai, paraly
žiavę ekonomiką, privertė 
šachą išvykti iš Irano. O 
galingas nacionalinio-demo- 
kratinio judėjimo pakilimas, 
kuris apėmė šalį, opozicijos 
lyderiui Chomeiniui grįžus iš 
ištremties į Iraną, padėjo 
organizuoti liaudies sukilimą 
ir nuversti monarchijos reži
mą.

Sukilusi liaudis nuvertė ša
cho paskirtą Bachtijaro vy
riausybę ir atidavė valdžią 
šalyje naujai vyriausybei, 
kurios vadovas yra Bazarga- 
nas, Armijos, kuri buvo pa
grindinė monarchijos atra
ma, didžioji dauguma perėjo 
sukilusiųjų pusėn. Šacho ge
nerolai, žvalgybos vadovai ir 
kiti senojo režimo veikėjai, 
kuriems tenka atsakomybė 
už kruvinas represijas prieš 
liaudį, suimti, juos teisia 
revoliucinis teismas. Centre 
ir vietose dabar likviduoja
mas monarchijos režimo val
stybės aparatas bei baudžia
masis aparatas ir vietoj jų 
steigiami nauji valdžios orga
nai.

Jiems yra iškilę dideli ir 
sudėtingi kuriamieji uždavi
niai—sukurti šalyje naują, 
demokratinę visuomenę. 
Kaip pareiškė vienas iš arti
miausių Chomeinio padėjėjų, 
naujoji vadovybė ketina iš 
pagrindų pertvarkyti Irano 
ekonomiką, pirmiausia nacio
nalizuoti naftos pramonę, ku
ri bus visapusiško šalies eko
nomikos vystymo pagrindas. 
Respublikos vyriausybė tu
rės likviduoti feodalinę že
mės nuosavybę, gerokai su
mažinti karines išlaidas, 
įvykdyti armijoje demokrati
nę reformą.

Žinoma, senojo režimo šali
ninkai—šacho generolai, val
dininkai, stambūs žemval
džiai, kapitalistai, kurie kar
tu su Vakarų monopolijomis 
plėšė pagrindinius šalies na
cionalinius turtus—naftą,
dar nepasidavė. Jie tik pasi
slėpė ir brandinę naujus są
mokslus, tikėdamiesi užjūrio 
paramos. Ir vis dėlto galima 
labai tvirtai pasakyti, kad 

Prieš 60 metų

Lietuvos komunistų partijos Rokiškio apskrities pirmosios konierencijos delegatai,
1919 m. vasaris

‘ prasidėjo naujas reikšmingas 
Trano istorijos etapas, kai 
j susidaro palankios prielaidos 
1 išvaduoti šalį iš imperialisti
nės priklausomybės ir įgy
vendinti esminius socialinius 
bei ekonominius pertvarky
mus liaudies interesais.

Beje, Irano revoliucija 
reikšminga toli gražu ne vien 
šiai šaliai. Ji suduoda labai 
skaudų smūgį Amerikos 
strategijai, pagrįstai tuo, 
kad įvedami reakcingi kari
nės diktatūros režimai, kurių 
pagalba JAV imperialistai 
tikisi išsaugoti savo viešpa
tavimą įvairiuose pasaulio 
rajonuose.

Kubos, Vietnamo, o dabar 
Irano istorinės pamokos ro
do, kad jokia užsienio teikia
ma parama negali išgelbėti 
supuvusių antiliaudinių reži
mų, kuriuos pati istorija pa
smerkė sužlugti. Tai, kad 
nuversta šacho monarchija, 
kuri buvo pagrindinė naftos 
tiekėja NATO šalims ir savo
tiškas “Persų įlankos žanda
ras,” dabar priverčia Jungti
nes Valstijas skubiai peržiū
rėti visą savo karinę ir eko
nominę strategiją šiame re
gione. Keliaudamas po Arti
muosius Rytus, JAV gyny
bos ministras Braunas karšt
ligiškai mėgina sulipdyti 
naują karinį bloką, kuriame 
turėtų dalyvauti Izraelis ir 
kai kurie Vakarams palankūs 
arabų režimai. Šis blokas, jo 
organizatorių sumanymu, tu
ri tapti žandaru, kuriam bus 
pavesta malšinti nacionalinio 
išsivadavimo judėjimus Arti
muosiuose ir Viduriniuose 
Rytuose. Matyt, imperialis
tai nepadarė išvadų iš įvykių 
Irane.

Tačiau iš visko matyti, kad 
Irano revoliucijos pergalė su
kels dideles teigiamas per
mainas ne tik šioje šalyje. Ji 
teigiamai paveiks visos padė
ties raidą Viduriniuose Ry
tuose, padės šiame rajone 
stiprėti taikos ir pažangos 
jėgoms. Kiek reikšmingos 
bus šios permainos ir ši 
įtaka, parodys artimiausia 
ateitis. V. Sereika

Su Kinija sutartis 
pasirašyta

Iš Pekino pranešama, kad 
Kinijoje besilankydamas 
Jungtinių Valstijų Iždo sek
retorius Blumental su Kini
jos vyriausybe pasirašė su
tartį* Sutartis siejasi su laike 
revoliucijos anais metais Ki
nijoje konfiskuotomis ameri
kiečių nuosavybėmis.

Kinijos vyriausybė sutiko 
už kiekvieną konfiskuotą do
lerį sumokėti 41 centą. Šių 
metų spalio 1 dieną atmokės 
30 milijonų dolerių, o 1980 
metų spalio 1 d. 50 milijonų. 
Tai gana stambios sumos.

Ketvirtakursės su elementoriaus “Vyturėlis” maketu.
V. Gulmano nuotr.

Žiema, žiemuže, kokia tu 
rūsti, kada būni supykusi! 
Nors tave apdainavo įvai
riausio kalibro poetai, pasky
rė daugybę gražių posmų, 
bet, atrodo, tu iš jų pasišai
pai ir savo darai, o kada 
pasitelki dar draugužį spei
gą, žmones ir kitus gyvus 
padarus taip pavaikai, kad 
jie, atrodo, Maratono bėgimą 
lengvai laimėtų.

Pas mus gili žiema. Sniego 
priversta, kaip nė vienais 
metais, mechanizacija nepa
jėgia susidoroti. Todėl pa
grindinis dėmesys yra at
kreiptas į svarbiausias susi
siekimo kelius, kad tiekimas 
eitų netrukdomai. Tačiau su
trikimų, vistik, yra ir to 
išvengti labai sunku. Dėl šių 
priežasčių ir kultūrinis gyve
nimas yra kiek apsnūdęs. 
Vienok kai kas vyksta, su 
kuo ir norėčiau supažindinti 
gerbiamus laikraščio skaity
tojus.

Kraštotyrininkų konferencija
Sausio mėnesį įvyko Kap

suko rajono kraštotyrininkų 
atskaitinė konferencija, ku
rioje mūsų vadas V. Cernec- 
kis atsiskaitė už praeitus 
metus.

Mūsų rajone yra vienuoli
ka muziejų, neskaitant pa
grindinio, miesto kraštotyros 
muziejaus, kuris dabar re
konstruojamas. Iš įdomesnių 
reikalinga paminėti memo
rialinius V. Mykolaičio-Puti
no, V. Montvilos, K. Boru
tos, J. Pušinio muziejus. 
Plačiai žinomi, kaip tikrai 

gerai dirbą visuomeniniai 
muziejai Kapsuko O. Sukac
kienės pedagoginėje ir J. 
Jablonskio vidurinėje mo
kyklose, kurie buvo apdova
noti ir visasąjunginėse var
žybose. Prelegentas pabrė: 
žė, kad būtina paspartinti 
darbo veteranų prisiminimų 
rinkimą, kadangi jų gretos 
sparčiai retėja. Reikalinga 
paskelbti griežtą kovą taria
miems kolekcionieriams, ku
rie daro didelę žalą, ypač 
išiminėdami skulptūrėles iš 
koplytstulpių ir pan.

