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KRISLAI
Kodėl ji paskutinė?
Su entuziazmu ir pasisekimu 
Kur medicinos mokslas? 
Nuosmukio priežastys 
Dar nesimato ir nesijaučia

A. Bimba
Viena po kitos jau ir kapita

listinės šalys suteikia pripa
žinimą jaunutei Angolos 
Liaudies Respublikai. Po 
svyravimo ir delsimo jau pri
pažino ir Portugalija. Atro
do, kad ten darbo liaudis bus 
jau pasiekus pilna pergalę.

Bet ko delsia ir laukia mūsų 
Amerikos vyriausybė? Kodėl 
ji turėtu būti paskutinė iš 
visų kapitalistinio pasaulio 
šalių susiprasti, kad Angoloje 
reakcinėms jos remiamoms 
frakcijoms laimėti nebėra vil
ties?

Ne tik pasaulinė taika, ne 
tik detente, bet ir visi geriau
si šios šalies interesai diktuo
ja Washingtonui pakeisti nu
sistatymą: ne tik pripažinti 
Angolos Liaudies Respubli
ką, bet ištiesti visokios mora
linės bei medžiaginės pagal
bas ranką.

♦ **
Šiomis dienomis mus pasie

kianti Tarybų Lietuvos spau
da ir visi kiti pranešimai bei 
laiškai kalba apie didelį entu
ziazmą vadovybėje ir liaudy
je, pradedant gyveniman 
vykdyti 10-ojo penkmečio so
cialistinius įsipareigojimus. 
Dienraštyje “Tiesa” pilna 
darbo kolektyvų pasižadėji
mų pasibrėžtus tikslus pa
siekti su kaupu.

Entuziazmas nesiriboja 
pramone ir žemės ūkiu. Jis 
ypač yra pasireiškęs mokslo, 
apšvietus ir kultūros baruo
se.

***
Dar gerai tebeprisimenu 

baisiuosius po Pirmojo Pa
saulinio karo laikus, kai viso
je šioje šalyje siautėjo žiau
riausia influenza. Tada var
giai kuris amerikietis išliko 
šios bjaurios ligos nepaguldy- 
tas į lovą.

Šiandien mus yra užklupusi 
lygiai tokia pat epidemija. Ji 
siautėja visuose šalies kam
puose. Tik laimingiausi tebė
ra jos nepaliesti.

Kur tasai medicinos moks
las buvo, kad iki šiol neišrado 
vaistų ir būdų šiam piktam 
sveikatos priešui nugalėti?

O gal kalti mes patys — 
Amerikos žmonės. Tik pa
žiūrėkime į prezidento Fordo 
pateiktą biudžetą. Šimtas 
dvylika bilijonų dolerių gink
lavimosi ir militarizmo reika
lams, o kiek jame skiriama 
kovai su influenza ir kitais 
mūsų sveikatos priešais? Jie 
biudžete nė nepaminėti . . .

***
Žurnalistas ir kolumnistas 

C. L. Sulzberger bene tik 
plačiausia keliaujantis žmo
gus toje profesijoje. Savo 
vėliausiose korespondencijo
se jis kalba apie visur sutin
kamą didžiulį Amerikos pres
tižo ir vardo nuosmukį.

Jis pilnai teisus ir dėl šio 
nuosmukio priežasčių. Iškilus 
aikštėn Amerikos žvalgybų 
kriminališkai veiklai užsie
niuose, jų kišimuisi kitų 
kraštų vidinius reikalus, vi
sur žmonėse kilo didžiausias 
pasipiktinimas.

Amerikos visur bičiuliavi- 
masis ir bendradarbiavimas 
su fašistiniais militariniais 
reakciniais režimais neapsa
komai žemina ir puldo Ameri-

ISLANDIJA NUTRAUKĖ 
RYŠIUS SU ANGLIJA!

SVARBUS SESIŲ ŠALIŲ 
SUSITARIMAS

Londonas. — Visos pastan
gos geruoju išspręsti žuvavi- 
mo teisių klausimą tarp Ang
lijos ir Islandijos veltui. Ang
lija griežtai atsisakė pripažin
ti Islandijai teisę į dviejų 
šimtų mylių vandenis nuo jos 
krantų. Anglijos žvejybos lai
vai sistematiškai naudojasi 
tais vandenis prie jos krantų. 
Islandijos nuolatiniai perser
gėjimai, kad jeigu Anglija 
nesiliaus išnaudojus jos van
denis, su ja diplomatiniai ir 
visokie ryšiai bus nutraukti, 
nieko nereiškė.

Kaip dabar tie reikalai vys
tysis? Ar Anglija panaudos 
karo laivyną jos žvejybos 
laivų protekcijai? Bet tas 
reikštų ginkluotą konfliktą. 
Būtų paliestos ir kitos šalys 
. . . Padėtis įtempta.

SERGA

Zigmas Janauskas

Turiu pranešti liūdną žinią, 
kad Liaudies Balso adminis
tratorius Z. Janauskas turėjo 
širdies priepuolį ir dabar ran
dasi ligoninėj. Pamažu eina 
geryn, bet ims šiek tiek laiko 
pilnai pasveikti.

Visų Liaudies Balso skaity
tojų ir rėmėjų vardu linkiu 
jam greitai susveikti.

J. Yla
L. B. Redaktorius

Phnom Pęnh. — Vis dau
giau ir daugiau šalių sumezga 
diplomatinius ir komercinius 
ryšius su išsilaisvinusia Kam- 
bodija. Šiomis dienomis čio
nai tapo atidarytos dar šešios 
ambasados — Jugoslavijos, 
Kinijos, Š. Korėjos, S. Viet
namo, Kubos ir Pietų Vietna
mo.

Buvęs kviestas
Manchester, N. H. — Čia 

piešdamas save kandidatu į 
prezidentus Ronald Reagan 
gyrėsi, kad jis buvo net 
dviem atvejais prezidento 
kviestas užimti atsakingą 
vietą jo kabinete. Bet kvieti
mą jis atmetęs, nes jis nesu
tinka su Fordo politika.

kos prestižą. Užtenka Brazili
jos ir Čilės pavyzdžių.

***
Darbo Departamento pra

nešime apie šalies ekonominę 
padėtį už sausio mėnesį kal
bam apie ekonomikos pagy
vėjimą. Bendrai paėmus, ga
myba pakilusi keturiais vieno 
procento dešimtadaliais, kas, 
girdi, reiškia ekonomikos at
kutimą.

Gal ir taip. Bet praktiška
me gyvenime jo nesimato ir 
nesijaučia.

Ji nori atstovaartii 
Meksikai

New Yorko valstijos sena
toriaus Jacob Javits žmona 
Marion prisipažino, kad jinai 
siūlėsi Meksikos valdžiai būti 
tarpininke tarp Jungtinių 
Valstijų žydų ir Meksikos. 
Mat, žydų organizacijos yra 
nutarusios Meksiką boikotuo
ti, kam jos delegacija Jungti
nėse Tautose balsavo prieš 
sionizmą. Ji mano, galėtų 
tuos nesusipratimus išlygin
ti. Už tai jai, žinoma, Meksi
kos valdžia turėtų gerai ap
mokėti.

Tai savo rūšies senatoriui 
naujas nemalonumas. Jam 
buvo nesmagu, kai iškilo 
aikštėn, kad jo žmona Marion 
Javits yra užsiregistravusi 
Irano valdžios agentu.

20,000 siuvėjų 
išmesti iš darbo!

New Yorkas. — Šio miesto 
penki šimtai siuvimo pramo
nės kontraktorių uždarė savo 
dirbtuves ir iš darbo atleido 
daugiau kaip 20,000 siuvėjų. 
Jau virš savaitė laiko darbi
ninkai vaikštinėja be darbo.

Klausimas liečia algas. 
Kontraktoriai sako, kad jie 
negali duoti darbininkams 25 
proc. algų pakėlimo, kurio 
naujame kontrakte tarp, uni
jos ir samdytojų reikalauja
ma.

Iki šiol taip vadinamo tarpi
ninko George H. Kaplan pa
stangos abi puses priversti 
prie kokio nors susitarimo 
nedavė jokių rezultatų.

Siuvėjai yra organizuoti į 
International Ladies Gar
ment Workers Union of Ame
rica. Šiandien jos prezidentu 
yra So. C. Chaikin. Darbinin
kai laikosi solidariškai ir pasi
ryžę laimėti savo reikalavi
mus.

Nubaustas

Daniel Schorr

Washingtonas. —• Mr. Da
niel Schorr yra vienas žy
miausių šios šalies televizijos 
CBS tinklo korespondentų. 
Jis taipgi vienas ir populia
riausių. Dabar jis nubaustas. 
Jis suspenduotas iš pareigų.

Jo nuodėmė: kam jis pa
skelbė Kongreso Atstovų Rū
mų komiteto raportą apie 
žvalgybos agentūrų veiklą. 
Pasirodo, kad komiteto buvo 
nutarta jo atradimus apie 
ČIA ir kitų agentūrų veiklą 
laikyti slaptybėje, neleisti 
plačiajai visuomenei su ja 
susipažinti.

Korespondentas Schorr tu
rėtų būti aukščiausiai pa
gerbtas, o ne nubaustas.

Pekinas. — Kinijos vadas Mao Tse-tungas karštai 
sveikinasi su eksprezidentu Richard Nixonu. Jie turėjo ilgą 
pasitarimą. Tse-tungas prašė Nixoną nuo jo pasveikinti 
prezidentą Fordą. Bet sakoma, kad Fordui nepatinka 
buvusio prezidento šis vizitas pas Kinijos lyderį.

TARPTAUTINĖMIS TEMOMIS

Istorinis Vietnamo etapas
Prasidėjo naujas istorinis 

vietnamiečių tautos gyveni
mo etapas. Visame Vietname
— tiek Šiaurėje, tiek Pietuo
se — plačiai ruošiamasi su
vienyti šalį valstybiniu mas
tu. Siekdama šio didžio tikslo
— taikiai suvienyti šalį, — 
vietnamiečių tauta ilgus me
tus sunkiai ir didvyriškai ko
vojo prieš vidaus reakciją, 
Praųcūzijos ir Amerikos im
perializmą.

Vietnamo Demokratinės 
Respublikos Nacionalinio su
sirinkimo Nuolatinio komite
to ir Pietų Vietnamo Respu
blikos Laikinosios revoliuci
nės vyriausybės Konsultaci
nės tarybos nutarimu šių me
tų balandžio 25 d. visoje 
šalyje įvyks rinkimai į bendrą 
Nacionalinį susirinkimą. Vi
suotiniams rinkimams pa
ruošti ir vykdyti sudaryta 22 
žmonių Nacionalinė taryba, 
kurioje dalyvauja po 11 Viet
namo šiaurinės ir pietinės 
dalies atstovų. Pagal rinkimų 
rezultatus bus sudarytas 
aukščiausiasis viso Vietnamo 
valdžios organas, kuris nu
statys valstybės politinę sis
temą, sudarys vadovaujan
čius valstybės organus, 
priims naują vieningo Vietna
mo konstituciją.

Pasitikdami rinkimus, 
Šiaurės ir Pietų Vietnamas 
nuosekliai įveikia karo sukel
tus sunkumus, pasiekia kon
krečių rezultatų, atkurdami 
ir vystydami šalį, stabilizuo- 
mi žmonių gyvenimą. Per 
trejus atkuriamojo (1973- 
1975 m.) laikotarpio metus 
Vietnamo Demokratinė Res
publika kai kuriose srityse 
netgi viršijo ikikarinį gamy
bos lygį. 1975 metais pramo
nės produkcijos gamyba pa
didėjo 17 procentų. Vietnamo 
Pietuose įvykdyti kai kurie 
svarbūs politiniai ir ekonomi
niai pertvarkymai, kurie bu
vo reikalingi, įkūrus liaudies 
valdžią. Pavyzdžiui, imtasi 
priemonių gyventojams ap
rūpinti maisto produktais, 
transporto darbui organizuo
ti, nacionalizuotos kai kurios 
pramonės įmonės ir bankai.

Vietnamiečių tauta ruošiasi 
garbingai sutikti šiais metais 
ir dar vieną svarbų įvykį — 
Vietnamo Darbo žmonių par
tijos IV suvažiavimą.

Kuriant taikų, nepriklauso
mą, vieningą ir socialistinį 
Vietnamą, šios šalies liau
džiai didelę pagalbą teikia jos 
ištikima bičiulė — Tarybų 
Sąjunga. Svarbus indėlis į šį 
didį reikalą yra Tarybų Są
jungos ir Vietnamo deklaraci
ja, kurią 1975 metų spalio 
mėnesį Maskvoje pasirašė 
TSKP CK Generalinis sekre
torius L. Brežnevas ir VDŽP 
CK Generalinis sekretorius 
L. Brežnevas ir VDŽP CK 
Pirmasis sekretorius Le Zua- 
nas.

Ruošdamasi visuotiniams 
rinkimams ir VDŽP suvažia
vimui, vietnamiečių tauta op
timistiškai žvelgia į ateitį ir 
tvirtai žengia socializmo kūri
mo keliu. J. Jakutis

TASS-o apžvalgininkas
(ELTA)

Mirė
Vytautas Palaima
Vilnius , vas. 14 d. —- Eida

mas 65 metus, staiga mirė 
Lietuvos TSR Liaudies daili
ninkas, Valstybinio dailės in
stituto profesorius Vytautas 
Palaima.

Šiaulių, Klaipėdos, Kauno 
ir Vilniaus teatruose dailinin
kas apipavadalino apie 90 
spektaklių. Jų tarpe — Gor
kio “Priešus”, Čaikovskio 
“Gulbių ežerą”, Dvarionio 
“Dalią”, Sruogos “Pavasario 
svajones”. Vytautas Palaima 
taip pat sukūrė nemaža tapy
bos darbų, iliustracijų, plaka
tų, koncertinių kostiumų. 
Trisdešimt metų Palaima ati
davė jaunosios dailininkų 
kartos auklėjimui, Vilniaus 
Valstyviniame dailės institu
te vadovaudamas teatro de
koracijų studijai.

Šiandien, vasario 17 dieną 
Tarybų Lietuvos sostinės vi
suomenė palydėjo Vytautą 
Palaimą į amžinojo poilsio 
vietą Antakalnio kapinėse.

V. Petkevičienė

Washingtonas. — Kalba
ma, kad tarp Jungtinių Val
stijų ir Tarybų Sąjungos ir 
kitų didžiųjų pramonės šalių 
pasiektas labai svarbus susi
tarimas apribojimui branduo
linio ginklavimosi pavojaus. 
Derybos tęsėsi paskutinius 
devynius mėnesius.

Susitarimas liečia ekspor
tuojamą branduolinę techno
logiją. Pavojus yra, kad šalys 
arba organizacijos, gavusios 
iš Amerikos arba Tarybų Są
jungos technologiją, tai yra, 
žinojimą ir būdus pasigamini- 
mui branduolinės energijos 
įvairiems pramoniniams bei 
moksliniams reikalams, juos 
gali panaudoti pasigaminimui 
branduolinių ginklų. Susida
ro labai rimtas pavojus pa
saulinei taikai.

Taigi, kaip tik šiuo svarbiu 
reikalu esąs pasiektas platus 
susitarimas. Susitarimo deta
lės neskelbiamos.

Prezidentas Fordas su žmona 
Betty New Hampshire valsti
joje pasakė visą eilę prakalbų 
už savo kandidatūrą į prezi
dentus. Sakoma, kad ypač 
Betty mėgsta labai šaltakošę

Protestai prieš 
Angliję ir Amerikq

Lagos, Nigerija. — Visoje 
Nigerijoje vyksta dideli masi
niai protestai prieš Jungtines 
Valstijas ir Angliją. Jos kalti
namos suruošime sukilimo 
prieš valdžią. Sukilimas ne
pavyko, bet žmonėse pasiliko 
pasipiktinimas, kad svetimos 
jėgos kišasi į jų šalies vidi
nius reikalus.

Naujasis darbo sekretorius su 
labai aukštais pasižadėjimais

Washingtonas. — Vasario 16 dieną W. J. Usery tapo ofi
cialiai įvesdintas šalies Darbo sekretoriumi. Jį prisiekdino 
Aukščiausiojo Teismo pirmininkas Warren E. Burger. Jis 
automatiškai tampa prezidento kabineto nariu. Tai 15-asis 
šios šalies darbo sekretorius. Mr. Usery kadaise yra buvęs 
mašinistų unijos viršininku.

Užimdamas tą aukštą ir atsakomingą vietą. Usery 
pažadėjo energingai darbuotis, kad darbo žmonių reikalai, 
būtų nepamiršti ir kad tarp darbininkų ir samdytojų 
klestėtų taika ir kooperavimas. Jis pranašauja “visiems” 
geresnius laikus. Pagyvensime — pamatysime . . .’

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Baltimore, Md. — Tuojau 

sukaks 14 savaičių, kai čia 
streikuoja Maryland Ship
building korporacijos 1,800 
darbininkų. Darbininkai tvir
tai tebesilaiko kovos lauke. 
Prie fabriko kasdien vyksta 
skaitlingas pikietas.

Havana. — Kubos piliečiai 
labai skaitlingai balsavo už 
užgyrimą naujos socialistinės 
konstitucijos. Už konstituciją 
pasisakė 97.7 proc. balsuoto- 
jų.

Maskva. — Praeitą antra
dienį, vasario 24 dieną, su 
didžiausiomis iškilmėmis ati
darytas Tarybų Sąjungos Ko
munistų Partijos 25-asis Kon
gresas. Prie jo buvo ilgai ir 
rūpestingai ruoštasi. Į kon
gresą suplaukė iš visų plačio- 
siosios šalies kampų ir kam
pelių daugiau kaip penki 
tūkstančiai delegatų. Posė
džiai tęsis ištisas dešimtį die
nų.

Visi stebėtojai yra tos nuo
monės, kad šiandien Tarybų 
Sąjungos Partija gyvena ne
paprasto ideologinio vienin
gumo laikotarpį. Jos vadovy
bėje nėra pasirodė jokių pasi
dalijimų.

