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KRISLAI
A. Bimbos palaikai

jau Lietuvoje 
Demonstracijos už taiką 
Aktorius Ed Asner 
Brooklyno tiltui 100 metų

IEVA MIZARIENĖ
Praėjusį šeštadienį, gegu 

žės 21 d. memoralinis atsi
sveikinimas su Antanu Bim
ba praėjo labai įspūdingai. 
Tiesa, žmonių galėjo būti 
daugiau, bet tie kurie daly
vavome, jautėme, kad su 
redaktorium garbingai atli 
kome paskutinį atsisveikini
mą.

Svečių turėjome ir iš to
liau — iš Californijos Ksave
ra Karosienė ir iš Washing- 
tono konsulas Vaclovas Sa-
kalauskas su žmona Jūrate.

* * * * * * PENKTADIENIS, GEGUŽES [MAY] 27, 1983

Naujas automobilių
darbininkų unijos vadas

Naujasis United /Xuto Workers prezidentas Owen Bieber,
dešinėje, kalbasi su buvusiu prezidentu Douglas I?raser

Sekančiame Laisvės nu unijos konvencijoje, 
meryje bus aprašyta visa .
susirinkimo eiga. I,allas- ~ Cla įvykusioje

Atsisveikinus.rytojaus die- 1 nlle<1 A,lto Workers 
na A. Bimbos žmona Ilsė ir konvencijoje, kurioje dalyva- 
Kudolfas Baranikas su žmona vo al’"' 2':,<)() <‘>’legatu. nauju 
May Stevens su palaikals Hnujos vadu trejiems metams | 
išsklido į Tarybų Lietuva. H^nktas Owen Bieber. Jis j 

yra unijos nariu nuo 1948 m., Į 
i kada pradėjo dirbti vienoje

Judėjimas, reikalaujant Grand Rapids miestelio įmo- 
taikos ir sulaikyti ginklavi- j n6jC) netoli nuo savo 
mosi varžybas smarkiai didė- n(\s North Dorr, Mich.
Ja- Bieber, kuriam dabar 53

Maskvoje Lužnikų sporto m. amžiaus, į unijos vadovy- 
salėje susirinko 12,000 mask- bę pateko prieš tai ėjęs I 
viečių. len buvo pasisakyta įvairias pareigas, o prieš tri- į 
už taiką, pasiųsta Jungtinių f jLls metus buv0 išrinktas| 
lautų sekretoriui generolui unijos viceprezidentu. Perei- I
Javier Perez de Cuellar tele- tlJ

Bieber ir dabar kartu su juo 
išrinktųjų pareigūnų kandi
datūra buvo parinkta Vykdo
mosios Tarybos.

Bieber pakeičia ilgametį 
unijos prezidentą Douglas 
Fraser. Naujasis prezidentas 
vadovavo praeityje unijos 
grupei, kuri derybose su 
General Motors sutiko pada
ryti nuolaidų, kad GM kom
panija išlaikytų savo kompe- 
ticiją prieš kitus automobilių 
gamintojus ir nebūtų pri
versta uždaryti savo įmonių 
bei palikti darbininkus be 
darbo. Jo metinė alga bus

grama, raginant Jungtines
melų lapkričio mėnesį $72 tūkstančiai.

Tarsis dėl 
grūdų pardavimo

Washington. — Agrikultū
ros departamentas paskelbė, 
kad Tarybų Sąjunga sutiko 
priimti prez. Reagano kvieti
mą pradėti naujus pasitari
mus dėl Amerikos grūdų 
pardavimo.

Spaudžiamas respublikonų 
vadų iš tų valstijų, kurių 
farmeriai susirūpinę grūdų 
kainų smukimu, prez. Rea
gan tą savo pasiūlymą buvo 

i paskelbęs balandžio 22 d. Jis 
! tada keistokai skambėjo, tu- 
i rint mintyje, kad vos tik 
prieš porą dienų jis buvo 
kalbėjęs apie Tarybų Sąjun
gą kaip apie “blogio imperi- • M J4 •

Paskutinė ilgalaikė sutar
tis su Tarybų Sąjunga pasi
baigė 1981 m. rugsėjo 30 d. 
ir nepaisant to, kad prez. 
Reagan nenorėjo jos pratęsti 
dėl įvykių Lenkijoje, vistiek 
sutartis pratęsta dar me
tams.

Agrikultūros sekretorius 
John Block aiškino, kad 
Amerika norinti ir toliau 
pasilikti “patikimu tiekėju’’. 
Prez. Carter 1980 m. buvo 
uždėjęs grūdų embargo dėl 
įvykių Afganistane, bet da
bar prez. Reagan aiškina, 
kad tai buvusi klaida. Dėl to 
nukentėję Amerikos žemdir
biai. Pagal dabartinę prail
gintą sutartį, kuri baigiasi šį 
rudenį, Tarybų Sąjunga įsi
pareigojusi pirktis mažiausia

LAISVĖ - LIBERTY
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.Jungiinėse Vaisii jose . . 
Kanadoje.........................
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BROOKLYN BRIDGE ATŠVENTĖ SAVO ŠIMTMEČIO SUKAKTI

Visas New Yorkas iškilmingai paminėjo Brooklyn Bridge 100 metų sukaktį. 
Nuotraukoje — tilto vaizdas nakties metu, Manhattano dangoraižių fone.

Tautas intensyviau vesti ko 
vą prieš branduolinius gink
lus.

JAV Washingtone įvyko į 
demonstracija, kurioje 1,000 
žmonių reikalavo “duonos, i 
vietoj bombų”, “sulaikyti i 
MX”, ir t. t. Šiam susirinki- Į 
mui didžiumoje vadovavo 
įvairių religinių grupių žmo
nės.

Rugpjūčio 27 d., dešimtys 
tūkstančių suplauks i Wa- i 
shingtoną minėti daktaro 
Martin Luther King, Jr. dvi- i 
dešimties metų sukaktuves , 
nuo demonstracijos už dar- ' 
bus ir laisvę (jobs and free- ■ 
dom).

Tūkstančiai katalikų, pro- i 
testantų ir žydų tikėjimo mi- 1 
nios vieningai 36 valstijose i 
praves šimtus demonstracijų 
prieš branduolinius ginklus. 
Tai vyks iki gegužės 31 d.

Aktorius Ed Asner, kurio 
tėvas gimęs Lietuvoje, labai 
uoliai darbuojasi už taiką, už ' 
visoms rasėms lygias teises, 
už darbo žmonėms geresnį 
gyvenimą.

Chicagoje įvykusiame susi 
rinkime pagerbimui Paul 
Robesono Asneris ir dalyviai 
stipriai pasisakė už savo įsi- į 
tikinimus. Asneris buvo ap
dovanotas 1983 metų Paul 
Robeson premija.

Susirinkime skaityta Chi- 
cagos mero Washington pro
klamacija, kurioje jis paskel
bė 1983-i uosiu s metus kaip 
“Paul Robesono metais Chi
cagoje”.

Praėjusį antradienį prie 
Brooklyno tilto įvyko didelės 
iškilmės. Pirmąjam Manhat- 
tano su Brooklyno tiltui suė
jo 100 metų. Per dieną buvo 
žygių, įvairių įvairiausių iš
kilmių, o vakare — fejerver
kai. Prie Brooklyn Bridge 
per visą dieną buvo masės 
žmonių.

Nori Balkanų be 
branduolinių ginklų

Athens. — Graikijos mi- | 
nistras pirmininkas Andreas 
Papandreou pereitą savaitę 
išsiuntinėjo Balkanų šalių 
vyriausybėms laiškus, kvies
damas į pasitarimus dėl Bal
kanų regiono paskelbimo 
laisva zona nuo branduolinių 
ginklų. Pirmiausia jis siūlo 
susitikti tų valstyboų eks- i 
perlams, o po to įvyktų šešių ! 
lyderių konferencija pačiai j 
s u ta re i a i p as i r aš y t i.

Papandreou pasiuntė laiš
kus Bulgarijai, Rumunijai, | 
Jugoslavijai, Albanijai ir 
Turkijai. Pirmosios dvi pri
klauso socialistinių šalių blo
kui, Jugoslavija save laiko 
neprisijungusia šalimi, Tur
kija, kartu su Graikija, pri
klauso NATO blokui, o Alba
nija niekam nepriklauso.

Siam graikų premjero su
manymui nepritaria Ameri
ka, juo labiau, kad premje
ras kalba ir apie jos karinių 
bazių pašalinimą, tačiau to
kią politiką remia Graikijos 
socialistai ir komunistai.

Registruojasi 
Lenkijos 
darbininku unijos

Varšuva. — Tasai pats tei
sėjas, kuris 1980 m. lapkričio 
mėnesį užregistravo buvusią 
Solidarnosc darbo uniją, šiuo 
metu nebeveikiančią, pereitą 

I savaitę užregistravo^ pirmą 
unijų federaciją pagal vy
riausybės naująjį planą. Tai 
liejyklos darbininkų unijos.

Komunistų partijos laik
raščio Trybuna Ludu prane
šimu, per savaitgalį užsire
gistravusi liejyklų darbinin
kų unijų federacija apjungia 
dirbančiuosius iš 74 įmonių 
su 90 tūkstančių narių.

BADU PROTESTUOJA 
PRIEŠ POLITINE 
PRIESPAUDĄ

Seoul, Pietų Korėja. — 
Buvęs Pietų Korėjos opozici
jos lyderis Kim Young-Sam, 
laikomas namų arešte nuo 
1982 m. birželio 1 d., pa
skelbė bado streiką. Jis kal
tina režimą dėl politinės 
priespaudos ir žada badauti, 
protestuodamas dėl žmogaus 
teisių pažeidimo. Jo vado
vaujamą naująją demokratų 
partiją uždarė dabar valdan
tis prez. Chun 1980 m.

6 milijonus metrinių tonų 
kukurūzų ir kviečių.

San Jose, Kostarika. — 
Penkių dienų inspekcinei ke
lionei išvykusieji Meksikos, 
Panamos, Kolumbijos ir Ve- 
nezuelos atstovai, apsilankę 
šiaurinėje Kostarikos dalyje, 
kur ji ribojasi su Nikaragva, 
gegužės 30 d. turi pristatyti 
savo raportą Panama City 
įvyksiančiame susitikime. Tų 
valstybių komisija sudaryta 
ištirti pasienio neramumų 
tarp Kostarikos ir Nikarag
vos šaltiniams.Kinai nori darbų, ne žodžių

Tostas už JAV ir Kinijos ekonominius ryšius: kairėje JAV 
komercijos sekretorius Malcolm Baldrige ir Kinijos preky
bos ministrė Chen Mu-hua.

Peking. — Šešių dienų vi
zitui čia atvyko JAV komer
cijos sekretorius Malcolm 
Baldrige, vadovaujantis 
amerikiečių delegacijai. 
Tikslas — dalyvauti jungti
niuose JAV ir Kinijos preky
bos komisijos pasitarimuose.

Kinijos užsienio ekonomi
nių ryšių ir prekybos minis- 

I trė Chen Muhua specialiai

surengtame bankiete pareiš
kė, jog neužtenka geros va
lios, bet reikia ir veiksmų iš 
Amerikos pusės, kad abipu
siai santykiai gerai vystytų
si. Pasitarimuose bus cen
truojamas! ties JAV aukšto
sios technologijos perleidimu 
Kinijai. Ši sritis yra viena 
jautriausių po to, kai JAV 
pardavė Formozai ginklų.

New York. — Taip, kaip 
atidarymo dieną prieš šimtą 
metų, taip ir pereitą gegužės 
24 d. šio didmiesčio gyvento
jai gyvai rodė savo entuziaz
mą tiltui, vadinamam Brook
lyn Bridge, laikomam aštun
tuoju pasaulio stebuklu. Tai 
tiltas, prieš šimtą metų su
jungęs Manhattaną su 
Brooklynu, kurie tada buvo 
atskiri miestai.

Paradais, koncertais, kal
bomis ir sirenų gaudimu bei 
šviesos raketomis newyor- 
kiečiai atšventė Brooklyn 
Bridge šimtmečio sukaktį, 
kartu prisimindami ir jo atsi
radimo istoriją bei reikšmę 
paties New Yorko gyvenime. 
Taip pat prisiminta ir tai, 
kad joks kitas statinys Ame
rikoje nesuteikė tiek daug 
įkvėpimo poetams, rašyto
jams ir muzikams, kiek 
Brooklyn Bridge.

Tarp daugelio newyorkie- 
čių, atšventusių tą sukaktį, 
buvo ir lietuviai, kurių pir
mieji imigrantai, įsikūrę vie
name) ir kitame Rytinės upės 
krante, kaip ir visi kiti, pėsti 
ar gatvėkariu keliaudavo tuo 
tiltu į savo darbą, o paskui 
namo. Dabar jau laikai pasi
keitę ir gyventojai tiltu nau
dojasi tik susisiekimo reika
lams ir pralekia juo trauki
niais, autobusais ar savais 
automobiliais.

Apskaičiuojama, kad dabar 
kasdien tuo tiltu pravažiuoja 
daugiau kaip šimtas tūkstan
čių automobilių. Tai didelis 
skirtumas nuo tų pirmųjų 
dienų, kai už vienaarklį veži
mą buvo imama 10 c., o už 
avies ar paršo pervedimą — 
2 centai.

Tiltą statė 14 metų, o jo 
apytikrė kaina $16 milijonų. 
Tai milžiniška suma ir tiems 
laikams. Originaliai buvo nu
matyta $7 milijonai, bet po 
penkerių metų kompanija 
pateko į sunkumus ir statybą 
perėmė abu miestai — 
Brooklyn ir New York. Gal 
todėl, kad Brooklyn pinigais 
daugiau prisidėjo prie jo pa
statymo, ir pats tiltas ilgai
niui gavo Brooklyn Bridge 
vardą, nors pradžioje jis bu
vo vadinamas People’s 
Bridge, East River Bridge, 
the Great Bridge, Roebling 
Bridge ir pan. 1974 m. lega
liai jis pavadintas New York

and Brooklyn Bridge, bet tik 
1915 m. — taigi po 46 me
tų — jis gavo oficialiai 
Brooklyn Bridge vardą.

Bet jis lengvai galėjo pasi
likti ir Roebling Bridge, nes 
Roebling — tai inžinierių 
šeima, kurie buvo to tilto 
architektais. Pradėjo John 
Roebling, matematikas ir ci
vilinis inžinierius iš Vokieti
jos, o paskui jo darbą tęsė jo 1 
sūnus, gi pastarajam sunega
lavus, jo ryšį su tilto staty
bos inžinieriais palaikė jo 
žmona. Ir taip ilgiausias to 
meto pasaulyje tiltas paga
liau buvo pastatytas. Sako
ma, kad statybos laikotarpy
je dėl įvairių nelaimių žuvę 
20-40 žmonių.

Tilto reikšmė miestui su
mažėjo tada, kai 1893 m. 
atsirado Williamsburg 
Bridge ir 1898 m. — Manhat
tan Bridge.

Būdinga, kad per tą ketu
riolikos metų laikotarpį, kai 
newyorkieciai statė savo 
Brooklyn Bridge, pačioje 
Amerikoje įvyko daugelis 
naujų dalykų: buvo išrastas 
telefonas, fonografas, elek
tros lemputė, spalvota foto
grafija, kino filmai, termoso 
butelis, elektrinis lygintuvas 
ir kt. Na, ir buvo didysis 
Chicagos gaisras, kurio metu

0 žmonių ir sudegė

arpu pasaulyje štai 
ko: 1869 m. atidary-

žuvo 30
17,500 namų.

