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KRISLAI
Platus bendradarbiavimas 
Klaidingu keliu
Štai kas juos džiugina 
Prezidentas “pamiršo” 
Proga pasišienauti

A. BIMBA
Iš spaudoje paskelbtų duo

menų sužinome apie Tarybų 
Sąjungos labai platų moksli
nį, techninį ir ekonominį ben
dradarbiavimą su besivys
tančiomis šalimis, kurių dau
giausia randasi Afrikoje ir 
Azijoje. Sakoma, kad šis ben
dradarbiavimas vedamas su 
45 šalimis. Tarpe Tarybų Są
jungos ir šių kraštų esą 1,000 
mokslinių, techninių bei eko
nominių projektų! Kai kurie 
šių projektų jau baigti, o kiti 
baigiami.

Tai labai didelė socialistinio 
krašto parama ir pagalba 
žmonėms, kurie nusikratė 
kolonijizmo jungo ir kuria sau 
nepriklausomą gyvenimą.

Iš Lisbono pranešama, kad 
Portugalijos Socialistų Parti
ja ir vėl atmetė komunistų 
pasiūlymą sudaryti bendrą 
frontą prieš dešiniąsias šalies 
jėgas. O ne už ilgo įvyks nauji 
pralamento rinkimai. Tokiam 
suvienytam frontui laimėti 
didelę daugumą naujame par
lamente proga kuo puikiau
sia.

Socialistų Partijos pasi
rinktas kelias yra klaidingas. 
Jis lemia pralaimėjimą. Ne 
veltui jos vadas sekretorius 
Soares kapitalistiniame pa
saulyje, kur tik jis įkelia 
koją, taip šiltai sutinkamas ir 
sveikinamas.

Kolumnistas Jack Ander
son sako: “Niekas taip ne
džiugina šios šalies amunici
jos ir ginklų gamintojų, kaip 
prezidento Fordo reikalavi
mas, kad gynybos (militari- 
niams) reikalams būtų skiria
ma 112.7 bilijono dolerių”.

Jis nurodo labai tamprius 
ryšius ir glaudų bendradar- 
bavimą tarp Pentagono ir 
ginklų gamintojų. Daugybė 
generolų, pabaigę militarinę 
tarnybą ir išėję į pensiją, 
tuojau užima aukštas ir neap
sakomai pelningas vietas 
įvairiose ginklų gaminimo 
korporacijose.

Tokių buvusių aukštų mili
tarist ų, užimančių tokias vie
tas ginklų gamyboje, šian
dien yra net 715!

Žumusis šios šalies juodųjų 
žmonių (negrų) vadas, žurna
listas ir Nacionalinio Spalvo
tų Žmonių Susivienijimo di
rektorius Roy Wilkins su gi
liausiu pasipiktinimu kalba 
apie prezidento Fordo pateik
tą Kongresui ilgą pranešimą 
apie nūdienę šalies padėtį. 
Jis kreipia dėmesį į tai, kad 
tame visame pranešime nė su 
žiburiu nesurasi nė žodžio 
apie civilines teises ir demo
kratines laisves. Kodėl? Kaip 
jis galėjo pamiršti tokį ypač 
juodiesiems žmonėms, kurių 
turime apie 26,000,000, svar
bų, degantį reikalą!

Wilkins nusiskundimas pil
niausiai pateisinamas.

Mūsų nelaimingų “vaduoto
jų” spaudoje ir vėl užvirė 
tarpsavinė kova už dolerius. 
Mat, ateina vasario 16-oji. Ir 
“bendruomenininkai, ir “ta- 
rybininkai”, ir “vlikininkai” 
ruošia įkaitusią šienapiūtę, 
Lietuvos nepriklausomybes 
minėjimu vadinamą. Bus pla-

Didžiulė užsienio 
korespondentų 
armija

Washingtonas. — Sunku 
net ir tikėti, bet su faktais 
reikia skaitytis. Šiandien 
Jungtinėse Valstijose veikia 
865 užsienio korespondentai. 
Jie atstovauja laikraščiams, 
žurnalams, radijui bei televi
zijai.

Anglija savo koresponden
tų skaičiumi pralenkia visas 
kitas šalis. Ji čia turi akredi
tuotus 102 korespondentus! 
Ją seka Vakarų Vokietija su 
90 korespondentų, Japonija 
su 82, Prancūzija su 72, Itali
ja su 56, Kanada su 43, 
Formoza — su 23, ir Izraelis 
— su 23.

Nepaduodamas skaičius ko
respondentų iš Tarybų Są
jungos, Ispanijos, Šveicarijos 
ir visos eilės kitų šalių, ku
rios, matyt, čia turi tik po 
keletą korespondentų.

Sugrįžę žydai aštriai 
smerkia Izraelio 
režimą

Maskva. — Vasario 6 dieną 
įvyko spaudos konferencija, 
kurioje dalyvavo septyni žy
dai, reimigravę iš Izraelio. 
Jie sako, kad jie buvo išvilioti 
iš Tarybų Sąjungos apgavin- 
ga propaganda. Jie Izraelio 
gyvenimu skaudžiai nusivylę 
ir džiaugiasi sugrįžę į gimtąjį 
kraštą.

Valery N. Kuvent, vienas 
sugrįžusiųjų, pareiškė: “Iz
raelis yra rasistinė valstybė . 
Mums ten buvo ne vieta. 
Izraelis norėjo mus panaudoti 
nelavintais darbininkais ir 
kanuolėms pašaru”. Jis taipgi 
sakė, kad jis buvo žiauriai 
persekiojamas, “kai atsisakė 
pasirašyt perdėm melagingą 
pareiškimą”. Girdi, 90 pro
centų žydų apgailestauja vy
kę į Izraelį ir norėtų sugrįžti į 
Tarybų Sąjungą.

Washingtonas. — Guate- 
malos ambasada kreipiasi į 
Jungtinių Valstijų žmones su 
prašymu pagalbos žemės dre
bėjimų sugriautam jos kraš
tui atstatyt. Prašo taip pat 
vaistų ir maisto.

Vėliausi pranešimai iš Gua- 
temalos sako, kad jau yra 
žinoma apie 20,000 žuvusių 
guatemaliečių.

Naciškus 
kriminalistus 
pradės bausti

Washingtonas. — Teisin
gumo Departamentas sako, 
kad šioje šalyje yra tarp 75 ir 
100 didžiųjų naciškų krimina
listų. Jie nebuvo persekioja
mi, nes nebuvo prieš juos 
aiškių įrodymų. Dabar, girdi, 
Izraelyje atsirado liudininkų, 
kurie jų nusikaltimą gali įro
dyti. Todėl jie bus persekio
jami.

Kaip žinoma, tarp tų karo 
kriminalistų skamba kelios ir 
lietuviškos pavardės.

čios kolekcijos. Suplauks ne 
viena tūkstantinė.

Kiekviena grupė savinasi 
teisę į tuos iš eilinių pasekėjų 
išmaldautus dolerius. Nė vie
nos grupės vadai juk “dvasia 
šventa” begali gyventi ir ne
gyvena. Štai auksinė progai 
gražiai pasinaudoti.

Argi galima ją praleisti?!

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Tai tik vienas baisus vaizdelis Guatemalos [Centrinėje 

Amerikoje] sostinėje Guatemala City po žemės drebėjimo. 
Sunaikinimas neįsivaizdojamas ir neaprašomas.

Kiek šioje baisioje nelaimėje žuvo gyvybių, niekas tikrai 
negali pasakyti ir veikiausiai niekados negalės.

Iš visų pasaulio kampų skubinama visokia pagalba 
nukentėjusiam kraštui.

Vakarų Vokietija ir
tarptautiniuose santykiuose 

įtempimo mažinimas
Bona (Tass-Elta). — Sausio 

29 dieną Vokiečių Federaty
vinės Respublikos (Vakarų 
Vokietijos) premjeras H. 
Schmidt pateikė parlamentui 
jo vadovaujamos koalicinės 
vyriausybės pranešiamą už
sieninės politikos klausimais.

Mūsų užsienio politika, pa
sakė H. Šmitas, turi būti 
siekiama užtikrinti įtempimo 
mažinimą ir bendradarbiavi
mą. Mes turime tiek Rytų, 
tiek ir Vakarų atžvilgiu išsau
goti politikos perimamumą, 
padaryti, kad ši politika būtų 
verta pasitikėjimo, turime iš
saugoti ir didinti pasitikėji
mą.

Kancleris pabrėžė, kokią 
svarbią reikšmę turi sutar
tys, kurias sudarė Vokietijos 
Federatyvinė Respublika su 
Tarybų Sąjunga ir kitomis

Pasitraukia

Sen. Hugh Scott

Jis yra vienas svarbiausių 
Republikonų partijos lyderių 
iš Pennsylvanijos. Keturis 
kartus jis buvo išrinktas se
natoriumi ir paskutiniais ke- 
leriais metais buvo republi
konų frakcijos Senate lyde
ris, labai ištikimas Fordo ir 
Nixono pasekėjas. Dabar jis 
pareiškė, kad jam užteko 49 
metų politinės veiklos, kad 
jis daugiau į senatorius nebe- 
kandidatuos.

Su Mr. Šcott pasitraukimu 
republikonų partija Kongre
se netenka žymiausio ir įta- 
kingiausio lyderio.

Rytų Europos valstybėmis. 
Jeigu VFR nebūtų pripažinu
si VDR, kaip valstybės, gy
vavimo, jeigu nebūtų sutar
čių su TSRS ir LLR, pažymė
jo jis, nebūtų buvę galima 
sudaryti keturšalio susitari
mo dėl Vakarų Berlyno. Be 
sutarčių ir susitarimų su 
VDR, be sutarties su CSSR, 
be diplomatinių santykių už
mezgimo su Vengrija ir Bul
garija nebūtų buvę galima 
tęsti įtempimo mažinimo poli
tikos Europoje.

Saugumo ir bendradarbia
vimo Europoje pasitarimas, 
pažymėjo jis, nustatė politi
nių santykių normas, kurios 
gali prisidėti prie geresnio 
valstybių bendradarbiavimo.

Nemaža dėmesio pareiški
me skirta VFR ir VDR santy
kiams. Kancleris pažymėjo, 
kad pastaraisiais metais šie 
santykiai pagerėjo. Kartu jis 
pakartojo ankstesnius teigi
mus, kad VFR tariamai “yra 
atsakinga už visą vokiečių 
naciją”.

Vatikanas nusivylęs 
"šventaisiais

metais"
Roma. — Šventųjų metų 

centralinio komiteto sekreto
rius Antonio Mazza pranešė, 
kad 1975 metai, kurie buvo 
paskelbti “šventaisiais”, Va
tikanui davė tik didelių finan
sinių nuostolių.

Kaip tai galėjo atsitikti? 
Juk visose bažnyčiose buvo 
specialios kolekcijos. Nėra jo
kia paslaptis, kad ne vienas 
doleris ir iš tikinčių lietuvių 
ta proga nuėjo į Vatikano 
iždą. Bet vis tiek, sako Maz
za, nepadengė visų išlaidų, 
susietų su “šventųjų metų” 
pravedimu.

Tas parodo, kad tikintieji 
žmonės gerokai “sušykštėjo”. 
Nemažai, žinoma, atsiliepė į 
jų dosnumą ir siautėjanti ka
pitalistiniame pasaulyje eko
nominė krizė.

Kaip ten bebūtų, Vatikano 
vadovybė labai nusivylusi.

Guatemala City. — Nuo 
žemės drebėjimo žuvusių 
guatemaliečių skaičius jau 
pasiekęs 15,000, o sužeistų 
daugiau kaip 50,000. Sako-
ma, kad didelę daugumą žu
vusių ir sužeistų sudaro vai
kai.

☆
Londonas. — Iš Angolos 

gautas pranešimas, kad tryli
ka anglų, nuvykusių padėti 
reakcinėms grupėms kariauti 
prieš revoliucinę valdžią, ta
po nudėti. Tas parodo, kad 
Anglijoje suverbuoti savano
riai jau dalyvauja ginkluotuo
se mūšiuose. Kiek jų yra 
pasamdyta ir pasiųsta, nie
kur neskelbiama.

☆
Tel Aviv. — Opozicijai ne

pavyko iš vietos išmesti Iz
raelio premjerą Yitzhak Ra
bin. Už jo pašalinimą balsavo 
35 parlamento nariai, o prieš 
63.

☆
Lusaka, Zambija. — Čia 

gautas pranešimas, kad An
golos revoliucinės valdžios 
armija atėmė iš reakcinių 
frakcijų, kurias remia Jungti
nės Valstijos ir kitos kapita
listinės NATO šalys, jų sosti
nę Huambo. Be to, dabartinę 
Angolos revoliucinę vyriau
sybę, kurią remia socialisti
nės šalys, oficialiai pripažino 
Afrikos Vienybės Organizaci
ja, kuriai priklauso 46 šio 
kontinento šalys. Tai vis la
bai dideli Angolos liaudies 
laimėjimai.

☆
Bal Harbour, Fla. — Čia 

posėdžiauja Amerikos Darbo 
Federacijos — Industrinių 
Organizacijų 17 didžiųjų dar
bo unijų prezidentai. Susirin
kimo tikslas: pasitarti, kurį 
kurios partijos kandidatą į 
šalies prezidentus darbo uni
jų judėjimas turėtų užgirti. 
Laukiama nutarimo.

☆
Roma. — Krikščionių De

mokratų Partija nutarė viena 
sudaryti naują Italijos vy
riausybę. Tai bus mažumos 
vyriausybė, nes parlamente 
krikščionys demokratai netu
ri daugumos. Naujosios vy
riausybės likimas priklausys 
nuo socialistų ir republikonų 
balsų. Kaip ilgai jie vyriausy
bę parems, tik taip ilgai ji 
išsilaikys.

Tiktai taip tapo laikinai 
išvengta naujų rinkimų. 
Krikščionys demokratai bijo 
naujų rinkimų, nes jie mano, 
kad juose laimėtų komunis
tai.

Buvęs prez. Nixonas 
gavo iš Kinijos 
pakvietimą

San Clemente, Cal. — Sa
koma, kad ramiai sau su 
žmona gyvendamas savo pa- 
lociuose buvęs prezidentas 
Richard Nixonas buvo nuste
bintas, kai šiomis dienomis 
gavo Kinijos valdžios pakvie
timą atsilankyti Kinijonį sve
čius. Žinoma, Nixonas pa
kvietimą džiugiai priėmė. Va
sario 21 d. jis jau bus Pekine.

Dalykas tas, kad tuo laiku 
sukanka lygiai ketveri metai, 
kai prezidentas Nixonas nu
vyko į Pekiną su oficialiu 
vizitu ir su Kinija užmezgė 
ryšius. Kinijos valdžia to is
torinio įvykio negalinti pra
leisti be iškilmingo atžymėji- 
mo. O kokios bus iškilmės, 
jeigu Nixono ir jo žmonos 
jose nebus? Ir štai pakvieti
mas . . .

Bandoma Kinijoje ir čionai 
aiškinti, kad šis pakvietimas 
ir Nixono vizitas neturi jokios 
politinės bei diplomatinės 
reikšmės, ir kad tas nepa
kenks prez. Fordo karjerai. 
Pats Fordas dargi savo gera
darį tuoj pasveikino ir prašė 
nuo jo ir visos vyriausybės 
perduoti Kinijos valdžiai ir 
žmonėms karščiausius sveiki
nimus.

Teisinasi, kad ji 
buvus priversta 
plėšikauti

San Francisco, Cal. — Tei
siamoji Patricia Hearst teis
me pareiškė, kad ji buvus ją 
pavogusios Simbonistinės Iš
laisvinimo Armijos priversta 
dalyvauti banko apiplėšime, 
todėl esanti nekalta. Jai buvę 
grumojama nužudymu, jeigu 
jinai atsisakys klausyti. Jai 
nebuvę kito pasirinkimo, jei
gu ji norėjo išgelbėti savo 
gyvybę.

Džiūrė, kuri ją teisia, susi
deda iš 7 moterų ir 5 vyrų.

Teismas žada tęstis keletą 
savaičių.

Korupcija
Holandijoje

Bernhard

Šiomis dienomis iškilo aikš
tėn, kad amerikinė Lockheed 
korporacija sušėrė Holandi- 
jos princui Bernhard 
$1,100,000 už padėjimą jai 
varyti labai riebų biznį toje 
šalyje. Princas Bernhard vie
ną kurią dieną tikisi tapti 
karaliumi.

Ką dabar darys karalienė? 
Plačiai reikalauja, kad jis 
būtų pažemintas ir nubaus
tas.

Prokuroras Edward H. Levi

Už slėpimų ir nuo 
Kongreso

Washingtonas. — Jis pa 
reiškė, kad Kongresas neturi 
teisės žinoti apie viską, ką 
vyriausybė daro arba veikia. 
Ypatingai, ji sako, Kongresas 
neprivalo kištis į žvalgybų 
operacijas.

“Amerikos prezidentas,” 
Mr. Levi pasakė Senato ko
mitetui, “turi kai kurias slap
tybes slėpti nuo Kongreso”.

Reikia žinoti, kad generali
nis prokuroras yra preziden
to skiriamas viršininkas. Jis 
turi pataikauti, jeigu nori 
toje vietoje pasilikti.

Jėga malšina 
katalaniečius

Barcelona, Ispanija. — Vėl 
labai pagyvėjo kataloniečių 
judėjimas už savivaldybę. Jie 
reikalauja tautinės laisvės. 
Šiame mieste eina jų platus 
masinis judėjimas. Antai, va
sario 8 d. buvo suruošta 
masinė demonstracija, kurio
je dalyvavo tūkstančiai žmo
nių. Karaliaus Carlos valdžia 
paleido policijos jėgas prieš 
juos. Demonstracijai išvaiky
ti panaudoti lazdos ir šautu
vai.

1931 metais, kai buvo nu
versta monarcija ir įsteigta 
respublika, Ispanija leido ka- 
taloniečiams turėti savo vy
riausybę. Bet kai respublika 
tapo nuversta ir įsigalėjo 
gen. Franco fašistinė diktatū
rą, ta laisvė iš kataloniečių 
atimta.