Konferencijoje dalyvavo 
taip pat Lietuvos aukštojo ir 
spec, vidurinio mokslo minis
tro pavaduotojas V. Pranai
tis, LKP Kapsuko miesto 
komiteto sekretorius A. Ur
bonavičius ir kt., kurie daly
kiškai pašnekėjo opiais kraš
totyros klausimais. Po to 
sekė diskusijos, pasisaky
mai.

Konferencijos metu veikė 
parašytų ir rašomų įmonių, 
mokyklų, kolūkių istorijų bei 
metraščių paroda. Nemažo 
pasisekimo susilaukė ir V. 
Gulmano . fotoekspozicija 
“Marijampolė V. Žilionio ro
mane; “Atsisakom nuo senojo 
svieto,” kurioje atsispindėjo 
tos vietos mūsų mieste, ku
rios buvo glaudžiai susiję su 
V. Mickevičiaus-Kapsuko 
veikla 1905 metais.

Parodos
Kapsukas parodomis skųs

tis negali. Jų yra gana aps
čiai ir miesto gyventojai jas 
labai mėgsta.

Kapsukiečiai visą mėnesį 
galėjo gėrėtis mūsų gamti
ninkų iniciatyva surengta 
žiemos puokščių paroda, apie 
kurią rašiau jau kiek anks
čiau. Dabar galima pasi
džiaugti dar vienu, įdomiu 
renginiu, tai Kapsuko O. 
Sukackienės pedagoginės 
mokyklos moksleivių rankų 
darbų paroda.

Darbai bendrame mokymo 
plane užima labai svarbią 
vietą, jiem skirta 190 valan
dų, kas gana nemažai. Rankų 
darbai lavina fantaziją, este
tinį skonį, įpratina iš papras
čiausių atliekų padaryti tik
rai gražius dalykus. Greta 
žinomų dėstytojų L Kmie- 
liauskaitės ir J. Baltrušaitie
nės mokinių, šį sykį sėkmin
gai debiutavo ir dėst. A. 
Senkaitytės globojami piešė
jai.

Paroda vyksta po devizu: 
“Pasaulyje nėra didesnio 
džiaugsmo, kaip savo 

džiaugsmą perteikti kitam” 
(Baironas ). Labai įdomūs 
piešiniai, daryti pačia įvai
riausia technika. Kaip pasa
koja dėst. A. Senkaitytė, 
pradėdama darbą su moki
niais; dar tiksliai nežino, kas 
gausis, nors škicai ir padaro
mi. Pamėgina pridėti vienur 
papildomą štrichą, kitur nau
ją spalvą. Taip pamažu ir 
gimsta kūriniai, kuriuos gali
ma rodyti ir visuomenei. Tai 
mes matome ir šioje parodo
je.

J didį žygį išlydėjus
Iškilminga nuotaika jautėsi 

pedagoginėje mokykloje š.m. 
vasario mėn. 2 d. Mokslei
vių, dėstytojų nuotaika paki
li. Tą dieną atsivertė naujas 
puslapis mūsų ketvirtakursių 
gyvenime, iškilmingos paly
dos į didį žygį-ištisinę peda
goginę praktika.

Aktų salėje skambanti ty
la. Kalba direktorius V. Cer- 
neckis, pavaduotoja L Kaspe
ravičienė, pabrėždami prak
tikos reikšmę, nes dabar 
moksleiviams teks dirbti sa
varankiškai, spręsti eilę pe
dagoginių problemų, taikyti 
įgytas mokykloje žinias 
praktikoje, gyvenime.

Sveikina pasiliekančiųjų 
mokykloje atstovai, įteikda
mi pradinukų simbolį, ele
mentorių “Vyturėlį.” Ketvir- 
takursiai, priimdami šią sim
bolinę dovaną, pasižadėjo 
neapvilti, kviesdami visus 
dėstytojus gausiai apsilanky
ti pamokose, kad galėtų pa
matyti, kiek daug mokykla 
jiems davė. V. Gulmanas

Kapsuko kraštotyros vadas 
V. Cerneckis skaito ataskai
tinį pranešimą.

V. Gulmano nuotr.

TEISMAS PILDO 
SAMDYTOJŲ 
REIKALAVIMĄ

Richmond, Va. — Jau se
niai streikuoja Newport 
News Shipbuilding and Dry 
Dock kompanijos keli tūks
tančiai darbininkų. Prieš try
lika mėnesių National Labor 
Relations Board įsakymu, 
buvo leista darbininkams nu
balsuoti, ar jie nori priklau
syti Jungtinėje Plieno Darbi
ninkų Unijoje, ar ne. Jų 
didelė dauguma pasisakė už 
uniją. Bet samdytojai atsisa
ko uniją pripažinti ir su ja 
skaitytis. Jie kreipėsi į Ape
liacijų teismą, reikalaudami 
panaikinti balsavimo rezulta
tus. Na, ir teismas ju skundą 
priėmė ir įsakė naujai per- 
balsuoti.

KUNIGAS - BANDITAS!
Wilmington, Delaware. — 

Čia suareštuotas kunigas T. 
Pagano ir kaltinamas, kad jis 
apiplėšė net aštuonias krau
tuves. Buvo įkalintas proti
nių ligų ligoninėje. Dabar 
paleistas po užstatu, laukia 
teismo.

PRANCŪZAI PASMERKIA 
AGRESORIUS

Paryžius. — Prancūzijos 
Komunistų Partija griežčiau
siai pasmerkia Kinijos už
puolimą ant Vietnamo Socia
listinės Respublikos. Kaip ir 
visų kitų šalių komunistų 
partijos, prancūzų partija 
Kinijos ginkluotą įsiveržimą į 
Vietnamą vadina kriminališ- 
ku nusikaltimu prieš žmoni
ją. Ji reikalauja, kad visos 
karinės jėgos būtų tuojau iš 
Vietnamo ištrauktos.

i i
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Tarybų Lietuvoje

Respublikinės reikšmės i 
istorijos, kultūros paminklai i

Bijotų baubliai —pirmas muziejus Lietuvoje, įkurtas 1812 
m. rašytojo ir kultūros veikėjo Dionizo Poškos.

Rašytojo Motiejaus Valančiaus gimtinė [Kretingos rajonas, 
Kūlupėnų apyl., Nasrėnų km. |.

B. Aleknavičiaus nuotraukos

Siame name Plungėje 1909 metais gyveno M. K. Čiurlionis 
ir rašytoja S. Kymantaitė-Ciurlionienė.

B. Aleknavičiaus nuotrauka

JAV AMBASADA 
KINIJOJE JAU 
ATIDARYTA

Pekinas. — Visi formalu
mai normalizavimui santykių 
tarp Jungtinių Valstijų ir 
Kinijos baigti ir kovo 1 dieną 
Kinijos sostinėje tapo atida
ryta Amerikos Ambasada. 
Kinijai ambasadoriumi, kaip 
žinia, yra paskirtas buvęs 
žymus unijų veikėjas Wood
cock.

Ambasados atidarymo 
apeigose dalyvavo apie 300 
įvairių šalių diplomatų. 
Jungtinių Valstijų vyriausy
bei atstovavo ten dabar besi
lankąs Iždo sekretorius W. 
Michael Blumenthal. Jis 
taipgi ceremonijų dalyviams 
suruošė didelį banketą.

Los Angeles, Cal. — Guber
natorius Brown atmetė reak
cininkų siūlymą panaudoti 
valstijos miliciją (gvardiją) 
prieš streikuojančius farmų 
darbininkus.

į Smerkia prezidentą 
ir jo programų

i
Washingtonas. — Republi- 

Ikonų Partijos nacionalis ko- 
' mitetas išleido labai aštrų 
j pareiškimą prieš prez. Car- 
terį. Nors, kaip žinia, prezi
dentas savo biudžete siūlo 
ginklavimuisi lėšas padidinti 
vienuolika bilijonų dolerių, 
republikonų vadai sako, kad 
to dar neužtenka, kad Prezi
dentas silpnina šios šalies 
karinį pajėgumą ir t. t.

