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JAV moterys 
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Aidiečiai vyksta į Hartfordą 
Rojus Mizara

IEVA MIZARIENE
Lietuvių Literatūros Drau

gijos ekskursijų sąstatas jau 
beveik užpildytas. Liepos 
16-os grupė jau pilna. Dar 
yra keletas vietų birželio 
18-os ir rugpiūčio 20-osios 

■ grupėse, bet paskutinėm die
nom greit pildosi ir šios gru
pės. Patarčiau norintiems 
vykti, neatidėliojant užsisa
kyti vietas pas Robert J. 
Ellyn arba pas šiuos žodžius 
rašančią. n

Man ypatingai patiko “Vil
nies” redaktoriaus S. J. Jo- 
kubkos redakcijos praneši
mas “Vilnies” dalininkų suva
žiavimui. Jis pilnas optimiz
mo, žiūri į ateitį drąsiai! O 
mums kaip tik dabartiniu 
laiku stokoja tokio ūpo, vil
ties, ryžto.

Tūli draugai perdaug 
verkšlena dėl senatvės. 0 
reikia manyti, kol esame gy
vi, dirbkime. Kai jau negalė
sime, atsiras kiti, kurie tą 
taip svarbų mūsų darbą tęs 
toliau.

1 □
Čikagoje randasi trys pa

žangiųjų moterų klubai. Jie 
nutarė bendromis jėgomis 
siųsti birželio mėnesį delega
tę į Tarptautinį moterų suva
žiavimą Meksikoje. Puiku! 
Reikia tik pasakyti bravo 

į draugėms čikagietėms.
Taipgi džiugu skaityti, kad 

žymioji solistė ir visuomeninė 
veikėja Estelle Bogdan iš
rinkta ta delegate.

Jungtinėse Amerikos Val
stijose moterys sudaro dau
giau kaip pusę gyventojų, o 
darbo jėgos jos sudaro 40 
procentų. Bet, pagal pas
kiausius valdžios praneši
mus, moterys tesudaro vos 5- 
procentus advokatų, 3 pro
centus dantistų, 4 procentus 
architektų ir 1 procentą inži
nierių. Iš 35,501 didžiųjų or
laivių kompanijų vairuotojų, 
tėra vos 1 moteris.

Ką gi tas 40 procentas 
moterų dirba? Jų yra 2,638,- 
033 kompanijų viršininkų 

<> sekretorės, 2,064,228 moky
tojos, 920,612 rašomųjų ma
šinėlių darbininkės, 907,466 
maisto padavėjos, 807,359 
medicinos seselės, ir 1.1.

Taigi, pasilieka klausimas: 
a kieno pasaulis? Moterims ly

gios teisės toli gražu dar 
neatsiektos, bent mūsų šaly
je.

Vietnamo karas daug kai- 
' | navo mūsų šalies žmonėms, 

kaip gyvybe, taip ir pinigais.
Vietname, kuris randasi 

j 9,000 mylių nuo mūsų šalies, 
i virš 56,000 amerikiečių padė- 
| jo gyvastis, 303,000 buvo 
t sužeisti, virš milijonas viet

namiečių žuvo, praleista 141 
bilijonas dolerių, numesta 7 
inilijonai tonų bombų. Ir visa 
dėl karo, kuriame neturėjo
me jokios moralės teisės da
lyvauti.

į Sj sekmadienį New Yorko 
Aidiečiai ruošiasi vykti į Hart
fordo Laisvės Choro koncer
tą. Malonu, kad ryšiai tarp 

| mūsų menininkų taip glau- 
Bdūs.

Tikiu, kad hartfordiečiai 
turės sėkmingą pobūvį.

PAMINĖJO SPAUDOS 
DIENĄ

Vilnius, V. 5 [ELTA]. Gau
siai susirinkę į Respublikinės 
bibliotekos salę, laikraščių, 
televizijos ir radijo žurnalis
tai, spaudos aktyvistai šian
dien iškilmingai paminėjo 
Spaudos dieną.

Susirinkimą pradėjo Lietu
vos TSR Žurnalistų sąjungos 
valdybos pirmininkas, “Tie
sos” laikraščio redaktorius A. 
Laurinčiukas.

