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MOTERIMIS
JAU RUOŠKIMĖS
JIEMS NEPAVYKO 
PASITAIKO IR ClA 
GALO NESIMATO

A. BIMBA

Jau čia pat Kovo Aštun
toji - Tarptautinė Moters 
Diena. Ji bus plačiausiai 
atžymėta visame socialisti
niame pasaulyje. Ją taip pat 
plačiai paminės pažangioji 
visuomenė kapitalistiniame 
pasaulyje. Gražu, kad nuo to 
neatsilieka ir mūsą lietuvės 
moterys. Antai, New Yorko 
Lietuviu Moterų Klubas tuo 
tikslu rengia gražią sueigą 
kovo 10 d. įvyks Laisvės 
salėje. Tikimasi skaitlingos 
publikos.

•
O balandžio 7 dieną šau

kiamas Laisvės dalininkų 
(šėrininkų) suvažiavimas. 
Pradėkime apie ji galvoti ir 
jam ruoštis.

Kartą J metus laisvie- 
čiams susirinkti ir pasitarti 
savo laikraščio reikalais ir 
sveika, ir labai reikalinga. 
Iš kiekvieno tokio pasitarimo 
išeiname susistiprinę dva
sioje ir ryžte tęsti tą mūsų 
garbingą darbą.

•
Pasaulio reakcijai pasida

ryti sau iš jai parsidavėlio 
Solženicino kankini taip ir 
nepavyko. Ji jau nebeslepia 
savo nusivylimo. Bara ta
rybinę vyriausybę, kam ji jo 
neuždarė už grotų arba nesu- 
šaudė. Jai būtų buvus proga 
ji garbinti ir i šventuosius 
kelti. Dabar jis jai atiduo
tas - dar su žmona ir vai
kais. Jis jums dirbo ir tar
navo, už tas paslaugas ji jau 
padarėte dideliu milijonie
riumi (sakoma, kad Solženi- 
clnas turi Šveicarijos ban
kuose pasidėjęs šešis mili
jonus dolerių), turėkite ir 
žinokitės.

Labai nepasitenkinę ir lie
tuviškieji reakcininkai. Juk 
su Solženicino pagalba jie 
buvo pažadėję susidoroti su 
visa Tarybų Sąjunga. Visų 
jų vardu smetonininkas Vy
tautas Meškauskas buvo su
šukęs: ^Tarybų Sąjungą gali
ma sunaikinti ar ref or m uoti 
tik iš vidaus. Čia iškyla visa 
Solženicino reikšmė’* 
(“Dirva”, vas. 20 d.)

Bet dabar Solženicinas jau 
nebe viduje ir ta “visa jo 
reikšmė” subliūško kaip 
muilo burbulas Vytauto pa
nosėje. Ar begalima įsi
vaizduoti didesnį nusivyli
mą!

•
Amerikos technika ar tik 

nebus pasiekus aukščiausias 
aukštumas, ar tik nebus to
buliausia visame pasaulyje. 
Todėl tik stebėtis reikia Ge
neral Motors korporacijos 
pranešimu, kad jos gamybos 
net vienas milijonas ir du 
šimtai tūkstančių automobi
lių ir sunkvežimių išėjo i 
pasaulį su pavojingais stab
džiais ir yra atšaukiami!

Tiek mašinų pagaminta ir 
parduota nepatikrinus stab
džių, to svarbiausio ir pa
vojingiausio mašinos orga
no!

Arba, štai, aną dieną nu-

Gromyko tarėsi su popiežium 
dėl taikos Vidurio Rytuose 

ir kitais klausimais

Juridinio komiteto raportas 
Nixono impyčinimo klausimu 
jau plačiai komentuojamas

Sučiupo 
kidnaperius

REG MURPHY
Atlanta, Ga. Laikraščio 

“The Atlanta Constitution” 
vyriausias redaktorius Reg 
Murphy, išlaikytas kidnape- 
rių 49 valandas, buvo pa
leistas sumokėjus jiems 
$700,000. Jis namo parvyko 
sveikas, tik suvargintas.

Už penketo valandų FBI 
agentai areštavo kontrakto- 
rių Wm. Williams ir jo žmo
ną Betty. Jų namuose rado 
didžiąją dalį kidnaperiams 
sumokėtų pinigų. Teisėjas 
nuskyrė kauciją - milijoną 
dolerių Wm. Williams ir 
pusę milijono žmonai.

Kidnaperiai skelbėsi esą 
Amerikos revoliucinės ar
mijos nariai. Tai ekstri- 
mistų dešiniųjų (fašistų) 
grupė, daugiausia neapken
čianti negrų ir žydų.

Redaktorius Reg Murphy- 
pasižymėjęs kovotojas prieš 
rasinę, tautinę bei religinę 
diskriminaciją. Jo redaguo
jamas laikraštis gina de
mokratines žmonių teises.

siperkame 16-kos colių tele
vizorių. Naujutėlis. Garsas 
yra, bet paveikslo nėra, ir 
tu jo “neišprašysi”. Krau
tuvė turėjo pasiimti ir naują 
atvežti.

Ar manote, kad mūsų lie
tuviškieji “veiksniai” už tai 
prakeiks visą Amerikos ga
mybos sistemą? Nebus tu 
“baikų”. Bet kai jie pasi
skaito Lietuvos spaudoje nu
siskundimą, kad toks ir toks 
daiktas yra išleistas i svietą 
netobulas, kaip patrakę šau
kia: “Žiūrėkite, ką tie ru
sai padarė su mūsų Lietu
vėlės gamyba!” Susiriesda
mi prakeikia visą socialisti
ne santvarka, c t

Tokio skandalo, tokios ne
laimės mes amerikiečiai dar 
nebuvome turėję, kokią šian
dien turime su gazolino sto
ka. Tiek daug mūsų gyveni
me viskas priklauso nuo 
automobilių, o jie be gazoli
no nė iš vietos! Ir trans
portas, ir susisiekimas, ir 
reikmenų pristatymas dau
gumoje paremta automaši
nomis.

Ir dar vis tai krizei galo 
nesimato. O valdžia su dau
gelio žmonių tiesiog despe
ratiška padėtimi nesiskai
to. . .

Roma. Tarybų Sąjungos 
užsienio ministras Andrie
jus Gromyko, keturių dienų 
lankymosi Italijoje metu, ap
silankė Vatikane ir turėjo su 
popiežium Pauliu pasitarimą 
keliais svarbiais klausi
mais.

Vidurio Rytuose taikos pa
siekimas buvo vyriausias 
pasitarimo klausimas. Kar
tu Gromyko tarėsi ir su Va
tikano pareigūnais, kaip Je
ruzalės problemą išrišti, 
kai Izraelis nori visa miestą < ( 
turėti savo nuosavybėje.

Popiežius ir Gromyko pa
sikeitė nuomonėmis ir apie 
Europos saugumo ir koope- 
ravimo konferenciją Gene- 
voje. Abu linkėjo jai pasise
kimo.

Vatikano atstovas F. Ale- 
sandrini sake, kad popiežius 
ir Gromyko taip pat kalbėjo
si “apie bažnyčios padėtį 
Tarybų Sąjungoje”.

Gromyko taip pat turėjo 
pasitarimų su Italijos vy
riausybės atstovais. Jo vi
zitas Italijoje praėjo taikos 
išlaikymo pasaulyje naudai.

•
MILWAUKEE, Wisconsin. 

Harold Radtke mirė nuo šal
čio, kai už nemokėjimąbilos 
gazu namo apšildymas buvo 
uždarytas.

Pasitarimas energi-| 
jos krizės nemažina

Washingtonas. Nixono su
šaukta aliejaus pirkėjų kon
ferencija vasario 11 d. praė
jo, kaip ir nebuvusi. Ji ener
gijos krizės nei kiek nesu
mažino.

Konferencijoje iškilo di
delių nesutikimų tarp Jung
tinių Valstijų ir Prancūzi
jos. Konferencijoje dalyva
vusios šalys bijojo ką nors 
griežtesnio pasisakyti prieš 
arabų šalis, kurios palaiko 
embargo: neparduoda alie
jaus daugeliui saliu.

• .
LONDONAS. Europos an

gliakasiai visur pasisako už 
paramą Anglijos streikuo
jantiems angliakasiams ir 
už jų reikalavimus pakelti 
algas 35%.

Balsavo streikuoti
Pittsburgh, Pa. Jungtinės 

Plieno Darbininkų unijos 60 
lokalų nubalsavo streikuoti, 
jeigu jų reikalavimai nebus 
patenkinti.

Plieno darbininkai reika
lauja žymaus algų pakėlimo 
ir darbo sąlygų pagerinimo. 
Unijos prezidentas Abel at
vyko tęsti pasitarimus su 
kompanijomis.

35,000 aluminumo pramo
nės darbininkų atnaujino su 
kompanijomis sutartį su algų 
pakėlimu 28 c. ivalandą.

•
NAPOLIS, Italija. 10’ 

Jungtinių Valstijų laivyno 
juodųjų jūreivių kaltino lai
vyno viršininkus už rasinės 
diskriminacijos toleravimą. 
Kadangi jie buvo priversti 
kovoti prieš diskriminaciją, 
tai dabar jiems gresia mi- 
litarinis teismas.

Vatikane popiežius Paulius sveikinasi su TSRS užsienio 
reikalų ministru Gromyko. Centre - TSRS ambasarosius.

Trigubai išnaudoja 
juodas moteris

Washingtonas. Darbo De
partamento Moterų biuras 
skelbia, kad 1972 metais me
tinės baltųjų algos, bendrai 
imant, buvo $8,254, juodųjų - 
$5,485, baltųjų moterų - $3,- 
387, juodųjų moterų - $3,285.

Nedarbas tarp baltųjų mo
terų siekė 6.3%, tarp juodų
jų - 10.8%.

Japonų darbininkai 
ruošiasi streikui

Tokijas. Japonijos Darbo 
Unijų Taryba nutarė pa
skelbti 24 valandų generali
nį streiką kovo 1 d. Reika
lauja sulaikyti infliaciją ir 
pagerinti darbo sąlygas.

Jeigu nebus patenkinti 
darbininku reikalavimai, tai 
bus skelbiamas antras gene
ralinis streikas kovo 26 d. ir 
10 dienų streikas balandžio 
mėn.

Girtas vairuotojas
- pavojingiausias

New Yorkas. Sveikatos 
Apdraudos Institutas skel
bia, kad girtas vairuotojas 
yra pavojingiausias publikai.

Apie 28,000 žmonių kas
met žūsta trafiko nelaimėse 
nuo Įsigėrusių vairuotojų. 
Tokie automobilius vairuo
dami stato i pavojų ne tik 
savo gyvybę, bet ir kitų.

Washingtonas. Senatorius 
Brooke numaskuoja atominio 
karo šalininkus, visaip ban
dančius trukdyti Jungtinių 
Valstijų ir Tarybų Sąjungos 
santykių gerėjimą ir preky
bos didėjimą.

Ragina energiją
nacionalizuoti

Washingtonas. Daugiau 
kaip 1,200 visuomeninių or
ganizacijų atstovų baigė tri
jų dienų, konferenciją ener
gijos krizės klausimu.

Konferencija pasisakė už 
energijos gamybos naciona
lizavimą, kaip vienatinę 
priemonę energijos krizei 
nugalėti.

PARYŽIUS. Prancūzija 
pergyvena naują krizę - var
lių trūkumą, dėl kurio negali 
pagaminti pakankamai ska
naus ir prancūzų mėgstamo 
varlių kojų patiekalo.

AFL-CIO reikalauja 
impyčint Nixoną

Bal Harbour, Fla. ALF- 
CIO pildomoji taryba vėl at
naujino reikalavimą svar
styti Nixono impyčinimą.

“Tik tokiu būdu Amerikos 
žmonės galės sužinoti tei
sybę”, sako AFL-CIO pre
zidentas Meany.

KARAKAS. Naujasis Ve- 
nezuelos prezidentas Carlos 
Andres Perez pasisakė už 
draugiškus santykius su 
Kuba.

Kankina moteris
Washingtonas.. Amerikie

čių moterų delegacija, grį
žusi iš Čilės, raportavo, kad 
militarinė valdžia kankina 
kalėjimuose ir koncentraci
jos stovyklose tūkstančius 
antifašistiniu moterų. < c

Komisija remia senato
riaus Kennedžio siūlym ą nu
traukti visokią paramą Či
lės fašistinei valdžiai. 
Taipgi kviečia visus padėti 
antifašistams kovotojams.

Milijonai badauja
Addis Ababa. E tipi joje 

praeitais metais ištikusi 
sausra atnešė milijonams 
žmonių badą ir skurdą. Dau
giau kaip du milijonai far- 
merių šiuo metu badauja.

Daugiausia nukentėjo Wal
io ir Tigre provincijos. Ten 
reikia skubios pagalbos.

•
BALTIMORE, Md. Phila- 

delphijoje gimęs J. Byck 
bandė pagrobti lėktuvą. Jis 
pasigrobė sargo revolverį ir 
jį nušovė, taipgi nušovė pi
lotą. Pagrobimui nepavykus, 
pats nusišovė.

Washingtonas. Kongreso 
Juridinis komitetas paskel
bė 150 puslapių raportą, ku
riame nurodoma, kad Nixona 
galima impyčinti dėl jo sau- 
vališko galios naudojimo, 
prasilenkiant su Konstituci
jos dėsniais, nors tai nebūtų 
kriminaliniai aktai.

Komitetas turi teisę ap
kaltinti Nixona ir tada per
duoti Kongresui galutinam 
sprendimui. Impyčinimo 
klausimu komitetas turi su
rinkęs daug medžiagos, bet 
jis reikalaus iš Nixono dar 
daugiau tuo klausimu doku
mentu. <

Jei Nixonas atsisakytų 
priduoti Juridiniam komite
tui reikalingus dokumentus, 
tuomet komitetas kreipsis i 
teismą, raporte atžymėta.

Spauda plačiai raportą ko
mentuoja.

Prie nelaimingo Water
gate skandalo, kuris žymiai 
sužalojo Nixono autoritetą, 
dabar prisidėjo energijos 
krizė ir kitos bėdos. Ge
riausia dabar iš tu bėdų< < 
išeitis a- rezignuoti, dauge
lis diplomatų mano.

Daily World
- $10,000

“Daily World”, minėda
mas šiemet 50 metų mark
sistinio laikraščio sukaktį, 
skelbia vajų sukelti $225,- 
000. Sausio mėn. jis gavo 
$10,118 aukų. Tai buvo graži 
pradžia.

Tarp stambesnių aukotojų 
yra ir pora lietuvių. Man- 
chesterio miesto gyventoja 
Elizabeth Klimas aukojo 
$500, J. Smalenskas iš Mia- 
m i sveikino dienraštį su 
$100.

Demokratas 
laimėjo

Grand Rapids, Mich. De
mokratas R. F. VanderVeen 
laimėjo rinkimus 5-ame 
kongresiniame distrikte, 
kurį pirmiau atstovavo For
das.

Per 64 metus republikonai 
buvo kongresmenai iš šio 
distrikto. Demokrato lai
mėjimas dabar baisiai pri
trenkė republikonus. Water
gate skandalas atnešė mums 
nelaimę, sako republikonai.•

SEATTLE, Wash. Sveika
tos, Švietimo irGerovės De
partamentas Įsakė valstijos 
universitetui i 30 dienų baig
ti moterų diskriminavimą.•

MASKVA. Nauja aliejaus 
vamzdžių linija suplanuota 
vesti iš Uralo kalnų i vaka
rus.

Kovoja už taiką
Hanojus, šiaurės Vietna

mo Darbo Unijų Federacijos 
kongresas vienbalsiai pasi
sakė kovoti už taikos išlai
kymą Vietname, kaip nurodo 
pasirašyta taikos sutartis.

Kongresas nutarė kreiptis 
i kitu šalių darbininkus su < < < 
prašymu padėti amerikiečių 
bombomis nuteriotą kraštą 
ir jo ekonomiką atstatyti.