Dabar, matyt, tie žmonės 
vėl pakilo į kovą už savo 
laisvę. Bet atrodo, kad jiems 
tą lajsve pasiekti bus labai 
sunku.

Kodėl "Laisvė" 
taip pavėlavo?

Vasario 6 dienos “Laisvė” 
skaitytojus pasiekė net kele
tu dienų suvėluotai. Nekaltos 
nei Redakcija, nei spaustuvė. 
Laikraštis buvo atspaustas 
reguliariu laiku.

Bet mūsų įstaigą užklupo 
toji nelaboji influenza, pa
siųsdama į lovą abudu laik
raščio išsiuntinėtojus — Bill 
Malins ir Nelę Ventienę. Ne
beliko kam jį išsiuntinėti. Tik 
antradienį šiaip taip dar pil
nai nesusveikusi Nelė darbą 
baigė. Nuo praeitos savaitės 
ketvirtadienio iki šiol savai
tės antradienio “Laisvė” iš
gulėjo neišsiųsta!

Be to, tomis pačiomis die
nomis influenza paguldė į 
lovą ir administratorę Ievą 
Mizarienę.

Ši įstaiga niekad nebuvo 
turėjusi vienu kartu tiek 
daug susirgimų.
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Kantrybės ir ryžtingos veiklos laimėjimas
Vasario 2 dienos “The N. Y. Times” skaitome įdomų 

korespondento Stevens V. Roberts pranešimą iš Graikijos 
sostinės. Jau vien tik pranešimo antraštė pasako labai daug. 
Ji tokia: “Komunistai vėl Graikijos gyvenime vaidina 
svarbų vaidmenį”. Roberts su nusistebėjimu kalba, kaip po 
Antrojo pasaulinio karo 1948—1949 metais Graikijos bur
žuazija (kaip žinia, su Jungtinių Valstijų pagalba, Marshall 
planu pavadinta) liaudies judėjimą paskandino kraujuose, 
kaip komunistu vadai, kurie nebuvo suimti ir nužudyti, 
pabėgo į užsienius, o Komunistų Partija paskelbta nelegališ- 
ka, ir ištisus ilgus 27 metus ji tokia buvo. Per visą tą ilgą 
fašistinės—militarinės diktatūros viešpatavimą reakcinin
kai komunistus pravardžiojo “raudonaisiais velniais”.

Bet Komunistų Partija pasiliko nesunaikinta. Tiesa, ji 
nebuvo skaitlinga nariais, bet su neišsemiama kantrybe ir 
su didžiausiu pasiaukojimu bei ryžtu, panaudodama visas 
pogrindinio gyvenimo priemones, telkė liaudies jėgas prieš 
fašistinę diktatūrą. Tuo tarpu Graikijoje, kaip visose 
kapitalistinėse šalyse, užėjo ekonominė krizė — nedarbas, 
infliacija, kainų kilimas, kriminalizmo siautėjimas. Fašisti
nė—militarinė diktatūra pasirodė bejėgė prieš šias proble
mas. Išsisėmė Graikijos liaudies kantrybė. Ir štai, 1974 
metų liepos mėnesį išgirstame iš Athenų pranešimą, kad 
Graikijoje demokratinės jėgos nuvertė fašistinę-militarinę 
diktatūrą ir kad Komunistų Partijai sugrąžinta teisė viešai, 
legališkai gyvuoti ir darbuotis.

Ir, pasak Steven Robertso, praėjusių metų pabaigoje 
įvykusiuose įvairiuose rinkimuose komunistai pasirodė labai 
svarbi, įtakinga politinė jėga ir laimėjo apsčiai vietų 
įvairiuose valdžios organuose. Jai perspektyvos ateityje 
dar plačiau veikti ir daugiau laimėti labai šviesios.

Nereikia suprasti, kad Mr. Roberts jiems ir jų veiklai 
simpatizuoja. Kaip tik priešingai — jis apie tai praneša su 
aiškiausia komunistams neapykanta. Bet su gyvenimu, su 
faktais reikia skaitytis. 0 faktai, o gyvenimas rodo, kad 
Graikijos darbo liaudis kantriai ir ryžtingai skina sau kelią į 
šviesesnį rytojų.

Kodėl be teisino rykštės neapsieita?
Didmiesčių Bostono ir Detroito istorija su mokyklų rasine 

integracija pasikartojo dar viename didmiestyje. Šį kartą 
Milwaukeje, Wisconsino valstijoje, kur to garbingo ir 
būtinai reikalingo integracijos tikslo nebuvo pasiekta be 
įsimaišymo teismo. Per dešimt pastarųjų metų teismas savo 
rankose turėjo skundą prieš miesto galvas ir lyderius, kad 
jie nepildo Aukščiausiojo Teismo patvarkymo miesto 
mokyklas integruoti. Matyt, teismas nuosprendi atidėliojo 
ir laukė, kad gal gi Milvvaukės Apšvietos Taryba supras 
reikalą ir imsis reikalingų žygių, nelaukiant teismo rykštės!

Deja, viskas veltui. Taryba nesijudino iš vietos. Ir štai 
pagaliau teismo įsakymas Tarybai: Miesto viešosios mokyk
los turi būti be tolimesnio delsimo bei vilkinimo integruotos, 
tam panaudojant visas reikalingas priemones, kurių viena, 
kaip ir kituose miestuose, yra vaikų į mokyklas vežiojimas 
autobusais. Federalinio teisėjo John W. Reynolds ėjimą 
karštai sveikina mokyklų integracijos ir rasinės lygybės 
apšvietoje šalininkai.

Pasirodo, kad Apšvietos Taryba per tuos dešimtį metų 
nesigailėjo nei pastangų, nei miesto lėšų teisme laimėti 
prieš integraciją. Tam tikslui jinai išleidus visus $500,000!

Teismo įsakymas svarbus smūgis reakcijai ir rasizmui.
Reikia tik palinkėti, kad kitų miestų Apšvietos Tarybos 

bei valdžios pasimokytų iš Bostono, Detroito bei Milwaukes 
patyrimų ir nebelaukų, kad ant jų galvų nusileistų teismo 
rykštė ir priverstų jas savo mokyklas integruoti. Aišku, kad 
šie laimėjimai visur padrąsins integracijos šalininkus dar 
energingiau darbuotis už pasiekimą pilnos mokyklų integra
cijos visuose miestuose bei kaimuose, be jokios išimties. 
Negali ir neturėtų būti jokio pasiteisinimo delsti ir atidėlioti 
bei priešintis tam, kas neišvengiama ir reikalinga visų 
amerikiečių bendram gerui.

Bijo dienos šviesos
Kongreso Atstovų Rūmai turi išrinkę Amerikos žvalgybos 

veiklai ištirti komitetą, kuris per keletą mėnesių intensyviai 
tą veiklą studijavo. Laikas nuo laiko spaudoje skaitėme apie 
komiteto atradimus. Iš jų sužinojome, kad ypač ČIA 
(Central Intelligence Agency) per savo agentus užsieniuose 
yra papildžiusi aibes nelegališkų, kriminališkų darbų. 
Amerikos žmonės turi teisę su tais komiteto atradimais 
susipažinti. Todėl komitetas paruošė 338 puslapsių platų 
raportą ir jį pateikė Atstovų Rūmams tuo supratimu, kad jis 
bus viešai paskelbtas. Aišku, kad raportas paruoštas tuo 
supratimu, kad jis nepakenks šios šalies saugumui.

Bet, matyt, raportas nepatiko Atstovų Rūmų reakcinin
kams. Jie raportą pradėjo visomis jėgomis pulti. Jų pusėje 
atsistojo ne tik ČIA vadovybė, bet ir vyriausybė, ypač 
prezidentas Ford. Tai, žinoma labai paveikė visą eilę 
kongresmąnų. Ir štai rezultatai. Prieš kelias dienas Atstovų 
Rūmai 246 balsais prieš 124 (62 nariai susilaikė nuo 
balsavimo) nubalsuoja pavesti prezidentui Fordui komiteto 
raportą pacenzūruoti. Tai reiškia tą patį, kaip to raporto 
arba visam laikui palaidojimą Kongreso archyvuose, arba 
tokį sucenzuravimą., kad jame žvalgybos nelegališki nusi
kalstami darbai bus, vardu “šalies saugumo”, iš jo išmesti, 
nuo Amerikos žmonių paslėpti.

Su teisingu pasipiktinimu Atstovų Rūmų daugumos 
pasielgimą smerkia visa eilė kongresmąnų, kurie balsavo už 
raporto paskelbimą be delsimo ir be prezidento cenzūros. 
Antai, kongresmanai Parren J. Mitchell, demokratas iš 
Maryland, ir Ronald Dellums, demokratas iš Californijos,

JAV FINANSUOJA IR JŲ 
ŽVALGYBA [ČIA] 
KONTROLIUOJA

Žinių agentūros “Associa
ted Press” pranešimas iš Ce- 
choslovakijos sostinės Pragos 
mūsų nenustebino. Praneši
mas tiktai patvirtino, ką mes 
seniai sakėme, kad taip vadi
namas “Radio Free Europe” 
yra Amerikos valdžios finan
suojamas ir Centrinės Žval
gybos Agentūros (ČIA) kon
troliuojamas įrankis, šmeižti 
ir niekinti socialistinius kraš
tus, į kuriuos įeina ir Tarybų 
Lietuva. Bet daugelį ameri
kiečių pranešimas nustebins 
ir pritrenks.

Pranešime sakoma, kad tū
las čechoslovakas Pavel Mi- 
narik, kuris per septynerius 
metus dirbo prie šio “Radio 
Free Europe”, padarė tokį 
pareiškimą. Na, o jis juk žino 
faktus.

Žinoma, reakcininkai tuo
jau jį apšaukė komunistų šni
pu ir savo pasekėjus ragina 
juo netikėti. Bet gi “Radio 
Free Europe” vedėjai pripa
žįsta, kad Minarik iš tikrųjų 
radijo stotyje dirbo septyne
rius metus.

Taipgi labai svarbus Mina- 
riko pabrėžimas, kad “Radio 
Free Europe” ne tik kepa ir 
skleidžia melus apie socialis
tinius kraštus, bet taipgi 
tvarko ir koordinuoja iš tų 
šalių reakcinių pabėgėlių už
sieniuose visokią veiklą. Va
dinasi, ir mūsų lietuviškieji 
“vaduotojai” bei “veiksniai” 
gauna ir vykdo ČIA įsaky
mus.

“EISI - GAUSI MUŠT”, 
NEISI - GAUSI MUŠT.”

Atsimenate, kaip mūsų 
“vaduotojai” visa gerkle rėk
davo prieš pramonės plėtimą 
Lietuvoje. Tai esąs tų rusų 
išmislas mūsų Lietuvai pa
vergti. Jie sakydavo, kad 
Lietuva turi pasilikti žemės 
ūkio kraštu. Pramonė jai tik 
nelaimė!

Bet dabar štai Chicagos 
kunigų “Draugas”, kalbėda
mas apie Dešimtojo penkme
čio pirmuosius (1970) metus, 
gieda: “Pramonės gamybą 
numatyta padidinti tik 4.3 
procento, taigi net nesiekiant 
pusės 1975 metų priauglio”. 
Vadinasi, negerai, Lietuva 
atsilieka.

Betgi Clevelando smetoni- 
ninkų “Dirva” tebegieda seną 
giesmę prieš Lietuvoje pra
monės plėtimą. Antai, esama 
sumanymo prie Drūkšių eže
ro pastatyti atominę elektri
nę, kuri teiktų daug ir pigios 
energijos pramonei. Ratavo- 
kite, “prapultis”! Smetoni- 
ninkų organas gvoltu šaukia:

“Kaip ir reikėjo laukti, 
maskvinis projektas ataidėjo 
Lietuvos biurokratijos sfero
se kaipo “žvilgsnys į ateitį”. 
Apie šį projektą Energetikos 
ir elektrifikacijos valdybos 
vyriausias inžinierius Algir
das Stumbras prabilo kalbėti 
džiugiu tonu. Jis pritaria pla
nui tiekti teritorijai kuo dau
giau elektros energijos, kad 
vis didėjanti pramonė gautų 
energijos šaltinį. Ši didėjanti 
pramonė, tačiau,yra kitatau
čių importo Lietuvon pagrin
das. Tai tautinio lietuviško 
komplekso silpninimas, at
skiedimas tautinės kondensa-

• • — C1J0S.
Ta “vargšė” mūsų Lietuva: 

Ką tik daro ar pasimoja dary
ti per paskutinius beveik tris

arba kongresmanas Morgan F. Murphy, dėmokratas iš 
Illinojaus, nesigaili aštriausių žodžių balsavimo rezultatams 
pasmerkti. Jie kaltina prezidento Fordo ir ČIA direktoriaus 
William Colby pasidarbavimą.

Atstovų Rūmų dauguma šiuo klausimu tapę sudaryta iš 
republikonų ir reakcinių demokratų bendro fronto. Ameri
kinių Civilinių Laisvių Unijos veikėjas Jay Miller šio 
balsavimo rezultatuose mato pavojų, kad šis reakcinis 
blokas nuo dabar su savo užmačiomis pradės dažnai 
pasirodyti scenoje prieš geriausius šios tautos interesus. Jis 
ragina Kongreso pažangiąsias jėgas budėti.

LAISVE

dešimt metų, gauna nuo “va
duotojų”’ pasmerkti. Tik jos 
laimė, kad ji jų, sapaliojimus 
ir koliojimus imą tik už (žino
te kokio sutvėrimo) staugimą 
į mėnulį ir kasmet drąsiai 
žengia pirmyn ir pramonėje, 
ir visose kitose darbo ir gyve
nimo srityse.

Ir gerai daro. Ir mes ją 
karščiausiai svęikiname ir iš 
visų širdies gelmių linkime 
tuose garbinguose užmojuose 
per jau prasidėjusį Dešimtąjį 
penkmetį didžiausios sėkmės!

SOCIALISTINIS 
PASAULIS KOVOJE UŽ 
TAIKĄ IR
NUSIGINKLAVIMĄ

Sausio 26 dieną Lenkijos 
sostinėje Varšuvoje įvyko la
bai svarbus socialistinių šalių 
komunistų ir darbininkų par
tijų vadų pasitarimas. Vil
niaus dienraštyje “Tiesa“ 
sausio 28 d. skaitome prane
šimą apie susirinkimo eigą ir 
tarimus. Tarp kitko, pabrė
žiama:

“Susitikimo dalyviai vie
ningai pažymėjo istorinę Vi
sos Europos pasitarimo 
reikšmę, kuris sudarė gali
mybes plėsti saugumo Euro
poje stiprinimo procesą, ati
tinkantį visų žemyno tautų, 
taikos ir tarptautinio bendra
darbiavimo visame pasaulyje 
interesus.

Susitikimo dalyviai pabrė
žė, kad jų šalys, kaip ne kartą 
pažymėta jų vadovaujančių 
organų oficialiuose dokumen
tuose ir pareiškimuose, yra 
pasiryžusios visokeriopai pa
dėti įgyvendinti visus princi
pus ir įsipareigojimus, numa
tytus Visos Europos pasitari
mo Baigiamajame akte, remti 
visų visuomenės jėgų inicia
tyvą šia linkme.

Pasitarimo dalyviai pabrė
žė, jog būtina toliau kovoti už 
įtempimo mažinimo gilinimą 
ir visokeriopą materializavi
mą, ginklavimosi varžybų nu- 
traukimą^ir nusiginklavimą, 
už tarptautinio bendradar
biavimo plėtimą, taikos ir 
saugumo stiprinimą visuose 
žemynuose. Jie mano, jog 
svarbu aktyvinti kovą prieš 
mėginimus iškreiptai vaiz
duoti socializmo šalių vidaus 
ir užsienio politikos turinį, 
prieš reakcinę imperialistinę 
ideologiją ir propagandą, jė
gos ir diktato politiką, kolo
nializmą ir neokolonializmą, 
antikomunizmą, fašizmą, ra
sizmą. Buvo pareikštas soli
darumas su Angolos Liaudies 
Respublikos liaudimi, kovo
jančia už savo laisvę ir nepri
klausomybę.”

ŽIEDŲ KARALYSTĖJE

Sniego kupetose žaidžia 
šiaurys, o po stikliniu Vil
niaus šiltnamių kombinato 
stogu jau vasara. Pusantro 
hektaro plote žydi gvazdikai, 
kalijos, cinerarijos. Jau pra
deda lapoti rožės. Gvazdikus 
nuskina ir atželdyna.

Pirmoji kombinato šiltna
mių eilė jau stojo į rikiuotę. 
Stiklinis stogas dengia 12 
hektarų, o statybininkai sta
to naujus šiltnamius, gyvena
muosius namus, užbaigė mo
kyklą. Šio penkmečio pabai
goje kombinatas veiks visu 
pajėgumu. Tada šiltnamių 
plotas sieks 26 hektarus ir 
bus išauginama maždaug po 4 
milijonus gėlių žiedų.
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Karoliniškės — dar vienas naujas Vilniaus gyvenamasis masyvas. Jis užima 107 
hektarus, bendras gyvenamasis plotas — 400 tūkstančių kvadratinių metrų. 1976 metais 
mikrorajonas bus baigtas statyti.

Karoliniškėse jau veikia 12 lopšelių-darželių, pastatytos arba baigiamos statyti 5 
vidurinės mokyklos, vaikų ir suaugusių poliklinika, kino teatras, veikia du prekybos 
centrai.

LAIŠKAI
Mieli Laisviečiai!

Taip ir nebespėjau parašyti 
nieko po kelionės į Vokietijos 
D. R., išskyrus naujameti
nius sveikinimus, kurių siun
tinėjimas darosi vis sunkes
nis, nes jų labai daug. Per tą 
laiką praėjo respublikos 
Aukščiausiosios Tarybos se
sija, Rašytojų sąjungos suva
žiavimas ir Lietuvos Komu
nistų Partijos XVII suvažia
vimas.