Chicago, Ill. — Kongresma- 
nas Cardos Collins (demokra
tas), Kongresinio Juodojo Ko- 
kuso pirmininkas, ragina vi
sur pradėti masinį judėjimą 
prieš prez. Carterio siūlomą 
biudžetą. Jis pareiškė didelį 
nusivylimą Carterio prezi
dentavimu.

Londonas. — Anglijos dar- 
biečių valdžia sako, kad ji 
yra pilnai pasiruošus Kinijai 
parduoti karinius lėktuvus, 
nepaisant jos užpuolimo ant 
Vietnamo.

Havana. — Kubos vyriau
sybė pasmerkė Kinijos agre
siją prieš Vietnamą. Ji sako, 
kad šis Kinijos valdžios žygis 
prilygsta Nacių Vokietijos 
pradžioje Antrojo pasaulinio 
karo užpuolimui ant Lenki
jos.

New Delhi. — Indijos Ko
munistų partija kreipėsi į 
Pakistano vyriausybę ragin
dama nevykdyti mirties 
bausmės ir nežudyti buvusio 
premjero Ali Bhutto. Ji sa
ko, kad Bhutto teismas buvo 
labai neteisingas.

Bill Brock, 
republikonų komiteto 

pirmininkas

KRITIKAVO ŽMOGAUS 
TEISIŲ AGENTŪRĄ

Ženeva. — Jungtinių Val
stijų delegatas Edward M. 
Merzvinsky aštriai kritikavo 
Žmogaus Teisių Agentūros 
daugumą už priėmimą pa
reiškimo, kuriame Izraelis 
kaltinamas represavimu pa
lestiniečių. Merzvinsky sako, 
kad kaltinimas nėra parem
tas įrodymais.

Managua. — Nikaragvoje 
susikirtimuose tarp fašisti
nės valdžios militarinių jėgų 
ir partizanų užmušta 37 žmo
nės. Partizanų judėjimas va
dinasi Nacionaliniu Išsilaisvi
nimo Frontu. Jo veikla pla
čiai išvystyta.

VISO PASAULIO 
VAIKAI BŪSIĄ 
IMIUNIZUOTI

Ženeva. — Jungtinių Tautų 
Pasaulinė Sveikatos Organi
zacija planuoja pradėti visa
me pasaulyje plačiausią kam
paniją už įmiunizavimą (įskie- 
pijimą) visų naujagimių nuo 
šešių ligų, kurios kasmet šioje 
planetoje nušluoja net po 
penkis milijonus jaunų gyvy
bių.

Pagal tą planą su 1990 
metais jau visi vaikai turės 
būti įmiunizuoti.

Salt Lake City. — Utah 
valstijos legislatūra priėmė 
įstatymą, kuris suteikia re
porteriams teisę stebėti, kai 
būna žudomi mirtim nubausti 
kaliniai. Pirmiau jų neleisda
vo į nužudymo vietą. Panašus 
įstatymai veikia ir kitose kai 
kuriose valstijose.

Maputo, Mozambique. — 
Vasario 22-25 d. d. čia su 
oficialiu vizitu lankėsi Rytų 
Vokietijos komunistų vadas 
Erich Honecker. Jis buvo 
labai iškilmingai priimtas ir 
tarėsi su Mozambique prezi
dentu Samora Machel.

PARANKI NUSIŽUDYMUI
VIETA

Tokyo, Japonija. — Prie
miestyje Takashimadaira 
1972 metais buvo pastatytas 
didelis aukštų apartamentų 
kompleksas. Prieš kelias die
nas nuo vieno tų apartamentu 
nušoko 26 metų vyras ir 
užsimušė. Bet jis nebe pirmas 
šiuos pastatus panaudoti nu
sižudymui. Jis jau yra 40-tas 
japonietis taip padaryti.

Washingtonas. — Į Jungti
nes Valstijas atvyko Vakarų 
Vokietijos gynybos ministras 
Hans Apel tartis su šios šalies 
valdovais ginklavimosi reika
lais. Kaip žinia, prezidentas 
Carteris yra įsakęs visoms 
NATO valstybėms žymiai pa
didinti savo militarinius biu
džetus.

Nauja sutartis tarp 
New Jersey ir New Yorko

New Yorko valstijos gubernatorius Carey ir New Jersey 
valstijos gubernatorius Byrne pasirašo sutartį pagerinti 
masinės transportacijos traukiniais bei busais sistemas. 
Įvairūs projektai kainuosią $1,400,000,000. Tai milžiniška 
suma. Pasirašydami sutartį, gubernatoriai pažadėjo nebe
kelti 50 centų fėro.

Nepaprastas svečias

Mexico City. — Praeitą 
savaitę Meksikoje su vizitu 
lankėsi Prancūzijos preziden
tas Valery Giscard D’Estaing 
ir tarėsi su Meksikos prezi-. 
dentu Jose Lopez Portillo. 
Svečias buvo visur labai šil
tai sutiktas.

PROTESTUOJA
Puerto Rico Komunistų 

Partija pasiuntė du laišku— 
vieną Jungtinių Valstijų pre
zidentui, o kitą Kinijos atsto
vui Washingtone. Laiške aš
triai pasmerkiama Kinijos 
agresija prieš Vietnamą.

Teheranas. — Irano stu
dentai reikalauja, kad jiems 
būtų suteikiama teisė daly
vauti universiteto valdyme ir 
operavime. Dar nežinia, kaip į 
tai pažiūrės naujoji vyriausy
bė.

BAUDŽIA GENEROLUS
Teheran. — Praeitą savai

tę Irano revoliucinis komite
tas pranešė, kad dar keturi 
armijos generolai tapo nu
bausti mirtimi (sušaudyti). 
Būsią ir daugiau senojo reži
mo pasekėjų, kurie pildė 
Dacho Pahlevi įsakymus ir 
skerdė žmones, panašiai nu
bausta. Naujosios valdžios 
premjeras Bazargan sako, 
kad šios bausmės buvę įvyk
dytos be jo sutikimo ir užgy- 
rimo.
PABĖGO I RYTŲ 
VOKIETIJĄ

Cologne, Vakarų Vokieti
ja— Žymus Vokiečių Fede
ratyvinės Respublikos moks
lininkas fizikas pabėgo į Ry
tų Vokietiją ir prašo prie
glaudos. Pabėgėlio pavardė 
neskelbiama.

Santiago. — Čilės fašisti
nis rėžimas nutarė į Kiniją 
pasiųsti aukšto lygio delega
ciją tartis ekonominiais rei
kalais. Čilės diktatorius 
Augusto Pinochet labai ge
ruose santykiuose su dabar
tine Kinijos vadovybe. Jis 
nesmerkia Kinijos agresijos 
prieš Vietnamą.

Per 165 metus Karibejos 
sala Saint Lucija buvus Ang
lijos kolonija, laimėjo nepri
klausomybę. Jos vadu yra 
Jungtinės Darbo Partijos 
veikėjas John Compton. 
Naujoji valstybė garsi augi
nimu įvairių citrinių fruktų.

SLAPTA ŠNIPINĖJIMO 
STOTIS IRANE

Šiomis dienomis iškilo 
aikštėn, kad Jungtinės Val
stijos Irane buvo įsteigusios 
ir operavo karinių lėktuvų ir 
raketų slaptą didžiulę stotį, 
kurios tikslas buvo šnipinėti, 
kas kur dedasi Tarybų Są
jungoje. Mat, Iranas yra 
Tarybų Sąjungos kaimynas. 
Tarpe jų si^na yra apie 2,000 
kilometrų ilgio.

Stotis veikė, raportavo 
Jungtinių Valstijų gynybos 
departamentui žinias per pa
skutinius keletą metų.

Vėliausi įvykiai privertė tą 
šnipinėjimo stotį likviduoti.

