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KRISLAI
Džiaugiamės ir dėkojame 
Dolerio balsas
Dar viena partija 
Reikėjo ir tai paminėti 
Mūsų geriausi linkėjimai

A. BIMBA
Lietuvos sostinėje įvykusi 

Amerikos Lietuvių Darbinin
kų Literatūros Draugijos 60 
metų jubiliejaus iškilmingą 
paminėjimą mes, pažangieji 
lietuviai, skaitome labai ne
paprastu įvykiu. Jokia kita 
lietuviškoje išeivijoje apšvie- 
tos organizacija iki šiol tokios 
šlovės ir dėmesio nebuvo su
silaukus.

Tuo mes labai didžiuojamės 
ir šio paminėjimo sumanyto
jams ir rengėjams nuošir
džiausiai dėkojame. Ypatin
gai džiaugiamės tie, kurie 
nuo pat draugijos gimimo iki 
šiol esame jos aktyvūs nariai.*♦*

Šiuos žodžius rašant per 
radiją ir televiziją per visą 
platųjį pasaulį žaibo greitu
mu nuskambėjo pranešimas 
iš Romos, kad Italijos Krikš
čionių Demokratų Partijos 
vadovybė vieningai nutarė į 
jokią koaliciją, tiesioginę ar 
netiesioginę, neįsileisti Ko
munistų Partijos. Naujos vy
riausybės sudarymui ji ieško- 
sianti talkos tik pas socialis
tus ir kitas partijas.

Bet juk to ir buvo tikėtasi. 
Kai iškilo aikštėn, kad mūsų 
vyriausybė per ČIA ir kitais 
keliais sušėrė daugiau kaip 
šešis milijonus amerikoniškų 
dolerių tiems Krikščionių De
mokratų Partijos vadams 
jiems papirkti, toks jų nusi
statymas nenustebino nė vie
no rimtai galvojančio žmo
gaus. Tasai tų krikščioniškų 
lyderių balsas prieš komunis
tus buvo mūsų dolerių balsas.

Pamatysime. Taip jų nusi
statymą supras ir milijonai 
Italijos darbo žmonių. Laimė
tojais bus komunistai. Jų įta
ka masėse smarkiai pakils.**♦

Iš Washingtono gauname 
leidinuką “LP News”. Pasiro
do, kad tos dvi raidės reiškia 
“Libertarian Party”. Ji jau 
turinti ir kandidatą į prezi
dentus. Juo esąs Mr. Roger 
MacBride. Ji esanti aukštai 
pasimojus laimėti vietą prezi
dentinių kandidatų sąraše 31 
valstijoje.

Ką naujoji partija siūlo ar
ba žada? Neaišku. Tik tiek 
Mr. BacBride spaudos atsto
vams pareiškė, kad jo “Liber
tarian Party” pateiks tokius 
pakeitimus, apie kokius de
mokratai ir republikonai nė 
nesapnuoja.

***
Klerikalų rateliuose ir 

spaudoje plačiai buvo pami
nėtas ir pagerbtas kunigo 
Mykolo Krupavičiaus atmini
mas. Bet kiek pastebėjau, tai 
įkalbose ir pranešimuose apie 
jį niekur nepaminėtas vienas 
jo gyvenime ir veikloje žygis, 
kuris labai, labai skaudžiai 
palietė visą lietuvių tautą.

Kaip žinia, kun. Krupavi
čius 1926 metais buvo negin
čijamas Lietuvos krikščionių 
partijos vadas. Liaudininkai 
'ir socialdemokratai laimėjo 
rinkimus ir sudarė koalicinę 
valdžią su Griniumi priešaky
je. Tautininkų lyderis Smeto
na ir Krupavičius prieš ją 
panaudotojo smurtą. Ją nu
vertė ir įvedė fašistinį režimą 
su Smetona priešakyje. Paė
mę galią į savo rankas, sme-

JAV viršininkai prisidėjo prie 
sunaikinimo 500,000 žmonių!

Ar dabar Kinija keis savo 
tarptautines gairės

VVashingtonas. — Toks 
skandalingas kaltinimas da
romas įstaigos “Carnegie En
dowment for International 
Peace” raporte apie Ethiopi- 
ją. Raportas susideda iš 101 
puslapio. Jame nurodoma, 
kaip 1973 metais buvo suda
rytas sąmokslas slėpti bado ir 
ligų siautėjimą Ethiopijoje, 
tikslu nepažeisti korupcija 
pasižymėjusios imperato
riaus valdžios prestižo pasau
lio akyse. Ir pabrėžiama, kad 
šiame sąmoksle mūsų Jungti
nių Amerikos Valstijų valdi
ninkai buvo žymiausiais, va
dovaujančiais kaltininkais.

Tarptautinė pagalba gelbė
jimui nuo bado ir ligų mirš
tantiems žmonėms nebuvo 
teikiama, nes nebuvo žinomi 
faktai apie tikrąją toje nelai
mingoje šalyje padėtį, nes 
faktai buvo sąmoningai, ap
galvotai ir planuotai slepiami!

O žmonės krito kaip vėlyvą 
rudenį lapai nuo medžių. 
Vien tik 1973 metais jų išmirė 
daugiau kaip 100,000. Ir dėl 
tos pačios priežasties jie krito 
iki pat šių dienų. Raporte 
sakoma, kad iki 1975 metų 
pabaigos dėl to sąmokslo 
Ethiopijoje išmirė daugiau 
kaip 500,000 žmonių.

Tai baisus kaltinimas Ame
rikos vyriausybei. Apie jo 
autentiškumą netenka abejo
ti, nes šios įstaigos tyrinėto
jai faktų neišlaužė iš piršto. 
Jie ten buvo nuvykę ir visą 
padėtį nuodugniai ištyrė.

tonininkai tuoj suareštavo 
keturis komunistų vadus ir 
juos sušaudė.

Kodėl šis kun. Krupavičius 
“nuopelnas” nebuvo prisimin
tas? Gal mums paaiškintų 
“Darbininkas” arba “Drau
gas”. ♦ **

Noriu visų laisviečių vardu 
nuoširdžiausiai pasveikinti 
žymųjį Tarybų Lietuvos vei
kėją Antaną Barkauską nau
jose ir labai atsakingose pa
reigose. Kai jisai lankėsi 
Amerikoje, daugelis Ameri
kos lietuvių turėjome progos 
su juo ir asmeniškai susipa
žinti ir pasisveikinti. Visuo
se mumyse svečias paliko 
draugišką, malonų įspūdį.

Tikime, kad jis Tarybų Lie
tuvos Aukščiausibsios Tary-. 
bos Prezidiumo pirmininko 
poste su ryžtu ir atsidavimu 
atliks visas aukštas ir neleng
vas pareigas.

Linkime sėkmės.

Lietuvos TSR 
Aukščiausiosios Tarybos 
Prezidiumo Pirmininkas 

Antanas Barkauskas

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
United Nations, N. Y. — 

Jungtinių Tautų Saugumo 
Tarybos specialus susirinki
mas pirmadienį pradėjo 
svarstyti Vidurio Rytų padė
ties klausimą. Po kelių aštrių 
kalbų didelė dauguma balsų 
(11 prieš 1) nutarė pakviesti 
Palestinos Išsilaisvinimo Or
ganizacijos atstovybę daly
vauti diskusijose. Tam labai 
priešinosi Jungtinės Valsti
jos ir jų atstovas balsavo 
prieš. Trys pastovieji Tary
bos nariai susilaikė nuo balsa
vimo. Tai Anglija, Italija ir 
Prancūzija. Izraelis boikotuo
ja posėdį, nors jis turi teisę 
diskusijose dalyvauti. Pales
tiniečių delegacija priimta ir 
dalyvauja diskusijose.

□
Addis Ababa, Ethiopija. — 

Plačiai garsintas Afrikos Vie
nybės Organizacijos susirin
kimas Angolos klausimu užsi
darė be jokio nutarimo. Visas 
reikalas palikta ateities pasi
tarimams. Susirinkime tarp 
Afrikos 46 tautų pasireiškė 
toks aštrus nuomonių skirtu
mas, kad susitarta geriau 
palikti klausimą atdaru, negu 
daryti konkretų ėjimą. O bu
vo manyta, kad dauguma 
už girs Liaudies Išsilaisvini
mo Judėjimo sudarytą vy
riausybę, kurią jau yra pripa- 
žinusios 22 valstybės ir kurią 
remia socialistinis pasaulis, 
bet griežtai priešinasi Jung
tinės Valstijos ir kitos NATO 
šalys.

□
Belfast. — Teroristų į 

krautuvių centrą mieste pa
dėta bomba sprogo. Keturi 
nekalti civiliniai žmonės už- l 
mušti, o dvidešimt sužeista.

Madridas. — Sausio 12 die
ną policija dujinių bombų ir 
lazdų pagalba išvaikė darbi
ninkų ir studentų demonstra
ciją. Demonstracija buvo su
rengta reikalavimui daugiau 
politinių laisvių Ispanijoje ir 
protestui prieš į vedimą algų 
kontrolės systemos, kuomet 
nėra kontrolės ant kapitalistų 
pelnų.

□
Los Angeles. — Čia kalbė

damas senatorius Humphrey 
griežtai reikalavo, kad šios 
šalies vyriausybė neteiktų 
pagalbos jokiai Angolos frak
cijai. Jis priminė padarytą 
klaidą Vietname. Tokios klai
dos reikia mums vengti, 
vengti.

Tokyo. — Tarybų Sąjun
gos užsienio reikalų ministras 
Andrei Gromyka baigė savo 
oficialų vizitą Japonijoje ir 
sugrį žo į Maskvą. Išvykda
mas jis pastebėjo, kad Japo
nija padarytų didelę klaidą, 
sudarydama bendrą frontą su 
Kinija prieš Tarybų Sąjungą.□

Tel Aviv. — Įdomu, kad 
pačiame Izraelyje atsirado 
gana skaitlinga grupė moksli
ninkų ir rašytojų ir šiaip 
veikėjų, kurie pataria val
džiai tartis su palestiniečiais, 
leidžiant jiems įsteigti savo 
nepriklausomą valstybę va
karinėje Jordano upės pusėje 
ir Gaza srityje. Grupėje ran
dasi ir du parlamento nariai.

Tarybų Sąjungos atstovas Jungtinių Tautų Saugumo Tary
bos posėdyje Yakov A. Malik [kairėje] ir Jungtinių Valstijų 
atstovas Daniel P. Moynihan. Diskusuojant Palestinos 
Išsilaisvinimo Organizacijos atstovybės pakvietimą į posė
dį , Malik karštai kalbėjo už, o Moynihan griežtai priešinosi. 
Abudu pasakė po gana ilgą kalbą.

Darbininkų vadai supyko ant 
prez. Fordo ir pasitraukė

VVashingtonas. — Prezi
dentas Fordas vėl panaudojo 
vetavimo galią prieš darbo 
žmonių reikalus. Jis atmetė 
Kongreso priimtą bilių pikie- 
tavimo klausimu, kurį rėmė 
organizuoti darbininkai. Tuo
jau iš prezidento sudaryto 
Kolektyvinių Derybų Komi
teto Statybos Industrijoje re
zignavo devyni unijų vadai.

Dabar dar labiau padidėjo 
organizuotų darbininkų spau
dimas prieš Darbo sekretorių 
John T. Dunlop, kad jis iš tos 
vietos rezignuotų. Darbinin
kų atstovai jį kaltina už pata

Lietuvių Literatūros Dr-jos 
še šiasdešimtmečiui

Naujųjų 1976 metų išvaka
rėse (gruodžio 29 d.) Vilniaus 
V. Kapsuko universitete su
rengtas Lietuvių literatūros 
draugijos 60-mečio iškilmin
gas minėjimas. Jį pradėjo 
Lietuvos TSR Mokslų akade
mijos narys korespondentas 
V. Niunka.

— Pažymime, — pasakė 
kalbėtojas, — visiems mums 
reikšmingą datą. Ji tuo svar
besnė, kad minime iki šiol 
tebegyvuojančios veiklios 
Amerikos lietuvių pažangio
sios organizacijos 60-ties me
tų sukaktį. Su gilia pagarba 
žvelgiame į šios Draugijos 
atliktus didelius darbus. V. 
Niunka apibūdino LLD kultū- 
rinę-politinę veiklą, išryškin
damas jos glaudžius ryšius su 
gimtuoju kraštu, kitų šalių 
pažangiaisiais lietuviais.

Savo kalboje Lietuvos TSR 
Mokslų akademijos narys ko
respondentas R; Šarmaitis 
apžvelgė LLD veiklą, sklei
džiant mokslinio socializmo, 
marksizmo-leninizmo idėjas 
JAV ir kitų kraštų lietuvių 
tarpe. Draugija bei kitos pa
žangios organizacijos išleido 
nemaža K. Markso, F. Engel
so, V. Lenino veikalų. JAV 
lietuvių revoliucinėje darbi
ninkų spaudoje 1917-1940 m. 
laikotarpiu paskelbta daug V. 
Lenino raštų, kitos marksis
tinės literatūros. LLD na
riais, — nurodė kalbėtojas, 
— buvo įžymūs Lietuvos re
voliuciniai veikėjai, jų tarpe 
V. Kapsukas ir kiti, daug 
padėję JAV lietuvių darbi
ninkų judėjimui: Draugijos 
išleistos marksistinės-lenini
nės teorijos knygos ir kiti 
raštai sklido taip pat ir Lietu-. 

rimą prezidentui bilių vetuo
ti.

Kai kurie prezidento pata
rėjai esą labai nepasitenkinę 
šiuo Fordo žygiu. Jie mano, 
kad dabar didžiosios darbo 
unijos, ypač statybos darbi
ninkų skaitlingos organizaci
jos, paskelbia karą jo kandi
datūrai į prezidentus.

VVashingtonas. — Prezi
dentas Fordas, valstybės 
sekretorius Kissingeris ir bu
vęs prezidentas Nixonas la
bai giria Kinijos buvusį 
premjerą Chou En-lai.

voje. R. Šarmaitis pažymėjo, 
kad JAV ir kitų šalių pažan
gieji lietuviai — imigrantai 
įnešė svarbų indėlį apskritai į 
tų kraštų pažangiosios, 
marksistinės minties lobyną.

Lietuvos TSR Mokslų aka
demijos akademikas K. Kor
sakas kalbėjo apie LLD leidi
nių įtaką Lietuvos pažangia
jai antifašistinei literatūrai.

— Mano amžininkams ir 
bendražygiams lietuvių rašy
tojams,— sakė K. Korsakas, 
— Draugijos išleistos knygos 
daug padėjo formuoti pažan
gią materialistinę pasaulėžiū
rą, marksistinę ideologiją. 
Kalbėtojas iškėlė jo amžiaus 
rašytojų kartai didelės reikš
mės turėjusias Draugijos 
knygas, tokias, kaip V. Kap
suko monografiją apie Joną 
Biliūną, V. Fričės veikalą 
apie Vakarų Europos litera
tūrą. Stiprų poveikį darė taip 
pat Draugijos išleisti A. 
Sinklerio, A. Barbiuso ir kitų 
rašytojų grožinės literatūros 
kūriniai. K. Korsakas ypatin
gai pabrėžė LLD ir jos žurna
lo “Šviesa” nuopelnus lietu
vių tarybinei literatūrai ir 
rašytojams Didžiojo Tėvynės 
karo metais.

LLD internacionalines tra
dicijas aptarė Vilniaus Val
stybinio pedagoginio institu
to docentė L. Petkevičienė. 
Ji kalbėjo apie Draugijos 
vaidmenį populiarinant Di
džiosios Spalio revoliucijos 
idėjas, pirmosios pasaulyje 
socialistinės šalies — Tarybų 
Sąjungos — gyvenimą ir pa
tyrimą. LLD nariai aktyviai 
dalyvavo įvairiose visuome- 
ninėse-politinėse bei huma- 

(Tęsinys 4 pusi.)

Pekinas. — Kinijos prem
jero Chou En-lai mirtis iškėlė 
visą eilę svarbių klausimų. Iš 
visų svarbiausias — Kinijos 
tarptautinių santykių gairės. 
Dabar diplomatų rateliuose 
jau atvirai kalbama, kad ve
lionis buvo nūdienės Kinijos 
vadovybės tarptautinės poli
tikos architektas — nustaty
tojas, nutiesėjas, ir diriguo- 
tojas. Jisai buvo Komunistų 
Partijos pirmininko Mao Tse- 
tungo dešinioji ranka. Jam 
buvę pavesta vairuoti tarp
tautinius santykius. O tuose 
santykiuose žymiausia vieta 
priklauso Kinijos santykiams 
su jos didžiuoju kaimynu — 
Tarybų Sąjunga. Jie buvo 
labai pablogėję, kartais net 
kritiškai įtempti. Premjeras 
Chou En-lai juos pasuko į 
prieštarybinę kryptį. Tai jis, 
sakoma, buvo pirmas pradėti 
ieškoti prieš Tarybų Sąjungą 
taikos Jungtinėse Amerikos 
Valstijose.

Todėl dabar plačiausiai dis
kutuojamas klausimas, kas 
bus su Kinijos politikos arba 
orientacijos kryptimi toliau 
nuo Tarybų Sąjungos ir ar 
čiau prie Amerikos?

Ryšium su tuo, keliamas 
klausimas apie velionio įpėdi
nį. Kas užims jo vietą? Ką | 
Komunistų Partijos vadovy
bė jo vieton paskirs?

