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KRISLAI
“Soviet Life” apie Lietuvą 
LLD narių pasitarimas 
Vasariniai piknikai 
Moterų Klubo piknikas 
Bražinskai Turkijoj

IEVA MIZARIENČ

Birželio mėnesio “Soviet 
Life” žurnale per du pusla
pius spalvotomis nuotrauko
mis aprašyta amatininkų die
na Vilniuje.

Man teko praėjusiais me
tais dalyvauti ten. Gerai 
prisimenu, su kokia meile ir 
entuziazmu sutiko minios 
žmonių mielą draugą Antaną 
Sniečkų. Vieni nešėjam savo 
namų darytų skanumynų, 
kiti visokius ten išdarytus 
rankų padarus, kiti šiaip 
priėję norėjo pasikalbėti, pa
sigirti savo laimėjimais. . . 0 
draugas Sniečkus su kiekvie
nu mokėjo pasikalbėti, pasi
džiaugti jo taip numylėtos 
tėvynės žmonių darbu.

Amatininkų Diena tikrai 
įdomi. Ten publikai bežiūrint 
lenktyniauja iš visų kampų 
suvažiavę dzūkai, žemaičiai, 
aukštaičiai. Ten vieni kitus 
bando pralenkti medžio dro
žinėtojai, kalviai, verpėjos 
bei audėjos ir t. t.

* * *
Rugpiūčio pradžioje įvyks

ta LDS seimas Pittsburghe. 
Žinau, kad ten dalyvaus 
nemažai Lietuvių Literatūros 
Draugijos narių. Mūsų Cent
ras mano, tai bus puiki proga 
LLD nariams turėti pasitari
mą. O kad yra apie ką mums 
tartis, tai visai nėra abejo
nės. Juk ateinančiais metais 
minėsime mūsų garbingos 
Draugijos 60-mečio jubiliejų. 
Reikia prisiruošti šio jubilie
jaus apvaikščiojimui. Reikia 
pakalbėti apie numatomą 
ekskursiją į Lietuvą.

Taigi, LLD nariai, kurie tik 
galite apsiimkite LDS dele
gatais bei šiaip atvykite į 
Pittsburgh tuo laiku.

* * *
Jau įvyko keli piknikai 

spaudos naudai ir atrodo, kad 
jie buvo pasekmingi. Sekma
dienį broektoniečiai turėjo 
gerą pikniką, o rugpiūčio 4 d. 
worcesterieeiai surengs po
būvį, kuris turėtų būti labai 
sėkmingas. Jie pakvietė 
Hartfordo Laisvės chorą pil
dyti meninę programą. Tiki
mės, kad ir daugiau bus 
menininkų iš New Yorko ir iš 
kitur.

Veikiausia ir Connecticut 
draugai nepasiduos - jie irgi 
surengs vienur kitur laikraš
čio naudai piknikus. Laukia
me! •

* * *
Šį sekmadienį Niujorko 

Lietuvių Moterų Klubas ruo
šia pikniką pas Joną ir Juliją 
Lazauskus. Moterys kviečia
mos pačios atsilankyti ir 
atsivesti savo draugus. Vyrai 
taipgi kviečiami, kad ir pa
vieniai. Vietos, sako mielas 
Jonas Lazauskas, bus vi
siems.

* * *
Daug rašo klerikalų ir 

visokių “veiksnių” spauda 
apie Bražinskų laimėtą am
nestiją Turkijoje. Jie rinko 
pinigus “išlaisvinti” juos iš 
Turkijos kalėjimo. Jie dabar 
jau pradėjo rinkti aukas

Brežnevas norėtų pastovių 
draugiškų santykių su JAV 

taikai išlaikyt pasauly

Lietuvos piliečiai išrinko 42 
atstovus į Tarybų Sąjungos 

Aukščiausiąją Tarybą
Maskva. Dienraštyje 

“Pravdoje” tilpo Kompartijos 
pirmojo sekretoriaus Leonido 
Brežnevo pareiškimas santy
kyje su atvykstančiu į Mask
vą Jungtinių Valstijų prezi
dentu Nixonu birželio 27 d.

Brežnevas pareiškė, kad 
Tarybų Sąjunga nori tikrai 
pastovių draugiškų santykių 
su Jungtinėmis Valstijomis. 
Tokie santykiai, Brežnevo 
teigimu, būtų tikrai naudingi 
tiek abiem šalim, tiek taikos 
išlaikymui visame pasaulyje.

Brežnevas numato su Nixo
nu pasitarimuose kelių svar
bių sutarčių pasirašymą, 
taipgi tarp abiejų šalių santy
kių sutvirtinimą. To nori 
Tarybų Sąjungos žmonės, to 
laukia Jungtinių Valstijų 
liaudis. Tam yra priešingi tik 
Amerikos visokį reakcionie

Mirė maršalas Georgi K. 
Žukovas, praeito karo metu 
vadovavęs tarybinėms jė
goms, kurios 1945 m. įsiveržė 
į Vokietiją ir paėmė hitleri
ninkų centrą Berlyną. Jis 
vėliau buvo gynybos ministru 
iki susirgimo. Mirė Krem
liaus ligoninėje nuo širdies 
priepuolio.

Tokijas. Gazo kompanija 
pasimojo pakelti gazo kainas 
62 %.

TSRS priešai 
Kinijoj

Washingtonas. Senatorius 
Henry Jackson, šaltojo karo 
puoselėtojas, Tarybų Sąjun
gos priešas, liepos 1 d. 
išvyksta į Kiniją.

Šiomis dienomis lankėsei 
buvęs Anglijos premjeras 
Heath, taipgi TSRS priešas. 
Jis buvo Kinijoj draugiškai 
priimtas.

Washingtonas. Šį pavasarį 
sausra ir javų parazitai žy
miai pakenkė kviečių derliui, 
bet kviečių trūkumo nebus. , 

partraukti juos į Ameriką. 
Štai prie ko priėjome - 
banditus, žmogžudžius, pira
tus viešai užstoja. Aš sakau, 
užtenkamai mūsų tarpe ran
dasi tarp visokių pabėgėlių 
žmogžudžių, nereikia jų dau
giau čia traukti.

Kur dingo kunigų skelbia
mas dievo prisakymas 
“neužmušk”?!

riai, kurie nori grąžinti tarp 
abiejų šalių šaltojo karo 
atmosferą.

Brežnevas pastebėjo, kad 
Amerikos reakcionierių pa
stangos susiaurinti prekybą 
su Tarybų Sąjunga, surišant 
ją su žydų išleidimu į Izraelį, 
yra tikslus kišimasis į Tarybų 
Sąjungos vidaus reikalus. 0 
tai netoleruojamas dalykas 
nei vienai valstybei, kuri yra 
pilnai nepriklausoma. Juk 
Tarybų Sąjunga niekad ir 
niekur nesikiša į Jungtinių 
Valstijų vidaus reikalus.

Atėnai. Graikijos fašistų 
valdžia pravedė armijoje ap
valymą, paleisdama iš armi
jos vadovybės kai kuriuos 
fašistams nepaklusnius ofi- 
cierius.

<*

Brežnevas tikisi 
gerų pasekmių

Maskva. Leonidas Brežne
vas po . rinkimų pareiškė 
spaudos reporteriams, kad 
Nixono atsilankymas Mask
voje gali suteikti abiem šalim 
gerų rezultatų.

Brežnevas mano, kad tuo 
metu bus pasirašyta keletas 
labai svarbių sutarčių. Nixo- 
nas atvyks į Maskvą birželio 
28 d.

Smerkia 
taikos priešus

Maskva. Valdžios organas 
“Izvestijos” smerkia Jungt. 
Valstijų kongresmenus, ku
rie bando žydų išleidimo į Iz
raelį klausimu sumažinti pre
kybą su Tarybų Sąjungą. 0 
tai reiškia šaltojo karo šali
ninkų pastangas pakenkti tai
kingam sugyvenimui.

Vario darbininkų 
streikas plečias

Tucson, Ariz. Keletas tūk
stančių Magma kompanijos 
vario darbininkų sustreika
vo, kai kompanija paleido iš 
darbo keletą unijistų.

Streikas plečiasi. Kitų va
rio kompanijų darbininkai 
reikalauja geresnio saugumo 
darbe ir didesnio atlyginimo.

Bombų sprogimai 
parlamente

Londonas. Bombų sprogi
mai padarė daug žalos Angli
jos parlamento Westminster 
Hall pastatui 900 metų senu
mo. Sužeidė 11 žmonių.

Policija mano, kad tai Airi
jos republikonų armijos tero
ristų darbas.

Lėktuvas darė 
1,340 mylių į vai.

Bostonas. Naujasis Concor 
date supersoniškas lėktuvas 
iš Paryžiaus atlėkė į Bostoną 
grįžo į Paryžių į 6 valandas ir 
6 valandas ir 18 minučių. Tai 
greičiausias lėktuvas, pada
ręs kelionę į abi puses per At
lantą. Jis darė 1,340 mylių į 
valandą.

Kanados sostinėje Ottawoje karo priešai masiniai piketavo 
Vakarų Europos ir Jungtinių Valstijų bei Kanados 
palaikomą militarinę sąjungą - NATO, kuri čia turėjo 
konferenciją. Tarybų Sąjunga siūlo visas militarines 
sąjungas panaikinti.

Pavojingas bilius
Washingtonas. N. Y. Ad

vokatų Susivienijimas per
sergėjo, kad Nixono siūlomas 
kriminalinių 'reformų bilius 
S1400 gali “pasmaugti laisvą 
žodį” ir sudaryti pagrindą 
“šalies išdavystei”, už kurią 
gali būt baudžiami mirties 
bausme.

Advokatai pataria tą bilių,' 
kaip demokratinėms teisėms 
žalinga, atmesti.

3,200 konvencijoj
Washingtonas. Daugiau 

kaip 3,200 delegatų dalyvavo 
Nacionalinės Senior Citizens 
tarybos sušauktoje konvenci
joje. Nutarė reikalauti dides
nių pensijų ir kitų benefitų 
pensininkams ir kitiems seno 
amžiaus žmonėms.

Iš Kalifornijos į konvencija 
atvyko Ks. Karosienė ir V. 
Sutkienė.

Nepaiso draudimo
Warren, Mich. .Daugiau 

kaip 1,000 Chryslerio sunk
vežimių darbininkų paskelbė 
streiką, kai kompanija atsisa
kė patenkinti darbininkų 
skundus.

Teismas uždraudė jiems 
streikuoti, bet jie nepaiso 
draudimo. Reikalauja sulai
kyti atleidinėjimus iš darbo ir 
patenkinti kitus skundus.

The New York Times

Herbert W. Kalmback, Nixo
no buvęs persoųalis advoka
tas, teisme gavo mažą nuo 6 
iki 18 mėn. kalėjimo ir 
$10,000 bausmę, kaip prisipa
žinęs Watergate skandalo 
dalyvis.

Šiuo metu jau 16 Water
gate suokalbininkų prisipaži
no kaltais arba apkaltinti. 
Vieni jų sėdi kalėjime, kiti 
baigė mažas bausmes, o dar 
kiti laukia, kada jiems baus
mes uždės.

Taipgi apkaltint 13 korpo
racijų viršininkai ir 11 korpo
racijų už nelegalų finansavi
mą Nixono rinkimų.

Rasistų suokalbis
Londonas. Rodezijos ir Pie

tų Afrikos baltieji rasistai 
bando visokiais būdais pa
remti Portugalijos kolonijų 
baltuosius rasistus, pasirįžu- 
sius išlaikyti baltųjų viešpa
tavimą.

Kai Portugalijos naujoji 
valdžia sulaikė karą Afrikos 
kolonijose ir prasidėjo su 
kolonijų išsilaisvinimo vadais 
pasitarimai, tai baltieji rasis
tai baisiai persigando, kad jų 
viešpatavimui gali ateiti ga
las ne vien Portugalijos kolo
nijose, bet- taip pat Rodezijo- 
je ir Pietų Afrikoje.

Demokratija laimi
Lisbonas. Portugalijos 

Kompartija pareiškė, kad 
demokratijai laimėti reikia 
darbininkų klasės ir visų 
demokratinių jėgų viąnybės, 
taipgi susitarimo su visu 
demokratiniu judėjimu ir gin- 
gluotųjų jėgų judėjimu.

Partija tikisi, kad tai bus 
atsiekta ir tokiu būdu demo
kratinės jėgos pasieks laimė
jimų.

Nikosia, Kipras. Du žmo
nės užmušti ir du sunkiai 
sužeisti nuo teroristų kulkų ir 
bombų.

Žydų laikraštis 
smerkia agresiją

Chicago. Žydų komercinis 
savaitraštis “Sentinel” pa
smerkė Izraelio tęsiamą nuo 
1967 metų arabų žemių oku
pacija ir agresija. ,

Laikraštis rašo, kad Izrae
lio saugumui reikia visiško 
pasitraukimo iš okupuotų 
arabų žemių ir agresijos 
atsisakymo. Tik tada bus 
taika Vidurio Rytuose.

ShamisA Izraelis. Palesti
niečiai teroristai užmušė 3 
izraelietes. Teroristus užmu
šė kareiviai.

Nedarbas padvigu
bėjo Vokietijoj

Bonna. Vakarų Vokietijoje 
dabar yra 457,000 bedarbių, 
tarp kurių yra 218,000 mote
rų. Nuo 1973 metų gegužės 
mėnesio bedarbių skaičius 
padvigubėjo.

Automobilių pramonė dau
giausia nedarbo paliesta. 
49,000 automobilių darbinin
kų šiuo metu randasi bedar
bių eilėse.

Vilnius (kablegrama). Bir
želio 16 dieną Tarybų Lietu
voje, kaip ir visoje šalyje, 
įvyko rinkimai į TSRS Auk
ščiausiąją Tarybą. Lietuvos 
darbo žmonės į aukščiausiąjį 
valstybinės valdžios organą 
išrinko 42 savo atstovus.

Aukščiausiosios Tarybos de
putatais išrinkti Lietuvos KP 
Centro komiteto pirmasis 
sekretorius Petras Griškevi
čius, Aukščiausiosios Tary
bos prezidiumo pirmininkas 
Motiejus Šumauskas, minis
trų tarybos pirmininkas Juo
zas Maniušis, kiti Lietuvos 
KP ir respublikos vyriausy
bės vadovai, žymūs moksli
ninkai, kultūros veikėjai.

Antrą kartą iš eilės į 
tarybinį parlamentą išrinktas 
Vilniaus statybininkas Petras 
Šileikis. Kauniečiai vieningai

Konferencija Čilės 
kovotojų paramai

Washingtonas. Čia šaukia
ma liepos 14 15 dienomis 
konferencija Čilės kovotoju 
paramai ir reikalavimui pa
leisti iš kalėjimų politinius 
kalinius.

Konferencija remia dauge
lis darbo unijų ir kitų visuo
meninių organizacijų. Konfe
rencija reikalaus Nixono ad
ministracijos nutraukti Čilės 
fašistams paramą.

Urugvajuj kankina 
pol it. kalinius

Jungtinėms Tautoms pri
davė skunda Tarptautinė 
Amnestijos komisija ir Tarp
tautinė Juristų komisija, ku
rios kaltina Urugvajaus val
džią už politinių kalinių kan
kinimą reikalaujant jų prisi
pažinimo prie kaltės.

Politiniai kaliniai visokio
mis kankinimo priemonėmis 
verčiami prisipažinti atlikę 
kokį nors prasikaltimą.

om-New Delhis. Indijo* 
partijos generalijri sekreto
rius C. IL-Rtio apdovanotas 
Ljmi'iio ordinu.

Watergate raportas 
kaltina Nixoną

Washingtonas. Water
gate komitetas paskelbė 350 
puslapių raportą, kuriame 
kaltina Nixoną už naudojimą
rinkimuose “dirty tricks”.

Raporte atžymėta, kad 
Nixono artimiausias patarė
jas Haldeman ir buvęs tuo 
metu generalinis prokuroras 
Mitchell naudojo visokias ne
švarias priemones prieš opo
zicijos kandidatus. Nixonas 
nešvarias priemones toleravo 
ir todėl jis turi už tai imti 
atsakomybę.

Newark, N. J. Buvęs vals
tijos republikonų pirmininkas 
ir Nixono administracijos vir
šininkas Nelson G. Gross už 
suktybes ir melavimą nuteis
tas 2 metus kalėti ir $10,000 

I pasimokėti.

balsavo už dirbtinio pluošto 
gamyklos darbininkę Birute 
Makunienę, telšiečiai atidavė 
savo balsus už Telšių skaičia 
vimo mašinų gamyklos darbi 
ninką Antaną Bakšinskį. 4 a 
rybų Lietuvos žemdirbiu rei 
kalus Aukščiausioje Taryboje 
spręs Molėtų rajono Ciulenų 
kolūkio pirmininkas Kazimie 
ras Rakauskas, Pakruojo ra 
jono “Vilties” kolūkio trakto 
rininkas Adolfas Cepulionis, 
Lazdijų rajono Vestam inų 
kolūkio melžėja Stasė Gilytė, 
Raseinių rajono “Tarybiniu 
keliu” kolūkio agronomas 
Petras Jonaitis ir kiti.

Visoje Tarybų Sąjungoje 
išrinkta į tarybinį parlamenta 
1,517 «deputatų, kurie aisto 
vauja apie 250 milijonų šalies 
gyventojų.

V. Petkevičienė

Miguel Angel Asturias m;
74 metų amžiaus, Guateu
los hovelistas, poetas ir 
matas, už aprašymus Lotynu 
Amerikos liaudies gyvenimo 
ir (kovų su imperializmu ga 
vęs Lenino premiją, vėliau už 
literatūrinius raštus laimėję- 
Nobelio premiją. Gualcmalo 
je/įsigalėjus reakcijai. išvyko 
užsienin ir apsigyveno Part 
ž uje.

