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KRISLAI J 976 — VISIEMS AMERIKIEČIAMS DIDELIO DŽIAUGSMO IR GILAUS SUSIRŪPINIMO METAI
Po sveikinimų ir linkėjimų 

audros
Irgi galvočius
Jam ir tas nepatinka 
Kaip geleželę radę 
Pavojingas džiaugsmas

A. BIMBA
Tai jau įžengėme į 1976 

metus. Jau po žieminių šven
čių karštų sveikinimų ir ge
riausių linkėjimų audros. Vėl 
tenka pradėti rimtai galvoti 
apie kasdieninio gyvenimo 
eigą, su visais jo džiaugsmais 
ir rūpesčiais.

Mums, pažangiesiems lie
tuviams, nė valandėlei neišei
na iš galvos, apart asmeniškų 
reikalų, kurių kiekvieno gy
venime yra didžiausios aibės, 
ir mūsų judėjimo reikalai-rei- 
kalėliai. O jų turime apsčiai, 

* o jie labai svarbūs.
Budėkime ir žiūrėkime, 

kad nei mūsų spauda, nei 
organizacijos per šiuos metus 

» nesusilpnėtų. Kiekvienas 
skaitytojas prašomas pati
krinti savo “Laisvės” prenu
meratą, pažiūrėti, ar ji jau 
atnaujinta. Pasistenkime mū
sų organizacijų duokles apsi
mokėti pradžioje metų. Sten
kimės nepamiršti į susirinki
mus ateiti. Visa tai reikalinga 
ir svarbu.

Iki šiol Jule M. Sugarmano 
vardas ir pavardė buvo mažai 
girdėti, bet, sakoma, jis yra 
labai didelis politinis galvo
čius. Šiomis dienomis jis sa
kosi padaręs naują atradimą, 
kaip nugalėti ir išgyvendinti 
visas mūsų šalies ekonomines 
bėdas.

Jo planas labai “lengvas” ir 
“paprastas”: Tegu kiekvienas 
darbininkas iš savo savaiti
nės algos išima ir padeda į 
banką visus šešis procentus. 
Susidarys daug, daug bilijo
nų dolerių. Juos bus galima 
investuoti į pramonę. Pramo
nė pagyvės ir daug darbų 
atsiras. Be to, po 10 metų 
kiekvienas darbininkas tomis 
santaupomis galės šešius mė
nesius atostogauti. Jų vie
toms užimti reikės daug, 
daug milijonų darbininkų. Ir 
kaip bematant iš mūsų eko
nomikos nedarbas išgaruos!

Matote, kaip greitai bus 
susidorota su visomis bėdo
mis. Tiktai reikia priversti 
mūsų darbininkus pasiimti 

• ant savo pdčių visą nūdienės 
krizės naštą!

Tikėsite, ar ne, bet komer
cinė spauda šį Sugarmano 
"planą” giria ir populiarina. 
“The N. Y. Times” savo ve
damajame jį vadina vienu 
geriausių ir praktiškiausių 
planų krizei nugalėti. Mat, jis 
atitinka kapitalo interesus.

Kuris nėra amžinai apakin
tas neapykantos Tarybų Lie
tuvai ir rimtai žvelgia į nūdie
nį joje gyvenimą, sutiks, kad 
įvedimas nemokamos apšvie- 
tos, mokslo, sveikatos apsau
gos ir gydymo sistemos yra 
naujosios socialistinės sant
varkos didžiausias, skaisčiau- 

’ sias, šlovingiausias laimėji
mas. Jis paliečia visus gyven
tojus. Jis naudingas visiems.

Mes, Amerikos lietuviai, 
ypač kurie esame turėję bei 
turime nesusipratimų sveika
tos reikalais, puikiai žinome, 
ką reiškia, kiek atsieina svei
katos apsauga ir gydymasis.

Bet štai kanadiečių kunigų 
(Tęsinys 6 pusi.)

Tai Lietuvos Respublikinių profesinių sąjungų rūmų Pavyzdinis mergaičių choras 
“Liepaitės. Tai plačiai pagarsėjęs saviveiklinis muzikaliniai subrendęs ir aukštos 
vokalinės kultūros kolektyvas.

Ypač sutvisko mūsų “Liepaitės” šią vasarą. Jos dalyvavo tarptautiniame vaikų chorų 
festivalyje Jugoslavijoje, skirtame Pergalės prieš fašizmą 50-mečiui. Namo mergaitės 
sugrįžo ne tuščiomis. Jos atsivežė konkurso laureato diplomą ir sidabro medalį.

“Liepaitės” kas metai stiebiasi vis aukštyn ir aukštyn.

Neatsižvelgdama į draudimą,
s Angolos reakciją

Pirmadienį iš Washingtono 
pranešime skaitome:

"... Fordo Administracija 
tęsia siuntimą ginklų į Ango
lą dviems frakcijoms, ir pa
siuntė aukštą diplomatą su
telkimui joms paramos kitose 
Afrikos šalyse, šiandien pa
reiškė aukštas Jungtinių Val
stijų viršininkas.”

“Mes toliau siusime gink
lus, apart tų, kurių jau pa
siuntėme už daugiau 32 mili
jonus dolerių”, šis viršininkas 
sako.

“Ir jis dar pridėjo, kad toji 
pagalba bus siunčiama nepai
sant Senato nubalsavimo 
prieš teikimą militarinės pa
galbos toms frakcijoms, ku
rios kovoja prieš Liaudies 
Judėjimą Už Angolos Išlais
vinimą, kurią remia Tarybų 
Sąjunga.”

0 tos dvi frakcijos, kaip 
žinia, yra kontrrevoliucinės, 
reakcinės frakcijos, kurios 
Amerikos ginklais nori nu

versti Liaudies Judėjimo su
darytą Angolos sostinėje 
Luandoje liaudies vyriausy
bę.

Pirmadienio pranešime 
taipgi sakoma, kad valstybės 
sekretorius Kissingeris sako, 
kad militarinė parama Ango
los reakcinėms frakcijoms 
bus teikiama iš “po ranka 
esamų fondų”. Pagal Senato 
nutarimą, vyriausybė nepri
valo iš jokių fondų bei federa
linio iždo finansuoti teikimo 
militarinės paramos toms 
reakcinėms grupėms tęsimui 
civilinio karo ir neleidimo 
naujai liaudiškai Angolos vy
riausybei atsteigti naujoje 
Respublikoje ramybės.

Tel Aviv. — Izraelio gyny
bos ministras Shiman Peres 
siūlo valdžiai sutikti tartis su 
palestiniečiais jų likimo rei
kalais. Bet, girdi, sutikime 
tartis su kitais palestinie
čiais, o jokiu būdu ne su 
Palestinos Išsilasvinimo Or

Labai atsakingose 
pareigose

Judith Hope

, New Yorko valstijos guber
natorius Carey ją pasiskyrė 
savo patarėja, ką skirti į 
atsakingas vietos ir ko į jas 
neįleisti. Tai labai atsakingos 
pareigos. Ji įseis į gubernato
riaus kabinetą ir gaus 
$19,000 į metus.

ganizacijos atstovais. Jis ne
pasako, kas tie “kiti” palesti
niečiai turėtų būti.

Uždarys botanikos 
darią ir muziejų

New Yorkas. — Pirmą kar
tą šio miesto istorijoje per 20 
dienų sausio mėnesyje bus 
uždarytas garsusis botanikos 
daržas ir jame veikiantis mu
ziejus. Daržo prezidentas 
Mr. Irwin sako, kad sausio 
mėnesį kasdien po 5,000 
moksleivių aplanko daržą ir 
muziejų.

Visi tai vardan “taupymo 
lėšų”.. Taip būsią sutaupyta 
keletas šimtų tūkstančių do
lerių . . . vaikų sąskaita!

Sidney, Australija. — 
Gruodžio 26 d. čionai viešbu
tyje kilusiame gaisre sudegė 
15 žmonių. Niekados pirmiau 
šis miestas tokios baisios ne
laimės nebuvo matęs.

Užginčija 
masinius ai jštus

Prieš kelias dūBls šioje 
šalyje buvo pranešta, kad 
Syrios valdžia suareštavo 300 
komunistų. Bet iš Syrijos 
sostinės Damascus praneša
ma, kad Syrijos valdžia pa
neigia tą žinią. Ji sako, kad 
tokių areštų nebuvo.

Beirut. — Gruodžio 26 d. 
kruvinuose susirėmimuose 
tarp krikščionių ir musulmo
nų vėl užmušta 12 žmonių. 
Visi jie civiliniai žmonės. Nė 
viena pusė nesilaiko susitari
mo skerdynę nutraukti.

Smarkiai plečianti 
lėktuvų gamyba

Londonas. — Vakarų slapti 
agentai čionai praneša, kad 
Tarybų Sąjunga pradėjus 
smarkiai didinti lėktuvų ga
mybą. Jinai norinti pasivyti 
ir dar pralenkti NATO šalių 
lėktuvų pramonę.

Tarybų Sąjunga esanti pa- 
simojusi į mėnesį pagaminti 
nuo 80 iki 100 lėktuvų. Infor
matoriai, žinoma, kalba apie 
karinius lėktuvus. Iki šiol tos 
rūšies lėktuvais NATO kapi
talistinės šalys buvo toli pra
lenkusios socialistinius kraš
tus.

Santiago. — Čilės fašistinė 
militarinė valdžia, išlaikius 
ilgą laiką kalėjime, anglą gy
dytoja Sheila Cassidy paleido 
ir įsakė tuojau išsinešdinti iš 
Čilės. Gydytojas buvo kalina
mas už suteikimą vienam su
žeistam partizanui pagalbos.

Sudrūtino 
ambasadų apsaugą

Athenai. — Graikijos val
džia susirūpino Jungtinių 
Valstijų ir Tarybų Sąjungos 
ambasadų saugumu. Jau žy
miai padidino apie jas sargy
bą. Sakoma, ji labai rimtai 
žiūri į nužudymą Amerikos 
ambasados tarnautojo Rich
ard S. Welch.

Republikonai 
fermeriai prieš 
prez. Fordą

Chicago, 111. — Vidurvaka- 
rinių valstijų republikonai 
farmeriai sukilo prieš prezi
dento Fordo grūdų pardavi
mo Tarybų Sąjungai sumaži
nimą. Jie sako, kad preziden
tas smarkiai paveikė jų meti
nes pajamus. Jie nebegali 
išsiversti.

Tai laikoma svarbiu politi
koje įvykių. Net kelių valsti
jų farmerių pasipriešinimas 
Fordo politikai gali labai pa
kenkti jo kandidatūrai į pre
zidentus. Fordas esąs labai 
susirūpinęs.

Ir Yonkers miestas 
tokioj pat krizėje

Šalia didžiojo New Yorko 
yra “prisiglaudęs” nemažas 
Yonkers miestas. Jis irgi prie 
bankroto slenksčio. Deficitas 
ižde siekia milijonus dolerių. 
Paskirtoji specialė finansinės 
kontrolės taryba išdirbo ir 
paskelbė planą miestą “išva
duoti” iš krizės.

Taryba siūlo tuojau munici
palinių darbininkų skaičių ir 
mokyklų personalą sumažinti 
net 25 procentais. Vadinasi, 
krizės našta suverčiama ant 
darbo žmonių. Taip pat ker
tamas skaudus smūgis ap- 
švietos reikalams.

Jis nenori

Maurice II. Nadjari
Ąlbany, N. Y. — Prieš 

porą ar kiek metų gubernato
rius Nelson Rockefeller ener
gingam advokatui Maurice 
H. Nadjari patikėjo specia
laus prokuroro pareigas. Jam 
buvo pavesta tyrinėti, suras
ti ir patraukti į teismą suk
čius ir kyšininkus įvairiose 
įstaigose. Na, ir, matyt, jam 
pavyko kam nors labai skau
džiai užminti ant kojos. Da
bar daugelio nuostabai girdi
me, kad dabartinis guberna
torius Carey, demokratas, 
pasimojo Nadjarį iš tos vietos 
darbo neužbaigusį atstatyti ir 
tas pareigas pavesti regulia
riam Manhattan© distrikto 
prokurorui Robert M. Mor- 
genthau.

Bet Mr. Nadjari atsisako 
gubernatoriaus įsakymą pil
dyti ir nerezignuoja. Klausi
mą turės išspręsti teismai, 
arba valstijos seimelis.

Šių metų liepos 4 dieną sueis lygiai du šimtai metų nuo tos 
dienos, kai trylika Amerikos kolonijų tapo Jungtinėmis 
Amerikos Valstijomis. Todėl visi 1976 metai vadinami 
jubiliejiniais metais. Per visus juos įvairiomis formomis bus 
žymimas šis didžiausios istorinės svarbos jubiliejus. Ta 
proga įvyks tūkstančiai įvairiausių renginių. Juos rengs ne 
tik valdiškos, bet visokios kitokios įstaigos bei organizaci
jos. Bus pasakyta tūkstančiai kalbų apie šio jubiliejaus 
reikšmę ir prasmę. Taip pat šia proga įvyks visuose šalies 
kampuose daugybė įvairiausių pasilinksminimų. Iš tikrųjų, 
šie metai mums visiems yra ne tik susikaupimo, bet ir 
didelio džiaugsmo metai.

Bet, kaip sakoma antraštėje, 1976 m. yra taip į>at gilaus 
susirūpinimo metai, nes jau kelinti metai mes klampojame 
labai gilioje krizėje ir išėjimui iš jos dar ir šiemet nesimato 
vilties. Nepaisant vyriausybės žmonių pažadų ir pranašys
čių, kad mes jau pasiekėm krizės dugną ir pradedame kilti 
aukštyn, ir nedarbas šalyje nemažėja, ir kainos kasdiėn 
tebekyla, ir infliacija visu aštrumu tebesiautėja. O tai 
paliečia mus visus. Tai negali mums nerūpėti.

Dar apie šios respublikos 200-metinį jubiliejų. Mes norime 
mūsų skaitytojus plačiau supažindinti su jo reikšme ir su 
sąlygomis, kuriose 1776 metų liepos 4 dieną Jungtinės 
Valstijos gimė. Tam pasinaudojame mūsų didžiosios Lietu
vių Literatūros Draugijos Antrojo pasaulinio karo laikais, 
tai yra 1942 metais, išleista labai svarbia istorine knyga 
“Amerikos Demokratijos Steigėjai”, kurioje kaip tik ir 
kalbama apie Amerikos revoliuciją, kuri šią respublika 
pagimdė, ir apie tuos žmones, kurie revoliuciją pravedė. 
Šios dienos “Laisvėje” kitoje vietoje rasite iš tos knygos 
straipsnį “Istoriniai Bruožai”, kuriame kaip tik ir lukštena
mi tie procesai, kuriais iš 1776 m. iš trylikos Amerikos 
kolonijų susikūrė Jungtinės Valstijos. Tai įdomus ir svarbus 
pasiskaitymas.

Antanas Barkauskas — Aukščiausiosios 
Tarybos prezidiumo pirmininkas

[Telegrama]
Vilnius, Gruodžio 24 d. — Šiandien pasibaigė Lietuvos 

TSR Aukščiausiosios Tarybos sesija. Ji apsvarstė Lietuvos 
1976 metų valstybinį liaudies ūkio vystymo planą ir 
valstybinį biudžetą ateinantiems metams ir priėmė įstaty
mus.

Ryšium su Motiejaus Šumausko išėjimu į pensiją, 
Aukščiausioji Taryba atleido jį iš Lietuvos TSR Aukščiau
siosios Tarybos prezidiumo pirmininko pareigu. Pirmininku 
išrinktas Antanas Barkauskas.

Antanas Barkauskas — žinomas visuomenės veikėjas, 
ekonomikos mokslų kandidatas. Iki pastarojo meto jis buvo 
Lietuvos KP Centro Komiteto sekretorius ir Lietuvos 
Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas. Jam 58 metai.

V. Petkevičienė

Specialus vienetas 
žudymui vadų

Washingtonas. — Buvęs 
žymus ČIA agentas Howard 
Hunt teigia, kad ČIA turi 
suorganizavus ir palaiko spe
cialų vienetą žudymui “nepa
geidaujamų” vadų Amerikoje 
ir užsieniuose. O Mr. Hunt 
žino ką kalba, nes jis per 
ilgus metus buvo vienas iš 
aukščiausių ČIA viršininkų.

New Yorkas. — Per kalė
das šiame mieste gaisruose 
žuvo 7 žmonės. Kai kas kalti
na apkarpimą gaisragesybos 
jėgų. _____________

Holston, Mass. — Gruodžio 
26 čia gaisre žuvo visa Pa
trick Fleming šeima iš ketu
rių narių. Gaisragesiai per 
vėlai pribuvo juos išgelbėti.

Ir ta salelė 
kenčia nedarbą

Auckland. — Naujoji Ze
landija yra maža šalis, bet 
joje santvarka yra kapitalis
tinė. Todėl ir ji nėra laisva 
nuo ekonominės krizės. Ir 
joje siautėja infliacija ir ne
darbas. Tiesa, dar nedidelis 
nedarbas, bet jis kasdien di
dėja. Šiandien iš visų apie 
600,000 dirbančiųjų apie 
6,000 neturi darbo ir negali jo 
gauti.