Tuo 
kas įvy
tas Stiebo kanalas, kilo pran- 
cūzų-pr 
mijos 
perplau 
gelbėjidiosi liemenės;
Čilės, E Bolivijos ir Peru kilo 
penkerius 
karas; ?
kelionę 
ekspres 
premjero Churchillio motina 
Lady R 
galvojo 
rytą iš 
vermut 
“Manha

II Pas 
buvo p 
užrašais 
fotograf 
pusėje 
laivyno 
prisibaihiinta, kad tų dirbtu
vių nuotraukos 
priešui.

Po ši 
Bridge iar laikosi 
architek 
tiltas ga 
New Y 
pataisyrbų reikės ir jie prasi
dės atšventus sukaktį. Per
nai tam 
valstija 
valdžios

įsų karas; britų ar- 
kapitonas pirmasis 
kė Anglų kanalą be 

tarp

melus užtrukęs 
1883 m. savo pirmąją 
atliko garsus Oriento 
as, o buvusio britų

andolph Churchill šu
naują kokteilį, pada- 
burbono ir saldaus 

o, kurį pavadino
ttan” vardu.
. karo metu prie tilto 
įkabintos lentos su 
., draudžiančiais tiltą 
uoti, nes Brooklyno 
>uo metu buvo jūros 
laivų statyklos, tai

mto metų

nepatektų

Brooklyn 
stipriai ir 

tai tvirtina, kad tas 
lįs pergyventi ir patį
3rką, nors nežymių

reikalui New Yorko 
gavo $5.4 federalinės

Del cheminiu ginklu uždraudimo
Maskva. — “Pravda”, ko

mentuodama dėl JAV kon- 
gresmanų grupės pasiūlymo 
Atstovų Rūmuose priimti re
zoliuciją cheminiams gink
lams uždrausti, rašo, kad jau 
pats laikas amerikiečiams to
kios akcijos imtis. “Pravda” 
primena, kad beveik prieš 
metus laiko Tarybų Sąjungą 
Jungt. Tautų generalinėje 
asamblėjoje nusiginklavimo 
klausimais pasiūlė projektą 
konvencijai. Buvo numatyta, 
kaip galima būtų pasiekti 
cheminių ginklų gamybos nu
traukimo ir pačių ginklų su
naikinimo. Jei toks pasiūly
mas būtų buvęs priimtas, tai 
žmonija visiems laikams bū
tų buvusi išgelbėta nuo che
minių ginklų grėsmės. Bet 
laikraštis rašo, Amerika ne
davė atsakymo, ir taip pat 
dėl amerikiečių kaltės ir Ge-

a s i t a r i m u o s e c h e m i -

ji neturinti noro

nevos f
nių ginklų klausimu neišeina
ma iš akligatvio.

Laikraštis kaltina Ameri
ką, kad
siekti nusiginklavimo chemi
nių ginklų srityje ir klausia: 
“Koks g
Reagano administracijai che
minius ginklus sunaikinti, jei 
ji ketina 
jų garny aai?”

i iš tikrųjų reikalas

išleisti bilijonus dol.

Padės statyti 
atominį reaktorių

Damascus. — Oficiali Siri
jos spaų 
be, kad 
Sąjunga 
gal kurią TSRS padės statyti 
pirmąjį Sirijos atominį reak
torių. Sutartyje taip pat nu
matyta ir šiluminės elektri
nės statyba.

Jos agentūra paskel- 
I Sirija su Tarybų 
pasirašė sutartį, pa-
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Hitlerio “Dienynų” reikšmė
Visi jau žino, kad taip vadinami Hitlerio “dienynai” yra 

apgaulė, falsifikacija. Vokietijos Federalinės respublikos 
archyvistai ir teisingumo organai nustatė, kad tie “dieny
nai” yra falsifikuoti nuo pradžios iki galo: jie rašyti ant 
popieriaus, kuris nebuvo gaminamas Vokietijoje iki po 
karo; jie rašyti rašalu, kurį pradėta gaminti Vokietijoje 
bent dviem dešimtmečiais po Hitlerio mirties; nors tie 
“dienynai” neva rašyti per ilgą metų eilę, Hitlerio parašas 
po visais įrašais identiškas, nors ekspertai žino, kad 
žmogaus parašas keičiasi jam senstant.

Kad tie neva dokumentai falsifikacija, dabar pripažįsta 
visi, — žurnalas “Spiegei”, kuris buvo pradėjęs juos 
spausdinti; žurnalistas, kuris neva juos atidengė; Londono 
“Times” redaktoriai, kurie buvo pasirengę spausdinti 
anglišką vertimą; Amerikos žurnalas “Newsweek”, kuris 
buvo pasirengęs daryti tą patį ....

Bet kaip ir kodėl ta apgaulė išdygo? Iš karto buvo 
manyU, kad tai grynai pelno reikalas, — manyta, kad 
falsifikuotojai turėjo omenyje gerai pasipelnyti, parduoda
mi žurnalams ir laikraščiams tą neva atrastą slaptą lobį, o 
žurnalai ir laikraščiai nelabai norėjo gilintis į dokumentų 
autentiškumą, nes jiems pelnai irgi kvepėjo — per 
padidintą tiražą, per gausybes savo kopijų pardavimą.

Bet pasirodo, kad nors pelno reikalas lošė svarbią rolę, 
dar svarbesnę rolę lošė tam tikras politinis apskaičiavimas. 
Pasirodo, kad “Spiegei” bendradarbis, kuris neva atidengė 
Hitlerio dienynus, buvo artimas neo-naciams, kad jis turi 
asmeniškų draugų tarp buvusių SS viršininkų; pasirodo, 
kad tie neva Hitlerio rašyti užrašai taip formuluoti, kad jie 
padeda re-abilituoti Hitlerį ir nacizmą bendrai vakarietiško 
kapitalizmo akyse. Tuose neva užrašuose Hitleris nuolat 
loja prieš bolševizmą, bet teigia, kad nacistinė Vokietija 
galėtų bendradarbiauti su “civilizuotais Vakarais”. Per 
tuos neva užrašus naujieji naciai lyg signaluoja Vakarų 
imperializmui, kad jie pasirengę būti ištikimais jo tar
nais,—jeigu tik jiems būtų leista.

Taigi, ta falsifikacija turėjo aiškų politinį tikslą, bet 
falsifikavimas buvo toks gramozdiškas, toks neįtikėtinas, 
kad teisybė turėjo iškilti į paviršių, — ir taip įvyko. Bet tas 
viskas rodo, kad neo-nacizmas nemiega, kad vis dar knisasi 
po demokratijos ir taikos pamatais ir kad jis ant kiekvieno 
žingsnio turi būti demaskuotas.

Sekretoriaus Watt rolę
Vidaus reikalų sekretorius James Watt yra vienas 

reakcingiausių prezidento Reagano kabineto narių. Bet 
paskutiniu laiku šis ultra-reakcininkas eina į tikrą kraštuti
numą. Kaip tai nurodo “New York Times” (gegužės 16 d.), 
ponas Watt paskiausiu laiku štai ką padarė:

Valdžia turi didelius anglies rezervus ir laiks nuo laiko 
parduoda anglis privatinėms firmoms, — to momento 
kainomis. Bet Watt pasirūpino, kad dideli anglies kiekiai 
būtų parduoti pigiau, — ir valdžia neteko net šimto 
milijonų dolerių — viskas, kad padėti savo bičiuliams 
kapitalistams ....

Watt pasakė prakalbą kraštutiniai dešinių protestantų 
suvažiavime, kur kalbėjo ir fanatiškasis pastorius Jerry 
Falwell. Watt šūkavo, kad maldos turi būti sakomos 
mokyklose, kad reikia atimti teises nuo “radikalų, 
išsigimėlių ir kiršintojų” ....

Kaipo vidaus reikalų sekretorius Watt turėtų gerbti 
mūsų šalies įstatymus, kurie konstituciniai garantuoja, kad 
valstybė atskirta nuo bažnyčios. Jis turėtų saugoti šalies 
turtą, o ne talkininkauti pelnagrobiams. “New York 
Times” sako, kad darosi vis aiškiau, kad Watt yra atsilikęs 
žmogus, nepaisąs visuomenės gerbūvio ir kad jis su laiku 
turės trauktis iš jo užimamos svarbios vietos.

Naujieji bedarbiai....
Milijonai vidurinių mokyklų mokinių ir universitetų 

studentų šiomis savaitėmis palieka mokyklų suolus ir eina į 
atostogas. Bet didelis nuošimtis tų jaunų žmonių tuoj 
pradeda desperatiškai ieškoti darbo. Ypatingai darbo ieško 
juodieji jaunuoliai, vidurinių mokyklų aukštesnių klasių 
mokiniai didmiesčiuose. Bet darbų vis mažiau ir didžiulė 
dauguma darbo ieškančių liks visą vasarą tuščiom rankom, 
be jokio uždarbio, be tikslo, liks stovinėti karštose miesto 
gatvėse, liks desperacijoje, kuri veda prie nevilties, prie 
nusikaltimų, prie apmaudo. Spauda jau rašo, kaip tai 
daroma kiekvieną pavasarį, apie ateinančią “pavojingą 
vasarą”. Bet kas daroma, kad tą išvengti?

MANEVRUOS
KARIBŲ REGIONE

Washington. — Pentago
nas paskelbė, kad gegužės 31 
d. Karibų regione prasidės 
dviejų savaičių kariniai ma
nevrai, kuriuose dalyvaus 
apie 5 tūkst. JAV karių su 
krovinio lėktuvais ir kovos 
naikintuvais ir laivais. Ma
nevrai vyks Puerto Rico, 
Virgin Islands ir kontinenti
nėje Amerikoje.

Washington. — Čia kon- 
gresmanai buvo paskelbę, 
kad, ČIA vadovybės many
mu, sandinistų valdžią Nika
ragvoje būsią galima sėkmin
gai nuversti dar ligi šių metų 
pabaigos. Tačiau pats ČIA 
viršininkas tokius tvirtini
mus paneigia. Nikaragva, 
kaip žinia, Ameriką kaltina, 
kad ji atvirai remia sukilė
lius, kurie rengiasi nuversti 
jos režimą.

PAGERBIANT 
ANTAN A. SNIEČKŲ.

Reikšmingą vietą Tarybų Lietuvos is
torijoje, jos visuomeniniame ir politinia
me gyvenime užėmė LKP bei LTSR vei
kėjas Antanas Sniečkus (1903—1974). Jo 
biografija yra glaudžiai susijusi su Ta
rybų valdžios iškovojimu ir socializmo 
sukūrimu Lietuvoje, su respublikos ekono
miniu, socialiniu ir kultūriniu vystymu
si. Septyniolikos metų>įis įsijungė f Lie
tuvos KP gretas, 1927 m, sausyje tapo 
LKP CK sekretoriumi, o nuo 1936 m. 
vidurio — LKP CK pirmuoju sekretoriu
mi. Ilgametis respublikos partinės organi
zacijos vadovas A. Sniečkus daug prisidė
jo prie Tarybų Lietuvos liaudies ūkio 
atkūrimo ir išvystymo, socialistinės kul
tūros ugdymo, nacionalinių kadrų ren
gimo ir auklėjimo. Pagerbiant A. Snieč
kaus atminimą, apie jį sukurta kino apy
braiža, 1977 m. išleistas jo rinktinių raš
tų dvitomis, o 1979 m. — raštų bibliogra
fija, Minint A. Sniečkaus 80-ąsias gimimo 
metines, išleistas Partijos istorijos insti
tuto prie LKP CK kolektyvo parengtas 
atsiminimų rinkinys. (Atsiminimai apie 
Antaną Sniečkų. (Red. kom-ja: V. Kan- 
cevičius (sudar.), R. Šarmaitis (pirm.) ir 
kiti. — V. Mintis, 1982.)

Rašant atsiminimus, jų autoriams į 
pirmą vietą iškilo su A. Sniečkaus as
menybe ir veikla susiję lemtingi Lietu
vos istorinės raidos, krašto visuomeninio 
gyvenimo, LKP istorijos įvykiai. Asme
niniai kontaktai memuaruose nušvie
čiami to meto visuomeninių ir partijos gy
venimo problfemų kontekste. Jie vertingi 
pažintine prasme, greta to, jų autoriams 
yra asmeniškai brangūs.

Atsiminimuose su meile tapomas ryš
kios A. Sniečkaus asmenybės portretas. 
Tai buvo nuoširdus, mokėjęs bendrauti 
žmogus. Jis mėgo poeziją, mylėjo tėviškės 
gamtą. Draugus žavėjo jo begalinė kant
rybė, sugebėjimas pajungti save svarbiau
siam reikalui. Būdamas principingas ir 
reiklus vadovas, A. Sniečkus to reikalavo 
ir iš partinių darbuotojų, savo asmeniniu 
pavyzdžiu ugdė jų atsakomybės ir partinės 
pareigos jausmą.

A. Sniečkaus gyvenhpas neatsiejamas 
nuo LKP istorijos. J. Stimburys, V. Niun
ka, B. Baranauskas, M. Meškauskienė, R. 
Šarmaitis knygoje dalijąsi atsiminimais 
apie A. Sniečkaus veiklą, stiprinant 
partijos gretas, kovojant už įtaką masėse, 
už antifašistinio liaudies fronto sukūri
mą. V. Niunka pažymi, kad A. Sniečkus 
sekė įvairių inteligentų grupių poslin
kius, domėjosi jų . visuorpenine orienta
cija, reikalavo diferencijuotai vertinti 
inteligentiją, skatino įtraukti pažangius 
kultūros veikėjus į antifašistinį liaudies 
frontą. Jis pabrėždavo, kąd „būtina padėti 
jiems įsisąmoninti marksizmo-leninizmo 
teoriją, ir, demaskuojant buržuazinį na
cionalizmą, padėti tiems, kurie norėjo eiti 
su Tarybų valdžia, bet nebuvo visiškai at
sikratę buržuazinės ideologijos įtakų“. Jau 
tada, prisimena M. Meškauskienė, A. 
Sniečkus siekė išsaugoti pažangias tau
tos kultūros jėgas ateičiai, reikalavo, kad 
LKP nariai, įtraukdami inteligentiją į 
antifašistinę kovą, tuo pačiu mokytų ją 
konspiracijos, pogrindinių veiklos me
todų.

A. Sniečkui rūpėjo darbas su jaunimu 
F. Bieliauskas prisimena, jog A. Sniečkus 
ragino įtraukti į komjaunimo organizacijos 
veiklą pažangų jaunimą, dažnai primindavo 
partijos nariams: „kieno įtakoje bus 
jaunimas, to rankose bus ir ateitis“.

Svarbus laikotarpis A. Sniečkaus gy
venime — Tarybų valdžios atkūrimas 
1940 m. V. Niunka, P. Griškevičius, R.

Šarmaitis itin vertina A. Sniečkaus indėlį 
į 1940 m. revoliucijos parengimą, pir
muosius socialistinius pertvarkymus. Va
dovavo jis ir lietuvių tautos kovai su 
fašistinės okupacijos režimu. M. Šu
rna uskas, G. Zimanas, J. Paleckis atsklei
džia A. Sniečkaus — politinio vadovo ir 
karinio organizatoriaus — nuopelnus. 
A. Sniečkus nuolatos reikalavo, kad par
tizanai didintų LKP įtaką okupuotoje Lie
tuvoje, įtrauktų kuo daugiau žmonių 
į kovą su hitlerininkais, stiprintų par
tizaninio judėjimo šerdį — partines or
ganizacijas.