Pranešimą, skirtą Spaudos 
dienai, padarė Lietuvos KP 
CK propagandos ir agitacijos 
skyriaus vedėjas J. Kuolelis. 
Jis pažymėjo didelį žurnalis-' 
tų vaidmenį, mobilizuojant 
darbo žmones už partijos ir 
vyriausybės nutarimų įgy
vendinimą, kovojant už de
vintojo penkmečio užduočių 
vykdymą.

Lietuvos TSR Žurnalistų 
sąjungos valdybos narys, So
cialistinio Darbo Didvyris J. 
Paleckis įteikė 1975 metų V. 
Mickevičiaus-Kapsuko pre
mijas “Literatūros ir meno” 
savaitraščio redaktoriui O. 
Aleksai, “Valstiečių laikraš
čio” korespondentui K. Greb- 
likui. "Tiesos” laikraščio re
daktoriaus pavaduotojui A. 
Stankevičiui, Lietuvos TSR 
Valstybinio televizijos ir ra
dijo komiteto Kauno redakci
jos darbuotojams V. Dovy
daičiui, J. Kundrotui, Z. La
pinskui.

Panevėžio “Ekrano” ga
myklos premija už organiza
cinį darbą, nušviečiant socia
listinį lenktyniavimą, paskir
ta “Panevėžio tiesos” laikraš
čio redaktoriui A. Dageliui.

“Komunisto” žurnalo sky
riaus vedėjas R. Cemnolons- 
kis už straipsnius žemės ūkio 
kompleksų statybos klausi
mais pelnė Kėdainių rajono 
“Rytų aušros” kolūkio premi
ja..

Ukmergės rajono laikraščio 
“Gimtoji žemė” redaktorius 
J. Petronis už straipsnius 
apie žemdirbių socialistinį 
lenktyniavimą pažymėtas 
TSRS Žurnalistų sąjungos 
premija.

Spaudos dienos proga už 
gerą darbą ir aktyvią visuo
meninę veiklą grupė Lietu
vos KP CK leidyklos darbuo
tojų apdovanoti respublikos 
Žurnalistų sąjungos valdybos 
Garbės raštais.

Apdovanotųjų vardu kalbė
jo “Tiesos” laikraščio redak
toriaus pavaduotojas A. 
Stankevičius.

Respublikinėje bibliotekoje 
surengta spaudos leidinių pa
roda, skirta tarybinės liau
dies Pergalės Didžiajame Tė
vynės kare 30-mečiui. Jos 
stendai pasakoja apie plačią 
respublikos žurnalistų veiklą.

Parodą atidarė “Komunis
to” žurnalo vyriausiasis re
daktorius G. Zimanas.

kambodijai primeta
JAV LAIVO PAGROBIMĄ

Prezidentas Ford sušaukė 
specialų nacionalės apsaugos 
komiteto, susirinkimą kai bu
vo pranešta, kad Kambodija 
pagrobė Amerikos laivą.

Atrodo, kad tai gali būti 
kitas toks incidentas kaip 
Tonkino gulfo 1964 metais, 
kada prezidentas Johnsonas 
pavartojo kaip tik tokią klas
tą, pradėt bombarduoti Viet
namą.

Gegužės 15 d. man ypatin
gai svarbi, prisimintina die
na. Tą dieną ilgametis “Lais
vės” redaktorius Rojus Miza- 
ra, būtų sulaukęs 80 metų 
amžiaus. Deja, jis jau išsisky-, 
ręs iš mūsų tarpo nuo 1967 m. 
rugsėjo 23 d.

Senatorius McGovern Kuboje

Senatorius George McGovern su žmona Havanos aerouoste

Demokratų Partijos sena
torius George McGovern (iš 
So. Dakota), buvęs Demo
kratų Partijos kandidatas 
praeitais prezidentiniais rin
kimais, kviečiamas Kubos 
valdžios nuvyko į Kubą. Jį 
pasitiko Jose Marti aerouoste 
Jesus Montane Oropesa. Ku
bos Komunistų Partijos Cen 
tro Komiteto narys.

McGovern žurnalistams 
pranešė, kad jis atvyko neofi
cialiai; nori sužinoti daugiau 
apie socialistinę Kubą. Jis 
sakė: “Aš neturiu galimybės 
nuimt uždėtą “embargo” 
prieš jūsų šalį, bet, mano 
manymu, atvira priekyba 
eitų į naudą abiem šalim. Aš

Kultūros židiniai 
Lazdijų rajone

Seirijuose atidaryti nauji 
kultūros rūmai su 400 vietų 
sale, repeticijų kambariais. 
Naujose patalpose įsikūrė ir 
biblioteka.