Kairieji laimėjo
Roma. Sardinijos pro' i nei 

joje rinkimuose komunistai ir 
socialistai padidino savo ai 
stovų skaičių, o krikščioniu 
demokratų partija prarado 
nemažai vietų. Taipgi pralai 
mėjo ir neofašistai.

Šie rinkimai turi didžiulę 
politinę reikšmę. Jie susilpni 
na krikščionių demokratų 
valdžios pozicijas ir sutvirli 
na reikalavimą sudaryt) kai 
riųjų valdžia.

Okinavoje japonai “Amouk ■ 
Balso” tarnautojai paskui' 
streiką. Reikalauja pakeli 
algas $80 į mėnesį ir pripa ' i : 
t i uniją.

Farmų unijos kainu 
seniems žmonėms

Delano, Calif. Jungtino 
Karmų Darbininkų unija įs 
teigė kaimą seniems farmų 
darbininkams. Jame apsigv 
veno 58 seneliai unijos nariai

Kaimui finansuoti unija pa 
skyrė $250,000 iš Martin 
Luther King fondo. Kaime 
atidarymo ceremonijose da 
lyvavo 2,000 unijistų, kalba 
pasakė unijos prezidt n t . ;r 
Ce’oir Chavez.
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Liepos ketvirtąją minint
Liepos Ketvirtoji Jungtinėse Valstijose bus iškilmingai 

atžymėta. Tai nacionalinė šventė, kartu revoliucinio 
išsilaisvinimo iš Anglijos imperijos ir nepriklausomybės 
paskelbimo diena.

Liepos Ketvirtoji šiais metais bus atžymėta nacionaline 
liaudies demonstracija, kuri įvyks Raleigh, N. C. Iš daugelio 
miestų ir miestelių į tą istorinę demonstraciją suplauks 
kovotojai prieš rasizmą, fašizmą ir politinę priespaudą.

Liepos Ketvirtosios minėjimas įvyks pačiame pietinių 
valstijų centre, tų valstijų, kuriose viešpatavo pirmiau 
negrų vergija, o nuo Civilinio karo pabaigos - žiauri negrų 
diskriminacija ir politinė bei ekonominė priespauda.

Paskiausiais metais, tiesa, tiek pietinėse valstijose, tiek 
visoje šalyje liaudis pasiekė didžiulių laimėjimų, bet 
rasizmas ir politinė priespauda nėra galutinai baigta. 
Rasistai ir kiti reakcionieriai bando visais galimais būdais 
išlaikyti rasinę diskriminaciją.

Nixono administracija taipgi daro viską demokratinėms 
teisėms pažaboti. Nixonas pasiūlė Senatui demokratijai 
pavojingą bilių S. 1400, kuris galėtų atgaivinti 50-ųjų metų 
makartizmą, atsteigti ragangaudizmą. Bilius nusako, kad 
galima būtų bausti 15 metų kalėjimu ir $100,000 pabaudos 
tuos, kurie priklausytų organizacijai, skelbiančiai revoliuci
nę pakaitą Jungtinėse Valstijose.

Liepos Ketvirtosios demonstracija kaip tik ir pasisakys 
prieš visokį pasimojimą varžyti žodžio, spaudos ir organizar 
cijos laisvę.

Rinkimai Tarybų Sąjungoje
Birželio 16 d. įvyko parlamentiniai rinkimai Tarybų 

Sąjungoje. Rinkimuose dalyvavo 99.9% visų balsavimo 
teisę turinčių piliečių. Jie išrinko į Aukščiausiąją Tarybą 
1,517 deputatų.

Komercinio dienraščio “New York Post“ kolumnistas 
Vincent Buist rašo, kad Tarybų Sąjungos piliečiai išrinko 
deputatais geriausius plieno liejėjus, pasižymėjusius žemės 
ūkio darbininkus, rašytojus, armijos maršalus, balerinas ir 
kitus geriausius darbo žmonių atstovus.

Išrinko atstovus Į parlamentą visų respublikų piliečiai. 
Kiekviena tauta, o jų yra Tarybų Sąjungoje daugiau kaip 
šimtas, turi savo atstovus Aukščiausioje Taryboje.

Ar galima palyginti Jungtinių Valstijų Kongreso ir kitų 
kapitalistinių šalių parlamento sudėtį, kur apie 75% sudaro 
advokatai, biznieriai? Jie ten atstovauja ne liaudies 
reikalus, o daugiausia didįjį biznį. Išimtis yra tik tose 
šalyse, kaip Prancūzijoje, Italijoje, kur darbininkų partijos 
yra tvirtos ir turi savo atstovus parlamentuose. Bet tie. 
atstovai sudaro mažumą.

Tikri liaudies parlamentai yra tik socialistinėse šalyse.

Amerikos vaidmuo Vietname
Kongresmanas Les Aspin paskelbė, kad Jungtinės 

Valstijos suteikė Pietų Vietnamui karo metu 30 kartų 
daugiau paramos, negu Tarybų Sąjunga ir Kinija Šiaurės 
Vietnamui.

Kongresmanas Aspin sako, kad Amerika nuo 1966 metų 
davė visokios pagalbos Pietų Vietnamui daugiau kaip $107 
bilijonų vertės. Tuo pačiu metu Tarybų Sąjunga suteikė 
paramos Šiaurės Vietnamui tik pustrečio bilijono dolerių 
vertės, o Kinija trupuį daugiau kaip vieną bilijoną.

Be to, Jungtinės Valstijos Pietų Vietname turėjo apie 
pusę milijono savo militarinių jėgų, kurios aktyviai karo 
frontuose dalyvavo. 0 Tarybų Sąjunga ir Kinija Vietname 
neturėjo nei vieno kareivio mūšių lauke.

Todėl kongresmanas Aspin teisingai pastebi, kad valdžios 
teigimas, būk Amerikos parama buvo teikiama tik tokia, 
kuri galėjo atsverti komunistų paramą, yra neteisingas 
teigimas.

Šiuo metu, nepaisant pasirašytos taikos sutarties, 
Jungtinių Valstijų parama diktatoriui Thieu nuolat 
teikiama, jo militarinės jėgos tvirtiniamos, kad jis galėtų 
toliau kariauti su Vietnamo liaudies jėgomis.

Nixonas tariasi su Brežnevu
Birželio 27 d. prezidentas Nixonas išvyksta Maskvon 

tartis su TSRS vadu Brežnevu. Tai kelionei priešingi 
senatoriai Jackson, Buckley ir kiti šaltojo karo šalininkai. 
Jie nenori susitarimo su Tarybų Sąjunga, jie priešingi 
taikingam sugyvenimui. Jie linki, kad Nixono kelionė būtų 
nesėkminga.

Bet Amerikos liaudis, kaip ir viso pasaulio darbo žmonės, 
linki Nixonui geriausių sėkmių susitarti su Brežnevu visais 
svarbiaisiais klausimais. Brežnevas jau pasakė, kad Tarybų 
Sąjunga nori pasirašyti net kelias svarbias sutartis, vieną 
jų limituoti strateginių ginklų gamybą ir kartu mažinti 
militarinius biudžetus mažiausia 10%.

Bet kaip galima pateisinti Nixono siūlomą daugiau kaip 
100 /bilijonų dolerių militarinį biudžetą? Tokiu atveju 
nelengva susitarti apie mažinimą militarinių jėgų.

Linkėdami Nixonui gerų sėkmių Maskvoje, kartu 
primename Amerikos liaudies troškimą pradėti likviduoti 
užsienyje militarinės bazes ir eiti prie pilno nusiginklavimo 
visame pasaulyje. 0 tai būtų pilnas pastovios taikos ir 
taikaus sugyvenimo užtikrinimas.
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Kas ką rašo ir sako
BAŽNYČIŲ PRIEŽIŪRA 
LIETUVOJE

Antanas Poškus rašo “Gim
tajame Krašte“, kad jis pla
čiai keliavęs ir lankęs Lietu
voje bažnyčias. Žemiau paci
tuojame jo rašto dalį:

“Muziejų ir kultūros pa
minklų apsaugos valdyboje 
susipažinau su bažnyčių re
monto darbų dokumentais. 
Štai Rokiškio rajono Alek
sandravėlės šv. Pranciškaus 
bažnyčios komiteto pirminin
kas Lukošiūnas ir sekretorius 
Guogis 1972 m. sausio 6 d. 
kreipėsi į valdybą, pranešda
mi, jog rengiamasi tvarkyti 
bažnyčios stogą, nuskusti se
nąjį tinką ir naujai perdažyti 
sienas. Sausio 25 d. pasirašy
tas leidimas remontui. Baž
nyčių remontui ir tvarkymui 
leidimai išduoti Kėdainių ra
jono Apytalaukio, Rokiškio 
raj. Onuškio, Utenos raj. 
Vyžuonų, Telšių raj. Varnių, 
Varėnos raj. Merkinės ir 
daugelio kitų bažnyčių komi
tetams. Plungės raj. Beržoro 
bažnyčios tikinčiųjų bendruo
menės komitetui priminta, 
kad naujos bažnyčios durys 
turi būti perdarytos pagal 
senųjų pavyzdį, o lentinės 
bažnyčios sienos - restauruo
tos. Iš dokumentų matyti, 
kad gražiai bažnyčią sure
montavo Daujėnų bažnyčios 
komitetas.

Didelės meninėm ir archi
tektūrinės vertės kulto pas
tatus remontuoja pati Pa
minklų restauravimo valdy
ba, projektus paruošia Pa
minklų konservavimo institu
to darbuotojai. Tokie remon
to darbai vyksta, griežtai 
prižiūrint restauravimo pro
jektų autoriams. Štai sostinė
je barokinės šv. Petro ir 
Povilo bažnyčios išorę re
montavo ir dažė Vilniaus 
paminklų restauravimo val
dyba.

Vilniuje, šv. Teresės baž
nyčioje, iš Lenkijos pakviesti 
restauratoriai dirbo net dve
jus metus, kol atkūrė senas 
freskas. Kruopštūs restaura
vimo darbai vyko šv. Onos, 
šv. Mikalojaus bažnyčiose.

Naujai atkurtas Rokiškio 
bažnyčios interjeras, vitra
žai. Restauruojama Kauno 
Vytauto Didžiojo bažnyčia, 
kunigų seminarija.

Kulto pastatų remontu 
priežiūra rūpinasi ir rajonų 
vykdomieji komitetai, kurie 
palaiko ryšius su parapijų 
komitetais, bažnyčių klebo
nais.

Tvarkomi ir remontuojami 
ne tik kulto pastatai, bet ir 
juose esantys kulto reikme
nys, muzikos instrumentai .

O “vaduotojų” spaudoje 
dažnai rašoma, kad Lietuvoje 
bažnyčios griaunamos, nere- 
montojamos. Tai, žinoma, 
eilinis Tarybų Lietuvos prie
šų melas.
AR SUŽINOSIME TIESĄ 
APIE KINGO ŽUDIKUS?

Vilniaus ELTA paskelbė 
tarybinės žinių agentūros 
TASS korespondento N. Se- 
tunskio, gyvenančio New 
Yorke, sekamą žinią:

“Ar amerikiečiai galės kada 
nors sužinoti tiesą, kaip buvo 
paruoštas ir įgyvendintas 
Martyno Liuterio Kingo nu
žudymas? Tokį klausimą šio
mis dienomis kelia daug kas 
Jungtinėse Valstijose, su
krėsti advokato Roberto Li- 
vingstono pranešimo, kad 
Kingas žuvo ne nuo “pavienio 
rasisto“ Džeimso Rėjaus kul
kos, o tapo rasistų kruopščiai 
suplanuoto nusikalstamo są
mokslo auka.

Kaip žinoma, Livingstonas 
— Rėjaus, kuris savo laiku 
buvo pripažintas kaltas šiuo 
nusikaltimu, advokatas - pa
reiškė, kad . iš tikrųjų į 
sąmokslą prieš negrų veikėją 
buvo įsivėlę mažų mažiausiai 
keturi labai turtingi ir uži

mantys aukštą padėtį visuo
menėje amerikiečiai, kurie už 
250 tūkstančių dolerių pa
samdė žudikus profesionalus. 
Vienas šių pasamdytų bandi
tų ir paleido kulką, kuri 
nutraukė Martyno Liuterio 
Kingo gyvenimą.

Žudikų tarpininkai jau pa
reiškė Livingstonui, jog jų 
globotiniai “įsižeidę”/ kad 
vietoj 250 tūkstančių “šeimi
ninkai” jiems sumokėjo tik 
100 tūkstančių dolerių, pasi
rengę demaskuoti sąmokslo 
įkvėpėjus, jeigu jiems bus 
garantuotas imunitetas nuo 
teisminio persekiojimo.

Tuo tarpu Rėjus, kuris 
atlieka 99 metų kalėjimo 
bausmę, toliau primygtinai 
reikalauja, kad teismas pa
kartotinai išnagrinėtų jo by
lą. Sprendimą šiuo klausimu 
artimiausiomis savaitėmis tu
ri priimti JAV Aukščiausiasis 
teismas.

Prieš naują ištyrimą stoja 
Tennessee valstijos, kurios 
teritorijoje - Memfio mieste - 
Kingas buvo nužudytas, val
džia, taip pat prokuroras T. 
Terlis, kurio žinyba suformu
lavo kaltinimą prieš Rėjų. 
Tačiau būdinga, kad pakarto
tinio ištyrimo priešininkai 
nesugeba paneigti naujų fak
tų, susijusių su Kingo nužu
dymo byla”.

SOCIALISTAS PASKYRĖ 
BAŽNYČIOS GALVĄ

Kanados katalikų “Tėvynės 
Žiburiai“ nepatenkintai rašo, 
kam Anglijos premjeras (so
cialistas) Wilsonas paskyrė 
Anglikonų bažnyčios galvą. 
Prašome: “Nuo šių metų
lapkričio mėn. pradžios Can
terbury arkivyskupas ir Ang
likonų Bažnyčios galva bus 
dabartinis Yorko vyskupas 
dr. Donald Coggan. Tai pa
skelbė gegužėš14 d. dabarti
nės Anglijos darbiečių vald- 
džios galvos Wilsono kance
liarija. Sprendimą, kaip ma
tyti, padarė min. pirminin
kas, o ne karalienė, be jokio 
anglikonų vyskupų atsiklau- 
simo ar pritarimo. Tokia jau 
yra Anglijoje tvarka vyrau
jančios Bažnyčios atžvilgiu.

Coggano paskyrimas tokiai 
augštai ir atsakingai vietai 
visoje Anglijoje sukėlė tam 
tikro susirūpinimo. Apie nau
jai paskirtą Canterbury arki
vyskupą neseniai daug rašyta 
spaudoje dėl jo kaikurių 
perdaug progresyvių pažiū
rų. Bet iš antros pusės dr.

Coggan prieš penkerius me
tus buvo laikomas anglikonų 
kunigu labai stiprių moralinių 
savybių, tik perdaug konser
vatyviu žmogumi.

Vos paskelbus paskyrimą, 
dr. Coggan žurnalistams pa
reiškė, kad dabartinė visuo
menė turėtų gyventi pagal 
“geras normas“; pasisakė už 
vargšus ir trečiojo pasaulio 
badaujančius”.
SUNKI MOTERŲ IR 
JAUNIMO PADĖTIS

Italijos Visuotinės Darbo 
Konfederacijos tyrimo centro 
bendradarbis Brunas Roska- 
nis sako:

“Statistikos duomenimis, 
pastaraisiais metais Italijoje 
daugiau kaip milijonas mote
rų prarado darbą, jaunimas 
įsijungia į darbo procesą, 
įveikdamas didelius sunku
mus, o senyviems žmonėms 
vis sunkiau išsaugoti darbą. 
Salyje 1,9 milijono jauno 
amžiaus žmonių, nuo 14 iki 24 
metų, neturinčių kvalifikaci
jos. Tai didžiulė neužimtos 
darbo jėgos armija ir tuo pat 
metu didžiulė į neviltį puolu
sių jaunų žmonių armija”.
TSRS ENCIKLOPEDIJA 
ANGLŲ KALBA

Vilniuje išeinąs žurnalas 
“Kultūros Barai” pastebi:

“Didžioji tarybinė enciklo
pedija bus išleista Anglijoje 
anglų kalba. Kaip teigia 
leidėjai, tai bus “absoliučiai 
tikslus rusiškojo originalo 
vertimas, parengtas kartu su 
rusų redaktoriais”. Pirmasis 
Didžiosios tarybinės enciklo
pedijos tomas anglų kalba jau 
pasirodė 197.3 m. gruodžio 
mėnesį. Iš viso bus išleista 30 
tomų. Straipsniai bus išdės
tyti rusiškos abėcėlės seka. 
Prie kiekvieno penkto tomo 
bus rodyklių priedas”.

DAILĖS FAKULTETAS
ŠIAULIAI. Miesto kultū

ros skyriaus, dailininkų sek
cijos ir “Aušros” muziejaus 
iniciatyva Šiauliuose įsteig
tas Kultūros universiteto 
dailės fakultetas. Fakulteto 
dekanu paskirtas Šiaulių K. 
Preikšo pedagoginio institu
to dėstytojas, dailėtyrinin
kas J. Sidaravičius. Paskai
tas skaitys miesto dailinin
kai ir dailėtyrininkai. Atei
tyje numatoma pasikviesti 
lektorių ir iš kitų miestų. 
Be to, klausytojams bus or
ganizuojami dailės parodų 
aptarimai, susitikimai su 
ekspozicijų autoriais, vieti
niais dailininkais, svečiais.

