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KRISLAI
Tokio dar vis nesimato 
Neturėtų būti 
Jų didžioji nelaimė 
Galima ir reikėtų pasimokyti 
Geriau anksčiau 
Ir jie nekalba

A. BIMBA
Republikonai laimingesni 

už demokratus tuo, kad jiems 
nereikia daug peštis dėl kan
didatų į prezidentus. Jie turi 
tik Fordą ir Reaganą. Dau
giau ukvatninkų kol kas ne
pasirodė.

Demokratų yra visas tuzi
nas. Jie bastosi po visą šalį ir 
verbuoja sau pasekėjus. Ku
ris galų gale laimės, kuriam 
yra geriausios perspektyvos 
laimėti ir būti kandidatu, dar 
neaišku. Nė vienas iš ukvat
ninkų savo populiarumu nėra 
visa galva iškilęs aukščiau už 
kitus.

Dar ir šiandien šioje šalyje 
turime milijonus jaunų žmo
nių, kurie nemoka nei rašyti, 
nei skaityti. Tai gėda. Tai 
tamsybės ir skurdo aukos. 
Žinoma, daugelyje atvejų 
kalti tėvai, kurie dėl tamsu
mo ar apsileidimo nesiunčia 
vaikų į mokyklą. Bet kiti, 
apsipylę vaikais, nepajėgia 
visus leisti mokyklon.

Bet kažin ar vien įstaty
mais ir baudimais bus galima 
tą gėdą pašalinti. Labai abe
jotina . . .

Šiuo tarpu Jungtinėse Val
stijose lankosi Portugalijos 
Socialistų Partijos lyderis 
Mario Soares. Tai didysis 
kaltininkas už Portugalijoje 
nebuvimą socialistų ir komu
nistų bendro fronto. Todėl 
ten reakcija taip aukštai pa
kėlė galvą.

Panaši istorija su Italija ir 
Prancūzija. Ten irgi socialis
tų ir komunistų bendras fron
tas galėtų paimti vairą į savo 
rankas ir tas šalis įstatyti į 
kelią linkui socializmo. Bet to 
nėra. Taipgi kalti socialistai.

Tuo klausimu darbinin
kams reikėtų nebijoti pasi
mokyti kad ir iš buržuazijos. 
Štai skaitau kanadiečių drau
gų laikraštyje “Liaudies Bal
sas“ apie įvykius Britų Ko
lumbijoje. Toje provincijoje 
per kiek laiko valdžia buvo 
taip vadinamų naujųjų demo
kratų (socialdemokratų) ran
kose. Bet štai rinkimai. Bur
žuazija pamato pavojų vėl 
prakišti, Konservatoriai ir li
beralai sudaro bendrą frontą 
ir laimi rinkimus.

Nors naujieji demokratai 
surinko tiek pat balsų, kiek 
pirmesniuose rinkimuose, 
bet prieš suvienytas buržua
zijos jėgas negalėjo atsilaiky
ti.

Nei nepastebėsime, kaip 
atšils orai, išauš pavasaris 
bei “užgrius“ vasara ir prasi
dės atostogų ir kelionių sezo
nas. Netenka nė abejoti, kad 
ir šiemet labai, labai daug 
Amerikos lietuvių norės ap
lankyti savo arba tėvų gim
tąjį kraštą — Tarybų Lietu
vą. Kaip praeityje, taip ir 
šiemet jų nesulaikys jokia net 
ir pati aršiausia “veiksnių“ 
propaganda ir gąsdinimai.

Labai svarbu tokiai kelio
nei iš anksto pasiruošti. 
Anksčiau ir geriau pasiruoš
ti, mažiau nesusipratusių tu
rėsi, sklandesnė ir linksmes
nė bus viešnagė.

Nelaukite paskutinės va-

LKP XVII suvažiavimo posėdžių salėje. Ch. Levino nuotr.

Tarybų Lietuvos Komunistų
Partijos

Sostinėje Vilniuje sausio 20 
dieną prasidėjo Lietuvos Ko
munistų Partijos Septyniolik
tasis suvažiavimas ir tęsėsi 
tris dienas. Iš mus jau pasie
kusių dienraščio'“Tiesa“ sau
sio 20, 21, 22 ir 23 dienų 
numerių, kuriuose plačiai ap
rašoma suvažiavimo eiga,

Senatorius George McGovern

Už pripažinimą
Neseniai jis lankėsi Vietna
me. Ilgiausia pabuvojo Saigo- 
ne. Dabar jis ragina šios 
šalies vyriausybę pripažinti 
naująją, komunistų vadovau
jamą, Vietnamo valdžią. Jis 
sako, kad Saigonas šiandien 
atrodo daug geriau ir iškiliau 
negu prie senojo režimo.

landos. Dabar laikas pradėti 
ruoštis.

*♦*
Senatorius Muskie per ra

diją ir televiziją, vardu visų 
Kongreso demokratų atsakė į 
prezidento Fordo pranešimą 
Kongresui. Jo kalba irgi buvo 
pusėtinai ilga. Bet ir jis nesa
kė, kad Kongresas turi ne tik 
atmesti Fordo pasiūlymą gin
klavimosi (militarizmo) reika
lams pakelti lėšas dešimčia 
bilijonų dolerių, bet dar ma
žiausia dešimčia bilijonų jas 
sumažinti, o tą didelę, gražią 
sumą pašvęsti socialinėms 
programoms.

Vadinasi, šiuo pačiu di
džiausiu klausimu, kas liečia 
federalinį biudžetą, skirtumo 
tarp republikonų ir demokra
tų nėra.

XVII suvažiavimas
mes susidarėme įspūdį, jog 
tai buvo vienas iš didžiausių 
entuziastiškiausių ir darbin
giausių suvažiavimų visoje 
partijos istorijoje.

Iš suvažiavimui pateikto 
Mandatų komisijos praneši
mo sužinome, kad šiandien 
Lietuvos Komunistų Partija 
turi 145,557 narių, kurie iš
rinko ir į suvažiavimą pasiun
tė 908 delegatus. Delegatų 
sąstatas labai įvairus visais 
požiūriais. Jų tarpe yra 285 
pramonės, statybos, trans
porto ir ryšių darbuotojai. 
Plačiausia^,atstovaujami dar
bininkų klasės komunistai — 
278 delegatai, arba 30.6 pro
cento visų delegatų; 164 že
mės ūkio darbuotojai, jų tar
pe 110 kolūkiečiai; 45 tarybi
nių ūkių ir kitų valstybinių 
ūkių darbininkai; 52 mokslo 
daktarai ir kandidatai; 240 
moterys, arba 27 procentai 
visų delegatų. Tautinė sudė
tis: 652 lietuviai, 164 rusai, 
28 baltarusiai, 25 lenkai, 24 
ukrainiečiai ir 15 kitų tauty
bių.

Suvažiavimo darbotvarkė:
1. Lietuvos KP Centro Ko

miteto ataskaita;
2. Lietuvos KP Revizijos 

komisijos ataskaita;
3. Pagrindinės TSRS liau

dies ūkio kryptys 1976—1980 
metams;

4. Lietuvos KP Centro Ko
miteto, Revizijos komisijos ir 
delegatų į Tarybų Sąjungos 
Komunistų Partijos suvažia
vimą rinkimai.

Centro Komiteto ataskaiti
nį pranešimą suvažiavimui 
pateikė partijos pirmasis sek
retorius Petras Griškevičius. 
Pranešimas labai platus, api
mantis svarbiausius klausi
mus, kaip tai:

Pramonės efektyvumo di
dinimas;

Specializavimas ir koncen
travimas — magistralinis že
mės ūkio vystymo kelias;

Kapitalinis statybos gerini
mas;

Liaudies gerovės kėlimas 
— svarbiausias partijos užda
vinys;

Partinio politinio poveikio 
liaudies ūkio uždavinių 
sprendimui didinimas;

Visokeriopos mokslo ir ga
mybos sąveikos stiprinimas;

Ideologinis darbas;
Komunistinis sąmoningu

mas;
Nuolatinis dėmesys augan- 

čiosios kartos mokymui ir 
auklėjimui;

Auklėjamojo literatūros ir 
meno vaidmens didinimas;

Partinio vadovavimo idėji
nėje veikloje aktyvinimas;

Organizacinio-partinio dar
bo, kadrų parinkimo ir auklė
jimo didinimas.

Suvažiavimas išrinko Lie
tuvos KP Centro Komitetą iš 
145 narių ir 66 kandidatų.

Tuoj buvo atlaikytas Cen
tro Komiteto plenumas, kuris 
apsvarstė organizacinius 
klausimus ir išrinko viršinin
kus. Komiteto pirmasis sek
retorius — Petras Griškevi
čius, antrasis sekretorius — 
V. Charazovas, sekretoriai —
A. Ferensas, R. B. Songaila 
ir L. Šepetys.

Plenumas taip pat išrinko 
Centro Komiteto biurą, į kurį 
įeina: A. Barauskas, A. Bar
kauskas, V. Charazovas, A. 
Ferensas, P. Griškevičius, K. 
Kairys, K. Mackevičius, J. 
Maniušis, V. Sakalauskas, R.
B. Songaila ir L. Šepetys, O 
kandidatai: A. Astrauskas, 
V. Baltrūnas, V. Mikučiaus- 
kas ir J. Petkevičius. Taip 
pat išrinkti kiti pareigūnai.

“Komunisto” žurnalo vy
riausiuoju redaktoriumi pa
tvirtintas G. Zimanas, “Tie
sos“ laikraščio redaktoriumi 
— A. Laurinčiukas, “Sovets- 
kaja Litva“ laikraščio redak
toriumi — V. Jėmeljanovas, 
“Valstiečių laikraščio” redak
toriumi — J. Karosas, “Cer- 
vony štandar” laikraščio re
daktoriumi — L. Romanovi- 
čius.

Tiek tuo tarpu. Neabejoja
me, kad mūsų bendradarbiai 
bei korespondentai, laikui bė
gant, suteiks mūsų skaityto-, 
jams daugiau duomenų apie 
šį istorinį Komunistų Partijos 
suvažiavimą.

Beje? suvažiavimas išrinko 
57 delegatus į Tarybų Sąjun
gos Komunistų Partijos XXV 
suvažiavimą, kuris įvyks 
Maskvoje.

Baisūs atidengimai 
apie nereikalingas 
operacijas

Washingtonas. — Kongre
so Atstovų Buto pakomitetis 
paskelbė savo atradimus apie 
šioje šalyje atliekamas nerei
kalingas operacijas. Jų skai
čius tiktai 1974 metais pasie
kė 2,400,000! Jos visuomenei 
kainavo apie $4,000,000,000 
ir apie 11,900 gyvybių.

Kaip žinia, mūsų šalies li
goninėse (bent jau daugelyje 
jų) chirurgai turi padarę su
tartis, kad už tiek ir tiek jie 
turės atlikti tiek ir tiek ope
racijų. Na, tai daugelis jų ir 
stengiasi visais būdais “kvo
tą” išpildyti. Be to, juk už 
ypač sunkesnes operacijas la
bai brangiai apmokama. To
dėl nenuoširdūs chirurgai bei 
gydytojai tiesiog įperša žmo
nėms operacijas, nors puikiai 
žinodami, kad be jų ligonys 
labai gražiai apsieitų.

Tokios operacijos minėto 
komiteto vadinamos nereika
lingomis.

Komiteto reporte storai pa
brėžiama, kad pirma, negu 
ligoniui operacija bus daro
ma, turėtų būti atsiklausta 
nuomonės kito (antro) chirur
go arba gydytojo. Komiteto 
supratimu, toks patvarky
mas labai smarkiai sumažintų 
nereikalingų operacijų skai
čių.

Patarimas labai sveikas ir 
turėtų būti įstatymais priva
lomas visoms ligoninėms, vi
siems chirurgams.

Portugalijos 
socialistą vadas

Šiuo laiku Jungtinėse Val
stijose lankosi Portugalijos 
Socialistų Partijos generali
nis sekretorius Mario Soares 
su žmona Maria. Apie jo 
atvykimą nebuvo skelbiama, 
neigi kalbama apie jo misiją.

Svečias jau lankėsi Yale 
universitete ir turėjo susiti
kimą su studentais ir profeso
riais. Tarpe daugybės kitų 
įvairių klausimų, jis buvo 
klausiamas, kokius ryšius 
Portugalijos socialistai turi ir 
palaiko su Amerikos Centri
nės Žvalgybos Agentūra 
(ČIA). Mat, eina kalbos, kad 
mūsų Amerikos vyriausybė 
per ČIA teikia finansinės pa
ramos Portugalijos antiko
munistinėms partijoms, tarp 
kurių randasi ir Socialistų 
Partija, Soares vadovauja
ma.

Kaip ilgai Mario Soarės 
čionai svečiuosis, nežinia.

“Laisvės” vajus
Vajus baigėsi sausio 16 d. Džiugu pranešti, kad į vajaus 

fondą gavome virš užsibrėžto tikslo, virš $15,000.
Vajininkų stovis bus paskelbtas sekančiame humeryje.
Dėkojame visiems vajininkams, rėmėjams ir skaityto

jams.
ADMINISTRACIJA

JAV vėl panaudojo veto galią 
Vidurio Rytų reikalais

United Nations, N. Y. — 
Kaip ir buvo tikėtasi, Jungti
nės Valstijos vėl atmetė (ve
tavo) didelės Jungtinių Tautų 
Saugumo Tarybos daugumos 
priimtą rezoliuciją Vidurio 
Rytų taikos reikalais. Mat, 
rezoliucijoje pabrėžti du labai 
svarbūs punktai, kurie šios 
šalies vyriausybei ir Izraeliui 
yra nepriimtini. Rezoliucijoje 
reikalaujama, kad Izraelis su
grąžintų visas arabų užgrob
tas žemes ir kad būtų pripa
žinta palestiniečiams teisė į 
savo nepriklausomą valsty
bę.

Už rezoliuciją balsavo de
vynių šalių atstovai, Kinijos 
ir Libilijos susilaikė nuo bal
savimo, o Jungtinių Valstijų 
balsavo prieš. Vienas balsas 
prieš devynis! Bet šis veto 
reiškia, kad labai ilgos Sau
gumo Taryboje diskusijos, 
ginčai bei derybos pasibaigė 
be rezultatų. Visi šių diskusi
jų stebėtojai teigia, kad 
Jungtinės Valstijos Vidurio 
Rytų klausimu pasirodė visiš
kai izoliuotos.

Rezoliucijos vetavimas 
reiškia, kad Vidurio Rytuose 
padėtis paliekama tokia, ko
kia buvo iki šiol. Gal dar net

Gydytojų profesija 
turi apsivalyti arba 
bus apvalyta

Šiandien šioje šalyje mes 
turime 320,000 gydytojų. Tai 
skaitlinga ir labai garbinga 
profesija. Didelė gydytojų 
dauguma yra ištikimi ir nuo
širdūs savo aukštam pašauki
mui atsidavusiai rūpintis 
žmonių sveikata.

Bet įvairūs tyrinėjimai 
neabejotinai yra įrodę, kad 
nemažai gydytojų gretose 
yra sukčių ir apgavikų, kurie 
savo mokslą ir talentą panau
doja piktiems savanaudiš
kiems tikslams. Jie kasmet 
tūkstančius žmonių nuvaro į 
kapus be laiko.

Apskaitoma, kad tokių 
“šaisterių“ medicinos profesi
joje yra daugiau kaip 16,000, 
arba apie 5 procentai visų 
gydytojų. Per tokių gydytojų 
rankas kasmet pereina apie 
7,500,000 žmonių!

Reikia žinoti, kad į gydyto
jų “armiją” įeina ir chirurgai.

Pranešama, kad gydytojų 
profesijoje tyrinėjimus pra
vedė ir tuos pasibaisėtinus 
duomenis atidentė net kelios 
įstaigos bei organizacijos. Jų 
tarpe buvusios ir šios profesi
nės grupės: American Col
lege of Surgeons, Joint Com
mission on Hospital Accredi
tation, Federation of State 
Medical Boards, American 
Medical Medical Association, 
Federal Commission on Me
dical Malpractice ir kitos. Jos 
visos ragina gydytojų profe
siją rimtai pradėti kovą už 
savo eilių apvalymą nuo prie- 
plakų, arba federalinė valdžia 
ir valstijų valdžios bus pri
verstos jos apvalymui imtis 
griežčiausių priemonių.

pavojingesnė taikai. Palesti
niečiai ir arabų kraštai juk 
nenutils kovoje už savo teises 
ir žemes. Bet kurią dieną gali 
vėl kilti ginkluotas jėgų iš
bandymas.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Į Ameriką skubiai atvyko 

Izraelio premjeras Yitzhak 
Rabin. Jau turėjo pasitarimą 
su prezidentu Fordu. Vizito 
misija — gauti daugiau mili- 
tarinės ir ekonominės pagal
bos.

□
Madridas. — Ispanijos vy

riausybė patvarkė, kad tiktai 
Komunistų Partijai uždraus
ta viešai, legaliai gyvuoti ir 
veikti. Visoms kitoms parti
jos suteikiama veiklos laisvė.

□
Washingtonas. — Daugelio 

nuostabai, Kongreso Atstovų 
Butas daugiau negu dviem 
trečdaliais balsų atmetė pre
zidento Fordo vetavimą sky
rimo socialinėms progra
moms 45 bilijonų dolerių. 
Manoma, kad ir Senatas pa
darys tą patį. Tai skaudus 
prezidento pralaimėjimas.

□
Washingtonas. — Nepaisy

damas prez. Fordo reikalavi
mo ir raginimo, Kongreso 
Atstovų Butas 323 balsais 
prieš 99 užgyrė kongresinį 
uždraudimą vyriausybei teik
ti militarinę ir finansinę pa
galbą Angoloje reakcinėms 
frakcijoms.