Bendrosios 
rinkos šalių 
pagalba Angolai

Luxembourg. — Europos 
bendrosios rinkos devynių 
šalių užsienio ministrai baigė 
savo posėdį su svarbiu nuta
rimu Angolos Liaudies Res
publikos klausimu. Jie sako, 
kad jų atstovaujamos šalys 
pasirengusios jaunai respub
likai suteikti plačiausią ne tik 
ekonominę, bet ir politinę 
pagalbą.

Visos šios bendrosios rin
kos šalys jau yra atskirai 
pripažinusios Angolos revo
liucinę vyriausybę.

Ministrų pareiškime siūlo
ma ekonominė ir politinė ne
detalizuojama pagalba.
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ŽIUPSNELIS ĮSPŪDŽIŲ IŠ VIEŠNAGĖS LIETUVOJE

LANKYTIS, BENDRAUTI, DŽIAUGTIS. ..
JONAS KERAMINAS

Mieli lietuviai, gyvenantys 
toli nuo Tėvynės! Aš, Jonas 
Keraminas, gyvenantis New 
Yorke, USA, noriu pasidalyti 
su jumis savo įspūdžiais iš 
viešnagės Tarybų Lietuvoje.

Kaip ir daugelis jūsų, Lie
tuvą palikau ne savo noru, 
sunkiais karo metais. Daug 
laiko prabėgo, kol vėl pama
čiau savuosius, galų gale su
siruošęs juos aplankyti.

Tačiau pirmiau papasako
siu, kaip man kilo toji mintis. 
1972 m. lapkričio mėnesį su
žinojau, kad į Jungtines Val
stijas atvyko iš Vyžuonų ki
lęs, o dabar Vilniuje gyve
nantis mano buvęs kaimynas 
ir draugas. Gavęs telefono 
numerį, kur jis apsistojo, 
paskambinau. Kai įsitikino
me, kr.d čia ne apsirikimas, 
kad iš tiesų esame kaimynai 
iš Vyžuonų, abu labai susijau
dinome, vos begalėjome žodį 
ištarti.

Nuvažiavę su žmona pas jį, 
jaudinomės iš naujo. Susitikę 
gatvėję, tikrai vienas kito 
nebūtume pažinę. Pirmieji jo 
žodžiai buvo: “Mielas Jonai, 
aš tavo mamos, tavo brolių 
Stasio ir Edvardo vardu, o 
taip pat nuo savęs kviečiu 
apsilankyti Lietuvoje”. Atsa
kiau jam, kad labai norėčiau 
ir mielai apsilankyčiau, ta
čiau bijau.

Šis žodis “bijau” mano vai
kystės draugą Rimantą tie
siog pritrenkė. “Ko tu bijai? 
— klausė jis. — Ką tu pada
rei Lietuvoje? Sakyk atvirai? 
Gal ko nors aš nežinau?” 
Atsakiau jam, kad mano bai
mės priežastis visai kita. Pa
pasakojau, jog čia, Ameriko
je, apie Lietuvą rašoma ir 
kalbama visokių baisių daly
kų.

Tada jis nusijuokė ir sako: 
“Užmiršk, kas čia kalbama. 
Aš ką tik atvažiavęs iš Tėvy
nės ir galiu tau viską papasa
koti, kaip ten yra. Pasitikėk 
manimi. 0 kai atvažiuosi, 
pats įsitikinsi”.

Ir štai, to pokalbio paveik
ti, po metų su žmona išsiren
gėme į kelionę, 1973 m. lap
kričio mėnesį, sutvarkę rei
kalingus popierius ir nusipir
kę bilietus, sėdome į Pan 
American linijos lėktuvą.

Išlipę Maskvoje, nuėjome į 
pastatą, kur muitinės tarnau
tojai tikrina dokumentus. 
Vienas tarnautojas, pamatęs, 
kad esame gimę Lietuvoje, 
prašneko lietuviškai. Palin
kėjo geros kelionės.

Po to paėmėme taksi ir 
nuvažiavome į kitą aerodro
mą, rodos, į Vnukovo. Sėdo
me į lėktuvą, ir čia vėl staig
mena: stiuardesė lietuviškai 
praneša, kad į Vilnių skrisi
me 1 vai. 10 min., kad oras 
palankus. Prašo prisisegti 
diržus. Po to pakartojo rusų 
kalba.

Taip ir pakilome Lietuvos 
link, nors jau lėktuve jautė
mės kaip Lietuvoje. Kartu 
skrido daug lietuvių studen
tų. Sužinoję, kad mes iš 
Amerikos, daugelis norėjo 
pasikalbėti, kvietė užsukti į 
svečius.

Nusileidus Vilniuje — jau
dinantis susitikimas su tiek 
metų nematytais broliais, se
serimis, draugais. Nors ir 
žiemos metas — gėlės, gėlės. 
Džiaugsmo ašaros, pokalbiai, 
vaišės.

Rytojaus dieną atsikėlus, 
sakau žmonai: einame pažiū
rėti Vilniaus. Tačiau vos tik 
aš paėmiau fotoaparatą, žmo
na atsisėdo ir neina į gatvę. 
Sako, geriau neimk aparato, 
mus tuojau areštuos. Aš ją 
raminu, sakau, užmiršk 
Amerikoje skleidžiamas pa
skalas. Bet vos tik aš už 
aparato, ji ir vėl neina.

Paskambinau į Kultūrinių 
ryšių su užsienio lietuviais 

komitetą, pasisakiau, kad va
kar atvykau, o šiandien noriu 
apžiūrėti Vilnių. “Tai kodėl 
neinate?” — išgirdau stebin
tis. Atsakiau, jog turiu bėdą
— žmona bijo išeiti su fo
toaparatu. “Duokite šen savo 
bėdą—žmoną, — juokėsi ko
miteto darbuotojas. — Jūs gi 
esate Tėvynėje ir jauskitės 
kaip namie. Užmirškite “va
duotojų” plepalus . . .”

Vėliau su tuo žmogum susi
pažinom, ir buvo daug juoko.

Aplankėme gimtąsias vie
tas. Ar įsivaizduojate, ką 
reiškia po tiek nesimatymo 
susitikti su senute, 90 metų 
motina, su giminėmis, drau
gais, kaimynais . . . Kiek 
buvo džiaugsmo ašarų, kal
bų, naujienų!

Paskui lankėme gimines ir 
draugus kituose miestuose. 
Apžiūrinėjome fabrikus, mu
ziejus, bažnyčias, bibliote
kas, teatrus. Panevėžio tea
tre vaidina brolio sūnus Vid
mantas. Jis mus visur išve
džiojo, viską aprodė. Matė
me, kad į Panevėžį teatro 
gerbėjai autobusais suvažiuo
ja iš tolimų Lietuvos vietų, o 
taip pat iš Rygos, Liepojos ir 
iš kitur. Tiek jaunimas, tiek 
vyresnioji karta kultūringai 
leidžia laiką.

Nepraleidome progos pa
buvoti restoranuose, kavinė
se, klubuose. Viename Vil
niaus klubų mums buvo ypa- 
tihga staigmena: išgirdome 
dainuojant Šabaniauską. O 
juk pas mus buvo rašoma ir 
kalbama, kad jo seniai nebėra 
. . . Ir taip naujienos, staig
menos kiekviename žingsny
je, vis nauji įspūdžiai.

Išlydėdami bičiuliai patarė: 
“Dabar atvažiuokite vasarą. 
Geriausia per Dainų šventę”. 
Su džiaugsmu priėmiau šį 
kvietimą, ir po poros metų 
vėl sėdome į lėktuvą. Šį kartą
— be jokios baimės.

Vilniuje vėl laukė broliai, 
seserys ir didelis būrys drau
gų, kurių dar daugiau įsigijo
me, beviešėdami pirmą kar
tą. Buvo pats vidurvasaris, ir 
padovanotų gėlių nebegalėjo
me panešti.

Klausiau brolių, kaip gy
vuoja senutė mama. “Dar tu 
ją pamatysi”, — išgirdau ne
linksmai atsakant. Mano 
žmonai broliai pasakė atvirai: 
mama visai silpna, tik manęs 
nenorį graudinti.

Rytojaus dieną, sėdęs į 
draugo vairuojamą automo
bilį, nuskubėjau į Vyžuonas. 
Brolio sūnus, pamatęs mus, 
sušuko: “Bobut, bobut, dėdė 
Jonas atvažiavo”. Mama atsi
gavo, prakalbo: “Dabar nu
mirsiu laiminga”. Ji verkė iš 
džiaugsmo ir sakė tik vieno 
begailinti — kad nepamatė 
dar anūko, mūsų sūnaus.

Grįžę į Vilnių, nebegalėjo
me pravažiuoti. Prasideda 
Dainų šventė, ir visuose 
kampuose jau grojo orkest
rai, gatvėmis plūdo minios 
žmonių. Jaunimas ėjo dainuo
damas ir šokdamas. Nieko 
daugiau negalvojau, tik vie
na: kad taip dabar čia būtų 
tie lietuviai, kurie nesąžinin
gų žmonių yra nuteikti prieš 
dabartinę Lietuvą! Jie sako, 
kad Lietuvoje nieko lietuviš- 
kė nebėra, pagal juos net ir 
lietuvių nebėra . . . Galvo
jau, kad visai išeivijai reikėtų 
pamatyti, kokia šiandien mū
sų Tėvynė, o ypaš jaunimui 
vertėtų parodyti. Pamatęs 
tokį reginį, jaunimas iškeltų 
tėvams klausimą, kodėl jie 
kitus tautiečius ir net savo 
vaikus apgaudinėja?

Mes Lietuvą mylime, di
džiuojamės ja. Tačiau yra, 
kaip žinote, saujelė trokštan
čių vadovauti. Jie klaidina 
išeivius, jie draudžia mums 
bendrauti, draudžia į Lietuvą 
važiuoti. Grįžę iš viešnagės, 

kai kurie tautiečiai nieko ne
kalba. Jie bijo užsitraukti 
minėtos grupelės “patriotų” 
nemalonę. Taip buvo su mu
mis po pirmos kelionės. Tie 
gaivalai pradėjo mus šmeižti, 
o buvo tokių, kurie grasino: 
jei nekalbate taip, kaip mes 
sakome, tai geriau visai tylė
kite.

Ne! Koks čia “patriotiz
mas” skleisti melus apie Lie
tuvą arba tylėti, nepasidalyti 
savo įspūdžiais ir džiaugsmu? 
To iš mūsų nesulauks. Ir mes 
ne vieni. Praėjusią vasarą 
daug paprastų išeivių apsi
lankė Lietuvoje. Grįžęs ne 
vienas sutikęs atsiprašė: iš 
tiesų yra taip, kaip sakėte.

Tiesa, ne vien džiaugsmin
ga buvo mūsų kelionė. Dar 
tebeviešint Lietuvoje, mirė 
mano senutė motina. Palaido
jome ją Vyžuonose su bažny
tinėmis apeigomis. Laidotu
vėse ir šermenyse dalyvavo 
daug žmonių, atnešė gausybę 
gėlių ir vainikų. Ji turėjo tris 
sūnus, ir visi trys, o taip pat 
trys jos anūkai nešėme kars
tą. Likome nuliūdę, tačiau 
teisingai sako mums dauge
lis: laiminga motina, savo 
mirties valandą sulaukusi vi
sų savo vaikų, nors ir gyve
nančių labai toli. Liūdesį ir 
skausmą ramina mūsų širdy
se žinojimas, kad palaidojo
me ją iškilmingai ir gražiai.

Taip, brangieji, ir jūsų dau
gelio laukia motinos, gimi
nės. Važiuokite į Lietuvą pa
viešėti, kas tiktai galite. Ne
klausykite tų, kurię jus klai
dina. Apsilankykite ne vieną 
kartą kad kuo daugiau pama
tytumėte, sužinotumėte, kad 
turėtumėte savo tvirtą nuo
monę. Mes iki šiol tebegyve
name viešnagės įspūdžiais, 
prisiminimais.

Vienas mūsų pažįstamas, 
jau Amerikoje gimęs tautie
tis, praėjusią vasarą antrą 
kartą buvo Lietuvoje. Po pir
mos viešnagės jis Lietuvą 
peikė, o dabar, kai pamatė 
Dainų šventę, pradėjo kitaip 
kalbėti. Jis tiktai apgailes
tauja, kad nematė senų sa
manotų sodybų. Patarčiau 
Lietuvos žmonėms, kurie glo
boja svečius: nuvežkite tą 
vyrą ne į Rumšiškes, nes 
jose, mano nuomone, per ge
ras ir per gražias sodybas 
pastatėte. Nuvežkite į tokią 
seną sodybą, kokią jis įsivaiz
duoja. Išjunkite elektrą, už
dekite trečio numerio žibali
nę lempą. Išvirkite bulvių ir 
su gira pavalgydinkite. Pa
guldykite ant pečiaus arba 
tegu perguli ant suolo. O 
rytojaus dieną nuvežkite į 
dabartines gyvenvietes. Te
gu pasisvečiuoja pas šiandie
ninius kaimiečius, pasėdi ant 
modernių baldų, pažiūri tele
vizijos, apie elektros šviesos 
paskaito iš knygų lentynos 
pasiimtą knygą. Tuomet ge
rai pajus, kaip seniau atrodė 
kaimas ir kaip atrodo dabar.

Mano paskutinis patarimas 
išeiviams — junkimės su tais 
tautiečiais, kurie pasiryžę va
žiuoti, lankyti Tėvynę, ben
drauti ir džiaugtis su Lietu
vos lietuviais.

IŠ KRAŠTOTYRININKO 
BLOKNOTO

Mokytojo bibliotekėlė
Retą bibliotekėlę turi Šilalės 

rajono Mišučių aštuonmetės mo
kyklos mokytojas kraštotyrininkas 
Antanas Brazauskas. Egzempliorių 
skaičiumi ji dar nedidelė — 
lentynose tik daugiau kaip 300 
knygų. Tačiau kiekvienas leidinys
— su autografu, kuriuos užrašė 
visuomenės veikėjai, rašytojai, 
dailininkai, štai knygos „Su kuo 
valgyta druska" pirmoji dalis su 
J. Baltušio ranka įrašytais žodžiais
— „Draugui Antanui Brazauskui
— iŠ širdies palinkėdamas viso
keriopo gero ir. . . truputį drus
kos gyvenime, be kurios ir tikro 
gyvenimo nebūna".

Bibliotekėlėje yra leidinių ne 
tik su mūsų respublikoje žinomų 
žmonių, bet ir su pažangių už
sienio lietuvių bei kitų autogra
fais. Čia ir tadžikų poeto M. 
Tursunzadės, N. Ostrovskio sek
retorės N. Lazarevos, rašytojo 
sesers J. Ostrovskajos padovano
tos knygos.

Romas MASTEIKA
Šilalės rajonas

VYRAI, NESIJUOKITE!

Branduolinis a IZ1US

bažnyčia vis dar avidė
Specialiai paruošti visokių 

religijų propaguotojai — ku
nigai, misijonieriai, vienuo
liai ir vienuolės, — įtikinėja 
žmones, jog būk tai prieš 
6,000 metų dievas iš molio 
nulipdė pirmąjį žmogų Ado
mą ir įpūtė jam dūšią, o jam 
užmigus, išėmė iš jo šonkaulį 
ir sutvėrė žmoną — Ievą . . . 
Tačiau mokslas tam priešta
rauja. Gamtos tyrinėtojai. 
Biologijos mokslo propaguo
tojai įrodinėja, kad gamtoje 
laipsniškai vyksta evoliucinė 
kitimo raida, milijonais metų 
vykstančiam procese, iš že
mesnių gyvūnų išsivystė da
bartinis homosapiens, — pro
taujantis žmogus.

Dar iki šių dienų žmogus 
dažnai save palygina prie 
prijaukintų naminiu, gyvulių 
ir laukinių žvėrių. Lietuvių 
liaudies kalboje, reikalui 
esant , kartais girdimi tokie 
palyginimai: “Greitas kaip 
žirgas”, “stiprus kaip jautis”, 
“kvailas kaip asilas”, “ėda 
kaip kiaulė”, “dvokia kaip 
šeškas”, “pučiasi kaip rupū
žė, “šaltas kaip varlė”, “gre
mėzdiškas kaip karvė”, “pik
tas kaip šuo”, “gudrus kaip 
lapė”, “bailus kaip avis”. 0 
jeigu kam trūksta išminties, 
tai prikabina “avingalvio” eti
ketę.

Gal būt nebūtų atėjusi to
kia mintis į galvą iškelti 
liaudies kalboje paplitusius 
posakius, palyginančius žmo
nes prie gyvulių ir žvėrių, 
jeigu ne mano kolega, parapi- 
jetis kuris atsinešė Chicagoje 
kunigų leidžiamą “Draugą” 
spalio 10 d. laidą. Atsinešė ir 
perskaitė kokio tai kunigioko 
V. Rm. teologinės išminties 
straipsnį apie bažnyčios pa
šaukimą, • 'kuriame štai kas 
rašoma: '

“Tikinčiuosius Kristus va
dina avimis, o save geruoju 
ganytoju, kuris už jas atiduo
da savo gyvybę. Įsteigtąją 
savo Bažnyčią palygina su 
avide ir sako: “Aš turiu ir 
kitų avių, kurios ne iš šios 
avidės: man reikia ir jas 
atvesti; jos klausys mano 
balso, ir bus viena avidė ir 
vienas ganytojas’’ (Jn. 
10,16).”

Perskaitęs šį kunigo, žmo
gui palyginančios išminties 
raštą, žvelgdamas man tiesiai 
į akis, susirūpinusiai supy
kęs, tiesmukiai jis paklausė 
“argi aš panašus į aviną?”

— Į aviną nepanašus. 
Trumpi plaukai ir ragų nesi
mato. Bet jeigu lankai aviny- 
čią, tai kunigų akyse toks ir 
esi. . .

— Dar to reikėjo ... Jei
gu prieš 50 metų, tamsų, 
bemokslį, beraštį kaimietį 
būtų palyginęs prie avies, tai 
kas kita . . . Gal būt, būtų 
nuleidęs galvą ir nutylėjęs. 
Bet aš . . . Keturius metus 
tryniau kelnėmis universite
to suolą — pavadinti avimi, 
tai žmogaus orumo įžeidi
mas! . .

Japonijos sportininkų rinktinė Lietuvos sostinėje Vilniuje.