Utenos trikotažo fabriko mezgimo cecho darbininkės [iš kai
rės] metėja A. Bražėnaitė, mezgėja V. Petraitytė, metėja 
D. Skliutaitė ir mezgėja L. Masiulytė.

R. Savicko nuotr.

Vilniuje pagaminti žaislai pradžiugins kiekvieną 
mažylį.

Ao PALIONIO nuotrauka

Miela drauge Mizariene:
Sveikinimai ir geriausi lin

kėjimai iš saulėtos Floridos! 
Čia oras gražus, saulutė 
šviečia kasdieną, taipgi ir 
vanduo šiltas ir kristalinis, 
kur teko jau gerai pasimau
dyti.

Augustas jau grįžo į darbą. 
O aš vis galvoju, jog ir man 
dar čia tik atostogos.

Nuoširdžiausi linkėjimai ir 
dėkojame visiems aidiečiams 
už surengtą dėl mūsų išleis
tuvių vakarienę ir dovanas. 
Jūsų draugiškumas ir nuošir
dumas niekad neišdils iš 
atminties. Taip pat daug 
linkėjimų visoms klubietėms 
- linkiu praleisti linksmai 
atostogas.

Daug laimės visiems! Čia 
įdedu - $5 “Laisvei” ir $5 
Aido Chorui.

Natalija lešmantienė
Ft. Lauderdale, Fla.

Miela Ievute:
Geriausių linkėjimų iš 

Druskininkų. Mes Čia poil
siaujame nuo antradienio 
(birželio 11 d.). Oras neper
geriausias - šaltoka ir protar
piais lyja.

Vilniuje būdami jau susiti
kome su giminėmis, taipgi ir 
su Antanu Bimba. Mes buvo
me pakviesti pietums pas 
Robertą ir Onutę Žiugždus, 
tad ir ten atžymėjome Anta
no gimtadienį.

Lietuvoje manome pabūti 
iki liepos 15 d.

Beje, susitikome ir su 
Mildred Stensler ir Viktoru 
Bekeriu. Mes gavome jųjų 
kambarį, o jie išvažiavo 
Vilnių.

Prašome pasveikinti nuo 
mūsų visus draugus.

Su meile,
Valys ir Verutė Bunkai 

1974 m. birželio 14 d.

Iš Floridos sveikiname mie
las drauges klubietes ir visus 
pažįstamus.

Su geriausiais linkėjimais.
J. Danilevičienė ir šeima

Mielas drauge Jonai 
ir visi laisviečiai

Vis dar tenka dažnai man 
Mažinėti. Vos grįžęs iš Mask
vos birželio pradžioje, trum
pai pabuvau Vilniuje. Kaip 
tik pasitaikė susitikti “Drau
gystės” viešbutyje su mielu 
senu draugu ANTANU BIM
BA ir jo žmonele ILZE, ką tik 
atvykusius į Lietuvą. Atra
dau juodu vakarieniaujančius 
drauge su keliolika ANTANO 
giminiu artimesniu ir toli
mesnių. Tai įvyko ir mūsų 
susitikimas, apie kurį galvo
jome abiejose Atlanto pusė
se laukdami vienas 75, antras 
80 metų sukaktuvių, kurios 
mums sutapo tą pačią - sausio 
22 dieną. Bet susitikti išėjo 
tik keljems mėnesiams praė
jus. Džiugu buvo pamatyti 
ANTANĄ tokį pat tiesų, tokį 
pat žvalų, išmintingą ir iškal
bingą, kokį jį sutikau pirmą 
kartą beveik prieš 29 metus - 
1945 metais. Maniau, kad jis 
bus atvykęs pasilsėti, ramiai 
laiką praleisti Lietuvoje. Kur 
tau! Pasirodo, jo noru suda
ryta tokia turtinga progra
ma, kad nė vienos ramios 
dienos nematyti. Vis kur nors 
važiuoti, vis ką nors apžiūri
nėti, kur nors pabuvoti. Net 
ir kelios dienos Druskinin
kuose susijusios su išvažinė- 
jimais. Žodžiu, nerami dva
sia. Žinoma, tai džiugu, jei 
tokiame gražiame amžiuje 
turi tiek energijos ir susido
mėjimo gyvenimu.

Tas pasimatymas įvyko 
birželio 2 d., o kitą dieną su 
A. BIMBA ir ILZE susitiko
me tragiškojo likimo Pirčiu
piu kaime, kur prie įspūdin
gosios Pirčiupiu Motinos pa
minklo įvyko iškilmės, skir
tos to kaimo ir jos gyventojų 
žiauraus sudeginimo 30-

IŠ LAIŠKŲ
mečio sukaktuvėms pažymė-
ti. Čia buvo susirinkusi gausi 
žmonių minia iš Vilniaus, iš 
Varėnos ir kitų rajonų, atvy
to Tarybų Lietuvos vyriau
sybės ir Lietuvos Komunistų 
Partijos vadovybė su P. 
GRIŠKEVIČIŲ, M. ŠU- 
MAUSKU ir J. MANIUSIU 
priešakyje. Be abejo, apie tai 
jau savo laiku rašėte.

Netrukus, birželio 6 d. man 
teko nuvažiuoti į savo gimtąjį 
miestą - Telšius, pasidžiaugti 
tos Žemaičių sostinės vis 
spartesniu išbujojimu. Gy
ventojų skaičius Telšiuose 
jau pasiekęs 25 tūkstančius 
žmonių, vis auga pramonė, 
kurioje mūsų žemaičiai įgyja 
įvairiausias specialybes, iš
moko net moderniškų skai
čiavimo mašinų (kompiute
rių) dalis gaminti. Greta 
senojo teatro patalpų telšiš
kiai baigia statyti naujus 
kultūros namus su erdvia 
sale.

Iš Telšių nuvažiavau į 
Panevėžį, pro kurį tenka 
dažnai važiuoti, bet šį kartą 
turėjau progos kiek iš arčiau 
pamatyti. Teko susitikti su 
Panevėžio miesto Tarybos 
deputatais, kuriems papasa
kojau kai ką iš savo deputati- 
nio darbo patyrimo. Įdomu 
buvo pamatyti Panevėžį iš 
naujojo 14 aukotų “Nevėžio” 
viešbučio stogo. Iš ten Pane
vėžys kaip ant delno. Ir iš 
visų pusių išaugę balti mūrai, 
jų tarpe jau eilė daugiaaukš
čiu namų, daug naujų pramo
nės įmonių. Ir Panevėžys 
žymiai išaugęs - jame jau apie 
90 tūkstančių gyventojų, o 
netrukus jų skaičius pasieks 
ir 100 tūkstančių. Jau 14 
metų LKP Panevėžio miesto 
komitetui vadovauja I sekre
torius A. URLIKAS, SUSI
PAŽINAU ŠĮ KARTĄ ''SU 
ENERGINGA II sekretore 
T. Bitėnaite. Apie 10 metų 
miesto Vykdomojo komiteto 
pirmininku yra B. KAČKUS. 
Jo pavaduotojais - J. AVI
ŽAS, V. JUCHNEVIČIUS ir 
V. STALNIONIS.

O šį laišką rašau iš Mask
vos, kur esu atvykęs kelioms 
dienoms savo knygų leidimo 
reikalais. Kaip tik dabar 
Maskva ir visa Tarybų Sąjun
gą ruošiasi TSRS Aukščiau
siosios Tarybos rinkimams.

Būkite sveiki, linkiu Jums 
viso geriausio!

Justas Paleckis
Maskva, 1974.VI.13

DIDŽIASALYJE 
STATOMA 

VAMZDŽIŲ GAMYKLA 
IGNALINA. Už 700 tūk

stančių rublių įvairių įrengi
mų šiemet atkeliaus į Didžia
salį. Iš šešių gamyklos kros
nių, kuriose per metus bus 
išdžiovinama iki 135 milijonų 
drenažo vamzdžių, trys jau 
šiemet turi duoti pirmąją 
produkciją.

Ant siuntinių matome de
šimtis adresų. Įrengimus Di
džiasaliui siunčia Tvilisis ir 
Gomelis, Alma Ata ir Tali
nas, Poltava ir Jerevanas, 
Chmelnickis ir Altajus. Siun
tinių busimiesiems kerami
kams atkeliauja ir su VDR, 
Rumunijos, Čekoslovakijos 
įmonių ženklais.

ŠILTNAMIŲ STATYBOS
KAUNAS. Rajono J. Biliū

no kolūkyje statomi nauji 
polietileniniai šiltnamiai - ar
kinio tipo, iš metalinių, pus
lankiu išlenktų vamzdžių. 
Trys iš jų turės po tūkstantį, 
o vienas - du tūkstančius 
kvadratinių metrų ploto. Bai
gus šią statybą, ūkyje bus 2 
hektarai šiltnamių.

Plati čia ir atviro grunto 
daržininkystė. Jai šiemet' 
skiriama 50 hektarų. Kolūkio 
daržininkai įsipareigojo gauti 
iš hektaro ne mažiau po 300 
cnt įvairių daržovių.
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KOMENTARAI

KĄ SKAITYTI?
V. BOVINAS

TAIKA PRIEŠ AGRESIJĄ
Įvairiom progom, o kartais 

ir be jų - reakcinėje išeivijos 
spaudoje mėgstama kukarie- 
kuoti apie tos spaudos bei 
literatūros gausumą, įvairu
mą, naudingumą.

Ir kartu - vis dažnesni 
nusiskundimai, kad nėra ko 
skaityti priaugančiai išeivijos 
kartai, dar sugebančiai 
"įkirsti” lietuvišką druką. 
Tuo klausimu jau ir diskusi
jos neretos. Jos, deja, visų 
mažiausiai liečia reikalo es
mę, jose visų mažiausia rū
pesčio dėl jaunųjų skaitinių: 
diskusijų pagrinde - noras 
grūste įgrūsti vaikams “va
davimo” idėjas, baimė, kad 
tik į jų rankas nepatektų 
knygutė, išleista Tarybų Lie
tuvoje. Nesvarbu, kad ta 
knygutė labai gražiai išleista, 
kad jos autorius - prieškari
nis, kad ji pasakoja apie 
žvėrelius - ji vis tiek “neko- 
šerna”.

Taip didžiulės reakcionie
rių rūstybės susilaukė J. 
Vaišnio “Laiškų lietuviams” 
redaktoriaus pasiūlymas tarp 
skaitytinų knygučių pripažin
ti keliasdešimt išleistų Tary
bų Lietuvoje. Anot “tautinio 
grynumo sargų” tai jau būtų 
bendradarbiavimas! 0 jeigu 
bendradarbiavimas - geriau 
tegul vaikai visai nemoka 
skaityti arba tegul tobulinasi 
šnekėti anglų kalba farširuo
ta lietuviškais žodžiais. Kaip 
matyti iš tos pačios diskusi
jos, panaši lektūra guli san
dėliuose.

Ateitis? Ji bene geriausiai 
kyšo trumpame B. Pūkelevi- 
čiūtės laiške vienam “vaduo
tojų” laikraščiui:

“Esu nustebinta Švietimo 
Tarybos dejone, jog nesą 
vaikams išleistinų skaitinių. 
Mano pačios eiliuotos pasa
kos, kurias buvau siūliusi 
išleisti šešiom nebrangiom 
knygelėm, pusantrų metų 
guli užšaldytos Švietimo Ta
rybos ledynuose”.

Tiesa, šis pasisakymas ne
spindi per dideliu rašytojos 
kuklumu, bet, matyt, turi ir 
objektyvumo: sandėliuose 
guli “idėjiškos”, bet menka
vertės knygutės, kaip velnias 
kryžiaus bijomasi skaitinių iš 
Lietuvos, o į baltąjį pasaulį 
prasimušti geram pačių išei
vijos autorių būriui kliudo 
srovės srovelės, - kas patinka 
Einošiui, neskanu Keipošiui, 
ir atvirkščiai. Taip ir lieka 
nesutvarkytas klausimas - ką 
skaityti išeivijos vaikams?

Vienas “superpatriotinis” 
laikraštis recenzuoja naują 
vadovėlį "Tėvų nameliai 
brangūs”, kuris šiaip jau esąs 
nepaprastai geras ir recen
zento širdžiai mielas - čia 
esančios žinios apie Lietuvos 
žemės ūkį (aišku, prieškarinį- 
žagrinį), darbus (aišku, gera
darių ponų labui), šventes 
(aišku, būtinai - bažnytines) 
ir 1.1. Tačiau pro panegirikos 
lašinius išlenda ir tiesos 
šonkauliai: vadovėlis esąs 
parašytas nenovatoriškai; 
nuobodžiai, pilnas pasikarto
jimų - žodžiu, sergąs įprasto
mis tokio pobūdžio leidinių 
ligomis. Minima recenzija 
atvirai pasako ir kitą, jau 
žymiai įdomesnį dalyką - čia 
atvirai išsakoma, kaip “su- 
perpatriotai” įsivaizduoja 
idealų vadovėlį išeivijos vai
kams.

Jame, saugok die, jokiu 
būdu negali būti sukežusio 
kluono nuotraukos (tokių, 
anot recenzijos, “nepriklau
somoje” praktiškai nebuvę); 
apsmukusio, su svirtimi šuli- 
nio/(matyt, norima vanden
tiekio siurblinės); nusiminu
sio artojo su žagre greta 
sukrypusios lūšnos (anot re
cenzijos, daugumą artojų bu
vo “apyjaunių ir jaunų, su 
lengva kepure ant ausies ir 

švilpaujančių ar dainuojančių 
- valio, bėreli!).

Taigi, tokia prieškarinė 
Lietuva pieština jaunajam 
išeiviui, visiškai aišku. Aišku 
ir tai, kad dabartinė Lietuva - 
“prispausta”, kad joje “nebė
ra” švenčių, kad joje žmonės 
"skursta”, kad joje visad 
“tamsu” ir “pilka”. . .

Taip atvirai, vidury dienos, 
reikalaujama falsifikuoti isto
riją ir dabartį, brukti į jaunas 
galvas melą. To reikalavimo 
šviesoje netgi autentiškos— 
dokumentinės nuotraukos iš 
Lietuvos praeities nepriimti
nos, traktuojamos kaip pats 
rimčiausias vadovėlio trūku
mas, nustelbiąs netgi bendrą 
"veiksnišką” visos knygos 
dvasią! Reikalaujama, kad 
istoriniai visos lietuvių tautos 
įvykiai būtų perteikti pik
čiausių tautos priešų ir jos 
šmeižikų akimis - jų rašinių 
ištraukomis, klykiant reika
laujama, kad raudonarmiečio 
nuotrauka būtų “niūri, siau
binga, gąsdinanti”.

. . . Nežinia, ar pasirodys 
toks “idealus” vadovėlis išei
vijos vaikams. Jei taip, jis 
bus tikrai ir niūrus, ir 
gąsdinantis. Svarbiausia - 
begėdiškai klaidinantis - o 
juk apgaudinėti mažamečius 
žymiai sunkesnis nusižengi
mas, nei apgaudinėti suaugu
sius. Gi “švietiejiškose” reak
cionierių diskusijose, kaip tik 
ir nedviprasmiškai kviečiama 
sėti tamsą į jaunas sielas.

Taip neatsitiktinai sandė
liuose guli vienos knygos, 
neatsitiktinai trūksta kitų ir 
visai dėsningai bijomasi Lie
tuvos leidinių.

Tik ar stipri ta popierinė 
siena?

Juozas LUKYS

Papago indėnu likimas
Amerikos laikraštis “Daily 
World” išspausdino straips
nį, pasakojantį apie papago 
genties indėnus, gyvenan
čius rezervacijoje JAV pie
tuose.

Arizonos valstijos dykumų 
rajone, JAV pietuose, gyve
na daugiau kaip 12 tūkstan
čių papago genties indėnų. Ši 
teritorija prieš šimtą metų 
buvo “nupirkta” iš Meksikos. 
Mūsų laikais ji pavirto rezer
vacija, kurios tikrieji gyven
tojai tik egzistuoja, sąmonin
gai yra atitverti nuo viso 
pasaulio.

Šių žmonių protėviai čia 
gyveno nuo neatmenamų lai
kų. Papago gana išvystyta 
literatūra, jie neblogi orato
riai ir garsėja savo sakmėmis 
bei dainomis.

Amerikos kapitalizmo įsi
skverbimas pakeitė visą pa
pago, gyvenimo būdą. Indė
nai už menkutį atlyginimą 
eidavo dirbti į rūdos kasyk
las, medvilnės plantacijas, 
tiesti geležinkelių. Dalis pa
pago dirba vario rūdos ka
syklose Aho mieste. Šios 
kasyklos priklauso kompani
jai tfFelds Dodž”. . . 'Šalia 
karjero stovi mažyčiai namu
kai, kuriuos vos įžiūri per 
dulkių ir dūmų debesis. “Tai 
jų kaimas,. - sako lydėjęs 
“Deili vorld” korespondentą 
valdininkas, - bet indėnai 
daugiau nenori čia gyventi”. 
Jo balse galėjai pajusti nuo
stabą, kodėl papago nenori 
taikstytis su biauriomis gy
venimo sąlygomis ir menku
čiu atlyginimu.

Neseniai didelė grupė vie
tos gyventojų, vadovaujama 
Amerikos indėnų judėjimo 
(AIJ) ir kitų organizacijų 
narių, atėjo prie kompanijos 
"Felds Dodž” štabo Ahe. 
Indėnai įteikė kompanijos 
atstovams savo reikalavimų 
sąrašą. Buvo raginama liau-
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Kauno skulptūrų galerijoje. T. Žebrausko nuotrauka

FOTOREPORTAŽAS
' f ' " 1 111 —......................