William Proxmire

Kaltina valdžios 
pareigūnus

Washingtonas. — Senato 
rius Proxmire sako, kad fede
ralinės bankams kontroliuoti 
agentūros tarnautojai viso
kioms nereikalingoms kelio
nėms išeikvoja krūvas val
džios dolerių. Niekas jų ne
prižiūri ir nekontroliuoja. Jis 
reikalauja, kad tam būtų pa
darytas galas.

Cairo. — Vienas Egipto 
dienraštis kaltina arabų res
publiką Libiją, kad jos val
džia užsiuntus teroristus ant 
naftą eksportuojančių šalių 
konferencijos Austrijos sosti
nėje. Tarpe Libijos ir Egipto 
santykiai labai įtempti.

1
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Reikalinga vieninga pasaulinė kova
Prieš kiek laiko buvo pasidarę labai madinga užgrobti 

lėktuvus ir versti juos nusileisti ten, kur užgrobėjai įsako. 
Buvo tokių, kurie tai darydavo neva politiniais sumetimais, 
bet nestigo ir tokių, kurie lėktuvus grobdavo pasipinigavi
mo tikslais. Jau buvo prieita^beveik prie to, kad buvo 
pavojinga lėktuvais naudotis susisiekimui.

Iš karto kai kam atrodė, kad čia tik tam tikrų šalių arba 
tautų reikalas ir “liga”. Bet greitai paaiškėjo, kad tai yra 
kriminalizmas, kuris sudaro pavojų visiems, ir todėl visiems 
vieningai reikia prieš jį kovoti. Ir kai tik buvo tokios išvados 
prieita ir pradėta visur vienodai žiūrėti į lėktuvų grobikus 
kaip į visiems pavojingus kriminalistus, niekur jiems 
nerodyti užuojautos ir jų negloboti, lėktuvų “aidžėkinimai” 
pradėjo išeiti iš mados. Dabar per tūlą laiką apie tokius 
atsitikimus jau nebesigirdi.

Atrodo, kad panaši istorija bus su naujos rūšies teroro 
pavojumi. Reikia tikėtis, kad daugeliui akis atidarys 
vėliausias baisus įvykis Austrijos sostinėje Vienoje. Štai 
susirenka naftą eksportuojančių dvylikos šalių (visos jos 
arabiškos šalys) aukščiausieji vadai (ministrai) pasitarimui. 
Sambūryje dalyvauja keletas desėtkų žmonių. Staiga šeši 
ginkluoti teroristai (taip pat, sakoma, arabai), įsiveržia į 
susirinkimą, nudeda tris nekaltus žmones, keturis sužei
džia, o apie 30 paima įkaitomis ir pastato tam tikrus 
reikalavimus už jų paleidimą gyvais! Pabijojus kraujo 
praliejimo, Austrijos valdžia patenkino jų reikalavimus, 
davė jiems lėktuvą ir leido su vienuolika įkaitomis paimtų 
ministrų išskristi į Alžyrą. Šitaip tragedija baigėsi be 
didesnės skerdynės.

Kaip lėktuvų grobimai, taip tokie teroristiniai ėjimai, 
koks buvo papildytas Vienoje, neturi jokio pateisinimo. Ir, 
mums atrodo, nei viena šalis, nei viena žmonių grupuotė 
negali sakyti: “Tai ne mūsų reikalas. Tas mūsų nepaliečia ir 
mums neapeina”.

Paliečia ir apeina visus lygiai. Prieš kiek laiko buvo 
argentiniečiai teroristai, šiandien arabai, rytoj bus kitos 
šalies ar tautos išsigimę sutvėrimai ir kėsinsis nekaltų 
žmonių saugumui bei gyvybei. Tai limpanti ir plintanti lyga. 
Prieš ją reikalinga vieninga pasauliniu mąstu kova. Siūly
mas šaukti specialią Jungtinių Tautų Generalinės Asamblė
jos sesiją kovai su šiuo piktu, pavojingu reiškiniu turėtų 
būti tuoj aptartas. Būtų gerai, kad šioje kovoje būtų 
didžiosios valstybės pačios pirmutinės aktyviškai pasireikš
ti.

Nejaugi jo pranašystė jau pildosi?
Aną dieną žymusis buržuazinės spaudos kolumnistas 

Norman Cousins garsiai pasakė, kad iš mūsų, iš Amerikos, 
pusės, būtų kvailiausia nors valandėlei įsivaizduoti arba 
galvoti, kad mūsų ČIA (Central Intelligence Agency) 
konspiruos prieš kitų kraštų veikėjus bei vadus, kėsinsis 
prieš juos ir net žudys juos, o mūsų vadai ir diplomatai galės 
saugiai važinėti po pasaulį, eiti savo pareigas, ir niekas 
neišdrįs prieš juos nė piršto pakelti. Su tokia savo veikla 
mes savo pareigūnų saugumą ir gyvybę išstatome į mirtiną 
pavojų. Jis taip ir vartojo tuos du žodžiu — “mirtiną 
pavojų”.

Nejaugi jo pranašystė jau pradeda pildytis? Prieš keletą 
dienų buvo pranešta iš Graikijos sostinės Athenų, kad ten 
kokio nors “kerštelninko” tapo nudėtas (nušautas) žymus 
JAV ambasados darbuotojas ir diplomatas. Pasirodo, kad jo 
būta ne tik diplomato, ne tik ambasados darbuotojo, bet ir 
labai žymaus ir veikliaus ČIA agento. Kas nors, matyt, apie 
tai sužinojo ir nusprendė panaudoti jo “profesiją” prieš jį 
patį...

Tiesiog reikia stebėtis, kaip mūsų johnsonai, nixonai arba 
fordai nesupranta, kad ypač diplomatijoje, kad ypač tarp 
tautų ir valstybių santykiuose teroras prieš 'veikėjus ir 
vadus neapsimoka, negali apsimokėti, neturi būti jokioje 
formoje praktikuojamas.

Šis skaudus atsitikimas su diplomatu Graikijos sostinėje 
turėtų plačiausiai atidaryti akis daugeliui amerikiečių, 
einančių aukštas, atsakingas pareigas, atsakančius už ČIA, 
FBI ir kitų panašių žvalgybų sąmokslus ir terorą prieš kitų 
šalių veikėjus ir vadus. Jeigu vyriausybė nesiryžta tokiai 
veiklai padaryti galo, kodėl Kongresas nesiima atsakomy
bės tai padaryti? Argi Kongresas lauks, kad Athenų istorija 
pasikartotų kitame kuriame nors pasaulio kampe? Juk 
pasaulyje nebėra tokio kampelio, kuriame ši šalis neturėtų 
atstovybių, kuriame amerikiečiai neitų jiems patikėtų 
diplomatinių ir kitokių pareigų . . .

IR VĖL TARYBŲ 
SĄJUNGA PIRMOJI 
,PASAULYJE

Maskva. — Gruodžio 26 
dieną Tarybų Sąjungą pirmu
tinė pasaulyje pradėjo varto
ti supersoninį lėktuvą susi 
siekimui. Iš Maskvos lėktu
vas išskrido j Alma Ala, 
Kazakhų Respublikos sosti
nę. Lėktuvas turėjo išskristi 
viena diena anksčiau, bet 
kelionė buvo atidėta, nes bu
vo gautas pranešimas, kad 
Alma Atoje oras lėktuvui 
nusileisti labai nepalankus — 
smarkiai sniegą.

Supersoninis lėktuvas iš-

ANTHONY BIMBA, Editor
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Foreign countries, 6 months, $6.50

vysto neapsakomą greitį. Bet 
apie jį smulkmenų nepaduo
dama. Taipgi nepasakoma, 
kokiam susisiekimui jis bus 
naudojamas — keleiviams, ar 
prekėms gabenti.

• NAUJA PIRAMIDĖ
Egipto Arabų Respublikoj* 

numatoma statyti naujq pirami
dę „Sanilendq" (Saulėta žemė), 
kuri būsianti ne mažesnė už 
Cheopso piramidę. Tai milžiniš
kas statinys ii stiklo, „auksinė
mis" briaunomis, žiūrovai, kurie 
keliaus aštuoniais statinio aukš
tais lynų keliu, pamatys visus šios 
senos šalies istorijos etapus. Di
delę piramidės dalį užims pre
kybos centrai, viešbučiai, nakti
niai klubai, specialus aerouostas.

Kas ką rašo ir sako
JIS NIEKAD
TOKIU NETAPS

Gruodžio 12 d. “Laisvėje”
tilpęs B. F. Kubiliaus straips
nelis “Naujienų” laikraščio 
žiaurus melas”, matyt, to 
laikraščio redaktoriui pataikė 
tiesiai į širdį. Teisinimuisi jis 
gruodžio 20 d. savo laikrašty
je pašventė net kelių skilčių 
vedamąjį.

Kaip žinia, M. Gudelis savo 
laikraštyje primeta Tarybų 
Sąjungai vartojimą “vergų” 
kasyklose ir kituose fiziniuo
se darbuose. B. F. Kubilius 
teisingai sako, jog tai yra 
piktas, žiaurus melas. Jis 
sako, kad jis studijavęs aukš
tai autoritengus šaltinius ir 
niekur to kaltinimo Tarybų 
Sąjunga nesuradęs.

Ką į tai atsako “N.” redak
torius? Ogi, kad straipsnio 
autorius ne ten ieškojęs in
formacijos. M. Gudelis siun
čia B. F. Kubilių pasiteirauti 
“teisingos” informacijos apie 
Tarybų Sąjungą pas Solženi
cyną, kriminalistą, sėdėjusį 
kalėjime ir iš melų apie socia
listinį kraštą tapusį kelis kar
tus milijonieriumi, ir pas Ku
dirką, lietuvį, taip pat tupė
jusį kalėjime. Ot, girdi, kas 
tau “šventą tiesą” papasakos 
apie tą kraštą.

Vadinasi, M. Gudelis nori, 
kad mūsų bendradarbis B. F. 
Kubilius taptų melagiumi ir 
šmeižiku. Mes galime “N.” 
redaktorių užtikrinti, kad jis 
tos dienos niekados nesu
lauks. Nei Kubilius, nei kuris 
kitas sveiku protu ir švaria 
sąžine lietuvis nenorės ir ne
sutiks maitintis išmatomis, 
kuomet dar galima apsirūpin
ti geru, sveiku maistu.

KANADIEČIŲ DRAUGŲ 
LAIKRAŠČIO BĖDOS

Vėliausiame “Liaudies Bal
so” numeryje (gruodžio 12 d.) 
skaitome nelabai džiugų 
“Skaitytojų žiniai” praneši
mą. Pasirodo, kad 45 dienas 
užsitęsęs pašto darbininkų 
streikas nutraukė ryšius su 
skaitytojais ir labai pakenkė 
laikraščio vajui. Pranešime 
sakoma:

“Spalio 24 dienos laidoj yra 
pranešimas apie vajų. Reiš
kia, skaitytojai ir organizaci
jos negavo žinių apie vajų. 
Mes negalėjome parašyti 
laiškus lietuvių organizaci
joms apie vajų, nei iš jų 
gauti. Visas lapkritys praėjo 
be jokios komunikacijos. 
Lapkričio mėnesį negavorųe 
nei cento iš lietuvių kolonijų, 
išskyrus Torontą. Galima 
kiekvienam suprast, kokią 
žalą davė mums paštininkų 
streikas.

Kaip bus toliau su Liaudies 
Balsu? Akivaizdoje nepasek- 

,‘mingo vajaūs, mes ketiname 
leisti Liaudies Balsą sykį į 
mėnesį. Jeigu iki pavasario 
finansinė padėtis pasitaisys, 
gal bus galima leisti dažniau. 
Žinoma, jei mūsų pačių svei
kata nesušlubuos. Tą taipgi 
reikia visuomet turėti ome
nyje.

Tai nemalonus vaizdas.
Prašome LB draugus ir 

drauges pasidarbuoti per li
kusį vajaus laikotarpį — 
gruodžio ir sausio mėnesius. 
Nuo jūsų visų daug priklau
sys Liaudies Balso tolimesnis 
gyvavimas. Pageidavimas, 
kad LB eitų toliau, nors ir 
rečiau, yra didelis. Paremki
me tą pageidavimą finansi
niai.” ,

KEISTA LOGIKA IR 
KLAIDINGA GALVOSENA

Reikia pripažinti, kad sio
nizmo teisintojai yra labai 
išradingi žmonės. Kiekvienas 
jų suranda kokią nors naują 
priemonę pasmerkti Jungti
nių Tautų Asamblėjos rezo
liucijai prieš sionizmą. Antai, 
New Yorke leidžiamo žydų 
dienraščio “Freiheit” angliš

kame skyriuje laikraščio ko
respondentas Natan Parizer 
Izraelio sostinėje Tel Aviv 
labai smerkia socialistiniu^ 
kraštus dėl Asamblėjoje bal
savimo už rezoliuciją. Jiems 
primena jų nusistatymą 
praeityje, kai Izraelis 1947- 
1948 m. susikūrė kaip nepri
klausoma valstybė. Girdi, so
cialistiniai kraštai tuoj jį pri
pažino ir , su juo sumezgė 
ryšius. Vadinasi, sako, tie 
kraštai pakeitė savo nusista
tymą. Vėl primena Tarybų 
Sąjungos veikėją Gromyką, 
kuris, girdi, buvo pirmutinis 
Izraeliui ištiesti ranką. 0 juk 
ir tada Izraeliui vadovavę 
sionistai, ir tada sionizmas 
buvęs politinė ideologija ir 
politinis judėjimas. Dabar tas 
pats Gromyko, girdi, balsavo 
už rezoliuciją. Kodėl jis tada 
sionizmo.nepasmerkė?

Bet Parizer nepagalvoja ar
ba nenori pagalvoti, kad tada 
Izraelis arba jam vadovau
jantys nacionalistai (sionis
tai) dar nebuvo atidengę arba 
dar neturėjo progos pilnai 
atidengti savo nusistatymo, 
juk jie dar nebuvo užgrobę 
milžiniškų arabų žemių plotų 
ir nebuvo terorizavę jų gy
ventojų. Socialistinių kraštų 
nusistatymas buvo teisingas. 
Pasikeitė ne jie, bet sionistai. 
Tai Parizer ir kiti sionizmo 
apologentai turėtų smerkti 
ne Gromyką ir kitus socialis
tinių šalių vadus, bet sionis
tus.

Kitas sionizmo teisintpjų 
keistas argumentas, tai kad 
kadangi sionistai Izraeliui va
dovauja, tai kurie juos ir jų 
ideologiją smerkia ir kriti
kuoja, jie tuo būdu smerkia ir 
Izraelį kaip valstybę, jie tuo 
būdu jam linki pražūti, jam 
sunaikinimą ir t. t. Tai bent 
galvosena, tai b,e,nt logika! 
Pagal šią keistą galvoseną, 
tai šiandien niekas neturi 
teisės kritikuoti mūsų repu- 
blikonų su prez. Fordu prie
šakyje, nes kadangi jie vado
vauja mūsų Amerikai, tai tie, 
kurie atidaro burną prieš 
juos, pasidaro Amerikos, 
kaip šalies, kaip valstybės 
priešai!

Vadovaujantis tokia logika, 
jokia kritika neleistina ir ne
galima jokioje kapitalistinėje 
šalyje prieš jokią politinę 
grupuolę, kuri tuo laiku pasi
taiko savo rankose turėti val
stybės galią. Ar pagalvoja 
sionistų teisintojai, į kokią 
absurdišką padėtį jie save 
pasistato šios šalies žmonių 
akyse su tokiais argumen
tais?

“VISŲ IR KIEKVIENO 
GARBĖS REIKALAS”

Natūralu, kad tarybinėje 
spaudoje daug rašoma apie 
10-ąjį penkmečio planą, kuris 
prasideda šių 1976 m. pra
džioj. Plane pasibrėžti įsipa
reigojimai paliečia visus ir 
kiekvieną Tarybų Sąjungos 
žmogų. Stambusis dienraštis 
“Pravda” (gruodžio 15 d.) 
vedamajame “Naujas svar
bus komunizmo statybos eta
pas” sako:

“Šalies ekonominės galios 
augimas, kurį mūsų partija 
numato penkmečiui, dar la
biau pakels Tarybų Sąjungos 
vaidmenį ir autoritetą tarp
tautinėje arenoje. Tai padės 
visapusiškai plėsti ūkinius ir 
moksliniusįtechninius ryšius 
su užsienio valstybėmis. Par
tija ypatingą dėmesį skiria 
bendradarbiavimo su socia
listinėmis Šalimis plėtimui ir 
gilinimui, priemonių, kurios 
numatytos kompleksinėje so
cialistinio ekonomikos inte
gravimo programoje, ir sude
rinto Ekonominės savitarpio 
pagalbos tarybos šalių dau
giašalių i^ęgracinių priemo
nių plano įgy v e nd i n i m u i. ”

Todėl partija siekia į penk
mečio įsipareigojimų įvykdy-

Prezidentas Ford ir kiti valdžios žmonės kasdien mums 
kartoja: “Mūsų ekonomika atkunta”. Gal ir taip, spren
džiant pagal didžiojo biznio pelnus. Bet to “atkutimo” 
nejaučia ir nemato dešimt milijonų bedarbių ir jų šeimos.