PREZIDENTAS GERINASI 
JUODŲJŲ VADAMS

Washingtonas. — Vasario 
22 dien^Baltuosiuose Rūmuo
se įvyko dideli pietūs. Juos 
suruošė prezidentas Carteris 
žymiesiems juodųjų ameri
kiečių vadams pagerbti. Jų 
buvo sukviesta 17. Preziden
tas jiems išdėstė savo politiką 
ir prašė juos ją remti.

Maskva. — Kubos armijos 
ministrą ir antrąjį Kubos 
Komunistų Partijos sekreto
rių Raul Castro Tarybų Są
jungos vyriausybė apdovano
jo Lenino ordinu. Tai aukš
čiausias apdovanojimas.

Teheranas. — Per paskuti
nius 2,500 metų Iranas buvo 
valdomas monarchijos. Da
bar ji nuversta ir jos vieton 
bus įkurta respublika.

Varšuva. — Socialistinės 
Lenkijos kasyklos šiandien 
yra vienos saugiausių kasyk
lų pasaulyje. Valdžia daro 
viską, kad kasyklose kasėji- 
mas sąlygos būtų galimai 
saugiausios.

GAL REIKĖSIĄ 
ITALIJOJE TURĖTI 
RINKIMUS

Roma. — Mažytės Repu
blikonų partijos vadas Ugo 
La Malfa, kūriam preziden
tas Sandro Pertini pavedė 
sudaryti naują vyriausybę, 
praneša, kad jo visos pastan
gos veltui, kad jis vyriausy
bės Italijai negali sudaryti. 
Kalbama, kad prezidentas 
Pertini ketina pavesti rezig
navusiam premjerui And
reotti bandyti naują vyriau
sybę sudaryti. Jeigu ir jam 
nepasisektų, reikėtų pa
skelbti naujus rinkimus. 
Malfa griežtai priešinosi į 
kabinetą įsileisti komunistus.

SALDI PRODUKCIJA
Kad Panevėžyje yra cuk

raus kombinatas, tai išeivijo
je jau žinoma seniai. Dabar 
kombinato teritorijoje iškilo 
naujas dviejų aukštų pasta
tas—tai. cechas, kuriame

New Yorkas. — Praeitą 
savaitę čia lankėsi Californi- 
jos gubernatorius Jerry 
Brown (nuotraukos dešinėje) 
ir tarėsi su meru Koch ir 
kitais Demokratų partijos 
veikėjais. Jo viešnagės misi
ja—laimėti newyorkiecius 
savo kandidatūrai į preziden

tus. Nors dar rinkimai gana 
toli, bet gub. Brown jau 
dabar plačiai veda rinkiminę 
kampaniją. New Yorko mies
to demokratų laimėjimas už 
kandidatūrą beveik užtikrin
tai reikštų ir visos valstijos 
laimėjimą.

Jis pilnai pasitiki prez. Carteriu

Vicėprez. Mondale

Los Angeles, Cal. -į- Čia 
atvykęs dalyvauti bankete, į 
kurį įžanga buvo “tik” 
$1,000, viceprezidentas Mon
dale pareiškė, kad jis prez. 
Carteriu pilnai pasitiki. Jis 
1980 metais kandidatuos an
tram terminui, ir bus išrink
tas. Mr. Mondale sako, kad 
nieko nereiškia tie taip vadi
nami “šiaudiniai balsavimai,” 
kurie parodo prez. Carterio 
įtakos ir prestižo žmonėse 
didelį nuosmukį.

Hong Kong. — Laoso val
džia griežtai pasmerkė Kini
jos invaziją į Vietnamą. Ji 
reikalauja, kad mūšiai būtų 
nutraukti ir kad Kinija iš
trauktų visas savo armijas.

Šioje nuotraukoje parodoma, kuriose vietose Vietname yra 
įsiveržusios Kinijos didelės armijos ir kur eina aštrus 
mūšiai. Abiejose pusėse nuostoliai esą labai dideli. 
Vietnamiečiai didvyriškai kovoja prieš agresorius.

Mexico City. — Vasario 28 
d. čia buvo jaučiami net trys 
silpni žemės drebėjimai.

pradėta gaminti rafinuotas 
cukrus. Ceche per vieną va
landą pagaminama 2 tonos 
rafinado.
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KANADOS ŽINIOS
IR VĖL NETEKOME j 
TAUTIEČIO

Montreal, Canada.—Vasa
rio 23 d. mirė buvęs mon- 
trealietis, o paskutiniu laiku 
gyvenęs ūkyje Cowansville; 
apylinkėje, tai Juozas Baka-1 
navičius, sulaukęs 80 metų 
amžiaus. Paliko žmoną,sesutę 
J. A. V. ir tris sesutes T. 
Lietuvoje. Buvo kilęs nuo 
Kupškio. Į laidotuves buvo 
atvykusi pusbrolio žmona 
su dukra iš J. A. V.

Sunkiai susirgęs Tony Ka
zakevičius. Šiuos žodžius ra
šant, ligonis tebėra ligoninė
je.

Sveikatai pataisyti ir sau
lute pasikaitinti i Floridą 
išvyko Elzbieta Urbanavičie
nė su dukra Lillian. P-re K.

Vancouver, Kanada. — 
Vasario 8 čia kas nors banke 
išsprogdino bombą. Tai, ži
noma, teroristų darbas. Ir 
tai jau nebe pirmas toks 
atsitikimas. Per paskutines 
10 savaičių buvo bombos 
išsprogdintos penkiolikoje 
bankų!

Ottawa. — Kanados vy
riausybė sako, kad ji natūra
linių dujų eksportą į Jungti
nes Valstijas galės padidinti 
28 procentais.

Detroit, Mich. — Fordo 
kompanija šiemet jau atleido 
iš darbo 400 darbininkų. At
leidimas tęsiamas ir toliau. 
Mieste didėja bedarbių skai
čius.

MONTREAL, QUE., CANADA 
Mirus

Albertui Kleizai
Reiškiame gilią užuojautą velionio žmonai, duk

rai, sesutėms, seserėčiai ir visiems artimiesiems.
J. E. Baršauskai 
E. Vilkis
J. Kaušakienė 
J. Taparauskienė 
M. Smetonienė 
Ch. Žižiūnas 
A. Stratkauskas 
M. Cekaitienė 
T. Virbali 
J. Jakubauskas 
J. A. Brakniai 
Mr. & Mrs. Gauriai 
Mr. & Mrs. F. Butkevičiai
J. J. Vilkeliai

J. Venskai
F. Stankevičius
A. Guichard
C. Lekas
J. Gargasas
S. Mozūraitienė
M. Tamkevičienė
Mr. & Mrs. Vic Virbali 
St. Virbali
Mr. & Mrs. J. Norris 
J. A. Paragiai 
M. M. Laurynaičiai 
Ch. A. Juškai
B. M. Šalčiūnai

Didžiai Gerbiamas drg. A. Bimba!
Nuoširdžiausius sveikinimus ir geriausius linkėji

mus siunčiame Jums, Jūsų garbingo 85 metų 
jubiliejaus proga! Didžiai įvertiname Jūsų ilgą ir 
nelengvą, bet garbingai nueitą gyvenimo kelią, 
ryžtingai kovojant už darboę žmonių laimingesnį 
rytojų, už taiką. Per daugelį metų skleidžiate 
tiesos žodį raštu ir gyvu žodžiu. Esate vienas iš 
tvirčiausių ir ryžtingiausių pažangaus judėjimo 
veteranų visame Šiaurės Amerikos žemyne. Net ir 
sunki metų našta Jūs nesulaiko nuo visuomeninio, 
politinio ir kultūrinio veikimo.

Gyvuok, Drauge, dar ilgai, toliau tęsdamas kilnų 
darbą. §u didele pagarba:

J. ir S. ČIČINSKAI

Montreal, Canada
Didžiai Brangus drg. A. Bimba!