Šią žinią rašant tie klausi
mai belaukia atsakymo. Nors 
ne nuo vieno premjero užsie
ninė politika priklauso, bet 
jo nusistatymas vaidina svar
bų vaidmenį.

Maskva. — Ir Tarybų Są
jungos vyriausybė pasiuntė 
Kinijai apgailestavimą dėl 
premjero Chou En-lai mir
ties.

Jie savo akimis matė baisų terorq
Madison, Wise. — Adam 

Schesch, baigęs istoriko 
mokslą Wisconsino universi
tete, su žmona Patricia 1970 
metais nuvyko į Čilę studi
juoti jos žmonių gyvenimą, 
organizacijas, darbo unijas ir 
politines partijas. Ir ten dar
bavosi iki 1973 metų rugsėjo 
mėnesio, kai Jungtinių Val
stijų ČIA suorganizuoti mili- 
taristai nuvertė Čilės demo
kratinę socialistų ir komunis
tų koalicinę vyriausybę, įkū
rė fašistinį režimą ir nužudė 
prezidentą Allendę. Šie jauni 
amerikiečiai, kartu su tūk
stančiais čiliečių, buvo sua
reštuoti ir sugrusti į sporto 
stadiumą.

Adam Schesch ir jo žmona Patricia. G k

Chou En-lai

Lošimas skaičiais 
krizės nepašalins

W ashingtono vyriausybės 
žmonės vėl pradėjo loti skai
čiais apie šalies ekonominius 
reikalus. Girdi, praėjusių 
(1975) metų suvesti duo:ne. 
nys parodo, kad jau aiški'ai 
matosi krizei galas.

Kaip ir kodėl? Ogi .ų.p 
kaip: Per praeitą gruodį (įaF. 
bų skaičius padidėjo 240,(j00 
o per visus metus 
1,500,000. Taip pat pernai 
darbo laikas buvus gerokai 
ilgesnis. Tai aiškus krizės 
šalinimasis iš mūsų šalies;

Bet tie patys žmonės ir tos 
pačios valdžios įstaigos prįpa 
žįsta, kad nedarbo lygis, >)ap 
mus visas darbo jėgas, pasi
lieka lygiai toks pat, koks 
buvo pirmiau, būtent 8.3 pr() 
cento. Tai reiškia kad bedar 
bių skaičius nesumažėjo. fpa< 
reiškia, kad krizė nesitraukia 
šaly n.

Jie savo akimis matė baisų 
fašistinį terorą. Matė, kaip 
žmonės buvo plakami ir be 
jokio teismo statomi prie sic 
nos ir šaudomi.

Dabar Schesch išgirdo, kad 
senatims komitetas žada nu
traukti Čilės įvykių ir Jungti- 
nių Valstijų ten suruošto fa
šistinio perversmo tyrinėji 
mą. Jis ragina ir reikalauja 
komiteto pirmininką senato
rių Church, kad tyrinėjimas 
nebūtų nutrauktas, kol visa 
padėtis nebus nuodugniai iš
tirta. Jis taipgi ragina visus 
amerikiečius siųsti sen. 
Church tokius pat reikalavi 
mus.
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Afrikiečiai pasipiktinę 
bandymu jiems diktuoti

Kas pasidarė su tuo mūsų prezidentu? Kur jo diplomatinė 
išmintis?

Šiuos klausimus šiandien diskusuoja plačiausios amerikie
čių masės. Sunku joms prezidentą besuprasti.

Štai jo laiškas Nigerijos prezidentui Murtala Muhammed 
Angolos klausimu. Tai labai keistas laiškas. Kaip drįso 
Nigerija, neatsiklausus ir negavus mūsų Amerikos, šiuo 
tarpu vadovaujamos Fordo, leidimo, užgirti Angolos 
Liaudies Išsilaisvinimo Judėjimo įkurtą sostinėje Luanda 
liaudies valdžią, kuomet ji žino, kad tam Judėjimui ir jo 
sudarytai vyriausybei simpatizuoja Tarybų Sąjunga ir kitos 
socialistinės šalys?

Kam čia svarbu, kad šią valdžią ir pačią Angolos jaunutę 
liaudies respubliką jau užgyrė kitos dvidešimt dvi Afrikos 
valstybės. Nigerija, girdi, neturėjo į tai kreipti dėmesio . . .

Pranešimai iš Nigerijos sostinės Lagos pasakoja apie 
nigeriečių giliausią pasipiktinimą mūsų Jungtinių Valstijų 
vyriausybe dėl to prezidento Fordo jų valdžiai laiško. Jie šį 
laišką laiko įžeidimu visiems afrikiečiams. Jūsų prezidentas, 
jie sako, mus, afrikiečius, laiko kažin kokiais necivilizuotais 
besmegeniais, kurie nežino kaip orientuotis santykiuose su 
kitomis šalimis.

Ir nigeriečius ir kitus afrikiečius už tai barti arba ant jų 
pykti negalima, nes jie teisūs. Kokią teisę mūsų Amerikos 
prezidentas turi, iš už kelių tūkstančių mylių diktuoti 
Nigerijai, Afrikos kraštui, kaip jis turi orientuotis linkui 
kitos tos pačios Afrikos šalies?

Sakoma, kad mūsų prezidentas ir sekretorius Kissingeris 
labai supykę and Nigerijos vado Murtala Muhammed už 
laiško paskelbimą, kad visas pasaulis matytų ir skaitytų. 
Veikiausia jiedu dabar jau mato, koks buvo šis neleistinas ir 
neapgalvotas jų ėjimas. . .

Grūmoja bausti už-nepaklusnumq
Sausio 8 dieną pranešime iš Washington© skaitome: 

"Valstybės sekretorius Henry Kissinger formaliai pradėjo 
atrinkti šalis, kurioms Amerikos pagalba bus nutraukta už 
tai, kad jos Jungtinėse Tautose balsąvo prieš Jungtines 
Valstijas. Kai kuriais atsitikimais nutraukimas palies maistą 
ir humanitarinę pašalpą”.

Pranešime sakoma, kad Kissingeris jau nutraukė pagalbą 
Tunizijai ir Guyanai, "nes jos Jungtinių Tautų Generalinėje 
Asamblėjoje balsavo už sionizmo pasmerkimą ir priešinosi 
Jungtinių Valstijų pozicijai Korėjos klausimu”.

Vadinasi, mūsų nepaklusote, nešoksite pagal mūsų 
diplomatinę muziką, būsite nubaustos. Jungtinėse Tautose 
jūs turite pamiršti savo įsitikinimus, savo tautinius bei 
valstybinius interesus, savo santykius su kitomis šalimis. 
Kai kuriuo klausimu vyksta balsavimas, žiūrėkite už ką 
mūsų, Amerikos delegacijos galva pakelia ranka arba 
atsako "taip”, ir jūs darykite tą patį, jeigu nenorite 
užsitraukti mūsų rūstybės ir būti nubaustos. Kol kas mes, 
žinoma, tegalime jus nubausti tik atėmimu jums bet kokios 
pagalbos, arba atsisakymu su jumis palaikyti normalius 
santykius.

Dabar viskas aišku. Dabar viskas viešumoje. Visos 
Jungtinių Tautų narės žinote.

Dabar tik belieka klausimas, kurios šalys išsigąs šio 
mūsų valstybės sekretoriaus rūstaus pagrūmojimo ir 
busimosiose Generalinės Asamblėjos sesijose ištikimai 
laikysis jo padiktavimo.

Žinoma, labai galimas daiktas, kad toks, diplomatijoje 
beveik negirdėtas,diktavimas Jungtinių Tautų narėms gali 
atnešti kaip tik priešingus Mr. Kissingerio pageidavimams 
rezultatus. Ypač taip vadinamo “Trečiojo pasaulio” tautos ir 
valstybės šiuo grūmojimu tik pasipiktins ir orientuosis savo 
įsitikinimais, bei tautiniais ir valstybiniais interesais. 
Pagyvensime — pamatysime ...

Ir mūsų Amerikoje 
žemės "kolektyvizacija"

Ar žinote, kad 1959 metais Jungtinėse Valstijose buvo 
daugiau kaip keturi milijonai šeimos valdomų ir operuojamų 
farmų? O kiek jų šiandien bėra likusių? Ogi tik du milijonai 
ir 82 tūkstančiai. Vadinasi, per apie penkioliką metų vienas 
milijonas ir šimtas aštuoniasdešimt tūkstančių farmų 
likvidavosi, geriau, teisingiau pasakius — tapo "sukolekty- 
vintos”. O tai reiškia, kad jų žemes supirko arba už skolas 
atėmė įvairios kompanijos ir korporacijos, jas suliejo į 
milžiniškus ūkius ir operuoja samdytais darbininkais ir 
pačia vėliausia ir geriausia technika.

Kur tiek vargšai žemdirbiai atsidūrė, kad nieko apie juos 
nesigirdi? O kam svarbu, o kas jų likimo paiso! Dauguma jų, 
su savo šeimomis, susikraustė į miestus, ir atsidūrė 
bedarbių gretose. Jie įskaitomi į tuos 35 milijonus amerikie
čiu, kurie net ir vyriausybės yra vadinami skurdžiais. Jie 
neturi nei žmoniškų pastogių, nei reikalingų aprėdalų, nei 
pakankamai sveiko maisto. Jie gyvena iš miestų, valstijų 
bei federalinės mizernos pašalpos.

Kas, žinoma, svarbiausia, tai kad šios šalies šis žemės 
"sukolektyvinimas” dar net smarkesniu tempu tebeina ir 
šiandien. Kasmet po kelis šimtus tūkstančių smulkiųjų 
farmerių, nebegalėdami išsiversti, likviduoja savo ūkius ir 
kraustosi į miestus. Dar už kokios dešimties metų gal jau 
net "su žiburiu” reikės ieškoti šeimos valdomos ir operuoja
mos farmos daugelyje šio plataus krašto vietovių.

KINAS IR JO VAIDMUO 
LIETUVOS KAIME

Dienraštyje "Tiesa” (1975 
m. gruodžio 28 d.) skaitome 
labai įdomų vedamąjį "Kinas 
kaime”. Jame sakoma:

"Mūsų laisvalaikį šiandien 
sunku įsivaizduoti be kino. 
Tai viena prieinamiausių, 
viena mėgstamiausių meno 
šakų. Didinti jo populiarumą 
padeda tankus kino įrenginių 
tinklas. Platus ekranas vaka
rais sušvinta ne tik miestuose 
ir miesteliuose — dabar res
publikoje yra 1301 stacionari
nis kino įrenginys. Paskai
čiuota, kad pernai kiekvienas 
Tarybų Lietuvos gyventojas 
kino teatre buvo ne mažiau 
kaip po penkiolika kartų.

Kinas — ne vien poilsis ir 
pramoga. Jis turi didelį auk
lėjamąjį poveikį. Todėl priva
lome jį daugiau panaudoti 
idėjiniam grūdinimui, esteti
niam skoniui ugdyti, tautų 
draugystei ir socialistiniam 
internacionalizmui propaguo
ti. Privalome daugiau pasi
telkti kiną ir mokslo pasieki
mams populiarinti, žemės 
ūkio ir pramonės pirmūnų 
patyrimui plačiai paskleisti. 
Tai svarbus ne tiktai kinofi- 
kacijos darbuotojų uždavi
nys, ir kino įrenginių darbas 
nuolat turi būti vykdomųjų 
komitetų ir jų kultūros sky
rių, partinių organizacijų aki
ratyje.

Pastaraisiais metais darbo 
žmonės daugiau domisi tiek 
meniniais, tiek dokumenti
niais filmais. Kaime irgi daž
niau rengiami kino festiva
liai, rodomi teminiai filmų 
ciklai, ruošiamos broliškųjų 
respublikų kino dienos. Ek
ranas taip pat padeda žem
dirbiams mokytis, supažindi
na juos su naujais, pažanges
niais darbo metodais, atsklei
džia gausesnių derlių išaugi- 
nimo, kitos žemės ūkio pro
dukcijos didinimo kelius. Ši 
mokymo forma vis populia
resnė, sudomina vis daugiau 
žmonių, ir tokius tikslinius 
dokumentinių bei mokomųjų 
filmų seansus apmoka ūkiai 
savo lėšomis.

Mokomąjį ekraną kaime 
reikia plėsti ir ateityje. Ta
čiau būtina pasiekti, kad pa
tyrimo propagavimas nesi
baigtų kino sale. Agronomai 
ir zootechnikai, ūkių vadovai 
turi pasirūpinti, kad ekrane 
pamatyti ir nauji darbo būdai 
būtų pritaikomi gyvulinin
kystės fermose ir mechaninė
se dirbtuvėse, laukininkystė
je daržininkystėje — visuose 
žemės ūkio baruose, visose 
gamybos grandyse.”

MŪSŲ NUOŠIRDŽIAUSI 
SVEIKINIMAI 
LAUREATAMS

Lietuvos žinių agentūros 
"Eltos” pranešime iš Vilniaus 
gruodžio 29 d. sakoma:

"Kultūros ministerijoje 
šiandien buvo įteikti apdova
nojimai 1975 metų Respubli
kinių literatūros ir meno pre
mijų lauretams. Juos įteikė 
Lietuvos TSR Respublikinių 

MARIJA AINIENU f

Sakiau
Sakiau, kad jau neisiu į mišką, 
Ir pievoj neskinsiu gėlių, 
Bet rasos sidabro nutiško — 
Po jas nebraidyt negaliu.

Sakiau, kad prie jūros jau’neisiu, 
Jos skundų klausytis gailių. 
Širdis tik nenuorama baisiai — 
Ir jai prieštaraut negaliu X

X
Daugiau jau dainų nedainuosiu, 
Sakiau jau taip sau vienąkart)'.
Bet girdis šlamėtimas uosių.T
Ir vėlei jiems noris ^ritar^. p

Kai plaukus nubalins man1 laikas, 
Pridengsiu juos lapais žaliais.
Ir gaudysiu drugį lyg vaikas, — 
O kas gi man šito neleis!

literatūros ir meno premijų 
komiteto pirmininkas, respu
blikos kultūros ministras L 
Šepetys. Laureatų diplomus 
ir ženklus gavo rašytojai J. 
Požėra ir V. Reimeris, kom
pozitorius A. Račiūnas. Lie
tuvos TSR Valstybinio rusų 
dramos teatro aktorius A. 
Inozemcevas, dailininkai A. 
Ličkutė-Jusionienė ir J. Šva
žas.

Buvo taip pat įteikti diplo
mai Stasio Šimkaus dainų 
konkurso nugalėtojams-kom- 
pozitoriams V. Paltanavičiui, 
V. Kairiūkščiui, J. Juozapai- 
čiui, R. Žigaičiui bei poetams 
J. Nekrošiui ir S. Žlibinui. 
Kultūros ministerijos kasme
tinių premijų diplomus už šių 
metų Respublikinės dainų 
šventės šokių kompozicijas 
gavo choreografai J. Lingys, 
J. Gudavičius ir M. Vaitule- 
vičiūtė.

L. Šepetys pasveikino lau
reatus, palinkėjo jiems ir to
liau savo kūryba turtinti lie
tuvių socialistinę kultūrą.”

Prašome laureatus priimti 
nuo Amerikos pažangiųjų lie
tuvių nuoširdžiausius sveiki
nimus ir linkėjimus kūrybi
nės sėkmės. Mes didžiuoja
mės jūsų pasiekimais ir lai
mėjimais.
PRIMINIMAS IR 
PARAGINIMUS LDS 
NARIAMS

Šių metų pirmajame Lietu
vių Darbininkų Susivienijimo 
organo “Tiesa” numeryje pri
mena nariams, kad šiemet 
įvyks Centro Valdybos rinki
mai. Pirmiausia bus nomina
cijos. Nominacijų blankos 
kuopoms jau išsiutinėtos.

Laikraštis sako:
“LDS viršininkai yra seka

mi: prezidentas, vice prezi
dentas, antras vice preziden
tas, sekretorius, .iždininkas, 
daktaras kvofėįas ir trys iždo 
globėjai. Viso devyni. Jie 
sudaro LDS Centro Valdybą.

Kiekviena LDS kuopa pri
valo paraginti savo narius 
dalyvauti kuopos susirinki
me, kuriame bus nominuoja
mi kandidatai į Centro Valdy
bą.

Visų LDS narių pareiga 
dalyvauti LDS viršininkų no- 
minavime ir rinkime.

Kuopų viršininkai turi pasi
stengti į susirinkimus su
kviesti kuo daugiausia savo 
narių.
GAUNA Į KAILĮ UŽ 
GANA PROTINGUS 
PATARIMUS

Šį karta ant savo galvos 
užsitraukė Chicagos menše
vikų laikraščio aštriausi pra
keiksmą dr. V. Bieliauskas, 
kam jis drįso Amerikos lietu
viams pateikti visą eilę, mūsų 
supratimu, visiškai protingų 
pasiūlymų jų santykiuose su 
gimtuoju kraštu. “N.” (sausio 
2 d.) šaukia:

"Dr. V. Bieliauskas, Ota
vos universiteto profesorius, 
savo paskaitoje, skirtoje pa
gerbti prel. M. Krupavičių, 
siūlė ir piršo išeivijai bendra
darbiavimą su kraštu . . .

Siūlė kviesti meno ansam
blius, siųsti į anapus, į Lietu
vą jaunimą . . . Siūlė rengti 
Lietuvos menininkams paro
das, o savuosiusius siūlė vyk
ti į Lietuvą su savo turimu 
kūrybiniu meno kraičiu.