„HAVANA LIBRE“
Amerikiečių kapitalui buvo 

anksta egzotiškose, bet siau
rose Havanos ispaniškose 
gatvėse. Ir, lyg pasakoje, 
atsiranda miesto centras Ve- 
dado. Tai reiškė “uždrausta”. 
Čia patys aukščiausi, garsių 
architektų suprojektuoti pa
statai, modernios parduotu
vės, didžiuliai viešbučiai tu
ristams. Neapsieita ir be 
“Havanos Hilton”. Šiandieną 
šis pastatas simboliškai pava
dintas "Havana libre” — 
“Laisvoji Havana”.

Havanos priemiesčiai gar
sėjo kitokiais pastatais. Be 
jokių architektūrinių projek
tų juos greitai sukaldavo iš 
senų dėžių, faneros, kartono, 
skardos atliekų. Bet apie juos 
šiandieną mažai kas beprisi
mena. Dar pirmaisiais metais 
po revoliucijos Kuboje, Če 
Gevaros pasiūlymu, patys 
neturtingiausi priemiesčių 
gyventojai buvo perkelti į 
erdvią, specialiai jiems pasta
tytą Havaną del Estę - 
Rytinę Havaną. Bet Kuba 
ėmėsi statyt socializmą, 
spaudžiant imperializmo eko
nominei blokadai. Todėl žymi 
dalis lėšų, kurios turėjo būti 

tis diskriminavus indėjus, 
priimant į darbą, pagerinti jų 
gyvenimo sąlygas.

Susirinkusieji taip pat pa
reikalavo ištirti 19-mečio in
dėno Filipo Salajo nužudymo 
aplinkybes. Šį vaikiną nušo
vė šerifo padėjėjas. Reikia 
pažymėti, kad vietos policiją 
bei daugelį miesto visuome
ninių tarnybų visiškai kon
troliuoja kompanija “Felds 
Dodž”.

Neseniai į Amerikos indė
nų judėjimo atstovų rankas 
pateko dokumentai, pasako
jantys apie suktybes, kurių 
griebėsi “Felds Dodž”, norė
dama gauti teisę eksploatuoti 
naudingųjų iškasenų telki
nius papago žemėse. “Felds 
Dodž”, - pasakė AIJ naciona
linis direktorius Denis Benk- 
sas, - tam panaudojo visas 
priemones, įskaitant kyšius 
kongresmenams, kurie “ne
pastebėjo” neteisėto indėnų 
žemių supirkinėjimo”..

Pati priėmimo į darbą 
procedūra yra atvirai rasisti
nio pobūdžio. Indėnus verčia 
atlikti visokiausius testus, 
kurių daugelis nieko bendro 
neturi su jų būsimomis parei
gomis. Kompanijos atstovas 
neseniai atvirai pareiškė: 
“Mes priėjome išvadą, kad, 
priimant į darbą indėnus, su 
jais negalima elgtis taip, kaip 
su baltaisiais”.

Didelis skurdas, nepapras
tai trumpa gyvenimo truk
mė, didelis vaikų mirtingu
mas - štai tikrųjų Arizonos 
gyventojų dalia. Papago vis 
labiau supranta, kad tik kova 
gali pakeisti egzistuojančią 
tvarką. Šias nuotaikas išreiš
kė papago vadas Siprianas 
Manuelis. “Mes, - pasakė jis, 
- per ilgai laukėme. Aš 
manau, kad mums metas 
kontroliuoti savo gamtos re
sursus, ir viską, su kuo mes 
susiduriame gyvenime”.

skirtos socialistinei statybai, 
atiteko nacionalinei gynybai.

— Imperializmas privertė 
mus už visa tai brangiai 
mokėti. Pirmąjį dešimtmetį 
šalis beveik visai neturėjo 
galimybių užsiimti ekonomi
niais klausimais. Viskas buvo 
pajungta tam, kad išliktume, 
- sake Fidelis Kastro.

1959 metais Kubos liaudžiai 
atiteko ne tik garsioji įvairia
spalvė Havana, bet ir kitas 
liūdnesnis palikimas. Tai silp
nai išvystyta ekonomika, di
delė priklausomybė nuo už
sienio rinkos, o visų pirma 
nuo pasaulinės cukraus rin
kos, nedarbas, didelės gy
ventojų daugumos skurdas ir 
atsilikimas.

Revoliucija liaudžiai davė 
ne tik politinę, bet ir socialinę 
laisvę. Meraštingumas likvi
duotas, mokslas tapo nemo
kamu. Kai dar nebuvo pasta
tyta tokių modernių mokyk
lų, kokios yra šiandien, Revo
liucinė vyriausybė rado išeitį, 
kaip pasirūpinti vaikais. Lyg 
savotiškas Vedado tęsinys 
Havanoje yra Miramaro rajo
nas, buvęs turtingųjų kvarta
las. Abiejose gatvių pusėse 
vien vilos, bet nė viena 
nepanaši į kitą, kiekviena 
skirtinga, kiekviena nepakar
tojama. Netoliese šnara jūra, 
ramios gatvės paskendusios 
žalumoje, maloniai glostomos 
saulės ir vėjo. Po revoliucijos 
ir buvo nutarta čia sukurti 
ištisą moksleivių miestelį 
Kiekviena vila - nedidelis 
internalas, kur vaikai viskuo 
aprūpinami. Pastaraisias me
tais čia buvo įrengta apie 300 
tokių internatų.

Sunku buvo. Bet per isto
riškai trumpą laiką Kubos 
liaudis padarė daug.

Daug padaryta, statant ir 
gyvenamuosius namus. 1972 
metai: pirmą kartą buvo 
atiduota daugiau kaip 15 
tūkstančių butų, o 1973 m. 
pastatyta 25 tūkstančiai bu
tų. Nešioti baltą statybininko 
šalmą - didelė garbė Kuboje. 
Į statybas siunčiami kruopš
čiausi sąžiningiausi, į savo 
darbą žiūrintys kaip į meną 
žmonės. Užtat tokie dailūs, 
patogūs, naujieji Havanos 
kvartalai. Apie drąsų staty
bos užmojį daug sako ir meno 
mokykla, kurią Revoliucinė 
vyriausybė pastatė gabiems 
Kubos vaikams, besidomin
tiems muzika, šokiu, skulptū
ra, tapyba. . . Ji išaugo bu
vusių milijonierių klubo ža
liuose golfo laukuose.

Kuboje viešėjęs anglų ra
šytojas G. Grinas prancūzų 
žurnale “Figaro” rašė: “Jau
no kubiečių architekto Rikar
do Poro kūrinys panašus į 
afrikiečių miestelį su kolono
mis ir kupolais. Maži, gėlėse 
paskendę keliukai juosia tuos 
pastatus ir vilioja iš vieno į 
kitą. Už kiekvieno posūkio 
laukia vis naujas vaizdas, 
visai nepanašus į buvusį ir ne 
mažiau žavus. Tai panašu į 
kaimą, paskendusį tarp kal
vų. Ir visa tai keliautojui 
primena, kad Kuba yra tiek 
pat afrikietiška, kiek ir ispa
niška. Ir kad tai, kas yra 
afrikietiška, pagaliau išsilais
vino”. t Erika ZULANIENĖ 
Havana—Vilnius

Hitlerinė "svastika”, tai 
atviros prievartos, teroristi
nės reakcijos simbolis. Hitle
ris su svastika nešė mirtį 
Europon, žudė milijonus ne
kaltų žmonių — vyrų, moterų 
ir vaikų. Tačiau sukėlęs II 
pasaulinio karo ugnį, pats 
Hitleris žuvo ten, iš kur jis 
atėjo su svastika - pačioje 
Vokietijos žemėje. Tada buvo 
sakoma - fašizmas amžinai 
sužlugo. Deja, ta kryžiaus 
pavidalo pabaisa dar ir šian
dien parodo savo dantis ir 
mūsų šalies gatvėse. Naciš
kos svastikos fašistai dar taip 
neseniai Čilėje karo ginklais 
sušaudė demokratinę, žmo
nių išrinktą vyriausybę, nu
žudė jos prezidentą Salvado
rą Aljendę.

Tad šiandien stebina ir 
eilinį Amerikos pilietį, kai 
šioje šalyje, kuri didžiuojasi 
savo “demokratine laisve”, o 
tie fašistai, kurie ginklu 
kovoja prieš demokratiją, 
JAV randa šiltą prieglobstį. 
Pradžioje šių metų (balandžio 
9—10) tie “svečiai” laikė savo 
konferenciją Vašingtone, ku
ris ir pats dar neapsivalė nuo 
“Watergate” gėdos. Iš fašis
tinių diktatūrų - Čilės, Brazi
lijos, Urugvajaus, Bolivijos - 
ideologai Vašingtone titula
vosi, jog jie kalba “Pasauli
nės antikomunistinės sąjun
gos” vardu. Jie didžiavosi 
fašizmo “laimėjimais” Čilėje, 
skelbė "šaltą” ir "karštą” 
karą prieš komunistinę ideo
logiją Lotynų Amerikoje. Ži
noma, tų “delegatų” fašisti
nės diktatūros dekretais už
draudė spaudoje kritikuoti 
Čilėje vykdomą kruviną tero
rą.

Bet priešingai fašizmui, 
Lotynų Amerikoje jau per 15 
metų išsilaikė socialistinė 
Kuba. Fidelio Kastro ir Ko
munistų partijos vadovybėje, 
Kuba sugebėjo apsiginti nuo 
vidinių ir svetimų priešų 
intervencijoj. Kuba skelbia 
taiką, o ne karą Lotynų 
Amerikoje. Tačiau faktai ro
do, kad mūsų “demokratinė” 
šalis pasiskubino pripažinti 
nedemokratinę, karo ginklais 
įstatytą generolo Pinochetes 
režimą kaip teisėtą valdžią 
Cilėeje, o prieš Kubos liau
dies vyriausybę Vašingtono 
valdžia dar ir šiandien skelbia 
ekonominę ir politinę bloka
dą. Kaip tai paaiškinti? Juk 
tai tik parodo, kad ne teisė, 
ne moralinis padorumas, bet 
imperialistinė agresija dik
tuoja JAV užsienio politiką.

Kuba visokius puolimus 
atmušė - ekonominiai, politi
niai ir gynybiniai ji sustiprė
jo. Jos liaudis ir militarinės 
jėgos įsitikino, kad Kubos 
geresnę ateitį lemia socializ
mas. Kuba, nepaisant JAV 
blokados, turi gerų laimėjimų 
ir Lotynų Amerikoje. Diplo
matinius ryšius Kuba palaiko 
su Peru, Argentina, Jamai
ka, Meksika, Kanada ir viso
mis socialistinėmis šalimis. 
Kai kurie Pietų Amerikos 
diplomatai fašistinės ideolo
gijos frontą smerkia kaip 
“imperializmo agresiją prieš 
mažųjų valstybių interesus”. 
Žinoma, Pietų kontinento 
reakcijai socialistinė Kuba 
kelia nerimą.

Kuba, kaip ir Čilė, turi 
kovingą istoriją. Ji kovojo 
prieš Ispanijos kolonialinę 
okupaciją. Kubos teritorijoje 
vyko karas tarp Ispanijos ir 
JAV. Ispanijai pasitraukus, 
atėjo amerikiečiai kolonistai. 
Dabartinės Kubos Komunis
tų partijos vadovas Fidelis 
Kastro, minėdamas socialisti
nės revoliucijos 15-tą jubilie
jų, pabrėžė, kad Kuba praei
tyje buvo svetimųjų rankose:

“Gamtos turtai, geriausios 
žemės, bankai, aptarnavimo 
sfera, užsienio prekyba ir 
besikurianti pramonė atsidū

rė užsienio rankose. Šalies 
ekonominį, politinį ir kultūri
nį gyvenimą visiškai kontro
liavo JAV”. Kuba pateko į tą 
neišsivysčiusių šalių katego
riją, kurias kapitalizmas iš
naudoja. Kastro žymėjo, kad 
“Neišsivystančios šalys, ku
riose gyvena 70°/o pasaulio 
gyventojų, teikia išsivysčiu
siam kapitalistiniam pasau
liui 60% naftos, 50% vario, 
geležies, švino, sieros ir 
cinko, 80% boksitų ir 33% 
nikelio, bet pačios sunaudoja 
tik 10% pasaulyje pagamintų 
visų šių produktų”.

Tie materialiniai turtai 
gimdo imperializmo agresiją 
ir karus pasaulyje. Socializ
mo pati esmė reikalauja 
taikos, kad visos šalys, dide
lės ir mažos, galėtų naudotis 
gamtos turtais be karų ir 
išnaudojimo. Todėl L. Brež
nevo ir Kubos atstovų pasita
rime buvo akcentuota pasau
linės taikos reiklumas:

“Socialistinėms šalims tai
ka užtikrina palankias sąly
gas statyti socializmą ir ko
munizmą; tautoms, kovojan
čioms nacionalinio išsivadavi
mo kovą, plačias galimybes 
stiprinti politinę nepriklauso- 
bę, siekti ekonominio sava
rankiškumo, likviduoti kolo
nijinius ir rasistinius reži
mus; kapitalistinių šalių dar
bo žmonėms lengvina kovą 
prieš išnaudojimą, už savo 
pagrįstas teises” ("Tiesa”, 
1974, vasario 5).

Aišku, taika pasaulyje - tai 
žmonijos lūkesčiai. Taiką pa
neigia tik imperializmo reak
cija, kurios politika paremta 
tautų ir darbo klasės išnaudo
jimu. Juk ir Gilės perversmo 
pagrindiniai motyvai paremti 
ekonominio pelno tikslais. 
Taigi, Kubos balsas už taiką - 
kalba prieš fašistinę reakciją:

“Argi, esant dabartinėms 
ir būsimoms problemoms, 
smarkiam gamtos turtų trū
kumui, maisto produktų defi
citui, valiutiniam chaosui ir 
infliacijos karštligei, demo
grafiniam protrūkiui, nėra 
absurdas skirti šimtus mili
jardų per metus ginklavimui
si, kuris atsieina vis brangiau 
ir grasina vis didesniais su
griovimais?” Todėl sakoma: 
“Ginklavimosi varžybos yra 
neleistina prabanga, išlaidu
mas, beprotybė ir nusikalti
mas, kuris prieštarauja gy
vy biškiausiems tautų porei
kiams” (Kastro).

Tai ar gali sveikas žmogaus 
intelektas ginčyti tą tiesą, 
kuri viršuj išsakyta? Žinoma, 
kad ne! Pasaulinės taikos 
programa, kurią skelbia so
cializmo šalys - yra gyvybinis 
žmonijos išlikimo reikalas. 
Žinoma, ateina buržuazinės 
ideologijos demagogas ir sa

Septintus metus Klaipėdos jūrų prekybos uoste darbuojasi 
Stasys Dobrovolskis. Nors vaikinui dar tik 25-eri metai, jis 
laikomas vienu geriausių kranininkų uoste. Stasys valdo 
galingas vengrų gamybos “Ganza” mašinas.

B. ALEKNAVIČIAUS nuotrauka

3-ias puslapis

ko: "O, žiūrėkite, pati Kuba 
ginkluojasi, Tarybų Sąjunga 
stiprina karo jėgas”. Taip, 
bet kam ir dėl ko? Tarybų 
Sąjunga turėjo apginti pirmą 
pasaulyje socialistinę valsty
bę nuo savų ir svetimų 
interventų. Ji apgynė Tėvy
nę ir tautas nuo Hitlerio 
banditų. Jaunutė socialistinė 
Kuba ginklu gynė revoliuci
jos laimėjimus nuo savų ir 
svetimų agresorių. Agresija 
(užpuolimas) ir apsigynimas - 
du skirtingi karai. Agresijos 
karai ne socializmo, bet impe
rializmo išradimas. Žmonijos 
istorijoje, dar Marksui ir 
Leninui negimus, karai buvo 
organizuojami ir vykdomi 
žmonių ir tautų pavergimui. 
Mūsų amžiaus epochoje atėjo 
socializmas su programa, ku
rios tikslas pašalinti karus, 
įvykinti taiką pasaulyje, šalių 
ir tautų bendravimą.

Žinoma, Tarybų Sąjunga ir 
kitos socialistinės šalys teikė 
ir teikia visokeriopą pagalbą 
Kubai, bet tai yra broliška, o 
ne išnaudojimo tikslais, para
ma. Kastro, žymėdamas so
cializmo šalių bendravimą, 
pasakė: “Tarybų Sąjunga 
nevaldo mūsų šalyje nei 
vienos šachtos, nei vieno 
hektaro žemės, nei vieno 
fabriko, nei vienos aptarnavi
mo įmonės, nei vienos trans
porto šakos, nei vieno banko, 
nei vienos krautuvės”.

Tokiais pagrindais socializ
mo šalys stąto skirtingų šalių 
taikingą bendravimą. Pati 
žmogaus prigimtis reikalauja 
tiesos ir lygybės. Ankčiau ar 
vėliau fašistinė reakcija, im
perializmo agresija sužlugs. 
Tai rodo kad ir dabartiniai 
įvykiai Čilėje, Portugalijoje, 
Watergate Vašingtone ir ki
tose šalyse, kad kapitalizmo 
ideologija nesugeba vadovau
ti žmonijos kūrybiniam vys
tymuisi.

[VAIRIOS ŽINIOS
Loudon, N. H. Daugiau 

kaip 50,000 motorciklistų da
lyvavo nacionaliniame suva
žiavime. Lenktynių metu du 
motorcilistai buvo užmušti, 
100 areštuota.

