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KRISLAI
Kalbų neužtenka
Ir Izraelis ginklų prekyboje 
Irano komunistai
Stiprus balsas už sutartį 
Tarybų Sąjungoje rinkimai 
“Daily World” vajus

A. BIMBA
Kasmet apie šį laiką, Kon

gresui pradėjus posėdžiauti, 
pasipila kalbos apie dabarti
nės mokesčių (taksų) valdžiai 
mokėjimo sistemos neteisin
gumą ir reikalingumą ją pa
keisti, pataisyti, užlopyti 
“skyles,” per kurias turčiai 
išsisukinėja nuo mokesčių 
mokėjimo. Tas pats ir šie
met: tokių kalbų tiek ir tiek. 
Net Kongresui jau yra gru
pės kongresmanų pateiktas 
bilius mokesčių sistemai re
formuoti.

Bet nereikia didelio galvo
čiaus iš anksto numatyti, kad 
bilius nepraeis, kad dar kar
tą viskas pasiliks po senovei. 
Taip mano ir patys biliaus 
sumanytojai.

Pasirodo, kad ir mažytis 
Izraelis iki ausų yra pasken
dęs ginklų prekyboje. Jis 
pats jų, žinoma, mažai tepa- 
gamina, bet juos gauna iš 
Amerikos ir parduoda to
kiems kraštams kaip Nika
ragva, Rodezija, Guatemala 
ir Pietų Afrika. Pernai jo 
ginklais prekybos vertė vir
šijo visą bilijoną dolerių.

Už tai negalima ir neapsi
moka Izraelį barti. Kaip ki
tos šalys, taip Izraelis turi 
“teisę“ užsidirbti sau “duo
ną” taip, kaip pajėgia ir iš
mano. Pernai beprotiškas 
pasaulinis ginklavimasis suė
dė daugiau kaip 400 bilijonų 
dolerių! Savižudybos ruoši
mo kaina labai, labai aukš
ta .. .

[_i

Iš Irano pranešimuose apie 
audringus įvykius beveik nė 
užuominų nebuvo apie Irano 
komunistus. Nejaugi jų ten 
nėra? Nejaugi jie tuose įvy
kiuose jokio vaidmens neturi 
ir nevaidina?

Betgi iš dienraščio “Daily 
World” (vasario mėn.) suži
nome, kad Irane komunistų 
esama, kad jie ten turi gana 
veiklią savo partiją, vadina
mą Irano Masių Partija. Dar 
daugiau: jie aktyviškai daly
vavo kovoje prieš monarchi
ją, prieš Bakhtijaro režimą, 
už sukūrimą respublikos su 
pilnomis visiems gyvento
jams demokratinėmis laisvė
mis.

Jungtinės Automobilistų 
Unijos sekretorius-iždininkas 
Emil Mazey sako, kad ši 
unija pilniausiai pritaria 
branduolinių ginklų apriboji
mo deryboms (SALT) ir kad 
kai sutartis bus padaryta ir 
pateikta Senatui ją užgirti, 
unijos vadovybė nesigailės 
jokių pastangų padėt užgyni
mą laimėti.

Automobilistų unija yra 
viena iš pačių skaitlingiausių 
unijų visoje šalyje. Jos bal
sas už tokią sutartį tarp 
Jungtinių Valstijų ir Tarybų 
Sąjungos reiškia labai daug. 
Už tai brolį Mazey ir kitus 
unijos vadus reikia šiltai pa
sveikinti.

Visoje plačioje Tarybų Są
jungoje virte verda ruošima
sis prie Aukščiausiosios Ta
rybos rinkimų? Visur apta-

Branduolinės bombos 
bandymas supurtė 

visą apylinkę
Yucca Plats, Nevada. — 

Vasario 8 dieną čia giliai 
žemėje buvo išsprogdinta 
nauja branduolinė bomba. 
Valdžios Energijos departa
mentas sako, kad bombos 
pajėgumas buvo nuo 20 iki 
150 kilotonų, arba nuo 20,000 
iki 150,000 tonų dinamito!

Sprogimas buvo toks dide
lis, toks baisus, jog net Las 
Vegas mieste, kuris yra už 
90 mylių nuo Yucca Plats, 
pastatai, ypač aukštieji, 
smarkiai sudrebėjo. Nors 
drebėjimas tęsėsi tiktai apie 
30 sekundžių, bet miestoAnglijos automobilių pramonės darbininkų streikas

Birmingham, Anglija. — 
Šalia šio didmiesčio randasi 
didžiulis automobiliams ga
minti fabrikas, vadinamas

Gubernatorius 
dovanot

Praeitų metų pabaigoje 
grupė žymių dvasininkų pa
siuntė laišką New Jersey 
valstijos gubernatoriui Bren
dan Byrne su raginimu pa
leisti iš kalėjimo juodąjį vei
kėją George Merritt, kuris 
yra neteisingai nubaustas vi
so amžiaus kalėjimu. Jie sa
ko, kad jis yra rasistų są
mokslo auka. Jis yra politinis 
kalinys tikra to žodžio pras
me.

riami ir nominuojami kandi
datai. Tarybų Lietuvos spau
da užpildyta žiniomis apie tai 
ir pranešimais.

Rinkimai jau čia pat— 
įvyks kovo 4 dieną.

Aukščiausioji Taryba susi
deda iš dviejų tarybų arba 
butų —Sąjungos Tarybos ir 
Tautybių Tarybos. Pastaroji 
susideda iš lygaus skaičiaus 
atstovų nuo kiekvienos res
publikos, kurių, kaip žinia, 
yra 15.

Panašu į mūsų Amerikos 
Kongresą. Mūsų Kongresas 
irgi susideda iš dviejų butų— 
Senato ir Atstovų Rūmų. 
Senatas irgi susideda iš ly
gaus skaičiaus atstovų nuo 
kiekvienos valstijos.

Pažangiečių dienraštis 
“Daily World” su pradžia 
kovo mėnesio pradės metinį 
vajų, kuris tęsis 107 dienas. 
Vajaus tikslas sukelti 
$250,000 fondą ir gauti 
10,000 naujų skaitytojų.

Nuoširdžiausiai linkime va
jui pasisekimo.

gyventojus labai išgąsdino.
Tai dar vienąs įrodymas, 

kaip mūsų valdžia bilijonus 
dolerių eikvoja naujų bran
duolinių ginklų gaminimui ir 
kodėl atidėlioja padarymą 
branduolinių ginklų apriboji
mo sutarties su Tarybų Są
junga.

Princeton, N. J. — Žurna
las “Counterspy” įvardijo net 
9 Centrinės Žvalgybos agen
tus, kurie šiandien aktyviš
kai darbuojasi Irane. Apie 
įvardintų agentų sąrašo tei
singumą netenka abejoti.

“British Leyland Plant.” Jo 
darbininkai paskelbė streiką. 
Šioje nuotraukoje prie fabri
ko matome masinį pikietą.

atsisako jam 
bausmę

Jau vienuolika metų, kaip 
šis žmogus sėdi už grotų 
New Jersey valstijos Rah
way kalėjime.

' Per ištisą mėnesį gub. 
Byrne neatsakė į dvasininkų 
laišką. Tik šiomis dienomis 
gautas laiškas nuo advokato 
Arlene Gardner, kad guber
natorius Byrne negali suteik
ti Merrittui pasigailėjimo, 
nes šiuo laiku jo nuteisimas 
yra svarstomas teismuose. 
Kitais 'žodžiais, gubernato
rius atsisako šiam žymiam 
veikėjui atidaryti kalėjimo 
vertus ir išleisti laisvėn. Jis, 
matyt, nenori nusidėti rasis
tams.

Atšaukė dailės 
parodę

Ann Arbor, Mich. — Mi
chĮgano Universiteto vado
vybė buvo susitarusi suruoš
ti Tarybų Sąjungos dailinin
kų kūrybos parodą. Bet kai 
paaiškėjo, kad ji tą parodą 
ruošiasi taip vadinamų “disi
dentų” brodskių ir solzenici- 
nų pagalba panaudoti antita
rybinei propagandai, gavo iš 
Maskvos pranešimą, kad pa
roda yra atšaukiama, neį
vyks, tarybiniai dailininkai 
atsisako joje dalyvauti.

..•■■■■■
Pekinas. — Po gana ilgų 

derybų, kurios buvo veda
mos Paryžiuje, Kinija ir Por
tugalija susidarė normalizuo
ti santykius. Bėgyje trijų 
mėnesių bus pasikeista am
basadoriais.

Farmerių nepasitenkinimassunkia padėtimi Irane laimėjo revoliucija ir
susikūrė nauja valdžia

Šioje nuotraukoje matome tai mažytė dalelė tetenka
vaizdą Washingtone prie 
Prekybos departamento bu- 
veinęs, kur iš visų šalies 
kampų suvykę žemdirbiui 
[farmeriai] protestuoja prieš 
jų nepakeliamą padėtį ir val
džios politiką. Daugelis jų 
nebegali išsiversti ir turi 
išsižadėti savo ūkių. Nors 
mes, miestų ir miestelių gy
ventojai už maistą mokame 
nesvietiškas kainas, bet tų 
mūsų sumokėtų dolerių tik-Pasitarimai dėl plėtimo ir gilinimo santykių

Maskva. — Šio mėnesio 
pradžioje Tarybų Sąjungoje 
su oficialiu vizitu lankėsi 
Rumunijos užsienio reikalų 
ministras Stefan Andrei ir 
plačiai tarėsi su Tarybų Są
jungos užsienio reikalų mi
nistru Andrei Gromyka. Jie 
turėsi dėl gerinimo ir plėti
mo santykių tarp Rumunijos 
ir Tarybų Sąjungos. Dabarti
nių santyjkių padėtis nėra 
patenkinama.

Pasitarimas buvo rimtas ir 
nuoširdus. Abi pusės pasiža
dėjo santykius tarp abiejų 
šalių plėsti ir gilinti.

e

Paskelbtame bendrame ko
munikate aštriai kritikuoja
mos NATO kapitalistinės ša
lys, kurios yra nutarusios 
didinti apsiginklavimą. Jų 
toks nutarimas, sako Gromy
ko ir Andrei, didina ginklavi
mosi varžybas ir sudaro pa
vojų pasaulinei taikai. 

Ji laisva, mes p turčių duktė

Prezidentas Carteris matė reikalą dovanoti Miss Patricia 
Hearst bausmę ir išleisti į laisvę. Tuo tarpu šios šalies 
kalėjimuose yra šimtai jaunų vyrų bei moterų laukomų už 
grotų už daug mažesnius nusikaltimus. Antai jau daug 
metų laikomi už grotų keturi puertorikiečiai nacionalistai. 
Arba paimkime kunigą Benjamin Chavis, vieną iš taip 
vadinamų “Wilmington 10.” Jis yra grynai politinis kalinys, 
rasizmo auka. Bet jis tebekalinamas North Carolinoje.

Kodėl toks neteisingumas? Kodėl toks vienpusiškumas? 
Ogi todėl, kad Miss'Hearst yra didelio turčiaus, žymaus 
milijonieriaus duktė. Tik todėl mūsų prezidentui jos taip 
pagailo . . .

farmeriams. Tie mūsų dole
riai nueina į maisto produktų 
monopolistinių korporacijų 
iždus. Ir valdžia nieko neda
ro tai padėčiai pakeisti.

Prieš tai ir buvo suruošta 
farmerių protesto demon
stracija. Kaip sakyta, tūk
stančiai farmerių sunkveži
miais ir traktoriais suplaukė 
į sostinę, tikąlu atkreipti į jų 
padėtį vyriausybės ir Kon
greso dėmesį.

Po šio pasitarimo taip pat 
tarybinės vyriausybės pa
kvietimu Tarybų Sąjungoje 
lankėsi Lenkijos užsienio rei
kalų ministras Emil Wojta- 
szek ir tarėsi su- Gromyka. 
Jie taip pat tarėsi dėl plėti
mo ir gilinimo santykių tarp 
Tarybų Sąjungos ir Lenki
jos.

BRANGIAI ATSIĖJO 
DISKRIMINACIJA

Pittsburgh, Pa. — Didžiu
lės Liberty Mutual Insurance 
Company 1,500 darbininkių 
pasiskundė teismui, kad jos 
darbe buvo diskriminoja- 
mos—buvo mažiau atlygina
mos ir turėjo dirbti bloges
nėse sąlygose, negu vyrai. 
Teismas patvarkė, kad už tą 
skriaudą kompanija turi dar
bininkėms sumokėti net 
$4,000,000, Kompanija suti
ko sumokėti.

Irane šacho sukurtas reži
mas su premjeru Bakhtiar 
priešakyje praeitą savaitgalį 
tapo nuverstas. Bakhtiar ir 
devyni armijos generolai, 
kurie iki paskutinės valandos 
buvo jam ištikimi, tapo sua
reštuoti ir įkalinti.

Kokia jų ateitis, kokios 
bausmės jų laukia, dar neži
nia.

Naujai valdžiai vadovauja 
islamų vadas Ayatollah Ru- 
holla Khomeini, prieš kelias 
dienas sugrįžęs iš tremties.

Šiuos žodžius rašant deta
lių apie naujosios Irano val
džios sąstatą dar nėra. Taip
gi trūksta žinių apie Khomei- 
nio naminę ir užsieninę pro
gramą.

Naujajai valdžiai susitvar
kyti ir įsitvirtinti dar ims 
laiko. Tuo tarpu šalyje, sako
ma, toli gražu nuo ramybės. 
Daugelyje vietų tarp senųjų 
ir naujų jėgų tebeina aštrūs 
susikirtimai. Kaip atrodo, tai 
plačiosios liaudies masės eina 
su naująja šalies vadovybe. 
Khomeini kreipėsi į liaudį su 
raginimu susilaikyti nuo ek- 
sesų, kraštutinybių, įsitrauk
ti į naujosios valdžios pastan
gas šalyje atsteigti ramybę.

Kaip į Irane revoliucijos 
laimėjimą ir perversmą žiūri
ma užsieniuose?

Šią žinią rašant, antradie
nį, jau turime pasisakymą 
dviejų didžiųjų valstybių-

Svarbi konferencija
Washingtonas. — Vasario 

24 dieną šaukiama konferen
cija išreiškimui šios šalies 
žmonių solidarumo Nikarag
vos žmonėms, kovojantiems 
prieš Somozo fašistinę dikta
tūrą. Konferenciją ruošia 
įvairių darbo unijų, religinių 
grupių ir šiaip įvairių liau
diškų organizacijų atstovai. 
Labai svarbu, kad prie šios 
konferencijos sušaukimo yra 
prisidėję kongresmanas Ron 
Dellums ir senatorius Ed
ward Kennedy. Tikimasi la
bai skaitlingos ir sėkmingos 
konferencijos.

Brazilija. — Dėl smarkių ir 
užsitęsusių lietų šalyje kilo 
daug potvynių. Juose žuvo 
net 200 žmonių. Medžiaginių 
nuostolių pridaryta už dau
giau kaip $20 milijonų.

Washingtonas. — Tailando 
premjeras Chamanand sako, 
kad jam Jungtinių Valstijų 
vyriausybė pažadėjo skubinti 
siųsti ginklų į Tailandą. Tas 
reiškia, kad mūsų valdžia 
Tailandą ruošia karui prieš 
Vietnamo Socialistinę Respu
bliką. Niekam kitam tie gin
klai nėra reikalingi.

Numato nedarbo 
padidėjimų

Washingtonas. — Preky
bos Departamento ekonomis
tai pranašauja 1979 metais 
gana didelį nedarbo padidėji
mą. Jie mano, kad nedarbo 
lygis nuo 5.8 procento su 
pabaiga šių metų bus pakilęs 
iki 6.2 proc. Antai New 
Yorko valstijoje visų darbo 
jėgų nedarbo lygis sausio 
mėnesį jau pasiekė 7.7 proc. 
o New Yorke mieste net 8.8 
procento!

Jungtinių Amerikos Valstijų 
ir Tarybų Sąjungos. Mūsų 
prezidentas Jimmy Carter 
sako, kad Washingtonas jau 
yra susisiekęs su naująja 
Irano valdžia ir stengiasi su 
ja kooperuoti, padėti jai da
lykus sutvarkyti. Pranešimai 
iš Teherano sako, kad Irane 
esantiems 8,000 amerikiečių 
pavojaus nėra.