— Iš tokios padėties išei
tis lengva. Nebūk avinas. 
Nustok lankyti avinyčią. Ne
duok aviganiui dolerių. Jeigu 
daugiau tokių atsiras, “užsi
baigs piemeniškas darbas. 
Kunigai liks vyrai. Galės fab
rike dirbti arba žemę arti, 
pelnytis duoną su prakaitu 
veide.

Nekuomet nemačiau šio 
dažnai sutinkančio mano ko
legą taip piktai įtūžusį! Ner
vams nuraminti pasiūliau sti
klą “Manischewtiz” vyno. 
Mat, kadaise jis man sake, 
kad ir kunigai mišių apeigose 
jį geria.

Išgėręs vyno stiklą, lyg su 
priesaika jis ištarė: “Daugiau 
avingalviu nebūsiu! . .”

Jurgis Pipiras

Tarybų Lietuvoje
J. Avyžiaus romanas — 

kandidatas Lenino premijai
Lenino ir TSRS Valstybi

nių literatūros, meno ir archi
tektūros premijų komitetas 
prie TSRS Ministrų Tarybos, 
išnagrinėjęs kūrinius, prista
tytus šių metų Lenino premi
joms gauti, nutarė kitų kan
didatūrų tarpe leisti toliau 
dalyvauti konkurse Jonui 
Avyžiui su romanu “Sodybų 
tuštėjimo metas”. Šįą žy
maus lietuvių prozininko 
knygą pasiūlė Maskvoje lei
džiamo žurnalo “Tautų drau
gystė” redakcinė kolegija ir 
Lietuvos Rašytojų sąjunga.

Tobulinami ryšiai Kaune
Pirmieji abonementai 

įjungti į naują septintąją 
Kauno automatinę telefono 
stotį. Jos pirmoji eilė galės 
aptarnauti 10 tūkstančių abo
nentų, antroji', kuri bus mon- 
tuojhiiia šį penkmetį, — dar 
tiek pat. Be to, išaugs ir 
senosios stoties Vilijampolėje 
pajėgumas. Iš viso iki 1980 
metų telefonų skaičius Kaune 
padvigubės.

Plečiami taip pat tarpmies
tiniai ryšiai. Valstybinė ko
misija priėmė naujuosius 
Kauno telefono ir telegrafo 
rūmus, kuriuose montuojama 
garsios Jugoslavijos firmos 
“Nikola tesla” aparatūra.

Bičiulių iš
Norvegijos viešnagė

Tris dienas Tarybų Lietu
voje viešėjo Norvegijos- 
TSRS draugijos vadovai. 
Svečiai buvo atvykę aptarti 
renginių, kuriuos ateinantį 
rudenį numatoma organizuoti 
Norvegijoje Tarybų Sąjun
gos draugystės savaitės me
tu. Šiuose renginiuose Tary
bų šaliai atstovaus Lietuva. 
Bus surengti Tarybų Lietu
vos meno meistrų ir kolekty
vų koncertai, eksponuojamos 
lietuvių grafikos, liaudies 
meno dirbinių, foto parodos. 
Kartu su menininkais Norve
gijoje viešės ir Tarybų Lietu
vos delegacija.

V. Petkevičienė

St. Petersburg, Fla.
Vasario 14 d. LSC salėje 

įvyko Klubo mėnesinis susi
rinkimas. Jį pravedė klubo 
prez. V. Bunkus. Tylos minu
te pagerbtos mirusios klubo 
narės, V. Lapata ir A. Grina.

Klubo Valdyba pateikė ra
portus. V. Bunkus pranešė, 
kad su pradžia metų klubas 
turėjo dideles išlaidas, nes 
reikėjo apmokėti įvairias są
skaitas. Šiuo laiku klubo ir 
namo būtini reikalai sutvar
kyti. Taip pat pranešė, kad 
salės išnuomavimas eina sena 
tvarka.

Viceprezidentas W. Du- 
bendris sakė, kad V. Bun- 
kaus raportas geras, klubo 
reikalai tvarkomi gerai.

Kalbėjo direktoriai P. 
Alekna, J. Bakšys ir J. Šar- 
kiūnas. Visi sutiko, kad klubo 
veikla yra pavyzdingai tvar
komi. Finansų sekr. Adelė 
Pakalniškienė pateikė nuose
klų klubo finansų stovį. Pra
nešė, kad iždininkas Jonas 
Rūbas yra susirgęs ir susirin
kime negali dalyvauti. Iš ren
ginių komisijos pranešimą 
pateikė P. Alekna ir P. Moc- 
kapetris. Visi pranešimai 
priimti.

Pabaigus susirinkimą šei
mininkės pavaišino skaniais 
pietumis.

Po pietų buvo dainų pro
grama. Adelė Pakalniškienė 
pristatė dainininką Larry 
Strack. Jis padainavo keletą 
dainų angliškai.

P. V. Paulauską lanko atvy
kus jo duktė Genny Pocius iš 
Elizabeth, N. J. Ji yra profe
sionalė dainininkė. Paprašyta 
ji padainavo “Supinsiu Dai
nužę”, “Kaitink, šviesi saulu
te” ir (angliškai) “Getting to 
Know You”, “Tumba La Lai
ka” ir “Why Do I Love You?”. 
Mūsų publikai buvo didelė 
naujenybė. Jos puikus sopra
nas sužavėjo visus dalyVifls.

Širdingai ačiū, Jenny. Pra
šom pas mus dažniau atvykti.

Pabaigai, Dainos Mylėtojų 
Choras, vadovybėje Adelės 
Pakalniškienės, padainavo 
keletą liaudies dainelių.

Solistams pianinu akompo- 
navo Helena Janulis, chorui 
— W. Žukas. Pobūvio daly
viai gausiai ir nuoširdžiai plo
jo.

V. Bunkus visiems padėko
jo.

Po programos buvo šokiai 
iki sutemos.

Paminėjo gimtadienį
Vasario 12 d. LSC salėje 

pažangaus judėjimo vetera
nas Walteris Dubendris pa
minėjo savo 88-tąjį gimtadie
nį. Walteris sukvietė virš 
šimto savo draugų bei bičiu
lių į klubo salę. Gabios drau
gės Elzbieta Šnerpūnas ir 
Helena Šarkiūnas apkrovė 
stalus įvairiais valgiais.

O Povilas Alekna vaišino 
skaniu gėrimu.

Puotos pirmininkas Juozas 
Šarkiūnas pirmiausia prista
tė Dainos Mylėtojų choro 
mokytoją Adelę Pakalniškie
nę.

Adelė jubilijatą gimtadie
nio proga pasveikino, linkė

dama geros sveikatos ir sėk
mės gyvenime . . . Visi puo
tos dalyviai padainavo “Il
giausių metų”.

Pirmininkas J. Šarkiūnas 
nepamiršo ir moterų. Buvo 
pristatytos tarti keletą žo
džių. V. Bunkienė, A. Alek
nienė ir T. Lukienė. Jos taip 
pat pasveikino Walteri su 
garbingu gimtadieniu, linkė
jo geros sveikatos jaunatviš
kos nuotaikos ir sulaukti dar 
daug daug linksmų gimtadie
nių.

Reikia priminti, kad pas V. 
V. Bunkus viešėjo svečių iš 
Tarybų Lietuvos: Aleksand
ras ir Eglė Kulviečiai. A. 
Kulvietis šiuo laiku tobulina 
inžinierio specialybę M. I. T. ‘ 
Bostono Universitete. Sve
čiai turėjo progą dalyvauti 
gimtadienio puotoje. Jie taip 
pat Walterį pasveikino su 
gimtadieniu, palinkėjo tvir
tos sveikatos, ilgiausių metų.

Helena Janulytė taip pat 
sveikino Walterj gimtadienio 
proga, linkėjo tvirtos sveika
tos dar ilgai gyventi ir 
gyvenimu džiaugtis.

Pirmininkas J. Šarkiūnas 
pristatė kalbėtojus. Kalbėjo 
V. Bunkus. Jis sveikino Wal
ter} su 88-tuoju gimtadieniu, 
linkėjo tvirtos sveikatos, il
giausių ir saulėtų metų. Va
lys plačiai apibūdino Jubilija- 
to nuopelnus pažangiame ju
dėjime. Priminė, kad W. Du
bendris pažangiam veikime 
pergyveno ir audringų laiko
tarpių. Tačiau jis nepasiša
lino iš kovos kelio ir tvirtas, 
kaip ąžuolas, visuomet stoja 
už socializmą, už naują pa
saulį.

Jonas Mileris sveikino jubi
lijatą, sulaukusį garbingo 
amžiaus. Sakė: Prisimenu jį 
dar iš Chicagos laikų, kaip 
pažangų visuomeninką, vei
kėją. W. Dubendris dar jau
nystėje susipažino su klasių 
kova ir šiandien jis džiaugia
si, kad jo įdėjos įvykdytos 
gyvenimam

Baigdamas kalbą, linkėjo 
Jubiliatui sulaukti dar daug 
gimtadienių.

Paskutinis kalbėjo Walter 
Dubendris. Dėkojo J. Šarkiū- 
nui už pravestą programą, 
kalbėtojams už gražius žo
džius ir širdingus linkėjimus. 
Solistui Larry, Dainos Mylė
toju Chorui, Adelei Pakalniš
kienei už dainų programa, 
pianistams W. Žukui ir H. 
Janulytei, šeimininkėms He
lenai Šarkiūnienei ir Elizabe- 
tai Šnarpūnienei už pagami
nimą skanių pietų. Ačiū šir
dingai visiems už prisidėjimą 
su darbu šią puotą paruošti.

Keletas žodžių apie nuošir
džius mūsų draugus.

Helena ir Juozas Dobrow iš 
Jacksonville persikėlė į nau
jus pastatus Gulfport, Fla., 
apylinkėje prie jūros įlankos.

Vieną vakarą jiedu sukvie
tė gražų būrį savo artimųjų 
draugų bei bičiulių į savo 
jaukią puošnią rezidenciją. 
Prie užkandžių ir vaišių drau
giškai praleidom vakarą.

Juozas ir Helena Dobrow 
yra LLD 45 kuopos nariai ir 
stambūs klubo garbės nariai.

Linkiu mūsų mieliems 
draugams geriausios sėkmės 
naujoje vietoje.
PRANEŠIMAI

KovO'6 dieną LLD kuopos 
susirinkimas. Pradžia 10:30 
vai. ryto, pietūs 12 vai. Po 
pietų įvyks tarptautinės mo
ters dienos kovo 8-tosios at- 
žymėjimas. Bus kalbėtoja ir 
meninė programa.

Kovo 13 dieną klubo susi
rinkimas Pradžia 10:30 vai. 
ryto, prietūs 12 vai. Prašom 
visus dalyvauti. Įvyks klubo 
salėje, 314 15th Avė., South.

Kovo 9 dieną į St. Peters- 
burgą atvyksta plačiai žino
mas dainininkas Stasys Kuz
mickas iš Cleveland, Ohio.

V. Bunkienė



Penktadienis, Vasario (February) 27, 1976 LAISVĖ 3-i as puslap is

KODĖL IR KAIP PRIEŠ 200 METŲ 
GIMĖ JUNGTINĖS VALSTIJOS?

ISTORINIAI BRUOŽAI

A. BIMBA

(Tęsinys iš praeito numerio)

DABAR eisime prie 1860 metų Civilio Karo, kuris tu
rėjo užbaigti Revoliucijos darbą ir pamatus tokiai 

Amerikai, kokia jinai šiandien yra.
Kaip jau buvo pabrėžta, 1776 metų Revoliucija buvo 

pravesta faktinai dviejų pamatiniai prieštaraujančių san
tvarkų bendru frontu: šiaurinių ir vidurinių kolonijų pre
kybos ir pramonės ekonominės santvarkos, pamatiniai pa
remtos laisvo, samdomo darbininko darbu ir pietinių ko
lonijų kapitalistinės žemės ūkio santvarkos, pamatiniai pa
remtos vergo darbu. Laikinai tam tikros sąlygos, tam 
tikri bendri reikalai, į kuriuos čionai nesigilinsime, tas 
dvi ekonomines santvarkas ir socialines jėgas suvienijo 
kovai prieš bendrą priešą—Britanijos viešpatavimą kolo
nijose. Suvienytomis pastangomis jos šitą gigantišką 
kovą laimėjo.

Bet nė valandėlei nebuvo pamiršti arba išnykę tarpe tų 
dviejų socialinių jėgų pamatiniai prieštaravimai bei skir
tumai. Revoliucijos laikais tos jėgos bei tarpe jų priešta
ravimas dar nebuvo nulemiamuoju faktoriumi. Tada nu
lemiamuoju faktoriumi buvo prieštaravimas tarpe .kolo
nijų interesų ir Britanijos interesų. Tačiau po Revoliuci
jos, beveik susyk, nulemiančiu faktoriumi pasidarė šis 
vidujinis prieštaravimas. Tuojau po Revoliucijos ir pas
kui per visą pusšimtį metų, sakė Marksas, tarpe tų dviejų 
priešingų spėkų trynimasis “buvo varomoji Amerikos is
torijos jėga.”*

♦Karl Marx and Frederick Engels: The Civil War in the United 
State*, p. 8.

Kaip matėme, dar Revoliucijos pradžioje jau buvo ke
liamas klausimas: kuri ekonominė sistema viešpataus? 
Jau ten prasidėjo kova, kurios išsprendimą atidėjo tiktai 
ano, greitesnio, tuo laiku nulemiamo konflikto išsprendi
mas. Mes matėme, kad Nepriklausomybės Deklaracijos 
turinį svarstant, susikirtimas jau buvo atvirai pasireiš
kęs. Pietinių kolonijų vergų savininkai nesnaudė. Jie 
budėjo. Jie pasakė, kad jie neleis niekam pakenkti jų 
interesams,—kaip nors kliudyti vergijai, kaip nors var
žyti vergijos bujojimą. Jie jau tada galvojo apie tai, 
kad visoje šalyje viešpatautų vergijos santvarka.

Mes jau matėme, kad vergijos savininkai arba vergo- 
kratija pirmąjį susikirtimą laimėjo, .kuomet buvo išmes
tas iš Jeffersono parašytos Nepriklausomybės Deklaracijos 
punktas, pasmerkiantis vergiją. Jie laimėjo ir antrą su
sikirtimą, kuomet jie į Jungtinių Valstijų Konstituciją 
įdėjo vergijos apdrūtinimą. Apart to, kad jie konstituci
niai padarė vergą amžinu vergu, jie taipgi konstituciniai 
uždraudė Kongresui bandyt iki 1808 metų kaip nors truk
dyti medžiojimui negrų Afrikoje, gabenimui jų Amerikon 
ir pardavimui vergijon, arba prekiavimui vergais šioje 
šalyje, (žiūrėk, Konstitucijos Article I, Section 9).

Vergokratija kasdien darėsi stipresnė ir drąsesnė. Ka
pitalistinė santvarka, paremta laisvu darbu, žingsnis po 
žingsnio traukėsi atgal, užleisdama vieną poziciją po kitos.

Įvedus visą eilę išradimų ir pagerinimų į medvilnės 
auginimą ir apdirbimą, vergijos plitimas ir vergais pre
kyba pasiekė negirdėtų proporcijų. Medvilnės auginimas 
pasidarė labai pelningu užsiėmimu pietinių valstijų plan
tatoriams. Pavyzdžiui, laike Revoliucijos visose kolonijo
se buvo tiktai apie 300,000 negrų, iš kurių tik saujalė 
buvo laisvų. Betgi 1790 metais Jungtinėse Valstijose 
negrų jau buvo 775,208 ir sudarė 19.3 nuoš. visų šalies 
gyventojų. Iš jų 697,897 buvo vergai. O dar dvidesėtkiui 
metų prabėgus, būtent, 1810 metais, šioje šalyje jau buvo 
1,369,664 negrai, iš kurių tik 183,897 buvo laisvi.* Tai 
nebuvo jų natūralūs prieauglis. Tai buvo Afrikoje sume
džioti, atvežti Amerikon ir parduoti vergijon.

♦John W. Cromwell: The Negro ln American History, pp. 5-20.

Reikia suprasti, kad pietinių valstijų ekonomija pama
tiniai buvo taip lygiai kapitalistinė, kaip ir šiaurinių vals
tijų, tai yra, medvilnės auginimas ir apdirbimas buvo ve
damas kapitalistine forma. O tai reiškia, kad medvilnė 
buvo gaminama rinkai, darymui pelno, kitais žodžiais, 
buvo gaminamos prekės. Gi gaminimas prekių—gamini
mas rinkai ir pelnui, negali stovėti ant vietos, lygiai taip, 
kaip negali stovėti ant vietos kapitalistinę pramoninė ga
myba. Pietinių valstijų plantatoriai turėjo plėsti savo 
ekonomijos ribas. “Plėtimas teritorijos ir vergijos už 
senųjų rubežių” rašė Marksas, “yra vergijos valstijų gy
vybės įstatymas.” Marksas citavo senatoriaus Toombs pa
reiškimą. “Dar už penkiolikos metų be didelio padidinimo 
vergijos teritorijos,“ šaukė šis pietinių valstijų šulas, “ar
ba turės būti leista negrams bėgti nuo baltveidžių, arba 
baltveidžiai turės bėgti nuo vergų.“*

•Marx and Engels: The Civil War in the United States, pp. 66-68.

Iš antros pusės, po Revoliucijos atsidarė negirdėtos 
progos Amerikos pramonės ir prekybos kilimui—augi
mui industrinio kapitalizmo, paremto laisvu darbu, pa
matiniuose interesuose priešingo feodalistinio kapitalizmo, 
paremto vergo darbu, interesams. Viena ekonomija atsi
stojo prieš kitą; viena ekonominė santvarka prieš .kitą!

O kaip visi didieji socialiniai sąjūdžiai bei susikirtimai, 
taip šis sąjūdis turėjo virsti ir virto kova už politinę 
galią, už viešpatavimą, už valstybės aparato kontrolę. 
Kurie interesai kontroliuos Kongresą ir Federalę val
džią? Kurių interesus gins ir atstovaus šalies valdžia?

