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J. Gašlūnas
Sausio 22 d. sukako 80 

metu mūsą laikraščio 
“Laisvės” ilgamečiu! re
daktoriui Antanui Bimbai.

A. Bimba gimė 1894 m. 
sausio 22 d. mažame Valai- 
kiškią (Užusienią) kaimely
je, dabartiniame Rokiškio 
Rajone. Paaugėjęs mokėsi 
Panemunėlio pradinėje mo
kykloje. Tą mokyklą baigęs 
nebeturėjo progos lankyti 
aukštesnės mokyklos.

1913 metais išvyksta i 
Ameriką nauju laimią ieško
ti.

Pirmaisiais metais Ame
rikoje sunkiai jam teko dirb
ti plieno liejykloje ir kituo
se darbuose.

Sunkios darbo sąlygos ir 
nesvietiškas išnaudojimas 
vertė Antaną ieškoti prie
monių kovai už šviesesni gy
venimą. Greitai jis isijun- 
tė | pažangųjį darbininką ju
dėjimą, pradėjo rašinėti pa
žangiajai lietuviu spaudai.

Valparaiso universitete 
pastudijavęs, Antanas važi
nėja su prakalbomis, aplan
ko daugeli lietuviu koloniją.

Netrukus ji užgula žurna
listinis ir publicistinis dar
bas, pažangiąją laikraščiu 
redagavimas ir knygą rašy
mas.

Per daugeli pastarąją 
metu jis yra prašęs nemaža 
istorinio turinio knygą. Kai 
kurios ją išėjo anglą, rusą 
ir kitomis kalbomis. Už is
torinius raštus A. Bimba 
buvo Vilniaus universiteto 
mokslinės tarybos išrinktas 
istorijos mokslu garbės dak-

Egiptas ir Izraelis pasirašė 
sutartį demarkacijos linijos 
prav-edimui paliaubų metu
Kairas. Egipto valdžia su

tiko užgirti JAV valstybės 
sekretoriaus Kissingerio 
tarpininkavimą. Kissinge- 
ris, važinėdamas po keletą 
kartu tarp Kairo ir Jeruza
lės bei Tel Avivo, padėjo 
abiem pusėm susitarti dėl 
demarkacinės linijos prave- 
dimo paliaubą metu, kai bus 
tariamasi dėl pastovios tai
kos Vidurio Rytuose.

Izraelio valdžia taipgi su
tiko sutartį pasirašyti. Per 
keletą savaičių Izraelis 
turės ištraukti militarines 
jėgas nuo Suezo kanalo apie 
20 mylią. Jungtinią Tautu 
militarines jėgos saugos 
naują liniją.

Egiptiečiai jaučiasi dau
giau laimėję šia sutartimi, 
kaip Izraelis. Kissingeris 
užtikrino Izraelį ginti. De
šinieji izraeliečiai pareiškė 
protestą sutarčiai. Protes

tuodamas generolas Sharon 
pasitraukė iš militarines 
tarnybos. Premjerė Goldą 
Meir manevruoja, bet nepa- 
sižada pasitraukti iš okupuo
tu arabą žemiu.

Kissingeris buvo nuvykęs 
i Jordaną ir informavo kara- < < 
lią Husseiną apie sutartį. 
Vėliau jis nuvyko i Siriją. 
Egipto prezidentas Sadatas 
taipgi buvo Sirijoje ir tarėsi 
su prezidentu Assadu, kad ir 
Sirija pasirašytąpanašią su
tartį su Izraeliu. Kissinge
ris įtikinęs Sirijos prezi
dentą Assadą pradėti pasi
tarimus su Izraeliu. Po visą 
pasitarimu jis grįžo i Wa- 
shingtoną ir raportavo prez. 
Nixonui.

Washingtone prez. Nixo- 
nas pasakė, kad Izraelio- 
Egipto sutartis yra pirmas 
didelis žingsnis i pastovią 
taiką Vidurio Rytuose.

VILNIUS. 1.22.(ELTA). Sausio 22 dieną Druskininkuose, 
eidamas septyniasdešimt antruosius metus, mirė Lietuvos 
Komunistu Partijos Centro Komiteto Pirmasis sekretorius 
Antanas Sniečkus.

Mirties priežastis buvo staigus infarktas (širdies smū
gis).
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Mūsų užuojautos kablegrama
Draugo Antano Sniečkaus mirtis skaudus smūgis lietuviu 

tautai ir visai pažangiajai žmonijai. "‘Laisvės” kolekty
vas ir visi Jungtiniu Amerikos Valstiją pažangieji lietuviai 
reiškiame giliausią užuojautą jo šeimai, partijai ir visai 
Lietuvos liaudžiai.

ANTANAS BIMBA

NUOfcREDAKCIJOS; Užuojauta taipgi pasiusta nuo Lie
tuviu Literatūros Draugijos. Apie draugo Snieškaus nuei
tą gyvenimo kelią ir veiklą bus sekamose “Laisvės” lai
dose.

Kinija ir Pietų Vietnamas dvi 
dienas kariavo dėl trijų salų;

vietnamiečiai pralaimėjo

taru.
Si sekmadieni Laisvės sa- < <

Įėję jubiliatą pagerbsime ir 
palinkėsime jam ilgiausią 
metą, geros sveikatos, tęsti 
toliau visuomenini darba. < <

Pirmas žemėlapis rodo dabartinę Egipto ir Izraelio mili- 
tarinę liniją Suezo kanalo pakraščiu. Egiptas ir Izraelis 
susitarė pravesti naują liniją, kurią ištisai saugos Jungti
nią Tautu militarines jėgos. Izraelio jėgoms pasitraukus 
nuo Suezo kanalo apie 20 myliu, tada linija bus tokia, kaip 
rodo antras žemėlapis.

LDS Centro Valdybos no
minacijos vyksta kuopą susi
rinkimuose sausio ir vasario 
mėnesiais. LDS organas 
“Tiesa” ragina visus narius 
dalyvauti nominacijose.

Labai svarbu, kad vasario 
m ėnesio kuopą susirinkim ai, 
kuriuose bus pravestos no
minacijos, būtą nariais 
skaitlingi. Kuopą valdybos 
turėtą raginti savo narius 
atlikti organizacinę parei
gą - dalyvauti nominacijose.

Visuotinu balsavimu Cent
ro Valdybos rinkimai Įvyks 
balandžio ir gegužės mėne
siais. Tada bus ir seimo de
legatą rinkimai. Seimas 
įvyks rugpiūčio 9-11 dieno
mis Pittsburghe.. •

Imigracijos irNaturaliza- 
cijos tarnyba turi savo sąra
še 65 įtariamus karinius 
kriminalistus, padėjusius 
hitlerininkams žudyti žydus 
ir kitą tautą žmones.

Jie čia atvyko kaip “nekal
ti avinėliai”. Daugelis ją 
tuoj |sipilietino. 9 jau mirę, 
17 kur nors slapstosi. Imi
gracijos agentūra jau pradė
jo tyrinėti naciams tarnavu-

Inkvizicija Ispanijoj
New Yorkas. Buvęs JAV < 

generalinis prokuroras 
Ramsey Clark, grįžęs iš Is
panijos, kur ivyko lOunijis- 
tą teismas, pasakė, kad Ispa
nijoje inkvizicija viešpatau
ja. Teismas buvo pravestas 
inkvizicijos ženkle.

Teisme nebuvo jokio liudi
ninko. Teismas buvo visai 
trumpas. Unijistai buvo ap
kaltinti už slaptą susirinki
mą bažnyčioje ir nuteisti po 
20 metu kalėti. ' c

Clark pasakė, kad Nixono 
administracija, skirdama po 
$400 milijoną i metus Ame
rikos milltarinėms bazėms 
Ispanijoje, mūsą taksais pa
remia fašistinę inkviziciją 
Ispanijoje.

si rumuną vyskupą Trifą 
ir 37 kitus.

Betyrinėjant atsiras ir 
daugiau tokią kriminalistą, 
kurie turėtą būt deportuoti i 
savo gimtinį kraštą, kur jie 
papildė prasikaltimą, pa
skerdė daug nekaltą žmonių.

Šnipinėja partijas
Washingtonas. Federali

nės valdžios pareigūnai pri
pažino, kad FBI agentai šni
pinėja partiją veiklą, ypač 
kairųjį judėjimą. Komunistą 
veiklą ir juodąją išsilaisvi
nimo judėjimą daugiausia 
šnipinėja.

Prie šnipinėjimo darbo 
prisideda ir Centralinė
Žvalgybos Agentūra bei 
Pentagonas.

JAV bankininkai 
ruošia perversmą

New Yorkas. Jungtinią 
Valstiją bankininkai, turįin- 
vestmentą Peru respubliko
je, dabar nori ten suruošti 
perversmą, koks buvo pra
vestas Čilėje.

Peru nacionalizavo ame- 
rikiečią kontroliuojamas va
rio kasyklas, kuomet dery
bos, tęsiamos per porą metą, 
nedavė jokią rezultatą. In- 
vestoriai užsispyrusiai lai
kėsi toliau pelnytis iš kasyk
lą. Dabar jie planuoja per
versmą. «

Studentai kovoja 
už demokratiją

Jakarta. Indonezijos 31 
kolegijos studentu vadai tu
rėjo slaptą pasitarimą su 
prezidentu Suharto ir prida
vė jam studentą reikalavimą 
atsteigti demokratiją.

Vėliau studentai sake 
spaudos reporteriams, kad 
jie nepatenkinti diktatoriaus 
Suharto nesiskaitymu su stu
dentu reikalavimais. Kitos 
išeities nėra, studentai sako, 
kaip tik išvystyti kovą už 
demokratiją.

Ragina kuro firmas 
nacionalizuoti

Washingtonas. Federali- 
nią, valstiją ir miestą tar
nautoją unija ragina nacio
nalizuoti aliejaus ir gazoli
no firmas, kad sulaikytu kuro 
kainą kilimą ir nugalėtą 
kuro trūkumą.<

Tuo pačiu metufederalinis 
energijos caras Wm. Simon 
skelbia, kad aliejaus ir ga
zolino kainos vėl pakils 
šiais metais ir kad reikės 
griežtesniu priemonių kuro 
trūkumui nugalėti.

TSRS turizmas kyla
Maskva. Laikraštis “Ta

rybinė Kultūra” rašo, kad 
1973 metais Tarybą Sąjungo
je lankėsi užsieniečiu turis
tą pustrečio milijono.

Tai 200,000 daugiau, kaip 
1972 metais. Kasmet turiz
mas Tarybą Sąjungoje auga.

Demonstrantai - 
"įkalinti Nixoną”

St. Paul, Minn. Šimtai 
demonstrantu prie federali
nio teismabučio šaltame ore 
nešė iškabas su šūkiais 
“įkalinti Nixona, ne indėną 
vadus”.

Tuo metu teismabutyje sė
dėjo du indėnu vadai Russell 
Means ir Dennis Banks. Juos 
kaltina net 10 prasižengimu, 
susijusiu su Wounded Knee 
okupacija pereitą pavasarį. 
Tada indėnai kovojo prieš su 
valdžia sutarčių laužymą.

•
BOSTONAS. Mass, vals

tijos legislatūrai Juodąją ko- 
kusas siūlo 62 visuomenei 
naudingus bilius.•

BOLT, W. Va. Trys sta
tybos darbininkai, betaisy
dami anglies kasykloje plat
formą, užsimušė.

Socialistai smerkia 
Graikijoj diktatūrą

Londonas. Socialistą In
ternacionalo pildomasis biu
ras paskelbė pareiškimą, 
kuriame griežtai pasmerkė 
fašistinį režimą Graikijoje.

Tyrinėjimo komisija su
rado, kad Graikijoje politi
niai kaliniai žiauriai perse
kiojami ir kankinami. Grai
kijos žmonės neturi jokiu de
mokratiniu teisiu.< <

Graikijos valdžia neįsilei
do socialistą komisijos susi
siekti su politiniais kali
niais.

Saigonas. Kinijos kariniai 
laiveliai Įsodino kareiviu 
garnizoną trijose Paracelo 
salose Pietą Kinijos jūroje. 
Pietų Vietnamo militariniai < 
laiveliai apšaudė kiniečius. 
Apsišaudyme nuskandinti 
vienas Kinijos laivelis, ki
tas - Pietų Vietnamo. Neži- <
noma, kiek persišaudyme 
užmušta kareiviu iš abieju 
pusią.

Po dvieją dieną kautynių 
Pietą Vietnamo jėgos buvo 
priverstos pasitraukti ir tas 
neapgyventas salas palikti 
Kinijai kontroliuoti. Pietą 
Vietnamas ir Kinija nuo se
niau tas salas savinasi. Sai
gonas tvirtina, kad Kinija at
siuntė 11 militarinią laiveliu 
ir 750 kareiviu. Dabar tas c
salas jau valdo Kinija. Ma
noma tose salose rasti aukso 
sluoksniu.

Marksistinis dien
raštis gimė 1924 m.

Chicagoje pirmoji mark
sistinio dienraščio “Daily 
Worker” laida pasirodė 1924 
m. sausio 13 d. Ir dabar jis 
įžeidinėja, tik pakeitė vardą 
į “Daily World”.

Todėl šie metai - mark
sistinio dienraščio jubilieji
niai metai. Jau 50 metą su- 

' kako nuo išleidimo pirmojo 
numerio. “Daily World” 
skelbia jubiliejinį visą metą 
vają, kad gauti 10,000 nauju 
skaitytoją ir finansinės pa
ramos. Prašo visą geros 
valios amerikiečiu talkos. 
Dabar šis dienraštis turi 
40,000 skaitytoją.

“Daily World” adresas: 
206 W. 19 St., New York, 
N. Y. 10011.

TSRS anglies 
gamyba

Amnestuoti 600,000 
karo priešų

New Yorkas. Amnestijos 
komitetas sudarė planą iš
vystyti visoje šalyje plačią 
veikla už amnestavima visu < < < 
Vietnamo karo priešu, kurie 
atsisakė kariauti.

Tokiu amerikiečiu karo < < 
priešą yra apie 600,000. 
Gera dalis ją gyvena Kana
doje, Švedijoje ir kitose ša
lyse. Jie nori namo pas 
savo šeimas grįžti.

Tuo reikalu komitetas or
ganizuoja masinius mitin
gus ir ragina Kongresą pa
skelbti visiems karo prie
šams amnestiją.

Tailando studentai 
prieš JAV agentus

Bangkokas. Daugiau kaip 
7,000 studentu masiniame 
susirinkime pareikalavo 
savo valdžios išvyti Ameri
kos ambasadorių Kintneri ir < ( 
visus JAV CentralinėsŽval
gybos Agentūros agentus.

Kaltina juos kišimusi i 
Tailando vidaus reikalus ir 
imperialistine propaganda. 
Studentu judėjimas Tailande 
turi daug svorio valdžioje.

Kviečia padėti 
Čilės kovotojams

CARLOS ALTAMIRANO

Maskva. TSRS anglies 
ministerija informuoja, kad 
šiais metais anglies bus pa
gaminta 679 milijonai toną, 
arba 10 milijoną toną dau
giau kaip 1973 m.

1975 paskutiniais penkme
čio metais bus pagaminta 700 
milijoną anglies toną.

Havana, Kuba. Čilės So
cialistą Partijos generalinis 
sekretorius Carlos Altami
rano šaukiasi i visą pasaulį 
padėti Čilės kovotojams ka
lėjimuose ir lauko pusėje ko
vose prieš fašistinį režimą.

Fašistu nužudytasis Čilės 
prezidentas S. Allendė buve 

i šios partijos vadas.
MWVVlMlWWVVIAIVVVVIlWIMWVVVVWVVWVVVVVVVWW

“Laisvės” vajus baigtas
Smagu pranešti, kad mūsą vajus baigėsi su sausio 15 d. 

labai gražiai. I fondą sukelta virš $15,000. O po 15 d. jau 
įplaukė taipgi geros paramos. Pavyzdžiui, mūsą gerašir
dis draugas Jonas Smalenskas prisiuntė $200, užmokėda
mas už 12 prenumeratą i Lietuvą, o likusius $56 skiria 
“Laisvės” reikalams. Iš Yucaipos, Calif., gavome $400 
“L” reikalams nuo LLD 78 kuopos, per P. Zline. Ona 
šilkienė iš Rocky Hill, Conn., prisiuntė $200 pagerbdama 
mylimą vyrą Jurgį, kuris mirė praėjusią savaitę.

Sekančiam “Laisvės” numeryje tilps vajininku darbo 
rezultatai ir aukotoją vardai.