Dallas, Texas. 18,056 dele
gatai pietinių baptistų kon
vencijoje pasisakė už aborci- 
ja.

•
Bridgeport, Conn. 2,200 

Atlantic & Pacific supermar
ketų Naujojoje Anglijoje dar
bininkų paskelbė streiką. 
Reikalauja algas pakelti ir 
kitus benefitus suteikti.

Karačis, Pakistanas. Laho
re mieste parduotuvei užsi
degus žuvo 40 žmonių.

Kyrenia, Kipras. Vidurže
mio jūroje rastas 2,200 senu
mo nuskendęs laivas.
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DAUGIAŠAKIS TALENTAS

Kompositorius Balys Dvarionas. ELTOS fotokromka

Birželio 19 dieną sukako 70 
metų, kai gimė TSRS liaudies 
artistas Balys Dvarionas, be 
kurio nuopelnų šiandien neį
manoma įsivaizduoti Tarybų 
Lietuvos muzikinės kultūros 
laimėjimų. B. Dvarionas bu
vo puikus pianistas, su pasi
sekimu koncertavęs įvairiose 
pasaulio šalyse, žinomas pe- 
degogas, išugdęs nemažą bū
rį atlikėjų, jautrus dirigentas 
ir garsus kompozitorius.

Klausydamiesi B. Dvariono 
fortepijoninių įrašų, prisime
name 1924 metus, kai baigęs 
Leipcigo konservatoriją, jis 
buvo vadinamas “vieninteliu 
mūsų pianistu —virtuozu“. 
Kaip pianistas B. Dvarionas 
dažnai koncertavo įvairiose 
Lietuvos vietovės^, atlikda
mas klasikų ir lietuvių kom
pozitorių M. K. Čiurlionio, J. 
Gruodžio, J. Tallat-Kelpšos 
ir kitų muziką. O kaip sodriai 
ir nepakartojamai skambėjo 
interpretuojami jo paties for- 
tepijoniai kūriniai! Didėjant 
atlikimo meistriškumui, tur
tėjo ir B.’Dvariono koncerti
nis repertuaras. Didžiulį dė
mesį pianistas skyrė savo 
mėgstamam J. S. Bachui, F. 
Šopenui, A. Skriabinui, S. 
Rachmaninovui, S. Prokofje
vui ir kitienąs.

1928 metais prasidėjo B. 
Dvariono - pianisto gastrolės 
užsienyje. Paryžius, Berly
nas, Stokholmas, Budapeš
tas,’Bazelis, Hamburgas, kiti 
Vakarų Europos miestai, o 
1933 metais Maskva ir Lenin
gradas ploja šiam talentin
gam muzikui.

27-metis B. Dvarionas Lie
tuvos muzikinei visuomenei 
pademonstravo dar vieną sa
vo talento pusę - dirigavimą, 
surengęs Kaune didelį kon
certą. To meto spauda rašė, 
kad B. Dvarionas, kaip diri
gentas, pasižymi gera profe
sine technika, labai išraiškiu 
gu ir šykščiu mostu, stipriu 
temperamentu ryškia ir aiš
kia atlikėjo valia.

Šio straipsnio autoriui teko 
daug kartų klausytis B. Dva
riono skambinimo stebėti jo 
repeticijas su simfoniniu or
kestru, gėrėtis jo diriguoja
mais simfoniniais koncertais, 
kalbėtis įvairiais muzikos 
klausimais. Ką jis bediriguo- 
tų (B. Dvariono rūpesčiu 
pirmą kartą buvo atlikta M. 
K. Čiurlionio simfoninė poe
ma “Jūra”, J. Gruodžio, A. 
Račiūno, J. Nabažo ir kitų 
lietuvių kompozitorių kūri
niai) visada buvo galima justi 
tikrą meną. 1970 metų vasa
rio 27 dieną profesorius apie 
savo .veiklą pasakojo: “Sunku 
vienu metu būti ir dirigentu, 
ir pianistu. Bet mano gyveni
me tai labai-tampriai surišta. 
Ir taip jau gavosi, kad per 
visą mano amžių dirigavimas 
ir grojimas fortepionu, ne
kliudydami, bet padėdami 
vienas kitam, keliauja sau 
drauge. Tai yra dvi skit'm 

gos profesijos, bet turinčios 
bendrą pagrindą muziką”.

Kaip kompozitorius, B. 
Dvarionas pilnu balsu pra
šneko lik pokario metais, 
nors ant pirmųjų kūrinių 
pažymėta 1927 metų data. 
1933 metais Kaune kartu su 
J. Gruodžio “Jūrate ir Kasty
čiu”, V. Bacevičiaus “Šokių 
sūkuryje”, buvo pastatytas 
B. Dvariono vienaveiksmis 
baletas “Piršlybos". Didžiojo 
'tėvynės karo frontuose dar 
aidėjo kanonados, o B. Dva
rionas savo kuriniais jau 
dainavo pergalę. Tada gimė 
jo nuoširdžios dainos 
“Žvaigždutė” (L. Stepanaus
ko žodž J, “Vilnele, bėk į 
Vilija” i.S. Nėries žodž.), taip 
pat šventinė uvertiūrą “Prie 
gintaro kranto (1956 m.). Tai 
tarsi autobiografinis pasako
jimas, paryškintas spalvin
gais lietuviškos gamtos ' pa
veikslais. Kaip pažymėjo 
akademikas profesorius J. 
Gaudrimas, uvertiūroje “at
sispindi nerimstanti, veržli, 
ryžtinga kompozitoriaus pri
gimtis”.

Metai po metų B. Dvario
nas pateikdavo įvairių žanrų 
kurinių, ir kiekvienas jo 
darbas buvo reikšmingas ne 
tik autoriaus, bet visos lietu
vių tarybinės muzikos laimė
jimas.* 19 17 metais buvo 
parašyta monumentali simfo
nija, kurios turinį nusakė 
antraštė “Lenkiuos gimtajai 
žemei”. Kiek vėliau gimė 

Kolūkiečio sodyba
Netoli nuo plento ir mažo upelio 
Auga senos pušys visai palei kelią. 
Prie pušų suoliukai žmonėm pasėdėti, 
Kai laukia mašinos, kad turgun suspėti. 
Čia takas. Jis veda j gražią sodybą. 
Iš tolo ji matos - langai, durys žiba. 
Net ir namo stogas gražiai nudažytas, 
O apie jo sienas nebėr ko manyti, - 
Gyvenamas namas naujas kaip sklėnyčia: 
Vienam gale gryčia, kitame - seklyčia. 
Už namo į upę gan gražus sodnelis, 
Jame apžiūrėtas kiekvienas medelis. 
Sodnely daug bičių kelmų pristatyta. 
Tvarkingai aplinka visa sutvarkyta.
Gėlėm palei namą takai apsodinti, 
Maloniai paprašius, leidžia pasiskinti. 
Netoli už sodo Jera upė teka, 
O josios šlaituose paukščiai Čiulba - šneka. 
Sodyba ir kiemas tvorele aptvertas, 
Netol i nuo Šulinio stovi naujas tvartas, 
Kiefne auga liepos didelės, Šakotos, 
Netoli nuo liepų - dvi klėtys lubotos. 
Vienoje - aruodai, pakinktai, underios, 
Kitoje - trys lovos, kraičio skrynios kelios. 
Prie liepų staliukas, suoliukas obliuotas, 
Nuo čia eina takas į gryčią nušluotas. 
Vasarą po liepom poilsis geriausias. 
Ramiai sau sėdėki nieko nesiklausęs.
Netoli sodybos - pašlaitės, kalneliai, 
O ant jų užaugę gražūs pušynėliai. 
Šią gražią sodybą sunku aprašyti, - 
Peikia atvažiavus pačiam pamatyti.

opera “Dalia” (B. Sruogos 
dramos motyvais), kantata 
“Pasveikinimas Maskvai” (T. 
Tilvyčio žodž.), muzika fil
mams “Tarybų Lietuva“, 
“Marytė”, “Aušra prie Ne
muno”, “Kol nevėlu” ir kt.

1948 metais sukurtą kon
certą smuikui ir orkestrui, 
pažymėtą TSRS Valstybine 
premija, į savo repertuarą, 
pradedant D. Oistrachu, 
įtraukė žymiausi tarybiniai 
smuikininkai. Šis kūrinys 
skamba ir užsienyje - Lenki
joje, Čekoslovakijoje, Vokie
tijoje Demokratinėje Res
publikoje, Rumunijoje, Bul
garijoje. Kitas reikšmingas 
B. Dvariono kūrinys - kon
certas fortepionui ir orkest
rui g—moli buvo apdovano
tas respublikine premija. Šis 
koncertas taip pat atliekamas 
už respublikos ribų ir visuo
met susilaukia teigiamo įver
tinimo. Kai prieš penkerius 
metus Lietuvoje vyko Rusi
jos Federacijos literatūros ir 
meno dekada, Maskvos Val
stybinės filharmonijos simfo
ninis orkestras griežė B. 
Dvariono uvertiūrą “Aušra”. 
Tai buvo vienas gražiausių, 
ilgai įsimenančių šios šventės 
momentų.

B. Dvarionas ilgus metus 
dėstė fortepijono specialybę 
Valstybinėje konservatorijo
je Vilniuje, išugdęs gražų 
būrį gabių pianistų.

1972 metų rugpiūtį respub
liką apskriejo skaudi ir ne
laukta žinia - mirė kompozito
rius B. Dvarionas. Darbo 
žmonės, giliai liūdėdami, pa
lydėjo jį į tolimą paskutinę 
kelionę - iš Vilniaus į Palan
gą

Šiandien Tarybų Lietuva 
su pagarba mena B. Dvario
ną. Jo daina “Kur Nemunas 
teka” savo programas kas
dien pradeda respublikos ra
dijas ir televizija, Gedimino 
aikštėje Vilniuje varpai nuo
lat kartoja jo dainos “Vilnele, 
bėk į Viliją” melodiją, jo 
vardu pavadinta Vilniaus 
miesto vaikų muzikos mokyk
la. Šių metų pavasarį sostinė
je įvyko vaikų muzikos mo
kyklų respublikinis B. Dva
riono pianistų konkursas, jo 
atminimui savo kūrinius ski
ria lietuvių kompozitoriai. . .

Tėvynė brangina savo ta
lentingo sūnaus nuopelnus, 
pažymėtus aukščiausiu šalies 
įvertinimu - Tarybų Sąjungos 
liaudies artisto garbės vardu.

Vaclovas Juodpusis

K. ZAKAVIČIENĖ

LAISVĖ

JUOZAS JARAS• •
Kdi kada sapnuoju piemeniu botagą, 
ėda ramios avys ir gera karvutė, 
Mksnvnėlv sukurta ugnelė dega 

Sugrįžtu į sapną piemeniu paimti.

Kaimuose užkimę amsi šunes, 
Aidas pasiklysta girioje vakarėj. 
Tylios buvo vasarą beržų viršūnės, 
Ir nurimo avys, tvartai) jas suvarius.

Storas metų sluoksnis atminimų giją 
Bando sudraskyti, lyg jaunystės laiškus. 
Apversti šalmai alksnynuose rūdijo, 
Pokario vaikystei po ganyklą vaikštant.

O svėrėtos dirvos, gintarinėm virtę, 
Neregėtai vaiskios sapnuose išlieka. 
Girgsi tartum žąsys aukštos kaimo svirtys, 
Aš neišmainv ėiau tų sapnų į nieką.

TARYBŲ LIETUVOJE
ILIUSTRACIJOSE 

LIETUVIŠKI DARBAI 
VILNIUS. Leidykla “So- 

vietskj chudožnik“ išleido 
knygą “Dailininkas ir mies
tas”. Jai pailiustruoti tarp 
kitų 50-tięs tarybinių ir 46-ių 
Vokietijos Demokratinės 
Respublikos autorių - septy
nios lietuvių dailininkų ir 
architektų darbų nuotrau
kos, būtent: G. Jokūbonio ir 
V. Gabriūno “Paminklas fa
šizmo aukoms” Pirčiupiuose, 
J. Mikėno “Pirmosios kregž
dės”, K. Morkūno vitražas 
“Pirčiupis“, S. Simulyno 
“Sieninė tapyba Vilniaus uni
versiteto Filologijos fakulte
to auditorijoje”, K. Kisielio 
“Paminklas žvejui” Klaipėdo
je ir dekoratyvinė skulptūra 
“Te visad šviečia saulė”, R. 
Antinio dekoratyvinė skulp
tūra “Eglė žalčių karalienė” 
Palangoje.

GERIAUSIAI 
BESIMOKANTIEMS

KAUNAS. Daug gerai be
simokančių studentų yra me
dicinos institute. Šiomis die
nomis rektoratas ir mokslinė 
taryba, apsvarstę dekanatų 
pasiūlymus dėl vardinių sti
pendijų, nutarė Lenininę sti
pendiją paskirti trečiakur
sėms L Korobkovai, J. Adu- 
kauskaitei, ketvirto kurso 
studentams L. Kupčinskui, 
J. Ribinskaitei, penktakur
siams V. Žindžiui, L Balkevi- 
čiūtei ir kitiems. V. Kuzmos 
stipendija paskirta trečio 
kurso studentei, instituto 
komjaunimo komiteto narei 
M. Stanelytei.

SLOVAKŲ POETO 
KŪRYBOS PARODA

KAUNAS. 1972 metais 
JUNESKO nutarimu buvo 
paminėtos slovakų poeto re
voliucionieriaus Jano Kralio 
gimimo 150-osios metinės. 
Šia proga Maskvoje veikė 
poeto kūrybos paroda. Pabu
vojusi daugelyje miestų, ji 
atkeliavo ir į Kauno viešąją 
biblioteką.

Parodos tikslas - plačiau 
supažindinti mūsų šalies gy
ventojus su vienu žymiausių 
revoliucinio romantizmo poe
zijos nacionaliniu atstovu. J. 
Kralio kūryba labai įvairi. 
Ekspozicija susideda iš kelių 
dešimčių knygų - poeto kūry
binio palikimo ir literatūros 
apie jo kūrybą bei gyvenimą. 
Parodą paįvairina gausios 
iliustracijos.

LENKŲ LITERATŪROS 
VAKARAS

VILNIUS. Aktorių namuo
se įvyko didelis lenkų litera
tūros vakaras, skirtas Lenki
jos Liaudies Respublikos įkū
rimo 30-sioms metinėms, ku
rį suruošė Lietuvos TSR 
Teatro draugijos Aktorių na
mų meninio žodžio sekcija 
(vadovė - Stefa Nosevičiūtė). 
Lietuvos TSR liaudies artistė 
Kazimiera Kymantaitė lenkų 
kalba skaitė A. Mickevičiaus 
poemos “Ponas Tadas” frag
mentus.. Vakaro metu skam
bėjo lenkų rašytojų kūriniai 
lenkų, rusų, lietuvių kalbo
mis. Juos skaitė Vilniaus 
dramos teatrų aktoriai.

JAUNIEJI ATEISTAI
VILNIUS. Lietuvos TSR 

Ateizmo muziejuje buvo su
rengta moksleivių ateistinė 
konferencija “Katalikybė 
Lietuvoje”. Ją surengė Vil
niaus pedagoginė mokykla ir 
Ateizmo muziejus. Mokslei
viai paruošė aštuonis prane
šimus. Jų temos: “Senovės 
lietuvių tikėjimas”, “Krikš
čionybės įvedimas ir įsigalė
jimas Lietuvoje”, “Religinės 
šventės ir jų esmė”, “Žudikai 
su juodomis svastikomis” ir 
kitos.

IŠKILS DIDELĖ ĮMONĖ
PLUNGE. Pramoniniame 

miesto rajone netrukus iškils 
grūdų produktų kombinatas. 
Busimosios įmonės direkto
rius A. Judžentis teigia, kad 
tokio kombinato Pabaltijyje 
dar nėra - jo projektinis 
pajėgumas 500 tonų kombi
nuotųjų pašarų per pamainą. 
Kombinatas bus taip mecha
nizuotas, kad jame dirbs vos 
200 žmonių. Naujajai staty
bai asignuojama daugiau 
kaip 8 milijonai rublių.

Akmenės cemento gamykla; Per metus čia pagaminama daugiau kaip du milijonai tonų 
cemento. T. ŽEBRAUSKO nuotrauka

Penktadienis, Birželio [JuneJ 28, 1974

B. BUČELIS

Plačiuoju mokslo vieškeliu
Pastarojo meto jubiliejų 

virtinėje bene ryškiausiai iš
siskiria viena sukaktis - 250 
metų amžiaus sulaukė TSRS 
Mokslų akademija. Tai, gali
ma sakyti, didžiausia ir ga
lingiausia, mokslo organizaci
ja pasaulyje. Jos įsikūrimo 
datą iškilmingai paminėjo ir 
Tarybų Lietuvos visuomenė.

Siame istoriniame fone įdo
mu pasižiūrėti į mokslo raidą 
ir jo pasiekimus Tarybų 
Lietuvoje. Ta raida, tiesą 
sakant, labai trumpa, bet 
visgi įspūdinga.

Apie nuoseklius mokslinius 
tyrimus Lietuvoje galima 
kalbėti pradedant tik pasta
ruoju trisdešimtmečiu. Taip 
jau susiklostė, kad Lietuva, 
viena pirmųjų Rytų Europos 
kraštuose įsteigusi aukštąją 
mokyklą (Vilniaus universite
tas buvo įkurtas 1579 m.), 
ilgainiui neteko ne tiktai jos, 
bet dargi išbarstė daugelį 
taip sunkiai rinktų mokslo 
lobių. Ir tiktai 1941 metais, 
Lietuvos TSR Liaudies Ko
misarų Tarybai išleidus dek
retą apie Lietuvos Mokslų 
akademijos įsteigimą, buvo 
padarytas pirmasis žingsnis į 
platų mokslo vieškelį.