Kaip žinote, jų eigoje įvyko 
didesni ar mažesni pasikeiti
mai. Dėl pašlijusios sveiką^tos 
pasitraukė iš savo posto A. 
T. Prezidiumo pirmininkas 
Motiejus Šumauskas, ėjęs tas 
pareigas nuo 1967 metų. Tad 
turime naują, jau trečią A. T. 
Prezidiumo pirmininką — 
Antaną Barkauską, gimusį 
1917 metais, nuo 1961 m. 
ėjusį LKP CK sekretoriaus 
pareigas ir ilgus metus buvu
sį Aukščiausiosios Tarybos 
pirmininku. Mažažemio val
stiečio sūnus, A. Barkauskas 
pasiekė aukštąjį mokslą, turi 
ekonomikos mokslų kandida
to laipsnį, Tėvynės karo me
tu kovojo 16-sios Lietuvos 
divizijos eilėse, dažnai rašė 
spaudoje ekonomikos, politi
kos, visuomeninio gyvenimo 
klausimais, yra autoriumi ke-: 
lių knygų.

Pasikeitimai įvyko ir Lietu
vos rašytojų organizacijoje. 
Vietoje A. Bielausko Rašyto
jų Sąjungos pirmininku iš
rinktas poetas Alfonsas Mal
donis, jo pavaduotoju roma
nistas Vytautas Bubnys, val
dybos sekretoriais — kritikas 
P. Bražėnas ir novelistas A. 
Pocius.

LKP XVII suvažiavimas 
įvyko naujuosiuose Operos ir 
baleto teatro rūmuose, kurių 
salę užpildė daugiau kaip 900 
delegatų ir apie 300 svečių. 
Apie pustrečios valandos tę
sėsi I sekretoriaus P. Griške
vičiaus pranešimas, kuriame 
išdėstyti laimėjimai liaudies 
ūkio, kultūros ir kitose srity
se, iškelti trūkumai ir nu
brėžti tolimesnio veikimo už
daviniai. Į šį suvažiavimą 
Lietuvos Komunistų Partija 
atėjo dar labiau išaugusi, su
stiprėjusi — jos eilėse dau
giau kaip 145 tūkstančiai na
rių. Koks tai didelis šuolis, 
prisiminus 1941-sius metus, 
kada tebuvo 3.138 nariai. 
Apie pagrindines TSRS liau

Vytautas Maciuika
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• į. be kaltės

Naktis nušvito be kaltės 
Nepakartojamai ir skaisčiai. 
Nuo Šiandien erdvėje spindės 
Tiktai daiktavardžiai ir skaičiai.

Iš gilumos, iš vandenų 
Gyvybė' siūlo savo kodų.
Nuo kosmodromų mėlynų 
Kitaip žmogaus esmė atrodo.

Skaidrus krislelis išminties 
Padės pajausti kraujo tūrį. 
Neturi meilė paslapties — 
Tik nežinojimas ja turi.

dies ūkio vystymo kryptis 
1976-1980 metams pranešimą 
padarė Ministrų Tarybos pir
mininkas Dr. J. Maniušis. 
Rinkimų išdavoje žymiai pa
kitėjo LKP Centro komite
tas, į kurio sąstatą įėjo daug 
naujų partinių ir tarybinių 
veikėjų, kultūros ir meno 
atstovų.

Naujai išrinktasis LKP 
Centro komitetas savo pir- 
mąjame plenume vietoje A. 
Barkausko išrinko Centro ko
miteto sekretoriumi propa
gandos reikalams Lionginą 
Šepetį, ligšiol buvusį Kultū
ros ministru. L. Šepetys gi
mė 1927 m. Ukmergės ap
skrityje, 1953 metais baigė 
aukštąjį mokslą Politechni
kos institute architektūros 
specialybėje ir įgijo meno 
mokslų kandidato laipsnį. 
Kultūros ministru buvo nuo 
1967 metų, daug rašė spaudo
je meno ir kultūros klausi
mais, parašė knygas “Daiktų 
grožis”, “Modernizmo met
menys”, “Ispanija”. Ameri
kos lietuviams L. Šepetys 
pažįstamas iš kultūrinių dele
gacijų apsilankymo JAV.

Naujuoju Kultūros minis
tru paskirtas J. Bielinis, lig- 
šiol būvęs. LKP CK mokslo ir 
mokymo įstaigų skyriaus ve
dėjas. Gi šio skyriaus vedėju 
išrinktas istorikas J. Aničas.

Gruodžio pabaigoje pami
nėjome rašytojo Jono Mar
cinkevičiaus 75 metų sukaktį 
Respublikos bibliotekos salė
je. Eilė rašytojų prisiminėme 
tą anksti mirusį “Benjamino 
Kordušo” ir kitų romanų bei 
apsakymų kūrėją.

Sausio pradžioje buvo su
ruoštas Antano Venclovos 
70-mečio minėjimas Filhar
monijos salėje, o sausio 21 d. 
toji sukaktis buvo atžymėta 
atsiminimų vakaru Respubli
kinėje bibliotekoje, kur su
ruošta A. Venclovos gyveni
mo ir kūrybos paroda.

Taigi, mielas drauge Anta
nai, praėjo ir mudviejų bend
rasis sausio 22 d. gimtadie
nis. Su juo beveik supuola ir 
Ievos Simonaitytės, gimusios 
sausio 23 d. Džiugu, kad dar 
patys, o ne kiti galime savo 
gimtadienius prisiminti. Lin
kiu, kad dar ilgai taip būtų.

Būkit pasveikinti Jūs visi, 
mielieji Draugai!
Vilnius, Justas Paleckis 
1976.1.29.

Mūsų sveikatos 
reikalais

GYDYTOJO PATARIMAI 
KAIP RENGTIS IR 
UŽSILAIKYTI PER 
ŽIEMOS ŠALČIUS

Žiemos oras — grynas, 
švarus. Šaltis sunaikina dau
gelį mikrobų. Žmogus, būda
mas gryname ore, užsigrūdi
na, pagerėja jo medžiagų 
apykaita, centrinės nervų si
stemos veikla. Tačiau kvė
puokime per nosį, kad oras į 
plaučius patektų sušildytas, 
sudrėkintas.

Daugelis nežino, kaip reng
tis, ir galvoja, kad kuo šiltes
ni rūbai, tuo geriau. Tai klai
dinga. Drabužiai turi būti 
lengvi, laisvi, nevaržyti jude
sių bei kvėpavimo, netrukdy
ti kraujotakai, tačiau gerai 
apsaugoją nuo šalčio ir vėjo. 
Geriausiai tinka vilnoniai, tri
kotažiniai audiniai, o nuo vėjo 
— nailoninės striukės. Ati
tinkamai parenkama ir avaly
nė, tinkamiausios kojinės — 
vilnonės. Apsimaukime sto
romis vilnonėmis pirštinė
mis, o dar geriau — neper
šlampamo audinio ar odinė
mis su kailiu viduje. Taip 
apsirengus, ir šalčiai, ir dar
ganos nebaisūs.

Jeigu nesilaikysime šių rei
kalavimų, tai ir be speigų 
galima peršalti. O ką daryti, 
smarkiau nušalus? Tokiais at
vejais labai svarbu laiku su
teikti pirmąją pagalbą. Rei
kia visų pirma, pakelti nuša
lusios kūno dalies (ausies, 
kojos, piršto) temperatūrą, 
kad būtų įmanoma normali 
kraujo apytaka ir ląstelės 
liktų gyvybingos. Šiltoje pa
talpoje nušalusi ranka ar koja 
šildoma 30—37 laipsnių tem
peratūros vandens vonioje. 
Kartu duodama išgerti sal
džios arbatos ar kavos. Nuša
lusios vietos nuplaunamos 
muilu, lengvai masažuojant 
širdies kryptimi. Paraudus 
odai, masažas ir šildymas 
nutraukiamas, ji nušluosto- 
ma spiritu ir šiltai aptvarsto- 
ma. Nereikia nušalimo vietos 
trinti sniegu, tepti vazelinu, 
riebalais ar kitais tepalais, 
nes galime pažeisti odą ir 
žaizdą užteršti.

Šaltame ir drėgname ore 
gali atšalti visas organizmas. 
Suslogavus, pakilus tempera
tūrai, pasijutus blogai, būti
na kreiptis į gydytoją.

Jeigu išmoksime tinkamai 
apsirengti, nepamiršime per 
pusryčius, pietus ir vakarie
nę pavalgyti karšto maisto, 
o, svarbiausia, reguliariai 
mankštinsimės ir sportuosi
me — žiema mums suteiks 
daug džiaugsmo ir malonu
mų.

Edmundas Švedas

Roma. — Jungtinių Tautų 
Maisto ir Agrikultūros Orga
nizacija praneša, kad 1975 
metais besivystančiose šaly
se derlius buvo nepaprastai 
aukštas, kad maisto gamyba 
žymiai pakilo. Tačiau vis tiek 
šiandien šioje planetoje turi
me daugiau kaip pusę bilijono 
alkanų žmonių. Daugiausia jų 
Azijoje.
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KODĖL IR KAIP PRIEŠ 200 METŲ 
GIMĖ JUNGTINES VALSTIJOS?

ISTORINIAI BRUOŽAI

A. BIMBA

(Tęsinys iš praeito numerio)

NEI VALANDĖLEI nereikia įsivaizduoti, kad visi ko-* 
lonistai, kaip vienas žmogus, pritarė Revoliucijai, ar
ba kad nebuvo labai stambių interesų, kurie jai priešinosi. 

Revoliucijos priešai vadinosi lojalistais—ištikimaisiais ka
raliui. Lojalistų judėjimo nugarkaulį sudarė pirmoje vie
toje karališki valdininkai, Britanijos valdžios paskirti ir 
užkarti ant kolonistų. O jų ir jų-agentų buvo tūkstančiai. 
Taipgi jam prijautė ir talkininkavo, arba tiesiog priklau
sė ir aktyviai varė jo darbą šiaurinių kolonijų stambieji 
žemės savininkai; politikieriai, kurie po Revoliucijos 
pralaimėjimo tikėjosi iš Britanijos valdžios riebiai ap
mokamų vietų ir aukštų titulų; aristokratai — palocių 
gyventojai; dvasiškija (su tūlomis išimtimis), ir kiti 
senosios santvarkos šalininkai.

Pavyzdžiui, revoliucijonieriams laimint ir gubernatoriui 
Gage su savo armija bėgant iš Bostono, nešdinosi ir vie
nuolika šimtų lojalistų. Iš jų 102 buvo aukšti valdininkai, 
18 kunigų, 213 vaizbininkų ir pirklių iš miesto, 382 “far- 
meriai’’ ir “amatninkai.” Kitų tos grupės lojalistų socia
linė pozicija nepažymėta. Tiek reikia pasakyti, .kad tie 
“farmeriai” iš tiesų buvo savo rūšies dvarininkai, kurių 
žemes apdirbo tarnai ir vergai ir kurie gyveno puošniuose 
palociuose. Vargingų žmonių lojalistų tarpe kaip ir ne
buvo.

O kai artėjo krizis, kai vis aiškiau darėsi neišvengia
mumas ginkluoto susikirtimo, nemažai net ir tų, .kurie 
neva prijautė Revoliucijai ir skaitėsi revoliucijonieriais, 
vienokiu ar kitokiu pasiteisinimu pasitraukė ir greitu 
laiku atsidūrė atvirų priešų eilėse. Tūli jų teisinosi, būk 
jie nesą Anglijos šalininkai, savo širdyje prijaučią Re
voliucijos tikslams, ale jokiu būdu nebegalį pritarti revo
liucijonierių—Whigų Partijos—metodoms: prievartai, boi
kotui, naikinimui lojalistų privatinės nuosavybės, terorui 
prieš karaliaus agentus.

Kaip lojalistai žiūrėjo į revoliucijonierius, užteks vie
no kito pavyzdžių. Vienas lojalistas pasakė: “Man smagu 
būtų važinėti amerikiečių kraujuje iki mano karietos ste
bulių”*

♦The New England Historical and Genealogical Register and 
Antiquarian Journal, 1872, p. 431.

Jonathan Boucher, dar buvęs Washington© draugas, bet 
Revoliucijos priešas, pasakė: “Tai skaitlingos gaujos ne
ramių žmonių, kurie naturališkai 'prisirišę prie laisvos 
valdžios, kaip žalčiai ir kiti žiaurūs ir bjaurūs gyvūnai 
prie šilto klimato. Jų skonis yra tik viską versti žemyn, 
o reformos pasibaigia sunaikinimu.”**

♦•Claude H. Van Tyne: The War of Independence, p. 17.

Nepajėgęs Revoliucijos eigą sulaikyti, Joseph Galloway 
sakė: Ameriką pradėjo valdyti “desperatiškos klaidos bar
bariškas režimas ir beįstatymiška ambicija—žodžio laisvė 
užgniaužta, spaudos laisvė sunaikinta, tiesos balsas nu
tildytas, netiesota galia atėmė žmonių naturališkas teises, 
nuosavybė išplėšta be įstatymų—Amerika ginkluojasi ry
tuose ir vakaruose ir žengia su pakvaišimu ant kelio į 
išdavystę ir sukilimą.”

Samuel Seabury šaukė: “Jau jeigu aš turiu būti pa
vergtas, tai lai aš būsiu pavergtas karaliaus, o ne tų iš
dykusių, netiesotų komitetų.” Geriau, kad mane “sunai
kintų liūto nasrai,” negu “palaipsniai sugraužtų iki mir
ties žiurkės ir kirminai.”***

•••Ten pat, pp. 170-179.

Peter Oliver, kuris, matyt, buvo Revoliucijos skaudžiai 
paliestas, kaipo Britanijos šalininkas, reikalavo, kad pir
miausia jam būtų sugrąžinta jo nuosavybė, o paskui, gir-. 
di, “tuzinais karkite Massachusetts sukilėlius, jeigu no
rite.” Revoliucijonierius jis vadino “žmonijos išmatomis.”

Lojalistai sudarė ir pridavė karaliaus valdžiai žymiųjų 
revoliucijonierių surašą ir reikalavo, kad jiems būtų “už
mokėta pirmiausia,” tai yra, kad jie būtų kardu sukapoti, 
o jų nuosavybė konfiskuota. Kiti sakė norėtų matyti 
kraują tekant iš revoliucijonierių širdžių, o kiti pasiten
kintų, jeigu matytų juos tik pakartus!

Be to, nereikia manyti, kad Revoliucijos priešai snau
dė—pasiliko pasyvūs bei pasitenkino plepėjimu. Pirmojo 
Kontinentalio Kongreso laikais (apie 1774), kai kolonis
tai jau visai rimtai ruošėsi ginkluotai kovai, lojalistai irgi 
energingai pradėjo organizuotis. Gimė taip vadinama 
Lojalistų Partija. Prieš pat atvirą susikirtimą 1775 me
tais kolonijas užplūdo didelė lojalistinės literatūros banga. 
Joje buvo visaip niekinami revoliucijonieriai ir jų tikslai, 
o teisinamas ir ginamas Britanijos viešpatavimas Ameri
koje. Ypatingai storai buvo pabrėžta ta mintis (idant iš- 
gązdinti bailesnius, o silpnesnius nupuldyti dvasioje), jog 
Revoliucija nelaimėsianti ir revoliucijonieriai turėsią 
skaudžiai užmokėti už savo baisią klaidą.

Lojalistų Partijos tikslas buvo suteikti karaliaus val
džiai ir armijai visapusę pagelbą. Jos nariai statė sau už 
šventą pareigą šnipinėti ir išdavinėti revoliucijonierius.

Kaip kiekviena kontr-revoliucinė partija, taip ši Loja
listų Partija nesidrovėjo griebtis pačių bjauriausių prie
monių pražudymui Revoliucijos. Sakoma, kad vien tik 
New Yorke Anglijos armijoj ir milicijoj buvo 41,633 lo
jalistų kareivių.

Užtat Revoliucijai įsisiūbavus, lojalistams nebuvo ro- 
doma jokio pasigailėjimo. Kitaip ir būti negalėjo. Revo
liucija yra karas. O kare priešui jokio pasigailėjimo nie
kas nerodo.

1781 metų spalių 19 dieną gen. Cornwallis su savo ar
mija prie Yorktown o buvo sumuštas, pasidavė ir tuomi 
baigėsi karas su Britanija. Taika formaliai tapo pasira

šyta 1783 metų rugsėjo 3 dieną. Amerika .laimėjo viską, 
ko reikalavo.

1787 metų gegužės 25 dieną Philadelphijoj susirinko 
Konstitucinė Konvencija. 1787 metų rugsėjo 17 dieną 
Konvencija priėmė Konstituciją ir užsidarė. Pradžioje 
1788 metų reikalingas skaičius valstijų Konstituciją pri- 
ėmė-užgyrė. 1789 metų sausio pirmą- trečiadienį įvyko vi
suotini prezidentiniai rinkimai: tapo išrinkti rinkikai, 
kurie paskui išrinko pirmą Jungtinių Valstijų prezidentą 
ir vice-prezidentą. Tų pačių metų kovo 4 dieną rinkikai 
vienbalsiai pirmuoju Jungtinių Valstijų prezidentu išrin
ko George Washingtoną, o pirmuoju vice-prezidentu dau
guma balsų tapo išrinktas John Adams.

Taip' ir baigėsi šis didžiųjų audrų perijodas. Pasaulio 
tautų šeimoje užėmė savo vietą jauna, gyva, pažangi, de
mokratinė tauta—Jungtinės Valstijos. Gimė buržuazinė 
demokratine valstybė—politinė santvarka su plačiomis de
mokratinėmis teisėmis ir civilinėmis laisvėmis, bet taipgi 
su Konstitucija ir įstatymais įdrūtintu kapitalizmu, kurio 
pagrindus sudaro privatinė nuosavybė ir 'žmogum žmo
gaus išnaudojimas, nusakąs visus socialinius žmonių san
tykius. Gimė nauja šalis, kuriai buvo lemta išaugti į šių 
dienų milžiną.