širdingai dėkojame visiems vajininkams, kurie taip pui
kiai pasidarbavo, taipgi visiems aukotojams. Jūsų entu
ziazmas palaikyti mūsą laikraštį priduoda mums energi
jos dirbti toliau.

ADMINISTRACIJA
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Kova už darbininkų balsus ir įtaką
New Yorko valstijoje

New Yorko valstijos Amerikos Darbo Federacijos-In- 
dustrinią Organizaciją Kongreso (AFL-CIO) vadovybė buvo 
labai tvirtai susigiminiavus su republikonų gub. Nelson 
Rockefelleriu ir jo režimu. Abejotina, ar jis būtu taip ilgai 
išbuvęs gubernatoriumi, jeigu darbo uniją vadai nebūtu jam 
tarnavę. Reikia žinoti, kad organizuoti darbininkai sudaro 
didelę jėgą. Ją yra daugiau kaip du milijonai.

Nelson Rockefelleris užleido savo vietą savo buvusiam 
padėjėjui Wilsonui. Kaip bus su uniju vadovybe? Kaip ji 
žiūri i naująjį gubernatorių? Kalbos eina, kad su juo jau 
atvirai flirtuoja valstijos uniju vadas Raymond R. Corbett.

Demokratu partija labai susirūpinusi. Prasideda smar
kios varžybos tarp demokratu ir republikonu už unijistą 
balsus. Ją patraukimui nuo republikonu, demokratu vadas 
Joseph F. Crangle suorganizavo Demokratinę Darbo Tary
bą iš 25 parinktu darbo uniju veikėju su tikslu unijistus 
“išlaisvinti” iš republikonu. Darbo unijose prasideda dis
kusijos. Juk tradiciniai šioje valstijoje, ypač New Yorko 
mieste, organizuotą darbininku lyderiai daugumoje ne
slėpdavo savo simpatiją ir paramos demokratą partijai. 
Kodėl jie nusikraustė pas republikonus “ant burdo”?- 
Mr. Cranglio suorganizuota Darbo Taryba surasiantiprie- 
žasti ir darbo uniją daugumą sugražinsianti pas demokra
tus.

Paregėsime, kaip jai seksis.

Nei karas, nei taika
Thailande tebeveikia milžiniška Jungtiniu Valstiją mili- 

tarinė bazė. Joje yra 45,000 ginkluotu vyru, šimtai lėktu
vą, didžiuliai amunicijos sandėliai, krūvos branduolinią 
bombą. Šią jėgą ten išlaikymas mūsą kraštui atsieina bi
lijonus dolerią. Kai kas buvo pradėję kelti klausimą net 
Washingtone, ar ne laikas tas jėgas bent jau gerokai su
mažinti. Gaunamas atsakymas, kad jos ten reikalingos 
neprileidimui Pietą Vietnamo, Kambodijos ir Laoso žmo
nėms nuversti savo militarines fašistines diktatūras. Be 
to, girdi, pačiame Thailande jau girdisi liaudies burzdė
jimas prieš reakcini režimą. Griuvus tam režimui, ame
rikiečiai su visomis savo branduolinėmis bombomis ir 
milžiniška karine jėga bus priversti išsikraustyti.

Kas tada? Tada, sakoma, komunistai užkariaus visą In
dokiniją.

Tuo tarpu, kaip žinia, nepaisant pasiektu paliaubą, tiek 
Pietą Vietname, tiek Kambodijoje kartojasi ginkluoti su
sikirtimai tačrp fašistiniu valdžią ir liaudies jėgą. Oficia
liai karo nebėra, bet faktinai karas tebeina.

Kaip ilgai tokia nei karo, nei taikos padėtis galės tęstis? 
Sunku pasakyti. Vienas dalykas visiems aiškus, būtent: 
kol Indokinijoje viešpataus militariniai režimai ir kol 
Amerikos jėgos juos rems ir palaikys, tame pasaulio 
kampe nei ramybės, nei taikos nebus.

Geriausi amerikiečiu, kaipo žmonių ir kaipo tautos, 
interesai reikalauja galutinai ir pilnai karo jėgas iš Indo- 
klnijos iškraustyti. Ir tas procesas turėtu prasidėti su 
uždarymu Thailande militarines bazės.

Beprotiškos politikos vaisius
Daugelis amerikiečiu turėtu giliausiai pasipiktinti vė

liausiu vyriausybės pasielgimu su kaimyniškąja Kuba, ne
duodant leidimo (vizos) jos žymiajam filmą direktoriui 
Tomas Gutierrez atvykti i New Yorką ir pasiimti jam 
amerikinės Nacionalinės Filmą Kritiką Draugijos paskir
tą premiją už 1968 metą filmą “Memories of Underde
velopment”. Premija ne tokia jau didelė - tik du tūkstan
čiai dolerią. Taigi, čia ne doleriu, ne valiutos klausimas. 
Klausimas nusistatymo, politikos, atsinešimo linkui Kubos. 
Ji tebėra mūsą vyriausybės griežčiausiai boikotuojama, 
neleidžiama kubiečiams nė koją įkelti i šią šąli.

Dar gi iš mūsą valdžios pusės grūmojama bausme ir 
minėtai Filmą Kritiką Draugijai. Jai net griežtai drau
džiama per ką nors kitą tą dovaną Įteikti kubiečiui Gu
tierrez. Jei Draugija taip padarytą, girdi, tai ji sulaužytu 
“Trading with the Enemy Act” Įstatymą ir būtą skaudžiai 
nubausta!

“The N. Y. Times” filmą kritikas Vincent Canby Gutier
rez© filmą labai išgyrė ir priskaitė ji prie 1973 metą de
šimties geriausią filmą. Tai didelis pripažinimas kubie
čiui. Matyt, tokios nuomonės apie ši filmą yra ir kiti filmu 
kritikai, jeigu jie nubalsavo, kad jo susukėjas vertas me
tinės dovanos.

Švelniausiai pasakius, šis Nlxono valdžios pasielgimas 
yra tikrai beprotiškos politikos vaisius. Kaip ir kuo Gu
tierrez būtą pakenkęs mūsą kraštui, jeigu būtą buvę jam 
leista atvykti i New Yorką ir dovaną pasiimti?! Niekam 
nebūtą nė plaukas nuo galvos nukritęs.

- Laikas šitą kvailą ir klaidingą nusistatymą linkui šio 
mažo revoliucinio kaimyno (Kubos) pakeisti. Amerikos 
žmonės turėtą priversti savo vyriausybę tatai padaryti 
trumpiausioje ateityje.

JAU IR V. VOKIETIJA 
“MASKVOS ĮTAKOJE”!

Kanadiečiu klerikalu “Tė
viškės Žiburiu” berlyniškis 
korespondentas J. Kairys 
primeta Vakarą Vokietijos 
premjerui socialdemokratui 
Brandtui ir jo vadovaujamai 
koalicijai V. Vokietijos pra- 
gynimą Tarybą Sąjungai. 
Girdi: * “Maskvos sutartimi 
Bonna užantspaudavo Vokie
tijos suskaldymą, tyliai pri
pažino Karaliaučiaus bei jos 
srities užgrobimą, palenkė 
savo kraštą Maskvos Įta
kai”.

“Kad V. Vokietija yra jau 
Maskvos Įtakoje”, drožia 
Kairys, “rodo ir Bonnos- 
Prahos sutarties pasirašy
mas 1973 m. gruodžio 11 d.” 
Be to, “Bonnos pataikavimą 
Maskvai rodo savąją ir sve
timąją komunistu nevaržoma 
veikla V. Vokietijoje. Krikš
čionims demokratams esant 
valdžioje, komunistą partija 
buvo uždaryta”. Dar dau
giau: “V. Vokietija pripaži
no Lenkijai sovietinės armi
jos per karą užimtas, ovė- 
llau Stalino jai (Lenkijai) 
perleistas žemes”.

Klerikalu laikraščio ko- c 

respondentui tai baisiai ne
patinka. Jis labai norėtą, 
kad Vakarą Vokietiją vėl už
valdytą krikščioniu demo
kratą ir hitlerininką koalici
ja. Bet kol kas, kaip atrodo, 
tokios galimybės dar nesi
mato - bent jau greitoje atei
tyje.

NUOŠIRDAUS, PROTINGO 
DIREKTORIAUS 
PAVYZDYS

Lietuvos žemės ūkyje pir
mininkai, o pramonėje Įmo- 
mią direktoriai vaidina labai 
svarbu vaidmenį. Ją gi pa^- 
sitaiko visokią - gerą ir 
blogą. Blogas vadas pridaro 
daug žalos kolūkiui arba 
Įmonei, o geras, išmintin
gas ir nuoširdus vadas atlie
ka didžiuli darbą. Apie vie
ną labai gerą vadą skaitome 
leidinyje “Laikas ir Įvy
kiai” (1973 m. nr. 22). Ra
šoma:

“Vilniaus siuvimo Įmonių 
susivienijimo “Lelija” di
rektorius Bernardas Dzeda- 
vičlus dar gerokai prieš rug
sėjo pirmąją vaikščiojo po 
chechus.

- Kaip sekasi dirbti? - 
paklausė vieną merginą.

- Gerai, direktoriau!
Direktorius žinojo, jog ši 

darbininkė kruopšti, parei
ginga.

- O mokytis toliau ar gal
voji?

-Kad ne. Trukdys dirb
ti. o . Žinote, apie pamo
kas reikės galvoti. . . O 
dabar aš visas jėgas atiduo
du Įmonei. . .

Ilgai užtruko vadovo po
kalbis su darbininke. O po 
kelią dieną ji parašė pareiš
kimą i vakarinę mokyklą.

Kiek tokią jaunuoliu pats 
direktorius nukreipė i mo
kyklą? Vienoms užteko po
ros žodžiu, su kitomis po
kalbis užtrukdavo- ilgokai. 
Ir šiandien “Lelijoje” besi
mokančius skaičiuoja šim
tais. Tik pereik po cechus - 
sutiksi dešimtis darbospar- 
tuolią, sėkmingai derinančią 
gamybinius reikalus su mo
kymusi. . .”

GERAI, KAD SURADO 
IR AMERIKA<

Kaip visuose lietuvišku 
reakcininką organuose, taip 
Chicagos kunigą “Drauge” 
be jokios pertraukos skilčių 
skiltimis kabinėjamasi prie 
Lietuvos, niekinimas ir 
šmeižiamas jos nūdienis gy
venimas, nepripažistami jo
kie jos liaudies net puikiau
si atsiekimai? visiškai pa
mirštant, kad ir čia, mūsą 
Amerikoje, pilna skaudžiau
sią negerovių. Apie tai nu
tylima.

štai kodėl mus labai nu
džiugino, kai pamatėme, kad 
tame pačiame kunigu orga
ne sausio 10 dieną apart 
spiaudymo ant mūsą Lietu
vėlės, ir pirmajame ir an
trajame puslapiuose, randa
me B. Obeliūno straipsni 
“Kodėl trūksta vaistą”, ku
riame prisimenama ir mūsą 
Amerika. Straipsnis visai 
rimtas. Va tik trys pirmo
sios pastraipos:

“Jau keleri metai tęsiasi < 
vaistą krizė, skaudžiai pa
lietusi ligonią sveikatą. Jai 
pagrindą sudaro naują vaistu 
trūkumas. Kai kurioms 
grėsmingoms ligoms gydyti 
Europa turi paveikesniu 
vaistą, negu Amerika. Ta
čiau maisto ir vaistą Įstai
ga (FDA) draudžia juos Įvež
ti. Kai kurią kenksmingą 
vaistą pasirodymas sukūrė 
sąlygas paskubinti naują 
vaistą tyrinėjimus.

Daugeli žmonią kamuoja 
alerginė astma. Jai gydyti 
veiksmingą vaistą nebuvo 
leidžiama Įsivežti ligi 1973 
m. vidurio. Anglijoje gana 
sėkmingai naudojami vaistai 
Cromolyn sodium. Europa 
turi net 7 rūšis vaistu šiai <

ligai gydyti. Vieni vaistai 
padėdavo vieniems, kiti ki
tiems ligoniams, bet i Ame
rika įsileido tik dvi rūšis. < c

Nuo kraujospūdžio ir šir
dies anginos užsienyje žmo
nes gydomi visai naujais 
vaistais. Jie gerai veikia 
prieš arteriją užkalkėjimus 
ijr kitas medžiagas, turinčias 
itakos i sukalkėjimus. Jie 
ne tik sumažina kraujospūdi, 
bet pašalina ir anginos 
skausmus. Amerikoje nau
dojamas silpnai veikiantis 
Propanolol. Anglijos gydy
tojai naudoja Practolol, ku
ris geriau gydo širdies ne
galavimus”.

CHICAGA NETURĖTŲ 
BŪTI SKRIAUDŽIAMA!

Chicagiečią “Vilnies” ko- 
lumnistas Kazys Rimbas 
skundžiasi, kad toji skait
lingoji turistą grupe iš Lie
tuvos pernai galėjusi Chica- 
goje paviešėti tik pusantros 
dienos. Jis sako:

“Tai nedovanotina klaida. 
Ir turistai tuo labai nepa
tenkinti. Juk Čikaga yra 
Amerikos lietuvią sostinė. 
Jiems buvo svarbu ir Įdomu 
ten ilgiau pabuvoti, plačiau 
su tautiečiais susitikti.

Turėtą būti iš to pamoka. 
Kitą syki reikia iš Lietuvos 
geriau planuoti ir patikrinti, 
kad Čikagai tektą bent 4 ar 
5 dienos.”

VAKAR IR ŠIANDIEN

Žurnale “Kultūros Barai” 
(1973 m., nr. 10) skaitome 
pasikalbėjimą su Raseinių 
rajono Kultūros skyriaus ve
dėju Klemensu Burneika. 
Pasikalbėjimas pavadintas 
“Naujos tradicijos ir rajono 
kultūra”. Pabaigoje pasi
kalbėjimo daromas palygini
mas nūdienos su praeitimi. 
Sakoma:

“Buržuazijos valdymo 
metais rajone buvo 1 gimna
zija, 3 bibliotekos, rajoninė 
ligoninė, 27 bažnyčios,kalė
jimas, 10 daboklių, dominin
koną vienuolynas. . . 1935 
metą spauda rašė: “Per 
metus - pora gegužiniu, du 
ar trys diletantiški, atmes
tinai paruošti referatai, pora 
kalbą prie paminklo apie vie
nybę ir dar koks vienas va
karas, kuriame vaidinime 
vieno veiksmo komedija, 
daro pati kultūrini gyvenimą 
panašą i komediją”.

šiandien rajono 33 kultū
ros namuose, 62 biblioteko
se politini auklėjamą ji, kul
tūros darba dirba daugiau 
kaip 140 kultūros darbuoto
ją. Daugelis kolūkią jau turi 
pasistatę naujus, modernius

80-ojo gimtadienio
■ŠVIESUS IB TAURUS MŪSŲ ŽMOGAU, 
BRANGUS DRAUGE ANTANAI BIMBA!

Karštai ir nuoširdžiai 
sveikinu Jus su garbingu ju
biliejum - aštuoniasdešim
ties metą sukaktim.

Dar ankstyvoje savo jau
nystėje turėjau laimės susi
pažinti su didelės reikšmės 
Jūsų veikalais “Istorija kla- 
sią kovos Amerikoje”, 
“Krikščionybė ir darbinin
kai”, “Kas tie fašistai?”, 
daugeliu kitą, mokiausi iš ją 
proletarinio principingumo, 
brendau kaip žmogus ir būsi
mas literatūros darbininkas. 
Už visą tai buvau ir likau be 
galo dėkingas Jums. Daug 
buvau girdėjęs apie Jus, kaip 
vieną aktyviausią ir princi- 
pingiausią Amerikos lietuvią 
pažangiojo judėjimo vadovą, 
skaičiau Jūsų pasisakymus 
“Laisvėje” ir “šviesoje”, 
visuomet pasisemdamas 
juose sau jėgą, taurią min- 
čią, didesnio ir gilesnio gy
venimo prasmės supratimo. 
Todėl su gilia pagarba nuolat 

| pagalvodavau apie Jus, toli-' 
mą draugą ir patarėją ne tik
tai man, bet ir tūkstančiams 
kitu jaunuoliu, ieškojusiems 
tiesos šaltiniu buržuazinio

(

Lietuvos meto sąlygomis. 
Tai buvo labai svarbu ir 
brangu mums, ano meto jau
najai darbininkijos kartai, 
ir nuo to laiko mano pagarba 
ir dėkingumas Jums niekad 
neblėso širdyje.