IŠ LAIŠKŲ
Gerb. Redaktoriau!

Štai, dar vieni metai nurie
dėjo į praeitį. Laikas bėga 
pasiutusiai greit. Praėję me
tai buvo turtingi įvairiais įvy
kiais, su kuriais pagal gali
mybę stengiausi kuo operaty
viau supažindint redakciją, 
užjūrio lietuvius. Kaip tai 
pavyko, spręskite jau patys.

Bendradarbiavimas “Lais
vėje” man teikia didelio pasi
tenkinimo, neleidžia pamiršti 
to, ką išmokau būdamas uni
versitete pas prof. J. Keliuo- 
tį, žymų žurnalistą. Nors jo 
pečius slegia didelė metų naš
ta, bet dar žvaliai atrodo.

Bendradarbiavimo nežadu 
mesti, o atvirkščiai, dar plės
ti, ieškoti naujų temų.

Artėja TŠKP XXV suva
žiavimas, kurio visi nekan
triai laukia. Ta proga valst. 
filharmonija mūsų rajone ir 
pačiame mieste ruošia muzi
kos dienas, kurios prasidės 
poryt, t. y. gruodžio 18 d. 
Atvažiuos daug žinomų ko
lektyvų, solistų. Apie tai 
painformuosiu neeilinėje ko
respondencijoje.

Orai pas mus nepastovūs, 
čia truputį pašala, čia vėl 
leidžia. Pasiutę vėjai 16-20 
m/sek.

Linkėjimai visiems ir dg. 
A. Petrikui!

Laimingų Naujų 1976 me
tų!

Spaudžiu per Atlantu deši
nę ranką!

Jūsų
V. Gulmanas 

•
Gerbiamas A. Bimba!

Sveikinu Jus, visus “Lais
vės” bendradarbius, rėmėjus 
ir skaitytojus su Naujaisiais 
1976 metais. Linkiu Jums, 
draugai, daug gerovių ir ge
riausių sėkmių ateinančiais 
metais.

Jūs, draugai, gerai žinote 
ir suprantate Urugvajuje 
mūsų pažangiečių padėtį. . .

Nuoširdžiai dėkoju Jums 
už man siuntinėjimą “Lais
vės”. Nors ir ne visai norma-

/

mą sumobilizuoti plačiausias 
darbo mases. “Pravda” sako:

“Tarybiniai žmonės gerai 
supranta, kad naujų didžiulių 
uždavinių įgyvendinimas pa
reikalaus iš jų didelių kūrybi
nių pastangų, pasiaukojamo 
kuriamojo darbo. Partija ra
gina dar labiau išplėsti visa
liaudinį socialistinį lenktynia
vimą dėl aukštų darbo rodi
klių, liaudies ūkio planų įvyk
dymo, padaryti viską, kad 
dešimtasis penkmetis taptų 
efektyvumo penkmečiu, ko
kybės penkmečiu tolesnio 
mūsų Tėvynės klestėjimo ir 
liaudies gerovės kilimo,var
dan. Tai — visų ir kiekvieno, 
garbės reikalas!” 

liai, bet gaunam. Turiu pasa
kyti, kad “Laisvę" ne tik mes 
pažangiečiai Urugvajuje 
skaitome, ir džiaugiamės, bet 
ir iš “vaduotojų” lagerio tau
tiečiai ją gaudo pasiskaityti ir 
vertina daugiau už “savuo
sius” jiems veltui brukamus 
laikraščius.

Savo ir draugų vardu linkiu 
geriausių sėkmių “Laisvės” 
vajaus reikaluose, ir kad Jū
sų ir visų draugų ir draugių 
šiauriečių dedamos pastan
gos išlaikyti visame pasauly
je lietuvių branginamą ir my
limą laikraštį apsivainikuotų 
didžiausiu laimėjimu ir kad 
“Laisvės” degantis židinys 
dar daugiau ir plačiau kūren
tųsi!

Jūsų,
V. Svilainis 

Montevideo

Didžiai Gerbiamas laikraščio 
“Laisvė” ir žurnalo “Šviesa” 
Redakcijos Kolektyve,

Sveikindama Jus Naujųjų 
1976 Metų proga, linkiu ’sti
priausios sveikatos, geros 
nuotaikos ir kūrybinių pole- 
nių.

Nuoširdžiai dėkoju už 
“Laisvę” ir “Šviesą” prisiun
čiamas dukros — Marijos 
Macijauskienės vardu. Aš ir
gi perskaitau su didžiausiu 
malonumu.

Su pagarba,
K. Žakavičienė 

Kaunas

1975.XII.15

Gerbiama Redakcija,
Naujų Metų proga sveiki

nam Jūsų kolektyvą, linkėda
mi visiems dar daug, ilgų ir 
kūrybingų metų, leidžiant šį 
gražų, visų taip mėgstamą 
laikraštį “Laisvė”.

Dar labai norėtume per 
Jūsų laikraštį pasveikinti te
tą Domicėlę Galinauskienę, 
gyvenančią Queens Village, 
N.Y. ir palinkėti Jai stiprios 
sveikatos ir šviesių laimingų 
Metų.

VI. Petrauskų šeima 
Lietuvoje

Mylimi laisviečiai!
Sėkmės ir stiprios sveika

tos 1976 metuose. Lai gyvuo
ja ir mus visus lanko mūsų 
mylima “Laisvės”!

A. K. Antanavičiai
Stroud, Canada

Gerb. drg. Bimba!
Nuoširdžiausiai sveikinu 

Jus ir visus laisviečius Nau
jųjų metų proga. Daug saulė
tų dienų, geros sveikatos, 
žvalios nuotaikos.

Geriausi linkėjimai mielajai 
Ilzei.

V. Petkevičienė 
1975.XII.22

Brangūs Laisviečiai!
Širdingai sveikinu visus 

darbuotojus, leidėjus ir skai
tytojus su 1976 metais. Lin
kiu visiems geros sveikatos ir 
neišsemiamos energijos to
liau darbuotis, ir visiems taip 
pat asmeninės laimės bei 
džiaugsmo.

Staškauskienė
Kaunas

Gerbiama Redakcija!
Nuoširdžiai sveikinu visą 

“Laisvės” kolektyvą su Nau
jais 1976 metais. Linkiu vi
siems geros sveikatos, daug 
kūrybinės energijos ir ilgiau
sių metų.

Su pagarba,
Julia Klimaitė-Aranauskienė

•
Vilnius, 1975 m., gruodžio

Nuoširdžiausiai sveikinu 
“Laisvės” kolektyvą, linkėda
mas, kad jo ištvermė, jo pasi
ryžimas ir pasišventimas per 
visus 1976-uosius metus pa
dėtų sėkmingai tęsti kilnią 
darbininkišką pažangios 
spaudos pareigą.

V. Kazakevičius

Gerbiamas Redaktoriau!
Leiskite nuoširdžiai pa

sveikinti su Naujais metais. 
Tegu jie būna šviesūs Jums 
asmeniškai ir geri visam 
“Laisvės” kolektyvui.

Su šventiniais linkėjimais.
— A. Baltrėnas

Vilnius

Su Naujaisiais 1976 metais, 
širdingai sveikinu “Laisvės” 
kolektyvą, bendradarbius ir 
rėmėjus. Visiems linkiu viso 
geriausios kloties, sveikatos, 
energijos ir ryžto Jūsų sun
kiame darbe.

V. Rainys 
VFR Eiweiler

•
Su Naujaisiais metais!
Asmeniškai . bei visų 

ELTOS, žurnalistų vardu 
Siunčiu nuoširdžiausius nau
jametinius sveikinimus Jums 
bei visiems laisviečiams.

Geriausio pasisekimo, nau
jų kūrybinių jėgų ir daug 
sveikatos Jūsų kilnioje veik
loje.

Donatas Rodą

UŽUOJAUTA
Mielai draugei 
Elenai Feiferienei,

Nors likimas nubloškė Ta
ve toli nuo Tėvynės, bet 
draugai, geri, nuoširdūs 
draugai, visuomet būna kar
tu laimėje ar nelaimėje.

Mirus tavo mylimai mamy
tei Marijai Auštrienei tolinto
je Argentinoje, liūdi kartu su 
Tavimi, tavo vyru Robertu, 
sunum Alfredu ir Tavo brolio 
Algimanto šeima.

Lai lengva Jai būna naujos 
tėvynės žemė ir lai nudžiugta 
skausmo ašaros nuo Jūsų 
veidų.

Vladislovą Bendoraitienė, 
dukra Rosita su šeima,1 ir 

Albina
Nešukaitytė-Kleponienė 

Kaunas

Sužeisti
I

beržai 1
Beržai jau šitiek metų šlamh 
ties užakėtais apkasais, 
jie mena’ vasarą neramią 
su kulkų švilpesiu kadais . . .
Į baltą liemenį įsmigę 
rūdyti niekad nenustos, — 
nebent kažkas, bedirbant 1

vygę, 
išims kulkas tas iš lentos. 
Nustebęs pavartys tarp pirštų 
ir vėl iš naujo prisimins, 
kaip sužeisti kareiviai miršta, 
prie degančių beržų

liemens. . .
Randėja medžių šakos kreivos: 
— Jaunuoli, ar nepamiršai — 
kai kovės beržas kaip kareivis, 
kareiviai grūmės kaip beržai?

BENJAMINAS
VASILIAUSKAS
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R KAIP PRIEŠ 200 METŲ 
JNGTINES VALSTIJOS?

ISTORINIAI BRUOŽAI

A. BIMBA

Labai gražus mirusiųjų 
pagerbimas Lietuvoje

A. GUClUNIEITS

Tylūs, šalti kapeliai, 
kiek neišdainuotų pavasarių 
ir vasarų slepiate jūs?
Jūs priglaudėt kaip šimtmetinius 
ąžuolus, pergyvenusius audras, 
liūtis ir speigus . . .

ŪNAI Amerikos Jungtinės Valstijos yra labai didele
4 šalis, labai didelė tauta, su 130 milijonų gyventojų.

.k vienam šiauriniam Kontinente ji apima 3,036,789 
etv. mylių plotą, o su kolonijomis—3,738,369 ketv. myl. 

f ai viena pačių didžiųjų šalių ir tautų visam pasaulyje.
Betgi Jungtinės Valstijos palyginamai tebėra visai jau

nutė šalis, daug, pavyzdžiui, jaunesnė už mūsų gimtinį 
kraštą Lietuvą, kuri savo gyventojais ir žemės plotu tarpe 
didžiųjų tautų tėra nykštukas. Kai Lietuva jau buvo la
bai garsi, kai lietuvių tauta jau buvo žinoma visuose civi
lizuotuose kampuose, šio didelio ir be galo turtingo sausže- 
mio dar nė žinoti europiečiai nežinojo. Amerika buvo at
rasta tada, kada didžiosios Lietuvos valstybės žvaigždė 
jau buvo pradėjus temti, būtent, pačioje pabaigoje pen
kioliktojo šimtmečio (1492 m.).

šis palyginimas parodo, jog tautos, kaip ir yiskas kita 
pasaulyje ir gamtoje,, nėra pastovi kokybė. Tačiau tautos 
“nemiršta”: jos tik “sutirpsta” arba susigeria į kitas tau
tas. Jų žmonės susimaišo su kitų tautų žmonėmis ir re
zultate mes turime “naują” tautą. Panašiai atsirado ši ame
rikiečių tauta, arba amerikiečiai, kaip pamatysime vėliau.

Kolumbus atrado Ameriką 1492. metais, bet dar gana 
ilgus metus europiečiai nei nesapnavo masiniai važiuoti 
čionai ir kurtis pastovų gyvenimą. Kaip istorija parodo, 
tiktai 1607 m. balandžio mėnesį anglų grupė, susidedanti 
iš 120 žmonių, pasiekė Šiaurinę Ameriką ir apsigyveno 
Jamestown, Virginijoje. O kiek ankstėliau ispanų grupė 
pribuvo ir apsigyveno ant tos vietos, kur dabar randasi 
St. Augustine, Floridoj.

Tuo būdu dar nėra nei viso pusketvirto šimto metų, kai 
Amerika prasidėjo užsiveisti europiečiais. O trys arba 
keturi šimtmečiai tautos gyvenime visai trumpas laiko
tarpis. Todėl Ameriką reikia vadint visai jaunute tauta— 
gal jauniausia tauta visam pasaulyje.

Bet Amerikos, kurią dabar vadiname Jungtinėmis Vals
tijomis, augimas ėjo pirmiau visoj žmonijos istorijoj ne
girdėtu tempu. Tuojau šis kontinentas virto europiečiams 
šviesiąja laimės žvaigžde. Antplūdis buvo be galo didelis. 
Vieni bėgo nuo ekonominio vargo, kiti nuo baisios politi
nės ir religinės priespaudos, treti sužavėti saldžių vilioji
mų, ketvirti—pralobti.

Mūsų žmonėse tebėra nemažai užsilikusio prietaro, būk 
ši tauta esanti išimtinai angliškos kilmės, tartum tiktai 
nelaimingai atitrūkus anglų tautos šaka. Pirmiausia to
dėl, kad čionai oficialinė kalba yra angliška. Antra, kad 
iki pat Pirmosios Revoliucijos (1776 m.) šį kraštą valdė 
Didžioji Britanija (Anglija) ir todėl čionai Anglijos kul
tūra naturališkai giliausia suleido savo šaknis ir išsiplėtojo.

Bet ši tauta nėra tik atitrūkus anglų tautos šaka. Ang
lija nepagimdė Amerikos. Amerikiečių tauta yra vaisius 
visų tautų ir rasių mišinio. Jokia kita tauta visam pasau
lyje neturi tokio sudėtingo pobūdžio. Kaipo tautos, ameri
kiečių gyslose teka kraujas visų tautų ir rasių.

O į Britanijos savinimąsi Amerikos labai puikiai atsakė 
tasai didysis sveturgimis patrijotas ir viso pasaulio liau
dies laisvės gynėjas Tomas Paine. Mat, anais senais lai
kais, prieš Revoliuciją, visur garsiai skambėjo propagan
da: “Anglija yra mūsų gimdytoja! Prieš savo motiną mes 
neturime teisės pakelti ranką!” T. Paine jau tada pareiškė:

“Tai dar didesnė gėda jos atsinešimui linkui Amerikos. 
Net ir žvėrys nekankina savo naujagimių, net ir laukiniai 
nekariauja prieš savo šeimas. Taigi, jei šis ’ tvirtinimas 
būtų teisingas, tai jis patarnautų prieš Angliją. Bet pasi
rodo, kad tai yra netiesa, arba tik dalina tiesa. Ta frazė 
gimdytoja šalis arba motina šalis buvo karaliaus ir jo pa
razitų jėzuitiškai priimta su žemos rūšies popiežiniu užma
nymu paveikti mūsų silpnybę ir laimėti mūsų simpatiją. 
Šis naujas pasaulis buvo prieglauda visiems persekioja
miems civilinės ir religinės laisvės mylėtojams iš visų 
Europos dalių. Čionai jie atbėgo ne nuo savo motinos 
švelnaus glamonėjimo, bet nuo baisūno žiaurumo. Tas 
tiesa ir apie Angliją: ta pati tironybė, kuri išvijo iš savo 
namų pirmuosius emigrantus, tebepersekioja jų palikuonis 
(ainius).”

Paimdamas Pennsylvanijos Koloniją už pavyzdį, Paine 
sakė: “Nė vienas trečdalis net ir šios provincijos gyven
tojų nėra angliškos kilmės.” Ir baigė jis: “Tuo būdu aš 
atmetu gimdytojos šalies arba motinos šalies frazę, taiko
mą tik Anglijai, kaip klaidingą, saumylingą, siaurą ir ne- 
prakilnią.”*

Išvakarėse Revoliucijos nuo vieno ketvirtadalio iki vie
no trečdalio Amerikos gyventojai buvo ne anglai. Jų buvo 
iš Vokietijos, Holandijos, Švedijos, Airijos ir kitų kraštų. 
Gi po Revoliucijai, imigracijai iš kitų kraštų labai padi
dėjus, Anglijos kilmės elementas proporcijonaliai pasidarė 
dar mažesnis.

Taigi, amerikiečiai esame ainiai visų tautų, visų rasių, 
visų žmonių iš visų kontinentų ir visų pasaulio kampų.

(Bus daugiau)
•Thomas Paine: Common Sense, sausio 10, 1776. Citata imta iš 

veikalo Thomas Paine—Selection from His Writings with Intro
duction by James S. Allen, pp. 29-30.

Antiperkūnijos 
debesys

Amerikiečių mokslininkei . nu* 
statė, kad plunksniniai debesys 
gali pastoti kelią perkūnijai. Mat, 
jie gerokai atvėsina Žemės pavir
šių, ir šis uebeįšildo apatinių at
mosferos sluoksnių. H tokių jši- 
lusių atmosferos plotų paprastai 
ir pradeda formuotis perkūnijos 
debesys.