Pašiepė visus tuos, kurie 
yra iš savo artimųjų, iš Lietu
vos yra gavę tautodailės dir
binių ar meno kūrinių ir 
pasislėpę jais grožisi, siūlė 
šias turimas meno vertybes 
viešai išstatyti jas visiems 
parodyti. Gąsdino, kad išeivi
jai gręsia tautinės kultūros 
išblėsimo pavojus, esą gali 
tapti tik etnine kultūra.”

Be to, girdi, “Dr. B. Bie
liauskas drąsiai siūlė ir jauni
mą siųsti į Vilnių, pasitobu
linti lituanistikos . . .”

Prof. Bieliausko pasiūly
mai, kaip matome, yra prak
tiški ir, bendrai paėmus geri. 
Jis vertas pasveikinimo, vie
toje plūdimo. Bet menševikų 
laikraščiui jis ne tik blogava- 
lis, bet ir paskutinis neišma
nėlis, nes, jis. sako, "darė 
siūlymus, teigė sugestijas, 
tarsi jis būtų tik dabar nuo 
mėnulio nukritęs . . .”

PASIJUOKTI VISADA 
LABAI SVEIKA

Clevelando smetonininkų 
laikraštyje (sausio 1 d.) Ri
mas Dagūnas rašo:

"Dabar Angola geografine 
sąvoka, madingas žodis! Jis 
skamba pokalbiuose, spaudo
je, TV ekranuose. Senajai 
lietuvių kartai Angola pažįs
tama nuo 1930 metų. Buvo 
lietuvių emigracijos galimy
bes į Angolą. Kraštas pri
klausė Portugalijai. Klima
tas, net gamtovaizdis, pasak 
profesorių, buvo kaip lietu
viškas. Tad emigruokime! 
Sukurkime Angoloje "atsar
ginę Lietuvą”! Kelios dešim
tys tūkstančių lietuvių emi
grantų išvyko į Lotynų Ame
riką. Atrodo nei vieno lietu
vio nepaviliojo portugališkoji 
Angola.”

Dabar ir mes atsimename, 
kaip tada Pakštas ir kiti 
mūsų Lietuvos "vaduotojai” 
rimtai diskusavo ir sušilę siū
lė kuriame nors tolimame 
pasaulio kampe sukurti "at
sarginę Lietuvą”. Vėliau 
priėjo išvados, kad daugiau 
biznio jie pasidarys čionai 
Amerikoje su "vadavimo” ra
ketų, negu kur nors džiun
glėse. Taip ir pradėjo dygti 
visokie "vlikai”, "bendruome
nės”, “balfai”, "tautos fon
dai”, ir kitokie pelningi biz
niai. Taip "atsarginės Lietu
vos” ir nebesulaukėme. Turi
me pasitenkinti su mieląja 
senąja Lietuvėle.

SURADO TIKRAI “GERĄ” 
IR “PROTINGĄ” VADĄ

Chicagos kunigų "Drauge” 
(sausio 5 d.) P. Gaučys labai 
pasigenda gerų ir protingų 
vadų. Savo straipsnyje “Va
karų pasaulio vadai” paminė
jęs beveik visus jo buvusius 
ir esančius vadus po Antrojo 
pasaulinio karo, surado tiktai 
vieną tikrai gerą ir išmintin
gą vadą.

Kas jis toks? Už jokius 
pinigus neatspėsite. Todėl 
pasakysime. Ogi "amžiną 
atilsį Hitlerio ir Mussolinio 
išpera jo "didenybė” Ispani
jos diktatorius generolas 
Franco! Visi kiti savo nelai
mingus Vakarų pasaulio 
kraštus amžinai nuganė. Bet 
jis, generolas Franco? Prašo
me:

"Beveik 40 metų valdžioje 
išsilaikęs Ispanijos gen. 
Franco sugebėjo sutvarkyti 
iš prigimties maištingą tautą 
ir ją atvedė į naująjį pramo
ninį amžių. Nors jis turėjo 
daug priešų, bet nemaža ir 
gerbėjų, nes buvo vadas, ko
kio Ispanija niekada anksčiau 
nebuvo turėsjusi. Dabartiniu 
metu nei jaunas Ispanijos 
karalius, nei joks kitas jos 
valstybininkas nėra pasižy
mėję žymesniais sugebėji
mais tvarkyti labai sudėtingą 
krašto vidaus būklę.”

Penktadienis, Sausio (January) 16, 1976

Ponas prezidente, aš jiems sakau, kad jie jūsų 
neturbavotų su savo bėdomis iki po prezidentinių 
rinkimų. Bet jie su manimi nesiskaito. Jie sako, kad 
jiems darbo reikia dabar, kad laikas nuo laiko jiems 
reikia ir pavalgyti, ir apsirengti . . .

Laiškas iš Vokietijos
Draugai laisviečiai!

Štai jau baigiasi ištisą mė
nesį užtrukusi mano kelionė 
Vokietijos Demokratinėje 
Vokietijoje. Grįžęs iš pobūvio 
Erfurto srityje, apie kurį ra
šiau pereitame laiške, įdomus 
buvo mano dalyvavimas Bal
tistų 32-me susitikime, įvy
kusiame Berlyne, Humbolto 
vardo universitete. Baltistų 
sekcija, veikianti kaipo VDR 
Slavistų Nacionalinio komite
to padalinys, jungia mokslo, 
meno ir visuomenės veikėjus, 
dirbančius baltų kalbų — lie
tuvių ir latvių — arba litera
tūros srityje arba besidomin
čius ja. Slavistų Nac. komite
tui vadovauja VDR Mokslų 
Akademijos narys Prof. Dr. 
Holmas Bilfeldas, o Baltistų 
sekcijai vadovauja Prof. Dr. 
Viktoras Falkenhanas, apie 
kuriuos esu daug girdėjęs, o 
dabar buvo malonu asmeniš
kai susipažinti. Prof. Falken
hanas kalba puikiai lietuviš
kai ir yra atlikęs daug darbų 
lituanistikos srityje.

Susitikimą pradėdamas 
Prof. dr. Falkenhanas prista
tė mane susirinkusiems kaip 
svečią iš Lietuvos. Pirmą 
pranešimą padarė Dr. Frid- 
hilda Krauze apie M. K. 
Čiurlionio metų apvaikščioji- 
mą Lietuvoje ir kitose tarybi
nėse respublikose bei Mask
voje, o taip pat Vokietijos 
DR Įdomus buvo Prof. Dr. 
Vilhelmo Girniaus praneši
mas apie revoliucijos veikėją 
Mortą Zauniūtę, kuri akty
viai dalyvavo socialdemokra
tų judėjime ir dalyvavo ne tik 
lietuvių, bet ir revoliucinės 
rusų spaudos pergabenime 
per sieną.

Pats V. Girnius aktyvus 
revoliucijos veikėjas, kovojęs 
prieš reakciją ir hitlerizmą, 
buvęs kalinamas ir laikomas 
koncentracijos stovyklose. 
Dabar jis Meno akademijos 
narys, žurnalo "Sinn und 
Form” ("Mintis ir forma”) 
vyriausias redaktorius, o taip 
pat Socialistinės Vieningosios 
Partijos Centro Komiteto na
rys.

Prof. Dr. V. Fakenhanas 
savo paskaitoje iškėlė proble
mas ryšium su lietuvių pasa
kų vertimu į vokiečių kalbą 
bei pasitaikančius sunkumus 
su senoviniais žodžiais, kurių 
prasmę nelengva išaiškinti 
net prityrusiems mokslinin
kams.

J. Paleckis ir Erfurto srities soc. vieningosios partijos 
sekretorius Gerhardas Schinkel* parodoje, skirtoje M. 
Čiurlionio 100-mečiui Erfurte.

Baltistų sekcijos valdybos 
narys, žurnalistas Leonas 
Stepanauskas, dirbąs VDR 
Radijo redaktoriumi, kalbėjo 
apie lietuvių ir latvių litera
tūrinius santykius su Šveica
rija. Jis ne tik pasakojo, bet 
ir diafilmo nuotraukomis per 
diaskopą parodė vietas, ku
riose gyveno ar lankėsi V. 
Kapsukas, J. Biliūnas, Mai
ronis, Rainis, V. Putinas-My- 
kolaitis, Salomėja Nėris ir k. 
Tai buvo Berno, Bazelio, Fri
burgo, Ciuricho, Liucernos, 
Ženevos miestai. Dar pasako
jo jis apie šveicarų kolonistų 
apgyvendinimą Prūsų Lietu
voje Donelaičio laikais.

Baltistų sekcijos narių tar
pe yra literatų bei leidyklų 
darbuotojų, kurie daug prisi
dėjo prie lietuvių literatūros 
populiarinimo Vokietijos 
Dem. Respublikoje. Ne be jų 
iniciatyvos ir darbo Berlyno 
leidyklos išleido daugiau kaip 
30 lietuvių rašytojų knygų. 
Berlyno knygynuose mačiau 
P. Cvirkos knygą “Parduotos 
vasaros”, Just. Marcinkevi
čiaus eilėraščių rinkinį, E. 
Mieželaičio ciklą “Žmogus”, 
M. Sluckio, J. Avyžiaus, A. 
Bieliausko ir kitų mūsų rašy
tojų knygas.

Baltistų susirinkime suti
kau keletą lietuvių — daili
ninką—keramiką Kvedaravi- 
čių, Virgailį ir k., gyvenan
čius Berlyne.

Aplankiau dar kartą VDR 
Taikos komitetą, kur kalbėjo
mės apie būsimą didelį pasau
linio masto darbą taikos gyni
mo reikle, kokiu bus parašų 
rinkimas po naujuoju Pasau
linės Taikos Tarybos šiemet 
Stokholme priimtu atsišauki
mu dėl ginklavimosi varžybų 
uždraudimo. Taikos šalinin
kai VDR-je energingai ruo
šiasi pradėti parašų rinkimo 
vajų 1976 metų sausio mėne
sį. _______

Prieš išvykimą padariau vi
zitą Tarybų Sąjungos pasiun
tiniui P. A. Abrasimovui, 
vienam įžymiųjų tarybinių di
plomatų. Jis yra buvęs pa
siuntiniu Varšuvoje, Berly
ne, Paryžiuje, o po kelių 
metų darbo Maskvoje vėl 
grįžo į Berlyną. Iki savo 
diplomatinės karjeros jis bu
vo partiniu ir valstybiniu vei
kėju Tarybų Baltarusijoje.

Su labomis dienomis ir ge
riausiais linkėjimais.

Justas Paleckis
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KODĖL IR KAIP PRIEŠ 200 METŲ 
GIMĖ JUNGTINES VALSTIJOS?

ISTORINIAI BRUOŽAI

A. BIMBA 

(Tęsinys iš praeito numerio)

EKONOMINIS FAKTORIUS: Kaip kiekvieno didžio 
sąjūdžio pamatą galutinam rezultate sudaro ekonominis 
faktorius, taip jis glūdėjo pamate visos ilgos amerikiečių 
kovos už tautinį savistovumą ir nepriklausomybę. Ameri
ka turėjo ekonominiai priklausyti Anglijai ant visados. 
Amerika turėjo būti Anglijos valdančiajai klasei amžinas 
pelno šaltinis. Amerikos pramonė neturėjo plėtotis. Ame
rikiečiai turėjo viską pirktis Anglijoje. Jie neturėjo tei
sės statyti įmones apdirbinėjimui medvilnės, tabako ir 
kailių. Ta visa žalioji medžiaga turėjo būti gabenama 
Anglijon ir ten perdirbama į produktus žmonėms naudoti, 
o paskui tie produktai eksportuojami Amerikon ir par
duodami. Visa prekyba turėjo būti vedama Britanijos lai
vais.

Britanijos valdančiosios klasės ir monarchijos atsineši- 
mą į Ameriką begėdiškai atvirai išdėstė Massachusetts 
kolonijos rojalistas gubernatorius Sir Francis Bernard, 
kuomet jis pasakė:

“Du dideli Didžiosios Britanijos objektai (tikslai) lin
kui amerikinės prekybos turi būti: 1) priversti jos ame
rikinius pavaldinius imti tik iš Didžiosios Britanijos visus 
dirbinius ir europinius daiktus, kuriais jinai (Didžioji 
Britanija) gali juos (amerikiečius) aprūpinti', 2) tvar
kyti amerikiečių užsieninę prekybą taip, kad iš tos pre
kybos pelnas galėtą galą gale susikuopti Didžiojoj Brita
nijoj, arba būti panaudotas pagerinimui jos imperijos.’'

Citata iš Emest L. Bogart knygos Economic History of the 
United States, p. 164.

Pagaliau kolonijos galėjo plėsti savo ribas tik tiek, kiek 
joms pavėlino Britanijos valdžia. Jos turėjo pasilikti pri
lipusios prie Atlantiko. Bet apie vidurį 18-tojo šimtmečio 
Atlantiko pakraščio ruožte geriausios žemės jau buvo pu
sėtinai “išsemtos,” tai yra, pasisavintos ir apgyventos. 
Biedni žmonės žiūrėjo į sausžemį gilyn ir laukė tos die
nos, kada jie galės būti pionieriais, keltis toliau nuo okea
no ir kurtis nepriklausomą gyvenimą. Turtingieji troško 
naujas žemes pasigrobti ir paskui kolonistams pardavinėti 
su dideliu pelnu. Bet 1763 metais Britanijos Grenville mi
nisterija paskelbė, kad kolonistams nevalia žengti per 
Allegheny Kalnyną giliau sausžemin ir užimti žemes.

Reikia atminti, kad Britanija tik buvo pabaigus karą su 
Francūzija, kad Francūzija buvo sumušta ir iš Francūzijos 
buvo atimtas tas milžiniškas ruožtas į vakarus nuo Alleghe
ny Kalnų ir nuo Mexicos Įlankos iki didžiųjų ežerų. Ameri
kiečiai, aktyviai dalyvaudami tame kare, tikėjos po karo 
gauti tas žemes. Bet Anglijos valdžia dabar teisinosi, kad 
ji nenorinti supykdyti indijonus, kurie taipgi gelbėjo su
mušti francūzus. Bet, žinoma, tai buvo tiktai pasiteisi
nimas. Anglija šiuo tarpu jau turėjo labai pelningą pre
kybą su indijonais, kuriems mainais ant kailių duodavo 
ginklų ir degtinės bei šiaip beverčių blizgučių.

Vadinasi, visas kolonistų ekonominis gyvenimas buvo 
bandomas suveržti tvirtais lankais. Bet juos suveržti jau 
buvo be galo sunku—stačiai nebegalima, žmonės turi gy
venti. Jų būklė reikalauja plėsti pramonę, gamintis daik
tus namie, vietoj gabentis iš už trijų tūkstančių mylių. 
Jiems reikia prekybos su visu pasauliu. Anglijos uždrau
dimas kolonistams to siektis pasidaro nenatūralūs, prie
šingas visiems naujojo pasaulio ekonominiams ir komer
ciniams interesams.

Tai šis interesų susikirtimas, šis prieštaravimas tarpe 
Anglijos ir Amerikos sudarė pamatą visų įvykių, visų 
manevrų iš abiejų pusių, visų šūkių ir pagaliau pačios 
Revoliucijos ir amerikiečių laimėjimo nepriklausomybes.

KOLONIJŲ VALDYMOS APARATAS: Reikia pabrėž
ti ir tą faktą, .kad kolonijų valstybinis aparatas buvo labai 
palankus organizavimui kolonistų kovai už nepriklauso
mybę. Kolonijų gubernatoriai daugumoje buvo Britanijos 
karaliaus paskirti.* Jie buvo Britanijos agentai kolonijas 
valdyti jos naudai. Bet kolonijoms buvo taipgi leista iš
sirinkti savo seimelius bei legislatūras. Tiesa, kad seime
lių teisės buvo labai aprėžtos, bet labai svarbu, kad jie 
atstovavo kolonistų interesus. Nors balsavimo teisės buvo 
labai apribotos—balsuoti galėjo tiktai tie, kurie turėjo 
šiokios tokios nejudinamos nuosavybės, vargšai ir vergai 
neturėjo balsavimo teisių,—tačiau kolonijų seimeliai bu
vo labai svarbūs kolonistų politiniai organai. Jų tarimus, 
tiesa, turėjo teisę gubernatoriai atmesti, bet jų posėdžiuo
se kolonistai galėjo išreikšti savo mintis, išdėstyti savo 
pageidavimus, statyti reikalavimus Britanijos vyriausybei. 
Seimeliai buvo ir ta tribūna, iš kurios kolonistai destine- 
jo savo troškimus ir skriaudas, ir tie centrai, kur gabiausi 
ir energingiausi revoliucijonieriai mokslinosi politiniai ir 
vienijosi kovai prieš Angliją.

•1776 metais aštuonios kolonijos turėjo paskirtus gubernatorius, 
trys kolonijos (Pennsylvania, Maryland ir Delaware) buvo valdo
mos Anglijos čarteriuotų valdininkų, ir tiktai Rhode Island ir Con
necticut rinkosi savo gubernatorius.

Kiekvienam žingsnyje šitie kolonijų seimeliai kirtosi su 
gubernatoriais ir visais Britanijos valdžios atstovais. Tai, 
žinoma, buvo neišvengiama. Gubernatoriai atstovavo sve
timą spėką—Britanijos valdančiosios klasės interesus, o 
seimeliai atstovavo augančią, progresuojančią naują šalį 
ir jos revoliucinę buržuaziją, kurios tuo laiku klasiniai 
interesai supuolė su Amerikos tautiniais interesais. Juo 
arčiau eita prie atviro ir galutino susikirtimo tarpe Ame
rikos ir Anglijos, tuo aštresnis darėsi nesutikimas tarpe 
gubernatorių ir seimelių. Pagaliau seimeliai pradėjo visai 
su gubernatoriais nebesiskaityti.