Buvau laimingas betarpiš
kai susitikęs ir susipažinęs 
su Jumis Tarybą Lietuvoje 
1945-46 metais, vėliau 1966 
metais turėjęs progos arti
miau pabendrauti su Jumis, 
lankytis Jūsą gimtoje Salą 
padangėje, daugelyje kitu 
Lietuvos rajonu. Tai buvo 
tikrai didelė šventė man ir 
daugeliui daugeliui kitą, ku
rie tik turėjo progos arčiau 
pažinti Jus, klausytis Jūsą 
išmintingą, kartais gana kri
tišku pasisakymu, išsamaus 
žodžio apie užsienio lietuvią
IMWIAAlVMWWWVVVVtfVWW 

arba yra rekonstravę senus 
kultūros namus. Juose gau
su meno kūrinią, skoningai 
sutvarkyta aplinka. Mate
rialinė bazė iš esmės lemia 
i| kultūros darbuotojo veik
lą. Palyginę tai su cituotu 
skurdžiu kultūros darbo 
vaizdeliu, nūdien matome, 
kokia yra plati ir ivairiaša- 
kė šiandieninio kultūros dar
buotojo veiklos dirva”.

Skirtumas kaip tarp dienos 
•ir nakties!

gyvenimą bei veiklą. Nesu
klysiu pasakydamas, kad 
kiekvienas Jūsų atvykimas i 
Lietuvą tapdavo labai reikš
mingu Įvykiu respublikos 
kultūriniame ir politiniame 
gyvenime, gaivinančiai veikė 
tūkstančius žmonią, ne vie
nam padėjo giliau suprasti 
tuos istorinius iškovojimus, 
kokią pasiekė Lietuva ir jos 
darbo žmonės tarybinio gy
venimo sąlygomis. Labai 
daugeliu atveją Jūsą akis 
buvo Įžvalgesnė, negu mūsą 
pačią, gyvenančiu ir betar
piškai dirbančiu Tarybą Lie
tuvoje. Didis mūsą dėkin
gumas Jums už visatai.

Brangus drauge Antanai! 
įpratę matyti Jus visuomet 
žvalą, kupiną energijos, jau
natviškai ryžtingą, šiandien 
sunkiai tepatikime, kad Jūs 
jau sulaukėte tokio garbingo 
ir šviesaus savo gyvenimo 
aštuoniasdešimtąjį gimta
dieni. Tačiau taip yra. To
dėl be galo smagu matyti 
Jus sveiką, stiprą, sėkmin
gai besidarbuojanti “Lais
vėje” ir “Šviesoje”, kovo
janti už taiką pasaulio tautą 
tarpe, už demokratijos, pro- 
latarinio internacionalizmo, 
laisvės ir humanizmo idėją 
pergalę prieš visas reakci
nes idėjas, kokio plauko jos 
bebūtą, kokiais vardais be- 
sidangstytą. Tvirtai tikiu, 
kad ši Jūsą kova sėkmingai 
bus tęsiama dar ilgus ir il
gus metus su niekad nesilp- 
stančia, Jums taip būdinga 
energija ir plienine valia.

Iš visos širdies sveikinu 
Jus ir karštai linkiu Jums 
geros sveikatos, šviesios 
laimės, ilgą ir vaisingą ko
vos metą. Laukiu nauju Jūsą 
veikalą, laukiu Jūsą pačiu 
tėvą žemėje Tarybą Lietu
voje, kaip laukia šito daug 
tūkstančią Jūsą draugą ir 
gerbėją čia, mūsą respubli
koje.

Vyriškai apkabinu, būkite 
visuomet sveikas, stiprus, 
kovoje ir darbuose pasek
mingas!

Su gilia pagarba ir dėkin
gumu, Jūsą -

M. BALTUŠIS 
Vilnius,
74 metą sausis.

•

Gerbiamieji laisviečiai,
Daug laimės, ištvermės, 

kūrybingumo 1974 metais!
LTSR Ateizmo Muziejaus 

Kolektyvas

Pagerbti ir apdovanoti šaunieji lietuvių tautos sūnus ir dukros

Vakar LTSR Aukščiausiojloj Tarybos Prezidiume. Apdovanotieji kartu su respublikos partijos ir vyriausybės vadovais. Ch. LEVIN© nuolr.

VILNIUS, Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiume 
šiandien didelei grupei respublikos vadovaujančiu partiniu ir tary- 
binią darbuotoją, žemės ūkio gamybos vadovu ir darbo pirmūnu 
buvo iškilmingai Įteikti aukšti vyriausybiniai apdovanojimai.

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo sekretorius 
S. Naujalis perskaitė TSRS Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo

Isaka, kuriuo už didelius laimėjimus, pasiektus visasąjunginiame 
socialistiniame lenktyniavime, ir patodytą darbo šaunumą, vykdant 
Įsipareigojimus didinti grūdą, bulvią, cukriniu runkeliu ir kitą 
žemdirbystės produktą gamybą ir pardavimą valstybei 1973 metais, 
grupei geriausiąją respublikos mechanizatorių ir gamybos vadovu 
suteikiamas Socialistinio Darbo .Didvyrio vardas.

/
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Ataskaitinį pranešimą skaito A. Sutkus. Prezidiumą pirmoje eilėje iš dešinės i kairę: 
A. Macijauskas, M. Bugajeva, II. Zimanas, R. Rakauskas, R. Pačėsa.

V. GURMANO nuotr.

Lietuvos fotomenininkų suvažiavimas
VILNIUS. S. m. sausio 

mėn. 4 d. Vilniuje įvyko 
pirmas Lietuvos fotografijos 
meno draugijos suvažiavi
mas. Tai buvo svarbus įvy
kis, nubrėžęs gaires toli
mesniam lietuvių tarybinės 
fotografijos vystymuisi. 
Buvo susirinkę daugiau, kaip 
pusantro šimto delegatų iš 
įvairių Lietuvos kampelių. 
Ataskaitinį pranešimą apie 
respublikos fotomenininkų 
veiklą ir uždavinius padarė 
fotografijos meno draugijos 
organizacinio komiteto pir
mininkas A. Sutkus, o revi
zijos komisijos aktą per
skaitė Vilniaus universiteto 
vyr. dėst. V. Juodakis.

“Laisvės” puslapiuose, 
taip pat “Šviesoje” dažnai 
tenka matyti lietuvių autorių 
nuotraukas. Diskusijose ir 
pasisakymuose kalbėję ora
toriai pabrėžė didesnės pa
ramos periferijos fotomė- 
gėjams svarbą, būtinumą ko
voti su amatininkiškumu, 

IŠ LAIŠKU
Mieli “Laisvės” skaitytojai 
ir rėmėjai!

Mūsų Žemė vėl imą skrie
ti naują ratą aplink Saulę, ir 
mes vėl švenčiame Naujųjų 
Metų sutikimą, keliame tos
tus su linkėjimais, spaudžia
me vienas kitam rankas. 
Prieš tai vietoje 1973 ka
lendorių įsisegame naujus 
su skaitmenimi 1974. Vieni 
tuos kalendorius segame vi
sai neseniai, o kiti, gal būt, 
susimąstome, ar dar daug 
metų bus lemta keisti tuos 
kalendorius?

O Žemė skriejo, skrieja 
ir skries savo ratą, atneš
dama naujus rūpesčius, nau
jas problemas, reikalaujan
čias neatidėliotino sprendi
mo.

Kaip gyvens žmonės se- 
* kančiame šimtmetyje? įdo

mu skaityti mokslinės fan
tastikos knygas. Koks nuo
stabus buvo dvidešimtasis 
šimtmetis! Ir kartu šiurpus. 
Kaip neseniai dar mes visi 
ėmėme keliauti tik lėktu
vais! Kaip neseniai žiūrime 
televizijos laidas! Ar vi
soms kartoms maždaug po 
lygiai tenka naujovių? Tik 
mes pavydime ateisiančioms 
kartoms ir nevertiname to, 
ką naujo gavome mes.

Pernai, sutinkant Naujuo
sius Metus, svarbiausia 
problema buvo taikos sutar
ties dėl karo Vietname pa
sirašymas. Šiandien viso 

y pasaulio spauda mirga an
traštėmis apie energijos 
badą, apie sutrikimus dėl 
skystojo kuro.

/ Prieš milijonus metų Ze- 
į mės gelmėse susikaupę kuro 
/ klodai sudarė sąlygas su- 
f klestėti mūsų civiliazijai.

Sunku įsivaizduoti. Kaip 
/ būtų vysčiusis istorija, jei 

nebūtų buvę tų geologinių 
erų, kurios sukrovė tuos 
energijos sandėlius.

. Malonu matyti, kaip nau

ruošti fotospecialistus su 
aukštuoju išsilavinimu ir 1.1.

Su dideliu susidomėjimu 
visi delegatai išklausė LKP 
CK kultūros skyriaus vedėjo 
S. Šimkaus kalbą. Kalbėtojas 
pabrėžė, kad reikalinga dar 
daugiau jaunimo įtraukti į 
fotografijos darbą, nesiten
kinti vien sausu fakto fiksa
vimu, reikalinga atskleisti ir 
jo svarbą. Fotografijos pa
galba demaskuoti tai, kas 
trukdo žengti pirmyn, ma
žiau rodyti įvairių smulk
menų, antraeilių dalykų, į 
pirmą planą iškelti darbo 
žmogų, naujo gyvenimo, ma
terialinių gėrybių kūrėją.

Po pasisakymų ir diskusi
jų sekė vadovaujančių orga
nų rinkimai.

Lietuvos TSR fotografijos 
meno draugijos pirmininku 
buvo Išrinktas Bučelis B., o 
pirmuoju pavaduotoju A. Sut
kus.

Sekretoriais:
J. Grublevičius - organi

juose Lazdynų rajono na
muose, įžiebus degtuką, 
plykstelia melsva liepsnelė, 
gaunanti pradžią tolimoje 
Ukrainoje. Po stora sniego 
danga gulinčiais vamzdžiais 
pulsuoja tie melsvosios ug
nies ištekliai, varo šilumi
nes elektrines, gamyklas, 
šildo butus. Kaip nedėkoti, 
kaip nenusilenkti tai tolimai 
evoliucijos pradžiai, kada 
veržliai vystėsi pirmoji 
augmenija!?

Bet ar žmogus moka bran
ginti tą energijos šaltinį? 
Ar jis nesielgia kaip tie 
trumparegiai Liudviko XIV 
laiku aristokratai, vadova- 
vęsi šūkiu: “Po mūsų nors 
ir tvanas!”? Ar tikslingas 
tas neoninių žiburių okeanas 
per kalėdines saturnalijas 
Amerikos didmiesčiuose? 
Kiek be reikalo išeikvodama 
tos sukauptos Žemės gel
mių energijos, nevystant 
viešojo transporto, kuris 
leistų žmonėms vykti į dar
bą atpalaiduota nervų Siste
ma!

Kam turi priklausyti tie 
gelmių turtai? Ar tiems, kas 
pirmi įrėmė sąyo straublius 
jiems siurbti?

Tarybų Sąjungoje tie pože
miniai skystojo kuro okeanai 
priklauso liaudžiai. Jų eks
ploatacija neša palaimą dar
bo žmonėms. Jie čia ne
švaistomi, jie naudojami ra
cionaliai.

Energijos badas verčia 
tautas bendradarbiauti, už
megzti ilgalaikius prekybi
nius ryšius. Tai paliečia 
visus žmones. Kam pritar
ti: bendradarbiavimui ar
šaltojo karo tęsimui?

Daugeliui amerikiečių 
lankantis mūsų šalyje, kas
met silpnėja dezinf or m a c i - 
jos barjerai, griūva melo 
užtvaros, ir vis plačiau įsi
gali bendradarbiavimo nuo
taikų atlydis.

Drauge su jumis keliu tos
tą už vaisingas pastangas 
žmonių sąmonėjimo kelyje, 
už sėkmingą kovą, garantuo- 

zaciniams reikalams,
A. Macijauskas - kūrybi

niam darbui ir darbui su fo- 
tomėgėjais,

A. Chadzevičjus - visuo
meniniams reikalams,

A. Gaižutis - teoriniams 
reikalams.

Džiugu, kad suvažiavimo 
darbe dalyvavo ir visa eilė 
atsakingų darbuotojų, kaip 
LTSR Ministrų Tarybos pir
mininko pavaduotoja L. Dir- 
žinskaitė, respublikos aukš
tojo ir spec, vidurinio moks
lo ministras H. Zabulis, 
TSRS žurnalistų sąjungos f o- 
tosekcijos pirmininkė ir 
žurnalo “Sovetskoje foto” 
vyr. redaktorė M. Bugajeva 
ir kt.

V. GURMANAS

NUO REDAKCIJOS: Labai 
atsiprašome, kad dėl vietos 
stokos jūsų platų suvažiavi
mo aprašymą turėjome labai 
sutrumpinti. Dėkojame už 
parašymą.

Farmų skaičius 
nuolat mažėja

Washingtonas. Per pasta
ruosius 40 metų farmų skai
čius sumažėjo maždaug po 1 
procentą į metus. Daugiau
sia likvidavosi mažieji far- 
meriai.

Agrikultūros departamen
tas apskaičiuoja, kad šiuo 
metu Jungt. Valstijose yra 
2,821,000 farmų.

Dauguma norėtų 
specialių rinkimų

Louis Harris poll tyrinė
tojai skelbia, kad dauguma 
Amerikos piliečių norėtų 
specialių prezidentinių rin
kimų.

Piliečių apklausinėtojai 
surado, kad 53% pasisakė už 
specialius rinkimus ir už 
Nixono pašalinimą iš prezi
dento vietos.

Didžiausios sodas 
Lietuvoje

KAUNAS. I. Mičiurino ta- 
rybinis ūkis-technikumas 
savo valdose turi arti 7 tūkst. 
ha žemės ploto. Iki 1980 m. 
numatoma technikumo teri
torijoje pasodinti 1,000 ha 
sodo. Tai bus didžiausias 
visoje Lietuvoje sodas.

KĖDAINIAI. Kas nežino 
“Sėtos” sūrio? Daug kur jis 
dabar gaminamas, o parda
vinėjamas beveik visoje Ta
rybų Sąjungoje. Šio sūrio 
pavadinimas plačiai išgarsi
no nedidelį Kėdainių rajono 
Sėtos miestelį.

jančią proto pergalę tarptau
tiniuose santykiuose, už pla
tesnius prekybinius valsty
bių ryšius, žadančius pažan
gą tautoms ne tik ekonomi
nėje, bet ir kultūrinėje sri
tyje.

Jūsų
j. Šimonis 

Vilnius, 1973.XII.14

LAISVĖ

TARPTAUTINĖMIS TEMOMIS

Alkstančių ir bežemių 
pasaulis

“Kolumbijoje jau dvylik
tus metus vykdoma “pažangi 
ir teisinga” agrarinė refor
ma, ir čia, kaip tvirtinama, 
“viskas tvarkoj”. Praneši
mai apie nepatenkintus far- 
merius, esą, ne kas kita, kaip 
komunistinė propaganda, o 
jei policija ir suėmė kokį 
valstietį, tai jis, be abejo, 
yra komunistas agitatorius, 
nes kuklūs, paklusnūs, ne
raštingi ir amžinai alkani 
Kolumbijos valstiečiai nie
kada nebūtų ryžęsi užgrobti 
ponų žemes arba ginčyti 
“šeimininkų” teises, jei 
kažkas iš pašalinių nebruktų 
jiems neprotingų idėjų. Net
gi Tarptautinis rekonstravi
mo bei vystymo bankas tvir
tina, kad Kolumbijos agrari
nė reforma - “visų pavyz
dingiausia”, - tokia ironiška 
įžanga Amerikos žurnalas 
“Nation” pradeda straipsnį, 
pavadintą “Lotynų Amerikos 
tragedija: agrarinės refor
mos iliuzijos”.

Iš 22,500,000 Kolumbijos 
gyventojų pusė tebedirba 
žemę. Tačiau 70 proc. val
stiečių turi ne didesnius, 
kaip 3.2 akro (akras lygu 
0.4 ha) sklypelius, kurie jų 
neišmaitina, arba yra tiesiog 
samdomi žemės ūkio darbi
ninkai. 1936 m. Kolumbijoje 
buvo paskelbta pirmoji agra
rinė reforma, 1961 m. - an
troji, o šalyje maždaug 100 
tūkstančių valstiečių šeimų 
dar neturi žemės, 750 tūks
tančių šeimų valdo mažyčius 
jos sklypelius.