Abiejų ekonominių santvarkų atstovai gynė savo in
teresus, puikiai suprasdami valstybes aparato vaidmenį ir 
vieni kitiems nenorėdami jį pavesti. Konstitucinėje kon
vencijoje buvo padarytas kompromisas—susitarimas nu

sileidimais. Konstitucija sako, kad Kongreso Atstovų Butą 
sudaro valstijų atstovai, išrinkti proporcijonališkai pagal 
gyventojų skaičių. Bet Senatas susideda iš lygaus skai
čiaus atstovų nuo kiekvienos valstijos, tai yra, kaip didelė, 
taip maža valstija tegali turėti Senate du atstovu. Atsto
vų Buto pasiūlymai bei nutarimai negali tapti įstatymais 
be Senato užgyrimo. Vadinasi, Konstitucinėje Konvenci
joje buvo pasidalinta įstatymdavystės aparatu.

Tai buvo, žinoma, tiktai laikinas kompromisas. Kiek
viena puse stengėsi nusverti Senatą savo pusėn. Šita 
kova paėmė formą naujų valstijų auklėjimo ir priėmimo 
į Uniją (Valstijų Sąjungą). Mat, tos trylika originališkų 
valstijų turėjo daugintis.

1803 m. Jungtinės Valstijos nupirko nuo Francūzijos 
Louisianą. Tai buvo labai didelė teritorija pietuose prie 
Gulf of Mexico. Dalis tos teritorijos 1818 metais pasiva
dino Missouri ir pareikalavo priėmimo prie Unijos, kaipo 
pilnateisė valstija. Bet kokia bus jos ekonominė san
tvarka—paremta vergija, ar laisvais-samdomais darbi
ninkais? Ką jos tiedu atstovai gins ir atstovaus Senate? 
Tuo tarpu ir Maine pareikalavo priėmimo į Uniją. Pa
darytas kompromisas: Missouri priimta kaipo vergijos 
valstija, o Maine kaipo laisva valstija. Vadinasi, Senate 
jėgų balansas nepasikeitė.

Bet neužilgo toje pačioje teritorijoje susiorganizavo 
naujos valstijos ir pareikalavo priėmimo į Uniją. Pietinių 
valstijų interesai laimėjo: 1820 metais Louisiana, ir Ar
kansas priimtos kaipo vergijos valstijos. Susikirtimas už 
Federalės valdžios kontrolę aštrėjo.

1845 metais Jungtinės Valstijos pasiūlė Meksikai, kad 
parduotų savo teritorijas—New Mexico, Arizona, Ne
vada ir Utah. Meksika atsisakė parduoti. Tada mūsų val
džia paskelbė Meksikai karą. Tuo laiku Abraomas Lin- 
colnas buvo kongresmanu iš Illinojaus valstijos. Jis tą 
karą griežtai pasmerkė, nes tai buvo aiškus pietinių vergų 
savininkų planas pasidaryti naujų teritorijų vergijos plė
timui. Karas tarpe Jungtinių Valstijų ir Meksikos prasi
dėjo 1846 metais ir baigėsi 1848 metais. Karą laimėjo 
Jungt. Valstijos ir iš Meksikos atplėšė, apart aukščiau 
minėtų valstijų, dar ir Californiją.

Dar laike karo (1846 metais) buvo Kongreso Atstovų 
Butan įneštas bilius uždrausti vergiją visose naujose te
ritorijose. Bilius tapo atmestas. Vadinasi, pietinių valstijų 
interesai pasimojo įvesti vergiją į tas naujas sritis.

Su Californija klausimas išsirišo lengvai. Ten 1849 
metais buvo atrastas auksas. Jon suplaukė daug žmonių 
iš šiaurinių valstijų, kurie buvo priešingi vergijai. Todėl 
Californija buvo primta į Uniją kaipo laisva valstija. 
Bet Utah ir New Mexico tapo priimtos, vergijos klausimą 
paliekant vėliau patiems jų žmonėms išspręsti. Vergų 
savininkai nesipriešino, nes jie žinojo, kad tose valstijose 
jie turi savo šalininkų daugumą.

1850 metais Kongresas priėmė labai žiaurų įstatymą 
prieš vergus. 1854 metais prasidėjo aštriausia kova dėl. 
Kansas ir Nebraska teritorijų. Vergų savininkai skubi
nosi siųsti ten armijas savo žmonių apsigyvenimui, idant 
turėtų daugumą vergijos šalininkų, nes Kongreso tarimu 
ir šių teritorijų žmonėms buvo palikta nusibalsuoti vergi
jos klausimą įstojus į Uniją. Iš kitos pusės, vergijos prie
šai kitose valstijose dabar irgi nesnaudė. Jie taipgi sten
gėsi pasiųsti savo šalininkų. Visoj šalyj užvirė karščiau
sia agitacija už ir prieš vergiją. Vergijos šalininkai pra
dėjo laisviečius terorizuoti. Kovai prieš vergiją į Kansas 
pribuvo John Brown su savo didele šeima. Teritorijos 
seimelis išleido įstatymą, baudžiantį mirtimi už gelbėji
mą vergams pabėgti nuo savininkų. John Brown atsistojo 
pryšakin organizavimo grupių aktyviai priešintis vergijos 
šalininkų terorui. [Apie jo žygius rasite kitoje šios kny
gos vietoje]. Ir 1858 metų rinkimuose Kansas laisviečiai 
laimėjo.

Vergijos interesų atstovai Kongrese pamatė pavojų 
savo planams. Jie pasidarė dar agresyviškesniais. Jiems 
pagelbon atėjo Aukščiausias Teismas su savo piktuoju 
nuosprendžiu, kuris šios šalies istorijoje žinomas po vardu 
“Dred Scott Decision.” šis nuosprendis reiškė, kad vergas 
pasilieka vergu ir savininko nuosavybe, nepaisant kur jis 
atsidurtų. Tai reiškė, kad ne tik esamiems vergams ne
begalima niekur pabėgti nuo savininkų, bet atsiduria į 
pavojų ir tūkstančiai tų, .kurie buvo pabėgę prieš šitą 
nuosprendį, gyveno laisvose valstijose ir jautėsi pasiliuo- 
savę iš vergijos. Dabar savininkai turi teisę juos susi
medžioti ir susigrąžinti. Tų valstijų valdžios ir Federalė 
valdžia turi savininkams toje medžioklėje pagelbėti. Šis 
“Dred Scott Decision” buvo išneštas 1857 metais ir tuojau 
uždegė neapsakoma apmauda ir pasipiktinimu visus laisvę 
mylinčius amerikiečius.

Visus šiuos įvykius lydėjo Amerikos žmonių politiniai 
persigrupavimai. Savo laiku buvus galinga Whigų Parti
ja, kuri susiorganizavo 1834 metais, pakriko 1850 metais 
dėl vidurinių negalavimų vergijos .klausimu. Demokratų 
Partija, kuri gimė 1832 metais, suskilo 1860 metais ir pre
zidentiniuose rinkimuose turėjo du kandidatu—Stephen 
Douglas, kuris stojo už tai, kad kiekvienos naujos vals
tijos žmonės turi patys išspręsti vergijos klausimą, ir 
Breckenridge, kuris reikalavo pilnai pravesti Aukščiausio 
Teismo Dred Scott nuosprendžio raidę ir dvasią ir plėsti 
vergiją pilna energija.

1854 metais užsimezgė nauja, energinga, aiškiai prieš 
vergiją nusiteikus partija ir pasivadino Republikonų Par
tija. 1856 metų prezidentiniuose rinkimuose jinai savo 
kandidatu pastatė aiškų vergijos priešą Fremontą. Nors 
šį sykį jinai rinkimų nelaimėjo, bet jos įtaka labai smar
kiai pradėjo augti. 1860 metų rinkimuose Republikonų 
Partija savo kandidatu pastatė Abraomą Lincolną. Lin- 
colnas tapo išrinktas. Tai buvo laimėjimas anti-vergijos 
fronto. Tai buvo signalas, kad vergijos plėtimui kelias 
pastotas. Lincolnas tapo vadu to didžiojo konflikto—Ci
vilio Karo. [Apie Lincolną ir jo vaidmenį rasite šioje 
knygoje ilgą, išsamų straipsnį.]

(Bus daugiau)

Jau paskelbė savo prezidentinius kandidatus

GUS HALL JAB VIS TYNER
Vasario 19 dieną New Yorke Amerikos Komunistų Partijos patalpose įvyko plati 

spaudos konferencijoje. Joje oficialiai atidaryta šios partijos prezidentinė rinkiminė 
kompanija. Taipgi oficialiai paskelbti partijos kandidatai. Komunistų kandidatas į 
prezidentas yra senas veikėjas partijos generalinis sekretorius Gus Hali, o į 
viceprezidentus — dar palyginti jaunas energingas veikėjas Jarvis Tyner. Jaunųjų 
Darbininkų Išsilaisvinimo Lygos pirmininkas.

VOKIETIJOS LIETUVAITĖS ĮSPŪDŽIAI

Lietuviškas dienoraštis
HANNA BLUME

Pagaliau mano svajonė ap
lankyti Lietuvą tapo tikrove! 
Keturiose pasinaudojome 
kvietimu iš Vilniaus ir svečia- 
vomės Lietuvoje nuo 1 iki 12 
liepos.

Dabar jau visa savaitė mes 
namuose, savo įprastose vė
žėse, paskendę kasdieniniuo
se rūpesčiuose. Pirmiausia, 
reikia pergalvoti ir susiste
minti patirtus įspūdžius, o jų 
gausybė. Kai užmiegu dar vis 
keliauju po.......... kaip ir
pažymėta mano dienoraštyje.

Pirmadienis 30.6.
Mūsų bendra kelionė prasi

deda Hanoveryje. Po pietų 
mes jau Rytų Berlyne. Mus 
sutinka, draugiškai spaudžia
me ranką. Nedidelė ekskursi
ja po miestą, apžiūrime Alek
sander aikštę. Pasikeliame į 
televizijos bokštą, po to seka 
geri pietūs ir malonus poilsis. 
22 vai. 30 min. išvykstame į 
Ostbahnfoho stotį.

Antradienis 1.7.
Nakties metu pravažiuoja

me LDR, Lenkiją (Varšuvą). 
Virš žalių laukų apsiblausęs 
dangus. Nedideli kaimeliai su 
pilkais namais, pasėlių plotai 
su grūdinėmis kultūromis, 
daržai, bulvės. Per laukus 
rieda šokinėdamas panje 
automobilis, sena moteris ga
no savo karvę. Per Bialysto- 
ką link Rusijos sienos. Trau
kiniui uždeda naujas ašis, nes 
Rusijos geležinkelio linijos 
yra platesnės. Dokumentų ir 
lagaminų patikrinimas praei
na greitai ir mandagiai.

Po vidurdienio skriejame 
jau per Lietuvos žemę: dideli 
miškų plotai; pušys, kada
giai, toliau pievos. Tiesiog 
prie geležinkelio linijos gan
dras! Žemupys, platūs laukai 
— atrodo kaip sveikas, nepa
liestas pasaulis, apšviestas 
saulės spinduliais. Apie 21 
valandą vietos laiku pasiekia
me Vilnių. Mes prie tikslo. 
(Laikrodžius prie sienos pa
varėme dviems valandomis į 
priekį). Ir čia mus sutinka, 
sveikina, nuveža į viešbutį, 
kur jau laukia paruoštas su
tiktuvių stalas. Lengvas nuo
vargis išnyksta, atsistato jė
gos, siūlomi gėrimai atpalai
duoja liežuvius ir padeda ma

no trims bendrakeleiviams 
mobilizuoti visą lietuvių kal
bos žinojimą. Mano gi indėlis 
į pokalbį, deja, apsiriboja: 
“aš nesuprantu” ir dar keliais 
sakiniais, tai tik smiltelė, 
tačiau sekantį kartą turi būti 
kitaip. Dabar beliko atverti 
naujiems įspūdžiams akis ir 
širdį. Ir tokiu būdu galima 
daug pastebėti ir netgi būti 
suprastai.

Trečiadienis 2.7.
Papusryčiavę vykstame į 

oficialų priėmimą. Bendrais 
bruožais aptariame mūsų 
viešnagės programą. Iki pie
tų padarome pirmąją ekskur
siją po miesto centrą. Visur 
verda gyvenimas. Keičiame 
pinigus banke. Po popietinio 
pogulio pratęsiame susipaži
nimą su miestu. Karšta, ita
liškai mėlynas dangus. Kai 
kurie pastatai irgi itališko 
stiliaus. Ar mes randamės 
Lietuvoje?

Vakarop mes linksmame 
draugų ratelyje. Mums paro
do senamiesčio kampelį, se
nąjį Universitetą, siaurus 
skersgatvius, spalvingus vi
daus kiemus, medžiu pagra
žintas, modernias užeigas. 
Užlipame į pilį ir grožimės 
besileidžiančios saulės ap
šviestu miestu . Čia žavinga. 
Daug žalumynų, miškais 
apaugusios kalvos ir aplink 
vanduo. Pirmąją dieną užbai
giame linksmu pasivaišinimu 
įdomioje kavinėje su pažįsta
mais.

Ketvirtadienis 3.7.
Mus nuveda į Lietuvos Is

torijos ir Etnografijos muzie
jų. Didelį įspūdį padaro dau
gybė eksponatų, bylojančių 
apie lietuvių tautos istoriją, 
kultūros ir meno pasiekimus. 
Mane ypatingai sužavėjo ste
buklingi daugiaraščiai ir mar
gaspalviai audeklai, o taip 
pat originalūs medžio droži
niai.

Malonius įspūdžius papildo 
ekskursija į Universiteto Bi
blioteką, kur mūsų dėmesį 
patraukia gausybė rankraš- y • cių.

Po pietų kelionė į Trakus, 
apie 20 kilometrų nuo Vil
niaus. Šilta raudona spalva 
šviečia pilies plytos, kuri,

apsupta iš visų pusių vaizdin
gais ežerais, žymiai restau
ruota ir įkurtas joje muzie
jus. Prisisotinę iki valios pui
kia panorama, ilsimės medžių 
pavėsyje ant ežero kranto. 
Kas panorėjo, galėjo atsigaU 
vinti tyrame vandenyje. Tik
rai turininga diena.

Penktadienis 4.7.
Kartu su kitais svečiais iš 

užsienio važiuojame nedide
liu autobusu į kurortinį mies
tą Druskininkus, ap:e 150 km 
nuo Vilniaus. Žalio ir tankaus 
miško viduryje, kur mes turi
me progos pakvėpuoti aro
matišku oru, gražiai išsidės
tę daugybė didesnių ir ma
žesnių, labai modernišku sa
natorijų. Pabuvojome net 
Rentgeno ir terapijos kabine
tuose, kino salėse. Ekskursi
ją baigiame susipažinimu su 
puikiais miesto skverais. Grį
žę į Vilnių, vakare gėrimės 
“Aida”, spektaklis vyksta po 
atviru dangum. Aikštė ir su
pantieji ją pastatai tiesiog 
idealūs. Tačiau be mikrofonų 
ir stiprintuvų beveik nieko 
nesigirdi. Kaip ten bebūtų, 
bet iš tos vietos, kur aš 
sėdžiu, akustika normali. At
siduoda muzikai ... Ar iš 
tikrųjų aš Lietuvoje?

Šeštadienis 5.7.
Šiandieną mus pasiima 10 

vai. 30 min., vykstame į 
Liaudies buities muziejų 
Rumšiškėse, apie 70 km, 
Kauno kryptimi. Vaizdingoje 
ir erdvioje vietovėje naujai 
suręsti seni su priestatais ir 
visomis detalėmis kaimiečių 
namai, atstovaujantys įvai
rias Lietuvos dalis. Čia nepa
sigendi netgi šulinio su svirti
mi ir priešais namus žydinčių 
darželių. Praeitim nugrimz
dęs laikas pasakoja apie sun
kų darbą, namų jaukumą, 
linksmas šventes. Čia pat 
lauke etnografinis ansamblis, 
dainos, šokio ir instrumenti
nės muzikos pagalba per vie
ną valandą sugeba parodyti 
tautinių drabužių ir papročių 
grožį, pademonstruoja, kaip 
žmonės senovėje šventė, 
džiaugėsi, liūdėjo. Kad visa 
tai suprasti, nebūtina žinoti 
lietuvių kalbą. Po labai ska
nių pietų apžiūrinėjame to
liau. Tarp kitų dalykų taip 
pat parodoma, kaip buvo ko- 
pinėjamas medus ir kaip 
smalžiai meškai statydavo 
medinius spąstus, iš išorės

(Bus daugiau)

J



4-tas puslapis

Literatūros muziejus Kaune 
smarkiai plečiamas

VYT. ALSEIKA 
mūsų bendradarbis Vilniuje

Kiekvienas Kauno lankyto
jas būtinai savo žingsnius 
kreips j senamiestį, į buv. 
Rotušės aikštę, -kur dabar 
puikuojasi Santuokų (na, ir 
skyrybų . . .) rūmai. Pora 
žingsnių ir jau iš tolo matyti 
pailgi rūmai, kur dabar vyks
ta svarbūs plėtimo darbai. 
Ten dirba vienintelis Lietu
voje literatūros muziejus, 
svarbi įstaiga net ir kitų šalių 
gyventojams — filologams. 
Savo laiku, smetoniniais lai
kais, tuose rūmuose buvo 
Maironio būstinė, vėliau bu
vo ir jo memorialinis muzie- 
ziejus ir jo reikšmė vis didė
ja. Greitu laiku tai bus viena 
pačių žymiausių Kauno įdo
mybių ir ji trauks ne tik visos 
LTbtuvos gyventojus, bet, 
neabejotinai — ir turistus, 
visus Kauno svečius, kurių 
skaičius juk vis didės.

Kaip atrodo 
Literatūros muziejus?