TARPTAUTINE SITUACIJA: Beveik ištisą šimtmetį, 
iki pat 1763 m. karo su Francūzija, Anglija buvo užimta 
karais su įvairiomis europinėmis šalimis ir todėl nebetu
rėjo laiko ir energijos per daug kištis į kolonistų reikalus. 
Šita padėtis, iš vienos pusės, davė kolonistams progą ne
labai bepaisyti Anglijos įstatymų, kurie buvo atkreipti 

Į prieš kolonijų pramonės ir prekybos interesus; iš kitos 
puses—kolonistai įsitikino, kad jie gali , labai puikiai 
apseiti ir be Anglijos.

Taip vadinamas šio laikotarpio šmugeliavimas buvo sa
vo rūšies kolonijų kova už ekonominę nepriklausomybę. 
Iš vienos pusės, jis padėjo kolonistams finansiniai ir eko
nominiai atsistoti ant savistovių kojų; iš kitos pusės— 
ugdė kolonistuose pasipriešinimo ir nepriklausomybės dva
sią ir pasiryžimą. Tas tiesa, kad tas šmugeliavimas bu
vo vedamas tik saujalės žmonių saumylingais tikslais, 
tačiau jis prisidėjo prie auklėjimo nepriklausomybės me
džiaginių ir moralinių jėgų.

Tiktai po 1763 metų karo Anglija pamatė savo “apleis
tus” reikalus Amerikoje ir pradėjo juos “tvarkyti.” Bet 
dabar jau bet koks kolonistų disciplinavimas, kad ir ma
žiausias lanko paveržimas, kolonistams pasirodė skaudžia, 
nepateisinama rykšte. Jų tautinė sąmonė ii’ tautiniai rei
kalai buvo pribrendę atsisveikinimui su savo taip vadina
ma “motina.” Motina virto pikta pamote, neprisotinama 
parazite, saumylinga pabaisa. Tarpe “motinos’’ ir “vaikų” 
atsivėrė praraja.

Tai tokios buvo, maždaug, svarbiausios sąlygos, priruo- 
šusios amerikiečius didžiajai kovai už nepriklausomybę.

* *
*

DAUG kas Europoje, ypač Anglijoje, garsiai kalbėjo 
apie Amerikos kolonijų nepajėgumą apsivienyti ben- 

j drai kovai ir vienai tautai. Ir, ištiesų, ilgai toks apsivie- 
: nijimas atrodė negalimu daiktu. Buvo trylika kolonijų, 
i Beveik kiekviena turėjo kitokį pobūdį. Beveik kiekviena 
' susidėjo iš tam tikros religinės sektos, priešingos kitoms 
i sektoms. Tautinės kilmės požiūriu jų gyventojai taip pat 
' buvo labai mišrūs. Geografinis atsiskyrimas taip pat buvo 
I labai didelis, atsižvelgiant į tų laikų susisiekimo priemo

nių primityviškumą. Ekonominiai kolonijų interesai buvo 
i taipgi labai įvairūs. Pavyzdžiui, jeigu Massachusetts Ko

lonijoje dominuojantis faktorius buvo prekyba, tai Vir- 
' ginijoje ir kitose pietinėse kolonijose žemdirbystė, parem- 
! ta vergų darbu, buvo beveik vienintelis užsiėmimas.

Vienok, daugelio nuostabai, kolonistai susivienijo. An- 
! glijos represijos iš vienos pusės, tam tikri bendri ekono- 
! miniai interesai iš kitos pusės, kolonistus ir kolonijas kie- 
■ tai surišo bendrai kovai prieš bendrą priešą.

Tasai apsivienijimo procesas prasidėjo labai anksti. Iš 
; sykio Didžioji Britanija tam procesui visai nesipriešino, 
i Dar akstino. Pavyzdžiui, kai 1754-1763 metų kare su 
i Francūzija Britanijai buvo reikalinga tvirta kolonistų pa- 
: raina, tai jinai stengėsi juos suvienyti. Virginijos guber- 
• natoriaus Dinwiddie ir Massachusetts gubernatoriaus 
i Shirley iniciatyva, 1754 metais įvyko Amerikos Kolonijų 
! konferencija mieste Albany. Dalyvavo septynių kolonijų 
į delegatai.

Nors kolonijų atstovai susirinko grynai pasitarimo tiks- 
' lams, kaip apsivienyti prieš Francūzija ir kaip nuraminti 
j indijonus, idant jie neitų su Francūzija, tačiau tuoj iškilo 
j kiti, daug svarbesni klausimai. Atstovai pradėjo svars- 
1 tyti savo naminius ir bendrus reikalus ir santykius su 
Britanija. Jau šioj konferencijoj paaiškėjo rimti reikalų 
skirtumai tarpe Britanijos ir Amerikos Kolonijų.

Benjamin Franklinas pasiūlė konferencijai savotišką ir 
visai naują planą, būtent, kad būtų įsteigta Kolonijų Ta
ryba, kuri susidėtų iš 48 narių ir susirinktų vieną kartą 

s per metus. Tarybos pareigos: Tvarkyti indijonų reikalus, 
suorganizuoti ir palaikyti pastovią kolonijų armiją, kon-. 

i troliuoti visuomenei priklausomas žemes, uždėti ir išrinkti 
taksus pravedimui kolonijoms bendrų projektų ir leisti 

; įstatymus bendrai kolonijų gerovei pakelti.
Šitas Franklino planas neprigijo, nes niekam nepatiko. 

: Kolonistams atrodė, kad jis per daug nepilnas, nepa- 
: Rankamas kolonijų interesų apgynimui ir plėtimui. Tuo 
j tarpu kolonijų gubernatoriai ir Britanijos valdžia jame 
1 įmatė kolonistų siekimą savarankumo, apkarpymą guber- 
i natorių galios ir pirmuosius ženklus kolonistų nepaklus
numo savo “motinai.” Kitos tokios konferencijos Ko
lonijų gubernatoriai nebesušaukė. Dabar jie dėjo visas 
pastangas neprileisti kolonistų prie vienybės jokiais rei
kalais. (Bus daugiau)

I

Už dienos kitos Kongresas susirinks. Darbįninkai jį sutiks 
su svarbiais reikalavimais. Svarbiausias reikalavimas, kad 
susirinkęs Kongresas rimtai susirūpintų nedarbo klausimu. 
Dešimt milijonų bedarbių. Kaip ilgai tokia padėtis bus 
toleruojama?!

“Šeima” — taip pavadino savo kūrinį skulptorius Vladas 
Vildžiūnas. Ši iš raudonų plytų sukurta kompozicija puošia 
vieną Valkininkų vaikų sanatorijos salę.

A. Brazaičio nuotrauka

Lietuvos liaudies gerovės 
kėlimas 1976 metais

Praeitų metų gruodžio pabaigoje Lietuvos TSR Aukščiau
sioji Taryba savo sesijoje nuodugniai apsvarstė 1976 metų 
valstybinį biudžetą ir liaudies ūkio vystymo planą. Tiek biu
džete, tiek ūkio vystymo plane kalbama apie pasimojimą 
šiais metais žymiai pakelti Lietuvos liaudies gerovę. Tą 
pasimojimą trumpai apibūdino savo pranešime sesijai 
Valstybinės plano komisijos pirmininkas A. Drobnys. Ta 
pranešimo dalis ir pavadinta “Liaudies gerovės kėlimas“. 
Čia ją pateikiame. Tikime, kad mūsų skaitytojams bus 
įdomu su ja susipažinti.

Dėl aiškumo: Kai pranešėjas sako “ateinančiais metais”, 
reikia suprasti 1976 metus, o kai kalba apie “šiuos metus”, 
tai reikia suprasti 1975 m.

— Redakcija

eksperimentinės bazės moks
linio tyrimo organizacijoms.

Sustiprės kultūros įstaigų 
materialinė bazė. Numatoma 
atiduoti naudoti televizijos 
studiją Vilniuje, kultūros na
mus Anykščiuose, Kelmėje ir 
Širvintose, biblioteką Šiau
liuose, kultūros ir sporto 
kompleksą Alytuje, vasaros 
estradą Durskininkuose. Pa
gausės kino įrenginių kino 
teatruose.

Prasiplės gydymo įstaigų 
tinklas. Numatoma baigti 
statyti ligonines Šalčininkuo
se Naujojoje Akmenėje, Za
rasuose, Šilutėje, poliklinikas 
Vilniuje, Alytuje, Kaišiado
ryse. Respublikos ligoninių 
lovų skaičius ateinančių metų 
pabaigoje padidės iki 37,7 
tūkstančio ir dešimčiai tūks
tančių gyventojų teks 113 
lovų.

Ateinančių metų plane nu
matytos svarbios gamtos ap
saugos ir racionalaus gamti
nių išteklių naudojimo prie
monės.

Taupant geriamą vandenį, 
planuojama įrengti naujas 5,5 
tūkstančio kubinių metrų per 
parą galingumo apytakines 
vandens tiekimo sistemas, 
t. y. 3 kartus daugiau, negu 
šiais metais.

LAIŠKAI

Ateinančiais metais bus 
vykdomos svarbios priemo
nės tarybinės liaudies gyve
nimo lygiui toliau kelti, darbo 
žmonių materialiniams ir 
dvasiniams poreikiams ge
riau tenkinti. Šios priemonės 
užtikrins gyventojų realiųjų 
ir piniginių pajamų didėjimą. 
Numatoma, kad darbininkų 
ir tarnautojų vidutinis mėne
sinis darbo užmokestis padi
dės iki 149 rublių, arba 5 
procentais, o kolūkiečių vidu
tinis mėnesinis darbo apmo
kėjimas — iki 117 rublių, t. y. 
3,5 procento.

Svarbus gyventojų gerovės 
kilimo šaltinis yra įplaukos iš 
visuomeninių vartojimo fon
dų. Išmokos ir lengvatos iš 
šių fondų, skaičiuojant vie
nam gyventojui, ateinančiais 
metais sudarys 373 rublius, 
t. y. padidės 5,4 procento.

Numatoma, kad realiosios 
pajamos, skaičiuojant viduti
niškai vienam gyventojui, pa
lyginti su šiais metais padi
dės 4,8 procento.

Gyventojų perkamųjų fon
dų ir prekių išteklių didėji
mas įgalina plėsti valstybinę 
ir kooperatinę prekybą. Maž
meninė prekių apyvarta nu
statyta 3 procentais didesnė 
už šių metų laukiamą apyvar
tą, tame tarpe visuomeninio 
maitinimo įmonių apyvarta 
didinama 4,6 procento. Gerės 
gyventojams realizuojamų 
prekių struktūra.

Buitines paslaugas gyven
tojams palyginti su šiais me
tais numatoma padidinti 6,6 
procento, tame tarpe kaimo 
vietovėse — 7,4 procento. 
Sparčiau bus plečiamos pa
slaugos, turinčios didesnę gy
ventojų paklausą.

Planuojama toliau gerinti 
miesto ir kaimo gyventojų 
butų sąlygas. Ateinančiais 
metais respublikoje iš visų 
finansavimo šaltinių numato
ma pastatyti 1 milijoną 840 
tūkstančių kvadratinių metrų 
bendrojo ploto gyvenamųjų 
namų. Kaimo vietovėse dar
bininkams, tarnautojams ir 
kolūkiečiams numatoma pa
statyti 8 tūkstančius indivi
dualių ir kooperatinių gyve
namųjų namų.

Bus stiprinama ir plečiama

miestų komunalinio ūkio ma
terialinė-techninė bazė, geri
namas gyventojų komunali
nis aptarnavimas. Planuoja
ma nutiesti 54 kilometrus 
vandentiekio, 22 kilometrus 
kanalizacijos, 51 kilometrą 
dujų ir 9,5 kilometro šilumos 
tiekimo tinklų, atiduoti nau
doti vandenvietes Vilniuje, 
Šiauliuose ir Tauragėje, iš
plėsti troleibusų transportą 
Vilniuje ir Kaune.

Planuojama, kad dujas pa
pildomai gaus 45 tūkstančiai 
butų, iš jų 19 tūkstančių 
kaime.

Bus toliau plečiama liaudies 
švietimo sistema, kvalifikuo
tų kadrų liaudies ūkiui ruoši
mas, stiprinama mokyklų ir 
ikimokyklinių įstaigų mate
rialinė bazė. Plane numato
ma, kad vaikų darželiai ir 
lopšeliai palyginti su šiais 
metais pasipildys 10,2 tūk
stančio vietų. Tuo būdu juos 
galės lankyti 51 procentas 
vaikų miestuose ir 9 procen
tai kaimo vietovėse.

Ateinančiais metais 97 pro
centai moksleivių, baigusių 
aštuonias bendrojo lavinimo 
mokyklų klases, toliau moky
sis mokymo įstaigose, sutei
kiančiose vidurinį išsimoksli
nimą. Iš valstybinių lėšų pla
nuojama pastatyti 21,1 tūks
tančio vietų bendrojo lavini
mo mokyklų, be to, iš kolūkių 
lėšų papildomai pastatyti 3 
tūkstančių vietų mokyklų.

Profesinės technikos mo
kyklos paruoš 20 tūkstančių 
darbininkų ir kitų masinės 
kvalifikacijos darbuotojų. Į 
aukštąsias mokyklas numato
ma priimti 11,2 tūkstančio ir 
į specialiąsias vidurines mo
kyklas — 20,1 tūkstančio 
žmonių. Liaudies ūkis gaus 
1976 metais 7600 specialistų 
su aukštuoju ir 15700 — su 
specialiuoju viduriniu išsi
mokslinimu.

Numatoma užbaigti statyti 
Vilniaus Inžinerinio statybos 
instituto laboratorinį korpu
są, tęsti Vilniaus Dailės insti
tuto statybą bei pradėti sta
tyti Vilniaus Valstybinio uni
versiteto fizikos fakulteto pa
statą ir Pedagoginio instituto 
priestatą. Bus statomi nauji 
laboratoriniai korpusai ir

1975 m. gruodžio 29 d. 
Vilnius

Didžiai gerbiama
“Laisvės” Redakcija,

Šiandien mane pasiekė 
skaudi žinia, kad š. m. gruo
džio 11 d. N. Y. mirė aktyvus 
pažangaus Amerikos lietuvių 
judėjimo dalyvis, ilgametis 
“Laisvės darbuotojas ir rė
mėjas, man brangus žmogus 
Jonas Rušinskas. Nuliūdime 
liko jo našlė mano Teta Koste 
Rušinskienė, jo keturi vaikai 
bei anūkai.

Maloniai prašau, pareikšti 
per laikraštį “Laisvė” nuošir
džiausią mano ir šeimos užuo
jautą Tetai Kostei Rušinskie- 
nei ir visiems veliuonės arti
miesiems.

Už paslaugą esu didžiai 
dėkingas. Justas Rugienis

Gerbiamas draugas
A. Bimba!

Sveikinu Jus, o Jūsų 
asmenyje ir visus “Laisvės” 
bendradarbius, bendraujan
čius su Naujaisiais 1976 me
tais.

Jums ir Jūsų draugams 
linkiu sveikatos, ištvermės ir 
sėkmės Jūsų atkakliame dar
be ir kiekvienoje kasdienybė
je!

Nuoširdžiai —
M. Meškauskienė 

Vilnius

Rūtų šakelės! Vis 
žaliuojantys
Lietuvos Ąžuolai!

Malonu pasveikinti visą 
“Laisvės” kolektyvą Naujųjų 
Metų proga. Sėkmės, ąžuoli
nės sveikatos bei gerovės 
linkiu.

Antanas Brazauskas
Mišučiai, LTSR

Ragina dvasiškius 
kovoti už taiką

Maskva. — Maskvos mies
to ir visos Rusijos pravoslavų 
bažnyčios patriarchas Pimen 
siūlo, kad šiais metais būtų 
sušauktas visų bažnyčių ir 
tikėjimų dvasiškių pasaulinis 
suvažiavimas susimobilizavi- 
mui kovoti už tautų ir valsty
bių taikų sugyvenimą, už pa
saulinę taiką.

Patriarchas mano, kad toks 
dvasininkų ėjimas įtrauktų 
milijonus tikinčiųjų visame 
pasaulyje į aktyvų dalyvavi
mą pasaulinės taikos išlaiky
me. Dabar laukiama kitų ti
kėjimų vadų atsiliepimo į šį 
patriarcho paraginimą.

Jeruzalimas. — Krautuvė 
je sprogo bomba. Sužeidė 7 
žmones. Už bombos padėjimą 
žydai kaltina arabus.
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Laisvei iš Šveicarijos ’aminėtas Antano Venclovos 
septyniasdešimtmetis

Iš Tomo Mano šeimos archyvo: rašytojo namelis Nidoje 1930 metais.

PAS TOMO MANO ŽMONĄ
LEONAS STEPANAUSKAS

Pažinties pradžia paprasta: 
daug prie to prisidėjo spal
vinga, jauki 1963 metu Kalė
dų nuotaika. Berlyno aikštė
se žibėjo eglutės, kalėdų se
niai ant rankų kilnojo mažy
lius, kurie prie tų eglučių 
sukiojosi . . . Artėjo Naujieji 
metai, ir tokiom dienom aš 
paprastai atsigręžiu į pačius 
mėgstamiausius darbus.