Pirmojo LKP CK sekretoriaus A. Snieč
kaus veikla socializmo kūrimo respub
likoje metais apėmė visas krašto gyveni
mo sritis.

Socializmo kūrimo, ideologinės kovos 
uždaviniai, mokslo vaidmuo respublikos 
gyvenime reikalavo, kad LKP didintų dė
mesį tarybiniam mokslui. A. Sniečkus 
pabrėždavo, kad nė viena tauta negali 
žengti pažangos keliu, neišvystydama savo 
mokslinio potencialo, neišsiugdžiusi pa
žangių nacionalinių mokslinių darbuo
tojų. Todėl jis rūpinosi mokslininkų ren
gimu ir auklėjimu, skatino plėsti moksli
nius tyrimus, tobulinti mokslinio tyrimo 
metodiką. A. Matulis pažymi, kad A. 
Sniečkus ragino nuosekliai kovoti už 
marksistinės-lenininės metodologijos įtvir
tinimą tarybiniame moksle.

Atsakingas A. Sniečkaus veiklos ba
ras buvo ideologinis darbas. Visas jo gy
venimas, rašo A. Barkauskas, buvo ištisi
nė kova su tuo, kas trukdo visuomenei ir 
valstybei eiti pažangos keliu. A. Sniečkus 
skatino ugdyti meilės ir pagarbos gimta
jam kraštui jausmus. Rūpinosi jis ir ko
munistinio auklėjimo klausimais. Būdamas 
nuoseklus marksistas, A. Sniečkus siekė, 
kad marksizmas-leninizmas taptų visų Ta
rybų Lietuvos gyventojų ideologija. Savo 
asmeniniu pavyzdžiu ir visuomenine veikla 
A. Sniečkus ugdė darbo žmones, tapo jiems 
politinio aktyvumo, atsidavimo tėvynei, 
Komunistų partijai pavyzdžiu.

A. Sniečkus domėjosi specialistų ren
gimu ir auklėjimu. „Ir tai suprantama, 
— rašo P. Griškevičius, — kadrai — le
miamoji partinio vadovavimo, ūkinės ir 
kultūrinės veiklos jėga... Teisingai su
prasdamas kadrų vaidmenį kuriant ir vys- 
tant socialistinę visuomenę, A. Sniečkus 
nuolat rūpinosi jų ugdymu, dalykiniu ir 
politiniu rengimu“ (Plačiau MG, 1983, Nr. 
1). Atsiminimuose pažymėta, kad A. Snieč
kus išugdė daugelį partinių ir tarybinių 
darbuotojų, kuriems būdingi valstybinės 
atsakomybės, partinės pareigos jausmai.

Knygos rengėjų atliktas didelis darbas. 
Leidiniu gražiai pagerbiamas A. Sniečkus, 
jo nuopelnai Tarybų Lietbvai ir Komunistų 
partijai, prisidedama prie jo asmenybės 
įamžinimo respublikos istorinėje litera
tūroje.

NIJOLE GELEŽAUSKAITE

“Mokslas ir Gyvenimas”
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Trys broliukai

Didžiojo Spalio 60-mečio me
tais „Tiesos" redakcija buvo 
paprašiusi skaitytojų papasa
koti apie vieną juniliejinių me
tų dieną. Specialiame laikraščio 
numeryje buvo išspausdintas ir 
Panevėžio gimdymo namų pir
mojo akušerinio skyriaus vedėjos 
R. Brazienės laiškas. Ji pasidžiau
gė statybininko Valerijaus ir 
prekybos darbuotojos Birutės 
Sundejevų šeimos laime. Antano 
Gylio nuotraukoje buvo užfiksuo
ta mama su trynukais ant rankų 
dar gimdymo namuose.

Kaip jie gyvena šiandien?
Vos pravėriau duris, prie ma

nęs kaip viesulai sulėkė trys 
berniukai:

— Čia aš, Vitalijus.
— Mano vardas — Artūras.
— O aš — Valentinas.
Šitaip drąsiai vaikai prisistatė 

visai nepažįstamam. I klausimą,

kiek jiems dabar metų, atsakė 
— šešeri.

— Jau raidžių ir skaičių daug 
pažįstam, eilėraštukų mokam, — 
vienas per kitą dėstė savo džiau
gsmus.

— Auga sveiki, auklėtoja jais 
nesiskundžia, labai draugiški, — 
pasakoja Birutė Sundejeva.

Darželį lanko nuo dvejų metu
kų. Kitą rudenį — į mokyklą. Jie 
ruošiami eksperimentinei gru
pei, kur mokysis tik penkias die
nas per savaitę.

— Mūsų su Valerijum gyve
nime per tuos šešerius metus 
lyg ir neįvyko didelių permai
nų, — sako B. Sundejeva. — Tik 
va vaikai vis tos sesutes prašo...

J. SIKSNIUS
Panevėžys

Jono Ambraškos nuotraukoje 
(Iš kairės): Vitalijus, Artūras ir 
Valentinas Sundejevat.

Vilniaus “Tiesa”

A. Maldonis

Nuo aukšto 
kalnelio

Man padainuoki
Po manęs,
Kad jau saulutė leidžias,
Artyn vakarėlis.
Ant jauno tavo balso
Kaip ant vakarinio spindulio
Išneš mane.

Net negyvam
Ant gyvo rankų lengva.
Ak, padėkosiu buvusiu balsu
Ir buvusia ranka
Paglostysiu tave.

Ir aš tau gero 
Nemaža padariau. 
Nutoldami ilgai, 
O kaip ilgai 
Viens kitą matėm. 
Taip iš arti 
Nepažiūrėsi, 
Neįsižiūrėsi. . .

Kaip amžius 
Ėjo šitas laikas.

Ant jauno savo balso 
Išsinešk mane 
Iš-tos erdvės, 
Kur nebeuždengė šviesumo 
Net ir lengvas debesėlis.

Lietuvos ugniagesių ko
mandų istorija įdomi. Iš pat 
pradžios gaisrininkystė Lie
tuvoje organizavosi savano
rišku pagrindu — kiekviena
me miestelyje ir miestuose 
būrėsi savanorių komandos. 
Jonas Dagilis čia paduoda 
įdomų žiupsnį iš tos istorijos.

“Nemunėlio Radviliškis, 
Liepos 6 d. buvo pirmasis 
Radviliškio Ugniagesių 
Draugijos posėdis. Į draugiją 
įsirašė 32 nariai šešių tauty
bių: lietuviai, latviai, vokie
čiai, lenkai, rusai ir žy
dai . . .” Šias eilutes radau 
“Šaltinio” savaitraščio 1908 
m. 31-ajame numeryje.

Tai tik vienas iš daugelio 
faktų, liudijančių, kaip prieš 
kaimų ir miestų rykštę — 
gaisrus — į draugijas būrėsi 
įvairių tautybių bei įsitikini
mų, įvairaus išsilavinimo, 
įvairios turtinės padėties 
žmonės. O skaityti dokumen
tus apie tai, kaip ištikus 
nelaimei latviai važiavo i 
Lietuvą ar priešingai, teko 
ne kartą. Gaisrininkų nesu
laikydavo sraunus Nemunė
lis ir valstybės siena. Nuo to 
meto ne tik prabėgo daug 
dešimtmečių, bet Lietuvos ir 
Latvijos kalnuose įvyko to
kių didžiulių pakitimų, jog į 
gaisrininkus savanorius kar
tais žiūrime su atlaidžia šyp
senėle — na kas čia begali 
degti, kai visur mūrai, šife
ris, o pastatų viduje — 
pavyzdinga tvarka . . .

Tokie seni faktai ir dabar
ties realybė pynėsi mintyse, 
kai pagal gražų sraunųjį Ne
munėlį važiavome į Bauskę, 
kur vietos savanoriai gaisri
ninkai pasikalbėti apie praė
jusių metų laimėjimus ir rū
pesčius pakvietė kolegas iš 
Estijos Valgos ir Lietuvos 
Biržų rajonų.

Susirinkus į jaukią Baus
kės profesionaliosios prieš
gaisrinės dalies salę, pakal
bėti buvo apie ką. Gaisrų, 
deja, dar pasitaiko. Vaikų 
žaidimas degtukais, suaugu- 

■ šiųjų neatsargus elgimasis su 
ugnimi, rūkymas, kitos prie
žastys . . . Žinoma, dabar 
gaisrui pažaboti visur yra 
ugniagesiai profesionalai, 
valdantys galingą techniką. 
Jie ir grumiasi su ugnimi. 
Bet savanorių ugniagesių 
reikšmė nuo to nesumažėja. 
Jie privalo būti pirmieji — 
jiems patikėta gaisrų profi
laktika.

Senos gražios profilaktinio 
darbo tradicijos Lietuvoje, 
taip pat Estijoje, kur nese
niai pažymėta 120 metų su
kaktis, kai įkurta Tallinno 
savanorių gaisrininkų drau
gija. Na, o susipažinti, ką 
šioje srityje nuveikė latviai, 
buvome pakviesti į Bauskės 
kraštotyros muziejų, kur vy-

salėse — fotonuo- 
piešiniai, sienlaik-

ko priešgaisrinės apsaugos 
paroda.

Trijose 
traukos,
raščiai, rankdarbiai, padary
ti jaunų; 
ugniagesį 
lių, medalių rinkiniai. Dėme
sį ypač atkreipia kolekcija, 
kurią per ilgus metus surin
ko Bauskės savanorių gaisri
ninkų draugijos kaminkrėtys 
Guntis Putninis. Pašto ženk
lų, vokų, 
traukų, ženkliukų, medalių, 
degtukų 
ma — pr 
visame 
siais laikais.

G. Putpinio kolekcijoje ma
tome, kaip, kokiomis priemo
nėmis ga: 
davo pri 
čių, kokia gaisrų gesinimo 
technika yra įvairiose pasau
lio šalyse dabar. Iš ekspona
tų sužinai, kad, gelbstint 
Leningradą nuo gaisrų, hitle
rininkų blokados metu žuvo 
apie 800 ugniagesių. Mažieji 
meno kariniai pasakoja ir 
tai, kaip 
mus, gy 
se Europos šalyse.

Žiūrinėjant G. Putninio ko
lekciją, 
spaudos, 
pusišku 
TSRS”, 
priešgaisriniame profilakti
niame d 
vau j a ir 
aukštybi 
milžiniš 
masyvai 
moso ja 
pranešta 
nojančią

Biržų 
kų draugijos tarybos pirmi
ninką Kpstą Kuginj sudomi
no prizą 
lės bei 
kurių p 
gaminama.

Aptarę nuveikius darbus, 
trijų respublikų savanoriai 
gaisrinin|kai numatė ir atei
ties veiklą, naujus susitiki
mus.

ų Bauskės rajono 
ų, vitrinose ženkle-

atvirukų, fotonuo-

dėžučių etikečių te- 
iešgaisrinė apsauga 
pasaulyje įvairiau-

isrus žmonės gesin- 
eš daugelį šimtme-

i fašistai degino kai- 
venvietes okupuoto-

kuri, pasak Latvijos 
apimtimi ir įvairia- 

mu yra vienintelė 
sužinojome, jog

larbe aktyviai daly- 
kosmonautai. Juk iš 

ių geriausiai matyti 
ki planetos miškų

Ir kaip tik iš kos- 
j daug kartų buvo 
į Žemę apie įsilieps- 
taigą.
savanorių gaisrinin-

, atminimo dovanė- 
teminiai ženkliukai, 
las kaimynus daug

Bimbos pagerbimą- 
nutariau savo pa- 

šreikšti pagalba 
laikraščiui.

$30, kad mūsų 
dar ilgai gyvuotų o

Laiškai
Gerbemoji

Perskaičiusi 
apie A.
minėjimą 
garba 
“Laisvės’

Siunčiu
“Laisvė”
A. Bimba liks mūsų prisimi
nimuose.
laikraštyje aukotojų skai
čiaus pavardes prašau įdėki
te ir maro pavardę su visais 
kartu. Linkiu Jums asmeniš
kai geros sveikatos, su pa
garba.

Kuomet dėsite j

Johanna Demikis
Worcester, Mass.
per R. Trakimavičius
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IŠ MEMORALINIO ATSISVEIKINIMO 
SUSIRINKIMO SU ANTANU BIMBA

IN APPRECIATION
I would like to thank the 

committee members — 
Amelia Yuskovic, Paul Ven
ta and Naste Buck for orga
nizing the memorial meeting 
for Anthony Bimba in “Lais- 
vė’s” hall, Saturday, May 21.

I would also like to thank 
all the speakers and partici
pants in the well conducted 
and good program.

Speakers were: Rudolf Ba- 
ranik, Ksavera Kaross, He
len Esker, Katharine Pet
rick, Naste Buck, Eva Miza- 
ra, Erasmus Nuuma, John 
Valaitis, Sigitas Krivickas, 
Vaclovas Sakalauskas, Paul 
Venta and Almus Šalčius.

Beautiful singing was by 
New York Aido Chorus and 
soloists Victor Becker, Ame
lia Young and Aldona De- 
vetsco.

Aldona Anderson played 
piano solo and accompanied 
soloists. Mildred Stensler 
conducted the chorus and 
accompanied soloists.

I would also like to thank 
Nellie Venta and Aldona Ka
tinas for taking care of re
freshments and thanks for 
everyone else who helped to 
make Anthony Bimba’s me
morial meeting successful.

Use Bimba

FAREWELL
The following words were 

said by Use Bimba at the 
memorial meeting for Antho
ny Bimba:

Thank you for coming here

today to honor the memory 
of our beloved leader Antho
ny Bimba.

All of us had a part in his 
life. He was an editor of our 
paper “Laisvė” for almost 60 
years, he wrote many books, 
he edited the magazine Švie
sa for over 40 years, he was 
a speaker, an organizer and 
most of all he was our friend, 
our sincere friend. Whatever 
concerned us, concerned 
him.

Anthony Bimba had a long 
and very productive life. It 
wasn’t an easy life, but it 
was his life. He had no camp 
David or a ranch to go to for 
rest or relaxation. He lived 
in a crowded city all of his 
adult life. His only relaxation 
was playing golf on city 
courses and going fishing in 
later years of his life.

Anthony Bimba was a very 
strong person, that is why 
he was able to accomplish as 
much in his life as he did. 
His convictions were very 
strong. He believed in what 
he was doing and what he 
was doing he did it not for 
power, fame or money; he 
did it because he felt the 
need for it, he knew his 
responsibility; he did it be
cause of his love for all the 
people. He worked hard and 
fought hard to help make 
this world a better place for 
us to live in . . .

Anthony Bimba is gone, 
but in our hearts and minds 
he lives on and on . . .

Ne visi, kurie kalbėjo atsisveikinant su A. Bimba 
buvo pasirašę kalbą. Bet tie, kurie skaitė iš rašto, čia 
perspausdiname.