REP. PETER RODINO

Washingtonas. Kongreso 
Juridinio komiteto pirminin
kas Peter Rodino jau turi mi
lijonus peticijų ir laiškų bei 
telegramų, reikalaujančių 
impyčinti Nixona. Greitu 
laiku Juridinis komitetas 
svarstys impyčinimo klau
sima. < •

WASHINGTONAS. Kong
resmenas Harrington ir se
natorius Kennedy siūlo Ni
xono administracijai nieko 
nedelsiant užmegsti diplo
matinius ir prekybinius ry
šius su Kuba, kuri yra tik 
už 90 mylių nuo Jungtinių 
Valstijų krantų.

Vėžio akstintojas 
vėl pardavinėjimas

Washingtonas. Daugelis 
f ar merių perkasi DĖS sti- 
muliantus, kurie buvo val
džios uždrausti, kaip vėžio 
ligų akstintojai.

Farmeriai dabar nori pa
skubinti gyvulių auginimą 
pigesniu būdu ir pasidaryti 
daugiau pelno.

MONTEVIDEO. Urugva
jaus fašistinis diktatorius 
Juan Bordaberry areštavo 
keletą liberalinio laikraščio 
“Marcha” redaktorių ir ko- < 
lumnista. c

Aliejaus pelnas153%
Gulf Oil korporacija pa

skelbė 1973 metų pelną, ku
ris pasiekė negirdėtą aukštį . 
Per paskutinius tris mėne
sius pelnas pasiekė net 153%.

1973 metais kompanija pa
darė gryno pelno $800 mili
jonų, o per paskutinius tris 
mėnesius padarė pelno $230 
milijonų. 1972 metais už tą 
patį laikotarpį padarė pelno 
$91 milijoną.

Portugalai panikoj
Londonas. Portugalų ko

lonijoje Mozambique baltieji 
kolonistai pergyvena baimės 
siaubą, gaudami vis daugiau 
žinių apie afrikiečių išsi-, 
laisvinimo jėgų laimėjimus. 
Rasistai reikalauja daugiau 
m Gitarinių jėgų iš Portuga
lijos ginti jų režimą.

Afrikiečių išsilaisvinimo 
jėgos plačiai veikia ne vien 
tik Portugalijos kolonijose, 
bet Rodezijoje ir Pietų Af- 
rioje, kur baltieji rasistai 
tebėra galioje.
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Išgąsdinti ir pritrenkti
Tai, kas šiomis dienomis atsitiko Michigano valstijos 

5-ajame distrikte, ateinantį rudenį gali pasikartoti keliuo
se desėtkuose distriktų kitose valstijose. Nuo 1910 metų 
distriktui Kongrese atstovavo republikonas. šiamdistrik- 
tui per paskutinius dvidešimt penkerius merus atstovavo 
Gerard R. Ford, kurį prezidentas Nixonas pasisky rė vice
prezidentu. Jo vieton reikėjo išrinkti kita atstovą. Atro
dė, kad nė kalbos negali būti apie laimėjimą demokrato 
prieš republikpną. Bet taip Įvyko: laimėjodcmokratų kan
didatas Richard Franklin Vander Veen.

Tik galima Įsivaizduoti, kaip jaučiasi Nixonas ir Fordas. 
Tokio skaudaus smūgio jie nė sapne nesapnavo.

Kas atsitiko? Kame priežastis?
Didelio galvočiaus nereikia, kad atsakytu. Watergate 

skandalas ir ekonominiai sunkumai. Piliečiai desperaci
joje. Republikonų vadovybė jiems dasiėdė iki gyvo kaulo. 
Jie ieško išeities. Juos negalima smerkti. Juos galima 
tiktai pasveikinti.

Bet jie pamiršo, kad taip dar neseniai, tik prieš penketą 
metų, jie buvo nusivylę demokratais, kurie valdė šalį. 
Juos pakeitė republikonais, tikėdamiesi geresnių laikų, 
šviesesnių dienų. Jiems, daugumai jų, dar neatėjo i galvą, 
kad abidvi tos didžiosios partijos atstovauja tiems patiems 
stambiojo kapitalo interesams. Jų atstovai Kongrese, ar 
valdžios aparate turi tarnauti tiems kapitalo interesams. 
Jie dar nepriėjo išvados, kad visų nelaimių ir bėdų kalti
ninkas yra kapitalistinė santvarka, kad ją reikia pakeisti 
nauja santvarka, vadinama socializmu, ir kad tai bus gali
ma pasiekti tiktai revoliucinės darbo liaudies partijos 
pagalba. Kol kas jie tam istoriniam žygiui nėra pasiruošę.

Demokratus su Johnsonu priešakyje išmainė republiko
nais su Nixonu priešakyje. Pakeitimas pono Fordo ponu 
Vander Venn Michigano 5-ajame distrikte neišspręs jiems 
nė vienos pagrindinės problemos. Teks dar kartą nusi
vilti. . .

Pagal “Long Island 
Press” (vas. 17 d.), kong- 
resmanas Les Aspin išWis- 
consino smarkiai kritikuoja 
prezidentą dėl energijos kri
zės. Prezidentas “visą 
energijos stokos išsprendi
mo klausimą”, sako kong
resui anas, “suvertė ant 
aliejaus naudotojų, o ne ant 
aliejaus kompanijų pečių”. 
Iš tikrųjų, “aliejaus kompa
nijos yra iš šios krizės di
džiausios laimėtojos, plėš- 
damos didžiausius pelnus”.

Iš paduotų sumų, kurias 
aliejaus kompanijos sudėjo 
Nixono išrinkimui preziden
tu, aiškiai matosi, kad kitko 
iŠ jo negalima nė tikėtis. 
Jis tik riebiai atsimoka savo 
geradariams.

štai tos milžiniškos su
mos:

1) Gulf Oil Co..$1,176,500
2) Amerada Hess
Corp. ...o.

3) Getty Oil Co.
4) Standard Oil

(Calif.) . . o
5) Sun Oil Co. •
6) Pan Ocean Oil
Corp..................

7) Phillips Petroleum
137,000 
127,747

šios šalies reakcininkai 
prisimygę tvirtina, kad 
Brežnevo lankymasis Kuboje 
turėjęs tiktai vieną tikslą: 
ekonominiai ir militariniai 
sustiprinti Kubą prieš mūsų 
Jungtines Valstijas. Tuo 
tarpu lietuviškieji klerikalai 
iš kunigų “Draugo” Brežne
vo viešnagės misiją, Kuboje 
aiškina kitaip, būtent: nusi
kratyti Kubos, ją paaukojant 
mūsų Jungtinėms Valsti
joms. Nesijuokite, tikrai 
taip. Paklausykime:

“Yra sakoma, kad, Mask
vai pavargus su šalpa, Ku
boj laukiamas ekonominis 
chaosas ir neramumai, pa
našūs i Čilės. Čia Maskva 
skuba tarpininkauti - pagal
bos naštą užkrauti Ameri
kai” (“D?’, vas. 18 d.).

Pagaliau prabilo!
Pagaliau mūsų organizuotų darbininkų vadai atvirai ir 

aiškiai pasisakė Watergate skandalo klausimu. Amerikos 
Darbo Federacijos-Industrinių Organizacijų Kongreso 
(AFL-CIO) Vykdomoji Taryba savo susirinkime net priė
mė specialią rezoliuciją su reikalavimu, kad Kongresas 
prezidentą Nixona apkaltintų (impyčintų). Sako, tiktai taip 
bus galima sužinoti visą tiesą apie tuos Įvykius.

Tai Įdomu ir svarbu. Septyniolikos milijonų organizuo
tų darbininkų vadovybės balsas daug reiškia. Su juo turės 
skaitytis Kongreso nariai, kurių daugelis tik ir išrenkami 
su unijų pagalba. Kaip žinia, Kongrese su tuo “impyčini- 
mu” dar vis delsiama. Unijistų paraginimas gali visą 
reikalą pajudinti.

Dabar jau prezidentą ir jo vadovaujamos administraci
jos politiką aštriai kritikuoja ir George Mcany, kuriuo va
dovaujamų darbo unijų “neutrališko” nusistatymo dėka 
Nixonas laimėjo rinkimus 1972 metais tokia balsų daugu
ma. Žinoma, Meany neprisipažįsta, kad kaip tik jo ir jo 
kolegų nusistatymas yra dalinai atsakingas už tą politika, 
prieš kurią dabar jau ragina darbininkus kovoti.

Humaniškas sprendimas
Už savo tėvynės šmeižimą raštuose, kurie pagrindiniai 

išleisti užsienyje - Vakaruose. Solženicinas užsidirbo 
šešis milijonus dolerių, kurie yra sudėti i Šveicarijos 
bankus. Dabar šis taikos ir socialinės pažangos priešų 
apaštalas išvytas iš Tarybų Sąjungos ir žvalgosi po Vaka
rus, ieškodamas šiltesnio kampo ir gardesnio kąsnio. Jis 
puikiai žino, kad Tarybų Sąjungos priešai, o jo draugai jam 
šiltos vietos nepagailės.

Tarybinė vyriausybė taipgi pranešė, kad jo žmonai, 
trims vaikams ir uošvei taip pat leidžiama išvažiuoti. 
Tuo tarpu, pagal “Associated Press” pranešima (vas. 17 
d.), Solženicinas vos koją Įkėlęs i Šveicarijos žemę, nu
siskubino Į Romos katalikų katedrą Einsiedelno miestelyje 
ir karštai pasimeldė. Ateistas staiga už doleri net virto 
tikinčiu, dargi kataliku!

Štai ir visa istorija. Lieka tik vienas klausimas: Ką 
dabar sakys Tarybų Sąjungos priešai apie Tarybų Sąjungos 
humaniškumą? Tarybinė vyriausybė Tėvynės išdaviko ir 
šmeižiko Į kalėjimą nesodino ir jo nebaudė, bet su visa 
šeima leido iškeliauti pas savo šeimininkus, kurie jo pa
slaugomis taip labai didžiuojasi.

Bet jo šeimininkai Vakaruose, matyt, tokio Tarybinės 
vyriausybės pasielgimo nelaukė ir nesitikėjo. Jie manė, 
kad Solženicinas bus Įkalintas. Tada jie būtų turėję kan
kinį ir triukšmavę už jo gelbėjimą.
jų globoje ir 
kankiniu.

“New York 
klausia: Ką
mums parašys vieną kitą knygą, pakartos tuos pačius 
melus ir šmeižtus prieš savo buvusią tėvynę, bet greitai 
nusidėvės...

Iš tikrųjų taip ir bus. Juk atsimename, kiek džiaugsmo 
ir triukšmo buvo čia keliama dėl Stalino dukters, O kur ji 
dabar? Reakcijai atidavė viską, ką galėjo. Dabar ji jai 
nebenaudinga. Ji visiškai pamiršta.

Dabar jis pas juos, 
tarnyboje. Nebegalima jo vadinti ir laikyti

Times” kolumnistas William Safire jau 
mes su juo dabar darysime? Gal dar jis

261,956
179,292

166,000
157,798

137,035

Go. . • o • o •
8) Exxon ... o
9) The Williams 
Companies , . .

10) Shaheen Natural 
Resources . . .

11) Ashland Oil, Inc.103,500
Viso: $2,668,424

117,596

104,000

KALTINIMAS KRISTUI

Kanados klerikalų ‘Tė
viškės Žiburiuose” (vas. 
14) ant balto juodu pasaky
ta:

“Iš. istorijos žinome, kad 
velnio apsėdimas, nors ir 
labai retas, yra pasitaikęs 
praeityje. Pats Kristus buvo 
velnio gundomas. Jis jį at
metė, palikdamas velnio iš
varymo galią apaštalams ir 
jų Įpėdiniams”.

Jeigu bedieviai šitaip ap
kaltintu Kristų, tai “T. Z.” 
rašeivos juos amžinai pra
keiktų. Kristus galėjo su 
velniu susidoroti ant visa
dos, bet tyčia jį paliko savi
valiauti ir mus, šios ašarų 
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pakalnes gyventojus, gundy-, 
ti ir apsedinėti! Dabar nuo 
tos baisios nelaimės nėra 
saugūs ne “T. Z.” vargšai 
redaktoriai. Matyt, kad tas, 
kuris šiuos rase, tikrai buvo 
velnio apsėstas. . .

MELAGIUS NUSILAUŽĖ
LIEŽUVI<

Chicagos menševikų laik
raščio redaktorius vasario 
14 dieną “visam pasauliui” 
garsiai pranešė:

“A. Sniečkaus vietoje 
Maskva pirmuoju Lietuvos 
komunistų partijos sekreto
rium paskyrė Josifą, dabar 
Juozu jau vadinamą, Maniu- 
šį. Paaiškėjo, kad Maniu- 
šis buvo “tarybinės” Gudi
jos gyventojas. Jis iš ma
žens priklausė rusų komu
nistų partijai. Sąryšyje su 
Maniušio paskyrimu, sovie
tų spaudoje buvo paskelbtos 
šitokios biografinės jo ži
nios”.

Ogi nieko panašaus nebu
vo. Maskva nieko velionio 
Sniečkaus vietoje nepasky
rė. Lietuvos Komunistų 
Partijos Centro Komiteto 
plenumas pirmuoju sekreto
rium išrinko Petrą Griške
vičių, ėjusį Vilniaus komite
to pirmojo sekretoriaus pa
reigas.

Dar kartą Gudelis biauriai 
savo nelaimingiems 
jams pamelavo.

skaity-

PIKTANAUDŽIAUTOJAI
GEROJE SVEIKATOS
APSAUGOS SISTEMOJE

IR

Komunistas
10) S. Gurcino 
“Gydytojas ir 

Jis, tarp kitko,

Kaip žinia, Lietuvoje vei
kia labai puiki sveikatos ap
saugos, priežiūros bei gydy
mo sistema. Viskas nemo
kama. Susirgus žmogui ne
reikia bijot, kad jeigu pa
teksi Į ligoninę, tai iš jos 
išeisi nežmoniškai apluptas, 
kaip, pavyzdžiui, atsitinka 
čia pas mus Amerikoje.

Bet pasirodo, kad ir to
kioje puikioje sistemoje yra 
problemų, atsiranda pikta- 
naudžiautojų. Apie tai skai
tome žurnale 
(1973, nr. 
straipsnyje 
Ligonis”.
rašo:

“Mūsų visuomenė brangi
na ir vertina mediku darba.

4 4

Tačiau yra piliečių, kurie 
tiesiog piktnaudžiauja nemo
kamo gydymo sistema. Gy
dytojai palyginti dažnai su
siduria su vadinamaisiais li
goniais “profesionalais”. 
Tai asmenys, kurie nuolatos 
varsto gydomųjų Įstaigų du
ris, simuliuoja Įvairius su
sirgimus, reikalauja nedar
bingumo lapelių. Šie as
menys nevengia skundų, 
šmeižtų, kad tik galėtų kuo 
ilgiau naudotis sveikatos ap
saugos teikiamomis lengva
tomis, nors . ir neturi tam 
reikiamo pagrindo. Pagaliau 
reikia prisiminti ir kai kurių 
ligonių grubų elgesį. Gydy
tojai ligonių elgesiu labai re
tai skundžiasi, tačiau papli
tusi nuomonė, kad ligonis yra 
ligonis ir jam viskas leisti
na, - nėra visiškai teisinga. 
Pasitaiko, kad ligoniai arba 
jų globėjai nebaudžiami 
įžeidinėja, plūsta gydytojus, 
o pastarieji privalo būti tak
tiški, atlaidūs. Taip prasi
deda nemaža dalis konfliktų. 
Tokius socialistinio bendra
būvio pažeidimus turėtų 
principingiau vertinti ir pa
cientu darboviečių visuome- 
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ninės organizacijos”.
Iš kitos pusės, ne visi ir 

gydytojai yra “šventieji”. Ir 
juose atsiranda savanaudžiu. 
S. Gurcinas sako:

“Žinoma, yra ir kita me
dalio pusė - reikia pripažin
ti, kad gausioje medikų šei
moje yra, kaip jau minėjau, 
blogų amatininkų. Mums 
geda, kad ir gydytojų tarpe 
yra žmonių, kurie piktnau
džiauja svaigalais, tuo - nors 
ir netiesiog - padrąsindami 
alkoholikus, kad vis dar pa
sitaiko gydytojų, kurie pikt
naudžiauja savo padėtimi, po 
valstybinės Įstaigos prie
danga lupikauja, imdami iš 
pacientų kyšius. Gydytojais 
paseka vidurinis ir jaunes
nysis medicinos personalas. 
Ne paslaptis, kad kai kurio
se gydymo-profllaktinėse 
įstaigose sanitarės, medici-

Mielas drauge!
Vilniuje išeinančiuose 

laikraščiuose ir žurnaluose 
pasirodo vienas po kito 
straipsniai, skirti jūsų nuei
tam 80 metų gyvenimo keliui 
pažymėti. Juos skaityda
mas, aš stebiuosi ir kartu 
džiaugiuosi tokia didžiai 
turtinga jūsų biografija. 
Kiek daug jūsų nuveikta, ko
kios siaubingos ir kartu he
rojiškos epochos liudininku 
jums teko būti!