AMERIKOS didžioji Revoliucija yra apibudinama vi
saip ir įvairiai. Kurių klasių žmonės ją sudarė? Ko
kios klasės buvo Revoliucijos nugarkaulis? Atsakysime: 

jai pritarė ir joje dalyvavo žmonės iš visų klasių. Jai 
simpatizavo ir joje dalyvavo ir dalis pietinių kolonijų 
plantatorių, ir šiaurinių kolonijų didelė dalis pirklių, ir 
vidurinių kolonijų pramonininkų. Tai iš viršutinių kla
sių. Kas liečia darbo klases—mechanikus, smulkiuosius 
farmerius, darbininkus, vergus ir t.t., jos didelėje didžiu
moje stojo už Revoliuciją, nors ir ne visada tai jos galėjo 
viešai išsireikšti. Nors pats, matyt, simpatizuodamas Bri
tanijos interesams, tačiau, mano supratimu, visai teisin
gai į šį klausimą atsako Glaudė H. Van Tyne savo knygoje 
The War of Independence, kuomet jis teigia, kad “Revo
liucijos stiprybė glūdėjo paprastuose žmonėse.” Taip pat 
teisingai jis nurodo, kad didelė dauguma revoliucijos va
dų (neskaitant, žinoma, pačių aukščiausių, kaip Washing- 
tonas, Jeffersonas, Franklinas, Henry, Lee), buvo kilę iš 
gana’paprastų žmonių. Ir vėl teisingai jis pabrėžia, kad 
“revoliuciją pravedė jaunimas” (p. 30). Dar kitur tas 
pats istorikas teigia: “Po to, kai revoliucija peržengė ra
maus pasipriešinimo ribas, ji pasidarė ryškiai žemutinės 
ir vidurinės klasių judėjimas.”

Vienok savo pasekmėse, Amerikos Pirmoji Revoliucija 
buvo buržuazinė demokratinė revoliucija. Ji padarė Ame
rikos buržuaziją viešpataujančia klase ir pagimdė tipin
gą Amerikos demokratiją, kuri garantuoja kapitalo vieš
patavimą, tačiau suteikia žmonėms labai svarbias civilines 
laisves ir demokratines teises. Tais laikais tai buvo visai 
naujas dalykas visam pasaulyje. Pirmiau tokios politinės 
santvarkos, tokios demokratijos, tokių plačių civilinių 
laisvių ir teisių, jokios šalies liaudis nebuvo turėjus.

Reikia žinoti, kad 1776 metų Amerikos Revoliucijos 
svarba ir didybė buvo ne tik tame, kad jinai pagimdė nau
ją, demokratinę šalį. Jos svarba' ir didybė buvo dar ir 
tame, kad jinai sukratė iš pamatų visą senąjį pasaulį. 
Jos obalsiai pasiekė Europą ir išbudino liaudį kovon už 
savo demokratines teises prieš feodalistus ir absoliutiš
kąsias monarchijas. Amerikos Revoliuciją galima vadinti 
Didžiosios Francūzų Revoliucijos motina. Amerikos Re
voliucijos vadai, kaip Tomas Paine ir Tomas Jefferson, 
buvo nuoširdžiausiais Francūzų Revoliucijos palaikyto
jais. Apgynimui tos revoliucijos šūkių ir darbų Paine 
parašė savo garsiąją brošiūrą The Rights of Man (“žmo
gaus Teisės”).

< “Mūsų amerikoniški 1776 metų milžinai buvo ‘tarptau
tiniais savo dienų padegėjais,” sako Earl Browder. “Jie 
paakstino revoliucijas visame pasaulyje. Didžioji Fran
cūzų Revoliucija, kurios atbalsiai užpildė Europos ausis 
per visą devynioliktąjį šimtmetį, padarė pirmuosius žings
nius po Amerikos Revoliucijos impulsu. Nepriklausomybės 
Deklaracija buvo tiems laikams tas, kas mūsų laikams yra 
Komunistų Manifestos.”*

•Earl Browder: What is Communism? pp. 15-17. 
i

“Modemiškosios civilizuotosios Amerikos istorija,” rašė 
Leninas, “prasideda su vienu iš tų didžiųjų, tikrai laisvi
nančių, tikrai revoliucįjoniškų karų. . . Tai buvo Amerikos 
žmonių karas prieš angliškus plėšikus, kurie buvo pasisa
vinę Ameriką ir laikė ją kolonijalėje vergijoje...”**

i
**Lenin: A. Letter to American Workers.

(Bus daugiau)

Mūsų Amerikos pažangiųjų lietuvių sena veikėja, buvusi 
ilgametė “Vilnies” redakcijos narė Tarybų Lietuvos sostinė
je Vilniuje,prieš išvykdama į JAV, su Leokadija Diržinskaite 
[kairėje] ir Genovaite Paleckiene [dešinėje].

DABAR KHTLAIK AI,
KITI ŽMONES - “KNYGOS GRABORIAI”Prisiminkimeknygų platintojus

Per daug metų būdamas 
Lietuvių Literatūros Draugi
jos nariu, gyvenimo bangų 
blaškomas, turėjau keisti gy
venimo vietą, del to teko būti 
nariu keliose LLD kuopose.

Kada Lietuvoje siautėjo 
smetoninė-fašistinė diktatū
ra, Amerikos lietuviai dar 
buvo jauni ar viduramžiai. 
Tuo laiku LLD, dienraščiai 
“Vilnis” ir “Laisvė” išleido 
nemažai knygų ir brošiūrų. 
Reikėjo jas platinti. Visose 
kuopose būdavo išrenkami 
knygų. ir bendrai spaudos 
platintojai — knygnešiai 
Amerikos lietuvių tarpe. Jie 
lankydavo lietuvių namus ir 
įvairius renginius bei suei
gas, siūlydami tautiečiams 
pirkti knygas. Toks įpareigo
tų narių darbas duodavo ge
ras pasekmes.

Dar kas svarbu prisiminti, 
kad tie knygų platintojai, 
atėję į narių susirinkimą, iš
duodavo raportą, ir už litera
tūrą gautus pinigus priduo-

randa mecenatą. Išleidžia. 
Tikisi nors dalį atsirinkti iš
leidimui sukišto pinigo, bet 
kaip tu gali išrinkti, jeigu 
platintojas, nei piršto nepaju
dinęs rašymui, išleidimui, pa
siima pusę.”

Mes, senesnės imigracijos 
pažangūs lietuviai didžiumoje 
esame mažamoksliai arba sa- 
vimoksliai. Mūsų, kaip darbo 
žmonių didžiausias mokslas 
buvo, kad supratome mark- 
sistinų idėjų prasmę, kurių 
pagrindu Tarybų Lietuvoje 
mūsų broliai ir sesės sukūrė 
socialistinį gyvenimą. Ten 
jaunimui atsidarė platus ke
lias į mokslą, ne tik baigti 
vidurinę mokyklą, bet tūk
stančiai turi galimybę siekti 
akademinio mokslo universi
tetuose ir technikos mokyklo
se. Yra kuo pasidžiaugti ir 
pasididžiuoti. Algis Skaidra

Literatūros ir meno 
premijos Lietuvoje

Vilnius. — Lietuvos Ko
munistinio Jaunimo Sąjungos 
Centro Komitetas, remdama
sis vertinimo komisijos, pa
skyrė permija šiems litera
tūros ir meno darbuotojams:

Rašytojui Jonui Dovydai
čiui už apsakymų knygą vai
kams “Laiškas po vandeniu” 
ir už knygą “Sparnuoti vyru
kai. Lakūnų portretai”;

poetui Robertui Keturakiui 
už poezijos knygą “Atspin
džiai” ir publicistiką "Nemu
no” žurnale;

dailininkui Kastyčiui Jero
nimui Juodikaičiui už iliustra
cijas knygoms: V. Montvilos 
“Žiburiai”, A. Liobytės “Tė
veli, būk mažas”, A. Matučio
“Drevinukas”, “Menu mislę 
keturgyslę”, “Čir vir vir pa
vasaris”, J. Umbrasienės 
“Lietuvių kalbos vadovėlis” 
(rusų kalba);

dailininkui Algimantui Jo
nui Švėgždai už tapybos dar
bus “Studentai kolūkyje”, 
“Susidorojimas” (Čilės chun
tos aukoms atminti), “Kaimo 
mechanizatoriai”, “Einantis 
jaunuolis”, “Akademikas J. 
Kubilius”, “Eigulio A. Žiliaus 
portretas”, “Vasara” ir akty
vią veiklą, estetiškai auklė
jant jaunimą:

aktorei Aldonai Bronislavai 
Janušauskaitei—Dausienei 
už vaidmenis, sukurtus Lie
tuvos TSR Akademinio dra
mos teatro spektakliuose;

Vilniaus V. Kapsuko uni
versiteto Nusipelniusiam dai 
nų ir šokių liaudies ansamb
liui už didelius kūrybinius 
laimėjimus, vystant ir propa
guojant liaudies meną.

ELTA

IŠ LIETUVOS MOKSLININKU 
ŠAUNAUS PASIDARBAVIMO

EDUARDAS MIEŽELAITIS
jIr paskutinis saulėlydis

Balsus saulėlydis — tas paskutinis vasaros 
užkurtas laužas,

Jr debesys, Juodi kaip gaisro dūmai, verčias 
kamuoliais,.

Terorizuoja vėjas juodas varnas, tas mišku 
padaužas/

Kurios netrukus scenoj juodą uždangą nuleis.

Jr bus baigta drama, kurią genialiai joje vaidino 
Žaliais nailono rūbais pasipuošus vasara. Neliks 
Privalomų gėlių, medinės publikos, neoninio

Žvaigždy no/
Ir paskutiniai jos žiūrovai paukščiai, plodami 

sparnais, Išlėks,

Taip visa kas prasideda ir pasibaigia. lieka nulis, 
(Dar uždanga nenusileido iš nakties dangaus, 
O jis, tarsi lavonas perbalęs mėnulis, 
Jau tyko mano lyros. Ir netrukus ją smakru

1 užgaus.į

Jau baigias Inkvizicinė šios vasaros dfama. Ir
■. niekad

Manąs iš jos saulėlydžio užkurto, kruvinai 
Paraudusio jos laužo neišgelbės. Ir kaip sniegą^ 
Byrės IŠ debesų juodos burnos balti jo pelenai.,«

davo iždininkui kur reikia 
persiųsti, už darbą nepasilik
dami nė vieno cento. Jiems 
užmokestis — nuoširdus na
rių rankų paplojimas, nes jie 
širdyje juto, kad jie atlieka 
svarbų įdėjinį ir kultūrinį 
darbą.

Apie šiuos knygų platinto
jus reikėtų surinkti žinias ir 
plačiau spaudoje parašyti. 
Šių knygnešių Amerikos pa
žangūs lietuviai nekuomet 
neužmirš.

Neužmiršo to ir mūsų tau
tiečiai Tarybų Lietuvoje. 
Pernai gruodžio mėn. Vilniu
je jie paminėjo LLD 60 m. 
gyvavimo sukaktį.

Tai didi pagarba knygų 
autoriams, leidėjams ir jų 
platintojams, taipgi pačiai, 
ilgametei Draugijai.

Pokario metais atplūdo 
banga pabėgusių iš tėvynės 
vadinamų dipukų. Nemaža jų 
yra ragavę vienokio ar kito
kio mokslo. Kiekvienas nori 
savo gudrybę pademostruoti, 
ar bent memuarus parašyti. 
Jie irgi leidžia knygas ir 
laikraščius. Rodosi, juk esa
me vienos tautos vaikai ir ta 
pačia kalba kalbame. Tačiau 
koks paradoksas, kas liečia 
knygų platinimą! Tautinio, 
patrijotinio jausmo pas juos 
nė su žiburiu nerasi. Tik rasi 
dolerinius idealistus.

Tą patvirtina toks kailia- 
mainis Liudas Dovydėnas, 
kuris smetonininkų “Dirvoje” 
taip rašo apie knygų pardavi
mo biznišką pusę:

“Reikia mums biznierių, 
bet toki biznieriai, kurie lupa 
už knygos pardavimą 
45—50% būtina pavadinti 
tikruoju vardu: jie yra kny
gos graboriai.

Imkim ir pagalvokim nors 
dabar ir tai išeina iš mados: 
parašo žmogus knygą, gal 
gerą, gal vidutinę, gal net ne 
vidutinę. Sumano išleisti. 
Leidėjo suradimas — pirmoji 
kliūtis. Leidėjas tuoj sako: 
‘Kaip aš galiu leisti knygą, 
jeigu pusę kainos pasiims 
platintojas?’ Rašytojas su-

Elektronika 
tarnauja medicinai

Budintis skyriaus gydyto
jas naktį sėdi savo kabinete. 
Tačiau, neišeidamas iš kam
bario, jis iš karto stebi kelių 
sunkiausių ligonių būklę. 
Prietaisų lentoje matyti kar
diograma, encetalograma, 
pulso dažnumas, arterinis* ir 
veninis kraujospūdžiai, kvė
pavimo dažnumas.

Tokia automatinė sunkių 
ligonių būklės stebėjimo sis
tema sukurta Kauno radijo 
matavimo technikos instituto 
medicininėje radioelektroni- 
nėje laboratorijoje devintaja
me penkmetyje. Praėjusių 
metų pabaigoje pramonė pa
gamino bandomąją partiją.

Laboratorijos kolektyvas, 
susikūręs prieš dvylika metų, 
turėjo įveikti daug augimo ir 
brendimo sunkumų. Inžinie
riams radistams teko pradėti 
vystyti respublikoje naują 
mokslo bei gamybos šaką — 
medicininę elektroniką. Tai 
dviejų labai skirtingų mokslo 
šakų sandūra, kurios paskir
tis — panaudojant naujausius 
elektronikos laimėjimus, su
kurti naujus metodus ir prie
taisus, padedančius kovoje už 
brangiausią žmogaus turtą — 
sveikatą.

Per palyginti trumpą laiko
tarpį kolektyvas susipažino 
su darbo specifika, užmezgė 
glaudžius ryšius su respubli
kos mokslininkais-medikais, 
svarbiausioms respublikos 
medicinos įstaigoms perduo
da pirmuosius pagamintus 
eksperimentinius prietaisų 
pavyzdžius. Štai ir minėta 
automatizuota sunkių ligonių 
sekimo sistema bandomajam 
naudojimui pateko profeso
riaus J. Bredikio — pagrindi
nio laboratorijos konsultanto 
— žinion. Vėliau analogiška 
sistema paruošta profeso
riaus L. Klumbio vadovauja
mam neurochirurgų kolekty
vui. Šiuo metu baigiame de
rinti dar vieną sistemą, kuri

iškeliaus į Vilnių.
Pagrindinė laboratorijos 

tema — automatinės ligonių 
būklės kontrolės sistemos. 
Tačiau atskiri bendradarbiai 
turi savo pamėgtas sritis ir 
temas. Pavyzdžiui, mane do
mina elektrinio širdies ritmo 
valdymo problemos. Tai nau
ja, sparčiai besivystanti 
mokslo šaka.

Gilinausi į dirbtinio širdies 
valdymo kontrolės metodus. 
Disertacijos, kurią apgyniau 
1973 metais, vadovai buvo 
du: medicininei daliai — pro
fesorius J. Brėdikis, techni
nei — profesorius D. Eidu- 
kas. Suteiktos autorinės tei
sės kardiostimuliatoriui — 
prietaisui, kuris pagal orga
nizmo rodiklius nustato opti
malų elektrinio stimuliavimo 
režimą. Disertacija — techni
kos mokslų kandidato laips
niui, tačiau jos išvados tar
naus medicinai.

Su moksliniu darbu susiję 
ir kiti laboratorijos specialis
tai. Techninių problemų 
sprendimo brandumą rodo 
gautų autorinių teisių skai
čius. Laboratorijos veteranai 
— vyr. moksliniai bendradar
biai J. Dzedulionis ir S. Am- 
braška jau turi po penkis 
autorinius liudijimus. Šiemet 
ruošiasi gintį disertaciją jau
nesnysis mokslinis bendra
darbis S. Apuokas, vėliau — 
vyr. mokslinis bendradarbis 
B. Norbutas, kiti.

Dešimtajame penkmetyje 
mūsų pagrindinė tema lieka 
ta pati — kursime naują 
ligonių būklės kontrolės sis
temų kartą. Tai kokybinis 
šuolis — sistema bus patiki
mesnė, panaudosime skaičia
vimo technikos elementus.

Jonas Daniševičius
Kauno radijo matavimo 

technikos instituto 
medicininės 

radioelel troninės 
laboratorijos vadovas
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Mano prisiminimai apie 
dėdę Joną Rušinską

JUSTAS RUGIENISV

II

Naujųjų Metų išvakarėse, 
iš drg. B. Keršulienės, suži
nojome, kad 1975 m. gruo
džio 11 d. nustojo plakusi 
tauraus pažangiojo Amerikos 
lietuvių judėjimo veterano 
Jono Rušinsko širdis.

Pažangaus Amerikos lietu
vių veteranų gretos neišven
giamai retėja. Neliko dar vie
no šviesaus, labai paprasto 
žmogaus, kurio gyvenimas 
buvo kuklumo, jautrumo įsi
kūnijimas.- Tauriai nugyve
nęs gyvenimą jis nusipelnė 
didžios savo tautiečių emi
grantų pagarbos. Jis įrašė 
savo vardą į mūsų išeivijos 
istoriją. Šia proga norėčiau 
pasidalinti su “Laisvės” skai
tytojais žiupsneliu prisimini
mų apie Joną Rušinską.

Du mažažemių valstiečių 
vaikai, Jonas ir Koste 1913 
metais išvyko iš Lietuvos į 
Angliją ieškoti duonos. Gyve
nimas nelepino mažažemio 
valstiečio vaiko. Nuo pat vai
kystės jis patyrė sunkią kapi
talistinės santvarkos naštą, 
pamatė žiaurų darbo žmonių 
išnaudojimą. Piemenauda
mas pas buožes pats patyrė 
daug skriaudų, patyčių, ap
gaulės ir smurto. Jonas sva
jojo apie mokslą, tačiau jam, 
kaip ir kitiems varguolių vai
kams, mokslas buvo nepasie
kiamas, todėl jis 20-ties metų 
jaunuolis, drauge su savo 
būsima gyvenimo drauge 
Koste atsidūrė Anglijoje. 
Ten jie susituokė ir apsigyve
no Škotijoje, įsidarbino ang
lies kasyklose. Kaip ir dauge
lis emigrantų, jis dirbo sun
kų, sveikatai kenksmingą 
angliakasio darbą. Škotijos 
anglies kasyklose jis dirbo 
aštuonerius metus. Čia pra
dėjo bręsti jo klasinė sąmonė. 
Jo politiniam akyračiui plės
tis padėjo tuomet Anglijoje 
ėjęs socialistinis laikraštis 
“•Rankpelnis”, kurio skaityto
ju ir aktyviu platintoju lietu
vių emigrantų tarpe buvo 
Jonas Rušinskas.