IŠLYDINT 
ANTANO BIMBOS 

PALAIKUS
Draugės ir draugai: Anta

no Bimbos bendražygiai, bi
čiuliai ir pažįstami:

Nors velionies Antano 
Bimbos palaikus urnoje jo 
našlė Ilse išveža į Lietuvą, į 
gimtąją jo žemę, bet jo 
atminimas kaip žurnalisto, 
ilgamečio “Laisvės” redakto
riaus, Amerikos pažangių 
lietuvių organizatoriaus, šau
naus komunisto internacio
nalisto pasilieka pas mus ir jį 
puoselėsime iki paskutinio 
mūsų atodūsio visuomeninia
me judėjime.

Antano Bimbos atminimas 
pasilieka ne tik pas mus, jo 
atminimas pasilieka visiems 
laikams Amerikos pažangių 
lietuvių kovų istorijoje. Jo 
vardas niekad nebus pamirš
tas ir Amerikos klasių kovos 
istorijoje. Kaip lietuvis ir 
šaunus komunistas interna
cionalistas Antanas Bimba 
nueitame visuomeninės veik
los kelyje labai giliai įmynė 
savo pėdsakus, kuriuose lai
ko dulkės vargiai užpustys. 
Daug Antanas Bimba davė 
mums, emigracijoje lietu
viams, daug Antanas Bimba 
davė Amerikos darbininkų 
klasei, nemažai Antanas 
Bimba davė ir lietuvių tau
tai, nors nuo jos jį skyrė 
platūs Atlanto vandenys.

Antanas Bimba gyveno ne 
sau, jis gyveno mums, emi
gracijoje pažangiems lietu
viams, jis gyveno tarptauti
niam proletariatui, gyveno 
žmonijos pažangai, vedančiai 
darbo liaudį į visuotiną tai
kos, demokratijos ir socializ
mo pergalę, jis visa esybe 
buvo atsidavęs marksizmo- 
leninizmo idėjoms. Štai kodėl 
čia susirinkote, štai kodėl jo 
palaikus priima didžiuodama
si savo tėvynainiu gimtoji jo 
žemė.

Gaila, kad dėl nemažo nuo
tolio, mes čikagiečiai, laik
raščio “Vilnies” darbuotojai, 
rėmėjai bei skaitytojai, ne
galime in persona dalyvauti

su jumis niujorkiečiai, lais- 
viečiai šiame suėjime, skirta
me išlydėjimui Antano Bim
bos palaikų į jo tėviškę. 
Tačiau būkite tikri, mūsų 
jausmai bei mintys drauge 
su jumis šiame liūdesio mo
mente, nes velionis Antanas 
Bimba buvo lygiai brangus ir 
mums vilniečiams, kaip jums 
laisviečiams.

Ačiū.
“Vilnies” redaktorius

S. J. Jokubka

ATSISVEIKINANT
SU A. BIMBA

Rytoj vakare Skandinavi
jos linijos orlaivis pakils iš 
New Yorko aerodromo ir 
trauks į Rytus per platųjį 
Atlantą. Per pačią pirmą 
minutę, dar orlaiviui pilnai 
nepakilus, jis perskris Ja- 
maicos įlanką — kaip tik 
tuos įlankos vandenis, ku
riuose Antanas Bimba per 
ilgą metų eilę kas sekmadie
nio rytą išplaukdavo žvejoti. 
Užu tos įlankos platusis 
Amerikos žemynas, kuriame 
draugas Antanas praleido 
beveik septynius dešimtme
čius, visą savo subrendusį 
gyvenimą.

Anądien marksistinių stu
dijų mokykloje prie knygų 
lentynos pastebėjau jauną 
merginą. Ji peržiūrėjo išsta
tytas knygas ir pradėjo per- 
vartinėti vienos knygutės 
puslapius. Pastebėjau: tai 
buvo “The Molly Maguires”, 
istorija apie ankstyvą kovin
gąją airių kilmės Amerikos 
mainierių uniją, autorius An
tanas Bimba. Dabar, kuomet 
mūsų Antanas simboliškai 
grįžta į savo gimtinę Lietuvą 
galutinam poilsiui, jis palieka 
čia ne tik jam taip pažįsta
mos įlankos vandenis ir ne 
tik jauną studijuojančią 
marksistę, bet daug daugiau. 
Antanas Bimba dėjo pama
tus, redaguodamas lietuvių 
siuvėjų laikraštį “Darbas”, 
dabar galingai Amalgamated 
Clothing Workers unijai, 
prie kurios priklauso visų 
kilmių ir rasių darbininkai.

Antanas Bimba paliko savo 
svarbius užsitarnavimus mū
sų Vidurvakarių industrinia
me centre, Clevelande, kur 
jis vienu metu darbavosi 
kaip partijos organizatorius 
ir kur jis žymiai prisidėjo 
prie CIO unijų organizavimo. 
Nuo Naujosios Anglijos 
audyklų iki Pennsylvanijos 
anglies sričių Bimbos istori
nis palikimas lieka garbingas 
ir svarbus. Bet virš viso jo 
gyvenimas čia buvo visomis 
gijomis surištas su pažangių 
Amerikos lietuvių gyvenimu. 
Kiek kartų čia pat, šioje 
kuklioje salėje mes klausė
mės draugo Antano, jo nepa
laužiamo, logiško, kovingo 
balso. Pesimizmas jam buvo 
nepažįstamas sąvoka ir žodis 
poilsis neegzistavo jo leksi
kone. Štai jo paties žodžiai iš 
trumpų autobiografinių 
bruožų:

Dabar, jau, jei taip galima 
išsireikšti, įžengus į gyveni
mo saulėlydį, dažnai pagal
voju: Nejaugi nebuvo progos 
gerai atsikvėpti ir pailsėti? 
Per visą gana ilgą laikotarpį, 
beveik nuo dienos, kaip įkė- 
liau koją į Amerikos žemę, 
neatsimenu nė vienos dienos, 
kad būčiau buvęs be kokio 
nors rūpesčio, be kokios nors 
veiklos ir atsakomybės. 
Taipgi neatsimenu momento, 
kad kada nors, netgi tais 
audringais kovų laikotar
piais, kuomet, kartais padė
tis atrodydavo baisiai tamsi, 
būtų kilusi mano galvoje 
mintis: mesiu, pasitrauksiu, 
tegu kiti ima atsakomybę. 
Toks supratimas nesuderina
mas su mano prigimtimi.

Pirmą vasarą šioje šalyje, 
1913 metais, dirbdamas ne
pakeliamose sąlygose New 
Jersey Burlingtono plieno 
liejykloje jaunasis Antanas 
svajojo apie jo gimtinio kai
mo Valaikiškio vėsų ežerą ir 
žalias lankas. Dabar jis grįž
ta į tą gimtąjį Aukštaitijos 
kampą, į Lietuvą, į socialisti
nę Lietuvą, kurios meilė nie
kad neužgęso jo širdyje. Bet 
jis nepalieka ir Amerikos, jo 
naujosios tėvynės, už kurios 
darbo žmonių gerbūvį jis 
kovojo visą gyvenimą. Kada 
nors, kai Amerikos liaudis 
turės galią, ji pagerbs savo 
tikrą sūnų — Antaną, An
thony, Bimbą.

Rudolfas Baranikas

ANTANAS BIMBA
Labai sunku kalbėti apie 

Antaną ne todėl, kad nėra 
kas sakyti, bet, kad jo tiek 
daug nuveikta. Tiesa jo gy
venimo pabaiga mus čia su
kvietė, todėl mes pagerbsim 
jo gyvenimą. Mirtis nereiš
kia galą, neįtraukia jo už- 
mirštin. Jo talentas ir darbas 
sukūrė tvirtą barikadą prieš 
užmirštį. Tiesa jo mirtis mū
sų nelaimė ir gailestis vi
siem. Jo kūrybinė darbuotė 
tai patikimas šaltinis lobio. 
Jis buvo autoritetingas žmo
gus, nuoseklus kovotojas, 
aktyvus pažangaus darbinin
kų judėjimo vadas. Jis para
šė tūkstančius straipsnių 
darbininkų spaudai ir su virš 
20 knygų ir brošiūrų.

Kuomet menininkas, 
skulptorius bei rašytojas su
kuria didelį paminklą tai pats 
menininkas tampa nacionaliu 
produktu ir turi būti už tai 
pagerbtas. Antanas buvo 
toks menininkas. Pažvelgus į 
jo gyvenimo darbuotę ir jo 
paliktą turtingą raštų archy
vą, tą galima pavadinti loby
nu kurį mes turime plačiau 
tyrinėti ir iš jo pasimokinti. 
Šiame pasaulyje kuris nuola
tos keičiasi Antanas permatė 
tą pasaulį ir jo visą blogą ir 
tikėjo, kad darbo žmonės su 
laiku pakeis, kaip žmonės 
pakeitė šeštą dalį pasaulio 
gyventojų būklę 1917 metais 
Rusijoje.
Antano darbų įtaka yra 
mums dalis turtingo paveldė
jimo. Jo ilgų metų darbuotė 
ir gilios mintys išdėstytos jo

raštuose. Tas reikalauja gi
laus mąstymo dabartiniam 
mūsų nuolatos pasikeičiusia- 
me pasaulyje.

Mūsų mylimas Antanas pe
rėjo į istoriją. Per su virš 60 
metų dekadų darbuotės mū
sų tarpe jis mums teikė 
giedrią drąsą savo vadovybe. 
Jo gyvenimas praleistas 
žiaurios kovos pavojuje už 
žmogaus teises, bet jis vis 
pasiliko humaniškas ir jau
nas dvasioje.

Antanui kaip ir kitiem imi
grantam pradžia gyvenimo 
Amerikoje buvo sunkus dar
bas, bet noras įsigyti mokslo 
kurio jis siekė sunkiausiose 
aplinkybėse.

Antanas gyveno ir veikė 
tuo laikotarpiu kuomet vyko 
stambūs pasauliniai, istori
niai lūžiai* kaip įsikūrimas 
Tarybų Sąjungos ir kitų so
cialistinių respublikų, jų tar
pe ir Tarybų Lietuvos. Jo 
nuveikti darbai ir raštai kai
po Marksisto-Komunisto įsi- 
briežė į abelnai JAV ir visos 
lietuvių išeivijos istoriją. Jo 
raštai “Istorija klasių kovos 
Amerikoje”, ‘‘Molly Ma
guires”, “Religija ir Piktada
rybės” ir kiti mokė suprasti 
istorinius įvykius, kurie prisi
dėjo prie platesnio supratimo 
istorijos. Todėl jis gabus 
proletarinis rašytojas.

Antaną už jo raštus ir 
kalbas persekiojo ir JAV ka
pitalistų inkvizitoriai,ne sykį 
areštavo ir įkalino. Mes tad 
galime įvertinti jo gyvenimą 
pagal jo visą darbuotę, drau
gystę ir kovas už žmonių 
teises.

Amerikos revoliucijos ar
chitektas Tom Paine* rašyda
mas apie Ameriką rašė: “Pa
saulis mano šalis, visa žmoni
ja mano broliai, kova už 
gerbūvį mano tikėjimas”. 
Tokia deklaracija palietė ir 
Antano širdies stygą ir jo 
viso amžiaus darbuotė buvo 
tam skirta. Nelengvi buvo 
tie kovų metai.

Kuomet artistas, skulpto
rius ar rašytojas sukuria 
paminklą, tai ne tas produk
tas, bet pats artistas pasilie
ka nacionalis paminklas. Mes 
turime tokį • nacionalį pa
minklą—Antaną.

Mes visi esame paveldėto
jai jo nenuilstamos darbuo
tės. Mes kurie jį pažinome, 
jis praturtino ir mūsų gyve
nimą. Tas mus skatina nepa
liauti darbuotis išpildymui tų 
siekių ir idealų.

Aš jaučiu tam tikrą pasi
tenkinimą pažindama tokią 
ypatą kuris buvo mūsų visų 
draugas. Jo palikimo mums 
niekas negali atimti. Tai mū
sų visų paveldėjimas. Tas 
paveldėjimas mums lieka di
dele atsakomybe atsiekimui 
tų idealų.

Jis tūlą laiką buvo ligų 
prispaustas t bet jo ištvermė 
ir pasiryžimas buvo gyventi, 
nes daug darbų neatlikta.

Taip, Antanas priklausė vi
sam pasauliui. Jis savo dar
buose turėjo daug draugų 
pasaulyje. Jis visuomet ban
dė surasti gyvenimo reikšmę 
ir ją perduoti mums. Jis 
buvo realistas ir mylėjo žmo
nes. Mums liko matuoti jo 
gyvenimą pagal darbuotę ku
rią jis atliko.

Mes džiaugiamės, kad jo 
gimtinė Tarybų Lietuva 
priims jo palaikus. Tėvynė jį 
gerbė ir mylėjo už jo nenuils
tamą darbuotę ir jam buvo 
suteikus garbės atžymėji- 
mus.

Mes šiandien čia susirin
kom pagerbti Antano gyve
nimą ir sutvirtinti ryšius 
tarpe mūsų visų. Geresnės 
pagarbos Antanui suteikti 
negalime kaip tęsti jo dar
buotę už taiką ir geresnį 
gyvenimą visai žmonijai.

Ksavera Karosienė
Dear Ilse — There are 

many of us who share your 
sorrow. Perhaps the burden 
of your grief will become less 
heavy for we pledge you, as

a comrade that in his memo
ry we will continue our 
work — partly his work to 
honor his memory.

Yes, Anthony is gone, but 
the cause he worked for lives 
on and we shall work to 
implement his ideals — life 
or death not withstanding.

Ksavera

Our Editor Mikel Nukk of 
our Newspaper “Uus Ilm” is 
not able to be with us to bid 
Anthony BIMBA are well to 
his journey home.

His great Achievements in 
the Labor Movement as Or
ganizer, Writer, Newspaper 
Editor will stay in History 
forever.

He received from the So
viet Union and his Homeland 
the highest Citation of 
Achievement as Organizer in 
the Labor Movement.

His Leadership reflected 
also Estonians politically and 
ideologically until his sick
ness curtailed his activities.

We need Anthony today to 
help us fight for Peace, to 
eliminate the dangers of War 
all over the world.

We wish him farewell to 
the flight home for perma
nent Rest.

Erasmus Nuuma
“Uus Ilm” Management

Washington. — Amerikos 
ir Panamos santykiai pasta
ruoju laiku labai pablogėję 
dėl to, kad JAV savo karinę 
bazę Panamoje naudoja gink
lų transportui į Salvadorą ir 
įvairioms teroristinėms misi
joms Centrinėje Amerikoje.

Rokas MALIUKEVIČIUS
Gegužės 10 d., eidamas 53- 

uosius metus, mirė Partijos 
istorijos instituto prie LKP 
CK direktoriaus pavaduoto
jas moksliniam darbui, Lietu
vos TSR nusipelnęs kultūros 
veikėjas, TSKP narys nuo 
1957 m. Rokas Maliukevi
čius.

R. Maliukevičius gimė 
1930 m. rugpjūčio 16 d. Va
rėnos rajono Latežerio kaimo 
mažažemio valstiečio šeimo
je. 1950 m. jis baigė Druski
ninkų vidurinę mokyklą, o 
1955 m, Vilniaus valstybinio 
V. Kapsuko universiteto žur
nalistikos specialybę.

Nuo 1951 m. R. Maliuke
vičius dirbo Partijos istorijos 
institute iš pradžių jaunes
niuoju. o paskui vyresniuoju 
moksliniu bendradarbiu. 1965 
m. jis buvo paskirtas institu
to direktoriaus pavaduotoju.