Giliai įvertiname Jūsų ilgą, sunkų, bet prasmin
gai nueitą gyvenimo kelią, atiduodant visą savo 
energiją ir laiką skleidžiant apšvietos žodį raštu ir 
gyvu žodžiu, kovojant už taiką, už kultūringesnį ir 
šviesesnį darbo žmonių gyvenimą.

Jūsų garbingo 85 metų jubiliejaus proga, siunčia
me pačius nuoširdžiausius ir geriausius sveikini
mus, linkėdami geros sveikatos, ryžto kad dar 
daug metų galėtumėt tęsti tą garbingą darbą, kurį 
su dideliu ryžtu dirbate, nežiūrint, kad sunki metų 
našta slegia Jums pečius!

Jus giliai gerbią:
L. P. KISIELIAI

PRANEŠIMAS

KELIONĖ Į LIETUVĄ
Išvažiuoja gegužės 25 d. ir grįžta birželio 8 d. 

Aplankys Vilnių, Leningradą, Varšuvą ir Budapeš
tą.

Grupės skaičius apribotas—tad prašome užsisa
kyti vietas, kad neįvyktų nesusipratimų.

Informacijos ir registracijos reikalu rašykite bei 
skambinkite:

Mrs. Janina Vilkelis
1016 Belleville Ave.

Laval, Que., Canada H7C-2C1 
Telefonas: (514) 661-1261

J.

MIAMI, FLA.
, Vasario 21 dieną L. S. K. 
patalpose įvyko LLD 75 kuo
pos suruoštas bazaras. Taip
gi buvo pateikti šeimyniški ir 
draugiški pietūs. Diena buvo 
graži, tai atsilankė daug gra
žios publikos. Matėsi ir iš 
toliau atvykusių svečių.

Tokios šaunios sueigos su
ruošimas iš komisijos narių 
ir pareikalavo didelių pastan
gų. Stalai buvo apdėti įvai
riomis dovanomis. Dalyviai 
stengėsi jas nusipirkti arba 
įsigyti per laimėjimą. Dėka 
pažangiečių rūpesčio bei dos
numo, nuo bazaro liko gra
žios paramos spaudai bei 
pažangiajam judėjimui.

Dvyliktą valandą buvo pie
tūs, kuriuos paruošė Valenti
na ir Alekas Nevins. Prie 
stalų patarnavo Stella Danis, 
Helen Chalkis, N. lešmantie- 
nė. Bilietus pardavinėjo J. 
Zutra. Komisiją sudarė Mag-
delen Navicky, N. lešman- 
tienė, Alfonsas Švėgžda ir 
Jonas Smalenskas. Pastara
sis įdėjo daug darbo priimda
mas anksčiau atvežtas dova
nas, taipgi prirengė stalus 
pietums bei stengėsi parduo
ti dovanų nuo savo stalo, 
nežiūrint, kad jam jau suėjo 
garbingas 90 metų amžius. 
Linkiu jam geros sveikatos ir 
sėkmės ir toliau darbuotis 
visuomeniniuose darbuose. 
Taip pat Julia Jurevich ir 
Bertha White daug padėjo 
dovanėlėms išpardavinėti.

Rengimo komisijos vardu 
širdingai dėkoju visiems da
lyviams ir visiems, kuom 
nors prisidėjusiems sėkmin
gai bazarą pravesti.

Pinigine auka bazarą parė
mė šie:

Po $10.00: Ch. Aimaitas, j 
J. Paukštaitis, S. Danis, A. Į 
Švėžda, M. J. Krupp.

Po $5.00: H. Mankauskas,j 
P. M. Pocius, N. A. lešman-! 
tai, A. Bečiene, Ch. N.

I Tamošiūnai, Josefina Augu- 
tienė, M. A. Devoe, R. Chu- 
lada, M. Navicky.

Maistu ir daiktais aukojo 
šie: Julia Jurevich, Helen 
Chalkis, S. Danis, A. Aiman- Į 
tienė, J. Strolienė, M. De
vas, M- Paukštaitis, N. Dau
girdienė, Mary Nevins, Ta
mošiūnas, N. lešmantienė, 
M. Navicky, J. Šukaitis, M. 
Nevins, M. Tamošiūnas, J. 
J. Strolis, A. Ch. Almantas, 
J. Andrius, J. H. Chalkiai, 
A. Bečiene, H. Mankauskas, 
M. Gabrėnienė, M. Bružienė, 
S. Danienė, Bagdan, F. 
Schipper, N. A. Iešmantai,
M. Kviekas, M. Navickas, V. 
A. Nevins, J. Jurevich, M. 
Brookliwg, J. Krasnickas, 
Rušinskas, R. Služis, N. Y. 
Daugirdai, M. Krupp, V. 
Bekhart.

PRANEŠIMAS
L. S. K. metinis koncertas 

ir pietūs įvyks kovo 25 dieną 
Klubo salėje, 2610 119th St. 
Pietūs bus pateikti 12 vai. 
Po pietų bus koncertas. Bi
rutės Ramoškaitės vadovau
jami aidiečiai uoliai ruošiasi. 
Be to, dainuos ukrainų cho
ras. O staigmeną—turėsime 
svečių solistus iš St. Peters- 
burgo: Helen Janulis, Larry 
Strack ir Violet ir Stasys 
Kuzmickai. Jie padės atlikti 
koncerto programą.

LSK Valdyba

Hartford, Conn.
Pirmiausia noriu padėkoti 

visiems už lankymą mano 
tetos Anastasia Saurusaitis 
ligoninėje ir paskui šermeni
nėje, ir už palydėjimą į 
amžiną atilsį, į kapines. Teta 
Anastasia mirė vasario 11 
dieną Hartfordo ligoninėje. 
Nustojo veikus širdis. Buvo 
93 metų amžiaus. Beveik 
visą laiką velionė pati viskuo 
apsirūpindavo. Ji labai bijojo 
ilgai sirgti bei eiti į Conv. 
Home. Ligoninėje išbuvo 4 
savaites.

Anastasia buvo draugiška 
moteris, turėjo labai daug 
pažįstamų. Dėl sveikatos su- 
šlubavimo vėlesniu laiku ne
begalėjo parengimuose daly
vauti. Paskutinis pobūvis bu
vo ir Cerry DeCarli gimta
dienio atžymėjimas. Aš labai 
tetos pasiilgstu.

Ačiū Gerry, Helen, Joe ir 
Purei už pagaminimą skanių 
pietų. Podukrai Josephine 
Chmura ačiū už gražias gė
les, kurios puošė karstą. 
Ačiū sesutei Zinai ir jos 
šeimai, mano sūnui Serge ir 
jo šeimai, Alikui ir jo šeimai, 
Danny Brazel, M. Bornett, 
Joe Bakšys, L. Butkevičie
nei, Dotty McZochow, Annai 
ir Charles Brazauskams, Lu
by Carpenter ir visiems ki
tiems, kurių visų suminėti 
neįmanoma. Laidotuvėse 
daug dalyvavo žmonių. Teta 
buvo palaidota, kaip ji norėjo 
jo . . .

Ačiū visiems už dovanas ir 
užuojautos kortas.

Mylima Tetule, tegu tau 
būna lengva žemelė.

Pasiliekame liūdinčios: 
Elena Brazauskas, Zinaida 
Crips ir podukra Josephine 
Chmura ir jų šeimos.

Sveikinu "Laisvės" suvažiavimą
Malonu pranešti, kad jau gavome sveikinimą 

suvažiavimui iš tolimos Chicagos. Štai jis:
Gerbiama “Laisvės” administracija,

Šiuo laišku prisiunčiu $25 sveikindama laikraščio 
“Laisvės” suvažiavimą.

V. Samuolis,
Chicago, Ill.

Administracija

DETROIT, MICH.
VISŲ LIETUVIU DĖMESIUI

Moterų diena
Kovo 8 d. švenčiama Tarp

tautinė Moters diena. Ta 
proga Detroito Moterų Pa
žangos klubas paminės tą 
dieną savo mėnesiniame su
sirinkime sekmadienį, kovo 
11 d., 12 vai. Bus trumpa 
programa ir vaišės, kurias 
prirengs geros šeimininkės. 
Yra kviečiama ne tik mote
rys, bet ir vyrai.