Po pasaulinio karo sumažė
jo anglių kasyklose darbas ir 
todėl pasunkėjo gyvenimo są
lygos. Jonas Rušinskas nuta
rė su šeima persikelti į 
J. A. V. Atvykęs į J. A. V. jis 
vėl įsidarbino anglies kasy
klose Pennsylvanijoje ir dir
bo dar 16 metų. Sunkiai 
uždirbta duona jis maitino 
savo gausią šeimą nuo 1913- 
1937 metų. Beveik ketvertį 
ąjnžiaus jis kvėpavo aitriomis 
anglies dulkėmis.

Kuomet Jonas ir Koste Ru- 
šinskai paliko Lietuvą, man 
buvo ketveri metai, todėl 
apie juos žinojau tik iš moti
nos pasakojimo. Ji pasakojo, 
kad Dėdė Jonas išvykdamas 
padovanojo man savo darbo 
batelius, o tas įstrigo vaiko 
atmintyje.

Pirmasis tiesioginis kon
taktas su dėde Jonu ir teta 
Koste Rušinskais prasidėjo 
1928 metais, kuomet atsidū
riau Marijampolės kalėjime. 
Per visą buržuazinės Lietu
vos gyvavimo laikotarpį ko
munistinė literatūra buvo ne
legaliai spausdinama Lietu
voje arba užsienyje, o iš ten 
nelegaliai gabenama į Lietu
vą. Partijos pavedimu man 
irgi teko būti knygnešiu, ga
benti literatūrą iš Vokietijos į 
Lietuvą. Kartą netoli Kybar
tų buvau policijos sulaikytas 
su literatūra, žiauriai kanki
namas, o po to, mestas į Ma
rijampolės kalėjimą. Apie 
mano areštą, kankinimus, 
plačiai rašė tuometinė pažan
gi Amerikos lietuvių spauda. 
Ji kėlė protesto balsą, reika
lavo nutraukti politinių kali
nių kankinimus, paleisti juos 
iš kalėjimo.

Iš pažangios Amerikos lie
tuvių spaudos puslapių apie 
mano areštą sužinojo Ru- 

šinskai. Prisimenu, kaip 
man, nepilnamečiui, tik per
gyvenusiam žiauriausius fa
šistinės žvalgybos kankini
mus, įmestam į kalėjimą kri
minalinių nusikaltėlių kame
rom buvo malonu netikėtai 
gauti iš Rušinskų pirmą laiš
ką, kuriame tilpo daug šiltų 
žodžių. Supratau iš laiško 
turinio, jog jie pritaria mano 
pasirinktam sunkiam revoliu
cinės kovos keliui, kad jie 
patys irgi aktyviai dalyvauja 
pažangiame Amerikos lietu
vių judėjime. Per visą mano 
revoliucinės veiklos metą, už
trukusį virš 15 metų, iš jų 
virš 10-ies metų praleistų 
kalėjime, visuomet jaučiau 
Jono ir Kostės Rušinskų mo
ralinę ir materialinę paramą.

Senesni Lietuvos revoliuci
nio judėjimo dalyviai gerai 
prisimena, kad visais sun
kiais Lietuvai laikais pažan
gieji Amerikos lietuviai ėjo 
savo Tėvynei į pagalbą. Iš 
savo kuklių pajamų surinkę 
paaukojo daug tūkstančių do
lerių ir perdavė juos į Lietu
vą kovotojams prieš fašizmą. 
Jie nuolat demaskuodavo fa
šistinio teroro Lietuvoje žiau
rumus, reikalavo amnestijos 
politiniams kaliniams, gynė 
Lietuvos nepriklausomybę 
nuo Lenkijos ir Vokietijos 
imperialistų. Antrojo pasau
linio karo metais aktyviai da
lyvavo solidarumo su Tarybų 
Sąjunga demonstracijose, 
demaskavo buržuazinių na
cionalistų skleidžiamą melą 
apie Tarybų Lietuvą, organi
zavo aukų rinkimą nukentė- 
jusiems nuo karo Tarybų Lie
tuvos žmonėms. Dabartiniu 
metu pažangieji Amerikos 
lietuviai populerina Tarybų 
Lietuvos atsiekimus socialis
tinės statybos baruose, palai
ko plačius kontaktus su savo 
Tėvyne. Malonu, kad pažan
gaus Amerikos lietuvių judė
jimo dalyvių gretose visą gy
venimą buvo Jonas Rušins
kas.

Iš Rojaus Mizaros ir kitų 
pažangaus Amerikos lietuvių 
judėjimo vadovų, o ir paties 
Jono Rušinsko pasakojimo, 
man yra žinoma, kad atvykęs 
į Ameriką Jonas aktyviai įsi
jungė į pažangų judėjimą, 
kad buvo aktyvus angliakasių 
profsąjungos narys, kad abu 
su Koste priklausė daugeliui 
pažangių Amerikos lietuvių 
organizacijų. Jų namai Mi
nersville buvo darbininkų ju
dėjimo organizatorių būstine. 
Čia atvykę organizaciniais 
klausimais, jie gaudavo ne
mokamą nakvynę ir kitą rei
kalingą paramą.

1937 m. buvo uždarytos kai 
kurios anglies kasyklos. Su
mažėjo darbas. Jonas Rušins
kas buvo priverstas ieškoti 
pragyvenimo šaltinio kitur. 
Su šeima persikėlė į N. Y. 
Jam pavyko įsidarbinti dide
lių namų prižiūrėtoju. Tai 
buvo sunkus ir mažai apmo
kamas darbas, ypač pirmai
siais metais. Gyvendamas 
N. Y. Jonas įsijungė į visuo
meninę veiklą. Ypač aktyviai 
dalyvavo laikraščio “Laisvė” 
leidime. Ilgą laiką buvo lietu
vių kooperatinės spaudos 
bendrovės pirmininku. Vė
liau, kol leido sveikata, dirbo 
prie “Laisvės” ekspedicijos. 
Buvo aktyvus Lietuvių litera
tūros Draugijos narys, 
“Aido” choro dainininkas ir 
saviveiklos dramos ratelio 
dalyvis.

Pokario metais pažangių 
Amerikos lietuvių ryšiai su 
Tėvyne reiškėsi ne tik susira
šinėjimu. Per pastaruosius 
keliolika metų, savo, arba 
savo tėvų gimtąjį kraštą, ap
lankė daugelis Amerikoje gy
venančių lietuvių. Jonas Ru
šinskas irgi svajojo pamatyti 
savo akimis Tarybų Lietuvą, 

pasigrožėti jos atsiekimais, 
tačiau pašlijusi sveikata su
trukdė įsipildyti jo svajo
nėms. Jis negalėjo pamatyti 
tų atsiekimų, apie kuriuos 
jam pasakojo grįžę iš Lietu
vos draugai, bei rašė knygos, 
kurias jis taip mėgo skaityti. 
Negalėdamas pats atvykti į 
Lietuvą jis mielai išlydėjo 
viešnagėm savo gyvenimo 
draugę Kostę. Ji lankėsi Lie- 
tuvoję du kartus. 1960 ir 1965 
metais buvo atvykusi į respu
blikinę dainos šventę kaip 
“Aido” choro dalyvė.

Tetai Kostei didelį įspūdį 
padarė Tarybų Lietuva. Pa- 
važinėjusi su ekskursijomis ir 
atskirai su manim po gimtą- 
siąs vietas, apžiūrėjusi istori
nes vietas, pamačiusi išpru
susį mūsų kaimą, pakilusius 
iš griuvėsių miestus, visą tai 
ji papasakojo savo namiš
kiams. Motinos įspūdžių įta
koje panoro pabuvoti Lietu
voje jų vyriausioji duktė Al
bina, niekuomet nemačiusi 
Lietuvos, gimusi ir užaugusi 
už jos ribų. Dukters kelionei 
Jonas širdingai pritarė. Kele
tą mėnesių kantriai mokino ją 
lietuvių kalbos. Išeidavo va
karais į pajūrį abu ir kalbėjo 
tėvas lietuviškus žodžius du
krai, o ji stengėsi juos prisi
minti ir suprasti jų prasmę.

1966 metais Albina atvyko į 
Lietuvą kaip pavieni turistė. 
Daug keliavome mudu su ja 
Lietuvos keliais. Parodžiau 
jai suklestėjusią Tarybų Lie
tuvą. Palyginimui tam, ieško
jau užsilikusios senos gryte
lės, kad galėčiau vaizdžiai pa
lyginti, kaip atrodė lietuviš
kas kaimas tuomet, kai Lie
tuvą valdė buržuaziniai va
deivos.

Gyvai domėdamasis Tary
bų Lietuvos pasiekimais ir 
laimėjimais, tarybinių žmo
nių gyvenimu, Jonas Rušins
kas pastoviai skaitė Tarybų 
Lietuvoje leidžiamus laikraš
čius, žurnalus ir knygas. Jis 
mėgo susitikti ir pabendrauti 
su žmonėmis, atvykstančiais 
iš Lietuvos.

Tiek asmeniškai Teta Kos
te, tiek ir savo laiškuose 
kvietė mane Rušinskai at
vykti pas juos į svečius. Esu 
įsitikinęs, kad kvietė jie ma
ne ne tik giminystės jausmo 
vadovaudamiesi. Jie norėjo 
susitikti pas save revoliucinio 
judėjimo dalyvį, žmogų iš 
Tarybų Lietuvos, su kuriuo 
juos riša ne vien giminystė, 
bet ir bendra pasaulėžiūra. 
Labai norėjau pasinaudoti 
maloniu kvietimu, tačiau kol 
dirbau dėl laiko stokos šiuo 
kvietimu negalėjau pasinau
doti, tačiau išėjęs į pensiją 
tvirtai nusprendžiau paten
kinti Rušinskų prašymą ir ap
lankyti juos.

Atlikęs kelionei reikalingus 
formalumus 1975 m. sausio 
26 d. sėdau į IL-62 lėktuvą ir 
tos pat dienos vakare atsidū
riau Rušinskų bute.

Prie namo mane pasitiko 
aukštas, liesas baltais, baltai 
lyg žydinti obelis plaukais 
žmogus. Nors niekuomet ne
buvau matęs dėdės, tačiau 

Kanados premjeras Pierre Trudeau ir Fidel Castro

Sausio pabaigoje premjeras Trudeau lankėsi Kuboje ir 
turėjo pasitarimą su jos vadovybe abiems šalims bendrais 
reikalais. Kaip žinia, tarp Kanados ir Kubos santykiai yra 
geri, draugiški. Havanoje ir kur tik svečias apsilankė, visur 
buvo šiltai sutiktas.

Už šitą oficialų vizitą socialistinėje Kuboje Kanados 
reakcininkai nesigaili premjerui aštriausių kritikos rykščių.

iškarto pažinau jį. Jis buvo 
toks kokį aš įsivaizdavau. 
Raminančiai veikė jo gerašir
diška šypsena. Balse girdėjo
si suvalkietiškas akcentas. 
Jis buvo tipingas tikro klasi
nio susipratūsio darbininko 
tipas. Mano buvo malonu su
sipažinti, apkabinti ir pri
glausti prie širdies du Ameri
kos lietuvių judėjimo vetera
nus, teta Kostę ir dėdę Joną 
Rušinskus, ištikimus Tarybų 
Lietuvos patriotus, nors pa
matęs juos supratau, kad 
mano viešnagė sudarys jiems 
daug klapato.

Gyveno jie kukliai dviejų 
kambarių butelyje. Nežiūrint 
sveikatos stovio, metų naš
tos, visuomet buvo geroje 
nuotaikoje, optimistiškai nu
siteikę. Dėdė Jonas mėgo 
jumorą, buvo įdomus pašne
kovas, turėjo gerą atmintį, 
labai dėmesingas ir jautrus 
mano ir visų atžvilgiu. Mudu 
daug kalbėjome. Išeidavome 
pasivaikščioti į pajūrį. Jis 
prisiminė tolimos praeities 
laikus, įvykius, daug klausi
nėjo apie Tarybų Lietuvą, 
pasakojo prisiminimus iš sa
vo gyvenimo, apie Ameriką. 
Man buvo malonu klausytis 
jo švelnaus balso tembro su 
ryškia suvalkietiška tarme.

Jonas ir Koste Rušinskai 
stengėsi, kad mano viešnagė 
būtų įdomi. Jie rodė man N. 
Y. žymesnes vietas dalyvavo 
kartu su manim “Laisvės” 
parengimuose, nors tai jiems 
nebuvo lengva dėl amžiaus ir 
sveikatos stovio.

Įsiminė man dar viena de
talė. Dėdė Jonas primygtinai 
man išvykstant norėjo pado
vanoti man batelius. Nurodė, 
kad jie būtų geros kokybės ir 
gražūs. Dovaną priimdamas 
prisiminiau, savo motinos pa
sakojimą, kad išvykdamas iš 
Lietuvos jis man irgi padova
nojo batukus. Nežinau, prisi
minė tuo metu apie tai mano 
dėdė, ar ne, ar tai buvo tik 
veiksmų sutapimas; pasikar
tojęs po daugelio metų.

Šiandien, kai mintimis grįž
tu į praeitį prieš akis iškyla 
brangūs veidai tų, su kuriais 
mano gyvenime glaudžiai bu
vo susikryžiavę mūsų keliai. 
Prisimenu taipogi, kai 1975 
m. balandžio 14 dieną visi 
pakilome nuo Tetos Kostės 
suruošto šeimyninio atsisvei
kinimo vaišių stalo ir išvyko
me į N. Y. uostą, kad iš ten 
M. Gorkio vardo laivu iš
plaukčiau į Tėvynę. Važiuo
dami visi tylėjome kaip pa
prastai, tokiomis minutėmis 
trūksta žodžių. Ypatingai 
sunku buvo skirtis. Lyg koks 
nujautimas dirgino širdį, kad 
šį žmogų, tokį mielą ir arti
mą, matau paskutinį kartą. 
Iki šiol prieš akis matau bal
taplaukį, atviro ir skvarbaus 
žvilgsnio, kiek palinkus į ma
loniai besišypsantį dėdę Jo
ną. Sunku patikėti, kad dau
giau jo nebematysiu, kad ne
praslinkus metams nuo mūsų 
išsiskyrimo jau nebėra jo gy
vųjų tarpe.

Vilnius, 1976 m. sausio 17 d.

“LAISVEI” IŠ KAPSUKO

Lietuviškos spaudos 
kolekcionieriui Jonui Kirliui 

85 metai

J. Kirliui skaitomas jubiliejinis adresas.

LTSR nūs. kultūros veikėjas 
J. Kirlys.

Šių metų sausio 13 d. Lie
tuvos TSR nūs. kultūros vei
kėjui, pedagogui, spaudos 
kolekcionieriui Jonui Kirliui 
sukako 85 metai amžiaus. Ta 
proga Kapsuko visuomeninių 
organizacijų ir miesto val
džios atstovai garbingą jubi
liatą širdingai pasveikino, pa
linkėdami sveikatos ir ne
blėstančios ugnelės, dalinan
tis savo turtinga gyvenimiš
ka patirtim, turtingais prisi
minimais.

J. Kirlys (g. 1891 m. Nadie- 
jiškyje, Rokiškio apskr. val
stiečio šeimoje), mokėsi Sei
nų keturklasėje mokykloje, 
vėliau Panevėžio mokytojų 
seminatijoje ir Petrogrado 
mokytojų institute.

Audringais 1905 ir 1917 
metais J. Kirlys nestovi nuo
šaly, o aktyviai įsijungia į 
revoliucionierių gretas. Jis 
matė ir girdėjo kalbantį Leni
ną, prisimena eilę žymių vei
kėjų su kuriais jis turėjo 
reikalų. 1918 metais mūsų 
gerb. Jubiliatas buvo išrink
tas Kubanės—Juodosios jū
ros Tarybų Respublikos 
Liaudies Komisarų Tarybos 
sekretoriaus pavaduotoju, o 
baltiesiems užėmus šias vie
tas, pusmetį buvo kalinamas 
Krasnodaro ir Rostovo kalė
jimuose.

Sugrįžęs į Lietuvą mokyto
jauja Žagarėje, kur 1935-40 
metais savo lėšomis įrengia 
spaudos muziejų, kurį 1940 
metais perdavė Respubliki
nei Bibliotekai.

J. Kirlys, šiuo metu gyve
nąs Kapsuke, yra visos eilės 
įdomių straipsnių spaudoje 
tiek Lietuvos, tiek užsienio, 
tame tarpe ir “Laisvės”, 
autorius. Už nuopelnus apdo
vanotas eile medalių, garbės 
raštų, diplomų.

Mūsų mielas Jubiliatas su
tiko atsakyti į keletą klausi
mų “Laisvei”.

— Kas paskatino Jus imtis 
spaudos kolekcionavimo ir 
koks buvo tikslas? —

— Šiam darbui mane pa
skatino meilė lietuviškam 
spausdintam žodžiui. Pradė
jęs šį darbą dar 1908 metais, 
jo jau nepajėgiau mesti. Ma
no pagrindinis tikslas buvo 
surinkti visą spausdintą pe
riodinę medžiagą lietuvių kal
boje, noras parodyti pasau
liui, kad Lietuva taip pat yra 
daug davusi žmonijos kultū
rai.

— Ar rinkot tik tam tikrus 
leidinius, ar visus be išim
ties? Kokius įdomesnius leidi
nius turėjote?

— Rinkau visus lietuviš
kus leidinius, nekreipdamas 
dėmesio į jų ideologiją, pa
kraipas, man svarbu buvo, 
kad jis būtų parašytas lietu
viškai. Todėl mano kolekcijo
je greta komunistinių, ateis
tinių leidinių buvo ir krikščio
niškų, ir kitokių. Iš įdomes
nių ir retesnių leidinių galiu 
paminėti kad ir pirmąjį lietu
višką laikraštį, ėjusį Prūsų 
Lietuvoj, P. Kelkio “Nusida
vimus apie evangelijos prasi
platinimą tarp žydų ir pago
nių”. Stengiausi surinkti vis
ką, kas buvo lietuviškai 
spausdinta, net proklamaci
jas.