R. Maliukevičius dalyvavo 
parengiant spaudai lietuvių

marksizmo-leninizmo 
ų veikalus, jų tarpe K.
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Vilniaus valstybinis V. Kapsuko universitetas

Lietuvos TSR „Žinijos" draugija
Vilniaus “'Liesa”

DIDŽIOSIOS PERGALĖS PAMOKOS
38 kartus pasaulis, kurį 

išgelbėjo nemirtingas tarybi
nės liaudies žygdarbis, pami
nėjo didžiosios pergalės prieš 
fašizmą dieną.

Naujos žmonių kartos, ga
linčios dirbti ir kurti naują 
gyvenimą taikos sąlygomis, 
neturi užmiršti rūsčios istori
jos pamokos. Antrasis pa
saulinis karas buvo pats sun
kiausias ir baisiausias istori
joje. Jame žuvo 50-55 milijo
nai žmonių. Bendra sunaikin
tų materialinių gėrybių vertė 
sudarė daugiau kaip 316 bili
jonų dolerių ano laiko kaino
mis. Karo išdavoje tarybinė 
liaudis neteko 20 milijonų 
savo sūnų ir dukterų ir apie 
trečdalį nacionalinio turto.

Nugalėjus fašizmą, žmonės 
suprato, kad jie privalo glau
džiai susitelkti vardan tai
kos, nuslopinti militarizmo ir 
agresijos jėgas. Tačiau šis 
siekimas tuoj po karo susidū
rė su įnirtingu imperializmo 
ir, visų pirma, JAV, pasi
priešinimu. JAV, pasitelku
sios karines-politines ir eko
nomines priemones, mėgino 
pasiekti “PAKS-Amerika- 
na”, kaip tai pavadino patys 
Amerikos veikėjai, kitais žo
džiais tariant, norėjo per
tvarkyti pasaulį taip, kaip to 
siekė Washingtonas.

Visiems gerai žinoma, kad 
istorija pasijuokė iš tų pa
stangų. Socializmas parodė 
visam pasauliui savo nenuga
limą jėgą įnirtinguose susirė
mimuose su imperializmu. 
Socialinių revoliucijų smūgių 
verčiama, kapitalizmo vieš
patavimo sfera nuolat siaurė
ja. Likusioje kapitalistinio 
pasaulio dalyje galinga jėga 
tapo darbininkų ir komunistų 
judėjimas. Sugriuvo koloniji
nės imperijos, ir aktyviais 
istorinio proceso dalyviais 
tapo dešimtys anksčiau sle
giamų ir engiamų nacijų. 
Daugelis jų pasirenka socia
listinio vystymosi kelią.

Atsižvelgiant į tai, juokin
gai atrodo Reagano adminis
tracijos mėginimai savaip pa
sukti istoriją ir pakreipti 
savo naudai jėgų santykį 
ginklavimosi varžybose. Wa
shingtone atvirai ruošiami 
planai pasiekti karinę per

svarą prieš TSRS ir kitas I tų maždaug užtikrinta lygy 
Jungtinės bė tarp TSRS ir NATO kaipsocializmo šalis.

Valstijos, — pareiškė TSKP 
CK Generalinis Sekretorius 
J. Andropovas, — įžūliai 
kišasi į kitų valstybių reika
lus, siekdamos primesti joms 
amerikietišką gyvenimo bū
dą, o iš esmės — mėgina 
įsiviešpatauti pasaulyje. Štai 
tikroji kerojančio blogio šak
nis, blogio, keliančio grėsmę 
pačiam žmonių gyvenimui”.

Žmonijos protas ir sąžinė

pagal
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ūžtais .
lygybę būtų pasiekta, žymiai 
sumažinus ginklavimąsi.

Konstruktyvius tarybinius 
pasiūlomus dabar remia ne 
tik plati visuomenė, bet ir 
kai kurie Vakarų Europos 
valdančiųjų sluoksnių atsto-

vidutinio 
uolinio ginklo

nuotolio 
nešėjus, 
ir lėktų- 
k rę vinių 

4 juose skaičių, Ir, ,šį
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i nūs ginklavimąsi.

priešinasi pašėlusiems ir nu
sikalstamiems branduolinės

vai, siekiantys atsiriboti nuo 
Washingtono politikos.

konfrontacijos variantams. 
Kaip tik dėl to tokį didžiulį 
rezonansą visame pasaulyje 
sukėlė naujos taikingos ini
ciatyvos, kurias paskelbė 
TSKP CK Generalinis Sekre-

Vakarų Europoje ir Jung
tinėse Valstijose vis stiprė
jantis antikarinis judėjimas 
prieš beprotišką Washingto
no kursą — akivaizdus įrody
mas, kad karo pamokos ne-

torius J. Andropovas, ir ku
riose giliai įvertinama šiuo
laikinė tarptautinė padėtis, 
nužymima žmonijos išvadavi
mo nuo branduolinio karo
grėsmės programa.

Gegužės 3 d. draugas J. 
Andropovas iškėlė dar vieną 
svarbų pasiūlymą — susitar
ti .dėl branduolinių potencialų 
Europoje lygybės tiek pagal 
nešėjus, tiek ir pagal kovi
nius užtaisus, atsižvelgiant, 
žinoma, į atitinkamas Angli
jos ir Prancūzijos ginkluotes. 
Realizavus šį pasiūlymą, bū-

nuėjo veltui.
Yra dar viena ypač svarbi 

tarybinės liaudies Didžiaja
me Tėvynės kare pamoka. 
1941-1945 metais socializmas
išlaikė tokj sunkų išbandy
mą, kurio niekad neteko pa
tirti jokiai kitai santvarkai. 
To neturi užmiršti tie, ku
riems sukelia pyktį socializ
mo laimėjimai ir kas iki šiol 
svajoja jį sutriškinti. Pasau
lio socializmo sistema, atsira
dusi po antrojo pasaulinio 
karo — galingas ir patikimas 
taikos ramstis. VI. Burbulis

Nuotraukoje: Vilniaus senamiesčio vaizdas.
A. Sabaliausko nuotrauka



t TAS PUSLAPIS

Rankų sušildytas medis
G r i n k i š k i e č i o liaudies 

meistro Andriaus Urbos var
das ir jo medžio drožiniai 
šiandien žinomi toli už Lietu
vos ribų. 1979 metais jo dar
bai pirmą kartą pateko į 
Maskvą — i sąjunginę liau
dies meistrų dirbinių parodą, 
kur pelnė TSRS kultūros 
ministerijos, TSRS dailės 
akademijos ir TSRS dailinin
kų sąjungos diplomą. Tais 
pat metais jo “Muzikantai” 
iškeliavo j Paryžių . . .

Urbos vaikystė prabėgo 
piemenaujant. Buvo jau pra
mokęs skaityti ir rašyti, ir 
tėvai nutarė, kad Andriui 
reikia imtis amato, nes šei
moje augo penki vaikai. Še
šiolikmetis jaunuolis išvyko 
pas tuomet žinomą stalių. 
Tik keturis mėnesius tepasi
mokė, bet kaimynai greit 
įvertino jaunojo meistro ran
kas; vienas po kito rikiavosi 
mediniai kibirai, rateliai, o 
vakarais Andriui vis neduo
davo ramybės mintis sumeis- 
truoti vežėčias. Po kelerių 
metų jau beveik nebuvo ap
link Grinkiškį kaimo, kuria
me nerastum Urbos darytų 
vežėčių ar brikelio . . . Da
bar jau Andrius ir pats kitus 
mokė amato.

Kai Lietuvoje ėmė kurtis 
kolūkiai, Andrius Urba vie
nas pirmųjų atnešė pareiški
mą. Darbo kolūkyje staliui 
netruko, tad darbavosi tol, 
kol leido jėgos. Paskui išėjo į 
pensiją. Sunkesnio darbo im
tis nebeleido sveikata, bet 
visą laiką juto, kad rankos 
prašyte prašosi užsiėmimo. 
Pavartė sykį pasipainiojusį 
medžio gabalą, susirado kal
tą ir ėmė drožti. Neturėjo

I jokio užmanymo, tiesiog ran- 
I koms darbo davė. Išdrožė 
I mergaitės veidą, labai jau į 
I dukterį panašus pasirodė. 
Patiko, tik ilgai niekam nero
dė.

Nepakartojamus jausmus 
kėlė netikėtai prakalbintas 
medis. Netrukus atgimė pie
menukai iš vaikystės dienų, 
kerdžius, zuikis, sodinantis 

i kopūstus. Kaskart vis labiau 
I traukė senąjį stalių naujas 
! užsiėmimas.

Radviliškio rajono kultūros 
į darbuotojai, pastebėję Urbos 
j talentą, pasiūlė dalyvauti ra- 
| jono liaudies meistrų dirbi

nių parodoje. Salia gerai 
žinomų audėjų, mezgėjų, ki
tų auksarankių darbelių, žiū
rovai pirmą kartą pamatė ir 
Andriaus Urbos skulptūrė
les. Ne tik pamatė, bet ir 
įvertino. Gal kiek pavėluotai 
prabilęs talentas atkreipė ir 
specialistų dėmesį.

Žinomas respublikos skulp
torius Aloyzas Toleikis, ge
rai susipažinęs su liaudies 
meistrų menu, daugelį me
džio drožėjų pažįstantis as
meniškai, sako:

— Turime šimtus medžio 
drožėjų, tačiau Urba iš visų 
jų išsiskiria. Tai unikalus

“LAISVĖ

Dirbtinis 
kraujas

Anesteziologų konferenci
joje Niu Orieane (JAV) 
pranešta, kad amerikiečių 
gydytojai operacijos metu ir 
po operacijos sėkmingai pa
naudojo transfuzi jai dirbtinį 
kraujų. Si neorganinė me
džiaga, kurių sudaro pir
miausia fluoro junginys, o 
skiedinio funkcijas atlieka 
skystas angliavandenilis dė
kai Inas (perfluordekalinas), 
sukurta Japonijoje. Dirbtinis 
kraujas, pa vadintas fluozo- 
liu, primena pienų, jis sėk
mingai atlieka vienų svar
biausių natūralaus kraujo 
funkcijų — pristato deguonį 
į bet kurių organizmo vietų, 
be to, esant kraujo užkrėti
mui, pašalina iš organizmo 
nuodus. Jis ne toks tirštas 
kaip natūralus kraujas, to
dėl tinka ligoniams, kurių 
kraujagyslės susiaurėjusios. 
Fluozolį galima užšaldyti ar
ba skubiai atitirpinti mikro
bangų krosnelėje. Dirbtinį 
kraujų operacijai galima pa
ruošti per kelias minutes. 
Vis dėlto, specialistų nuo
mone, fluozolis nėra tobulas 
kraujo pakaitalas. Jis skir
tas tik laikinam naudojimui 
ypatingais atvejais.

reiškinys Lietuvos drožėjų 
tarpe. Kiek išilgintos propor
cijos, plokščia skulptūrų for
ma daro jo kūrinius nepakar
tojamus, nors visi jie harmo
ningi ir labai liaudiški.

Daugelio savo darbų meis
tras seniai nebematė, nes jie 
keliauja po įvairiausias paro
das, pelnydami diplomus, 
garbės raštus, prizus . . .

Meistrui iš Grinkiškio jau 
aštuoniasdešimt dveji metai. 
Žinoma, nebe ta sveikata, 
jėgų vis mažiau, tačiau An
drius Urba neišleidžia kalto 
iš rankų: drožinių, kurie 
džiugina žiūrovus parodose, 
vis daugėja.

Jonas Ruminas
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TARYBŲ LIETUVOJE

TAS SODŲ BALTUMASI R. Rakausko (Kaunas) nuotr.

MARKSO 
DUKTERYS

1844 m. gegužėj 1 d. Paryžiaus Sen-Zermeno priemiesty 
je, mažame kukliame butelyje, filosofijos daktaro Karlo Mark
so ir jo žmonos Ženės fonVestfalen šeimoje gimė pirmoji 
duktė, kuri buvo motinos garbei pavadinta Zene.

2EN£ ELEONORA

Septyniolikos metų Zene buvo daili, 
grakšti mergaitė su juodomis blizgančio
mis garbanomis, rusvu veidu, juodomis 
ak'mis. Ir išvaizda, ir proto sandara ji 
buvo panaši j tėvų. Marksas jų labai 
mylėjo „Tai geriausias ir gabiausias 
vaikas pasaulyje", — rašė jis Engelsui.

Markso šeimoje pagrindinė pokalbių 
tema buvo einamiej politikos įvykiai ir 
svarbiausia — darbininkų judėjimas. 
Mergaites buvo nuolatinės tų pokalbių 
liudininkės ir nuo mažens išmoko su
prast', kas yra laisvė ir nepriklausomy
bė, su motinos pienu įsiurbė neapykantų 
kapitalistinei priespaudai.

Zene, dar paauglė, domėjosi Markso 
veikalais ir netgi pačiu sunkiaus'u laiko
tarpiu, kada sergant motinai vaikai bu
vo išsiųsti pas Libknechtų, laiškuose ji 
domisi, kok oje padėtyje knygos „Po
nas Fogtas" reikalai, o kada 1867 me
tais pasaulį išvydo „Kapitalo" I tomas, 
Zenė džiaugsmingai sveikino šį įvykį.

1864 m. mirus motinai, Marksas gavo 
savo palikimo dalį ir išs nuomavo naujų 
butų. Jis buvo apstatytas geriau, kiek
viena mergaitė gavo po kambarį, ir 
Zenės kambarys tapo Šekspyro galerija 
— tiek daug ten buvo Šekspyro knygų 
ir portretų.

Zene jrengė puikių oranžerijų, kurioje 
augo jvair'ausių retų augalų, ir tai oran
žerijai netgi Markso giminaitis Juta, gy 
venęs Gerosios Vilties iškyšulyje, siuntė 
Zenei sėklų.

„Zene savo oranžerijoje įreng'a. . . ka
bančius Semiramidės sodus", — pasa
kojo jos motina.

Zene iš tiesų jrengė nedidelį kabantį 
sodų, kuriame buvo daugybė gėlių, su
darančių puikių atspalv ų gamų, prade 
dant balta ir baigiant ryškiai raudona.

Trumpam laikui Markso šeimos gyve
nimas naujame name pagerėjo. Pas mer
gaitei susirinkdavo jaunimas, buvo ren
giam vakarai, švenčiamos gimimo die
nos

LAURA

Talentinga buvo ir antroji Markso 
duktė Laura. Už pasiekimus gimnastiko
je, o ypač jojime, ji gavo pravardę 
„Jojikė", ypač atitiko jų pravardė „Poe
tė". Archyve saugomas sųsiuvinis su 
eilėraščiais anglų kalba; be to, ji dar 
jaunystėje vertė Heinę, Gėtės „Faustų" 
ir kitus vokiečių poetus j anglų kalbų. 
Penkiolikos metų Laura bando j anglų 
kalbų 'šversti Engelso knygų „Darbinin
kų klasės padėtis Anglijoje".

Laura taip pat buvo Markso sekreto
rė. Iš pradžių visas sekretorės pareigas 
pildė Markso žmona. Kai paaugo dukte
rys, jos pradėjo padėti motinai, kiek- 
v'ena mielai ėmėsi sekretoriauti. Laura 
gavo bilietų j Britanijos muziejaus bib
liotekų ir lydėdavo ten Marksų, padėda
ma jam daryti išrašus ir juos susistemin
ti. J tvarkė Markso korespondencijų.