Filmai apie Lietuvą.
Praeitą rugsėjo mėn. Ser- 

vit ir Ruth Gugai viešėjo T. 
Lietuvoje ir nufilmavo visas 
vietas, kur jie važinėjo. Tą 
filmą visi galėsime pamatyti 
sekmadienį, kovo 25 d., tuo
jau po Detroito Lietuvių klu
bo ir ALDLD susirinkimų. 
Filmą susuko Servit Gugas 
ir LDS 21 kuopos vardu jį 
visiems parodys. Prie to bus 
vaišės, kurias prirengs LDS 
šeimininkės. Įsidėmėkite die
ną ir visi dalyvaukime.

Pavasarinis banketas
Detroito Lietuvių klubas 

rengia savo nuolatinį Pava

sarinį banketą. Jis įvyks 
sekmadienį, balandžio—Ap
ril 8 d., 1 vai. po pietų. Iš 
ryto įvyks LDS 21 kuopos ir 
Moterų Pažangos klubo susi
rinkimai, o po to bus klubo 
Pavasarinis banketas. Kaip 
visuomet klubo šeimininkės 
prirengs skanius pietus ir 
turėsime ką nors naujo pro
gramoje.

Suvažiavimas
Artinasi pažangių laikraš

čių metiniai suvažiavimai. 
“Laisvė” jau pranešė, jog 
“Laisvės” dalininkų suvažia
vimas bus balandžio 1 d. 
New Yorke. Kaip visuomet, 
taip ir šiais metais mes 
detroitiečiai turėtumėm pa
sveikinti “Laisvės” suvažia
vimą su doleriais ir gerais 
žodžiais. Pradėkime apie tai 
galvoti. Greitu laiku bus ir 
“Vilnies” suvažiavimas. Abu 
laikraščiai turi būti gražiai 
pasveikinti taip, kaip praei
tais metais. Matykite Stefa
niją. Ji Jums patarnaus.

Stefanija

WHITTIER, CAL.

ILGIAUSIŲ METŲ

Vladui Railai

Kolūkio mechanizatorius
Laisvalaikiu kolūkis siūlė 
Šauniam vaikinui karšto būdo 
Šokt klubo scenoje didžiulėj 
Ar pūst orkestro storą dūdą, 
Tinklinį žaisti, lošti šaškėm, 
Saviveiklai laimėti tašką, 

O jis širdį erelio laisvūno turėjo, 
Jam žygiai prakilnūs, pavojai magėjo, 
Aukštam tikslui save paaukot jis galėjo! . . .

Jam, neramiam, veržliam vaikinui, 
Kolūkis siūlė, baigus darbą, 
Nueiti pasėdėt į kiną
Ar pažiūrėti laidą svarbią, 
Kaip ledo ritulio komanda 
Laimėti pirmą vietą bando,

O jis didvyriu tapti buvo užgimęs, 
Jį viliojo, žavėjo herojaus likimas, 
Jį aitriai kankino žygių troškimas . . .

Ir tam vaikinui tik iš lėto, 
Bevaldant techniką galingą, 
Išmokus speigą, liūtį nugalėti 
Audras, perkūniją aikštingą, 
Ir tapus panašiam į kurmį, 
Įveikti liūną, lipnų purvą,

Išryškėjo tiesa jo krūtinėj veržliojoj, 
Kad už duoną su stichijom aršiai kovojant, 
Pasijusti džiugu ereliu ir herojum . . .

J. Subačius

MONTREAL, QUE., CANADA

PRISIMINIMUI

Prano Šuplevičiaus
1901-1978

Žmona

MAŽAI TEŽINOMOS 
LIGOS SUDARO 
DIDELI PAVOJU

Atlanta, Ga. — Ligoms 
Kontroliuoti Centras sako, 
kad trys mažai težinomos 
lytinės ligos sudaro didelę 
problemą. Mat, beveik visų 
valstijų įstatymai nereika
lauja kad įvairios medicines 
įstaigos tomis ligomis susir
gimus registruotų ir rapor
tuotų.

Šiandien yra aštuonios ži
nomos lytinės ligos. Iš jų 
gonorija ir sifilis yra plačiau
siai žinomos ir išgarsėjusios. 
Įstatymai taip pat reikalauja 
raportuoti susirgusius Chan
croid, lymphogranuloma ir 
granuloma inguinale ligomis. 
Betgi apie susirgimus liko- 
siomis trimis ligomis—ure
thritis nongonococcal, berpes 
ir trichomoniasis—leidžiama 
visai nutylėti. O visos šios 
ligos yra užkrečiamos. Cen
tras pataria tokį nusistatymą 
pakeisti, nes jis klaidingas ir 
kenksmingas žmonių sveika
tai. 

o «

ŠTAI DAR TRYS
POLITINIAI KALINIAI

Rosemont/ Ill. — Vasario 
19 d. čia buvo policijos užpul
ta rami protesto demonstra
cija prieš ginklų parodą. 
Trylika demonstrantų sua
reštuota. Jie bus baudžiami 
kalėjimu.

ŽYMIAI SUMAŽINS 
PAGALBA

Washingtonas. — Kadangi 
Afganistanas neseniai sudarė 
pažangiųjų jėgų valdžią, kuri 
padarė su Tarybų Sąjunga 
draugystės ir bendradarbia
vimo sutarti, prezidentas 
Carteris įsakė šios šalies 
teikiamą Afganistanui pagal
bą žymiai sumažinti. Prie to 
prisidėjęs ir teroristų nužu
dymas Amerikos ambasado
riaus Afganistane.

Stockholm. — Keturi pik
tadariai čia vas. 27 d. buvo 
užgrobę tarybinį lėktuvą, 
bet lėktuvo įgula juos nuga
lėjo ir suėmė.

Nuoširdžiai sveikiname tavę mūsų mielas drauge 
Vladai su tavo garbingo gimtadienio diena.

Stiprios sveikatos, džiaugsmo, ir visų svajonių 
išsipildymo tau linki

JUOZAS & BRONĖ VAITKAI 
Seminole, Fla.

ccoocc

DETROIT, MICHIGAN

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Jau šešeri metai, kai mirė mūsų mylimiausias

Mikas Detroitietis
[MIKE MASYS]

Mirė 1973 Metų Kovo 7 Dieną
Kiekvieną dieną jo ilgimės ir mintyse kartojame 

šiuos žodžius:
‘‘Gyvenimą užbaigei ir užmerkei akis, 
Amžinu miegu ramiai užmigai, 
Nustojo tau plakusi pailsusi širdis 
Savo mylimą dukrą Stefaniją ir Žmoną Teofilę 
Liūdėt palikai................ ”

Ilsėkis ramiai, brangusis, savo nameliuose Wood
lawn kapinių įsienyje. Mes Tave nuolat lankysime, 
liūdėsime ir niekad nepamiršime.

Liūdinti dukra STEFANIJA
ir žmona TEOFILĖ

YUCAIPA, CAL.

Mirus
Onai Pukienei-Petrulytei reiškiame širdingą 

užuojautą jos myliamam vyrui Mykolui, giminėms 
ir draugams.

WALTERIS ir KLIOPAS KELLEY
St. Petersburg, Fla.
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Sveikiname mes Jus su 
Naujaisiais 1979 metais.

Linkiu daug, daug laimės 
ir sveikatos.

Mes gyvename neblogai, 
visi dirbame, o vaikai moko
si.

Šiemet pas mus buvo labai 
bloga vasara, buvo labai 
daug lietaus.

Ruduo buvo turtingas vai
siais. Buvo labai daug obuo
lių, grybų. Tik mažiau buvo 
agurkų, pamidorų.

Žiema irgi šiais metais 
pasirodė žiauri. Gruodis bu
vo labai šaltas, siekė net 38 
laipsnių šalčio, iškrito snie
gas, buvo pūgos. Seniai jau 
mes Lietuvoje buvo toki pik
ta žiema!