Dailius kultūros namus ga
vo Leipalingio gyventojai. 
Juose žmones taip pat džiugi
na erdvi salė, gražiai įrengti 
saviveiklininkų kambariai.

JAV-TSRS KARINIAI LAIVAI 
PASIKEIČIA VIZITAIS

Boston, Mass. - Į Bostoną 
atplaukė du Tarybų Sąjungos 
kariniai laivai, o tuo pat laiku 
į Leningradą nuplaukė du 
JAV kariniai laivai. Tai pir
mas toks pasikeitimas 30 me
tų laikotarpyje.

Šie vizitai pažymi 30 metų 
sukaktį nuo fašizmo pervers
mo ir taip pat vaizduoja ryžtą 
pasiekti detentę.

Anksti, gegužės 12 d., Bos
tone prasidėjo ceremonijos. 
JAV nacionalinė sargyba 
priėmė Tarybinius laivus pa

JAV karo laivas Leningrade

seniai jaučiau, kad mums rei
kia kreipti dėmesį į JAV-Ku- 
bos santykius. Aš taipgi no
riu arčiau susipažinti su jūsų 
valdžia ir ekonomine siste-M ma .

McGoverno kelionė baigėsi 
ta pačią dieną, kai taip vadi
namas Amerikos valstybių 
organizacijų dešimties dienų 
susirinkimas prasidėjo Wa
shingtone tartis nuimti em
bargo prieš Kubą.

McGovern jau trečias JAV 
senatorius, kuris apsilankė 
Kuboje. Praėjusį rugsėjo mė
nesį senatoriai Jacob Javits 
ir Claiborne Pell buvo Kuboje 
ir kalbėjosi su premjerių Fi
del Castro ir kitais Kubos 
aukštaisiais pareigūnais.

Įkurtuvės miesto pakraštyje
Jaukiame pušyno prie

globstyje, Kazlų Rūdos pa
krašty, įsikūrė 60 vietų ligo
ninė ir naujutėlė poliklinika, 
kuri gali per pamainą aptar
nauti pustrečio šimto pacien
tų. Poliklinikoje įrengti fiziote
rapijos, gydomosios mankš
tos, rentgeno, stomatologi
niai kabinetai, gydomosios 
vonios su povandeniniu ma
sažu.

garbos saliutais, jiems įplau
kiant į Bostono uostą.

Priėmime dalyvavo Tarybų 
Sąjungos ambasadorius į 
JAV Anatoly F. Dobrynin. 
Laivų Admirolas Kalinin, 
duodamas interviu JAV 
spaudos reporteriams, prisi
minė Tarybų Sąjungos ir 
Amerikos kooperaciją Pasau
linio Karo metu ir pareiškė 
viltį, kad būtų geresni santy
kiai tarp abiejų šalių.

Tarybiniai laivai, Boiki ir 
Zhguchi, gale šios savaitės

TEATRO MENUO
ŠILUTĖJE

Šilutė. - Liaudies dramos 
teatras parodė M. Gorkio 
keturių veiksmų scenas “Sau
lės vaikai”. Šiuo spektakliu 
rajone prasidėjo tradicinis 
teatro meno propagavimo 
mėnuo.

Spektaklyje vaidina teatro 
veteranai, respublikos meno 
saviveiklos žymūnai T. Ser- 
ko, T. Jokūbavičius, M. Cho- 
mičienė ir kiti. Vienam iš 
pagrindinių vaidmenų - Bori
so Cepurnojaus - buvo pa
kviestas Kauno dramos teat
ro aktorius A. Kybartas.

Šilutės liaudies dramos 
teatras šį mėnesį taip pat 
parodys I. Štoko “Dieviškąją 
komediją”, G. Mamlino pjesę 
“Ei, drauguži, sveikas”, J. 
Marcinkevičiaus “Seku, seku 
pasaką” ir Dž. Osborno “At
sigręžk rūstybėje”.

Reakcionierių 
vadas

Buvęs aktorius ir Californi- 
jos gubernatorius Ronald 
Reagan republikonų konven
cijoje ruošiasi kontestuoti 
prezidento Fordo kandidatū
rą į prezidentus. Jis pats nori 
būti kandidatu. Jis atstovau
ja konservatyviškoms reakci
nėms jėgoms.