Kada dvidešimt metų jau
nuolis išvykote 1913 metais i 
Amerika, jums jau teko pa
žinti visus lietuvio valstiečio 
vargus caristines priespau
dos metais. Paskui su kai
me išaugusio jaunuolio ryž
tu Įsijungėte i darbininkų 
kovas Amerikoje, kur taip 
audringai tada vystėsi kapi
talistine santvarka, kur ant 
dolerio monetos buvo iškal
ta: “In God we trust”, bet 
reikėjo skaityti: “We trust 
in dollar”.

Aš vaizduojuosi, ką jūs 
pergyvenote, kai 1945 mo
tais žiemos mėnesiais važi- 
nejote po karo nusiaubtą Lie
tuvą, kai pareiškėte pažan
giųjų amerikiečių vardu; 
“Mes tvirtai tikime, kad jūs 
iš griuvėsių prikelsite Lie
tuvą naujam, laisvam socia
listiniam gyvenimui”.

Vėliau jums teko susitikti 
su daugeliu lietuvių dipukų, 
kurie pabėgę ne tik kad nepa
dėjo atkurti savokrašto, bet, 
įsijungę i šaltojo karo pro
pagandos srautą, kurstė savo 
tėviškėje iš nacionalistinių 
atplaišų susitvėrusi po
grindi. Įkvėpti Fultone pa
sakytos Churchillio kalbos, 
kuriai pritarė pats tuometi
nis JAV prezidentas, klau
sydami, kaip reakcingi ge
nerolai ragina po pergalės 
prieš fašistinę Vokietiją at
gręžti ginklus prieš buvusį 
savo sąjungininką - Tarybų 
valstybę, tie lietuviai šūka
lojo ryt poryt pergalingai 
Įžygiuosią i Lietuvą. Kaip 
tik tiesioginiu jų paskatini
mu Lietuvoje buvo išžudyta 
iki trylikos tūkstančių nieko 
nekaltų senukų, moterų ir 
mažų vaikų, nekalbant apie 
tuos tūkstančius jaunuolių, 
kurie žuvo kaip suklaidintos 
aukos.

Ir nepaisant šių klaikių ir 
be galo skaudžių trukdymų 
Lietuva, dėka nesavanaudiš
kai kitų tarybinių respublikų, 
atsistatė, ir jūs po dvidešim
ties metų, tai išvydęs, pa
laikėte stebuklu.

Ne mažesnis stebuklas 
įvyko per pastarąjį dešimt
metį, kada jūsų gimtinė tapo 
modernia industrine valsty
be, su pilnai mechanizuotu 
žemės ūkiu, su plačiai iš
vystyta pramone.

Jums, visą laiką gyvenan
čiam kapitalistinio chaoso 
aplinkoje, tatai, be abejo,
SWWWWWWWVWWWW4

IŠKIj
kur kas ryškiau regima, negu 
jaunajai mūsų kartai, kuri 
įsijungė i gyvenimą nerna-. 
čiusi karo ir tik iš filmų ir 
knygų netiesiogiai ^pažįstan
ti sistemą, besivadovaujan
čių principu “dog cat dog”.

Jie tik televizoriuose ste
bi, kokia suirute Vakaruose< < 
sukėlė šiandien išsiplėtusi 
vadinamoji “energijos kri
zė”. Tik iš turistų pasako
jimų ir iš literatūros jie su
sipažįsta su buržuazinės vi
suomenės devizu: “Vartoti! 
Vartoti! Kuo daugiau var
toti!” Jiems keista stebėti, 
kaip rėkianti reklama paver
tė žmogų daiktų vergu, ska
tindama jįpirkti, kuo daugiau 
pirkti, nepaisant, ar tai bū
tinai reikalinga, ar ne.

Naujasis mūsų žmogus su 
socialistine pasaulėžiūra 
irgi dabartinio lygio susi
formavo ne iš karto. Dau
geliui buvo nelengva taip iš 
sykio suvokti tą ateities vi
ziją, kuria gyveno ir dėl ku- 
tios žuvo priešakiniai kovo
tojai komunistai. Bet so
cialistinė santvarka, atitin
kanti pagrindinius žmogaus 
prigimties troškimus, nuolat 
veikė svyruojančiųjų pažiū
ras ir vertė aktyviai Įsijung
ti i atstatomąjį darbą. O 
įsijungus palengva gimė ryž
tas, entuziazmas, kūrybinis 
užsidegimas.

Naujasis mūsų žmogus 
jaučiasi esąs grandis arba 
lieptas tarp praeities ir atei
ties. Kuo daugiau paimti iš 
praeities ir papildžius per
duoti ateičiai - toks pažan
gos dėsnis. “Vartoti tam, 
kad pasitarnautum šalies pa
žangai”! - štai vartojimo 
kriterijus, kuris išaukština, 
o ne pavergia žmogų. Šito
kio kriterijaus laikantis, pa
tiriama kuo didžiausia vidi
nė harmonija, pakili, kūrybi
nė palaimos būsena.

Vaizduojuosi, kaip jūs žiū
rite i savo meto istoriją 
nuo 80 metu aukštumos. Ne- 4
maža perspektyva toks laiko 
tarpas! Jūs pačioje jaunys
tėje Įžvelgėte tas vystymosi 
jėgas, kurioms priklausė 
ateitis. Šiurpioji pasauline 
krize trisdešimtiniais me
tais, atskleidusi visišką ka
pitalistinės santvarkos išsi
gimimą, aiškiai parodė 
tiems, kas norėjo regėti, tik
rąsias i pažangą vedančias 
gaires.

Jūsų žvilgsnis šiandien 
tikrai daug aprėpiantis, pa
noraminis. Tad tragiškoji 
praeities pusė, žiūrinti iš 
perspektyvos, Įgauna pras
mę, iškyla didingas jos he
roizmas. Nugalėti sunku
mai nebetenka kadaise kęs
to šiurpaus skausmo ir su

švinta kaip džiaugsmingos 
pergalės.

Miela jus vaizduotis kaip 
nepavargstantį didžių idėjų 
estafetės nešėją ateičiai, 
ligi šiol te bepc rd uod ant į 
liepsningą fakelo ugnį tūks
tančiams ir tūkstančiams tų, 
kurie nori žinoti, suprasti, 
suvokti, o, suvokę, supratę, 
toliau nešti tą patį fakelą.

Džiaugsmingai jus apkabi
nu su pačiais karščiausiais 
ir nuoširdžiausiais linkėji
mais.

Jus kuo pagarbiausiai 
sveikinąs

j. Šimonis

Gerbiama
Laisvės Redakcija:

Aš jus prašau, kad jūs idė- 
tumet i laikrašti “Laisvė”< < 
prisiminimą draugo Klimo 
Alekso, tai yra, mano dėdes. 
Aš būsiu labai iš visos šir
dies dėkinga. Dėdė Klimas 
mirė 1973 m. vasario 23 
Hartforde.

BRANGUS DEDE 
ILSĖKIS RAMIAI

AMERIKOS ZEMEJE
Mos jūsų niekuomet neuž

miršime, kol plaks krūtinėje 
širdis.

Pasilieku liūdinti jūsų 
DUKTERĖČIA

Taip pat noriu pasveikinti 
tetule Elizbieta Klimiene su < < <
Tarptautine moters diena 
Kovo-8, palinkėti jai daug 
džiaugsmo, laimės ir geros 
sveikatos, kad gyventų ilgus 
metus ir ramytųsi likus vie
na. Žinoma, tetulei labai 
gaila dėdes, bet mes bejėgiai 
ką nors sugalvoti prieš gam
tos dėsnius.

ALBINA ŠILIAUSKIENE

Čilės Respublikos nužudy
to prezidento žmona Mrs. 
Salvador Allende Gossens 
kreipėsi i Jungtinių Tautų 
Žmogaus Teisių Komisiją, 
kad jinai pasmerktų Čilės 
militaristų kliką ir jos te
rorą prieš liaudį. Ji sako, 
kad nuo militaristų pravesto 
perversmo Čilėje nužudyta 
iki 80,000 žmonių, buvusios 
liaudies valdžios simpatikų.

nos seserys reikalauja atly
ginimo už paslaugas, kurias 
jos privalo atlikti. Tai jau 
piktybiniai reiškiniai, su ku
riais reikia griežtai kovoti. 
Ir kovoti prieš juos, visų 
pirma, privalo patys gydyto
jai, visuomeninės medicinos 
įstaigų organizacijos - par
tinės, komjaunimo, profesi
nės . . . Mes, medicinos 
darbuotojai, turime griežtai 
pasmerkti kiekvieną savo 
bendradarbių netinkamą, su 
tarybinio gydytojo ar svei
katos apsaugos darbuotojo 
padėtimi, vardu nesuderi
namą poelgį. Bet, kaip jau 
sakyta, ir visuomenė turi 
daugiau gerbti mediką, tau
soti jo poilsį, sudaryti jam 
geresnes buities sąlygas, 
daugiau rūpintis jo gerove”.
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Tai leidinys, kuriame kiekvienas mūsų randame gražios 
informacijos apie miestų ar miesteli, kuris buvo arti
miausias mūsų gyvenvietei ir kurio dar šiandien nesame 
pamiršę.

“Kalendorių” išleido Kultūrinių Ryšiu su Užsienio Lie
tuviais Komitetas ir “Gimtasis Kraštas“. Jo tikslas 
paaiškinamas Įžangoje:
MIELI SKAITYTOJAI! „ I

Dauguma jūsų iš tėviškės iškeliavote seniai, net labai 
seniai. Per tą laiką Lietuvą nusiaubė antrasis pasaulinis 
karas, pareikalavęs brangiausios kainos — šimtų tūks
tančių žmonių aukų — ir sugriovęs daug mūsų sodžių 
ir miestų, šimtus mokyklų ir ligoninių, gamyklų ir 
fabrikų. Karas sunaikino didelę dalį net ir to negausaus 
palikimo, kurį paveldėjome iš buržuazinės Lietuvos.

Tačiau Tarybų Lietuvos darbo žmonės, visų tary
binių respublikų nesavanaudiškai padedami, ne tik 
užgydė antrojo pasaulinio karo žaizdas, bet ir sukūrė 
visiškai naują Lietuvą — industrinį kraštą, turintį 
modernų, mechanizuotą žemės ūkį. Dabar mūrai bal
tuoja ne tik miestuose, bet ir kaimuose. Kartu naujoji 
Lietuva rūpestingai saugo visa, ką gražiausio ir vertin
giausio praeityje yra sukūręs darbo rankų genijus.

Ne vienas iš jūsų esate lankęsi Tarybų Lietuvoje ir 
savo akimis matę didžiulius pakitimus Nemuno kraš
to gyvenime. Tačiau tiek pažangūs Jungtinių Amerikos 
Valstijų lietuvių laikraščiai {ypač „ Vilnis"), tiek Kul
tūrinių ryšių su užsienio lietuviais komitetas bei „Gim
tojo krašto" redakcija gauna vis daugiau laiškų, kuriuo
se tautiečiai prašo papasakoti, nuotraukomis parodyti, 
koks dabar jų gimtasis kaimas, miestelis ar miestas...

Tai ir paskatino mus paskirti 1974 metų kalendo
riaus puslapius Tarybų Lietuvos miestams.

Stengėmės, kad į kalendorių patektų kiek galint 
šviežesnės naujienos, kuo naujesni duomenys. Tačiau 
gyvenimas šiandieniniuose Nemuno krašto miestuose 
taip greit daro pataisas, kad, dar ruošiant kalendorių, 
daugelyje vietų jau bus atsiradę visokių pakitimų...

Miestai mūsų kalendoriuje „išrikiuoti" tam tikra 
tvarka. Pradžioje yra respublikinio priklausomumo 
(jų tarpe ir patys didžiausi) miestai ir kai kurie rajo
nų centrai, iliustruojami spalvotomis nuotraukomis. 
Visi kiti miestai išdėstyti pagal gyventojų skaičių — 
nuo didžiausio iki mažiausio. Respublikinio priklauso
mumo miestų plotai patikslinti pagal naujausius duo
menis, o rajonų centrų — pagal „Mažąją lietuviškąją 
tarybinę enciklopediją". Gyventojų skaičiaus statistika 
atspindi 1972 m. padėtį.

Tikimės, kad mūsų kalendorius bus įdomus ir nau
dingas tiek mačiusiems Tarybų Lietuvą savo akimis, 
tiek ir tiems, kas dėl įvairių aplinkybių dar nėra joje 
apsilankęs.

PASTABA: Galimas daiktas, kad “Kalendorių“ gaus 
tiesiai į namus visi “Gimtojo Krašto“ skaitytojai.

LAISVĖ

Alytaus šaldytuvų gamyklos muzikantai, dainininkai ir 
šokėjai dažnai koncertuoja ne vien savo, bet ir kitų įmo
nių scenose. Ypač gerai sekasi šokėjams, kurie nuolat 
užima prizines vietas rajoninėse ir zoninėse apžiūrose. 
Dabar įmonės šokių kolektyvai ruošiasi choreografinei 
šventei, kuri įvyks šią vasara Alytuje.

NUOTRAUKOJE: repetuoja šokėjos.
M, KURAIČIO nuotrauka

NUPLĖŠUS kauke<

Taiklus atkirtis demogiš-
kiems klerikalų kėslams

L05 CUATRO GAteRAI#
Jie sudaro Čilės Junta, kuri nuvertė liaudies valdžia ir < < 
išžudė tūkstančius darbininkų. Visi yra tarnautojai Ame
rikos imperializmui.

KOLEKCIJOS 
NEPAGEIDAUTINOS

Švedijos ornitologų draugija 
kovoja su paukščių kiaušinių ko
lekcionieriais, kurie renka retų 
paukščių kiaušinius (juodųjų pes
liu, erelių žuvininkų, jūrinių erelių, 
sakalų, pilkųjų gervių ir kitų). Or
nitologai teigia, kad kiaušinių ko
lekcionavimas daugeliu atvejų 
naikina ir taip sparčiai nykstan
čius paukščius. Dvidešimt tokių 
kolekcionierių jau buvo patraukti 
teismo atsakomybėn ir sumokėjo 
pabaudas ar net atsėdėjo po 
4 mėn. kalėjime.

AUTOSTRADOS BE 
REKLAMŲ

Po įnirtingų ginčų JAV prasi
dėjo kampanija prieš reklaminius 
skydus pakelėse. Pirmiausia pla
nuojama pašalinti 800 tūkst. rėks
mingų skydų—skelbimų apie siū
lomas prekes nuo 65 tūkst. km 
plentų. Iki 1980 m. amerikiečių 
autostradose neliks nė vieno rek
laminio skydo. Specialistai mano, 
kad tai padės gerokai sumažinti 
katastrofų skaičių ir išgelbės tūks
tančius žmonių gyvybių. Mat, ryš
kių spalvų įvairiausi skelbimai 
blaško vairuotojų dėmesį.

Neseniai Vilniuje paskelb
tas žinomo istoriko Jono 
Aničo mokslinis darbas apie 
pažangiąją užsienio lietuvių 
kovą prieš klerikalinįkatali- 
kų bažnyčios padėties Tary
bų Lietuvoje klastojimą 
1945-1971 metais yraaktua- 
lus tiek užsienyje, tiek ir 
gimtajame krašte.