Kolumbijos agrarinės re
formos institutas per vie
nuolika savo gyvavimo metų 
nieko neeksproprijavo ir 
nieko neišdalino, o tik 
įteikė tam tikram skaičiui 
valstiečių žem$s nuosavy
bės dokumentus, įteisinan
čius faktinį valstybinių že
mių kolonizavimą. Nuo 1970 
metų, paėmus šalies vairą 
dar konservatyvesniems 
sluoksniams, ir šis procesas 
nutrūko. Kolonistas išdegi
na gabalėlį džiunglių, išrau
na kelmus, supurena žemę, 
apsėja, o po metų kitų čia 
atgabenamos didžiųjų žem
valdžių gyvulių bandos ir 
kolonistui belieka pasirinkti: 
arba imti skurdžią kompen
saciją ir nešdintis, kur akys 
veda, arba jo trobos ir der
lius bus sudeginti, jis pats 
sumuštas, o gal ir pasodin
tas į kalėjimą.

“Nešdinamasi” dažniau
sia į miestus. Ten, pavyz
džiui, suplūdo ir beveik visi 
tie 400 tūkstančių nuominin
kų, kurie per pastaruosius 
trejus metus buvo nuvyti nuo 
žemės. Vien šalies sostinė
je Bogotoje iš pustrečio mi
lijono gyventojų trys ketvir
tadaliai ne čia gimę. Bet 
miestuose valstiečių niekas 
nelaukia, nes ten neturi dar
bo kas ketvirtas žmogus.

Sis rodiklis Lotynų Ame
rikoje nėra rekordinis, ir 
Kolumbija čia nelaikoma at
silikusia šalimi. Visiški ir 
daliniai bedarbiai, “Nation” 
duomenimis, Lotynų Ameri
koje sudaro iki 39 procentų 
darbingų gyventojų.

Penkiolika Lotynų Ameri
kos šalių, kurių gyventojų 
skaičius sparčiai artėja prie 
300 milijonų, vienaip ar ki
taip jau vykdė žemės refor
mą. Tačiau tik keliose ša
lyse ji davė apčiuopiamų re
zultatų. Visų pirma tai 
Kuba, ryžtingai pasukusi so
cializmo keliu. Daug žemės 
buvo išdalinusi valstiečiams 

. Liaudies vienybės vyriausy
bė Čilėje, bet karinė chunta, 
ginklu užgrobusi valdžią, jau 
paskelbė grąžinanti ją stam
biosioms latlfundijoms.

Tektų paminėti dar Peru, kur 
Velaskos Alvarado vyriau
sybė eksproprijavo apie 5 
milijonus hektarų žemės, 
dalį jos išdalino vargingie
siems valstiečiams, o kitą 
atidavė gamybiniams koope
ratyvams arba kaimo komu
noms. Tačiau ir virš Peru, 
ypač po reakcinio pučo Či
lėje, yra pakibusi vietinių 
reakcionierių ir JAV mono
polijų rezgiamos kontrrevo- 
liucijos grėsmė.

Tuo tarpu kitose Lotynų 
Amerikos šalyse beveik visą 
žeme valdo vietiniai feodalai (
ir JAV monopolijos. Ekva
doro, pavyzdžiui, 100 tūks
tančių fermų, ne didesnių 
kaip 2,5 akro, turi 1 proc. 
visų žemdirbystei tinkamų 
plotų, o 700 fermų, didesnių 
kaip 2,500 akrų, - 30 kartų 
daugiau. Panaši padėtis Bo
livijoje, Meksikoje ir dau
gelyje kitų šalių. Imant visą 
Lotynų Ameriką, užsienio 
spaudos duomenimis, nuo 3 
iki 8 proc. fermų valdo 60- 
70 proc. žemdirbystei tin
kamos žemės, o 75-80 proc. 
fermų - tik 5-10 proc. že
mės.

Valdantieji sluoksniai 
įrodinėjo, kad latifundijų 
eksproprijavimas sukeltų 
bado grėsmę, nes našiausi 
esą stambūs mechanizuoti 
ūkiai. Tačiau kapitalistinio 
pusiau kolonijinio išnaudoji
mo sąlygomis tai nepasi
tvirtina. Retai kur žemė 
taip prastai naudojama, kaip 
Lotynų Amerikoje, produktų 
gamyba čia augo lėčiau, negu 
gyventojų skaičius. SNO 
ekonominė komisija Lotynų 
Amerikai yra tos nuomonės, 
kad prieš antrąjį pasaulinį 
karą vienam gyventojui čia 
buvo.gaminama žemės: ūkio 
produktų gerokai daugiau, 
negu dabar. Minėtoje Ko
lumbijoje, pavyzdžiui, dėl 
alkio kasdien miršta iki 
šimto vaikų. Štai svarbiau
sioji priežastis, kodėl Loty
nų Amerika pradėjo garsėti 
kaip atkaklių socialinių mū
šių arena.

A. PETKUS

JUOZAS NEKROŠIUS

Žemės drebėjimai 
Anduose ilsis

Per žydrą ekrano stiklą 
Srūva ašaros.
Verkia Aljendės našlė 
Viso pasaulio akivaizdoj.

Verkia,
Budelių rankos wįsupa varpą 

varinį -
Laisvę pamilęs, klaupkis ant 

kelių, verge!
Pablo Nerudos širdis
Plyšo.
Iš sielvarto valandą kraujas, 
Kraujas nekaltas, 
į žemę giliai įsigėręs, 
Rūstų, teisingą atpildo žiedą 

krauna.
Vario rūdynų gelmėj 
Varis nuo ašarų lydosi.

Gilzės!
Gilzės neapykantos parako 

pilnos!
Žemės drebėjimai Anduose

> ilsis. . .
Respublikai duobę iškasę, 
Spygliuotoj tyloj generolai 

pašiurpsta.
Ir griebiasi pistoleto. . .
Galingai,
Iš lėto
Spygliuotoj nakty
Skausmą ir širdgėlą 
Čilė dainuoja.
Pritariant vario trimitams, 
Dainuoja.
Pritariant Andams 

žiliesiems,
Dainuoja.
Pritariant viso pasaulio 

balsams,
Dainuoja
Čilė!
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B. ALEKNAVIČIAUS nuotrauka

Paminklas Kristijonui
Donelaičiui

Naujųjų metų išvakarėse, 
pažymint lietuvių grožinės 
literatūros pradininko Kris
tijono Donelaičio 260-ąsias 
gimimo metines, vienoje 
gražiausių Klaipėdos aikščių 
buvo atidengtas didžiojo būrų 
dainiaus paminklinis bius
tas. Granitine K. Donelaičio <
skulptūrą sukūrė dailininkas 
Petras Deltuva.

Iškilmėse kalbėjęs Lietu
vių kalbos ir literatūros in
stituto direktorius, nuolati
nės K. Donelaičio komisijos 
pirmininkas akademikas 
Kostas Korsakas pažymėjo, 
kad pastatytame paminkle 
pirmą kartą sukurtas tikras 
Donelaičio portretas. Kaip

renjwAO iiš wm
DETROITAS. Apie 200,- 

OQ&.X d ar bip/pkų au tom obi.l i,ų 
kompanijos paleidžia iš dar
bo pastoviai ar laikinai. 
Automobilių gamyba šiais 
metais bus sumažinta nuo 24 
iki 29%.

LIS BONAS. Portugalijos 
demokratinis moterų judėji
mas reikalauja baigti kolo- 
nialį karą Afrikoje ir paleis
ti kareivius namo, taipgi 
amnestuoti politinius kali
nius. į

BERLYNAS. Vakarų Vo
kietijos valdžia areštavo 
amerikietį negrą spaudos 
reporterį C. Williams ir kal
tina jį šnipinėjimu Rytu Vo
kietijos naudai.

•
WASHINGTONAS. Prez. 

Nixonas sulaikė $3 bilijonus, 
kuriuos Kongresas skyrė ko
vai su poliucija.

SAN FRANCISCO. Kali
fornijos universitete Moterų 
Išsilaisvinimo judėjimas ko
voja už lygias teises su vy
rais įvairiuose darbuose, 
kuriuose dabar daugiausia 
vyrai dirba.

TE L AVIVAS. Izraelyje 
aliejaus kainos pakilo 40%. 
Kitų prekių kainos pakilo iki 
35%. Nuo karo ekonominės 
sąlygos žymiai pablogėjo.

•
ANNAPOLIS, Md. Trys 

teisėjai nutarė neduoti dau
giau advokato leidimo buvu
siam viceprezidentui Spiro 
Agnew. Jis apeliuoja į 
aukštesni teismą, c <

ALBANY. NewYorkoval- 
stijos legislatūroje iš 1973 
metų yra nesvarstytų dau
giau kaip 6,000 bilių šiems 
metams svarstyti.

JOHNSTOWN, Pa. Lėktu
vui susidaužius 11 žmonių 
žuvo.

žinoma, joks atvaizdas, jo
kios žinios, kaip atrodė 
Kristijonas Donelaitis, mūsų 
dienų nepasiekė.

šią spragą ištaisė speciali 
kompleksinė archeologų, 
medikų, literatūros tyrinė
tojų ekspedicija, dirbusi 
Tolminkiemyje. Bažnytėlės 
požemyje kurioje K. Done
laitis ilgus metus klebonavo, 
buvo atrasti poeto palaikai, 
ir specialistai po ilgų tyrinė
jimų galėjo tiksliai nusakyti, 
kaip atrodė būrų poetas.

Skulptorius - P. Deltuva 
ir sukūrė poeto atvaizdą, 
remdamasis jo veido moks
line rekonstrucija.

Panamos užsienio reikalų 
ministras Tack tariasi su 
Jungt. Valstijų ambasado
rium Bunkeriu dėl Panamos 
Kanalo valdymo teisių. Tack 
kaltina Jungt. Valstijas ko
lonializmu ir panamiečių 
apiplėšimu.

WASHINGTONAS. Aukš
čiausiasis teismas pripaži
no nekonstituciniu Indianos 
valstijos įstatymą, reika
laujantį lojalumo priesaikos 
kandidatams.

DEARBORN, Mich. Fordo 
korporacija paleido iš darbo 
8,960 darbininkų.

SANTIAGO. Čilės valdžia 
skelbia streikus nelegaliais. 
Bet daugelio firmų darbinin
kai streikuoja. Duonos ir 
pieno produktų kainos jau 
pakilo 100%.

ALBANY, N. Y. Consoli
dated Edison kompanija gavo 
teisę iš Public Service ko
misijos pakelti elektros var
totojams mokestį.

PRAGA, Čekoslovakija. 
67 komunistų partijų atstovai 
nusitarė padidinti kovą prieš 
Čilės fašistinį režimą, veikti 
solidariai su Čilės kovoto
jais už demokratijos atstei- 

I girną.

/
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SUSIPAŽINKIME SU VYSKUPU VINCENTU BLIZGIU

Kas jis — tas
„garbingasis brolis“?

„Garbingu broliu" prieš kurį laiką 
pavadino emigracijoje gyvenantį vysku
pą Vincentą Brizgį popiežius Povilas 
VI. Su šiuo vardu vyskupas išdidžiai 
gastroliuoja po Ameriką ir Europą, kur
suoja tarp Čikagos ir Romos, Niujorko 
ir Bonos. Jis dievobaimingai pamokslau
ja ne tik katedrose, bazilikose, bet ir 
Vatikano, Romos, „Amerikos balso" ra
dijo stočių studijose. Jis apeliuoja ne 
tik j lietuvius emigrantus, bet ir į Tary
bų Lietuvos tikinčiuosius, dėdamasis ir 
jų „garbingu broliu". Kas jis ir kuo tą 
„garbę" pelnė? Atskleiskime vieną kitą 
netolimos praeities puslapį, kai minėta
sis „brolis" dar Lietuvos žeme vaikš
čiojo.

„Jo ekselencija Kauno vyskupas Vin
centas Brizgys", kaip jį dar kai kas 
mėgsta tituluoti, kadaise iš tiesų buvo 
Kauno vyskupas. Laikė pamaldas ir sa
kė graudžius pamokslus, pragarais gra
sino bolševikams ir kitiems bedieviams. 
Todėl gerai galima įsivaizduoti, kaip jis 
sutiko Tarybų valdžios atkūrimą Lietu
voje 1940 metais. Hitlerinės okupacijos 
laikotarpiu Lietuvoje siautėjęs aukštas 
gestapo valdininkas Paulius Miuleris 
taip apibūdino Brizgio veiklą 1940— 
1941 metais:

„. . .Bolševikų metais jis (V. Brizgys — 
S. L.) puikiausiai bendradarbiavo su 
įvairiausiomis vokiečių įstaigomis ir sa
vo laiku daug nusipelnė. . . Gyventojai 
jį laiko aiškiu vokiečiu bičiuliu".1)

Sis „bičiulis" jau tada buvo įtrauktas 
į gestapo nomenklatūrą, kad, reikalui 
esant, būtų panaudotas kaip „patikimas 
asmuo". Ir toks reikalas atsirado, kai į 
Rytus pajudėjo hitlerinė karinė mašina. 
Tarp tų, kurie pirmieji Kaune išėjo pa
sveikinti hitlerinių grobikų, buvo vys
kupas Brizgys.

Prisimindamas tas dienas, vyskupas 
rašė:

„. . .Vos tik parėjome į kleboniją, per 
Kauno radiją prabilo aktyvistai (t. y. 
buržuaziniai nacionalistai — S. L.). 
Džiaugėmės kaip vaikai... Parugėje 
prie kelio, kuriuo bėgome, prie gra
natsvaidžio išraustos duobės gulėjo dvi 
kareivio kojos. Jautėmės laimingi, kaip 
sapne, kaip pasiekėme vokiečių lauko 
ligoninės vietovę".2)

Tokie vaizdai šiam dvasininkui anuo
met sukėlė džiaugsmą.

Tai jis vienas iš pirmųjų užmezgė 
ryšius su okupantais. Jo šefas arkivys
kupas Skvireckas taip savo dienorašty
je apibūdino Brizgio vaidmenį tomis 
lietuvių tautai tragiškomis dienomis:

„Vyskupas Brizgys pasakojo apie 
užmegztus santykius su vokiečių vyriau
sybės atsiųstu atstovu Pabaltijo kraš
tams (. . .). Tam atstovui buvo iš Berlyno 
nurodyta įeiti į santykius su dvasine vy
resnybe ir ten, gal tarpininkaujant šiek 
tiek kunigui Kippui, o gal kam nors iš 
gestapo, buvo nurodytas vyskupas Briz
gys. Vokiečių tas atstovas turėjęs parei
gą labai greitai aptarnauti Pabaltijo 
valstybių reikalus ir apie visa informuo
ti Berlyną (. . .) Vyskupui Brizgiui buvo 
pasiūlyta parašyti žmonėms raginimą 
laikytis ramiai ir su pasitikėjimu tęsti 
savo darbus, be baimės, kad jie bus 
kieno nors skriaudžiami. Tokio rašto 
projektą su prelato Saulio pataisymais 
vyskupas Brizgys man paliko peržiūrė
ti (...). „į laisvę" 10 numeryje, 1941. 
VII. 4 yra atspausdintas Kauno Arkivys
kupijos pareiškimas per radiją. — Bran
gūs tautiečiai, pasirašytas mano, kaip 
arkivyskupo ir metropolito, dr. Vincento 
Brizgio, kaip Kauno vyskupo pagalbi
ninko, prelato Kazimiero Brizgio, kaip 
Kauno vyskupo pagalbininko, prelato 
Kazimiero šaulio, kaip mano generali
nio vikaro. Tas pareiškimas atitinka Vo
kietijos atstovo pageidavimus ir dėl jo 
turinio buvo su juo susižinota".3)

Minimas Vokietijos atstovas, su ku
riuo Brizgys, prasidėjus karui, užmezgė 
ryšius, buvo hitlerinės žvalgybos val
dininkas, Rytprūsių gestapo viršininkas 
Grefė. Jam gestapas bei hitlerinis agen
tas kunigas jėzuitas Kipas ir patarė susi
siekti su Brizgiu. Kaip tvirtina generolas 
Raštikis, hitlerininkai į Brizgį dėjo dide
les viltis ir buvo numatę jį iškelti į lie
tuviškųjų kvislingų viršūnes.

„Pirmiausia, — rašo Raštikis, — vo
kiečiai reikalavo, kad Lietuvos laikino
ji vyriausybė tuoj išsiskirstytų. Jos vie
ton turėjo būti sudaryta pasitikėjimo 
taryba — Vertrauensrat (...). Dr. Greffe 
minėjo J. E. vyskupo V. Brizgio kandi
datūrą į tarybos narius ar gal net į jos 
pirmininkus".4)

Po pokalbio su gestapininku Grefe, 
Brizgys ir sukūrė Skvirecko minėtą pa
reiškimą radijui ir spaudai. Tai vienas 
iš šlykščiausių Lietuvos bažnyčios vado
vų bet kada padarytų pareiškimų, 
šmeiždami lietuvių tautos pasirinktą ta
rybinį kelią, jie keliaklupsčiavo prieš 
okupantus ir besąlygiškai prisiekė jiems 
tarnauti.