Statybos kad ir blogomis 
oro sąlygomis vyksta spar
čiais tempais. Dabar labai 
daug statome gyvenamųjų 
namu kaime. Statomi labai 
stambūs, gyvulininkystės 
kompleksai, kultūros namai, 
mokyklos, vaikų darželiai. 
Visi statomi namai kaime 
turi visus patogumus, van
dentiekį, kanalizaciją, dujas.

Miesto statyba neatsilieka, 
jau biagiamas Viršuliškių ra
jonas. Pradėtas naujas Šiški- 
nės rajonas, o taip pat ir 
Baltupio rajonas, kur butai

i turi daug geresnių suplana
vimų—didesnės virtuvės, 
daug gražesnis architektūri
nis stilius.

Baigiam 16 aukštų viešbu
čio statybą. Statomi tiltai 
per Nerį. Tiesama nauja 
autostrada .

Taip pat vyksta stambių 
pramonės įmonių statybos, 

^lytuje pastatytas stambus 
, namų statybos kombinatas.

Utenoje pastatytas didelis 
mėsos kombinatas ir alaus 

; darykla, stambiausia prie 
į Baltijos.

Iganlinos rajone statoma 
labai stambi atominė elektri
nė. Jos gyvenvietė pavadin
ta Antano Sniečkaus vardu.

Visų statomų objektų ne
galima suminėti, nes jų labai 
daug.

Nu, aš čia, kaip statybinin
kas, labai daug priplepėjau 
apie statybas.

Kas pas Jūs gero, kaip 
jaučiatės su sveikatą? Kaip 
pas Jus orai, ar neblogi buvo 
vasarą, rudenį, žiemą?

Gal šiais metais atvažiuosi
te į Lietuvą ir viską pamaty
site savo akimis, kaip mes 
dideliais žingsniais žengiame 
į prekį?

Daug laimės Naujaisiais 
metais Jūms linkiu.

V erutė-Sarapinas 
su šeima Maigai

MIRĖ RAPOLAS MERKIS

PHILADELPHIA, PA.
MŪSŲ EILĖS LABAI 
PRARETĖJO

Dar nelabai seniai Phila- 
delphijoje buvo daug pažan
gių lietuvių, turėjome labai 
veiklią Lietuvių Literatūros 
Draugijos 10 kuopą. Bet mir
tis mūsų senosios kartos gre
tas labai praretino. Likusieji 
besusitinkame retai. Tik kar
tais telefonu pasišnekame, 
vienas kitą klausiame: “Kaip 
tau, drauguti?” “Nekaip,’’ at
sako. “Sveikata keičiasi, kaip 
žiemos oras ... “O kaip pats 
laikaisi?” Atsako: “Ot, kai 
kurią dieną geriau, o kitą— 
blogiau." /

Tas nelemtas metų krūvis 
ant mūsų pečių. Antra, kar
tais užpuola ir gamta ir 
vargina seną kūną. Visi labai 
laukiame gamtos atgimimo— 
pavasario, nes ši žiema labai 
skaudžiai visus vargina. Be 
didelių šalčių, vasario 20 d. 
dar atūžė baisi sniego pūga. 
Mieste ant seno sniego pri
krėtę dar 14 colių, o prie
miesčiuose 17-8 colių šviežio, 
suparalyžiavo visą miesto ju
dėjimą!
DEMOKRATIJA
SUSIRĖMĖ SU REAKCIJA

Amerikos naciai užsimanė 
suruošti demonstraciją Ne
priklausomybės aikštėje, 
prie Laisvės varpo, tikslu 
philadelphiečiams parodyti, 
kad Hitlerio idėjų likučiai 
dar nėra išnykę. Jie ir leidi
mą gavo demonstruoti uni
formuoti.

Bet žydai pabūgo ir organi
zuojasi pastoti jiems kelią. 
Čia yra tokių žydų, kurie yra 
buvę koncentracijos stovyk
lose. Ir miesto meras R. 
Rizzo pasakė: “Kol aš būsiu 
meru, naciai mieste nede
monstruos.” Ir prašo teisėją 
atimti iš nacių gautą leidimą 
ir uždrausti jiems demons
truoti. Laisvės Reporteris

We wish to extend our 
deepest sympathy to the 
Merkis family in the loss of 
Raphael Merkis, their fath
er, grandfather and great 
grandfather. Also from the 
friends who could not attend 
the funeral, I’m sure convey 
their sympathy.

R. Merkis was a kind, 
considerate friend to all who 
knew him. He always was 
there when needed. Many 
Philadelphians will remem
ber him for his eulogies in 
the Lithuanian language at 
funerals, which we all appre
ciated.

Now that he is at rest, he 
will always be remembered 
for his smile and soft spoken 
voice of kindness.

His granddaughter’s hus
band eulogized at the funeral 
home and crematory.

Mr. Paul Norkas spoke a 
few words at the crematory, 
and remembers Mr. Merkis 
called him “sūnelis” when he 
was first starting out in the 
funeral business, and always 
had kind words of him to 
every-one, which he never 
forgot.

ALICE Whitlock
(Pivariūnaitė)

Contributions to “Laisvė” 
in memory of Raphael Mer
kis—of $82,00 from:

Paul Norkas
Mrs. Vlade Palipis 
Hen^ Paffenholg 
Bela Wolf
Frank Walant
Joyce and Jack Cleary
Mildred Stensler
Victor Becker
Tessie Butville 

and other friends of the 
Lyras Choras.

Alice Whitlock
(Pivariūnaitė)

—

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Joseph J. Garszva
Undertaker and Embalmer

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

Telefonas: 846-1970

Kovo 3 dieną paskutinį 
kartą atsisveikinome su žy
miu pažangiu Amerikos lie
tuviu veikėju Rapolu Mer
kiu. Nors velionis jau buvo 
sulaukęs gražaus amžiaus, 
bet iki mirties pasiliko ištiki
mas savo idealams ir darba
vosi pažangiajame judėjime.

Laidotuvėse labai šiltai R. 
Merkio gyvenimą apibūdino 
jo anūkės vyras Benis Banis. 
Taipgi žodį tarė pats laidoto- 
jas Povilas Norkus, kuris 
velionį pažinojo nuo savo 
vaikystės.

Netikėtai ir man teko prie 
velionio karsto atsisveikini
mo žodį kitą tartį. Draugas 
R. Merkis visą savo gyveni
mą buvo ir kultūros darbuo
tojas ir meno mėgėjas.

Aš tikiu, kad vietiniai 
draugai plačiau parašys apie 
drg. Merkio gyvenimą ir jo 
nuveiktuosius darbus. Velio
nis buvo “Laisvės” ir “Vil
nies” ilgametis koresponden
tas ir kovotojas už žmonijos 
gerovę.

Velionio sūnus Albertas 
papuošė tėvelį Lietuvoje 
išaustu kaklaraiščiu, tuomi 
primenant jo gimtinę; o duk
ra Rožė į jo ranką idėjo 
šakelę pušies, po kuria jis 
amžinai ilsėsis.

Man teko kelis kartus ap
lankyti Rožės ir Juozo Beh- 
merių ūkį Schwenksvilleje, 
kur ant kalnelio po pušaite ir 
gražiu paminklu ilsisi velio
nio žmonos, mirusios prieš 
12 metų pelenai.
Ant kalno pušaitės linguoja, 

linguoja, 
Iš meilės saldžiai jos 
bučiuojas, bučiuojas.
Papuoštos rūbeliais žaliais, 

žaliais.
Raminas paukšteliai balsais, 

balsais.
Joms čiulba paukšteliai visi, 
jas- puošia dainelė graži, 

graži.
(Paimta iš Regraičio poemos 
“Ant kalno pušaitės”),

Draugo R. Merkio mylimai 
šeimai reiškiu širdingą užuo
jautą. Mildred Stensler

Hartford, Conn.
MIRE LOUISE 
BUTKEVICIENE
Praeito pirmadienio vėlai 

vakare gavome telefonu pra
nešimą, kad tą dieną Hart
forde mirė labai veikli pažan- 
gietė, Laisvės Choro ir kitų 
pažangių organizacijų narė ir 
uoli veikėja Louise Butkevi
čienė. Šeštadienį ji gavo šir
dies priepuolį, o pirmadienį 
išsiskyrė iš gyvųjų tarpo. 
Bus laidojama ketvirtadienį, 
kovo 8 dieną.

