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Dar kartą: Ačiū!
Apie Lietuvą angliškai 
Ir galo vis dar nesimato 
Sutvėrimai be sąžinės 
Darbininkų jėga 
Galime telinkėti sėkmės

A. BIMBA
Ryšium su mano 80-uoju 

gimtadieniu, kuri švenčiau 
sausio 22 d., gavau labai 
daug šiltų sveikinimu su gra
žiausiais linkėjimais. Kiek
vienam atskirai padėkoti 
neįmanoma. Iš gilumos šir
dies prašau visus mieluosius 
draugus ir drauges priimti 
viena didelį, didelį ačiū. 
Jūsų linkėjimai mano šir
dyje pasiliks gyvais ant vi
sados.

•
Skaitau gražiai išleistą 

angly kalba knygą "Glimpses 
of Lithuania” ir galvojau: 
Ot, kad šis nepaprastas lei
dinys apie Lietuvą patektu Į 
rankas kiekvieno antrosios 
ir trečiosios kartos Ameri
kos lietuvio! Kaip jis, ją 
perskaitys ir iš jos pasiė
męs rūpestingai patelktos 
informacijos apie Lietuvą, 
didžiuotysi savo tėvy gim
tuoju kraštu, kaip labai jame 
pakiltų pasididžiavimas savo 
lietuviška kilme!

Knygos autorius yra Bro
nius Akstinas. Ji išleista 
Lietuvoje. Kol kas jos čia 
gauta tiktai apribotas eg- 
zemplioriy skaičius. Džiu
gu, kad ją gaus Lietuviu Li
teratūros Draugijos angliš
kai skaitantieji nariai. Pulki 
dovana.

•
Su tuo gazolinu didžiausia 

beprotybė. Prieš metus ki
tus niekas nė sapne negalėjo 
įsivaizduoti, kad susilauksi
me tokios padėties. Jei tik 
kurioje stotyje pasirodė nors 
galionas gazolino, tuoj ją ap
supo šimtai automobiliu. Ne 
tu darai locką savininkui iš 
jo gazoliną pirkdamas, bet 
jis tau, kad ant tavęs susi
mylėjo, ar tavęs pasigailėjo 
ir pora trejetą galionu tau 
“pasuko”.

O kaina dar vis kasdien 
kyla.

Naftos kompanijos tiesiog 
sprogsta nuo nutikimo. To
kių nesvietiškų pelnų jos dar 
nebuvo turėjusios visoje 
savo gyvavimo istorijoje!

•
Veikiausia visoje lietuviu 

tautos istorijoje nebuvo tokio 
jos sūnaus, apie kurį būtu 
buvę išgalvota ir paskleista 
tiek šlykštybių, kiek po mir
ties susilaukė iš Amerikos 
lietuvių reakcionierių tau
rusis jos sūnus, visą savo 
sąmoningą gyvenimą paau
kojęs Lietuvos ir visos žmo
nijos kovai už šviesesnį ry
tojų Antanas Sniečkus. Jų 
spaudos redaktoriai pasiro
do sutvėrimais be jokios są
žinės.

Net baisu ir pamislyti, 
kaipgi gali žmoguje sutilpti 
tiek karčiausios tulžies, kiek 
jos pasirodo “Keleivio”, 
“Draugo”, “Naujienų”, 
“Dirvos” “Darbininko” re
daktoriuose. Man tų bai
siausios neapykantos suėstų 
žmonių tiesiog gaila.

Anglija duoda mums pa
vyzdį, kokia didelė jėga

Nixonas ir Kissingeris žada 
lankytis Tarybų Sąjungoje; 

jau susitarė su Gromyko

Anglijos mainieriai paskelbė 
streiką; bus parlamentiniai 

rinkimai vasario 28 dieną
Washingtonas. Iš Kubos 

atvykęs, TSRS užsienio rei
kalų ministras Gromyko tu
rėjo svarbius pasitarimus 
su prez. Nixonu ir valstybi
niu sekretorium Kissinge- 
riu.

Jie susitarė vėl pradėti 
Genevoje pasitarimus stra
teginiams ginklams limi
tuoti vasario 19 d. Tuo svar
biu klausim u Nixono admins- 
tracija turi dideliu skirtumu 
nuo Tarybų Sąjungos siūly
mu.<

Abi pusės pageidavo, kad 
Genevoje būtu atnaujinti ir 
tęsiami pasitarimai Vidurio 
Ryty taikos klausimu. Taip
gi pareiškė pageidavimą, kad 
Europos saugumo ir koope
racijos konferencija baigty 
savo darbą sėkmingai.

Susitarė, kad Kissingeris 
atvyktu į Maskvą kovo mėn. 
prez. Nixono atvykimui pa
ruošti. Nixonas mano lan
kytis Tarybų Sąjungoje ge
gužės mėn. Tik klausimas, 
ar jo kelionės nesutrukdys 
Watergate skandalas, Nixono 
impyčinimo klausimas, 
energijos krizė, taipgi poli
tinė krizė Jungtinėse Val+ 
stijose.

MINNEAPOLIS, Minn. Čia 
atidarytas marksistinis 
centras, kuriame Įsteigti la
vinimosi kursai.

glūdi organizuotu darbininkų 
rankose, jei tik jie moka ją 
panaudoti garbingam reika
lui. Darbo unijos su anglia
kasiu kovinga unija prieša
kyje privertė konservatą 
premjerą Edward Heath re
zignuoti ir paskelbti naujus 
parlamento rinkimus.

Darbiečiams puiki proga 
sugrįžti prie valdžios vairo. 
Žinoma, konservatoriai dės 
desperatiškas pastangas 
rinkimuose atsigriebti ir 
sutvirtinti savo pozicijas.

•
Atrodo, kad mūsų valsty

bės sekretoriui ponui Kis- 
slngeriui lėktuvas jau pa
ruoštas pasikelti virš debe
sy ir leistis i Maskvą nau
jiems pasitariamams su Ta
rybų Sąjungos vadovybe. Jo 
kelionė numatoma kovo mė
nesį. O paskui, gal birželio 
mėnesį, Maskvon skrisiąs 
pats prezidentas Nixonas 
tartis.

Žmonės sako, kad tai da
roma nukreipimui Amerikos 
žmonių dėmesio nuo Water
gate skandalo. Gal ir taip, 
lai būna ir taip. Bet jų mi
sija, bent jau tos misijos pa
skelbti tikslai yra remtini. 
Sumažinti ginklavimosi ir 
militarizmo naštą, pašalinti, 
arba bent jau sumažinti ga
limybes ginkluotiems kon
fliktams, sustiprinti taikaus 
sugyvenimo ir bendradar
biavimo tarp skirtingomis 
socialinėmis sistemomis 
tautų ir valstybių idėją - 
prakilnus, garbingas tikslas. 
Už jį visą laiką kovoja Ta
rybų Sąjunga ir visas socia
listinis pasaulis.

Mes ir visi geros valios 
žmonės galime tokiems pa
sitarimams palinkėti tiktai 
didžiausios sėkmės!

Nacionalizuoti 
energijos pramonę

Minneapolis. Minnesotos 
A F L-CIO pasisakė už ener
gijos pramones nacionaliza
vimą tikslu nugalėti energi
jos krizę.

Tuo klausimu unijos pra
dėjo platų vaju visoje valsti
joje. Sukurtas Jungtinis 
Darbo Komitetas energijos 
pramonei nacionalizuoti. 
Komitetas kviečia visos ša
lies darbo žmones pradėti 
kovą už energijos pramonės 
nacionalizavima.<
Prisipažino melavęs

Washingtonas. Baltųjų 
rūmų jaunas pareigūnas 
Herbert L. Porter teismui 
prisipažino, kad jis melavo 
FBI ir kitoms Įstaigoms apie 
Watergate skandalą.

Teisme jis pasakė, kad 
buvo Įgaliotas tvarkyti ir da
linti Nixono išrinkimui $69,- 
000 fondą, kuris buvo vadi
namas “dirty tricks” fondu 
Watergate dalyvių paramai. 
Jam gresia 5 metų kalėjimas 
ir $10,000 piniginės baus
mės.

Anglijos mainieriai 
nusitarė streikuoti

Londonas. 269,000 mai- 
nieriu nubalsavo streikuoti, 
jeigu jų algos ir darbo sąly
gos nebus pagerintos. Dabar 
jie tik žymiai sulėtino ang
lies produkciją ir padidino 
energijos krizę, kuri visoje 
Šalyje siaučia. Mainierių 
kovoms vadovauja Dal Fran
cis.

Valdžia paskelbė tęsti 
trijų dienų savaitės darbą ir 
toliau. Nedarbas žymiai pa
didėjo.

Plieno darbininkai 
nepasitiki Abelių 
Washingtonas. Prasidėjo 

pasitarimai tarp Jungtinės 
Plieno Darbininku unijos 
prezidento Abelio ir U. S. 
Steel korporacijos atstovo 
Larry. Jie derasi dėl 520,- 
000 plieno darbininkų kon
trakto atnaujinimo.

Plieno darbininkai reiškia 
nepasitikėjimą unijos prezi
dentu Abelių, kuris yra pa
sirašęs su plieno korporaci
jomis sutartį nestreikuoti.

U. S. Steel korporacija 
1973 m. padarė pelno 1973 
m. padarė pelno 107.5%, pa
lyginus su 1972 m. pelnu.

TSRS užsienio reikalų ministras Gromyko pasitarimuose 
su prezidentu Nixonu ir sekretorium Kissingeriu Washing
tone

Pradėjo apvalyti
Suezo kanalą

Kairas. Egiptas pradėjo 
didžiulį darbą apvalyti Suezo 
kanalą, kuris buvo uždarytas 
nuo 1967 metu karo ir už
verstas nuskandintais lai
vais.

Po apvalymo ir remonta- 
vimo Suezo kanalas bus ati
darytas laivams plaukioti. 
Egiptas turės iš jo nemaža 
pajamų.

WASHINGTONAS. Ameri
kinės aliejaus firmos, nau
dodamos užsienio kreditus, 
sumažino pajamų taksus 
75%, sako senatorius Mon- 
dale.

TSRS pakėlė algas
Maskva. 1973 metais Ta

rybų Sąjungos darbininkams 
buvo pakeltos algos, o 1974 
metais nutarta pakelti pra
monės darbininkams 12%, 
agrikultūros - 14%, trans- 
portacijos - 17%.

Algos jau pakeltos dakta
rams, mokytojams, geležin
keliu darbininkams ir t. t.

•
Maskva. Tarybų Sąjungos 

teritorija apima 8,600,350 
ketvirtainių mylių Europoje 
ir Azijoje. Tai didžiausia 
žemės plotu valstybė pašau- 
lyje.
Draudžia kritikuoti 
naują konstiticiją
Seoul. Pietų Korėjos gy

nybos ministerijos teismas 
nubaudė du asmenis 15 metu 
kalėjimu už kritikavimą nau
jos konstitucijos.

Konstitucija suteikia daug 
galios prezidentui Parkui 
ginti savo diktatūrą.

Iš Chicagos autobusas vežė keliaujančius farmų darbinin
kus Į Kaliforniją. Atvykus i Blythe, Calif., autobusas nu
slydo nuo kelio ir Įvirto i pilną vandens griovį. Nelaimė
je buvo 19 darbininkų ir 28 buvo sužeisti. Nelaimė ištiko 
nakties metus. Paveiksle matome visą eilę suguldytų la
vonu. (UPI photo).

Unijos pareigūnus 
baudžia kalėjimu 
Capetown. Pietų Afrikos 

valdžia nubaudė 5 metu ka- < 
lojimu tris unijos, pareigū
nus, kurie organizavo afri
kiečius darbininkus i unijas.

Valdžia draudžia juodie
siems darbininkams būti 
unijos nariais. Jų organiza
torius kalėjimu baudžia. z

Laužo streiką
La Paz. Bolivijos prezi

dentas Banzer paskelbė ap
gulos stovį prieš streikuo
jančius darbininkus.

40,000 mainierių strei
kuoja. Reakcinė valdžia pa- 
simojusi streiką sulaužyti. 
Ištinka susirėmimų su strei- 
kieriais. Žemės ūkio darbi
ninkai taipgi kovoja.

SEA'lTLE, Wash. Darbi
ninkų ir moterų organizacijų 
atstovai bendrame susirin
kime nutarė reikalauti val
stijos Įstatymų darbo sąlygų 
apsaugai Washington© vals
tijos darbininkų.

Sunki automobilių 
darbininkų padėtis

Detroitas. Automobiliu 
Darbininkų unijos preziden
tas Woodcock pareiškė, kad 
automobilių darbininkų pa
dėtis sunkėja. Automobilių 
pramonėje nedarbas beveik 
pasiekė didžiosios 1930 m. 
ekonominės depresijos sto
vi. «

Woodcock ragina Nixono 
administraciją imtis prie
monių krizei nugalėti, ne
darbą sumažinti. Michigano 
valstijoje bedarbių skaičius 
jau siekia daugiau kaip400,- 

'000.

Londonas. Arti 300,000’Į 
mainierių vasario 10 d. pa
skelbė generalinį visose ka
syklose streiką ir pradėjo 
kasyklas piketuoti.

Pasitarimai su valdžios 
atstovais nedavė pageidauja
mų pasekmių. Mainierių 
unija reikalavo pakelti algas 
35%, valdžia siūle tik 16%.

Mainierių streikas žymiai 
padidino bendrą ekonominę 
krizę. Šiuo metu kitų pra
monių darbininkai tedirba tik 
3 dienas i savaite. Nedar- < <
bas smarkiai padidėjo, in
fliacija taipgi smarkiai kyla.

Premjeras Heath, susidū
ręs su tokia sunkia padėtimi,
paleido parlamentą ir pa
skelbė naujus rinkimus va
sario 28 d. šiuos rinkimus 
dabar tikisi laimėti Darbo 
Partija, kurios vadas Wilso- 
nas tikisi būti nauju prem
jeru.

Valdžia patvirtina 
skerdynes Čilėje
Washingtonas. Senatorius 

Ed. Kennedy pareiškė, kad 
Valstybės departamentas 
turi pilnas informacijas apie 
fašistu tęsiamas žmonių < < ( 
skerdynes Čilėje, bet nieko 
nedaro, palaiko diplomati
nius ryšius su Čilės milita- 
rine valdžia.

Per daugiau keturis mėne
sius nuo nuvertimo AHendės 
valdžios jau kelios dešimtys 
tūkstančiu žmonių ten žuvo ir < < 
skerdynėms nesimato galo.

ROMA. Italijos Komparti
jos dienraštis “L’Unita” at
žymi savo 50-ąją metinę su
kaktį. Gavo daug sveikinimų 
iš daugelio šalių.

Energijos krizė 
padvigubino pelnus

Bartlesville, Okla. Phil
lips Petroleum kompanijos 
pelnai 1973 metais pakilo 
55.4%, palyginus su 1972 m. 
pelnu.

1973 metais kompanija tu
rėjo pajamų $3.07 bilijono. 
Energijos krizės metu 
smarkiai pakilo pajamos ir 
pelnai.

VIENA. Austrijos Kom
partijos 22-oji konvencija 
užgyre Tarybų Sąjungos pa
stangas taikai pasaulyje iš
laikyti.

Aliejaus skandalas
ROMA. Aliejaus kompa

nijos Italijoje kyšiais sumo
kėjusios valdžios pareigū
nams apie $300 milijonų per 
pastaruosius trejus metus.

Papirkinėjimų skandalas 
dabar iškilo viršun. Tiki
masi investigacijos ir tei
sminių bausmių. Premjero 
Rumoro valdžiai gresia pa
vojus.

KARAKAS. Venezuelos 
Senato užsienio reikalu ko-

■I c
misijos pirmininkas senato
rius Jesus Soto Amesty pa
smerkė Jungtinių Valstijų 
Senato rezoliuciją, kuri gra
so ekonominiu boikotu aliejų 
parduodančioms valstybėms 
už aliejaus kainų pakėlimą.

DAI FRANCIS

Vakarų Vokietijoj 
streikai plečiasi 
Bonn a. Vakarų Vokieti jo

je infliacijai smarkiai paki
lus iki 7.5% daugelio fabrikų 
darbininkai paskelbė strei
ką. Taipgi streikuoja apie 2 
milijonus valdžios tarnauto- 
Jv-

Darbininkai reikalauja pa
kelti algas 15% ir pagerinti 
darbo sąlygas.