Tyrinėjimai buvo atliokami lėk
tuvais. Ii lėktuvo laboratorijos 

specialiais prietaisais buvo matuo
jamas besiformuojančių plunksni
nių debesų (natūralių ir dirbtinių) 
šiluminis efektas. Kitu reaktyvi
niu lėktuvu 12 tūkst. m aukštyje 
tuo pačiu metu buvo daromas 
zigzagiškai in veršinis pėdsakas, 
stimuliuojantis plunksninių debesų 
atsiradimą. Kaip plunksniniai de
besys veikė tą pakreiktąjį pėdsa
ką? Jo temperatūra, praėjus va
landai po debesio susiformavimo, 
nukrito 15” — viršum atviros ly
gumos nebegalėjo susidaryti 
įšildyto oro stulpas, kuriame 
vykstanti intensyvi konvekcija 
paprastai ir sukelia perkūniją.

LAISVĖ

Mirusiųjų kapai papuošti gėlėmis ir ugnies liepsnelėmis.

Spalio švenčių proga Tary
bų Lietuvoje įsigyveno labai 
gražus, kasmetinis, masinis 
mirusiųjų pagerbimas: lap
kričio 1-2 dienose; visi respu
blikos gyventojai, su žydin
čiomis gėlėmis ir kitais pa
puošalais susirenka į arti
miausias kapines, papuošia 
kapus, pagražina jų aplinką, 
sako gedulingas prakalbas, 
liūdi ir pagerbia mirusius 
senelius, tėvus, brolius bei 
kitus artimuosius, nulenkia 
galvas prieš mirusius kitose 
šalyse ir prieš tuos, kurių 
kapų tą dieną niekas nelanko, 
nepuošia gėlėmis ir nelaisto 
ašaromis artimieji, kurių gal 
vienintelis paminklas šaltas 
kario šalmas. Veik visi miru
sieji pastatė paminklą žmonių 
širdyse, nes kiekvienas žmo
gus — išgyvenęs ilgesnį ar 
trumpesnį gyvenimo kelią, 
ką nors gero atnešė ir paliko 
gyviesiems.

Tarybų šalyje visi mirusieji 
labai brangūs. Jie buvo ypa
tingai reikalingi naujam gy
venimui, ir tie, kurie ištisas 
valandas dirbo mokslinėse la
boratorijose, ir tie, kurie 
triūsė kolūkių laukuose ar 
ant aukštų statybos pastolių. 
Ir tie, kurie mikliais pirštais 
virkdydavo smuiką, ir tie, 
kurių prakaitas įsigėrę į gim
tąją žemę. Jie mirė, kaip 
ąžuolai plačiai išbarstydami 
giles, kad jos išleidusios atža
las, tęstų nenutrūkstančią — 
žemės gyvybę.

Iškilmingas mirusiųjų 
pagerbimas Tabariškių 

kapinėse.
Ne tiek yra ant dangaus 
žvaigždelių, kiek našlaitė
liams išbyrėjo gailių ašarėlių, 
ant tėvelių kapelių.

Š. m. lapkričio 2 d. į Taba
riškių kapines (Kauno rajone) 
susirinko, su gėlėmis, apie 
trys tūkstančiai mirusiųjų gi
minių ir artimųjų.

Skambėjo gedulingi Šope

Lietuvos miškas. B. Aleknavičiaus nuotrauka

no maršai, Verdi ir Mocarto 
rekviem. Žavingai mirgėjo 
tūkstančiai žvakių liepsnelių.

Iškilmingai atžygiavo 
moksleivių eisena su gėlėmis 
ir liepsnojančiais fakelais.

Tylos minute jie pagerbė 
mirusiuosius ir stojo garbės 
sargybon prie įžymiųjų kapų.

Gedulingas prakalbas pasa
kė: A. Sakalauskas, V. Galec- 
kaitė, J. Kasperavičius ir A. 
Pakšys.

A. Sakalauskas kalbėjo: 
“Šiandien mes susirinkom pa
gerbti mirusiųjų: senelių, tė
velių, brolių bei kitų giminių 
ir tų, kurie žuvo Didžiojo 
Tėvynės Karo metu, neišvy
dę pergalės saliuto, ar nuo 
buržuazinių nacionalistų kru
vinų rankų,.

Atėjom pagerbti mirusiųjų 
tolimojo užjūrio ir kitų šalių 
tautiečių, kuriuos mirtis iš
plėšė iš gyvųjų tarpo.

Žemai nulenkiam galvas 
prie mirusiųjų kovų ir darbo 
didvyrių bei veteranų, prisie
kiame, kad ko velionys nesu
spėjo užbaigti, tai mes pada
rysime”.

Vanda Galeckaitė liūdnai 
tarė: “Šį vakarą prisiminkim 
ir žemai nulenkim galvas 
prieš tuos, kuriuos hitleriniai 
budeliai nužudė Aleksote, IX 
forte, Štuthofo ir kituose 
mirties lageriuose.

Jų artimųjų rankose šian
dien gėlės, bet nėra kapų, 
kur jas padėti.

Tokių daug tūkstančių.
Jie mirė, bet liko gyventi 

mumyse.
Jų atminimą šventai saugo

sime savo širdyse”.
Iki vėlyvo vakaro skambėjo 

gedulinga muzika, gailiai liū
dėjo daug žmonių, skaisčiai 
mirgėjo tūkstančiai žvakių 
liepsnelių, tarytum, kvietė 
gyvuosius neužmiršti miru
siųjų ir tęsti jų pradėtąjį 
žygi.

Didelio ūkio šeimininkė JONAVĄ ŽINO
Švarus, tarsi krištolas, 

Švenčionių rajono laukais 
vingiuoja Meros upelis — tai 
styga išsitiesęs, tai žalčio 
kilpa staiga nerdamas į slėpi
ningas miškų tankmes. Šio 
upelio vardu pavadintas tary
binis ūkis — vienas iš ekono
miškai stipriausių ir gražiai 
besitvarkančių Rytų Lietuvo
je, galintis būti pavyzdžiu 
kaimynams. Melioruojami ir 
gerai įdirbami laukai, kadais 
atsimokėdavę už sunkų žem
dirbio triūsą vos šešiais cent
neriais grūdų iš hektaro, da
bar brandina trigubai ir ke
turgubai didesnį derlių. 
Tvarkingos, soduose sken
dinčios žemdirbių sodybos su 
rūtų darželiais po langais 
traukte traukia praeivio akį.

Du dešimtmečiai — ne toks 
jau ilgas laiko tarpas. Tačiau 
jis jau spėjo pirmuoju sida
bru papuošti ūkio direktorės 
Eleonoros Blaževičiūtės plau
kus. Juk tie du dešimtmečiai 
paženklinti rūpesčiais, įtemp
tų darbu, nerimu dėl švieses
nio kaimo žmonių gyvenimo. 
Būtent, prieš dvidešimtį me
tų ji, jauna specialistė, atėjo 
čia vadovauti neseniai susi
kūrusiam “Raudonosios vė
liavos” kolūkiui. Vėliau, šį 
ūkį sujungus su kaimyniniu, 
buvo paskirta Meros tarybi
nio ūkio direktore, tapo maž
daug 4 tūkstančių hektarų 
šeimininke.

Įgimtas ir neblėstantis 
Eleonoros žvalumas, iš gim
tųjų Ignalinos apylinkių atsi
nešta meilė nuostabiai Aukš
taitijos gamtai, nuoširdiems 
ir darbštiems jo žmonėms 
padėjo jaunai merginai įleisti 
gilias šaknis šiose apylinkėse. 
Matyt, tuo galima paaiškinti 
direktorės sugebėjimą greit 
susidraugauti su paprastais 
kaimiečiais, su senais ir jau
nais, kalbančiais lietuviškai, 
lenkiškai, baltarusiškai. 
Eleonorai teko aplankyti dau
gelį iš 320 sodybų, išsimėčiu
sių net penkiolikoje kaimų, 
sužinoti žmonių džiaugsmus 
ir rūpesčius.

T. Žebrausko nuotrauka

Mokykla, apšvieta ir darbas
Kubos vadas Fidel Castro 

sako: “Mes tikime, kad jau
nas žmogus, kuris auga be 
jokio supratimo kaip kukurū
zai, vaisiai arba cukrus yra 
pagaminami, užaugs nežinė- 
liu apie pagrindinius gyveni
me dalykus”.

Šiais keliais žodžiais Castro 
apibūdina nūdienį socialisti
nės Kubos mokyklos vaidme
nį. Šis vaidmuo ypač svarbus 
kaimo mokykloms. Iš tikrųjų 
socialistinėje visuomenėje, 
sako Castro, žmogus turi būti 
visapusiškai apsišvietęs. Ko 
verta jam bus jo apšvieta, jo 
išsimokslinimas, jeigu jis jo
kio supratimo neturės apie 
tai, kaip ir iš kur atsiranda 
toks pagrindęs gyvenimo 
produktas kaip maistas, be 
kurio kol kas, dar joks gyvū
nas negali apsieiti?

Reikia pripažinti, kad šis 
supratimas apie mokyklos 
vaidme nį žymiūi skiriasi nuo 
supratimo, bendrai paėmus, 
šioje šalyje. Ypač vidurinėse 
ir aukštosiose mokyklose į 
fizinį darbą žiūrima su kažin

Ūkio ir rajono gyventojai 
ne kartą rinko Blaževičiūtę 
deputate į vietines Tarybas. 
Ši gabi žemės ūkio vadovė, 
gerai pažįstanti gyvenimą ir 
žmones, buvo taip pat išrink
ta Lietuvos TSR Aukščiau
siosios Tarybos deputate, at
stovavo ir atstovauja žemdir
bių interesams daugelyje res
publikos ir šalies organizaci
jų.

Neseniai su E. Blaževičiūte 
susitikome Vilniuje. Ji tik ką 
buvo grįžusi iš Berlyne vyku
sio Pasaulinio moterų kon
greso, į kurį buvo išvykusi 
tarybinės delegacijos sudėty
je. Ilgai kalbėti neteko. Di
rektorė skubėjo ūkio reika
lais, sakė, kad ruošiasi pasi
dalyti šio forumo įspūdžiais 
daugelio Lietuvos kolūkių, 
įmonių ir įstaigų moterų ta
rybose, papasakoti apie nau
jas pažintis, pasaulio moterų 
veiklą, siekiant lygybės, so
cialinės pažangos ir taikos. 
Jau gavusi pakvietimus iš 
Jurbarko, Palangos, Kauno, 
Radviliškio. . .

— Gal visko išpasakoti iki 
smulkmenų ir nebus įmano
ma, bet vienos didžios tiesos 
nepamiršiu priminti, — pasa
kė ji atsisveikindama. O, bū
tent, kad mes, tarybinės mo
terys, savo gimtųjų namų 
šeimininkės plačiausia pras
me, esame laimingiausios 
moterys ir motinos pasauly
je.

* * *
Trumpą pasakojimą apie 

šią gražią moterį, nešančią 
džiaugsmą ir grožį kitiems, 
galima būtų tuo ir užbaigti. 
Tačiau mažo komentaro pra
šosi ši E. Blaževičiūtės foto
nuotrauka, padaryta Meros 
apylinkėse. Eleonora vieno
dai puikiai valdo ir ristūną, ir 
automobilį. Nesunku supras
ti, kad po įtempto darbo, po 
tolimų kelionių malonu pa
sportuoti, malonu, kai žirgas 
neša akiai mielais laukais ar 
paupiais, kai gali valandėlę 
pabūti gamtoje pats su savi-' 
mi. J. Bagdanskis

kokiu pažeminimu, daromas 
griežtas skirtumas tarpe fizi
nio ir protinio darbo. Tuo 
tarpu, kaip matome, socialis
tinės Kubos mokykloje to 
skirtumo nedaroma, vienos 
rūšies darbas arba užsiėmi
mas nepriešpastatomas prieš 
kitos rūšies darbą. Siekiama, 
kad, kiek tik galima, jaunas 
žmogus suprastų abiejų rūšių 
darbo svarbą naujajame gy
venime. Tik toks žmogus, 
sako Kubos komunistai, bus 
visapusiškai apsišvietęs.

SKRAIDANČIOJI 
LĖKŠTĖ

Anglų firma „Džon Vest dizain 
aiošieits" pastatė bandyminį 
skraidomąjį aparatą, kuris savo 
forma panašus į „skraidančiąją 
lėkštę". Modelio skersmuo 10 m, 
jame įtaisyta keletas variklių, 
įmontuoti plastmasiniai helio ba
lionai. Bandomasis skridimas bus 
valdomas per radiją iš žemės. 
Jei bandymas pavyks, firma sta
tys komerciniam eksploatavimui 
230 m skersmens ir 800 t svorio 
„skraidančiąją lėkštę". Konstruk
toriai įsitikinę, kad ji pasieks 
160 km/h greitį ir paveš 1600 
keleivių bei 400 I krovinio.

3-ias puslapis

VISA ŠALIS
Paskutinėmis lapkričio die

nomis TSKP CK Generalinis 
sekretorius draugas L. Brež
nevas atsiuntė sveikinimą Jo
navos azotinių trąšų gamyk
los statybininkams, montuo
tojams, eksploatacininkams, 
visiems, kurie statė, atidavė 
naudoti ir įsisavino stambius 
mineralinių trąšų ir žaliavos 
trąšoms gamybos komplek
sus.

“Jūsų pasiaukojamo darbo 
dėka, — sakoma draugo L. 
Brežnevo sveikinime, — de
vintojo penkmečio metais mi
neralinių trąšų gamyba padi
dėjo daugiau kaip 2,5 karto. 
Per šį laiką šalies kolūkiams, 
ir tarybiniams ūkiams buvo 
patiekta apie penkis milijo
nus tonų didelės koncentraci
jos trąšų. Visa tai yra reikš
mingas indėlis į TSKP XXIV 
suvažiavimo priimtos žemės 
ūkio tolesnio vystymo pro
gramos įgyvendinimą”.

Palyginti nedaug laiko 
praėjo nuo tų dienų, kai 
TSKP CK ir TSRS Ministrų 
Taryba priėmė nutarimą pra
dėti ugdyti mineralinių trąšų 
gamybos pramonę Lietuvoje, 
tačiau praėję metai buvo ku
pini šaunių darbo laimėjimų. 
Pirmąją produkciją — amo
niako vandenį jonaviečiai 
ėmė gaminti 1965 m. Tais pat 
metais buvo pradėta statyti 
ir antroji gamyklos eilė — 
metanolo gamybos komplek
sas. Dar po penkmečio pir
mąją produkciją davė amo
niako ir karbamido, kiek vė
liau — amonio salietros ir 
silpnos amonio rūgšties ga
mybos kompleksai.

Ypač sėkmingi jonavie
čiams buvo šie, baigiamieji 
devintojo penkmečio metai . 
Birželio mėnesį buvo gauta 
pirmoji produkcija silpnos 
azoto rūgšties komplekse, o 
spalio 27 d. — devyniais 
mėnesiais anksčiau, negu bu
vo numatyta, pradėta gamin
ti nitrofoską. Tai labai efek
tyvios trąšos, į kurias įeina 
visos augalams gyvybiškai 
reikalingos medžiagos — azo
tas, kalis, fosforas.

Statybininkai ir eksploata- 
cinirtkai, plačiai dalyvaudami 
socialistiniame lenktyniavi
me, glaustais terminais su
montavo 20 tūkstančių tonų 
metalo konstrukcijų, 22 tūks
tančius kubinių metrų suren
kamojo gelžbetonio, montuo
tojai nutiesė apie 200 km 
vamzdynų ir daugiau kaip 
600 km kabelių. Nitrofoskos 
ir silpnos azoto rūgšties ga
mybos pajėgumai buvo stato
mi, remiantis naujausiais 
mokslo ir technikos pasieki
mais. Šioje didžiulėje staty
boje dalyvavo daugelio tary
binių tautų atstovai, įrengi
mai į Jonavą plaukė iš įvairių 
Tarybų šalies kampelių.

Paleidus nitrofoskos kom
pleksą, Jonavos gamykla ta
po viena didžiausių minerali
nių trąšų gamyklų Tarybų 
Sąjungoje.

Mūsų angliakasiai

Ir šiandien šios šalies kasy
klose darbas tebėra iš visų 
užsiėmimų pavojingiausias 
darbininkų sveikatai ir gyvy
bei. Jungtinė Angliakasiui 
Unija patvarkė, kad, pagal 
sutartį su anglies kompani
jomis, angliakasiai turi teisę 
atsisakyti eiti Į nesaugias 
kasyklas, ir kompanijos už tai 
negali jų bausti.



4-tas puslapis

Vartburgo pilis

Mieli draugai laisviečiai!
Rašau šį laišką užbaigęs 

kelių dienų kelionę po broliš
ką Erfurto sritį Vokietijos 
Demokratinėje Respublikoje. 
Su ta sritimi Tarybų Lietu
vos respublika draugauja jau 
tryliktus metus nuo 1963 m. 
balandžio. Tarp mūsų vyksta 
gyvas bendradarbiavimas 
įvairiose srityse, dažnai lan
komės vieni pas kitus, lietu
viškos parodos vyksta Erfur
te, o erfurtiečiai pas mus 
demonstruoja savo pasieki
mus ir meno kūrinius.