Kaip visiems žinoma, 
Įvairaus plauko reakcinin
kai, ypač užsienio emigran
tiniai klerikalai, akipėšiš- 
Fkai skleidė ir skleidžia 
šmeižikiškus prasimany
mus, demagogiškai nušvies- 
dami dvasininkijos bei tikin
čiųjų padėti Lietuvoje. 
Klastingus bei provokaci
nius klerikalų svaičiojimus 
apie tariamą dvasininkijos 
“persekiojimą“ ne kartą 
demaskavo ir užsienio lie
tuviai. Lankydamiesi Lietu
voje, užjūrio tautiečiai ne tik 
savo akimis pamatė gyveni
mo tikrovę gimtajame kraš
te, bet ir gavo kompetentin
gą informaciją iš pačių Lie
tuvos dvasininkų. Daugelis 
respublikos dvasininkijos 
atstovų, rašo J. Aničas, į 
kuriuos kreipėsi pažangiųjų 
užsienio lietuvių veikėjai, 
objektyviai ir visapusiškai 
nušvietė bažnyčios būklę 
socialistinėje valstybėje.

Antai buvęs Kauno Šančių< ♦ 
bažnyčios klebonas kunigas 
A. Lapė, kunigavęs daugiau 
kaip 30 metų, dar 1968 me
tais pokalbyje su tuometiniu 
“Laisvės“ laikraščio re
daktoriumi R.. Mizara pa
neigė “ultrafantastiškas“ 
reakcininkų falsifikacijas 
apie bažnyčios padėtį Tary
bų Lietuvoje. Kunigas A. 
Lapė, be kita ko, kalbėjo ir 
apie tuos dvasininkus, kurie 
pirmaisiais pokario metais 
atsiribojo nuo buržuazinio 
nacionalistinio pogrindžio ir 
iš karto stojo į lojalias Ta
rybų valdžios atžvilgiu pozi
cijas.

Prieš keletą metų Niujor
ko “Laisvė“, Čikagos “Vil
nis“ ir Toronto “Liaudies 
balsas“ išspausdino Ameri
kos lietuvio žurnalisto S. 
Jokubkos pasikalbėjimą su 
Vilniaus arkivyskupijos val
dytoju Česlovu Krivaičiu. 
Salia įvairių klausimų, 
autorius pateikė šio aukšto 
rango dvasininko nuomonę, 
padedančią, išvesti į dienos 
šviesą užjūrio reakcininkų 
melagingą, antitarybinę pro
pagandą.

Netrukus po to, nurodo J. 
Aničas, “Laisvė“ rašė apie 
aktyvią kai kurių Lietuvos 
kunigų dalyvavimą kovotojų 
už taiką sąjūdyje, šis laik
raštis paminėjo Druskininkų 
dekaną Kostą Gajauską, Aly
taus kleboną BroniųNovels- 
kį, Kaišiadorių vyskupijos

kanclerį Bronių Buliką ir 
kitus. Ta proga “Laisvė“ 
visiškai pagrįstai replikavo: 
“O ką daro mūsų Amerikos 
lietuviškieji kunigėliai? Ko
dėl jie neseka savo brolių 
Lietuvos kunigųpavyzdžiu?“

Istorikas J. Aničas rašo, 
kaip 1964 m. “Laisvėje“ 
tuometinis Vilniaus arkivys
kupijos kun. Stasys Mažeika 
paneigė reakcinį klerikalų 
teiginį, kad mokslinis ateis
tinis darbas Lietuvoje reiš
kia tikinčiųjų persekiojimą? 
Mokslinė ateistinė propa
ganda, pareiškė jis, yra ve
dama moksliniu pagrindu.

Tame pačiame leidinyje 
reemigrantas Juozas Mi
kuckis rašė: “Grižes Lie-< < 
tuvon domėjausi religija ir 
ypač man artima katalikybe. 
Kad neveikia eilė bažnyčių - 
faktas. Kad mažas tikinčių
jų skaičius - taip pat faktas. 
Lietuva, statanti komuniz
mą, virš visko iškelia moks
lą . . . Mano amžininkai - 
religijos šalininkai negausūs 
ir jų vis mažėjantis skaičius 
sutalpinamas esančiose baž
nyčiose“.

Panašias mintis minėtame 
Niujorko lietuvių laikraštyje 
pakartojo ir kunigas P. 
Šniukšta. Lietuvos jauni
mas, jo nuomone, “dabar 
turi tiek daug kultūrinių pra
mogų, iškylų, ekskursijų, jog 
neturi laiko dalyvauti pamal
dose“.

Urugvajaus lietuvių dele
gacija, po viešnagės tėvų 
žemėje, Montevideo mieste 
išeinančiame lietuviu laik- < 
raštyje “Darbas“ rašė: 
“Kur tik važiavome, mes 
visur matėme veikiančias 
bažnyčias. Jos negriauna
mos, o dargi atnaujinamos, 
gražinamos“.

Užjūrio lietuviai parodė ir 
visą eile kitų iš piršto iš
laužtų demagogiškų klerika
lų prasimanymų. Savo 
moksliniame darbe istorikas 
mini, pavyzdžiui, kad ir tokį 
faktą: stojant į Kauno kuni
gų seminariją, pasak reak
cininkų, reikalingas “val
džios leidimas“, kuris “la
bai sunkiai duodamas“. O iš 
tikrųjų kiekvienas, norįs 
mokytis minėtoje seminari
joje, kreipiasi į ją su savo 
parapijos klebono rekomen
dacija ir brandos atestatu. 
Seminarija pati sprendžia, 
ar toks kandidatas tinkamas 
būti seminarijos auklėtiniu, 
ar ne.

Kalbant šia tema, galima 
paminėti ištisą eilę faktų ir 
iš naujausioje paskutiniųjų 
metų laikotarpio, kuris 
neįeina į minimo mokslinio 
darbo rėmus. Pavyzdžiui, 
šiais metais Kauno arkivys
kupijos kurijos kancleris 
Steponas Telksnys, atsaky

damas į žurnalisto V. Mi- 
kuličiaus klausimus, pareiš
kė, kad šiuo metu Lietuvoje 
yra apie 630 katalikų bend
ruomenių ir daugiau kaip 800 
kunigų; veikia pilna bažnyti
nė tvarka: dirba kurijos, 
savo pareigas atlieka vysku
pijų valdytojai, dekanai, kle
bonai. šiame pasikalbėjime, 
išspausdintame “Vilnyje“, 
kurijos kancleris pažymėjo: 
“Visi Lietuvos kataliku ku- < 
nigai, kaip man žinoma, ne
priklausomai nuo rango, gy
vena normaliose sąlygose. 
Kaip respublikos piliečiai, 
jie turi teisę į nemokamą 
gydymą, naudojasi kurorti
niu ir sanatoriniu gydymu, 
įsigyja asmeniniam naudoji
mui mašinas, statydinasi as
meninius namus. Žodžiu, 
dvasininkai turi normalias 
sąlygas tiek savo religinėms 
apeigoms atlikti, tiek savo 
asmeninei buičiai tvarkyti“.

Panašios faktinės medžia
gos galima pateikti gana 
daug.

Istoriko J. Aničo pateikti 
faktai bei jų apibendrinimai 
dar kartą patvirtina, kad 
Lietuvoje yra visos sąlygos, 
reikalingos tikinčiųjų religi
niams poreikiams tenkinti, 
šis naujas istoriko darbas - 
taiklus atkirtis demagogiš
kiems klerikalų kėslams, 
nušviečiant katalikų bažny
čios padėtį Lietuvoje.

Donatas RODĄ

Račkauskų laimė
Kas yra laimė? Nelengva 

į tai atsakyti. Kiekvienas ją 
savaip supranta. Daug kam 
laimė - svajonių, lūkesčių 
išsipildymas.

- O aš laimingas, kai ma
tau laimingus kitus, - pasa
kė Alytaus rajono Luksnėnų 
vaismedžių medelyno darbi
ninkas Ignas Račkauskas. 
Paskui kiek patylėjęs pridū
rė:

- Labiausiai laimingas, 
kad gyvenu Tarybų šaly.

Gyventi Tarybų šalyje 
reiškia turėti viską: darbą, 
poilsį, mokslą, ateitį.

Ignas Račkauskas neturi 
aukštų mūrų, automobilių, 
bet jis iš tiesų turtingas. 
Trylika vaikų užaugino! Vai
kai geri - ne gėda prieš 
žmones. Į mokslus linkę. 
Vyriausias Albinas baigė 
Veterinarijos akademiją, 
šiuo metu dirba Alytaus ra
jono “Saulės” kolūkyje. 
Grįžęs iš Tarybinės Armi
jos, tęsia studijas Žemės 
ūkio akademijoje Alvydas. 
Duktė Irena irgi mokosi. Ji - 
busimoji ekonomistė. šį 
rudeni Račkauskai palydėjo į 
Žemės ūkio akademiją ir 
Arūną. Jis bus inžinierius 
elektrikas. Dukros Vida ir 
Janina - busimosios 
zootechnikės - dabar mokosi 
Kapsuko žemės ūkio techni
kumo trečiame kurse.

Kiti vaikai te belanko vidu
rinę ir aštuonmetę mokyk
las.

- Pavydžiu. Savo šeimo
je turite visus specialistus, - 
juokauja svečias.

- Daktaro reikėtų, - sako 
Ona Račkauskienė.

- Jei reikia, tai ir bus, - 
gudriai šypsosi kaimynas.

- Yra dar ką leisti į
mokslus, - nužvelgia I. Rač
kauskas su lėlėm žaidžian
čias Albiną ir Daivutę. - 
Bus, kuo norės. Kiti laikai 
dabar. Kai aš savo tėvą pa
prašiau leisti mokytis, jisai 
apsiverkė: “Nėra iš ko,
vaikeli. Mokytis storos ki
šenės reikia“. Omanot,da
bar Išmokyti žmogų nekai
nuoja? Girdėjau, studentas, 
kol gauna diplomą, valstybei 
atsieina apie 4,000 rublių. 
Tai, va, kodėl, kaimyne, aš ir 
sakau: didžiausia laimė gy
venti Tarybų šalyje.

‘ K. GEDMINAS, 
“Vartiečių Laikraštis”

„Tik darbas teikia 
tikrą džiaugsmą“

ALGIRDO MARGERIO GIMIMO 
85-OSIOMS METINĖMS

„Si knyga yra mano širdis, 
mano siela, mano tauri meile 
Lietuvai", — rašė Algirdas 
Margeris 1961 metais, pradė
damas reportažų rinkinį ,,159 
dienų Tarybų Lietuvoje". 
Rašė, dar gyvendamas Jung
tinėse Amerikos Valstijose, 
kurių didmiesčių šešėlyje 
prabėgo šešiasdešimt jo gy
venimo metų. Rašė, nes iš 
tiesų niekada nebuvo nutrau
kęs sūnaus ryšio su tėvų 
žeme. Ir šis atviras, nuošir
dus prisipažinimas šiandien 
tiktų apibūdinti jo įveiktiems 
darbams — grožinei, publi
cistinei ir mokslinei kūrybai, 
jo visuomeninės veiklos 
prasmei.

Anksti jis paliko gimtinę. 
Kaip sakosi, dar vaikis bū
damas. 1905-ieji, audringų 
įvykių pašvaistė, pabudinusi 
laisvės ilgesį ir jo, kaimo 
varguolio, širdy. Ėmėsi skelb
ti revpliucijos žodį, telkti 
kumetynų jaunimų, nešti 
kaiman pažangią spaudą. Ir 
netruko pajust, kaip kerta 
kelius žandarų pinklės. Teko 
iškeliauti už vandenyno.

Skausminga, sunki, pilna 
kontrastų ir disharmonijos 
buvo jo — išeivio — ameri
koniškoji odisėja. Dirbta fer
mose, anglies kasyklose, 
fabrikuose. Ir vis priešintasi 
likimo valiai, vis siekta 
mokslo šviesos. Kartėlio skli
dinas jo pasisakymas, atskli
dęs iš anų dienų: „Jei pinigų 
neturėsi, tai už mokslą džio
va ir mirtim užmokėsi". Jis 
savo pasiekė. Lankęs žemės 
ūkio mokyklą, studijavęs li
teratūrą ir filosofiją, 1925 
metais baigė Čikagos medici
nos mokyklą ir ėmėsi gydy
tojo darbo. Kainą teliudija 
kitas prisipažinimas: „Tekda
vę dirbti ir dvidešimtį va
landų per parą". Betgi moks
las atsimokėjo kitu džiaugs
mu. Ir šiandien mena, kokia 
laimė apimdavo, išgydžius li
gonį.

Taurią gydytojo profesiją 
Algirdas Margeris tarp pat 
susiejo su visuomenės veikė
jo tikslais, su švietėjiškais 
užmojais. Pasak jo, landžio
damas po lietuvių .namus 
Čikagoje, važinėdamas po 
lietuviškus naujokynus, po
draug sakė prakalbas, skaitė 
paskaitas. Daug (ada nu. 
veikė mokslo populiarinimo 
— fizikos, chemijos, ypač 
medicinos srityse. Aktyviai 
propagavo materialistinę pa
saulėžiūrą.

Algirdą Margerį bus įtai
gojusios J. Adomaičio-Šerno, 
J. Šliupo, V. Dembskio ir ki
tų pastangos ugdyti socialinę 
sąmonę, teigti laisvamanybę. 
Stipriai jį paveikė ir susitiki
mai su Žemaite, pokalbiai, o 
kartais ir ginčai socialiniais, 
literatūriniais, kalbos klausi
mais. Beje, kalbos klausimai 
jam rūpėjo visą gyvenimą. 
Atmintis ryškiai užfiksavo 
dar 1901-ųjų metų neįkaino
jamą dovaną — Kuršaičio 
gramatiką, padėjusią pra
mokti rašybos. Amerikoje 
net buvo įsteigęs savotišką 
neakivaizdinę mokyklą, kur 
mokė anglų ir lietuvių kal
bų, nes be kalbos mokėjimo, 
jo žodžiais tariant, žmogus 
tarsi nebylys. Įdomios me
džiagos Margelio sukaupta 
studijiniame veikale „Ameri
kos lietuviai ir angliškųjų 
skolinių žodynas", kur jis 
aptaria Amerikos lietuvių

kultūros ir kalbos slinktis, 
pateikia žinių apie kai ku
riuos pažangius veikėjus.

Išleidęs nemaža knygų, 
brošiūrų socialiniais ir me
dicinos klausimais, bene 
trisdešimtaisiais metais pa
bandė jėgas ir grožinėje kū
ryboje. Jau pirmųjų apsaky
mų puslapiai, autoriaus pava
dinti tikrovės vaizdais, iš 
tiesų alsuoja betarpiško įspū
džio tiesa, piešia socialinių 
kontrastų paveikslus, atsklei
džia engiamo žmogaus dra
matizmą. Šie lietuvių emi
grantų gyvenimo pavaiz
davimai anksti pasiekė ir 
gimtąją Lietuvą. Antai jau
1931 metais „Trečiajame 
fronte" išspausdintas jo apsa
kymas „Mūsų oda juoda",
1932 metais žurnalo „Kultū
ra" puslapiuose pasirodė 
pasakojimas „Jis kasė ang
lis".

Ilgainiui autoriaus pereita 
prie stambesnės formos kūri
nių. Atvirai ir tiesiai rašyto
jas kalba apie gėdingą did
miesčių moralę, apie slogią 
buitį ir nuskaustą sielą žmo
gaus, paklydusio dangoraižių 
džiunglėse. Jis rašo apie 
skurdžius angliakasius ir dar
bininkus,. apie fabrikų nuka
muotus žmones, kurių gyve
nime visgi nenuščiūva savi
garbos jausmas, vis dąžniau 
sušvinta kovos kibirkštis. 
Nors tuose vaizduose apstu 
publicistinių komentarų, nors 
ryškus juose didaktinis pra
das, ši tikrove alsuojanti 
proza deramai papildė lietu
vių literatūros demokratines 
tradicijas, atvėrė nemaža 
lietuviškai išeivijai būdingų 
reiškinių ir pergyvenimų.