Neseniai Mokslų akademi
jos prezidentas Socialistinio 
Darbo Didvyris J. Matulis, 
susitikęs su žurnalistais, pa
teikė daug įdomių duomenų 
apie Akademijos veiklą. Įsi
minė du skaičiai. Pirmas - 
dabar Lietuvoje yra 4,000 
mokslo daktarų ir kandidatų. 
1950 metais, kada Akademi
ja, kaip sakoma, baigė atsi
statyti po karo suirutės, jų 
buvo lygiai trisdešimti kartų 
mažiau. Ar ne įspūdingas 
šuolis?

Sis šuolis, be abejo, dar 
ryškiau pastebimas moksli
ninkų darbuose. Pradėję nuo 
nesudėtingų taikomojo pobū
džio bandymų, ilgainiui jis 
sukūrė savarankiškas mo
kyklas, kuriomis šiandieną 
seka net kitų šalių mokslinin
kai. Moksliniame pasaulyje, 
pavyzdžiui, plačiai žinomi 
mūsų respublikos matemati
kų darbai, ypač tikimybių 
teorijoje ir matematinėje sta
tistikoje, eksperimentai elek
trochemijos ir puslaidininkių 
fizikos srityse. Kai kuriomis 
mūsiškių rekomendacijomis 
pasinaudoja kosminių laivų 
kūrėjai, inžinieriai, projek
tuojantys sudėtingiausias 
šiuolaikines gamyklas arba 
unikalius prietaisus.

Antras skaičius, kurį patei
kė Akademijos prezidentas, 
irgi ne mažiau įspūdingas: 
dabar respublikoje veikia 
apie 80 mokslinio tyrimo 
įstaigų. Jose sprendžiama 
keli šimtai mokslinių proble
mų. Neįmanoma ir, tur būt, 
nėra reikalo aiškinti, ką dirba 
kiekviena* iš šių įstaigų. Ta
čiau užtenka atverti bent 
kelias duris, kad įsitikintum, 
kokią didžiulę svarbą ten 
atliekami tyrimai turi šalies 
ir respublikos liaudies ūkiui 
bei kultūrai.

Štai Fizikinių techninių 
energetikos problemų insti
tuto laboratorijos. Galingų 
plazmotronų pagalba suku
riamos temperatūros, kurias 

aptikti galėtume nebent pa
čiose mūsų planetos gelmėse. 
Tai modeliuojami šilumos 
mainų procesai. Darbo tiks
las - pateikti rekomendacijas 
mokslininkams, kuriantiems 
vadinamuosius magnetohi- 
d rod i n am i n i u s ge n oratorių s, 
kitaip sakant, tokias jėgai
nes, kurios šiluminę energiją 
galėtų iš karto paversti elekt
ros energija. O štai Fizikos ir 
matematikos institute mirgu
liuoja skaičiavimo mašinų 
akys. Milijonai skaičių, krei
vių. . . Čia kuriamos sudėtin
gos matematinės sistemos, 
kurios valdys mūsų gamyklas 
ir net ištisas šakas. Greti
muose rūmuose Neries pa
krantėje Vilniuje įsikūrė Bo
tanikos instituto laboratori
jos. Ir čia - įdomiausi eksperi
mentai. Pavyzdžiui, kad ir 
toks: kaip žemės magnetiz
mas veikia augalus, konkre
čiai, rugius. Atrodytų, kokią 
praktišką naudą gali duoti 
tokie bandymai. Neskubėki
me su išvadomis: tyrimai 
padės išvesti išgulimui atspa
rias rugių veisles. Labai 
originali mokslinė kryptis 
susikūrė Kaune - vibrotech 
nika. Ką tai reiškia? Mūsų 
gyvenime viskas juda, kitaip 
sakant, vibruoja: namai, me
džiai, net mes patys. Ilgą 
laiką vibravimas buvo svar
biausias technikos priešas. O 
štai kauniečiai sudėtingą vir
pesių pasaulį pajungė savo 
valiai, parodė, kad vibracija 
daugeliu atvejų gali tapti 
netgi sąjungininke.

Lietuvos Mokslų akademija 
pradėjo trisdešimt ketvirtus 
gyvavimo metus. Palyginus 
su jubiliejumi, kurį švenčia 
TSRS Mokslų akademija, tai 
būtų kūdikio amžius. Bet tas 
Tarybų valdžios kūdikis, ku 
riam bręsti padėjo visų bro
liškų respublikų mokslinin
kai, jau seniai nusimetė vys
tyklus bei jaunuolio rūbą ir 
įžengė į brandos amžių.

Tegu ir mūsų respublikos 
mokslininkų darbai atneša 
kuo daugiau naudos žmonijai, 
kaip tai per visus 250 metų 
darė pažangusis Rusijos ir 
visas tarybinis mokslas.

ATMINTIES 
MOLEKULĖS!

Beiloro medicinos koledžo 
(JAV) bendradarbiai, vado
vaujami Dž. Ungaro, prane
šė atradę atminties moleku
lę. Tai baltymas, išskirtas iš 
žiurkių smegenų, kurioms 
buvo sudarytas tamsos bai
mės refleksas.

Žiurkės, neturinčios tokio 
reflekso, gavusios šio balty
mo, pajuto tamsos baimę. 
Gautoji medžiaga pavadinta 
skotofobinu (gr. skotos 
“tamsa”, fobos - “baimė”).

MUZIEJAI. Daugiausia 
muziejų yra Jungtinėse Val
stijose - 2 889. Antrą vietą 
pagal muziejų skaičių užima 
Tarybų Sąjunga — 1 173, 
trečią — Japonija - 1 108. Po 
jų - Anglija, Prancūzija, 
Kanada, Italija, VDR, Ispa
nija ir VFR. Iš viso pasaulyje 
yra 15,725 įvairiausi muzie
jai.
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Dainos skrieja per Sūduvą
PASTABOS

ŽMOGŽUDŽIAI

Juozas Antanas SIKORSKIS
Kauno F. Dzeržinskio 

staklių gamyklos 
šaltkalvių surinkėjų 

brigadininkas
. Pirmą kartą su Juozu Si- 
korskiu skyriausi prieš dve
jus metus. Ir ką gi? Atrodo, 
lyg ką tik išsiskyręs būčiau. 
Vidutinio ūgio. Kresnas. Žo
džiams šykštokas. Tačiau jei
gu jau kalba apie metalą, 
iškart pajunti - išmano vaiki
nas savo darbą, oi kaip 
išmano. . .

— Gamykla man - gyveni
mas, - sako J. Sikorskis. 
Juozas žiūri tiesiai į akis, lyg 
tokiu būdu galėtų įžvelgti, ar 
jo pašnekovas gerai suvokia 
pasakytų žodžių prasmę.

Prieš devynioliką metų jis 
pirmą kartą peržengė ga
myklos slenkstį ir štai - lig 
šiai dienai čia. Tą pirmąją 
gamykloje dieną, išgirdo sa
vo mokytojo Liudo Antanėlio 
mėgstamus žodžius: “Kaip 
pašauksi, vaike, taip atsi
lieps. Ir neužmiršk - metalas 
kietas, prie veido tinka tik 
stipriems”.

— Tu, Juozai, laimingas?
Šypteli. Dabar jau nelaukė 

atsakymo. Patyliukais pats 
save bari - iš tikrųjų, argi 
galima dar abejoti? Laimin
gas! Per tiek metų patikrino, 
išbandė save, išmoko pasekti 
darbo draugų gyvenimą. An
tai, vieniems jau pabalo 
plaukai. Tai ne tiek amžiaus, 
kiek garbinga rūpesčių spal
va. Ir kodėl ši spalva pra
sminga. Sustok trumpam, 
atsigręžk ir pažiūrėk - štai 
kokia ji buvo ir va, kokia yra, 
geroji gamykla!

J. Sikorskis pasakoja ra
miai, neskuba.

- Anksčiau ji buvo nedide
lė. Dirbo apie keturi šimtai 
darbininkų, kurie remontavo 
traktorių variklius. Bet bėgo 
dienos. Gamykla augo. 1959 
m. išgirdome džiugią žinią, 
kad reikia ruoštis tiksliųjų 
staklių gamybai. Pradžioje 
buvo didelių sunkumų. Visų 
pirma, stokojo šį darbą išma
nančių žmonių. Tada pirmieji 
į pagalbą atėjo odesiečiai. 
Pas juos, į Odesą, pasimokyti 
nuvyko didelis darbininkų ir 
inžinierių būrys. Įgytos ži
nios, sukaupta patirtis labai 
pravertė, gaminant pirmą
sias stakles. . .

Darbininkas pasakoja apie 
gamyklą, į kurią atėjo dar 
savarankiško gyvenimo išva
karėse ir kuri greit pasidarė 
jam sava. Pasakoja nuošir
džiai, tiksliai datomis pažy
mėdamas kiekvieną didesnį 
gamyklos žmonių gyvenime 
įvykį. Štai jau pagamintos 
pirmosios staklės. Nedaug 
praeina laiko ir ši produkcija 
peržengia respublikos, o pas
kui ir visos šalies - Tarybų 
Sąjungos - sienas, susilaukia 
gero pripažinimo daugelyje 
pasaulio šalių. Vienas stakles 
pakeičia kitos, vis tobules
nės, dirbančios dviejų mikro
nų ir dar didesniu tikslumu. 
Bet argi išvardinsi visus tuos 
laimėjimus, kuriuos yra pa
siekę Kauno F. Dzeržinskio 
staklių gamyklos darbinin
kai, technikai, inžineriai?

0 gamyklos rytojus? Koks 
jis? • v

Praėjo tie laikai, kai žmo
gaus ateitį gaubdavo migla - 
kankinanti, sunki, pilna abe
jonių, netikrumo. Ir kaip 
gera, kad jau užaugo ir 
savarankiško gyvenimo k^h'u 

eina žmonių karta, kuri apie 
sunkią tėvų praeitį tėra tik 
girdėjusi. Tik knygos, tik 
pasakojimai jiems primena 
apie nutolusias juodo vargo 
dienas. Po sunkios nedalios 
našta anksti sukniubo ir 
Kėdainių rajono Labūnavos 
kaimo mažažemis valstietis 
S. Sikorskis, Juozo tėvas.

Kaip dabar pasidžiaugtų 
tėvai, jeigu būtų gyvi! Kokie 
puikūs žmonės supa jų sūnų! 
Kaip gerai jie visi jaučia 
laikmečio pulsą! Kad jie 
gyvena, dirba, skuba laiku 
suspėti - negali nesidžiaugti 
nei Juozas, nei kiti. Ir kuo 
didesni darbai šių žmonių 
laukia, tuo jie ryžtingesni, 
pasiruošę didesnės atsako
mybės naštą užsikrauti ant 
savo pečių.

Štai kad ir Juozo brigadoje 
dirbantis A. Tamašauskas. 
Nebent tik pavydėti tokiam 
vyrui! Žiūri į jo dirbančias 
rankas ir nejučia gėriesi. 
Judesiai šykštoki, tikslūs, 
apgalvoti. Iškart matai, kad 
dirba meistras, arba, kaip čia 
sako, savo darbo menininkas.

Tarybų valdžios metais 
Lietuvoje, kur tik nepažvelg
si, įvyko neišpasakytai dide
lės permainos. Na, paimki
me, kad ir tokį dalyką, kaip 
žmogaus garbė. Ji nevaikšto 
atsitiktiniais keliais ir ją 
dabar ne turtas lemia. Kas 
buvo - pražuvo, pasinėrė į 
praeities gelmes kartu su 
savininkų dvarais, bankais, 
fabrikėliais, titulais. . . Da
bar žmogus garbingas savo 
darbu, kultūra. Dirbi sąžinin- 

■gai, stropiai, vadinasi, tau 
visuotinė pagarba. Čia daug 
variantų, kaip, kokiais būdais 
ji pareiškiama žmogui. Ta
čiau neabejotina, kad daugelį 
jų pranoksta pastarasis - 
garbingas, darbu pelnęs šlo
vę žmogus išrenkamas į vieną 
ar kitą valstybinės valdžios 
organą. TSRS Aukščiausioji 
Taryba - tai pats aukščiausias 
valstybinės valdžios organas 
šalyje.

Taigi, kai prieš ketverius 
metus darbo draugai pasiūlė 
A. Tamašauską kandidatu į 
šalies Aukščiausiąją Tarybą, 
J. Sikorskis neabejojo: iš
rinks, būtinai išrinks. . .

Ir neapsiriko.
Praėjo ketveri metai.
Širdyje gera ir neramu. 

Gera, nes dabar gerai žinai, 
kad tavo gyvenimas nedings
ta tartum aidas tyrlaukiuos, 
neištirpsta su diena. Jis 
užkliūva, paliesdamas kitų 
širdis. Žmonės atsišaukia, 
pritaria tam, skatina ir pade
da garbingai šį kelią pratęsti 
toliau.

“Gamykla man - gyveni
mas”, - prisimena J. Sikors
kio žodžiai. Ir, matyt, kad jie 
išreiškia esmingiausią, kas 
gali būti žmogaus gyvenime: 
dirbti savo liaudžiai.

Birželio 16 d. Juozas Si
korskis buvo išrinktas depu
tatu į TSRS Aukščiausiąją 
Tarybą. Pr. Kartonas

J. BALČIKONIUI 
SIDABRO MEDALIS

TSRS Dailės akademijos 
prezidiumas grupę dailininkų 
apdovanojo kasmet skiria
mais aukso ir sidabro meda
liais. Sidabro medaliu už 
pano seriją apdovanotas ir 
mūsų dailininkas tekstilinin
kas J. Balčikonis.

AMŽINAS POPIERIUS
Popierius, ant kurio dabar 

spausdinama dauguma kny
gų, “pragyvens” 130-150 me
tų. Centrinio popieriaus 
mokslinio tyrimo Instituto 
darbuotojai sukūrė šiuolaiki
nį “papirusą“, vadinamąjį 
dokumentinį popierių. Šis 
popierius, neprarasdamas 
savybių, šimtmečius išsau
gos išspausdintą ar ranka 
parašytą tekstą.

Šių metų birželio 8 d. 
Kapsuke Sūduvos stadijone, 
įvyko rajoninė dainų šventė, 
skirta Lietuvos, o tuo pačiu ir 
Sūduvos, išvadavimo iš hitle
rinės okupacijos trisdešimt
mečiui. Per miestą skrieja 
kviesliai, kviesdami visus į 
šią didelę šventę. Žygiuoja 
dainininkų kolonos, muzikan
tai, šokėjai. Visi gražiai apsi
rengę naujais tautiškais rū
bais. Žmonių minių minios. 
Visi nori pažiūrėti, kaip atro
do mamytės, tėveliai, sūnūs 
ir dukros šioje šventinėje 
eisenoje. Pagaliau visi jau 
stadijone. Karo veteranai 
neša ugnį prie aukuro, jį 
uždega. Si ugnis tarsi simbo
lizuoja taiką, meilę, draugys- 
tę', siekimą, kad niekad 
nepasikartotų antrojo pašau- i ruošė,
linio karo tragedija.

Dirigentai keičia vieni ki
tus, čia Pr. Povilionis, po to 
K. Kuoras, kurio vadovauja
mam Cukraus fabriko vyrų 
chorui suteikė pavyzdinio ko
lektyvo titulą . Netrukus pa
sirodo ir nedidukė, bet smar
ki ir temperamentinga diri
gentė N. Gruodienė, kurios 
mosto klauso ir seni ir jauni. 
Po chorų pasirodė jungtinė 
kaimo kapela (vad. V. Alens- 
kas), pučiamųjų orkestras 

Jaunuoliai ir mergaitės su raudonais kaspinais simbolizuoja 
trisdešimtmetį.

Amerikietis Artūras Petriką pro mašinos langą stebi 
augantį Kapsuką.

(vad. K. Bernotą) ir galop 
liaudies šokiai, kuriuos atliko 
jauni šokėjai ir jungtinis 
pagyvenusių žmonių ansamb
lis. Žinoma, pagyvenusiems 
žmonėms, pratusioms prie 
mažesnių scenų čia pasirodė 
lyg ir per daug erdvės, bet 
paskui apsiprato ir jaunimui 
nenusileido.

Šventė buvo baigta popu
liaria I. Dunajevskio daina 
“Ir platus, gi, kraštas mūs 
gimtasis” ir tradiciniu lietu
višku “Ilgiausių metų“. Į 
dangų skrieja įvairiaspalvės 
raketos, apvainikuodamos šią 
didelę šventę.

Beveik tuo pačiu metu 
panašios iškilmės vyko Kal
varijoje, Vilkaviškyje ir ki
tuose Sūduvos rajonų cent- 

simbolizuodamos pri
sikėlimą naujam gyvenimui.

Pas mus Kapsuke keletą 
dienų viešėjo Artūras Petri
ką. Jam buvo sudarytos visos 
galimybės susipažinti su 
Kapsuku, jo žmonėmis. Labai 
džiugu, kad užsienio Lietu
viai pradeda daugiau lankyti 
Sūduvą (buv. Suvalkiją). Da
bartiniai sūduviečiai jau ne 
tie buvę suvalkiečiai, apie 
kuriuos buvo prikurta daug 
butų ir nebūtų istorijų.