Tuo tarpu Tarybų Sąjun
gos premjeras Kosyginas jau 
pasiuntė naujajai Irano val
džiai sveikinimą ir oficialų 
pripažinimą.

Ja reikia pasveikinti

Rosalynn Carter
Per paskutinius 40 metų 

jokio prezidento žmona ne
buvo atėjus į kokį nors kon
gresinį komitetą ir liudijus \ 
kokiu nors svarbiu visuome- ' 
niniu reikalu. Dabartinio 
prezidento žmona Mrs. Car
ter tą tradicinę sulaužė. Va
sario 7 dieną ji liudijo kon
gresiniame komitete proti
niai negaluojančių žmonių 
sveikatos reikalais.

Nėra jokia paslaptis, kad 
šiandien šioje šalyje yra keli 
milijonai protiniai silpnų 

•žmonių. Jiems reikalinga 
valdžios ir visuomenės ne tik 
užuojauta, bet ir materialinė 
įvairiose formose pagalba. 
Mrs. Carter reikia nuošir
džiai pasveikinti už rūpini- 
mąs nelaimingų žmonių pa
dėtimi.

Philadelphia, Pa. — Ati
dengta, kad paskutiniais tre
jais metai buvęs prezidentas 
Nixonas paaukojo šio miesto 
katalikų parapijinėms moky
kloms $1,500.
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Prezidentas turėtų atvirai 
pasmerkti

Čia lankydamasis Kinijos vicepremjeras Teng Hsiao-ping 
aiškiai išdėstė savo šalies nūdienę politiką tarptautiniuose 
santykiuose. Kinija ruošiasi karui prieš Vietnamo Socialis
tinę Respubliką ir organizuoja Kinijos, Japonijos ir Vakarų 
Europos bendrą militarinį frontą priešČTarybų Sąjungą. Ji 
deda visas pastangas į tą frontą įtraukti ir Jungtines 
Valstijas. Abu šie ėjimai pasaulinei taikai yra pragaištingi, 
pavojingi.

Kodėl abiem šiais klausimais nieko nesako prezidentas 
Carteris? Nejaugi jis šiai Kinijos politikai pritaria?

Šiame atsitikime tylėjimo neužtenka. Mūsų prezidentas 
ne tik visos savo vadovaujamos vyriausybės, bet ir visos 
šalies vardu turėtų šią Kinijos vadovybės politiką griež
čiausiai atmesti ir pasmerkti. Jis tai turėtų padaryti dabar, 
tuojau, šiandien. Rytoj gali būti jau pervėlu. Rytoj gali 
Kinijos armijos pradėti veržtis į Vietnamą. Mūsų preziden
to tylėjimas tokiam žygiui tik padrąsina Kiniją.

Tokiam žygiui Kiniją drąsina ir mūsų vyriausybės 
nesiryžimas normalizuoti santykių su Vietnamo Socialistine 
Respublika.

Laikas visam pasauliui 
susirūpinti

Vasario 6 dieną šios šalies komercinėje spaudoje giliai 
nežymiausioje vietoje buvo tik desėtku siauručių eilučių 
atspausdinta tokia žinia iš Ženevos:

“Tarybų Sąjunga ir šešios jos talkininkės šiandien pasiūlė 
derėtis nutraukti visų branduolinių ginklų gamybą ir 
laipsniškai sunaikinti visus esamus sandėliuose. Tarybinis 
atstovas šį pasiūlymą pateikė naujajam 40 tautų Ženevos 
Nusiginklavimo Komitetui. Prie pasiūlymo taipgi prisidėjo 
Bulgarija, Čekoslovakija, Rytų Vokietija, Vengrija, Mon
golija ir Lenkija.”''

Juk tai istorinės reikšmės ir svarbos pasiūlymas. Jis 
turėjo garsiausiai per spaudą, radiją ir televiziją nuskam
bėti skersai ir išilgai pasaulį. Jis turėjo būti tuoj užgirtas 
mūsų Jungtinių Valstijų ir kitų didžiųjų kapitalistinių 
kraštų vyriausybių.

Tuoj nutraukti produkciją visų branduolinių ginklų ir 
pradėti laipsniškai naikinti jau pagamintus! Ar begalima 
įsivaizduoti svarbesnį sumanymą?! Negalima. Šiandien 
svarbesnio sumanymo pašalinimui branduolinio viską 
naikinančio karo pavojaus negali nė būti.

Bet mūsų Jungtinių Valstijų vyriausybė tyli. Tyli 
Anglijos, Prancūzijos, Italijos, Vakarų Vokietijos ir kitų 
kapitalistinių šalių vadovybės. Jos ne tik dėl šio pasiūlymo 
tyli, bet, kaip visiems gerai žinoma, kaip tik šiuo laiku 
didina savo militarinius biudžetus, plečia branduolinių 
ginklų gamybą.

Šis įvykis Ženevoje akivaizdžiausiai dar kartą parodo, 
kas yra kaltas už tarptautinę įtampą, už ginklavmosi 
varžybas ir ruošimą žmonijos sunaikinimo. Dabar jau 
visiems visur turėtų būti aišku, kad kaltos yra didžiosios 
kapitalistinės šalys su mūsų Amerika priešakyje.

Labai taiklus klausimas

JIEMS NEPATINKA 
NEGINČIJAMA ISTORINĖ 
TIESA

Brooklyno klerikalų organe 
“Darbininkas” (vas. 2 d.) net 
pirmajame puslapyje nusi
skundžiama:

“Lietuvoje ką tik nuslūgo 
žodžių sriautas apie ‘tarybi
nės valdžios’ Lietuvoje įstei
gimą 1918 m. gruodžio 16 d.

Ryšium su “tarybinės val
džios” Lietuvoj įsteigimo 60- 
mečiu, V. Lazutka užpuolė 
“istorijos klastotojus” Vaka
ruose (Sovietskaja Litva, 
78/12/3). 1918-1919 metų 
revoliucija, teigia jis, nebuvo 
“eksportuota” į Lietuvą iš 
Sovietų Rusijos, bet buvo 
pačios lietuvių liaudies atsie- 
kimas. Lietuvių liaudis su
pratusi, kad “jos vienintelė 
išeitis yra sukurti sovietinę 
valstybę.” Teiginys, kad 
“Lietuvos liaudis tada išvijo 
bolševikus/’-'yra, Lazutkos 
nuomone, visiškai “absurdiš
kas.” Pasak Lazutkos, Anta
nas Bimba jau 1923 “visiems 
laikams” įrodė šios teorijos 
klaidingumą, “pademons
truodamas, kad Entente ‘įsa
kė vokiečių daliniams nepasi
traukti iš Lietuvos, kol ten 
nebus sudarytos buržuazinės 
valstybės’.”

Juk taip buvo, juk, Enten
tes buvo įsakyta vokiečių 
kariniams daliniams nesi
traukti iš Lietuvos, kol ten 
nesusikurs buržuazinis reži
mas. Vokiečiai taip ir pada
rė.

V. Lazutka teisingai vadi
na istorijos klastotojais tuos, 
kurie tą tiesą paneigia arba 
užginčija. Ir mūsų klerikalai, 
kurie taip daro, priklauso 
prie tų istorijos klastotojų.

Neseniai lankydamasis Meksikoje ir kitose šalyse,popie
žius Jonas Paulius II smarkiai barė tuos katalikų bažnyčios 
dvasininkus, kurie pritaria liaudies kovoms už didesnį 
duonos kąsnį bei už naują, gražesnį ir šviesesnį rytojų. 
Ypač nusikalstą bažnyčiai tie kunigai ir vyskupai, kurie 
aktyviškai tose liaudies kovose dalyvauja. O tokių 
dvasininkų šiandien Lotynų Amerikos šalyse, ypač Nika
ragvoje liaudies kovoje prieš egzistuojančią fašistinę prez. 
Somozos diktatūrą, užtinkamas ne vienas.

Vienu tokių dvasininkų yra kunigas ir poetas Ernesto 
Cardenal. Jis klausia bažnyčios galvą: Kaip tai gali būti, 
kad dvasininkui nevalia laiminti žmones, kovojančius už 
didesnį duonos kąsnį, bet valia laiminti valdžias, kurios 
žmones skerdžia? Juk tokias valdžias bažnyčia laimino ir 
rėmė per šimtmečius ir teberemia šiandien?

Įdomu, kad popiežius Jonas Paulius II niekur savo 
kalbose laike šio lankymosi nepasmerkė tų katalikų 
bažnyčios dvasininkų, kurie Lotynų Amerikoje laimina ir 
remia fašistines diktatūras.

MANOJI KARTA
Kasdien įdėmiąu —-

i gyhr i aukštį, 
į grumstą, į paukštį, 
į k aršią metalą.

Kasdien aistringiau —
į žinojimo versmę, ieškojimo tylą, 
kai atomai dalos, 
kai atomai skyla...

Giliau, įsakmiau — 
kas slypi, kas šviečia, 
ką rankom paliečiam. 
Kuo stipriausieji tiki — 

į raidę, į žvaigždę... 
... Gyventi! Išlikti!

Janina Martišienė

BIBLIOTEKOS IR JŲ 
VAIDMUO LIETUVOJE

Dienraštyje “Tiesa” (sau
sio 31 d.) su įdomumu skaito
me Teresės Kezienės ilgoką 
straipsnį su nuotraukomis 
“Knyga—-didysis žinių loby
nas.” Jame autorė kalba apie 
viešųjų bibliotekų (knygynų) 
misiją ir vaidmenį pastango
se padaryti knygą, tą “didijį 
žinių lobyną” prieinamą pla
čiausioms liaudies masėms. 
Ji savo straipsnį pradeda 
knygos ir bibliotekų klausi
mu Lenino pasisakymu.

Leninas sako:
“. . . Laikyti viešosios bib

liotekos pasididžiavimu ir 
garbe ne tai, kiek joje yra 
retenybių, kiek yra kokių 
nors XVI amžiaus leidinių 
arba X amžiaus rankraščių, o 
tai, kaip plačiai yra pasklidu
sios knygos liaudyje, kiek 
yra pritraukta naujų skaity
tojų, kaip greit yra patenki
namas bet kuris knygos rei
kalavimas, kiek knygų yra 
išduota į namus, kiek vaikų 
yra pritraukta skaityti kny
gas ir naudotis biblioteka.”

Šiuo supratimu vadovau
damasi, draugė Kezienė ra
šo:

Knyga—dvasios penas. 
Kūyga—minties neišsenkan
ti versmė. Kiekviena biblio
teka didžiuojasi šiais lobiais. 
Džiaugiasi kiekvienu nauju, 
skaitytoju. Kuo dažniau kny
ga pasibels į širdį, kuo dau
giau ji aplankys namų, tuo 
labiau augs, bręs tautos, 
šalies kultūra.

Lietuvos TSR valstybinė 
respublikinė biblioteka—vie
na didžiausių, turtingiausių 
bibliotekų Tarybų Lietuvoje. 
Jos fonduose—4 milijonai 
knygų. Nuo ankstaus ryto iki 
vėlyvo vakaro jos skaityklos 
pilnos žmonių, 32 tūkstančiai 
skaitytojų! Tokiais skaičiais 
ne kiekviena biblioteka gali 
pasidžiaugti. O Respubliki
nės bibliotekos direktorius 
Jonas Baltušis šiuos skaičius 
taria probėgsmai, nes kolek
tyvą šiandien jaudina jau kiti 
skaičiai, kitos problemos.

Knygų išleidžiama vis dau

giau. Vis sunkiau skaitytojui 
susigaudyti jų sraute. Biblio
teka—centras, kur visa lite
ratūra susisteminta,\ sukata
loguota, kur visa informaci- 
ja. Kaip pasiekti, kad kiek-j 
vienas žmogus norėtų ir mo
kėtų pasinaudoti bibliotekos 
paslaugomis, kad skaitytojas 
knygą gautų kuo greičiau?

Į Respublikinę biblioteką 
subėga keliai keleliai iš visų 
6,500 respublikos miestų, ra
jonų ir kaimo bibliotekų. O iš 
jos sklinda metodiniai nuro
dymai, praktinė parama bib
liotekoms, nes Respublikinė 
biblioteka—mokslinio tyrimo 
ir metodikos centras Tarybų 
Lietuvoje.

Knyga ir skaitytojas. Kny
ga ir liaudies ūkis. Knyga ir 
socialiniai poslinkiai. Tai—le
nininiai bibliotekos darbo 
principai. Tai—mokslinis po
žiūris į krašto ekonominį ir 
kultūrinį gyvenimą, į biblio
tekininko darbą.”

APIE GROMYKO POKALBI 
SU POPIEŽIUM
JONU PAULIUM II

Chicagos tėvų marijonų 
“Drauge” (vasario 5 d.) 
straipsnyje “Gromyko lanky
masis Vatikane” rašoma:

“Jau iš anksto buvo žino
ma, kad Sovietų Sąjungos 
užsienio reikalų ministeris 
Andrėj Gromyko, atvykęs į 
Italiją, “privačiai” aplankys 
ir popiežių Joną Paulių II. 
Dėlto su dideliu dėmesiu 
buvo laukiama, kaip susitiks 
tuodu abu “iš anapus,” iš 
komunistų valdomų kraštų ir 
kokius reikalus juodu svar
stys. Reikia pastebėti, kad 
to susitikimo norėjo pats 
Gromyko ir stengėsi atvykti 
tokiu laiku, kad rastų popie
žių dar neišvykusį į Pietų 
Ameriką.

Nors audiencija turėjo būti 
ne oficiali, o “privati,” tačiau 
sausio 24 d. 10 vai. ryto 
Gromyko atvažiavo su dau
geliu palydovų, net keliais 
automobiliais. Jį lydėjo į 
Vatikaną visi jo palydovai, 
aukšti pareigūnai iš Mask
vos, o prie jų prisidėjo ir 
Sov. Sąjungos ambasadorius 
Romoje Ryžovas.

Audiencija buvo tikrai ne
paprasta: pokalbis su popie
žium vyko rusų kalba ir 
tęsėsi beveik dvi valandas. 
Tokių ilgų audiencijų prie 
ankstesnių popiežių nebūda
vo net ir tada, kai priimdavo 
labai aukštus valstybių at
stovus. /

Kadangi tai buvo “priva
tus” Gromyko apsilankymas 
pas popiežių, tai, aišku, ne
buvo jokio bendro komunika
to. Gromyko italams apie 
savo vizitą pas popiežių pa
sakė tik tiek, kad pokalbis 
buvęs “naudingas,” o Vatika
no įstaiga tik trumpai prane
šė, kad “pokalbis buvęs labai 
nuoširdus,” kad pokalbio ar
gumentai buvę taika, taikus 
sugyvenimas tarp tautų, 
tarptautinis bendradarbiavi
mas ir katalikų padėtis Sov. 
Sąjungoje.”

SAKO, JOS PASTANGOS 
YRA “SVEIKINTINOS IR
PALAIKYTINOS”

Tik dabar mus pasiekė 
Vakarų Vokietijoje leidžiamo 
žurnalo “Nemuno kraštas” 
praeitų (1978 m.) 4-tas num. 
Jis beveik viskas užpildytas 
straipsniais ir nuotraukomis 
apie Vasario 16 gimnazijos 
mokinių ekskursiją į Tarybų 
Lietuvą. Iš jo sužinome, kad 
ir V. Vokietijoje reakcininkų 
priešinimasis išeivių ryšiams 
su gimtuoju kraštu ir jo 
žmonėmis darosi bevaisiumi.

Žurnalo Redakcija savo ve
damajame, tarp kitko, sako:

“Neperdaug seniai visi 
skaitėme žodžius, atsklidu
sius iš Vasario 16 gimnazijos 
pastogės. Girdi, ryšiai .su' Maironio namų, kur poetui pastatyta skulptoriaus, Lenino 
Sovietinės Lietuvos įstaigo- premiją pelniusio G. Jokūbonio sukurtas paminklas.

Mielas drauge Antanai 
ir visi laisviečiai!