□
Washingtonas. — Paaiškė

jo, kad vienuolika ČIA agen
tų nuduoda žurnalistais bei 
korespondentais spaudos, ra
dijo ir televizijos ir darbuoja
si užsienyje. Šis atidengimas 
labai skaudžiai atsilieps į ti
krų žurnalistų ir korespon
dentų veiklą užsienyje. Da
bar jais niekas nepasitikės. Į 
visus bus žiūrimą kaip slap
tus Amerikos valdžios šni
pus.

Naujasis darbo 
sekretorius

Washingtonas. — Iš Fede
ralinės Tarpininkavimo ir Pa
tarėjo Tarnybos direktoriaus 
vietos Mr. W. J. Usery tapo 
pakeltas į Darbo sekretorius. 
Tai aukšta ir atsakinga vieta 
Fordo kabinete.

Mr. Usery yra prezidento 
Nixono palikimas. 1973 me
tais jį Nixonas paskyrė minė
tos Tarnybos direktoriumi. 
Jis buvo ištikimas Nixono 
politikai, o dabar Fordo. Dar
bininkų judėjimas negali iš jo 
daug ko tikėtis.
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Krikščionys Demokratai ieško išgelbėtojo
Žurnalistas Lloyd Shearer leidinyje “Parade” (sausio 18 

d.) pateikia įdomių apdūmojimų apie krizę Italijos valdan
čioje Krikščionių Demokratų Partijoje. Kolumnoje “Agnelli, 
Išganytojas?” jis sako:

“Praeitą birželio mėnesį Italijoje įvykusiuose vietiniuose 
rinkimuose Komunistai laimėjo galią praktiškai visuose 
Italijos didžiuosiuose miestuose.

Dabar valdančiosios Krikščionių Demokratų Partijos 
steigėjai italai, kurie tebetiki į kapitalizmą, sako, kad jų 
vienintelė viltis glūdi suradime Kryžiuočio (Crusader), kuris 
galėtų suorganizuoti naują partiją. Tai vietai jų kandidatas: 
Giovani Agnelli, Fiat automobilių imperijos, didžiausio 
Italijos privatiško samdytojo (200,000 darbininkų) preziden
tas ir turtingiausias Italijos žmogusfjo turtas apskaitomas: 
$900,000,000.)

Angelli, 55 metų amžiaus, yra Italijos Industrijų Federa
cijos pirmininkas. Per ilgus metus jis vengė politikos. Bet 
dabar, kai Italija nesulaikomai tampa komunistine, jis gali 
būti vieninteliu žmogumi, kuris galėtų vairuoti valdžią . . .

Agnelli visada palaikė gerus ryšius su darbo unijomis, ir 
jo šalininkai sako, kad jis yra vienintelis žmogus visoje jų 
tautoje, kuris galėtų užkirsti kelią Raudonajai bangai”.

Pagyvensime — pamatysime. Viena, pats Mr. Agnelli, 
šiuos žodžius rašant, dar nėra ant savo galvos užsidėjęs 
“išganytojo” karūnos, antra — dar nežinia, ką apie tai 
užgiedos dabartiniai Krikščionių Demokratų Partijos lyde
riai. Bet daleiskime, kad jie ir sutiktų pavesti Agnelliui 
sulaikyti tą “Raudonąją bangą”. Gal gi jam ir pavyktų 
laikinai išgelbėti krikščionių demokratų politinį “kailį”. Bet 
Italijos kapitalizmas, kaip ir kapitalizmas kituose Vakarų 
Europos kraštuose, serga nebepagydoma liga, ir anksčiau 
ar vėliau jis turės užleisti vietą socializmui.

Sunkiai išsprendžiamas klausimas
Šiomis dienomis vėl prasidėjo diskusijos labai svarbiu 

sveikatos apsaugos ir gydymo klausimu. Kaip žinia, 
įvairiems tyrinėjimams ir ieškojimams kovoje su ligomis ir 
įvairiais fiziniais žmogaus negalavimais yra daugiausia 
panaudojami mūsų “vargšai” keturkojai sutvėrimai. Bet 
taipgi kai kurie tyrinėjimai ir bandymai atliekami tiesiai su 
žmonėmis. Ir sakoma, kad atsisakymas arba uždraudimas 
panaudoti patį žmogų labai sutrukdytų medicinos mokslo 
pirmyneigą. Todėl, atrodo, neturėtų būti nė kalbos apie jokį 
uždraudimą.

Tačiau tokie balsai pasireiškia vis plačiau ir plačiau. Ir jie 
nenutils, kol vardan medicinos ir mokslo bandymai su 
žmonėmis bus naudojami neteisingai, dažnai tiesiog krimi- 
nališkai.

Tam labai prakilniam tikslui žmogaus panaudojimas 
pagrįstas tuo supratimu arba principu, kad žmogus pats 
laisvai apsisprendžia ir duoda sutikimą jį panaudoti, 
sakysime, kokiam nors naujam vaistui išbandyti, ir kad jam 
turi būti aiškiausiai nušviečiama rizika, kokią jis pasiima. 
Bet ar to principo visur ir visuomet yra griežtai prisilaiko
ma? Toli, labai toli nuo to. Pasirodo, kad labai daug 
gydytojų arba chirurgų bandymus atlieka slaptai, jų 
pasirinktoms aukoms visiškai nežinant. Taipgi daugiau kaip 
85 procentų bandymų atliekama naudojant kalinius, kurie 
fiziniai ir protiniai taip suvargę, jog nebepaiso, į kokia riziką 
save įstato. Kita aukų kategorija susideda iš protiniai silpnų 
žmonių, nepajėgiančių nei apsispręsti, nei suprasti, ką jie 
daro, duodamiesi tyrinėti ir bandyti.

Vienaip ar kitaip kalbėsime, turime pripažinti, kad tai 
labai sunkiai išsprendžiamas klausimas. Abi pusės turi 
nuoširdžiausių šalininkų.

"Klasiniai pagrįsta ir nežmoniška politika"
Savo pranešime Kongresui prezidentas tik bendrais 

bruožais kalbėjo apie savo politiką ir planus ateinantiems 
mėnesiams. Dabar Kongresas savo rankose jau turi jo pilną 
biudžetą. Kaip pranešimu apie šalies padėtį, taip su 
pateiktuoju biudžetu visuose šalies kampuose reiškiamas 
didelis nusivylimas, ir nekantriai laukiama, ką su juo 
padarys Kongresas.

Jau nekalbant apie pažangiuosius žmones ir jų spaudą, jau 
net ir komercinė spauda pripažįsta, kad prezidento Fordo 
biudžetas siekia suversti visą krizės naštą biednuomenei ir 
ant darbo liaudies pečių. Štai net toks kapitalo organas kaip 
“The N. Y. Times” savo vedamajame 'biudžeto klausimu, 
sausio 22 d. sako:

“Biudžetas, kurį prezidentas Fordas pateikė, privers 
tautą ir ateinančiais daug mėnesių kentėti nuo aukšto 
nedarbo, nebent Kongresas jį pakeis.

Pagal Mr. Fordo biudžetą, nedarbas sieks 7.7 procento 
visų darbo jėgų 1976 metais ir 6.9 procento 1977 metais. Šis 
nedarbo lygis bus daug aukštesnis mažumų grupėms, 
moterims, jauniems žmonėms ir kitiems, kurie yra mažiau
siai pajėgūs išsilaikyti darbe. Bet Mr. Fordas tuo pačiu laiku 
pasiūlė gerokai sumažinti mokesčius (taksus) bizniams, 
investoriams ir bendrai vidurinei klasei.

Tai yra klasiniai pagrįsta ir nežmoniška politika, teoretiš
kai prilaikyti infliacijos kilimą. Tačiau prezidento nubrėžtas 
(siūlomas) infliacijos kilimo laipsnis paliekamas labai aukš
tas, jį palyginus su ankstyvaisiais pokariniais laikais — 
beveik šešių procentų abiejuose 1976 ir 1977 metuose. Tai 
infliacijos kilimo laipsnis, kuris skaudžiausiai užgaus bied- 
nuomenę. Šis ‘naujasis realizmas’, kuriuo ši ekonominė 
politika yra pagrįsta, bus labai iškaštingas ne tik bedar-

ŽYMUS CIVILINIŲ 
TEISIŲ LAIMĖJIMAS

Pažangiečių dienraštis 
“Daily World” (sausio 20 d.) 
vėliausius įvykius Michigano 
valstijoje laiko labai svarbiu 
civilinių teisių laimėjimu.

Reikia žinoti, kad Michigan 
valstijos seimelis buvo vienas 
iš pirmutinių priimti taip va
dinamą “kriminalinio sindika- 
lizmo” įstatymą, didžiosios 
reakcijos siautėjimo 1931 me
tais. Taip pat 1950 metais 
seimelis priėmė fašistinį “su- 
bersyvės veiklos” įstatymą. 
Abudu šie įstatymai buvo iki 
šiol kapitalo ir reakcijos nau
dojami terorizavimui darbi
ninkų ir laužymui jų streikų. 
Ypatingai nukentėjo organi
zuoti automobilių gamybos 
darbininkai.

Pasiremdama šiais įstaty
mais, sako “Daily World”, 
Michigano valstijos policija 
sudarė, vedė ir vis plėtė 
“subversyvių sąrašą”. Tasai 
sąrašas jau buvo pasiekęs net 
50,000 žmonių, daugiausia 
Jungtinės Automobilistų 
Unijos narių.

Pagaliau reikalas atsidūrė 
teisme. Valstijos prokuroras 
Frank Kelly pripažino, kad 
šie įstatymai yra priešingi 
Amerikos konstitucijai, tai 
yra — nelegališki. Tuo būdu 
teisėjas Thomas Brown įsakė 
valdžiai ir policijai tą subver
syvių sąrašą likviduoti ir vi
sus dokumentus, surištus su 
juo, sunaikinti.

Tai iš tikrųjų puikus civili
nių teisių laimėjimas. Labai 
teisingai “Daily World” ragi
na organizuotus darbininkus 
tuoj pradėti judėjimą už pa
naikinimą panašių įstatymų 
visose kitose valstijose. Ypa
tingai, laikraštis sako, pažan
gieji darbininkai turi į tą 
judėjimą aktyviškai įsitrauk
ti. Michigana žmonės davė 
visiems gerą pavyzdį.

IR KUNIGAS, IR 
MENININKAS, IR 
RAŠYTOJAS

“Laisvės” skaitytojams jau 
yra girdėtas Amerikoje gi
męs ir augęs kunigas Valka- 
vičius, autorius anglų kąlba 
knygos “Bay State Blue Laws 
and Bimba”, kurioje jis patei
kia įdomios medžiagos apie 
garsiąją Brocktono bylą ang
liškai skaitančiai amerikinei 
publikai.

Pasirodo, kad šis, palygin
ti dar jaunas kunigas, yra ne 
tik rašytojas, bet ir meninin
kas. Kito tokio Amerikoje 
lietuvio kunigo nesame girdė
ję. Brooklyno pranciškonų 
“Darbininke” (sausio 9 d.) 
skaitome apie jį, kaip meni
ninką, Elenos Vasyliūnienės 
korespondenciją, pavadintą 
“Kun. Valavičiaus koncer
tas”, kurioje,, tarp kitko, ra- 
roma:

“Kun. Valkavičius, Marlbo
ro, Mass., Šv. Mato bažny
čios administratorius, suren
gė koncertą savo bažnyčioje. 
Prisirinko jo draugų, pažįsta
mų iš įvairių vietovių: Cam
bridge, Hudson, Worcester, 
Brockton, Connecticut. Kon
certas buvo neįprastas ir to
dėl įdomus. Tas pats asmuo 
buvo dainininkas — barito
nas ir smuikininkas. Vargo
nais jį palydėjo William Nie- 
rintz, First Congregational 
bažnyčios vargonininkas.

Programa buvo spausdin

biams ir biednuomeni, bet ir tautai kaipo tokiai. Jis reikš 
susiaurinimą reikalingų daiktų gaminimo ir patarnavimų už 
daugiau kaip 150 bilijonų dolerių per metus”. '

Prie šio gana vaizdingo prezidento Fordo pateikto 
biudžeto apibūdinimo mažai ką bereikia pridėti. Jis yra 
pagrįstas klasiniais kapitalo naudai reikalais, jis nežmoniš
kas, jis visą krizės naštą suverčia ant liaudies pečių, jis 
reiškia didesnius pelnus turtuoliams ir bizniams, jis 
prieštarauja geriausiems tautos interesams.

Kaip ir buvo mūsų pabrėžta, komentuojant prezidento 
Fordo pranešimą Kongresui, mūsų ponasv prezidentas, 
kirsdamas ir mažindamas lėšas įvairiausiems socialiniams 
projektams, savo biudžete siūlo ginklavimosi militarizmo 
reikalams lėšas padidinti visais 10 bilijonų dolerių!

ta , plati ir davė paaiškinimų 
apie kiekvieno veikalo auto
rių ir kas šiam veikalui yra 
būdingesnio.

Dainos ir giesmės buvo 
atliekamos originaliose kal
bose ir kiekvienos buvo duo
tas angliškas vertimas. Tiek 
pastabas, tiek vertimus pa
darė pats kuri. Valkavičius.

Reikia sveikinti kunigą 
Valkavičių ir džiaugtis, kad, 
gyvendamas toli nuo lietuvių, 
jis randa būdų ir reikalo savo 
veiklą plėsti ir Lietuvos var
dą kelti svetimųjų tarpe. Gai
la, kad svetimieji turi šį 
nepaprastai gabų kunigą, o 
mūsų lietuviškose parapijose 
jam nėra vietos. Savo neišse
miama energija kunigas Val
kavičius atstoja kelis žmo
nes.”

Kiek mums žinoma, kun. 
Vincas Valkavičius lankėsi ir 
savo tėvų gimtinėje — Tary
bų Lietuvoje.

NUSIVYLĖ SAVO 
NAUJUOJU
IŠGANYTOJU

Dar taip neseniai Amerikos 
lietuvių reakcinėje spaudoje 
rusas Solženicynas buvo gar
binamas ir savo skaitytojams 
vaizduojamas ne tik mūsų 
lietuvių, bet viso pasaulio 
naujuoju išganytoju. Jis išve- 
siąs mus iš “komunizmo ne
valios”.

Bet dabar toje pačioje 
spaudoje jau matosi naujuoju 
išganytoju didelis nusivyli
mas. Pasirodo; kad pats Sol
ženicynas savo galybe nepa
sitiki. Antai, pasak Chicagos 
menševikų ir Kanados kleri
kalų, jis prancūzų savaitraš
čio “Le Poinf'korespondentui 
pareiškęs:

“Vakarų pasaulio sukurta
jai civilizacijai gresia sunaiki
nimas. Pasidavę materializ
mui Vakarai nebenori1 aukotis 
dėl laisvės, visurd eidami į 
kompromisus ir dėlto jokios 
politinės ar karinės kombina
cijos nebeišgelbės Vakarų 
nuo komunizmo prarajos.”

Goodbye, kaput kapitaliz
mui! Jokios politinės ar kari
nės jėgos nebesulaikys komu
nizmo laimėjimo!

Jau jeigu “Naujienų” ir 
“Tėviškės Žiburių” redakto
rių pats išganytojas tokioje 
beviltėje ir desperacijoje, 
kur dabar jiems išeitis?

Tiesa, dar mes, jie sako, 
turime Kudirką, ale argi jį 
prilyginsi prie Solženicyno?! 
Net ir Sacharovas yra tiktai 
nykštukas.

VIS TAIKAUS 
SUGYVENIMO 
REIKALAIS

Gavome du leidinius. Vie
nas lietuvių kalboje, o kitas 
anglų;

Lietuvių kalboje 110 pusla
pių brošiūra “Taikos, saugu
mo ir bendradarbiavimo la
bui”. Tai viskas apie 1975 m. 
liepos 30 — rugpiūčio dieno
mis įvykusią saugumo ir ben
dradarbiavimo Europoje kon
ferenciją. Brošiūros tikslas 
— supažindinti plačiasias lie
tuviškas mases su tuo istori
niu įvykiu ir jo pasiekimais.

Antras leidinys — “Infor
mation Bulletin”. Jį išleido 
“Soviet Committee for Euro
pean Security and Coopera
tion”. Jo tikslas supažindinti 
angliškai skaitančias pasaulio 
mases su Tarybų Sąjungos 

politika ir nusistatymu de- 
tentės klausimu. Jame ran
dame, tarp kitų, ir straipsnį 
“The Russian Orthodox 
Church and European Securi
ty”. Tegu angliškasis pasau
lis žino, kad ir ortodoskų 
bažnyčia pritaria detentei, 
dalyvauja kovoje už taikų 
sugyvenimą ir pasaulinę tai
ką.

IR DŽIAUGIASI,
IR NETIKI

Bostono menševikų laikraš
tis didelėmis raidėmis pirma
jame puslapyje garsiai sušu
ko: “Braška Europos komu
nistų vienybė”. Girdi, “Vaka
rų Europos komunistai neno
ri paklusti Maskvai ir for
muoja savo politinę liniją, 
artimesnę demokratijai”.

Bet tuo savo džiaugsmu, 
matyt, pats laikraščio redak
torius netiki. Nes ten pat, 
giliai atsidusęs, jis sako: “Bet 
gal tai yra tik komunistų 
taktikos klausimas, nekeičiąs 
jų ideologinių principų”.