„Pas mus, — rašė V. Brizgys su savo 
bendrais apię hitlerininkų antplūdį, — 
prasideda naujas gyvenimas, kuriame

i
mes visi galėsime kurti ir niekas mūsų 
darbo negriaus. Stokime visi į savo 
darbą, dėkingai pasitikėdami mus išlais
vinusios vokiečių kariuomenės ir didžio
sios vokiečių tautos kultūrine para
ma".5)

Tai buvo skelbiama tuo metu, kai 
hitlerininkai jau šaudė žmones Kauno 
fortuose, kai be teismo vienas po kito 
buvo vykdomi mirties nuosprendžiai 
tarybiniams aktyvistams, kultūros ir me
no veikėjams. 1941 metų liepos 5 dieną 
jis laikė pamaldas už žuvusius hitleri
ninkus, jų metu sveikino hitlerinį Kau
no karo komendantą generolą Polį ir 
kitus vermachto karininkus. Tuo laiku 
jis pasirašė sveikinimo telegramą Hitle
riui, vadindamas jį „didžiuoju išvaduo
toju"..

Skvireckas 1941 metų liepos 9—11 
dienomis šiuos įvykius užfiksavo dieno
raštyje:

„Buvo atvykęs pas mane vyskupas 
Brizgys. Pasakojo apie santykius su vo
kiečiais. Santykiai su kariškiais, feldko- 
mendantu ir Kauno kariniu komendan
tu generolu Pholiu ir Roppu esą labai 
geri. Visais klausimais su jais esą gali
ma susitarti (...). Iš politikos dar sakė, 
kad esą nusistatyta pasiųsti padėkojimo 
telegramą Hitleriui per vokiečių mili- 
tarinę valdžią, pasižadant kovoti draug 
prieš bolševikus. Telegramą pasirašys, 
žymesnieji visuomenės atstovai. Savo 
parašą pažadėjau (...).

šiandien popiet man buvo atvežta 
prieš porą dienų sumanytoji telegrama, 
dėkojant Hitleriui už Lietuvos nuo bol
ševikų išlaisvinimą. Ją pasirašiau (...). 
Pavardžių tarpe pastebėjau vyskupo 
Brizgio.. ."6)

Pradėjęs pareiškimais, telegramomis, 
Brizgys vis labiau slydo į aktyvaus hit
lerininkų talkininko, nusikaltėlio kelią. 
Jis laimino okupantų ir nacionalistų 
nuosprendžius daugeliui žmonių. Jų nu
rodymu dvasininkams buvo uždrausta 
teikti bet kokią pagalbą žmonėms, ku
riuos fašistai buvo pasmerkę mirti.

1947 metų kovo 27 dieną Niurnbergo 
tarptautinio tribunolo svarbiausių kari
nių nusikaltėlių teismo procese Jungti
nių Amerikos Valstijų atstovas pateikė 
dokumentą — „visiškai slaptą" praneši
mą apie esesininkų veiksmus. Jį 1941 
metų rugpiūčio 16 dieną sudarė hitleri
nės saugumo policijos ir vadinamosios 
saugumo tarybos viršininkas. Darydama 
išvadas iš šio pranešimo, amerikiečių 
kaltinamoji komisija Niurnberge komen
tavo jį šitaip:

„16-as puslapis. Baigiant pranešimą 
apie religinius dalykus, konstatuojama, 
kad vyskupas Brizgys uždraudė dvasi-, 
ninkams bet kuriuo būdu padėti žy
dams".7)

Amerikos žurnalistas Čarlzas Alenas 
dėl to kvalifikavo Brizgį kaip karinį 
nusikaltėlį. Brošiūroje „Nacių kariniai 
nusikaltėliai mūsų tarpe" jis rašė, jog 
vyskupas yra ne „tremtinys" (taip jis ir 
jo globėjai jį vadina — S. L.). Nacis
tams okupavus Lietuvą, Brizgys, katali
kų kunigas, tuoj susiejo savo likimą su 
vokiečiais".8) Mes gi turime dokumen
tų, kurie apibūdina vyskupą Brizgį kaip 
atvirą hitlerininkų nusikaltimų bendri
ninką.

Hitlerininkams Brizgio ir kitų dvasi
ninkų paslaugos pasirodė ypač reika
lingos po katastrofos prie Stalingrado 
ir žlugus mėginimui sumobilizuoti Lie
tuvos jaunimą į SS legioną. Gestapinin
kai tuomet tarėsi su Brizgiu ir Skvirec
ku. Apie šio pasitarimo rezultatus ges
tapininkas Miuleris informavo Berlyną:

„Pasikalbėjus su arkivyskupu Skvi
recku ir vyskupu Brizgiu, pavyko juos 
įjungti į propagandinę akciją".9)

Gestapininkai džiaugėsi, kad dvasi
ninkai sutiko pasakyti prieš bolševikus 
nukreiptus pamokslus: /

„Arkivyskupas pareiškė sutinkąs ko
vo 4-tą, švento Kazimiero (...) dieną, 
pasakyti katedroje pamokslą prieš bol
ševizmą (...). Be to, vasario 28 d. 
Katedros vikaras Zakarauskas pasakė

__________________ LAISVĖ 

pamokslą apie komunistinį pavojų ir 
pritarė vokiečių siekimams".10)

1943 metų balandžio 2 dieną oku
pantų laikraštyje „Ateityje" buvo pa
skelbtas Brizgio straipsnis.

„Savo jėgomis mes turime ne tik pa
tys viskuo apsirūpinti, apsidrausti, kad 
nesugriūtų mūsų kultūrinis ir ūkinis gy
venimas, — rašė jis, — bet didelę dalį 
savo darbo tenka aukoti kam kitam".

O kas gi tas „kitas", nesunku suvokti. 
Tai hitlerizmas, tai jo kruvinas karas, 
kurį remti ragino dvasininkas. Pamažu 
ir jis pats, vis labiau įsismagindamas, 
išnarpliojo savo mintį:

„Mes neturime likti nuošaliai nuo da
bar vykstančios didžiulės kovos. Mes 
turime skirti tai kovai nemažą dalį mū
sų jėgų, mūsų įtempto darbo vaisių".11)

O straipsnio pabaigoje Brizgys jau 
ragino visus ne tik dirbti ir melstis, bet 
ir kovoti drauge su hitlerininkais.

Tų pačių metų balandžio 18 dieną 
buvo paskelbtas grupės buržuazinių na
cionalistų atsišaukimas, ‘kurį kartu su 
kitais pasirašė ir Brizgys.

„Visi tie, — sakoma atsišaukime, — 
kurie dabar pašaukti atlikti įpareigoji
mus kariuomenėje ar karinės reikšmės 
darbe, turi nedelsiant tai įvykdyti".12)

Štai po kokiu raginimu buvo padėtas 
„garbingojo brolio" parašas, štai kur 
stūmė jis Lietuvos jaunimą. Šie mobili
zaciniai Brizgio šūkiai buvo spausdina
mi tuose pačiuose hitlerininkų leidi
niuose, kurie ragino „nuleisti daugiau 
kraujo amerikiečiams".

Tokius pareiškimus Brizgys pasiraši
nėjo tuo metu, kai tūkstančiai žmonių 
krito nuo fašistinių budelių rankos, kai 
hitlerininkai net Lietuvos vardą buvo iš
braukę iš žemėlapio, o patį žemėlapį 
margino karstais.

Kai Brizgys tarėsi su gestapininkais, 
hitlerininkai skelbė tokią politiką oku
puotuose kraštuose: „Mes turime išrau
ti jų smegenis. Mes turime išaiškinti jų 
kultūrinį sluoksnį. Spiauti mums į bet 
kokią kultūrą, kad ir kaip sena ji bebū
tų, jei ji neatitinka mūsų reikalavimų 
(...). Mes juokiamės iš viso to šlamšto 
ir nereikalingo balasto. Mes tyčioja- 
mės iš jo atstovų, kuriuos vadiname ra
šaliniais kuli, ir einame savo keliu".13)

Bet Brizgiui hitlerininkai, matyt, ga
lėjo ir į veidą spiauti, jis savo „rašali
nio kuli" paslaugas būtų atlikęs.

Jis drauge su kitais nacionalistais bu
vo vienas aktyvių organizatorių, sušau
kiant išdavikų sambūrį, vadinamąją 
„lietuvių konferenciją". Šios konferen
cijos tikslas buvo kuo daugiau Lietu
vos jaunimo įtraukti į hitlerinę kariuo
menę ir pasmerkti pražūčiai.

Gestapininkas Miuleris paskubėjo ir 
šiuos Brizgio „nuopelnus" prideramai 
įvertinti. Apie tai jis raportavo savo vy
resnybei:

„Ryšium su mobilizacija į darbus, 
vermachto dalinius ir pan. į propagan
dinę veiklą buvo įtraukta ir katalikų 
bažnyčia. Arkivyskupas net paskelbė 
ganytojišką laišką prieš bolševizmą, be 
to, vyskupas Brizgys pasakė per radiją 
kalbą, kurioje jis generolo Justo, Lietu
vos apsauginės srities komendanto, pa
geidavimu, kvietė stoti į vermachto sta
tybos batalionus".14) Pronacistinę Briz
gio kalbą hitlerininkai dargi įrašė į 
plokštelę ir išsiuntinėjo į gebitskomiša- 
■riatus,' ragindami ją populiarinti.

Bet, kaip žinoma, hitlerininkams ne
padėjo nei tobulesni tankai, nei lėktu
vai, juo labiau kunigų maldos ir ragini
mai. Teko į Vakarus nešdintis drauge su 
5avo šeimininkais hitlerininkais ir vys
kupui Brizgiui. Vieni jo tamsių darbų 
puslapiai liko užskleisti. Naujus jis at
skleidė Vakarų Vokietijoje ir anapus 
Atlanto.

1944 metų vasarą vyskupas V. Briz
gys drauge su bėgančiais iš Lietuvos 
gestapininkais atsidūrė anapus Berlyno. 
Po to keliai atvedė į Vatikaną.' Viena 
ranka jis nuolankiai pasibeldė į popie
žiaus apartamentus, o kita — į JAV 
■okupacinės valdžios įstaigų duris Va
karų Vokietijoje. Nepaisant to, kad 
Niurnbergo procese amerikiečiai kvali
fikavo Brizgį kaip nacistų bendrininką, 
imperialistai nutarė jį panaudoti savo 
nešvarioms antitarybinėms akcijoms. 
.Žaidimas prasidėjo pagal suderintą Va
tikano ir Vašingtono taktą. Po tariama 
bažnyčios gynimo priedanga klerikalai 
■aktyviai įsijungė į „šaltąjį karą" prieš 
socialistines šalis.

Brizgio net raginti nereikėjo. 1948 
metais drauge su kitais dvasininkais jis 
pasirašė laišką „Viso pasaulio katalikų 
vyskupams", kuriame šmeižė Tarybų 
Lietuvą ir ragino pasaulio vyskupus įsi
jungti į „kryžiaus žygį" už buržuazinės 
santvarkos atkūrimą Lietuvoje. 1946 me
tų pradžioje Brizgys su savo kolegomis 
surengė kitą antitarybinį išpuolį naujų 
kardinolų paskyrimo iškilmių metu. Pri
sistatydami kajp „giliai religingos Lie
tuvos vaikai", jie ragino rūpintis „per
maina" Lietuvoje ir išsaugoti, anot jų, 
„vienintelį katalikybės avanpostą rytų 
Europoje".15)

Netrukus vyskupas Brizgys tapo Vatk 
kano emisaru. Jau 1948 metais jis pra
dėjo tikrinti JAV, Kanados ir kitų lietu
vių klerikalines organizacijas. Jis ragino 
stiprinti kovą prieš komunizmą. 1951 

metais popiežius Pijus XII oficialiai pa
vedė vyskupui Brizgiui rūpintis Ameri
kos lietuviais.

Tuo metu Lietuvos gyventojus terori
zavo buržuazinių nacionalistų gaujos. O 
Brizgys savo antitarybinėse kalbose per 
radiją, kalėdiniuose ir velykiniuose 
sveikinimuose kurstė nacionalistines 
aistras ir skatino gaujų terorą. Tuose 
sveikinimuose jis iš esmės kartodavo, 
religinėmis plunksnomis apkaišydamas, 
„šaltojo karo" kranklio JAV valstybės 
sekretoriaus Daleso pareiškimus.

Tačiau tiesa apie vyskupą Brizgį ir jo 
nusikaltimus, ypač hitlerinės okupacijos 
metais, pamažu skinasi kelią ir į emigra
ciją. Todėl Brizgys pats ir jo bendrinin
kai skuba užkirsti jai kelią. į apyvartą 
paleista versija apie Brįzgį dargi kaip 
kovotoją prieš hitlerininkus. Tik pama
nykite, kokių stebuklų šioj žemėj ne- 
būnal Bet gestapas, kaip skaitėme iš 
pradžių, yra kitos nuomonės ir „garbin
go brolio" savo priešu visiškai nelai
ko.

Dargi tai, ką dabar vyskupas bando 
pavaizduoti kaip kovą prieš hitlerinin
kus, gerai įvertino gestapas. Gestapi
ninkas Miuleris apie vieną Brizgio pa
mokslą rašė:

„Priešo informacijos propaganda apie 
vyskupo Brizgio pamokslą Kauno įgu
los bažnyčioje 1942 m. X. 11 d., kuria
me jis, esą, smerkė vokiečių veiksmus 
(...), visiškai netikra (...). Jis puikiai 
bendradarbiavo su įvairiomis vokiečių 
įstaigomis ir turėjo gan didelių nuopel
nų. .."16)

Tuo tarpu Brizgys tęsia savo „garbin
go brolio" keliones po Ameriką ir Eu
ropą. Toli gražu dažnai ne konfesiniai 
reikalai čia diktuoja jo maršrutus. Vys
kupas uoliai vykdo imperialistų užsaky
mą — antikomunizmo misiją. Jis daly
vauja įvairiausiuose klerikalų ir nacio
nalistų sambūriuose, kongresuose, su
važiavimuose. Religinis apvalkalas daž
niausiai būna priedanga užmaskuoti po
litinėms, prieš Tarybų Lietuvą, visą Ta
rybų šalį nukreiptoms, akcijoms.

Brizgiui žymiu mastu tenka atsako
mybė už tai, kad hitlerininkams pavyko 
įtraukti į savo pinkles tam tikrą dalį 
mūsų krašto žmonių. Brizgio ir kitų dva
sininkų raginimai ir laiminimai ne vieną 
pastūmėjo į nusikaltimus karo ir pokario 
metais, nubloškė toli nuo gimtinės. Vy- 
kusieji hitlerinių žudikų, nacionalistinių 
gaujų dalyvių teismų procesai parodė, 
kad kai kurie iš jų nusikaltėliais, žmog
žudžiais tapo kaip tik buržuazinių na
cionalistų ir dvasininkų raginami pa
remti hitlerininkus, kovoti prieš Tarybų 
valdžią.

Jeigu Brizgys turėtų sąžinę, jinai ne
duotų jam ramybės. Jo akyse stovėtų 
Kauno fortų duobės, Panerių ir Pivo- 
nijos pušynai, daugelis kitų masinių žu
dynių vietų, kur ir šiandien vėjas kartu 
su smėliu nešioja žmonių kaulų dulkes. 
Ir kaip besistengtų šiandien Brizgys 
apsikaišyti šventuolio plunksnomis, kaip 
to besiektų „garbingo brolio" aureole 
jį dangstantys globėjai, istorijoje jis li
ko ir liks kaip gestapo agentas, hitleri
nių barbarų bendrininkas.
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Penktadienis, Sausio (January) 25, 1974

Didžiulės statybos maisto 
gamybos reikalams

R. CESNA

laikotarpi. O kas link šią 
statybą užmojo, tai, matyt, 
pakanka paminėti, kad joms 
ši penkmeti skirta apie 150 
milijoną rubliu. Nuo penk
mečio pradžios, be minėtąją 
įmonių/pradėjo veikti ir di
delė pieninė Širvintose, bul
vių kruopą chechas Taura
gėje, vyno cechas Alytuje, 
žalią žirneliu konservavimo 
linijos Vilkaviškyje ir Pa
nevėžyje, visu pajėgumu ėmė 
dirbti Kėdainių cukraus fab
rikas. Statybą pastoliuose 
ir senieji Panevėžio bei Tau
ragės mėsos kombinatai: 
ją pajėgumai per penkmeti 
padidės beveik dvigubai. 
Projektuotoju brėžiniuose 
jau ryškėja ir kitą penkme
čio objektą - sūrinės Pasva
lyje, paukštienos cecho Klai
pėdoje, dešrą cecho Kaune, 
antrąją patiekaą iš mėsos 
cecho Vilniuje kontūrai.