— Ar pats viską rinkda
vot, ar kokiais kitokiais ke
liais gaudavot tokius retus 
leidinius?

— Visaip būdavo. Rinkda
vau ir pats ir eiliniai žmonės 
bei visuomenės veikėjai pa
dėdavo. Gerai prisimenu 
šviesią asmenybę J. Tumą— 
Vaižgantą. Užeinu sykį pas 
jį, o tas ir sako: “Žinai, p. 
Kirly, čia kaž kur turiu įdomų 
leidinį, kurį noriu pačiam 
perleisti”. Tuoj išsitiesė ant 
grindų ir iš po spintos ištrau
kė man dar nematytą “Darbi
ninko atstovo” numerį.

— Su kokiais žinomais lie
tuvių veikėjais buvot gerai 
pažįstamas, palaikėt artimus 
ryšius?

— Gerai prisimenu J. Ja
nonį, kurį ir į kapus nulydė
jau. Vilniuje dirbau su Že
maite, Višinskiene, Bortkevi- 
čiene. Ypač didelį įspūdį pali
ko Žemaitė. Tai buvo papras
ta, labai nuoširdi moteris. 
Kalbėdavo labai aiškiai, kiek 
žemaičiuodama, o kreipdavo
si visada žodeliu: “Broleli!” 
Su kitom moterim stengėsi 
padėti kaliniams. Jų paruoš
tus siuntinukus paprastai ne
šiodavau aš, nes tada buvau 
dar ganą jaunas, judrus, lan
dus.

Pas mane lankėsi muziejuje 
ir pats A. Smetona su J. 
Paleckiu. Buvau pažįstamas 
beveik su visais žymesniais 
veikėjais. Buržuaziniai atsto
vai, mano parodų metu pra
šyte prašydavo komunistinių 
ir pažangių leidinių nerodyti, 
arba juos kur nors nežymiai 
užkišti, bet aš į nuolaidas 
neidavau, nes man rūpėjo 
parodyti visą spausdintą lie
tuvišką žodį. Buvau surinkęs 
net 128 komunistinius leidi
nius ir juos eksponuodavau.

— O ką šiuo metu veikiate, 
jau būdamas nuo 1957 metų 
pensijoje?

— Nuobodžiauti nėra ka
da. Aktyviai bendradarbiau
ju spaudoje. Vien mūsų rajo
no laikraštyje pokario metais 
buvo atspausdinta apie 150 
straipsnių. Buvo jų ir “Lais
vėje”, žadu dar jai rašyti. 
Atredagavau savo prisimini
mus, kurių susidarė net 330 
mašinraščio puslapių. Jie 
randasi šiuo metu Vilniaus 
Universiteto rankraštyne. 
Žinoma, apart prisiminimų, 

rankioju ir dabar kai kuriuos 
įdomesnius leidinius, dažnai 
susitinku su moksleiviais, vi
suomenės veikėjais. Džiugu, 
kad manęs iki šiol dar neuž
miršo.

— Ačiū už pasikalbėjimą.
V. Gulmanas

Nuo Redakcijos: Nors jau 
gerokai pavėluotai, bet ir 
mes laisviečių ir visų Ameri
kos pažangiųjų lietuvių var
du sveikiname drg. Joną Kir
klį šia jo garbingo jubiliejaus 
proga ir linkime ilgiausių me
tų, geros sveikatos ir daug 
daug šviesių dienų. Taip pat 
reiškiame iš anksto didelį 
ačiū už pažadėjimą parašyti 
“Laisvei’?
r—.................................................. — ,

Lietuvos Komunistų 
partija skaičiais

“Minties” leidykla išleido 
statistikos duomenų rinkinį 
“Lietuvos Komunistų partija 
skaičiais. 1918 — 1975”. Kny
gą paruošė Partijos istorijos 
institutas prie Lietuvos KP 
CK.

Kaip rašoma pratarmėje, 
“Statistikos duomenų rinki
nyje atsispindi Lietuvos Ko
munistų partijos, vieno iš 
Tarybų Sąjungos Komunistų 
partijos kovinių būrių, kieky
binės ir kokybinės sudėties 
kaita per 57 metus — nuo 
1918 iki 1975 m. sausio mėn”.

Leidinį sudaro trys skyriai: 
Lietuvos Komunistų partija 
pirmosios socialistinės revo
liucijos ir buržuazinės dikta
tūros metais (1918-1940), so
cialistinės revoliucijos ir Ta
rybų valdžios atkūrimo bei 
Didžiojo Tėvynės karo laiko
tarpiu (1940-1944) ir socializ
mo kūrimo, jo įtvirtinimo ir 
išvystyto socializmo laiko
tarpiu (1945-1975).

Pateikti gausūs susistemin
ti duomenys — apie partijos 
gretų augimą, jų sudėtį pagal 
lytį, socialinę padėtį, pasi
skirstymą respublikos liau
dies ūkyje bei užsiėmimą, 
partinį stažą, amžių, tautybę, 
išsilavinimą. Išspausdinta 
taip pat medžiaga apie mies
tų, rajonų, kitų administraci
nių vienetų partinių organi
zacijų sudėtį, pirminių parti
nių organizacijų struktūrą, 
vadovaujančius partijos or
ganus, partinius kadrus, ko
munistų politinį švietimą. 
Leidinio prieduose yra duo
menys apie visus LKP suva
žiavimus, konferencijas bei 
pokario laikotarpio LKP CK 
plenumus.

Leidinyje pateikiama daug 
naujos, iki šiol neskelbtos 
dokumentinės medžiagos iš 
Partijos istorijos instituto 
prie LKP CK partinio archy
vo fondų.

Statistikos duomenų rinki
nys skiriamas ne tik partijos 
istorijos bei partinės staty
bos problemų tyrinėtojams 
specialistams, bet visų pirma 
partiniams darbuotojams, 
politinformatoriams, propa
gandistams, agitatoriams.

ELTA

Naujos telefono 
stotys

Panevėžys. Praėjusiais me
tais naujos automatinės tele
fono stotys sumontuotos 
Daukniūnuose, Dembavoje, 
Šiluose. Ženkliai padaugėjo 
abonentų Upytėje ir Raguvo- 
voje. Viso rajone automatinių 
telefono stočių pajėgumai pa
gausėjo trim šimtais, o per 
devintąjį penkmetį 1450 nu
merių. Šiuo metu rajone yra 
2260 abonentų.

□ Peru veterinarijos gydy
tojas M. Torado surinko įdo
mių eksponatų. Tarp išimtų 
iš gyvulių skrandžių akmenų, 
vaikiškų žaislų, monetų, ku
riu yra daugiau kaip 800, 
išsiskiria didelis alpinisto ba
tas. Jis buvo išimtas iš kroko
dilo skrandžio zoologijos so
de.
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Lietuvos mokslininkų atstovai suvažiavimo pertraukos me
tu: Lietuvos TSR Mokslų akademijos viceprezidentas Juras 
Požėla [kairėje], Fizikos matematikos instituto direktorius 
Vytautas Statulevičius ir Ekonomikos instituto direktorius 
Kazys Meškauskas. B Alckūavičiaus ir

V. Gulevičiaus nuotraukos

Kauno dailininkų darbai — ir 
gausūs, ir vertingi

VYT. ALSEIKA 
mūsų bendradarbis Vilniuje

Milijonai žmonių skuba į 
Čiurlionio galeriją

Kaunas yra ne tik teatrų, 
švietimo miestas, bet ir 
stambus gyvo dailės gyveni
mo židinys. Juk ne viena 
mūsų dailininkų karta kūrė 
Kaune, jame mokėsi, rengė 
parodas. Ne kur kitur, bet 
Kaune buvo įsteigta Čiurlio
nio paveikslų galerija. Kaune 
kūrė Žmuidzinavičius, Rim
ša, Kalpokas, Dobužinskiai, 
Galdikas, Varnas, Zikaras ir 
eilė kitų.

Nenuostabu, kad kalbant 
apie Kauną, jo pasiekimus, 
sunku apeiti dailininkus, jų 
laimėjimus, planus. O apie 
juos geriausias šaltinis patir
ti, tai Petras Stauskas, kuris 
vadovauja Lietuvos TSR dai
lininkų sąjungos Kauno sky
riui, yra ir M. K. Čiurlionio 
Dailės muziejaus direkto
rium.

Jis mane priėmė to muzie
jaus patalpose, visai netoli 
Čiurlionio galerijos. Kai tuo 
metu artėjo M. K. Čiurlionio 
100 m. gimimo sukakties iš
kilmės, ne tik Lietuvoje, bet 
ir kitur pasaulyje, tad, aišku, 
pirmiausia kalbėtomės apie 
Čiurlionį, jo paveikslų paro
das, jo paveikslų galeriją 
Kaune, jos lankytojus. Vi
siems aišku, kad Čiurlionio 
dailės muziejus, tai Nr. 1 visų 
Kauno svečių, turistų susido
mėjimo objektas.

Tuo metu jau buvo aišku, 
kad 64 atrinkti Čiurlionio pa
veikslai bus parodyti Mask
vos Tretjakovo galerijoje 
(tūkstančiai lanky toj ų juos 
aplankė . . .). Dail. Stauskas 
toliau paaiškino, kad, gali 
būti, vėliau Čiurlionio pa
veikslai bus parodyti Pary
žiuje. Bet kada ir kur — 
sunku pasakyti. Čia turi daug 
reikšmės tai, kad tie paveiks
lai — labai jautrūs.

Čiurlionio dailės muziejų 
lanko tūkstančiai — antai 
1974 metais apsilankė 
633,311 žmonių, pačių eks
kursijų buvo net 3,499.

Kaune — 125 dailininkų 
s-gos nariai

Stauskas pažymėjo, kad 
Kaune rasime net 125 Lietu
vos TSR Dailininkų sąjungos, 
narius. Be to, dar yra apie 
šimtas jaunimo, baigusio 
Kauno vakarinio Dailės insti
tuto skyrių (kur dėstoma tai
komoji dailė, paruošiami tek
stilininkai, keramikai, inter
jero specialistai ir k t.).

Stauskas 'ne be pasididžia
vimo pasakojo: Galime pasi
džiaugti išaugusiu Kauno dai
lininkų pilietiškumu, idėjiniu 
ir kūrybiniu aktyvumu — 
brandžiais kūriniais, ekspo
nuotais daugelyje parodų, 
dekoratyvinės dailės pavyz
džiais, tvirtai įaugusiais į ar
chitektūrinį miesto veidą, į 
mūsų buitį.

Čia nurodyti toki dekoraty
vinės dailės kauniečių atlikti 
pavyzdžiai: Dirbtinio pluošto 
gamykloje pastačius puikius 
Kultūros rūmus, ten rasime 
Žiliaus sienos tapybą ir Stoš
kaus vitražą, skulptorių dar- 

•bai matomi mokslo įstaigose, 
pvz. elektronikos institute, 
ar ties Kauno klinikomis J. 
Mozūraitės—Klemkienės 
skulptūra “Motinystė”, toliau
— D. Palukaitienės, M. K. 
Čiurlionio anūkės “Lietuvai
tė” ties Kūno kultūros rū
mais, tėvo, sūnaus Antinių 
skulptūra ties Perkūno na
mais, Ka. Švažo ansamblis 
prie Lenino paminklo, VI. 
Žuklio skulptūra Santuokos 
rūmuose, dar vis stebinanti, 
net ir užsienio svečius Anti
nio “Eglė, žalčių karalienė” 
Palangos botanikos parke ir 
kt.

Nuo 88 m. amž. Šimonio 
ligi pačių jauniausių

įdomu tai, kad iš tų 125 
dailininkų, net pusę, taigi 
apie 60, tai taikomosios dailės 
atstovai (tekstilininkai, kera
mikai ir kt.) Iš kitų, tapytojų 
esama apie 37, grafikų — 
apie 15, gi skulptorių — iki 
15—16. Iš pirmosios grupės 
galima paminėti pasižymėju
sius, plačiai žinomus kerami
kus, kaip Vacį. Miknevičių, 
Void. Manomaitį — tai vete
ranai, o iš jaunesniųjų — 
Genienę, Letukaitę ir kt. Iš 
tekstilininkų verti dėmesio 
Dargienė, Dūdienė, Kaziu- 
kaitytė.

Tapytojų tarpe matome du 
veteranus, tai neseniai 88 m. 
amžiaus sulaukęs, dar daly
vaująs parodose Kazys Šimo
nis ir šiais metais 70 m. 
sulaukęs Leonardas Kazokas
— šio pastarojo personalinė 
paroda neseniai turėjo nema
žą pasisekimą. Aktyvus dai
lėje Rimtas Kalpokas. Petro 
sūnus. O iš viduriniosios kar
tos Stauskas nurodė tokias 
pavardes: dailininkus Valeri- 
ją ir Mykolą Ostrauskus, Ad. 
Krištopaitį, Veroniką Šleivy- 

tę, A. Martinaitį, Sig. Nenor
tą.

Iškilesnieji kauniškiai — 
grafikai, tai A. Pakeliūnas 
(vertas dėmesio jo ciklas apie 
Kauno senamiestį), Graž. Di- 
delytė, Vyt. Klemka, Rom. 
Ciarna. Pagaliau, iš skulpto
rių verta priminti du vetera
nus, tai Bernardas Bučas 
(Sal. Nėries vyras) ir tėvas 
bei sūnus Antiniai, VI. Žuk- 
lys, Jadv. Mozūraitė—Klem- 
kienė, o iš jaunesniųjų vis 
labiau kreipia dėmesį Dalia 
Palukaitienė ir L. Strioga. 
Dar verta priminti, kad Kau
ne dirba ir žinomasis baldų 
meistras J. Prapuolenis, ruo- 
šiąs naujus darbus Buities 
muziejui.

Dirba ir teatro dailininkai, 
ir menotyrininkai

Jei kalbame apie kaunie
čius dailininkus, negalima pa
miršti ir jų brandaus įnašo į 
scenografijos meną. Dail. Pe
tras Stauskas pirmiausia pri
minė dar iš prieškarinių Kau
no laikų žinomą, itin vertina
mą Liudo Truikio darbą teat
rui. Prieškariniame Kauno 
teatre lankytojai gėrėjosi 
puikiai atliktais Triukio deko
racijų eskizais. O pastarai
siais metais Vilniaus operos 
spektaklius puošė Truikio 
puošnios dekoracijos “Don 
Carlos” operai ir Kauno muzi
kiniame teatre — “Traviato
je”. Šiuo metu Vilniaus opera 
jau ruošia naują Verdi 
“Aidos” pastatymą su Trui
kio, aukštos meninės kultū
ros dekoracijomis. Stausko 
žodžiais, Truikys, jau 70 m. 
amžiaus sulaukęs, juk puikiai 
pažįsta scenografijos ypatu
mus.

Be to, teatro dekoracijų 
srity Kaune daug dirba J. 
Malinauskaitė, M. Labuckas 
ir kt.

Ne taip seniai prie Kauno 
skyriaus įsikūrė dar viena — 
menotyros sekcija. Jos veikla 
žinoma plačiai.. Antai, seno
sios kartos menotyrininkas 
prof. Paulius Galaunė kiek 
anksčiau, o 1971 m. K. Cer- 
bulėnas yra gavę respubliki
nes premijas, žinomi ir kiti 
tos sekcijos nariai.

Kauniečiai skulptoriai 
gavo puikias dirbtuves

Kauniečiai dailininkai savo 
dailės darbų parodas rengia 
įvairiose vietose, pvz. teat
ruose, klubuose, kitur. Da
bar dailininkai, skulptoriai ti
kisi ir Kaune sulauksią tokių 
Parodų rūmų, kokiais jau eilė 
metų didžiuojasi Vilnius. 
Kauno skulptoriai daug metų 
vargdavo, neturėdami savo 
dirbtuvių. Bet dabar jau ki
taip — P. Stauskas man 
pažymėjo: tie skulptoriai da
bar gavo puikias dirbtuves. 
Dabar jie turės, aišku, geras 
darbo sąlygas. Tai džiugu, 
nes, kaip pastebėjau Kaune, 
kitose vietose (pvz. Drus
kininkuose), kauniečiai 
skulptoriai išties išsiskiria sa
vo brandžiais darbais, nau
jais polėkiais, naujais ieškoji
mais.

Esu aplankęs kauniečių 
dailininkų parodą Panevėžio 
dramos teatro patalpose. O 
kauniečiai juk savo darbus 
eksponuoja daugelyje vietų 
Lietuvoje, ir ne tik joje. Buvo 
keičiamasi parodomis su Bia- 
lystoko, miesto Lenkijoje, 
susidraugavusio su Kaunu, 
dailininkais. Kauno dailinin
kai yra sėkmingai pasirodę 
Rygoje, Taline, buvo gavę 
eilę premijų, apdovanojimų. 
O vienas jų atstovų, dail. 
Vyt. Krasauskas, dabar yra 
Kauno miesto vyriausiuoju 
dailininku, taigi, jam rūpi 
miesto išvaizda., estetinis 
grožis.

Dėkoju P. Stauskui už 
pluoštą informacijų. Kauno 
dailės atstovams belieka pa
linkėti: Dirbkite ir toliau taip 
vaisingai, garbingai atsto
vaukite senajame Kaune Lie
tuvos dailę . . .

LAISVĖ

LIETUVOS PROFSĄJUNGŲ DIDELĖS STATYBOS

Lietuvos profsąjungų didelės 
statybos darbo 

žmogaus gerovei
Kiekvienais metais vis dau

giau Tarybų Lietuvos darbo 
žmonių gydosi arba ilsisi ge
riausiuose kurortuose, ke
liauja turistiniais maršrutais 
vaizdingiausiomis krašto vie
tovėmis. Lietuvos Respubli
kinė profsąjungų (darbo uni
jų ž Red.) taryba bei jai 
pavaldžios organizacijos nuo
lat rūpinasi sudaryti gyven
tojams kuo geresnes sąlygas 
poilsiui, sportui, turizmui, 
gydymuisi. Tuo tikslu stato
mi poilsio namai, sanatorijos, 
sporto, turizmo bazės ir 1.1.