Kaip tik atvažiavau į Erfur
tą gruodžio 4 d., kada buvo 
atidaryta M. K. Čiurlionio 
paroda, suruošta VDR-TSRS 
draugystės rūmuose. Paro
doj paveikslų reprodukcijo
mis ir dokumentais bei nuo
traukomis buvo atvaizduota 
jo kūryba ir gyvenimo eiga. 
Visur sutikau žmonių, ta ar 
kita proga lankiusių Lietuvą, 
o kai kur sutikau mūsų tau
tiečių, besisvečiuojančių čia. 
Pavyzdžiui, Erfurte sutikau 
mūsų respublikinės bibliote
kos direktorių J. Jurgaitį, 
atvykusį ryšium su Čiurlionio 
paroda, Vilniaus 27-sios pro- 
fesinės-techninės mokyklos 
direktorių Vaičiūną ir jo ben
dradarbius Pauliukonį ir 
Aučėnaitę, lankiusius savo 
kolegas.

Dideli pakitimai
Esu jau buvęs Erfurte 1968 

metais, tad jau miestas pažįs
tamas. Bet kaip ir mūsų 
Vilnius, jis žymiai pasikeitęs 
— senamiesčio namai moder
nizuojami iš vidaus, pagraži
nami iš lauko, o šiaurės ir 
vakarų linkui miestas plinta 
naujomis statybomis. Jau 
išaugę didžiuliai 11 aukšto 
namų blokai, o statomi vis 
nauji.

Įdomu buvo pamatyti čia 
naują Vilniaus gatvę, kurioje 
jau baigiamas statyti svetai
nių kompleksas pavadinimu 
“Vilnius”. Čia bus restora
nas, užkandine, kavinės ir 
svetainės. Kaip žinoma, Vil
niaus Lazdynuose jau prieš 
kelis metus įrengtas restora
nas “Erfurtas” to paties pa
vadinimo gatvėje.

Pažymėtina, kad Erfurtas 
draugauja ne tik su Vilniumi, 
bet ir su Bulgarijos miestu 
Loviču, Lenkijos — Lodze, 
Čekoslovakijos — Banska 
Bistrica, su Vengrijos miestu 
Gyor bei su Gyor-Sopron sri
timi. Tad srities partinio ko
miteto užsienio skyriaus ve
dėjas, mielas draugas Riudi- 
geris Jagušas turi daug dar
bo. Tačiau jis atrado laiko 
lydėti mane beveik visoje 
šioje kelionėje.

Susipažinimas su apylinke
Man įdomu buvo susipažin

ti plačiau su Erfurto sritimis, 
tad kasdien išvykdavom į 
vieną ar kitą miestą. Pirmoji 
kelionė atvedė į Apoldą, 
miestą su 40 tūkstančių gy
ventojų. Apžiūrėjome didoką 
trikotažo gamyklą, kurioje 
dirba apie 2,100 darbininkų ir 
tarnautojų. Trikotažo, mėgs
tu apdarų gamyba yra tradi
cinė Apoldos apskrityje. Se
niau čia veikė daugiau kaip 
100 smulkių trikotažo gamy
klėlių, kurios perėjo į valsty
bės rankas, o buvę savininkai 
daugiausiai liko šių įmonių 

vadovais, už nusavintas įmo
nes gavę atlyginimą. Dalį 
įmonių sujungė, bet ir dabar 
jų yra 30 su darbininkų skai
čiumi nuo 30 ligi 300.

Mūsų lankytoji trikotažo 
įmonė yra viena didžiausiųjų 
VDR-je. Per metus joje pa
gaminama apie pustrečio mi
lijono viršutinių mėgstu mo
teriškų, vyriškų ir vaikiškų 
gaminių vienetų. Įmonės di
rektorius Krameris smulkiai 
aprodė visą gamybos proce
są. Dirbančių 90°/o čia sudaro 
moterys. Prie įmonės veikia 
prof-techninė mokykla su 500 
mokinių, kurie įmonėje išeina 
praktiką. Dar Apoldoje ap
žiūrėjome vietos įžymybę — 
varpų muziejų, kurs laikomas 
vieninteliu ne tik Vokietijoje.

Įdomi ekskursija buvo į 
Miulhauzeną, gyvuojantį jau 
1,200 metų, kaip ir keli kiti 
Erfurto srities miestai. Šie
met buvo atžymėtos žinomo
jo vokiečių valstiečių karo 
450 metų sukaktuvės. Miul- 
hauzenas buvo žymus to suki
limo centras, nes čia veikė jo 
vadas evangelikų kunigas To
mas Miunceris, čia buvo lieja
mos patrankos valstiečių ka
riuomenei. Savo laikotarpiui 
tas valstiečių sukilimas ir 
Tomo Miuncerio iškeltoji po
litinių ir socialinių reformų 
programa turėjo pažangią 
reikšmę. Svarbiausi tos pro
gramos reikalavimai — val
džia liaudžiai, o žemė — 
tiems, kas ją dirba, visų 
žmonių lygybė — įkūnyta tik 
Vokietijos Demokratinei 
Respublikai įsikūrus. Kaip ži
noma, valstiečių sukilimas 
buvo feodalų žiauriai numal
šintas, o Tomui Miunceriui 
nukirsta galva.

Meno ir mokslo 
Karifėjų miestas

Buvo įdomu pamatyti jau 
pažįstamą Veimarą, šiemet 
atšventusį savo 1,000-metį. 
Tas garsusis Gėtės, Šilerio, 
Kranacho, Listo, Herderio ir 
kitų meno ir mokslo korifėjų 
miestas ta proga gražiai pasi
puošęs. Geležinkelio stotis, 
kuri ilgai stovėjo apleista, 
dabar suremontuota ir dailiai 
išdažyta. Gražiai išdažyti se- 
namiečio namai atrodo kaip 
žaisliukai. Naujai pasipuošę 
senieji namai, kuriuose gyve
no Gėtė ir Šileris, plačiai savo 
poezija ir dramaturgija išgar
sinę vokiečių tautą. Apie jų 
abiejų draugystę liudija ben
dras paminklas, stovįs prie
šais Veimaro teatrą. Tas 
teatras garsus ne tik savo 
meno kūryba, bet ir svarbiu 
politiniu įvykiu — 1919 me
tais Steigiamojo Susirinkimo 

čia buvo paskelbta Vokietijos 
buržuazinė respublika ir 
priimta jos konstitucija. Ne 
veltui laikotarpis nuo 1919 
metų ligi Hitlerio režimo pra
džios 1933 m. vadinamas Vei
maro respublikos laikotarpiu.

Netoli Veimaro ant kalno 
matyti aukštas paminklas. 
Tai — Buchenvaldo memoria
lo bokštas, primenąs apie 
liūdnus ir žiaurius vokiečių 
istorijos puslapius. Nacizmo 
laikais Buchenvaldo koncen
tracijos stovykloje buvo kali
nami šimtai tūkstančių žmo- 

| nių, iš kurių nužudyta apie 65 
tūkstančiai. Čia nušautas ir 
Vokietijos komunistų vadas 
Ernstas Telmanas.

Aukštas žemės 
ūkio lygis

Erfurto sritis pasižymi 
aukštu žemės ūkio lygiu. Vi
dutinis grūdų derlius norma
liais metais pasiekdavo 44 
centnerių (po 100 kilogramų) 
iš hektaro. Šiemet del oro 
sąlygų derlius kiek mažesnis 
— vidutiniai 39 centeriai. 
Įdomu buvo vakar aplankyti 
žymiausią specializuotą pieno 
ūkį Berlštete, kuris yra že
mės ūkio kooperatyvo “Vor- 
warts” (“Pirmyn!”) centru. 
Jo pirmininkas Kari Tomas 
mano senas pažįstamas, nes 
jis 1965 m. lankėsi Lietuvoje 
ryšium su respublikos 25- 
mečiu kaipo delegacijos na
rys. Turėjau nustebti, suži
nojęs, kad ūkyje virš 4,400 
melžiamų karvių su 5,000 
kilogramų vidutinio metinio 
primelžio. Viso ūkis per me
tus teikia 17 milijonų kilogra
mų pieno ir aprūpino 80°/o 
pieno poreikio Erfurto mies
tą. Apžiūrėjome ne tik milži
niškas karvides ir mechani
zuotąjį aptarnavimą bei mel
žimą “karuselėje” po 40 kar
vių iš karto, bet ir šio kaimo 
vidurinę mokyklą su 760 mo
kinių, kultūros namus, di
džiulę krautuvę jūsiškio “su
permarket” tipo su įvairiau
siomis prekėmis.

Šis tas ir iš istorijos
Šiandien su senu pažįstamu 

Viliu Kriugeriu gilinomės į 
istorijos įvykius iš tolimos ir 
artimesnės senovės. Pir
miausia nuvykome į Gotą. 
Apie tą miestą žinojau tiek, 
kad čia seniau buvo leidžiami 
kalendoriai su visų monarchų 
giminės sąrašu ir genealogi
ja, o taip pat čia įvyko socia
listų suvažiavimas, priėmęs 
“Gotos programą”. Kaip tik 
nuo tos programos priėmimo 
1875 metais šiemet sukako 
100 metų.

Tad pirmiausiai nuvykome 
į buvusio viešbučio namus, 
kuriuose įvyko tas suvažiavi
mas, skirtas Vokietijos So
cialdemokratų Darbininkų 
Partijos susijungimui su Ben
drąja Darbininkų Sąjunga, 
buvusia dešiniosios pakraipos 
(“lasaliečių”) įtakoje. Čia 
įrengtame muziejuje parody
ta vokiečių darbininkų kova 
prieš buržuaziją ir tarpusa- 
viai ginčai socialistiniame ju
dėjime bei Markso ir Engelso 
įtaka kovoje už revoliucinę 
socialdemokratijos liniją.

Nors “Gotos programa” tu
rėjo reikšmę anų laikų sąly
gomis, bet joje buvo daugiau 
liberalizmo, negu revoliucin
gumo elementų. Todėl Mark-
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sas paskęlbė savo žinomąjį 
straipsnį “Gotos programos 
kritika”. Tos kritikos įtakoje 
vėliau, 1891 m. priimta “Er
furto programa”, kurioje pa
sisakyta už revoliucinį kelią 
kovoje už valdžią. Muziejuje 
atvaizduotos tolimesnės dar
bininkų klasės kovos ligi Vo
kietijos Demokratinės Res
publikos įkūrimo ir jos su
klestėjimo bei pačios pažan
giausios vokiečių žemėje pro
gramos įvykdymo.

Paskui nuvykome į Eizena- 
chą, žymų ne vien tuo, kad ir 
čia buvo priimta pati pirmoji 
socialistų “Eizenacho progra-' 
ma” 1869 m., bet ir savo 
žymiu pramonės išvystymu. 
Čia didelė automobilių gamy
kla, kurioje gaminamos 
“Vartburgo” tipo automaši
nos. Tačiau nebeturėjau laiko 
ją aplankyti. Pasitenkinom 
apžiūrėję senąją Vartburgo 
pilį, pastatytą 10-me šimtme
tyje. Šioji pilis garsi tuo, kad 
joje apie 10 mėnesių gyveno 
protestantizmo skelbėjas 
Martynas Liuteris, pasislė
pęs nuo persekiotojų popie
žiaus tarnų. Tai įvyko 1521 
metais. Būdamas Vartburgo 
pilyje, Liuteris vertė į vokie
čių kalbą bibliją. Apie tą 
istorinį įvykį primena vienas 
kambarys su M. Liuterio ir jo 
žmonos portretais ir didele 
atversta biblija. Šiaip gi dau
gelyje pilies kambarių ekspo
natai ir viduramžio dailės 
amatų ir meno kūrinių. Žy
mėtina pilies salė, kurioje 
19-jo šimtmečio pradžioje tel
kėsi patriotiniai studentai ir 
profesoriai, pasiryžę kovoti 
už feodalizmo liekanų likvida
vimą Vokietijoje. Pilis stovi 
kalne, aukštai viršum Eize
nacho ir iš jos matyti tolimi 
Tiuringijos miško plotai.

Eizenache dar pabuvojome 
Johano Sebastiano Bacho me
moriale, kur įrengtas šio į- 
žymiojo vokiečių kompozito
riaus muziejus, nes šiame 
mieste jis gimęs. Be ekspona- 
tų, vaiduojančių Bacho gyve
nimą ir kūrybą, surinkti įvai
rūs jo laikų muzikos instru
mentai. Mus lydėjusi muzie
jaus direktorė L Domizloff ne 
tik aprodė muziejų, bet ir 
senais klavesinais ir vargo
nais pagrojo Bacho kūrinius. 
Priešais muziejų stovi kom
pozitoriaus paminklas.

Erfurte net du kartus teko 
pasimatyti su Socialistinės 
Vieningosios Partijos srities 
komiteto I sekretoriumi Aloi- 
zu Broitigamu, geru pažįsta
mu, daug kartų buvusiu Lie
tuvoje, nuoširdžiu mūsų 
draugu. Jis visada džiaugiasi 
susitikimais su lietuviais ir 
domisi mūsų respublikos lai
mėjimais. ,

Tai buvo man įdomi ir 
naudinga kelionė, nes ■ kaip 
tik ruošiu savo antrąją “Ke
lionių knygą” ir noriu plačiau 
parašyti apie taip artima ta
pusia Erfurto sritį.

Būkite sveiki, mieli drau
gai! Nuoširdžiai linkiu sveika
tos ir gerovės bei sveikinu su 
ateinančiais Naujais 1976 me
tais! Justas Paleckis
Erfurtas, 
1975.12.9.

Baisi nelaimė 
kasykloje

New Delhi, Indija. — Čia 
gautas pranešimas, kad Indi
jos šiaurrytinėje dalyjo vie
noje anglies kasykloje už
griuvo 700 angliakasių. Bijo
ma, kad visi bus žuvę! Tai 
didžiausia tos šalies kasyklų 
istorijoje nelaimė.

Montreal, Canada. — Per 
kalėdas priemiestyje Carter
ville kilęs gaisras 80 šeimų 
padarė benamėmis. Ant lai
mės, niekas nežuvo.

Newport, Tenn. — Gruo
džio 25 d. viename naktinia
me klube įvyko susišaudy
mas. Keturi žmonės nudėti 
ant vietos, o kiti du rimtai 
sužeisti.

Penktadienis

Lietuvos mokslinio tyrimo instituto Dūkšto bandymų 
stoties mokslininkai eksperimentiniame ūkyje, taip pat 
laboratorijose atlieka tyrimus, kurių tikslas — nustatyti 
žemdirbystės sistemą kalvotam reljefui. Tokie plotai sudaro 
didžiąją dalį dirbamos žemės Rytų Lietuvoje.

Vyresnysis mokslinis bendradarbis žemės ūkio mokslų 
kandidatas Br. Gedvilas ir agronominių analizių laboratori
jos vedėja G. Vasiliūnienė bandymų metu.A. Palionio nuotr.

Fašizmas smerktinas visur
V. BOVINAS

Visos reakcinės jėgos suki
lo prieš Jungtinių Tautų Or
ganizaciją, kuri po antrojo 
pasaulinio karo buvo įkurta 
saugoti taiką pasaulyje. Ke
liamas didžiausias triukšmas 
spaudoje, gatvėse ir net JAV 
Kongrese. Kodėl? Štai kodėl: 
Jungtinių Tautų Asamblėja 
didele dauguma balsų (72 
prieš 35) spalio 17 priėmė 
rezoliuciją kurioje pasmerkė 
sionizmą kaip rasinės ir tauti
nės diskriminacijos ideologi
nę formą. Kitaip sakant, pa
smerkė Izraelio agresiją 
prieš arabų tautas Palestino
je.

Žinoma, reakcija, fašizmas 
neturi ribų melui ir apgaulei. 
Prapliupo propaganda, būk 
ta rezoliucija yra ataka prieš 
visą žydų tautą. Tai melas. 
Juk rasinė ir tautinė diskri
minacija yra imperializmo ag
resijos vaisius, mažųjų tautų 
pavergimo rezultatas. Tad ir 
sionizmas yra smerktinas 
kaip reakcinė imperializmo 
kopija. Prieš sionizmo reakci
nę ideologiją kovoja pačių 
žydų tautos pažangioji inteli
gentija ir darbo liaudis. Pa
vyzdžiui, Jeruzalės universi
teto profesorius L Šachakas 
neseniai išleido knygą: “Iz
raelio valstybės rasizmas”, 
taip pat ir amerikietis H. 
Lumer (“Jewish Affairs” ir 
anglų kalba “Political Af
fairs” leidinių redaktorius ir 
kiti) plačiai rašo prieš sioniz
mą, kaip nacionalistinį fašiz
mą.

Neatstovauja liaudies
Sionizmas niekad nebuvo ir 

nėra žydų liaudies bei tautos 
interesų atstovas. Jo istorija 
prasidėjo praėjusio šimtme
čio pabaigoje. 1897 metais 
Bazelyje (Šveicarijoje) susi
rinko buržuaziniai žydų na
cionalistai ir įkūrė “Pasaulinę 
sionistų organizaciją”. Vy
riausiu jos tikslu paskelbė: 
“Iš viso pasaulio žydus per
kelti į Palestiną ir ten sukur
ti žydų valstybę”. Tačiau de 
fakto Izraelio valstybė pradė
jo egzistuoti tik po antrojo 
pasaulinio karo, būtent 1948 
metais.