Visąlaik domėjęsis gimtojo 
krašto likimu, lankęs jį ir 
aprašęs dviejose įspūdžių 
knygose (pirmoji parengta 
su S. Jokubka), Algirdas 
Margeris sugrįžo į Tėvynę 
1967-aisiais. Gyvena dabar 
Vilniuje, gerbiamas ir myli
mas, kaip paties tarta, tarp 
gęrų žmonių. Jis — Tarybų 
Lietuvos rašytojų šeimos na
rys. Tėvynėje išleistos jo 
prozos knygos „Čikagos še
šėliai", „Už jūrų marių", 
„Širdies rūmai", „Mėlynos 
akys", „Mirties kvieslys". 
Algirdo Margerio rašytiniai 
veikalai lapo mūsų naciona
linės kultūros dalimi, pra
plėtė beletristikos ir publi
cistikos, kalbos mokslo ir 
ateizmo bei kitas sritis. Jam 
suteiktas garbingas respubli
kos nusipelniusio kultūros 
veikėjo vardas.

„Tik darbas duoda žmo
gui tikras gyvenimo verty
bes, tikrą džiaugsmą ir lai
mę, ir ilgą gyvenimą". Tai 
Algirdo Margerio žodžiai — 
žodžiai iš tiesų laimingo 
žmogaus, pasakyti, žvelgiant 
į aukštą metų kalną, kurį 
jau sukrovė laikas, apmąs
tant viską, ką jis atidavė 
žmonijai. Skaidri ir paprasta 
jo žodžių išmintis — lyg ra
sos lašas ant gimtinės žoly
nų, gaivus ir tyras. . .

D. KADŽIULYTE

HAVANA. Kuba ir Kana
da pasirašė naują techniki
nės kooperacijos sutartį.

•
DETROITAS. Chrysler 

korporacija 1973 m. padarė 
gryno pelno $256 milijonus. 
Pelnas pakilo 16%.
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Grupe Kapsuko ped. mokyklos moksleiviu Karpatuose.
A. UZĖLOS nuotr.

“LAISVEI” Iš KAPSUKO

Didįjį kelią pradedant
Kapsuko O. Sukackienės 

ped agoginė m okykla atlieka 
labai didelį darbą, ugdydama 
pradiniu klasią mokytojus ir 
vaiky darželią auklėtojas, 
nes šios rūšies kvalifikuotu 
specialistą dar yra didelis 
trūkumas, tuo labiau, kad 
dabar ir kolūkiai bei tary
biniai ūkiai taip pat pradėjo 
pas save steigti vaiky darže
lius. Todėl mūšy mokslei
viai gauna visas tas žinias, 
be kuriy dabar negali apsiei
ti joks pradiniyklasiy moky
tojas ar vaiky darželio auk
lėtoja. Jie turi būti ir mu
zikiniai išsilavinę, todėl 
moksleiviai be muzikos teo
rijos pagrindy turi dar mo
kytis groti akordeonu (mo
kyklinis skyrius J^ąrba for
tepijonu (ikimokyklinis sky
rius).

Dalyvavimas centriniuose 
meninės saviveiklos kolek
tyvuose taip pat labai daug 
prisideda prie meninio ir es
tetinio skonio vystymo. Ge
rai besimokantiems moks
leiviams, daugiausiai pasku- 
tiniyjy kuršy, yra sudaro
mos sąlygos žiemos atosto- 
gy metu pabuvoti gražiau
siose Taryby Sąjungos vie
tose ir pasilsėti. Šiemet 
tokia viena grupė, vadovau
jama muzikos dėstytojo ir 
žinomo akordeonistą ansam
blio vadovoUzėlos A., viešė
jo Karpatuose. Kadangi mo

Lietuvos žemdirbiai 
šiandieną

Nemuno krašto valstietis 
visada mylėjo žemę, didžiu
liu triūsu puoselėjo į ją iš
bertą javo sėklą. Tarybinės 
santvarkos metais, tapęs 
pilnateisiu žemės šeiminin
ku, jis dar su didesniu ryžtu 
ir energija augina brandu 
grūdą, didina ir gerina gy
vulių bandas, lauką ir fermą 
gėrybes.

Ilgus dešimtmečius mūsą 
krašto žemdirbiui neįveikia
ma kliūtis buvo užmirkusios, 
užpelkėjusios, krūmais ap
augusios dirvos, iš kurią 
buvo surenkamas menkas 
derlius.

Lietuvai tapus tarybine 
respublika, kaip ir visam 
mūsų liaudies ūkiui, taip ir 
žemdirbiams, didžiulę pa
ramą telkė ir telkia valsty
bė, visos Tarybą šalies dar
bo žmonės. Pokario metais 
susikūrusiuose kolūkiuose ir 
valstybiniuose ūkiuose apie 
tris ketvirtadalius žemes 
ūkiui tinkamų plotu reikėjo 
sausinti. Iš viso jau turime 
nusausinę uždaru drenažu 
apie pusantro milijono hek

kiniai tokiy kalny dar nebuvo 
regėję, išvyka jiems paliko 
labai dideli ir gražy įspūdi. 
Mokiniai grižo labai paten
kinti, pasiryžę matytą groži 
papasakoti ir'vaikams mo
kyklose praktikos metu.

Viena gražiausią mokyk
los tradiciją yra ketvirtąją 
kursą mokiniu išleidimas į 
ištisinę pedagoginę praktiką, 
kur jie patys jau turės sava
rankiškai spręsti įvairius 
auklėjimo klausimus, moky
mosi problemas ir t. t. Iš
leidimo dieną į mokyklos 
aktą salę susirenka visiket- 
virtakursiai, dėstytojai, 
spaudos atstovai. Skamba 
muzika, įnešamos emble- 
mos-simboliai, mokyklinu- 
ky - pirmos klasės vadovėlio 
maketas, o darželinuką-lėle, 
nes pastarieji dar nemoka 
nei skaityti nei rašyti, todėl 
lėle ir yra nerūpestingos 
vaikystės simbolis.

Ketvirtakursiai šiuos 
simbolius perduoda savo 
Įpėdiniams trečiakursiams, 
kad šie toliau tęstą ją dar
bą. Moksleiviai sėdi susi
kaupę, kai kas net ašarėlę 
bando nusibraukti, nes tie 
ketveri metai labai jau grei
tai prabėgo.

Tai tik pora tokią gražiu 
ir gilią tradiciją, o ją yra ir 
daugiau, bet apie jas - kitą 
kartą.

V. GULMANAS
(“L.” kor.)

tarą arba daugiau pusės visą 
šlapių žemiu. Labai svar
būs melioratorių atliekami 
kalkinimo ir kiti dirvą kul
tūrinimo darbai. Respubli
kos žemės ūkis vystomas 
planingai, ir jau dabar ži
noma, kad maždaug po de
šimtmečio bus nusausinti 
visi laukai.

Turime nemaža plotą, ku
riuose sausinti nereikia, ta
čiau juose būtina atlikti kitus 
kultūrinimo darbus: paša
linti krūmus, išrinkti ak
menis, išlyginti dirvos pa- 
vlršią. Tokiu būdu kasmet 
sukultūrinama dar po ke
liasdešimt tūkstančią hekta
rą'.

Toks jau mūsą krašto kli
matas, kad neretai antroje 
vasaros pusėje augalai sto
koja drėgmės. Todėl prade
damas įrengti, visą pirma 
daržovių laukuose ir kultū
rinėse ganyklose, augalą 
laistymas. Iki 1975, metą 
laistymas bus įrengtas 55 
tūkstančią hektarų plote. O 
ateityje šių darbą užmojai 
dar labiau išsiplės.

Visa tai daroma valstybės 
pinigais ir technika, už šiuos 
darbus apmokama iš valsty
bės biudžeto. O visos šios 
priemones labai padeda kelti 
lauką derlingumą, daro že
mes ūki mažiau priklausomą 
nuo gamtos.

Vyresnės ir vidutiniosios 
kartos žmonės gerai prisi- 
mene, kad ją jaunystėje pa
grindiniu žemės dirbimo 
įrankiu buvo arklinis plūgas, 
dalgis. Dabar vien tik ūkiuo
se dirba beveik 40 tūkstan
čiu traktorių, 10 tūkstančiu 
grūdą nuėmimo kombainu, 
apie 19 tūkstančiu sunkveži
miu, daug kitos šiuolaikinės 
technikos.

Žymiai išsiplėtė žemės 
ūkio elektrifikavimas.

Labiausiai i akis šių die- < < 
ną Lietuvos kaime krinta 
statybą užmojai. Kiekviena
me ūkyje kasmet pastatoma 
vis daugiau gamybiniu pasta
tą, gyvenamąją namą, val
gyklą, parduotuvią, bibliote
ką, kultūros namą. Ir visi 
šie pastatai - modernūs, tu
rintys miesto patogumus.

Jau eilę metą žemdirbiai 
iš vienkiemią keliasi į ūkią 
gyvenvietes. O prie nauju 
gyvenviečių, gamybiniu pa
statu įrengiami nauji par
kai, gėlynai, vandens tvenki
niai.

šiandieninio Lietuvos kai
mo valstietis moka gaminti 
ne tik daug ir geru žemės 
ūkio produktą, net ir gražin
ti aplinką, kurioje jis dirba 
ir gyvena, kurti grožio kam
pelius ateinančioms kar
toms.

šiuo metu respublikos 
kaime vis labiau ryškėja 
atskirą gamybiniu padaliniu 
ir ūkią specializavimasis 
vienoje ar kitoje gamybos 
šakoje. Tai pažangus ga
mybos organizavimo meto
das, padedantis našiau nau
doti techniką, kitus materia
linius bei darbo jėgos resur
sus, gerinti bendrus gamy
bos rodiklius. Plečiasi 
stambiu gyvulininkystės fer
mą statyba. Pavyzdžiui, da
bar neberasime ūkio, kuria
me būtu statoma mažesnė c
kaip 400 vietą karvidė arba 
3 tūkstančią vietą kiaulidė.

Ūkią žemdirbiams daug 
padeda mokslininkai. še
šiuose žemės ūkio mokslinio 
tyrimo institutuose, dviejuo
se ją filialuose ir devyniose 
bandymą stotyse dirba virš 
600 moksliniu darbuotoją, 
kurie daug pataria gamybi
ninkams per spaudą, radiją 
Įvairiuose kursuose ir be- < 
tarpiškai vietose, pačiuose 
ūkiuose, kaip geriau tvarky
tis, gauti geresnius rezul
tatus.

Pagilėjo ir pačiu žemdir- 
bią žinios. Dabar ūkiuose 
dirba apie 20 tūkstančią že
mės ūkio specialistą, arba 
vidutiniškai po 13 specialis
tą viename ūkyje. Daugelis 
žemdirbių turi mechanizato
riaus, net gyvulininkystės 
meistro, statybininko ir eilę 
kitą specialybių.

Tarybą Lietuvos kaimo 
žmonės tvirtai žengia į dar 
gražesnę, šviesesnę ateitį.

V. OZIŪNAS 
Lietuvos TSR žemės ūkio 
ministro pirmasis 
pavaduotojas, žemės ūkio 
kandidatas

Estafetę perėmė Kapsuko ped. mokyklos tretieji kursai.
V. GULMANO nuotr.

LAISVĖ

Turi ką parodyti kaimy
nams ir iš toliau atvykstan
tiems svečiams Molėtą ra
jono Ciulėnu kolūkio gyvuliu 
augintojai. Ūkyje laikomos 
veisliniu gyvuliu bandos, 
fermose dirba mechanizmai. 
Pvz., 3,000 kiaulių prižiūri 
tik septyni žmonės.

NUOTRAUKOJE: zootech
nikas-selekcininkas M. 
Kamliauskas (kairėje) ir 
kiaulią augintojas P. Židonis 
apžiūri bekonus.

G. SVITOJAUS nuotrauka

Pavasario ilgesys
Kai rudenio audros sukyla, 
Nuplėšdamos medžią lapus, 
širdis mano skausmu 

prabyla, -
Negreit dar pavasaris bus.

štai medžiai visi 
apšerkšniję

Ir žemė baltam patale,
Nesigirdi triukšmo artoju, 
Laukuose ne skamba daina.

Ir Nemuno bangos nurimo 
Apklotos, kaip stiklas, ledu, 
Jame garlaiviai nesirango, 
Nekaukia, nekviečia žmonią

Žiema nelauktoji atėjo, 
Greit pūgos audringos 

pakils.
Negreit sužaliuos dar 

tėvynė,
Negreit, oi, negreit tas 

pavasaris bus.
K. ZAKAVlClENĖ

Kaunas

Sesei
Sakai, kažko taip liūdna, 

sese,
Vilčių šviesa užgeso, 

Pradingo džiugesiai. 
Kažkas apniaukė žvilgsnį 

drąsą,
Jauti vien gėlą grasią,

Ėmei ir suglebai visai, 
Dejuoji, skundies

ištisai. . .

Žinoki, darganos užslinkę 
Dažnai kamuot įninka

Ties langu žydinčias rožes. 
Bet, sese, ak, nenusiminki,- 

Jaunystė daininkė
Greit vėl grąžins dienas 

gražias, ......
Svajas gaivinančias, 

didžias! . .

Nuo krykštesio širdis 
pavargsta

Ir džiugesiai apkarsta, - 
Tokia jau mūsą prigimtis! 
Mums lemta prisiminti 

karsta<
Ir lenkti dvasią' karštą, 

Kur kviečia pažangos 
kryptis, -

Tai bus didi mums paspirtis!
J. SUBATA

GARBINGO AMŽIAUS
SULAUKUS

Vasario 1 d. sukako 80 metų 
Kauno arkivyskupijos ir Vilka
viškio vyskupijos apaštališkajam 
administratoriui vyskupui dr. 
Juozui Matulaičiui-Labukui.

Juozas Labukas gimė 1894 m. 
Alytaus rajone, Gireikonių kai
me, valstiečių šeimoje. 1912 m., 
baigęs Vilniaus gimnaziją, įstojo 
J Vilniaus kunigų seminariją, o 
1918 m. buvo įšventintas kunigu. 
Kunigavo Žasliuose, Kalesnikuo- 
se ir Švenčionyse. 1922 m. J. La
bukas išvyko į užsienį, studijavo 
Miunsterio ir Viurcburgo univer
sitetuose Vokietijoje ir Friburgo 
universitete Šveicarijoje. Ten įsi
gijo socialinių-ekonominių moks
lų daktaro laipsnį. Grįžęs dirbo 
Kaišiadorių vyskupijos kurijos 
kancleriu, paskui ilgus metus 
Kaišiadorių vyskupijos general
vikaru. Vėliau dėstė Kauno kuni
gų seminarijoje. 1965 m. gegužės 
men. Juozas Labukas išrenkamas 
Kauno arkivyskupijos ir Vilka
viškio vyskupijos valdytoju, o tų 
pačių metų gruodžio 5 d. Romo
je buvo konsekruotas vyskupu ir 
paskirtas apaštališkuoju admi
nistratoriumi šioms vyskupijoms.

Paskyręs savo gyvenimą baž
nyčiai, nuėjęs kelią nuo vikaro 
iki vyskupo, J. Labukas nemaža 
nuveikė bažnytiniame Lietuvos 
gyvenime, įrašė ryškų puslapi 
Lietuvos katalikų bažnyčios isto
rijoje.

Vyskupas dr. J. Labukas baž
nytiniais reikalais dažnai vyksta 
į Romą, jis aktyviai dalyvavo 
Vatikano II susirinkimo darbe. 
Besilankydamas svetimuose kraš
tuose, jis stengiasi teisingai nii* 
šviesti Lietuvos katalikų bažny
čios padėtį, paneigdamas prasi
manymus, šmeižtus apie religijos 
persekiojimą Lietuvoje.