V. Gulmanas

Demokratija ir žmonišku
mas kilnūs žodžiai; tačiau, 
praktikoj man kaip kur atro
do labai keista. Pavyzdžiui, 
paimkime kad ir žudiką Ray, 
kuris 1972-ais metais nužudė 
Robert Kennedy, kandidatą į 
mūsų šalies prezidento vietą. 
Žudiką tuč tuojau sugavo su 
dar teberūkstančiu revolve
riu rankoje. Aišku, jį arešta
vo. Nuteisė kaip žmogžudį. 
Jis nužudė tikrai žymų žmo
gų, kuris, jei būt buvęs 
gyvas, veikiausia šiandieną 
būtų buvęs mūsų šalies prezi
dentas. Šiandieną nebūtume 
turėję Watergate skandalo. 
Tačiaus, tas žmogžudys dar 
ir šiandien tebetupi kalėjime 
ir rašo knygas, laukdamas 
kokio ten apeliacijos teismo. 
Savanaudžiai advokatai del
sia teismą, pasipiningauda- 
mi. Sensacijų šlamšto leidėjei 
irgi laukia knygų rašymo 
pabaigos ir didelio pelno iš 
smalsuolių. Ve tau humaniz
mas ir demokratija kapitalis
tinėj tvarkoj!

SKĘSTANTIS LAIVAS
Priežodis sako: “Visos žiur

kės apleidžia skęstantį laivą”. 
Kazys Kolsonas (Colson) bu
vo vienas tų žiurkių mūsų 
prėzidentūros laive. Jis buvo 
advokatas ir artimas prezi
dento patarėjas. Watergate 
skandalas prezidentūros lai
vą skandina. Visas būrys 
prezidento artimiausių pata
rėjų ir jo kabineto narių 
randasi teismuose - keliatas 
jau ir kalėjime tupi. Jie 
pridergė prezidentūros laivą 
įvairiomis suktybėmis, me
lais, net ir plėšikavimu opozi
cijos partijos štabo. Kolsonas 
yra ant tiek įsivėlęs, kad jis 
gali būt nuteistas didele 
pabauda arba ilgų metų kalė
jimu. Dabar jis atsivertė prie 
dvasios šventos ir dievo. Jis 
nori prisipažinti prie nežy
maus nusikaltimo, už kurį 
bus maža bausmė. Bet derasi 

i su teisėjais: jei jį lengvai 
nuteis, tai jis nuodugniai 
išpasakos visų savo kolegų 
griekus.

Matote, kaip žaidžiama su 
teisybe, žmoniškumu ir mūsų 
šalies įstatymais!

APIPLĖŠTI
Gal visoj Amerikos istorijo. 

nebuvo tokio visuomenės api
plėšimo, kaip šiandien. Be to, 
kad gyvenimo reikmenų kai
nų pakilimas apiplėšė darbo 
žmogų iki gyvo kaulo, taciaus 
dar ir dirbtinis sufabrikavi
mas energijos krizės išplėšė 
iš Amerikos žmonių bilijonus 
dolerių. Washington© paba- 
gaslovinti ir patys savo išra
dingumu padėjo aliejaus 
kompanijoms sufabrikuoto 
trukumą gasolino. Mylios il
gio eilės atsirado prie gasoli
no stočių. Amerikoj dabar 
automobilius - butenybė. 
Prie blogos viešos transpor- 
tacijos be gasolino nei krust. 
Kiek Israeli© ir arabų trumpo 
karo laiku sustabdymas 
Amerikai buvo alyvos truku
mo faktoriumi, tai dar pa
slaptis. Aliejaus kompanijos 
klastuoja atskaitas, kiek jos 
turėjo reservų. Bet kaip 
pakėlė kainas gasolino nuo 30 
centų už galioną iki 60, tai 
dabar gasolino kiek tik nori.

ŽYDAI IR ARABAI
Didžiuma pasaulio žmonių 

ne sadistai. Hitlerio žudomi 
žydai daug nukentėjo. Visie- 
mis padoriems žmonėms hit- 
lerizmo žiaurumai nudiegė 
širdis. Tačiau amerikiečių 
ginklais žydai žudo arabus, 
užima jų žemes, degina jų 
lūšnas. Zionistai šaukia, kad 
arabai juos muša. O arabai 
tik giną savo šalį. Tarybų 
Sąjungoj, kur yra visli tautų 
lygybė, kur nėra jokios tauti
nės arba rasinės diskrimina
cijos, kai kurie žydai skun
džiasi, kad jie diskriminuoja
mi. Bevardis, Miami, Fla.

St. Petersburg, Fla. Philadelphia, Pa.
Mūsų mieste, kaip ir pa

prastai, žinių iš pažangiečių 
veiklos ir buities randasi 
daug, bet ne visos yra 
svarbios ir vertos skelbti 
spaudoj šiuo kartu butų verta 
parašyti apie LLD 45 kp., 
kaip ji ruošiasi vasaros veik
ai.

Birž. 1 dieną pusmetiniame 
susirinkime ir pokylyje mes 
girdėjome Verutės ir Valio 
Bunkų atsisveikinimo kalbas. 
Jie išvyksta į Lietuvą sve
čiuotais vienam mėnesiui ar 
ilgiau. Jie yra kviesti Kultū
rinių Ryšių Su Užsienio Lie
tuviais komiteto. LLD 45 kp. 
pasidžiaugia, kad jos nariai 
Verutė ir Valys to užsitarna
vo. Jie nuvykę į tėvynę 
pasigėrės jos grožiu. Pasvei
kins Lietuvos visuomeninin
kus veikėjus ir liaudies atsto
vus. Pasisems naujos jėgos 
gimtinėje ir grįš prie veiklos. 
Verutė ir Valys pasižadėjo 
parvežti mums šiltus linkėji
mus ir sveikinimus nuo mūsų 
bičiulių, nuo Lietuvos liau
dies. Lauksime jų sugrįžtant.

Šiame susirinkime kalbėta 
veiklos reikalais vasaros mė
nesiais ir nutarta pravesti 
tokią pat veiklą, kaip ir 
žiemą: vieną susirinkimą su 
pietumis ir vieną pokylį su 
menine programa. Tikimės, 
kad ir vasarą atvyks svečių 
menininkų iš kur nors ir mes 
pasinaudosime tomis progo
mis, galėsime surengti kon
certus ir pamarginimus. O 
dar ir todėl, kad šiuo laiku 
mes turime savo svetainę ir 
galime ją naudoti, kada tik 
matome reikalą. Tegul žydi 
pažangiečių veikla.

Birž. 8 dieną įvyko Lietu
vių senesnių piliečių klubo 
susirinkimas, pietus ir pasi
linksminimas nuosavoje sve
tainėje. Išklausyti valdybos 
ir direkcijos raportai ir 
priimti. Apkalbėjus vasaros 
veiklą, palikta kaip buvo: 
vienas susirinkimas ir vienas 
pokylis į mėnesį. Taigi, per 
šias dvi organizacijas, kurios 
veikia bendrai. St. Pete, 
pažangioji publika galės lan
kytis į susirinkimus ir poky
lius kiekvieną šeštadienį.

Dzūkelis

Binghamton, N.Y.
Iš LDS 6 Kuopos 

Susirinkimo
Birželio 3 d., Sokol salėje 

įvyko LDS 6 kuopos susirin
kimas. Mažai narių dalyvavo.

Pirmininkė A. Maldaikiene 
pravedė susirinkimą, kuria
me dalyvavo visi valdybos 
nariai.

Kuopos valdyba raportavo, 
jog kuopoje viskas tvarkoje.

Ir vėl buvo kalbama apie 
surengimą išvykos į gamtą, 
kad pasigerėti jos vasarišku 
grožiu.

Iš narių nedalyvavimo susi
rinkimuose bei dalyvių tylėji
mu duodasi suprasti, kad visa 
kuopos veikla guli vientik ant 
valdybos pečių. Bet tokia 
padėtis gero nežada, tik veda 
kuopą į dar blogesnę padėtį. 
Keturi kuopos valdybos na
riai, be didžiumos narių pa
galbos, yra bejėgiai, kad ir su 
geriausiais norais daug ką 
negali padaryti. Kuopos veik
la yra būtina visų narių 
veikla.

LDS 6 Kuopos 
narių dėmesiui

Liepos pirmą dieną pripuo
la LDS 6 kuopos susirinki
mas. Šis susirinkimas neį
vyks. Nes kuopos finansų 
sekretorė Lynn turės porą 
savaičių poilsiui. Ji mano 
kartu su vyru Juozu praleisti 
laiką kur nors prie vandens. 
Geros sėkmės Jums, draugai.

Sekantis susirinkimas 
įvyks rugpiučio 5 dieną žino
moje vietoje ir laiku. Lauksi
me gero susirinkimo.

Ona Wellus, sekr.

Širdingas ačiū 
pažangiečiams

LLD 10 kuopos nariai rūpi
nosi, kad jau įpusėjo antri 
metai, o rengimo spaudos 
naudai nerengiame. Juk ir 
žmonės įsiilgę susieiti vieni 
su kitais.

Parengimą paskelbti, arba 
svečiams kambarį parengti 
darbas dar įveikiamas. O 
maisto prirengimas ir sve
čiams patarnavimas jau sun
kiai beįveikiamas. Mūsų pa
tyrusios virėjos V. PaliepSenė 
ir II. Tureikienė visokių 
sunegalavimų varginamos. O 
mes kaip tik nieko neparupi- 
name ir jaunesnių jas pava
duoti.

Pasirinkta diena birželio 16 
pasirodė gali būti netinkama, 
atsisakius keliems atvykti dėl 
“tėvų gerbimo dienos”. O 
paskutinę savaitę dar ir 
lietum gązdino. Rengėjai ir 
pabūgo: gal ir mažai svečių 
bus?

Maistą parsivežėm kaip 
11-tą valandą. O svečių kaip 
nieko. Apie pirmą valandą 
svečių jau buvo, kaip kada 
yra buvę, nors lietus kartais 
šiupteli.

Lietingame ore darže sve
čiams nepatogu būti, tai 
viduje buvo sutaisyta kalbų, 
dainų programa. Vincas Lit
vinas tik ką sugrįžęs iš 
Lietuvos, papasakojo įdo
mių dalykų apie statybą 
Lietuvoje. Rožytė B. ir Dara- 
tėlė Yuden suorganizavo bū
relį dainininkų,kurie svečius 
linksmino lietuviškomis dai- 
nomis. Įdomu, prie jų pritapo 
pora vietinių moterų, kurios 
pirmą syk pažangiečių paren
gime, o jos lavintos, puikios 
dainininkės. Ačiū joms. Ačiū 
Daratėlei Yuden, Rožytei B. 
ir Ventams iš Aido choro 
Brooklyne.

Svečių turėjome pirma syk 
atsilankiusių. Kiti su visa 
šeima ir anūkais. Tai Turei- 
kių ir Saskaus šeimos. Širdin
gai ačiū Vandai Yonikaitėi už 
užprašymą taip skaitlingo 
būrio savo draugų.

Parengimui aukojo maisto 
sekami: Jose Michell du 
pyragus, H. Tureikienė ir A. 
Adomaitis. Pinigais sekami: 
Tureikio šeima $65, N. Dudo
nis $20. P. Šlajus $15, K. J. 
Jankus $20, J. Shaskas $15, 
Mr. & Mrs. Frank Urbonas 
$20, V. Litvinas $12, po $10 
Mr. & Mrs. Briedis, K. 
Mac ienas, Ch. Mačiūnas, L. 
Danly, N. Raktis, J. V. 
Yung, J. Bush, O. Žiobienė, 
P. Gežauskiene, J. Augutie- 
nė, A. Adamaitis, Mr. & 
Mrs. McKune, Mrs. & Mrs. 
Brumer, J. Behmer, Ventie- 
nė. Kaspariunienė $7, $6: A. 
Pauliukaitis; po $5: S. Pus- 
vaškienė, M. Hoffman, Mi
chel, Sukaitienė, Kelpovich, 
Wareson, A. Galen, M. Ra- 
mančius, A. Liaudanskas, B. 
Neleš, Fergis, Kavaliauskas 
ir Darbininkiška spauda dė
koja visiems. P. F. Walentas

R. M.

MIKROSKOPAS
SURANDA VIRUSĄ

Nacionalinio alerginių ir 
infekcinių ligų instituto 
(JAV) mokslininkai pro elek
troninį mikroskopą aptiko 
virusą, sukeliantį infekcinį 
kepenų hepatitą. Atradimas 
padės tiksliau diagnozuoti 
susirgimą. Tikimasi, kad pa
siseks sukurti vakciną ir 
kitas profilaktines priemo
nes.

Philadelphia, Pa.
LLD 10 kuopos susirinki

mas įvyks šeštadienį, liepos 
6, trečią, valanda popietu, 
salėje, 1154 N. 4th St. 
Kviečiami visi nariai į susi
rinkimą. Išgirsite įdomu pra
nešimą apie puikiai pavykusį 
pobūvi birželio 16 d.

Kviečia valdyba.

I I
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“LAISVĖS” REIKALAI
“Laisvę” parėmė aukomis nuo gegužės 31 d. iki birželio 21 

d. sekami rėmėjai:
M. Uždavinis, Norwood, Mass., prisiuntė 4 Namo 

Bendrovės šėrus vertės $100, kurie priklausė LDS 1-mai 
apskričiai. ♦**

Ona Čepulienė, Brooklyn, N. Y., pridavė mirusio vyro 
Vinco ir savo du šėru Namo Bendrovės vertės $50.♦** JAV žemės ūkio darbininkai

Helena Somesla, Stockholm, N. J., pridavė mirusio 
patėvio Kancy Levano vieną Namo Bendrovės šėrą vertės 
$25 ir du “Laisvės” Kooperatyvo šėrus vertės $10 — viso 
$35. *♦*

prašo pagalbos

Hunts Point, N. Y., demonstravo daugiau kaip 2,000 
Jungtinės Farmų Darbininkų unijos rėmėjų, protestuodami 
prieš pardavinėjimą užstreikuotų vynuogių, atvežtų iš 
Kalifornijos.

Kitos aukos: 
Lucy Janis, Portland, Ore.......................................... $101.00
Amelia ir Vladas Juškevičiai, Stamford, Conn........

prisiminimui savo mirusiųjų tėvų.............. 100.00
Vera Smalstienė, Gulfport, Florida, buvusi ilgame

tė “Laisvės” vajininkė, savo 80 metų gim
tadienio proga............................................... 100.00

Peter J. Martin, Warrendale, Pennsylvania, gim
tadienio proga.....................   86.00

Mass. Moterų Sąryšis per N. Grybienį, Norwood,
Massachusetts............................................... 50.00

Zigmas ir Helen Kauliniai, Whitestone, N. Y., Pri
siminimui mirusios motinos A. Kaulinienės .... 50.00

K. Kazlauskienė, So. Boston, Massachusetts, per
E. Repšienę . . . :...............   40.00

Juozas ir Mary Strižauskai, Bridgeport, Conn........  25.00
Liet. Sūnų ir Dukterų Draugystė, per

M. Balutevitz, E. Hartford, Conn.................. 25.00
J. ir A. Žemaičiai, Binghamton, N. Y........................ 13.00
Kazys Ražaitis, Stockton, N.J.................................. 11.00
Juozas Wanagas, Catskill, N. Y................................. 11.00
Mrs. J. Naudžius, Pearl River, N.Y......................... 10.00
M. Green, Worcester, Mass., per J. Jaskevičių. .. . 10.00
L. Bartkienė , Linden, N. J....................................... 10.00
J. J. Daujotas, Benld, Ill. ....................................... 10.00
A. Mureikienė, Milford, Conn.................................... 10.00
Mary Pikcilingis, Auburn, Ill.......................................... 6.00
S. Alukonis, Paterson, N.J...........................  6.00
M. Palevičius, Herrin, Ill................................................ 6.00
Izabelė Karbauskienė, Denver, Colo............................. 5.00
J. Vilkelis, Montreal, Que., Canada...................  5.00
S. Vilkas, So. Boston, Mass., per E. Repšienę........ 5.00
Jonas Vaicekauskas, Binghamton, N. Y. 5.00 
Paul Šlajus, Chester, Pa., per N. Ventienę ............ 5.00
Daratėlė (Yuden) Murelienė, Warminster, Pa., per

N. Ventienę..................................................... 5.00
Natalija lešmantienė, Ft. Lauderdale, Fla............... 5.00
F. Palionis, Pittston, Pa.....................  3.00
J. Valančiauskas, W. Bridgewater, Mass., per E.

Repšienę...........................................  2.00
A. Kumpan, Binghamton, N. Y., per A. Žemaitienę 2.00 

Po $1.00: Anna Yuknavich, Carrollton, Pa.; R.
R. Zaluba, Medway, Mass.; Stefanija Kleizienė, 
Orlando, Fla.; Nellie Grigaliūnienė, Watertown, 
Mass.; P. Šidlauskienė, Laconia, H. H.

Dėkojame.

Hartford, Conn.
Gegužės 26 d. 1974 m. 

Hartfordo ir Manchesterio 
Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
Draugystė užbaigė savo gy- 
gavimą.

Draugystė buvo įsteigta 
1912 metais. Pirmoje valdy
boje buvo M. Seliokas, P. 
Raulinaitis, J. Giraitis. Pas
kutinėje 1974 metų valdyboje 
buvo iš Hartfordo A. Skar
džius, Connie Miller, Mary 
Batulevitz, J. Vasil, Nellie 
Palozie, Mille Bernet, P. 
Norvidas; iš Manchesterio A. 
Bujaučius, B. Lemežis, J. 
Bujaučius.

Įvyko linksmas parengi
mas. Teko pasimatyti pasku
tinį kartą su nariais, draugais 
ir pažįstamais. Draugystės 
užbaigime Jonas Vasil, buvęs 
ilgametis finansų raštininkas, 
buvo pagerbtas ir jam duota 
plaque.