Marija Macijauskienė (Ža- 
kavičaitė) dar nuo mažens 
buvo didelė lietuvių literatū
ros bičiulė. Yra išleidusi dvi 
apybraižų knygutes. Litera
tūros muziejuje ji dirbo nuo 
seniau, buvo konsultantė, gi 
vadovui Juozui Kulikauskui 
1970 m. mirus, Macijauskie
nė pradėjo eiti naujos direk
torės pareigas. Esu vedėja — 
ji paaiškina ir nurodo, kad 
visas Literatūros muziejus 
turi Lietuvoje dar septynis 
filialus, skyrius. Jie išsibars
tę po visą šalį. Antai Kaune 
veikia du filialai, literatūros 
memorialiniai muziejai —- ra
šytojų P. Cvirkos, Donelaičio 
g. ir Salomėjos Nėries Pale
mone, ne taip toli nuo Kauno. 
Trecias filialas, tai muziejus 
rašytojo Putino tėviškėje, Pi
lotiškėse (pats Putinas palai
dotas Vilniuje), ketvirtas fi
lialas, tai P. Cvirkos muzie
jus jo gimtinėje, Jurbarko 
rajone, penktas — Vinco 
Krėvės — Subartonyse, Va
rėnos rajone, šeštasis —• kal
bininko Būgos muziejus Zara
sų raj., pagaliau septintasis, 
tai S. Čiurlionienės, vėl Kau
ne, Žemaičių gatvėje.

Visų tų muziejų, taigi ir 
centro Kaune, personalą su
daro vos 42 žmonės. Kauno 
Liter. Muziejuje, be vedėjos 
Macijauskienės, dar yra trys 
skyrių vedėjai, būtent: feo
dalinio laikotarpio literatūros 
skyriui vadovauja Joana 
Davvnienė, kapitalistinio lai
kotarpio sk. — Pr. Ginevičiū- 
tė ir tarybinio laikotarpio 
literatūros skyriui — Aleks. 
Krasnovas. Visi tie skyriai 
dar turi 10 mokslinių darbuo
tojų.

Macijauskienė pažymėjo, 
kad tas muziejus, tai ne “pa
rodinio tipo, bet — mokslinė 
įstaiga“. Antai jos fondais 
naudojasi filologai, atvykę iš 
visos Tarybų Sąjungos, čia 
konsultavosi diplomatai iš de7 
mok rat inės Vokietijos, įstai

Baigta stdtyti Vilniaus šiltnamių kombinato pirmoji dalis. 
Po stikliniu stogu 12 hektarų plote — pomidorųy agurkų, 
ridikėlių, svogūnų laiškų ir kitų daržovių plantacijos.

Šiemet kombinatas patieks vilniečiams ir kaimyninių 
nr mtojams apie 15 tūkstančių centnerių daržovių, 

daug gelių.

ga konsultuoja kūrėjus, gal
voja ir apie mokslo veikalų 
leidimą.

M. Macijauskienės didieji 
sumanymai virs realybe

Tuo laiku, kada lankiausi 
muziejuje — 1975 m. balan
džio mėn., muziejaus išplėti
mo darbai buvo vos pradėti. 
Tegalėjau tik iš pokalbio su 
vedėja Macijauskiene sužino
ti, kaip gi atrodys tas muzie
jus po metų, kitų, ne vėliau 
1977 m. O tie sumanymai — 
labai dideli ir žinant Maci
jauskienės veržlumą, energi
ją, pasiryžimą galima būti 
tikram, kad jie bus pilnumoje 
įgyvendinti. Ypač, kad vedė
ja sugeba taupiai tvarkytis — 
ji sako, kad per puspenktų 
metų sutaupiusi apie 26,000 
rublių. O juk palikimas buvo 
gautas — labai prastas, dar 
vis menkas įstaigos persona
las.

O dabar jau eina pertvar
kymas, tik girdėti kalimai bei 
kiti garsai. O štai kai kas iš to 
busimojo muziejaus vaizdo —

Iš viso bus apie 15 salių, 
bus panaudota ir rūsis, kur 
bus 1863 m. sukilimo ekspozi
cija, yieta bus naudojama 
popiečių susirinkimams). Da
lyvaus literatūros specialis
tai . . .). Ties rūmais jau 
kitais metais bus pastatytas 
Gedimino Jokūbonio darbo 
Maironio paminklas — tai 
bus graži paties miesto puoš
mena. Sode ties muziejum 
numatyta įrengti kiemo teat
rą.

O rūmuose net gatvės 
rašytojams pagerbti

Vedėja vis pažymi, kad 
naujos salės turėtų būti ypač 
emocionalinės, taigi — veiktų 
į lankytojų jausmus. Taigi 
antrame aukšte numatoma 
įrengti net . . . maždaug gat
vę, kuri būsianti skirta tary
biniam rašytojui Vyt. Mont
vilai. “Gatvėje” bus stulpas ir 
jis susijungs su kambariu, 
skirtu Montvilos darbui. Čia 
pat bus ir dail. Ostrausko 
paveikslas — Montvilai skir
tas.

Atrodo, kad nemažiau įspū
dingi bus keli kambariai, 
skirti svarbiems laikotar
piams, įvykiams. Taigi vieno
je salėje bus pavaizduota ra
šytojų padėtis karo (1941- 
1945) metu — čia matysime ir 
dokumentus, nuotraukas ir 
kt. Kita salė rodys literatūrą 
nacių okupuotoje Lietuvoje 
— čia bus Balio Sruogos, 
kalėjusio Stutthofo nacių sto
vykloje figūra, bus vitražai, 
bus girdimi muzikos garsai, 
matysime ir poetą Vyt. Ma
černį. Rašytojams Tarybų 
Sąjungoje, karo metu, kūru- 
siems bus skirta vėl nauja 
salė. Daugiausia dėmesio čia 
numatoma skirti Rusijoje gy
venusiems Salomėjai Nėriai 
ir Liudui Girai, bus parodyti 
jų gražiausi eilėraščiai. Juk 
“Liudas Gira ėjo į frontą 

drauge su kariais” — sako 
Macijauskienė. Viena muzie
jaus salė bus skirta ir pokario 
metams lietuvių literatūroje. 
Kitos salės bus skirtos įvai
riems rašytojams, jų kūry
bai. O juk mūsų rašytojai 
kūrė įvairiais laikotarpiais, 
tad ir bus skyriai, vaizduoją 
juos.

Įspūdingas įėjimas, 
Maironio butas išliks

Reikia pasakyti, kad ligi 
šiol pats įėjimas į muziejų 
nebuvo patrauklus. O dabar, 
pagal naujus planus, padėtis 
visiškai pasikeis. Lankytojas, 
pažvelgęs į Maironio skulptū
rą lauke, įžengs į vidų, pama
tys gražų aukurą ir šalia — 
pirmąją lietuviškąją knygą. 
Čia pat matomi vitražai, o 
lankytoją dar pasveikina 
švelnūs muzikos garsai. O 
toliau lankytojai jau pateks į 
feodalinio bei kitų laikotarpių 
sales.

Galima pridurti, kad ir to
liau bus išlaikytas lietuvių 
literatūros klasiko Maironio 
butas, kur matyti jo darbo 
stalas, kėdės, knygų spinta ir 
kt.

Jau buvau minėjęs muzie
jaus rengiamas popietes. Jos 
ir toliau vyks, nes tai vienas 
būdų muziejui bendrauti su 
visuomene. Pvz. vienoje to
kių popiečių buvo kalbama 
apie Vaižgantą laiškuose, pa
pasakota prisiminimų. Mu
ziejus palaiko literatūrinius 
ryšius su lituanistais. Popie
tės rengiamos ir rajonuose, 
įvyko popietė Sakiuose, ku
rioje be muziejaus bendra
darbių, dalyvavo ir keli Kau
no rašytojai.

Pasirodo, kad muziejus pa
laiko plačius ryšius su įvairio
mis šalimis, su vertėjais, 
gaunamos ne tik knygos, bet 
ir magnetofono įkalbėtos 
juostos. Veikla vis platėja ir 
šiose skiltyse nėra lengva ją 
atpasakoti. Svarbu, kad grei
čiau būtų baigti tie stambūs 
praplėtimo darbai. Norima, 
kad jie būtų baigti ligi 1976 
m. birželio mėn., kada muzie
jus paminės jo įsteigimo 40 
m. sukaktį. Na, bet kiekvie
nu atveju tikrai 1977 metais 
visi lankytojai jau galės ste- 
jėtis tais gražiaisiais pasikei
timais senamiesčio rūmuose.

Iš amerikiečių lietuvių 
laukiama pagalbos . . .

Literatūros muziejus Kau
ne saugo ir JAV lietuvių 
rašytojų rankraščius ir nuo 
19 amž. pabaigos ir karo 
meto. Čia rasime rankraščius 
rašytojų R. Mizaros, Marge- 
rio, Senojo Vinco, Jasilionio. 
Čia ir iškyla rašytojų paliki
mo nepaprastai svarbus klau
simas: reikia jį būtinai išsau
goti, reikia jį surinkti ir būti
nai siųsti muziejui į Lietuvą, į 
Kauną. Jis laukia įvairaus 
rašytojų palikimo — ir laiš
kų, ir raštų rankraščių ir 
privačių laiškų ir buvusių 
straipsnių laikraščiuose, pa
prastų užrašų knygučių ir t. 
t. Žinoma, ir nuotraukų iš 
vairiausių laikotarpių. Visa 
tai būtina, visa svarbu lietu
vių literatūros istorijai, o kur 
gi tinkamesnė vieta, negu tas 
nepaprastai plečiamas muzie
jus Kauno senamiestyje? 
Taip, sako vedėja Macijaus
kienė, Amerikos lietuviai vei
kėjai pažadėjo paramą, talką 
ir čia ji prisiminė Ievą Miza- 
rienę. Visą medžiagą, tinka
mą muziejui, reikia siųsti 
paprastu adresu: 23300 Kau
nas, Senamiestis, Literatū
ros muziejus.

Kaip matėme, Literatūros 
muziejaus Kaune laukia ne- 
paprstos permainos. Jos tia
rai svarbios. Ir kaip gerai, 
kad tai reikšmingai įstaigai 
vadovauja Marija Macijaus
kienė. Jau iš jos straipsnių 
sietuvos spaudoje mes visi 
matome, kaip jai rūpi kuo 
daugiau surinkti eksponatų 
muziejui, kaip išsaugoti svar
bų rašytojų palikimą. Ir mes 
visi juo susirūpinkime.

Emigranto dalia . . . Tik
riausiai ją kaip reikiant gali 
suvokti, įvertinti tik tas, ku
ris pats tai patyrė . . .

1929 metų birželio 1 dieną 
su dviem doleriais kišenėje 
Juozas Donkus pasiekė 
Urugvajų. Atvyko čia su vil
tim, kad pavyks gerai uždirb
ti, galės atsikviesti Lietuvoje 
varganoje trobelėje likusią 
žmoną Kotryną . . .

Kur ieškoti to, darbo? 
Tiesa, kišenėje turėjo iš vie
no nepažįstamo šiauliečio, 
anksčiau čia atvykusio, adre
są. Sulaukęs pirmadienio, 
Juozas, kaip daugelis kitų 
tautybių emigrantų, nuvažia
vo į amerikiečių kompanijai 
priklausančias skerdyklas 
darbo ieškoti. Prie vartų jis 
pamatė jau didžiulę minią 
bedarbių. Pagaliau išėjo fir
mos atstovas ir iš viso to 
didžiulio būrio į darbą pa
kvietė tik vieną darbinin
ką.. .

Kančių kelio pradžia
Tai buvo ir pirmasis susipa

žinimas su emigranto kančių 
kelio pradžia. Darbo nėra, 
draugų nėra, artimieji — toli 
Lietuvoje ... O čia dar iš 
proto varo galvoje tebeskam
banti daina atsisveikinimo 
vakarą “Sudie, kvietkeli, tu 
brangiausias ...”

Ne, vaikine, į Lietuvą jau 
taip lengvai nepareisi, kaip 
ne kartą pėsčias suvaikščio
davai iš Radviliškio į Šiaulius 
darbo ieškodamas . . .

Kalvio vaikas pabandė lai
mę išmokti šaltkalvio amato. 
Ir šis darbas sunkus, alinan
tis, toks, kokį gali išspausti iš 
darbo žmogaus tik kapitalis
tinis, gamybos būdas, buvo 
vienas iš veiksnių, kuris vai
kinui nuo Radviliškio Juozui 
Donkui buvo geriausias agi
tatorius, kad reikalinga ge
riau įsiklausyti į vietos komu
nistų, jiems pritariančių' 
draugų balsus. Jo artimai
siais draugais tapo Alfonsas 
Marma, ištremtas iš Brazili
jos už dalyvavimą leidžiant 
pažangią spaudą, Stasys Ra- 
sikas ir kiti kovotojai už 
darbo žmonių teises.

Pirmasis pažangus 
laikraštis

Aptariant įvairius reikalus 
su šiais draugais, gimė mintis 
imtis leisti lietuvių kalba pro
letarinį laikraštį. Taip ir pa
vadino “Proletaras”. Juozas 
Donkus suieškojo šapirogra- 
fą . . . Bet šis spausdinimo 
būdas pasirodė labai nenašus 
ir keblus. Draugai pradėjo 
galvoti apie spausdinimą šrif
tu. Pradėjo iš visur galimais 
ir neleistinais būdais “me
džioti” spaustuvinį šriftą. O 
ir laikraščio pavadinimą pa
keitė, pavadindami “Raudo
nąja Vėliava”. Pagrindiniu 
“spaustuvininku” tapo Juo
zas. Jis pagamino rėmą pus 
tapius suformuoti ir kaip me
talistas išsprendė kitus tokio 
primityvaus spausdinimo 
techninius klausimus.

Kai 1935 metais šiek tiek 
prasiblaivė padangė virš 
Urugvajaus, kai darbo žmo
nėms pavyko išsikovoti dau
giau teisių, buvo nutarta ban
dyti legaliai leisti laikraštį 
“Darbas”. Ir laikėsi jis, šis 
laikraštis, tik tokių draugų, 
kaip Donkus, entuziazmo ir 
pasišventimo dėka.

Po poros metų Donkus, 
draugų patariamas, savo var
du išsiima iš vietinės valdžios 
patentą nuosavai spaustuvei 
laikyti. Dabar labai jau juo
kingai skamba žodis “nuosa
va spaustuvė”, o vos galą su 
galu suduriąs Donkus — tos 
spaustuvės savininkas. O bu
vo taip.

Pažangiečiai draugai, susi

LAISVĖ

KORESPONDENCIJA IŠ ŠIAULIŲ:

APIE JUOZĄ DONKŲ, 
REIMIGRANTĄ IŠ 

URUGVAJAUS
dėję po keliolika pesų, nusi
pirko koja minamą spausdini
mo mašiną “Minerva”, išsi
nuomojo tuščią garažą. Štai 
jums ir spaustuvė ... O šiai 
spaustuvei, spausdinančiai 
pažangų žodį vargo broliams 
lietuviams, davė “Nemuno” 
vardą. Urugvajaus fabrikuo
se ir plantacijose besiliejąs 
emigrantų prakaitas ir skaus
mo ašaros per tokias geogra
fines platumas spausdinto ko
munistinio žodžio dėka tarsi 
įtekėdavo į lietuviškąjį Ne
muną, plukdantį į marias Lie
tuvoje likusių, “savųjų” ponų 
smaugiamų tautiečių panašų 
skausmą, panašias ašaras.

Šio vargo grūdinami, matė 
vyrai, kad didžiausias turtas 
yra darbžmonių proletarinė 
vienybė ir savitarpio parama. 
Tad su dar didesniu uolumu 
tęsė darbą. Papildomų lėšų 
gaudavo iš lietuviškų vakarė
lių. Patys vertė iš kitų* kalbų 
veikalėlius, patys režisavo, 
patys vaidino. Ir dabar Juo
zas Donkus sako:

— Kiek aš rašomąja maši
nėle perrašiau vaidmenų 
teksto! Ištisos bemiegės nak
tys! Gal dėl to dabar ir akys 

i nebe tokios šviesios . . .
Sužinojo darbiečiai, kad 

reakcijai Argentinoje užda
rius lietuvių laikraštį “Ryto
jus”, ten vienminčiai turi par
duoti gerą maišą šrifto, jie 
tuoj pat išsiunčia Donkų į 
Buenos Aires. Kad nekiltų 
įtarimas, ten prie laivo šriftą 
po keletą kilogramų atnešė 
būrelis draugų — Argentinos 
pažangiųjų lietuvių. Apsipil
damas devyniais prakaitais, 
Juozas Donkus į Montvidejų 
laimingai pargabeno visą 
maišą taip laukto šrifto. O 
tada ir laikraščio leidimas 
tuoj pat pagerėjo. Lengviau 
atsipūtė ką tik linotipininko 
darbo pramokęs Antanas 
Vaivutskas, susidraugavęs 
su Juozu Donkumi ilgiems 
laikams, perduodamas jam 
savo kovos už darbo žmonių 
reikalą kitose Pietų Ameri
kos vietose patyrimą.

Draugai apie Juozą
Bėgo metai, kurie rašė tu

riningą Juozo Donkaus bio
grafiją. Štai eilutės iš buvu-. 
šio Brazilijos ir Urugvajaus 
kompartijos nario Juozo Le
kavičiaus prisiminimų:

— Juozas Donkus aktyviai 
dalyvavo metalurgijos dar
buotojų streikuose ir Urug
vajaus kompartijos organi
zuotuose mitinguose bei kon
ferencijose . . . Visuomet bu
vo principingas ir karštai gy
nė kompartijos idealą.

Gi Antanas Vaivutskas pri
simena:

— Draugas J. Donkus vi
sad rėmė Urugvajaus komu
nistų partijos politinę liniją, 
buvo proletarinis internacio
nalistas, nuoširdus Tarybų 
Sąjungos bičiulis . . .

“Nuoširdus Tarybų Sąjun
gos bičiulis . . .” Gilus, sąmo
ningas socializmo, komuniz
mo įdėjų supratimas ir įgali
no Juozą Donkų vieną ir 
pirmųjų grįžti į Tarybų Lie
tuvą. 1952 metų sausio 16 d. 
jis pasiekė gimtąją Tarybų 
Lietuvą, vėl įsijungė į savo 
mielųjų artimųjų, giminių, 
jaunystes draugų būrį. Šeše- 
ris metus padirbęs šaltkalviu 
“Elnio” kombinate, išėjo į 
pensiją: Įgimtas kuklumas 
neleido galvoti, kad jo veikla 
už aktyvų dalyvavimą Urug
vajaus pažangiųjų lietuvių , 
gyvenime gali būti ryškiau 
įvertinta. Tik draugų žurna
listų paskatintas jis pagaliau 
apiformino dokumentus.