Vyskupas pritaria ir savo dar
bais remia taikos šalininkų judė

Philadelphia, Pa.
MIRS BE ŽINIOS
Nė vienas LLD 10 kuopos 

narys nežinojo apie mirtį 
savo ilgamečio nario Petro 
Puodžio. Velionis gyveno 
vienišas per daugelį metą, 
atsiskyręs nuo savo žmonos, 
dėl įvairią nesutikimą. P. 
Puodis neturėdavo nuolatinio 
darbo įmonėse, nes jisai la
bai nekęsdavo bosą. (Karta 
jis taip pasakė, šią žodžiu 
rašėjui). Todėl jis bandė 
pats sau bosu būti ir užsi
dirbti pragyvenimą. Iš pra
džią jis pardavinėdavo pa
tentuotus vaistus ir kitokius 
niekniekius. . . Vėliausia 
jis nusipirko batams taisyti 
Įmonėlę. Bet neturėdamas 
patyrimo tame darbe, su
bankrutavo, ir iki mirties 
gyveno iš miesto gaunamos 
pašalpos..

Pagaliau pašlijo jo svei
kata, kad kartais nebegalėjo 
nueiti į maisto parduotuvę, 
pusę bloko tolio, sau maisto 
nusipirkti. Jisai buvo su
laukęs gilios senatvės, arti 
90 met. amžiaus.

Kartais J. Kazlauskas ir 
R. Merkis jį aplankydavo, 
ir rasdavo gyvenantį skurde. 
Kiek vėliau, ir lankytoją 
sveikata pašlijo, ir draugą 
Puodį niekas neaplankė.

Nors velionis turėjo sūną 
ir dukrą, bet sūnus gyveno 
Philadelphijos priemiestyje, 
o duktė Kalifornijoje. Vaikai 
tėvo nelankydavo ir nešelp
davo. O žmona mirė apie 
prieš dešimts metą, ar dau
giau.

Aš dar pernai buvau nuė
jęs draugo Puodžio pažiūrė
ti, bet radau jo bute kitus 
gyvenant. Kaiminka per sie
ną pasakė, kad Puodis, se
niai miręs, ir miestas jį 
palaidojo miesto kapinėse, 
ir taip viskas pasibaigė.

Gaila ir liūdna, kad drg. 
Puodis, per ilgus metus vei
kęs pažangiam judėjime, 
ypatingai LLDraugijos įvai
riose komisijose, taipgi bu
vęs kelis kartus 10 kuopos 
organizatoriumi, didesniuo

jimą, prisidėdamas prie Europos 
katalikų Berlyno konferencijos' 
darbų ir tikslų. Be to, vysk. J. 
Labukas yra Kaišiadorių vyskupi
jos kapitulos, o taip pat Lietuvos 
vyskupijų ordinarų kolegijos pir
mininkas. Būdamas šiame poste, 
jis vadovauja Vatikano II susi
rinkimo nutarimų įgyvendinimui 
Lietuvos katalikų bažnyčiose, 
naujų kunigų parengimo gerini
mui tarpdiecezinėje kunigų semi
narijoje, daug prisidėjo prie 
šventojo rašto, Naujojo testa
mento ir Psalmyno išleidimo lie
tuvių kalba.

Sulaukęs garbingo jubiliejaus, 
vyskupas Juozas Labukas — žva
lus, pilnas energijos, geros va
lios, turi daug kūrybinių sumany
mų ir daug nenuveiktų darbų.

Gimtasis Kraštas

se sambūriuose delegatu ir 
t. p., bet baigė viešnagę 
šioje planetoje tarpe sveti
mąją, be savo šeimos, bei 
organizacijos draugą. Kaip 
lietuviu yra sakoma: Varge 
gimė, varge augo, ir varge 
mirė. . .

Nors ir pavėluotai, bet 
buvo negalima praleisti ne
paminėjus savo ilgamečio 
draugo.

NAUJAS BŪDAS KOVAI 
PRIES KRIMINALIZMĄ

Su finansine “Model City” 
parama, miestas sumobili
zavo 50 policninką, pasi
traukusią pensijon. Juos 
specialiai lavina naujomis 
priemonėmis kovai prieš 
plėšikus. Mat, kai kuriose 
miesto srityse plėšikai tiek 
įsidrąsino, kad dienos metu 
apiplėšia ne tik praeivius, 
bet ir įvairią produktą par
duotuves, kurių keletas net 
užsidarė dėl baimės bandi
tą. Policninkai vaikščios 
po 21 dienomis ir naktimis, 
patruliuos aršiausias mies
to vietoves. Jie gerai gink
luoti, ir nešiojasi radijo apa
ratus. Reguliarė policija, 
raita ir važiuota,patruliams 
visakuo gelbės.

Dabartiniu metu patru
liuoja, į šiaurę prie Girard 
Kolegijos.

“LAISVES” REPORTERIS

REDAKCIJOS ATSAKYMAS

Stalioriui, Philadelphia, 
Pa. - Jūsą straipsneliu ne
pasinaudosime. Neapsimoka 
laikraštyje vietą užimti apie 
tą Lietuvos priešu “ker- 
mošią”.

<
MIAMI, Fla. Cleveland© 

pramonininkas Cyrus Eaton, 
aplankęs Kubą, pasakė, kad 
Kubos valdžia nori atsteigti 
diplomatinius ir prekybinius 
ryšius su Jungtinėmis Val
stijomis. Eaton pataria Ni- 
xonui nieko nelaukiant at
steigti ryšius.

Laiškai
GERBIAMOJI “LAISVES” 
REDAKCIJA!

Aš manau, kad kas nors 
yra labai blogo su mūsą 
Chicagos menševiką laik
raščio redaktoriumi. Štai 
ką jis rašo:

“Kaip pirma visi partijos 
centro komiteto sekretoriai 
klausė pirmojo sekretoriaus 
Sniečkaus, taip dabar jie 
klauso pirmojo sekretoriaus 
Josifo Maniušio. Sniečkus 
vis dėlto buvo lietuvis, ru
siškai kalbėjęs seno suval
kiečio akcentu, tuo tarpu da
bartinis pirmasis sekreto
rius yra gudas, gražiai kal
bąs rusiškai, bet laužytai 
dar kalbąs lietuviškai, nors 
jau turėjęs pakankamai lai
ko lietuviškai pramokti”.

(“N.”, vas. 21 d.)
Tuo tarpu gi Lietuvos Ko

munistą Partijos pirmuoju 
sekretoriumi yra išrinktas 
Petras Griškevičius. Bet 
Gudelis užsispyrusiai pir
muoju. sekretoriumi skelbia 
drg. Juozą Maniusį ir giliai 
atsikrankštęs ant jo spiaudo. 
Argi sveiko proto žmogus 
taip darys?, aš jūsą klausiu.

Chicagos JONAS

“Laisvės” redakcija,
Dėkojame Jums už tokį 

grąžą ir įdomu Jūsą lei
džiamą-laikraštį “Laisvė”, 
kurio su nekantrumu lau
kiame mūsą šeimoje.

Tad Kovo 8-osios proga 
norime pasveikinti Jūsą visą 
kolektyvą, o tuo pačiu ir 
Tetą Domicėlę Galinaus- 
kienę, gyvenančią Queens 
Village, N. Y., kuri mums 
siunčia šį laikraštį, ir pa
linkėti visiems geros stip
rios sveikatos ir dar ilgą, 
ilgą kūrybingą metą.

M. PETRAUSKIENĖ 
su šeima

Lietuva
<» *

Detroit, Mich.
IS LLD 52 KP. 
SUSIRINKIMO

LLD 52 kuopos susirinki
mas įvyko antradienį, vasa
rio 19 dieną. Narią susi
rinko pusėtinas skaičius. 
Mat, senesnio amžiaus Klubo 
nariai susirenka tą dieną 
žaisti, tai sykiu daug ir kuo
pos narią atvyksta ir daly
vauja susirinkime.

Sausio mėnesio susirinki
me du nauji nariai įstojo į 
kuopą, o šį mėnesį vienas - 
Vincas Kuzas-Kuzy. Bet 
turiu priminti, kad mano ko
respondencijoje tą dvieju 
naują narią pavardės buvo 
“Laisvėje” atspausdinta 
draugai Datkai, o turėjo būti 
draugai DASKAI. Atsipra
šau drg. Daskus.

Kuopos valdybos nariai iš
davė raportus iš savo veik
los. Ją raportai priimti.

Kuopos pirmininkas Pr. 
Nakas paaiškino, kad Ste
phanie Masis prirengia 
aprašymą apie kuopos veiklą 
į būsimą Almanachą, kuris 
bus išleistas atžymėjimui 
LLD 60 metu gyvavimo ju
biliejaus. Bet, girdi, reikš
tą padaryti kuopos nariu nuo
trauką ir įdėti į Almanachą. 
Nariai nutarė susirinkti į 
D. L. Klubą šeštadienį, kovo 
9 dieną, 2 vai. po pietą. Ma
lonėkite būti Klube laiku. 
Girdėjau, kad Klubo iždo glo
bėjas Casay Garelis sutiko 
padaryti nuotrauką.

‘ VIETINIS

WASHINGTONAS. Valdžia 
kaltina Gybsum ir Magnavox 
korporacijas už taksu nesu- 
mokėjimą. Gybsum kompa
nija kalta $20 milijoną tak
sais ir $1 milijoną bausmės. 
Magnavox kalta $1.6 milijo
no.
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San Francisco, Cal.
Mūsų PADANGAS žinios

Vasario 10 dieną Įvyko 
sėkmingas pobūvis su pietu
mis Berkeley, Cal. Svečią 
atsilankė gerokas būrys, ir 
pobūvio dalyviai gavo progą 
pasigerėti gražiu, spalvingu 
Tarybą Sąjungoje gamintu 
filmu, kuri parodė mūsą 
draugas VI. Taraška.

Popietės pirmininkė Vio
leta Taraškienė pristatė ki
tatauti, vieną iš pensininką 
organizacijos, pakalbėti apie 
šią dieną pensininką padėti. 
Kalbėtojas sakė, kaip kas
diena yra keliamos kainos 
ant maisto produktų ir kitą 
buities reikmeną. Pensinin
ką padėtis su kiekviena diena 
sunkėja. O mūsą preziden
tas Nixonas tuo mažiausia 
rūpinasi. Kalbėtojas ragino, 
kad patys pensininkai dau
giau sukrustą rūpintis savo 
reikalais.

JUBILIATAI

Mūsą pobūviuose visada 
atsiranda jubiliatą arbagim- 
tadlenią sukakčią minėtoju. 
Šiuo kartu buvo Pranas, Bal
čiūnas ir Juozas Karosas,ir 
atsilankę svečiai šiuos mie
lus jubiliatus šiltai pasvei
kino ir palinkėjo ilgą metą 
ir geros sveikatos.

Juozas Karosas proga su
kakties prisidėjo prie šią 
pietą bei maisto su nemaža 
dalimi. F. Balčiūnas jau 
peržengęs aštuntą dešimtį 
metą, ir jo sveikata dažnai 
sušlubuoja. Bet primintina, 
kad Balčiūnas nepraleidžia 
pramogą bei kitą sueigą.

Seimininkėmis buvo šios 
draugės: V. Burdienė, M. 
Mozūraitienė, M. Kama
rauskas. Pramogos dalyviai 
yra dėkingi visiem, kurie 
kuo tik prisidėjo prie šios 
jaukios pramogos.

MIRĖ

Pradžioje šią metą mirė 
ilgametė Oakland, Cal., gy
ventoja Katrina Palšienė-

šlegeriutė, 96 metą amžiaus. 
JI buvo kilus iš Lietuvos ten 
kur nors nuo Papilės. Į
Ameriką atvyko 1901 me
tais, o i Kaliforniją bei 
Oaklandą pastoviam apsigy
venimui.

1910 m. velionė buvo su
kūrus šeimyninį gyvenimą, 
bet vyrui mirus prieš dau
gelį metą, ji liko paliesta 
labai sunkaus gyvenimo su 
4-rlais mažais vaikais. Bet 
ji buvo nepaprasto ryžto ir 
darbštumo moteris. Ji dir
bo Įvairius darbus ir ilgas 
valandas, nors ji pati buvo 
bemokslė, bet mokslą labai 
įvertino.

Prie to, K. Palšienė labai 
mėgdavo lankyti mūsą pra
mogas.

Amžinos ramybės velionei 
Palšleniai, o jos visiem ar
timiesiems gali užuojauta.

Taipgi mirė senas ir žy
mus San Francisko gyvento-: 
jas LARRY LEWIS, vieno 
šimto ir še šią metą am
žiaus. L. Lewis žymus buvo 
šiame mieste tuo, kad jis 
per daug metą pirm einant i 
darbą bėgdavo (jog) po 
6-šias ir 7-nias mylias Į 
šio miesto Golden Gate Par
ką. L. Lewis nuo jo 80 metu 
amžiaus sukakties dirbo 
restorane prie stalą patar
navimo.

San Francisko komerci
niai dienraščiai kas metas 
gausiai atžymėdavo šio žmo
gaus gimtadienio sukaktį su 
jo bėgimu ir nepaprasta 
energija.

MOTERS DIENOS 
PAMINĖJIMAS

Moters dienos atžymėji- 
mas Įvyks kovo 10d. Suomiu 
salėje, 1819-10 Street, Ber
keley, Cal. šį paminėjimą 
ruošia San Francisko LLD 
153 kuopa. Be šaunią pietą, 
bus kalbą ir meninė progra
ma. Kviečiame visus atsi
lankyti.

M. L-MA

Now is the time to send 
your gifts for relatives 

in USSR for Easter
MOTORCYCLES, REFRIGERATORS, WASHING 

MACHINES. TELEVISION SETS, CAMERAS, 
FURNITURE, SEWING MACHINES

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

NEW MODELS OF AUTOMOBILES

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

□ □□
PODAROGIFTS, INC.

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

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

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

or directly with our Main Office:

PODAROGIFTS, INC.
240 Fifth Ave.

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

Telephone: 212-685-4537
Open Saturdays Until 5:00 PM

Lietuvių kooperatyvinės 
bendrovės suvažiavimas

Norime atkreipti dėmesį Bendrovės šėrininkų, 
kad metinis suvažiavimas Įvyks sekmadienį, 
balandžio 7 d., 10 vai. ryto, Laisvės salėje, 102- 
02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y. Prašome 
visus skaitlingai dalyvauti.

Po suvažiavimo, 
kuriuos kviečiame 
Pietą auka $4.

2 vai. po pietą, bus pietūs, i 
ir visus apylinkės lietuvius.

A. RAINIENE, SEKRETORE

Hartford, Conn. Lawrence, Mass

Lietuvos 
p adangėje

DAILUS RŪBAS
ASTUONAUKSCIUI

MAŽEIKIAI. Naujame 
mikrorajone iškilo vienas 
gražiausių miesto pastatų - 
kompresorių gamyklos aš- 
tuonių aukštų administracinis 
korpusas. Jame - 500 vietų 
konferencijų salė, didžiausia 
rajone valgykla. Kom
presorių gamintojai jau at
šventė įkurtuves.

Detroit, Mich.
GERAS LDS 21
SUSIRINKIMAS

MIRĖ PAUL KARPOWICH
TARP GERIAUSIŲ PARKŲ

K. Brazaūs-

atsisakė būti
Sakė, labai

Malonu buvo vėl susirink
ti Į Laisvės salę po visą 
švenčią, žiemos šalčiu, po 
ligą ir avariją. Laikėme 
susirinkimą. Daug nauju 
sumanymą, daug klaidu ap
tarta. Pirmiausia Laisvės 
choro valdyba išrinkta 1974 
m. O. Silks atsisakė toliau 
būti pirmininke, nes jos 
sveikata neleidžia. Išrinkta 
J. De Čarli pirmininke, H. 
Carlson sekretore, L. But
kevich iždininke, E. Bra
zauskienė prot. sekretore ir 
korespondente, direktoriai - 
L. Butkevich, Wilma Hollis, 
Anna Žalis ir 
kas.

Vasiliauskas 
direktorium,
ilgai dirbau chorui, laikas 
pasilsėti. Onutė šilkienė 
labai pergyvena dėl vyro 
mirties. Jis ilgai sirgo. 
Prisikankino pats ir ją labai 
privargino. Draugas Silks 
buvo labai geras žmogus, 
daug veikė dėl laisviečią, il
gai dainavo chore, vaidino 
ir keletą metą dirbo maža
me klube. Jojo gyvenimas 
ne taip lengvai klojosi. Lai 
būna draugui šilkui lengva 
žemelė. Onutei linkime ge
ros sveikatos.