Laura pasižymėjo dideliu vikrumu. Ko 
ji besiėmė, viskų darydavo gerai ir grei
tai. „Nuostabu, kad Laura visur vieno
dai puiki — ir jūroje, ir virtuvėje, ir 
Britanijos muziejaus skaitykloje, ir po
kylyje", — rašė apie jų motina. Ir pati 
ji buvo labai graži.

„Skaistaveidė blondinė su vešliais 
garbanotais plaukais, kurie žėrėjo auksu, 
tarytum juose nuolat atsispindėjo nusi
leidžianti saulė", — kaip prisimena 
Lafargas. Ji turėjo didelį pasisekimų, bet 
pati likdavo abejinga daugybe’ garbin
tojų. Ne vienas pretendentas jau gavo 
ryžtingų atsakų, kol Markso namuose 
pasirodė jaunas kreolas Polis Lafargas. 
Už politinę ve'klų, už dalyvavimų tarp- 
taut'n’ame studentų kongrese Lježe La
fargas buvo pašalintas iš Paryžiaus univer
siteto ir tęsė mokslų Londone. Bendrau
damas su Marksu, jis tapo išs'lavinusiu 
marksistu ir vėtau vienu iš artimiausių 
Markso bendražygių jo revoliucinėje 
veikloje, vienu iš Prancūzijos darbininkų 
partijos įkūrėjų.

1866 m. rugpjūčio 6 d. Laura susižie
davo su Lafargu.

Kaip ir jos seserys, Eleonora gerai 
mokėsi, žavėjosi gimnastika. Be to, ji 
puikiai žaidė Šachmatais. Eleonora buvo 
labai jautri. Susižavėjusi Marieto jūros 
pasakojimais, ji svajojo, kaip, persiren
gus berniuku, pakliūt' į karo laivų ir 
tapti kapitonu. Ji augo tikra nutrūktgal
vė. Marksas tikino, kad jo žmona apsi
riko, paleidusi į pasaulį Eleonorų mer
gaite, nes Eleonora aiškiai buvo linkusi 
j berniukiškas užmačias. Kitas Eleonoros 
susižavėjimas buvo Valteris Skotas, ir ji 
svajojo apie maišto parengimų Kalnų 
Škotijoje.

Imli mergaitė nepraeidavo nė pro 
vienų reikšmingesnį tų metų įvykį. 1861 
m. prasidėjo pilietinis karas tarp Siaurės 
ir Pietų Amerikos valstijų. Sis karas 
buvo Markso šeimos pokalbių centre. 
Kilnus Linkolno paveikslas ir jo kova 
už negrų išlaisvinimų padarė Eleonorai 
tokį įspūdį, kad ji nusprendė padėti 
Amerikos prezidentui patarimais kariniuo
se reikaluose ir rašė jam ilgus laiškus.

Neeilinis imlus protas, gyvumas, va
lingas, energingas charakter's, platus in
teresų ratas, nepaprastas apsiskaitymas 
buvo būdingi Eleonorai nuo mažens. 
Markso ir Engelso įtaka ir ta aplinka, 
kurioje ji augo, joje formavo kryptingų 
žmogų, mokantį orientuotis įvykių sū
kuryje. 17 metų ji jau buvo ištikima sa
vo tėvo padėjėja ir, kaip vyresnės se
serys, jo sekretore. Vėliau Marksas ra
miai pavesdavo Eleonorai, pavyzdžiui, 
tvarkyti savo korespondencijų, nes, ne
turėdamas laiko, pats negalėjo atsakyti j 
daugybę laiškų. Eleonora kvalifikuotai, 
išsamiai, protingai, su džiaugsmu atlik
davo bet kurių tėvo užduotį.

Tok'os jos buvo jaunystėje. Po to 
sekė kupinas išbandymų kelias, kuriuo 
jos nesvyruodamos ėjo, aukštai iškėlusios 
savo tėvo ir jo bendražygių vėliavų.

Pagal O- Vorobjovos ir I. Slnelnikovos 
knygų „Dočen Marksa" paruošė

R. STANKUTE

“Tarybinė Moteris”

Drenuotos žemės 
didina derliy

Šlapios, pelkėtos ir netin
gesniais metais užmirkstan
čios žemės anksčiau Lietuvo
je sudarė 3.6 milijono hekta
rų arba 58 procentus visos 
Lietuvos teritorijos. Todėl 
melioracijos darbai Tarybų 
valdžios metais įgavo platų 
užmojį.

Šiuo metu Lietuvos ūkiuo
se jau nusausinta 2.8 milijo
no hektarų šlapių ir pelkėtų 
žemių. Daug kur drenuojant 
dirvas įrengiamos ir drėkini
mo sistemos. Laistomos že
mės daugiausia naudojamos 
daržininkystės reikalams.

Melioracija Lietuvoje 
vyksta kompelksiškai — vie
nu metu atliekami visi žemių 
kultūrinimo darbai. Tai drė
kinimo ir sausinimo sistemų 
įrengimas, laukų paviršiaus 
išlyginimas, krūmų iškirti
mas, kelmų pašalinimas, ak
menų surinkimas, esamų ke
lių sutvarkymas bei naujų 
nutiesimas, dirvų pakalkini- 
mas ir kitos priemonės. Per
duodamos ūkiams eksploa
tuoti žemės būna visiškai 
paruoštos intensyviajai žem
dirbystei.

Sukultūrintose žemėse 
išauginami žymiai gausesni 
derliai ir todėl sausinimo 
išlaidos atsiperka per 5-7 
metus, o drėkinimo — per 
nepilnus trejus metus.

Nusausintose žemėse dau
giausia auginami javai, paša
rinės bei techninės kultūros, 
apie trečdalį tokių plotų ski
riama pievoms bei ganyk
loms. Melioruotose žemėse 
išauginama 70 procentų viso 
grūdų derliaus, beveik visi 
linai, cukriniai runkeliai.

Iki 1990 metų numatoma 
baigti drenuoti visas perne
lyg šlapias žemes. Kėdainių 
rajono Antano Sniečkaus ir 
“Rytų aušros”, Panevėžio ra
jono Ėriškių, Kapsuko rajo
no Želsvelės ir kai kuriuose 
kituose ūkiuose jau nudre- 
nuoti ir sukultūrinti visi lau
kai, o žemdirbiai iš vienkie
mių persikėlė į gražias gy
venvietes. Cie ūkiai kasmet 
išaugina po 35-45 centnerius 
iš hektaro grūdų, gauna 
brandžius kitų kultūrų der
lius.

Pastaruoju metu meliora
toriai tobulina bei atnaujina 
anksčiau įrengtas sausinimo 
sistemas, kuria vieningą res
publikos vandens reguliavi
mo sistemą. V. Siudikas

Kaltina
Čilės režimg

London. — Amnesty Inter
national pereitą savaitę pa
skelbė, kad Čilės policija si
stemingai kankina politinius 
kalinius ir kvietė gen. Pino
chet vyriausybę pravesti pil
ną ir nepriklausomą investi- 
gaciją.

CHICAGO, ILL.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

G. Kastantas Budris
Mirė 1973 m. sausio 3 d.

Liūdnai praslinko 10 metų, kaip mane paliko 
mylimas vyras visiems laikams.

Jis gimęs Lietuvoje Tikršlių parapijoje, Mažeikių 
rajone. Palaidojau jį prie pirmosios žmonos Tautiš
kose kapinėse Chicagoje.

Nuliūdime paliko savo sesers sūnų Adolfą Casper 
su žmona, Glendale, Cal.; podukrą Evelyn ir vyrą 
Donald Ellfsen, Elmhurst, Ill., kurie jo neužmiršta 
ir kiekvieną metą jo kapą puošia, padeda gėlių 
vainiką. Aš pati negaliu nuvažiuoti, o jis mano 
mintyje ir širdyje visuomet. Laukiu tos dienos 
kada aš pas Tave ateisiu . . .

Nuliūdusi žmona,
aIdELĖ BUDRIENĖ

St. Petersburg, Florida

PRISIMENAME
BRANGIAS DRAUGES
Jos buvo mūsų organizacijoje. Kiekviena pagal 

savo išgalę darbavosi arba pare 
ir išsaugoti pažangias organizac 
jos, išėjusios iš mūsų eilių į amžinąjį poilsį:

Margareta Alvinienė
J. Augutienė 
Helen Andriks 
Carol Baretela 
Apolonija Bečienė 
Ona Bečienė
S. Bidermanienė 
Mary Brown
L. Butkevičienė
K. Caikauskienė 
Stefanija Cedronienė 
Ona Chernik-Cernevičienė
M. Ciberkienė 
Ona Cibulskienė 
Margaret Cowl 
Katrė Deikus 
Anna Deps 
Ona Dobinienė 
D. Galinauskienė 
Aldona Gray-Kazokytė 
I. Jackim
O. Janušienė
P. Jasilionienė 
Magdalena Juškienė 
Adelė Kalakauskienė 
Lilija Kavaliauskaitė 
Pranciška Kazokienė 
Magdalena Kuncienė 
Alisė Kunevičienė 
Marė Kalvaitienė 
Ona Kalvaitienė
A. Kaulinienė
Kostancija Karlonienė 
Kostancija Karpavičienė 
Lucy Klimienė 
Marė Kreivėnienė 
Marė Krunglienė 
Ona Laukaitienė 
Rožė Laukaitienė 
Elzbieta Laurenkus 
Irena Levanienė 
Veronika Lisajienė 
Ona Malinauskienė 
Ona Malkūnienė 
Ieva Menkeliūnienė

mė darbą išauginti 
ijas ir spaudą. Štai

May Merk
R. Merkienė
Mary Mikalauskienė 
Albina Mikalaus 
Izabelė Misiūnienė
Viktorija Miller-Zmitraitė
E. Mulokiutė
Marė Nečiunskienė
Stella Norbutienė
B. Ostapuk
Ona Papienė
Elzbieta Paškauskienė
A. Paukštienė
Sofija Petkienė
Kazimiera Petlickienė
Adelė Petraitienė
Juzė Pužauskienė 
Izabela Radžiūnienė 
Olga Reinhardt 
Stefanija S as n a 
V. Šįbeikienė 
Emilija Simon 
U. Sinkevičienė-Sincus 
Ona Skirgailienė 
Marg. Sluogsnaitienė 
Eleanora Songailienė 
Ona Stanelienė 
Emilija Stupurienė 
ValeHja Sutkienė 
Ona Švagždienė 
Marė Tamelienė
Ona Titanienė
Ona Urbaitienė
Stella Vaitkus
Margaret Valilionienė 
D. Veličkienė 
Ona Venskūnienė 
Katrina Vilktrakytė 
N. Vjrbickienė 
Ona ėValmusienė 
Klem. Yenkeliūnienė 
Anta 
Ona 
Bronį 
Mary Zoubra

nina Zdažinskienė
Zeidaitienė 
ė Žilinskienė

Jų gaila, bet ir miela jas prisiijainti ir pagerbti.

NIUJORKO LIETUVIU 
MOTERŲ KLUBAS

Ozone Park, N. Y.
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KANADOS ŽINIOS

Montreal, Quebec
Paminėjo Motinos Dieną
Šios kolonijos Moterų klu

bas 14 d. gegužės suruošė 
Motinos Dienos paminėjimą. 
Nors pasitaikė labai graži, 
šilta ir saulėta diena, visus 
viliojo vykti į gamtą, bet 
atsilankė gana gražus būrys 
tautiečių. Jų tarpe buvo ir 
floridiečių svečių, tai buvusi 
montrealietė, o vėlesniu lai
ku gyvenanti Floridoj Birutė 
Dudonaitė - Pranevičienė su 
savo vyru, jos sesutė Aldo
na, gyvenanti kaime ir sugrį
žę iš Floridos, kur praleido 
žiemos šalčius, pirm. J. Su- 
plevičiai, taipgi St. Virbalas 
su savo drauge.

Drg. A. Suplevičienė pa
sveikino su Motinos diena, 
pranešė kad bus rodomi lie
tuviški filmai, kurių teko 
trumpai palaukti. Juos paro
dė gerbiamas tautietis Lapi
nas, paaiškindamas, kad fil
mas atvaizduoja 1970 metų 
dainų šventę T. Lietuvoje. 
Filmą susuko gerb. Pinginas.

Po filmo sekė vaišės. Vai
šes paruošė, kaip ir visada 
Antonette Skrupskienė, An
nie Lesevičienė, 0. Strelietė 

VERDUN, QUE., CANADA

Dėkojame
Atsiprašome už pavėlavimą ir širdingai dėkoja

me draugei Viktutei Marozienei, gyvenančiai 
Miami, Florida, už jos gerą širdį.

Susirgus mūsų brangiai žmonai ir mamytei 
Elziutei Urbanavičienei, per 5 metus Jūs kvietėt 
mus pas save ir vaišinote kaip savo gimines. 
Visuomet pasitikote su skaniais pietumis, į kuriuos 
buvo pakviesti ir Jūsų draugai. Jūs ją sergančią 
gelbėjote kiek galėjote.

Jos gyvenimo paskutinėmis dienomis atvykote į 
Kanadą, lankėte ją.

Miela drauge Maroziene, priimk nuo mano 
dukters ir manęs širdingiausius lietuviškus padė
kos žodžius.

Taipgi norime tarti širdingą ačiū J. Bartušiui, 
kuris mašina sutikdavo mus aerodrome ir palydė
davo į Aerodromą.

JUOZAS URBANAVIČIUS 
ir duktė LILLY

Jonas Lazauskas
mirė 1975 m. gegužės 22 d.

Jau praėjo aštuoneri metai kaip staiga nustojo 
plakusi mano mylimo ir brangaus vyro ir dukters 
tėvo širdis ir užgeso gyvybė. Jį kiekvieną dieną 
prisiminame su širdies skausmu.

Mielasis, ilsėkis ramiai gražiame Cypress Hills 
kalnelyje. Tavo šeimos meilė pasiliks amžinai mūsų 
mintyse.

Liūdinti žmona—JULIJA LAZAUSKIENĖ
Ft. Lauderdale, Fla.

dukra—LILLIAN PAULSON su šeima
Miami, Fla.

MIAMI, FLORIDA
Su budėsiu prisimename mirusius Klubo narius. 

Negailestingoji mirtis iš mūsų tarpo išskyrė didelį 
skaičių darbščiųjų narių, kurie veikė ir troško kad 
Klubas gyvuotų. Kiekvienas pagal savo išgalę 
darbavosi del visų gerovės, išauginti šią pažangią 
organizaciją.

Su pagarba prisimename juos. Reiškiame gilią 
užuojauta jų artimiesiems.

L.S. KLUBO VALDYBA ir NARIAI

PRISIMINIMUI

Mylimos mamytės gimtadienio, birželio 6 d.

Petronėlės Semėnienės
Mirė: 1982 m. balandžio 2 d.

Jos mylimai “Laisvei” siunčiu $50.

Sūnus-WILLIAM SEMEN
Gulfport, Fla.

JOHNSON CITY, N. Y.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Vincent Kazėnas
Mirė

1974 m. birželio 6 d.
Su širdgėla prisiminu jį. Aš niekad jo neužmir

šiu.
AMELIA KAZĖNAS-žmona

Liūdnas mirusiųjų prisiminimas
Su giiia pagarba ir liūdesiu prisimename visus 

mūsų mirusiuosius Klubo narius, kurie prisidėjo 
įsteigti ir dalyvauti Klubo veikloje už taiką ir 
pažangą.