Šiame straipsnelyje ir no
rėtume trumpai apžvelgti, ką 
pastatė Lietuvos profsąjun
gos per keletą pastarųjų me
tų ir kokios artimiausios šioje 
srityje perspektyvos.

Mūsų garsieji Druskininkai
Bene intensyviausiai ple

čiamas Druskininkų kuror
tas, išsidėstęs gražioje Ne
muno aukštupio pakrantėje, 
supamas vaizdingų Dzūkijos 
miškų ir pušynų. Druskinin
kai garsėja savo gydomaisiais 
mineraliniais šaltiniais. Čia 
labai efektyviai gydomi 
skrandžio, žarnyno, širdies, 
periferinės nervų sistemos ir 
kiti susirgimai.

Prieš kelerius metus Drus
kininkuose užbaigta statyti 
1070 vietų didžiausia šiame 
kurorte profsąjungų sanato
rija “Nemunas” su 800 vietų 
koncertų sale bei 1000 vietų 
valgykla, pastatyti arba re
konstruoti miegamieji korpu
sai sanatorijose “Dainava”, 
“Draugystė”, “Pušynas”.

Neseniai miestą papuošė 
unikalus statinys — vadina
mieji sveikatos rūmai. Juose 
įrengtas 25 metrų ilgio plau
kymo baseinas^ dirbtinis 
krintančio vandens kaskadas, 
termoprocedūrinė bei gydo
mosios gimnastikos salės.
Praeitais metais Druski

ninkuose prasidėjo vandens 
procedūrų ir purvo gydyklų 
statybos. Vienu metu šios 
gydyklos galės aptarnauti ne
mažiau 200 ligonių.

Birštonas ir Daugirdiškiai
Nusileidę Nemunu keletą 

dešimčių kilometrų žemyn, 
pateksime į kitą, labai prime
nantį Druskininkus, tik šiek 
tiek mažesnį, Birštono kuror
tą. Čia dabar profsąjungos 
stato ir netrukus užbaigs 264 
vietų “Spalio“ sanatorijos 
miegamąjį korpusą ir klubą.

DARBO LIAUDIES DUKRA NORI SUGRĮŽTI

Kai Ispanijoje gen. Franco su pagalba ir parama Hitlerio 
ir Mussolini© 1939 metais darbo liaudies sukilimą paskandi
no kraujo jūroje, ši drąsi veikėja, kartu su gyvais išlikusiais 
kitais kovotojais, pabėgo į Tarybų Sąjungą ir iki šiol 
gyveno. Dabar pranešama, kad jinai padavė Ispanijos 
naujai valdžiai prašymą, leisti jai sugrįžti į savo gimtąjį 
kraštą ir vėl ten darbuotis darbo liaudies gerovei.

Praeitų metų pabaigoje jai sukako 80 metų amžiaus. 
Romoje Italijos Komunistų Partija jai suruošė jos gimtadie
nio paminėjimą, kuriame dalyvavo iš 30 kraštų komunistinio 
judėjimo atstovai išreikšti šiai drąsiai darbo liaudies dukrai 
giliausią pagarbą. Ji ten skaitlingai publikai pasakė ugningą 
kalbą su pasižadėjimu ir toliau visą savo gyvenimo likusią 
dalį paaukoti kovai už visai žmonijai šviesesnį rytojų.

Dolores iharmri,
Ispanijos Komunistų Partijos pirmininkė

Pastaruoju metu populia
rus tapo Daugirdiškių var
das. Taip pavadintoje vieto
vėje, netoli Trakų, ant vaiz
dingo ežero kranto, profsą
jungos pastatė ištisą poilsio 
namų miestelį, kuriame vie
noje pamainoje gali apsigy
venti 500 žmonių. O šių metų 
sezono pradžioje, užbaigus 
naujas statybas, čia jau su 
savo šeimomis vienu metu 
galės ilsėtis 920 dirbančiųjų. 
Poilsiautojų paslaugoms — 
klubas, žaidimų aikštelės, 
valčių bazė ir 1.1.
Ir ji puošiasi naujais rūmais
Naujais rūmais puošiasi ir 

Tarybų Lietuvos pajūrio gra
žuolė Palanga. Visų pirma čia 
pastaraisiais metais buvo su
sirūpinta “Gintaro“ poilsio 
namų, skirtų motinoms, ir 
vaikams, esminiu plėtimu. 
Prieš metus atvėrė duris 
daugiau kaip 500 vietų nauji 
miegamieji korpusai, 500 vie
tų valgykla ir tokį pat žmonių 
skaičių talpinanti koncertų 
salė. Greitu laiku ruošiamasi 
užbaigti statyti pačią didžiau
sią Palangoje “Neringos“ 
poilsio namų 1200 vietų val
gyklą ir 500 vietų klubą. .

Nemažesnio profsąjungų 
dėmesio susilaukė ir sporti
nės bazės plėtimas. Profsą
jungų lėšomis buvo pastaty
tas Klaipėdos jacht klubas su 
viešbučiu ir valgykla bei Tra
kų akademinio irklavimo ba
zė. Šiais metais bus užbaigta 
Kauno jacht klubo prie Kau
no marių statyba.

Pagal profsąjungų keliala
pius į respubliką atvykstan
tiems turistams praėjusiais 
metais Vilniaus mieste sve
tingai atvėrė duris “Turisto” 
viešbutis su restoranu, kon
ferencijų sale ir kitomis pa
talpomis.

Žvilgsnys į ateitį
Ateityje profsąjunginių ob

jektų statybos dar labiau išsi
plės. Artimiausiais metais 
bus pradėti statyti uždaras 
plaukymo baseinas su jūros 
vandeniu ir vandens procedū
rų — purvo gydyklos Palan
goje, 750 vietų pansionatas 
su gydymu Vanagupėje (gre
ta Palangos), naujos gydyk
los Birštono bei Likėnų ku
rortuose, jaunimo stadionas, 
50 m. plaukiojimo baseinas 
Vilniuje, turistinis viešbutis 
Kaune, kempingas Birštone 
ir kt. J. Antanaitis
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Kaip žinia, prezidentas Fordas pareiškė, kad jis nesigailės 
jokių pastangų atsteigti šių abiejų žvalgybų prestižui ir 
pasitikėjimui Amerikos žmonėse.

Iš atsiminimų apie Joną Karosą

TOKĮ MES JĮ PAŽINOJOME
Trys dešimtmečiai . . . Ma

no akyse susiliejo rašomosios 
mašinėlės raidės, kai sėdau 
įvykdyti draugų prašymą — 
parašyti apie buvusį Lietuvos 
Žurnalistų sąjungos pirmi
ninką žurnalistą Joną Karo
są. .

Trisdešimties metų pažin
tis ir draugystė su J. Karosu 
dar nesusikristalizavo į reikš
mingiausius, labiausiai at
mintinus epizodus bei įdo
miausias detales, kad galė
čiau atrinkti apibrėžtą atsi
minimų temą. (J. Karosas 
mirė 1975 m. balandžio 3 d.)

Todėl šį kartą pasirinkau 
tik keletą epizodų. Jie siejasi 
su atmintinomis dienomis, 
kai dirbome su Jonu Karosu 
“Tiesos” redacijoje redakto
riaus pavaduotojais (prade
dant 1948 metais).

Revoliucinis Vilniaus 
jaunimas

— Būtinai turiu nuvažiuoti 
į Minską, — vieną dieną 
pareiškė jis.

Tada jis ruošėsi sutvarkyti 
partinį stažą. Vilnietis J. Ka
rosas į Komunistų partiją 
įstojo 1930 m. Tų metų pabai
goje jis suorganizavo Lietu
vių biurą prie Vakarų Balta
rusijos Komunistų partijos 
(VBKP) Vilniaus apygardos 
komiteto, buvo išrinktas biu
ro sekretoriumi. Tačiau dėl 
kažkokių priežasčių ar kieno 
tai klaidų 1938 metais VBKP 
buvo paleista. Tat štai po 
karo buvusiems jos nariams 
pogrindininkams teko ilgai 
aiškintis dėl partinio stažo. 
Vilniuje gyvenę jauni litera
tai Maksimas Tankas, Jonas 
Karosas, Jonas Drūtas bei 
kiti komunistai ir komjaunuo
liai, aktyvūs revoliucinio ju
dėjimo dalyviai, nepasitrau
kė iš kovos fronto ir po 
partijos paleidimo. Jie, kaip 
prisimindavo J. Karosas, ir 
toliau buvo priešakinėse re
voliucinio judėjimo gretose, 
drąsiai kėlė viešumon siau
bingą baltųjų lenkų okupuoto 
Vilniaus bei jo krašto darbo 
žmonių skurdą, demaskavo 
lenkiško ir lietuviško nacio
nalizmo politiką.

J. Karosas buvo nelegalių 
komunistinių laikraščių “Ba
rikada”, “Bedievis” redakto
rius, parašė nelegalių brošiū
rų ir atsišaukimų. 1934 m. 
redagavo legalų laikraštį “Ži
nios”, kurį fašistinė adminis
tracija uždarė, išėjus pirma
jam numeriui. Už revoliucinę 
veiklą 1932 m. buvo kalintas 
Lukiškių kalėjime, vėliau vėl 
nuteistas 5 metams kalėti

Visa tai man jau buvo žino
ma iš ankstesnių J. Karoso 
pasakojimų, kai jis dar nesi
ruošė važiuoti į Minską, pas 
savo jaunystės draugą.

— Kartu su Maksimu vei
kėm Vilniaus pogrindyje, — 
kalbėjo J. Karosas. — Reikia 
pasitarti, gauti iš jo charak
teristiką. Ji padės man susi
tvarkyti su partinio stažo 
atstatymu.

J. Karoso pasakojimai apie 
buvusį Vilniaus studentą

I

Maksimą Tanką ir kitus oku
puotos Lietuvos sostinės po
grindininkus mane labai su
domino. ________

— Tada mus jungdavo tik
ras, nepriekaištingas inter
nacionalizmo jausmas, — pri
simindavo Jonas, atsakyda
mas į mano klausimus. — 
Pažangaus jaunimo tarpe bu
vo ne tik lietuviai ir lenkai, 
baltarusiai ir žydai, bet ir 
kitų mažesnių tautinių grupių 
atstovai — totoriai, rusai, 
vokiečiai, karaimai, žodžiu, 
visas tuometiniam Vilniui bū
dingas margumynas . . .

Literatų draugystė
Sugrįžęs iš Minsko, po pa

simatymo su įžymiu Baltaru
sijos poetu Maksimu Tanku, 
Jonas Karosas atrodė žvales
nis ir linksmai pasakojo apie 
susitikimą su savo viename
čiu bičiuliu (abu gimė 1912 
m.). Atmintyje dar išliko J. 
Karoso pasakojimai apie po
kalbį su M. Tanku. Abiejų 
jaunystės dienos daugeliu at
žvilgiu buvo panašios — nuo
latinė policijos akis, Lukiš
kių kalėjimas, po to vėl ta 
pati policijos “globa” — būti
nas registravimasis jos įstai
gose ir 1.1.

Jono pasakojimus vėliau 
patvirtino M. Tanko knyga 
“Kalendoriaus lapeliai” (Vil
niuje lietuvių kalba ji buvo 
išleista 1969 m.). Šioje kny
goje sutinkame J. Karoso 
pavardę, užrašus apie Vil
niaus lietuvių studentų są
jungą, kurioje Jonas ir kiti 
jaunieji revoliucinio judėjimo 
dalyviai skleidė humaniškiau
sias idėjas. 1931-1933 metais 
J. Karosas buvo šios draugi
jos visuomenininkų marksis
tų sekcijos vadovu. Sekcija 
skleidė marksizmo-leninizmo 
idėjas studentų tarpe.

Visa tai Jonas dar kartą 
prisiminė sugrįžęs iš Minsko, 
po minėto pasimatymo su 
savo bičiuliu.

— Maksimas Tankas, —- 
pasakojo jis, — dar neužmir
šo Vilniaus studentų sąjungo
je rengtų lietuvių literatūros 
vakarų. Ypač aukštai jis ver
tino Juliaus Janonio kūrybą.

(Išties, atsivertęs minėtos 
“Kalendoriaus lapelių” kny
gos 124 psl. skaitau M. Tanko 
dienoratį: “Dieve, kokia į 
padanges iškilusi revoliuci
nės poezijos viršūnė! .. Ja
nonis visa galva peraugo vi
sus savo bendralaikius, ku
riems teko laimė dainomis 
sveikinti Didįjį Spalį”. . .)

(Daugiau bus)

Russelville, Ky. — Visą šią 
apylinkę apniko milijonai juo
dųjų paukščių. Jie daro dide
lę žalą. Bandoma chemikalais 
juos sunaikinti, bet nevyks
ta.

□ Vienos Paryžiaus kailių 
parduotuvės savininkas, bijo
damas apiplėšimų, vitrinoje 
iškabino skelbimą: “Prekiau
jame kailiais, kurie šiais me
tais nelabai madingi”. Anti- 
reklama padėjo. Apiplėšimų 
du kartus sumažėjo.
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Miami, Florida
Sausio 28 dieną Miami So

cialiame Klube įvyko spaudos 
naudai bazaras. Jį rengė Lie
tuvių Literatūros Draugijos 
75 kuopa. Kai sakome “LLD 
75 kp.”, tai reikia suprasti: 
visi Miami pažangieji lietu
viai, nes klube, chore ir kuo
poje visi maždaug tie patys 
žmonės.

Vincas Bovinas daugiausia 
pasidarbavo bazarui sureng
ti, Marytė Nevinskienė pietų 
paruošti, o visi kiti kas kuom 
galėjo prisidėjo. Bazaras bu
vo gana sėkmingas ir geroka 
mūsų spaudai parama.

Aido Choras, J. Krasnicko 
vadovybėje, sudainavo: 
“Prašom, prašom paklausy
ti“, “Augo kieme klevelis“ ir 
“Pasėjau dobilėlį“. Visos dai
nos skambėjo gerai.

Šiame bazare neprasta 
staigmena buvo V. Bovino 
sūnėno, svečio daktaro Algio 
Baltuškevičiaus iš Lietuvos 
dalyvavimas. Paprašytas, jis 
trumpai apibrėžė Lietuvos 
medicinos pasiekimus. Na, o 
jis turėjo kuo pasigirti, nes 
kuomet pas mus ligoninė kai
nuoja virš $100 į dieną, Tary
bų Lietuvoje ji visiems nemo
kama!

Svečias aplankė ir savo 
tetą Bovinienę, kuri tuomet 
buvo ligoninėje (dabar ji 
sveiksta ir jau gydosi namie;. 
Jis per draugę Stevensonienę 
susitiko su jos gydytoju dr. 
Brown, su kuriuo, kai artrito 
ligų specialistai, jau pirmiau 
susirašinėjo.

Dr. Algirdas Baltuškevi- 
čius yra jau Tarybų Lietuvos 
auklėtinis. Jis gimė 1933 me
tais. Aukštas, atletiškas. Jis 
ne tik gydo ligonius, bet ir 
dėsto mediciną Kauno Medi
cinos Institute. Baltuškevi- 
čiai augina du sūnus — 14 ir 
17 metų.

Vasario 5 dieną daktaras 
išvyko į New Yorką. Iš ten 
grįš į Lietuvą.

Gero vėjo, daktare! Nepa
miršk mus ir vėl aplankyti.

A. P. Gabrėnas

Baltimore, Md.
Nors d-gė Veronika Lopat- 

ta per pastaruosius 10 metų 
buvo St. Petersburg, Fla., 
gyventoja, bet mūsų miestas 
jai visuomet buvo artimu.

Mirus ji buvo parvežta į 
Baltimorę, kur jos giminaitei 
rūpinosi laidotuvėmis.

Palaidota be bažnytinių pa
reigų.

Mirė sulaukusi virš 80 me
tų. Ji visuomet buvo tampriai 
sutapusi su spauda —- daly
vaudama parengimuose, 
aukodama pagal išgalę, pini
gais ir savo darbu. Kaip 
mūsų mieste, tikiu, ir St. 
Petersburge, priklausė prie 
Literatūros Draugijos ten 
gyvuojančios kuopos.

Palaidota London kapiny
ne.

Jos biografija buvo mažai 
žinoma.

Į Jungtines Valstijas, Chi
cago, Ill., Veronika Kazake
vičiūtė atvyko 1911 metais, 
susituokė su drg. Lappata, 
kuris jau irgi yra miręs. 
Dirbo siuvimo industrijoje. 
Savo šeimos neturėjo, todėl 
sesers šeima tapo ir jų šeima, 
kuri visuomet ja ir rūpinosi.

Mums buvo gaila su Vero
nika skirtis, bet mirtis to 
nežiųo. Vinco Duktė

Beirut. — Libano preziden
tas Suleiman Franjish sugrį
žo iš Sirijos ir sako, kad 
Sirijos vyriausybė pažadėjo 
jam padėti sustabdyt 10 mė
nesių bestięsiančias Libane 
skerdynes, kurios jau nusine
šė daugiau kaip 10,000 gyvy- 
bių.

Bostonas. — Valstybės se
kretoriaus Kissingerio žmo
nai Nancy padaryta ligoninė
je vidurių operacija. Buvo 
atsiradusi opa. Operacija pil
nai pavykusi.

Naujasis kelias 
Vilnius — Ukmergė

Vilnius. — Senasis kelias 
Vilnius — Ukmergė ruošiasi 
“antrajai jaunystei”. Kilome
tras po kilometro kelių tiesė
jų būriai juda pirmyn, kurda
mi pirmos klasės magistralinį 
kelią. Jis atitiks aukščiausius 
tarptautinius standartus.

— Pirmasis darbų etapas 
įveiktas, — pasakoja Vilniaus 
antrosios tiltų statybos val
dybos viršininkas Antanas 
Černiauskas. — Kartu su 
Vilniaus devintosios, Vievio 
šeštosios ir Ukmergės antro
sios kelių statybos valdybų 
kolektyvais užbaigėme 25 ki
lometrų kelio atkarpą nuo 
Vilniaus iki Maišiagalos ir 
dešiniąją kelio pusę iki Šir
vintų. Valstybinė komisija 
mūsų darbą įvertino gerai ir 
labai gerai.