Džiugu matyti Anna Žalis. 
Jai irgi buvo bėdoj, paslydus 
koja išlaužta, tai porą mė- 
nesią negalėjo mašinos vai
ruoti. Teko namučius da
boti.

Laisvės choras smarkiai 
praktikuoja ateinančiam pa
vasariniam koncertui, kuris 
įvyks balandžio 28 d. savoje 
salėje. Vėliau bus parašyta 
apie programą. Wilma pra
šo kiekviena choristą lan- < < 
kyti pamokas.

Neseniai Laisvės chorui 
atsitiko nelaimė. Manoma, 
jauni vaikezai Įsilaužę i salę 
išvogė visą staką ir pinigus. 
Deja, nelaimėje ir apdrauda 
buvo išsibaigusi. Choras 
kviečia rėmėjus dažniau at
silankyti ir ptisidėti su pa
rama, kad padengti skriaudą. 
Labai maloniai jums patar
naus Jerry, kuri Louizai su
sirgus jos vietą paėmė. Ji 
dirba šeštadieniais ir sek
madieniais, bendrai dirba ir 
P. Norvydas.

Walter Brazauskas jau
čiasi truputį geriau. Jam 
padaryta operacija, - išėmė 
vieną inkstą. Dėkingas vi
siems draugams, kas tik jį 
lankė ar dovaną bei gražią 
laiškučią prisiuntė.

Brolienė O. Brazauskienė 
kažkaip užgavo ranką. Na 
ir reikėjo Įdėti Į kęstą, 
širdingai linkime Onutei kuo 
greičiausia pasveikti ir būti 
vėl tokiai smarkiai, kaip iki 
šiol. E. B.

Ūmai Povilui susirgus, 
buvo išvežtas i ligoninę. 
Nors gydytojai dėjo visas 
pastangas išgelbėti jo gyvy
bę, bet po keleto savaičių 
vasario 16 d. užmigo amži
nai.

Velionis dar tik buvo 77 
metą amžiaus, gimęs Lietu
voje, šiame krašte išgyvenęs 
60 metą. Jau keletas metu, 
kaip buvo išėjęs senatvės 
poilsin.

Paliko liūdinčius žmoną 
Mikaliną, sūnūs - Stanley, 
Methuen, Mass., ir Bennie, 
St. Paul, Mo., penkis anū
kus ir tris proanūkius. Ve
lionis buvo taikaus būdo 
žmogus, su visais gražiai 
sugyveno, ypatingai geras 
buvo dėl šeimynos. Su pir
ma žmona Anna išaugino du 
sūnus. Kai Anna mirė, Po
vilas susipažino su Mikalina 
Virbickiene iš Nashua, N.H. 
susituokė ir laimingai gyve
no jos rezidencijoje per try
lika metu.

Velionis mylėjo spaudą, 
skaitė “Laisve” ir “Vilni”.< <
Jo karstas skendėjo gėlėse. 
Velionis buvo pašarvotas 
Charley Volungus koplyčio
je. Palaidotas vasario 20 
dieną Elmwood kapinėse, 
Methuen, Mass. Dalyviu 
buvo nemaža grupė. Laido
tuvių direktorius Charley 
Volungus koplyčioje pasakė 
gražią kalbą, taipgi ir kapi
nėse tarė atsisveikinimo 
žodį. Paskui šeimos vardu 
visus dalyvius užprašė ant 
užkandžią pas sūnų Stanley.

Tebūnie Tau, Povilai, 
lengva šios šalies žemė, o 
Tavo artimiesiems gili 
užuojauta.

KAUNAS. TSRS Kultūros 
ministerija dešimties tūks
tančių egzempliorių tiražu 
išleido gražiai iliustruotą bro- 
žiūrą apie geriausius ša 
kultūros ir poilsio 
Tarp geriausiųjų - 
kultūros ir poilsio 
Kaip žinoma, pernai
mėjo sąjunginę geriausio 
lies parko apžiūrą.

parkus. 
Kauno 
parkas, 
jis lai-

FABRIKO MUZIEJUS

M. S.

NUO REDAKCIJOS; Ačiū 
už parašymą apie draugo P. 
Karpavičiaus mirtį. Pra
šome dažniau mums parašy
ti apie Lawrence lietuvius ir 
ją veiklą.

BUENOS AIRES. Trys 
Juųgtinią Valstiją automobi- 
lią kompanijos per savo fir
mas Argentinoje planuoja 
parduoti automobilius Kubai.

NEW YORKO apylinkėje 
gruodžio mėn. maisto kainos 
pakilo 21.9%.

sar

JONAVA. Antrus metus 
veikia J. Janonio popieriaus 
fabriko muziejus. Jame su
kaupta daug įdomios medžia
gos, kuri pasakoja apie įmonę 
nuo pat jos įkūrimo 
metais,
ponuoti stendai, 
turtingi albumai.

1932
Skoningai sukom-

gražūs ir

PADIDĖS
HIDROELEKTRINĖS
GALINGUMAS

KAUNAS. Tarybų Lie
tuvos elektrifikavimo istori
joje Kauno hidroelektrinės 
statyba išliks, visų pirma, 
kaip didžiosios tarybinių tau
tų draugystės, broliško bend
radarbiavimo simbolis. Tik 
tarybinių tautų šeimoje pa
vyko įgyvendinti ilgametę 
lietuvių tautos svajonę - 
priversti žilojo Nemuno van
denis sukti turbinas.

Hidroelektrinės direktorius 
M. Monkevičius pasakoja, 
kad netrukus elektrinės ga
lingumas truputį padidės. 
Jau pertvarkyti du generato
riai, o kitąmet bus rekon
struoti dar du. Penkmečio 
gale Kauno hidroelektrinės 
galingumas pasieks 100 tūks
tančių kilovatų ’Įdabar - 90 
tūkst.).

KAUNAS. Politechnikos 
institute miesto aukštųjų mo
kyklų visuomeninių mokslų 
katedrų dėstytojai susitiko su 
Bukarešto universiteto eko
nomikos mokslų daktaru pro
fesoriumi Konstantinu Jana- 
ki.
ASTA GIEDRAITYTĖ - 
AIRIJOS ČEMPIONĖ

VILNIUS. Atvirose Airijos 
stalo teniso pirmenybėse da
lyvavo ir TSRS sportininkai 
- jų tarpe kaunietė Asta 
Giedraitytė. Ji tapo absoliu
čia Airijos čempione.

DETROIT, MICH.

SVEIKINIMAS

Teofilei Masienei

Miami, Fla.
Žmonės sako: geriau vė

liau, negu niekad. Taip ir 
dabar. Negalima praleisti 
tokios progos nepasveikinus 
A. Bimbos jo 80-ojo gimta
dienio proga su jo gražiu 
visuomeniniu atliktu darbu. 
Linkime jam ilgiausią metą, 
geros sveikatos, laimingai 
gyventi 
gražiais 
darbais.

ir džiaugtis savo 
visuomeniniais

šią metų kovo 4 d. Teofilei Masienei sueina ,80 
metą nuo jos gimimo dienos. Gyvenu kiekvieną 
dieną tik dėl jos, nes ji yra mano vienatinė drau
gė, mokytoja, patarėja ir mano mylima mamytė. 
Aš sveikinu ją su jos gimtadieniu ir jos pagerbi
mui siunčiu “Laisvei”, “Vilniai” ir “Liaudies 
Balsui” po $80.00, t. y. po dolerį už kiekviene- 
rius jos pergyventus metus, nes ji labai myli tuos 
tris laikrąščius, juos visus skaito ir rėmė nuo ją 
įsisteigimo.

Linkėju mylimai mamytei geros sveikatos, daug 
energijos ir niekad nepalikt manęs.

Dukra,
.STEFANIJA

J. ir E. SLIEKAI

Vilniaus modeliu namą 
dailininkai kasmet sukuria 
apie du tūkstančius drabužiu 
ir 600 avalynės modeliu, ku
rių dauguma panaudojama 
Lietuvos lengvosios pramo
nes Įmonėse. Lietuviškos 
mados su pasisekimu de
monstruojamos tarptautinė
se parodose ir mugėse.

NUOTRAUKOJE: Vilniaus 
dailininką sukurtos 1974- 
1975 metų žiemos mados.

t. Žebrausko nuotrauka

CARDIFF, Wales. Čia 
kalbėdamas, Anglijos prem
jeras Heath smarkiai puolė 
streikuojančius angliakasius 
ir kartu sveikino Tarybą Są
jungos šmeižiką Solženiciną.

LONDONAS. Ispanijos ka
taliku kunigas Jose Sangalo 
kaltina portugalus už afri
kiečiu kankinimą ir žudymą 
Mozambique kolonijoje.

WASHINGTON AS. Jungti
ne Mainierią Unija ragina 
Anglijos dokerius boikotuoti 
laivus, kurie atveža Ameri
koje pirktą anglį tikslu lau
žyti angliakasių streiką.

LAHORE. Pakistano val
džia pripažino Bangladešo 
nepriklausomybę. Tuoj bus 
užmcgsti tarp abieju šalių 
diplomatiniai ir prekybiniai 
ryšiai.

Lietuvią Darbininkų Susi
vienijimo 21 kuopos mėne
sinis susirinkimas Įvyko 
vasario 10 d., D. L. klubo 
patalpose. Nariu atsilankė 
nemažai.

Kuopos pirmininkė Anna 
Daukus pateikė pranešimą 
iš savo veiklos. Nutarimu 
raštininkė Ruth Gugas per
skaitė praeito susirinkimo 
protokolą. Finansą sekre
torius ir iždininkas Servit 
Gugas pranešė apie kuopos 
finansinį stovį. Vice pirm. 
J. K. Alvinas neatvyko i 
susirinkimą; girdėjau, kad 
jis buvo susirgęs. Iždo glo
bėjas Alfons Rye raportavo, 
kad kuopos knygas peržiūrė
jo ir rado viską tvarkoje. 
Frank Yoshonis pareiškė, 
kad jis sutinka su Alfonse 
Rye pateiktu raportu.

Kuopos valdybos raportai 
vienbalsiai priimti.

Kuopos narys Al. Stasiuki- 
nas Įrašė savodukterįKath- 
leen Stacey Į LDS ant $1,- 
000 20 metą “endowment” 
apdraudos ir šiame susirin
kime pridavė jos aplikaciją.

LDS Bowling Turnyro ko
miteto nariai, Alfons Rye ir 
Servit Gugas, raportavo apie 
savo veiklą ir prašė, kad 
tie, kurie išgali, finansiniai 
paremtą rengiamą turnyrą, 
kuris Įvyks gegužės 17,18 ir 
19 dienomis.

Po susirinkimo turėjome 
skanią užkandžią, kuriuos 
prirengė jaunos kartos mo
terys “bolininkės”. Likęs 
pelnas eina Į bolininką fon
dą. Gabi yra to fondo iždi
ninkė, Emma Rye. Kuopa 
surengė puikų banketą (va
sario 24 d.) turnyro naudai. 
Apie tą viską daug ir labai 
gražiai parašė “Vilnyje” 
mūsą detroitiečią labai ger
biama Stefanija.

SOUTH EASTON, MASS.

Mirus

Ada ViŠniauskienei
Reiškiu nuoširdžią užuojautą jos vyrui Jonui, 

sūnui Albin, artimiems giminėms ir jos.draugams.
MARIJONA GUTAUSKAS

Brockton, Mass.

DETROIT, MICH.

VIENŲ METŲ PRISIMINIMAS

Mikas Detroit ietis
(Mikas Masys )

1973 m. Mirė Kovo 7 d.

Jau vieneri metai, kai 
mirė mūsą mylimiausis, 
MIKAS DETROITIETIS 
(MIKAS MASYS). Kiek
vieną dieną per visus me
tus mes jo pasiilgstame ir 
mūsą ašaros byra, betži- 
nomejog jis niekas nesu
grįš pas mus. Per 59 me
tus jis buvo m ano vienati
nis vyras kurį labai my
lėjau. Jis buvo mano tė
velis, bet tuom patim kar
tu buvo mano draugas, 
mokytojas ir patarėjas. 
Mes abi niekad jo nepa

miršime ir visuomet liūdėsime netekusios myli
mo vyro ir tėvelio.

Ilsėkis ramiai, brangusis, savo nameliuose 
Woodlawn Kapinią sienoje. Mes tave nuolat lan
kysime ir neužilgo atsigulsime prie tavęs!

Liūdinti žmona, TEOFILE 
Liūdinti dukra, STEFANIJA

Žinome kaip Mikas Detroitietis mylėjo pažan
gius laikraščius kuriuos jis skaitė, rėmė ir juose 
juose bendradarbiavo nuo ją Įsisteigimo. Tai čia 
siunčiame jo atminčiai po $100.00 del “Laisvės”, 
“Vilnies” ir “Liaudies Balso”.

Stefanija
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St. Petersburg, Fla.
S MUSU
LIETUVIŠKOS VEIKLOS

Vasario 9 dieną LSC salė
je įvyko Klubo mėnesinis 
susirinkimas. Klubo prezi
dentas Valys Bunkus pateikė 
raportą iš Klubo veiklos ir 
pasakė, kad per žiemos se
zoną mūsą parengimai yra 
labai sėkmingi, nes svečiai 
iš šiaurės ir vietiniai vi
suomet užpildo mūsą erdvią 
salę. Taipgi sakė, kad ir 
mūsą Klubo narią skaičius 
padaugėja. Veikimas eina 
gana sėkmingai.

Direktorius P. Alekna 
pranešė, kad Klubo posėdy
je buvo nutarta Klubo na
riams vienus pietus į me
rus duoti nemokamai.

F in. sekr. Tillė Lukienė 
davė raportą apie Klubo fi
nansini stovi. Iždininkas < <
J. Rūbas sutiko su sąskaita. 
Iš parengimo komisijos ra
portą pateikė P. Alekna ir 
Pranas Mockapetris. Juozas 
Sarkiūnas pranešė, kad Klu
bo finansą knygos buvo pa
rinktos ir surasta, kad kny
gos vedamos gera tvarka.

Seimininkė M. Račkaus
kienė sakė, kad virtuvėje kol 
kas viskas tvarkoje, dirba
me kooperatyviai.

Visi raportai priimti. 
Paskui sekė pietūs. Buvo 
muzika. Šokiai ir kiti žai
dimai tęsėsi iki vakaro.

KONCERTAS

Vasario 16 dieną LSC sa
lėje įvyko Dainos Mylėtoju 
Choro 9 metą gyvavimo ju
biliejinis koncertas. Pir
miausia Al. Aleknienė pa
sveikino skaitlingai susi
rinkusius svečius. Prista
tytas Jonas Milleris. Jis 
sveikino Dainos Mylėtoju 
Chorą ir jo vadovę Adelę 
Pakalniškienę 9 metą jubi
liejaus proga. Mes lietuviai 
esame tikri dainos mylėto
jai. Daina pakelia nuotaiką, 
daina padeda užmiršti kas
dienybę. Mūsą organizaciją 
pobūviai ne nuobodūs, nes 
mūsą choras vadovybėje A. 
Pakalniškienės visuomet 
mus palinksmina su daina. 
Linkiu chorui ilgai gyvuoti 
ir dainuoti.

Toliau programą vedė 
Adelė Pakalniškienė,

Choras padainavo šešias 
dainas - “Lietuva brangi“, 
“Prie Nevėžio“, “Ateis 
tamsi naktužėle“, “Širdie“, 
“Kur tas kelelis“ ir “Žu
vytė“. Ir angliškai: “Let 
me call you sweetheart” ir 
“Love makes the world go 
round“.

Pabaigai su publika sudai
nuotas “Pensininką him
nas“.

Chorui akompanavo du - 
akordijonistas Frank Stupu- 
ris ir John Maracich. Va
dovavo Adelė Pakalniškienė.

Koncerto dalyviai už gra
žią programą grausmingai 
chorui plojo.