Štai ir po triukšmingų su
kaktuvinių dienų, kurias mu
du su Jumis, mielas Antanai, 
pergyvenome kaip tik tuo 
pačiu laiku, nes abudu gimė
me sausio 22 dieną. Tiesa, 
Sveikas jau persirita! per 85 
metų, o aš tik per 80 metų 
slenkstį ir pradėsiu devintąjį 
kryželį, kurį jau Pats įpusė- 
jai. Ką gi, smagu, kad 
abudu sulaukėme sukaktuvių 
gyvi ir sveiki, dar pakanka
mai ir protelio turėdami, o ir 
darbuose rankų nenuleisda
mi. Būtų laikas jau pasilsėti, 
pasivaikštinėti, pagulinėti, 
pasvajoti, prisiminti pergy
ventus metus. Bet kažkaip 
išeina, kad vis neturim laiko, 
dar jaučiame pareigų naštą, 
vis norisi kažką padirbti, kai 
kur pavažiuoti, visuomenėje 
pabūti aktyviu ar pasyviu 
dalyviu. Taip ir bėga metai, 
eina dienos darbuose ir su 
jais susijusiuose rūpesčiuose.
Matyt, taip jau išeis, kad 
pasilsėsim, kai kojas patie- 
sim . . .

Išėjo taip, kad savo sukak
tuvių dieną teko priiminėti 
namie daugybę sveikintojų, 
ir pavienius asmenis ir išti
sas delegacijas. Pertraukoje 
nuvykau į Aukščiausiosios 
Tarybos Prezidiumą, kur tu
rėjau garbę iš pirmininko A. 
Barkausko priimti vyriausy
binį aukštą apdovanojimą— 
Spalio Revoliucijos ordiną. 
Draugai P. Griškevičius ir J. 
Maniušis šiltai pasveikino, o 
aš atsakiau ir padėkojau už 
garbingą apdovanojimą. Bet 
apie tai, manau, jau > savo 
laiku gavote informaciją.

Grįžęs namon, ligi vėlaus 
vakaro turėjau svečių svei
kintojų, kurių buvo daugiau 
kaip šimtas* Todėl negalėjau 
nueiti į tą dieną įvykusį 
Jūsų, mielas Antanai, pager
bimo vakarą Menininkų rū
mų baltojoje salėje, apie kurį 
irgi žinote.

Kadangi kaip tik sausio 22 
d. sukanka 5 metaį nuo A.
Sniečkaus mirties, prašiau 
Rašytojų Sąjungos, Knygos 
bičiulių draugijos ir Respub
likinės bibliotekos Įrengtą 

mis nesuderinami su . . . 
Vasario 16 gimnazija. Argi 
ne keista? Rodos, jau per 
vėlu panašiomis rezoliucijo
mis gimdyti. Ypač jei nori
ma, kad jos būtų rimtai 
vertinamos. Juk gyvenimo 
upė teka savo vaga, ir ryšiai 
jau seniai mezgami, ir vaisiai 
tų ryšių visiems gražiai ma
tomi. Kas atsitiko? Taip bu
vo iškeltas dar vienas stoge
lis viršum Vasario 16 pasto
gės, lyg ir papildomas per
kūnsargis.

Taip sakome todėl, kad 
netrukus sulaukėme įdomios 
žinios. Apsidraudusi minėtu 
perkūnsargiu tik dėl akių, 
bet ne dėl griausmo gimnazi
jos vadovybė supratingai iš
lydėjo į Sovietinę Lietuvą 
dar vieną savo mokinių būrį. 
Šį kartą net didesnį, negu 
visada. Matyt, “Tėviškės” 
draugija vadovaujama gene
rolo Petronio, jaunystėje

Grupė Vasario 16-osios gimnazijos mokinių Kaune prie

Prezidento Carterio siūlomas 1980 metų biudžetas nukreip
tas prieš Amerikos biednuomenę.

man vakarą atidėti į sausio 
23 d. Tas vakaras įvyko 
Respublik inės bibliotekos sa
lėje, o žmonių buvo pilna 
ne tik toji salė, bet ir aplinki
nės patalpos. Kadangi padė
jo radiofikacija, visi galėjo 
gerai girdėti programos 
eigą. Čia nemanau smulkiau 
aprašinėti to vakaro eigą. 
Apie tai gana nuodugniai 
rašė “Literatūra ir Menas” 
bei “Komjaunimo Tiesa.” Be 
kitko, buvo pademonstruotas 
trUmpametražinis filmas, 
prilaikytas šioms sukaktu
vėms. Pirm'/hinkavėš Vaka- 
rui akadenmkaš'frrof. K.‘ Kor
sakas, o t'aip'pat’ J. Baltušis, 
kritikas R. Trimonis ir Rašy
tojų sąjungos pirmininkas A. 
Maldonis kalbėjo apie mane 
kaip apie rašytoją, poetą ir 
publicistą bei pažymėjo poli
tinę veiklą. Pats aš pačiu 
reikšmingiausiu periodu savo 
gyvenime laikau dalyvavimą 
drauge su kitais draugais 

ėjusio pedagoginius mokslus, 
nusprendė, kad Vasario 16 
gimnazija ryškiai parodė pa
stovų norą bendrauti ir rei
kia jos gerą intenciją parem
ti. Taip ir padarė, nešykštė- 
dama savo globos ir lėšų.

Iš tiesų! Negalvokime, kad 
šitokį būrį (trisdešimt trys 
jauni turistai) dešimtį dienų 
vežioti, globoti ir viskuo ap
rūpinti nieko nekainuoja. Ir 
dar kaip kainuoja! Todėl rei
kia džiaugtis, kad išeivijos 
jaunimui suteikiamos tokios 
lengvatinės sąlygos, kad ir 
kelionės dienų skaičius per
pus didesnis, negu norma
liems turistams Lietuvoje.

Vasario 16 gimnazija rodo 
gražų pavyzdį visiems. Jau
nimo ryšiai su tėvų kraštu, 
su tomis jo įstaigomis, kurios 
gali mums padėti lietuvybę 
išlaikyti, sveikintinos ir pa
laikytinos . . .”

Tarybų Lietuvos atkūrimo 
veikloje. Tad ir pagerbimą 
laikau skirtu ne tiek mano 
asmeniui, kiek didžiu Tarybų 
Lietuvos atkūrimo įvertini
mu. Todėl savo kalboje per 
vakarą pareiškiau džiaugs
mą, kad teko pagyventi ligi 
šio laiko ir savo akimis pa
matyti tuos didžiulius vai
sius, kurių susilaukė lietuvių 
tautą, nuėjusi socialistiniu 
keliu ir žengdama drauge su 
kitomis tarybinėmis tauto
mis bei visa socialistine sto
vykla. Padėkojau už pagerbi
amą ne tik vakaro dalyviams, 
bet ir visiems sveikinusiems 
telegramomis ir laiškais, ku
rių susirinko keli šimtai, o 
vis dar tebeplaukia.

Pasidalinęs šiomis keliomis 
mintimis, dar kartą nuošir
džiai sveikinu Jus, mielas 
Antanai, su Jūsų sukaktimi 
ir linkiu sėkmingai žengti į 
netolimąjį 90-metį. Džiugu, 
kad turime gražių skatinan
čių pavyzdžių, kokiu buvo 
dailininko A. Varno 100-sios 
metinės. O mūsų šalyje kaip 
tik sausio 23 d. 100 metų 
sukako kompozitoriui Stani
slovui Liudkevičiui, kuriam 
ta proga suteiktas Socialisti
nio Darbo Didvyrio garbės 
vardas ir Lenino ordines.

Būkit sveiki, mieli draugai, 
linkiu viso geriausio—

Justas Paleckis
Vilnius, 

1979.1.27.

Gerb. draugas Antanai,
Rašo Jums mažai pažįsta

ma tautietė iš Vilniaus. Pir
miausia leiskite Jūs pasvei
kinti su garbingo amžiaus 
sukaktimi 85-čiu ir aukštu 
įvertinimu Jūsų darbų- su 
suteikimu nusipelniusio kul
tūros veikėjo vardu. Iš šir
dies sveikinu aš su savo visa 
šeima ir kitais savo draugais, 
kurie Jus žino iš laikraščio 
“Laisvės.”

Aš daug metų skaitau laik
raštį “Laisvę,” kurį yra lau
kiama mūsų namuose o vė
liau perleidžiama kitiems, o 
tie dar kitiems. Paėmus laik
raštį “Laisvę” aš pirmiausia 
sutinku Jus, Jūsų vedamaja
me straipsnyje, o toliau be
skaitydama susitinku su ki
tais mielais tautiečiais. Gerb. 
Antanai, didžiuojamės mes 
Jumis ir Jūsų ištverme. Jūs* 
stiprus mūsų lietuviškas 
ąžuolas, kuris nors daug sun
kumų matęs, vistiek žalias, 
gražus. 1968 m. būdama 
Amerikoje, aplankiau ir 
“Laisvės” redakciją, sutikau 
daug lietuvių, nes tą dieną 
buvo sueiga. Man teko biškį

Tęsiama 3 p.
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kalbėti, arba tiksliau, atsa
kyti į klausimus. Aš buvau 
tokia laiminga ir susijdudi- 
nus,matydama kokie Jūs vįsi 
pasiilgę tėvynės ir kaip kiek
vienas žodis apie ją Jums 
kaip vaistas. Dabar jau daug 
tautiečių patys atlankė Lie
tuvą ir patys susitiko savo 
artimuosius.

Tad dar kartą jūs prisime
nu su meile ir gerais linkėji
mais. Būkite sveiki.

Sveikinu ir Jūsų mielą 
žmonelę ir visą laikraščio 
“Laisvės” kolektyvą, linkiu 
jums visiems sveikatos irdar 
kartą sveikatos.

Man laikrašti “Laisvę” už
sako sesutė A. Bojallis, kuri 
gyvena Maspeth. Aš jai už 
tai esu dėkinga iš širdies.

Ona Užkurėlienė
Vilnius

1979 m. sausio 30 d.

NIEKADOS JŪSŲ 
NEPAMIRŠIU

85-ojo gimtadienio proga 
gavau iš gimtojo krašto dar 
keletą atvirukų bei laiškų su 
sveikinimais; Sveikina:

Lietuvos TSR Literatūros 
muziejaus kolektyvas

Marija Macijauskienė 
Linas Valbasys
Jonas Vajoga
Bronius Jauniškis
Antanas Trumpickas
Jums, mielieji, mano nuo

širdžiausias ačiū. A. Bimba
February 5, 1979 

Dear Anthony,
Just a personal note from 

sunny St. Petersburg . . . 
My family and I send you 
many good wishes for your 
85th birthday. May you have 
many more birthdays to con
tinue your work which we so 
much admire. We have many 
New Yorkers here, but we 
never forget our friends up 
North who continue to work 
to bring us the Laisve which 
is very dear to us all.

As you know, my days 
are filled with music .... 
now teaching our.chorus and 
also a very large Czech 
group. Also teaching our 
own soloists, duets, etc. and 
helping out of town guests 
also. Our Club is enjoying a 
very successful year with 
many tourists and guests 
and our organizations are in 
very good standing. The 
chorus has grown in number 
and sing with great vitality 
and seem to be very happy 
and enthusiastic as we are 
learning many new songs. I 
will do my best to keep 
Lithuanian music alive for 
the entertainment of our 
members and guests.

My .father is feeling quite 
well now although somewhat 

< slowed down since his illness 
this past summer. My moth
er continues to have endless 
energy and keeps very busy 
in our beautiful yard and 
also at the club. My back 
still gives me pain, but I 
have learned to live with it. 
Keeping busy is the best 
therapy.

Many best wishes for your

Bremen, V. Vokietija. — 
Gia vasario 3 dieną didžiulia
me malūne įvyko baisus 
sprogimas. Joje žuvo 15 dar
bininkų. Šiaip nuostolių esą 
padaryta už $25 milijonus.

Tokyo. — Kinijos vice
premjeras Ten sako, kad 
Kinijai sumoderninti reika
linga mažiausia 600 milijonų 
dolerių! Ji tikisi daug pagal
bos iš Japonijos.

Chicago, Ill. — Aštuoni 
čikagiečiai suareštuoti ir kal
tinami pardavinėjimu narko
tikų. Juos laukia smarki 
bausmė.

birthday from all of us and 
our love to Use.

Fondly,
Helen Janulytė

P. S. Julia Urmonienė is 
staying with us for the win
ter and a|^o sends you wi
shes for your birthday.

Vilnius
1979 m. sausio 25 d.

.Didžiai gerbiamas ir 
mielas drg. Bimba!

Iš spaudos sužinojome apie 
garbingąjį ilgo Jūsų gyveni
mo jubiliejų ir apie Jūsų 
apdovanojimą Lietuvos TSR 
Nusipelniusio Kultūros vei
kėjo garbės vardu. Nuošir
džiausiai sveikiname Jus šia 
proga. Niekad neišdils mūsų 
atmintyje susitikimai ir po
kalbiai su Jumis. Mus stebin
davo Jūsų energija ir kūry
bingumas, Jūsų pasišventi
mas pažangos reikalui ir 
principingumas, Jūsų nepap
rastas darbingumas. Visais 
tais Jūsų tauraus ir nepalau
žiamo būdo bruožais Jūs vi
sada likote mūsų atmintyje 
kaip gražus ir sektinas pa
vyzdys.
Jš atvažiuojančių į Lietuvą 

Jūsų bendradarbių ir pažįs
tamų žinome, kad Jūs su 
neišsenkama energija reda
guojate “Laisvę” ir “Šviesą,” 
aktyviai dalyvaujate pažan
giečių visuomeniniame judė
jime. Linkime Jums dar 
daug tokių turiningų ir vai
singų metų.

Aš irgi dar dirbu kiek 
leidžia jėgos, ruošdamas spe
cialistus Lietuvos bibliote
koms ir mokslinės informaci
jos tarnyboms, padėdamas 
jauniesiems mano bendra
darbiams rašyti disertacijas, 
na, o likusį laiką atiduodu 
literatūriniams darbams. Re-

> t* « ' • -A -* w •

daguoju “Knygotyrą.” Šiais 
metais gavau pirmą žurnalis
tinę premiją iš “Kultūros 
barų” žurnalo, dalyvauju 
ruošiant Vilniaus universite-
to istorijos tritomį ir, svar- įorįus> aukšto įvęrtinimo su- 
biausia, netrukus išvys pa- siiaukė pačioje didžiojo kom- 
sauH m^i/S darbas į pozitoriaus tėvynėje, koncer-

tuodamas Zalcburge ir Vie
noje. Kritikos nuomone, jis 
čia sukėlė tikrą sensaciją. 
“Salzburger Tagblat” (1977.- 
XII.9) rašė: “Kaip nustebo 
publika, kai čia suskambo 
Mocarto muzika! Ir netgi 
kūriniai, kuriuos girdime 
daug sykių per metus ir 
kurių atlikimą čia galima 
palaikyti ne tik rizikingu 
dalyku, bet ir savotišku iššū
kiu. Tačiau tą vakarą grojo 
tikri meistrai, kuriems visi 
atliekamo kūrinio subtilumai 
nėra jokia mįslė.”

Kūrybinės veiklos metais 
kolektyvas grojo visose tary
binėse respublikose, dauge
lyje šalies miestų, su dideliu 
pasisekimu koncertavo ge
riausiose Maskvos ir Lenin
grado salėse. Jo pasirodymai 
įtraukiami į Maskvos valsty
binės filharmonijos abone
mentų programas,'tai vienin
telis gastroliuojantis orkest
ras, surengęs atskirą abone
mentinių koncertų ciklą 
Maskvos konservatorijos Di-<^daugiau negrojo, 
džiojoje salėje.

Dar plačiau pagarsėjo Lie
tuvos • kamerinis orkestras 
savo koncertinėse kelionėse į 
užsienį. Jis atstovavo tarybi
nei muzikinei kultūrai įvai
riuose tarptautiniuose muzi
kos festivaliuose, kurių daly
viams paliko neišdildomus 
prisiminimus. 1977 metais 
muzikos bienalėje Berlynu 
orkestras ir jo dirigentę 
Saulius Sondeckis lairhėjo 
Kritikos prizą už įspūdin
giausią šiuolaikinės muzikos 
atlikimą.