Kaip valstybę, Izraelį pri
pažino Tarybų Sąjunga ir 
kitos socialistinės valstybės. 
Žinoma, tūkstančiai žydų sio
nistų atvyko į Palestiną iš 
įvairių pasaulio šalių savos 
valstybės kūrimo tikslais. 
Žydai, kaip ir kitos tautos, 
turi teisę išlaikyti sąvąją val
stybę. Bet sionistinė Izraelio 
valdžia naująją valstybę pa
vertė kitų tautų teisių nelais
ve. Tai faktiškai nušviečia 
minėtos knygos autorius, ku
rios ištrauką duoda Vilniaus 
“Tiesa”. Autorius įtikinamai 
parodo, kaip brutališkai Izra
elio valdovai diskriminuoja 
nežydus Palestinoje. Jis ci
tuoja pirmojo Izraelio valsty
bės švietimo ministro Banio- 
no Dinuros programinę kal
bą, kurioje jis pasakė:

“Mūsų šalyje yra vietos tik 
žydams. Mes pareiškiame

arabams: “Pasitraukite”, — o 
jeigu jie nesutiks, priversime 
jėga. Mes juos mušime, spar
dysime į nugarą, bet priver
sime pasitraukti”. O apie Iz
raelio valstybę L Šachakas 
rašo: “Visa tai, kas rašoma ar 
kalbama apie Izraelį už jo 
ribų, turi vieną labai didelę 
spragą: ignoruojamas faktas, 
kad Izraelio valstybė nei teo
riškai, nei faktiškai nėra iz
raeliečių valstybė”. Vadinasi, 
sionistai atėjo į Palestiną 
kaip interventai į kitų žmonių 
šalį, — “išvaryti” ir “spardy
ti” jos gyventojus.

Jo politika okupuotose 
teritorijose

Izraelio valdžia okupuotose 
teritorijose įvedė nuostatus, 
rašo autorius, “kurie drau
džia gyventi nežydams. 
Jiems neleidžiama statyti 
šiuose rajonuose namų, nuo
moti butų, pradėti verslo”. 
Rašytojas pastebi: “Šie įsta
tymai tuo žiauresni, kad di;. 
džioji dalis žemių, kurioms 
taikomos diskriminacinės tai
syklės, priklauso palestinie
čiams, kurie Izraelyje oficia
liai priskiriami prie nežydų ir 
iš kurių šios žemės buvo 
atimtos”. Prie to, naudojama 
masinė, moralinė diskrimina
cija, vadinama “baudomis”, t. 
y. užpuolimai ant nežydų gy
ventojų, jų namų ir šeimų. 
Pats rašytojas buvęs liudi
ninku, kaip jam matant buvo 
nežydai, jų moterys, vaikai, 
seneliai ir invalidai užpuolami 
ir išmesti iš jų namų į gatvę.

Vadinasi, Izraelio sionistai, 
kaip tikri fašistai, vykdo poli
tinį ir ekonominį terorą prieš 
Palestinos gyventojus. Izrae
lio okupuotose teritorijose vi
siškai uždraustos ne tik poli
tinės partijos, bet ir kitos 
organizacijos — profsąjungų, 
studentų, kultūros, švietimo 
ir kitos. Palestiniečiams 
draudžiama streikuoti ar 
ruošti protesto sueigas. Sa
koma, jog žemė, kuri dar 
nežydų valdoje — “tai dar 
neišvaduota”.

Kaip matome, sionizmas 
vykdo imperialistinę rasinę 
agresiją. Tai rodo ir Izraelio 
valdžios tarptautinė politika. 
Gerai žinoma, kad Izraelio 
valdžia rėmė fašistinį Thieu 
režimą ir JAV imperializmo 
intervenciją Vietname. Ame
rikoje sionistai bendrauja su 
aršiausiais reakciniais rasis
tais, kaip Buckley, Reagan, 
Moynihan ir kitais. Izraelio 
valdžia remia rasizmą Pietų 
Afrikoje ir kruviną fašizmą 
Čilėje.

Izraelio okupuotose terito
rijose sadistai, sakoma, tik 
Jeruzalėje diskriminacijos 
tikslais sugriovė 153 arabų 
namus, o visoje Palestinoje 
prievarta sudegino ar sugrio
vė 7,500 nežydų namų, kad jų 
gyventojai būtų išvaryti iš 
savo tėvynės. Šiuo metu 
(gruodžio pradžioje, 1975) Iz
raelio karo lėktuvai metė de
strukcijos bombas and Leba- 
nono valstybės namų ir žmo-

Sausio (Jam

nių. Desėtkai žn 
ta ir sužeista — ji 
griuvėsiais. Žinc 
kriminališkas akta 
praeiti be pasaulin 
to. Jungtinių Tau 
blėja pasmerkė Izr. 
džią 84 balsais prieš 
rezoliucija reikalauja 
raelio valdžia pasitra 
visų 1967 metais ok. 
teritorijų. Raginamos 
valstybės sulaikyti milit 
ir ekonominę paramą Izr. 
valdžiai. O Palestinos i. 
laisvinimo Organizaci. 
priimta į Jungtinių Tautų 
Saugumo Tarybą apginti sa
vo teises.

Nesiskaito su nutarimais
Tačiau Izraelio valdžios at

stovas, žinoma, su JAV at
stovu priešakyje, atmeta pa
saulinės organizacijos tari
mus, kurie smerkia Izraelio 
ginkluotą agresiją. Ir tai su
prantama. Pats Izraelis, kaip 
valstybė, tik virš 3 milijonai 
gyventojų prieš desėtkus mi
lijonų arabų tautų. Vadinasi, 
sionistinė Izraelio valstybė 
dabartiniu laiku yra tik Ame
rikos imperializmo ginkluotas 
kumštis. Bet kur veda impe
rialistinio ginklo politika? 
Juk tai akstinimas ir arabų 
tautoms ginkluotis prieš gin
kluotą agresiją. Tai kelias į 
katastrofą, o ne į taiką pa
čiam Izraeliui. Taika — tai ne 
ginklas, o tautų ir valstybių 
bendravimas. Sionizmas — 
yra diskriminacija pačių žydų 
tautoje. Jo ideologiją, štai, 
kaip nušviečia R. Grojeris:

“Tad nenuostabu, kad Iz
raelyje, kur vyrauja rasistinė 
sionizmo dvasia, netgi pati 
“išrinktoji” tauta skirstoma į 
“aukštesniuosius” ir “žemes
niuosius” žydus. Pirmiesiems 
priklauso vadinamieji “sa- 
bros” — žydai, gimę Izraely
je, ir “aškenaziai” — išeiviai 
iš Vakarų Europos ir Ameri
kos; prie antrųjų priklauso 

.“^ef^rdai” — Azijos (juodieji) 
žydai, t^ip pat, iš Rytų Euro
pos šalių. Be to, kaip jau 
buvo sakyta, žydai skirstoma 
į “tikruosius”, gimusius iš 
žydo ir žydės ir “netikruo
sius”, gimusius iš mišrių san
tuokų. “Žymesniesiems” ir 
“netikriesiems” žydams tai
komos visokiausios diskrimi
nacinės priemonės beveik vi
sose šalies politinio, visuome
ninio ir ekonominio gyvenimo 
srityse” (“Tiesa”, 1975, gruo
džio 2).

Tačiau visa tai, kas pasaky
ta apie sionizmą, negalima 
taikyti visai žydų tautai. Sio
nizmas, kaip fašistinė ideolo
gija, yra smerktinas visose 
tautose ir šalyse. Tai ideolo
gija, kuri artima nacizmui, ji 
tarnauja ir antisemitizmui, 
kuris kartais randa atgarsio 
ir tarpe pažangiųjų žmonių. 
Ne be reikalo prieš sionizmą 
kovoja ir Izraelio Komunistų 
partija.

giliai apsnigę
aš gimiau 
kovo dieną 1932-siais 
Karceviškėm vadinosi kaimas

priimti mane ateinančią 
mano molinai
padėjo mano senelė

kol abi moterys 
kamavosi su manim
virš kaimo krito sniegas

Įsupusi mane 
j skepetas 
mano senelė 
dėkojo dievui

tyliai alsavo
mano mieganti motina 
giliai apsnigę 
buvo keliai 
ir saulė 
be šilumos 
žvelgė žemyn 
Į mano senelę 
ir mane

Aldona Gustas
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Mike Glick — dainininkas 
ir dainų kūrėjas, taipgi dien
raščio “Daily World” kolekty
vo narys. Jis dalyvavo nese
niai įvykusiame Tarybų Są

jungos gražiajame Sochi 
mieste Tarptautiniame Festi
valyje ir laimėjo trečią dova
ną. Festivalyje buvo daly- 
vautojai iš 20 šalių.

St. Petersburg, Fla.
Gruodžio 6 d. LSC salėje 

įvyko LDS 45 kp. priešmeti- 
nis susirinkimas. Pradėjo 
kuopos pirmininkė Adelė Pa
kalniškienė, pravedė Juozas 
Šarkiūnas. Kuopos valdyba 
pateikė išsamius raportus. 
Pirm. A. Pakalniškienė pa
brėžė, kad lapkričio mėnesį 
kuopos renginiai buvo pasek
mingi, turėjom gražios publi
kos. Taip pat priminė, kad 
šiandien bus renkama kuopos 
valdyba 1976 metams.

Al. Aleknienė skaitė laišką 
iš Miami. Rašo V. Bovinas. 
Miamiečiai siūlo pakviesti iš 
New Yorko filmininkę Salo
mėją Narkėliūnaitę, bendrai 
su 45 kuopa. Kaip žinoma, S. 
Narkėliūnaitė praėjusią vasa
rą lankėsi T. Lietuvoje ir 
susuko naują filmą Dainų ir 
šokių festivalyje. Susirinki
mas apdiskusavo pasiūlymą 
ir nutarė bendrai su Miamio 
75 kuopa pakviesti S. Narkė- 
liūnaitę su filmaiš.

Finansų sekr. Julė Andriu
lienė pateikė kuopos finansų 
stovį. Iždininkas P. Alekna 
sutiko su skaitline. Iš rengi
mų komisijos raportą pateikė 
P. Alekna ir P. Mockapetris. 
Visi raportai priimti.

Povilas Alekna priminė, 
kad kaip kasmet per “Vilnį” 
ir “Laisvę” reikalinga pa
sveikinti su Naujais Metais 
mūsų pažangiąją visuomenę. 
Pasiūlymas priimtas. Susi
rinkimas paskyrė abiem laik
raščiam po $25. Taipgi šven
čiu progą nutarta pasveikinti 
kuopos vardu su dovana cho
ro mokytoją Adelę Pakalniš
kienę ir pianistą Walterį Žu
ką.

1976 metams kuopos valdy
ba perrinkta: pirmininkė 
Adelė Pakalniškienė, proto
kolų sekr. Aldona Aleknienė, 
finansų sekr. Julė Andriulie
nė, iždininkas Povilas Alek
na, knygius Justas Stanči
kas, korespondentai — “Lais
vės” V. Bunkienė, “Vilnies” 
V. Budronienė.

Kuopos finansų knygas pa
tikrinti sutiko J. Šarkiūnas, 
J. Kelleris ir Justas Stanči
kas.

Susirinkimą pabaigus, šei
mininkės pateikė pietus. Pie
taujant. Aldona Aleknienė —» 
sveikino svečius, dėkojo už 
atsilankymą. Svečiai papra
šyti susipažinti su mūsų pu
blika.

Po pietų dainavo solistė 
Ona Stelmokaitė, Larry 
Strack ir Dainos Mylėtojų 
choras. Vadovavo Adelė Pa
kalniškienė, pijaninu akom- 
ponavo Walteris Žukas.

Po to sekė šokiai.

Klubo veikla
Gruodžio 13 d. LSC salėje 

įvyko Klubo priešmetinis su
sirinkimas. Jį pravedė klubo 
prez. V. Bunkus.

Pirmiausia valdyba pateikė 
raportus. Kalbėjo V. Bunkus. 
Pranešė, kad lapkričio mėne
sį klubas turėjo daug išlaidų, 

nes reikėjo apmokėti įvairias 
mokestis. Daug kainavo ir 
kiti namo patvarkymai. Taip
gi pranešė, kad jau paruoštos 
klubo nariams pažymėjimo 
kortelės.

V. Bunkus taip pat pasiūlė, 
Švenčių proga pasveikinti 
klubo vardu su dovana choro 
mokytoją Adelę Pakalniškie
nę ir pijanistą Walterj Žuką.

V. Bunkus dėkojo Pranui 
Budroniui už sutvarkymą vir
tuvės stalų. Taipgi dėkui P. 
Mockapetriui ir P. Budroniui 
už sutvarkymą salėje nuo
traukų.

Viceprezidentas Walteris 
Dubendris ir direktoriai už- 
gyrė V. Bunkaus raportą.

Tillė Lukienė pateikė klubo 
finansų raportą. Iždininkas 
Jonas Rūbas sutiko su skaitli
ne.

Iš rengimų komisijos ra
portą pateikė P. Mockapetris 
ir P. Alekna. Visi raportai 
priimti.

Aldona Aleknienė pranešė, 
kad per ją Ona Straukienė 
įamžino į klubą su $100 buvu
sį žymų veikėją (mirusį Joną 
Vilkelį. Ačiū Aldonai už pas
tangas.

Klubo valdyba ir direkto
riai sutiko dirbti ir ateinan
čiais 1976 metais. Susirinki
mas visus užgyrė. Preziden
tas Valys Bunkus, viceprezi
dentas Walteris Dubendris, 
protokolų sekr. Aldona Alek
nienė, iždininkas Jonas Rū
bas. Finansų sekretorė Tillė 
Lukienė atsisakė iš pareigų, 
tai jas vieton išrinkta Adelė 
Pakalniškienė. Direktoriai: 
Juozas Šarkiūnas, Povilas 
Alekna, Juozas Kelleris, Juo
zas Bakšys ir Pranas Bunkus.

Korespondentės “Laisvės” 
V. Bunkienė, “Vilnies” V. 
Budronienė.

Juozas Bakšys sutiko pa
gelbėti šeimininkei M. Raš- 
kauskienei sutvarkyti maisto 
pirkimo skaitlines.

Susirinkimą pabaigus turė
jome pietus. Po pietų buvo 
šokiai. Publikos buvo daug. 
Visi popietę praleido geroji 
nuotaikoje.

V. Bunkienė

Kuo užgerti 
vaistus

Vieni vaistus pasiskanina sul
timis, kiti užsigeria pienu, arba
ta ar kava... Tarybinių mokslinin
kų atlikti tyrimai parodė, k<*d la
bai svarbu, kuo užsigeriami 
vaistai. Kaip rašo žurnalas „Klini- 
čoskaja medicina", rūgščios sul
tys stabdo skrandžio sulčių iš
siskyrimu, tųp pačiu ir vaistų įsi
savinimą.

Drauge su tetraciklinu išgėrus 
pieno ar suvalgius varškės, labai 
susilpnėja šių vaistų poveikis, 
nes skrandyje tetraciklinas ir kiti 
jam giminingi antibiotikai sudaro 
netirpstančius junginius su kalciu, 
kurio yra piene ir pieno produk
tuose.

Vaistams patekti j organizmą 
trukdo ir cukrus. Ypač kenksmin
ga gerti vaistus su alkoholiu, nes 
pastarasis padidina kai kurių pre- 

■ paratų toksiškumą.
Tad gedauja vaistus užsigerti 

vandeniu.

LAISVĖ

Naujo žmogaus gimimas
Tarybų Lietuvos, kaip ir 

visos plačiosios mūsų šalies 
darbo žmonės šiemet iškil
mingai mini 58-ąsias Didžio
sios Spalio socialistinės revo
liucijos metines. Ir taip jau 
pas mus priimta, kad didelių 
Švenčių progomis mes minti
mis perbėgame visą nelengvą 
socialistinės visuomenės vys
tymosi kelią, džiaugiamės pa
siektais laimėjimais, kalbame 
apie juos faktų ir skaičių 
kalba, lyginame juos su praė
jusiais dešimtmečiais. Visa 
tai, be abejo, yra teisinga ir 
natūralu.
Tas dar nepasako visos tiesos

Tačiau skaičiai ir faktai — 
tik dalis tiesos, atspindinčios 
tai, ką ir tegalima atspindėti 
skaičiais: plieno ar ketaus 
išlydymą, žemės dosnumą, 
naujus institutus, mokyklas, 
vaikų darželius, ligonines, 
sporto bazes — žodžiu — visa 
tai, kas sudaro mūsų socialis
tinės valstybės galią ir kas 
labai konkrečiai atsiliepia 
kiekvieno tarybinio žmogaus 
gyvenime, jo kasdieninėje 
buityje.

Aš nenoriu šiandien, žmo
nijos didžiosios šventės die
ną, kalbėti apie mūsų pramo
nės, žemės ūkio, mokslo, 
švietimo ar kultūros pasieki
mus — jie puikiai yra žinomi 
kiekvienam.