Ronald Reagan

išvyks namo. Manoma, kad 
per tą laiką amerikiečiams 
bus galima apžiūrėti laivus iš 
arčiau.

♦ * *

Leningradas - Tą pačią die
ną, gegužės 12, į Leningradą 
atvyko du JAV kariniai laivai 
— Tattnall ir Leahy. Jie buvo 
sutikti Neva upės žiotyse ir 
ten bus iki savaitės pabaigos. 
Jie taipgi buvo saliutojami, 
orchestrų priimti Tarybų Są
jungos ir Amerikos himnais.

Didžiosios Pergalės garbei

Prisimenam 1944 m., kai j Gedimino kalną 
įkelta Raudona vėliava..

Kaunas, gegužės 7 d. į 
Istorinį muziejų gausiai susi
rinko Didžiojo Tėvynės karo 
ir partizaninio judėjimo Lie
tuvoje dalyviai, partiniai ir 
tarybiniai darbuotojai, darbo 
žmonių kolektyvų, jaunimo 
atstovai. Čia iškilmingai ati
daryta paroda “Nemirtingas 
tarybinės liaudies žygdar
bis”.

Pergalės trisdešimtmečiui 
skirtoje ekspozicijoje pateik
tos retos kovinės šlovės relik
vijos: dokumentai, nuotrau
kos, karo laikotarpio leidi
niai, asmeniniai karių daik
tai. Lankytojų dėmesį pa
traukia saulėje išblukusi 
TSRS Valstybinės sienos gy
nėjo, buvusio pasienio užkar
dos leitenanto A. Arciševskio 
palaidinė, Tarybų Sąjungos 
Didvyrio H. Borisos laikinas 
pažymėjimas apie jo tarnybą 
motorizuotame šaulių pulke, 
partizanų būrio “Mirtis oku
pantams” įsakymų knyga, 
Argentinos lietuvių emigran
tų išleistas ženklelis Stalin
grado mūšio atminimui ir kt.

Klaipėda. Čia įvyko Lietu
vos KP miesto komiteto ir 
miesto Darbo žmonių deputa
tų tarybos iškilmingas posė
dis, skirtas tarybinės liaudies 
Pergalės Didžiajame Tėvy
nės kare 30-mečiui paminėti.

Iškilmingą posėdį pradėjo 
Klaipėdos vykdomojo komi
teto pirmininkas A. Žalys. 
Pranešimą apie istorinės Per
galės prieš fašistinę Vokietiją 
reikšmę, apie klaipėdiečių 
darbo dovanas šiai įžymiai 
datai padarė Lietuvos KP 
miesto komiteto pirmasis 
sekretorius J. Gureckas.

MOKSLINIS CENTRAS 
HANOJUJE

Vietnamo Demokratinės Respub
likos sostinėje Hanojuje, talkinin
kaujant TSRS Mokslų akademijai, 
statomas kompleksinis mokslinių 
tyrimų institutas, čia dirbs fizikai, 
geologai, geografai ir biologai.

Giliausia užuojauta
Mirus

Kaži II ierui Juškai
LIETUVOJE

Reiškiame gilią užuojautą jo dukrelei Nelei Ventie- 
nei, mūsų bendradarbei, “Laisvės” direktorių narei, ir 
jos šeimai bei artimiesiems.

v “LAISVES” KOLEKTYVAS

Mirė

ABRAM HSGNER

Abram Fischer, 67 metų 
amžiaus, buvo Pietų Afrikos 
komunistų partijos vadas. Jis 
mirė Johannesburge būda
mas namų arešte.

Fischer visą savo gyvenimą 
pašventė kovodamas prieš fa
šistinio režimo Pietų Afrikoje 
rasistinio nusistatymo bruta- 
liškumą. Jis buvo baltas, 
bet kovojo bendrai su juodais 
draugais, tikslu panaikinti 
racismą ir apartheidą visoje 
Afrikoje.

Jis buvo uolus marksistas- 
leninistas. Henry Winston, 
JAV komunistų partijos, na- 
cionalis pirmininkas, pasakė: 
“Draugas Abram Fischer bu
vo tikrai didelis revoliucio- 
nierius-vadas šioje eroje”.