Dar prieš metus rašytojas 
Antanas Venclova buvo mane 
sudominęs Tomo Mano, žy
maus vokiečių rašytojo — 
humanisto, ryšiais su Lietu
va. Juk Lietuvos pamaryje, 
Nidoje, stovėjo rašytojo na
melis . . . Galima buvo įsi
vaizduoti, kad tenai gyvenda
mas (1930-1932 metais) To
mas Manas ne vien ilsėjosi! 
. . . Šykščios nuotrupos apie 
ta laikotarpį rodė, kad Nidoje 
buvo rašomas romanas “Juo
zapas ir jo broliai”.

Bet ir žvilgsnis į kalendorių 
daug ką bylojo . . . Tom 
vasarom Vokietijoje vykdavo 
rinkimai. Juos lydėjo į įvai
rūs hitlerininkų išpuoliai, net 
žudynės . . . Tomas Manas 
kaip tiktai Nidoje gyvenda
mas aktyviai reagavo į tokius 
dalykus. Vadinasi, Nida matė 
jo susijaudinimą dėl Europai 
kylančios karo grėsmės. Ten 
jo plunksna vis aktyviau sto
jo į kovą prieš fašizmą . . .

Antanas Venclova mokėjo 
įkaitinti mano kaip germanis
to ambicijas, (“Kam jau kam, 
o jums, gyvenančiam demo
kratinėje Vokietijoje, būtina 
imtis Tomo Mano ryšių su 
Nida narpliojimo,” — sakė 
jis)

Archyvai, bibliotekos . . . 
Tikros aukso kasyklos vokie
čių kalbos ir literatūros spe
cialistui.

Vis tiktai greitai pamačiau, 
kad (taip pat anot A. Venclo
vos!) Tomo Mano pėdas gra
žiojoje Kuršių nerijoje “už
pustė kopų smėlis”.

Tokioje nuotaikoje, žibant 
Kalėdų žiburiams, artėjant 
Naujiesiems metams, atsisė
dau prie rašomosios mašinė
lės ir parašiau laišką pačiam 
artimiausiajam poeto žmo
gui, jo pagalbininkei ir gyve
nimo draugei — Katerinai 
Mann, save paprastai vadi
nančiai Katia. Ji tebegyvena 
ant Ciuricho ežero kranto, 
tame pačiame name, kuriame 
paskutiniąsias gyvenimo die
nas praleido ir jos vyras . . .

Atsakymas
Pirmosiomis Naujųjų metų 

dienomis (1964) gavau atsa
kymą.

Geriausiu atveju iš tuomet 
jau aštuoniasdešimtmeti per
žengusios moters tikėjausi 
keletos mandagių žodžių, 
trumpų patikslinimu dėl datų 
ir panašiai.

Ogi tasai sausio dienomis 
rašytas laiškas buvo išsamus 

prisiminimu pluoštas.
Katia Mann rašė apie tai, 

kaip šeimą dar 1929 metų 
rugpiūčio mėnesį sujaudino 
atsitiktinas apsilankymas Ni
doje . . . Tuomet ir gimė 
mintis Lietuvos pamaryje pa
sistatyti namelį.

Pirmą kartą išgirdau daug 
margų detalių, smulkmenų iš 
Nidos gyvenimo . . .

Argi be gyvos liudininkės 
kas būtų galėjęs papasakoti, 
pavyzdžiui, apie tą tolimą 
1930 metų rugsėjo 2 dieną, 
kai Katios tėvas, žymus ma
tematikos profesorius Pring- 
sheimas Nidoje šventė savo 
80-metį! Visi kartu ėjo į ko
pas . . . Jubiliaras šmaikščiai 
įkopė į aukščiausiąją iš jų . . . 
Vakare šeima (visi buvo su
važiavę) surengė fejerverką 
. . . Ir Katia Mann prisiminė, 
kaip fejerverkas sužavėjo . . . 
žvejų vaikus. Tik Tomas 
Mannas vaikščiojo susimąs
tęs . . .Jis visuomet buvo be 
nuolaidų tikslus . . .Jie (vai
kai) dar pamanys, — kalbėjo 
rašytojas, — kad tatai “tik
ras fejerverkas”. . . O juk 
tatai toli gražu “iki tikro”! . . 
Katia Mann vėliau man pasa
kos apie tai gyvu žodžiu ir 
pridurs: “Tomas buvo labai 
griežtas sau ir kitiems! Bet 
juk džiaugsmas lieka džiaugs
mu. Ar jis didelis, ar mažas, 
ar ne?!”

Dėl popieriaus ankštumo 
tenka peršokti ištisą “epo
chą” savo darbe.

Gal tiktai pridursiu, kad 
Katios Mann laiškus ėmiau 
rinkti kaip brangų turtą.

(Iki šiol tų laiškų prisirinko 
truputį daugiau kaip penkias
dešimt!).

Matyt tame naujametinia
me susirašinėjime patsai liki
mas “užprogramavo” arti
mesnį, geresnį susipažinimą 
su Tomo Mano šeima.

Štai po metų — 1965 metų 
pavasarį — džiaugsmingai 
parašiau, kad Vokiečių Moks
lo akademija mane siunčia į 
Ciurichą studijoms . . .

Mandagus ir draugiškas at
sakymas: vadinasi, teks ir 
gyvai pasimatyti!

Negalvojau apie didesnį 
trukdymą. Juk Tomo Mano 
šeimos pažinčių ratas begali
nis. Nuo prezidento Roose- 
velto iki Nidos žvejų . . . Nuo 
rašytojų Gerhardo Hauptma- 
no ir Feuchtvangerio iki galy
bės aplinkui dūzgiančių lite
ratų . . . Vienas pašnekesys, 
nusilenkimas gerbiamajai 
Nobelio premijos laureato 
našlei . . . Apie ką daugiau 
svajoti!

O nuotykių grandinė prasi
dėjo dar Berlyne . . .

Vakarų Berlyne einu į Švei
carijos “delegaciją” (pasiunti
nybę). (Tuomet demokrati
nės Vokietijos dar niekas ne
norėjo pripažinti. Vakarų ša
lių konsulatų nebuvo. O da

bar jų virš šimto! Šiais metais 
ir šveicarų konsulatą aplan
kiau “vietoje”). Taigi ateinu 
. . . Prieškambaris pusiau 
tuščias. Du vyriškiai. Pasi- 
kalbam . . . Izraelio piliečiai 
... Į kur ir iš kur? . . 
Nustemba, kad aš iš “Ry
tų”. . . Kažin ar ilgai teks 
vizos laukti? — klausiu. Ar 
ilgai? — pakilo Izraelio pilie
čių antakiai ... — Jūs gi 
esate laisvajame pasaulyje 
. . . Tuoj pat! . . Oo! — čia aš 
susimąsčiau. Tai reikės ir 
šiek tiek mokėti, aš dar valiu
tos negavęs . . . Šoko ramin
ti. Penkios markės, ne dau
giau . . . Paskolinsim! Ačiū!! 
Leiskit pačiam įsitikinti. . .

Po valandėlės grįžtu į 
prieškambarį su milžiniška 
“anketa”. Bene 30 klausimų. 
Visai panašiai kaip mūsų so
cialistiniame pasaulyje . . . 
Žiūrėkit, sakau! . . Tuoj už- 
pildysiu. Sako, po 30 dienų 
bus ir atsakymas.

Po 30 dienų gavau žalią 
lapelį, kad . . . Šveicarija 
atsisako duoti vizą!

Paaiškinimas: Tomo Mano 
kūryba . . . nepakankama 
priežastis važiuoti į Alpių 
šalį.

Štai koks ta Šveicarija kie
tas riešutas . . .

Parašiau liūdną laišką To
mo Mano žmonai. . .

Nežinau, kokia ten košė 
užvirė, bet į Šveicarijos pa
siuntinybę vakarų Berlyne 
buvau pakviestas mandagiu 
laišku ...

Pase atsirado viza 30-čiai 
dienų. Skliausteliuose: ohne 
Verlaengerung, be teisės 
pratęsti. . .

Vėliau pratęsė vizą, kurios 
“pratęsti” nebuvo galima. 
Aplamai Šveicarija apsiprato 
su manim. Ir čia iš karto galiu 
pridurti — pasikartojo tatai, 
ką daugybėje kelionių ir savo 
gyvenimo vingių patyriau: 
šaltos ir biurokratiškos insti
tucijos su gyva vienos ar 
kitos šalies širdim neturi nie
ko bendra. Dabar Šveicariją 
laikau nuoširdžių, darbščių, 
draugiškų žmonių šalimi.

Ir taip atsiradau prie vilos 
tipo namo ant Ciuricho ežero 
kranto, Kilchberge, kaime, 
tiksliau: Ciuricho priemeisty- 
je.

Pajuodavusi metalinė len
telė: “Thomas Mann’. Griaus
mingas šunų lojimas . . . Ati
daro duris pati Katia Mann 
. . .Jau per telefoną girdėjau 
jos žemo tono įsakmų balsą: 
“Jūs jau čia? . . Tai greičiau 
. . . Penktą valandą arbatą 
geriame. . .”

Tarytum į Nidos namelį 
būčiau pakviestas. Ir ten po 
pietų gražioje verandoje ar
batą arba kavą gerdavo.

(Bus daugiau)

New Yorkas. — Trys bom
bos rastos prie pat Jungtinių 
Tautų ant First Avenue ir 42 
St. Laimė, kad laiku buvo jos 
rastos, tai niekas nenukentė
jo.

Vilnius — sausio 6 d.— 
Šiandien Valstybinės Filhar
monijos salėje įvyko iškilmin
gas vakaras, skirtas Liaudies 
rašytojo Antano Venclovos 
septyniasdešimtosioms gimi
mo metinėms paminėti.

Apie Antaną Venclovą, ra
šytoją, komunistą, kelis de
šimtmečius stovėjusį pirmose 
Lietuvių kultūros ir literatū
ros kūrėjų gretose, didelį 
prozos meistrą ir savitą poe
tą, palikusį savo skaityto
jams apie keturiasdešimt ori
ginalių knygų, pranešimą pa
darė Lietuvių kalbos ir litera
tūros instituto vyresnysis 
mokslinis bendradarbis filolo
gijos daktaras Vytautas Gali
nis. Lietuvių kalbos ir litera
tūros instituto direktorius 
akademikas Kostas Korsakas 
savo kalboje plačiai nušvietė 
Antano Venclovos asmenybę, 
jo plačią visuomeninę, kultū
rinę ir kūrybinę veiklą.

Apie Antano Venclovos 
meilę Lietuvai, gimtajai že
mei ir kalbai, jos žmonėms ir

KOKĮ ATMINIMĄ PALIEKA 1975 METAI?

ŠIS TAS IŠ POLITIKOS
DZŪKELIS

Mums, senosios kartos 
ateiviams, kai kuriems jau 
pasiekusiems 80-ąjį kryželį, 
perbėga per mintis tie de
šimtmečiai, kai mes, jaunat
viškai nusiteikę, palydėdavo- 
me senuosius metus ir sutik
davome naujuosius, dainuo
dami jam dainas, rašydami 
rezoliucijas bei duodami įvai
rius pažadus, kuriuos neleng
va būdavo išpildyti. Bet žiū
rėdavome į ateitį, tikėdamie
si įveikti visus sunkuipus . . .

Atsimename, kąip 1914 
metais prasidėjo Pirmasis pa
saulinis karas, mes, toli nuo 
savųjų, nuo Tėvynės, tik pri
buvę į svetimą šalį, dar su ja 
gerai nesusipažinę, nenorėjo
me imti ginklo į rankas, nes 
bėgome nuo ginklo, nuo Rusi
jos caro kariuomenės. Darė
me viską, kad nereikėtų eit į. 
karą.

O, bet 1-asis pasaulinis ka
ras buvo skirtingesnis už vi
sus kitus buvusius karus: jis 
baigėsi didele nelaime tur
čiams, karaliams, valdonams. 
Kilo revoliucijų banga, kuri 
nuplėšė karūnas nuo galvų 
dideliems valdonams, nuver
tė jų sostus ir leido žmonijai - 
liaudžiai laisviau pakvėpuoti.

Atmename, kaip Amerikos 
prezidentas Woodrow Wilso- 
nas, karui pasibaigus, pasiūlė 
14 punktų, kurie panaikinsią 
karus visiems laikams. Bet 
jie buvo nepageidaujami sa
vanaudžiams. Jie buvo at
mesti.

Tačiau ne viskas žuvo, ką 
karas atnešė. Karas atnešė 
aštrias proletarines kovas 
Rusijoje. Caro valdžia buvo 
nuversta ir įkurta darbininkų 
ir valstiečių valdžia, pirmoji 
socialistinė valstybė pasauly
je.

Istorija vietoj nestovi. Ji 
eina toliau ir duoda savo 
sprendimus.

1939 metais prasidėjo Ant
rasis pasaulinis karas. Jis 
buvo žiaurus, bet ir jis baigė
si Socialistinio pasaulio ribų 
praplėtimu.

Lietuva pasirinko eiti su

Ir Izraelis ginklų 
pardavimo biznyje

Tel Aviv. — Izraelio vy
riausybė labai nori praplėsti 
savo ginklų pardavimo biznį. 
Jis siekia pirkėjų mažose, 
“neprisijungusiose” šalyse.

Tuo tarpu šiemet Izraelis 
gaus iš Jungtinių Valstijų 
militarinės paramos už 
$1,600,000,000!

darbams iškilmingame vaka
re kalbėjo poetas Antanas 
Drilinga, Kapsuko-Jablons
kio vidurinės mokyklos di
rektoriaus pavaduotoja Sigi
ta Lankininkienė.

Po iškilmingos minėjimo 
dalies įvyko koncertas, kuria
me skambėjo Antano Venclo
vos sukurtos jo žodžiais, kla
sikinės muzikos kūriniai.

Šiandien Vilniuje, prie na
mo Petro Cvirkos gatvėje, 
kur ilgus metus gyveno ir 
kūrė Lietuvos TSR Liaudies 
rašytojas, Respublikos nusi
pelnęs meno veikėjas, Lietu
vos TSR mokslų akademijos 
narys korespondentas Anta
nas Venclova, iškilmingai ati
dengta memorialinė lenta. Ta 
proga čia įvyko gausus respu
blikos sotinės darbo žmonių 
mitingas.

Antano Venclovos septy
niasdešimtosios gimimo meti
nės iškilmingai paminėtos 
Kaune, Klaipėdoje, Kapsuke 
ir kituose Lietuvos miestuo
se. V. Petkevičienė 

naujuoju Socialistiniu pasau
liu.

Šiandien jau yra iškilęs 
20-ojo šimtmečio žmogus. Jis 
sutinka eiti su pasikeitimais.

Istorija sako: Kapitalizmas 
palaidojo feodalizmą. Socia
lizmas turi užduotį palaidoti 
kapitalizmą. Kas su tuo nesi
skaito, tas nenori skaitytis su 
istorija, su jos uždaviniais, o 
istorija turi teisę eiti savo 
keliu.

Pagaliau, mes jau matome, 
kaip kapitalizmas nervingai 
puldinėja iš vienos “duobės” į 
kitą, ir nebežino, kur ir kaip 
sustoti, nebežino kas drau
gas, kas priešas, kur kelias į 
laiminga ateitį, kurios jam 
nebėra.

Neapgalvotas ir nereikalin
gas buvo 1950 m. karas Korė
joje, kuris baigėsi 1953 me
tais, kuris Amerikai davė 
54,246 užmuštus, 103,284 su
žeistus ir 20,617 dingusių be 
žinios. O kur kiti įvairūs 
nuostoliai? Jų daug.

1961 metais buvo pradėtas 
karas Indokinijoje — Vietna
me. Jis buvo ilgas, išlaidin- 
gas ir negarbingas. Sukėlė 
šalyje suirutę, nepasitenki
nimą. Jis baigėsi 1975 metais 
dideliu pralaimėjimu reakci
ninkams, ir kartu mūsų Ame
rikai. Visą Vietnamą, Kam- 
bodiją, Laosą ir dalinai Thai- 
landą paėmė kairieji - liaudis. 
Ji konfiskavo didžiuosius tur
tus, ir dabar ten viskas pri
klauso darbo žmonėms.

Amerika, ištraukdama sa
vo paskutinius pulkus, kartu 
su savimi paėmė daugiau 
kaip 100,000 vietnamiečių, 
kurie jai tarnavo. Dabar 
stengiasi juos čia pastoviai 
apgyvendinti.

Amerika išsieikvojo vesda
ma neapgalvotus karus, ypa
tingai Vietname. Jaunimas 
nusivylęs, jau nebenori eiti 
tėvų takais, nes mato labai 
daug klaidų.

Ot, buvusi turtinga Ameri
ka — jau liko paskendusi 
skolose.

Antai, didžiausias ir turtin
giausias miestas New Yorkas 
vos laikinai išgelbėtas nuo 
bankroto. Jį išgelbėjo federa
linė valdžia, jam paskolinda
ma 2 bilijonus ir 300 milijonų 
dolerių.

Bet kaip turtinga pati fede
ralinė valdžia? Jos skolos su 
1975 metų birželio 1 diena 
buvo $533,000,000,000, ir dar 
vis eina aukštyn. Procentais į 
metus išmokama net 
$36,000,000,000!

SOFIJA EID1MTAITŪ

Sugrizimo rytas
Sniego malūnas sukas, sukas, 
Ir džiaugsmas krinta man į delną, 
Dar žiburius užkloja pilkas ūkas . . .
Peronas traukinį sutikt ateina . . .