Šiandien norisi kalbėti apie 
naujos sandaros žmogų. Ir 
jeigu man reikėtų vienu saki
niu atsakyti, koks jis, tas 
žmogus, tai aš, ištarčiau štai 
ką: “Žmogus, pajutęs ir įver
tinęs savo žmogiškąjį orumą, 
ir yra socializmo sąlygomis 
išaugęs žmogus”. Būtent tuo 
ir skiriasi kapitalistinio ir 
mūsų socialistinio pasaulio 
žmogaus asmenybė: ten jis iš 
žmogaus daromas vergu, 
dažnai gerai apmokant jo 
darbą (jeigu toks yra), tei
kiant jo buičiai komfortą at
spindį, bet už visa tai negai
lestingai ir besąlygiškai pa
reikalaujant to, kas žmogui 
yra už vis brangiausia — 
atsakyti savo žmogiškojo 
orumo.

Pačios svarbiausios ir 
brangiausios teisės

Mūsų tarybinis žmogus su
pranta savo žmogiškąją vertę 
ir puikiai žino savo, kaip 
piliečio, teises. Pačias svar
biausias ir pačias brangiau
sias žmogui teises — į darbą, 
mokslą, poilsį.

Man teko daug pakeliauti 
po plačiąją Tarybinę šalį ir 
turėjau galimybę pats aki
vaizdžiai įsitikinti, kokios di
džiulės permainos įvykę žmo
nių sąmonėje ir kaip mes visi 
išmokome branginti žmogiš
kąjį orumą — ne tik savo, bet 
ir šalia esančio, dažnai netgi 
visiškai nepažįstamo piliečio. 
Tai tapo mūsų visuomenės 
gyvenimo norma, paremta ir 
išugdyta tarybinės valstybės 
Įstatymais.

Niekam ne paslaptis, kad 
mūsų šalyje yra privalomas 
vidurinis išsilavinimas, ir mi
lijoninė pedagogų, visuome
nės veikėjų, tarybinių bei 
partinių' darbuotojų armija 
deda visas pastangas, kad 
mūsų šalyje neliktų nė vieno 
nemokšos, nes tai yra vienas 
pagrindinių komunistinės vi
suomenės sukūrimo principų 
ir reikalavimų: žmonijos atei
tį lems šviesūs protai ir visa
pusiškai išsivysčiusios indivi
dualybės, sudarančios har
moningą visuomenę, puikiai 
suvokiančios tuos didžiuosius 
siekimus ir gerai žinančios 
kelius, kaip pasiekti savo už
sibrėžtą tikslą.

Man teko bendrauti su ne
gausiomis mūsų Šiaurės tau
tomis ir tautinėmis mažumo
mis, teko matyti, kaip vysto
si tų tautų kultūra, švieti
mas, kaip ugdomi nacionali
niai kadrai, kaip žingsnis po 
žingsnio einama tikru keliu į 
nacionalinės dvasios turinio 

turtinimą socialistinių ir ko
munistinių idėjų pagrindu.

Plačiausios galimybės 
dvasinio turinio plėtotei 
Didžioji mūsų revoliucija ir 

jos tąsa kiekvienai Tarybų 
šalyje gyvenančiai tautai su
darė kuo palankiausias sąly
gas ne tik nacionalinių gamy
binių ir ekonominių pajėgu
mų išvystymui, bet ir atvėrė 
plačiausias galimybes kiek
vienos nacijos dvasinio turi
nio plėtotei, o kartu su tuo ir 
kiekvieno atskiro individo ta
lentui bei sugebėjimui.

Tai liečia ir mano Lietuvą, 
kuri niekad anksčiau nebuvo 
tokia išsivysčiusi industriniu 
ar žemės ūkio pažiūriu, nie
kad anksčiau negalėjo pasidi
džiuoti tokia gausia šviesuo
mene ir kultūros lobiais, ko
kiais mes esame turtingi 
šiandien.

Niekam ne paslaptis, kad 
mūsų visuomenėje ne žmogus 
ieško darbo, o darbas — 
žmogaus. Kur dar, šioje žmo
nių planetoje, galima susi
durti su panašiu reiškiniu? 
Socialistinių šalių sandraugos 
valstybėse, bet tik ne Vaka
ruose . . .Kai kas šį mūsų 
laimėjimą, sakyčiau, vieną iš 
pačių didžiausių mūsų pasie
kimų, bando versti, kaip sa
koma, pamušalu į viršų, po
stringaudami apie tai, kad 
nedarbas Vakaruose turi kaž
kokių teigiamų savybių žmo
gaus individualybės vysty
muisi. Tokiems nurėtųsi at
sakyti trumpai: “pabūk be
darbiu JAV, Vakarų Vokieti
joje ar kokiame nors Liuk
semburge, ir tuomet spręsk 
— kas gimdo ir kas užmuša 
žmogų”. <■

Žmogaus orumas ir aplinka
Žmogaus orumas nėra 

įgimta savybė, kaip sakysi
me, odos spalva ar akių žy
drynėj Žmogaus orumas 
išugdomas. Ir ne vien tik 
žodžiais ar gražiais pamoky
mais. Šiam, pačiam reikšmin
giausiam, tauriausiam ir gra
žiausiam žmogiškajam bruo
žui tarpti lemiamos reikšmės 
turi aplinka, kurioje vystosi 
asmenybė. Didžioji Spalio so
cialistinė revoliucija tokias 
palankias aplinkybes sudarė 
visos mūsų daugianacionali
nės Tėvynės sūnums ir duk
roms.

Dar daugiau, mūsų revoliu
cija pažadino žmonių protus 
visuose kontinentuose, jos 
poveikis yra nesiliaujantis ir 
nesibaigiantis, susietas su 
šviesiausiomis žmonijos sva
jonėmis apie tikrai naujo 
žmogaus gimimą, apie ne
nuilstantį žmogaus veržimąsi 
į aukščiausiąjį kalną — žmo
giškąją tobulybę^ kai visoje 

George Richard Moscone ir jo žmona Gina

San Francisco, Cal. — Šis miestas turi naują majorą. Juo 
• yra Californijos valstijos senatorius George R. Moscone, 
demokratas, 55 metų amžiaus. Jis tą aukštą vietą laimėjo 
tiktai mažo skaičiaus balsų dauguma prieš republikoną John 
Barbagelatą.

Naujasis majoras skaito save liberalu. Jis, sakoma, pav., 
turi gerus ryšius su Californijos Žemės ūkio darbininkų 
pažangia unija, kuriai vadovauja pasižymėjęs pažangietis 
Cesar Chavez. Įdomu bus stebėti, kaip jis kuria linkme 
vairuos šio didmiesčio vairą.

mūsų senelėje planetoje ne
beliks nė vieno jos vaiko, 
kuris augtų aplinkoje, žemi
nančioje nebeliks nė vieno jos 
vaiko, kuris augtų aplinkoje, 
že. imančioje ir niekinančioje 
jo žmogiškąjį orumą. Ir su 
giliu pasididžiavimu suprantu 
tą nenuginčijamą faktą, jog 
kelią į šią viršukalnę žmonijai 
parodė Didžioji Spalio socia
listinė revoliucija — amžinai 
gyVa, amžinai pulsuojanti it 
gyvas mūsų kraujas, amžinai 
ieškanti ir žadinanti žmogaus 
mintį.

Tai antrasis 
žmogaus gimimas

Kas valandą, kas minutę, 
kas sekundę senoje Žemėje 
gimsta naujas žmogus, kurio 
protą nušviečia nesibaigian
čios revoliucijos šviesa. Aš 
turiu omenyje ne kūdikius, 
išvystančius pasaulį iš šventų 
motinos isčių. Aš kalbu apie 
antrąjį žmogaus gimimą, ma
no supratimu, daug reikšmin
gesnį, negu pirmasis, apie tą 
valandą ir tą minutę, kai 
žmogus suvokia, kur jo tikra
sis kelias, kur jo pašaukojų. 
Tikrasis žmogaus gimimas vi
suomet yra susijęs su jo sava
rankiškumu, o poelgių sava
rankiškumą nulemia savaran
kiškas mąstymas. Štai čia ir 
glūdi didžioji Spalio revoliu
cijos jėga, nes savo idėjų tau
rumu, humaniškumu ir pa
trauklumu ji neišvengiamai 
daro ir darys poveikį kiekvie
nam mąstančiam žmogui.

J. Požėra, 
rašytojas, 1975 metų 

Respublikinės premijos 
lauretas

ĮVAIRUMAI
□ Indonezijoje, Sulavesio 
saloje, gyvenančiai ferdžio 
genčiai gražiausias yra tas, 
kuris neturi priekinių dantų. 
Juos visais laikais papras
čiausiai išmušdavo. Pastarai
siais metais valdžia uždraudė 
“gražintis” tokiu būdu. Ta
čiau ir mūsų dienomis jaunos 
moterys ir merginos slaptai 
išvyksta į džiungles ir akme
niu išsimuša priekinius dan
tis.

o

□ Kaip pasidaryti lieknai — 
apie tai svajoja daugelis mo
terų. Viena Amerikos firma 
neseniai pagamino veidrodį, 
kuris, sukant dvi rankenėles, 
gali parodyti, kokio lieknumo 
moteris galėtų būti.

o
□ Viename mokslinio žurna
lo straipsnyje tvirtinama, 
kad pietinė Anglijos dalis 
palaipsniui grimzta į jūrą. 
Tuo pasinaudojęs kurortinio 
Longhemo miesto meras 
ėmėsi reklamos: “Aplankyki
te Longhemą dabar! 2000 
metais bus per vėlu!”

5-tas puslapis

Ši protestantų bažnyčia prieš trejus metus buvo vaikėzų 
padegta ir jos vidus pusėtinai išdegė.

Žvilgsnis į istoriją

“Eretiko” kankinimas, dail. A. Vitulskis

Kaip matote nuotraukoje, tai buvo graži ir didelė 
bažnyčia. Dabar, vietoje bažnyčios, iš jos padarė didelę 
gražią svetainę ir įsteigė senų piliečių centrą. Aš ir pati 
kasdien einu pietų pavalgyti, nes ji randasi arti mano namų. 
Ministeris patarnauja prie stalų. O valgyti susirenka apie 40 
ir 50 žmonių. Žmonės ateina visokių tikėjimų ir be tikėjimų.

Tačiau kurie nori pasimelsti, jiems yra atskiras kamba
rys. Kelios moterėlės ateina pagiedoti. Mat, protestantai 
poterių nekalba. E. Repšienė

Su įdomumu buvo lankoma 
dailininko Aleksandro Vituls- 
kio istorine ir ateistine tema
tika darbų paroda LTSR 
Ateizmo muziejuje, kurioje 
eksponuoti paveikslai atspin
dėjo kai kurius momentus iš 
kovų su kryžiuočiais ir kala
vijuočiais, kraupius katalikų 
bažnyčios “šventosios” inkvi
zicijos siautėjimo laikus.

Dailininkas gerai valdyda
mas piešinį, gana įtikinamai 
ir emocionaliai pateikė Pilėnų 
kovų sceną'paveiksle “Pilėnų 
gynimas”, “Kauno pilies gy
nimas nuo kryžiuočių 1362 
m.”, vaizdžiai fiksuoja istori
nius epizodus cikluose: “Ink
vizicija Lietuvoje”. Šiame ci
kle be inkvizicijos teismo sce
nų, teisiant “raganas”, išsi
skiria įdomus darbas “Lyš- 
činskio mirtis”.

Cleveland, Ohio
LDS 55 KP. NARIAMS

Kuopos susirinkimas įvyks 
sausio 8 d. 1 vai. popiet ICA 
svetainėje, 15901 St. Clair 
Ave. Po susirinkimo į$yks 
vaišės.

Susirinkimas yra svarbus, 
prašome narius atsilankyti. 
Bus Centro Valdybos narių 
balsavimas — nominacijos. 
Turėsime apkalbėti kuopos 
ruošiamą parengimą, kuris 
įvyks balandžio 4 dieną šioje 
pačioje svetainėje. Turėsime 
pietus, ir tikimės LDS prezi
dento Servit Gugo atsilanky
mo su lietuviškais filmais.

Taipgi jūs, draugai, turėsi
te progą išrinkti kuopos val
dybą 1976 metams. Bus ir 
kitų svarbių dalykų aptari
mui.

Kviečia
LDS 55 kp. valdyba

MOTERŲ KLUBAS
Gruodžio 11 d. klubietės 

atlaikė savo susirinkimą ir 
vėliau dalyvius pasotino ska
niais pietumis. Išrinkta nauja 
Klubo valdyba: pirm. Agota 
Paltan, užrašų sekr. A. 
Mack, finansų sekr. Anna 
Stankus.

Sekantis Klubo susirinki
mas įvyks sausio 15 dieną, 12 
vai. toje pačioje svetainėje.

Susirinkime buvo rapor
tuota, kad Klubas gyvuoja 
gerai, visos narės duokles 
užsimokėjusios.

Tik nemalonu, kad šiuo 
tarpu serga trys narės: Mrs. 
Chepla, Jurka ir M. Machuta. 
Pastaroji randasi slaugių na

Paveiksle “Mindaugo ir 
Aleksandro Nevskio sąjunga 
kovose prieš kalavijuočius”, 
dailininkas siekia išreikšti 
mūsų protėviu ir senųjų sla
vų kovinę draugystę gru- 

j miantis su amžinais lietuvių 
į ir rusų priešais kalavijuočiais 
j ir kryžiuočiais. Vakarų Euro
pos feodalais.

Per 42 savo gyvenimo me
tus dailininkas sukūrė dau 
giau kaip 2000 grafikos, tapy
bos darbų, aktyviai dalyvavo 
iliustruojant ateistines kny
gas.

Aleksandro Vitulskio paro
da organizuota panaudojant 
LTSR Ateizmo ir Kauno Vai 
stybinio istorinio muziejų 
fondų medžiaga. Si paroda 
eksponuota ir Kaune.

Antanas Poškus

muose. Skaitytas laiškelis 
nuo jos giminaitės, kuriame 
prašo ligonę aplankyti. Ad
resą galite gauti nuo valdę, 
bos narių.

Narės daug dovanų sunešė 
“parei”. Praeitame susirinki
me Žemaičiai vaišes “užfundi- 
no”, o šį kartą prisidėjo ir 
Ben Daren.

Narės ir draugai, lydimi St. 
Kuzmicko, sudainavo “Happy 
Birthday” Mrs. Žemaitis ir 
Mrs. Botyrius garbei. Abi jos 
yra svarbios Klubo veikėjos, 
ir rėmėjos.

Pietus paruošė Mrs. J. Ba
con. gelbstint Mrs. Gurklis. 
Didelis ačiū jums, draugės, ir 
linksmų švenčių su laimingais 
1976 metais.

Žiūrint į klubietes, į jų 
malonius veidus, man džiugu, 
kad nors kai kurios jau ir 
gražaus amžiaus sulaukusios, 
bet dalyvauja veikime, ne
nuilstančiai darbuojasi remia 
mūsų spaudą. Garbė jums 
visoms! Pirmininkės A. Pal- 
ton žodžiais: “Lai gyvuoja 
Clevelandas!”

Kas daugiau naujo?
Clevelande jau kelintą sa 

vaitę eina Naace byla prieš 
Mokyklų Tarybą segregaci 
jos klausimu. Teismas žada 
būti ilgas. Kaip dalykai susi 
tvarkys, sunku pasakyti.

Nesvarbu kas laimės. Prie 
varta menkai tepadės. Dau 
giau atsiekiama, kuomet pi 
liečiai rimtai ima dalykus pa 
gerinti prie diskusijų stalo, 
negu teisme.

Linksmų Naujų Metų vi 
siems . J. Petra u
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SVEIKINIMAS
ROCHESTER, N. Y.

Širdingai Sveikinu su žiemos šventėmis, ir Naujais Irt 
1976 metais gimines, visus draugus Amerikoje.Kana- 
doje ir Tarybų Lietuvoje. Lai būna pasaulyje taika 10 
visiems laikams. {ft

Taipgi visam “Laisvės” štabui geriausi linkėjimai. m

ONA MALINAUSKIENĖ

I Naujųjų Metų Proga į

įg Sveikiname su žiemos šventėmis visus savo artimuo- j 
W sius, gimines, draugus bei bičiulius Amerikoje ir i 
§ Tarybų Lietuvoje. i

K. MEŠKĖNAS

Nauju Metų Proga

Montreal, Canada
t *

PRANEŠAME - 
KVIEČIAME

Montrealo Lietuvių Sūnų ir 
Dukterų Pašalpinės Dr-jos 
Metinis mitingas yra šaukia
mas sausio 24 d. 1:30 v. p. p. 
Kviečiame narius skaitlingai 
dalyvauti, nes išgirsite meti
nius raportus, ir jau laikas 
pradėti mokesčius mokėti; 
taipgi padiskusuosime įvai
riais draugiją liečiančiais rei
kalais.

Susirinkimas bus rusų sve
tainėje —- 3447 St. Laurent 
str. (prie Sher brook str.).

Kviečia Valdyba

Montreal L. L. D-jos kuo
pos metinis susirinkimas šau
kiamas sausio [January] 31 d. 
1:30 v. p. p. visiems gerai 
žinomoj svetainėje, 3447 St. 
Laurent str. Malonėkite 
skaitlingai atsilankyti į mitin
gą. Išgirsite metinius rapor
tus iš mūsų veiklos, rinksime 
naują valdybą ir padiskusuo
sime įvairiais klausimais. Gal 
turėsime ir gerą kalbėtoją.