Mūsų giliausia užuojauta 
velionės artimiesiems.

“Laisvės” Red.

Washingtonas. — Žymių 
mokslininkų komitetas įteikė 
Kongresui visą eilę pasiūly
mų, kaip geriau sutvarkyti 
maisto kontrolės sistemą. Tą 
klausimą jie studijavo net 18 
mėnesių.

Washingtonas. — Šiemet 
Jungtinėse Valstijose kolegi
jose bei universitetuose mo
kosi 235,509 užsieniečiai stu
dentai. Nors kai kurios mo
kyklos juos suverbavo netin
kamai, bet valdžia nežada jų 
už tai bausti.

"Laisvės" 
direktoriams

“Laisvės” Bendrovės di
rektorių posėdis įvyks antra
dienį, kovo 13 d., 1 vai. po 
pietų, Laisvės salėje.

Dalyvaukime visi, nes turi
me reikalų ryšiuje su balan
džio 1 d. šaukiamu suvažiavi
mu ir banketu pagerbimui 
redaktoriaus A. Bimbos.

N. Buknienė, sekr.

LLD 1 KUOPOS 
NARIAMS

Antradienį, kovo 13 d., 2 
vai. po pietų įvyks L. L. D. 
1 kuopos susirinkimas, Lais
vės salėje, 102-02 Liberty 
Avė., Ozone Park, N. Y. 
Prašome visus narius atsi
lankyti.

VALDYBA

WORCESTER, MASS.
Lietuvių Darbininkų Susi

vienijimo 57 kuopos susirin
kimas įvyks kovo 18 dieną, 1 
vai. po pietų, 29 Endicot St. 
Visi nariai dalyvaukite.

Barbara Ohman, 
Sekretorė

SEKMADIENĮ, BALANDŽIO 1 D., LIE
TUVIŲ KOOPERATYVINĖS BENDRO
VES [“LAISVĖS”] DALININKŲ SUVA
ŽIAVIMAS 10 VAL. RYTO, LAISVĖS 
SALĖJE, 102-02 LIBERTY AVĖ., OZONE 
PARK, N. Y. * * *

TĄ PAČIĄ DIENĄ, PO SUVAŽIAVI
MO, 2 VAL. BUS PIETŪS SU MENINE 
PROGRAMA PAGERBTI “LAISVĖS” RE
DAKTORIŲ ANTANĄ BIMBĄ, SULAU
KUSĮ 85 M. AMŽIAUS, IR APDOVANO-
TĄ LIETUVOS TSR NUSIPELNIUSIO 
KULTŪROS VEIKĖJO GARBĖS VARDU 
PROGA. AUKA $7.

MOTERS DIENOS MINĖJIMAS PUIKIAI PAVYKO
Praėjusį sekmadienį New Yorko Lietuvių Moterų Klubo 

MOTERS DIENOS minėjimas “Laisvės” salėje tikrai 
puikiai pavyko. Šeimininkės visus dalyvius skaniai pavaiši
no, programą, vadovybėje Mildred Stensler, aidietės su 
Victor Becker gražiai atliko. Apie mūsų pažangiąsias 
moteris, taip Lietuvoje taip ir Amerikoje žurnalistė Banga 
Lukoševičienė pasakė turiningą kalbą.

Plačiau bus parašyta sekančiame “Laisvės” numeryje. IM

BROCKTON, MASS.

HARTFORD, CONN.

Lena Smith
Ada White
Anna Vaitekūnienė

Reiškiame širdingą užuojautą jos artimiesiems 
bei draugams.

Anna Markevičienė
J. ir A. Skirmontai
Chas. Ustup

BROCKTON, MASS.

Anne Yakstis
A. Rainienė
P. N. Ventai

šeimoms ir visiems

T. Stočkienė

K. Petrikienė

N. Buknienė
LA. Bimbai

W. A. Malin

Mirus

KUNIGAIKŠTIS 
NEBEATVYKS

Washingtonas. — Gautas 
pranešimas iš Saudi Arabijos, 
kad jos vadas kunigaikštis 
Fahd nebeatvyks į Jungtines 
Valstijas. Jis buvo priėmęs 
pakvietimą atvykti su oficia
liu vizitu. Arabijos valdžia 
labai pyksta ant prezidento 
Carterio, kad jis šefuoja Iz
raelio ir Egipto derybas dėl 
atskiros taikos.

BARA IR
KALTINA TĖVUS

Albany, N. Y. — New 
Yorko valstijoje per pirmą
sias sausio mėnesio dvi sa
vaites žuvo aštuoni maži vai
kai, kurie buvo palikti namie 
be jokios priežiūros. Kūdikį 
gali ištikti baisi nelaimė per 
penkias ar dešimts minučių. 
Valstijos aptarnavimo depar
tamentas už tokias nelaimes 
kaltina tėvus.

Mirus
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-------------BRIEFS
Concern over a suspected 

increase in the use of mariju
ana and cocaine by police 
officers during off duty 
hours has been voiced in a 
report by the New York City 
Police Department. 

* * *
Average price for admis

sion in movie theaters has 
more than trippled in the 
past 19 years, according to 
the Motion Picture Associa
tion of America.

* * *
Macy’s, New York City, 

which bills itself as “the 
world’s largest department 
store” with everything un
der its roof, has something 
on its roof that nobody 
wants—Legionnaire’s dis
ease organisms. According 
to authorities the disease 
organism was found in a 
water tower atop the store. 
The tower has been taken 
out.

* * *
“Fill it up,” motorists 

called out as they pulled into 
the H & Y Mobil Service 
Station at Coney Island Ave
nue in the Flatbush section 
of Brooklyn. But what they 
got was gasoline contamina
ted with water, department 
officials said last week.

* * *
On T V “60 Minutes” re

cently Katharine Hepburn 
said: “We’re sitting and look
ing at filth, and I’m disgust
ed with the movies. Disgust
ed, because they’re kidding 
themselves, into saying it’s a 
sort of intellectual pasttime. 
Bunk; it’s 42nd Street filth. 
And now it’s respectable to 
go and see them. And the 
critics, I think, have lost 
their minds. And how can it

be stopped? They say, o, no 
censhorship. No, no, free
dom of the press. The hell 
with that. They’ve got to do 
something. I mean you’ve 
got to have censorship. Life 
is full of censorship. I can’t 
spit in your eye. You know I 
mean our lives are full of 
censorship.” The American 
well known actress was 
speaking out against porno
graphy in films nowadays.

* * *
Enjoyable afternoon was 

spent in Laisvė’s hall last 
Sunday to celebrate Interna
tional Women’s Day. New 
York Aido Chorus and its 
soloists performed well and 
the dinner was good. There 
will be more about it in the 
next issue of Laisvė. 

* * *
It was in the paper that 

Canada’s runaway First La
dy Margaret Trudeau has 
abandoned her “freedom 
trip,” after suffering failures 
as an actress and photogra
pher, in the hope of patching 
up her marriage to Prime 
Minister Pierre Trudeau. 

* * *
We visited Bronė and Wal

ter Kershulis and were glad 
to see that they are doing 
O. K. Bronė is better. When 
spring comes, the grass will 
be green, roses will be 
blooming and misery and 
pain will be forgotten. We 
have had many affairs in 
their garden. In the picture 
we see some of the people 
who gathered there for Wal
ter’s 90th birthday and we 
had two outstanding 
guests—Ksavera Kaross
from California and Vytautas 
Kazakevičius from Lithua
nia. Use
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