Orkestras yra įrašęs dau
giau kaip 60 plokštelių, dau
gelį jo įrašų iš firmos “Melo
dija” persirašė užsienio fir
mos, jų tarpe ir

(apie 600 pusi.) “Knygos is
torijos” pirmasis tomas, ku
ris apims knygos raidą iki 
Prancūzų revoliucijos. Norė
čiau artimiausiame penkme
tyje užbaigti ir antrąjį tomą 
(knyga kapitalizmo ir socia
lizmo epochose).

Planuoju ir kitus darbus, 
bet visam tam tyrinėjimo ir 
literatūros darbams trukdo 
dažnos komandiruotės, jų 
tarpe ir užsienio. Po to, kai 
1970 m.-išvažiavau iš JAV, 
teko būti Anglijoje (du kar
tus), Belgijoje, Prancūzijoje, 
Demokr. Vokietijoje, Lenki
joje, Vengrijoje, Norvegijo
je, Jugoslavijoje (kartu su 
žmona), Nigerijoje ir kt. 
Kaip žinote, buvau ir JAV 
ir, atrodo, kitais metais vėl 
teks pas Jus atvažiuoti (3-4 
mėnesiams). Tada, tikiu, pa
simatysime. <

Daug rpan mano darbuose 
padeda Irena.

Su nuoširdžiausiais 
linkėjimais.

Levas Vladimirovas

FordDetroit, Mich.
Motor kompanija išsiuntinėjo 
antrą raginimą 800,000 “Pin
to” ir “Bobcat" savininkų 
sugrąžinti mašinas pataisy
mui, nes jos yra su rimtais 
defektais. Mat, į kompanijos 
pirmą raginimą tie savinin
kai nekreipė dėmesio ir auto
mobilių nesugrąžino.

Roma. — Italijos valdžia 
sutiko priimti komunistų rei
kalavimą ir plačiai ištirti bu
vusio premjero Moro nužu
dymą. Policija jau sulaikė ir 
klausinėja žurnalistą Viglio- 
ne.

“LAISVĖ

Įkurtas 1960 metais, or
kestras gana greitai pelnė 
didelį pripažinimą Tėvynėje 
ir užsienyje.

Ryškus individualus kiek
vieno orkestro dalyvio talen
tas bei artistizmas, pajungti' 
vieningai kūrybinei minčiai, 
asmeninė atsakomybė už vi
so kolektyvo sėkmę—štai 
kas sudaro Lietuvos kameri
nio orkestro meistriškumo ir 
nepaprasto patrauklumo pa
matą.

Kolektyvas aktyviai popu
liarina senąją klasikinę muzi
ką, tačiau jo repertuare de
ramą vietą užima ir šiuolaiki
nių autorių, visų pirma lietu
vių kompozitorių, novatoriš
ki ieškojimai. Orkestrui bū
dingas tikslus bei subtilus 
įvairių tautų ir epochų muzi
kos kūrėjų stiliaus pajauti
mas. Jis stebina klausytoją 
nuostabiu sugebėjimu at
skleisti ne tik gilią filosofinę 
Bacho mintį bei Vivaldžio 
melodijų grožį, bet ir sukre
čiantį Šostakpvičiaus muzi
kos dramatizmą bei sudėtin
giausių dabartinių partitūrų 
paslaptis.

Lietuvos kamerinis orkes
tras, kaip plačiai pripažintas 
Mocarto muzikos interpreta- 

Eurodisk.” Kolektyvą nere
tai išgirsi ir pamatysi per 
Vilniaus ir Maskvos televizi
ją, “Interviziją,” su juo turė
jo progos susipažinti ir užsie
nio televizijos žiūrovai jo 
kelionių metu.

Orkestrą sudaro jauni ga
būs instrumentalistai, Lietu
vos TSR Konservatorijos 
auklėtiniai. Tai koncertmeis
teriai smuikininkas E. Urbo
nas ir violančelistas A. Griš
kevičius, respublikos nusi
pelnęs artistas, Helsinkio 
tarptautinio konkurso lau
reatas docentas P. Radzevi
čius, respublikos nusipelnęs 
artistas K. Kanišauskas, 
tarprespublikinių konkursų 
laureatai smukininkai R. 
Butvilą, D. Lapėnąitė, E. 
Miklaševskaja, B. Traubas, 
S. Sondeckienė.

Ilgametė kūrybinė drau
gystė orkestrą sieja su įžy
miais tarybiniais atlikėjais, 
ypač su pasaulinio garso 
smuikininku-virtuozu Vladi
miru Spivakovu.

’ 1977 metaiš'kartierinls or
kestras drauge su įžymiu 
tarybiniu smuikininku solistu 
Gidonu Kremeriu atliko 24

Chicaga gražiai sutiko 
svečius iš Vilniaus

Chicagoje tris dienas vie
šėjo Lietuvos kamerinis or
kestras, vadovaujamas žy
maus dirigento, profesoriaus 
Sauliaus Sondeckio. Jis čia 
tolimesnėse Chicagos apylin
kėse davė du koncertus, į 
kuriuos buvo atsilankę virš 
dviejų tūkstančių publikos, 
taip pat nemaža lietuvių.

Vasario 3 d. vakare šis 
garsusis Lietuvos kolekty
vas, kuris jau yra apvažinė- 
jęs daugeli pasaulio kraštų, 
bet pirmą kartą atvykęs į 
JAV, koncertavo Waukegan, 
Ill., kur į vietinę vid. mokyk
los salę susirinko apie 1,500 
žmonių. Programoje šalia pa
saulinio garso kompozitorių 
buvo ir dviejų lietuvių: K. 
Čiurlionio ir F. Bajoro kūri
niai. Publika taip atidžiai 
klausė lietuvių pasirodymų ir 
jiems smarkiai plojo, jog du 
kūrinius prisireikė duoti bi- 
sui. Nors ir po to plojimai 
nesiliovė; bet koncertuotojai

Panašus vaizdas buvo se
kančios dienos popietę Ar
lington ^Heights vietovėje, 
kur publikos buvo mažiau, 
bet ji irgi buvo labai entu
ziastinga ir muziką gerai 
suprantanti. Ir čia visa pro
grama (joje taip pat buvo tų 
pačių lietuvių autorių kūri
niai) buvo su dideliu dėmesiu 
klausomą. Taip pat ir šioje 
vietoje klausytojai sugebėjo 
“įšspausti” du kūrinius bisui.

, Po pirmojo koncerto Wau- 
kegane vietiniai lietuviai bu
vo svečiams surengę šaunų 
priėmimą, kuriame (Įalyvavo 
apie, 200 žmonių. Šie čia 
gražiai pasveikino svečius iš 
Lietuvos, ypatingai maestro 

Aripla- Saulių Sondeckį, kuris visur

koncertų kelionę po Vakarų 
Vokietiją ir Austriją. Abiejų 
šalių kritikos atsiliepimai bu
vo vieningi:

“Kamerinį orkestrą iš Vil
niaus dabar, jau susipažinę 
su jo grojimu, turime laikyti 
vienu geriausių pasaulyje.”

“Neue Zeit,” Gracas
(Austrija), 1977.XII.14

“Susipažinome su kameri
niu orkestru, kuris savo nuo
stabiu grojimu įrodė priklau
sąs geriausiems Europos or
kestrams.”
“Abendzeitung,” Miunchenas

(VFR), 1977.XII.21
Drauge su pagarsėjusia 

Bacho muzikos interpretato- 
re Maskvos konservatorijos 
profesore Tatjana Nikolajevą 
kolektyvas paruošė šio kom
pozitoriaus dvylikos klavyri- 
nių koncertų ciklą. Tarybų 
Sąjungoje jis buvo atliktas 
pirmą kartą: jo klausėsi 
Maskvos, Leningrado ir dau
gelio kitų miestų muzikos 

■gerbėjai, jį įrašė į plųkšt,e]es 
firma “Melodija,” o vėliau 
persirašė ir Vakarų Vokieti
jos firma “Ariola-Eurodisk.”

Su orkestru grojo žymūs 
Europos solistai: vargoninin- 

yra vertinamas kaip vienas 
iš geriausiųjų dirigentų Ta
rybų Sąjungoje, o gal net ir- 
Europoje. Taip pat būta ne
maža privatus pobūdžio priė
mimų; svečiai susitikinėjo su 
savo giminėmis, pažįstamais 
ir panašiai.

Iš Chicagos visa grupė (25 
žmonės) autobusu išvyko į 
sekančią sustojimo vietą— 
Jackson, Mich., kur koncer
tavo vasario 6 d. Tada jie 
žadėjo dar duoti du koncer
tus kituose Michigano valsti
jos miestuose, o tada paskui 
į Pennsylvanią. Iš jos atvyks 
į Freeport, L. I. New Yorko 
valstijoje. Po 4 koncertų 
kitose vietovėse vilniečiai vėl 
pasirodys arti New Yorko— 
Union, N. J. Šis koncertas 
ten įvyks vasario 16 d. Kean 
College Music Department

Tuo ir baigsis Lietuvos 
kamerinio orkestro pasiro
dymai Amerikoje, ir vasario 
18 d. jis išvažiuos atgal į 
tėvynę, šiame krašte davęs 
net 25 koncertus. C. Liet.

Washingtonas. — Ameri
kos vyriausybė praneša, kad 
ji žada nutraukti militarinius 
ryšius su Nikaragva, nes 
diktatorius Somoza atmetė 
trijų valstybių pasiūlymą 
tarpininkauti tarp jo ir opo
zicijos.

Jidda, Saudi Arabija. — 
Šios šalies vyriausybė už- 
draudė'spaudoje bei oro ban
gomis garsinti cigaretes ir 
tabaką. Ji sako taip daranti 
grynai sveikatos reikalų su
metimais. Kitos šalys turėtų 
iš jos pasimokyti. 

kas Zanas Gijų, fleitistas 
Žanas Pjeras Rampalis, gita
ristas Andre Lagoja, pianis
tas Ciprianas Katsaris, cim- 
bolistė Zuzana Ružičkova, o 
taip pat Kanados dainininkė 
Gaelin Gabora.

Orkestro iniciatyva nuo 
1967 metų Vilniuje rengiami 
kamerinių orkestrų festiva
liai, kuriuose dalyvauja ge
riausi šio žanro muzikos ta
rybiniai ir užsienio atlikėjai.

Kolektyvo meistriškumas 
ir populiarumas paskatino ir 
lietuvių kompozitorius imtis 
kurti šio žanro muziką. Jau 
yra parašyta daugiau kaip 
150 kūrinių, visus juos atliko 
Lietuvos kamerinis orkes
tras, o geriausieji pastoviai 
prigijo jo turtingame reper
tuare.

1972 metais orkestrui su
teiktas respublikos Nusipel
niusio koĮęktyvo garbės vąr- 
(į'as„ .Q<,19:7§ metais už aukštą 
meistriškumą bei svarų indė
lį į muzikinį jaunimo auklėji
mą jis apdovanotas TSRS 
Komjaunimo premija.

Žemaičiu pavardės
Šių dienų Žemaitijoje gy

veną žmonės turį įvairias 
pavardes. Kai kurias iš tų 
pavardžių paveikė laikas. 0 
senosios žemaičių pavardės 
daugumoje kilusios iš seno
viškų, stabmeldiškų lietuvių 
vardų kaip antai: Tautvydas, 
Tarvydas, Tautrimas, Mon
trimas, Montvilas, Mažri
mas, Gedutis, Gedvilas, Gau- 
diešius, Gėryba, Gineitis, 
Siutalas, Sankalas, Žyman- 
čius, Lingis ir kt.

Kitos vėlesniais laiškais at
siradusios pavardės yra kilu
sios iš krikščioniškų vardų: 
Kaziulis, Jonikas, Jonušas, 
Paulius ir kt. Ne maža turi
me žemaičiuose pravardinių 
pavardžių, kurios atsirado 
pažymint žmogaus būdą, įp
ročius, išvaizdą: Gerulis, 
Kairys, Žilius ir kt. Šios 
pavardės atsirado vėlesniais 
laikais, kai buvo surašinėja
mi žmonės.

Vien vardu užrašius, būtų 
sunku žmones skirti. Tad 
užrašydami prie vardo pridė
jo ir pavardę, kuria tą žmogų 
kaimynai pravardžiuodavo. 
Kitos panašiu būdu atsiradu
sios pavardės yra kilusios 
nuo žmogaus gyvenamos vie
tos kaime! Galinis (gyveno 
gale kaimo), Miškinis (gyve
no miške) Auškalnis (gyveno 
už kalno), Pakalnis (gyveno 
pakalnėje), Užpelkis (gyveno 
užpelkės), Pame^dytis (gyve
no po medžiais), Pokvytis 
(gyveno greta kviečių) ir kt.

Nemaža žemaičiuose yra 
pavardžių, kilusių nuo žuvų, 
žvėrių ar paukščių pavadini
mo: Kurmis, Karosas, Kar
pis, Genys, Lydeka ir kt. 
Kitos pavardės kilo iš daiktų 
pavadinimų: Juška, Binkis ir 
kL Kęstutis Balčiūnas
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Auga miškai 
ir žvėrys

V. Ulčinskas

Pati Dzūkija nemaža—ji 
nuo Druskininkų iki Ignali
nos. O apie Merkinę Dzūki
jos kraštas vadinasi Daina
va. Dainavą išgarsino jos 
sūnus Vincas Krėvė. O nūnai 
Dainava garsi savo dideliais 
miškais ir gausybe jos gėry
bių, kaip grybais, uogomis, 
vaistožolėmis, garsi savo lau
kinių žvėrių pulkais, savo 
darbščiais nuoširdžiais dzū
keliais . . .

Miškai buvo išretėję, su
mažėję ju plotai, tai paskuti
nių karų audrų, praūžusių 
šiomis apylinkėmis padari
niai. O dabar Dainava savo 
miškų plotais yra didžiausia 
visoje Lietuvoje. Jie ošia nuo 
Valkininkų iki Druskininkų, 
jie nuo Nemunaičio pro Mer
kinę nušlama už Varėnos ... 
O kiek iš jų gyventojai išne
ša gėrybių! Kiek čia suva
žiuoja lengvų mašinų gryba
vimo sezonu. Net baisu! Sun
ku įsivaizduoti, jog lietuvis 
tokiu trumpu laiku tapo toks 
motorizuotas. Menkaverčiai 
lauku plotai dabar augina 
naują miškų kartą. Praeis 
dešimtmečiai ir visa Dainava 
skęs gūdžių miškų masyvuo
se.

Jeigu man teko briedį pa
matyti tik Kauno zoologijos 
muziejuje 1933 metais ir tai 
tik iškamšą, tai nūnai 
briedžiai ateina net į mano 
kiemą. Briedžiai apie Merki
nę ir kitur laisvai vaikšto 
dienos metu ne tik po miš
kus, bet ir po laukus. Brie
džiai, lyg naminiai gyvuliai, 
net nesibaido žmonių, o kar
tais ir baidomi nebijo, bei 
daržuose ką nors ėda (labai 

’mėgsta' kopūstus). Dienos 
metu pro sodybas praeina su 
savo “karūnomis” patinai, tai 
briedės, vesdamos savo jau
niklius . . .

Grakščios stirnos irgi pasi
darė lyg naminės—ateina 
dienos metu į javus ir sau 
skabo, kas joms patinka. Pa
baidyta, pakelia galvą, pasi
žiuro kas ją baido, tarsi 
klausdama, kam varei. Tada 
nuliuoksi į krūmus, jeigu jau 
užsispyrė ją išvyti. Iš“ po 
krūmų iškiša savo galvytę, ir 
stebi tave, nuėjai—ji vėl ten, 
jeigu dar nesoti.

Jeigu dzūkas dar nekeikia 
briedžio ir stirnos, tai šernus 
prakeikė. Šernai tokie ne
mandagūs, ima ir išknisa 
bulvių plotus. O šernas 
darbštus—per naktelę nema
žą gabalą sutvarko. Visaip 
gyventojai nuo jų gina savo 
pasėlius. Visokiomis baidyk
lėmis, šviesomis, skamba
lais . . . Bet. šernas nekvai
las, tų visu baidymų nepaiso 
ir sau sotus siaučia po Daina
vą. Žinoma, per medžioklės 
sezoną jie užmoka savo mėsa 
už daromus nuostolius. Šer
nų čia labai daug yra ir labai 
stambių.