VĖLIAVA—KAUNO 
AUTOMOBILISTŲ 
MOKYKLAI

SDAALR Kauno automobilistų 
mokykla pripažinta 1974 metų 
tarprespublikinio socialistinio 
lenktyniavimo nugalėtoja. Už 
nuopelnus, patriotiškai auklėjant 
jaunąją kartą, gerą mokymo pro
ceso organizavimą, mokyklai pa
skirta Pabaltijo karinės apygar
dos pereinamoji Raudonoji vėlia> 
va
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Nuodinga propaganda prasidėjo
Nė valandėlei nereikia įsivaizduoti, kad istorinę pergalę 

laimėjusios Kambodijos ir Pietų Vietnamo liaudys bus 
paliktos ramybėje atstatyti savo sugriautus kraštus ir kurti 
naują gyvenimą be išnaudotojų ir parazitų. Mūsų buržuazi
nė reakcinė spauda jau pradėjo piktą nuodijimo propagandą 
prieš Kambodijos liaudį. Antai, gegužės 6 dienos “The New 
York Times” pirmajame puslapyje skaitome iš Washington© 
korespondenciją tokia antrašte: “Jungtinės Valstijos tiki, 
kad pergalėtojai tuština Kambodijos miestus. Tikima, kad 
sostinė ir du kiti miestai beveik ištuštinti-apleisti. Rapor
tuojama 80 nužudymų”.

Korespondencijoje sakoma, kad “Kambodijos komunistai 
faktinai visus Phnom Penh gyventojus prievarta evakavo 
tuoj po paėmimo į savo rankas galios praeitą mėnesį”. Taip 
pat, girdi, “padaryta mažiausia su kitais dviem miestais - 
Kornpong Chnang ir Siem Reap”. Vadinasi, Kambodijos 
komunistai, kurie nuo dabar vadovaus savo kraštui, yra 
tikri barbarai. Jie netik savo žmones žudo, bet net miestus 
tuština, naikina. Be to, jie yra tokie ignorantai, kad nežino, 
jog moderniško, civilizuoto gyvenimo širdis yra miestai. 
Miestuose pramonė, mokslo, apšvietos, kultūros įstaigos. 
Be žmonių nebus tų įstaigų, nebus civilizacijos. Kambodijos 
komunistai, kurie laimėjo tą istorinę pergalę, nė to nežino!

Žinoma, giliau galvojantis amerikietis tokiomis nesąmonė
mis nepatikės. Bet Šios piktos propagandos, šių melų 
šinkoriai žino, kad yra žmonių, kurie absurdiškiausią melą, 
reakcinės spaudos, ypač tokių stambių laikraščių, kaip “The 
New York Times”, paskelbtą palaikys už gryną pinigą.

Beje, šitą biaurų melą apie kombodijiečius prezidentas 
savo spaudos konferencijoj tos pačios gegužės 6-sios vakare 
dar pazalatijo, dar pabaisino, milijonams Amerikos ir 
pasaulio žmonių, kurie klausėsi televizijoje ir per radiją jo 
atsakymų į korespondentų-reporterių klausimus, pareikš
damas, kad jis esąs per Amerikos žvalgybą tikrai sužinojęs, 
jog Kambodijos komunistai ne tik tuoj paskerdę nuo 80 iki 
90 buvusių valdininkų, bet nužudę ir jų žmonas!

Atsiminkime, kad taip pasakė arba užtikrino ne koks 
pablūdėlis, ne koks nors gatvinis pašlemėkis, bet Amerikos 
prezidentas Fordas! Negalima nė įsivaizduoti, kad daug 
žmonių Amerikoje ir užsieniuose šiam melui patikės!

Ponas Prezidentas ieško kvailių
Praeitą savaitę įvykusioje spaudos konferencijoje prezi

dentas Fordas buvo paklaustas, kuomi jis pateisina savo 
politiką Vietnamo pabėgėlių klausimu. Jam buvo nurodyta, 
kad kai šiandien mes jau ir taip turime apie devynis 
milijonus bedarbių, kur išrokavimas jų gretas dar didinti 
vietnamiečiais?! Didelė Amerikos žmonių dauguma tokiai 
politikai yra priešingi.