WASHINGTONAS. Nuo 
sausio 6 d., kai buvo Įvestas 
dienos šviesos taupymo lai
kas, visoje šalyje suvarto
jama elektros 2 procentais 
mažiau, skelbia Federalinė 
Energijos raštinė. ’

50,000 ragina 
Nixoną impyčinti 
W ashingtonas. Kongreso 

Juridinis komitetas gavo 
daugiau kaip 50,000 piliečių 
parašų ant peticijų. Pasira
šiusieji reikalauja Kongreso 
impyčinti prez. Nixoną.

Dr. Corliss Lamont, Civi
linių Laisvių Komiteto pir
mininkas, pridavęs peticijas 
pareiškė, kad už savaitės jis 
priduos petici jas dar 150,000 
piliečių.

WASHINGTONAS. Sausio 
mėn. nedarbas pakilo iki 
5.2%. Gruodžio mėnesįbuvo 
4.8%. Bedarbių skaičius sie
kia apie 5 milijonus.

Italijoj streikai
Roma. 24 valandų genera

linis streikas sausio 29 d. 
sėkmingai buvo pravestas 
Sicilijos pramoniniame 
centre. Visos trys unijų fe
deracijos rėmė streiką. 
Darbininkai reikalauja di
desnių algų, maisto kainų nu
mažinimo ir reformų prave- 
dimo.

Daugelyje miestų darbi
ninkai streikuoja. Nedarbas 
ir infliacija didėja.

Areštuoja kunigus
Sao Paulo. Brazili jos val

džia suėmė nemažą Romos 
katalikų kunigų skaičių ir už
darė katalikų radijo valandą. 
Kaltina juos kritikavimu mi- 
litarinės valdžios politikos. 
- Nemažai kunigų Įsitrau
kė i kova už demokratines < <
žmonių teises.

BATLEY, Anglija. Bom
bos sprogimas suardė mili- 
tarini autobusą. Žuvo 12 < <
kariu.<
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Nereikalinga Amerikos žmonėms našta
Prezidento Nixono pasiūlytas valdžios biudžetas 1975 

metams siekia $304,400,000,000. Nieko panašaus šios ša
lies istorija dar nebuvo mačiusi.

Siame Nixono biudžete “apsigynimo” (militarizmo ) rei
kalams skiriama $85,800,000,000, arba $6,300,000,000 
daugiau negu dabartiniame 1974 metu biudžete.

•’ Tai siaubingos sumos. Numatoma išleisti daug daugiau, 
negu tikimasi gauti pajamų. Deficitas pasieks net devynis 
bilijonus dolerių!

Gerabūdžiamas amerikiečiams tai didele staigmena. Jie 
susirūpinę klausia: Kam tiek lėšųmilitarizmo reikalams? 
Kas, kaip ir iš kur grūmoja mūsų Amerikos saugumui? 
Juk su niekuo nekariaujame. Kam reikalinga pastovi ar
mija net iš 2,100,000 vyrų? Kam šimtai militarinių bazių 
visuose kapitalistinio pasaulio kamupose?

Faktai daug iškalbesni už žodžius. Nixonas ir jo pagal
bininkai bei patarėjai veidmainiavo, kai sakė, kad Vietna
mo karų likvidavus, mums iš Vietnamo išsikrausčius, 
nebebus karo reikalams išlaidų, bus sumažinti valdžiai 
mokesčiai (taksai), visiems bus lengviau ne tik krūtinėje, 
bet ir kišenėje. Bet štai kaip tik priešingai. Militarizmo 
reikalams turime skirti dar šešiais bilijonais dolerių 
daugiau. Apie sumažinimą ginkluotų jėgų (armijos, laivy
no, orlaivyno) niekas nė nekalba.

Reikia pastebėti, kad militarizmo klausimu jokio skirtu
mo nesimato tarp demokratų ir republikonų. Pešasi kitais 
klausimais, bet taip vadinamos “gynybės” reikalais parti
nio pasidalijimo nesurasi nė su žiburiu ieškodamas. Tiesa, 
vienas kitas demokratas senatorius kartas nuo karto pra
sitaria, kad militarizmo naštą reikėtų šiek tiek palengvinti, 

‘ bet tokių senatorių vienas kitas atsiranda ir tarp republi
konų.

Nesveikuoja ir Anglija su Kinija
Gal mes amerikiečiai galima nusiraminti tik tuo, kad ne 

mes vieni šiandien esame apsėsti visokių politinių ir eko
nominių bėdų. Pavyzdžiui, atrodo, kad Amerikos “moti
nos*’ senutės Anglijos bėdos nė kiek nemažiau skaudžios. 
Jos ekonomika giliausioje krizėje. Per kelerius paskuti
nius metus viešpatavę konservatoriai su premjeru Heath 

>•' priešakyje taip nusiganė populiarume ir žmonių pasltikėji- 
' me, kad jiems veikiausia teks pasitraukti nuo valstybės 
' lovio. Labai galimas daiktas, kad darbiečiams bus per 

«. rinkimus vėl patikėtas šalies vairas.
Nauja audra pradeda siautėti ir kitame pasaulio kampe. 

Iš skaitlingosios Kinijos pradėjo pūsti keisti vėjai. Prane- 
■ * šama, kad pirmininkas Mao Tse-tungas išleido visiems

• Įsakymą, pradėti naują revoliuciją. Tai vėl būsianti “Kul- 
. tūrinė revoliucija”, lyg ir tąsa garsiosios 1966 metų “kul- 
r tūrinės revoliucijos”. Prasidedąs visuotinis “apsivaly

mas”. Tiek komunistų partijos, tiek jos vadovaujamos 
valdžios organuose vėl privisę biurokratų, liaudies priešų,

■ neklaužadų, tinginių, apsileidėlių. Vėl liaudies masės 
• > kviečiamos imti Į rankas šluotą ir be jokio pasigailėjimo

• visas tas “šiukšles” iššluoti laukan.
Negalimą Įsivaizduoti toki apsivalymą be labai skaudžių 

'UŽkliuvimų. . .

Jiems nuoširdūs pasaulio sveikinimai
Žmogaus erdvių pažinimo ir užkariavimo pastangose pa

siektas naujas, istorinis laimėjimas. Trys drąsūs vyrai, 
trys mūsų astronautai erdvėje, besvorinėje padėtyje iš
gyveno aštuoniasdešimt keturias dienas ir laimingai su
grąžo į Žemę. Tais didvyriais yra William R. Pogue, Ed
ward G. Gibson ir (Gerald P. Carr. Jiems šiandien eina 

.viso pasaulio nuoširdžiausi sveikinimai už puikiai atliktą 
garbingą žydi.' Tai rekordas. Pirmą kartą žmogus taip 
ilgai išgyveno erdvėje toliausia nuo Žemės.

Ten astronautai pravedė svarbius mokslinius tyrinėji
mus. Aišku, kad jų atradimais naudosis viso pasaulio erd
vių tyrinėtojai. Jų Įdėlis i mokslą milžiniškas.

Turime dar vieną skaistų Įrodymą, ką gali pasiekti nū
dienis mokslas, jei tik žmogus pasiryžta ji išmintingai pa
naudoti. Bet taip pat vėl iškyla klausimas, kodėl, o kodėl 

■' tas pats žmogus nepajėgia ar nenori tą pati mokslą panau
doti pašalinimui iš šio pasaulio skurdo, kurio tiek daug, 
kurio pilna visuose pasaulio kampuose! Nėra išimtis nė 
mūsų Amerika, kurios mokslas teisingai gali didžiuotis 

- šauniausiais laimėjimais erdvėse. . .

Tirpstantis ledkalnis
Šiandien iš pietų pučia vėjas 
ir saulė šviečia karštai.
Tarsi ledkalnis - šimtą amžių stovėjęs - 
pajudėjau žeme lėtai.
Jau žinau, kad užleisiu vietą
žolei,
gėlei. . . Bus šičia gražiau. . .
Tarsi ledkalnis - slenku iš lėto - 
ir žemę savim braižau.
Gal paliksiu upei vagą!
Gal paliksiu kalną - drąsiems!
Saulę prie savęs prisisegęs - 
pajudėjau - tlrpstu - visiems -
Vilnius JONAS MAČIUKEVIČIUS

NESVIETIŠKI VEIDMAINIAI

Per visą laiką lietuviškieji 
reakcininkai nuo visų tvorų 
kasdien šaukia, kad iš Ta
rybų Lietuvos atvykę tu
ristai yra “Maskvos at
siųsti Maskvos agentai”, 
kad su jais niekam nevalia, 
griežtai draudžiama susitik
ti, pasisveikinti, padraugau
ti. Kurie tu “veiksniu” ir < < 
“vaduotojų” instrukcijų ne
klauso, apšaukiami tautos 
išdavikais, reikalaujama 
juos kolioti, juos visaip boi
kotuoti. Ypač gąsdinami biz
nieriai ir profesionalai.

Bet štai smetonininkai 
(“Dirva”, vas. 1 d.)išpliekia 
ilgą vedamąjį, kuriame gie
dama, kad ekskursantams iš 
Lietuvos leidžiama čia “ap
lankyti tiktai pažangiavie- 
tes” ir susitikti tiktai su 
pažangiečiais, kad “jie ne
gali lankyti patriotinės išei
vijos organizacijų”. Sako: 
“Lietuviai nori matyti ir di
namišką lietuvišką Ameriką, 
bet jos matyti jiems nelei
džia drakoniškas ekskursi
jos maršrutas bei keliaujan
čio jų būrio prievaizdai”, 
kad “eilinis pavaldinys su 
šėtoniška skuba mėtomas po 
Ameriką ir išgabenamas at
gal, ‘komunizmo statyti’ ”.

Matote, atrodo, kad reak
cininkai jau norėtų su atvy
kusiais iš Lietuvos susitikti, 
bet neleidžia “šėtoniška 
skuba”.

Žiūrėsime, ką šiuo klausi
mu pagiedos kiti reakcininkų 
laikraščiai. Clevelando 
smetonininkai turėtų gauti 
nuo jų Į kaili už laužymą 
prisakymo su atvykusiais iš 
Lietuvos žmonėmis nė iš to 
nesusitikti.
KLERIKALŲ NAUJAS 
“IŠGANYTOJAS”

Kunigų “Draugas” (sau
sio 30 d.) didelėmis raidėmis 
pirmajame puslapyje klau
sia: “Ar gali Solženicinas 
pakeisti pasauli?” Ir gar
siai atsako: “Gali, jei mes 
prisidėsime, atmerksime 
akis ir nustosime rėmę bol
ševikų tironiją”.

Keistas klausimas, bet dar 
keistesnis atsakymas. Mes 
niekada ’ niekur nematėme, 
kad klerikalai, bent jau mūsų 
lietuviškieji klerikalai, 
remtų bolševikus. Dabar gi 
jie sako, kad jie turi atsi
merkti akis ir liautis rėmę 
bolševikus! Tai labai didelė 
mums naujiena.

Bet žinoma, dar svarbiau, 
kad mūsų klerikalai susira
do asmenyje naują išgany
toją - dar daug, daug galin
gesni už patį seną savo iš
ganytoją Kristų. Pastarasis, 
matyt, paseno ir pasaulio pa
keisti nebepajėgia. Ji pava
duos Solženicinas ir su 
“Draugo” redaktorių pa
galba visą pasauli taip pa
keis, taip pataisys, kad su 
viena gražia diena labai 
trumpoje ateityje iš visų 
mūsų nūdienio gyvenimo 
kampelių išgaruos visos 
bėdos.

Ot koks galingas su “mūsų 
pagalba” pasidarys Solženi
cinas šioje ašarų pakalnėje.

“KAIP NIXONAS 
IŠSILAIKO”

Taip savo kolumną “N. Y. 
Timese” (vas. 6 d.) pavadi
no kolumnistas James Res
ton. Veikiausia nė vienas 
prezidentas nėra turėjęs tiek 
iš visų pusių puolimų, kiek 
jų turi Nixonas. Bet jis ne
pasiduoda. Jis griežtai pa
reiškė, kad nerezignos.

“Per visus šiuos metus 
Nixonas išsilaikė todėl”, 
sako Reston, “kad jisai, jei 
reikia, pasilenkia, bet nieka
dos nelūžta”.

Pavyzdžių tam tiek ir tiek. 
Antai, jis žadėjo naudotis 
prezidentinėmis privilegijo
mis ir niekam neduoti jokių 
iš jo pasikalbėjimo su Mr. 
Dean ir kitais juostelių, bet 
paskui nusileido prieš spau
dimą ir kai kurias atidavė. <
Dar aiškesnis, girdi, pavyz
dys, tai apsivertimas aukš
tyn kojomis Tarybų Sąjungos 
ir Kinijos klausimais. Per 
visą laiką jis nudavė didžiau
siu tų kraštų ir visų komu
nistų priešu, bet vieną gra
žią dieną, kaip žinia, net as
meniškai nuvyko i Tarybų 
Sąjungą ir Kiniją pagerini
mui santykių su jomis.

Panašiai jis elgiasi ir 
Kongresu. Čia skelbia jam 
karą, čia vėl apsisuka ir 
žada su juo kuo geriausiai 
kooperuoti.

James Restono suprati
mu, čia ir glūdi Nixono stip
rybė.

MŪSŲ IR ŽYDŲ SPAUDA

Kai mes pradėjome vajų 
už $15,000 “Laisvės” rei
kalams 1974 metams, atro
dė labai didelė suma. Labai 
didžiuojamės, kad tą tikslą 
pasiekėme pasiskirtu laiku.

Bet štai skaitome angliš
kame skyriuje pažangiųjų 
žydų laikraščio “Freiheit” 
atsišaukimą i skaitytojus 
paramos. Ar žinote, kiek 
“Freiheit” leidėjai prašo, 
kiek jiems reikia paramos, 
kad jie galėtų savo laikrašti 
išleisti 1974 metais? Jie 
prašo trijų šimtų tūkstančių 
dolerių ($300,000)!

Jų laikraštis, kaip ir 
mūsų, komercinių garsini
mu turi labai mažai. Vien <
iš prenumeratų ir tų reikia
mų jokiu būdu negalėtų išsi
versti. Tris šimtus tūks
tančiu doleriu tenka sukelti « •
aukomis ir parengimais 
laikraščio naudai.

Su panašiais sunkumais, 
kiek mums žinoma, susidu
ria ir kitų tautinių grupių pa
žangioji spauda. Mes lietu
viai galime susiraminti bent 
tuo, kad nesame vieni, ku
riems su laikraščiais išsi
versti be aukų neįmanoma.

“N. Y. TIMESO” 
BEGĖDIŠKAS ELGIMASIS

Kaip žinia, “The N. Y. 
Times” redaktoriai yra ne
svietiškai “Įsimylėję” i 
Tarybų Lietuvos d i d i j i 
šmeižiką Solženicina. Be
veik kasdien tame laikrašty
je tas pasaulinės reakcijos 
Įrankis yra keliamas i pa
danges. Atrodo, kad tam ir 
galo nebebus.

Tam net panaudojamas la
bai nešvarus metodas. Tai 
iškelia aikštėn dienraštis 
“Daily World” (sausio 31 
d.). Pasirodo, kad 
Timeso” redaktoriai norėjo 
panaudoti Solženicino gar
binimui ir populiarinimui ži
nomą žurnalistą ir autorių 
Albert E. Kahną. Kreipėsi 
prie jo ir prašė, kad jis 
tartų žodi viešai per 
“Timesą”. į Mr. Kahn taip 
ir padarė? tuoj parašė 
straipsni ir prisiuntė. Pra
bėga diena kita, o savo 
straipsnio “Timese” jis ne
mato. Pasiteiravęs sužino, «
kad jo straipsnis niekados 
nematys ' dienos šviesos 
“Timeso” skiltyse.
“Timesui” straipsnio turi
nys nepatinka. Mat, Mr. 
Kahn Solženicino negiria. 
Priešingai, ji parodo, kaip 
Solženicinas tapo socialisti
nės santvarkos šmeižiku ir 
niekintoju.