Po koncerto sekė muzika 
ir šokiai iki sutemų.<

LIGONIAI

Susirgo Frank Adam s, pa
guldytas į Bay Front ligo
nine. <

Margaret Puišis randasi 
Palms of Pasadena ligoninė
je.

Linkiu ligoniams greitai 
susveikti.

MINĖJO GIMTADIENĮ

Walteris Dubendris, pla
čiai žinomas pažangus vei
kėjas, pažangios spaudos ir 
organizaciją stambus rė
mėjas, vasario 12 d. LSC 
Klubo salėje minėjo savo 
86-ąjį gimtadieni. Jis su
sikvietę apie 80 svečiu. Sei
mininkės H. Sarkiūnienė ir 
P. Blaškienė pagamino sve
čiams skanius pietus. Gar
bės stalą puošė didelis gim
tadienio tortas.

Svečiams susėdus prie 
stalą, išgertas tostas, su
dainuota “Ilgiausiu metu“.

Baigiant pietauti pirmi
ninkas Juozas Sarkiūnas ju
biliatą gimtadienio proga 
pasveikino, plačiai papasa
kojo Walterio nuopelnus pa
žangiajame veikime.

Po to buvo pakviesta ke
letas Walterio artimu draugu 
tarti keletą žodžiu. Kalbė
tojai sveikino jubiliatą su 
garbingu gimtadieniu. Buvo 
pasakyta daug gražiu kalbu, 
daug linkėjimu Walteriui su
laukti dar daug gimtadieniu.

Paskutinis kalbėjo pats 
Walteris. Dėkojo visiems 
už pasakytus gražius žo
džius ir gerus linkėjimus. 
Taipgi dėkojo visiems už 
atsilankymą, šeimininkėms 
už skanius pietus.

Po kalbu grojo muzika. 
Buvo ir šokėju.

PRANEŠIMAS

Kovo 2 d. LLD 45 kp. su
sirinkimas. Pradžia 10:30 
v., pietus 12 vai.

Kovo 9 dieną Klubo susi
rinkimas. Pradžia 10;30 
vai., pietus 12 vai. Po pietą 
bus Moters Dienos Kovo Aš
tuntosios minėjimas su pro
grama. V. B-nė

Lawrence, Mass.
PRANEŠIMAS

Vasario 16 d. Lawrencio 
LLD ir LDS kuopos laikė su- 
sirinkimą, kuriame nusitarė 
surengti pavasarinį pikniką 
naujoje Milvidą rezidencijo
je, kuri randasi prie pat bu
vusio Maple parko vartą. 
Bet kadangi oras dar buvo 
šaltas ir susirinkimas buvo 
neskaitlingas, tai visas pa
rengimo sutvarkymo reika
las atidėtas ateičiai. Vei
kiausia bus sušauktas tam 
specialus kuopą susirinki
mas. J, PETRUS

Teisiamieji!

JOHN MITCHELL

MAURICE STRANS
šitie du vyrai yra labai 

žymus prezidento Nixono 
draugai. Abudu šiuo tarpu 
New Yorke federaliniame 
teisme sėdi kaltinamuoju 
suole. Jiems primetamos 
finansinės suktybės, papil
dytos 1972 m. per preziden
tinius rinkimus. John 
Mitchell buvo preziddentui 
Nixonui išrinkti komiteto 
pirmininkas, o Maurice 
Strans sekretoriumi. Jei 
bus rasti kaltais, turės ke
letą metą patupėti kalėjime. 
O gal ne, nes sakoma, kad 
jiems prezidentas bausmę 
tuojau panaikintą. . .

Norwood, Mass.
Nors “Laisvės“ vajus jau 

prieš kelias savaites baigė
si, bet mano, kaip vajininko, 
darbas dar tęsiamas, nes 
dar yra užsilikusią “Lais
vės“ skaitytoją, kurie nepa- 
simokėjo vajaus laiku.

Vasario 8 d. užeina pas 
mane ilgametis “Laisvės“ 
skaitytojas S. Družas ir pa
simoką “Laisvės“ prenu
meratą, taipgi atnaujina 
“Laisvę“ savo broliui Lie
tuvoje. Jis taipgi aukojo $50 
“Laisvės“ fondui. S. Dru? 
žas, taigi, atsižymėjo gana 
gerai, kaip geras spaudos 
rėmėjas ir už tai jam tenka 
didelė garbė.

Sausio mėnesio pradžioje 
man važiuojant pro šąli Den
ny House Nursing Home, kur 
kelinti metai randasi mano 
geras draugas William Na
vickas, senas “Laisvės“ 
skaitytojas, radau ji lovoje 
miegantį. Anksčiau perdaug 
metą jis buvo LLD 9 kuopos 
narys. Kelinti metai Navic
kas vargsta, netekęs abieju 
koją aukščiau kelią. Labai 
gaila nelaimingo gero žmo
gaus, kuriam tenka visą lai
ką, dieną ir naktį, praleisti 
lovoje gulint ar sėdint. Jis 
labai griaudenasi savo nelai
mingu likimu. Apgailestau
ja, kad mažai kas jį aplanko. 
Patartina, kam laikas lei
džia, aplankyti ir nuraminti 
nelaimingą gerą draugą.

Olga Zarubiene po sunkios 
operacijos sugrįžo iš ligo
ninės namo. Nors operaci
ja buvo sėkminga, bet atro
do, kad Gigai dar teks ilgai 
būti daktaro priežiūroj, kol 
pilnai pasveiks.

Jau antra savaitė žieminė 
sloga vargina A. Zarubą. 
Jam teko panaudoti visokias 
gydymo priemones, kol tos 
ligos blogumus dalinai nu
galėjo. Linkiu Olgai ir And
riui sėkmingai pasveikti.

M. UZDAVINIS

NEWYORKO
NA UJIENOS
12 policistą ir FBI agentu 

Qucense areštavo 9 plėšikus. 
Rado pas juos daug ginklą ir 
$16,500 pinigais.

•
Miesto personalinis de

partamentas skelbia, kad čia 
yra daugiau kaip 163,000 ieš
kančiu darbo ir niekur darbo 
nerandančią.

Mirė 75 metu amžiaus 
reakcinis Romos kataliku 
kunigas Ed. L. Curran, gyręs 
fašistinį kunigą C. E. Cough
lin, reakcinį senatorių J. R. 
McCarthy, garbinęs Ispani
jos diktatorių Franko ir kitus 
fašistus.

Consolidated Edison kom
panija pranešė pakelianti 
elektros mokėjimą 12.7%. 
Jau vasario mėnesi mūsų < < 
bilos pasidarė mažiausia 
$2.23 didesnės.

Tarptautinės Moters Die
nos minėjimas įvyks penk
tadienį, kovo 8, YMCA salė
je, 215 W. 23 St., arti 7 
Avė., Manhattane. Pradžia 
7:30 vai. vakare. Moterą 
delegacija, grįžusi iš Čilės, 
pateiks raportą apie fašisti
ni terorą.

Bronxe General Sedgewick 
Houses nuomininkai paskel
bė kovą prieš jiems nuomą 
pakėlimą 80%.

•
Demonstrantai pridavė 

10,000 parašą majorui 
Beame. Reikalauja tuoj im
tis griežtu priemonių ener
gijos krizei nugalėti.

•
Kompartija pasveikino ko

munistu ir darbo uniją vei
kėją John M as so 80-o jo gim
tadienio proga.

Keletas šimtu piketavo 
Valstybės departamento 
raštinę Rockefellerio Cent
re. Reikalavo sulaikyti de
portavimą 500 politiniu pa
bėgėliu iš Haiti, kur siautė
ja reakcija.

RE P.

LDS 13 kp. nariams
LDS 13 kp. susirinkimas 

įvyks šeštadieni, kovo 9, 
Laisvės salėje, Ozone Park,
N. Y. Visi kuopos nariai 
kviečiami dalyvauti.

VALDYBA
(9-10)

Eugenija Pleškytė

Žymi Lietuvos aktorė, 
pernai apdovanota premija 
už atsižymėjimą pirmajame 
lietuviškame istoriniame 
filme “Herkus-Montas“.

PARYŽIUS. Daugiau kaip 
200 Prancūzijos daktarą pa
sirašė reikalavimą, kad Či
lės fašistą valdžia paleistą 
iš kalėjimu daktarus.•

AKRON, Ohio. Apie 100,- 
000 gumos darbininką pasi
rašė peticijas, reikalaujan
čias impyčinti Nixona.

Iš Moterų klubo susirinkimo Pramogų Kalendorius
Praėjusiame Niujorko 

Lietuviu Motoru Klubo susi
rinkime, kuris įvyko vasa
rio 20 d., svarbiausias klau
simas buvo prisiruošimas 
Kovo Aštuntosios-Moters 
Dienos minėjimui. Tai įvyks 
kovo 10 d., 2 vai. po pietą. 
Laisvės salėje, 102-02 Li
berty Avė., Ozone Park,
N. Y. J. Anskienc ir Albina 
Wazniene jau prisidėjo prie 
pobūvio paaukodamos po $5. 
A. Stukienė, O. Čepulienė ir
O. Dobilienė prisižadėjo pri
sidėti su maistu. Žinoma, 
prisidės ir kitos klubietės, 
bet prašome pranešti iš 
anksto gaspadinėms N. Ven- 
tienei, O. Babarskienei bei 
J. Lazauskienei.

Programa tą dieną bus 
įdomi. Meninę dalį išpildys 
aidiečiai su savo solistais. 
Po programos bus puiki bu- 
fetinė vakarienė, kuri bus 
daugiausia iš namie paruoš
tą skanumyną. O už visą tai 
įėjimo auka tik $3. Taigi, 
kviečiame visą apylinkės 
lietuvišką visuomenę.

Šiame susirinkime pasi
gedome trijų valdybos narią, 
vice-pirmininkės A. Rainie
nės ir korespondentės H. 
Feiferienės. Jos abi serga, 
bet tikimės, kad iki kovo 10 
d. bus sveikos ir dalyvaus 
mūsą pramogoje. Finansą 
sekretorė Anne Yakštis ne
galėjo dalyvauti dėlei susi
krovusią darbu LDS centre, 
bet ji paruošė visu metą 
ataskaitą, kurią mums patei
kė iždininkė Nele Ventienė.

Smagu buvo klausyti me
tines apyvartos. Mūsą mo
terys, ateidamos į susirin
kimus, ne tik užsimoka duok
les, bet ir nepašykštėja 
aukomis. Jos sudėjo per 
metus $252 aukomis. Aišku, 
išlaidą, apyskaitoje daugiau
sia skambėjo aukos mūsą 
spaudai, ypatingai klubietės 
nepamiršta “Laisvės“, bet 
taip pat prisiminta “Vilnis“, 
Urugvajaus “Darbas“ ir kiti 
pažangaus judėjimo veikimo 
darbai.

Moters dienos minėjimas
/ 

įvyks
Sekmadienį, kovo 10 d., 2 vai. po pietą

LAISVĖS SALĖJE
102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y.

rengia
NIUJORKO LIETUVIU MOTERŲ KLUBAS

Turėsime svečiu iš Washington©. Meninę pro
gramą išpildys Aido Choras su solistais Nele 
Ventiene ir Viktoru Bekeriu, vadovybėje Mildred 
Stensler.

Po programos bus bufetinė vakarienė.
įėjimo auka - $3.00

Kviečia Komitetas

ROBERT J. ELLYN

pirmiau buvęs kelionių vedėjas 
Union Tours, Inc.

dabar praneša, kad jis darbą veda 
nuosavoje agentūroje

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

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

R. J. Ellyn specialistas tvarkyme kelionių 
i Lietuva nuo 1956 metu. < < <•

Patarnavimas visiems, kurie nori:
1. Vizas turizmui

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

Lietuvos lankyti šeimas JAV
4. Kompetentiškas patarnavimas kelionių

priruošimui visame pasaulyje.
Skambinkite bei rašykite MR. ELLYN dėlei 
teisingą informaciją.

Įstojo į Lietuviu Litera
tūros Draugiją Ona Dobilie
nė. Aukomis prisidėjo J. 
Ciurlienė, O. Dobilienė po 
$5, F. Mažilicnč ir O. K. po 
$2. Stella Norbutienė įteikė 
gražus karolius, o F. Maži- 
licnė atnešė maisto.

O. Babarskienė negalėjo 
dalyvauti šiame susirinki
me, nes buvo išvykusi pas 
savo dukrelę Irene, kuri pa
gimdė dukrelę. Sveikiname 
Irene ir jos mamytę, tapusią 
antru kartu močiute.

Tvarkos vedėja šiam su
sirinkimui buvo J. Lazaus
kienė. Po susirinkimo na
rės buvo pakviestos prie ka
vutės ir vaišiu, kurias pa
ruošė valdybos narės Bronė 
Keršulienė ir Nelė Ventienė, 
o joms pagelbėjo A. Stukie
nė. Dėkojame.

Tad, iki pasimatymo Kovo 
10 d.

IEVA MIZARIENĖ

Mirė
Po sunkios ligos mirė Ka

zimieras Lisauskas, brolis 
Maspetho Lietuviu Piliečiu 
Klubo Petro Lisausko. Mirė 
praeitą pirmadienį, vas. 25 
d. Velionis buvo čia gimęs 
ir augęs, ir mirė dar visai 
nesulaukęs 70 metu amžiaus. 
Palaidotas ketvirtadienį, 
vasario 28 d.

Mūsą užuojauta velionio 
artimiesiems.

REP.
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Ieško apartmento
Norėčiau gauti apartmentą 

pas lietuvius dėlei dvieju 
asmeną trims bei keturioms 
savaitėms Miami Beach, 
Floridoje.

Malonėkite pranešti:
N. Raktis

18 N. Montpelier Ave.
Atlantic City, N. J. 08401

(8-9)

KOVO 10 D.

Niujorko Lietuviu Moterą 
Klubas minos MOTERS DIE
NA, Laisvės salėje, 102-02 
Liberty Avė., Ozone Park, 
N. Y., 2 vai. po pietą. Bus 
meninė p^ogama ir vaisęs 
po programos.

BALANDŽIO 7 D.

“Laisvės” Bendrovės meti
nis suvažiavimas 10 vai. ryto, 
o 2 vai. pietūs. Auka už 
pietus $4 Laisvės salėje, 
102 02 Liberty Avė., Ozone 
Park, N. Y.

GEGUŽĖS 5 D.

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

Aido Choro nariams
Mūsą repeticijos įvyks šį 

penktadienį, kovo 1 d., 8 
vai. vak., Laisvės salėje. 
Visi aidiečiai prašomi da
lyvauti. Turime prisirengti 
Moters Dienos minėjimo pa
rengimai, kuris ruošiamas 
kovo 10 d.

VALDYBA

LDS 1 kuopos 
susirinkimas

Įvyks antradienį, kovo 5 
d., 2 valandą po pietą, Lais
vės salėje, 102-02 Liberty 
Avė., Ozone Park.

SEKR. A. GILMAN 
•

BARBERTON, Ohio. Gu
mos darbininkai laimėjo 115 
dieną streiką su algą pakėli
mu ir darbo sąlygą pageri
nimu.

Love and 
Marriage
Love and marriage 
Love and marriage 
Go together
Like horsę and carriage ...

So says the song. There 
is a lot of truth in that. 
Togetherness in marriage is 
important. It’s the most 
beautiful music to one’s ear 
when the marriage partner 
says: We have something 
good together.

But even happy marriages 
have their dull moments like 
any other relationship. No 
one can take continuous ex
citement for any extended 
length of time. Yet in mar
riage, unlike anything else, 
a husband and wife can con
fidently welcome their dull 
moments as relief from the 
peaks of intensity. They can 
weave the quiet episodes with 
the livelier times to 
strengthen the fiber of their 
marriage.

Why do so many marriages 
fail? There could be many 
reasons. It could be political 
or religious differences, bad 
habits like drinking or run
ning around with somebody 
else and other things.

According to statistics po
lice across the nation are 
receiving more calls for fa
mily conflicts than for any 
other things. And marital 
violence shows an alarming 
rise - fights, beatings, vio
lent arguments what at times 
end even with murder.

Yes, lucky are those peo
ple who don’t have those 
troubles.

ILSE