Prezidento atsakymas buvo toks: Tokių pabėgėlių iš 
Vietnamo mes turime apie 120,000. Iš jų daugiau kaip 60 
procentų yra vaikai. Jiems čia darbo ieškoti nereikės. Tik 
apie 35,000 yra suaugę vyrai ir moterys. Tik juos teks 
aprūpinti darbais. Tokiam milžiniškam kraštui, kaip mūsų 
Amerika, neturėtų būti jokios problemos. . „ Bet moraliniai 
mes laimėsime labai daug. Juk šitie žmonės yra mūsų 
bičiuliai.

Bet vėliau jis buvo paklaustas, kaip su jo ir kitų 
pranašyste, kad, jeigu Pietų Vietname laimės komunistai, 
tai jie tuoj suruoš tokią “kraujo pirtį” (“bloodbath”), kokios 
pasaulis dar nebuvo matęs? Dabar apie tai nieko nesigir
di. . .

Prezidentas atsakė: Kad tokios “kraujo pirties” pavojus 
buvo geriausiu įrodymu, kad turime pabėgusių nuo komu
nistų 120,000 žmonių. Jie bijojo būti nužudytais!

Ponas prezidentas pamiršo, ką jis sakė prieš kelias 
minutes. Jis pamiršo, kad jis sakė, kad iš tų pabėgėlių 
daugiau kaip 60 procentų yra vaikučiai. Ir vaikai bijojo būti 
nužudytais, ir dėl to bėgo?! ■ ■

Švelniausia pasakius, mūsų prezidentas ieško kvailių, 
kurie jo šiuo metu tikėtų. Jis turėtų gėdytis taip šmeižti 
išsilaisvinusią Pietų Vietnamo liaudį. Ji niekam panašiu 
žudymu negrūmojo ir, paėmus valdžią į savo rankas, nieko 
nežudė.

Tik maža saujelė pabėgėlių bėgo, kad jautėsi nusikaltę 
savo tautai ir bijojo, kad už tai reikės atsiskaityti liaudies 
teisme. Dauguma bėgo amerikiečių propogandos paveikti ir 
suvilioti.

Troškimas Tvirta Taika
Vilnius, V. 7. Keturias die

nas Tarybų Lietuvoje svečia
vosi Austrijos, Graikijos, 
Kipro, Maltos ir Olandijos 
profsąjungų delegacijos.

Užsienio profsąjungų atsto
vai buvo priimti Lietuvos 
TSR Aukščiausiosios Tary
bos Prezidiumfe.

Svečiai susitiko su Lietu
vos KP CK biuro nariu, Res
publikinės profesinių sąjungų 
tarybos pirmininku K. Mac
kevičiumi, profsąjungų akty
vu.

Prieš išvykstant svečiams 
iš respublikos, su jais kalbė
josi ELTOS korespondentas.

— Mūsų šalis pergyvena 
sunkią ekonominę krizę, - 
pasakė ELTOS koresponden
tui Austrijos profsąjungų at
stovas Jozefas Klapfas. 
Daugelis žmonių neturi darbo 
ir nežino, kada jį gaus. Prof

Canada, Lat. Amer., per year, $10.00 
Canada, Lat. Amer. 6 months $5.50 
Foreign countries, per year, 112.00 
Foreign countries, 6 months, $6.50

sąjungos veda nelengvą kovą 
su darbdaviais, plečia judėji
mą už socialines permainas, 
už taiką. Šiomis dienomis, kai 
plačiai pažymimas Pergalės 
prieš fašizmą 30-metis, mes 
reiškiame didelį dėkingumą 
Tarybinei Armijai išvaduoto
jai, kartu su jumis minime šią 
istorinę sukaktį.

Graikijos profsąjunginio ju
dėjimo atstovas Joanis Epi- 
tropu pažymėjo, kad Graiki
jos darbo žmonėms didžiulė 
paspirtis kovoje už demokra
tines laisves buvo ir yra 
Tarybų Sąjungos tautų lai
mėjimai. TSRS taikinga už
sienio politika įkvepia pa
prastus graikus aktyviai ko
voti už savo teises, žadina 
geresnio rytojaus viltį.

Užsienio šalių profsąjungų 
pasiuntiniai šiandien išvyko į 
Maskvą. ELTA
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Kas ką rašo ir sako
UŽPUOLĖ V. ZALATORIŲ

“Naujienų” redaktorius ve
damajam užpuolė V. Zalato
rių, kam jo mintis persispau- 
dino “Vilnis”, kam jis davė 
interviu “Gimtojo Krašto” re
dakcijai, o svarbiausia, kam 
jis su šeima vyko į Lietuvą ir 
jos neprakeikia.