HAVANA. Kubos premje
ras Kastro užgyrė Tarybų 
Sąjungos nusistatymą vie
ningai kovoti prieš Kinijos 
vadų žalingą politiką.

Sausio 28 dieną sukako 29 metai, kai Tarybinė Armija 
išvadavo Klaipėdą ir galutinai išvijo hitlerinius grobikus 
iš visos Tarybų Lietuvos.

NUOTRAUKOJE: Klaipėdos jūrų žvejybos uoste iškrau
nami žvejybos laivai.

B. ALEKNAVIČIAUS nuotrauka

IŠ LAIŠKU
Gerb. Antanai Bimba:

Karštai, nuoširdžiai svei
kiname Jus su garbingu 80 
metų jubilieju.

Įvertiname nueitą ilgą ko
vos kelią pažangiųjų Ameri
kos lietuvių judėjime už pa
žangą, taiką ir laimingesni, 
šviesesni žmonių gyvenimą. 
Jūsų pasiaukojimas kūryboje 
kaipo publicisto, istoriko - 
lygaus Amerikos lietuvių 
tarpe nėra. Pasiliks didelis 
inašas i Amerikos lietuviu < « I
istoriją.

Linkime ilgų gyvenimo 
metų, energijos, geros svei
katos, asmeninės laimės, di
delių kūrybinių laimėjimų!

LLD 45 KP.
VALDYBA IR NARIAI 

St. Petersburg, Fla. 
P. S. Rasite čeki 80 dolerių 
nuo kuopos.

Iždininkas Povilas Alekna

Draugas Antanai Bimba!
Pažįstu jus nuo 1915 metų. 

Susipažinome socialistų 
kuopoje Valparaiso, Ind., 
universitete. Per tuos 53 
metus jūs, brangus drauge, 
nukeliavote toli, toli kovoje 
už darbo žmonių reikalus. 
Už tai nusipelnėte garbingą 
varda darbo žmonių istori- < »
joje.

Taigi, aš ir mano žmona 
Sophie sveikiname jus sulau
kus gražių 80 metų. Linkime 
geros sveikatos ir dar lai
mingai sulaukti daug gimta
dienių.

J. W. ir
. SOPHIE THOMS ON AI

Mylimas Redaktoriau!
Kai po fašistų sunaikinimo 

jūs buvote atvykęs i Lietuvą, 
Vilniuje, Rašytojų Sąjungoje 
mes klausėmės jūsų kalbos, 
mes, tuo metu buvę, Vilniaus 
Valstybinio Universiteto 
studentai. Ir tada jūs mums 
atrodėte lyg iš kito pasau
lio, nors kalbąs musų protė
vių kalba. Tada daug suži
nojome apie tėvynainius, pa
siklydusius svetur, tebeiš- 
siilgstančius savojo krašto, 
pergyvenančius tėvynės il
gesį ir skaudžią nastalgiją. 
Ir jums išvykus mes domė
jomės jūsų kūrybiniu darbu. 
Per rankas mus pasiekė jūsų 
knyga “Prisikėlusi Lietu
va”, kuri mums daug ką at
vėrė. Nors mes ir gyveno
me Lietuvoje, bet ne viską 
matėme, o jūsų pastabi akis 
užfiksavo ir atvėrė tai kas 
nauja, pažangu, perspekty
vu. “Laisvė” ir “Šviesa”, 
kurias skaitėme irtebeskai- 
tome, gaudami iš jūsų, mus 
paskatino žengti ateistiniu 
keliu, nes Tarybų Lietuvoje 

ateistų gretos buvo gana re
tos. Jūsų straipsniai mums 
suteikė drąsos ir ryžto drą
siai stoti prieš Vatikano pro- 
prakeikimus, ką jie ne kartą 
su karteliu pareiškę, jog bū
tume mes geriau negimę, 
negu dabar dievą iš pagrindų 
paneigiame.

Jūsų laiškų paskatinti vė
liau tapome “Laisvės” ir 
“Šviesos” bendradarbiais, 
rašydami ateistinio pobū
džio ir iš kultūrinio gyveni
mo straipsnius. O per tai, 
per jūsų leidžiamus leidinius 
ir kitų draugų atsiliepimus 
sužinojome, kad jūs už re
voliucinę veiklą, už ateisti
nes mintis ne karta buvote 
apkaltintaš ir kalinamas. 
Bet jūs nugalėjote policines 
represijas, fašistinį makar- 
tizmą.

Svytėkite žyburiudar ilgus 
ilgus metus, didžiai gerbia
mas rašytojau, mylimas re
daktoriau.

BRONIUS JAUNIŠKIS 
Vilniaus Liaudies 
universiteto dekanas

P. PECIŪRA 
Vilniaus Kapsuko 
universiteto dėstytojas

Miela drauge Mizariene:
Duodu žinoti, kad nuo sau

sio 15 d. gyvenu Lakeworth, 
Fla. Apsigyvenau pas 
“Laisves” skaitytoją A. 
Karpen ir taip gražiai lei
džiu dienas. Oras labai gra
žus ir malonus seniems ir 
jauniems. Tikiuosi, gal ta 
graži gamta sustiprins mano 
suirusia sveikata. < •

Ar mano troškimas išsi
pildys, ateitis parodys. Vi- 
ęas blogumas, tai kad akys ir 
mąstymas silpnėja ir tas 
daro gyvenimą nemaloniu. 
O dar labai norėčiau padėti 
jūsų vertingame darbe palai
kymui mūsų darbininkiškos 
spaudos, kad ji gyvuotų ir 
kovotu už darbo žmonių rei
kalus.

Džiugu, kad čia turiu du 
“Laisves” skaitytojus Žali 
ir Karpen, tai turiu progą 
paskaityti savo mylimą laik
raštį. Džiaugiuosi, kad tu
riu gerus draugus ir drau
ges, kurie labai gražiai ir 
nuoširdžiai mane aprūpina ir 
padaro mano seną gyvenimą 
linksmesniu.

Linkiu jums visiems geros 
sveikatos ir sėkmės geruose 
jųjų darbuose.

P. BECIS

DAKOTA CITY, Neb. 2,- 
000 Iowa Beef Processors, 
InC. darbininkų, po 188 dienų 
streiko, laimėjo naują kon
traktą su algų pakėlimu ir 
darbo sąlygų pagerinimu.

Lietuvos kino 
studijoje

LIETUVIŠKA KAIMA MATO 
visa Šalis

Kaip gyvena šiandien žmo
nės Lietuvos kaime? Kas 
jaudina juos? Visa tai gali
ma sužinoti, pažiūrėjus nau
jąjį Lietuvos .kino studijos 
filmą “Laimingas laimės 
neradęs”. Šios spalvotos 
plačiaekranės juostos hero
jai - paprasti, darbštūs 
žmonės, kaimo gyventojai. 
Jie myli savo gimtąją žemę 
ir stengiasi, k3f> ji būtų dar 
gražesnė, dar dosnesnė.

Filmas “Laimingas lai
mės neradęs” bus rodomas 
ne tik Lietuvos, bet ir visų 
kitų Tarybų Sąjungos respu
blikų kino teatruose.

FILMŲ HEROJAI - DARBO 
JAUNIMAS, VAIKAI

Tokia pat kelionė po pla
čiąją Tarybų šalį laukia ir 
kito naujo Lietuvos kino stu
dijos filmo “Kur iškeliauja 
pasaka”. Jo herojai - jauni 
darbininkai.

Vilniuje demonstruojamas 
dar vienas Lietuvos kino stu
dijos filmas - “Naktibalda”, 
Pagrindinį vaidmenį jame 
atlieka debiutuojantis kine 
aktorės Irenos Leonavičiū
tės ir televizijos režisie
riaus Balio Bratkausko sū
nus Dariukas.

Su pasisekimu eina Rygos 
kino studijos spalvotas pla
čiaekranis filmas “Kapito
nas Džekas”, kuriame pa
grindinį vaidmenį atlieka 
maža lietuvaitė Inga.

APIE RYTDIENOS PLANUS

Na, o kas ryškėja 1974-ųjų 
metų (Lietuvos kino studijos 
juostose? Apie tai pasakoja 
studijos scenarinės redakci
nės kolegijos vyriausiasis 
redaktorius Romas Gudaitis:

- Režisierius A. Grikevi- 
čius pagal V. Zalakevičiaus 
scenarijų stato filmą “Sadu
te tuto”. A. Zebriūnui pati
kėta K. Borutos apysakos 
“Baltaragio malūnas” ekra
nizacija. Tai bus pirmasis 
lietuviškas miuziklas. Re
žisierius R. Vabalas drauge 
su dramaturgu J. Glinskiu 
ruošia scenarijų meniniam 
filmui apie M. K. Čiurlionį, 
kurio gimimo šimtmetis bus 
minimas 1975 metais. K. 
Giedrys ėmėsi kurt meninę 
juostą pagal rašytojo V. Bub
nio romaną “Po vasaros 
dangum”. Tai bus jau an
trasis kino žiūrovų susitiki
mas su šio rašytojo herojais. 
Kiek anksčiau pagal V. Bub
nio “Arberoną” sukurtas 
filmas “Maža išpažintis”.

VIDA GAVELIENĖ

VIETOJE “SIAURUKO” - 
PLAČIOS MAGISTRALĖS

Prieš keletą metų Lietu
voje pradėta pertvarkyti 
siaurieji geležinkeliai.

Kelininkai jau baigia re
konstruoti “siauruko” 
ruožą tarp Švenčionėlių ir 
Utenos. Eismą praplatintu 
keliu numatoma pradėti šie
met. Rekonstruojama taip 
pat Šiaulių-Pakruojo-Petra
šiūnų linija. Pirmiausia 
įrengiami Įvažiavimo keliai 
Radviliškyje, nes traukiniai 
praplatinta magistrale suks 
į šį geležinkelio mazgą.

Leningradiečiai specia
listai, paruošę kelio rekon
stravimo projektą, dabar at
lieka tyrinėjimus Utenos- 
A nykščių-Panevėžio ruože, 
kurį taip pat numatoma pra
platinti. •

PAN AMERICAN linijos 
lėktuvas, skridęs iš Austra
lijos, nukrito prie Pagopago, 
Samoa saloje. Žuvo 95 ke
leiviai.

i
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BRONIUS RAGUOTIS

Kelios pastabos dėl Vinco Valkavičiaus knygos 
“Bay State ‘Blue’ Laws and Bimba”

Neseniai Jungtinės Ame
rikos Valstijose, Brocktone 
(Massachusetts valstija) 
anglą kalba išleista knyga 
“Bay State “Blue” Laws 
and Bimba”. Jos paantraš
tėje pažymėta, jog tai esanti 
dokumentinė studija apie 
1926 metą Antano Bimbos 
bylą. Šios knygos autorius - 
lietuviu kilmės kataliką ku
nigas Vincas Valkavičius.

Norint apibūdinti knygos 
turini, problematiką ir po
būdį, pirmiausia, pravartu 
bent trumpai išdėstyti 1926- 
ąją metą įvykius su Antanu 
Bimba.

1926 metą sausio 26 d., tuo 
laiku jau plačiai Amerikos 
lietuviams žinomas veikėjas 
ir publicistas Antanas Bimba 
Montello mieste, Masačiu- 
setso valstijoje, skaitė pra
nešimą “Lietuvos respubli
ka ir jos ateitis”. Siame 
pranešime jis išdėstė Ame
rikos pažangiąją lietuviu po
ziciją dėl lietuviu buržuazi
jos - tuo metu Lietuvą val
džiusią klerikalinią sluoks- 
nią - politikos. Pasiremda
mas gausiais faktais ir kitais 
dokumentais, Antanas Bimba 
kritiškai apibūdino antide
mokratinį, smurtu ir prie
varta pagrįstą klerikalu rė
žimą Lietuvoje. Jis reikala
vo atkurti gimtajame krašte 
demokratines teises, ragino 
kovoti prieš lietuvią buržua
zijos viešpatavimą, už nau
jus visuomenės ir žmogaus 
santykius.

Kitą dieną - 1926 m. sau
sio 27-ąją Worcester!© 
mieste Antanas Bimba buvo 
suimtas. Jam pareikšti kal
tinimai, kad savo kalboje 
kurstęs “nuversti šalies (t. 
y, Amerikos ) valdžią” ir 
“įžeidęs dievą”. Pastarasis 
kaltinimas - dėl dievo įžei
dimo - buvo remtas Masa- 
čiusetso valstijoje nuo 1697 
metą (t. y. nuo XVII a. pa
baigos ) užsilikusiu įstaty
mu.

Tokiais motyvais Antanui 
Bimbai buvo sudaryta byla, 
ir 1926 metą vasario 24-27 
d. d. Brocktone suruoštas jo 
teismas.

1926 metą įvykiai su An
tanu Bimba, jo teisminis 
persekiojimas nebuvo tik 
vietinės ar uždaros reikš
mės atsitikimas. Brocktono 
byla nuskambėjo po visas 
Jungtines Amerikos Valsti
jas. Ji sukėlė to meto ame
rikiečiu visuomenės susido
mėjimą, susilaukė plataus 
atgarsio įvairiomis kalbo
mis leidžiamoje amerikiečiu 
spaudoje. Tai visiškai su
prantama, nes ši byla palie
tė visos amerikiečią visuo
menės interesus, liudijo 
reakcijos pasikėsinimą 
prieš demokratines teises. 
Tat Antano Bimbos byla buvo 
neeilinis įvykis to fffeto 
Amerikos, ypač tos šalies 
lietuvią, visuomenės gyveni
me.

Ir šiandien, praėjus nuo tu 
įvykiu kone pusšimčiui metą, 
jie netapo tik istorijos nuo
savybe. Teisminiai procesai 
prieš žmogaus demokratines 
teises ir asmenybe, perse
kiojimai už visuomenines 
pažiūras ir principus yra 
šiuolaikinio Amerikos gyve
nimo ir praktikos reiškiniai. 
1926 metą Broktono byla, be 
to, Iš dalies buvo pretekstas 
atgaivinti Antano Bimbos 
persekiojimus - kone ketve
rius metus (1963-1967Įtrū
kusią vadinamąją jo nupilie- 
tinimo bylą.

Visa tai turint galvoje, su
prantama, kad Vinco Valke- 
vičlaus knyga kelia susido
mėjimą. Neabejotinai dė- 

, mėšlo vertas šio autoriaus

Knygos autorius kun. Vincas Valkevicius

pasimojimas surinkti, į vie
ną vietą sutelkti ir išdėsty
ti pagarsėjusios bylos doku
mentus, spaudos ir kitą me
džiagą. Knygoje iš tiesą su
kaupta palyginti daug taip pat 
ir naujos, iki šiol nepubli
kuotos medžiagos apie 
Brocktono įvykius. Toji me
džiaga dabar plačiau įves
dinta į apyvartą, ir, žinia, 
naudinga nagrinėjant Jung- 
tinią Amerikos lietuviu (ir 
ne tik lietuvią) istoriją. Tai 
liečia faktologinę šios kny
gos pusę.

Tuo tarpu Brocktono bylos 
ir su ja susijusiu kitu reiš
kiniu bei klausimu nušvieti
mas ir ją vertinimas kelia 
principinius prieštaravi
mus.

Jau sakyta, kad kun. Vinco 
Valkavičiaus knyga pristato
ma kaip dokumentinė studi
ja apie 1926 metu Brocktono 
įvykius. Vadinasi, galima 
buvo tikėtis, kad tokio pobū
džio knygos reikalavimu 
autorius ir laikysis. Juo la
biau, kad įžangoje jis pa
brėžia rašysiąs “nesuinte
resuotai” - “nei už, nei 
prieš”.

Galimas daiktas, kad auto
rius subjektyviai buvo doru 
asmenišku ketinimu ir va
lios. Taip manyti leistu jau 
tas faktas, kad autorius, bū
damas kataliku kunigas ir 
tos visuomenės atstovas, 
ėmėsi rašyti apie jam prie
šingos ideologijos veikėją ir 
Broktono bylą, su kuria su
siję ir katalikiški-klerikali- 
niai sluoksniai. Bet esmė - 
ne subjektyvūs autoriaus ke
tinimai, o jo knygos objekty
vus rezultatas. Objektyviu 
rezultatu V. Valkavičius 
knygoje istoriko objektyvu
mą neretai nustelbė jos auto
riaus pasaulėžiūros intere
sai ir jo ideologinis tenden
cingumas.