Dar viena žvėrių rūšis už
kariavo Dainavos upes, eže
rus, balas. Tai bebrai. Jų jau 
tiek priviso, kad jie apsigy
vena greta žmonių judėjimo- 
grioviuose ir balaitėse. Čia 
jau nerasi didesnės balos, kad 
nebūtų bebrų gyvenama, o 
apie ežerus ir upes bei upe
lius nėra nei kalbos—jie ten 
tikri šeimininkai. O jų gi 
prieš 30 metų čia visai nebu
vo!

Kiškelis po senovei gyve
na, lapukė dar vis moka 
vištą pavogti. Kiaunės su 
voverimis kariauja. Yra čia 
ir usūrinių šunų, barsukų, 
ūdrų.

Bujoja miškų plotai, gausė
ja žvėrių pasaulis Dainavos 
krašte. Kviečia Dainava savo 
sūnus ir dukras > pakrikusias 
po pasaulį, aplankyti ją, jos 
gVož.i pamatyti.
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Broliško bendradarbiavmo 
keliu

KAUNE KALBAMA 
ČEKIŠKAI . . .

Lietuvos tekstilės pramo
nės mokslinio tyrimo institu
te niekas nesistebi, jei į 
tradicinį pasveikinimą “laba 
diena” atsakoma čekiškai. 
Specialistai iš Čekoslovakijos 
čia vieši taip dažnai, kad jie 
jau laikomi vos ne kauniškio 
kolektyvo nariais.

— Mūsų institutas ir Kau
no tekstilės įmonės—“Dro
bė”, “Kauno audiniai,” P. 
Ziberto šilko kombinatas— 
jau visą dešimtmetį bendra
darbiauja su garsiomis Čeko
slovakijos mašinų gamybos 
firmomis,—sako instituto di
rektoriaus pavaduotojas Vla
das Brazauskas. —Štai ir da
bar mūsų įmonėse bandomi 
keli nauji čekoslovakiškų sta
klių modeliai. Naujųjų maši
nų šaudyklėlės laksto kelis 
kartus greičiau, todėl per tą 
patį laiką išaudžia penkis 
kartus daugiau audinių. Ar
timiausiu laiku tokia techni
ka pakeisime daugelį senes
nių įrengimų.

Dabar Lietuvos tekstilės 
pramonėje dirba apie 600 
aukščiausio techninio lygio 
mašinų su CSSR įmonių žen
klu. Kukliausiais paskaičiavi
mais jos kasmet sutaupo 
pramonei po keletą milijonų 
rublių. Tokių mašinų panau
dojimas, pavyzdžiui, leido at
sisakyti labai didelio šilko 
audimo fabriko statybos.

Draugystės maršrutas: 
Panevėžys — Berlynas

— Kalbėkite su Berlynu. 
Jungiame “Fernzeelektro- 
nik”. . . , tokius telefono 
skambučius dažnai išgirsi 
Panevėžio “Ekrano” gamyk
los vyriausio inžinieriaus Ri
manto . Purtulio kabinete, 
Mat, • .. “Ekranas”—vienas 
svarbiausių Vokietijos De
mokratinės Respublikos tele
vizorių gamyklos “Fernzee- 
lektronik” tiekėjų. Vien pa
staraisiais metais panevėžie
čiai išsiuntė į Berlyną dau
giau kaip milijoną aparatų.

Panevėžiškė gamykla— 
viena didžiausių kineskopų 
gamintojų Tarybų Sąjungo
je—tiekia “žydruosius ekra
nus,” prilygstančius ir net 
pralenkiančius garsiausių pa
saulio firmų pavyzdžius. Ber
lyno įmonė juos jau naudoja 
beveik dešimtį metų aukštos 
klasės aparatuose. Dabar 
partneriai iš VDR užsakė 
didelę siuntą naujoviškų ki
neskopų, skirtų spalvotie
siems televizoriams.

— Neseniai abiejų įmonių 
kolektyvai pasirašė kūrybi
nio bendradarbiavimo sutar
tį,—sako R. Purtulis.—Ji 
numato keitimąsi technine 
informacija, specialistais, 
mokslo naujovėmis. Pagal 
šią programą VDR įmonėje, 
pavyzdžiui, padėsime pritai
kyti mūsuose išbandytas 
elektronines sistemas ir pra

Fasuotoja J. Škėmienė demonstruoja naujamtinės saldu
mynų dėžutes vaikams.

Masinę šventinių naujametinių rinkinių gamybą pradėjo 
Kauno konditerijos fabrikas. Ypač gražios, saldumynų 
dėžutės, skirtos mažyliams.

Fabriko produkciją, kurios 38 procentai žymimi valstybi
niu kokybės ženklu, labai populiari. Sėkmingai vykdydami 
ir viršydami planines užduotis, konditeriai iki metų 
pabaigos pagamins saldumynų dar už 800 tūkstančių 
rublių. A. Sabaliausko nuotr.

moninius robotus, kurie pa
dėjo automatizuoti pas mus 
daugelį darbų. Savo ruožtu 
draugai iš Berlyno konsul
tuoja mūsų inžinierius, kaip 
plačiau panaudoti kompiute
rius, valdant svarbiausius 
gamybos procesus.

Bendromis pastangomis
— Tai tik pora pavyzdžių, 

pasakojančių apie mūsų res
publikos gamybininkų ir spe
cialistų bendradarbiavimą su 
socialistinės sandraugos šalių 
kolektyvais,—komentuoda
mas šiuos pranešimus papa
sakojo Valstybinės Plano ko
misijos pirmininko pavaduo
tojas Bronius Zaikauskas.— 
Įgyvendinant kompleksinę 
šalių—Ekonominės savitar
pio pagalbos tarybos (ESPT) 
narių ekonomikos integravi
mo programą, kartu su tary
binėmis respublikomis akty
viai dalyvauja ir Tarybų Lie
tuva. Tai atveria plačias gali
mybes mums keistis patyri
mu gamybos, mokslo ir tech
nikos srityse, įsivežti dau
giau našių įrengimų ir maši
nų mūsų liaudies ūkiui, pre
kių—vartotojams, savo ruož
tu plečia mūsų pramonės ir 
žemės ūkio produkcijos tie
kimą.

Daugelis mūsų įmonių ir 
cechų aprūpinti socialistinių 
šalių įrengimais. Antai Aly
tuje baigiamame statyti eks
perimentiniame namų staty
bos kombinate, kuris kasmet 
gamins po keturis tūkstan
čius surenkamų gyvenamųjų 
namų kaimui, sumontuotos 
labai našios Lenkijos Liau
dies Respublikos gamybos 
technologinės linijos. Beveik 
visi įrengimai, dirbantys di
delėje sūrinėje, pastatytoje 
Pasvalyje, turi Vengrijos 
įmonių ženklą. “Čekiška įmo
ne” laikomas ir naujame pra- 
monsės Centre—Utenoje šio 
penkmečio metais išaugęs di
džiausias Pabaltijyje alaus 
kombinatas: jo įrengimus pa
gamino ir sumontavo visame 
pasaulyje gerai žinomos čekų 
firmos. Moderniais Gdansko 
(Lenkija) laivų statykloje pa
statytais laivais žvejoja mū
sų respublikos žvejai.

Labai daug technikos pagal 
didįjį draugystės įstatymą 
gauna pramoniniais pagrin
dais pertvarkomas žemės 
ūkis. Štai čekiškos cukrinių 
runkelių retinimo mašinos, 
turinčios “elektronines akis,” 
leidžia atlikti darbą tiksliai 
pagal agrotechnikos reikala
vimus. Vienas toks įrenginys 
mažų mažiausiai pavaduoja 
40 laukininkystės darbuoto
jų. O kur dar čekiški cukri
nių runkelių nuėmimo kom
bainai, šienainio bokštai, 
įrengimai pašarams dalinti 
stambiuose gyvulininkystės 
kompleksuose! Štai kodėl 
Vilniuje neseniai įsteigtas 
specialus Čekoslovakijos už
sienio prekybos susivieniji

mo “Motokov” mokymo tech
ninis centras. Jame socialis
tinės šalies specialistai ap
moko Lietuvos mechanizato
rius, kaip našiai ir kokybiš
kai dirbti su jų pagaminta 
žemės ūkio technika.

Buržuazinė Lietuva tarp
tautinėje rinkoje galėjo pasi
rodyti tik kaip bekono ir kitų 
žemės ūkio produktų gamin
toja ir pardavėja. O dabar 
mūsų respublika per TSRS 
užsienio prekybos organiza
cijas išveža į 84 valstybes, 
tame skaičiuje ir į visas 
socialistinės sandraugos ša
lis, platų pramoninių prekių 
asortimentą. Pastaraisiais 
metais eksporto tiekimas iš 
Lietuvos į ESPT šalis padi
dėjo beveik dvigubai. Į socia
listinės sandraugos šalis 
siunčiamos labai tikslios ir 
našios metalo pjovimo stak
lės, elektrinio suvirinimo 
įrengimai, elektroninės skai
čiavimo mašinos, maisto pra
monės automatai ir daugelis 
kitų dirbinių.

Plečiasi ir Lietuvos bei 
socialistinių kraštų moksli
ninkų, specialistų ryšiai; An
tai Chemijos ir cheminės 
technologijos institutas kar

Irano moterys neatsilieka 
nuo savo brolių vyrų -

Iš tolimo Irano tebesklinda į pasaulį žinios apie liaudies 
milžiniškas demonstracijas prieš monarchiją ir šacho 
Pahlevi sukurtą režimą.. Šioje nuotraukoje parodoma, kaip 
energingai ir aktyviškai toje politinėje kovoje dalyvauja ir 
Irano moterys.

Prancūzijos 
premjero misija

Ottawa. — Prancūzijos 
premjeras Raymond Barre 
lankėsi Kanadoje ir pirmiau
sia tarėsi su Kanados prem
jeru Pierre Elliot Trudeau. 
Paskui svečias nuvyko į 
Montrealį ir ten tarėsi su 
Quebeco provincijos premje
ru Renė Levesque. Jo vizito 
tikslas—susipažinti su padė
timi Kanadoje dėl Quebec 
vadovybės siekimo nepri
klausomybės. Apie jokius su
sitarimus nei vienas nesigi
ria.

TEISINASI IR PANEIGIA
Mexico City. — Pastaruoju 

laiku Meksikoje pradėjo 
žmonėse vystytis protestai 
prieš valdžią, kad iš šalies 
kalėjimų esą dingę be žinios 
426 žmonės. Valdžia sako, 
kad jinai skundus gerai išty
rė ir nesurado nė vieno 
kalinio, dingusio be žinios.

Prie protestų esanti prisi
dėjusi ir taip vadinama 
“Tarptautinė Lyga už Žmo
gaus Teises,” kurios buveinė 
randasi New Yorke.

KANDIDATOS I 
AMBASADORIUS

Leonard Woodcock
Jis yra gana ilgai buvęs 

Jungtinės Automobilistų 
Unijos prezidentu. Jis yra 
demokratas ir prezidento 
Carterio ir jo politikos rėmė
jas. Prezidentas Carteris jį 
nominavo ambasadoriumi į 
Kiniją. Senato komitetas jo 
kandidatūrą jau užgyrė 12 
balsų prieš 1. Dabar tik 
belieka visam Senatui ją už
gini.

tu su Bulgarijos, VDR, Ven
grijos mokslininkais atlieka 
bendrus tyrimus, kurių tiks
las—sukurti naujas efekty
vias elektrolitines dangas. 
Jos tarsi šarvai apsaugo me
talus nuo korozijos, prailgina 
jų amžių ir sutaupo lėšų, už 
kurias galima pastatyti, kele
tą didelių gamyklų. Kauno 
Antano Sniečkaus Politech
nikos instituto ir Berlyno 
Humbolto universiteto moks
lininkai kuria žmogaus balsą 
atpažįstančias mašinas, ku
rios leis vesti tiesioginį dialo
gą “žmogus—skaičiavimo 
mašina.” Akivaizdžiu ESPT 
programos įgyvendinimu 
praktikoje galima laikyti Vil
niaus specialistų projektuo
jamą didelę įrankių gamyklą, 
kurią kartu su Tarybų Są
junga statys VDR.

Tarybų Lietuva, sėkmingai 
vykdydama dešimtojo penk
mečio planą, deda tvirtą pa
matą toliau plėsti savo daly
vavimą TSRS ekonominiame 
bendradarbiavime su kitomis 
socialistinėmis šalimis. Nuo 
šio bendradarbiavimo laimi 
kiekviena šalis, kiekviena 
respublika. Romualdas Cėsna

GRAŽI PARAMA 
NACIONALIAM CENTRUI

Miami Beach, Fla. — Va
sario 6 dieną čia lankėsi 
Jungtinių Valstijų Komunis
tų Partijos generalinis sekre
torius Gus Hali. Jam pasitik
ti Delano viešbutyje buvo 
suruošti pusryčiai. Tolimo 
svečio pasiklausyti Delano 
viešbutyje.

Sekretorius kalbėjo apie 
New Yorke įsteigimą naujo 
partijos centro prie 23rd St., 
kuriame turi pastogę ne tik 
įvairios partijos įstaigos, bet 
taipgi dienraštis “Daily 
World” ir Jaunųjų Darbinin
kų Išsilaisvinimo Lyga. Jis 
prašė Centrui finansinės pa
ramos. Iš susirinkusių atsi
liepimas buvo labai gražus. 
Jie tam tikslui sudėjo 16 
tūkstančių dolerių!

Sekretorius sugrįžo iš ke
liones labai pasitenkinęs.

GUS HALL

Cleveland, Ohio. — Miesto 
valdžia yra atsidūrusi tokioje 
finansinėje padėtyje, jog 
jinai apmoka tiktai ąbsoliu- 
tiškai reikalingas sąskaitas. 
Dar net ir tokias bilas tepa
jėgsianti apmokėti tiktai iki 
vasario 27 dienus.

Žinios iš visur

Cairo. — Egipto preziden
tas Sadatas sako, kad jis 
sveikina prez. Carterio pa
stangas atnaujinti derybas 
tarp Izraelio ir Egipto, ir kad 
Egiptas yra pasiruošęs toms 
deryboms, bet, girdi, Izrae
lis turi būti pasirengęs dary
ti daugiau ir didesnių nuolai
dų. Už derybų nutrūkimą jis 
kaltina Izraelį.

Waverly, Tenn. — Pernai 
net du traukiniai nusirito 
nuo bėgių. Nelaimėse buvo 
užmušta 16 žmonių. Dabar 
federalinė valdžia surado, 
kad kalti buvo traukinių 
stabdžiai. Jie buvo su defek
tais, bet niekas to nepaste
bėjo.

Roma. — Italijon iš Ameri
kos atvyko 3 sveikatos spe
cialistai ištyrimui ligos, nuo 
kurios Neapolio mieste mirė 
net 60 kūdikių.

Viena. — Vasario 8 d. kilo 
gaisras didžiausioje Austri
jos krautuvėje. Nuostoliai 
siekią $100 milijonų. Laimė, 
kad žmonių niekas nenuken
tėjo.

Akiu taupymo 
savaitė!

Washingtonas. — Prezi
dentas Carteris kovo 4 d. 
savaitę paskelbė “Akįų Tau
pymo Savaite” (Save Your 
Vision Week). Mus visus jis 
raginą per tą savaitę specia
liai pagalvoti apie savo akis 
ir paieškoti būdų jų apsaugo
jimui nuo visokių ligų.

Prezidento sumanymas la
bai geras.

PROTESTAS LAIMĖJO
Lordstown, Ohio. — Gele

žinkelio kompanija buvo su
spendavus /iš darbo 4 darbi
ninkus, neva už tai, kad jie 
per anksti sustojo dirbę. 
Bet tuojau Jungtinės Trans
porto Darbininkų Unijos lo- 
kalo 1724 nariai paskelbė 
kampanijai streiką ir priver
tė i atšaukti suspendavimą. 
Tai gražus darbininkų solida
rumo laimėjimas.