Labai dideli darbai dirba
mi Kudirkos Naumiestyje. 
Čia vietoje buvusios senos 
liną Įmonėlės kyla vienas 
moderniausią šalyje linu 
perdirbimo kompleksas. Si 
įmonė kasmet galės priimti 
daugiau kaip 10 tūkstančiu 
toną neklojėtą liną. Tuo 
tarpu iki šiol visi respubli
kos linu fabrikai ją tegalėjo 
priimti 15 tūkstančiu tonu.

Tu padainuok, šaunus bernioke
Iš Suvalkijos lygumų,
O tau pritars laukai nunokę 
Ir senas gluosnis prie namų.

Ant klevo gonkų saulė tyška.
Šviesu darželyje sesers.
Tu padainuok, berniok pablyškęs, 
Sesuo ir saulė tau pritars.

Neliūsk, jei tyli, jei nemyli — 
Graži gėlė ne tik rūta. . . 
Jei tavo širdį ji apvylė, 
Ne tavo daliai ji skirta.

Geriau. . . — pašvilpauki, bernioke
Iš Suvalkijos lygumų:
Tik tu ir vėjas šitaip moka 
Pašvilpaut graudžiai prie namų.

Kostas Kubilinskas

Lietuvos Valstybines pla
no komisijos darbuotojai 
penkmečio statybų žemėla
pyje raudonu skrituliuku pa
žymėjo Kupiškio miestą. 
Čia paleistas didelis pieno 
pramonės kompleksas. Per 
pamainą jis duos 5 tonas 
sviesto, pustrečios tonos 
kondensuoto pieno, daug 
varškės, grietinės, kefyro, 
pieno.

Tai anaiptol nebe pirma šį 
penkmeti respublikoje pa
statyta Įmonė, kuri perdirbs 
daugėjančias fermų ir lauku 
gėrybes. Ištisas pieno upe
lis kasdien suteka i baltus 
korpusus, pernai išaugusius 
Kauno Žaliakalnio pramonės 
rajone. Didžiausia ir mo
derniausia Lietuvos pieninė 
anksčiau numatyto laiko pa
siekė projektini pajėgumą ir 
dabar per pamainą perdirba 
165 tonas pieno. Sėkmingai 
savo “biografiją” pradėjo 
ir Alytaus mėsos kombina
tas - didžiausia Pabaltijyje 
kompleksiškai automatizuo
ta ir mechanizuota šios ša
kos Įmonė, per metus ga
linti priimti apie 60 tūks
tančių toną gyvuliu.

Dabar kaip tik ir statomi 
tokie kompleksai, kurie gali 
labai našiai ir ekonomiškai 
perdirbti žemės ūkio pro
duktus. Antai Utenos mėsos 
kombinate, statomame pagal 
panašą projektą, kaip ir aly
tiškė Įmonė, dirbs tik tūks
tantis žmonią. Žinant, kad 
per pamainą kombinatas pa
tieks 120 toną mėsos ir rie
balą, 20 toną dešrą, 70tūks- 
tančią porciją mėsišką pa
tiekalą ir 10 toną paukštie
nos, darbininką išties ne
daug - per pusę mažiau, negu 
tokiam darbui atlikti ją rei
kia senosiose įmonėse.

Be kita ko, naujuosiuose 
fabrikuose bus kompleksiš
kai panaudojamos ir gamy
bos atliekos. Štai Mažei
kiuose neseniai stojusi ri- 
kiuotėn pieninė ne tik svies
tą muša ir sūrius spaudžia, 
bet ir visą liesą pieną pa
verčia pieno milteliais. Ute
noje projektuojama sau ly
gios neturinti pieninė (per 
pamainą ji “išgers” 500 tonu 
pieno). Ji Įsirengs tokius 
cechus, kur iš lieso pieno, 
pridėjus riebalą, vitaminą 
ir kitu medžiagą, bus daromi 
milteliai veršeliams - geras 
natūralaus pieno pakaitalas. 
Visas atliekas pavers paša
riniais miltais ir naujieji 
mėsos kombinatai.

Taigi, devintąjį penkmeti 
Lietuvos ekonomistai minės 
kaip svarbą žemės ūkio pro
duktus perdirbančią pramo
nės šaką kokybinio ugdymo

ĄŽUOLO SKULPTŪROS

Pietrytiniame miesto pa
kraštyje, netoli Talšos eže
ro, skulptūrinis monumen
tas Saulės mūšiui Įamžinti. 
Didžiuliame dekoratyvinia
me ąžuolo stuobryje iškalti 
žodžiai skelbia, jog 1236 me
tais rugsėjo 22 d. ties Saule 
(Šiauliais) buvo sutriuškinta 
Lietuvos žemę niokojusio 
kalavijuočių ordino kariuo
menė. Apie šią didelę lietu
vių pergalę kiekvienam pri
mins truputi toliau nuo kelio, 
ant kalvos, iškilusi maždaug 
aštuonių metrą aukščio me
džio drožinią kompozicija. 
Triją ąžuolą kamienuose iš
skobtos karią galiūną figū
ros, simbolizuojančios prieš 
kalavijuočius kovojusios 
liaudies nepalaužiamą dva
sią ir jėgą.

STATYBŲ UŽMOJAI

ROKIŠKIS. Didžiausias 
objektas kurį šiemet stato 
Rokiškio tarpkolūkinė staty
bos organizacija, yra kiau
lidžių kompleksas Kairelių 
kolūkyje. Jį sudaro ketu
rios kiaulidės, 1,000 toną 
talpos šakniavaisių sandėlis, 
pašarų virtuvė, veterinari
nis punktas su izoliatoriumi.
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V DALIS

Laivu į Kaukazo pakraščius - keturios 
dienos pasaulinio garso Soči, kur 

žmonės ieško sveikatos
VYT. ALSEIKA,

MŪSŲ BENDRADARBIS VILNIUJE PASAKOJA ĮSPŪDŽIUS 
Iš APSILANKYMO KAUKAZO PAKRANTĖJE

Tyliai dirba “Litva” laivo 
motorai, Juodoji jūra rami, 

j šokio mėgėjai jau baigė pas
kutini vaisę, skirstosi į savo 
kabinas, ir tik išgėrimo ša- 

I lininkai bare ginčijasi, koks 
■I bus oras Kaukazo pakrantė

je, negi vėl teks keikti tą 
vėją - nevidoną?

Jau naktis, jau ir po pus
ryčiu, ne vienas keleiviu šil
dosi denyje saulėje, laivo ba
seine pliuškenasi senukas - 
gražiu moterų fotografuoto- 
jas ir. . tik su spalvotomis 
filmomis. Motorai dirba jau 
14 valandų, laivas jau ne taip 
toli Kaukazo ir juk dvyliktą 
valandą atsirasime Soči 
mieste - kurorte - sanatori
jų, viešbučiu, gydyklų, pal
mių mieste, kuris plačiai 
žinomas ne tik Tarybų že
mėje, bet ir kitur pasauly. 
Retas turistas, atsilankęs 
Kaukaze, pavyzdžiui, Gruzi
joje, nesusigundys bent die
nai kitai pasižiūrėti, kaip gi 
atrodo tas garsusis Soči. 
Ir pasirodo, kad jis - iš tik
rąją vertas nemažo dėmesio.

PUIKUS KLIMATAS, JŪROS 
IR KALNŲ ORO MIŠINYS

Artėja dvyliktoji valanda, 
dar turime laiko iki pietą 
pirmojo “šifto”, nes laivas 
laikosi punktualumo - vis la
biau artėja krantas ir jau 
matome uostą, su pastato, 
matyt, ‘‘jūros stoties” bokš
tu, ir bent keturias moterų 
skulptūras. Dar keliolika 
minučią ir jau girdėti žemė
je orkestro garsai. . . Jie 
sklido iš to pastato antrojo 
aukšto, kur restoranas su 
aikštele šokiams. Taigi, 
esame jau Kaukaze ir bent 
aš, “naujokas”, smalsiais 
žvilgsniais stengiuos “pa
gauti” naujus vaizdus, nau
jus žmones, o su uosle. . . 
bent pajusti kalną oro kvapą. 
Kažin kaip tau atrodo - esi 
naujame pasauly, matysi tai, 
ko nematei kitur.

Tai buvo t i k p r ad ž i a. 
Greitai patyrėme, kad Soči- 
tai ne kokia rami vasarvie
tė, bet - gyvas miestas, kurio 
ribos vis plečiamos. Dabar 
“greater” Sochi” jau apima 
90 mylią ilgio juostą pajūry, 
Į miesto ribas Įeina net ke
turios sritys - Adler (kur 
veikla geras aerportas), 
Kchosta, Lazarevka ir Cent
ral.

Jei mūsą Palangą garsia 
padarė nuostabus pliažas su 
pušynais, tai Soči didžiuojasi 
savo švelniu, per visus me
tus, klimatu (net žiemą oro 
temperatūra vidutiniškai 
būna nežemesnė kaip 59 
laipsniai F.), o svarbiausia, 
miestą iškėlė ta nuostabi 
jūros ir kalną oro “mikstū
ra”, daug reiškia ir subtro
pinė augmenija.

1909 M. PIRMOJI 
TARNOPOLSKIO 
SANATORIJA, O KIEK 
Ji; DABAR?

Maskvos biznierius Tar- 
nopolskls dar 1904 m. buvo 
įtikintas - apsimoka pasta- 

/ tyti sanatoriją Soči mieste. 
1 Juk reikėjo “padaryti pini- 

gą” ir nemenkesnį, negu 
/ operuojant vasarnamiais 

ties Viduržemio jūra. Tar- 
/ nopolskis buvo Įžvalgesnis

už carus. 1909 m. i aukšty
bę pakilusios fejerverko 
šviesos žymėjo Įvyki - Soči 
buvo atidaryta pirmoji sana
torija, pavadinta “Kaukaz-

kaja Riviera”. Žibėjo nau
joji sanatorija, nešė pelnus 
Tarnopolsiui ir “staką” sa
vininkams. Ir tai tęsėsi ligi 
1918 m., kai tos “Rivieros” 
bendrovė buvo nacionalizuo
ta, nuo tada, kaip ir Jaltoje, 
i sanatorijas važiavo gydy
tis, stiprinti sveikatą darbi
ninkai ir ūkininkai. Ir nuo 
tada, jau tarybinėse sąly
gose, Soči greitai virto vi
sasąjunginiu kurortu, o' sa
natorijos, viešbučiai - ir vis 
puošnesni - vis dygo ir dygo. 
Tie pastatai, modernūs, su 
daugeliu aukštą, nusagstė 
visą Kurortnij prospekt arba 
Kurorto Resort prospektą, 
svarbiausia Soči gatvę.

AUTO MAŠINOS TIK 
ZUJA IR ZUJA . . .

Na, juk reikia pavaikščio
ti išilgai to Prospekto. . . 
Einu ir vis galvoju apie 
amerikonus: ' jei čia atsira
sta, tai pasijusit nelyginant 
USA žemėje. . . jums net 
prisimins MĮami Beach. Iš 
toli traukia aki sanatoriją, 
viešbučią - hotelią, kaip 
Kaukaz, Inturist, Magnolija, 
Svetlana ir kitą neono rekla
mos, o ją vidury? Jau tuoj 
pastebi panašumą, kaip ir 
Amerikoje. Įvairios rūšies 
patogumai, čia pat ir “Be- 
riozkos” krautuvės, kuriose 
už dolerią valiutą gali Įsigyti 
kvepalą ir gėrimu ir Įvai
riausią suvenyrą. O pats 
Prospektas. . . per ji eina 
kelias išilgai Kaukazo jūros 
pakraščio ir nenuostabu, kad 
auto mašinos ištisa virtine 
tik zuja ir zuja. . . Pra
slenka ir troley-busai ir 
autobusai ir. . . vėl šimtai 
auto mašiną. Kaž kaip pri
mena Ameriką ir kaip čia 
skirtinga, kai palygini su 
Jaltos pakraščio ramia gat
ve, kur tik pėstieji nerūpes
tingai vaikšto ir vaikšto ir 
žiopso i atvykusi dideli ke
leivini laiva.

NE TIK MUZIEJAI, 
BOTANKOS SODAS, BET 
IR CIRKAS

Negali nepagirti Krymo ir 
Kaukazo jūros pakraščio 
šeimininką dėmesio augme
nijai, kuri ir Čia ir ten - 
subtropinė, su palmėmis ir 
visa gausybe kitą medžiu. 
Kur tik lankomės, visur tie 
parkai ar arboretai. štai ir 
Soči tas augmenijos sodas 
pavadintas Dendrarium, uži
ma 62.5 akrą plotą ir jame 
rasi daugiau kaip 1,000 Įvai
rią augalą, ypač medžią, su
rinktą iš Įvairiausiu pasau
lio kontinentą. Čia vienas 
šalia kito puikuojasi ir Kali
fornijos palmės ir daktiliu 
medžiai iš Kanarų salą, ir 
Meksikos jukos bei Austra
lijos eukalipto medžiai. Tas 
parkas veikia d augiau kaip 70 
metą.

Pastebime eilę muziejų, 
bet štai mūsą akys krypsta i 
visai naują pastatą. Juk 
tikrai Įdomus cirko popu
liarumas Tarybą šalyje, 
kai. . . daugelyje kraštą 
cirkas jau atgyvenęs amžių 
ir teliko Įdomus nebent vai
kams. O čia, kaip Maskvo
je ir kitur, cirku domisi 
visi. Gal jis dabar išsiski
ria nebent tuo, kad vis daž
niau programa atliekama ant 
ledo, ar dažniau matomi ba
leto numeriai bei įvedami c 
lokiai, kiti žvėrys. Ir ši 
kartą matėme mešką vykdy

tas hokėjaus varžybas ant 
ledo. Tikrai retas vaizdas, 
na, o baleto numerius pasta
tė lietuvis baleto specialis
tas iš Vilniaus. Įdomu, kad 
publikos vis daug, kad bilie
tams (tikietams) gauti daug 
kas prastovi nuo pat ryto 
ir. . . po kėlias valandas 
(panašiai kaip kino teatruo
se. . ,). Taip, čia cirkas 
virto tikra liaudies pramo
ga.

DIDELĖ PAGARBA SAVO 
KŪRĖJAMS

Po Jaltoje turėtos nesėk
mės su Čechovo muziejiniu 
namu (nepatekome), čia 
lengvai pakliuvome, nes buvo 
vos kokie septyni žmonės, i 
rašytojo romanisto Nikalo- 
jaus Ostrovskio (ne drama
turgo) muziejų. Ostrovskio 
apysaka “Kaip grūdinosi 
plienas” ar vėliau pasirodę 
“Audrą pagimdyti”, tai kny
gos, kurias nepaprastai buvo 
pamėgę ne tik Rusijos, bet ir 
kitu šalių skaitytojai. O mu
ziejus čia, kur rašytojas 
praleido paskutinius aštuo- 
neris gyvenimo metus, liudi
ja, kaip valstybė gerbia savo 
kūrėjus. Tuose dvieju aukš
tą namuose - viloje, kur ra
šytojas po neišgydomos li
gos mirė, kambariai palikti 
tokie, kokie buvo Ostrovskiui 
juose gyvenus. Pilna nuo
trauką, knygą, Įvairiu diag
ramą, išrašą ir kt. ir viskas 
išstatyta skoningai, rūpes
tingai, vaizdžiai.

Komunistinio pasaulio la
bai gerbiamas rašytojas 
savo knygose buvo Įrašęs 
dar ir dabar prisimintinus 
žodžius: “Brangiausias
daiktas, koki turi žmogus, 
tai - gyvenimas . . . Jis jam 
suteiktas tik kartą ir jis turi 
taip gyventi, kad vėliau ne
jaustą skausmo be reikalo 
praleidęs savo metus, kad 
jam nebūtą gėda dėl menkai 
praleistą dienu ir kad pries 
mirti jis galėtą tarti: mano 
gyvenimas ir visos mano jė
gos buvo skirtos gražiau
siam dalykui pasauly - kovai 
už žmonijos išlaisvini
mą. . Atrodo, kad N. 
Ostrovskis, davęs nedaug, 
bet svarią veikalu, prieš 
mirdamas minėtus žodžius 
galėjo ištarti ir - visai ne
svyruodamas.