Nagrinėjant Brocktono 
įvykius, iškyla nemaža ir 
gana sudėtingu klausimą ir 
atveju, į kuriuos neišvengia
mai tenka atsakyti. Esminis 
dalykas- parodyti Brocktono 
istorijos priežastis, raidą ir 
rezultatus, iškelti Antanui 
Bimbai sudarytos bylos so- 
cialinį-politinį mechanizmą, 
galiausiai, duoti tą Įvykiu 
objektyvią charakteristiką.

Susipažinus su Antano 
Bimbos pranešimu (taip pat 
1926 metais jis buvo išleis
tas atskiru leidiniu), nesun
ku įsitikinti, kad jam kelti 
kaltinimai ir surengtas teis
minis persekiojimas buvo 
sufabrikuoti. Jo kalba 
pranešimas analizavo telai
ko Lietuvos soclalinio-poli- 
tinio gyvenimo padėtį bei 
perspektyvas ir nelietė jokią 
vidinią Jungtiniu Amerikos 
reikalą. Egzistavo jėgos, 
kurios buvo suinteresuotos 
sufabrikuoti Antanui Bimbai 
bylą ir kurios inspiravo teis

minį jo persekiojimą. Fak
tai rodo, kad ta suinteresuo
ta pusė buvo taip pat Jungti
niu Amerikos Valstiją lietu
viu klerikaliniai ir kiti <
sluoksniai. Nebe ją insinua
ciją ir įskundimo Antanas 
Bimba buvo suimtas. Tie 
sluoksniai atvirai savo spau
dos leidiniuose varė kompa
niją už Antano Bimbos nu
baudimą arba bevelijo iš 
vis nutylėti tą procesą, nors 
jis palieto svarbius ameriki
nės visuomenės ir kiekvieno 
piliečio interesus.

Netrukus po bylos (1926 
m. kovo 22 d.) Antanas Bim
ba, kalbėdamas Harvardo 
universiteto studentams, 
taip pat pažymėjo, kad jo 
persekiojimas buvo inspi
ruotas reakcingąją lietuviu. 
Taigi, tie sluoksniai keršta
vo Antanui Bimbai už jo pra
nešime pareikštą klerikali
nio rėžimo Lietuvoje kritiką 
ir apskritai už jo pažangią 
demokratine revoliucinet <
veiklą. Brocktono byla buvo 
antidemokratiniu Amerikos< 
jėgą atviras pasikėsinimas 
prieš žodžio, susirinkimą, 
pažiūrą ir kitas žmogaus 
teises, ir, galiausiai, tai 
buvo demokratijos ir reak
cijos susidūrimas, tiesiogiai 
palietęs Amerikos visuome
nę ir sukėlęs jos susirūpi
nimą.

Knygos autorius, aprašy
damas Brocktono bylą, iš 
esmės ją traktuoja kaip ne
tikusiu aistru ir žmogišku 
silpnybių padarinį. Taigi, 
ją suveda tik į etinę - mo
ralinę plotmę, kai tuo tarpu 
Brocktono įvykiai turėjo at
virą politinį pobūdį, ir A. 
Bimbos persekiojimas buvo 
politinės prievartos aktas.

Dar ryškiau autorius nu-
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tolsta nuo mokslinio objek
tyvumo, kai imasi apibūdinti 
tokius Antano Bimbos bio
grafijos ir veiklos momen
tu s, kurie jo knygoje turėjo 
Brocktono bylos kontekstą. 
Jiems aprašyti ir Įvertinti 
autorius naudojasi, pirmiau
sia, visapusiškais ar dargi 
atvirai tendencingais šalti
niais. Pavyzdžiui, tai pasa
kytina apie Antano Bimbos 
žinomo veikalo “Istorija 
klasių kovos Amerikoje” 
apibūdinimą. Tos knygos 
charakteristikai V. Valkavi
čius panaudoja tik kritiškus 
ir tendencingus Budenz’o ir 
Majorskio atsiliepimus, ku
rią teiginiu nepatikrina ir 
nepatikslina bei kitais šalti
niais, nei savo nuomone. 
Autorius atsirinko lokius to 
veikalo vertinimus, kurie 
priešiški ir neobjektyvūs A. 
Bimbos atžvilgiu. Ar jis tai 
darė sąmoningai ir atsitikti
nai - objektyvios esmės tai 
nekeičia.

Knygoje, beje, neoperuo
jama marksistą-istoriku 
duotais šio Antano Bimbos 
veikalo vertinimais. Čia tik 
nurodysime, kad per pasta
rąjį laiką išėjusiose Tarybą 
Sąjungos istoriką darbuose 
apie Amerikos darbininku 
judėjimo istoriją plačiai re
miamasi minėt" Antano 
Bimbos tyrinėjimu, kaip 
autoritetingu moksliniu vei
kalu. Istorikas, norėdamas 
būti objektyvus, negali neat
sižvelgti ir i tuos šaltinius, 
kurie kitaip interpretuoja ar 
vertina ta ar kita reiškinį. K < «
Reikia manyti, kad Vincui 
Valkavičiui buvo prieinamas 
ir Lietuvoje pasirodęs Anta
no Bimbos papildytas ir ko
reguotas veikalas “JAV dar
bininku judėjimo istorija” 
bei šio veikalo apibūdinimai. 
Pagaliau, prieinami ir kiti 
A. Bimbos darbai, svarbūs 
jo veiklai ir asmenybei api
būdinti.

Tendencingas autoriaus 
požiūris išryškėja taip pat 
jam rašant apie kitus Antano 
Bimbos mokslinius ir publi
cistinius darbus. Antai, sa
kysime, neparemdamas savo 
teiginiu jokiu argumentu, 
autorius kategoriškai kri
tiškai apibūdina Antano 
Bimbos antiklerikalinius- 
antireliginius leidinius. Ži
noma, ir toks beapeliacinis 
nemotyvuotas vertinimas 
negali turėti ir neturi bend
ro su istoriko požiūriu. Čia 
atvirai pasireiškė knygos 
autoriaus profesinis, pasau
lėžiūrinis tendencingumas.

Angliškai skaitančioji vi
suomenė iš šios kun. V. Val
kavičiaus knygos sunkiai ga
lės susidaryti pilnai objek-. 
tyvą vaizdą apie Brocktono 
įvykius ir ypač A. Bimbos 
asmenybę bei veiklą.

Liaudies širdyje ir atmintyje 
amžiams liks šviesus jo 

paveikslas
Prie Antano Sniečkaus 

karsto buvo pasakyta daug 
šiltu atsisveikinimo žodžiu. 
Čia tiktai keturią draugu kal
bu pabaigose išreikšti senti
mentai.

J. MATULIS:
Draugai! Šiandien gedulo 

šydu apgaubta visa Tarybą 
Lietuva, gedi visą profesiją 
darbo žmonės. Skausmingas 
liūdesio dienas pergyvena 
respublikos mokslo, meno, 
kultūros ir švietimo darbuo
tojai - visa inteligentija. 
Brangaus Antano Sniečkaus 
palaikus mes greit užbersi- 
me Tėvynės žeme, kurios 
suklestėjimui ir jos žmonių 
gerovei velionis paskyrė 
savo sąmoningą gyvenimą. 
Jo šviesus atminimas visada 
pasiliks mūsą širdyse.

Mes greitai lenksime gal
vas prie brangaus Antano 
kapo, išreikšdami Lietuvos 
TSR Mokslą akademijos ko
lektyvo, Tarybą Lietuvos 
mokslo, meno, kultūros ir 
švietimo darbuotoju, visos 
respublikos inteligentijos 
nuoširdžiausią užuojautą gi
laus skausmo valandoje jo 
ištikimai gyvenimo draugei 
Mirai Bordonaitei, dukrai 
Marytei, sūnui Vladui, vi
siems artimiesiems. Te

TARPTAUTINEMIS TEMOMIS

Kas iš tikrųjų kaltas?
Viena pagrindiniu pasta

rojo meto buržuazinės spau
dos temą - energetikos 
krizė. Pranešama, kiek, su
mažėjus automobiliu paklau
sai, atleido darbininku “Ge
neral Motors”, “FOrdo”, 
“Chryslerio” kompanijos, 
kad Belgijoje sekmadieniais 
važinėjama nebe automobi
liais, o dviračiais, kiek iš
duodama pagal korteles ben
zino Olandijoje ir t. t. Bur
žuaziniai žurnalistai, pa
prastai privengdavę niūrią 
spalvą, vaizduodami kapita
listiniu šalių rytdieną, dabar 
išsijuosę pranašauja artė
jantį ekonomikos smukimą, 
nedarbo ir infliacijos didėji
mą, blogesnį darbo žmonių 
gyvenimą. Anot Vakaru 
spaudos, dėl visko kaltos 
arabą šalys. Nebetiekdamos 
naftos valstybėms, kurios 
remia Izraeli, reikalauda
mos brangiau mokėti už ją 
teritorijoje išgaunamą naf
tą, arabu šalys, girdi, daro 
nusikaltimą vos ne prieš visą 
žmoniją.

Bet štai “New York 
Times” neseniai buvo pri
verstas konstatuoti JAV 
energetinės krizės “para
doksus”: eilinis amerikie
tis negali nusipirkti benzino 
automobiliui arba degalų kū
renimui, moka už juos nere
gėtą kainą, tuo tarpu dešim
tys tanklaiviu, nuleidę inka
rus prie JAV krantu, laukia 
nesulaukdami, kada iš ją 
paims atgabentą naftą, - 
Amerikos naftos saugyklos 
pilnutėlės.

Kitaip ir būti negali. Jung
tinės Valstijos visą laiką 
daugiau kaip devynis dešim
tadalius suvartojamos naf
tos gaudavo ne iš Vidurio 
Rytiį* Arabu šalių paskelb
tas naftos embargas jokiu 
būdu dar negalėjo sukelti 
JAV nergetikos krizės. Juo 
labiau, kad, kaip praneša 
Vakarą spauda, arabu nafta 
ir pastaruoju metu nemažais 
kiekiais pasiekia JAV. Ap
žvalgininkai daro išvadą, kad 
dabartinę energetikos krizę 
Vakaruose sukėlė stambiąją 
monopoliją, ypač JAV, užku
lisinės machinacijos, ją spe
kuliacinės aferos, kuriomis 
siekiama didinti savo pel
nus. Kartu ruošiama dirva 

būnie velioniui lengva Tė
vynės žemelė, kurios gero
vei jis pašventė visas savo 
jėgas.

V. CHARAZOVAS;
Ir šia liūdna atsisveikini-< <

m o valandą Lietuvos Komu
nistu partija ir respublikos 
darbo žmonės taria jam iš 
širdies plaukiančius dėkin
gumo žodžius už visa, ką jis 
padarė mūsą partijos, mūsą 
liaudies šventąją idealą var
dan.

Respublikos komunistai 
dar glaudžiau suburs savo 
gretas apie TSKP Centro 
Komitetą, ves darbo žmones 
šturmuoti naują aukštumu 
ekonomikoje, kultūroje ir 
moksle. Mūsą pasiaukoja
mas darbas bus geriausias 
draugo Sniečkaus atmini
mas.

Žmonių širdyse, liaudies 
atmintyje amžiams išliks 
šviesus Antano Sniečkaus 
paveikslas.

V. BALTRŪNAS:
Šią gedulo valandą jauno

sios kartos vardu šventai 
prisiekiame tęsti Tarybą 
Lietuvos darbo žmonią, ko
munistu leniniečiu revoliu
cines, internacionalines 
kovą ir darbo tradicijas, visą 
savo jauną, sąmoningą gyve- 

naujam darbo žmonių apiplė
šimui monopoliją viršpelniu 
vardan.

Bendrosios kapitalizmo 
krizės, nepaliaujamos in
fliacijos sunkumus stambu
sis kapitalas paprastai den
gia ir ekonomiškai atsiliku- 
,siu saliu sąskaita. Gerai C < i
prisimename, kaip, devalva
vus dolerį, JAV monopolijos 
vengė atitinkamai pakelti 
mokestį už Artimąją Rytu 
naftą, Arabu šalims išvis 
buvo mokami tik gražiai. 
Dar visai neseniai, 1972me- 
tais, oficialiais duomenimis 
2 milijardu doleriu dydžio 
JAV kapitalas, įdėtas Arti
muosiuose Rytuose, davė 
119,4 proc. pelno. Monopoli
ją pelno norma kai kada čia 
pasiekdavo net 500procentu. 
Bet štai kada praėjusiu metu 
pabaigoje naftą eksportuo
jančios arabu šalys nutarė 
dvigubai padidinti atskaity
mus iš monopoliją (dabar ši 
priemonė atidėta iki balan
džio 1 d.), į triukšmingą 
antiarabiškąjį Vakaru pa
saulio chorą kartu su atvi
rais reakcionieriais stojo 
daugelis ir tą buržuaziniu 
rašeivą, kurie vaizduoja 
save liberalais arba didžiai 
objektyviais žmonėmis.

Kuveitui ir Saudo Arabijai 
teko net užminuoti savo naf
tos versloves, nes Jungtinės 
Amerikos Valstijos nedvi
prasmiškai grasina arabu 
šalims tiesiogine karine in
tervencija. Siekdamas ko
lektyviai atremti “arabu 
puolimą”, JAV prazidentas 
R. Niksonas pasiūlė vasario 
11 d. surengti devynių di
džiausią kapitalistiniu val- 
stybią pasitarimą.

Beje, šiuo žingsniu, ap
žvalgininku nuomone, R. 
Niksonas siekia ne tik pri
versti arabą šalis ir toliau 
pusvelčiui atidavinėti savo 
naftą. JA V monopolijos bijo, 
kad kitos valstybės neatsisa
kytą ją paslaugia, prekiauda- 
mos su arabą šalimis. Štai, 
pavyzdžiui, Vakarą Europai, 
kuri vartoja beveik vien Ar
timąją Rytą naftą, iki šiol 
daugiausia jos pristato ir 
pardavinėja kaip tik Jungti- 
nią Valstiją monopolijos.

A. PETKUS

3-ias puslapis 
nimą skirti Tarybą Lietuvos, 
visos mūsą šalies dar di
desnio suklestėjimo vardan.

Respublikos komjaunimas 
kartu su visa Tarybą Lietu
vos liaudimi Antano Snieč
kaus - aistringo revoliuciGt- 
nieriaus - vardą įamžins 
visuose savo darbuose ir žy
giuose, įamžins jį ir atei
nančią kartu šridyse.

M. ŠUMAUSKAS; t
Tegul būna Tau lengva 

timtoji žemė, kurią Tu taip 
begaliniai mylėjai ir kurios 
suklestėjimu nepailsdamas 
rūpinaisi. Mes, Lietuvos 
komunistai, atsisveikindami 
su Tavim, pasižadame šven
tai saugoti Tavo šviesą at
minimą. Tavo šviesu atmi
nimą. Tavo nueitas garbin
gas kovu kelias - leniniečio 
komunisto internacionalisto 
kelias - bus puikus pavyz
dys ateities kartoms, padės 
mokytis ištikimybės Komu
nistą partijai, tarybinei liau
džiai ir Tėvynei. Mes dar 
labiau suteiksime jėgas ir 
nenuilsdami tesime kova < < 
vardan visiškos komunizmo 
pergalės.

Miestui 
dvidešimt metų 
Praėjusio penkmečio me

tais Lietuvoje stojo rikiuo- 
tėn 50 naują pramonės įmo
nių ir stambiu cechu. Mies-< < < 
tuose ir kaimuose buvo pa
statyta daugiau kaip 7,500,- 
000 kvadratiniu metrą gyve
namojo ploto. Šios statybos 
sudarė galimybę ketvirčiui 
respublikos gyventoją įsi
gyti naujus butus.

Siame penkmetyje staty
bos darbu apimtis žymiai 
didėja. Vien tik 1972-siais 
metais buvo pastatyta ir ati
duota naudojimui 37,500 nau
ją namą. Augant statybą 
apimčiai, respublikoje spar
čiai vystoma statybiniu me
džiagą pramonė.