Ir štai — bendras džiaugs
mas: reemigrantas Juozas 
Donkus, — respublikinės 
reikšmės personalinis pensi-
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B. Jauniškis ir K. Valašinas aptaria Vilniaus ateistų klubo 
veikalą.

Susitikimas su “Laisvosios
minties” redaktorių II

Gražus būrys jaunimo susi
rinko į Ateistų klubą “Avė, 
vita!” Vilniuje pasiklausyti 
seno ateisto Karolio Valašino 
jaunystės prisiminimų, kaip 
jis buržuazinėje Lietuvoje 
kovojo su religija. K. Valaši
nas ilgus metus dirbo Laisva
manių etinės kultūros draugi
jos pirmininku, parašė drau
gijai įstatus ir suorganizavo 
keliasdešimt skyrių. Reikala
vo įvesti civilinę metrikaciją, 
atskirti bažnyčią nuo valsty
bės ir mokyklos, gynė nereli
gingų žmonių teises. Eilėje 
vietų suorganizavo netikin
čiųjų kapines, steigė bibliote
kas, važinėdamas po miestus, 
skaitė ateistines paskaitas. 
Kurį laiką leido ir redagavo 
laisvamanių laikraštį “Lais
voji mintis”. Be cenzūros lei
dimo spausdino ir platino at
virus laiškus pažangiems 
žmonėms.

1937 metais į Laisvamanių 
draugijos skyrius išsiuntinėjo 
20,000 proklomacijų. Jose 
buvo rašoma: “Kad kova su 
prietarais būtų sėkmingesnė, 
laisvamaniai turi būti organi
zuoti. Dirbkite, idant kultū
ros istorija galėtų didžiuotis, 
kad ir šioje smurto ir bruta
lios jėgos viešpatavimo gady
nėje buvo kilnių kovotojų už 
žmoniškumą, tiesą ir laisvę”. 
Proklomacijas klijuodavo ant 
tvorų, telefono stulpų bei 
skelbimų lentose, o kad tikin
tieji nenuplėštų, prie jų pas
tatydavo sargybas.

Aktyvi ateistinė veikla ne
patiko dvasininkams, todėl 
jie įvairiausiais būdais laisva
many bės organizatorių K. 
Valašiną persekiojo. Siunti
nėjo raštelius su šlykščiau
siais grasinimais, iš pasalų 
paleisdavo akmenis, netoli 
Panevėžio Lepsšnės miške iš 
K. Valašino klebonų pasam
dyti vyrai atėmė ateistinę 
literatūrą, bandė ateistą nu
dobti, tik atsitiktinumo dėka 
liko gyvas. Negalėdami fiziš
kai susidoroti, kunigai laisva
manį patraukė į teismą dėl 
“dievo įžeidimo”. Kadangi 
teisėjai neretai buvo dvasi
ninkų bičiuliai, K. Valašinas 
buvo apšauktas bolševiku ir 
pasodintas į Kauno IX fortą.

K. Valašinas buvo artimas 
bendradarbis su dr. J.Šliupu, 
gyvenusiu Jungtinėse Ame
rikos Valstijose, o vėliau su
grįžusiu į buržuazinę Lietuvą 
ir plačiai propogavusiu ateis- 

ninkas. Tik gimtasis kraštas 
įvertino savo sūnaus darbi
ninko pašventusį kitų labui 
gyvenimą ir veiklą, apie ku
rią Juozas Donkus su tokiu 
užsidegimu pasakoja jaunie
siems draugams. Kartu jis 
labai pergyvena, kad ne vien 
Čilėje siaučia fašistinis tero
ras, bet ir Urugvajuje galvą 
kelia reakcinės jėgos. Bet jis 
žino, kad prieš tai kovoja likę 
kovų draugai, jų tarpe ir pa
žangieji Pietų Amerikos lie
tuviai. O juk pergalė anks
čiau ar vėliau bus jų, pažan
giečių pusėje.

Žurnalistas
Alfonsas Šidlauskas 

i

tinę veiklą. K. Valašinas, 
kaip ir F. Šliupas, savo 
straipsniuose propagavo ma
terialistinę pasaulėžiūrą, so
cialistines idėjas, lietė mora
lės klausimus. Išleido ateisti
nes bruošiūras: “Nuo perkū
no iki bazilikos” ir “Vadovas 
kovojantiems su prietarais”.

Šiuo metu ruošia spaudai 
memuarų knygą “Seno lais
vamanio išpažintis”, kurioje 
bus pasakojama apie kovą su 
kulto tarnais, besistengian
čiais užgniaužti laisvamanių 
veiklą. Bus atskleistos dvas- 
ninkų pinklės, siekiant pa
laužti kitaip galvojančius 
žmones, parodoma, kaip 
anais laikais bažnyčia darė 
didelį poveikį ne tik švietimo 
sistemai, bet ir teismams, bei 
kitoms valstybinėms institu
cijoms.

Viešėdamas Vilniuje, K. 
Valašinas dar susitiko su 
Lengvosios pramonės techni
kumo, 24 vidurinės mokyklos 
ir Kurčiųjų mokyklos-inter- 
nato mokiniais ir pedagogais.

B. Jauniškis
Vilniaus ateistų klubo 

“Ave, vita!” pirmininkas

Ir Anglams įsakyta 
susivaržyti diržus

Londonas. — Darbiečių 
valdžia patvarkė, kad visoms 
socialinės gerovės progra
moms lėšos taip pat sumažin
tos. Ekonominė krizė ir defi
citas biudžete neleidžia jų 
įvykdyti gyveniman.

Tai smūgis biednuomenei, 
darbo žmonėms. Taip Ameri
koje, taip visuose kapitalisti
niuose kraštuose, taip Angli
joje kapitalistų pelnai nekliu
domi, visa krizės našta su
verčiama ant darbo liaudies 
pečių. Taip pat nemažinamos 
milžiniškos lėšos ginklavimo
si ir militariniams reikalams.

Kaip į šį darbiečių valdžios 
žygį pažiūrės Anglijos orga
nizuoti darbininkai? Laukia
ma aktyvaus pasipriešinimo 
formoje streikų.

Palaiko jos 
pasiteisinimą

San Francisco, Cal. — Miss 
Patricia Hearst advokatai 
pristatė liudininkų, kurie pa
remia jos teisinimąsį, kad ji 
buvo priversta dalyvauti 
banko apiplėšime. Ulysses 
Hall sako, kad jis gerai paži
no jos pagrobėjus kriminalis
tus. Jie iš tikrųjų grūmojimu 
nužudyti Patricia Hearst pri
vertė padėti jiems banką api
plėšti. Už tai ji dabar yra 
teisiama.

Brasilia. — Čia lankydama
sis Jungtinių Valstijų sekre
torius Henry Kissinger pa
reiškė, kad tarp Washingto- 
no ir Brazilijos militarinio 
režimo santykiai labai glau
dūs, labai geri. Tarp abiejų 
vyriausybių vyksta nuolati
niai pasitarimai.

Brazilijos militarinė dikta
tūra didele dalimi ir pasilaiko 
Amerikos kapitalo ir valdžios 
pagalba.

I
I
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LAIMĖJIMAS ANGOLOJE
Ne tik socialistiniai kraštai, ne tik beveik visi Afrikos 

kraštai, bet ir dauguma Vakarų Europos šalių jau pripažino 
Angolos Liaudies Išsilaisvinimo Judėjimo valdžią Luandoje. 
Tas judėjimas, trumpai vadinamas PMLA, įrodė visam 
pasauliui, kad Angolos masės jam ne tik pritaria, bet 
pasirengusios už jį kovoti visomis priemonėmis. Nepadėjo 
faktas, kad neo kolonializmas Angoloje dangstėsi net dviejų 
kitų "išsilaisvinimo judėjimų” plunksnomis. Nepadėjo fak
tas, kad eilės Afrikos šalių reakcinės valdžios (kaip tai 
Zairo) pritarė ir padėjo toms išdavikiškoms grupėms. 
Nepadėjo faktas, kad iš Anglijos, Belgijos ir kitų Vakarų 
Europos šalių vyko "Svetimšalių legijono” tipo charakteriai, 
kurie už gerą (TA patiektą atlyginimą buvo pasirengę 
kovoti prieš Angolos žmones. Nepadėjo ir faktas, kad 
rasistinės Pietų Afrikos valdžia be jokių ceremonijų 
pasiuntė intervencinius junginius į Angolos teritoriją.

Išdavikiškos grupuotės, kurios talkininkavo neo-kolonia- 
lizmui, dabar sako, kad jos pereina į partizaninį karą. Bet tai 
tik kalbos. Be žmonių pagalbos tas partizaninis karas 
džiunglėse išgaruos kaip vandens lašas Saharos dykumoje.

Tas nereiškia, kad pilna taika tuojau užviešpataus visoje 
Angoloje. Interventai dar bandys visokiomis machinacijo
mis kliudyti Angolos žmonėms kurti savystovę valstybę. 
Pačiame MPLA judėjime yra tam tikrų prieštaravimų tarp 
aiškiau ir menkiau į socializmą linkusių grupių. Bet vienas 
dalykas aiškus: kolonializmui suduotas mirtinas smūgis. 
Neveltui baltieji kolonialistai Rodezijoje ir Pietvakarinėje 
Afrikoje dreba. Rodezijos nepriklausomybės kovotojai jau 
turi pavadinimą, kuris pradės galioti po išsilaisvinimo: 
Zimbabvė. Taip pat Pietvakarinėje Afrikoje, kuri taps 
Namibija.

Ims metai, ims keleri, bet tikriausia ne dešimtmečiai, ir 
dar dvi nepriklausomos Afrikos šalys įstos į Jungtines 
Tautas. Tada liks paskutinė baltojo kolonializmo tvirtovė, 
pati Pietų Afrika. Čia kova bus sunkesnė, nes baltieji ten ne 
paskutinio laiko atėjūnų maža grupelė, o trys milijonai, ir 
dauguma jų ten gyvena kaip ainiai protėvių, kurie atvyko 
dar 18-tame šimtmetyje. Bet tas nepakeičia fakto, kad tie 
trys milijonai visvien mažuma, kad juos supa apie 21 
milijono afrikiečių dauguma, dauguma kuri neturi jokių 
politinių ir pilietinių teisių jų pačių tėvynėje.

Pietų Afrika, paskutinė kolonializmo tvirtovė pasaulyje, 
irgi grius. Liaudies laimėjimas Angoloje tam jau duoda 
signalą, ir jį supranta visas pasaulis.

NIXONAS KINIJOJE
Kokiems galams Kinijos Liaudies valdžia pakvietė buvusį 

prezidentą Nixoną? Kodėl Nixonas ten vyko?
Į antrą klausimą atsakyti labai lengva. Nuo to laiko, kai jis 

buvo priverstas pasitraukti iš prezidento vietos Nixonas 
gyvena izoliacijoje, vienišas ir beveik pamirštas. Ambicin
gam žmogui, kuris stovėjo prie pat galingiausios šalies 
vairo, tai, be abejo, skaudi ir liūdna padėtis. Ir štai jis 
pakviečiamas į Pekiną, nors kaip “privatiškas asmuo”, bet 
kinai jam pasiunčia specialų orlaivį, ji priima valdžios 
viršūnės, apie jį rašo Amerikos ir pasaulinė spauda . . . 
Aišku, kad jam tai asmeniškas triumfas. Bet kodėl Pekinas 
jį kvietė?

į tą klausimą nelengva atsakyti. Kai kurie komentatoriai 
sako, kad Pekinas jam dėkingas, nes tai jis pagerino 
santykius tarp Kinijos ir JAV, kad tai jis pralaužė sieną, 
kuri neleido Kinijai įstoti į Jungtines Tautas, ir taip toliau. 
Bet mums atrodo, kad tai ne pilnas paaiškinimas. Kinijos 
valdžia praktiška. Čia ne sentimento ir dėkingumo reikalas. 
Pekinas, be abejo, tikisi ką nors pasiekti tarptautinėje 
arenoje arba bent JAV-Kinijos santykiuose. Ką — parodys 
artima ateitis.

EDUARDAS MIEŽELAITISVėjas laukuos
Aš jums seniai sakiau — trelikė 
Poeto neklusni širdis,
Kuria, matau, daugiau nebetiki 
S u a p valė j u s dabartis.

Dabar ir palys jau pamatėte. 
Kad buvo tai gryna tiesa.
Poetas, aišku, spėja ateitį, 
Kai ji dar žvaigždėse visa.

O dabartis — griežta fanatikė — 
Ji neskuba. Ji atkakli.
Todėl poetais niekas netiki, 
Ir jie čia graibos — lyg akli.

Ir vis dėlto poetų vizijos 
šsineria tik iš žvaigždžių, —* 
’ skurdžių žemę grįžta visos įos 
'r tampa kūnu — ne žodžiu.

Padangėj ratų suka vanagas, 
Akim ieškodamas aukos.
O aš mumilikuoju pasakas — 
Lyg pašalas javus laukuos.

Kas ką rašo ir sako
Kanadiečių klerikalų orga

nas “Tėviškės Žiburiai” rašo:

“Premjeras P. E Trudeau 
savo kelionėje į Meksiką, Ku
bą ir Venecuelą šilčiausio su
tikimo susilaukė pas Maskvą 
garbinantį diktatorių F. Cas
tro. Net 250,000 specialiai 
suvežtų kubiečių buvo su
telkta pakelėse nuo J. Marti 
aerodromo iki Havanos ir jos 
gatvėse. Nėra jokios abejo
nės, F. Castro norėjo pabrėž
ti istorinę šio vizito pusę: P. 
E. Trudeau yra pirmasis S. 
Atlanto Sąjungos kraštų 
premjeras, aplankęs Kubą. 
Savotiškai nuskambėjo ir P. 
E. Trudeau šūkiai Cienfuegos 
geležinkelio stotyje: “Tegy
vuoja Kuba ir jos liaudis! 
Tegyvuoja Kubos premjeras 
ir vadas F. Castro, Kubos ir 
Kanados draugystė!” Tuos 
savo šūkius ir aplamai vieš
nagę Kuboje jis teisina Kana
dos užsienio politikos sava
rankiškumu, primindamas 
JAV prezidentų keliones į 
Sovietų Sąjungą ir komunis
tinę Kiniją, buvusio prez. R. 
Niksono pradėtą ir prez. G. 
Fordo tęsiamą atolydžio poli
tiką. Premjero P. E. Trudeau 
kelionė susilaukė gausios kri
tikos Kanadoje”.

Premjerą už šią kelionę 
puola Kanados reakcinis ele
mentas, su kuriuo, matyt, 
ranka rankon eina ir mūsų 
lietuviškieji klerikalai. Bet už 
šį žygį Mr. Trudeau sveikina 
visi taikos ir detentės šalinin
kai.
MENŠEVIKAI PRIEŠ 
FRONTININKUS

Chicagos menševikų orga
nas pradėjo naujus puolimus 
prieš JAV Lietuvių Bendruo
menės vadovybę, kurią, ma
tyt sudaro “frontininkai” su 
Dr. Barzduku priešakyje. 
“Naujienos (vas. 9 d.) savo 
vedamajame “Barzdukinė 
vienybė”, dar kartą smerkia 
“frontininkų” neprisotinamas 
ambicijas “viską užgrobti ir 
valdyti”. Tačiau Martynas 
Gudelis mus užtikrina, kad 
jiems tos pastangus nepa
vyks. Jis sako:

“Barzdukas ir jo mokinys 
Gaila Amerikos lietuviams 
nori primesti politinės fronti
ninkų grupelės valią, bet 
jiems nepavyks. Lietuvoje jie 
suskaldė krikščionis demo
kratus, Amerikoje prieš juos 
tebetęsia žiaurią naikinimo 
kovą, Amerikoje, jie pagrobė 
Bendruomenės vadovybę, o 
dabar ir šią organizaciją su- PABAISA!

Atidengta, kad Lockheed lėktuvų gaminimo korporacija 
kasmet išleidžia milijonus dolerių finansavimui užsieniuose 
[Japonijoj, Italijoje, Ilolandijoje, V. Vokietijoje] militarinių 
režimų ir fašistinių grupuočių. Kodėl Kongresas nesiima

I griežtų priemonių šiai pabaisai suvaldyti?

cinė kova. Padėtis, matyt, 
gana desperatiška. Tai pripa
žįsta ir kunigų laikraštis. Sa
vo vedamajame “Detentė lie
tuvių tarpe” kunigų organas 
kreipiasi į visus vaduotojus 
su maldavimu liautis tarpusa
vyje peštis, nes tos nenutrau
kiamos peštynės labai keikia 
vadavimo bizniui.

Sakoma:
“Mums patiems reikia pa

skelbti nepriklausomybę nuo 
srovinių nuotaikų, nepriklau
somybę nuo ieškojimo tik 
savai grupei dominuoti, ne
priklausomybę nuo noro ko
kiam nors lietuviškam patrio
tiniam vienetui gyvybę atim
ti, nepriklausomybę nuo noro 
savo tariamiems varžovams 
įgnybti, juos įskaudinti, vi
suomenės akyse pažeminti. 
Jei tokių iškrypimų pasitai
ko, tai ženklas, kad tuose 
žmonėse neapykanta broliui 
lietuviui yra didesnė negu 
meilė Lietuvai . . .

Mes iš anksto galime kuni
gų organą užtikrinti, kad iš 
šių labai gailių ašarų niekas 
neišeis. Detentė neįmanoma. 
Kaip tik priešingai. Ateityje 
tai kovai ir tam pasidalijimui 
lemta dar labiau paaštrėti. 
skaldė. Taip frontininkai el
giasi todėl, kad jie neturi 
jokios tolerancijos kitokios 
pasaulėžiūros žmonėms. Jie 
siekia barzdukinės vienybės, 
negalvojančių lietuvių sąjun
gos”.

Bet mums, iš šalies stebint, 
atrodo, kad lygiai tokiomis 
pat ambicijomis gyvena ir 
menševikai. Jie irgi nori, kad 
visi šoktų pagal jų muziką.