NESISKAITĖ SU ŽMONIŲ 
PROTESTAIS

Washingtonas. — Senato 
užsienio reikalų komitetas 11 
balsų prieš 2 užgyrė leite
nantą George Seignious Gin
klų kontrolės ir nusiginklavi
mo agentūros direktoriumi. 
Seignious yra šaltojo karo 
šalininkas. Senato komitetas 
nesiskaitė su plačiais protes
tais prieš Seigniouso kandi
datūrą į tą atsakingą vietą.

Cambridge, Mass. — Atei
nančiais metais mokymasis 
Harvardo universitete pa
brangs $712. Tada metinės 
išlaidos bus net, $8,140! Šioje 
aukštojoje mokykloje galės 
mokytis tiktai didžiausių tur
čių sūnūs ir dukąos.

ANGLIŠKAME DIENRAŠTYJE APIE MŪSŲ SENĄ 
VEIKĖJĄ IR “LAISVES” KORESPONDENTĄ 

JONĄ VAICEKAUSKĄ

Binghamton, N. Y.
I

Willow harvest reaps baskets

By LILLIAN L'RGANVS
As a 10-year-old boy in Lithuania, John 

Woiciek worked for a landowner, watch
ing over his cows as they grazed.

To pass the time, Woiciek began mak
ing baskets from weeping willow 
streamers.

But when he arrived in America in 
July 1909, Woiciek completely forgot 
about the baskets he made in “the old 
country.”

“I didn’t even look at the trees,” said 
Woiciek, now 88.

Three years ago, however, Woiciek 
met another Lithuanian native at the 
First Ward Senior Citizens Center in 
Binghamton, and subsequently was invit
ed to his home. In the backyard was a 
willow tree.

“I surprised myself — I told him 1 
could make a basket from the 
streamers,” said Woiciek of 48 Spring 
Forest Ave., Binghamton,

After completing the basket. Woiciek 
brought it to the Center to give to his 
friend. Other members admired it “so I 
started making baskets again.”

Since then. Woiciek estimates he has 
made more than 200 baskets. “I like this 
kind of work and enjoy doing it. I get 
tired of just sitting around."

Each basket — “karbas” in Lithuanian 
— is made from the yellow streamers of 
the tree.

Whenever he spots a willow tree with 
its streamers cascading to the ground, 
Woieiek asks the owners' for pėrmtssioh( 
to trim the tree. -He reciprocates by 
giving them a basket.

“Some people are surprised when I tell 
them what I’m going to do,” he said. T 
clean around the tree by cutting the 
streamers over the ground. People ap
preciate it.”

To create each basket, Woiciek simply 
uses a knife and a piece of wire to join 
each rib. The main frame is formed from 
two maple twigs which bend easily: 
“You have to find the right ones.” 
explained Woiciek. Lilacs also are ac
ceptable because of their natural bending 
quality.

Supporter ribs are then attached to the 
frame. Their number depends on the size 
of the baskets, which have diameters

DVIEJŲ ŠIMTŲ EŽERŲ KRAŠTE

Ignalinos turizmo bazė— 
viena iš geriausių Lietuvoje. 
Joje —patogūs kempingai, 
palapinių miesteliai. Poil
siautojų laukia įdomūs žygiai 
valtimis, dviračių ir pėsčiųjų 
trasos, pažintis su turtinga 
istorine ir archeologine kraš
to praeitimi, įdomios sporto 
varžybos.

from 6 to 18 inches. A small basket has 10 
ribs, a large one 17. \

The ribs on each side of the center 
frame must be even to properly, balance 
the basket as it stands. A

A large basket takes three d.ays to 
complete, a small qne perhaps a may.

Woiciek’s family is kept amply\ sup
plied with baskets. He has a son, Briaiji of 
Vestal, an engineer at Singer-Link?'^ 
daughter, Victoria Sasuta of Endwell, a 
teacher for the Vestal Central School 
District; six grandchildren and three 
great-grandchildren.

His wife, Katie, who he married in 
July, 1915, died six years ago.

For 50 years prior to their retirement, 
the couple owned and operated the Spring 
Forest Greenhouse on Mygatt Street.

The basket-maker has yet another 
interest — poetry — which began nearly 
15 years ago The pages of four notebooks 
are filled with poems describing his 
thoughts and feelings about everyday 
occurences. They are written in Lithuani
an or Polish.

FRANK WOOOMVF

John Woiciek makes baskets from weeping 
willow streamers, an art he learned as a boy in 
Lithuania.

Presently, Woiciek is a correspondent 
for a Lithuanian newspaper published in 
New York. He uses the name Jonas 
(John) Voicekouskas as his byline.

Each year Woiciek displays his baskets 
at the Senior Citizens arts and crafts 
show at Birighaifnton Čentaffiigh School 
Any baskets sold help defray the cost of 
the gasoline used to “run around the 
farms.”

One of Woiciek’s poems is painstaking
ly copied and included with each basket:

“Oh you willow, weeping willow
What have you done to me?
You urge me to make baskets
From your streamers, willow -tree.
I got the hobby work and work
To keep you organize
To put- together basket form
I think you realize.
I excuse you for disturbance
From your Fatherland
I’m glad my hobby making baskets
By my dried-up hands. ”

Apie trisdešimt tūkstančių 
žmonių iš įvairių šalies kam
pelių suvažiuoja vasarą į 
Ignalinos kraštą. Turistus 
čia vilioja žydrosios bemaž 
dviejų šimtų ežerų taurės, 
vaizdingos girios su šimtme- 
tėmis pušimis ir eglėmis, 
kalvos ir senieji piliakalniai.

M. Baranausko nuotraukos
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KANADOS ŽINIOS Dešimtmečiai su JAV 
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pažangiaisiais lietuviais
MONTREAL, QUE., 
CANADA

Vasario 6 dieną į< šaltus 
kapus palydėjome mielą tau
tietę, Lietuvos dukrą Oną 
Motuzienę.

Onutė dar jauna būdama, 
dar prieš pirmąjį pasaulinį 
karą paliko tėvynę, gražias 
Kretingos apylinkes, Platelių 
sodžių, tėvelius, brolius ir 
seseris ir išvyko sotesnio 
duonos kąsnio ieškoti. Ne
lengva buvo svetimoje šalyje 
nemokant jos kalbos. Bet jos 
pasiryžimas ir energija viską 
nugalėjo.

Vos gavus darbą, Onutė 
įsijungė į lietuviškus būrius. 
Ji sakydavo, kaip sunku tada 
buvo, nebuvo kas darbo žmo
gų užtaria, nebuvo unijų, 
drebėdavome iš baimės, kad 
darbdavys dar nepaleistų iš 
darbo. Pasitaikė susitikti ge
rą ir dorą gyvenimo draugą. 
Išauklėjo šeimą. Rodos, tik 
gyvenk ir džiaukis. Bet mir
tis anksti išplėšė jos mylimą 
gyvenimo draugą. Onutė su 
vaikais liko viena. Bet ir 
tada ji neužsidarė namuose. 
Kur tik buvo žmonių susibū
rimas, visuomet jame būda
vo rasi ir Onutę.

Nors ji pati buvo religinga, 
bet jai nesudarė skirtumo 
kitų žmonių įsitikinimai. Ji 
mylėjo lygiai visus, nežiū
rint, kokių įsitikinimų jie 
bebūtų. Visi ir ją mylėjo. Tai 
įrodė jos laidotuvės. Jos 
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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

-M '

TORONTO, ONT., CANADA

Mirus

Petrui Moskaičiui
Reiškiame širdingą užuojautą seseriai—Šiupienei 

iš šakių raj. Lietuvoj ir visiems kitiems artimie
siems giminėms taipgi ir jo buvusiems šeiminin
kams—Žuliams, Elenorai ir Beniui Daugėlams, 
kurie rūpinosi laidotuvėms, ir kitiems jo drau
gams.
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A. Vilkelis E. A. Leimanai
K. Morkūnas A. G. Domašius
J. Valaitis V. Rimdeika
J. Galskienė A. M. Kulokai
J. B. Morkūnai E. Grey
P. Alksnis P. Balnys
J. Grigaliūnas V. Rūkas
S. Žostautienė J. E. Maskelis
J. A. Ylai F. E. Laurusevičius
S. G. Kuisiai V. Wax
J. Petkauskas V. Povilaitienė
B. R. Venskus S. U. Sasnauskai
J. Šinkūnas S. E. Paberaliai
B. Janauskienė M. P. Kiškiai
I. Rukienė J. Leskevičius
M. A. Guobai J. Žukauskas
J. A. Morkis K. A. Narusevičiai
E. Skurdelienė S. Karvelis
A. Kizienė J. Žulys
U. Zykovienė B. Žukauskas
J. R. Kukteriai J. Narusevičienė
P. M. Daugėlai A. A. Gužauskai
W. Rimdžius M. Paužięnė

M. Grigaliūnas

karstas buvo apklotas gėlė
mis. Iš visur žmonės suėjo 
jai atiduoti pagarbą.

Nuliūdę liko sūnus, dukra, 
brolis, anūkai.

Visi laidotuvių dalyviai bu
vo pakviesti į bažnyčios salę 
gražiai paruoštiems šiltiems 
pietums.

Ilsėkis, Onute, Kanados 
šaltoje žemelėje.

Nuo senų laikų tavo drau
gė.

Petrė Bendžaitis-Grandma

TORONTIEČIŲ KRONIKA 
NETEKOM GERO 
DRAUGO

Prieš kelias dienas mirė 
Petras Mockaitis, senas to- 
rontietis, baigiąs 80-uosius 
metus. Buvo LLD narys, 
rėmė pažangų judėjimą, 
skaitė pažangiąją spaudą.

Velionis atvyko Kanadon 
1927 metais balandžio 9, iš 
Šakių rajono.

Kadangi jis buvo pavienis, 
Kanadoje neturėjo giminių, 
tai laidotuvėmis rūpinosi E. 
ir B. Daugėlai ir J. Žiulys. 
Visi laidotuvininkai buvo pa
vaišinti skaniais užkandžiais 
Sūnų ir Dukterų Klubo sve
tainėj.

Iš giminių, rodos, viena 
sesuo gyvena Vilniuje. Turė
jo brolį JAV, bet jis jau 
miręs.

Lai būna jam lengva Kana
dos žemelė. Rep.

H. FEIFERIENĖ

šis
dė- 
rū-

Daugelis lietuvių iš įvairių 
miestų jau aplankė Floridoje 
esantį pažangiųjų lietuvių 
klubą vardu “Lithuanian Se
nior Citizen’s Club,” kuris 
randasi vakarinėje pusiasalio 
dalyje, St. Petersburg mies
te. Čia gyvenantieji lietuviai 
ir atvykusieji žiemavoti tu
ristai arba, kaip floridiečiai 
juos vadina; “snowbirds,” 
dažnai sutinka artimųjų žmo
nių dar iš Lietuvos, gyvenu
sių toje pačioje apylinkėje, 
kaime ar mieste. Sutinka 
klube draugų bei pažįstamų, 
gyvenusių tame pačiame 
mieste, kuriame dirbo ir kar
tu veikė organizacijose, 
Amerikoje.

Jau šeši metai, kai 
klubas sėkmingai laikosi 
ka darbingų klubo narių 
pėsčio, apie kuriuos dažnai 
parašoma spaudoje. Klubą 
tvarko direktorių taryba su 
valdyba priešakyje, kurios 
pirmininkas yra Valys Bun- 
kus.

Metiniame klubo susirinki
me 1978 metų gruodžio 9 
dieną buvo pasiūlyta palikti 
sekantiems 1979-iems me
tams tuos pačius taryboje 
esančius direktorius, bet, de
ja, vienas iš klubo steigėjų, 
išbuvęs šešis metus direkto
rių taryboje, Juozas Šarkiū
nas, dėl pašlijusios sveikatos 
buvo priverstas atsisakyti iš 
pareigų. Savo trumpoje atsi
statydinimo kalboje jis pri
minė savo veiklą pažangiųjų 
lietuvių tarpe, kuri tęsėsi 
apie 68 metus. “O dabar”— 
pabrėžė Juozas Šarkiūnas— 
“priėjau prie mano organiza
cinės veiklos pabaigos. Ne
beturiu jėgų toliau veikti, 
bet širdyje esu ir būsiu 
visuomet su pažangiaisiais.”

Drg. Šarkiūno užsiėmimas
Juozas Šarkiūnas buvo 

verteiva (businessman) ir vi
są savo gyvenimą JAV veikė 
organizacijose. Mes gerai ži
nome, kad prekybininkui ne
buvo taip lengva verstis ir 
išsilaikyti, jeigu jis norėjo 
būti ištikimas savo idėjoms 
ir tuo pačiu kartu turėti 
prekybinius ryšius su įvai
riais žmonėmis. Tad pažvel
kime atgal ir dirstelėkime į 
gerbiamo Juozo Šarkiūno at
liktus darbus pažangioje 
veikloje.

Juozas Šarkiūnas (Balčiū
nas) gimė 1890 metais Biržų 
rajone, Kupreliškių parapijo
je, Šlegeriškių kaime. Daž
nai nuėjęs į netoliese esantį 
Kupreliškių miestelį, gauda
vo lietuviškų laikraščių, ku
rie informavo skaitytojus 

i/
Juozas Šarkiūnas ir ElenaIš kairės: Helen Janulytė, 

Šarkiūnienė.

MONTREAL, QUE., CANADA

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Verutės Verbylienės
Ligos iškankinta, ji mirė 1978 m. vasario 1 d. 

Mūsų mylimos tetos mes nepamiršime niekados, 
kol gyvi būsime; taip pat A. V. Verbylai netekę 
savo brolienės.

AIDA ir EDIS MATIUKAI

apie caro priespaudą, ragino 
■palaikyti lietuvybę. Iš šios 
spaudos jis įgavo supratimą 
prieš caristinius skriaudėjus 
ir palaikė ryšius su kovoto
jais. Anot Juozo Šarkiūno 
išsireiškimo: “Kas kovojo 
prieš caro režimą—tas buvo 
geras žmogus.”

Juozas Šarkiūnas užaugo 
nemažėje šeimoje. Jo tėvai 
buvo vidutiniai pasiturinti 
ūkininkai. Baigęs pradinę 
mokyklą, Juozas norėjo mo
kintis toliau, bet nebuvo pri
leistas prie egzaminų stoti į 
gimnaziją, todėl, kad jis da
lyvavo priešcaristiniame ju
dėjime. Juozas nenorėjo tar
nauti carinėje kariuomenėje 
ir, sulaukęs 21 metų, 1911 
metais paliko tėvynę ir iške
liavo į Ameriką.
Susipažįsta su progresyviais

Atvykęs į JAV, Juozas 
apsistojo New Jersey pas 
brolį Antaną, o už trumpo 
laiko persikėlė gyventi pas 
seseris Oną ir Pauliną į So. 
Boston, Mass. Ten gavęs 
darbą “Schlitz Bottling Co.”, 
tuojau įsirašė į Lietuvių So
cialistų Sąjungos 60 kuopą ir 
į Vytauto pašalpinę draugiją, 
kurioje jis tapo išrinktas 
sekretorium. Tuo metu So. 
Bostone veikė įvairios lietu
vių savišalpos draugijos ir 
organizacijos ir buvo gana 
gyvas visuomeninis lietuvių 
gyvenimas.
Prekyboje ir organizacijose
Atrodo, kad Juozas Šar

kiūnas jau nuo jaunų dienų 
turėjo palinkimą prie biznio. 
Gyvenant So. Bostone, jis 
metėsi į prekybą. Tenai jis 
suorganizavo prekių ir mais
to kooperatyvą ir, bedirbda
mas šiame biznyje, įgavo 
mėsininko patyrimą. Bet jis 
niekuomet neapleido darbi
ninkų judėjimo. Skaitė pa
žangią spaudą ir dalyvavo 
organizacinėje veikloje.