Soči turi ne vieną teatrą ir 
1937 m. pastatytą operą, ku
rios pastatas laikomas, dėl 
architektūros, vienu pui
kiausią šalyje. Daug kas 
matytino šiame mieste - 
perle, betgi ar tai Įmanoma 
per tris su puse dienos?

( Bus daugiau )

Norwood, Mass.
Nors oras ta diena buvo< < 

nelabai parankus, betvistiek 
gražiai sutikome Naujuosius 
1974 metus. Parengimas 
Įvyko sausio 1 dieną 12 va
landa M. Uždavinio reziden
cijoje 16 Folan Ave.

Kviesta publika susirinko 
laiku. Buvo pateikti skanūs 
pietūs, kuriuos paruošė 
mūsą mielos draugės Stella 
Rakutienė, MonikaTrakima- 
vičienė ir MinnėKroal. Kaip 
visada, taip ir šį kartą šiam 
nors nedideliam parengimui 
buvo gauta gerą maisto do
vaną nuo šią asmenų: Mary 
ir Joseph Sadauską, M. Tra- 
kimavičienės, Stelos Raku- 
tįenės, Olgos Zarubienės, 
Minnės Kroal, ir Nelės Gry
bienės, vietoje maisto, $5. 
Visoms draugėms už atliktą 
grąžą darbą ir vertingas do
vanas varde LLD 9 kuopos 
tenka gražus, didelis ačiū.

Palinkėję vieni kitiems 
laimingą Naują metu, atsi
sveikinę bučkiais, 6-valandą 
vakaro grįžome kas sau i 
namus.

M. UZDAVINIS

LAISVĖ

Brockton, Mass.
Sausio 6 dieną Ada White 

suruošė paminėjimą savo 
vyro gimtadienio. Mat, jis 
gimė “karalių dienoje”. 
Pasikvietė keletą draugu ir 
draugią.

Vaišindamiesi kalbėjomės 
apie kasdieninius reikalus. 
Prisiminėme ir mūsą spau
dą, kad jai reikia paramos. 
Suaukavome $10. Aukojo: 
F. Markevičius, Anna Mar
kevičienė, M. Gutauskienė, 
S. Rainard, Ch. Ustupas, L. 
Smith, R. Wallen, K. Butkie
nė, Kaz. CheraŠkiene ir J. 
Gerulskienė.

S. R.

Binghamton, N.Y.
LDS 6 KUOPOS 
SUSIRINKIMAS

Sausio 7 d., Sokol salėje, 
Įvyko LDS 6 kuopos susirin
kimas. Nedaug nariu atsi
lankė. Visi kuopos valdybos 
nariai dalyvavo.

Pradedant susirinkimą 
pirmininkė A. Maldaikienė 
paprašė narius vienos mi
nutės tylos atsistojimu pa
gerbti, gruodžio 11 d. mi
rusi kuopos narį Įzidorią P. 
Veži. Velionis palaidotas 
gruodžio 14 d. Spring Forest 
kapinėse.

Kaip ir paprastai, per
skaityta praeito susirinkimo 
protokolas. Buvo pateikta 
ir finansinė atskaita. Finan
sų sekretorė Mary Lynn pra
nešė, kad ji gavo iš LDS 
centro Izidoriaus Vėžio ap- 
draudos čeki $1,007.14 su
moje ir Įteikė jo žmonai 
Helen Vežienei. Ji priminė, 
kad šiuo tarpu nėra ligoniu. 
Toliau sakė metinis raportas 
iš kuopos veiklos. Laikyta 
11 susirinkimu. Trys nariai 
padidino savo apdraudas. 
Trys nariai išsiskyrė iš gy
vąją tarpo. Centras išmokė
jo ją apdraudę viso $2,136.02 
sumoje. Trys nariai sirgo. 
Ją pašalpoms centras išmo
kėjo $484.50. Kartu iš centro 
gauta $2,620.52. Nariai 
centrui sumokėjo $2,061.89. 
Tokiu budu iš centro gauta 
$558.63 daugiau.

Kuopos finansinis stovis, 
įplaukos: M. Lynn auka $30.- 
00. Nariai, mokėdami po 10 
centą i mėnesi, sumokėjo 
$101.10. Banko procentas 
$30.35. Kuopos ižde 1973 
metais buvo $490.62. Kartu 
$652.07. Viso išmokėjimą 
buvo (priskaitant ir auką iš 
iždo bolininkams $5.00 ir 
“Laisvei” $10.00) $183.97. 
Su sausio 1 d., 1974 m., kuo
pos ižde yra $468.10. Nuo- 
stolią turėjome$22.50. Kny
gą peržiūrėjimo komisija, 
J. Brown, O Kireilienė ir A. 
Maldaikienė patvirtino, kad 
knygos tvarkingai vedamos. 
Ją raportas priimtas.

Pirmesniame susirinkime 
buvo kalbėta, kad pakeisti 
susirinkimą laiką ir laikyti 
susirinkimus dienos metu. 
Sis klausimas buvo aptartas 
ir šiame susirinkime. Po 
visapusiško apsvarstymo 
nutarta nekeisti susirinkimu f 
laiką. 1

Atlikta nominavimas kan
didatą i LDS Centro Valdy
ba. <

Sekantis kuopos susirinki
mas Įvyks vasario 5 d., Sokol 
salėje, 226 Clinton St. Pra
džia 7 vai. vakare. Visi na
riai prašomi dalyvauti.

ONA WELLUS, 
Kuopos sekr.

Bridgeport, Conn
LJ.

LDS 74 kuopos susirinki- 
mąs Įvyks sekmadieni, va
sario 3 d., 2 vai. po pietą, 
407 Lafayette Street, 
Bridgeport, Conn.

Visi nariai dalyvaukite.
VALDYBA

Miami, Fia.
Gruodžio pabaigoje mirė 

Vincas J. Stankus. Apie jo 
mirti jau buvo rašyta gražiai 
sklandžiai V. Bovino, kuriam 
teko ir pasakyt atsisveikini
mo kalbą. Ir J. Kanceris 
kalbėjo. Abu draugai tinka
mai apibudino V. J. Stankaus 
biografiją.

V. Stankus paliko savo my
lima žmona Elzbietą dide- 
liarne nuliūdime. Liko daug 
giminią ir artimu draugu bei 
pažįstam u.

V. Stankus mylėjo rašinė
ti i “Laisve” ir “Vilni. < <
Jis buvo meno ir kultūros 
mylėtojas ir abelnai iš pat 
jaunystės buvo žymus vi
suomenininkas. Jis mums 
seniai buvo žinomas kaip ry
tinės Pennsylvanijos veikė
jas. Pirma asmeniška pa
žintis buvo mūsą su Stan- 
kais laike antrojo Lietuviu 
Demokratinio Suvažiavimo 
Pittsburghe 1945 m. lapkri
čio mėn. Jis ir jo žmona 
Elzbieta buvo delegatais iš 
Easton, Pa.

Stankus buvo labai gero 
būdo žmogus. Sužinojęs 
serganti ar ištikusi kokią 
nelaimę, ji, visuomet aplan
ko ir kiek gali pagelbsti, 
taipgi ir spaudoje aprašo. 
Draugai Stankai ir mums 
yra daug gero padarę laike 
mano vyro Juozo Slieko sun
kios ligos.

Stankus mirė, palikdamas 
gražią atminti lietuviu tau
tai ir savo giminėm bei jau
nesnei kartai, tiek Ameriko
je gyvenantiems, tiek Lietu
voje, kad jis buvo kultūrin
gas ir apsišvietęs žmogus.

Laidotuvės buvo gražiai 
sutvarkytos. Elzbieta Stan- 
kienė turėjo gerą prietelią 
pagelbėt. Sugabiai padėjo 
Marie Koch, taipgi Stankaus 
brolio anūkas, Amerikoje 
g'itai’ęš'/^'^rhalonus, gražiai 
nuaugęs lietuvis.

V. Stankus praleido savo 
jaunystės gražiausią laiką 
Eastone, Pa. Dirbo kultūri
nėse ir politinėse organiza
cijose. Atsikėlę Stankai Į 
Miami, Fla., kiek galėjo, 
prisidėjo prie visuomeninio 
darbo.

Vinco palaikai buvo išvež
ti i Eastoną amžinam poil
siui, ten kur jb jaunystės 
draugai ir giminės vieni jau 
seniai ilsisi, kiti dar gyvi.

Ilsėkis amžinai! Už Tavo 
nuveiktus visuomeninius 
darbus amžina atmintis, o 
Tavo mylimai žmonai ir gi
minėms nuoširdi simpatija.

E. K. SLIEKIENE

Vasario 20 d. Aido choras 
rengia koncertą ir pietus 
Lietuvią Socialio klubo salė
je, 2610 N. W. 119 St.

Pietus gamins geriausia 
šeimininkė M. Paukštaitie- 
nė. Pietus pradėsime val
gyti 2 vai., o koncertą pra
dėsime 3 vai. popiet.

Birutė Ramoškaitė sumo- 
kino chorą naujausią dainą. 
Bus solistą, duetą, kvartetu 
ir vyrą grupė dainuos.

Aidiečiai prašo visus šios 
apylinkės lietuvius dalyvauti 
mūsą koncerte. Užtikrina
me, jūs būsite patenkinti dai
nomis ir pietumis.

KOMITETAS

Paieškojimas
Reikalinga moteris pagal

bai senam žmogui parnešt 
ir pagamini maistą, prižiū
rėt namus. Darbo mažai, 
atlyginimas geras. Duosiu 
kambarį, valgi ir $200 i 
mėnesi. Rašykite laišką 
greit.

PETER SLUCKIS
1764 Temple Ter. So. 

St. Petersburg, Fla. 33711 
(4-5-6)

Worcester, Mass.
LIŪDNA ZINIA

Gruodžio 29-tą dieną pa
simirė draugė Anna Kibirkš- 
tis-Margis, išsirgus ligoni
nėje penkias savaites.

Draugė Margienė atvyko i 
Ameriką prieš apie pen
kiasdešimt metą, palikus 
Naumiečio miestuke tėvus 
Petra ir Barbora (Nause- < <
vaite) Lecius. Neužilgo ap
sivedė su Kazimieru Kibirk
ščių ir išgyveno virš 25 me
tus. Per tą laiką abudu da
lyvavo lietuvią progresyvia
me judėjime. Kazimieras 
pasimirė 1953 metais.

Susitikus draugą Dominin
ką Margi iš Nashua, New 
Hampshire, 1955 m. liepos 
4 d. apsivedė. Perskėlė i 
Worcester, Mass., 1963 me
tais. Abudu dalyvavo ir 
rėmė lietuviu progresyviš- 
kas organizacijos. Bet 1967 
m. balandžio mėnesi ją išti
ko tragedija: jos mylimas 
vyras pasimirė.

Per daug metą Draugė 
Margienė buvo “Laisvės” 
skaitytoja ir rėmėja. Buvo 
narė Lietuvią Dukterų ir 
Suną Draugijos ir Lietuviu 
Darbininką Susivienijimo.

Paliko liūdinčius Seserį 
Barborą Simon, seserėčias 
Jean Schwartz ir StellaNor- 
kaitis, brolėną Richard Ja
saitis ir brangius giminai
čius Nellie ir Juozą Wallance 
ir šeimyną. Taip ir daug 
mylimą draugą, ypatingai 
Valentukevičią ir Kalakaus-

------- ------------ ===========

St. Petersburg, Fla.
Malonūs tautiečiai, važiuojant atostogą i Flori

dą, prašome aplankyti ir mūsą miestą. Čia yra 
Įsikūręs LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBAS, kuriame 
yra puiki salė. Parengimai Įvyksta kiekvieną* 
šeštadienį - pietūs 12 vai., o vėliau šokiai ir 
draugiški susipažinimai. Taipgi, reikalui esant, 
suteikiame informacijas norintiems apsigyventi 
mūsą apylinkėje.

LITHUANIAN SR. CITIZENS CLUB 
314 - 15th Avė. South 
St. Petersburg, Fla. 33701

‘ LIŪDNAS PRISIMINIMAS

F. White
mirė

1968 m. gruodžio 25 d.

BROCKTON, MASS.

Gruodžio 25 d. suėjo penkeri metai kai mirė 
mano mylimas gyvenimo draugas. Pasigendu jo 
kasdieną ir niekad nepamiršiu jo.

ADA WHITE, Žmona

BROCKTON, MASS.

Mirus

Julijai Rainardienei
Reiškiame nuoširdžią užuojautą jos vyrui Stan

ley, sūnui Leo, anūkams Stephen, Paul, Walter ir 
Barbara Rainard, seserų vaikams Ruth Kilman, 
Edward Navak, Walter Navak, John Arman ir vi
siems giminėms ir draugams čia Amerikoje ir 
Lietuvoje.

PRANAS ir KAZIMIERA CHERASKAI

5-ta s puslapis

ką šeimynas iš Auburn. Visi 
ilgai minės Anna dėl jos 
draugiško, meiliško ir kil- 
taširdiško būdo.

MARY 
(KALAKAUSKAS) KELLEY

Chester, Pa.
Sausio 14 dieną aplankiau 

draugą A. Lipčią, 1300 E. 
llth St., Eddystrone, Pa.

Draugo Lipčiaus sveikata 
labai silpna, mažai begali 
kalbėti. Tą draugą sunki liga 
jau vargina nuo praeitu metu 
gegužės mėnesio. Tai bus 
jau aštuoni mėnesiai.

Linkiu drg. Lipčiui tą sun
kią ligą greitai nugalėti ir vėl 
sugrįžti i sveikąją eiles.

P. ŠLAJUS

t



G-tas puslapis LAISVĖ Aci'iktadior.is, Sausio (January) 25,1974

St. Petersburg, Fla.
LLD 45 KP. VEIKLA 1973 M.

Gruodžio 29 d. kuopa turė
jo pasekmingą parengimą.. 
Svečiu ir vietiniu susirinko 
pilna LSC sale.

Žiemos metu i Florida at-< < 
vyksta daug svečiu iš tolimu 
Siaurės vietų. Musu pobū
viuose visuomet turime sve
čiu iš toliau.

Mūsų šeimininkės paga
mina skanius pietus. Po pie
tų prie geros muzikos visi 
pasišoka.

Šiuo laiku St. Petersburge 
vieši niujorkietės Helena 
Jaskvečiutė ir jos sesutė 
Amelia Young. Jos atvyko i 
mūsų salę papietauti. Buvo 
pakviestos pakalbėti. Pa
sveikino 45 kp. narius už jų 
dideli pasiryžimą, už gra
žiai sutvarkytą salę. Lin
kėjo visiems laimingu 1974 
metu, geros sveikatos ir pa
žangos gerovei darbuotis.

Gruodžio 24 d. po sunkios 
ligos mirė Antanas Celkis. 
Buvo 66 metu amžiaus. Iš 
profesijos buvo geležinkelio 
inžinierius, Antrojokarove
teranas. Buvo labai nuošir
dus lietuvis.

Paliko liūdinčius sūnų, 
dukra ir jų šeimas, gyve
nančius Mich. valstijoje ir 
broli Chicagoje. Buvo pa
laidotas gruodžio 28 d. Me
morial Park Kapinėse, šalia 
savo motinos, mirusios 
prieš dvejus metus.

Reiškiu gilią užuojautą jo 
artimiesiems.

LSC KLUBO VEIKLA
Sausio 1 d. LSC klubo sa

lėje Įvyko nauju 1974 m. 
pobūvis. Svečiu prisirinko 
pilna salė.

Seimininkės pirmiausia 
pateikė pobūvio dalyviams 
pietus. Baigiant pietauti, 
A. Aleknienė pasveikino sve
čius su naujais metais.

Klubo prez. V. Bunkuspa
sveikino svečius su naujais 
1974 metais ir linkėjo, kad 
šie metai būtu geresni už 
praeituosius. Padarė trum
pą peržvalgą, kas svarbiau
sio Įvyko 1973 metais. Pir
miausia, kad 73 metai buvo 
taikos metai, užbaigtas Viet
namo karas. Taipgi musu

šalies vyriausybė pasirašė 
svarbią prekybinę sutarti su 
Tarybų Sąjungą ir Kinija, ir 
tarpininkaujant Amerikai ir 
Tarybų Sąjungai prives ara
bu šalis su Izraeliumi prie 
taikos. Tai nepaprasti mūsų 
gyvenime Įvykiai. Toliau 
sekė meninė progama. Dai
nos Mylėtoju choras, vado
vaujant Adelei Pakalniškie
nei, padainavo keletą dainų.