Draugystės užbaigai pa- 
siunčiame $25 auką laikraš
čiui “Laisvei”.

Viena iš LSDD VALDYBOS

Mirė kovotojas
Detroitas. Mirė 68 metų 

amžiaus Nate Wesson, pa
žangus veikėjas, automobilių 
darbininkų unijos organizato
rius, kovojęs civiliniame kare 
Ispanijoj prieš fašistus, išlei
dęs poezijos knygą kovai 
prieš rasizmą, fašizmą, už 
socializmą.

LAIMĖJO STREIKĄ
Honolulu. 3,300 Hawajaus 

elektros darbininkų laimėjo 5 
savaičių streiką. Jie iškovojo 
30 mėnesių kontraktą su 
$1.04 į valandą algos pakėli
mu.

Administracija

Harold Stain. 1?42
Eddy Brown

Mirė smuikininkas ir buvęs 
WQXR radijo stoties muzi
kos programų vedėjas Eddy 
Brown 78 metų amžiaus.

Iš mažų dienų jis pradėjo 
muzikos mokytis. 9 metų 
amžiaus Vengrijos sostinėje 
Budapešte mokėsi, paskui St. 
Petersburge, Berlyne. Buvo 
pasauliniai pasižymėjęs muzi
kas.

Binghamton, N.Y.
Susitikau automobilio su

žeistą ir dabar pasveikusį 
Antaną Žolyną. Jis turėjo 
keletą savaičių vaikščioti laz- 
don pasiremdamas. Savu lai
ku Antanas buvo vaidintojas, 
daug veikė. Dabar įsigijo 
naują automobilį. Smagu ma
tyti pasveikusį Antaną.

Tėvų dieną mano duktė 
Viktorija nepamiršo manęs. 
Valgykloje skaniai pavaišino. 
Dalyvavo jos vyras Petras, 
duktė Sonia, sesutė ir teta 
Viktorija su vyru. Vakare į 
vasarnamį pakvietę savo bro
lį su 5 vaikais. Gerai pavaka- 
reniavom. Ačiū Viktorijai ųž 
tėvo pagerbimą ir dovaną, 
taip pat ačiū sūnui ir anūkei 
už dovanas.

Jonas Vaicekauskas

Niujorko Moterų Klubo piknike manome turėti svečių iš 
Lietuvos. Kviečiame visus atsilankyti. Tai bus: Jono ir 
Julijos Lazauskų sodyboje, 114-15 122 St., Ozone Park, 
N.Y. Pietūs bus duodami 1 vai. Valdyba

Jungtinių Amerikos Valsti
jų žemės ūkio darbininkai yra 
vieni iš labiausiai išnaudoja
mų žmonių grupė mūsų kraš
te. Priskaitoma virš 3 milijo
nai žemes ūkio darbininkų 
visoje JAV, jų yra beveik 
kiekvienoje valstijoje. Jie 
savo darbu maitina visą mūsų 
kraštą, bet patys iš savo 
uždarbio negali išmaitinti sa
ve ir savo šeimas. Štai faktai:

Vienos žemės ūkio darbi
ninko šeimos, susidedančios 
iš keturių asmenų, metinės 
įplaukos yra 3,170 (sulyg 
JAV agrikultūros depart- 
mento duomenų)

Jų amžius neilgas, siekia 
tik iki 49 metų (JAV gyven
tojų amžiaus ilgis apie 70 
metų)

Kūdikių ir nėščių moterų 
mirtingumas yra 125°/o aukš
tesnis, negu nacionalinis vi
durkis.

Mirtingumas nuo influen- 
zos ir plaučių uždegimo 
(pneumonia) yra 200% 
aukščiau.

Mirtingumas nuo įvairių 
nelaimių - akcidentu yra 
300% aukščiau

Per metus, 75,000 žemės 
ūkio darbininkai užsinuodija 
nuo mirtinių dujų, kurias 
purškia ant laukų, naikinti 
vabalus ir kitus parazitus.

800,000 vaikų, žemiau 16 
metų amžiaus, dirba laukuo
se.

Dažniausia, laukų darbinin
kai neturi išviečių ir švaraus 
vandens atsigerti.

Bendras žemės ūkio darbi
ninko mokslas siekia tik 
aštuonis metus liaudies mo
kyklos, daugelis dėl nuolati
nio darbo laukuose, neturi 
visiškai galimybių mokintis.

Per visą JAV kraštą, že
mes ūkio darbininkai kovoja 
dėl teisybės, žmogaus orumo, 
kilnumo ir asmens apsispren
dimo teises. Jie stengiasi 
sudaryti uniją, kuri pakeistų 
jų gyvenimo padėtį, t. y. 
išsiliuosuoti iš vargo ir prie
spaudos. Jų suorganizuota 
“United Farm Workers” uni
ja (UTW) yra ne vien darbo 
unija, bet ir visuomenine 
prasme unija.

Dabartiniu metu, žemės 
ūkio darbininkai kovoja dėl 
savo unijos ekzistencijos. 
Tūkstančiai darbininkų strei
kuoja vynuogių ir salotų 
laukuose. 6,000 darbininkų 
laikomi kalėjimuose, vien del 
to, kad kovoja už savo 
pilietines teises. Daugelis 
žmonių, kurie išreiškė prita
rimą - simpatizavimą strei
kuojantiems žemės ūkio dar
bininkams, taip pat sėdi 
kalėjimuose, jų tarpe kuni

gai, vienuolės ir kitų unijų 
nariai.

Cezar Chavez, Jungtinės' 
žemės ūkio darbininkų unijos 
(United Farm Workers - 
UFW) lyderis - prezidentas 
atšaukė pikietavimą Kalifor
nijoj ir Arizonoj, kad išvengti 
susirėmimų bei fizinių sužalo
jimų nuo policijos ir streik
laužių. Nors žemes ūkio 
darbininkų unija yra nusista
čiusi taikingu būdu kovoti už 
savo teises, tačiau daugelis 
jos narių, jų žmonos ir vaikai 
buvo brutališkai mušami poli
cijos, streiklaužių ir pasam
dytų chuliganų. Du unijos 
darbininkai, vienas arabas ir 
kitas “Chicano” (Amerikoje 
gimęs meksikietis), buvo už
mušti. Unija nusistatė kovoti 
visomis priemonėmis, kad tas 
poli-cijos smurtas prieš jų 
narius daugiau nepasikarto
tų.

Kad užbaigti smurtą ir 
laimėti teises, Cezar Chavez 
prašo JAV visuomenę ne
pirkti vynuogių ir salotų iš 
Kalifornijos ir Arizonos, pa
kol laukų darbininkai laimės 
kontraktus. Jis prašo JAV 
liaudies padėti žemės ūkio 
darbininkams, nes ju padėtis 
yra desperatiška!

t H. Feiferienė

Haverhill, Mass.
Birželio 7 d. mirė Juozas 

Sabaitis 88 metų amžiaus 
Quincy Nursing Home Brock
tone. Haverhille išgyveno 28 
metus, o paskui du metus 
gyveno Brocktone, kur atvy
ko iš Lietuvos, ten ir mirė. 
Palaidotas birž. 10 d. St. 
Patrick’s Cemetary Haver
hill. Laidotuvių apeigas atli
ko graborius Scatamochio. 
Palaidotas su bažnytinėmis 
apeigomis.

Jis buvo Haverhillio Lietu
vių Piliečių Gedimino klubo 
narys. Paliko brolio vaikas 
Adolph Sabaitis ir Mrs. Anna 
Surawice Bostone. Taipgi 
liko daug pažįstamų ir drau
gų. Laidotuvės buvo neskait
lingos. ;

Ilsėkis, Juozai, ramiai, o 
likusiems užuojauta.

Visokių piktadarysčių 
įvyksta labai daug. Jau baisu 
ir iš namų išeiti ne tik nakčia, 
bet ir dieną.

Birželio 7 d. nakčia du 
ginkluoti plėšikai įsilaužė į R. 
G. Whittier namus, Ayres 
village. Surišo vyrą ir žmoną, 
pasigrobė apie 5 šimtus dole
rių ir pabėgo.

Vyras ir žmona turėjo daug 
darbo, kol išsiliuosavo ir 
pranešė policijai.

Darbininkė

TARP
LIETUVIŲ.

Šiomis dienomis atvyko į 
JAV su grupe žurnalistų iš 
Tarybų Sąjungos “Tiesos” 
redaktorius Albertas Laurin- 
čiukas. Šią žinią rašant dar 
nebuvo progos pasikalbėti su 
Albertu, tad nedaug tegalime 
pasakyti apie jo misiją. Tiek 
žinome, kad Albertas bus 
mūsų apylinkėje New Yorke į 
pabaigą šios savaitės. Tikėki
me, kad bus proga susitikti 
su mielu draugu Laurinčiuku 
- o gal net ir Niujorko 
Lietusių Moterų Klubo pikni
ke.
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Teko trumpai pasikalbėti 
su Mildred Stensler, kuri su 
Viktoru Beckeriu grįžo iš 
viešnagės Lietuvoje viduryje 
šio mėnesio. Mildred pilna 
ūpo, gerai nusiteikusi, daug 
ką sako turinti papasakoti. 
Taip pat ir Viktoras gerame 
ūpe. Jam teko dainuoti Lietu
voje bent keletą kartų. Lau
kiame progos susitikti su jais 
abiem.

Gale šios savaitės laukiame 
grįžtant Antano Bimbos ir 
Artūro Petrikos. Tiksliai die
nos Antano grįžimo nežino
me, bet Artūras grįš penkta
dienį, birželio 28 d.

Būtų malonu pamatyti vi
sus sugrįžusius draugus Mo
terų Klubo pobūvyje.

☆

B. Salinaitei jau buvo pada
ryta operacija, bet kol kas ji 
labai skausmingam padėjime 
ir vargiai gali priimti lanky
tojus. Geriausia jai parašyti 
laiškutį bei bandyti telefonu 
sužinoti apie jos padėtį. Ra
šykite bei skambinkite seka
mai: Mrs. L. Sukaskas

Englewood Hospital
RoomC-515 

Englewood, N. J. 
Telefonas: 201-568-3400 - 
Extension 524.

Ieva Mizarienė

Iš garsiųjų 
Druskininkų
Šiuos keletą nuoširdžiausių 

sveikinimų visiems laisvie- 
čiams žodžių siunčiame birže
lio 16 d. Gaila, kad čia 
galėsime ilsėtis tik porą 
dienų. Mat, mūsų viešnagė 
Tarybų Lietuvoje jau dau
giau negu įpusėjusi, o dar 
tiek daug norime mūsų gim
tojo krašto pamatyti, juomi 
pasidžiaugti.

Į Druskininkus atvykome 
tiesiai iš Palangos. Per visą 
Lietuvą! Septynių—aštuonių 
valandų automobiliu kelionė. 
Apie 500 kilometrų kelionė. 
Bet nesigailime ją padarę.

Esame apsistoję naujutėlė
je, didžiulėje sanatorijoje 
“Lietuva”. Prieš aštuonerius 
metus jos dar nebuvo. Kaip 
visi Lietuvos miestai ir mies
teliai, taip ir šaunieji Druski
ninkai auga, auga!

Vakar buvome nepaprastai 
gražiame iš Vilniaus atvyku
sio ansamblio “Lietuva” duo
tame koncerte, suruoštame 
taipgi neseniai pastatytoje 
didelėje, labai gražioje salė
je. Tik su oru kol kas 
negalima labai džiaugtis - ir 
šaltokas, ir kartais palyja.

Rytoj grįžtame į Vilnių. 
Kelionėje aplankysime mūsų 
seną, sergantį veikėją Stepo
ną Večkį ir draugų Rojaus ir 
Vinco kapus. . . A. Bimba

New Yorkas. Harris poll 
skelbia, kad 52% piliečių norį 
Nixono impyčinimo.

NEW YORKO
NAUJIENOS

Igoras Moisejevas vadovauja 
tarybiniems šokėjams, kurie 
pildo programą Metropolita- 
no operos pastate per 5 
savaites. Vėliau gastroliuos 
po visą plačią šalį.

Unijų, civilinių teisių, baž
nyčių organizacijų atstovai 
aptarė nedarbo problemą. 
Reikalavo užtikrinti darbą 
visiems, nedarbą visai panai
kinti. Sudarė komitetą tam 
darbui tęsti.

Du jauni žydų teroristai M. 
Rein ir S. Sprin apkaltinti 
teismo už užpuolimą tarybi
nio diplomato G. M. Koseko- 
vo 1973 metų kovo 15 d.

□
Policija sugavo 20 iš Loty

nų Amerikos šalių nelegaliai 
čia atvykusių.

□
Bushwick rajone kilusiame 

gaisre namuose žuvo motina 
ir du maži vaikai, tėvas buvo 
sužeistas, kai jis bandė savo 
šeimą gelbėti.

□
New Yorko gyventojai mo

ka didžiausius valdiškus tak
sus.

□
Brooklyno detektyvas J. 

Ramirez trim šūviais užmušė 
savo žmoną. Sakoma, Rami
rez tuo metu buvęs girtas^—

French Hospital vakarinėje 
Manhattano dalyje turi alko
holikams gydyti skyrių, ku
riame šiuo metu yra 120 
alkoholikų.

□
Daugiau kaip 400 juodųjų 

jaunuolių Jamaikoję demon
struodami išdaužė daugelio 
baltųjų biznierių langų, kai 
teismas išteisino policistą 
Shea, nušovusį 10 metų neg
rą vaiką. Shea tvirtina, kad 
vaikas turėjęs revolverį, ku
rio niekas nesurado.

□
So. Jamaikoje F. Steel 

buvo kidnapinęs F. Kinslerį 
ir jo mažą dukrą. Policija 
privertė kidnaperį paleisti 
mergaitę, bet tėvas užmuš
tas. Kidnaperis 14 kartų 
pirmiau buvo areštuotas. At
rodo, protiniai nesveikas.

□
Brooklyne policistas Wm. 

Walker kaltinamas užmuši
mo negro studento John 
Brabham. Padėtas po $25,000 
kaucija. Rep.

LIEPOS KETVIRTOS 
DEMONSTRACIJA

Nacionalinis Susivienijimas 
kovai su rasistine ir politine 
priespauda organizuoja auto
busais kelionę į nacionalinę 
demonstraciją liepos 4 d. 
Raleigh, N. C. Kelionė į abi 
puses $30. Bušai išvyks lie- 
pod 3 d. 9 vai. vakare, grįš 
liepos 4 d. 5 vai. vakare. 
Galima rezervuoti vietą pa
skambinant 243—8555.

New Yorkas. Amerikos 
Tekstilės Darbininkų unija 
pasisakė už Nixono impyčini- 
mą. Savo tarimą pasiuntė 
visiems kongresmenams.
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PramogŲ Kalendorius
..... ................................ asa <
BIRŽELIO 30 D.

Niujorko Lietuvių Moterų 
Klubo piknikas J. J. Lazaus
kų sode, 114-15 - 122 St., So. 
Ozone Park, N.Y. Pradžia 1 
vai.

Liepos 14 d.
Pikniką ir pietus po stogu 

ruošia “Laisvės” direktorių 
taryba Laisvės salėje. Tiki
masi, kad tuo laiku jaū\bus 
sugrįžęs iš/Viešnagės Lietu
voje redaktorius A. Bimba ir 
sutiks su publika pasidalyti 
savo pirmaisiais įspūdžiais.

Rugpiučio 4 d.
Worcesterieciai rengia pik

niką “Laisvės” naudai - vi
siems gerai žinomoje vietoje ’ 
OLYMPIA e PARKE, 
Shrewsbury,. Mass.

Padėka
Staigiai miras mano myli

mam vyrui Petrui Siauriui, 
teko pergyventi didelę šird
gėlą. Tokiame momente, la
bai brangus yra paguodos 
žodis.

Dėkoju visiems už pareikš
tas užuojautas žodžiu, laiš
kais ir per spaudą. Širdingai 
dėkoju už gėlių puokštes, 
kuriomis buvo išreikšta graži 
pagarba velioniui.

Dėkoju Povilui Ventai ir 
Ievai Mizarienei už pasakytas 
atsisveikinimo kalbas šerme
ninėje ir kapuose. Nuošir
džiai įvertinu Helenos Feife- 
rienės išsamų laidotuvių ap
rašymą “Laisvėje”. Dėkui 
Adelei Rainienei už rūpestin
gą prielankumą.

Širdingai dėkoju Marytei 
Šalinskienei už malonų patar
navimą laidotuvių metu ir 
Vytautui Beleckiui už skaniai 
pagamintus pietus.

Reiškiu gilią padėką visiem 
atsilankiusiem į šermeninę 
atsisveikinti su velioniu ir 
palydėjusiem mano vyrą į 
kapus.
/ Liūdinti

Helen Siaurienė

Brooklyne mirė Ella Myer- 
scough 82 metų amžiaus, 
pasižymėjusi veikėja pažan
giajame judėjime. Jos vyras 
Tom mirė 1971 m.

Greetings 
from Palanga!
Second week of our stay in 

Lithuania has come to an 
end. We have been to many 
places and seen many things. 
Yesterday we visited a place 
where Antanas was born. 
The house wasn’t the same 
but the lake he enjoyed ih his 
boyhood was still there and 
the trees and fields. We also 
visited Antanas’ parents last 
resting places - and also his 
brothers. It was a very 
sentimental journey.

In the evening we partici
pated Šetekšnos collective 
farms 25th anniversary af
fair. It was wonderful and <
inspiring. Awards were gi
ven to best workers, pro
gram was good and every
thing else left a deep and 
lasting impression.

We are in Palanga for two 
days and then continue going 
from place to place.

Use