Akmenė - Tarybą Lietuvos 
šiaurės rajonas. Dar prieš 
dvidešimt metu tarp balu ir 
gailią krūmokšniais nusags
tytą pievą gyvenantys žmo
nės nežinojo, kokius turtus 
slepia mažai derlinga šio 
krašto žemė. Atvykę geolo
gai nustatė, jog būtent čia 
vos kelią metru gylyje glūdi 
milžiniški kiekiai kalkių, 
tinkamą aukščiausios koky
bės cemento gamybai. Žmo
nės sužinojo, kad turint tokį 
turtą, galima ne tik pakeisti 
šio tolimojo rajono gyveni
mą, bet ir suteikti naują iš
vaizdą visai Lietuvai.

Atvykus statybininkams 
pradėjo augti cemento ga
mykla, darbininku gyvenvie
tė. Taip gimė Naujoji Ak
menė, miestas, kuris šiais 
metais atšventė savo dvide
šimtmetį. Per šiuos metus 
Akmenės rajonas išaugo į 
stambų pramonės centrą. Iš 
čia į įvairias statybas ke
liauja gelžbetoninės kon
strukcijos, aukščiausios 
markiruotės cementas, ply
tos, šiferis ir įvairi kita 
statybinė produkcija.

L. 2.
ŠIFERIS: Supresuotos
plokštelės iš cimento ir as
besto plaušą mišinio sto
gams dengti.

Los Angeles mieste mirė 
91 metą amžiaus Hollywwodo 
filmą gamintoju pionierius 
Samuel Goldwyn.
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Kelionė Juodosios jūros pakraščiais ėina 
prie galo - čia pat Turkija, vaikštau 
Adžiarijos ir Abchazijos sostinėse

VYTAUTAS ALSEIKA, 
mūsų bendradarbis Vilniuje baigia pasakojimą 

apie kelionę aplink Juodąją jūrą

O PALANGOJE VISTIEK
MALONIAUSIA MAUDYTIS

Jau ketvirta diena Soči ir, 
prisipažinsiu, mūsų laivo 
keleiviai mielai liktu dar « 
dieną, kitą. Daug kas čia 
traukia, daug kas žavi, gal 
labiausia - klimatas. Na, o 
jūros maudynės? - gali kas 
paklausti. Na, žinoma, kaip 
gi jomis nepasinaudosi, kai 
šilta ir nėra vėjo, nors. . . 
rasti vietą pasimaudyti - ne 
taip lengva, ypač jei nori 
grynesnio, švaresnio van
dens, kur nors toliau. Bet 
juk taksi - o jie čia, kaip 
ir kituose Tarybų S-gos 
miestuose, labai pigūs - mus 
lengvai nugabena, kur reikia.

Na, Juodoji jūra beveik 
išimtinai tave sveikina. . . 
akmenimis ir akmenėliais, 
pakraščiuose ir brendant i 
vandeni. . . Vanduo šiltas, 
bet jei neturi sandalų, turi 
menką malonumą žingsniuo
damas pliažu, taigi - “by- 
čiu” ar nerdamasis i van
deni. O jei plauki - esi ka
ralius ir sveikini viską - ir < 
gamtą, ir jos grožybes. O 
čia pat - geležinkelio linija 
ir kas keliolika minučių dun
da elektriniai traukiniai ir 
taip išilgai viso Kaukazo pa
jūrio. Nemalonu? Bet juk 
čia kalti tie kalnai. . .

Kai viską apsvarstai, turi 
pripažinti - niekas nesusily
gina su lietuviškąja Palan
ga, su jos lygiu, auksiniu 
smėlio pliažu, byčiu, su ra
mybe, su pušynais, nuostabiu 
parku. Čia, Kaukazo pajūry, 
dar labiau Įvertini, koki per
lą turi Lietuva ir ji juo iš
ties gali didžiuotis net prieš 
visą pasauli.

LAIVAS PLAUKIA PRIE 
PAČIOS TURKIJOS

Atėjo ketvirtos dienos 10 
vai. vakaro ir jau prieš tai 
keleiviai turėjo būti savo 
“namuose”. Išskyrus vieną 
merginą - ji turėjo lėktuvu 
išskubėti atgal i Kauną, kur 
miręs jos tėvas. Laive buvo 
gauta iš Lietuvos radio-te
legrama ir ji taip skaudžiai 
nutraukė kaunietės rudeni
nės ekskursijos malonumus.

ši kartą “Litva” plau
kia apie 10 valandų, visą 
nakti - vėl savo guoliuose 
girdime ramų motorų ūžėsi 
ir džiaugiamės - vis dar ne
buvo didesnio supimo, kaip 
malonu keliauti jūra ir to
kiomis sąlygomis!

Rytą, po pusryčių, esame 
jau uoste ir stebime - pilna 
Įvairiu laivu su nafta. Tai < < t
Batumi, Gruzijos dalis, 
Adžiarijos autonominės res
publikos sostinė. Tai istori
nė vieta, kurią buvo aprašęs 
dar Tacitas, paminėjęs Kal- 
chidės maištą prieš Romos 
imperatorių Vespazijaną. 
Batumi daug matė, kentėjo 
nuo okupantų, visą eilę šimt
mečių ją valdė turkai. Mies
tas iškilo, kai buvo Įruošta 
560 mylių ilgio naftos tieki
mo linija (“pipeline”) ir kai 
Baku nafta pro Batumi uostą 
pradėjo kelionę laivais i už
sienio uostus. O čia pat, už 
kokių aštuonių mylių - jau 
Turkija, taigi buvome atsi
radę pačioje piečiausioje 
Kaukazo kalnų Tarybų šalies 
dalyje.

PORA ŽODŽIŲ APIE
MAŽOS TAUTOS KALBĄ IR 
SPAUDĄ

! Čia pat, prie jūros uosto 
namo - kioskas ir matai - 
dienraštis keistomis, nema
tytomis, lyg arabų, raidė
mis. Nusiperku vieną, pa

sirodo, jis adžiarų kalba ir to 
dienraščio spausdinama 
tūkstančiai. Tailiudijoprie- 
šingai kai keno skleidžiamai 
minčiai - esą, visur vieš
pataujanti tik rusų kalba, 
slopinama paskirų respubli
kų ar sričių gyventojų tauty
bė, knygos ar laikraščiai lei
džiami tik rusu kalba. Ne- <
tiesa. Batumi pavyzdys juk 
sake: kiekviena tautybė Ta
rybų šalyje gali pilnutiniai 
naudotis spauda savo kalba. 
O juk be 15 sąjunginių res
publikų, šalyje yra 20 auto
nominių respublikų ir dar 
aštuonios autonominės sri
tys, ir. . o vis su kitakal
biais gyventojais. Visur - 
kitos tautybes, kita kultūra, 
spauda ir visa tai - ugdoma, 
skatinama, plečiama, bet - 
ne slopinama.

Čia laivas stovės tik apie 
12 valandų, tad reikia skubė
ti. . Lankome parkus, etno- 
grafijos-istorijos muziejų - 
vadove ilgai aiškina šalies 
istorijos pergyvenimus, ste
bime, kaip maža šalis, Gru
zijos dalis, sugeba išsaugoti 
bei vertinti tai, kas jai bran
gu nuo senovės. Tą pati tu
ristai pasakytų, apsilankę ir 
mūsų Vilniuje ar Kaune.
GRUZINŲ VAIŠINGUMAS 
ŽINOMAS PASAULY

Čia Įdomus akvariumas, <
kreipia dėmėsi technikumas, 
kur dėstoma gruzinų, adžia^- 
rų ir rusų kalbomis.

Bet štai vėl autobusai mus 
veža kaž kur už miesto, prie 
Žaliojo iškyšulio. Pasine
riame i nepaprastai turtingą 
botanikos.,sodą.. Ą. Krasnc^ 
vo, žinomą gępgr^p, sukūlė
tas sodas laikomas vienu ge
riausių pasauly. Sakoma, jei 
nori pažinti subtropikų aug
meniją, negalvok apie Alži- 
ra, Tunisą ar Nica, o va- 
žiuok i Batumi. Iš tikrųjų, 
250 akrų plote stebėjomės 
viso pasaulio augmenija - 
Himalajų, australų, visų 
Amerikų, Japonijos ar Kini
jos.

Ir vėl vaikštome po mies
tą, o vakare mūsų būrelis 
nutaria atsigerti gruziniš
kojo baltojo vyno restorane. 
Jaunimas linksmai šoka, o 
šeimininkas vėliau mus pa
lydi ligi gatvės, tiesiog ne
gali atsisveikinti. Na, jis 
sako mūsų damoms - užsu
kite pas mane, netoli gyvenu, 
galėsite pasisvečiuoti nors 
visą dieną, nieko jums ne
truks. . . Taip, gruzinų 
vaišingumas žinomas ne tik 

Vilniaus “Ąžuolo” baldų fabriko produkcija turi didelę 
paklausą ne tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų. Lietuviški 
miegamojo komplektai “Vilnele” ir “Vaiva” gerai žinomi 
Bulgarijoje, Čekoslovakijoje, Lenkijoje, Vengrijoje, VDR, 
Danijoje ir kitose šalyse.

Šiemet fabrikas patieks pirkėjams šešių pavadinimų 
naujus komplektus. Vieną jų, jau dabar gaminamą “Ma
tildą”, sudaro minkšti baldai, papuošti dekoratyviniais 
elementais.

A. PALIONIO nuotr.: baldų komplektas “Matilda”

Rusijos žemėse, bet ir pa
sauly. Ir čia turėjome nors 
to vaišingumo mažą užuo
mazgą.

Krautuvėje žmonės mielai 
žiūri TV programos - štai 
ekrano - “skryne” rodoma: 
adžiaru kalba šneka 16 am- < < 
žiaus pabaigoje vykusių mū
šių dalyviai - adžiarai, gru
zinai, kovoję su Įsiveržė
liais, okupantais,turkais. Po 
vaidinimo seka žinios ir vėl 
adžiarų kalba. O kitos pro
gramos juk teikiamos ir gru
zinų kalba. . . Vėl galvoja
me: kokia didelė Įvairia
kalbe šalis, kokia meilė sa
vajai kultūrai, kalbai, praei
čiai, papročiams.

Jie, matyti, prisirišę ir 
prie savo tautybės politinių 
vadų. Jau girdėjome, kad 
gruzinai vis gerbia Staliną, 
kad sostinėje Tbilisi esama 
jo paminklų. Na, Batumi pa
minklu nėra, bet, žiūrėk, 
užeini i krautuve ir ant šie- < <
nos jau matai Staliną su jo 
ūsais. . . Tai vienintelis 
paveikslas, kitų vadų nepa
stebėsi ir. . . niekas dėl to 
nesistebi ir nesipiktina.

TARP DIDELIŲ TOMA TŲ, 
VYNUOGIŲ, PERSIKŲ AR 
GRANATŲ

Vienas mūsų keleiviu * 4
bruožas - tai skubėjimas 
apsilankyti turguose, “baza- 
ruose”, taigi marketuose. 
Ir ypač mūsų moterys mie
lai ieškodavo, klausdavo - 
kur čia tas turgus. . .kai 
kurios atsisakydavo net mu
ziejų. Iš dalies tai supran
tama^ Juk -čia jau pietūs,, o 
pietų vaisiai traukia. Įdo
mu palyginti ir kainas - 
žiūrėk, vynuogės kai kur pi
gesnės, kai kur brangesnes. 
Batumi pomidorai (tema
tai) - milžiniški, kai kurie 
sveria net po svarą. O Čia 
vėl kiti vaisiai, brangūs gra
natai, kurie vienuose turguo
se kaštuodavo po rubli už 
štuką - tai jau buvo liuksu
sas ...

Turgai Tarybų šalyje-jo
kia naujiena. Jie madoje ir 
pačioje Maskvoje, kur jų 
esama net 40 su viršum, jie 
tvarkingai Įrengti daugelyje 
kitu didesniu miestu, ir Vil
niuje (tokių turgų veikia dau
giau 8,000, o kurdar mažes
ni miesteliai). Juos globoja 
ir valdžia, kaip vietinės pra
monės ir žemės ūkio minis
terijos.
(Pabaiga sekančioje laidoje)

LAISVE

Vaizdas Vilniaus Antakalnio kapinėse gruodžio 27 d. laidojant lėktuvo nelaimėje gruo
džio 16 do žuvusius profesorę L. Steponaitienę, docentą P. Baubti ir docentą R. Pučinską. 
Kalbas pasakė Lietuvos TSR Aukštojo ir specialiojo vidurinio mokslo ministras H. Za
bulis, Lietuvos TSR Sveikatos apsaugos ministras V. Kleiza, Komunistu Partijos Vil
niaus miesto sekretorius V. Kojala, Vilniaus Universiteto rektorius J. Kubilius, mokslo 
bei kultūros veikėjai.

KAS JIE, SUTANOTIEJI “LIAUDIES DRAUGAI”

Apie 1944 metais iš Lietuvos 
pabėgusius kunigus •

Per radija dažnai kalba kunigai, 1944 metais pabėgę iš 
Lietuvos. Visi jie dedasi nuoširdžiausiais “liaudies drau
gais”. Siame istoriko A. Augaus straipsnyje parodoma, 
kas per vieni iš tiesų jie yra. - Red.

1940 m. vasaros Įvykiai i rne: 1939 m. darbininko dar- 
Lietuvoje iš pagrindų pakei- ! bo dienos uždarbis buvo ma
tė krašto gyvenimą. Beže- : žiau 5 litų.
miai ir mažažemiai valstie
čiai dalijosi dvarus, darbi
ninkai paėmė i savo rankas 
fabrikus, gamyklas, bankus, 
akcines bendroves. Žmonės, 
dešimtmečius skurde ir var- <
gę, iš lūšnų ir kumetynų kė
lėsi gyventi i buvusių savo 
“šeimininkų”, “gerada
rių”, visokių tautos vadų ir 
vadukų rūmus.

Kaip' elgėsi tomis dieno
mis lietuviškoji dvasininki
ja? Niekada nepraleidusį 
progos pagraudenti, paguos
ti tikinčiuosius šviesesnes 
ir goresnės ateities iliuzijo
mis, 1940 m. ji atvirai reiš
kė savopriešiškumą liaudies 
valdžiai. Ypač tas pasakyti
na apie aukštuosius dvasi
ninkus, bažnyčios vadovybę.

Taip elgtis kunigus skati
no ir Vatikanas. Popiežius 
Pijus XII laišku kreipėsi i 
Pabaltijo dvasininkijos hie
rarchiją, kurstydamas ją 
priešintis Tarybų valdžiai. 
1941 m. pavasari, hitlerinių 
ordų žygio i Rytus išvakarė
se, popiežius nedviprasmiš
kai pranešė “džiugiąžinią”: 
“Greitai pas jus pavirs tam
sybė šviesa, nuliūdimas 
džiaugsmu”.

Lietuviškoji dvasininkija 
Tarybų valdžiai turėjo ir 
savu “sąskaitų”. Užantita- < « 4
rybinc veiklą suimtas vysku
pas P. Ramanauskas rašė: 
“Visa Lietuvos dvasininkija, 
nekalbant apie negausias 
išimtis, Sovietu valdžios at
žvilgiu buvo visai nepalanki. 
Priežastis to nepalankumo 
buvo: netekimas privilegi
juotos padėties, kuria naudo
josi buržuazinėje santvarko
je, netekimas materialinės 
paramos iš vyriausybės pu
sės ir idėjiniai religiniai 
įsitikinimai”, f

Iš tiesų, liaudies valdžios 
metais dvasininkija nemažai 
prarado. Devyniolika tūks
tančių hektarų bažnyčių ir 
vienuolynų žemės atiteko be
žemiams ir mažažemiams. 
Dvasininkija neteko ir val
stybinių algų, kurios sudary
davo milijonus litų. štai 
buržuazinėje Lietuvoje vika
ro mėnesinis atlyginimas 
buvo 280 litų, klebono - 380, 
dekano. - 450, vyksupo pagal
bininko - 1,000, vyskupo - 
1,200, arkivyskupo - 2 500 
litų. Palyginimui pr’~ nsi-

Už ką galėjo mylėti Tary
bų valdžią, pavyzdžiui, kuni
gas Vailokaitis, Lietuvos 
milijonierius? Jis neteko 
didžiausios Lietuvoje Pale
mono plytinės, keleto fabri
kų, Ūkio banko, turėjusio 15 
milijonų litų pagrindinio ka
pitalo.