Nauju metu pobūvis bai
gėsi su muzika ir šokiais.

45 KUOPOS VEIKLA
Sausio 5 d. LSC salėje 

įvyko LLD 45 kuopos metinis 
susirinkimas. Kuopos pirm. 
J. Mileris susirinkimą ati
darė ir pravedė. Sekė Val
dybos raportai.

Pirmininkas J. Mileris 
kalbėjo, kad daug kuopos na
riu yra sulaukę gilios senat
vės, tačiau jie nesėdi na
muose. atvyksta i susirinki
mus ir kitokius pobūvius. 
Jie rūpinasi, kad gyvuotu 
mūsų spauda, mūsų organi
zacijos. Mes dar vis gau
name nauju nariu. Daug lie
tuviu atvyksta čią apsigy
venti ir tampa mūsų organi
zacijų nariais. Nes mes 
turime gražią pastogę, čia 
susirinkę praleidžiame laiką 
draugiškoje nuotaikoje. Dė
kojo korespondentams “Vil
nies” Justinui Stančikui ir j 
“Laisvės” V. Bunkienei už | 
gerą, teisingą aprašymą 
mūsų veiklos spaudoje, šei
mininkei M. Raškauskienei 
ir jos pagelbininkams už pa
gaminimą maisto mūsų pa
rengimams.

Al. Alekniene suminėjo 
praeitu metu svarbesnius 
musu parengimus. Pranešė, 
kad praeitais metais i musu 
pobūvius atsilankė svečiu iš 
Įvairių tolimu vietų, Įskai
tant ir Lietuva. Buvo 380 
asmenų. Tai rekordinis 
skaičius.

Finansų sekr. Tillė Lukie- 
nė pranešė, kad praėjusiais 
metais mirė 12 kuopos na
riu. Šiuo laiku kuopoj yra 
175 narių . Taipgi pranešė, 
kad 1973 metais iš kuopos 
iždo pasiusta virš tūkstančio 
doleriu paramos lietuviupa-

Si sekmadienį, sausio 27 dieną, 1 vai., pietus 
su vaišėmis ir menine programa Laisvės 
salėje pagerbimui “Laisvės” ir “Šviesos” 
redaktoriaus Antano Bimbos. Auka $4. 
Nuoširdžiausiai visi kviečiami dalyvauti.

“Laisvės” Direktorių Taryba

žangiai spaudai.
Iždininkas P. Alekna pra

nešė, kad 1973 metais turė
jome 28 parengimus. Visi 
buvo pasekmingi.

Adelė Pakalniškiene pra
nešė, kad Dainos Mylėtojų 
choras pamokas turi kartą i 
savaite, ir kuomet esame 
pakviesti, visuometpasiruo- j 
še padainuoti.

Kuopos finansų knygos pa
tikrintos. J. Sarkiunas pra
nešė, kad knygos vedamos 
tvarkingai.

Visi raportai buvo priim
ti vienbalsiai.

Kanados “Liaudies Bal
so”, administratorius K. Ki- 
likevičius dėkojo per laišką 
45 kuopai už parama laik
raščiui.

Montrealo LLD kuopos 
pirmininkas Juozas Urba
navičius prisiuntė naujame
tini sveikinimą 45 kuopai. 
Ačiū jam.

Paulina Blaškienė švenčių 
proga buvo nuvykusi Chica- 
gon. Ji perdavė sveikini
mus kuopos nariams nuo 
“Vilnies” personalo. Ačiū 
jiems.

Pas mūsų kuopos veikėją 
dailininką Prana Mockapet- 
ri svečiuojasi jo sesuo Ona 
Klimienė ir jos dukrelė Bi- 
ruta su vyru All. Capp, iš 
Stoughton, Mass. Pranas pa
gerbdamas savuosius sausio 
8 d. LSC klubo salėje suruo
šė šaunią puotą. Svečių su
kvietė apie 70. Vaišes pa
ruošė M. Raškauskienė ir 
Elizabeth Snarpūnas. Šir
dingas ačiū Pranui Mockape- 
triui.

NEIT YORKO
NAUJIENOS
Policistas David Jackson 

prisipažino teisme, kad jis 
užmušė James McFarland, 
kuris prieš kiek laiko apmu
šus Jacksoną. Policistas 
gavo 9 metų kalėjimo baus
me.

Consolidated Edison kom
panija nutarė sumažinti 5% 
elektros jėgą. Sako.kuro re
zervai mažėja.

BROCKTON, MASS.

Mirus

PRANEŠIMAS

Sausio 26 LSC klubo pa
rengimas, pietūs, 12 vai., 
po pietų,muzika, šokiai.

Vieta: 314 15 Ave. So.
Prašome visus atsilanky

ti,
V. B-NE

Iš Moterų Klubo susirinkimo<

Pramogų Kalendorius

KOVO 10 D.

Niujorko Lietuvių Moterų 
Klubas minės MOTERS DIE 
NA, Laisves salėje. 102-02 
Liberty Avė., Ozone Park, 
N. Y.

Nauja šeima iš
T. Lietuvos

Julijai Rainardienei
Reiškiu širdingą užuojautą jos vyrui Stanley, 

sūnui Leo, anūkams Stephen, Paul, Walter ir 
Barbara Ralnard, seservaikams Ruch Killman, 
gili užuojauta visiems kitiems giminėms ir drau
gams čia Amerikoje ir Lietuvoje.

JOSEPH VALANCAUSKAS 
Jamaica Plains, Mass.

Mirė

BROCKTON, MASS.

Mirus

Julijai Rainardienei
Mes, jos draugai, reiškiame širdingą užuojau

tą jos vyrui Stanley, sūnui Leo, anūkams Stephen, 
Paul, Walter ir Barbara Ralnard, seserų vai
kams Ruth Killman, Edward Novak, Walter Novak 
ir John Arman; taipgi visiems jos giminėms ir 
draugams čia Amerikoje ir Lietuvoje:

Jurgis Silks (Šilkas)

A. Vilimaitis M. Kasper
A. Skirmont M. Gutauskienė
J. Skirmontienė A. Cook
Ch. Ustapas K. Butkienė
P. Kalošienė G. Shimaitis
Ada White O. Ustapiene
M. Baron B. Lapinskienė
P. Baron B. Tamulevich
A. Miknis F. Markevich
A. Chestnut A. Markevičienė
B. Žukauskienė W. Bond
K. Barčicne Helen Bond
E. Zaletsky A. Vaitekūnienė
B. Sauka John Gutauskas
Stephanie Sauka

Po ilgos ir sunkios ligos 
mirė Hartfordo apylinkėje 
plačiai žinomas pažangietis 
Jurgis Šilkas. Mirė sausio 
17 d. Palaidotas sausio 19 
dieną. Gyveno Rocky Hill, 
Conn. Paliko liūdinčius 
žmona Ona ir kitus artimuo- <
sius. Draugė Ona Silkiene 
yra gražiai pasižymėjus pa
žangiajame lietuvių judėjime 
veikėja. Velionis Jurgis 
buvo nuoširdus “Laisvės" 
skaitytojas ir rėmėjas.

Mūsų giliausia užuojautai 
; Onai ir kitiems velionio ar
timiesiems.

Mirė marksistinis rašy
tojas Sidney Finkelstein 64 
metu amžiaus, sunkiai ir 
ilgai sirgęs. Jis yra para
šęs 8 knygas kurias išleido 
International Publishers.

•
Kardinolas Cooke griežtai 

pasisakė prieš aborcijų Įs
tatymą. Tikisi, kad jam 
padės prieš tą Įstatymą ko
voti dabartinis New Yorko 
valstijos gub. Wilson, kuris 
yra katalikas.

Garsiojoje Carnegie Hali 
buvo kilęs gaisras, kuris pa
darė nuostoliu 12-rame 
aukšte.

•
Sveikatos departamentas 

reikalauja mokyklose griež
tai laikytis sveikatos taisyk
lių. Prasižengusieji bus 
baudžiami.

•
Kenedžio aerodrome su

streikavo 350 Prancūzijos 
lėktuvų tarnautojų. Unija 
reikalauja naujo kontrakto.

•
40 moterų reporterių ir 

redaktorių kaltina laikrašti < * 
“Newsday” moterų diskri
minavimu. Jos reikalauja 
lygaus atlyginimo ir tokių 
pat benefitų, kokius gauna 
vyrai.

•
Čia Įvykusi unijistų kon

ferencija vienbalsiai pasi
sakė už Nixono impyčinimą.

RE P.
"Šėtono apsėstą” 
žmoną užmušęs

Mount Clemens, Mich. 36 
metų amžiaus Jimmy W. Me 
Donald gavo viso amžiaus 
kalėjimą už žmonos užmuši
ma.<

Teisme jis prisipažino, 
kad mirtinai sumušęs savo 
žmoną, taipgi apmušęs ir 

i savo 5 vaikus “gelbėdamas 
j juos nuo šėtono”. Jis yra 
religinis fanatikas.

Įvykusi Moterų Klubo su
sirinkimą šio mėnesio 16 
dieną Laisvės salėje prave
dė N. Skublickienė.

1 I. Mizarienė pranešė, kad 
metinis klubo raportas bus 
išduotas sekančiam susirin
kime. ir tuo pačiu kartu ra
gino nares pagalvoti apie 
Tarptautinės Moters dienos 
minėjimą. Priminė, kad na
rės sekančiam susirinkime 
praneštų, kokio maisto kiek
viena galėtų pagaminti dėl 
parengimo bufeto. Išrinkta 
drauges N. Ventienė ir A. 
Babarskienė rūpintis maisto 
patiekalais. Tad prašome 
nares kooperuoti su mūsų 
šiomis darbščiosiomis šei
mininkėmis.

Dovanų priėmimo komisi
joje pasilieka tos pačios 
draugės: N. Buknienė ir J. 
Lazauskiene. Jos raporta
vo, kad iš suaukotu nariu « < 
dovanų ir išleistų laimėji
mams per parengimus ir po 
susirinkimu, susidarė ne
mažos pajamos, graži para
ma Klubui.

Mirė ilgametė klubo narė 
Ona Titanienė. Labai gaila, 
kad apie jos mirtį sužinojo
me per vėlai. Daugelis narių 
nesuspėjo aplankyti velionę 
šermeninėje.

Ona Titanienė su savo sesu
te M. Pakniene, kuri gyvena 
Kearny, N. J.

Ona Titanienė buvo labai 
nuoširdi draugė. Nepraleis
davo Klubo susirinkimų, pri
sidėdavo prie veiklos ne tik 
su darbu, bet ir su auka. 
Jau ir sveikatai pašlijus,

retkarčiais ją atvesdavo jos 
dukra i susirinkimus pasi
matyti su draugėmis, pasi
guosti žodžiu, kitu. . . Ji 
taip pat priklausė prie LLD 
ir dažnai aukodavo Aido cho
rui. Klubo narių tarpe pa
silieka šviesus jos prisimi
nimas. . .

A. Quater negalėdama at
vykti i susirinkimą, paau
kojo $5. Domicėlė Veličkie
nė iš Albertson L. Island 
sveikina Moterų Klubą su 

« t

penkine ir geriausiais lin
kėjimais. Jau kelinti metai, 
kai mūsų parengimuose ne
simato draugės D. Veličkie
nės ir jos vyro Aleko. Ale- 
kas, ilgametis aidietis, per
gyveno 4 operacijas, o Do
micėlė atsidavusiai prižiūri 
jį. Linkime abiem drau
gams Veličkams geriausios 
sveikatos, ir Moterų Klubas 
dėkoja už aukas.

Į susirinkimą negalėjo at
silankyti mūsų susirgusios 
narės: A. Rainienė, D. Ga- 
linauskienč ir O. Čepulienė. 
Linkime greit susveikti, ti
kimės pasimatyti sekančia
me susirinkime.

Si mėnesi atšvesime < < »
“ Laisvės” redaktoriaus An
tano Bimbos 80-ąsias gimi
mo metines. Šia proga Mo
terų Klubas nutarė Įteikti 
gerbiamam liaudies veikė
jui, publicistui ir mielam 
draugui, dovanėlę, kurią pa
rūpinti Įpareigota B. Keršu- 
lienė.

Klaipėdos Politechnikos 
instituto chemijos fakulteto 
dėstytoja Ona Tučaitė siun
čia Moterų Klubui sveikini- t 

mus su šventėmis.
Sį kartą atėjo i susirinki

mą su dovanomis šios Klubo 1
narės: V. Balkus, A. Ba
barskienė, N. lešmantienė ir 
I. Danilevičienė. Dėkojame.

Po susirinkimo, prie ka
vutės, vaišinomės lietuviš
kais saldainiais, kuriuos 
prisiuntė Nijolė Mališaus
kienė iš Washingtono. Šir
dingas ačiū.

Sekantis Moterų Klubo su- c

sirinkimas Įvyks vasario 20 
dieną. Prašome nares pa
galvoti, kuo pavaišinsime 
mūsų svetelius Tarptautinės 
Moters Dienos parengime.

H. F.

Praėjusį pirmadienį atvy
ko iš Tarybų Lietuvos vil
niečiai Leonas ir Genovaitė 
Juozapavičiai pas Genutės 
brolį Vytautą ir tėvelius Joną 
ir Veroniką Beleckus Brook- 
lyne. Jie mano apsigyventi 
pas Beleckus.

Juozapavičiai buvo sustoję 
Romoje kelioms dienoms 
prieš atvykimą i New Yorką 
ir ten pasiliko dar savaitei 
kitai jų sūnus Leonas, kuris 
baigė Vilniaus universitetą 
praėjusiais metais. Jis 
mano atvykti pas tėvelius už 
keliu savaičių. < <

Linkime Juozapavičiams 
laimės mūsų šalyje.

IEVA MIZARIENE

L. Namo Bendrovės > 
direktoriams

Sausio 29 d. Įvyks Lietu
viu Namo Bendrovės direk- <
torių susirinkimas savame 
name. Pradžia 3 vai. popiet. 
Direktoriams bus pateiktas 
metinis raportas. J, G.

"Laisvės”
direktoriams

Direktorių posėdis Įvyks 
sausio 29 d., antradienį, 2 
vai. po pietų, Laisvės salėje.

A. RAINIENE, SEKR.

Welcome Home, 
Dan Inouyje!

I read an article about se
nator Daniel Inouye which 
said in part:

PAIEŠKAI! KAMBARIO

Paiejškau vieno kambario 
pas gerusjjraugus. Esuvie- 
nišą.Mr5TorėČiau gyventi kur 
nčrs netoli “Laisvės”. Te- 
lefonuokite: 641-6887

JONAS MAČIUKEVIČIUS

Poezijos miestas
Žiūriu i Vilnių. Ir žiūrėdamas mastau< < < 
apie poeziją. Kiek panašumo esama. 
Kartais maišau - kada rašau, kada statau, 
kada rimuoju ir keliu karkasą.

Lazdynuose - aukšti, lengvi, balti. . . 
Senamiestyje - jaukūs, artimi be galo. 
Išauga namas. Ryškina visi kiti 
(o kartais menkina) kiekvieną jo detalę.

Kiekvienas turi iš kitų kažką, 
kažkuo kiekvienas naujas, stebuklingas. 
Vienas gražus, stovėdamas beveik miške, 
kitas gražus, stovėdamas prie upės vingio.

Laikas nugriaus, kas sena, kas tikrai 
netobula, sugniužę ir iškrypę.
Ir kai po Vilnių tik pasidairai, 
matai, kaip keičias jis kiekvieną rytą.

“In 1946, Capt. Daniel 
Inouye was returning to Ho
nolulu. Heavily decorated 
with rows of campaign rib
bons, the Distinguished 
Service Cross, the Bronze 
Star, the Purple Heart - 
small compensation for the 
loss of his right arm in a 
gallant assault against a 
German machine-gun bunker 
in Italy - Inouye walked into 
a San Franciscobarber shop, 
his empty right sleeve pinned 
to his tunic. He asked for a 
haircut.

“We don’t serve Japs 
here”, the owner snapped.

Twenty-seven years later, 
Inouye was again to hear the 
“Jap” racial slur; this time 
from John J. Wilson, the Wa
tergate lawyer for President 
Nixon’s two closest ad
visers, Bob Haldeman and 
John Ehrilichman”.

Of the seven members on 
the Watergate committee, 
Dan Inouye seemed to the 
public to be most fair in 

i questioning witnesses. 
Inouye is well liked by Senate 
colleagues, who call him 

I “Danny”.
I would like to say that 

even if you were insulted and 
| refused a haircut. Welcome 
Home Dan Inouyje! 11.Si;.