Balta tyla suskamba mano žingsnis,
Kiekvieną medį išbučiuot norėtum . .
Kurčiai vagonų ratai trinksi, 
Lyg jie per audrą šėlstančią riedėtų.

Kapoja beržų rykštės purų 
Niekuo nekaltą sausio veidą. 
Baltom žiedadulkėm aplipęs 
Ilsėtis suolas man neleidžia.

Jau grindiny šešėliai ryškūs.
Šlavėjai skuba. Aukšta.
Papurę saulės garbanos ištykšta 
Į mano sugrįžimo džiaugsmą.

Lietuvių Literatūros Dr-jos 
šešiasdešimtmečiui

(Tęsinys iš 1 pusi.) 
nistinėse akcijose ginant, pa
laikant ir remiant Tarybų 
Rusiją ir Tarybų Sąjungą. 
Draugija buvo užmezgusi 
glaudžius ryšius ir su Tarybų 
Sąjungoje gyvenusiais lietu
viais. Maskvoje, Minske ir 
kitose vietose veikė LLD 
kuopos. Draugijos nariai lan
kėsi pirmojoje socializmo ša
lyje, spausdino savo kelionės 
įspūdžius, pasakojo tiesą apie 
Tarybų šalį.

Vilniaus V. Kapsuko uni
versiteto docento Br. Raguo
čio kalba buvo skirta LLD ir 
spaudos santykiams bei jų 
sąveikai nušviesti. Per visus 
60 metų Draugijos veikla 
augte suaugusi su pažangiąja 
revoliucine lietuvių, taip pat 
amerikiečių spauda anglų 
kalba. Tarp įvairiopų LLD 
nuopelnų yra ir jos svarbūs 
nuopelnai pažangiajai žurna
listikai, lietuvių publicistikos 
teorijai ir praktikai. Kalbėto
jas atskleidė Draugijos reikš
mę materiališkai ir morališ
kai remiant pažangiuosius 
laikraščius, daugiau kaip 40 
metų leidžiant “Šviesos” žur
nalą. LLD įnešė savo dalį ir į 
lietuvių publicistikos teorinę, 
pirmiausia, jos marksistinę 
mintį.

“Gimtojo krašto” laikraščio 
redaktorius poetas V. Reime- 
ris pasidalijo įspūdžiais apie 
savo susitikimus su LLD vei
kėjais ir nariais. Jis pabrėžė 
pažangiųjų Amerikos lietuvių 
išmintųjų dvasinę energiją ir 
pasiaukojimą kuriant šią 
Draugiją, ją puoselėjant vi
sus 60 metų. Nė viena kita 
išeivių grupė Amerikoje ne
sugebėjo tokį amžių išlaikyti 
panašios kultūros ir visuome
nės organizacijos. Amerikos 
pažangiesiems lietuviams, — 
sakė kalbėtojas, — tenka 
didelė mūsų pagarba už tokį 
lietuviškos pažangios kultū

Japonijos premjeras Takeo Miki [kairėje] ir Tarybų Sąjungų 
užsienio reikalų ministras Andrei Gromyka laike pasitarimo! 
Japonijos sostinėje. Nekalbama apie jokį susitarimą laike1 
Gromykos vizito. Tuo tarpu Japonija esanti pasirengusi 
pasirašyti sutartį su Kinija, kurioje sakoma, kad “abi šalys 
priešinsis trečios jėgos vadovybei Azijoje”. Š is punktas 
esąs nukreiptas prieš Tarybų Sąjungą. Kinija griežtai 
reikalavus jį į dėti į sutartį.

ros židinį, koks buvo ir tebė
ra Lietuvių literatūros drau
gija.

Kalbėjusieji minėjime per
davė Lietuvių literatūros 
draugijos veikėjams-vetera- 
nams ir nariams daug linkėji
mų, pareiškė jiems pagarbą 
ir padėką už jų nenuilstamą 
ilgametę kultūrinę ir visuo- ’ 
meninę veiklą.

Atsakomąjį žodį minėjime 
tarė Vilniuje viešinti LLD 
Centro komiteto sekretorė L 
Mizarienė. Ji papasakojo apie 
kilnius Draugijos tikslus, jos 
ištikimybę pažangos, demo
kratijos, socializmo idealams. 
Mes, pažangieji Amerikos 
lietuviai, — nurodė kalbėto
ja, — visada didžiavomės ir 
džiaugėmės savo ryšiais su 
gimtuoju kraštu, su Tarybų 
Lietuva. Kiek išgalėdami vi
sada ir visur padėjome jos 
darbo žmonių kovoje už švie
sų rytojų, už socializmą. Da
bar Tarybų Lietuva labai 
dosniai atsilygina savo sū
nums ir dukterims — Ameri
kos pažangiesiems lietu-, 
viams. L Mizarienė LLD na-F 
rių vardu padėkojo už šį 
Draugijos 60-mečio paminėji
mą, už paramą Draugijai.

Iškilmingo minėjimo daly
viai pasiuntė LLD Centro 
Komiteto vardu sveikinimo 
telegramą.

LLD 60-mečio minėjime 
dalyvavo Lietuvos KP Cen-. 
tro Komiteto Užsienio ryšių f 
skyriaus vedėjo pavaduoto
jas A. Sinkevičius ir Lietuvos 
TSR užsienio reikalų minis
tro pavaduotojas V. Zenkevi
čius. B. Aukštaitis

New Yorkas. — Antradie
nį rastos dvi bombos Irako, 
misijoje prie Jungtinių Tau-' 
tų. Laimė, kad tapo surastos’ 
pirma sprogimo. Už bombų 
padėjimą kaltinami žydai te
roristai.
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IŠ SŪDUVOS PADANGĖS
i Spaudos apžvalga]

Dedamas vainikas žuvusiems pasieniečiams Liubave 1941 
m. Vainiką neša KP Kapsuko rajono k-to pirmasis 
sekretorius V. Sinickas ir rajono vykdomojo komiteto 
pirmininko pavaduotojas A. Liolys.

Sūduva, buvusi Suvalkija, 
asocijuojasi su stambiais 
ūkiais, geromis žemėmis, ne
ramia siela. Kadangi čia be
veik visur vyrauja lygumos, 
netoli buvusios Vokietijos 
siena, gal todėl čia ir nebuvo 
stambesnių dvarų, kaip Že
maitijoje, Aukštaitijoje ar 
Dzūkijoje. Kadangi žemės 
buvo geros, Sūduvos ūkinin
kai anksčiau negu kur .kitur 
Lietuvoj išėjo į vienkiemius. 
Revoliuciniai veiklai tai nebu
vo patogu, nes žemės ūkio 
darbininkai buvo išblaškyti.

Sūduvos gyventojai nuo se
no garsėjo savo prakticizmu, 
bet anekdotiškai skamban
čiu, gal todėl iš šio krašto 
turėjome palyginti mažai me
nininkų, bet užtai visą pleja
dą rašytojų, visuomenės vei
kėjų. Pavardžių minėti nė 
nereikalinga, visi juos pažįsta

Per Sūduvą ėjo taip pat ir 
lenininės “Iskros” kelias. Su 
Sūduva susiję tokie žymūs 
mūsų revoliucionieriai, kaip 
Z. Aleksa — Angarietis, Pr. 
Eidukevičius, V. Mickevi- 
čius-Kapsukas, A. Sniečkus 
ir kt. Visa tai negalėjo neatsi
liepti ir žmonių pasaulėžiū
rai. Be to nuo seno buvo 
įsišaknijusi pažiūra, kad mu
zika, literatūra, dailė esan
čios nerimtos profesijos.

Todėl, jei pastudijuosim 
mūsų senųjų suvalkiečių ra
šytojų biografijas, pamatysi
me, kad beveik visi buvo 
arba gydytojai, arba teisinin
kai arba tiksliųjų mokslų at
stovai, neskaitant jau dvasiš
kių. Kai kurie iš jų, kaip pav. 
V. Mykolaitis-Putinas pajėgė 
nutraukti ryšius su dvasiškių 
luomu, tapdami žymiais rašy
tojais, visuomenės veikėjais.

Šiuo metu Sūduvą sudaro 
sekantys rajonai: Kapsuko, 
Prienų, Vilkaviškio ir Šakių. 
Nevainikuota sostinė nuo se
no yra buv. Marijampolė (da
bar Kapsukas). Kiekvienas 
rajonas turi savo laikraštį; 
Kapsukas “Naują kelią”, 
Prienai — “Naują gyveni
mą’”, Vilkaviškis — “Perga
lę”, Šakiai — “Draugą”.

Apžvelkime, ką rašė Sūdu
vos spauda gruodžio mėnesį. 
Žinoma, visų laikraščių san
traukos padaryti neįmanoma, 
nes tai užimtų labai daug 
vietos, todėl pasitenkinsiu 
vienu kitu charakteringu 
straipsniu.

Prieš metus Kapsuke įsteigta vaikų dailės mokykla 
susilaukė didelio pasisekimo kapsukiečių tarpe. Nuotrauko
je mokyklos direktorius Tumas su mokinuku prie molberto.

Prienų “Naujo gyveninio” 
Nr. 144 vedamuoju eina prof. 
I. Grigoriano straipsnis tema 
“Tarybų valstybė ir socialis
tinė demokratija”, kuriame 
pabrėžiama, kad “socialisti
nės demokratijos ugdymas 
pilnutiniai įgyvendinamas 
Tarybų socialistinėje visa
liaudinėje valstybėje”.

Vytauto Masikonio fotore- 
portaže “Šilavotas keičiasi” 
pasakojama, kaip pasikeitė į 
gerąją pusę per kelis paskuti
nius metus šis nedidelis mies
telis, apylinkės centras. Apy
linkėje 3 aštuonmetės moky
klos, kuriose mokosi apie 450 
vaikų ir dirba apie 66 moky
tojus. Šiuo metu respublikos 
aukštosiose mokyklose moko
si apie 15 šilovatoškių.

Laisvalaikis? Knygų skai
tymas, ekskursijos, išvykos 
tapo įprastinis reiškinys.

Kas anksčiau galėjo pagal
voti, kad apylinkės žemdirbių 
vaikai mokysis trejose aš
tuonmetėse mokyklose, ke
liose pradinėse mokyklose, 
— kalba apylinkės Tarybos 
pirmininkas Alfonsas Petke
vičius. — Apylinkėje veikia 
dveji kultūros namai, penkios 
bibliotekos, paslaugas žem
dirbiams teikia buities tarny
bos darbuotojai. —

Vilkaviškio “Pergalė” Nr. 
145 daug vietos pirmame 
puslapyje TSRS Aukščiau
sios Tarybos sesijos darbams 
nušviesti.

Skyrelyje “Jų žygdarbiai 
nemirtingi” pasakojama apie 
tarybinių karių žygdarbius 
kovose dėl Vilkaviškio.

Straipsnyje “Džiugi žinia” 
rašoma, kad Vilkaviškio var
totojų kooperatyvo visuome
ninio maitinimo įmonių susi
vienijimo kolektyvas, vykdy
damas 1975 metų socialisti
nius įsipareigojimus, trečia
me ketvirtyje pasiekė gerų 
darbo rezultatų ir apdovano
tas Lietkoopsąjungos valdy
bos ir profsąjungos respubli
kinio komiteto Garbės raštu 
ir pinigine premija.

Kitame straipsnyje “Padi
dės darbo užmokestis” ko
mentuojamas TSKP CK ir 
TSRS Ministrų Tarybos nu
tarimas, nuo šių metų gruo
džio 1 dienos Visuose tarybi
niuose ir valstybiniuose 
ūkiuose ir kai kuriose žemės 
ūkios organizacijose padidinti 
atlyginimus vidutiniškai ap

mokamiems darbininkams ir 
tarnautojams. Kiekvienam 
dirbančiam bus užtikrintas 
70 rb. apmokėjimo minimu
mas.

Sakių “Draugo” Nr. 146 
vedamasis “Liaudies valdžia” 
yra skirtas TSRS Konstituci
jos dienai. Pabrėžiama, kad 
“mūsų žmonės tikri rytdiena: 
TSRS Konstitucija užtikrina 
jiems teisę į darbą, mokslą, 
nemokamą gydymą, materia
linį aprūpinimą, poilsį ir t. t. 
Partinių organizacijų, visų 
ideologinių darbuotojų parei
ga — ir toliau stiprinti auklė
jamąjį darbą darbo kolekty
vuose, konkrečiai parodant 
esminius skirtumus tarp so
cialistinės ir buržuazinės de
mokratijos”.

Straipsnyje "Pasakojimas 
apie deputatą” pasakojama 
apie Jankų apylinkės deputa
tą eigulį Valentiną Muraus
ką.

Siame numeryje yra ir tra
dicinis literatūrinis puslapis 
“Lygumų šaltinis”, šį sykį 
skirtas jaunos Sakių literatės 
Reginos Lažauninkaitės eilė
raščiams.

“Draugužio” skyriuje daug 
vietos skiriama įvairiems su
sitikimams, kelionių įspū
džiams, pokalbiams apie spe
cialybę, kur raginama ypač 
kolūkiečių vaikus studijuoti 
žemės ūkio specialybę ir grįž
ti į gimtąjį kaimą.

O dabar pažiūrėkime, ką 
rašo Kapsuko oficiozas “Nau
jasis kelias” Nr. 144. Kadangi 
mūsų rajonas yra didesnis ir 
turtingesnis, todėl ir laikraš
tis įdomesnis, nes turi dides
nį korespondentų skaičių, 
nors iliustracijų kokybe pasi
girti negali.

Sis laikraščio numeris skir
tas TSRS Konstitucijos die
nai. Jame atsispindi, ką gero 
davė Kapsuko rajonui tarybi
nė Konstitucija.

Centrinę vietą užima re
dakcinis straipsnis “Džiugūs 
laimėjimai”, kurio autorius 
yra vienas aktyviausių laik
raščio bendradarbių A. Sta
naitis. Čia pasakojama apie 
TSRS 50-mečio maisto pra
monės automatų gamyklos 
įtemptą darbą, baigiantis de- 
vintąjam penkmečiui.

Antrame puslapyje P. Me
delis savo prisiminimų 
straipsnyje “Kol plaka širdis” 
nuoširdžiai pasakoja apie sa
vo kelią į TSKP gretas, sun
kų pokario laikotarpį.

Trečiame puslapyje dėmesį 
patraukia Kapsuko muzikos 
mokyklos choro vadovo V. 
Bandzaičio pasakojimas apie 
šį chorą, labai gražiai pasiro
džiusį respublikinėje dainų 
šventėje.

Straipsnyje “Kad visi būtų 
sveiki” gydytoja G. Šatraus- 
kienė apie rajono medikų šio
kiadienius, jų rūpesčius ir 
apie tai, kad visi labai laukia
me naujos ligoninės, kuri bus 
pastatyta Degučių mikrora
jone.

Paskutiniame puslapyje 
matome naujos Degučių mik
rorajono šeštos vidurinės mo
kyklos nuotrauką, naujo len
kiško traktoriaus atvaizdą ir 
įdomiai paruoštą užsienio lie
tuvių spaudos apžvalgą, me
džiaga kuriai paimta iš pažan
gių užsienio lietuvių laikraš
čių, ypač iš “Laisvės”.

Tokiu būdu su gerbiamais 
skaitytojais pabuvojome vi
suose Sūduvos rajonuose, pa
matėme, kaip gyvena dabar
tiniai suvalkiečiai, kokie jų 
rūpesčiai.

Baigdamas noriu visus šir
dingai pasveikinti žiemos 
švenčiu ir Naujų 1976 metų 
proga, taip pat palinkėti daug 
sveikatos, ištvermės, o, svar
biausia, galimai plačiau plėsti 
ryšius su savo tėvyne Lietu
va. V. Gulmanas

Beirut. — Kruvini susikir
timai tarp krikščionių ir mu
sulmonų pradėjo plėstis po 
visą Libaną. Panašu į civilinį 
karą.

LAISVE

TARYBŲ. LIETUVOS KULTŪRINĖ KRONIKA 
\ , *

Revoliucijos Jubiliejui
50-asis baleto gimtadienis
Gruodžio pradžioje Tarybų 

Lietuvos visuomenė paminė
jo nacionalinio baleto pusės 
amžiaus jubiliejų. Ta proga 
Valstybinis .operos ir baleto 
teatras pakvietė žiūrovus į P. 
Čaikovskio baleto “Spragtu
kas” premjerą.

Iškilmingo vakaro metu bu
vo prisimintas baleto kelias 
nuo pirmojo spektaklio 1925 
metų pabaigoje, kai Kaune 
buvo pastatyta L. Delibo 
“Kopelija”, jki mūsų dienų.

Didžiulės galimybės nacio
naliniam menui vystytis atsi
vėrė tik tarybiniais metais. 
Greitai po Didžiojo Tėvynės 
karo buvo atnaujintas baleto 
repertuaras. Vienas po kito 
pastatomi reikšmingi nacio
naliniai baletai — J. Juzeliū
no “Ant marių kranto”, J. 
Indros "Audronė”, E. Balsio 
"Eglė žalčių karalienė”. Visų 
šių pastatymų choreografiją 
sukūrė V. Grivickas. Didelio 
profesinio meistriškumo pa
siekė baleto artistai G. Saba
liauskaitė, T. Sventickaitė, 
H. Kunavičius, H. Banys, A. 
Ruzgaitė, R. Janavičiūtė, L. 
Aškolovičiūtė, C. Žebraus
kas. Ypač gilų pėdsaką lietu
vių baleto kelyje paliko talen
tingas šokėjas ir baletmeiste
ris B. Kelbauskas, šokėja M. 
Juozapaitytė.