Jeigu Sonda netiki, kad iš 
tikrųjų ta vienybė braška, tai 
kam mulkina savo nelaimin
gus skaitytojus, šaukdamas, 
kad ji braška?!

KOVA SU JAUNUOLIŲ 
NUSIKALTIMAIS VISUR

Šioje šalyje, kaip visiems 
gerai žinoma, viena svarbiau
sių ir sunkiausių socialinių 
problemų, yra mūsų jaunime 
iki labai pavojingo laipsnio 
iškilę nusikaltimai. Ypatingai 
nepilnamečių nusikaltimus 
didina siautėjanti šalyje kri
zė. Tai visi pripažįsta.

Nuo šios problemos nėra 
laisvi ir socialistiniai kraštai. 
Su nepilnamečių nusikalti
mais susiduriama ir Tarybų 
Sąjungoje. Tuo klausimu 
skaitome įdomų straipsnį 
žurnale “Komunistas” (1975. 
11). Straipsnis pavadintas 
“Ryžtingiau kovokime su ne
pilnamečių nusikalstamu
mu”. Rašo A. Kairelis, Lietu
vos TSR prokuroras. Straips
nyje sakoja:

“Tarybų Sąjungos Komu
nistų partija savo Programo
je iškėlė uždavinį užtikrinti 
griežtą socialistinio teisėtu
mo vykdymą, išgyvendinti 
bet kokius teisėtvarkos pa
žeidimus, likviduoti nusikal
stamumą, pašalinti jį suke
liančias priežastis. Spren
džiant šį uždavinį, svarbią 
reikšmę turi jaunimo auklėji
mas. Partijos ir vyriausybės 
nutarimuose pabrėžiama, 
kad kova su antivisuomeni
niais reiškiniais jaunimo, ne
pilnamečių tarpe yra ne tik 
teisingumo organų, bet visų 
partinių, visuomeninių orga
nizacijų, kiekvieno darbo 
žmogaus reikalas.

Bendrų pastangų dėka, ko
vojant su nepilnamečių ne
priežiūra ir nusikalstamumu, 
pasiekti kai kurie teigiami 
rezultatai. Lietuvoje nepilna
mečių padarytų nusikaltimų 
skaičius, pradedant nuo 1966 
metų, turi tendenciją mažėti. 
Per šį laikotarpį nusikaltimų 
skaičius sumažėjo 11,4 proc., 
o jų lyginamasis svoris tarp 
visų išaiškintų nusikaltimų 
nukrito nuo 12,3 proc. iki 9,6 
proc. Mažėja taip pat ir koefi
cientas 10-čiai tūkstančių 14- 
17 metų amžiaus gyventojų. 
Tačiau negalima teigti, kad 
nepilnamečių nusikalstamu
mo mažėjimo procesas yra 
visiškai nuoseklus. Pernai 
buvo užregistruota daugiau 
nepilnamečių padarytų nusi
kaltimų, negu 1973 metais, 
daugiau paauglių buvo pa
traukta baudžiamojon atsa-. 
komybėn. Padaryta daugiau 
sunkių, pavojingų visuome
nei nusikaltimų, išaugo gru
pinis nepilnamečių nusikal
stamumas, įvyko kai kurie 
kiti nepageidautini poslinkiai 
nusikalstamumo struktūroje.

Kai kurie nepilnamečių nu
sikalstamumo rodikliai nege
rėja ir šiemet, tebėra daug 
neišspręstų problemų, dėl ko 
visos atitinkamos žinybos bei

Vilnius, naujasis Lazdynų rajonas, loiumoje — Kylantis
Lietuvos televizijos bokštas. A. Purlio nuotr.

APIE LIETUVOS MIŠKŲ KETURKOJUS GYVENTOJUS

PRIE DIDELĖS GIRIOS
Nuo seno žinoma, kad ge

riausias vaistas nuo žmogų 
varginančio, vis stiprėjančio 
gyvenimo tempo — poilsis 
gamtoje, kur mažiau triukš
mo, grynesnis oras ir van
duo. Keletas valandų saulės 
ir oro vonių — nuostabusis 
energijos šaltinis, kurio pa
kanka visai darbo savaitei.

Išties, visais metų laikais, 
atėjus poilsio dienoms, nie
kur taip gerai nepailsiu, kaip 
gamtoje. Senokai pasibaigė 
rudeninis spalvų paradas, o 
vis dar negaliu pamiršti ga
lingų, šakotų ąžuolų Dūkšto
se, lyg kanapės lieknu pušų 
Labanoro girioje ar tėviškės 
galulaukės beržo, prie kurio 
visuomet traukia prisiglaus
ti, kaip prie mylimo žmogaus 
krūtinės.

Beveik kiekvieną kartą 
gamtoje sutinku girios gy
ventojus — žvėris. Daug ma
lonių pasimatymo akimirkų šį 
rudenį ir prasidėjus žiemai 
dovanojo briedžiai, elniai', 
stirnos, šernai miškuose prie 
Maišiogalos, Molėtų, Šalči
ninkų, Varėnos. Bartkuškyje 
gi šėriau stumbrus.

Daugiau kaip po 200 metų 
— 1969 metų rudenį į Lietuvą 
jie vėl sugrįžo. Monterį ir 
Modą svetingai priglaudė Pa
nevėžio rajono Pašilių miš
kas. Po to vienas stumbras į 
Lietuvą atklydo pats. 1970 
metų pavasarį buvo atvežti 
dar šeši. Gimus keliems jau
nikliams, 1972 metų pabaigo
je Naujamiesčio valstybinis 
medžioklės ūkis stumbrų tu
rėjo jau šešiolika.

Gamtos mylėtojų rūpesčiu 
atskirtus jauniklius pasitiko 
Širvintų rajono Kertušos eže
ro apylinkių vešliosios pie
vos. Ten kurį laiką pasiganę, 
stumbriukai nukeliavo į VI. 
Žvirblio kolūkio pievas, o 
žiemojo jau Puškino kolūky
je. Pernai metų rudenį, apke
liavę Musninkus, Kernavę, 
“Kaimyno” kolūkio valdas, 
apsistojo Hidromelioracijos 
technikumo mokomojo ūkio 
laukuose. Čia, gražioje liek
nų, aukštų medžių, apsupan
čių didelį žiemkenčių plotą, 
užuovėjoje dabar juos šeria 
Širvintų valstybinio medžio
klės ūkio medžioklės žinovas 
Edvardas Turba.

Pridėję pilną maišą pašari
nių burokų, įpylę pusmaišį 
kombinuotų pašarų, “emka” 
nukakome pas naujakurius. 
Įprastoje maitinimo vietoje 
stumbrų nebuvo, todėl, jų 
“šefas” keliskart garsiai pyp
telėjo. Apžiūrėjome šėrimo 
vietą: šviežios pėdos nuvedė į 
mišką. Matydamas, kad šei
mininkas, beieškodamas žvė
rių nė kiek nenusimena, su
pratau, kad pasimatymas ti- 

organizacijos privalo suakty
vinti savo darbą.

Mūsų šalyje pagrindinė ko
vos su nusikalstamumu kryp
tis yra auklėjamasis darbas. 
Šiam darbui skiriama vis 
daugiau dėmesio, tačiau as
menims, kurie grubiai pažei
džia socialistinio bendrabūvio 
taisykles, vengia visuomenei 
naudingo darbo, padaro vi
suomenei pavojingus nusikal
timus, taikomos ir represinės 
priemonės.”

krai įvyks.
Kai išlindome vėl į lauką — 

penki juodi “mėsos kalnai” 
slankiojo apie motociklą ir 
uostinėjo atvežtas “lauktu
ves”. Visų drąsiausias — vie
nintelis patinas, vardu Giri
nis, jau kėsinosi pats atrišti 
maišą. Kai priartėjome prie 
žvėrių, jų žvilgsniuose stebė
jau nebylų įsakymą: “Atiduo
kite greičiau burokus, ko del- 
siate?!”

Su šitokiu apetitu ir gau
rais — žiemos nebaisios. Iš 
pažiūros stumbrai atrodo lė
ti, nerangūs, gremėzdiški. 
Tačiau iš tikrųjų tai vikrūs, 
greiti ir stiprūs žvėrys. Pa
buvus prie jų ilgiau, susifor
muoja malonus, ilgai neišdil- 
stantis įspūdis.

Kai reta pirmojo žiemos 
mėnesio viešnia — saulė jau 
leidosi už horizonto, palikau 
gražios gamtos, stumbrų, 
gandra lizdžių ir malonaus 
būdo žmogų — Edvardą Tur- 
bą, gyvenantį Sketerių kai
me, prie didelės girios.

Romualdas Šimkūnas

IŠ LAIŠKŲ
Gerb. A. Bimba,
* Jūs nustebsite gavę nuo, 
manęs laišką, nes jau senas 
laikas kaip mums teko susira
šinėti. Manau, kad mano jau
nystės draugo galbūt ir gyvo 
nebėra, nes jis už mane pus
tuziniu metų senesnis. Ra
šiau jam laišką, bet atsakymo 
nebegavau.

Savo kukliame archyve ra
dau Jūsų laišką iš 1969 m. 
sausio 16 dienos, kuriame 
apgailestavote, kad jums bū
nant Lietuvoje neteko asme
niškai su manimi susitikti.

Dabar tas viskas užmiršta. 
Iškyla kitas, svarbesnis rei
kalas. Noriu iš Jūsų, gerbia
mas drauge, sužinoti apie 
Petro Šolomsko likimą. Man 
labai svarbu, nes esame buvę 
nuoširdūs draugai.

Mano su Petru susirašinėji
mas nutrūko dėl susilpnėjimo 
mano sveikatos. Pereitais 
metais turėjau dvi po viena 
kitos svarbias operacijas. Dė
ka gero chirurgo išlikau gy
vas.

Savo laiške iš 1968 m. esu 
Jums rašęs apie savo atsimi
nimus, kurių turiu begales, 
nes baigus aukštąjį mokslą 
teko pabuvoti visuose pen
kiuose kontinentuose. 1916 
m. Šveicarijoje teko asmeniš
kai susitikti su Leninu. Vė
liau, 1920 metais, su gausin
ga grupe iš įvairių tautybių 
nuvykome į jaunutę Tarybų 
šalį, kada teko dar porą kartų 
susitikti Leniną.

Buvau nusiminęs, kad dėl 
silpnos sveikatos nebespėsiu 
surašyti savo atsiminimus., 
Dabar jaučiuosi pajėgesnis. 
Beveik jau įpusėjau į savo 
įdomius ir vertingus atsimini
mus. Už pusmečio tikiu juos 
baigti surašyti.

Tai tiek šiuo tarpu.
Su pagarba,

A. Tekorius
Lietuva

Nuo Redakcijos: Mūsų Pe
tras tebėra gyvas. Deja, jo 
sveikata labai labai susilpnė
jusi.
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KODĖL IR KAIP PRIEŠ 200 METŲ 
GIMĖ JUNGTINES VALSTIJOS?

ISTORINIAI BRUOŽAI

A. BIMBA

(Tęsinys iš praeito numerio)

DABAR pažiūrėkime, kas tuo tarpu dėjosi įvairiose 
kolonijose. Massachusetts Kolonija jau buvo pilnai 

pasiruošus atviram karui su Anglija. Ji jau turėjo su
organizavus Saugumo ir Apsirūpinimo Komitetus (Com
mittees of Safety and Supply), išlavinus grupes milici- 
jantų ir prisigaminus parako ir ginklų.

Pradžioje 1775 metų Pennsylvanijos seimelis instruk
tavo savo delegatus balsuoti prieš nepriklausomybę: “Mes 
griežtai jums įsakome, kad jūs, varde šios kolonijos, turi
te nesutikti ir visai atmesti bet kokius pasiūlymus, jeigu 
tokie pasiūlymai būtų padaryti, kurie būtų priežastimi 
arba vestų prie atsiskyrimo nuo motinos šalies, arba pa
keistų valdžios formą.”

Kvakeriai laikė konvenciją ir nutarė: kadangi Dievas 
paskiria ir tvarko karalius ir valdžias, tai kolonįstai ne
privalo priešintis Dievo valiai. Jie išreiškė didelį pasi
piktinimą tokiais raštais ir žygiais, kurie veda prie at
siskyrimo nuo Britanijos.

Bet tų pačių metų gegužės 20 d. buvo Philadelphijoje 
sušauktas milžiniškas masinis susirinkimas, kuriame, sa
koma, dalyvavo per septynius tūkstančius žmonių. Susi
rinkimas vienbalsiai pasmerkė kolonijos seimelio poziciją. 
Šio masinio susirinkimo įtaka buvo tokia didelė, jog bir
želio 18 dieną buvo atlaikyta specialė kolonijos konvenci
ja, sušaukta apsvarstymui Amerikos nepriklausomybės 
klausimo. Po šešių dienų diskusijų, konvencija pasisa
kė už nepriklausomybę. Bet tik 1776 metų birželio 14 
dieną Pennsylvanijos delegatai buvo paliuosuoti nuo tų 
instrukcijų ir paskui dauguma jų balsavo už nepriklau
somybę.

Maryland Kolonijos seimelis 1775 metų gegužės 21 
dieną užprotestavo prieš visus žygius, kurie vestų kolo
nijas prie atsiskyrimo nuo Britanijos. Bet birželio mėne
sį, vadovaujant Samuel Chase ir Charles Carroll, buvo 
sušaukta visa eilė masinių susirinkimų, kurie vienbal
siai pasisakė už kolonijų vienybę ir pasmerkė tuos, kurie 
nori Marylandą atskirti nuo kitų kolonijų. Pasekmės šito 
masinio spaudimo buvo tokios, kad birželio 28 dieną Ma- 
rylando delegatai Kongrese buvo įpareigoti balsuoti už 
nepriklausomybę.

šitie įvykiai šiose dviejose kolonijose aiškiai parodė, kad 
revoliucijos reikalas yra masių reikalas, kad paprastieji 
žmonės sudaro varomąją revoliucijos jėgą.

Tuo tarpu dar mėnesis prieš ginkluotą susikirtimą prie 
Concordo, Virginijos konvencijoj, kuri susirinko mieste 
Richmond, savo karštoje prakalboje Patrick Henry pra
našiškai šaukė:

“Po teisybei karas jau prasidėjo. Sekama audra, kuri 
atsiaus pas mus iš šiaurių, atneš į mūsų ausis žvangan
čių ginklų susikirtimą. Mūsų broliai jau karo lauke. Kodėl 
mes nieko nedarome čionai? .. . Ar gi gyvenimas yra toks 
brangus, }arba taika tokia saldi, jog reikėtų pirktis retežių 
ir vergijos kaina? Nedaleisk prie to, Visagalis Dieve! Aš 
nežinau, kokį kelią kiti pasirinks, bet kas liečia mane, tai 
duokite man laisvę, arba duokite man viirtį!”

Dar nei 1775 metais amerikiečių vadų dauguma neno
rėjo visai skirtis su Britanija. Dickinson ir kiti argu
mentavo, kad dar reikia prašyti Britanijos vyriausybės 
nuimti nuo jų skriaudas. Tik Samuel Adams ir jo vien
minčiai griežtai statė klausimą visiškos, pilnos nepri
klausomybės. Deja, jie buvo didelėje mažumoje. Todėl 
buvo parašyta ilga peticija ir laukta karaliaus malonės. . . 
Bet karalius George III visai nebeprisileido amerikiečių 
pasiuntinio su prašymais. Jis paskelbė amerikiečius su
kilėliais ir išdavikais, kuriuos reikia begailestingai su
triuškinti.

Karas prieš Amerikos Kolonijas buvo Britanijoj labai 
nepopuliarus. Karalius ir jo ministerija nutarė j ieškoti 
užsienyje samdytų kareivių. Pirmiausia kreipėsi prie 
Rusijos valdžios, prašydami 20,000 kareivių numalšini
mui amerikiečių. Bet Rusijos valdžia prašymo neišpildė. 
Tada buvo atsikreipta prie įvairių Vokietijos kunigaikš
čių su ta pačia propozicija. Čia pasisekė nusamdyti 20’- 
000 vokiečių .kareivių, gerai lavintų ir prityrusių karuose.

Šitas George III elgęsis, be abejo, greitai atidarė akis 
tiems amerikiečiams, kurie dar svyravo ir tikėjo kara
liaus malonei.

1775 metų balandžio 18 dieną generolas Gage su tūks
tančiu kareivių puolė Concordą ir Actoną, kur kolonistai 
turėjo pasidėję karo pabūklus. Įvyko pirmas ginkluotas 
susikirtimas ir pradžia Didžiosios Revoliucijos. Kai 1775 
metais susirinko Antrasis Kongresas, karas jau virė, Re
voliucija maršavo pirmyn!

Dabar revoliucijonierių obalsiai buvo:
“Mes verčiau mirsime kaire, negu būsime pakarti kaipo 

sukilėliai.”
“Pasyvus pasidavimas yra klaida. Vietoje kentėti prie

spaudą, jai priešintis garbė. Vietoje palikti Dievui skriau
das atitaisyti, mes turime naturalę teisę patys jas nu
šluoti!”

Be to, ideologiniam masių ir vadų paruošimui prie ne
priklausomybės, labai svarbų vaidmenį suvaidino Tomo 
Paine brošiūra Common Sense (“Blaivus Protas”), kuri 
buvo išleista 1776 metų sausio mėnesį. Jos buvo išplatinta 
100,000 kopijų ir pasiekė visas kolonijas. Paine karalių 
išvadino “galvažudžių vadu” ir pareiškė, kad atėjo laikas 
Amerikai skirtis su Anglija. Masės suprato Paine obalsį.