Kviečia Valdyba

Iškilmingas paskutinis 
atsisveikinimas

Skaudžiai susižeidė

Sveikiname gimines, draugus ir bičiulius Amerikoje gį 
ir Lietuvoje, taipgi Pietų Amerikoje, ir “Laisvės” gį 
kolektyvą. Linkime visiems geriausios sveikatos ir ® 
laimės gyvenime ir kovoje už taiką pasaulyje. Lai 

sf viešpatauja draugystė tarp valstybių ir tautų, ir viso K 
pasaulio liaudies vienybė.

M

IGNAS ir MARTHA KAMARAUSKAI gį
. Oakland, Cal.

M

| SVEIKINIMAS f
& Žiemos švenčių proga sveikinu gimines, draugus bei gj 
įįį pažįstamus, gyvenančius Amerikoje, Lietuvoje bei gį 

visur kitur. Linkiu visiems geriausių sėkmių sekan- 
čiais metais. W

Sį? Te nauji metai, su taikos balandžiu atskridę, šaukia W 
visas tautas taikos link! S?

V URŠULIA BAGDONIENĖ 1

I
< Naujų Metų Proga I

Su naujais 1976 metais sveikinu dukterį Stephanie ir W 
Žentą Benny Sauką ir jų sūnus, sūnų John Gutauską, M 
marčią Stellą ir jų šeimyną, savo gimines, drauges ir šį 
draugus čia Amerikoje ir Lietuvoje. Visiems linkiu Sį 
daug sveikatos. S

MARIJONA GUTAUSKIENĖ W

fa 

f Naujų Metų Proga | 
jį Sveikinu su žiemos šventėmis visus savo artimuo- įg 
« sius gimines ir draugus Amerikoje ir Tarybų Lietuvo- ® 
® je. S
§ HELEN SIAURIS Jį
įS St. Petersburg, Fla. jK

& Naujų Metų Proga |
& Sveikiname visus draugus, gimines ir bičiulius čia W 
įf Amerikoje, Lietuvoje ir Kanadoje. Linkime sveikatos,' 
$ sėkmės ir daug energijos.

g N. ir P. DŪDONIAI B
gj Easton, Pa, S

g Naujųjų Metų Proga |
S? Sveikiname Lietuvių Literatūros Draugijos Centro

Valdybą, darbuotojus ir kuopų narius visame krašte ir @ 
gį užsienyje. Taipgi sveikiname “Laisvės” kolektyvą, 
gį bendradarbius, rėmėjus, skaitytojus ir visus idėjos 
& draugus J. A. V., T. Lietuvoje ir visur kitur. Linkime 

visiems stiprios visuomeninėje pažangioje veikloje.
^Ypatingai linkime Naujųjų Metų proga kad būtų taika jgį 
g* ir gera draugystė visame pasaulyje. $$

L. L. D. 75 kuopos
g VALDYBA ir NARIAI %
S Miami, Florida Jg

KRISLAI
(Tąsa iš 1 pusi.) 

organas “Tėviškės Žiburiai” 
(gr. 18 d.) atspausdino pasi
kalbėjimą su kokiu ten dr. 
Algimantu Saunoriu, kuris 
prieš keletą metų atvykęs iš 
Tarybų Lietuvos ir apsigyve
nęs Kanadoje. Jam buvę pa
statytas klausimas, kaip jis 
žiūri į Lietuvoje veikiančią 
nemokamą švietimo ir moks
lo, sveikatos apsaugos ir gy
dymo sistemą. Kunigų laik
raštis labai džiaugiasi, kad 
tas dr. Saunorius ją ir kriti
kuoja, ir smerkia.

***
Visoje lietuviškoje reakci

nėje spaudoje be jokios išim
ties neatsidžiaugiama, kad 
Australijoje darbiečių vy
riausybė tapo pakeista reak
cionierių vyriausybe. Mat, 
toji vyriausybė tuoj atšaukė 
darbiečių vyriausybės pripa
žinimą Lietuvos įstojimo į 
Tarybų Sąjungą.

Džiaugiasi kaip geležėlę ra
dę. Tie mūsų nelaimingi “va
duotojai” sveikina kiekvieną 
pasisakymą arba ėjimą prieš 
tą mūsų Lietuvėlę. O tuo 
tarpu ji gražiai žygiuoja vis 
pirmyn ir pirmyn naujuoju 
socialistiniu keliu. Mes gali
me tvirtai juos užtikrinti, kad 
šis Australijos vyriausybės 
žygis nė per nago juodymą 
jos neiškreips iš to teisingo 
kelio į vis šviesesnį ir švieses
nį rytojų.

***
O tuo tarpu Chicagos kuni

gų laikraštis karštai sveikina, 
kad “Vakarų Vokietija trau
kiasi nuo detentės”, tai yra, 
nuo taikaus sugyvenimo poli
tikos.

Ar tie žmonės iš “Draugo” 
pastogės pagalvoja, ką tas 
Vakarų Vokietijos traukinta
sis nuo taikaus sugyvenimo 
politikos reiškia ir prie ko 
gali privesti?

Ar jie pamiršo, ką toks 
Vokietijos traukimasis nuo 
detentės po Pirmojo pasauli
nio karo davė žmonijai, ypač 
mūsų Lietuvai?

Davė Hitlerį ir naują pa
saulinį karą. To laikraščio 
redaktoriai, dabar sveikinda
mi Vakarų Vokietijos trauki- 
masį nuo detentės, linki žmo
nijai vėl tokios pat, branduo
linės bombos gadynėje, dar 
tūkstantį kartų baisesnės 
tragedijos.

□ Bergeno (Norvegija) gy
ventoją, žuvų pardavėją, 
baudė už tai, kad šis be 
reikalo iškvietė ugniagesnių 
komandą. Niekadarys teisi
nosi: “Tą nelemtą vakarą ne 
visai tvirtai laikiausi ant ko
jų, todėl sumaniau paskam
binti žmonai, kad namo grįšiu 
kiek vėliau, ir lyg tyčia supai
niojau telefoną. . .”

Praeitame “Laisvės” nume
ryje buvo pranešta, kad po 
ilgos ir sunkios ligos gruodžio 
20 d. mirtis iš gyvųjų tarpo 
ant visados išskyrė seną pa
žangietį Williamą (Vincas) 
Baltrušaitį ir, kad jo palaikai 
tapo palaidoti gruodžio 23 d. 
Cypress Hills kapinėse. Prieš 
išlydint į kapinės Shalins šer
meninėje Adelė Rainienė pa
deklamavo trumpas labai 
jausmingas eiles, o “L.” re
daktorius tarė paskutinio at
sisveikinimo žodį. Nors oras 
pasitaikė šaltas ir vėjuotas, 
bet net kelios pilnos mašinos 
mielo draugo giminių ir arti
mųjų palydėjome jį į kapines. 
Po visų apeigų sūnus Artūras 
palydovus pakvietė į Winter 
Garden pietums.

Draugo Baltrušaičio mirtis 
skaudus nuostolis mūsų judė
jimui. Jis buvo veiklus visų 
mūsų organizacijų narys, 
neapleisdavo jų susirinkimų 
ir parengimų. Buvo nuošir
dus mūsų spaudos rėmėjas. 
Buvo ilgametis “Laisvės” 
skaitytojas ir direktorių tary
bos narys.

Velionis buvo nepaprastai 
draugiškas ir savo įsitikini
muose labai pastovus. Jokios 
gyvenimo audros neišmušė jo 
iš mūsų darbininkiško judėji
mo gretų. Džiaugdavosi kiek
vienu jo laimėjimu ir sielo
davosi kiekviena nesekme.

Velionis gimė Lietuvoje 
Vilkaviškio rajone, Juozūniš- 
kės kaime 1888 metų kovo 20 
d. Taigi, mirė jau sulaukęs 
gražaus 87 metų amžiaus. Į 
Jungtines Valstijas, į New 
Yorką atvyko 1909 metais. 
Čia susipažino ir 1922 metais 
susituokė su Ona Kėdžiute, 
kuri mirė prieš keletą ir pa
laidota tose pačiose Cypress 
kapinėse. Paliko giliai liūdintį 
sūnų Artūrą, kuris taip pat 
yra mūsų parengimų lankyto
jas ir daugeliui šios apylinkės 
lietuvių gerai pažįstamas.

Draugas .Baltrušaitis buvo 
siuvėjas. Priklausė vyriškų 
rūbų siuvėjų unijoje, lietuviš
kame jos 54-ame lokale. Žino
ma, per daugelį paskutinių 
metų jau buvo pensininkas. 
Bet kadaise, kai lietuviškas 
rūbsiuvių lokalas buvo vienas 
iš veikliausių New Yorko lie
tuvių organizacijų, velionis 
Vincas ir jos veikloje aktyviš- 
kai dalyvaudavo.

Ir taip vėl mūsų senosios 
kartos gretos žymiai praretė
jo. Bėgyje tik kelių dienų 
negailestinga mirtis išskyrė 
iš mūsų tarpo du veiklius, 
nuoširdžius pažangiečius — 
pirmą Joną Rušinską, paskui 
Williamą Baltrušaitį. Kaip 
gaila, kaip skaudu . . .

Rep.

Padėka
Mirus mano gyvenimo 

draugui Jonui Rušinskui, jo 
šeima reiškiame širdingiausią 
padėką giminėms, draugams, 
prieteliams už gėles, už užuo
jautos laiškus, už dalyvavimą 
laidotuvėse, už pasakytas at
sisveikinimo kalbas drg. 
Ievai Mizarienei ir drg. A. 
Bimbai, visiems už visokią 
paslaugą.

Tas padeda mums pergy
venti skaudžias valandas, ne
tekus brangaus žmogaus, vy
ro, tėvo, senelio ir prosene
lio.

Konstancija, žmona 
Vincas, sūnus 

Dukros — Albina, 
Konstancija, Bronė 

ir jų šeimos.

Miami, Fla. — Pagarsėjęs 
liberalas milijonierius Cyrus 
Eaton pareiškė, kad nuo da
bar jis visomis jėgomis dar
buosis už atnaujinimą šios 
šalies ryšių su socialistine 
Kuba. Mr. Eaton greitu laiku 
švęs savo 91-gimtadienį.

BROOKLYN, N. Y.

Minis

William Baltrušaičiui
Reiškiame giliausią užuojautą sūnui Artūrui ir 

visiems giminėms bei artimiesiems:
F. Jakštis F. Varaška
A. Karch A. Čepulienė
G. Waresonas J. Grybas
M. Šukaitienė V. Gasiūnienė
M. Stukienė B. ir V. Skubliskai
W. ir B. Keršuliai K. Benderis
A. ir N. Mitchell A. Rainienė
A. ir I. Bimbai M. Račkauskienė
A. Yakštis B. ir J. Skublickai
W. ir A. Yuskovic M. Mišiūnas
Amelia Young K. Rušinskienė
H. Jeskevičiutė \ M. ir E. Liepai
W. A. Malin P. ir N. Ventai
Ruth Bell J. Weiss
J. ir L. Bikulčiai K. Meškėnas

Redakcijos pastaba: Praeitame “Laisvės” numeryje 
pranešime apie draugo William Baltrušaičio mirtį, jis 
buvo klaidingai pavadintas Juozu. Atsiprašome.

BROOKLYN, N. Y.

Mirus pažangiųjų lietuvių veikėjui, organizacijų ir 
meno saviveiklos darbuotojui

Jonui Rušinskui
reiškiame gilią užuojautą jo žmonai Kastulei, duk
roms, sūnui, anūkams, giminėms ir draugams Ameri
koje bei Tarybų Lietuvoje.

HELENA ir ROBERTAS FEIFERIAI
St. Petersburg, Florida

MŪSŲ UŽUOJAUTA

Reiškiame giliausią užuojautą velionio Jono Rušins- 
ko gyvenimo draugei Konstancijai, sūnui, dukroms ir 
visiems artimiesiems:

M. Stensler A. ir N. Mitchell
V. Becker E. Sungailienė

A. Jamison

I

Bronė Keršulienė
Mūsų žymioji veikėja Bro

nė Keršulienė, lipdama laip
tais savo namuose, paslydo ir 
krisdama per riešą nusilaužė 
kairiąją ranką. Greitomis bu
vo nuvežta į ligoninę, kur jai 
ranką sutvarstė. Bet, žino
ma, ją smarkiai tebeskauda. 
Gydosi namie.

Tai antrą kartą tą pačią 
ranką mūsų Bronė nusilaužia 
per riešą. Pernai ji taip pat 
buvo krisdama susižeidus. 
Labai gaila.

Visi mes, mieloji Brone, 
linkime jums greitai ir pilnai 
susveikti.

Liūdna žinia
Draugai Ventai gavo iš Wa

terbury, Conn., pranešimą, 
kad ten gruodžio 24 dieną 
staiga nuo širdies smūgio 
mirė “Laisvės” skaitytojas ir 
rėmėjas Petras-Velykis. Bu
vęs rastas automobilyje ne
gyvas. Velionis buvo karo 
veteranas.

Laukiame nuo mūsų kores
pondentės Svinkūnienės dau
giau žinių apie velionį. Tuo 
tarpu, mūsų nuoširdi užuo
jauta velionio artimiesiems.

Brooklyn, N. Y. — Wil- 
liamsburgo sekcijoje į gatvę 
einantį rabiną Friedman iš 
pravažiuojančio automobilio 
du chuliganai paleido tris kul
kas ir smarkiai sužeidė.

Buenos Aires. — Argenti
nos darbo unijos reikalauja, 
kad prezidentė Peronienė pa
šalintų sostinės provincijos 
reakcinį gubernatorių, bet 
armijos vadai tam priešingi. 
Ar prezidentė drįs jiems pa
sipriešinti?

Daily World
Forum 1976 Series

Mike Zagarell, Associate 
Editor of the Daily World, 
will be the featured speaker 
at the first regular Daily 
World Forum of the new 
year. The young Marxist ed
itor will speak on “The Far- 
Right Danger and the Fight 
Back”, on Friday, January 9 
at 7:30 p. m. in the Midland 
Hotel, 172 W. Adams St.

The January Forum will be 
the first in the 1976 series on 
the theme. “The Fight For 
Freedom 200 Years Later”.

Linkėjimas 
Su Naujaisiais 

1976 Metais
Štai ir vėl jau mūsų žemė 
Aplink saulę jau apėjo 
Ir be jokio sustojimo 
Vėl ir greitai eit pradėjo.

Reiškia, kad senieji metai 
Jau pasibaigė, praėjo 
Ir kad jau naujieji metai 
Tuojau greitai prasidėjo.

Linkiu, kad žiema metams 
einant

Skaisti saulė juos lydėtų 
Ir kad tos saulėtos dienos 
Žmonių sielą sužavėtų.

Ir kad žmonės džiaugdamiesi 
Gražiai, meiliai sugyventų, 
Ir kad jau visam pasauly 
Taikos balsas suskambėtų.

Jonas Juška

Women in the News
Will Bella Abzug celebrate 

New Year’s in China? Repre
sentative Abzug is one of 12 
women members of the 
House from both parties who 
will leave for China on a 
State Department plane, re
turning Jan. 10. 

♦ ♦ *
Almost 20 years ago Janet 

Grey Hayes, the housewife, 
fought an unsuccessful civic 
battle to have a school cross
ing guard assigned to a cor
ner near her home in San 
Jose, Cal. Today Janet Grey 
Hayes, the politician, is near
ing her first anniversary as 
Mayor of San Jose, a job that 
has put her in the front ranks 
of the growing number of 
women elected to public of
fices. 

* * *
Mrs. Rose Timm received 

a Christmas card from a 
friend — a card mailed 50 
years ago. The card, post
marked Dec. 11, 1925 in 
Minneiska, Minn., arrived at 
Mrs. Timm’s rural home Dec. 
11, this year, I mean this past 
Christmas. 

* * ♦
Over the years the Con

gress has passed a series of 
laws — the Civil Rights Act 
of 1964 and the Equal Pay 
Act of 1963 are two of them 
— to guard against wide
spread salary discrimination. 
Now it turns out that the 
Congress is one of the leading 
salary discriminating institu
tions in the country.

A study released some 
weeks ago by the Capitol Hill 
Women’s Political Caucus 
found that the median salary 
on Capitol Hill is $10,260 for 
women and $17,670 for men. 
In Senatorial offices, of those 
employed at a level of 
$18,000 or more, 75.4% were 
found to be men, and 24.6% 
women. Among press secre
taries, the median salary for 
females is $10,878, the medi
an salary for males is 
$26,600. Ike

Happy New Year!
Happy New Year to all, 

“Laisve’s” readers, corres
pondents and workers at our 
affairs who have made it 
possible that our paper has 
been published over 60 years 
already and still is going 
strong regardless that our 
forces are getting smaller 
and smaller. The ones who 
are still with us work so 
much harder. “Laisve” is 
coming out every week and 
we can be very proud of it.

Health and inspiration to 
all our readers and workers 
in our organizations! Let us 
carry on as long and as well 
as we can. ILSE