Tiesa, tik atkūrus Tarybų 
valdžią, kai kurie klerikalai 
gudravo,* bandė prisiplakti 
prie liaudies vyriausybės, 
išlaikyti bent šiokias tokias 
politines pozicijas. Antai 
1940 m. spalio men. Kalva
rijos klebonas S. Krupavi
čius pasiuntė LKP CK ir 
LTSR vyriausybei didžiuli, 
kone šimto puslapių memo
randumą. Jame Krupavičius 
veidmainiškai rašė, kad, 
esą, bažnyčia visada buvusi 
priešinga kapitalizmui, 
prieš ji kovojusi, stovėjusi 
proletariato pusėje, o pati 
dvasininkija nukentėjusi nuo 
smetoninio režimo, Krupa
vičius kone dievagojosi, kad 
dvasininkija esanti lojali Ta
rybų valdžiai, nori dalyvauti 
krašto tvarkyme.

Tuo metu, kai Krupavičius 
prisiekinėjo lojalumą, baž
nytininkai karštligiškai 
kvietė pasitarimus, ruošėsi 
rimtai susikibti su Tarybų 
valdžia. Klebonai per pa
mokslus, prisidengdami bib
lijos frazėmis, plūdo Tarybų 
valdžią ir ragino jai priešin
tis. O vyskupas V. Borise- 
vičius, pavyzdžiui, su tokiais 
pamokslais važinėjo po visą 
vyksupiją.

Klebonijose ir vienuoly
nuose telkėsi kontrrevoliu
cines jėgos, Dalis dvasinin
kijos jau tada puolė i glebi 
hitlerininkams, štai Zarasų 
kunigas A. Sušinskas, atkū
rus Tarybų valdžią, pabėgo i 
Vokietiją. Gestapo paska
tintas, jis sutiko grįžti “at
gal i Lietuvą dirbti Vokie
tijos naudai”: rinkti šnipi
nėjimo žinių apie Raudonąją 
Armiją ir siųsti jas i Vokie
tiją. Grįžusi i Lietuvą hit
lerininkų šnipą A. Sušinską 
po savo sparnu priglaudė 
vyskupas Paltarokas. A.Su
šinskas ėmė keliauti iš 
vienos klebonijos i kitą, in
struktuoti kunigus, kaip ko
voti prieš Tarybų valdžia. 
Kartu rinko žvalgybos duo
menis, kurių dali jam pa
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vyko perduoti Vokketijai.
Panašių pavyzdžių būtų 

galima pateikti daug.
Dvasininkai, Krupavičiaus 

asmenyje deklaravę ištiki
mybę Tarybų valdžiai, labiau 
negu Kristaus prisikėlimo 
laukė karo. Ne tik laukė, bet 
ir ruošėsi. Žinoma, ne po
teriaudami, o konkretesne 
veikla. Antai pas Plungės 
prelatą P. Pūki naktimis rin
kosi Tarybų valdžios prie
šai, sudarinėjo aktyvistų są
rašus. Jau tada, 1940 m. 
buvo planuojamos masinės 
žmonių žudynės. Bažnyčioje 
buvo slepiami ginklai, kurie, 
nukreipti i žmones, turėjo 
prabilti, kai tik hitlerinė ka
riauna Įsibraus i Tarybų 
Lietuvą.

Panašiais, nieko bendro su 
dievo garbinimu ir artimo 
meile neturinčiais darbais 
užsiiminėjo Rietavo klebo
nas J. Valaitis, Židikiu kle
bonas V. Martinkus, Sedos 
klebonas M. Vilutis ir kiti 
sutanotieji “liaudies drau
gai”.

Prasidėjus hitlerinių gau
jų invazijai, vyskupui V. 
Brizgiui, kuris dabar iš už
jūrio taip saldžiai suokia 
apie savo meilę lietuvių tau
tai, širdis tiesiog alpo iš 
laimės. Savo memuaruose 
apie pirmąją karo dieną jis 
rase: “Džiaugėmės kaip
vaikai. . . Parugėje ant ta
kelio, prie granatsvaidžio 
išraustos duobės gulėjo dvi 
kareivio kojos”. Nukauto 
raudonarmiečio vaizdas 
anaiptol nesugadino vyskupo 
nuotaikos, jis čia pat me
muaruose dar kartą kartoja: 
“Jautėmės laimingi, kaip 
sapne”.

A. AUGUS 
Vilniaus universiteto 
vyr. dėstytojas istorijos 
mokslu kandidatas 4

Pataria taikytis,
Maskva. Tarybų Sąjunga 

pataria Sirijai taikytis su Iz
raeliu tokiomis sąlygomis, 
kokiomis susitarė Egiptas su 
Izraeliu.

Mirus

draugui Antanui Sniečkui
1974 m. sausio 22 d.

Reiškiu giliausią užuojautą Lietuvos Komunistų 
partijos Centro Komitetui, Lietuvos TSR Aukš
čiausiosios Tarybos Prezidiumui, Lietuvos TSR 
Ministrų Tarybai, visiems Tarybų Lietuvos gy
ventojams, visiems pažangiems lietuviams visa
me pasaulyje, taipgi ir mielojo draugo Sniečkaus 
šeimai bei artimiesiems.

JONAS SMALENSKAS 
Miami, F lord i a

Binghamton, N.Y.
1973 metų gruodžio 11d. 

pasimirė Izidorius Vėžys, 
šio miesto senas gyventojas 
ir tvirtas vyras, praleidęs 
gyvenime daug sunkių darbų.

1905 m. atvyko Į Ameriką, 
apsigyveno Brooklyn, N. Y., 
paskui išvyko i anglių ka
syklas ir dirbo Indiana val
stijoje. Atvyko Į Bingham to
ną 1909 metais ir 1910 me
tais susituokė su Elena Cer- 
kesiute, sugyveno sūnų Petrą 
ir dukrą Stefaniją. Išmoks
lino juos, kad galėtų lengviau 
gyventi, negu tėvas, ilgus 
metus sunkiai kalviu dirbės. 
1953 metais jis išėjo i pen-, 
siją. Tada pasipirko farmą 
arti miesto, tai pas ji vyk
davome pirkti pieno. Netru
kus prisiima savo žentą 
bendrai dirbti, bet žentas už 
poros metų nusiperka savo 
farmą ir palieka uošvi vieną. 
Tuomet jis išpardavinėjo 
žemę lotais ir gerai pasida
rė. Pasistatė naują namą ir 
gražiai galėjo gyventi.

Bet nelaimė ir jo neaplen
kia. Duktė pradėjo sunkiai 
sirgti ir liga ją paguldė i 
lovą. Tėvai jai padėjo kele
tą metų, bet ji nepagijo. Jau 
penkti metai amžinai ilsisi, 
palikusi tėvus, vyrą ir duk
terį Helen. Sūnus Petras <
taipgi turėjo nesmagumų. 
Su pirma žmona buvo sugy
venęs šeima, bet išsiskyrė, 
dabar gyvena su antra žmo
na Syracuse, N. Y. Tai dabar 
jo motina paliko viena.

Velionis buvo narys visų 
pažangių organizacijų - LDS 
6 kp., LLD 20 kp., buvo 
ščrininkas lietuvių svetai
nės, dalyvaudavo vaidini
muose ir Įvairiuose komite
tuose, taipgi buvo narys po
litinių organizacijų. Buvo 
nuolatinis “Laisvės” skai
tytojas. Kaip laisvai jis gy
veno, taip laisvai ir buvo pa
laidotas Spring Forest kapi
nėse. Apie jo gyvenimą ir 
nuveiktus darbus pakalbėjo 
J. Vaicekauskas. Laidotuvių f 
direktorius Bednarskis šei
mos vardu visus užkvietė i 
lenku svetaine ir ten visi < <
laidotuvių dalyviai buvo ska
niai pavaišinti.

Velionis paliko liūdesyje 
savo žmoną Heleną, sūnų 
Petrą ir jo žmoną, penkis 
anūkus ir proanūkius.

Helena ir Petras Vėžiai 
širdingai dėkoja visiems pa
lydovams, kurie padėjo ji 
palaidoti amžinai ilsėtis. 
Mirusiojo prisiminimui jie 
įteikė “Laisvei” auką $50.

J. VAICEKAUSKAS

WHERE YOUR TAX DOLLAR GOES — 59%
for war, 19% for human resources, 10% for 
physical resources, and 1 2% for other costs.
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“LAISVES” REIKALAIS St. Petersburg, Fla
Si ataskaita įima aukas gautas, jau vajui užsibaigus, 

nuo sausio 16 d. iki vasario 5 d. Smagu, kad mūsų vajus 
taip sėkmingai baigėsi, bet dar smagiau, kad mūsų skaity
tojai ir rėmėjai nepamiršta laikraščio ir po vajaus. Be 
aukų, mieli draugai, negalėtume išlaikyti mūsų spaudos.

Dėkojame A. Bimbai už pervedimą visų aukų prisiųstų 
jam su sveikinimais, proga jo 80-tojo gimtadienio. Kaip 
jau buvo skelbta praėjusiame numeryje, aukų suplaukė $941, 
o šioje ataskaitoje prisideda dar $36. Tai nuo sekamų 
aukotojų:

LLD 74 kuopa, Miami, Fla., per J. Kancere . . $25.00
John Papartis, Bellville, N. J.....................  11.00

* * *
Ona Silks-Silkienė iš Rocky Hill, Conn., aukojo $200pa- 

gerbdama savo mirusį vyra Jurgi.
Bronė Ramanauskienė iš Sellersville, N. J., prisiuntė 

$100 pagerbdama savo myrusi vyrą Antaną.
P. V. Gasparlenė, Grand Rapids, Mich., prisiuntė per 

savo dukrelę Ruth Bell, $50 atminimui savo mirusio draugo 
Aleksandro.

Mary W. Kelley, Auburn, Mass., prisiuntė $15 ir rašo: 
“tai paskutinė auka nuo Anna Margis, kuri atsiskyrė su 
mumis. Ji labai mylėjo pažangiąją spaudą, ypatingai 
“Laisvę“.

M. Bizulienė, Philadelphia, Pa., aukojo $5 prisiminimui 
savo mirusio vyro William.♦ * *

LLD 78 kuopa, Yucaipa, Calif., per P. Zline-Žilinską 
prisiuntė $400 paramai mūsų brangios “Laisvės“♦ * *

Jonas Smalenskas iš Miami, Fla., kuris niekad nepa
miršta mūsų “Laisvės“ prisiuntė $200 iš kurių $138 eina 
prenumeratoms, o $62 auka.♦ * *

Kiti aukojo: 
Ruth Bell, Monroe, N. Y............................. ...
A. Gilman, Springfield Gardens, N. Y......................
Mrs. M. Barnett, Philadelphia, Pa............... ...
S. A. Kazilioniai, Cleveland, Ohio..............................
Ada White, Brockton, Mass....................... ...
A. Petrukaitienė, per S. Rainard, Brockton, Mass. 
S. Gudeliauskienė, Collinsville, Ill.......................... ...
Joseph Žukauskas, Toronto, Canada......................
S. Petravičius, Pasadena, Calif. .................................
Walter ir Mary Raila, Whittier, Calif. ...... 
Sam Paberalis, Toronto, Canada.................. ...
P. Karpus, Thornhill, Ont., Canada..........................
S. Vilkas, per E. Repšienę, Dorchester, Mass. . . 
Daratėlė Murelienė (Yuden), Warminster, Pa. . . 
E. K. Sliekienė, Miami, Fla........................................ ...
J. Mikaila, Brooklyn, N. Y............................................
Wm. Degutis, Albany, N. Y............................. ...

Po $1.00: G. Kudirka, Linden, N. J.; M. Peterson, So. 
Boston, Mass.; Peter Sluckis, St. Petersburg, Fla.; Joseph 
Aleksa, New Haven, Conn.; Anna Zelin, Plymouth, Pa.; 
Anne Jalowski, Brighton, Mass.; Chas. Bukčius, New Hyde 
Park, N. Y.; A. T. Mikalūnai, Elmhurst, N. Y.; A. Žalis, 
Lake Worth, Fla.; E. Peldžius, So. Boston, Mass.; Anna 
Noreika, Brooklyn, N. Y. 

* * *
Širdingai dėkojame visiems

ADMINISTRACIJA

$20.00
11.00
11.00
11.00
10.00

$10.00
10.00
8.00
6.00
6.00
5.00

. 5.00
. 5.00

5.00
5.00
2.00
2.00

PATAISYMAS: Vasario 1 d. aukotojų sąraše “Laisvės“ 
Vajaus reikaluose buvo paskelbta, kad Walter ir Mylda 
Žukai iš Gulfport, Fla., aukojo 2 Namo Bendrovės šėrus 
vertės $50 ir pinigais $50. O turėjo būti, kad jie aukojo 
tik 2 Namo Bendrovės šėrus vertės $50. Atsiprašome.

Taipgi atsiprašome G. V. KVIETKŲ iš Dorchester, Mass. 
Jie aukojo $10 A. Bimbos gimtadienio proga, o buvo pa
skelbta, kad tai auka nuo E. Repšienės.

BROCKTON, MASS.

Mirus

Julijai Rainardienei
Reiškiame giliausią užuojautą vyrui Stanley, 

sūnui Leo ir visiems kitiems šeimos nariams, 
giminėms ir draugams Amerikoje ir Lietuvoje.

MARY ir RALPH CHULA D AI 
URŠULĖ ir JONAS DAUGIRDAI 
MARY ir FRANK KVIETKAS

Miami, Fla

Gilią užuojautą
Reiškiame Bronei Ramanauskienei ir gimi

nėms, mirus jos vyrui ANTANUI RAMANAUSKUI
Mirusios ELZBIETOS MULOKIŪTĖS giminėms

ir draugams
Mirusio ANTANO LIPCIAUS žmonai Anna,

dukrai Lillian ir jos šeimai.
Mirusieji bus ilgai minimi, nes jų duosnumas 

ir darbai buvo mums labai reikalingi.

J. J. STANIAI
F. J. DELTUVAI
E. ANTANAITIENĖ 
J. KASPARAVIČIUS

F. PASERSKIS
J. S. DELTUVA
L. M. ANTANAIČIAI
O. KUClAUSKAITĖ

L. L. D. 25 kuopa 
Baltimore, Md.

LAISVĖ

Rekonstruota ir išplėsta Kupiškio sviesto gamykla. Joje 
paleista galingiausia Tarybų šalyje nepertraukiamos svies
to gamybos linija, kurios našumas - 2,5 tonos produkcijos 
per valandų. Per metus gamykla perdirbs 66 tūkstančius 
tonų pieno. Visas technologinis sviesto gamybos procesas 
automatizuotas. Pradėjo veikti ir pieno produkcijos bei 
kondensuoto pieno su cukrumi gamybos skyriai, šiemet 
įmonėje bus pagaminta daugiau, negu 2,000 tonų konden
suoto pieno, apie 7,300 tonų varškės, pieno, grietinės, sūrio 
ir kitos produkcijos. Gamykla tapo stambiausia tokio tipo 
įmone Lietuvoje.

NUOTRAUKOJE; Kupiškio sviesto gamyklos meistras 
Juozas Čepas prie naujos sviesto gamybos linijos.

A. PALIONIO nuotrauka

Kompiuteris apskaičiavo 
areštuoto biržos maklerio iš 
Venecijos Atilijo Marzolos 
skolas. Jos sudaro 53 mili
jardus lirų (apie 100 milijo
nų dolerių)! 64 metų vene
cijietis yra didžiausio Itali
jos Istorijoje biržų skandalo 
kaltininkas. Jis ėmė kredi
tan pinigus iš bankų ir pri
vačių asmenų ir spekuliavo 
biržoje. Pajutęs krachą, 
Marzola išbėgo į Daniją, 
kur ji ir sučiupo policija.