♦ ♦
♦

PRIE nutraukimo visų ryšių su Britanija ip pasiskel- 
bimo Amerikos Kolonijų nepriklausoma šalimi bu

vo prieita labai laipsniškai. Kitaip ir negalėjo būti. Tai 
juk nebuvo tik tam tikro formalumo atlikimo žygis, bet 
žygis, kuris reiškė, iš vienos pusės, sunkų, kruviną karą, 

iš kitos pusės—įvedimą į žmonių ir tautų santykius naujo 
supratimo ir naujos pasaulėžiūros. Todėl nereikia nei ste
bėtis, kad šituo klausimu Revoliucijos vaduose nebuvo 
vienodumo, atsirado svyravimų ir abejojimų. Daugelis, 
taip sakant, turėjo subręsti ir subrendo tik pačioje įvykių 
audroje. Kai kuriems karaliaus valdžios žygiai nebepali
ko pasirinkimo. Karaliaus valdžia paskelbė amerikiečius 
sukilėliais ir pradėjo prieš juos kruviną karą, iš pasalų 
užpuldama. Istorija skubinosi taip, kaip 1941 m. birželio 
22 diena Hitlerio barbariškoms gaujoms įsiveržus Sovietų 
Sąjungon arba tų pačių metų gruodžio 7 d. japonams už
puolus Pearl Harbor. Nusistatymai ir pažiūros keitėsi 
dienomis, o ne metais ar dešimtmečiais, kaip kad esti ra
miais laikais. Washingtono ir kitų vadų svyravimas atsi
skyrimo klausimu, arba net iš karto griežtas užginČiji- 
mas tendencijos skirtis 'bei griežtai priešintis, nei kiek ne
atima nuo tų vadų didumo^Svarbiausias klausimas yra: 
kur jie galų gale nusvyro ir kaip jie paskui laikėsi? Nu
matymu istorinių įvykių eigos, atsidavimu paruošime ko
lonijų liaudies atsiskyrimui ir kovai už nepriklausomybę, 
be abejonės, Samuel Adams buvo iš visų Revoliucijos va
dų pirmutinis; entuziazmu ir pajėgumu suformuluoti 
obalsius ir uždegti liaudį .kovos dvasia, Tomas Paine ir 
Patrick Henry neturėjo sau lygių. Betgi atsidavimu pa
čiam Revoliucijos karui, pasiryžimu jį privesti prie pil
nos pergalės, pačiu karo vedimu Jurgis Washingtonas 
stovėjo visų pryšakyje; pasaulio simpatijos ir paramos 
laimėjimu tarptautinėje diplomatijoje nei vienas kitas va
das negalėjo susilyginti su Benjaminu Franklinu. Tomas 
Jeffersonas būtų pasilikęs Amerikos istorijoje nemirtinu, 
jei tik Nepriklausomybės Deklaraciją tebūtų parašęs. Va
dinasi, kiekvienas vadas atsižymėjo savo ypatingoje sri
tyje.

North Carolina buvo pirmutinė kolonija, kuri 1776 me
tų balandžio 14 dieną oficialiai pritarė išrišimui kolonijų 
skundų pagelba atsiskyrimo ir autorizavo savo delegatus 
prisidėti prie kitų delegatų dėl nepriklausomybės paskel
bimo. Bet Virginia instruktavo savo delegatus pasiūlyti 
Kongresui paskelbti nepriklausomybę. Birželio 7 dieną 
(1776 m.) Lee pasiūlė Kongresui rezoliuciją, “kad šios 
Suvienytos Kolonijos yra, ir teisingai turėtų būti, laisvos 
ir nepriklausomos valstijos.” Massachusetts Kolonijos de
legatas John Adams įnešimą tuojau parėmė. Kongresas, 
savo daugumoje, matyt, dar svyravo ir Lee rezoliuciją 
nutarė oficialiai svarstyti liepos 1 4dieną. Tačiau, paten
kinimui kairiojo sparno, kuris buvo nusistatęs paskelbti 
nepriklausomybę be jokių atidėliojimų ir sykį ant visa
dos nuversti Britanijos viešpatavimą, Kongresas išrinko 
komisiją parašymui deklaracijos projekto. Komisija bu
vo sudaryta iš šių delegatų: Thomas Jefferson, John 
Adams, Benjamin Franklin, Roger Sherman ir Robert R. 
Livingston. Jeffersonui buvo pavesta parašyti deklara
cijos projektą. Jeffersonas parašė ir davė perskaityti 
Franklinui ir Adamsui. Šie pasiūlė keletą pataisymų bei 
pakeitimų, kuriuos Jeffersonas priėmė. Kongresui dekla
racija buvo perskaityta birželio 28 dieną. Liepos 1 dieną 
Kongresas paėmė svarstyti Lee įnešimą ir jį priėmė lie
pos 2 dieną. Gi Jeffersono parašyta if komisijos pasiūlyta 
deklaracija buvo priimta su pataikymais tik. liepos 4 dieną, 
ir tapo oficiale Nepriklausomybės Deklaracija, o liepos 
4 d. tapo oficiale Jungtinių Valstijų nepriklausomybės mi
nėjimo diena.

Nepriklausomybės Deklaracija tuojau buvo perskaityta 
“Washingtono armijai ir iššaukė nesuvaldomus aplodis
mentus karininkuose ir kareiviuose. Kaip tik spėjo už
dusę pranešėjai paskleisti deklaraciją po visą šalį, visur 
buvo sutikta su demonstracijomis ir buvo skaitoma mies
tuose ir kaimuose. Ji pridavė gyvybę ir įkvėpimą kiekvie
nam sekamam žygiui tikslą paversti atliktu faktu.”*

Nepriklausomybės Deklaracija** tikrai stebėtinas do
kumentas: stebėtinas ne tik tuomi, ką jis pasako, bet ir 
tuomi, ką jis tais laikais ir iki šių dienų atstovauja. Apie 
šį dokumentą knygynų lentynos užverstos knygomis. Dis
kusijos ir ginčai tebeina iki šių dienų. Tie ginčai nėra 
nei kiek šaltesni už tuos, kuriuos visam pasaulyje iššaukė 
kitas istorinis dokumentas, rašytas ir paskelbtas septynias 
dešimts dviem metais vėliau, tai yra, 1848 metų Komunis
tų Manifestas. Kaip vėliau šį dokumentą ir jo autorių 
Marksą, taip anksčiau Nepriklausomybės Deklaraciją ir 
jos autorių Jeffersoną iš visų pusių neigė, niekino ir bom
bardavo rūsčiais žodžiais, karštais, ilgais, • “mokytais” 
argumentais. Jų tikslai ir filosofija buvo tūkstančius 
kartų “atmesti,” “sukritikuoti” ir “nušluoti,” bet tiek pat 
sykių išliko gyvi ir dar prakilnesni. Tie kritikai jau se
niai palaidoti ir užmiršti dulkėtose knygynų lentynose, gi 
šių dokumentų autorių vardai skamba šiandien daug gar
siau, negu jų laikais.

Nepriklausomybės Deklaracija pirmu sykiu žmonijos 
istorijoje pareiškė, kad “visi žmonės yra sutverti lygūs” 
ir kad žmonių yra “teisė ir pareiga nuversti” jiems ne
patinkamą valdžią ir įsisteigti naują, kuri tikrai atsto
vautų ir gintų jų reikalus. Tas tiesa, kad už šitas teises 
daug pirmiau buvo kalbama daugelio šviesių protų. Fran- 
cūzijos pažangūs rašytojai daug pirmiau rašė apie tas na- 
turališkas žmogaus teises. Bet pirmu sykiu amerikiečiai 
pasiryžo už tas teises kovoti ir ant jų pamatų statyti šalį. 
Tos idėjos nuo popieros persikėlė į žmonių gyvenimą, 
tapo jų siekiamu idealu. Amerikiečiai ne tik pasiskelbė 
sau teisę nuversti seną valdžią ir įsisteigti naują, bet gin
klu rankoje nuvertė ją ir padėjo pagrindus naujai val
džiai. Didysis principas virto didžiuoju faktu.

Iš dausų filosofija nusileido ant žemės. Teorija prakti
koje pasidarė jėga, kuri supurtė iš pat pamatų visą se
nąjį pasaulį. Amerikos Didžioji Revoliucija virto įkvė
pimu ir žibintu visiems pavergtiesiems visam civilizuo
tam pasaulyje. Tai buvo pradžia pabaigos dieviškosios 
karalių galios. Prasidėjo žmonių valdymas paremtas'jų 
pačių sutikimu. Išaušo nauja gadynė!

Tai tokia buvo Nepriklausomybės Deklaracijoje pa
skelbtų ir kovos pagelba gyveniman pravestų Pirmosios 
Amerikos Revoliucijos kilniųjų idealų pasaulinė reikšmė. 
Paskelbėjai tų idealų ir kovotojai už juos pasistatė sau 
amžiną paminklą, įsirašė save į nemirtinus istorijos lapus.

*George E. Ellis: The Sentiment of Independence, Its Growth 
and Consumatlon.

♦♦Nepriklausomybės Deklaracija ištisai telpa šičš knygos pabai- 
go^e' (Būs daugiau)

JUOZAS ATKOČIŪNAS

Tu brangi, gimtine mano
i

Aš norėčiau nieko nejausti ir nematyti, 
Užmerkti mėlynas akis.
Bet kaip aš galiu užmiršt, gimtine mano, 
Kai viskuo tu man esi — ir siela, ir širdis.

Čia mano dienų takeliai numindžioti, 
Pakalnės žiedais nubertos ir miškai — 
Kuomet dar mažam nebuvo įprasta kentėti 
Nei viskuo dalintis tarp dviejų.

Ar aš džiaugiuos pavasario sienomis, 
Apstotas vargo kai kada ar aš verkiu, 
Tu man sava pilkume dienų pernykščių, 
Tu man sava ir metu patekančių žarų.

Mastau: praeigų kapai tik čia belikę,
Malonios dienos, tik čia tavo ramios naktys, 
Vieversių giesmė nuostabiai ryto spalvą pakeičia 
Ir vėl skambėdami kloniai man šneka.

Ir vėl rasų žaidimai akį veria,
Ir vėl darbų našta maloni ant pečių.
Tik už tai, kad viena esi, gimtine mano, 
Ir aš antros turėti negaliu!

PAS TOMO MANO ŽMONA
LEONAS STEPANAUSKAS
(Pabaiga iš praeito num.)

Kokia ji — Katia Manu?!
Sėdim prie arbatos stalo su 

Elizabeta Mann. .. Ji — ra
šytoja, žymi įvairių mokslo 
organizacijų veikėja. Ką tik
tai vėl atskrido iš Kaliforni
jos.

Elizabetai Nidoje buvo 
12—14 metų! Amžius, kai 
aplinka geriausiai įsime
na. . . Tai jos vaikystė. Apie 
Nidą ji kalba beveik iki ašarų 
susijaudinusi.

— Sakoma, kad Tomo Ma
no šeimoje vaikai galėjo da
ryti “ką norėjo”?! ... — sa
kau aš.

Į tokį klausimo formulavi
mą Elizabeta atsako:

— Mus auklėjo pati aplin
ka. Suprantate? . . Buvo kaž
kokie nerašyti įstatymai. . . 
Sakysim, niekada nebūtų 
man atėję į galvą eiti į tėvo 
kambarį, kai jis dirbo. . . O 
prie stalo galėjau ateiti ir 
atsisėsti jam ant kelių. . . Ir 
jis pasakodavo pasakas. . . 
Namuose su šventa pagarba 
žiūrėjom į vieną dalyką — 
darbą. Ir tai mus auklėjo. . . 
O dirbama buvo daug. Ir 
Nidoje. . . Atmenu, kaip vis 
klapsėjo motinos rašomoji 
mašinėlė. Net dabar — sapne 
— kartais ją girdžiu. Taip, tai 
vaikystė. . .

Pristigo kažkokios detalės. 
Elizabeta sako:

— Einam pas motiną. Pa
klausim!

Netenku lygsvaros. . .
Šiuose namuose niekada 

nesvajojau patekti į Katios 
Mann kambarį.

Pripratau prie didelės sve
tainės su vaizdu į Ciuricho

ežerą, kuris man primena 
Kuršių marias pro langą iš 
Tomo Mano namelio Nido
je. . .

Jau prieš dešimt metų su 
šventa pagarba žiūrėjau, 
kaip Tomo Mano žmona suka 
laiptų link, vedančių į antrą 
namo aukštą. . . Jei čia apa
čioje šeimyna sėsdavo prie 
stalo, priimdavo svečius, tai 
ten —“viršuje” — buvo dir
bama. . .

Štai dabar kopiame tais 
laiptais. . .

Niekuomet neužmiršiu, ką 
išvydau. . . Matau kaip senu
tė susikaupusi sėdi prie nedi
delio rašomojo stalo. . . Žvel
gia pro langą, kažkur į Ciuri
cho ežero tolumą. Po ranka 
popierius. . . Keletas tuščių 
lapų, tokių pilkšvų, ant kurių 
atspausdintas adresas, pa
vardė. Lygiai ant tokio pat 
popieriaus parašė daug laiškų 
ir man. . . “Frau Thomas 
Mann”. Ponia Tomas 
Mann. . . Taip užrašyta ant 
popieriaus. . . Ir šitaip ji at
sakinėja į šimtus savo vyro 
kūrybos bei gyvenimo tyrinė
tojų laiškų. . . Žinau, kad tie 
laiškai šilti, asmeniški, labai 
žmoniški. . .

Neužpyko ant mūsų už ra
mybės “drumstimą”.

Kažkaip nejučiomis kalba 
pakrypo į tai, kaip gi ji, 93 
metų moteris, taip stebėtinai 
ilgai išsaugojo jėgas, kūrybos 
galią. . .

Koks paprastas recep
tas! . . Nedaryti pačiam sau, 
savo “nuovargiui” nuolai
dų! . . Štai rytais pabudusi 
dar lovoje pusryčiauja. . .

Tačiau kartu su džiaugsmu 
sveikina dar vieną dieną, kuri 
jai “duota”. Paskui ryto tua
letas, kartais (vasarą) net 
maudyklė baseine prie na
mų. . . Pasivaikščiojimas. Ir 
beveik toks pat kaip paties 
Tomo Mano dienos ritmas. . . 
Sėda prie stalo, dirba. Tiesa, 
dabar be skubos. . . Užtat su 
pilnu dėmesiu. Paskui į mies
tą važiuoja, “apsiperka” (kas 
nors palydi). “Aš negalvoju 
apie galimas blogybes, susie
tas šu didoku amžiumi. . . 
Tiesiog džiaugiuosi, kad ge
rai matau, girdžiu. . .” Ir čia 
pat šelmiškai pasakoja, kokia 
bėda, jei namuose kas nors 
“negirdi”. Taip buvo, pavyz
džiui, su Tomo Mano leidėjo 
S. Fišerio žmona. . . Ji mėg
davo eiti į teatrą su vyru, 
nors pati jau blogai girdė
jo. . . Vieną kartą, vos nusi
leidus uždangai, dar tyloje 
nepaprastai garsiai savo vy
rui suriko: “Vaidinime nebu
vo problemų! Ar ne, pa
pa?”. . . Pusė salės sužiūro 
senutė pasakoja ir juokia
si. . .

Katios Mann kambaryje 
kabo dvi nuotraukos: jos ir 
proanūko. . . Elizabeta rodo 
jas ir sako, kad abiejų — 
prosenelės ir mažo vaikaičio 
— žvilgsniai vienodai smal
sūs. Taip, gyvenimas nesu
stoja. Kartos pasikeičia. Bet 
kokia didelė laimė gauti iš 
vadinamųjų “vyresniųjų” to
kį nenugalimos žmogiškos 
energijos pavyzdį!

Pasakysiu, kad aš asmeniš
kai labai džiaugiuosi, kad Lie
tuva išsaugojo ir puoselėja 
garsaus rašytojo — humanis
to Tomo Mano namelį Nidoje. 
Jaunimas ten gali daug ko 
pasisemti. . . Memorialinis 
muziejus paskatina giliau su
sipažinti su šiuo rašytoju, 
kurio tiek kūryba, tiek gyve
nimas — geri pavyzdžiai kaip 
gyventi ir dirbti.

Jog Tomo Mano šeima jau
čiasi dar ir šiandien susieta 
su Lietuvos Nida, rodo poeto 
našlės pasakojimai. . . Nepa
miršiu, kaip senutė paėmė 
voką su Nidos namelio atvaiz
du (Tarybų Lietuvos leidi
nys) ir ant jo užrašė tokius 
žodžius:

“Katia Mann. Su draugiš
kiausiais linkėjimais muzie
jaus lankytojams.”

Autografą, aišku, perda
viau Nidai.

O čia, Kilchberge ant Ciuri
cho ežero kranto, gyvenimas 
prasmingai teka toliau.

Leonas Stepanauskas 
Šveicarija

Dar vis nepajėgia

Aldo Moro
Roma. — Kol kas Krikščio

nių Demokratų Partijos va
dui Mr. Moro nepavyksta 
sudaryti Italijos koalicinės 
valdžios. Jo pasitarimai su 
Socialistų partijos vadais dar 
vis neduoda teigiamą rezulta
tų. O jis yra pareiškęs, kad 
jokios koalicijos su komunis
tais jis neprisileis.

Madison, Wise. — Už 20 
mylių nuo čia į pietus Natio
nal Wildlife Federation nu
pirko 150 akrų plotą priglau
dimui ir gelbėjimui nuo išny
kimo plikagalvių erelių. Jų 
nebedaug yra šioje šalyje 
belikę.



4-tas puslapis

1952 metais Paul Robesonas su Pasaulinės Taikos Ta
rybos jam suteikta Taikos premija rankose.