Reiškiame gilią užuojautą artimiesiems.

LITHUANIAN SENIOR CITIZENS CLUB 
VALDYBA ir NARIAI

St. Petersburg, Fla.

ST. PETERSBURG, FLA.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Agnes Jurevičienė- 
Yureff [Kavaliauskaitė]

Mirė 1979 m. birželio 4 d.
Prisimename ją su meile, su giliausia širdgėla.

Dukra—OLGA ABELES
Seminole, Fla.

Sesuo—HELEN KUDIRKIENE ir šeima
Linden, N, J.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

L.L.D. 45-osios kuopos 
mirusių

narių. Su liūdesiu širdyse prisimename mielus 
mirusius kuopos narius ir su pagarba minėsime 
pažangius kovotojus, kad pasaulyje būtų taika, kad 
darbo žmonėms būtų geresnis, šviesesnis gyveni
mas. Mes pasilikę tęsime toliau jų kilnų darbą.

Lai Jiems būna amžina ramybė.

L.L.D. 45 KUOPOS VALDYBA ir NARIAI
St. Petersburg, Florida

ir A. Suplevičienė, Į stalus 
maistą padavinėjo verdūnie- 
tės M. Karalevičienė ir P. 
Taruškienė. Svečiai buvo ge
rai nusiteikę, vieni kitus 
draugiškai vaišino. Atrodė, 
kad visi grįžo namo gera 
nuotaika.

Išvyko į Europą
J. Dasienė, Valiulienė ir 

Bernotienė — (Notaro žmo
na) mėnesiui laiko išvyko į 
Europą pavandravoti. Jos 
lankysis keturiose valstybė
se. Tikisi turėti linksmą ir 
įdomią kelionę.

Birutė Juraitytė-Palardy 
su vyru lėktuvu išskrido į 
Vancouver. Ten išsinuomos 
mašiną ir plačiau pavažinės 
po įdomiausias vietas. Pa
sieks ir Albertos didmiesčius 
ir kitas įdomybes. Teks 
plaukti ir laivu. Birutės no
ras kuo daugiau pamatyti 
Kanados. Ji su vyru ir šunė
ku prieš kelis metus, lankėsi 
rytinėje Kanados dalyje.

Linkiu visoms sėkmės ir 
laimingai sugrįžti namo. 

• • •
Helen Bunienė pergyveno 

kojos operaciją. P.

WOODHAVEN, N. Y.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Petras Siauris

Mirė
1974 m. birželio 4 d.

Jau suėjo devyneri metai nuo mirties mano 
mylimo vyro. Ilsėkis ramiai mano mielasis Cypress 
Hills kalnelyje. Aš Tave prisimenu kasdien.

Žmona —HELEN SIAURIS
St. Petersburg, Fla.

SOUTH OZONE PARK, N. Y.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

ĮVAIRIOS
ŽINIOS

FILIPINUS
KANKINA SAUSRA

Manila. — Dėl didelės 
sausros daugiau kaip pusan
tro milijono akrų, kur anks
čiau būdavo auginami ryžiai, 
dabar pavirtę dykuma. Metų 
lietaus laikotarpis, kuris pa
prastai prasidėdavo gegužės 
mėnesį, meteorologų spėji
mu tegalęs prasidėti tik bir
želio mėnesį. j

Kadangi turimų ryžių at
sargų iš pereitų metų der
liaus tegali užtekti tik ligi 
lapkričio, tai vyriausybė nu
tarė iš užsienio pirktis ryžių, 
bet sausros paliestieji žem
dirbiai neturi pinigų.

PRIPAŽĮSTA, KAD 
BARBIE TURĖJO 
RYŠIUS SU JAV

Washington. — Teisingu
mo ministerijos atstovai bu
vo nuvykę į Boliviją vietoje 
ištirti, kiek teisybės turi 
gandai, kad Prancūzijai grą
žintasis nacistų nusikaltėlis 
Klaus Barbie turėjęs ryšius 
su Amerikos saugumu. Da
bar sugrįžę jie tvirtina, kad 
esama pagrindo tokiom kal
bom, tik konkrečiai nesako, 
kas ir kaip buvę.

Vyriausiasis prokuroras 
Smith, kai kovo mėnesį kal
bėjo apie investigaciją, spau
dai buvo pateikęs imigracijos 
departamento dokumentus, 
iš kurių buvo matyti, kad 
Barbie keturis kartus trum
pai lankęsis Amerikoje 1969 
ir 1970 metais. Šiuo metu 
Barbie sėdi prancūzų kalėji
me. Jam rengiama byla už 
nusikaltimus prieš žmonišku
mą.

NACIONALISTAI
VEIKIA KORSIKOJE

Ajaccio, Korsika. — Pran
cūzijos prez. Mitterrand bir
želio 13-14 dienomis ketina 
lankytis Korsikoje, bet Kor
sikos nacionalistai jau iš 
anksto pradėjo sprogdinti 
viešo naudojimo pastatus, 
kaip restoranus ir bankus bei 
kt. Jie siekia Korsikos salai 
nepriklausomybės ir savo at
sišaukimuose, kuriuos visur 
platina, tvirtina, kad taika 
ateis į šią salą tik politinėmis 
priemonėmis, bet nieko ne
padės policinės priemonės. 
Pereitą savaitę korsikiečiai 
nacionalistai išsprogdino 43 
bombas ir prisiėmė už tai 
atsakomybę.

PIRŠTŲ ATSPAUDŲ 
DARYMAS
BAIMINA VAIKUS

New York. — Žinomas vai
kų ligų specialistas ir kovoto
jas prieš branduolinius gink
lus, Dr. Benjamin Spock, 
pereitą savaitę dalyvavo vei
kėjų pasitarime.

Pasitarimas įvyko “Child
ren in Crises” grupės rašti
nėje, Manhattane. Ten buvo 
susirinkę visi, kas priešingi 
dabar Amerikos mokyklose 
pradėtai akcijai už vaikų 
pirštų atspaudų darymą. Tei
sinama tuo, kad, turint pirštų 
atspaudimus, lengviau vai
kus surasti, jei jie dingsta. 
Bet Dr. Spock aiškina, kad 
vaikai to nesupranta, ir juos 
baimina vien tas atspaudų 
darymo vaizdas.

“Ko Amerikos vaikams rei
kia, tai daugiau darželių, kur 
jie tinkamai prižiūrimi galėtų 
praleisti laiką”, Kalbėjo Dr. 
Spock. Jis apgailestavo, kad 
tokia turtinga šalis, kaip 
Amerika, taip esanti atsili
kusi nuo kitų Vakarų civiliza
cijos šalių. Jis reikalavo, kad 
būtų skiriama daugiau lėšų 
vaikams, o ne ginklams. Jis 
taip pat tvirtino, kad pirštų 
nuospaudos vėliau gali būti 
ir piktnaudojamos įvairių 
valstybės saugumo organiza
cijų.

Detroit, Michigan
Biskį pavėluota

Anna ir S. J. Jokubka
Balandžio 2 d. “Vilnies” 

redaktorius S. J. Jokubka ir 
jo žmona Anna minėjo savo 
50 metų ženybinio gyvenimo 
sukaktuves. Balandžio 17 d. 
brolis Edward Jokubka (Ja- 
kuska) ir žmona Anna suren
gė jubiliantams “surprise” 
balių savo namuose Chicagos 
priemiestyje Berwyn, Illi
nois. Suvažiavo daug draugų 
ir, prie įvairių vaišių, visi 
sveikino jubilijantus ir linkė
jo jiems sulaukt auksinio 
jubiliejaus. Nors biski pavė
luota, bet ir mes detroitiečiai 
sveikiname “Vilnies” redak
torių S. J. Jokubka ir jo 
žmoną Anna su 50 metų 
ženybinio gyvenimo sukaktu
vėmis ir linkime jiems geros 
sveikatos, ištvermės ir ener
gijos sunkiuose literatūros 
darbuose.

Išvažiavo
Su turistų grupė gegužės 7 

d. Diane Garelis išskrido į 
Europą. Sakė aplankys Ang
liją ir Prancūziją bei kitas 
vietas. Ši ekskursija tęsis 
apie dvi savaites. Bus įdomu 
su ją pasikalbėt apie visus 
įspūdžius Europoje. Jos tė
veliai Antonette ir Kęstutis 
Garelis su nekantrumu lau
kia jos sugrįžtant namo.

Advokatai
Virš 47 nuošimčiai kongre

se ir senate Washingtone yra 
advokatai. Kongrese yra iš 
viso 435 valstijų atstovai ir 
tarpe jų yra 200 advokatų. 
Senate yra 100 senatorių ir 
tarpe jų yra 61 advokatas. 
Rodosi didžiuma gerai moky
ti žmonės, bet dažnai jų nu
tarimai ir elgesys yra peikti
nas. Michigano valstijos val
džioje yra mažiau advokatų, 
palyginant su Washingtono 
valdžia. Atstovų rūmuose yra 
110 dalyvių ir tarpe jų tik 11 
advokatų. Michigano senate 
yra 38 senatoriai ir tarpe jų 
tik 8 advokatai. Gal būt 
Michigane advokatai daugiau 
uždirba savo profesijoj kaip 
kad valdžioje, ir todėl nenori 
valdiškų darbų.

“Vilnies” suvažiavimas
Gegužės 15 d. įvyko laik

raščio “Vilnies” šėrininkų su
važiavimas Chicagoje, Vil
nies salėje. Palyginant su 
kitais metais, šėrininkų buvo 
mažiau. Senatvė ir ligos yra 
priežastis. Suvažiavimą ati
darė direktorių pirmininkė 
Estelle Bagdon. Suvažiavimo 
pirmininkė išrinkta detroitie- 
tė St. Masytė; vice-pirm. 
Estelle Bagdon ir sekretorė 
Julia Marozienė. Į rezoliucijų 
komisiją išrinkta; Malinaus
kienė, Urmonienė ir Rasin- 
skienė; sveikinimų komisiją 
sudarė Julius Urbikas, Nellie 
DeSchaaf ir John Feiza. Vi
sas suvažiavimas praėjo 
sklandžiai ir draugiškai. 
Sveikinimų vietoje ir pri
siųstų iš anksto buvo daug. 
Iš Detroito buvo priduota 
$470..

Po suvažiavimo įvyko ban
ketas. Prieš valgant, dainavo 
visiems gerai žinoma daini
ninkių grupė Lakštutės va
dovaujamas muzikės Valeri
jos Urbikas. Estelle Bagdon, 
Anna Krisiken ir John Feiza 

su pagalba Valerijos Urbikie- 
nės gražiai visiems padaina
vo. Sekė skanūs pietūs. Už
baigus valgyt, St. Masytė 
vėl pirmininkavo. Perstatė 
svečius ir pakvietė detroitie- 
tį Albiną Bubnelį parodyt 
savo susuktą filmą iš viešna
gės Lietuvoj 1982 ir 1979 
metais. Filmos užėmė apie 
porą valandų, bet visiems 
nepaprastai patiko ir niekas 
nesiskubino į namus. Būtų 
gerai kad niujorkiečiai ir ka
nadiečiai pakviestų Albiną 
Bubnelį su filmą. Tikrai vi
siems patiktų.

Svečiai
Suvažiavime ir bankete 

buvo svečias net iš Tar. 
Lietuvos. Tai Edmundas 
Gedgaudas iš Vilniaus. Jis 
yra baigęs Čiurlionio mokyk
lą fortepiono srityje ir dabar 
yra muzikologas bei kritikas. 
Jis sveikino visus dalyvius ir 
kvietė pasisvečiuot Tar. Lie
tuvoje. Pirmininkė Masytė 
perstatė dvi viešnias iš Kala
mazoo, Michigan: buvusią 
niujorkietę Onutę Babarskie- 
nę ir jos dukrelę Irene Pri
vers. Taipgi perstatė svečius 
iš Detroit: buvo Albinas ir 
Susan Bubnelis, Birutė Ve- 
geliūtė Jeske ir jos pusbrolis 
kanadietis Julius Rudys.

Geras savaitgalis
Gegužės 14-15 d. buvo ge

ras ir linksmas savaitgalis. 
Visi penki detroitiečiai ir 
kanadietis, susėdę į Juliaus 
Cadillac laimingai nuvažiavo
me į Chicagą; aplankėme 
restoraną “Daina” kur buvo 
skanių cepelinų; pavažinėjo- 
me po Chicagą ir linksmai 
laiką praleidome šeštadienio 
vakare Jokubkų namuose. 
Po banketo ir filmų, vėl 
susirinkome į Jokubkų na
mus kur buvo daugiau čika- 
giečiu, ir atsisveikinę, grįžo
me į namus. Julius Rudys 
yra geras vairuotojas ir visa 
kelionė buvo linksma ir lai
minga. Draugams Onutei ir 
Jonui Jokubkai bei visiems 
draugams širdingai dėkoja
me už mūsų priėmimą ir 
parodytą draugiškumą.

Stefanija

Seminole, Florida
Nors labai pavėluotai, 

siunčiu “Laisvės” dalininkų 
suvažiavimui sveikinimą. 
Prisidedu auką $100.00. Lin
kiu, kad “Laisvė” dar ilgai 
gyvuotų.

Pats pergyvenau operaci
ją. Teko ilgokai pabūti ligo
ninėje. Dabar jau susveikau 
ir grįžtu į normalų gyveni
mą.

Širdingai dėkoju visiems 
draugams iš plačios Ameri
kos prisiuntusiems užuojau
tos laiškučius ir linkėjimus 
susveikti. P. Alekna

New York. — Brooklyn 
Bridge 100 sukakties proga 
New York Hotel Hilton tortų 
kepėjas Sam Morris iškepė 
tortą, kuris yra panašios for
mos kaip pats tiltas ir jo ilgis 
yra 6 pėdos, o aukštis — 3 
pėdos. Jis po stiklu viešbučio 
fojė bus laikomas 4 mėn.
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IR DAINOJ SKAMBIOJ, IR ŠIRDY MANOJ . . .
Gegužės 15 dieną nemažas i 

būrys "Aido” choro rėmėjų ir ' 
dainos mylėtojų buvo susi
rinkęs į "Laisvės” svetainėje 
vykusį Choro tradicinį metinį 
koncertą-banketą.

Žmonių prisirinko tiek, 
kad iš anksto paruoštų vietų 
neužteko, reikėjo pristatyti 
nemažai papildomų kėdžių. 
Vien svečiams iš Hartfordo 
reikėjo atskiro stalo, nes jų 
gražus būrelis atsivežė dar ir 
savo viešnią iš Kalifornijos.

Choristai ir jų vadovė Mil
dred Stensler, matydami to
kį didelį susidomėjimą 
"Aido" choro pasirodymu, 
dar prieš koncertą gerokai 
jaudinosi. Nors nemažai va
landų buvo praleista repeti
cijose, siekiant kuo geresnio 
susidainavimo, stengiantis 
kuo subtiliau išreikšti lietu
viškų dainų skambumą, ly
riškumą ir grožį, vistiek 
prieš patį pasirodymą daini
ninkai dar kartą mintyse 
kartojo dainų žodžius ir tyliai 
niūniavo sunkiausias dainų 
vietas.

Programą vedė Choro vi
cepirmininkė Nastė Buknie- 
nė. Ji pasveikino visus susi
rinkusius, taip pat priminė, 
kad kiekvienas jų turi kon
certo programą, tad atskiri 
numeriai nebus skelbiami.