Vėliau, 1918 metų rudenį, 
Juozas Šarkiūnas persikėlė 
gyventi į Chicagą ir ten 
įsirašė į Lietuvių Socialistų 
Sąjungą. Kuomet 1919 me
tais vyko skilimas, Juozas 
laikėsi prie kairiojo sparno, 
kurie pradėjo leisti laikraštį 
“Žarija.” Už vienų metų, dėl 
siaučiančios Palmerio reakci
jos, “Žarijos” leidimas tapo 
sustabdytas.

Nors reakcija siautėjo ir 
tūkstančiai kovotojų buvo 
areštuoti, bet buvo gyvas 
reikalas išleisti savą laikraš
tį. 1920 metų pradžioje Vin
cas Andriulis sušaukė vien
minčių draugų, kurių tarpe

Rašinėjo į “Vilnį” 
temomis, atsakinė-

Juozas Šarkiūnas. Vienas iš 
“Vilnies” steigėjų.

buvo ir Juozas Šarkiūnas 
susirinkimą, kuriame buvo 
nutarta leisti “Vilnį”. Juozas 
Šarkiūnas buvo išrinktas į 
“Vilnies” _ direktorių tarybą, 
kurioje jis išbuvo apie 38 
metus.
kritikos 
jant opozicijos spaudai, pasi
rašydamas slapyvardėmis 
Mykolas Trakelis, Pusžemai- 
tis ir kt. Vėliau, dėl žmonos 
mirties bei kitų šeimos nelai
mių, buvo priverstas pasi
traukti.

Juozas Šarkiūnas dalyvavo 
1919 metais ALDLD I-mos 
apskrities steigiamajame po
sėdyje ir įvykusioje Chicagos 
ir jos apylinkių kuopų pirmo
je konferencijoje, buvo iš
rinktas į apskrities komitetą. 
Daug veikė 79-oje kuopoje, 
Roselande. Per šią kuopą, 
Pirmosios gegužės proga, 
Juozas dažnai būdavo kvie
čiamas maršrutuoti su pra
kalbomis į Wisconsin ir Illi
nois valstijų miestus, kur 
nemaža lietuvių gyveno. Te
ko Juozui ir pavargti kelio
nėse, bet buvo atliktas nau
dingas darbas pažangioje lie
tuvių veikloje.

Kuomet 1923 metais, bur
žuaziniais laikais Lietuvoje 
tapo areštuoti darbininkų ir 
vargingųjų valstiečių kandi
datai į II-ąjį seimą, ALDLD 
griežtai pasisakė prieš tai: 
rinko aukas, protesto petici
jas jiems gelbėti. Jų tarpe 
darbavosi ir Juozas Šarkiū
nas.

Susikūrus Chicagoje Lietu
vių Darbininkų Susivieniji
mui, Juozas Šarkiūnas įsira
šė į 139 kūpą, buvo aktyvus 
narys, dalyvavo seimuose.

Chicagoje Juozas Šarkiū
nas vertėsi prekyba, parduo
damas mėsą didmenomis 
(wholesale). Nors dėka sėk
mingos prekybos jis pakilo 
ekonominiai, bet savo kil
naus tikslo neatsižadėjo. Vei
kė pažangiose organizacijo
se, rėmė spaudą. Reikia pa
brėžti, kad Chicagoje prie 
pažangiųjų'organizacijų pri
sidėjo ir kiti biznieriai, kaip 
tai: Klemensas Kairys, 
Augustinas Kely, Albinas 
Petronis, Apolinaras Grigas, 
Povilas Valentas, Stasys Ka-X 
napė, G. K. Budris, o Juozas 
Šarkiūnas jiems vadovavo, 
rengiant banketus “Vilnies” 
naudai. Apie tai mini savo 
atsiminimuose buvęs “Vil
nies” administratorius J. P. 
Stančikas jubiliejiniame “Vil
nies” albume.

Ne taip jau daug lietuvių 
biznierių buvo, kurie prisidė
jo prie pažangiosios lietuvių 
veiklos, nes žmogus turėjo 
būti stiprios valios ir nusista
tymo. Ypatingai makartizmo 
laikotarpyje atsirado fašisti
nių gaivalų, kurie per opozi
cinę spaudą koliojo ir net 
skundė verteivas, kenkė jų 
prekybai. Teko ir Juozui 
Šarkiūnui nukentėti, tačiau 
jo nepakirto jokios kliūtys.

Apie kitus komersantus
Kalbant apie pažangiųjų 

lietuvių organizacijų rėmė- 
jus-prekybininkus, pravartu 
priminti ir kituose miestuose 
buvusius komersantus, kaip 
tai: New Yorke—Petrą Ka- 
picką, Mykolą Liepą, Joną 
Jušką, Matą SimonaviČių, 
Petrą Siaurį, Vincą Skodį, 

Joną Lazauską ir kitus, kurie 
nuolatos rėmė pažangią veik
lą su stambiomis aukomis.

Prisiminkime prekybinin
ką, gerai žinomą ir mylimą 
dainininką-solistą Julių 
Krasnicką, kuris gyveno Cle- 
velande, Ohio, ten suorgani
zavęs “Lyros” chorą ir jam 
vadovavęs, o dabar gyvena 
Miami, Floridoje. Jis taip 
pat pašventė savo gyvenimo 
dešimtmečius, bedirbdamas 
pažangiose organizacijose, 
maršrutuodamas po lietuvių 
kolonijas su daina!

Shenandoah, Pennsylvani- 
joje, buvo nuoširdūs biznie
riai Juozas Kučinskas ir Ka
zys Motuzą. Abudu darbavo
si organizacijose ir meninėje 
veikloje. O visiems gerai 
žinomas Jonas Smalenskas 
prekiavo Detroite, Mich., ir 
Baltimore, Md.; dabar jis 
gyvena Miami, Florida, kur 
finansiniai padėjo įsigyti Lie
tuvių Socialinį Klubą.

Worcester, Mass., pažan
gieji lietuviai turėjo gerus 
biznierius rėmėjus: Stasį Ba- 
kanauską, Nikodemą Kuda- 
rauską, Juozą Dovidonį bei 
Viktorą Repečką. O į>o. Bos
tone—Antaną Kupstį.

Teiraujantis apie lietuvius 
komersantus, kurie prisidėjo 
prie pažangiosios veiklos ir 
ją rėmė, sužinojau tik tiek, 
kiek suminėjau. Jeigu ką 
nors nepaminėjau, tai ne 
tiksliai. Visuomet yra laiko ir 
vietos mūsų spaudoje juos 
paminėti.
Su pažangiaisiais Floridoje
1968 metais Juozas Šarkiū

nas susituokė su Helena 
Raudonaite-Januliene, kurią 
jau pažinojo iš visuomeninės 
lietuvių veiklos ir iš pažan
giosios spaudos, o 1971 me
tais juodu apsigyveno St. 
Petersburge, Floridoje. Čio
nai vėl įsijungė į pažangiųjų 
lietuvių veiklą, persikeldami 
į LLD 45 kuopą. Kuomet 
1973 metais buvo numatytas 
reikalas steigti klubą, kur 
vienminčiai draugai galėtų 
sueiti, pabendrauti 
toliau organizacinę 
remiant pažangią 
Juozas Šarkiūnas 
šiam reikalui ir stojo prie 
klubo steigimo, tapo direkto
rių tarybos nariu. Jo darbšti 
žmona Helena prisideda klu
be prie darbų, ar tai būtų 
virtuvėje ar kitose pareigo
se. Apart to, ji dainuoja 
Dainos mylėtojų chore, kurį 
dabar mokina ir vadovauja 
jos dukra—pianistė Helen 
Janulytė.

1976 metais Juozas ir He
lena Šarkiūnai ir Helen Ja
nulytė viešėjo Tarybų Lietu
voje. Juozas aplankė Šlege- 
riškyje savo tėviškę, pamatė 
suklestėjusią Lietuvą. Do
mėjosi tėvynės pasiekimais 
ir laimėjimais. Sugrįžo pasi
tenkinęs, kupinas nepamirš
tamų vaizdų ir prisiminimų 
iš gimtinės bei tėvynės.

Šių metų rugsėjo mėnesio 
pirmą dieną Juozas Šarkiū
nas atšvęs savo 89 metų 
sukaktį. Gražus metų am
žius! Per tuos dešimtmečius 
jis nenukrypo nuo savo idė- 
jos, nuo įsitikinimų, nors 
teko pergyventi skaudžių 
tragedijų. Dėl silpnos svei
katos jis dabar nebegali ak
tyviai dalyvauti veikloje, bet 
jis lanko parengimus, ati
džiai seka ir domisi aktualija.

Linkime draugui Juozui 
Šarkiūnui geros sveikatos, 
laimės ir ramių saulėtų die
nų. Linkime išsaugoti savyje 
visą tai, ką jis sieloje turi, už 
ką per savo gyvenimą kovojo 
ir širdyje išlaikė.

ir tęsti 
veiklą, 

spaudą, 
pritarė

Washingtonas. — Jungti
nės Valstijos nieko nesako 
apie į Iraną sugrįžimą iš 
tremties islamų vado Kho
meini. Bijoma, kad koks nors 
neatsargus išsireiškimas gali 
į pavojų įstatyti Irane šiuo 
laiku esančius 8,000 ameri
kiečiu .

Tarybų Lietuvos 
padangėje
SVEČIAI IŠ LAISVĖS 
SALOS

Tarybų Lietuvoje viešėjo 
Kubos komunistų partijos 
Centro Komiteto Politinio 
biuro narys, Kubos Respu
blikos kultūros ministras Ar- 
mandas Kartas Davalosas. 
Kartu su juo viešėjo ir kultū
ros ministro pavaduotojas 
Antonijus Nunjesas Himene- 
sas bei kiti oficialūs asme
nys, o taip pat juos lydėjęs 
TSRS kultūros ministro pa
vaduotojas J. Čech arinas.
KINO DIENOS 
“UKMERGĖ-79”

Tai jau tradicija—kiekvie
nais metais gausus būrys 
kino aktorių, režisierių, do
kumentinių filmų autorių pa
suka į vieną iš respublikos 
rajonų. Šiemet Tarybų Lie
tuvos kino kūrėjai pasuko į 
Ukmergę, kur per tris vieš
nagės dienas įvyko daug ren
ginių—susitikimų su akto
riais, režisieriais, meninin
kais, vyko parodos, doku
mentinių filmų premjeros.
PRIMINS PAŠTO 
ŽENKLAS

TSRS Ryšių ministerija 
šiomis dienomis išleido pašto 
ženklą, skirtą Vilniaus uni
versiteto 400-jų metų jubilie
jui. Ant ženklo pavaizduota 
senasis Vilniaus universite
tas, o šalia—jaunas studentų 
miestelis Vilniuje. Šis ženk
las išleistas 4,4 milijonų tira
žu. Lietuvių ir rusų kalbomis 
užrašyta: “Vilniaus universi
tetui—400 metų.” Ženklo 
autorius—grafikas A. Žilius. 
SURAŠYTI GYVENTOJAI

Nuo sausio 17 d. Tarybų 
Sąjungoje prasidėjo gyven
tojų surašymas. Šis svarbus 
valstybinis darbas užtruko 
neilgai. Jau sausio 25 dieną 
gyventojai buvo surašyti. 
Vienok reikia pasakyti, kad 
gyventojų surašinėtojams 
padirbėti tekę tikrai iš pe
ties. Dauguma jų per dieną 
susitikdavo su 100 ir daugiau 
gyventojų. Šis surašymas— 
trečiasis Tarybų Lietuvoje* ir 
šeštasis Tarybų Sąjungoje.

Tomis dienomis respubli
koje dirbo apie 8000 suraši
nėtojų.
GASTROLĖS ANT 
VILNIAUS LEDO

Pastačius Vilniuje Sporto 
rūmus, miesto ir kitų Lietu
vos ir net kaimyninės Balta
rusijos vietovių gyventojai, 
beveik kasmet susilaukia 
progos aplankyti ledo bale
tus. Vasario 7 d. Vilniaus 
sporto rūmuose pradėjo gas
troles Ukrainos valstybinis 
ledo baletas. Žiūrovams ro
doma dviejų dalių programa, 
pavadinta “Ugnis ir ledas.” 
Programos statytojas— 
TSRS liaudies artistas, Leni
no ir Valstybinės premijų 
laureatas Vachtangas Čabu- 
kianas.
BALDAI OLIMPIADAI-80

Jonavos baldininkai susi
laukė garbingo užsakymo iš 
Maskvos: pagaminti specia
lių baldų kompleksus dėl 
viešbučių, kuriuose apsigy
vens dalyviai busimųjų Olim
pinių žaidynių. Jonavos bal
dų kombinate dabar ruošia
masi masinei jų gamybai. 
Bus pagaminta apie 35 tūks
tančiai įvairios paskirties 
baldų.
1091 TŪKSTANČIŲ 
HEKTARŲ

Tokiame žemės plote Tary
bų Lietuvos žemdirbiai 
augins grūdines kultūras. Jie 
įsipareigojo iš kiekvieno hek
taro prikulti po 28,5 centne
rio grūdų (1 cnt=100 kg). 
Taip pat pasiryžta iš hektaro 
išauginti nemažiau kaip po 
162 centnerius bulvių, 149 
centnerius daržovių, 250 
centnerių runkelių, 4 centne
rius linų pluošto.

<
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6-TAS PUSLAPIS “LAISVĖ” PENKTADIENIS, [FEBRUARY] 16,1979

VILNIAUS KAMERINIS ORKESTRAS 
APSILANKYS “LAISVĖJE” PRIEŠ IŠ
VYKSTANT NAMO SEKMADIENI [VA
SARIO 18], SUEIKIME VISI IŠLYDĖTI 
ŠĮ TAIP PUIKIAI PASIŽYMĖJUSĮ OR
KESTRĄ. VISO GRUPĖJE YRA 26 ŽMO
NĖS. MES JUOS VISUS SUTIKSIME. 
PIETUS RUOŠIAMI 11:30 VAL. RYTO, 
LAISVĖS SALĖJE, 102-02 LIBERTY 
AVĖ., OZONE PARK, N. Y. VISI KVIE
ČIAMI.

Tarp lietuvių
MIRĖ

New Yorko Lietuvių Mote
rų Klubo narė, ilgametė mū
sų pobūvių šeimininkė ir Li
teratūros Draugijos narė Ka- 
ziūnė Čaikauskienė po ilgos 
ir sunkios ligos mirė vasario 
9 d. Ji buvo pašarvota 
Garšvos Haven Hill koplyčio
je, Richmond Hill, N. Y., ir 
iš ten palaidota vasario 14 d. 
Mount Olivet Kapinėse, 
Maspeth, N. Y. Plačiau apie 
laidotuves ir K. Caikauskie- 
nės gyvenimą bus sekančia
me numeryje.

Garbingi svečiai lankėsi 
“Laisvėje”

Pramogų kalendorius

Minėkime kovo aštuntąją—Mo
ters Dieną su New Yorko Lietu
vių Moterų Klubo narėms kovo 
4 d., Laisvės salėje, 102-02 
Liberty Avė., 

1 vai
Ozone Park 
Bus menine 

programa. Bus duodami pietūs. 
Auka $7.

irusių LDS nariųIeškoma
artimų giminių

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas .nori surasti sekamų 
mirusių LDS narių artimus gimines:

Alena Kilienė. Gyveno Rumford, Me. Mirė 1951 metais. 
Jos pašalpgaviu yra pažymėtas jos sūnus Boleslavas. 
Girdėjome, kad Boleslavas Kilas gyveno ar gyvena San 
Francisco, Cal.

George [Jurgis] Atkins. Gyveno Milford, Mass. Mirė 
1954 metais. Jo pašalpgaviu nužymėta Yeronce Vasiliaus- 
kiūtė, sesers duktė gyvenanti Barucižnos kaime, Deltuvos 
valsčiuje, Kauno rajone.
John Chukalin. Gyveno Moline, III. Vėliau gyveno 

Davenport, Iowa. Mirė 1967 metais. Jo pašalpgaviu buvo 
nužymėta jo žmona. Ji mirė pirma jo, ir jis nenužymėjo 
kito pašalpgavio. Ieškoma jo artimų giminių.