Menininkas — kovotojas
Po ilgos ir sunkios ligos 

Philadelphijoje ligoninėje 
sausio 23 d. iš gyvųjų tarpo 
išsiskyrė žymus pasaulinio 
garso aktorius, dainininkas, 
kovotojas, komunistas Paul 
Robeson. Mirė vos sulaukęs 
77 metų amžiaus. Darbo liau
dis neteko savo sūnaus, gam
tos apdovanoto didele drąsa, 
ryžtu, energija ir nepaprastu 
talentu.

Kai velionis buvo dar jau
nas vyras ir lankė universite
tą, jis buvo pirmaeiliu spor
tininku (futbolininku). Iš mo
kyklos išėjęs tapo aukščiau
sio lygio aktoriumi ir daini
ninku. Bet tiktai tuo jis nega
lėjo pasitenkinti. Jis buvo 
juodosios rasės sūnus. Jis 
matė ir patyrė pats visokią 
rasinę diskriminaciją. Nors 
ne vieno jo karšto pasekėjo 
jis buvo perspėjamas, kad 

ELEN NIJT

Keliai
Aš stoviu čionai, kur iškilus kalva — Lasnamiagi. 
Driekias vakaro žaros raudonos.
O, mėlyni vėjai laisvieji
Ir debesys, plaukiantys mano plaukais!
Nors vakaras, bet netamsu.
Kaip venos, nešiojančios kraują, 
Iš čia, iš plakančios žemės širdies, 
Iš po kojų šakojas ir srūva keliai.
Įsitempė raumenys mano.
Aš visa — lyg starto bėgikė. 
Iš čionai tais keliais tolumon
Bėgs mano troškimai ir viltys:
Ir imti, ir jaust, ir pažint!
Ir dalyt, atiduot!
Pro šalį prabėgantys miestai —
Ir Talinas, Tartu, ir Narva,
Ir Sirgala, Kunda!
Fabrikų kaminų
Tie netylantys himnai raudoni
Įkvėpė man ir manosioms viltims 
Ištvermės ir narsumo.
Sirgala! Kunda!
Papėdėj ten banguoja
Žiburiai tarsi jūra.
Negeskite, mano dienų estafetės
Nušvitusios ugnys!
Tu žadini, žeme, kas dieną mane.
Ir kas rytą nubudus mąstau apie tavo miestus.
Ir takais, ir keliais, ir plačiom autostradom 
Aš bėgu.
O šalia su manim — šitas amžinas:
Jaust ir dalyt, atiduot!
Judėjimo greitis —
Ir traktoriaus gausmas,
Mašinų ūžimas, ir traukinio ratų daina!
Ir poilsio mielos minutės
Prie melsvų ežerų
Ir prie ošiančios jūros,
Kur tinklai atokaitoj džiūsta . . .
Mano žeme,
Auginanti beržus baltuosius,
Pavėsingus eglynus,
Pakelės šermukšnius,
Tu kas dieną spalvas savo uogų,
Ošimą šakų
Ir samanų žalią švelnumą
Dovanoji man dosniai.
Tavo jūra gaivina mane
Ir smulkmenų dulkes nuplauna.
O tavo gamyklos, jų himnai raudoni
Saukia į startą mane, —
Šiuo ritmu bėga mano širdis . . .

Iš estų kalbos
Išvertė Eugenijus Matuzevičius

įsivėlimas į politiką, tapimas 
taip pat ir kovotoju, aktyvis
tu ne tik už savo rasės, bet 
visos žmonijos šviesesnį ryto
jų, pakenks jo kaip aktoriaus 
ir dainininko karjerai, jis ne
paisė, jis tapo kovotoju, pa
prastosios darbo liaudies 
nuoširdžiausiu užtarėju, bi
čiuliu ir draugu. Tiesa, už 
politinę kovą ir veiklą jis 
susilaukė iš valdančiosios kla
sės ir jos agentų persekioji
mo ir diskriminacijos kaip 
aktorius ir dainininkas. Bet 
jokios jų pastangos išmušti jį 
iš pasirinktojo kovotojo kelio 
buvo veltui. Iki paskutinio 
atsidusimo jis pasiliko ištiki- 
mams savo idėjoms ir įsitiki
mams.

Paul Robesono atminimas 
pasiliks amžinas ne tik juodo
sios rasės, ne tik šios tautos 
ir šalies, bet visos žmonijos 
istorijoje.

Kaunas — stambus kultūrinis
Lietuvos centras

VYT. ALSEIKA, 
mūsų bendradarbis Vilniuje

Turistai, kurie apsilanko 
Lietuvos TSR sostinėje Vil
niuje, skuba aplankyti ir kitą 
didžiausią Lietuvos miestą — 
Kauną. Ir jame turistas įsiti
kina, kad tai miestas, kuris 
ne tik nepaprastai išaugęs 
pokariniu laikotarpiu. Čia 
išaugo ne tik gyventojų skai
čius (dabar daugiau kaip 
350,000), bet ir nauji miesto 
rajonai, ypač gi pramonė. 
Pakanka tik pasižvalgyti po 
tokį “Dainavos” rajoną ir. ,r. 
belieka išskėsti rankas: kur 
gi aš esu? Juk tai naujas 
miestas, nauji auto keliai, 
naujos pramonės įmonės, 
restoranai, parduotuvės, o 
prieš karą čia tebuvo plyni 
laukai. Dabar jau stebi vis 
labiau kylančius kalniečių ra
jono daugiaaukščius namus. 
Tai ir vėl naujas Kauno rajo
nas ir dar nesimato tam plėti- 
muisi galo. . .

Senieji kauniečiai, manau, 
dar prisimena Girstupio upe
lį, buvusią Tunelio gatvę, 
aišku, ir Ąžuolyną. . . .

Šis pastarasis mažai pasi
keitęs, bet tai, kas atsilanky
tų ties tuo Girstupio upeliu, 
netikėtų savo akims. Kiek 
naujų rajonų atsirado Kaune, 
kaip išsiplėtė senasis mies
tas, kiek tūkstančių studentų 
— busimųjų inžinierių vaikš
to po Politechnikos akademi
nį miestelį, kiek daug trolei
busų bei autobusų linijų zuja 
po “Dainavos” rajoną ir sie
kia tolimuosius Viliampolės 
ar Aleksoto priemiesčius. . .

Afrikos šokėjai pasirodo 
Kaune. . .

Žinoma, kultūrinio gyveni
mo pulsas labiausia jaučia
mas ne Kaune, bet sostinėje 
Vilniuje. Bet skaudžiai klystų 
tas, kas sakytų, kad Kauno 
kultūrinis gyvenimas — ap
miręs. Anaiptol. Jis labai 
gyvas.

Tiesa, dauguma lietuvių ra
šytojų, dailininkų, muzikų 
gyvena Vilniuje. Tačiau Kau
ne rasime eilę stiprių rašyto
jų, dramaturgų, kaip J. Gru
šą. Kaune kuria, savo paro
das rengia eilė dailininkų, 
savo Varpų muzika toli už 
Lietuvos ribų žinomi tėvas ir 
sūnus Kuprevičiai. Kauno 
teatrinis gyvenimas — labai 
platus, gyvas, išradingas. 
Antai dramos teatras savo 
pastatymais varžosi su Vil
niumi ar Panevėžiu, turi eilę 
gabių aktorių (Rūtą Staliliū
naitę, Genį, Balandytę). Kau
no muzikinis teatras, veikiąs 
senuosiuose valst. teatro rū
muose, išvystė plačią veiklą 
ir ypatingai Vyt. Blažiui va
dovaujant. Tai teatras, kuris 
sugeba įmantriai pastatyti ne 
tik lengvas operetes, bet ir 
operas, kantatas, net ir bale
tus.

Prieškariniais metais Kau
ne geriausiu atveju per me
tus įvykdavo ne daugiau kaip 
penki simfoniniai koncertai. 
O dabar? Kaunas turi pakan
kamai muzikiniai išprusintos 
publikos kad ir simfoniniam 
koncertui, pakanka muzikos 
mėgėjų ir pianistų, smuiki
ninkų, vargonininkų rečita
liams. Ne taip seniai Kaune 
viešėjo Japonijos garsusis šo
kėjų ansamblis iš Takarazu- 
kio miesto, Kauno sporto ha
lėje šoko Senegalo šokėjai. Ir 
vis. . . tūkstančiai žiūrovų. 
Tokių gastrolinių pasirodymų 
Kaune netrūksta per visus 
metus. Tai didelis skirtumas, 
kai palygini prieškarinius 
metus, tuos laikus, kai Kau
nas juk buvo ne antrasis 
respublikos miestas, bet sos
tinė, nors ir laikinoji.

Neono reklamos linksmai 
šviečia ir kviečia. . .

Netiesa, jei kai kurie turis
tai iš JAV imtų ir kalbėtų:

LAISVE

Na, tie Lietuvos miestai pa
skendę tamsybėse, ypač va
karo ar nakties metu. . . Ži
noma, ne tik Lietuvos, bet ir 
šiaip Europos miestuose dar 
nerasime amerikiečiams taip 
artimos, mylimos reklamos 
supratimą, todėl ii' neono 
šviesos čia retesnės. Bet štai 
tegul turistas pereina Kauno 
Laisvės alėjos visą tarpą nuo 
centrinio pašto iki vitražo 
muziejaus (buv. įgulos bažny
čios) ir. . . jis ras apie 50 
neono, šviesos reklamų. Jos 
praeivį kvies apsilankyti ne 
tik kavinėje “Orbitoje” ar 
“Tulpėje” (buv. Konrado), 
bet ir “Metropolio” restora
ne, visoje eilėje parduotuvių, 
kaip Galanterijos, vyriško ar 
moteriško trikotažo, kirpy
klose, ledų (ice cream) krau
tuvėse, kino teatruose ir ki
tur.

Visos tos vakarinės, nakti
nės šviesos liudys: dabartinis 
Kaunas stengiasi neatsilikti 
nuo modernaus miesto reika
lavimų. O kad Kaunas vis 
labiau modernėja, darosi vis 
daugiau linksmesnis, tai jau 
aiškus jo pažangos, pasaky
tume — net gerovės liudiji
mas. Kad Kaunas vis daugiau 
puošiasi, tai neabejotinas 
miesto dailininko Vytauto 
Krasausko nuopelnas.

V is labiau auga 
kultūrinis lygmuo

Žinoma, daugiausia džiugi
na ne išviršinė miesto išvaiz
da, bet ypač visa tai, kas ligi 
šiol pasiekta kultūros, pra
monės, transporto, buitinio 
aptarnavimo srityse.

O tų laimėjimų išties — 
daug. Juk Kaunas, tai Čiur
lionio muziejaus miestas. Vis 
daugiau turistų vyks į Kau
ną. Vis daugiau jų-j gėrėsis 
Kauno pažanga, bet nė vie
nas jų neišvyks nepamatęs 
Čiurlionio paveikslų. Jau 
greitu laiku didelį dėmesį 
atkreips praplėstas Literatū
ros muziejus, kuriam ener
gingai vadovauja M. Maci
jauskienė. Jau atidaryti Kip
ro Petrausko namai ir į juos 
skubės buvusio lietuvių ope
ros tėvo gerbėjai.

Galima tarti, kad Kaunas, 
tai busimųjų inžinierių kalbė. 
Juk Politechnikoje, A. Snieč
kaus vardo mokykloje, moko
si net daugiau 15,000 jauni
mo. Politechnikos įstaigas ra
sime įvairiose miesto dalyse 
— ir buv. Žemės banko rū
muose, ir buv. Pienocentre, 
ir buv. I universiteto rūmuo
se ir kitur. Už Aleksoto, ten, 
kur prieš karą buvo Karvelio 
Noreikiškių ūkis, dabar 
dunkso eilė didelių pastatų — 
tai Žemės ūkio akademija. O 
Ąžuolyne tebeveikia žymiai 
praplėstas Kūno kultūros in
stitutas, gi ’ anapus Neries 
upės — Viliampolėje — Vete
rinarijos akademija. Tai pa
grindinės aukštosios moky
klos Kaune.

Lankiausi visose jose ir vis 
stebėjaus, koks platus moky
mo užmojis, kaip plečiama 
mokymo bazė, siekiama tobu
lesnių priemonių. Savo ruož
tu, susipažinau su medicinos 
įstaigomis Kaune, ypač su 
Medicinos institutu ir Kauno 
klinikomis. Gerai žinojau, kas 
tose srityse buvo pasiekta 
prieškariniais, buržuaziniais 
laikais — tad juo labiau bu
vau nustebintas dabartiniais 
laimėjimais, užmojais.

Lankiausi buv. Smetonos 
rūmuose

Daugelį kartų apsilankęs 
Kaune, vis susidomėdavau 
senamiesčiu, tais pasikeiti
mais, kurie vyksta aplink 
senąją Rotušę. Bet pakeliui 
panorau pamatyti tuos rū
mus, kur daugelį metų valdė 
A. Smetona, kur rinkdavosi 

ministrai, buvo daromi 
sprendimai, kur ilgai buvo 
lošiama kortomis.

Dabar tie rūmai atrodo 
neišvaizdingi, kuklūs. . . . 
Juose įsikūrę Mokytojų na
mai. Apžiūrėjau istorinius 
kambarius, patyriau, kad 
daug kas pakeista, viskas 
dabar skirta švietimo tiks
lams. Juose būna ir filmo 
seansai.

O toliau jau tikrasis sena
miestis, su katedra, kur ran
di Maironio kapą, su buvusia 
rotuže (“Baltąja gulbe”), kur 
dabar veikią santuokių cere
monijos, orkestro garsams 
aidint.

Užėjus į paminklų restau
ravimo įstaigą ir iš jos vado
vo Kugevičiaus lūpų daug 
patyriau apie senųjų pastatų 
Kauno senamiestyje restau
ravimą, atnaujinimą, išgraži- 
nimą, pritaikymą kitiems 
tikslams. Jau aišku, kad po 
metų, kitų miesto aplinka 
aplink buvusią rotušę atro
dys visai kitaip, kad ji pradės 
traukti tūkstančius turistų.

Kauno apylinkės net 
primena Suomiją

Būdamas “senu vilniečiu” 
pavyzdžiu Kaunui ypatin
gai . . . vandens ir laukinių 
žvėrių. Juk štai Kaunas turi 
net dvi upes ir nuo 1959 m. 
savo Marias, jei ne jūrą, tai 
ištisus vandens baseinus. 
Juose gali ir meškerioti, ir 
maudytis, ir plaukioti laivais, 
laiveliais. Kauno apylinkės 
jau panašios į Suomiją. O 
Kauno, dar prof. Ivanausko 
įstaigtas zool. sodas taip išsi
plėtė, toks žavingas savo ap
linka, geru sutvarkymu, kad 
net norėtųsi prašyti įstaigų: 
būtinai vežkite turistus į tą 
sodą. . .

Per kelias savaites lankiau
si įvairiose Kauno įstaigose, 
dirbtuvėse, buvau ir IX for
te, ir Rumšiškėse buities mu
ziejuje, ir Viliampolėje, ir 
Žemės ūkio akademijos “ka
ralystėje”, ir “Trijų merge
lių” ar “Pasimatymo” gražio
se užeigose. Man buvo įdo
mūs ne tik trys Kauno teatrai 
(dramos, muzikinis ir lėlių), 
bet ir kauniškių muzikų, dai
lininkų veikla. O juk Kaunas 
turi ir puikias spaustuves, 
pasirodo plačiai skaitomi žur
nalai, kaip “Nemunas”.

Visi tie apsilankymai, pasi
kalbėjimai man suteikė išties 
daug ir gražios medžiagos. 
Atsivėrė spalvingas antrojo, 
dinamiškojo Tarybų Lietuvos 
miesto vaizdas, tikra panora
ma.

Tai, ką patyriau, kas mane 
stebino ar džiugino, manau, 
bus įdomu ir visiems “Lais
vės” skaitytojams ir ne tik 
Amerikoje, bet ir kitose šaly
se, net ir Lietuvoje gyvenan
tiems.

Nesugadintas ir 
nesusigadinęs

Washingtonas. — Kolum- 
nistas Jack Anderson sako, 
kad jis pravedęs apklausinė
jimą tarp Baltojo Namo žmo- 
nių-tarnautojų, kaip jiems at
rodo Gerald Fordas šiandien: 
Ar jo prezidentavimas dar 
nesugadino, arba ar jis pats, 
taip aukštai iš Atstovų Buto 
nario iškilęs į prezidentus, 
nepasipūtė, tai yra nesusiga
dino? Visų jų atsakymas buvo 
vienas: Prezidentas tebėra 
toks, koks buvo prieš 18 
mėnesių, kai prez. Nixonas 
pasodino jį į prezidento sostą. 
Jis tebėra toks pat papras
tas, visiems prieinamas ir 
darbingas, kokiu buvo būda
mas reprezentantu iš Michi- 
gano valstijos.

Tai, žinoma, didelis jam 
komplimentas. Tokios kalbos 
jį populiarina. O rinkimų me
tais tas labai svarbu.

Washingtonas. — Prezi
dentas Fordas turėjo savo 
sveikatos patikrinimą Beth
esda Naval Medical Center. 
Gydytojai jį suradę geriau
siame sveikatos stovyje,
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“Vilniaus ir Kauno
uždarytos bažnyčios”

Tai antraštė ant pirmutinio 
pusi., 1975 m. gruodžio 12 d. 
“Darbininke”

Antitarybinė spauda vis 
dar kartoja melą, kad Lietu
voje naikinamos bažnyčios ir 
persekiojami maldininkai.