•
Japonijos firma gamina 

sintetini ledą, savybėmis ir 
išvaizda labai panašų į tikrą. 
Tai plonas sintetinės dervos 
sluoksnis, kuriuo užliejamos 
specialiai paruošto betono 
grindys. Tokią čiuožyklą ga
lima įrengti pastate arba 
lauke. Kad .ledas būtu sli- c 
dėsnis, dukart per dieną jo 
paviršius ištepamas specia
liu skysčiu.

Du stambūs laimėjimai 
Prancūzijos valstybinėje lo
terijoje privertė gerokai pa
sukti galvas matematikus. 
Per tris mėnesius svarbiau
sias laimėjimas atiteko tam 
pačiam numeriui. Abu kar
tus loterijos bilietus pardavė 
tas pats pardavėjas, tik skir
tingiems asmenims. Pran
cūzijoje kasmet būna 50 lo
terijos tiražų su 600 tūkstan
čių bilietų, todėl matemati
kai apskaičiavo, kad toks su
tapimas galimas kartą per 
12 tūkstančių metų.

“Žinau aš daina « 
“Gražios mergos“, 

atėjo rudenėlis“ ir

Čikagos laikraštis rašo, 
kad Vašingtonas yra popieri
nės biurokratijos sostinė. 
Priimamas į darbą žmogus 
užpildo net 47 įvairius do
kumentus. Nemažiau jų rei
kia, išeinant iš darbo.

• .
Anglijoje įvyko tarptauti

nės rėksnių varžybos. Jose 
pirmą vietą laimėjo 42 metų 
žvejys Kenetas Lyderis, ku
rio balso stiprumas - 111 
decibelų - prilygsta moto
ciklo variklio gausmui. Iš 
moterų balsingiausia pasi
rodė esanti vietinio viešbu
čio savininko žmona Marga- 
reta Fiterstoun. Jos bal
sas - 106 decibelų. Tokio 
stiprumo yra sunkvežimio 
motoro gaudesys.

•
Lempų kolekcionierius 

anglas Patrikas Hansonas 
apsidžiaugė, manydamas 
Įsigijęs originalų postamen
tą vienam savo eksponatui. 
Kaip jis nustebo, kai polici
ja evakuavo kaimynini 
namą, o jo “postamentą“ 
su didžiausiu atsargumu iš
nešė speciali brigada. Tai 
buvo nesprogusi vokiška 
bomba.

•
Moterų futbolas pasaulyje 

vis populiarėja, o Brazilijo
je jis draudžiamas. Val
džios motyvai tokie: “Kiek
vieno mačo mętu tarp mote
rų komandų kyla daug dau
giau ir žiauresnių avantiū
rų, negu tarp Vyrų“.

BROCKTON, MASS

So.Easton, Mass.
Sausio 27 diena mirė Ada 

Visnauskienė, gyvenus 64 
Turnpike St. Mirė sulaukus 
82 metų amžiaus. Lietuvoje 
paėjo iš Silakių apylinkės, iš 
Ylakių. Čia išgyveno 65 
metus. Buvo pašarvota Ye- 
kavonio šermeninėje, palai
dota sausio 30 d. Melrose 
kapinėse, Brockton, Mass.

Liūdi jos vyras Jonas Viš- 
nauskas, sūnus Albin, North 
Easton, Mass., ir anūkas 
John. Velionė buvo laisvų 
pažiūrų moteris, tai buvo ir 
palaidota laisvai.

x Tebūna jai amžina ramy
bė, o užuojauta jos artimie
siems.

S. RAINARD

Detroit, Mich.

REIŠKIAME UŽUOJAUTA

Adai White
Reiškiame nuoširdžiausią užuojautą mūsų ger

biamai Adai White, kuri gyvena 170 Melrose 
Street. Jau 5 metai kai mirė jos vyras Fred 
White. Taip pat prisimename jos broli Joną Jos- 
simą, kuris miręs prieš kelerius metus. Jis 
buvo mūsų artimas draugas.

BRONĖ ir DOMININKAS KERŠAI 
Cambridge, Mass.

Jaunesnieji LDS 21 kuopos 
nariai rūpinasi surengti di
delį Nacionalini LDS Bowling 
Turnyrų Detroite sekanti ge
gužės mėnesį.

Ryšy su tuo jie rengia 
šaunų banketų ir labai įdo
mius šokius (square dance) 
vasario 24 d., L. L. C. sa
lėje, 4114 W. Vernor Hwy. 
Pradžia 2 vai. įžanga tIk 
$4.00. Pelnas skiriamas 
padengimui rengiamo Bowl
ing Turnyro išlaidų.

RENGĖJAI

BRIDGEPORT, Conn. Šio 
miesto A F L-CIO taryba nu
tarė raginti Kongresu imtis 
žygių Nixonul impyčinti.

Pernai Italijoje meno ver
tybių grobikai pasiekė re
kordų - jie pavogė 5,843 
meno kūrinius.

5-tas puslapis

Sausio 26 d. LSC klubas 
turėjo pasėkminga pobūvi. 
Svečių buvo daug. Seimi
ninkės visus pavaišino pie- 
tais. AL Aleknienė, kaip Ir 
visuomet, pasveikino sve
čius ir priminė, kad mūsų 
salėje pobūviai įvyksta kiek
vieną šeštadieni. Čia atvy
kę pavalgysite skanius pie
tus ir prie geros muzikos 
pasišoksitę.

Klubo Prez. V. Bunkus 
taipgi pasveikino svečius ir 
dėkojo už atsilankymą. Buvo 
svečių iš Miami. Tai inž. 
A. Gabrėnas su juo kartu 
atvykęs Julius Krasnickas. 
Šiuo laiku Julius atostogau
ją Miamyje.

A. Gabrėnas buvo papra
šytas pakalbėti. Jis sveiki
no St. Petersburg© pažan
giečius, perdavė linkėjimus 
nuo Miamio pažangių lietu
vių. Sakė: man malonu 
stebėti, kaip jūs draugiškai, 
sutartinai veikiate. Linkėjo 
visiems geros sveikatos, il
giausių metu.

V, Bunkus taipgi paprašė 
J. Krasnicką, kaipo žinomą 
dainininką, mums padainuo
ti. Julius padainavo šias 
dainas: 
vienų“, 
“Jau
“Bernuži, nevesk pačios“. 
Reikia pasakyti, kad J. Kras
nickas jau nejaunuolls. Ta
čiau balsą dar išlaiko gerai.

Mūsų vietinis dainininkas 
J. Bakšys padainavo “Vėjas 
ūžia“. Ačiū jiems. Toliau 
sekė muzika ir šokiui. Visi, 
pobūvio dalyviai buvo geroje 
nuotaikoje.

Tik labai gaila, kad įvyko 
nemalonumas. Mūsų gera 
bičiulė klubo ir kuopos narė 
Vera Kaspar lene netikėtai 
parpuolė ir jai nulūžo deši
nės rankos kaulas. Šiuo 
laiku ji randasi BAY FRONT 
MEDICAL' CENTER. Jos

sveikatą eina geryn ir už 
savaitės kitos gr\š į namus.

LLD 45 KP. VEIKLA

Vasario 2 d. LSC salėje 
išvyko 45 kp. mėnesinis susi
rinkimas. Ji atidarė kp. 
pirm. J. Mileris. Pravedė 
Helena Sarklūnienė. Sekė 
kuopos valdybos raportai.

Kp. pirm. J. Mileris, be 
kita ko, priminė, kad mūsų 
vajinlnkai eina pirmyn. 
“Vilnies“ vajinlnkas Jonas 
Stancikas laimėjo pirmų do
vanų. Vajinlnkas Povilas 
Alekna laimėjo “Laisvės“ 
pirma dovanų. Garbė St. 
Petersburg© vajinlnkams.

Abudu vajinlnkai dėkojo 
visiems už kooperavimą va
jaus laiku ir pagelbėjimų 
jiems laimėti pirmas dova
nas. Nutarta suruošti vaji
nlnkams pagerbimų.

Aldona Aleknienė-pranešė, 
kad Dainos Mylėtojų Chorui 
vasario 16 d. sukanka 9 me
tai gyvavimo choro mokytojų 
A d. Pakalniškienė jau turi 
parinkusi dainas, ir jau pra
dėjo priruošti choristus 
šiam jubiliejui atžymėti. 
Taip pat pranešė, kad kovo 
9 d. bus atžymėta tarptautinė 
Moters Diena kovo 8-toji. 
Programą pildys moterys.

Nutarta, kad 45 kuopa būtų 
Įdėta į garbės lentą kaipo 
garbės kuopa su $2,000.

Taipgi nutarta, pasveikinti

“Laisvės“ redaktorių Anta
nų Bimba jo 80-ojo gimta
dienio proga, Kp. paskyrė 
$80.

Tillč Lukienė pateikė kuo
pos finansų stovi ir pranešė, 
kad į kuopa įsirašė trys 
nauji nariai.

Parengimų komisijos ra
portų pateikė P. Alekna ir 
P. Mockapetris.

Balis ir Ona Putrimai yra 
kuopos ir klubo garbės na
riai. Jiedu neseniai sugrį
žo iš Lemont, Ill. Jie buvo 
nuvykę į laidotuves savo 
sūnaus Juozo, išgyvenusio 
vos 57 metus amžiaus. Reiš
kiu gilių užuojautų tėvams 
O, ir B. Putrimams, sesutei 
Jean Misevich bei kitiems 
artimiesiems. Ona Putri- 
mienę, vos sugrįžusių iš sū
naus laidotuvių, ištiko para- 
ližius. Po gydytojo priežiū
ra gydosi savo namuose.

Linkiu ligonei greit su- 
sveikti. Susirgo Eva Valley, 
paguldyta St. Petersburg© 
General ligoninėj. Linkiu 
greit susveikti.

PRANEŠIMAS

Vasario 23 d. LSC klubo 
parengimas-pietūs, 12 vai.

Kovo 2 d. LLD 45 kuopos 
susirinkimas, pradžių 11 
vai. 30 m., pietūs 12 vai.

Kovo 9 d. klubo susirinki
mas, pradžia 11 vai. 30 m., 
pietūs 12 vai.

Vieta: 314 15 Avė. South. 
Prašom visus isitėmyti.

V. B-nė

MIAMI, FLA.

Aido Choras
rengia

Koncertą ir Pietus
1974 m. vasario 21 d.

LIETUVIŲ SOCIALIO KLUBO SALĖJE
" 2610 N. W. 119th St., Miami, Fla.

Pietūs bus duodami 2 vai., o Koncertą pradėsi
me 3 vai. Bus solistų, duetų ir vyrų grupė. Aidie- 
ėiai prašo visus apylinkės Lietuvius dalyvauti.

KOMITETAS

saunus banketas ir 
įdomūs Šokiai c
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Now is the time to send 
your gifts for relatives 

in USSR for Easter
MOTORCYCLES, REFRIGERATORS, WASHING 

MACHINES, TELEVISION SETS, CAMERAS, 
FURNITURE, SEWING MACHINES

Also clothes, fabrics, furs, watches and food products.

NEW MODELS OF AUTOMOBILES

ZHIGULI VAZ - 2101
ZHIGULI VAZ - 2102 - Station Wagon
ZHIGULI VAZ - 2103 - New Model
MOSKVITCH 408 - IE
MOSKVITCH 412 - IE
MOSKVITCH - Station Wagons - 426,427 
ZAPOROZHETS - ZAZ ■ 968

[ II II 1

PODAROGIFTS, INC.
is the ONLY firm in the USA which sends GIFT 
CERTIFICATES through VNESHPOSYLTORG without any 
intermediates, banks, etc.

□ LJLJ

PODAROGIFTS, INC. is the only firm in the USA that 
produces evidence of delivery in accordance with its agreement 
with VNESHPOSYLTORG.

LI D LI

For our customers convenience orders can be placed with any of 
our affiliates.
Globe Parcel Service, Inc., 723 Walnut St., Phil. Pa. 19106 
Cosmos Parcels Express Corp., 488 Madison Ave., N. Y. 10022 
Package Express & Travel Agency, 1776 B'way, N. Y. 10019 

or directly with our Main Office:

PODAROGIFTS, INC.
240 Fifth Ave.

(Between 27 and 28 Sts.)
New York, N.Y. 10001 

Telephone: 212-685-4537
Open Saturdays Until 5:00 PM
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Baltimore, Md.
Mūsų LLD 25 kp. ir LDS 

48 kp. turėjome savo susi
rinkimus vasario 4 dieną. 
Kaip visose kolonijose, taip 
ir pas mus amžius ir ligos 
slegia gyvuosius. Tai ir da
bar i susirinkimus nariu < < 
atsilanko mažai.

LDS 48 kp. išpildyta i 
Centrą nominacijos blanka. 
Visi nariai už šiuos metus 
pasimokėjo savo duokles.

LLD 25 kp. finansų sekre
torius draugas P. Paserskis 
serga, tai duoklių mokėjimas 
eina pavaliau, bet visgi dau
guma narių yra užsimokėję.

Nors drg. A. Lipėius nebu
vo mūsą kuopos narys, bet jo 
mirti mes sutikome labai 
liūdnai. Kuopa nutarė per 
laikrašti išreikšti užuojautą 
ne tik jo, bet taipgi E. Mu- 
lokiutės ir A. Ramanausko 
Šeimoms, artimiesiems ir 
draugams.

VINCO DUKTĖ

Waterbury, Conn.
Lietuvių Literatūros 

Draugijos 28 kuopos valdyba 
turėjo susirinkimą ir nutarė 
surengti tarptautinės moterų 
dienos apvaikščiojimą.

Svetainė, 103 Green St., 
yra paimta ant Kovo 24 die
nos, ir pradėsime rengtis 
prie to parengimo, kad jis 
būtų pasekmingas.

Prašome kitų kolonijų 
draugų nieko nerengti tą die
ną, bet atvykite pas mus ant 
pietų, kurie bus duodami 1 
vai. dieną. Taipgi turėsime 
ir programą. Apie tai pra
nešime vėliau, per spaudą.

MŪSŲ LIGONIAI

Antanas Balčiūnas, L.L.D. 
28 kuopos narys ir “Lais
vės” skaitytojas, serga ir 
randasi Waterburio ligoni
nėje. Linkiu draugui, kad jis 
greitai pasveiktų ir galėtų 
grįžti i savo namus.

Staiga susirgo ir bevežant 
i St. Mary’s ligoninę, mirė 
Albin Marcelynas, 66 metų. 
Jis buvo finansų sekretorius 
Lietuvių Neprigulmingo Po
litinioKlubo, 48 Green St., 
per daug metų ir gerai žino
mas tarpe Waterburio lietu

ŠIRDINGAI DĖKOJAME

, Mirus

Pranui Krungliui
Norime tarti giliausią padėką visiems jo ir mūsų 

draugams už atsilankymą i šermeninę ir už viso
kią kitą paslaugą bei išreikštą užuojautą. Pranas 
buvo vyras Marės Krunglienės, kuri jau mirusi, 
taipgi brolis Jono Krunglio.

Jūsų visų užuojauta mums pagelbėjo pernešti 
šią skaudžią valandą.

PRANO KRUNGLIO SEIMĄ

ROBERT J. ELLYN

pirmiau buvęs kelionių vedėjas 
Union Tours, Inc.

dabar praneša, kad jis darbą veda 
nuosavoje agentūroje

Robert J. Ellyn Travel Inc.
501 f ifth Ave., (prie 42nd St.), suite 1605 

New York, N. Y. 10017 
Telefonas: (212) 687-0250

R. J, Ellyn specialistas tvarkyme kelionių
i Lietuvą nuo 1956 metų.

Patarnavimas visiems, kurie nori:
1. Vizas turizmui

(grupėmis bei individualiam važiavimui)
2. Vizas svečiavimuisi pas gimines.
3. Priruošimui dokumentų iškvietimui giminių iš

Lietuvos lankyti šeimas JAV
4. Kompetentiškas patarnavimas kelionių

priruošimui visame pasaulyje.
Skambinkite bei rašykite MR. ELLYN dėlei 
teisingų informacijų.

vių. Taipgi buvo narys Lie
tuvių Piliečių Politinio Klu
bo, 103 Green St.