Palyginti su senuoju keliu, 
naujasis kelias kartus plates
nis, turi labai gerą — tvirtą ir 
neslidžią asfalto dangą. Kiek
vienoje kelio pusėje — po dvi 
eismo juostas.

Dar bu padaugėjimo s - 
ekonomikos 
pagerėjimas

Washingtonas. — Federali
nis Darbo Departamentas pa
skelbė, kad per sausio mėnesį 
šioje šalyje darbų skaičius 
pašoko net apie 800,000. Da
bar dirbančius skaičius siekia 
86,190,000. Tuo būdu dabar 
bedarbiai besudaro 7.8 pro
cento visų darbo jėgų. O 1975 
metų pabaigoje jie sudarė 8.3 
procento.

Darbo Departamentas ir 
vyriausybė storai pabrėžia, 
jog tai reiškia mūsų ekonomi
kos atkutimą, žymų pagyvė
jimą. Akivaizdžiausiai krizė 
pradedanti šalintis iš mūsų 
gyvenimo.

Tuo tarpu ekonomai, kurie 
simpatizuoja dirbančiųjų kla
sei, teigia, kad vyriausybė 
bedarbių skaičių sumažina. 
Jie sako, kad šiandien šioje 
šalyje bedarbiai sudaro 10.6 
procento visų darbo jėgų.

Kasmet didėja
■v*

Šaldytuvų gamyba
Lietuvoje

Alytus. Nuo Alytaus buiti
nių šaldytuvų gamyklos kon
vejerių nuimti pirmieji naujo 
modelio šaldytuvai “Snaigė- 
2”. Savo išore ir talpumu 
naujasis šaldytuvas niekuo 
nesiskiria nuo savo pirmtakų 
“Snaigė-IM“. Tačiau “Snai- 
gėje-2” panaudota eilė kon
strukcinių patobulinimų — 
unifikotas su šaldymo kame- 
tas, didesnė šaldymo kame
ra, patobulintos vonelės.

Gamybos apimtys įmonėje 
kasmet didėja. Pavyzdžiui, 
praėjusio penkmečio pradžio
je vartotojams buvo patiekta 
tik šimtas tūkstančių šaldy
tuvų, o 1975 metais jų gamy
ba padidinta daugiau kaip 
dvigubai. Pasiekti šių laimė
jimų padėjo naši technika, 
automatinės šaldytuvų deta
lių gamybos linijos. Šiuo me
tu pradėta montuoti nauja 
metalinių durelių automati
nio suvirinimo linija, kuri 
žymiai padidins darbo našu
mą, pagerins produkcijos ko
kybę.

ELTA

Bijo debatų
Seoul. — Pietų Korėjos 

fašistinė valdžia pareiškė, 
kad ji panaudos visas jai 
prieinamas priemones, kad 
būtų Jungtinėse Tautose iš
vengta jos klausimu debatų. 
Šis Pietų Korėjos režimas 
pasilaiko tiktai Amerikos mi- 
litarine pagalba. Šiandiena 
čia yra apie 50,000 gerai 
ginkluotu amerikiečių.

LAISVE

LIETUVIŠKI TELEVIZORIAI
Šiaulių televizorių gamykla — viena didžiausių šios srities įmonių šalyje. Ypač 

populiarūs čia gaminami aparatai “Tauras —207”. Pastaraisiais metais čia pradėta 
gaminti aparatūra spalvotajam televizijai, kuri sėkmingai veikia Vilniaus, Rygos, Talino, 
Ašchabado, Kišiniovo, Permės telestudijose, ji eksportuojama į Čekoslovakiją, VDR, 
Mongoliją. Dabar gamyklos konstruktoriai kuria trečios kartos spalvotosios televizijos 
aparatūrą. Joje tranzistoriai bus pakeisti integralinėmis schemomis.

Prie televizorių “Tauras—207” surinkimo konvejerio — pirmaujanti surinkėjų 
brigada, kuriai vadovauja baro viršininkas A. Lebedžius. [Iš kairės į dešinę] A. 
Lebedžius, montuotojai — A. Mockutė, A. Butkus, V. Ivaškaitė ir A. Rauckis.

T. Žebrausko nuotrauka

Amerikiečiai —
imigrantų tauta

Vėliau oficialūs duomenys 
parodo, kad jau nekalbant 
apie milijonus į Jungtines 
Valstijas atvykusių žmonių iš 
visų pasaulio kampų anks
čiau, vien tik tarp 1820 ir 
1974 suvažiavo 46,712,725. 
Daugiausia jų buvo, 75,8 pro-, 
cento, arba 35,688,309 iš 
Europoj.

Pagal šalis šių imigrantų
sudėtis tokia:
Iš Europos
Vokietija............... 6,950,000
Italija...................... 5,260,000
Britanija............... 4,840,000
Airija...................... 4,720,000
Austrija—Vengrija 4,310,000 
Rusija...................... 3,360,000
Švedija.................... 1,270,000
Norvegija............. 850,000
Prancūzija............. 740,000
Graikija................. 620,000
Lenkija ................. 500,000
Portugalija............ 400,000
Danija........................ 400,000
Holandija. ........ 360,000 
Šveicarija............. 350,000
Kitos šalys............. 1,010,000
Iš kitų kontinentų
Kanada.................. 4,040,000
Meksika............... .1,850,000
Centrinė Amerika .1,590,000 
Pietinė Amerika. . . 580,000 
Kinija..................... 480,000
Japonija................. 390,000
Turkija................... 380,000
Indija ...................... 90,000
Kitos Azijos šalyš. . 810,000 
Australija............. 110,000

Žiauriai puolamas

Paul Soglin,
Madison miesto majoras

Šiandien prieš jį paleistos 
visos sunkiosios reakcijos ka- 
nuolės. Jis jai nusidėjo tuo, 
kad pradžioje šio mėnesio jis 
atsisakė reikalauti teismo už
draudimo (“indžionkšino”) 
prieš mokytojų streiką ir kad 
praeitą liepos mėnesį buvo 
nuvykęs į Kubą. Pats apsi
lankymas Kuboje dar nebūtų 
tokia baisi nuodėmė, jeigu 
Wisconsin© valstijos sostinės 
majoras sugrįžęs būtų ją pa
smerkęs. Bet majoras Soglin 
pasielgė priešingai: jis pa
reiškė, kad jis iš Kubos parsi
vežė gerų įspūdžių apie socia
lizmo statybą.

1977 metais įvyks miesto 
rinkimai. Paul Soglin ruošiasi 
kandidatuoti trečiam termi
nui. Reakcinės jėgos iš anks
to pradėjo prieš jį kampaniją.

Sen. Harrison Williams

Gražūs žodžiai, 
bet. . .

Jis demokratas iš New Jer
sey valstijos. Jis smarkiai 
kritikuoja prezidento Fordo 
ir republikonų ekonominę po
litiką.

Senatorius Williams šimtu 
procentų teisingas, kai jis 
sako, kad mes turime siekti 
tokios sistemos, kurioje kiek
vienas pajėgus žmogus, no
rintis dirbti, būtų aprūpintas 
darbu. “Šalies stiprybė”, jis 
sako, “glūdi milijonuose ir 
milijonuose vyrų ir moterų, 
kurių triūsas ir prakaitas šią 
šalį pastatė . . . Šiandien nė
ra nieko svarbesnio kaip ap
rūpinimas milijonų amerikie
čių darbu . . .”

Bet ką daro senatoriaus 
Williamso partija, kuri šiuo 
laiku turi Kongreso daugumą 
savo rankose, arba ir pats 
senatorius, kad šio garbingo 
tikslo būtų pasiekta? Paga
liau, ką tuo klausimu nuveikė 
demokratai, kai jie valdė ne 
tik Kongresą, bet ir šalies 
vyriausybę?

Gražių žodžių ir karštų fra
zių neužtenka atstatymui 
ekonomikos, aprūpinimui de
šimties milijonų bedarbų dar
bais, sugrąžinimui jiems oru
mo ir vilties. Tam reikia kon
krečių darbų, praktiškų, di
džiausių pastangų, nepalau
žiamo ryžto. To šiam kraštui 
nedavė demokratai, to ne
duoda republikonai. Ir vieni, 
ir kiti tarnauja tiems patiems 
kapitalo interesams, kurie 
yra pagrindiniai atsakingi už 
šiandieninę krizę ir visas 
skaudžiausias amerikiečių 
nelaimes.

Washingtonas. — Jau be
veik aišku, kad Izraelio 
premjero Rabino misija buvo 
labai sėkminga. Vyriausybė 
jau esanti linkus prie planuo
jamos militarinės ir finansi
nės pagalbos už pusantro bili
jono dolerių pridėti dar 556 
milijonus dolerių.

Washingtonas. — Senato
rius Church ragina, kad būtų 
paskirtas specialis prokuro
ras ištyrimui ČIA ir FBI 
žvalgybinės veiklos. Bet labai 
abejotina, ar prezidentas 
Fordas su juo sutiks.

Amerikos jaunų 
žmonių nuomonė

Tiesiog nesulaikomas kas
met šioje šalyje kriminalizmo 
augimas labai skaudžiai palie
čia mūsų jaunimą.

Todėl leidinys “Scholastic 
Magazine“ šiomis dienomis 
kreipėsi į savo jaunuosius 
skaitytojus su pora klausimų. 
Vienas klausimas buvo: “Ką 
jūs manote, ar kriminalizmas 
šioje šalyje auga, ar mažėja? 
77 procentai vaikinų ir mergi
nų atsakė: “Taip, kriminaliz
mas auga”. 10 procentų vaiki
nų atsakė, kad jų supratimu, 
kriminalizmas nei auga, nei 
mažėja. Taip mano ir 11 pro
centų merginų. 6 procentai 
vaikinų ir 4 procentai mergi
nų mano, kad mažėja. 0,7 
procentai vaikinų ir 8 procen
tai merginų sakėsi netūrį jo
kios nuomonės.

Kaip žinoma, kriminaliz
mas plačiausiai kyla mūsiį 
didmiesčiuose. Gal jauni žmo
nės dėlei to vengtų didmies
čiuose lankytis ?

“Taip, vengtų”, atsakė vai
kinų ir 48 proc. merginų 
sako, kad jie kriminalizmo 
augimo didmiesčiuose nepai
so ir vis tiek labai nori juose 
paviešėti. 14 proc. vaikinų ir 
20 proc. merginų sako, kad 
jie tuo klausimu neturi aiš
kaus nusistatymo.

Įvairenybės
□ Vakarų Vokietijos stu

dentas Tomas Nihauzas nu
sprendė pasiekti rekordą, pa
rašydamas ilgiausią laišką 
pasaulyje. Dvejus metus To
mas jį rašė ant rulono popie
riaus savo broliams ir sese
rims. “Kūrybai” prireikė 
daugiau kaip kilometro po
pierinės juostos, kuri baigėsi 
1223 metre. Epistoliarinis 
maratonas 103 metrais virši
jo ankstesnį rekordą, kuris 
buvo pasiektas viename Pie
tų Amerikos kalėjime, kur 
vienas “poilsiautojas” smul
kiai aprašinėjo savo darbe
lius, pelniusius jam kalėjimą.

O Vienoje Paryžiaus gatvė
je yra įdomiai tvarkoma kir
pykla. Ją sudaro dvi salės. Į 
vieną eina klientai, kurie 
mėgsta pasikalbėti su kirpė
jais. Į antrąją renkasi tyle
niai. Šnekiųjų salėje įrengtos 
keturios kabinos, o virš jų 
užrašai: “Sportas“, “Bendri 
pokalbiai”, “Šeimyniniai ne
malonumai“, “Biržos naujie
nos“.

□ Suomijos šiaurėje viena 
religinė sekta draudžia savo 
“avelėms” naudotis skalbimo 
mašinomis, kuriose yra ste
bėjimo iliuminatorius. Tokio 
skalbimo mašinos vadina
mos “velnio išmone”, ries ga
ilina stebėti skalbiamus mo
teriškus apatinius balti
nius . . .

Penktadienis, Vasario (February) 13, 1976

New Yorko Moterų 
Klubo narėms

Trečiadienį, vasario 18 d. 1 
v. p. p. įvyks New Yorko 
Lietuvių Moterų Klubo narių 
susirinkimas, 102—02 Liber
ty Avė., Ozone Park, N. Y. 
Prašome visas dalyvauti.

Valdyba

Stambiosios 
kriminalystės 
mieste labai paaugo

Policijos Departamentas 
raportuoja, kad 1975 metais 
mūsų mieste stambiosios kri
minalystės, palyginus su 1974 
metais, pagausėjo 11.8 pro
cento. Policijai buvo pranešta 
581,247 tokios kriminalistės, 
arba 61,422 daugiau negu 
užpernai.

Iš karto buvo kaltinamas 
policininkų skaičiaus sumaži
nimas 4,000. Bet tie keturi 
tūkstančiai policininkų buvo 
atleista tik praeitų metų an
troje pusėje, o kriminalisčių 
pagausėjimas toks pat buvo, 
kaip ir pirmąjį pusmetį. Taip
gi suarešt.uotų buvo lygiai 
vienodai per abudu pusme
čius. Vadinasi, kas liečia 
stambiąsias kriminalistės, 
sumažėjimas policistų armi
jos nieko nereiškė.

New Yorko unijos 
sudarė politinę 

koalicijų
New Yorko valstijos šešios 

darbo unijos, vienos iš skait
lingiausių nariais, sudarė po
litinę koaliciją, kurios tikslas 
kuo daugiausia darbininkų 
pasiųsti delegatais į Demo
kratų partijos suvažiavimą, 
kuris nominuos kandidatus į 
prezidentus ir vicepreziden
tus. Jie suvažiavime kovosią 
už pažangiausius demokratų 
kandidatus. Visos šios unijos 
yra N. Y. valstijos guberna
toriaus Carey rėmėjos.

Tarpe kitų į koaliciją 
įeinančių unijų, matome abid
vi didžiąsias siuvėjų unijas — 
Amalgamated Clothing Wor
kers of America ir Internatio
nal Ladies Garment Wor
kers. Bet, matyt, coalicijai 
vadovauja jūrininkų ir laiva- 
krovių unijos.

Koalicija pavadinta “Labor 
Committee for Political Ac

tion for New York State”.
Koalicija esanti pasiryžus 

šiai kampanijai sudėti ir iš
leisti daugiau kaip $100,000.

Washingtonas. — Kongre
so Atstovų Rūmai keturių 
balsų dauguma atmetė admi
nistracijos reikalavimą panai
kinti natūralinių dujų kainos 
kontrolę. 205 nariai balsavo 
prieš administraciją, o 201 už 
ją- 

Dorchester’s Elizabeth Repshis discusses Lifeline electric 
rate reforms with Attorney General Francis X. Bellotti.

Our people, doesn’t matter All of Dorchester’s state
where they are, keep up the 
spirit of the progressive 
movement. Many places we 
don’t have our own clubs any 
more but there is always a 
way to carry out our ideas to 
better the conditions of ordi
nary citizens. Good example 
of it Elizabeth Repchis in 
Dorchester, Mass.

It was in “Dorchester 
Community News” that 
twenty members of Dorches
ter’s CAP— Energy Group 
met with their legislators.

Pramogų kalendorius

KOVO7 D.
Niujorko Lietuvių Moterų 

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

Ozone Park, N. Y.
LDS 1 MOS IR13-TOS 
KUOPOS NARIAMS

Dėl blogo oro negalėjo 
įvykti LDS 1 ir 13 kuopų 
susirinkimai vasario 2 d.

Todėl tų kuopų susirinki
mai įvyks vasario 23 d., 
“Laisvės” salėje. Pradžia 1 
vai. popiet.

Prašome tų kuopų narius 
susirinkimuose dalyvauti. 
Bus nominavimas kandidatų į 
LDS Centro Valdybą.

LDS 1 IR 13 KUOPŲ 
VALDYBOS

Gaisre žuvo 3 
ugniagesiai

Praeitą sekmadienį, vas. 8 
d., anksti rytą mūsų apylin
kėje (119-25 Liberty Avė.) 
valgykloje kilo gaisras, kuris 
labai greitai išsiplėtė. Kai 
pribuvę gaisragesiai puolėsi 
jį gesinti, staiga pastato sto
gas įlūžo. Trys gaisragesiai 
žuvo, o keli sužeisti.

Prieš kiek laiko toje pačioje 
apylinkėje (Richmond Hill 
Atlantic Ave.) gaisre žuvo 
šeši žmonės.

Kaip tokių baisių nelaimių 
išvengti? Kai kas už šias 
nelaimes kaltina sumažinimą 
pinigų apsaugai nuo gaisrų. 
Girdi, mažiau gaisragesių — 
daugiau nelaimių!

Taip pat ieškoma padažnė
jimui gaisrų priežasties. Ne
jaugi priviso tokių šaltakrau- 
jų kriminalistų, kurie kokiais 
nors sumetimais juos suke
lia?

Mokslo dienos 
Kupiškyje

Kupiškis, (ELTOS ko- 
resp.). Vilniaus Valstybinis 
V. Kapsuko universitetas su
rengė rajone mokslo dienas.

Mokslininkai papasakojo 
apie gamtos apsaugos, atomi
nes energijos panaudojimo, 
demografines problemas, at
sakė į klausytojų klausimus.

Kupiškio, Antašavos, Ali
zavos, Subačiaus, Skapiškio 
ir Šimonių apylinkių žemdir
biai, inteligentija, mokslei
viai susitiko su profesoriais 
V. Markuliu ir C. Kudaba, 
docentais J. Grigoniu, H. Jo
naičiu ir kitais.

legislators have pledged 
their support for the Lifeline 
electric rates bill, HB 5958.

Lifeline would guarantee 
residential consumers the ba
sic 300 kilowatthours they 
need each month at a low, 
fixed rate. It has so far 
gained the support of 109 
state representatives (out of 
240) and 19 (out of 40) state 
senators.

Elizabeth Repshis also at
tended the electric rate hear
ing.