Pokario metais, kada pa
lengvėjo susisiekimas su gim
tuoju kraštu, visa priešiškoji 
spauda ir jų šalininkai visaip 
baugino norinčius susisiekti 
su giminėmis, o prasidėjus 
kelionėms į Lietuvą, nebepa- 
sitenkino bauginimais, net 
represijas panaudojo.

Praeitais metais, kada 
spaudoje buvo paskelbta, kad 
L. Literatūros D-ja, ryšium 
su savo 60 m. jubiliejumi, 
ruošia net tris ekskursijos į 
Lietuvą atsirado netikėtai 
daug norinčių keliauti. Žmo
nės, girdėjusieji visokių bai
senybių, ryžosi patys pama
tyt tikrovę . .

Lietuva darosi vis daugiau 
turistine šalimi. Komitetui, 
kuris globoja atvykusius sve
čius, tenka rūpestingai pa
ruošti agendą, idant riboto 
savo buvimo metu susietų 
arčiau susipažinti su šalies 
padėtimi, pamatyti dabartinį 
gyvenimą.

Lietuvos teritorija, palygi
nus su kitomis šalimis, yra 
nedidelė, bet Lietuva savo 
istoriniais paminklais, kovų 
pėdsakais, žaviais gamtos ap
dovanojimais, atstatytais 
miestais, turi daug ką turis
tams parodyti.

Atvykus į Vilnių, labai įdo
mu pamatyti Aušros vartų 
koplyčią. Pirmu kartu mums 
ten nuvykus, buvo pamaldos. 
Gidas pasakė: “Dabar nega
lim trukdyti maldininkams, 
reikės kitu laiku ateiti”.

Su bendrakeleive nuėjom į 
Petro Povylo bažnyčią. Mal
dininkų buvo nedaug, tad 
galėjome plačiau pasižvalgy
ti. Sakoma, kad vien tiktai 
visokių skulptūrų ten yra 
virš 2,000. Daug paveikslų, 
freskų, visokių papuošalų. 
Altoriuose žvakidės sidabri
nės, visur blizga, gražu. Va
zose ir vazonuose žydi gėlės 
visur išklota kilimais.

Niekam netrukdant, mudvi 
apžiūrinėjome visokias statu
las, ornamentus, gėrėjomės, 
kad viskas taip kruopščiai 
yra saugoma. Mano bendra
keleivė, išeinant, paliko baž
nyčiai auką. Einant gatve ji 
pasakė: “Tokios gražios baž
nyčios dar nesu mačiusi. O 
mano kaiminka, atvykus po 
karo, pasakoja, kad dabar 
Lietuvoje bažnyčios naikina
mos, kitos arklidėmis pavers
tos, maldininkai persekioja
mi. Dabar pati pamačiau, kad 
netiesa”.

Mano bendrakeleivė buvo 
iš Brooklyno.

Tytuvėnų Bažnyčioje
Tarybų Lietuvoje, kai viso

se socialistinėse šalyse, visi 
vertingi istoriniai ir pamin
kliniai pastatai yra rūpestin
gai saugomi, ar tai būtų 
bažnyčios, vienuolynai, liau
dies meniški kūriniai — ko
plytėlės, kryžiai ar kas kita. 
Lietuvoje buvo daug visokių 
klioštorių-vienuolynų. Rodo
si, tiktai Pažaislio ir Bernar
dinų klioštoriai, Tytuvėnuo
se, yra pripažinti kaip istori
nės vertės architektūriniai 
paminklai.

Tytuvėnuose gyvena mano 
dvi labai religingos seserys. 
Liepos 6 d. pakvietė kartu 
nueiti į bažnyčią. Mat, tą 
dieną vyko kokie tai atlaidai. 
Sakė, bus daug žmonių.

Nuėjome kiek anksčiau, 
kad turėtume laiko kiek apsi
dairyti. Bažnyčia jau buvo 
apypilnė. Giedojo liaudies 
giesmininkai. Daugumoje 
maldininkai buvo — močiutės 
su savo anūkėliais. Vėliau 
susirinko jaunesnių.

Mišioms artėjant, liaudies 
giesmininkai pasitraukė, jų 
vietas užėmė gerai išlavintas 
choras, solistai. Vargonams 
pritariant, giedojo lietuvių ir 
lotynų kalbose. Prie didžiojo 
altoriaus vartelių moterys 
sugrupavo gražiai papuoštų 
berniukų ir mergaičių būrį. 
Arčiau altoriaus atėjo dides
ni berniukai patarnaut prie 
mišių.

Bažnytinę rinkliavą atliko 
klebonas. Norintieji pakeisti 
monetą, patys pasiėmė grą
žos. Dauguma aukojo burnaš- 
komis.

Mišioms pasibaigus, susi
grupavo ilga eilė komunijos 
prisiminimui. Greit išėjo an
tras kunigas su palydovu, ir 
maldininkai buvo skubiai ap
tarnauti.

Tėmijant bažnyčioje maldi
ninkus, darosi išvada, kad 
visa tai daroma tiktai pagal 
seną paprotį: pasimatyt su 
pažįstamais, pasirodyt su 
nauja suknele. “Ščyrai” besi
meldžiančių, kaip kad mes 
savo jaunose dienose pote
riaudavome, nesimatė. Mo
čiutė, rąžančių leisdama pro 
pirštus, dairosi į visas puses, 
anūkėliai žiovauja.

Tytuvėnuose
Netoli bažnyčios stovi 

dviaukštė mūrinė koplyčia. 
Viduje koplyčios cementiniai 
platūs-lėkštį laiptai, po 33 
laiptus, veda aplinkui altorių 
aukštyn, ir kitu altoriaus šo
nu nusileidžia. Kiekvieno 
laipto viduje, pusės obuolio 
didumo, apvalus mėlyno sti
klo ar kokio metalo iškilas. 
Keliais šliauždamas, maldi
ninkas, papoteriavęs, pabu
čiuoja mėlynąjį iškilą ir šliau
žia tolyn. Man aiškino, kad 
visame Romos katalikų pa
saulyje yja tiktai keturios 
tokios šventyklos.

Bernardinų Vienuolynas
Bernardinų vienuolynas 

Tytuvėnuose turi gan seną 
savo istoriją. Senuose pada
vimuose buvo vadinama “Ty
tuvėnų Dvaras”. Dvaro val
donai keitėsi. Tai buvo bau
džiavos gadynė. Carai dvarus 
padovanodavo savo gimi
nėms arba ištikimiems paval- 
diniams-didikams . . . 1555 
m. Tytuvėnų dvaro invento
riuje minima 112 kiemų ir 47 
karčemos.

Savęs įamžinimui, didikai 
statėsi vienuolynus, bažny
čias. 1614 m. Tytuvėnų dvaro 
valdovas Andriejus Valasevi- 
čius, savęs įsiamžinimui, pra
dėjo statyt Bernardinų vie
nuolyną . . . Vienuolynas su 
visais ūkiniais ansambliais ir 
bažnyčia stovi Bridvaišio eže
ro pakrantėje. Labai graži 
apylinkė.

Tytuvėnų miestą supa di
deli miškai, daug ežerų, ke
lios nedidelės upės, o toliau iš 
miesto, lygumos.

Andriujui Valasevičiui mi
rus, vienuolyno statybos dar
bus užbaigė jo brolis Jeroni
mas.

Valasevyčiai valdė dvarą ir 
užėmė aukštus postus caro 
valdžioje. Bažnyčios navoje 
Valasevičiams pastatyti 
puošnūs antkapiai.

Dabar kiti laikai. Tytuvė
nuose įsikūrė žemės ūkio 
technikumas, apimantis visas 
ūkininkystės darbo šakas. 
Statosi mūriniai dviaukščiai 
namai, gatvės išgrįstos, vei
kia pieninė, kepykla, miškų 
ūkis, medelynas, ligoninė ir 
kitos gyvenimui reikalingos 
institucijos. Erdvios, su in
ternatais, mokyklos . . .

K. Petrikienė

New Delhi. — Indijos vy
riausybė amerikiečiui “East
ern-Economic Review” kores
pondentui L. S. Lifschultz 
įsakė tuojau palikti Indiją.
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INŽ. REMIGIJUS JUSIONIS

IR VĖL LIETUVOJE

Rodos taip nesenai, o tai 
buvo net prieš penkerius me
tus, sausio mėn. 12 dieną, 
milžiniškas sidabrinis padan
gių paukštis “Boing 747”, 
talpinantis virš 500 žmonių su 
TWA kompanijos ženklu, pa
kilęs iš Los Angeles nuleido 
mane New Yorke, Kenedžio 
aerouoste, o jame mane suti
ko plačiai besišypsanti malo
nioji Ieva Mizarienė. Kaip 
buvo malonu toje didelėje 
žmonių maišatyje jausti 
draugišką šypseną, rūpestį.

Tų pačių metų vasarą, po 
penkių mėnesių, kai išsisky
rėme su Ieva Mizariene New 
Yorke, — vėl susitikome Lie
tuvoje. Tada atpyliau savo 
"Volga” į Vilnių iš Palangos, 
kurioje atostogavau ir kartu 
su Ievute ir daugeliui pažįsta
mu žurnalistu Osvaldu Alek
sa, po atviru dangumi stebė
jome Kutūzovo aikštėje 
vykstantį Lietuvos Valstybi
nio Darbo Raudonosios Vėlia
vos ordino akademinio operos 
ir baleto teatro sezono užda
rymo spektaklį, Dž. Verdi 
operą “Aida”. Didžiausia 
aikštė buvo užpildyta operos 
teatro solistais, baleto artis
tais, įvairiausios technikos 
specialistais. Visas žilojo Vil
niaus senamiestis žėrėjo nuo 
neįprastų šviesų, gaudė nuo 
nepaprastai puikios Dž. Ver
di muzikos atliekamos operos 
orkestro, kuriam dirigavo 
mūsų gerai pažįstamas visa
da besišypsantis Lietuvos nu
sipelnęs artistas V. Viržonis.

Rytojaus dieną, tai buvo 
liepos 2-ją iš “Neringos” vieš
bučio mes su Ievute išdūmė- 
me į Palangą. Sustojome Ra
seiniuose, papusryčiavome, 
vėliau užvažiavome į Dionyzo 
Poškos Baublius, kurių pri
žiūrėtojas dar ir šiandien pri
simena staigų bet jam patiku
sį mūsų apsilankymą. Apie 
pietus jau buvome prie ginta
rinės Baltijos . . . Labai pui
kus oras, vaiski saulė, žiedais 
ir naujais moderniais pasta
tais pasipuošusi Palanga, o 
labiausiai malonių žmonių 
šypsenos žavėjo mus nuo pir
mųjų minučių vaikščiojant po 
puikų Palangos kurortą. Čia 
mes susitikome su Lietuvos 
TSR Mokslų akademijos vice
prezidentu Juru Požėla, Vil
niaus Valstybinio universite
to docentu Vincu Mickevičiu
mi ir jų šeimomis. Apie šių 
žmonių tėvus ir jų asmeniš
kus pasiekimus mokslo srity
je nereikia ir kalbėti. Prida
rėme aibes puikių spalvotų 
nuotraukų, o vakare šventė
me L Mizarienės apsilanky
mą Lietuvoje, šiaudastogėje 
“Vaidilutėje” grojant puikiai 
lietuviškai estradinei muzi
kai. O kur Klaipėda, kurioje 
taip pat pabuvojome ir kiti 
miestai, miesteliai, kaimai ir 
kaimeliai . . . Tai buvo prieš 
penketą metų, o kaip dabar?

1975 m. liepos 18 d., 11 vai. 
43 min. prieš pietus, gal kiek 
mažesnis už “747” “Aeroflo
to” laineris nuleido mūsų 
Ievą Mizarienę į Vilniaus 
aerouostą, o su labai didele 
grupe mums labai malonių 
tautiečių. Buvo linksma, 
graudu ir karšta nuo būsimo 
susitikimo akimirkų, nuo 
vaiskios saulės, nuo minios

Šio straipsnio autorius — 
Inžinierius Remigijus Jusio- 
nis Lietuvos TSR Mokslų 
Akademijos mokslinis bend
radarbis. R. Jusionis 1971 
metais viešėjo ir daug keliavo 
po Jungtines Amerikos Val
stijas. Grįždamas iš viešna
gės po Ameriką, pabuvojo 
New Yorke, apsilankė “Lais
vėje”. Šiandien spausdiname 
jo atsiųstą straipsnį apie susi
tikimus su “Laisvės” admi
nistratore ir Amerikos Lietu
vių Literatūros Draugijos se
kretore Ieva Mizariene. Pa
teiktos nuotraukos — vilnie
čio Česlovo Kazlausko.

besistiebiančių ir besisten
giančių įžvelgti savo artimuo
sius ir pažįstamus žmones, 
nuo visuotino jaudinimosi. 
Labai, labai gražios ir jaudi
nančios akimirkos kai, gimi
nės, artimieji, ar tik šiaip 
pažįstami žmonės puolė viens 
kitam į glėbį ir su ašaromis 
akyse, tačiau šypsena lūpose 
sveikinosi, džiaugėsi, švytė
jo .. .

Vien dėl šių akimirkų tikrai 
verta važiuoti, laukti, susi
tikti, džiaugtis . . . Nelengva 
ir man buvo prisitraukti iki 
šios gražios grupės vadovės 
Ievos Mizarienės. Prie di
džiausio glėbio įvairiausių gė
lių, kurias jai įteikė prieš 
mane buvę žmonės, bene 
pats paskutinis priėjau aš ir 
pridėjau savo kuklią Lietuvos 
laukų ramunių puokštę. Mie
loji Ievute mane puikiai paži
no, maloniai nusišypsojo, pa
sisveikino, tačiau per labai 
svarbius reikalus atsakinėda
ma į sutinkančiųjų ir savo 
atvežtos grupės žmonių klau
simus, negalėjo kiek ilgiau 
pakalbėti. Mes su Vincu Mic
kevičiumi taip pat nuėjome į 
šalį.

Tada aš ir vėl pagalvojau, 
kiek reikia sveikatos ir ener
gijos žmogui, kad išlaikyti 
tokį krūvį, kiek reikia erudi
cijos ir takto, kad išlaikyti 
gerą toną, šypsotis ir susi
gaudyti visuose reikaluose. 
Aišku, tai buvo Jubiliejinės 
Dainų ir Šokių šventės die
nos, pilnas Vilnius buvo pri
gūžėjęs žmonių, labai įtemp
tos dienos miesto šeiminin
kams, šventės rengėjams, na 
ir mūsų mieliems svečiams. 
Apie visas iškilmes puikią 
šventinę nuotaiką, labai įspū
dingą Respublikinę Dainų ir 
Šokių šventę jau buvo rašy
ta.

Dar vasara, dėl Ievutės 
užimtumo, man nebeteko ar
timiau su ja pabendrauti ir tą 
žinojau dar sutikdamas ją 
Vilniaus aerouoste, tačiau tų 
pačių metų gruodyje, tai yra 
taip pat kaip prieš penkerius 
metus, po penkių mėnesių, 
mūsų Ieva Mizarienė vėl Lie
tuvoje, vėl gyvena “Neringo
je”. Nors ir šį kartą L Miza
rienė turėjo gana plačią veik
los programą, su daug kuo 
susitiko, fotografavosi ir fil
mavosi, kalbėjo per Lietuvos 
televiziją, tačiau krūvis buvo 
žymiai mažesnis negu vasarą. 
Šį kartą jau daug laisviau su 
Ieva Mizariene ir Lietuvos 
TSR Mokslų akademijos vyr. 
moksline bendradarbe, eko
nomikos mokslų kandidate 
Danute Šumauskaite aplan
kėme kai kurias Vilniaus vie
tas, buvome Kaune. Ypač 
buvo malonu aplankyti Ro
mano Krivicko, kuris tobuli
nasi New Yorke, šeimą, pa
bendrauti su vaikučiais, tė
vais, uošviais. Labai gražiai 
mus priėmė Kauno “Medžio
tojų užeigos” šeimininkai; 
puikūs šios užeigos interje
rai. Visur sutikome draugiš
kas šypsenas, draugus, lan
kėme teatrus.

Gruodžio 26 d. Lietuvos 
valstybiniame akademiniame 
dramos teatre žiūrėjome šė
kų dramaturgo Karelo Cape- 
ko 3 veiksmų su epilogu

LAISVĖ

.*

Naujųjų, 1976 Metų, eglutė Vilniuje. Ing. Remigijus 
Jusionis, viešnia Ieva Mizarienė ir Danutė Šumauskaitė.

komediją “Makropulo recep
tas”. Čia Ievutei teko vėl 
susitikti su nepakartojama 
Lietuvos liaudies artiste M. 
Mironaite, gerai pažįstamu 
respublikos nusipelniusiu ar
tistu Laimonu Noreika, su 
puikiaisiais aktoriais A. Cha- 
daravičiumi, J. Meškausku,
I. Kilšauskaite, nusipelniusiu 
artistu R. Adomaičiu ir ki
tais.

Ypač buvo malonu, kad 
mūsų mielos viešnios iš New 
Yorko atžvilgiu, buvo labai 
atydžiai su nuoširdžia šypse
na nusiteikę visi teatro dar
buotojai. Visada labai miela 
ir rūpestinga drg. Aldona 
Gaidelienė, administratorius 
Vincas Adomaitis, kasininkė 
Laimutė Palytienė ir kiti.