Dviejų universitetų 
bičiulystė

Vilniaus universitete veikė 
fotografijos ir mokslo darbų 
paroda, kurią į Tarybų Lietu
vos sostinę buvo atsiuntę 
Greifsvaldo universiteto dar
buotojai.

Su šia, viena iš seniausių 
Vokietijos Demokratinės 
Respublikos aukštųjų mo
kyklų, Vilniaus universitetas 
draugauja nuo 1967 metų. 
Bendromis jėgomis spren
džiamos tarptautinio komu
nistinio judėjimo istorijos, 
medicinos, matematikos, bio
logijos bei kitų mokslų pro
blemos, keičiamasi patirtimi, 
literatūra, skaitomos paskai
tos, rengiami simpoziumai.
Lietuvos kamerinio gastrolės

Sausio mėnesį ansamblis 
pakviestas į Maskvą su 
dviem programomis, į kurias 
įeina A. V. Mocarto ir seno
sios italų muzikos šedevrai. 
Be to, šalies sostinėje kolek
tyvas surengs du lietuviškos 
kamerinės muzikos koncer
tus.

Su J. S. Bacho klavyrinių 
kūrinių ciklu kovo mėnesį 
orkestras apsilankys Lenin
grade. Ateinančiam sezonui 
penki ansamblio koncertai 
įtraukti į Maskvos filharmo
nijos abonementą.
Knygos saloną — kiekvienam 

rajonui
Metų pabaigoje Lentvaryje 

atvėrė duris naujai pastaty
tas knygynas. Jame — erdvi 
salė, poilsio kampelis, talpūs 

LINKUVOS DĖDĖ

Žvaigždėtą naktį
Stoviu ant kranto tamsią naktį 
ant gelsvo smėlio,

i po pušim 
ir žiūriu į bedugnę plačią, 
kur plukdo Nemunas vilnis. 
Žvelgiu į vandenis apstulbęs . . . 
Žvaigždynai plaukia su bangom.
Bangelės tamsios žvaigždes gano, 
kaip avinėlius pamiškėj.

Į £ Ir negaliu aš patikėti, 
kad žvaigždės grįš vėl į dausas, — 
dangus be Nemuno žvaigždėto 
dabar man jau nebe dangus.

i Bet štai! Lakštingala prašneko.
' Aušra, aušra tuoj patekės . . .

i Jau vandenis užklojo miglos, 
. tuoj žvaigždės dings ir nežibės.
•? < O Nemunas sau plauks kaip plaukęs.

■ > Žvejai trauks žuvį ir galvos:
■ < — Gal žvaigždės Nemune paskendo,

kai jie prisnūdo lig aušros.

sandėliai. Greitu laiku nauji 
knygos namai bus atidaryti 
Kalvarijoje ir Šventojoje.

Iš viso šį penkmetį Lietu
voje pastatyta bei rekons
truota beveik 60 knygynų. 
Knygynai aprūpinti specialiai 
šiam tikslui suprojektuotais 
baldais, daugelio interjerus 
puošia dekoratyvinės dailės 
kūriniai.

Gamybos meistrai — 
filmo herojai

"Nei okeaninio lainerio, nei 
paprasčiausio laikroduko ne
pagaminsi be grąžto,” — taip 
šios produkcijos svarbą cha
rakterizuoja diktoriaus bal
sas naujame lietuviškame do
kumentiniame filme “Meis
trai”.

Filmas "Meistrai”, kurį pa
gal A. Lileikio scenarijų pa
statė režisierius G. Skvarna- 
vičius, priimtas į sąjunginį 
ekraną. Jis bus dubliuotas į 
rusų kalbą, rodomas broliš
kose respublikose.

Liaudies muzikos šventė
Dvi dienas Kaune vyko 

tradicinis kaimo kapelų kon
kursas "Grok, Jurgeli”. Vie
nuolika saviveiklinių kolekty
vų iš Vilniaus, Kauno, Drus
kininkų, Trakų ir kitų res
publikos miestų varžėsi dėl 
pagrindinio "Nemuno” žurna
lo prizo.

Baigiamieji konkurso kon
certai — varžytuvės, nuotai
kingi lietuvių liaudies žaidi
mai ir šventinė mugė į sporto 
halę sutraukė tūkstančius 
kauniečių. Konkurso nugalė
tojais tapo Kauno taksi parko 
kaimo kapela. Specialiais 
konkurso prizais pažymėtos 
Trakų pavyzdinė kaimo kape
la "Galvė” ir respublikinio 
Žemės ūkio statybos projek
tavimo instituto pavyzdinio 
šokių ansamblio “Rasa” muzi
kantų trupė.

Margi audimų raštai
Vilniaus Dailės parodų rū

muose buvo surengta klaipė
dietės liaudies meistres, res
publikos nusipelniusios kul
tūros švietimo darbuotojos 
L. Garnelienės darbų paroda. 
Lankytojai gėrėjosi jos išaus
tais tautiniais drabužiais, lo
vatiesėmis, kilimais. Plačiai 
garsėja ši menininkė savo 
šventinėmis juostomis, skir
tomis reikšmingoms respu
blikos, šalies gyvenimo su
kaktims, rašytojų kultūros ir 
visuomenės veikėjų jubilie
jams.

Liaudies menininkė iš uos- 
tamiečio, kaip buvo pažymė
ta atidarant parodą, yra vie
na darbščiausių, kūrybin
giausių Lietuvos audėjėlių. 
Jos darbai ne kartą buvo eks
ponuoti Maskvoje, Estijoje, 
Latvijos miestuose, keliavo 
po Vidurinės Azijos respubli
kas, reprezentavo lietuvių 
liaudies meną užsienyje.

Rinkinėlį sudari
V. Petkevičienė

EKVADORE MILITARINIS 
PERVERSMAS

Lotynų Amerikos respubli
koje Ekvadore įvykdytas mi- 
litarinis perversmas. Civilinė 
valdžia nuversta, prezidentas 
priverstas rezignuoti, ir įkur-
tas naujas režimas. Per per
versmą iš valdžios pusės gin
kluoto pasipriešinimo nebu
vo. Tuo būdu perversmas 
skaitomas "ramiu pervers
mu”.

Militaristai sako, kad jie į 
civilinių žmonių rankas val
džią sugražins 1977 metais.

APŠAUDOMA JAV 
AMBASADA

Beirut, Lebanas. — Apsi
šaudymai tarp krikščionių ir 
musulmonų vyksta toje mies
to dalyje, kurioje yra įsikūru
si Jungtinių Valstijų ambasa
da. Skerdimas vieni kitų toks 
įtemptas, kad kasdien nude- 
dama po keletą dešimčių 
žmonių. Praeitą savaitę per 
dvi paskutines dienas 100 
užmušta ir 300 sužeista.

ATMETĖ JAPONUOS 
REIKALAVIMĄ

Tokyo. — Po Antrojo pa
saulinio karo Tarybų Sąjunga 
okupavo keturias nedideles 
salas, bet žadėjo jas atiduoti, 
kai bus padaryta ir pasirašy
ta formališka taikos sutartis 
tarpe Japonijos ir Tarybų 
Sąjungos. Tokia sutartis te
bėra nepasirašyta, bet Japo
nijos valdžia pareikalavo jau 
dabar jai salas sugrąžinti. Jos 
reikalavimas atmestas.

5-ta

Profesinės-technikos mokyklos moksleivės, laši' 
verpėjos G. Stančiūtė ir Z. Lekštytė gamybinės praKtV'0 
metu “Trinyčių” verpimo fabrike.
Daugiau kaip 6 tūkstančius labai kvalifikuotų U<> b i 
Klaipėdos įmonėms paruošė uostamiečio dvidešim L’' ' 
toji profesinė-technikos mokykla, neseniai atšveotu a 
25-metį.

Mokyklos auklėtinės — audėjos, verpėjos niH' 
sėkmingai dirba miesto lengvosios pramones įmone4 
Daugelis jų tapo gamybos pirmūnėmis, atlieka di< . lį ' į 
ugdant jaunas gamybininkes. B. Aleknavičiaus !

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Washingtonas.

nių Valstijų vyriau \1 o ■ 
rė vėl pradėti po 
ginklas J u gosią v i ja

PAKEITĖ SAIGON 
AIKŠTĖS PAVADIMM

IEŠKO KALTININKO, 
KAD GALĖTŲ NUBAUSTI

Washingtonas. — Centri
nės Žvalgybos Agentūros 
(ČIA) viršininkai labai ^susi
rūpinusiai ieško kaltininko, 
kuris iškėlė aikštėn, kad šios 
šalies vyriausybė išleido mili
jonus dolerių papirkimui Ita
lijos Krikščionių Demokratų 
Partijos vadų. Suradę jį, ži
noma, be pasigailėjimo nu- 
kryžiavotų. Dabar visas pa
saulis žino, kad krikščionių 
vadai yra papirkti ir elgiasi 
taip, kaip Amerikos kapitalas 
jiems diktuoja.

GRIEŽTAI PANEIGIA
Maskva. — Tarybų Sąjun

gos vyriausybė griežtai pa
neigia Amerikoje ir kitose 
kapitalistinėse šalyse pa
skelbtą neva žinią, kad tary
biniai kariniai laivai slankioją 
prie Angolos vandenyse. Ta
rybinė vyriausybė tą melą 
vadina pikčiausia provokaci
ja. □

Šiuo tarpu Jungtinėse Val
stijose lankosi Britanijos ang
likonų bažnyčios galva, arki
vyskupas F. Donald Coggan. 
Jau pasakė keletą kalbų — 
pamokslų.

Saigonas. — 
| miesto aikštė būvu
“John Kennedy aku 
bar ji pavadinta r ’;o vžiau 
Komunos aikštė”. val 
džia ir žmonės nenori, kad 
aikštė butų vadium a vu'u 
Amerikos preud

; buvo atsakinga ■
I mo Amerikos ■ * ■ .>>s > ■'
' Vietnamu. Kam •■ a.
! dentas Kenned., .-m 
Į pradėjo siųsti į Tie: n X n 
Į mą taip vadinamus 'm’;
' nius patarėjus”.

IR DAR VIEN AS
Senatorius Rob< n C. i'vr'! 

iš West Virginia paruiskc, 
kad ir jis sieks nemina ijo- 
būti Demokratų partijos 'an 
didatu j prezidentus. Ta 
vienu oi i k t a s d e m o k r at a 
tos garbės. Sen. Byru y’’a 
pietietis. Bet pietiečiai jau 
turi s a v o k a n d i d a t ą - A t a b a 
mos gubernatorių W alūne. 
Byrdo kandidatūra .jam smai 
kiai pakenks.

Buenos Aires. Argent.’ 
nos vyriausybė p.ueikaūn m 
kad Anglija atšauktų saa< 
ambasadorių. Tai reiškia di 
plomatinių ryšių nutraukimą. 
Argentina reikalauja, kao 
Anglija sugražintu jai salas, 
kurias ji valdo. Anglija alsi 
sakė reikalavimą F pildv 'i.

Bonn, V. Vokietija 
nešama, kad dabar t ak aru 
Vokietijoje yra 1,223,000 m* 
darbių. Jie sudaro 5.3 pro 
cento visų darbo jėgų. Tik 
per vieną gruod/io mėnesį 
bedarbių skaičius paaugu 
109,200.

Brusselis. — Icclandija pa 
reiškė, kad jeigu Anglijo?- 
karo laivynas neissikrausty> 
iš jos vandenų, tai jinai svar 
stys klausimą apie pasitrau 
kimą iš NATO. O savo vai. 
denimis Icclandija laiko pei 
du šimtus mylių nuo save 
pakraščių.

Montgomery, Ala. 
deralinis teisėjas patvarko 
kad Alabamos valstijom kak 
jimai prieštarauja konslituei 
jai, nes juose tvarka neišpa 
sakytai žiauri. Kalimai neini 
komi žmonėmis . . .

Maskva. — Buvęs pasaulic 
šachmatų šempionas Bobby 
Fischer turi palaukti iki 1977 
metų, persiimti su pasauliniu 
čempionu Anatolijumi K ar 
povu. Taip pasak* Tarybą 

• Sąjungos S a c h n i ’ u i 1 ■ 
pirmininkas.
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Visi amerikiečiai, žinoma, trokštame, kad šio kartūnisto 
linkėjimai išsipildytų, kad 1975 su savimi nusineštų visas 
nelaimes. Deja, nesimato, kaip tokie stebuklai įvyktų .

TARP TAUTINĖMIS TEMOMIS

Kas vyksta Argentinoje
Neseniai grupė Argentinos 

karo av iacijos pajėgų karinin
kų sukėlė maištą ir užėmė 
sostinės aerodromą, kelias 
aviacijos bazes ir radijo stotį. 
Pučistai pareikalavo, kad at
sistatydintų prezidentės Ma
rijos Estelos Martines de Pe- 
ron vyriausybė.

Susidariusiomis sąlygomis 
prezidentė sušaukė skubų 
ministrų kabineto posėdį, ku
riame dalyvavo trijų ginkluo
tųjų pajėgų rūšių vadai. Po 
pasitarimo paskelbtame ko
munikate buvo sakoma, kad 
.respublikos prezidentė nepa
liks savo posto. Kartu buvo 
paskelbta, kad nei sausumos, 
nei karo laivyno pajėgos ne
remia maištininkų.

Vyriausybė ėmusis priemo
nių, pučistai buvo priversti 
pasiduoti. Vis dėlto padėtis 
šalyje tebėra komplikuota.

Pastarieji įvykiai atspindi 
prieštaringą politinę situaci
ją, kuri pastaruoju metu bū
dinga Argentinai. Norint su
prasti susidariusią padėtį, 
reikia turėti galvoje, kad atė
jusi į valdžią 1973 metų rug
sėjo mėnesį generolo Chuano 
Domingo Perono vyriausybė 
pradėjo vykdyti kursą, ku
riuo buvo siekiama stiprinti 
šalies nacionalinę nepriklau
somybę, vystyti visapusiškus 
ryšius su socialistinėmis šali
mis. Stambiojo kapitalo ir 
žemės oligarchijos atstovai 
išlaikę savo rankose pagrin
dines ekonomines pozicijas ir 
turėję svarbius postus val
stybės aparate, ginkluotosio
se pajėgose ir policijoje, buvo 
nepatenkinti Perono veiks
mais. Tačiau, matydama jo 
populiarumą įvairiuose visuo
menės sluoksniuose ir atsi
žvelgdama į politinių partijų 
bei profsąjunginių organiza
cijų jam teikiamą paramą, 
reakcija neišdrįso atvirai sto
ti prieš prezidento politiką.

Ir tik mirus Peronui 1974 
metų liepos mėnesį, reakci
nės jėgos perėjo į kontrpuoli- 
mą. Perimdamos “Čilės paty
rimą”, jos mėgino sukelti ša
lyje ekonominį chaosą, ata
kavo darbininkų teises. Susi
darius ekonominiams sunku

BROOKLYN, N.Y.
Mirus

Jonui Rušinskui
Reiškiame gilią užuojautą jo žmonai Kostancijai, 

sūnui, dukroms, žentams, anūkams, proanūkiams, 
visk ms artimiesiems ir draugams.

Amelia Motuzą Albert—Elenor Motuzą
Kazys—Agnes Naravas Anna Zoba

Shenandoah, Pa.

Mirus

Vincui Kavaliauskui
Iš Klaipėdos LTSR mus pasiekė liūdna žinia. 

Tragiškai mirė Vincas Kavaliauskas.
Skausmo momentu linkime tvirtų jėgų žmonai, 

šeimai, motinai, seserei ir broliams.

MARY ir PETRAS TAMULlUNAS
Binghamton, N. Y.

mams, reakcija siekė sukelti 
ir politini chaosą, sudaryti 
šalyje baimės ir nerijo at
mosferą. Tam ji ėmė eskaluo
ti terorą, kuris įgavo Argen
tinoje neregėtą mastą.

Reikia pažymėti, kad reak- 
i cionieriams kažkuriuo mastu 
i pavyko pasiekti savo tikslų. 
■ Konkrečiai, jie sugebėjo įti 
l kinti tam tikrą dalį ginkluotų
jų pajėgų, kad vyriausybė 
“nepajėgi kontroliuoti padė
ties šalyje”, kad Argentinai 
reikia “tvirtesnės rankos”. 
Šiuo konkrečiu atveju tai pa
sireiškė nepavykusiu mėgini
mu sukelti maištą.

Tačiau tikrasis reakcijos 
i tikslas yra primesti šaliai 
i diktatūrą ir tuo pačiu atimti 
I iš Argentinos liaudies jos 
j demokratinius iškovojimus, 
, pajungti nacionalinę ekono- 
i miką užsienio kapitalui.

P a s k e 1 b t am e p a r e i š k i m e 
Argentinos Komunistų parti
ja paragino šalies ginkluotą
sias pajėgas likti ištikimoms 
konstitucijai, padėti politiš
kai sureguliuoti kilusią krizę. 
Komunistų nuomone, tik de
mokratinė vyriausybė, susi
dedanti iš civilinių asmenų ir 
kariškių, gali garantuoti to
lesnį demokratinį ir pažangų 
kursą. A. Meškėnas

Palestinos Išsilaisvinimo Or
ganizacijos atstovas Farouk 
Kaddoumi Jungtinių Tautų 
Saugumo Tarybos posėdyje 
klausosi debatų Palestinos 
klausimu.