Prašome čia pažymėtas mirusių LDS narių gimines (arba 
giminių vaikus bei kitus artimuosius į šį paieškojimą 
atsiliepti.

Taipgi būsime dėkingi visiems kitiems už suteikimą 
informacijų apie čia pažymėtų mirusių narių gimines.

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas
104-07 102nd St.

Ozone Park, N. Y. 11417

OAKLAND, CAL.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Igno
[IGNACIO KAMAR]

Mano vyras mirė 1978 m. spalio 16 <1. Buvo ilgai 
kankinamas vėžio ligos. t.

Jis daug darbavosi lietuvių ir tarptautiniame 
darbininkų judėjime. Rėme spaudą Jungtinėse 
Valstijose ir Pietų Amerikoje. Rašė į spaudą 
Amerikoje ir Lietuvoje, įvairino ją savo nuotrau
kom.

Mane paliko dideliame liūdesyje.
Žmona,

MARTHA KAMAR

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Joseph J. Garszva
Undertaker and Embalmer

MIAMI, FLA.
BUVUSIOS IR BŪSIMOS 
SUEIGOS

Artimiausia ateinanti LLD 
75 kuopos sueiga įvyks vasa
rio 21 dieną. Ši sueiga—tai 
metinis kuopofe Bazaras. Me
tiniai bazarai ruošiami finan
sinių kuopos įplaukų tikslais. 
Bazarų ir kitų renginių įplau
kas LLD kuopą naudoja pa
ramai pažangiosios spaudos 
ir kitiems reikalams. Draugų 
ir draugių dovanos bazarui 
tampa parama kovai už pa
žangą ir taiką pasaulyje.

Šių metų sausio pradžioje 
turėjome malonių svečių. 
Mus aplankė draugė Mizarie
nė ir iš Tarybų Lietuvos 
svečiai Jonas ir Banga Luko
ševičiai, kurie šiuo metu dar
buojasi Jungtinėse Tautose. 
Apgailėtina, kad svečiai ga
lėjo skirti mūsų kolonijai tik 
šiokiadienį ir negalėjo kiek 
ilgiau paviešėti Miamyje. 
Tad tik greitomis, dėka dar
buotojų Iešmantų ir kitų 
draugų, buvo sušaukta ne
skaitlinga grupelė draugų ir 
draugių susitikti ir pasimaty
ti su gerbiamais svečiais. 
Trumpomis kalbomis mieli 
svečiai Lukoševičiai ir drau
gė Mizarienė išreiškė mums 
ir naujais metais geros svei
katos ir energijos visuomeni
nėje veikloje.

Sausio 24 dieną įvyko LLD 
75 kuopos sueiga—pieūs ir 
susirinkimas. Tai buvo ir 
liūdno prisiminimo sueiga. 
Visi LLD kuopos nariai gerai 
prisimename Emą ir Juozą 
Sliekus. Šiais metais jau su
kanka penki metai, kai mirė 
E. .Sliekienė, o Juozas mirė 
1977 metų kovo 11 dieną. 
Abiejų Sliekų, o ypač Juozo, 
mirtis atėjo po daugiau kai 5 
metus trukusios sunkios li
gos. Marie Koch buvo ser
gančių Sliekų lankytoja, pri
žiūrėtoja ir visų kitų jų 
priežiūros reikalų atlikėja. 
Tad liūdnam prisiminimui 
velionių Sliekų, M. Koch 
sausio 24 d. paruošė LLD 
kuopos sueigai pietus. Ji 
sumokėjo ir visas pietų išlai
das. Tai graži pagarba įniru
siems LLD kuopoj nariams 
ir finansinė parama kuopos 
veiklai. '

LLD 75 kuopa ir jos nariai 
linkime draugei M. 
geriausios sveikatos ir 
gijos darbuotis žmonių 
vei. Ji gražiai atlieka

LSK sueigose ir 
tiems organizacijų 
kuriems reikalinga

UŽPUOLĖ CHULIGANAI
Ona Malinauskienė-Malin, 

New Yorko Lietuvių Moterų 
Klubo narė, buvo užpulta 
dviejų chuliganų prie pat 
savo durų. Jai rakinant duris 
įeiti į savo butą, chuliganai 
ją įstūmė į butą, apdaužė, 
įvarė į maudyklę, o patys 
pradėjo ieškoti pinigų bei 
įdomesnių vogimui reikme
nų.

Kiek greitoms sužinota, 
jiems pasisekė paimti televi
zorių, kuris priklausė mūsų 
“Laisvės” siuntinėtojui Bill 
Malin-Malinauskienės sūnui.

Aišku, Malinauskienė liko 
labai sukrėsta ir tai nepadėjo 
jos ir taip silpnai sveikatai. 
Malin šeimai mūsų giliausia 
užuojauta.
SERGA

“Laisvės” administraciją 
užpuolė bėdos. Grįžus Ievai 
Mizarienei iš Floridos, Jur
gis ir Sofija Stasiukaičiai 
susirgo gripu (“flu”). Po sa
vaitės laiko sugrįžus į darbą 
Sofijai, susirgo Ieva ta pačia 
liga. Tik sugrįžus Ievai perik- 
tadienį (vasario 9 d.), Sofija 
šeštadienį (vasario 10 d.), 
eidama į krautuvę, puolė ir 
pasėkoj to skilo kairiosios 
trankos prie peties kaulas. 
Atrodo, kad Sofija negalės 
dirbti apie penkias-šešias sa
vaites. IM

Washingtonas. — Medici
ninio mokslo jau seniai įrody
ta, kad nėščioms moterims 
svaiginančių gėrimų vartoji
mas labai kenkia jų kūdikių 
sveikatai. Bet tarp tokių 
moterų alkoholio vartojimas 
ne tik nemažėja, bet dar 
daugėja. Todėl valdžia esanti 
nutarusi pradėti plačią ap- 
švietos kampanijai nepasi
sektų, valdžios priverstų 
svaiginančių gėrimų gamin
tojus ant degtinės, vyno ir 
alaus butelių užrašyti apie 
alkoholio vartojimo pavojų 
įspėjimą. Manoma, kad toks 
įspėjimas daugelį nėščių mo
terų sulaikytų nuo alkoholio 
vartojimo.

s, v

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

Telefonas: 846-1970

pareigas 
taikauja 
nariams, 
parama.

Koch 
ener- 
gero- 
savo

V. Bovinas

JAV plačiai važinėjo savo 
profesijos reikalais du žymūs 
Lietuvos mokslininkai—Mi
nistras Aleksandras Drob
nys, LTSR Ministrų Tarybos 
pirmininko pavaduotojas ir 
valstybinės plano komisijos 
pirmininkas; ir Akademikas 
Juozas Zujus, LTSR nusipel
nęs inžinierius, baigęs Mask
vos Aviacijos institutą, 
moks.-techn. informacijos ir 
techninės ekonominės anali
zės instituto direktorius Vil
niuje. Jie buvo Washingto-

NORI UŽDARYTI 
LIGONINĘ

Brooklyn, N. Y. — Plačiai 
pagarsėjusios privatiškos 
Aydų ligoninės su jos medi- 
kaliniu centru savininkai 
skundžiasi, kad jie nebegali 
išsiversti, kad 1978 metais jų 
nuostoliai viršijo keturis mi
lijonus dolerių. Dabar jie 
įteikė miesto valdžiai reika
lavimą leisti jiems ligoninę 
uždaryti.

Ši ligoninė yra miesto 
biednuomenės Bedford-Stuy- 
vesant rajone. Ji turi 600 
lovų. Joje dirba du tūkstan
čiai žmonių. Jeigu ligoninė 
būtu uždaryta, visi šie darbi
ninkai netektų darbo. Ir, 
žinoma, šio rajono biednuo
menės sveikatos apsaugos 
reikalams būtų didelis smū
gis.

United Nations, N. Y. — 
Jungtinių Valstijų delegatas 
Jungtinėse Tautose Andrew 
Young sako, kad išlamizmas 
yra gyva, konstruktyviška 
jėga šiandieniniame kultūros 
pasaulyje ir kad Irano islamų 
jėga šiandieniniame kultūros 
pasaulyje ir kjad Irano islamų 
vadas Khoemeinį kada nors 
bus laikomas “šventuoju.”

New Yorkas. — Consumer 
Affairs Department rapor
tuoja, kad per sausio mėnesį 
maisto kainos pakilo net 3.8 
procento. Pakilime pirmauja 
mėsos, žuvies ir kai kurių 
pieniškų produktų kainos. 
Neatrodo, jog šio didmiesčio 
gyventojams tuo atžvilgiu 
bus geresnis ir vasaris.

ATSIPRAŠOME
Sausio 26 d. “Laisvės” lai

doje St. Petersburgiečių iš
reikštoje užuojautoje, mirus 
Justinui Stančikui, praleisti 
sekami vardai:

A. Zuris 
E. Young 
Lucy Marr 
S. Yuktyįs

Atsiprašome. Adm.

J Didžiai gerbiamam Antanui Bimbai!
| Sveikiname Jus su garbingu 85-uoju gimtadie- 
j niu. Linkime geros sveikatos ir sėkmės Jūsų taip 
J svarbiame darbe.
| ANTANAS GŲOBlClUS
i MARYTĖ SINKEVIČIENĖ
J Wilkes Barre, Pa.

i SVEIKINIMAS
’ Gerbiamą Antaną Bimbą sveikinu jo gimtadienio 
| proga linkėdama sėkmės, laimės ir sulaukti dar 
i daug, daug gimtadienių.

VALĖ SUTKIENĖ
San Francisco, Cal.

ne, Kalifornijoje, Kansas, 
Ohio ir kitose valstijose žy
miųjų mūsų universitetų 
svečiai.

Grįždami į namus, jie buvo 
sustoję New Yorke kelioms 
dienoms ir rado laiko apsi
lankyti mūsų pastogėje, už 
ką mes esame labai dėkingi. 
Greitosioms suėjo būrys 
draugių susipažinti su taip 
garbingais Lietuvos atsto
vais ir paklausyti jų praneši
mų apie dabartinę Lietuvą.

Ieva Mizarienė

PLIENO TRUSTO PELNAI 
BUVO REKORDINIAI

Monopolistinė United 
States Steel Corporation 
pranešė, kad jos pelnai už 
praeitų (1978) metų paskuti
nį ketvirtį pasiekė $94.6 mili
jono dolerių! Seniai tokius 
milžiniškus pelnus ši plieno 
kompanija buvo beturėjusi. 
Pavyzdžiui, 1977 metų pa
skutinį ketvirtį jinai tepasi
darė $9 milijonus dolerių.

Washingtonas. — Buvęs 
Jungtinių Valstijų preziden
tas Nixonas žada netolimoje 
ateityje trečią kartą aplan
kyti Kiniją.

Philadelphia, Pa. — Vasa
rio 8 d. apie du šimtai 
philadelphiečių susirinko į 
Miesto Tarybos salę užpro
testuoti prieš Tarybos eikvo
jimą visuomenės pinigų. Kilo 
aštrūs ginčai, net tarp de
monstrantų ir Tarybos narių 
apsikumsčiavimas. Pribuvus 
policija suėmė 13 demon
strantų ir sumetė už grotų.

KOVO 4 D.
New Yorko Lietuvių Mote

rų Klubas minės Tarptauti
nės Moters Dieną—Kovo Aš
tuntąją.

BALANDŽIO 1 D.
“Laisvės” Kooperatyvės 

Bendrovės suvažiavimas 
įvyks 10 vai. ryto, Laisvės 
salėje, 102-02 Liberty Avė., 
Ozone Park, N.Y.
BALANDŽIO 1 D.

“Laisvės” Bendrovės di
rektoriai ruošia banketą pa
gerbti redaktorių Antaną 
Bimbą jo 85 m. gimtadienio 
ir LTSR Aukščiausios Tary
bos Prezidiumo suteikimo 
jam Nusipelniusio Kultūros 
Veikėjo garbės vardo proga. 
Pradžia: 2 vai. po 
Vieta: Laisvės salėje, 
Liberty Avė., Ozone 
New York.

pietų. 
102-02 
Park,

MOTERŲ KLUBO 
NARĖMS

Antradienį, vasario
2 vai. po pietų, įvyks New 
Yorko Lietuvių Moterų Klu
bo susirinkimas. Jis bus ypa
tingai svarbus, nes turėsime 
padaryti galutinus planus 
MOTERS DIENAI minėti 
kovo 4 d.

Susirinkimas įvyks Laisvės 
salėje, 102-02 Liberty Avė., 
Ozone Park, N.Y. Valdyba

20 d

FOR SALE
Medium size accordion-Ca- 

relli, 120 bass. For more 
information call 526-2560.

BRIEFS
In the winter, you may 

wish to continue exercising 
outdoors. Don’t think you 
can’t. It is just a question of 
dressing properly. Here is 
where nylon running shoes 
are invaluable. They may 
get wet from running on 
damp or snowy streets, but 
they dry quickly. If it’s cold 
enough, wear two sweatsuits 
instead of one, with a t-shirt 
underneath and other warm
er clothing.* * *

A new study shows a 
mother’s smoking signifi
cantly increases the risk of 
miscarriage and crib death.* * ♦ ,

Arthur Zipser in his arti
cle in Daily World writes 
about Laisves editor Antho
ny Bimba and his book “Mol
ly Maguires.” He says: “The 
welcome—and one hundred 
years overdue—clearing of 
the names of these twenty 
coal miners who were vic
tims of capitalist class “jus
tice.”

Perhaps also this would be 
the right time to give credit 
to the person by the name of 
Anthony Bimba. He is also 
the author of The History of 
the American Working Class 
(International Publishers, 
1927), which went through 
three editions and five print
ings in its first ten years in 
print,.

“But of more precise rele
vance at the present moment 
is Bimbars “The Molly Ma
guires1' (International Publi
shers, 1932). This book has 
stood alone to this day in its 
total defense of the framed- 
up “Mollies.” Most writers 
have been content to swal
low the version of boss 
detective, Allan Pinkerton, 
ever since his grotesque The 
Mollie Maguires and the De-

nia, after taking a century to 
think it over, admits it hung 
an innocent man.

* * * O'-
Valeria Gasiunas has been 

in Florida about 6 weeks 
now and seems to enjoy it. 
She will come back when her 
wallet is empty, she said. 

*» * ♦
“Elizabeth Warner, as she 

prefers to be called, breezed 
into the state capital of 
Virginia the other day in her 
new role as wife of a United 
States Senator. She wore a 
dark mink coat, some of her 
lesser jewelry, and had a 
secretary and a local hair
dresser in tow.

The public reaction was 
much the same as when she 
was Elizabeth Taylor, big- 
time movie star. Necks jerk
ed around with whiplash 
intensity whenever she 
walked by, and some star- 
struck Virginians got up en
ough nerve to ask for her 
autograph.

Mrs. Warner was in Rich
mond for the kickoff of Virgi
nia’s International Year of 
the Child celebration, of 
which she is honorary co- 
chairman. It is one of the 
first projects she decided to 
undertake after her sixth 
husband, John Warner, was 
sworn in last month as Virgi- 
nias freshman Republican 
Senator.” (The New York 
Times) Use

J Mielas drauge Antanai!
| Jūsų garbingas 85 metų amžius prabėgo pasauli- I 
j nių karų ir revoliucijų eroje, <Jums benešant | 
! marksizmo-lėriinižmo vėliavą, kuri šiandiena išdi- | 
I džiai plėvėsuoja 'tarybų Lietuvoje. I
j Tad nuoširdžiai sveikiname garbingo gimtadienio ” | 
i proga ir Lietuvos T. S. R. Aukščiausios Tarybos jI Prezidiumo Jumš suteiktą nusipelnusio kultūros ’
| veikėjo vardą. Linkime sėkmės ir geros sveikatos, |
i daug skaisčių, saulėtų dienų—žengiantį devintos iJ dekados gyvenimo keliu .. . ! . ,. ,.i o j u ' A tectives came out in 1877. (ItSu draugiška pagarba _______ I pinkertor).s hirelingi

Vladas ir Maryte Railai | 
Whittier, Cal. James McParian, who 

j| framed the so-called Molly 
Maguires.) Now Pennsylva- Elizabeth Taylor