Žinoma, nuostabiausia bu
vo, o gal ir yra ligi šiol, 
Lietuvos akademiniame dra
mos teatre, tai Justino Mar
cinkevičiaus dviejų dalių dra
ma — poema “Mindaugas”, 
kurį su L Mizariene taip pat 
turėjome progos pamatyti. 
Nors tą spektaklį esu matęs 
jau daug, daug kartų, daugelį 
kartų prisiėjo jį versti iš 
lietuvių kalbos į rusų kalbą — 
žiūrovams nesuprantantiems 
lietuviškai, tačiau visada 
“Mindaugas” žavi puikia 
autoriaus ir aktorių kalba, 
lietuviškumu, patriotinėmis 
idėjomis, giliu meniškumu, 
puikia Lietuvos nusipelniusio 
meno veikėjo Henriko Vance
vičiaus režisūra.

Mes su Ievute žavėjomės 
puikiomis senoviškomis, ta
čiau ir kartu moderniomis 
Lietuvos nusipelniusio meno 
veikėjo F. Navicko dekoraci
jomis, drabužiais, labai taik
lia, būtina ir gražia, mūsų 
malonaus pažįstamo Lietuvos 
liaudies artisto, kompozito
riaus Eduardo Balsio, muzi
ka. Nemažiau gražių pagyri
mų mūsų viešnia iš New 
Yorko adresavo aktoriams:
J. Rygertui, liaudies artistui 
S. Juknai, A. Zigmantavičiui, 
A. Janušauskaitei, nusipel- 

TSR RašytojųSausio 14-15 dienomis 
sąjungos VI suvažiavimas.

Iš kairės į dešinę: rašytojai A. Baltrūnas, V. Reimeris, V. 
Sirijos Gira, V. Palčinskaitė ir E. Matuzevičius pertraukos 
metu. A. Palionio nuotrauka

Nuotrauka Česlovo Kazlausko 

niusiems artistams A. Rose- 
nui, L. Noreikai, aktoriams 
T. Vaisietai, V. Dumšaičiui ir 
kitiems puikiems savo profe
sijos ir lietuvių kalbos žino
vams. Gražiai buvome sujau
dinti, kad mus sutiko teatro 
direktoriaus pavaduotojas 
Vladas Kuodis, rūpestingai 
parinko geriausias vietas, 
šypsena lydėjo mus drg. Al
dona Gaidelienė.

— Tokio puikaus spektak
lio dar nebuvau mačiusi, to
kios gražios eiliuotos Justino 
Marcinkevičiaus lietuvių kal
bos perteikiamos tokių talen
tingų aktorių — nebuvau gir
dėjusi — pasakė Amerikos 
Lietuvių Literatūros Draugi
jos sekretorė Ieva Mizarienė?

Naujųjų, 1976 metų išvaka
rėse, mūsų Ievutė pirmą kar
tą lankėsi naujuosiuose Lie
tuvos valstybinio Darbo Rau
donosios vėliavos ordino aka
deminio operos ir baleto teat
ro rūmuose, kurie neseniai 
pastatyti ir atidaryti 1974 m. 
lapkričio mėn. Ten ji stebėjo 
Dž. Verdžio keturių veiksmų 
operą “Traviata”, kuri Lietu
voje statoma nuo 1920 m. 
Violetą dainavo jauna, graži 
ir talentinga dainininkė Dan
guolė Juodikaitytė, Alfredą 
— Kipro Petrausko (pirmojo 
Lietuvos Alfredo) mokinys, 
Tarybų Sąjungos liaudies ar
tistas, Respublikinių premijų 
laureatas, dabartinis operos 
ir baleto teatro direktorius 
bei meno vadovas Virgilijus 
Noreika; Žermoną — respu
blikos liaudies artistas 
Eduardas Kaniava. Pasta
rieji abu koncertavo Jungti
nėse Amerikos Valstijose. Su 
“Traviatos” spektakliu baigė
si 1975 metais . . .

1976 m. sausio 2 d. rytą 
padangių sidabrinis paukštis 
išvežė I. Mizarienę į Maskvą, 
o iš jos į New Yorką. Iki 
pasimatymo, mieloji Ievute, 
Amerikoje arba Lietuvoje, 
lauksime naujų susitikimų su 
gerais nuoširdžiais tautie

čiais.

LAISVEI” IŠ KAPSUKO

Muzikos dienos Kapsuke
Turbūt nė vienais metais 

nebuvo mūsų rajone tiek mu
zikos renginių, kaip 1975 me
tų gruodžio mėnesį. Muzikos 
dienose, skirtose TSKP XXV 
suvažiavimui, dalyvavo ge
riausi LTSR valst. filharmo
nijos kolektyvai, mieste ir 
rajone surengę 17 koncertų. 
Kadangi pagrindinis dėmesys 
buvo nukreiptas į kolūkinį 
kaimą, todėl daugiausiai kon
certų įvyko kaimo kultūros 
namuose. Ir miesto ir kaimo 
gyventojai galėjo gėrėtis 
TSRS liaudies artistų J. Sta
siūno ir V. Noreikos bei M. 
Glinkos vokalistų konkurso 
laureatės A. Stasiūnaitės me
nu. Aktyviai veikė mūsų po
puliarusis kamerinis orkest
ras, J. Gaižausko kaimo ka
pela, pagarsėjusi komp. J. 
Juozapaičio vadovaujama 
“Armonika” ir 1.1.

Muzikos dienos prasidėjo 
iškilmingu koncertu Kapsuko 
kultūros namuose. Pilna kap- 
sukiečių salė užėmusi kvapą 
klausėsi mūsų menininkų.

Iškilmingą vakarą atidarė 
LKP Kapsuko rajono pirma
sis sekretorius V. Sinickas, 
nuoširdžiai pasveikinęs daini
ninkus ir muzikantus, atvy
kusius į mūsų rajoną, palin
kėdamas sėkmės būsimuose 
koncertuose. Lietuvos TSR 
kultūros ministro pavaduoto
jas D. Trinkūnas pasidžiaugė 
kapsukiečių laimėjimais res
publikinėje dainų šventėje, 
sykiu pabrėždamas, kad kul
tūros staiga, nesukursi, ją 
reikalinga ugdyti pamažu ir 
kantriai ir čia neapsieisi be 
jautrių širdžių ir gerų rankų. 
LTSR valst. filharmonijos di
rektorius ir meno vadovas 
komp. R. Žigaitis pareiškė 
viltį, kad didysis menas pa
sieks kiekvieno širdį, kad 
žmonės iš koncertų išsineš 
įspūdžius, kurie padės jiems 
dvasiškai turtėti ir tobulėti.

Koncerte mes galėjome pa
sigėrėti tarptautinio ir sąjun
ginio konkursų laureatės N. 
Ambrazaitytės sodriu voka
lu, LTSR nūs. artisto V. 
Kybarto deklamavimu, šiltai 
buvo sutikti populiarūs šokė
jai L. Aškelovičiūtė ir V. 
Kudžma, atlikę ištraukas iš 
J. Juzeliūno baleto “Ant ma
rių kranto” ir 1.1.

Muzikos dienų metu “Pava
sario” kolūkyje buvo pasira
šyta sutartis tarp kolūkio 
valst. filharmonijos, dėl fil
harmonijos filialo įkūrimo ko
lūkyje ir tolimesnio kultūri
nio bendradarbiavimo. Tai 
yra labai svarbus faktorius 
plečiant rimtąjį meną kolūki
niame kaime.

Didelį įspūdį paliko Kauno

Reikalauja 
sulaikyti teroru

Lisbon. — Portugalijos Ko
munistų Partijos sekretorius 
Aivaro Cunhal protestuoja 
prieš reakcininkų terorą 
prieš komunistus ir visus pa
žangiuosius žmones. Jis rei
kalauja, kad vyriausybė tuoj 
imtųsi priemonių tam terorui 
padaryti galą. Jis sako, kad 
jeigu dabar reakcininkai ne
bus suvaldyti, tai jie laimės 
galią ir paims šalies vairą į 
savo rankas.

Sekretorius Cunhal taip 
pat sako, kad tokiam terorui 
šalyje siautėjant, nieko gero 
neišeis iš ateinančių parla
mento rinkimų.

NAUJAS SVEIKATOS 
CENTRAS

Klaipėda. — Šiaurinėje 
Klaipėdos miesto dalyje, pu
šyno prieglobstyje, iškilo 
naujas didžiulis sveikatos 
centras. Dviejuose dau
giaaukščiuose korpusuose, 
sujungtuose oro galerijomis 
ir požeminiu tuneliu, pradėjo 
kurtis daugiaprofilinė miesto 

valst. choras, surengęs kon
certą Kapsuko pedagoginėje 
mokykloje. Jei kolektyvas 
susidoroja su tokiu kūriniu, 
kaip L. v. Bethoveno “Iškil
mingos mišios”, kurios Mask
voje susilaukė nepaprasto pa
sisekimo, tai apie tokį kolek
tyvą blogai jau neatsiliepsi, 
pats repertuaras, atlikimo' 
kultūra kalba už save.

Koncertas prasidėjo V. 
Barkausko daina “Lietuvai”, 
praskambėjusia pakiliai ir 
nuotaikingai. Patiko choro in
terpretuota M. K. Čiurlionio 
“Bėkif bareliai”, kurią mes 
daugiau žinome, kaip instru
mentinę pjesę. Įspūdingai 
nuskambėjo ir prancūzų Ma
nekeno “Mūšis prie Marinja- 
no”. Tai yra daugiabalsis 
“šanson” tipo kūrinys chorui, 
kur vokalo priemonėmis rei
kalinga atkurti ir patį mūšio 
vaizdą ir visas buitines deta
les. Todėl tokie kūriniai iš 
atlikėjų jau reikalauja didelio 
meninio subrendimo. Kadan
gi pedagoginės mokyklos salė 
nėra labai didelė, turinti gerą 
akustiką, ir skirta daugiau 
kamerinei muzikai, todėl su
sidarė įspūdis, kad choras 
vietomis perdaug forsavo.

Koncerte dalyvavo ir mūsų 
populiarusis kompozitorius 
G. Kuprevičius su LTSR nūs. 
artistu dainininku St. Rubi- 
novu, atlikę naują kompozito
riaus kūrinį, vokalinį ciklą 
“Alsuoki”, kauniečio poeto A.

Šoka LTSR nūs. artistai L. Aškelovičiūtė ir V. Kudžma 
- ištrauka iš J. Juzeliūno baleto “Ant marių kranto”.

ligoninė su vienuolika siauros 
specializacijos skyrių.» Čia 
veiks pirmasis Klaipėdos zo
noje kardiologinis skyrius, iš
tisą parą ligoniams skubią 
pagalbą teiks traumatologi
nis punktas. Įrengtos aštuo- 
nios operacinės, klinikinė bio- 
cheminė-mikrobiologinė la
boratorija, rentgeno, fiziote
rapijos, funkcinės diagnosti
kos kabinetai, vaistinė, kino 
lektoriams. Pacientų laukia 
204 keturvietės, dvivietės ir 
vienvietės palatos. Miesto li
goninėje ir trijose jos polikli
nikose dirbs arti 250 gydyto
jų, daugiau kaip 1000 viduri
nio medicinos personalo, 
slaugių. ,

Naująjį gydymo centrą 
sups parkas, susijungiantis 
su pajūrio pušynu. Įrengti 
ligonių pasivaikščiojimo ta
kai, atviras baseinas.

ELTOS koresp.

Paryžius. — Europos socia
listų vadų susirinkime aiškiai 
pasirodė jų simpatijų Izrae
liui sumažėjimas. Kai kurie 
net atvirai prabilo už palesti
niečius ir jų teisę į nepriklau
somą valstybę.
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Mikutos eiliuotu tekstu. Ži
noma, pirmą sykį išgirdus šį 
kūrinį sunku ką nors konkre
taus pasakyti. Mano nuomo
ne — jis parašytas įdomiai, 
talentingai ir turėtų, kaip 
sakoma, gauti kelialapį į gy
venimą. Muzika yra šiuolaiki
nė, moderni, bet ji nėra jau 
tokia baisi, kaip daug kas 
įsivaizduoja. Ciklas klausosi 
nenuobodžiai, tai rodo ir fak
tas, kad auditorija kompozi
torių sutiko labai šiltai.

Po koncerto įvyko nedidelė 
suimprovizuota vakaronė, 
kurios metu buvo pasidalinta 
įspūdžiais, kūrybiniais pla
nais.

Muzikos dienos pralėkė žai
bo greitumu. Paskutinę dieną 
įvyko iškilmingas baigiama
sis koncertas, kurio metu 
komp. R. Žigaitis pasidžiau
gė, kad suvalkiečiai, apie ku
riuos yra prikurta įvairiausių 
istorijų, visus labai šiltai ir 
nuoširdžiai priėmė.

Miesto valdžia, atsidėkoda
ma už pareikštą mums dėme
sį, turiningus koncertus, 
LTSR valst. filharmoniją ap
dovanojo garbės raštu.

Nuo savęs galiu pridėti, 
kad tokie koncertai, rengi
niai, yra labai naudingi, jie 
pakelia dvasinę kultūrą, pa
žadina iš apsnūdimo, parodo, 
kad tikrasis menas nėra jau 
toks nepasiekiamas, kaip 
daug kas mano. Linkėtina, 
kad tokie renginiai būtų ne 
paskutiniai, ne epizodiniai, 
bet pastovūs. Tada jie savo 
tikslą pasieks.

V. Gulmanas

V. Gulmano nuotr

SKUNDŽIASI, KAD JIEMS 
TRUKDO SUGRĮŽTI f 
GIMTINĘ

Philadelphia, Pa. — Grupė 
emigrantų iš Kambodijos sa
ko, kad jie labai norėtų su
grįžti į gimtinę, bet jiems 
trukdo Amerikos vyriausy
bė. Jie sako, kad jie buvo 
propagandos atvilioti į Ame
riką, ir nori tą klaidą atitaisy
ti.

Washingtonas. — Būk te
levizijos ir radijo korespon
dentai Walter Cronkite ir 
John Chancellor kaltinami, 
kad jie kartu buvo ir ČIA 
agentai. Jie tuos kaltinimus 
griežčiausiai paneigia. Jie 
niekad niekam nešnipinėję.
IZRAELIUI MILITARINĖ 
IR EKONOMINĖ 
PAGALBA

Washingtonas. — Vyriau
sybė nutarė siūlyti, kad Kon
gresas užgirių šiais metais 
suteikti Izraeliui militarinės 
ir ekonominės pagalbos už 
$1,800,000,000. Tikimasi, 
kad Kongresas pasiūlymą 
priims. Izraelis prašė 500 
milijonų dolerių daugiau.
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ĮVAIRIOS ŽINIOS Oakland, Cal.
ANGOLOS VADAI

Šiandien visame pasaulyje 
daug kalbama ir rašoma apie 
buvusioje Portugalijos kolo
nijoje, o dabar Angolos Liau
dies Respublikoje įvykius ir 
verdančias kovas prieš Ame
rikos ir visų kapitalistinių 
šalių remiamas reakcines jė
gas. Lapo do Nascimento yra 
Angolos Liaudies Išsilaisvini
mo Judėjimo vadas ir jaunu
tės respublikos revoliucinės 
vyriausybės premjeras, o 
Agostinho Neto — jos prezi
dentas. Visi vėliausi prane
šimai iš Afrikos kalba apie 
vyriausybės žymius laimėji
mus.

Lapo do Nascimento 
Premjeras

Augustino Neto

EUROPOS SOCIALISTAI 
AŠTRIAI PASIDALIJU

Paryžius. — Prancūzijos, 
Italijos, Portugalijos, Ispani
jos ir Belgijos socialistų par
tijų vadai vėl pasisakė už 
šaukimą Europos socialistų ir 
komunistų pasitarimą suda
rymui bendro fronto. Bet eilė 
kitų partijų su Vakarų Vokie
tijos Socialistų partija prieša
kyje tam sumanymui priešin
gos.

Už bendrą frontą smarkiai 
kovoja Prancūzijos Socialistų 
Partijos vadas Mitterrand, o 
priešiškoms jėgoms vadovau
ja V. Vokietijos premjeras 
socialistų vadas Helmut 
Schmidt.

Dabar dar negalima numa
tyti prie ko šie ginčiai prives. 
Kai kas net pranašauja skili
mą.

SUTARTIS SU ISPANIJA
Madridas. — Grįždamas iš 

Tarybų Sąjungos JAV sekre
torius Kissingeris buvo čia 
užsukęs tartis su Ispanijos 
valdžia dėl naujos sutarties. 
Jo misija pavyko. Nauja su
tartis pasirašyta.

Sutartyje sakoma, kad po 
penkerių metų Jungtinės 
Valstijos ištrauks iš Ispanijos 
savo branduolinius ginklus. 
Taipgi per tuos penkerius 
metus jos suteiks Ispanijai 
pagalbos, daugiausia militari- 
nės, žinoma, už $1,220,000,- 
000!

JAV Ispanijoje turi ketu
rias didžiules militarines ba
zes. Jos paliekamos veikti.

Kalbama, kad ši sutartis 
atidaro Ispanijai duris į 
NATO (North Atlantic 

Treaty Organization), Vaka
rų militarinę sąjungą. Iki 
šiol, kol Ispanijoje viešpatavo 
Franco fašistinė diktatūra, 
kai kurios NATO šalys buvo 
priešingos ją įsileisti. Dabar 
jos pakeis savo nusistatymą. 
Ypač JAV kovos už jos priė
mimą.

IR VAKARUOSE 
PASIDALIJIMAS JAV 
ANGOLOS POLITIKOS 
KLAUSIMU

Brusselis. — Ne visos 
NATO šalys pritaria Jungti
nių Valstijų politikai Angolos 
klausimu. Tiktai Anglija ir 
Prancūzija yra atvirai pasisa
kiusios už Amerikos kišimąsi 
į Angolos vidaus reikalus, 
remiant dvi reakcines frakci
jas. Pav., Denmarko vyriau
sybė atvirai simpatizuoja da
bartinei Angolos revoliucinei 
vyriausybei, kurią sostinėje 
sudarė Liaudies Išsilaisvini
mo Judėjimas, prieš kurią 
kariauja Amerikos remiamos 
reakcinės frakcijos.