Philadelphia, Pa.
„Sis istorinis miestas kilmin

gai mini dviejų šimtų metų 
savo šalies brangiai iškovotos 
laisvės sukaktį ir nepriklau
somybę. Taip, šiame mieste 
gimė ta pirmoji laisvė, taip 
aukštai iškelta, išgarsinta.

Siame mieste randasi didy
sis simbolis — Laisvės var
pas, kuris beskambindamas 
pasauliui laisve, net trūko! Šis 
sitorinis Laisvės varpas, 
prieš pat prasidedant naujie
siems 1.976 metams vakare, 

I su kilmingomis apeigomis, 
Į buvo perkeltas iš Nepriklau
somybės svetainės naujon 
vieton į šiaurę už vienos 
gatvės nuo Nepr. svetainės, 

j ir padėtas po stiklu, and 
į gražaus betono ir stiklo pa- 
i stolio, ilgiems laikams.

Nepaisant šalto, lietingo 
oro, vidurnaktyje susirinko 
apie trejetas tūkstančių 

j smalsuolių stebėti ceremoni- 
l jų. Oratoriai drožė ugningas 
! kalbas apie šioje šalyje gimu
sią didžiąją laisvę prieš du 
šimtus metų. Priminė ir apie 
Laisvės statulą New Yorko 
miesto įlankoje. Gerbė Jurgį 
Washingtoną, T. Jeffersoną 
ir kitus laisvės mėgėjus, kar- 

: žygius. Tačiau kuomet priėjo 
I prie šiandieninių šios šalies 
j laisvių, tai kalbėtojų veidai 
I raudo. Nors tiesiog nepasa- 
! kė, kad šioje šalyje brangiai 
' iškovotą laisvę Centrinė

San Francisco, Cal.
I ŽIEMINIU ŠVENČIU 
i PARENGIMAI
Į

Gruodžio 25 dieną įvyko 
sėkminga pramoga su filmu ir 
vaišėmis. Ji buvo suruošta 
San Francisco LLD 153 kuo- 
por ir, kaip paprastai, įvyko 
Berkeley, Cal. Suomių žemu
tinė salė apypilniai prisipildė 
geros nuo taikos dalyvių.

Svečiams gerai pasivaiši
nus, mūsų bičiulis Alekas 
Taraška pademonstravo Es
tijos gražų ir spalvingą filmą. 
Taipgi Juzytė (Josephine) 
Valilytė-Anscott ir Džimis 
(James) Mozūraitis atšventė 
savo gimtadienius. Ta proga 
jubiliatai dalyvius • pavaišino, 
o dalyviai jiems suteikė šiltų 
linkėjimų ir sudainavo “Il
giausių metų”. Be to, Juzytė 
dar šios sukakties proga pra
mogos komisijai įteikė dvi 
dešimtines dolerių.

Kuopos vardu reiškiu gilią 
padėką A. Taraškai už fil
mus, kurie labai paįvairina 
draugiškas sueigas. Gražūs ir 
spalvingi filmai visada sužavi 
publiką. Taipgi ačiū jubilia
tams už tostus ir auką, o 
mūsų darbščiajai Valei But
kienei ir jos talkininkėms už 
vaišių paruošimą. Taipgi di
delis ačiū Raymondui Machu- 
liui, kuris dažnai suteikia pa
galbos ranką mūsų pobūvių 
darbuose.

Naujų metų pobūvis
Sausio 1 dieną ir vėl teko 

pasižmonėti, taip pat Berke
ley. Naujų metų pirma diena 
yra pilna tradicinių sveikini
mų ir šiltų linkėjimų diena. 
Susibūrusių svečių galvose 
visados kyla klausimas: Ką 
mums atneš naujieji metai?

Sis jaukus pažmonys buvo 
suruošas Oaklando LLD 198 
kuopos su puikiomis vaišė
mis, kurias paruošė M. ir J. 
Mozūraičiai ir M. Kamaraus
kienė.

Naujų metų sueigoje sve
čiai gavo progos pasigėrėti 
dviem Tarybų Sąjungos fil
mais, kuriuos taip pat parodė 
A. Taraška.

Šioje nepaprastoje popietė
je savo gimtadienį atšventė 
Martha Kamarauskienė, kuri 
šia proga taip pat svečius 
pavaišino. Didelis ačiū Mar- 
thai. Pažymėtina, kad nors 
Martha nėra lietuvių tautos

LAISVĖ

Žvalgyba ir FBI agentai su
trempė. O jeigu kuris ameri
kietis kiek plačiau praveria 
savo lūpas apie atgavimą pra
rastos laisvės, tai juodasis 
šešėlis uždaro jiems lūpas 
and visados . . .

* * *
Philadelphiečiai pasitiko 

šiuos metus kiek rimčiau, 
žmoniškiau. Tiek daug nešau
dė, kaip praeityje, kai būda
vo baisu iškišt galvą per 
duris. Kai kurie kaimynai 
išėję laukan pasisveikino, pa
linkėjo vienas kitam laimingų 
Naujųjų 1976 metų ir nuėjo į 
lovas.

0 tradicinio Mummers pa
rado pareigūnai nusiskundė, 
kad jie neturėję tokio blogo 
oro per naujuosius metus 
Mummerų paradui per 70 
metų. Kelis kartus atidėjo 
kitom dienom, ir vis nebega
lėjo paraduoti. Pagaliau, net 
ketvirtą dieną sausio, nors 
žurbus šiaurys putė, bet sau
lė skaidriai švietė ir žūt būt, 
paradas įvyko. Bet daugelis 
paraduotojų skaudžiai nuken
tėjo. Vėjas draskė jų bran
gius drabužius. Kai kuriuos 
net partrenkė ant gatvės. 
Keli sužeisti.

Paradui buvo paskirta su- 
virš $42,000 prizams. O žiop- 
sotojų buvo su pamėlynavu
siomis nosimis, apie 70,000.

“L” Reporteris

dukra, tačiau ji mūsų paren
gimuose mielai pasidarbuoja.

Vedybų sukaktis
Praėjusį gruodžio mėnesį 

Yucaipa, Cal., gyvenantys 
Onutė ir Mykolas Pūkiai 
šventė savo vedybinio gyve
nimo 50 metų sukaktį. Drau
gai Pūkiai yra ilgamečiai 
“Laisvės” ir “Vilnies” skaity
tojai. Taipgi reikia pažymėti, 
kad Mykolas Pūkis savo lai
kais, per daugelį metų gy
vendamas Los Angeles mies
te, buvo vienas iš veikliausių 
žmonių visose pažangiose or
ganizacijose. Labai apgailėti
na, kad šiuo tarpu mūsų gero 
ir nuoširdaus žmogaus svei
kata yra labai palūžusi.

Mykolas yra laimingas tuo, 
kad jis turi nuoširdžią ir gerą 
žmoną, kuri jam padeda jį 
mielai prižiūrėdama, nors ir 
jos pačios sveikata jau silpno
ka.

Šios savo gyvenime žymios 
sukakties proga draugai O. ir 
M. Pūkiai apdovanojo mūsų 
laikraščius “Laisvę” ir “Vil
nį”, kiekvienam paaukodami 
po $25.

Nuoširdžiausiai linkiu, kad 
su 1976 metų pradžia abiejų 
draugų Pūkių gyvenimo sąly
gos pasitaisytų ir kad jų 
sveikata sustiprėtų.

*♦*
Su Naujaisiais 1976 metais 

nuoširdžiausiai sveikinu 
“Laisvės” kolektyvą ir skai
tytojus. Visiems linkiu ge
riausios sveikatos ir visokios 
laimės. L-ma

Worcester, Mass.
Gruodžio 22 d. po ilgos 

ligos mirė draugė Ona Valen- 
tukevičienė (Jlnna Wallent). 
Buvo gimus ir augus Lietuvo
je, Sundakų kaime, Jėznos 
apylinkėje. Šioje šalyje išgy
veno 65 metus.

Visą subrendusį gyvenimą 
buvo laisva, pažangi moteris. 
Daug metų buvo Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo na
rė.

Paliko didžiai liūdinčius 
vyrą Kazimierą, dvi dukras 
— Julių Wallent ir Mary, 
žmoną žento Juozo Kelley 
(Kalakausko), anūkę Jean 
Meduski ir dvi proanūkes.

Buvo pašarvota Carrol Fu
neral Home, Worcesteryje. 
Palaidota gruodžio 24 dieną į 
Hillside Cemetery, Auburn, 
Mass.

Nauji metai 
su Aidiečiais

Nauju Metų sutikimas su 
Aido Choru jau sena ir puiki 
tradicija. Bet gaila, kad atėjo 
tokie laikai, kad vėlai vaka
ruose nepatogu ir net pavo
jinga gatvėmis keliauti. Tai 
Aidiečiai dabar savo tradici
nį pobūvį rengia Naujų Metų 
dienoje, ir šia proga vėl susi
tinkame su gerais draugais, 
ir šiltoj švenčių nuotaikoje 
palinkėjam viens kitam lai
mingų Naujų Metų, geros 
sveikatos, ištvermės ir sėk
mės.

Labai smagu, kad New

Ozone Park, N. Y.
LDS1-MOS IR 13 TOS 
KUOPOS NARIAMS

LDS 1-mos ir 13-tos kuopos 
susirinkimai įvyks vasario 2 
d., “Laisvės” salėje. Pradžia 
1 vai. popiet.

Tai bus svarbūs susirinki
mai. Bus nominavimas kandi
datų į LDS Centro Valdybą. 
Taipgi nariai galės pasimokė- 
ti duokles už šiuos metus.

Prašome visus tų kuopų 
narius dėti pastangas daly
vauti susirinkime.

LDS 1 ir 13 KUOPOS 
VALDYBOS

Chester, Pa.
Gruodžio 31 d. sustreikavo 

3,000 Sun and Drydock Ship 
ir Co. darbininkų. Jie pri
klauso AFL--CIO unijos lo
kalu! 802. Trijų metų kon
traktas su kompanija pasibai
gė. Darbininkai reikalauja 
pakelti 60 centų mokestį į 
valandą, nes pragyvenimas 
yra labai pabrangęs.

“Chester Daily Times’’ 
spaustuvės darbininkai jau 
ketvirta savaitė streikuoja. 
Taipgi reikalauja algų pakėli
mo.

Chesteryje randasi stambi 
industrija, bet pusės dirbtu
vių vartai užkelti. Darbinin
kai paleisti iš darbo. Mieste 
didelis nedarbas. Jaunuoliai, 
pabaigę mokyklas, negali 
gauti darbo. Dėl nedarbo kai 
kurie tampa kriminalistais, 
užpuldinėja žmones gatvėse 
ir net namuose.

***
Atrodo, kad Chesterio Vy

tauto Lietuvių Klubas baigia 
atgyventi senas dienas. Klu
bas turi dideles išlaidas, o 
įplaukos mažos. Klubas atda
ras tik vieną dieną į savaitę. 
Pašalpiniai išmokėjimai se
niai sulaikyti. Pomirtines dar 
tebeišmoka.

Kaip bus, kai nebebus pini
gų ir pomirtinėms išmokėti?

P. Šlajus

Norwood, /Moss.
Gruodžio 25 dieną, ankstų 

rytą iš gyvųjų tarpo mirtis 
išskyrė Vincą Navicką.

Mirė sulaukęs 86 metų am
žiaus. Paskutinius 6-erius 
metus Vincas praleido Denny 
Nursing Home, Norwoode. 
Nors priežiūra jam ten buvo 
nebloga, bet jo gyvenimo 
dienos ten buvo labai vargin
gos. Kadangi jis buvo nete
kęs abiejų kojų aukščiau ke
lių, tai jam prisiėjo daugiau
sia laiko praleisti lovoj gulint 
ar sėdomis.

Buvo pašarvotos Paul H. 
Krow Funeral Home, 1248 
Washington St. ir palaidotas 
gruodžio 27 dieną Highland 
Cemetery, šalia jo žmonos 
Mary, kuri buvo mirus 8 
metai anksčiau. Velionis bu
vo laisvų minčių žmogus, vi
sada skaitė “Laisvę“. Tik 
1974 metais atsisakė atnau
jinti prienumeratą, nusiskun
dė, kad blogai akys bemato, 
taipgi, ir atmintis blogai tar
nauja.

Lai būna velioniui amžina 
ramybė, o artimiesiems ir 
draugams užuojauta.

M. Uždavinis 

Yorke vis lankosi ar dirba 
Tarybinės Lietuvos žmonių, 
ir kad jie atsilanko į mūsų, 
parengimus. Šį kartą svečiai 
buvo jauni mokslininkai Ro
mas Krivickas ir Aleksandras 
Kulvietis, kurie tobulina savo 
inžinierių specialybę MIT ir 
Brooklyno Politechnikos in
stitutuose, ir tik k^ atvykus 
ant poros mėnesių atostogų į 
Ameriką pas savo vyrų Eglė 
Kulvietienė. Eglutė visai jau
na moteriške, motina dviejų 
vaikučių ir gera žurnalistė. 
Svečių mieli sveikinimai, ma
lonūs pokalbiai ir bendras 
dalyvavimas palinksmino 
mus visus. Su jų iniciatyva ir 
pagalba galėjom pravest gra
žią šokių ir dainų programą.

Aido Choras gavo daug 
sveikinimų ir materialinės 
paramos. Choristė Julia La
zauskienė atsiuntė kortelę su 
sveikinimais ir $5 dovanu, 
nes ji atostogauja Floridoje ir 
negalėjo dalyvauti. Šia. pro
ga iteike Aido Chorui dova
nas ir atnaujino savo garbes 
narystų šie dalyviai: Po $10 
— K. V. Milenkevičiai, Mary 
Zeikus, Ona Juozėniene; po 
$5 — Adelė Petraitienė, F. 
Mažilienė, M. Šukaitienė, 
M. Simanavičius, J. Zayan, 
Brone Ostapuk, Tesse Stoč- 
kienė, Ona Dobilienė, K. 
Meškėnas, Bernice Briedie
nė, P. Varaška, Suzana Kazo- 
kytė-Jones.

Aido Choras nuoširdžiai dė
koja visiems aukotojams. 
Mes prižadam palaikyti Aido 
Chorą ir palinksminti visus 
su daina.

Prie Naujų Metų dienos 
parengimo dirbo visi choris
tai. Seimininkėms Nelei Ven- 
tienei ir Onai Babarskienei 
didžiausias ačiū, kad priruošė 
tokius puikius pietus. Šį metą 
pasiilgom kelių AidieČių — 
Onos Čepulienės, Ievos Miza- 
rienės, Mike Hacinkevičiaus 
ir draugų Keršulių. Bronė 
Kersulienė per šventes skau
džiai susižeidė. Linkim Bro
nei pergyvent šią nelaimę 
sėkmingai ir grižt atgal į 
dainos ratelį.

O kas mylėtų įstot į Chorą 
šiemet, prašomi į repeticijas, 
kurios vyksta kas šeštadienį, 
3 vai. p. p. Tikime naują 
sezoną pradėt apie sausio 
31-mą.

Mildred Stensler, 
Choro mokytoja

ANNOUNCEMENT
Dear Friends:

There has been much pro
paganda against Latin Ame
ricans and “persons without 
documents”. Government 
agencies studying this have 
reached different conclusions 
according to a report in the 
New York Times.

Ira Gollobin, Esq., General 
Counsel for the American 
Committee, will broadcast on 
Friday, January 16th at 8:30 
P. M. on station WNYC (83 
on AM Dial), discussing the 
conflicting reports and other 
problems concerning Latin 
Americans.

Dr. Paul Lehmann,
Chairman
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6-tas puslapis

Moterų klubo 
narėms

Trečiadienį, sausio 21 d., 
įvyks Niujorko Lietuvių Mo-- 
torų Klubo susirinkimas, 1 
vai. po pietų, Laisvės salėje, 
102-02 Liberty Avė., Ozone 
Park, N. Y. Valdyba

Sveikinimas
Didžiai gerbiamos Moterų 
Klubo narės,

Sveikinu Jus su Naujaisiais 
Metais. Linkiu geros sveika
tos, energijos ir ilgų, džiugių 
gyvenimo metų.

Su pagarba,
Danutė Šumskienė

Kaunas

A Glance Back
According to Long Island 

Press the following women 
made headlines in 1975:

Christel Bochatay, 9, be
came the youngest person to 
climb to the top of Mont 
Blanc, Europe’s highest 
peak.

Marian Hart, 83, flew solo 
from Washington, D. C., to 
Dublin. She was said to be 
the oldest woman ever to fly 
the Atlantic alone.

Sandy Allen of Shelbyville, 
Ind., believed to be the tall
est woman in the world at 7 
feet 5, played one of Casano
va’s lovers in a Frederico 
Felini movie in Rome.

Gloria Hurd, 29 inches tall, 
billed on the carnival circuit 
as the world’s shortest wom
an, had a son 18.5 inches tall.

Debbie Davis of Lewis
ville, Tex., 20, gave birth to 
four girls and a boy, six 
weeks premature. Her hus
band, Jerry, 21, is a mecha
nic. A

Diana Nyad, 25-year-old 
marathon swimmer, swam 
arount Manhattan Island on 
her second attempt in 11 
days. The 28 miles took her 7 
hours and 57 minutes, beat
ing the old record by 59 
minutes.

Ks. Karosienė
There were some others 

but I would like to point out a 
woman from our progressive 
movement who attracted at
tention in two events last 
year. I have in mind our 
Ksavera Kaross. First she 
received an award for her 
article in the contest by the 
magazine “Soviet Woman” 
and secondly — she attended 
The International Women’s 
Congress in Berlin. Use
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