TOKIA JAU JŲ 
PRIGIMTIS

Kiekvieną, kad ir mažiau
sią tarptautinių santykių pa
gerėjimą lietuviškieji kleri
kalai pasitinka su giliausiu 
nusivylimu. Paimkime Kana
dą ir jos santykius su socia
listine Kuba. Prie kitų reak
cinių balsų prieš premjero 
Trudeau vizitą Kuboje, savo 
balsą pridėjo ir Kanados lie
tuviškieji klerikalai. Jie taip
gi reiškia tuo vizitu nepasi
tenkinimą, nors, kaip žinia, 
vizito tikslas buvo siekti ge
resnių santykių tarpe šių 
kraštų.

IŠ TŲ PELŲ NEBUS 
GRŪDŲ. . .

Iš Chicagos kunigų laik
raščio “Draugas” sužinome, 
kad mūsų lietuviškųjų nacio
nalistų (“vaduotojų”) fronte 
tebesiautėja aštriausia frak-

KOVOTOJAS UŽ ŠVIESIĄ 
LIAUDIES ATEITĮ

K. Požėla
Trumpas buvo Karolio Po

žėlos gyvenimas. Trisdešim
ties metų, pačiame jėgų žy
dėjime jį pakirto fašistų kul
ka. Tačiau jis paliko ryškius 
pėdsakus lietuvių tautos isto
rijoje, ir neblėsta jo atmini
mas žmonių širdyse.

K. Požėla gimė 1896 metų 
vasario 29 d. Pakruojo raj. 
Bardiškių kaime, pasiturinčių 
valstiečių šeimoje. Karolis, 
ketvirtas iš eilės vaikas, tėvų 
labai mylimas, augo nepatir- 
damas skurdo, buvo leidžia
mas į mokslus.

Į revoliucionierių gretas jį 
atvedė kitų vargams jautri 
širdis ir tiesos ieškantis pro
tas, taip pat bendravimas su 
aktyviais to meto revoliucinio 
darbininkų judėjimo veikė
jais. Dar besimokydamas 
Mintaujos gimnazijoje, jis 
priklausė mokinių lavinimosi 
būreliui, kur susitiko su J. 
Janonių, 1914 metais ten nu
vykusiu iš Šiaulių. J. Janonio 
kalba, raginanti neužsidaryti 
moksleivių aplinkoje, o dirbti 
socialistinės propagandos 
darbą ir tarp darbininkų, pa
sikeitimas nuomonėmis su 
jaunuoju proletariniu poetu 
paskatino Karolį kitaip mąs
tyti apie visuomeninę veiklą, 
plačiau ir teisingiau pažvelgti 
į gyvenimo prieštaravimus, 
darbininkų kovą dėl savo tei
sių.

Pabaigęs Mintaujos gimna
ziją, K. Požėla 1915 metų 
vasarą įstojo į Dorpato (Tar
tu) universitetą medicinos 
studijuoti. Čia jis vis labiau 
įsitraukė į visuomeninę veik
lą, aktyviai dalyvavo lietuvių 
studentų draugijoje. Vėliau 
tapo rusų studentų draugijos 
nariu. Ši draugija buvo suor
ganizavusi kelis būrelius, ku
riuose nagrinėta revoliucinis 
Rusijos judėjimas, politinė 
ekonomija, socializmo istori
ja.

Tartu mieste K. Požėla 
susipažino ir drauge veikė su 
revoliucionieriumi V. Reka
šiumi, kuris, pabėgęs iš Sibi
ro ištremties, 1916 metų va
sarą čia nelegaliai apsigyve
no. Tų rtietų pabaigoje Karo
lis buvo priimtas į socialde
mokratų bolševikų organiza
ciją. Jam teko vėl susitikti J. 
Janonį, išėjusį iš kalėjimo ir 
atvykusį į Tartu slėptis nuo 
žandarų. K. Požėla, priklau
sydamas RSDDP (b) Šiaurės- 
Baltijos organizacijai, bend
raudamas su žinomais lietu
vių revoliucionieriais, brendo 
kaip kovotojas. 19.17 metais, 
po Vasario revoliucijos, jis 
buvo išrinktas Tartu miesto 
Darbininkų ir kareivių depu
tatų tarybos nariu, RSDDP 
(b) Tartu komiteto nariu.

Siame mieste jaunuolis sėmė 
si ne tik mokslo, bet ir revo
liucinės kovos patyrimo.

1918 metų kovo pradžioje 
Tartu miestą užėmus vokie
čių kariuomenei, K. Požėla 
sugrįžo į tėvų namus ir ėmėsi 
organizacinio darbo tėviškės 
apylinkėse. Jo pastangomis 
buvo sukurta pirmoji partijos 
kuopelė Lauksodžio apylinkė
je, vėliau — Linkuvoje, Vaš
kuose. K. Požėla užmezga 
ryšius su Vilniaus, Šiaulių 
partinėmis organizacijomis, 
pirmajame Lietuvos Komu
nistų partijos suvažiavime at
stovauja penioms partijos 
kuopelėms. Jis darosi revo
liucionieriumi profesionalu. 
Dirba partinį darbą Linkuvo
je, Šiauliuose.

Kuriantis Tarybų valdžiai 
Lietuvoje, 1919 metų sausio 
mėnesį K. Požėla išrenkamas 
Šiaulių miesto darbininkų at
stovų tarybos nariu ir jos 
vykdomojo komiteto pirmi
ninko pavaduotoju, o Lietu
vos Tarybų I suvažiavime 
(1919 m. vasario 18-20 d.) - 
respublikos Centro Vykdo
mojo Komiteto nariu. Jis rū
pinasi išsivaduojančios savo 
krašto liaudies reikalais, nau
jo gyvenimo kūrimu.

Revoliucijai Lietuvoje pra
laimėjus, K. Požėla nesvy
ruodamas iš Daugpilio su
grįžta į Lietuvą nelegaliam 
darbui, įsikuria Raseiniuose, 
įsitaiso spaustuvėje raidžių 
rinkėju, duoda privačias pa
mokas. Tie užsiėmimai teikia 
jam pragyvenimo lėšų ir kon
spiruoja nelegalų partinį jo 
darbą. Raseiniuose jis prisi
dėjo prie pirmųjų nelegalios 
“Tiesos” numerių, partijos 
atsišaukimų išleidimo. Iš
rinktas LKP Centro Biuro 
nariu, K. Požėla 1920 metų 
pavasarį persikėlė į Kauną.

Dėl savo pasišventimo re
voliuciniam darbui, dėl dide
lių organizatoriaus gabumų 
K. Požėla 1920-1926 metų 
laikotarpiu tampa vienu Lie
tuvos Komunistų partijos va
dovų — renkamas Centro 
Komiteto nariu, Centro Ko
miteto organizacinio biuro 
sekretoriumi. Didžiulė po
grindinio darbo našta ir atsa
komybė gulė ant jo pečių. Tik 
be galo stiprios valios žmo
gus, vadovaudamasis kilniais 
revoliucijos idealais ir siekda
mas didžių tikslų savo liau
džiai, galėjo ištverti tokią 
darbo įtampą. Penkis kartus 
buvo suimtas ir kalintas, bet 
pavykdavo vėl grįžti laisvėn, 
ir jam patikėtas darbas nesi
liovė. Gausėjo partijos orga
nizacijų, aktyvėjo jų veikla, 
sklido komunistinė spauda.

Po 1926 metų vasarą seimo 

paskelbtos amnestijos K. Po
žėla liepos 30 d. paleidžiamas 
iš kalėjimo. Jis vėl imasi 
ankstesnio darbo, redaguoja 
LKP leidinius, skaito paskai
tas darbininkų profsąjungų 
kursuose. Nuo 1926 metų 
rugsėjo vadovauja LKP CK 
Politiniam biuriu ir CK Sek
retoriatui. Kad lengviau būtų 
sloėpti savo veiklą, K. Požėla 
įstoja į Lietuvos universiteto 
Teisės fakultetą. Žvalgybos 
sekliai nuolat sekioja jį pas
kos.

Vos tik įvykus fašistiniam 
perversmui, 1926 m. gruo
džio 17 d., anksti rytą, K. 
Požėla kartu su J. Greifen- 
bergeriu buvo suimtas. K. 
Požėlai, J. Greifenbergeriui, 
K. Giedriui, F. Abramavičiui 
ir R. Carnui buvo sufabrikuo
ta byla: esą, jie rengė sukili
mą prieš esamą santvarką. 
Gruodžio 24 dieną buvo su
vaidintas karo lauko teismo 
farsas, kurį iš anksto sugal
vojo fašistinio perversmo va
deivos. Jokių įrodytų įkalčių 
kaltinamiesiems nebuvo pa
teikta, primokyti “liudytojai” 
kalbėdami painiojosi. Tačiau 
visi teisiamieji, išskyrus F. 
Abramavičių, buvo nuteisti 
sušaudyti. Visi keturi iki pa
skutinės savo gyvenimo aki
mirkos laikėsi narsiai ir gar
bingai. Mirties nuosprendis 
buvo įvykdytas 1926 metų 
gruodžio27 d., 5 vai. 14 min., 
Kaune, VI forto rajone.

Pasklidus žiniai apie K. 
Požėlos ir jo kovos draugų 
nužudymą, Komunistų Inter
nacionalo Vykdomajam Ko
mitetui, Komunistinio Jauni
mo Internacionalo Vykdoja- 
jam Komitetui, Profinterno 
Vykdomajam Biurui, Tarp
tautinės Raudonosios Pagal
bos Vykdomajam Komitetui 
paraginus, masiniai darbo 
žmonių protesto mitingai vy
ko Tarybų Sąjungoje, Vokie
tijoje, Čekoslovakijos ir 
Prancūzijos sostinėse. Daug 
antifašistinių protesto mitin
gų, susirinkimų suorganizavo 
pažangieji JAV lietuviai 
Brukline, Čikagoje, Filadelfi
joje, Detroite, Cicere, Hud- 
sone, Bostone ir kituose 
miestuose. Jie 1927 metais 
surinko ir pasiuntė fašistinio 
teroro aukoms Lietuvoje 
remti apie 10 000 dolerių.

Tie idealai ir tikslai, dėl 
kurių kovodami žuvo K. Po
žėla, trys jo bendražygiai ir 
daugelis kitų revoliucionie
rių, šiandien yra įgyvendinti: 
Lietuvos liaudis džiaugiasi 
laisve, klestinčiu savo gyve
nimu, ji taikiu darbu siekia 
dar gražesnės atieties.

J. Misevičius
Partijos istorijos instituto 

prie LKP CK 
mokslinis bendradarbis

K. Bogdanas — 
liaudies dailininkas

Už didelius nuopelnus, ug
dant lietuvių tarybinį vaiz
duojamąjį meną, vaisingą pe
dagoginę ir visuomeninę vei
klą Lietuvos TSR Valstybinio 
dailės instituto skulptūros 
katedros vedėjui Konstanti
nui Bogdanui suteiktas Lietu
vos TSR liaudies dailininko 
garbės vardas.

Įvairi ir gausi šio penkias
dešimties metų dailininko kū
ryba. Tai lietuvių literatūros 
klasiko Kristijono Donelaičio 
skulptūra Vilniaus universi
teto rūmų nišoje, Tarybų 
Sąjungos Didvyrio J. Smuš- 
kevičiaus paminklinis biustas 
Rokiškyje, tarybinio partiza
no V. Kudabos — Švenčio
nyse, daugelio žymių mokslo, 
meno veikėjų portretai. Ne
trukus Biržuose iškils K. 
Bogdano sukurta proletarinio 
lietuvių poeto J. Janonio 
skulptūra.

Saigonas. — Šios Pietų 
Vietnamo miesto durys pla
čiai atidarytos užsienio turis
tams. Mieste padėtis visiškai 
sunormalėjusi.
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Pramogų kalendorius

KOVO 7 D.
Niujorko Lietuvių Moterų 

Klubo Moters Dienos minėji
mas. Bus meninė programa. 
Po trumpos programos bus 
bufetiniai pietūs. Pradžia 2

Žemiau skelbiame aukas gautas nuo sausio 27 d. iki 
vasario 18 d.:
L. Bagdonas, Pittsfield, Mass........................................ $99.00
Elzbieta Klimienė, East Hartford, Conn., prisimini

mui mylimo vyro Alexo, kuris mirė prieš 3 me
tus, vasario 23 d................................................... 50.00

Mike Bartkus, Benld, III., per J. J. Daujotą ............. 25.00
Frank ir Mary Kvietkas, No. Miami Beach, Fla. .... 20.00 
Stanley ir V. Kuzmickas, Cleveland, Ohio ............... 16.00
Geo. Kardauskas, Linden, N.J..................................... 14.00
A. Bel, Brooklyn, N. Y.......................................................... 11.00
K. Paciūnas, Elizabeth, N.J......................................... 11.00
Stasys Radusis, Bayonne, N. J. ............................... 11.00
J. J. Paukštaitis, Miami, Fla., per N. lešmantienę . . . 11.00 
Geo. Pavilionis, Sudbury, Ont., Canada..................... 10.00
Laisvės Choras, Hartford, Conn, per V. Kazlau .......  10.00
S. Sasnauskas, Toronto, Ont., Canada....................... 10.00
Elzbieta Klimienė, East Hartford, Conn...................... 6.00
Antonette Buivydas, Riviera Beach, Fla..................... 6.00
Karol Grygalonis, No. Attleboro, Mass....................... 6.00
Mike Palevičius, Herrin, Ill........................................... 6.00
R. Ceskauskas, Sudbury, Ont., Canada..................... 6.00
John J. Pupis, Pasadena, Cal........................................ 6.00
Alex Gudaitis, Glendale, N. J....................................... 5.00
Aldona Anderson(Žilinskaitė),Marmora,Ont.,Canada . .5.00 
F. Imbrose, Thunder Bay, Ont., Canada..................... 3.00
Margaret Alexander, So. Sudbury, Mass.................... 2.00
Po $1.00: Geo. Kudirka, Linden, N. J.; Stanley Meko- 

nis, Kingston, Pa.; S. Mason, Miami, Fla.; 
G. Račkauskas, Toronto, Ont., Canada; A. 
Butėnas, Nashua, N. H.; Nellie Raktis, At
lantic City, N. J.; B. Kubilius, Hamilton, 
Ont., Canada; C. Nečiunskas, Hicksville, 
N. Y.; Anna Kulaitis, Sr., Easton, Pa.

Minėkime Moters Dieną su Niujorko Lietuvių Moterų Klubo narėmis kovo 7 d., Laisvės 
salėje, 102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y., 2 vai. po pietų. Iš Washingtono 
dalyvaus TSRS Ambasados Konsuliarinio skyriaus sekretorius R. Mališauskas su žmona 
Nijole, kuri pasakys mums pagrindinę kalbą Moters Dienos klausimu. Taipgi kalbės 
žurnalistė Banga Lukoševičienė, ir dalyvaus programoje Darius Lukoševičius. Aido 
Choras, vadovybėje Mildred Stensler, paruošė meninę programą. Turėsime gražių būrį 
svečių iš Lietuvos. Po programos apie 4 vai. bus duodami pietūs. Įėjimo auka $4.

Širdingai dėkojame.

BRIDGEPORT, CONN.
LDS 74 KUOPOS VEIKLA

Vasario 1 d. įvyko LDS 74 
kuopos susirinkimas. Šiems 
metams kuopos viršininkai 
pasiliko tie patys: pirm. M. 
Valatkienė, vice pirm. Jen
nie Rigeley, fin. sekretorė 
Amelia Yuskovic, iždininkė 
M. Strižauskienė ir ilgame
tis užrašų rašt. M. Arison.

Kuopos narių ir finansų 
stovis geras.

Nutarta surengti pavasa
rinį “autingą” Tėvų Dienoje 
valstijiniame parke West
port, prie jūrų.

Dauguma narių 74 kuopo
se sudaro jaunesnės kartos 
nariai. Bet dar nemažai yra 
ir senosios kartos narių. Tūli 
jų skudžiasi sušlubavusia 
sveikata. Mat, senesnieji 
jau susilaukė gražaus amže
lio. Jaunesni būdami daug 
darbavosi organizacijos la
bui. Buvo daug 74 kuopos 
vardu surengta koncertų, 
prakalbų ir vakarienų. Atsi
lankydavo žymūs kalbėtojai: 
A. Bimba, D. Solomskas, J. 
Gasiūnas, Dr. J. Kaškiau- 
čius ir kiti.

Nemažai buvo sulošta sce
nos veikalų. Buvo gerai išsi
lavinusių scenos veikalų vai
dintojų. Žymiausi buvo 
Liudvisė Mockaitienė, Ame
lia Stripeikienė, Uršulė Va- 
linčienė (jau mirus). Žodžiu 
sakant, tai buvo puikios ir 
talentingos aktorės.

Įrašymui į LDS 74 kuopą 
narių daugiausia darbavosi 
su nepaprastu ryžtu J. J. 
Mockaitis. Jo pastangomis 
74 kuopa išaugo į vieną iš 
skaitlingiausių kuopų Conn, 
valstijoje. Jau buvo pasie
kusi 140 narių skaičių. Gaila, 
jo jau nėra mūsų tarpe. Tai 
didelis nuostolis mūsų Susi
vienijimui (LDS).

Tūlų senesniųjų LDS dar
buotojų sveikata palaužta.

Prieš kelis metus A. Stri
peikienė buvo gavusi 
“strok”. Pastaruoju laiku 
žymiai pasitaisius ir jau atsi
lanko į 74 kuopos susirinki
mus. Tačiau kuopos veikloje 
negali dalyvauti.

Pašlijusi sveikata ir Liud- 
visės Mockaitienės.

Charles Juknis ir Juozas 
Strižauskas darbavosi LDS 
ir bendrai pažangiajame ju- •f.
dėjime. Bet daugiau veikti 
jau negali.

LDS 74 kuopos susirinki
muose pasigendame mūsų 
mielos, gana linksmos drau 
gės Amelijos Mureikienės.

ADMINISTRACIJA

Nors ji nėra rimtai serganti, 
tačiau jos sveikata žymiai 
sušlubavus. Kol kas dar jai 
sunku atvykti į 74 kuopos 
susirinkimus. Ji atlikus ne
mažai gražių darbų kaip 
LDS, taip ir bendrai pažan
giajame judėjime. Drg. Mu- 
reikienė gyvena Milforde, 
tai yra apie 16 mylių nuo 
Bridgeporto. Per eilę metų 
ji buvo LDS 74 kuopos pir
mininkė.