Pati Belgija sako nesutin
kanti su Amerikos Valstybės 
sekretoriaus Kissingerio api
būdinimu Angolos padėties, 
kad tai esąs aiškus konfliktas 
tarpe Rytų ir Vakarų, tai yra 
— tarp socialistinio ir kapita
listinio pasaulių.

Vakarų Vokietijos viršinin
kai viešai užginčijo Ameriko
je skleidžiamus gandus, kad 
Vakarų Vokietija pilniausiai 
remianti Amerikos politiką.

Kaip žinia, gruodžio mėnesį 
sekretorius Kissingeris vie
šai persergėjo NATO šalis, 
kad jeigu Angoloje pilnai lai
mėtų dabartinė revoliucinė 
jos valdžia, tai jų visų saugu
mui susidarytų rimtas pavo
jus, todėl, girdi, jūs turite 
mūsų politiką palaikyti.

KONGRESAI
LABAI DOSNUS - 
KAPITALISTAMS

Washingtonas. — Senato 
ir Atstovų Buto komisijos 
užgyrė pasiūlymą skirti 
$6,400,000,000 geležinkelių 
kompanijoms gelbėti. Kai ku
rie geležinkeliai nebegali sa
vo šėrininkams bei investo- 
riams mokėti procentų.
Jiems reikia atlyginti iš val
džios iždo, arba jie pasiskelbs 
subankrutavę.

Tokia jau kapitalistinio die
vo prigimtis: kas turi, tam ir 
duoda. Kompanijų pelnai 
aukščiau visko. Geriau moky
klas ir ligonines uždaryti, bet 
jų pelnus reikia gelbėti. . .

SENATORIUS ČIA 
ŠNIPAS!

Washingtonas. — Senato
rius Henry M. Jackson kalti
namas, kad jis davė patari
mus ČIA, kaip ji galėtų iš
vengti Senatinio komiteto ty
rinėjimo jos ryšių ir jos vaid
mens Čilėje nuvertime demo
kratinės valdžios ir įsteigime 
kruvinosios fašistinės milita
rines diktatūros. Bet šis se
natorius demokratams per
šasi kandidatu į prezidentus.

VYKS Į VIDURIO RYTUS?
Washingtonas. — Kol kas 

oficialiai nieko nesakoma, bet 
sostinėje plačiai kalbama, 
kad gana greitoje ateityje 
prezidentas Fordas vyks į 
Vidurio Rytus su taikos misi
ja. Pirmiausia, žinoma, su
stosiąs Izraelyje pasitarti su 
jo valdžia.

SMŪGIS APŠVIETUS 
REIKALAMS

Albany. — New Yorko val
stijos ir New Yorko miesto 
biudžetų nukirtimas suduoda 
miesto ir valstijos universite
tų sistemai skaudų smūgį. 
Penkiems tūkstančiams jau
nų vyrų ir merginų toje siste
moje aukštųjų mokyklų du
rys bus uždarytos.

Taip pat apie 2,000 darbi
ninku bus išmesti į bedarbių 
gretas.

Paminėjome Jack Londono 
gimimo šimtmetinę

Jack Londonas, gimė San 
Francisco, Cal., 1876 m. sau
sio 12 d. Jam būnant trijų 
metų amžiaus, tėvai persikė
lė gyventi į Oakland (tik 
keletas mylių prie Pacifiko 
vandens užlajos į rytus nuo 
San Francisco).

Baigęs pradinę mokyklą, 14 
metų amžiaus jaunuolis pa
mėgo žuklininkystę užlajos 
vandenyse. Baigęs vidurinę 
mokyklą, pasireiškė kaip ta
lentingas rašytojas.

Po septynių mėn, gręžęs 
kaip prekinių laivų tarnauto
jas, įstojo į Californijos be
darbių eiles. Keliavo į Wa- 
shingtoną dramatizuoti be
darbių padėtį.

Californijos Universitetas 
pasiūlė jam stipendiją. Po 
metų atsisakė stipendijos ir 
mokytis. Gal todėl, kad mo
kykla nedavė jam, kaip socia
listinių įdėjų rašytojui, me
džiagos, o gal, kad tuo laiku 
buvo atrastas auksas Califor
nijos kalnuose, nes jis tuojau 
išvyko kalnų kasti — ieškoti 
aukso.

Nedaug aukso teatrado. 
Bet už tai jis atsistojo geriau
sių rašytojų eilėse. Jo geriau
sios knygos yra rašytos iš to 
paties patirto gyvenimo, pu
siau reališkos ir pusiau legen- 
diškos.

Prie Oakland prieplaukos 
yra aikštė pavadinta Jack 
London vardu, nes ten jis 
išlipdavo iš laivų. Ten randa
si ir jo mažutis namelis, at
vežtas nuo kalnų, kur kasė ir 
ieškojo aukso. Ten stovi Jack 
Londono bustas. Ten dar už
silikusi tų laikų aludė, kur 
Londonas su kitais darbinin
kais užeidavo išgerti alaus.

Liudvikui Rėzai — 200 metų
Kuršių nerijoje paminėtas 

Rytų Prūsijos lietuvio, žy
maus XIX a. pradžios lietu
vių literatūros atstovo, tau
tosakininko, K. Donelaičio 
kūrinių leidėjo, Karaliaučiaus 
universiteto profesoriaus, 
poeto ir kultūros veikėjo 
Liudviko Rėzos gimimo 200 
metų jubiliejus. Nidos kino 
teatro salėje įvykusiame iš
kilmingame minėjime prane
šimą apie L. Rėzos gyveni
mą, mokslinę ir visuomeninę 
veiklą padarė Vilniaus uni
versiteto filologijos fakulteto 
prodekanas, filologijos moks
lų kandidatas Albinas Jovai
šas. Geografijos mokslų dak
taras profesorius Vytautas 
Gudelis minėjimo dalyviams 
papasakojo, kaip prieš 200 
metų atrodė L. Rėzos gimta
sis Karvaičių kaimas, kurį 
tais laikais baigė užpustyti 
smiltys.

Minėjimo dalyviai aplankė 
Kuršių nerijoje, netoli Per
valkos, stūksantį paminklą L. 
Rėzai, padėjo gėlių, E. Jonu
šo darbo medžio skulptūra čia 
žvelgia į pušaitėmis apaugu
sią smėlio kopą, palaidojusią 
Karvalčius. Paminkle iškalti 
L. Rėzos žodžiai primena bū
tinybę saugoti gamtą ir ja 
rūpintis. Iš tiesų, vėjo pusty
tų smėlynų vietoje dabar čia 
žaliuoja gražūs miškeliai. Ke

Tarpe daugelio kitokių tau
tų turistų, ten buvo rektorius 
Jonas Kubilius, L. Diržin- 
skaitė, poetas Vacys Reime- 
ris ir daug kitų. Iš jų sužino
jome, kad Lietuvoje ir kitose 
socialistinėse šalyse Jack 
Londono raštai labai populia
rūs, ypač jaunimas mėgsta 
juos skaityti.

Šimtametinių sukaktuvių 
proga buvo rodomi kino fil
mai, susukti įš Jack Londono 
rašytų veikalų Oaklande, San 
Francisco, Glen Ellen. O 
Oaklande, centrinėję biblio
tekoje, Jack London kamba
ryje, buvo išdėtos Jack Lon
dono knygos, raštai, nuotrau
kos.

PATAISYMAS KLAIDOS
“Laisvės” antrame nume

ryje, aprašant Jono Wallen- 
Valangevičiaus mirtį, pasa
kyta: Gegužės 15 dieną. 0 
turi būti: Gruodžio 15 dieną.

Atsiprašome. A. T.

Padėka
Mirus mano brangiam gy

venimo draugui Jonui Valan- 
gevičiui (Wallan) širdingai 
dėkojame visiems idėjos 
draugams už jų gilią užuojau
tą. Ačiū už atvirutes ir sura
minimo žodžius. Didelė padė
ka Lietuvių Literatūros 
Draugijos 198 kuopos valdy
bai ir nariams, Oaklando, San 
Leandro ir San Francisco 
draugams. Taip pat ačiū se
sutei Valerijai Butkienei, gy
venančiais Brockton, Mass.

Charlotte Wallan
[Valangevičienėl, žmona 
John Wallan, sūnus

leivį pasitinka išgražėjusios 
Kuršių nerijos gyvenvietės. 
Jubiliejaus proga viena Juod
krantės gatvių pavadinta L. 
Rėzos vardu.

Nauja mokslinė 
draugija Lietuvoje

Kaune įvyko steigiamasis 
Respublikinės medicinos 
mokslinės techninės draugi
jos susirinkimas. Ši nauja 
mokslinė draugija — inžinie
riai, medikai, biofizikai, 
mokslininkai ir pramonės 
darbuotojai — bendromis pa
stangomis spartins medicinos 
technikos vystymąsi. Pir
muoju Lietuvos Medicinos 
mokslinės techninės draugi
jos pirmininku išrinktas 
TSRS Medicinos mokslų aka
demijos narys koresponden
tas, profesorius Jurgis Brėdi
kis.

P. Kazakevičius
Kauno Medicinos instituto 

vyr. mokslinis bendradarbis

Mokytojai laimėjo
Pittsburgh, Pa. — Baigėsi 

mokytojų streikas. Jie laimė
jo nemažą algų pakėlimą ir 
pagerinimą mokymo sąlygų. 
Streikas buvo vienas ilgiau
sių. Jis tęsėsi astuonias sa
vaites. Per visą laiką moky
tojai laikėsi labai solidariškai.

Labai sunkiai 
susirgęs

Trečiadienio rytą telefonu 
Amilija Klimaitė pranešė, 
kad sausio 20 d. jos tėvelį, 
seną laisvietį, buvusį mūsų 
judėjimo nuoširdų veikėją, 
ištiko labai skaudus priepuo
lis (“strokas”). Suparalyžiavo 
vieną šoną, atėmė kalbą ir 
sąmonę. Buvo staiga nuvež
tas į ligoninę, kurioje ir dabar 
tebeguli. Dar ir trečiadienį 
tebebuvo neatgavęs sąmo
nės.

Nuoširdžiai apgailestauja
me ir linkime mūsų mielajam 
draugui nugalėti ligą ir su- 
sveikti. Rep.

Detroit, Mich. — Šiame 
mieste rimtai prasidėjo mo
kyklų integracija. Vaikų pri
statymui į mokyklas naudoja
mi busai. Nesigirdi jokių ne
susipratimų.

Brockton, Mass.
LLD 6 kuopos susirinkimas 

įvyks vasario 1 d. pas Ch. 
Ustupą, 27 Cleveland Ave., 2 
vai. po pietų. Visi nariai 
prašomi dalyvauti.***

Susirgo “Laisvės” skaityto
ja Rože Wallen, kuri gyvena 
121 Hovedon Avė. Jos atmin
tis taip sumažėjo,kad nebega
lėjo viena būti, tai tapo nu
vežta į Cardinal Cushing ligo
ninę. Ten surado galvoje so
pulį (tumerį). Gydytojai sa
ko, kad būtų pavojinga daryti 
operaciją.

Linkiu draugei sustiprėti.
S. Rainard

Hartford, Conn.
Namo Bendrovės susirinki

mas įvyko sausio 25 d. Sekre
torė H. Carlson pateikė platų 
raportą iš praeitų metų vei
klos. Pasirodo, kad buvo 
daug išlaidų ir sunkaus darbo 
su dideliais nuostoliais (mat, 
namas senas). Bet dabar jau 
atrodo geriau, nes visi butai 
išnomuoti, tai drąsiau namą 
palaikyti ir toliau. Taip visi 
dalininkai ir sutiko, nes ižde 
dar randasi dėl atsargos.

Daug darbo ir rūpesčio pri
dėjo namo prižiūrėtojas A. 
Skardžius. Be jo būtų buvę 
sunku apsieiti. Už tai jam 
priklauso didelis ačiū. Dabar 
Laisvės Choras užtikrintai 
turės pastogę.

Šiems metams išrinkta val
dyba: Pirm. L. Butkevičienė, 
sekret. H. Carlson, vicepirm. 
J. DeCarlis, ižd. A. Brazaus
kienė, jos pagelbininkė M. 
Barnett, namo prižiūrėtojas 
A. Skardžius.

Nutarta suruošti porą pa
rengimų, kada bus paranku. 
Taipgi paskirta “Laisvei” $10 
už jos patarnavimą, skelbiant 
parengimus.

Po susirinkimo visi dalinin
kai buvo pavaišinti per valdy
bos nares. Už tai joms nuo 
mūsų visų labai ačiū. V. K.

RICHMOND HILL, N. Y.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

brangios draugės

Antonette Zdažinskas
mirė

1969 m. vasario 5 d.

Jau septyneri metai kaip iš mūsų tarpo atsiskyrė 
miela draugė Antonette.

Ilsėkis ramiai Cypress Hills kalnelyje. O mes 
kasdieną Tave prisiminsime.

ONA BABARSKAS

z
Laiškas prezidentui

New Yorke gyvenantis iš 
Tarybų Sąjungos emigravę 
žydai Max Konny ir Joseph 
Roizman parašė prezidentui 
Fordui laišką, kuriame jie 
ragina prezidentą nepadėti 
sionistų propagandai nuodyti 
šioje šalyje atmosferą prieš 
socialistinį kraštą. Jie sako, 
kad kaip tiktai tokios apga- 
vingos propagandos jie suvi
lioti emigruoti iš Tarybų Są
jungos. Jie labai apgailestau
ja ir bijo, kad panašios sionis
tų propagandos bus paveikta 
daug ir kitų žydų, ir kad jie 
sužalos savo gyvenimą, emi
gruodami iš savo gimtinės.

New Yorko miestas 
vėl bėdoje, vėl 
prašys pagalbos

New York. — Dar taip 
neseniai šio didmieščio val
džia gavo iš federalinės val
džios pustrečio bilijono dole
rių paskolą. Buvo manoma, 
kad tos pagalbos užteks mies
tui apsaugoti nuo bankroto 
ištisus metus. Bet būta klai
dos.

Miesto majoras Abraham 
Beame vėl Washingtone. Nu
vyko dalyvauti miestų majo
rų konferencijoje. Bet, sako
ma, jo misijos svarbiausias 
tikslas paveikti Kongresą ir 
prezidentą, kad vėl būtų sku
biai New Yorkui teikiama 
finansinė pagalba.

“Miestas vėl ant kelių”, 
sako Manhattan prezidentas 
Donald Manes.” Mums tuoj 
trūksta $300,000,000 dolerių. 
Be jų mes prapuolę.”

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

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

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

Prašome visus tų kuopų 
narius dėti pastangas daly
vauti susirinkime.

LDS 1 ir 13 KUOPOS 
VALDYBOS

Pramogų kalendorius

KOVO 7 D.
Niujorko Lietuvių Moterų 

Klubo Moters Dienos minėji
mas. Bus meninė programa. 
Po trumpos programos bus 
buf etiniai pietūs. Pradžia 2 
vai. po pietų, Laisvės Salėje, 
102-02 Liberty Avė., Ozone 
Park, N.Y. Įėjimo auka $4.

Mirė
Sausio 6 d. mirė Anne 

Stanchfield sulaukusi 62 me
tų amžiaus. Ji sirgo vėžio 
liga.

Liko didžiausiame nuliūdi
me jos mamytė Elzbieta Kas- 
močienė, Niujorko Lietuvių 
Moterų Klubo narė, buvusi 
ilgametė sekretorė ir kores
pondentė. Draugė Kasmočie- 
nė taipgi yra LLD 81 kuopos 
narė.

Nuliūdime liko Anne 
Stanchfield, dvi ištekėjusios 
dukros ir jų šeimos, sūnus, 
brolis Thomas Miško iš Mis
sissippi, sesuo Lena Zukow
ski iš Huntington, L. L, ir jų 
šeimos.

Mūsų mielajai draugei Kas- 
močienei ir jos vyrui reiškia
me gilią užuojautą.

Ieva Mizarienė

Albany, N. Y. — Nuo 1970 
metų iki šiol New Yorko 
valstijoje padaryta 850,000 
aborcijų. Daugiausia jų buvo 
padaryta 1972 metais, būtent 
— apie 200,000.

Bonosky
on the Radio

Phillip Bonosky, author 
and critic was on the radio 
(WOR) earlier this month 
discussing efforts toward 
peace. In an opening state
ment he said:

“We are living in dange
rous times. Enough deadly 
hardware exists in the world 
today to blow us all to King
dom Come in an instant — 
before you can blink your 
eyes — before your morning 
coffee reaches your lips.

No military expert in the 
United States denies that an 
atomic war between the U. 
S. A., and any other country 
of equal power would result 
in a slaughter of such monu
mental proportions that both 
countries would be utterly 
devastated. In such a war, 
the lucky ones would be the 
ones who died. The unlucky 
ones would be the lonely 
survivors in a world that had 
neither tree nor dandelion, 
not the song of a bird nor the 
bark of a dog, to remind them 
of a world that once existed.

Nobody in his right mind 
wants war. They brought the 
last warmakers to Nurem
berg, and hung them. But in 
the next war there won’t 
even be a Nuremberg. That’s 
why there is such a great cry 
in the world today for peace. 
That’s why the SALT confe
rences, the meeting in Hel
sinki last year, and further 
meetings soon to come to 
work out ways of guarantee
ing the peace, are hailed by 
literally millions throughout 
the world.” Ilse