Ir štai scenoje — “Aido” 
choras. Prie pianino — kon
certo akompaniatorė Aldona 
Anderson, prieš dainininkus, 
iškėlusi rankas pirmajam 
mostui — Choro dirigentė 
Stensler.

Labai pakiliai Choras su
dainavo A. Raudonikio (žo
džiai V. Barausko) dainą 
"Aidų aidai”, po to skambiai 
ir žaismingai nuskambėjo ru
sų liaudies daina “Gegutė”. 
Moterų grupė švelniai atliko 
F. Balevičiaus “Darželio dai
ną”. Čia solo savo švariu 
gražiu soprano dainavo Nelė 
Ventienė. Moterų grupė gra
žiai traukė ir B. Gorbulskio 
svajingą dainą “Prie žydrų 
ežerų”. Neblogai pavyko ir 
gana sudėtinga D. Yuden- 
Murelio daina “Tolimoj Tė
vynėj”. Tačiau su didžiausiu 
pakilimu, tikrai skambiai ir 
galingai choras ir solistas 
Victor Becker sudainavo A. 
Bražinsko dainą “Gimtinei”. 
Po Viktoro solo partijos Cho
ras lyg aidas atkartodavo 
švelniausius epitetus savo 
Gimtinei: kad Lietuva — 
gražiausioji, rūta — žaliau- 
sioji, aušra — skaisčiausioji, 
rasa — gailiausioji, daina — 
skambiausioji, duona — ska
niausioji. Ir po to galingai 
nuvilnijo per salę dainos 
priedainis:
Sese Lietuva, nuostabi sava, 
Vardas tavo

mums taip brangus.

Aido Choras

Ir dainoj skambioj, 
ir širdy manoj

Ežerai ir melsvas dangus.
Salėje absoliuti tyla, tik 

širdys plaka į ritmingos ir 
skambios dainos taktą. Pa- 

| skutiniai akordai, paskutinis 
j dirigentės mostas, ir viskas 
nutyla. Sceną užplūsta atsa
komoji garsų banga — salė 
ploja choristams, ploja ilgai, 
ilgai. Tai didžiausias atpildas 
dainininkams. Jie pajuto, 
kad sugebėjo prabilti į kiek
vieno širdį, kad sugebėjo at
skleisti dainos grožį ir jos 
teikiamą n-ilaimą.

Po choro pasirodymo pro
gramą vedančioji Nastė 
Buknienė suteikė žodį “Lais
vės” redaktorei ir adminis
tratorei Ievai Mizarienei, 
kuri pasveikino chorą, šiek 
tiek apgailestavo, kad pati 
dėl susidariusių aplinkybių 
negalėjo 62 kartą dainuoti 
chore, paragino visus susi
rinkusius kuo aktyviau remti 
“Laisvę”, dėti visas pastan
gas, kad progresyvusis judė
jimas nesusilpnėtų, kad jis 
susilauktų vis naujų jėgų.

Vedančiosios pakviestas, 
trumpu sveikinimo žodžiu 
kreipėsi į susirinkusius ir 
Tarybų Lietuvos žurnalistas, 
akredituotas prie Jungtinių 
Tautų, Sigitas Krivickas. Jis 
padėkojo Chorui už tai, kad 
jį ir Ireną Krivickienę priė
mė į savo Būrį, suteikė 
galimybe drauge dainuoti. 
Sigitas Krivickas taip pat 
pabrėžė, kad kol gyvuoja 
“Laisvė”, kol jos žinioj yra ši 
erdvi salė, tol ir Choras gali 
repetuoti, ruošti koncertus, 
tol visi dainos mylėtojai, 
pažangos ir taikos puoselėto
jai gali joje rinktis. Tad visų 
rūpestis ir bendras reika
las — remti “Laisvę”, remti 
pažangių organizacijų veiklą 
vardan šviesesnės ateities,

Aldona Devetsco ir Victor Becker

BROOKLYN, N. Y.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Donatas Mažilis
Mirė 1970 m. birželio 2 d.

vardan taikos Žemėje.
Toliau koncerto programą 

tęsė solistai. Amelia Young 
sudainavo J. Indros “Tau 
jaunam” ir J. Žilevičiaus 
“Švento Jono vakarėly”. Vic
tor Becker atliko M. Panos 
“Myliu tave” ir A. Bražinsko 
“Einu per Žemę”. Aldonos 
DeVetsco programoje buvo 
dvi J. Karoso dainos: “Daly
bos” ir “Mergaitės svajonė” 
bei M. Petrausko “Bernužėli 
nes ’voliok”. Albert Dupsha 
sudainavo dvi dzūkų liaudies 
dainas: “Kai aš užaugau” ir 
“Dzūkų karalienė”. Hartfor- 
dietė Elena Brazauskienė pa
dainavo S. Šimkaus “0 tai 
dėkui močiutei” ir M. Noviko 
“Devynbalsė”. Aldonos De- 
Vetsco ir Victor Becker due
tas puikiai atliko M. Pet
rausko “Žalioj lankoj” ir due
tą iš V. Mocarto operos “Don 
Giovanni”.

Koncertas buvo ilgas, bet 
niekam nenusibodo, nes labai 
įvairi buvo jo programa.

Po koncerto šeimininkės 
suskato nešti ant stalų kuo 
skaniausius patiekalus. Rei
kia pažymėti, kad šeiminin
kės — tai tos pačios choris
tės ir solistės — Nelė Ven
tienė ir Aldona Katinienė. 
Joms daug padėjo Nelė 
Shumbris, Nastė Buknienė, 
Adelė Lupsevičienė, Tęsė 
Stočkienė ir kitos. Todėl po 
koncerto paprašęs žodžio 
Choro pirmininkas Povilas 
Venta ir padėkojo pirmiausia 
toms šaunioms moterims, 
kurios suspėja visur — ir 
dainų išmokti, ir vaišes pa

ruošti tokiai didelei žmonių 
miniai. Jis padėkojo ir vy
rams, kurie padėjo suruošti 
šitą gražų renginį — Jonui 
Katinui ir Karoliui Bende- 
riui.

Tuo tarpu salėje tai vie
nur, tai kitur girdėjosi užsta
lės dainos, choristė Florence 
Kazakevičiūtė paėmė į ran
kas akordeoną, ir visa salė 
pradėjo dainuoti lietuvių 
liaudies dainas. Ilgiausių me
tų buvo sudainuota trims čia 
susirinkusiems “Aido” Choro 
vadovams: buvusiems Aldo
nai Anderson, Jurgiui Kaza
kevičiui ir dabartinei —- Mil
dred Stensler. Visa salė pa
dainavo Happy Birthday vi
siems gegužės mėnesį gimu- 
siems. 0 kai gerai užkando, 
išlenkė taurelę, kitą, tai ko
jos pečios traukė į salės 
vidurį, kur smagią lietuvišką 
polkutę trepsėjo, svajingą 
valsą suko poros.

Šis choro koncertas išaugo 
į tikrai gražią pavasario 
šventą, kurios metu žmonės 
pasisėmė dainos meno grožio 
savo sieloms, gražiai paben
dravo, pasikalbėjo, pasišoko 
ir skaniai pasivaišino.

Sakydami ačiū tiems, kurie 
atsilankė į koncertą, su di
džiausia pagarba lenkiame 
galvas prieš visus šio rengi
nio organizatorius, kurie ne
pagailėjo savo laisvalaikio 
valandų, sveikatos ir triūso, 
kad pasiruoštų taip gerai 
šiam koncertui-banketui. Iki 
kito metinio choro koncerto, 
mielieji draugai!

Reporterė

Jau trylikti metai, kai mirė mūsų mylimas vyras 
ir tėvas. Mes neužmiršime jo niekados.

FRANCES MAŽILIENĖ, žmoma 
FRANCES BALTRUS, dukra

BROOKLYN, N. Y.

Mirus

J onui Dagiui 
Tarybų Lietuvoje

Reiškiame gilią užuojautą jo broliui ir brolienei 
Walteriui ir Bronei Keršuliams čia Amerikoje, 
sesutei Ana Žemaitienei Berisso, Argentinoje. 
Taipgi Tarybų Lietuvoje gyvenantiems: žmonai 
Karusei, dukrai Vandai Šešelgienei su šeima, ir 
visiems kitiems artimiesiems.

NELĖ ir POVILAS VENTA 
NASTĖ BUKNIENĖ 
ONA ČEPULIENĖ

AIDIECIŲ ĮDĖTOS PASTANGOS
TURĖJO GERAS PASEKMES

“Aido” choro pavasarinis 
koncertas praėjo labai gerai. 
Sulyg šių laikų ir saviveikli
ninkų amžiaus, choras įrodė, 
kad gali dar balsingai dai
nuoti ir linksminti publiką 
gražiomis lietuviškomis dai
nomis.

Tai didelę padėką tenka 
pareikšti Choro mokytojai 
Mildred Stensler, kuri įdėjo 
daug darbo ir pastangų, kad 
Aidas aidėtų naujomis gra
žiomis dainomis. Noriu šir
dingai padėkoti buvusiai 
Aido choro mokytojai žino
mai muzikei Aldonai Ander
son Žilinskaitei, kuri akom
panavo Chorui ir solistams. 
Ačiū solistams: Aldonai De
vetsco Klimaitei, Amilijai 
Young Jeskevičiūtei, Elenai 
Brazauskienei, Viktorui Be- 
keriui, Albertui Dupshai. 
Taipgi dėkui Adelei Lupsevi- 
čienei, Tesei Stoškienei; jos 
dainavo su Choru, ir pagel
bėjo šeimininkėms.

Koncerto programą prave
dė Nastė Buknienė. Sudaryti 
koncerto nuotaiką, pabrėžti 
jo mintį paprastai padeda 
geri pranešėjai arba progra
mos vadovai, tą darbą gerai 
atliko Nastė. Ji taipgi darba
vosi virtuvėje priruošime 
maisto.

Po koncerto buvo pietūs. 
Maistą paruošė aidietės šei
mininkės Nelė Ventienė, Al
dona Katinis ir Nellie Shum
bris. Sofija Stasiukaitienė 
priiminėjo aukas į koncertą 
ir banketą.

Aidietis John Katinis pasi
darbavo prie visokių darbų. 
Karolis Benderis, kaip visuo
se parengimuose dirba, tai ir 
šiame mūsų parengime. Flo
rence Kazakevičiūte palinks
mino publiką su akordeono 
muzika. Stalus gėlelėmis pa
puošė iš B. W. Keršulių ir O. 
Janušonienės sodų.

* * *
Aido choras turi daug bu

vusių aidiečių ir daug Choro 
rėmėjų, dainų mylėtojų. Bu
vusi aidietė ir Choro akom- 
panistė Silvija Bukas-Pu- 
žauskaitė su vyru Al. Buku 
atvyko į koncertą ir parėmė 
Chora su $100.00. 

* * *
Margareta Stripeikienė ne

seniai pergyveno skaudžią 
nelaimę. Jos sūnus buvo ras
tas nužudytas. Ji paaukojo 
$20.

Aidas gavo keletą sveikini
mų laiškų nuo buvusių cho- 
riečių. Onutė Babarskienė 
daug metų dainavo Chore ir 
dirbdavo parengimuose už 
šeimininkę. Ji rašo: “Sveiki
nu aidiečius su pavasariu. 
Linkiu, kad dar daug pavasa
rių Aidas skambėtų — ir 
aidietų. Savo gyvenime daug 
chorų mačiau. Man arčiausiai 
prie širdies Aidas. Aš pasi
gendu jo. Pas mus koncertai 
užsibaigė, dabar prasidėjo 
pavasariniai paradai, tai ir 
mes nė vieno nepraleidžia
me. Daug sveikatos jums 
visiems, aidiečiai. Aš ir noriu 
prisidėti prie jūsų koncerto 
su auka $10."

Kitas laiškelis nuo Julia 
Lazauskienės. Ji rašo: “Svei
kinu Aido choro mokytoją M. 
Stensler ir visus aidiečius. 
Būkite visi sveiki, — links
mi. Turėkite geras pasekmes 
koncerte. Aido chorui siun
čiu auką $10, Jono Lazausko 
mirties prisiminimui, mirė

t
Mildred Stensler

eskamba gražios dai-

* * *

Al Dupsha

a visiems geros svei- 
sėkmės gyvenime ir 
i praleisti vasarą.

Paul Venta
Aido choro pirmininkas

1975 m. gegužes 22. “Jonas 
ir Julia Lazauskai buvo akty
vūs Choro nariai ir kitų pro
gresyvių organizacijų veikė
jai. Julia daug metų išdirbo 
virtuvėje gamindama maistą 
parengimams.

Abu Lazauskai buvo drau
giški, mokėjo su žmonėmis 
gražiai sugyventi, daug sy
kių pavaišindavo Chorą, ir 
dabar kas nuvažiuoja į Ft. 
Lauderdale, Fla. aplanko Ju
lę. Ji visada įduoda parvežti 
dovana Aido chorui.

Draugė E. Kasmočienė, 
rašo: “Man labai gaila, kad 
aš nebegaliu, kaip galėjau 
pirmiau visur ir visuose pa
rengimuose dalyvauti, tai

nors prįsidedu su auka $10 
Aido ch(j>ro reikalams.

Labai norėjau būti Aido 
koncerte, bet dėl sveikatos

3 u. Turiu gerą dukrą 
Jie sutinka nuvežti, 

mąno galva svaigsta, 
pernešti triukšmo.

negalėja
ir žentą
bet
negaliu
Dainuokit aidiečiai, kol dar 
galite, t
nos ilga) —- ilgai.”

Širdingai dėkoju daininin
kams, kurie darbavouosi ir 
Choro lįėmėjams.

Linki 
katos, 
linksnis

BRIEFS

the Soviet

* 
figures show

Indian Prime Minister In
dira Gandhi said on her visit 
to the Soviet Union “we are 
friends with 
Union.”

* *
Even official

that unemployment in the 
Unites States is at its high
est level since 1941. 

* * *
New York State officials 

sued the U. S. government 
last month to remove “tens 
of thousands of gallons” of 
jet fuel which had leaked and 
contaminated the drinking 
water of two Long Island 
communities.

*
You can make yourself 

smarter by changing your 
diet, says nutrition expert 
Marsh Morrison who also 
wrote a book on that sub
ject. According to him foods

* *

d.

P. Šimkus 
ligoninėje

Trečiadienį, gegužės 25 
Lutheran Medical Center
goninėje Brooklyne, pergy
veno operacijas Pranas Šim
kus.

Šiuos žodžius rašant dar 
nesužinojome kaip pavyko 
operacija. IM

for the brain include
same seeds, sunflower 
pumpkin seeds, black
molasses, pecan nuts 

unsalted), wheat 
brown rice.

are
, vita-

seeds, 
straip 
(raw,
germ,

Secondary helpers
garlic |(raw), vitamin C

rice water, eggplant, 
boiled onions,

min E 
raw onions, 
watermelon, asparagus (can 
ned), 
macke 
(broik

, sour plums, all fresh

red salmon (canned), 
rel (broiled), halibut 
d), kelp, all fresh fruit

excep 
vegetables except rhubarb.

* * ♦
woman’s view of war” 
"he right of young men 
w old” are two fictions 
tted to “World Maga- 
contest held recently 
winners of rewards.

and “r 
to gro 
submil 
zine” 
and 
Both writings speak of uni
versal and contemporary 
concerns. Use
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