Liūdesije liko jo žmona 
Mary (Shambar) Marcely
nas, sūnus Robert Marcely
nas, Thomastone ir duktė 
Miss Sylvia Marcelynas, 
Waterbury. Taipgi dvi sese
rys - Mrs. Agatha Duda, 
kuri gyvena Californijoje, ir 
viena Lietuvoje, ir du bro
liai, Joseph Waterburyje ir 
vienas Lietuvoje. Liko du 
anūkai ir keli seserų ir bro
lių valkai.

J. S.

11 narių Šeimą 
i gatvę išmetė

Montreal, Kanada. “The 
Montreal Star” rašo, kad be 
jokio pasigailėjimo iš dviejų 
kambarių apartmento išmetė 
į gatvę dideliame šaltyje Ist- 
ven Szucs, jo žmoną ir 9 ma
žus vaikus, kurių mažiausias 
tik 20 mėnesių. Jie išmesti 
todėl, kad iš savo mažų pa
jamų nebegalėjo sumokėti 
nuomos. Porai dienų juos 
patalpino savaitgalyje i mo
kyklos bendrabuti. Bet kai 
pirmadieni grižo iš namų 
studentai, visa šeima vėl at
sidūrė gatvėje.

Jie atvyko i Kanadą iš 
Vengrijos prieš 14 metų. 
Kai abu dirbo, tai galėjo pra
gyventi. Bet susilaukus to
kios didelės šeimos žmonai 
teko pasitraukti iš darbo ir 
rūpintis šeimos prižiūrėji
mu. Tai dabar jų ekonomi
nis gyvenimas smarkiai pa
blogėjo. Iš vienos vyro al
gos jie negali niekaip pra
gyventi.

BERLYNAS. Čilės Kom
partijos politinės komisijos 
narys V. Teitelboim dėkoja 
Vokietijos Demokratinei 
Respublikai už gausią para
ma Čilės antifašistams.

<

Atsiprašymas
Praeitame “Laisvės” nu

meryje užuojautoje velionio 
Krunglio artimiesiems ne
pažymėti draugai Verutė ir 
Pranas Budrioniai. Jie gi 
prie užuojautos prisidėjo. 
Labai atsiprašom.

J. GRYBAS

LAISVĖ

Musų dailininkas
Rudolfas Baranikas

Tarp sausio 22 ir vasario 
14 d. New Yorke garsioje 
Lerner-Heller galerijoje ant
Madison Ave. vyko ne tik lie
tuviams, bet ir visoje Ame
rikos visuomenėje plačiai 
žinomo ir populiaraus daili
ninko Rudolf Baraniko.tapy- 
tojaus paroda. Buvo plačiai 
lankoma.

.Ir tai buvo ne pirmutinėje 
kūrybos individualinė paro
da. Rodosi, net tryliktoji! 
Plakate apie šią parodą pa
žymimos dar sekamos:

Galerie Huit, Paris, 1950; 
ACA Gallery, New York, 
1953, 1955; Roko Gallery, 
New York, 1958, 1961; Rina 
Gallery, Princeton, N. J., 
1961; Ball State University, 
1963; Pratt Institute, 1968; 
“Ten Downtown”, 1969;New 
School of Social Research”, 
New York, 1973; ir Rutgers 
University, Livingston Col
lege, N. J., 1973.

Na, o čia nesužymėtos 
grupinės parodos muziejuo
se ir universitetų galerijose, 
kuriose drg. Baranikas daly
vavo su savo kūryba.

Tarp svarbių tarptautinių 
parodų, kur jo darbai buvo 
išstatyti, buvo Internaciona
line paroda prieš karą, Įvy
kusi 1968-ais metais Toki- 
joje, Japonijoje. Dail. Bara
nikas darbavosi organizavi
me eilės anti-karinių paro
dų, kurios vyko. Amerikoje 
vykstant karui Vietname.' 
Viena tokių buvo College of 
Indignation, surengta be ad
ministracijos pritarimo su 
studentų pagalba New Yorko 
universitete. Praeitais me
tais jis kartu su juodu dai
lininku Benny Andrews su
rinko ir suredagavo apie 
50-ies vadovaujančių Ame
rikos dailininkų grafikos lei
dinį pavadintą “Attica 
Book”, protestuojantį sker
dynes Atticos kalėjime.

Jo kūriniai randasi seka
mų muziejų pastoviose ko
lekcijose Whitney Museum of 
American Art; Museum of 
Modern Art; New York Uni
versity; Moderną Museet, 
Stockholm; University of 
Massachusetts; Jacksonville 
Museum, Jacksonville, Flo
rida; Ball State University, 
Muncie, Indiana; Slater Mu
seum, Norwich, Conn.; Uni
versity of Miami; Peabody 
Museum, Nashville, Tenn.; 
Hampton College Museum, 
Hampton, Va.; University of 
Nebraska; Living Art Foun
dation; Joseph Hirshhorn 
Collection; State University 
of New York, Binghamton, 
N. Y.; Wichita State Univer
sity, Wichita, Kansas; Fine 
Arts Museum, Anchorage, 
Alaska; Colgate University.

Mažai yra tokių produkty- 
viškų ir taip aukštai su savo 
kūryba iškilusių dailininkų.

TRUPUTIS Iš MUSŲ 
DAILININKO BIOGRAFIJOS

Lietuvoje 1920-ais
Vaikystę praleido

Gimė 
metais.
Baranausko, Biliūno ir Vie
nuolio Anykščiuose, kur bai
gė progimnaziją. Vėliau 
lankė Utenos gimnaziją, o 
prieš išvykdamas i JAV 
1938-ais metais, dviejus 
metus gyveno Kaune, kur 
dirbo prie visokių darbų ir 
studijavo kaip savamokslis. 
1938-ais metais atvyko i 
Chicagą, lanko kolegijos va
karinius kursus, o po trumpo 
laiko stojo dirbti “Vilnies” 
redakcijoje, kur po nekurio 
laiko pradėjo redaguoti pir
mą (žinių ) puslapi ir meno- 
litcratūros skyrių. 1942-ais 
metais stojo i JAV karines 
pajėgas ir, atidarius Antrą 
frontą, kovojo su JAV pajė
gomis Prancūzijoje. Karui 
einant i pabaigą tapo vertėju 
junginyje, kuris apklausinėjo 
vokiečius karinius belais
vius, o karui pasibaigius ne- 
kurį laiką darbavosi kaip 
vertėjas su okupacinėmis 
pajėgomis Bavarijoje.

1945-ais metais s sugrįžo 
Chicaga, kur pradėjo rimtai 
mokintis meno Čikagos Meno 
Institute, vėliau Meno Stu
dentų Lygoje New Yorke, o 
per trejus metus (49-50-51 ) 
studijavo Paryžiuje. Sugrį
žęs i JAV 1951-ais metais 
tapo profesiniu dailininku, 
nors per kelerius metus, kai 
buvo reikalinga, sporadiškai 
darbavosi “Laisvės” redak
cijoje. Dar 1948-ais metais 
vedė meno mokykloje sutiktą 
jauną dailininkę May Ste
vens.

Šiandien May Stevens- 13a- 
ranikienė yra taip pat viena 
iš pačių žymiausių pasaulio 
dailininkių, taip pat turėjusi 
visa eile individualiniu savo « < < 
tapybos parodų ir dalyvavusi 
daugelyje grupinių parodą. 
Jos kūrinių taip pat užeisi 
daugelyje pastovių kolekcijų 
muziejuose.

Tai iš tikrųjų nepaprasta 
pora: abu žymūs dailinin
kai, abu veiklūs visuomeni
ninkai, abu aktyvus kovotojai 
už naują rytojų visai žmo
nijai!

A. B. SALIETIS

TOKIJAS. Japonija ir Ki
nija susitarė, kad Kinija par-
duos Japonijai šiais metais 
12 milijonų statiniu aliejaus.•

LONDONAS. Siaurės 
Airijoje teroristai vieną 
diena užmušė 11 žmonių. < <

AE F YORKO 
NAUJIENOS
Buvęs detektyvas James 

Farley už dviejų jaunų mo
terų išprievartavimą gavo 15 
motų kalėjimą.

•
Brooklyne religinės mus- 

limų sektos bažnyčioje 
(mosque) nušautas dvasiš
kis ir kiti trys. Policija 
tvirtina, kad tai bus religi
nėje sektoje išsivysčiusios 
kovos pasekmės.

Rytinėje miesto dalyje 
gaisre žuvo 4 moterys.

•
750,000 Bronxo gyventojų 

namų savininkai panaikino 
sutartis su superintenden
tais ir kitais namų prižiūrė
tojais. To pasėkoje gali kilti 
namų prižiūrėtojų streikas.

500 duonkepyklų 4,000 
darbininkų streikas išveng
tas, kai kepyklų savininkai 
sutiko atnaujinti su unijomis 
sutartis su algų pakėlimu ir 
darbo sąlygų pagerinimu.•

Du ginkluoti plėšikai api
plėšė dr. Salerno apartmen- 
tą ir išsinešė dailės kurinių 
$300,000 vertės.

Viena Brooklyno gazolino 
stotis, pardavinėjusi kalėdi
nių švenčių metu gazolino 
galioną po 99.9 centus, nu
bausta pasimokėti $3,500.

Mirė 58 metu amžiaus New 
York World simfonijos or
kestro kūrėjas Benjamin 
Steinberg. Pirmą kartą su 
savo muzika pasirodė Town 
Hall koncerte turėdamas tik 
11 metu amžiaus.

“Daily World” pradėjo 
vajų 50 metų sukakties 
marksistines spaudos svei
kinimui. Kviečia tam tikslui 
skirti po $50. Mojasi sukelti 
$225,000, kurie būtinai rei
kalingi šiais metais dienraš
čio išleidinėjimui. Sveikini
mus ir aukas siųsti: “Daily 
World”, 205 W.‘ 19 St., New 
York, N. Y. 10011. REP.

Lietuviams svarbu
“Laisvėje” buvo praneš

ta, kad didžiojoje New Yorko 
bibliotekoje ant 42nd Street 
yra suruošta “Didžiosios 
Lietuvos Kunigaikštijos Sta
tuto” paroda. Tik praeitą 
sekmadienį pasitaikė proga 
nuvykti ir pamatyti. Gerai 
būtų, kad parodą pamaytų 
kuo daugiausia lietuvių. Ji 
"baigsis su vasario 28 diena. 
Tai laiko nedaug bepaliko.

“Statutas” yra didžiau
sios istorinės svarbos lietu
vių tautai. Istorikai pripa- 
žista, kad jis turėjo (įaug Įta
kos ir kitoms Rytų Europos 
tautoms.

“Statutas” buvo ranka pa
rašytas 1529 metais belaru- 
sių kalba, paskui išverstas i 
kelias kitas kalbas. Pirma < 
kartą buvo atspausdintas tik
tai 1588 metais Vilniuje. Tuo 
laiku Didžioji Lietuvos Kuni
gaikštija apėmė Belarusiją, 
Lietuva ir Ukraina. < <

šioje parodoje “Statutas” 
demonstruojamas .lietuvių, 
lenkų, rusų ir vokiečių kal
bomis. Pastebėjau, kad lie
tuvių kalboje pateiktas Chi- 
cagoje išleistas 1971 metais.

RE P.

Penktadienis, Vasario (February) 15, 1974

LDS 13 kp. veikla
LDS 13 kp. susirinkimas 

įvyko vasario 9 d. Svarbiau
sias susirinkimui klausimas 
buvo - LDS Centro valdybos 
nominacijos.

LDS prezidento vietai be
veik visi balsavo už detroi- 
tieti S. Gugą, pasižymėjusį 
LDS veikėją. Kiti visi se
nieji Centro valdybos nariai 
gavo daugiausia balsų, bet 
nemažai naujų nominavo i 
iyairias Centro valdybos 
vietas.

šiame susirinkime priim
ta dar viena nauja aplikacija, 
šiame vajuje kuopa jau turi 
5 naujų narių ar pasikėlusių 
apdraudę aplikacijas. Iki 
vajaus pabaigos dar tikimasi 
gauti naujų narių ar norinčių 
pasikelti savo apdraudę.

LDS 46 kuopos, susijungu
sios su LDS 13 kuopa, iždą 
$32.35 pridavė Jonas Juška. 
Dabar 13 kuopa turi daugiau 
kaip 90 narių ir apie $150 
ižde. Tai viena didžiausių 
ir veikiausių LDS kuopų. 
Kuopos sekretorė Anne 
Yakstis raportavo, kad na
riai gerai mokasi savo mo
kestis, daugiausia mokasi už 
visus metus.

Pasitarta apie pavasarinį 
parengimą sveikatos klausi
mu. Palikta kitam susirin
kimui galutinai aptarti.

Po susirinkimo visi daly
viai buvo skaniai pavaišinti.

Sekamas susirinkimas bus 
šeštadienį, kovo 9, Laisvės 
salėje, Ozone Park, N. Y. 
Pradžia 2 vai. popiet. Pra
šome isitėmyti ir dalyvauti.

NARYS

LDS 13 kp. nariams
LDS 13 kp. susirinkimas 

ivyks šeštadienį, vasario 9, 
Laisvės salėje, Ozone Park, 
N. Y. Pradžia 2 vai, popiet. 
Kuopos valdyba kviečia visus 
kp. narius dalyvauti susirin
kime ir LDS Centro Valdy
bos nominacijose. Po susi
rinkimo visi dalyviai bus 
pavaišinti. VALDYBA 

(5-6)

Dear Friends:
I would like to thank Lais- 

vė’s directors for arranging 
a big affair January 27th. A 
lot of work was involved but 
the job was very well done. 
And thank you for a beautiful 
corsage given to me. I also 
like to thank everyone else

McCarthyism
When in a host of eyes lies naught but scorn 
Some minds keep sheltered from the icy rains 
By which a world of crystal forms are born 
Which dazzle those that throng to walk their lanes 
To them it seems a new eternal world 
Its beauty nothing ever seen before 
In joining it they all their effort hurled 
Yet some recall what nature has in store 
For true shapes lie encrusted by the ice 
Which is their dormant season’s wintry will 
Inherent in it seasons just as nice 
As those in every ending icy chill 
To this a voice thus frozen to this page 
Your eyes the thaw of spring that end that age.

A. W. BALTRUŠAITIS

/

Pramogų Kalendorius

KOVO 10 D.

Niujorko Lietuvių Moterų 
Klubas minės MOTERSDIE- 
NĄ, Laisvės salėje, 102-02 
Liberty Avė., Ozone Park, 
N. Y., 2 vai. po pietų. Bus 
meninė progama ir vaisęs 
po programos.

GEGUŽĖS 5 D.

LLD 185 kuopos ruošiama 
popietė su vaišėmis. Bus 
pagerbti visi kuopos nariai, 
kuriems šiemet sukanka 80 
metų, ir Jono Grybo parody
tas naujas, mums dar nema
tytas iš Lietuvos filmas apie 
buvusio pabėgėlio žurnalisto 
Vyt. Alseikos sugrįžimą i 
Lietuvą. Pradžia 2 vai. po 
pietų.

Moterų Klubo 
narėms

Trečiadienį, vasario 20 
d., 1:30 vai. po pietų Įvyks 
Niujorko Lietuvių Moterų 
Klubo susirinkimas, Laisvės 
salėje, 102-02 Liberty Avė., 
Ozone Park, N. Y.

Bandykime dalyvauti vi
sos. Po mitingo bus vaišės. 
(6-7) PIRMININKĖ

Kovo aštuntosios 
minėjimas

Kaip ir kasmet, taip ir 
šiais metais, Niujorko Lie
tuvių Moterų Klubas ruošia
si iškilmingai paminėti 
Tarptautinę Moters Dieną. 
Kovo 10 d., 2 vai. po pietų, 
kviečiame visus dalyvauti 
šiame pobūvyje, Laisvės sa
lėje, 102-02 Liberty Avė., 
Ozone Park.

Turėsime svečiu iš Wa- < 
shingtono, meninę programą 
išpildys Aido Choras su savo 
solistais, vadovybėje klubie- 
tės Mildred Stenslef.1 Po 
neilgos programos bus vai
šės. VALDYBA

who helped to make Antanas’ 
80th birthday party success
ful. I hope Antanas and I are 
able to continue our work 
in the progressive movement 
among you for many more 
years yet.

Sincerely,
ILSE BIMBA