Dabar turime iš antrosios 
kartos ryžtingas veikėjas, 
tai yra draugės Mureikienės 
dukra Jennie Rigeley ir 
Amelia Yuskovic, kuri atlie
ka kuopos svarų darbą, kaip 
finansų sekretorė. Ji gyvena 
tolokai (apie 30 mylių) nuo 
Bridgeporto. Jos draugas, 
Walter Yuskovic, ir Murei
kienės dukros draugas John 
Rigeley dažnai įeina į kuo
pos komisijas ir nuoširdžiai 
darbuojasi LDS gerovei.

Linkiu su šiais metais mū
sų darbuotojams ir visiems 
nariams geros sveikatos ir 
geros sėkmės.

Šidlavos Žemaitis

Philadelphia, Pa.
MŪSŲ BĖDOS

Draugų sunegalavimas 
toks didelis, kad nebepajė
giam net sunkiai sergančius 
lankyti. Draugė H. Tureikie- 
nė jau pora savaičių ligoninė
je, kankinama kraujo sugedi
mų. O tik šiandien dėka Eir- 
žytės’B. atvykimui teko ją 
aplankyti. Josios gyvybė pa
vojingoje padėtyje. Ji randa
si West Jersey Hospital, 
White Horse Pike, Berlin, 
N. J. Telefonas 1,609-767- 
55009. Room 1006.

Apie josios veikimą, daug 
žinome ne tik vietiniai, bet ir 
mūsų spauda “Laisvė”, “Vil
nis” ir “Liaudies Balsas”. 
Spaudos parengimuose buvo 
svarbiausia veikėja. Mes jai 
daug skolingi. . .

Širdingai linkiu pagerinti 
sveikatą. R. Merkis

Binghamton, N. Y.
LDS 6 kuopos susirinkimas 

įvyks kovo 6 d., Sokol Hall, 
226 Clinton St. Pradžia 12 
vai. dieną.

Visi kuopos nariai prašomi 
dalyvauti. Turėsime svarbių 
reikalų aptarti.

Mary Lynn, fin. sekr.

San Francisco, Cal.
Sausio mėnesyje įvyko San 

Francisco LLD 153 kp. ir 
LDS kp. posėdis. Nariai užsi
mokėjo metines duokles ir 
paliko tas pačias kuopų val
dybas eiti tas pareigas ir 
šiemet. Laikraščių vajininkė 
Valė Sutkienė pranešė, kad 
jai dirbant bendrai su Oak
land LLD kuopas vajininkė 
Violeta Taraškiene, pasek
mės buvo geros.

Posėdyje nutarta paaukoti 
$25 kovojančioms moterims 
už taiką ir $10 laikraščio 
“Vilnis” bazarui.

Vasario 15 dieną turėjome 
sėkmingą pramogėlę su fil
mu, svečiais ir vaišėmis Ber
keley. Popietės programą 
pravedė Ksavera Karosienė. 
Visų pirma pranešė, kad ko
vo 7 d. šioje pačioje Suomių 
salėje įvyks Tarptautinės 
Moters Dienos minėjimas. 
Bus kalbų ir kultūrinė pro
grama. Taip pat bus pateikti 
skoningi pietūs.

Toliau pirmininkė pranešė, 
kad šios popietės gražiame 
svečių būryje randasi malo
nių svečių iš Lawrence, 
Mass., savo laiku buvusių 
veiklių žmonių. Tai Jonas ir 
Afemija Kuodžiai, kurie at
vyko pas savo dukrą Janet 
Hume ir jos šeimą, kuri yra 
gražiai įsikūrusi San Francis
co priemiestyje. Svečiai buvo 
iškviesti tarti žodį kitą. Jie 
šiltai pasveikino popietės da
lyvius ir palinkėjo visiems 
viso geriausio. Taip pat pir
mininkė pristatė Kuodžių 
anūkę Margaret Hume, kuri 
praėjusią vasarą per šešias 
savaites lankė Vilniuje litua
nistikos kursus. Žymėtina, 
kad Margareta yra baigusi 
Kalifornijos Stanford© uni
versitetą ir toliau tebetęsia 
studijas.

Drg. Alekas Taraška paro
dė Tarybų Sąjungoje susuktą 
įdomų filmą. Šios popietės 
nepaprastai skanias vaišes 
pagamino Aldona Fitzgib
bons su savo dukra Frances 
ir jų didesnę dalį paaukojo. 
LLD kuopos nuoširdžiausia 
padėka Aldonai ir Frances už 
vaišes ir A. Taraškai už paro
dymą filmo. Taip pat ačiū 
visiems, kurie popietėje triū
sė.

Reikia pažymėti ir tuos 
draugus, kurie šį mėnesį 
švenčia savo gimtadienius. 
Antai, mūsų geros nuotaikos 
draugas Pranas Balčiūnas mi
nėjo savo 85-ąjį gimtadienį. 
Jis savo daržo produktais 
dažnai pavaišina savo arti
muosius bičiulius. Taip pat 
savo gimtadienį šventė Juo
zas Karosas. Jubiliatai šios 
popietės dalyvius puikiai pa
vaišino. Jiems sudainuota “Il
giausių metų”.

Ana dieną Valė, Tilda ir aš 
aplankėme mūsų mielą drau
gę Agotėlę Norkienę, kuri 
šiuo laiku turi bėdų su savo 
kojomis. Bet tenka pažymėti, 
kad ši mūsų mieloji draugė už 
trejetos mėnesių pasieks 93 
metus amžiaus, bet šiaip te
bėra pilna energijos. Ji užsi
mokėjo į LLD ir LDS metines 
duokles ir dar įteikė $10 Valei 
Sutkienei paaukoti savo myli
mam laikraščiui “Laisvė”, ku
rią ji skaito nuo pat jos pirmo 
numerio.

Ši mūsų draugė pavaišino 
mus savo gamintais gardė
siais, o mes jai palinkėjome 
geriausios sveikatos, ir kad 
jos kojoms sustiprėjus, ji -at
silankytų į mūsų mėnesines 
pramogas, kuriose anksčiau 
ji dalyvaudavo ir prasidėdavo 
su darbu. L-ma

PHILADELPHIA, PA.
Mūsų miestas paskubomis 

ruošiasi šiais metais paminėti 
šios šalies 200 metų gyvavi
mo jubiliejų. Nors orai tebėra 
šalti, biaurūs, tačiau vargiai 
praeina diena, kita, kad šiam 
tikslui nebūtų kas nors su
rengta, veikiama. Kartais la
bai įdomių dalykų tenka pa
matyti arba išgirsti, o dau
giausia istorinių. O pažinti 
istoriją yra labai svarbu. Ku
ris žmogus nežino istorijos, 
skaitomas dar nepilnai apsi
švietusiu. Spėliojama, kad 
šią vasarą šį laisvės - nepri
klausomybės lopšį aplankys 
apie pusantro milijono, o gal 
dar ir keli milijonai žmonių.

Negalima palikti nepaste
bėjus, kad praėjusio sausio 
mėnesyje į Philadelphiją bu
vo atvykusi iš Tarybų Sąjun
gos ant ledo čiužinėtojų spor
tininkų grupė “Raudonar
miečiai”. Ir jie čią, žinoma, 
turėjo lenktynes su amerikie
čiais šios rūšies sportininkais 
“Flyers”.

Rungtynės įvyko veteranų 
stadione. Rodosi, kad sporte 
yra tam tikros lenktynės, 
kurios sako, kad abiejų pušų 
sportininkai rungtynių metu 
vengtų bet kokių politinių 
konfliktų sportininkai rung
tynių metu vengtų bet kokių 
politinių konfliktų, arba rasi
nių nuotaikų. Tačiau per še
šias rungtynėse amerikie
čiams buvo viskas galima . . . 
jie neprisilaikė jokių taisyk
lių. Atrodo, kad jau iš anksto 
buvo padarytas sąmokslas 
prieš svečius, žinoma, su sio
nistų palaiminimu. Salė buvo 
išpuošta dideliais transparan
tais, su šlykščiais antitarybi
niais užrašais.

Tarybiniai sportininkai 
griežtai užprotestavo ir pa
reiškė, kad jie neis ant ledo, 
jeigu nebus nuimti juos ir jų 
šalį šmeižiantys plakatai. 
Protestas buvo išpildytas ir 
svečiai išėjo ant ledo. Bet per 
visas rungtynes buvo kelia
mas triukšmas. Iš visko atro
dė, kad rungtynės vyksta ne 
mūsų Philadelphijoje, bet Je
ruzalėje . . .

Rytojaus dieną komercinė 
spauda net su pasigardžiavi
mu pašiepė “Raudonarmie
čius” ir užgauliojo Tarybų 
Sąjungą. Juodasis šešėlis net 
sukaitęs darbuojasi prieš 
draugiškus santykius tarp 
Jungtinių Valstijų ir Tarybų 
Sąjungą. “L.” Reporteris

CHICAGO, ILL.
MIRĖ FRANCES 
PAKALNIŠKIENĖ 
ŠEŠELGYTĖ

Visai nenujaustai vasario 
11 dieną nuo širdies smūgio 
mirė Frances Pakalniškienė 
(Pakal-Sešelgytė).

Velionę prieš kurį laiką 
buvo ištikęs stiprus širdies 
smūgis, bet po to ji susveiko 
ir buvo manyta, kad ji pilnai 
atsigavusi ir dar ilgai galės su 
mumis veikti.

Frances gimė prieš 60 metų 
Chicagoje, čia ėjo mokslus ir 
gražiai reiškėsi veikime. Vė
liau ilgoką laiką dirbo LDS 
Centro raštinėje Brooklyn, 
N. Y., o jos vyras Niek dirbo 
dienraščio “Laisvės” įstaigo
je. Prieš kelioliką metų juodu 
su šeima persikėlė gyventi į 
Chicagą ir čia vertėsi valgo
mų daiktų prekyba.

Jos vyras Niek mirė 1968 
metų sausio 18 dieną, širdies 
smūgio paliestas.

B. RaSinskienė

Iš Niujorko Lietuvių 
Moterų Klubo veiklos
Susirinkimas įvyko vasario 

14 d. Laisvės salėje: Klubo 
pirmininkė Ieva Mizarienė 
negalėjo dalyvauti, nes ta 
dieną turėjo būti prie Laisvės 
išleidimo.

Susirinkimą atidarė vice
pirmininkė Marija Stukienė. 
Tvarkos vedėja išrinkom 
Nastę Buknienę. Protokolą 
perskaitė laikina sekr. Adelė 
Rainienė.

Valdybos raportu beveik 
nebuvo, nes valdybos narės 
Fin. sek. Ann Yakštis ir ižd. 
Nelė Ventienė kovojo prieš 
flu. Užuojauta joms. Dovanų 
komisija: Julija Lazauskienė 
ir Nastė Buknienė išdavė iš
samų raportą. Iš raporto 
paaiškėjo, kad juodviejų ge
rai pasidarbuota su dovano
mis. Per metus klubui sukel
ta virš $300.00. Ačiū joms.

Mūsų sunkiai 
sergančios narės:

Mes vis turėjome viltį, kad 
palauksime kol sugis ir ateis. 
Mūsų darbščioji veikėja, kuri 
išbuvo 9 metus protokolo 
sekr. neapleisdama nė vieno 
susirinkimo, tai Bronė Ker- 
šulienė. Mes jos pasigedome

TARP LIETUVIU
Niujorko Lietuvių Moterų 

Klubo narės, kaip ir visuo
met, jau rimtai rūpinasi Mo
ters Dienos minėjimo pobū
viu, kuris įvyks sekmadienį, 
kovo 7 d., Laisvės salėje, 
102-02 Liberty Avė., Ozone 
Park, N. Y., 2 vai. po pietų.

Štai, kad ir praėjusį pirma
dienį, atvyko kelios draugės į 
LDS kuopų susirinkimą, bet 
nepraleido progos atvežti kai 
ką Moters Dienos pobūviui. 
J. Anskienė atvežė kavos ir 
aukojo $6 maistui, o A. Waz- 
nienė aukojo $5. Ačiū joms.

♦ * *
Kiek teko nugirsti, tai sve

čių iš Lietuvos Moters Dienos 
minėjime bus nemažai. Ma
nome, kad ir vietiniai daly
vaus skaitlingai.

♦ * *
Julija Lazauskienė aplankė 

mūsų Klubo buvusią veiklią 
gaspadinę ir susirinkimų lan
kytoją Kazę Čeikauskienę, 
kuri dabar negali išeiti iš 
namų dėl ligos. Kazė įteikė 
per Juliją $20 “Laisvei” už 
prenumeratą ir likusius kaip 
auką, Moterų Klubui $5, 
Aido Chorui $5 ir už duokles į 
LLD $2. Ačiū abiem drau
gėm.

♦ * *
M. Liepa pergyveno sunkią 

operaciją vasario 17 d. ir 
atrodo, kad eina stipryn. Jis 
randasi Long Island Jewish 
Hospital, New Hyde Park, N. 
Y., 11040, Room 802. Lanky
mo valandos kasdien nuo 11 
ryto iki 3 po pietų ir vakare 
nuo 5 iki 8:30. Ieva

New Yorkas. — Vasario 20 
dieną Wall Street šėrų biržo
je buvo nepaprasta diena. 
Per vieną dieną spekuliantų 
apsikeista $44,510,000 šėrų. 
Tai rekordinis biznis!

Buenos Aires. — Iš visų 
pusių daromi spaudimai, kad 
prezidentė Peronienė rezig
nuotų. Bet ji sako nesitrauk
sianti iš tos vietos iki termino 
pabaigos. Nauji rinkimai 
įvyks š. m. gruodžio mėnesį. 
Bijoma, kad tuo tarpu Argen
tinoje gali įvykti militarinis 
perversmas.

susirinkime ir parengimuose, 
nes ji mums daug padėdavo 
su patarimais ir abelnai rū
pindavosi apie parengimų pa
sisekimą. Nežinome kada ji 
begalės atsilankyti į parengi
mus, nes jos ranka labai 
sužeista, kenčia skausmus, 
sužeidimas sunkus, ne tik 
kaulas lūžęs, bet ir muskulai 
pažeisti, gal dar reikės kitos 
operacijos. Tad, klubietės la
bai apgailestauja ir siunčia 
nuoširdžiausią užuojautą, 
Tau, Brone ir Walteriui. Juli
ja Lazauskienė buvo atlanky
ti buvusią šeimininkę Kaziu- 
nę Čeikauskienę, kuri yra 
labai ligos kamuojama. Ne
žiūrint ligos ji iteikė $5.00 
klubui. Ačiū jai. Jį labai 
pasigenda susirinkimų, nes 
atsimena kaip mes visos pra
leisdavome linksmai po susi
rinkimų. Klubietės siunčia 
užuojautą, kad susveiktum. 
Skundėsi, kad nuobodžiauja. 
Narės atlankykite kurios ga
lite gerą mūsų buvusią šeimi
ninkę.

Eita prie labai svarbaus 
apkalbėjimo musų parengi
mo, minėjimo kovo 8 d. Mote
rų dienos. Mes rengiame ko
vo 7 d. Laisvės salėje šaunų 
pakminėjimą su programa, 
kurią išpildys Aidiečiai ir kal
bėtojai iš Washingtono ir bus 
bufietiniai pietūs. Mūsų gero
sios šeimininkės visos apsiė
mė pagaminti lietuviškus pa
tiekalus, kaip tai kugelį ir 
kitokių karštų valgių. Jau 
žinote, kad, moterų parengi
muose netrūksta valgių. Jos 
puikiai pavaišins svečius.

Gaspadinėmis apsiėmė O. 
Babarskienė ir M. Stukienė.

Po susirinkimo eita prie 
užkandžių ir kavutės.

Sį kartą klubui nereikėjo 
jokių išlaidų turėti. Narės 
sunešė, visokiausio maisto, 
pradedant kavute ir baigiant 
gėrimais ir tortais.

Aukojo Diržuvaitienė, 
Adelė Pervilienė, Julija La
zauskienė, Stasė Norbutienė 
ir Anna Malinauskienė. Visos 
vaišinosi jų suruoštu maistu 
ir gėrimais. Ačiū jums.. Už
kandžius priruošė Ona Ba
barskienė ir Marcelė Šukai- 
tienė. Ačiū joms.

Skirstėmės vielokai, priža- 
dėdamos būti Klubo parengi
me kovo 7 d.

Tad ir būkime. A. R. 

FAR ROCKAWAY, L. I.

Mirus

Marei Vitkauskienei 
[Dabašinskaitei]

1976 m. vasario 13 d.
Reiškiu giliausią užuojautą jos pusseserėms Onai ir 

Marcelei ir visiems kitiems artimiesiems bei draugams 
JAV ir Tarybų Lietuvoje.

FRANCES MAŽELIENĖ
Brooklyn, N. Y.

CLEVELAND, OHIO

August Yurka
mirė 

1976 m. sausio 23 d.
Jis gimė 1888 metais Lietuvoje, Kudirkos Naumies

tyje. Liūdi žmona su šeima ir kiti giminės bei draugai. 
Ilsėkis ramybėje per amžius.

JOSEPHINE YURKA

vai. po pietų, Laisvės Salėje, 
102-02 Liberty Avė., Ozone 
Park, N. Y. Įėjimo auka $4.

Inflation widened the gap 
between America’s rich and 
poor in 1974 and plunged 
over a million more persons 
into the poverty, the Census 
Bureau reported.

* * *
The bathing season at the 

city beaches will be shor
tened by eight weeks next 
summer as a result of budget 
cuts. It was announced by 
the Environmental Protec
tion Administration.

♦ * *
The head of a major meat 

company in Queens was in
dicted by a Kings County 
grand jury on a charge of 
bribing a state inspector in 
an effort to sell 4,500 pounds 
of contaminated fresh hams.

* * *
Sparks can light great 

fires. Ideas fuse masses of 
people and become a force for 
change. That is what partici
pants believe happened at 
the great Youth Bicentennial 
Festival held recently in New 
York and Chicago.

* * *

Melva Miller

Melva Miller is a 22-year- 
old Athabascan Indian and an 
apprentice ironworker on the 
Trans-Alaska pipeline in An
chorage, Alaska. She was 
working making beds and 
cleaning rooms when she de
cided to work her way into 
industry. Use