Per “Vienybę” Zalatorius 
gerai atsikerta:

“Viešnagė Lietuvoje”
Šio skyrelio redaktoriui te

ko per praėjusias Kalėdų 
šventes ir Naujuosius Metus 
pabuvoti Lietuvoje. Reikia 
tikėtis, kad skaitytojams tas 
išeis tik į naudą, nes žinios 
apie Lietuvą dabar turėtų 
būti dar tikslesnės, dar gy
vesnės. Tų pačių skaitytojų 
labui reikia pasakyti, kad 
autorius rado Lietuvą maž
daug tokią, kokia ji šiame 
puslapyje jau keletą metų 
yra vaizduojama.

Beje ši jo viešnagė susilau
kė nemaža dėmesio Amerikos 
lietuvių tarpe. Chicagos Nau
jienos balandžio 1 d.(!) pasky
rė jai net vedamąjį. Deja, tas 
vedamasis veda skaitytojus 
ne į tiesos pažinimą, bet į 
melo klampynę. Įprastu nau- 
jienišku žongliravimu ten 
įtaigojama, kad jūsų redakto
rius pradėjo bendradarbiauti 
Vilnyje, kad jis neva kažkada 
sakęs vedamojo autoriui, jog 
“komunistu jis niekad būti 
negalėtų, bet gyvenimas kaž
kaip jį stumia į komunistų 
glėbį”.

Toliau tvirtinama, kad Za
latoriai “buvo priversti dėko
ti” už savo viešnagę ir klau
siama, iš kur giminės be 
valdininkų pagalbos gavo 
“gėlyčių”. Kaltina Zalatorių, 
kodėl jis nepasiteiravo. . .

Zalatorius Vilnyje neben
dradarbiavo ir nebendradar
biauja. Su vedamojo autoriu
mi jis niekad jokių pokalbių 
nėra vedęs ir ne tik jam, o 
stačiai niekam nėra sakęs, 
kad gyvenimas “jį stumia į 
komunistų glėbį”.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••e*

TRUMPOS PASTABOS
Gegužės devintos dienos 

beveik pusė didlapio “The 
New York Times” užpildyta 
biauria propaganda prieš išsi
laisvinusią Kambodijos liau
dį. Sakoma ir kartojama, kad 
naujoji komunistų įsteigta 
valdžia miestus ištuštino, jų 
gyventojus be jokios išim
ties, net invalidus, net ligo
nius iš ligoninių, net mažus 
vaikus, jėga išgrūdę į kaimus 
tapti žemdirbiais-valstiečiais. 
Daugelis jų neatlaikė ir kely
je mirė. . . .

Bet ant rytojaus, gegužės 
10-tą, skaitome pranešimą, 
per Bangkoko radiją, kad 
Kambodijos komunistinė val
džia išleido į gyventojus ug
ningą atsišaukimą su ragini
mu atstatyti apgriautus 
miestus ir sugriautą pramo
nę. Atsišaukime sakoma, kad 
turčiai, reakcininkai, senojo 
režimo šalininkai, amerikie
čių kolaboratariai, bėgdami, 
bei senojo režimo sumuštos 
besitraukdamos armijos, vis
ką naikino, viską plėšė, viską 
griovė.

Tai matote, kaip iš tikrųjų 
buvo, kas pasirodė tikraisiais 
griovikais ir naikintojais.

* * *
Amerikai verkiant reikia 

naujo himno. Dabartinis him
nas niekam dėtas. Jo meliodi- 
ja sunki, netikus. Niekas da
bartinio himno “The Star 
Spangled Banner” nenori dai- 
nuoti-giedoti. Jis giedamas 
tik iš prievartos.

Daug kas taip galvoja, bet 
lyg ir nedrįsta viešai apie tai 
kalbėti. Tik Carl Scovel vie
šai prabilo žurnale “Atlan
tic”. Esą ir pasiūlymų naujam 
himnui. Tarp kitų, siūloma 
populiari, labai plačiai dai
nuojama daina “This Land is 
Your Land” (lietuviškai - “Ši 
žemė yra jūsų žemė”, arba 
“Ši šalis yra jūsų šalis”).

Bet Scovel siūlo, kad Kong
resas paskelbtų sukūrimui 
himno konkursą ir duotų tam 
net dešimt metų laiko. Būtų

Kuriam aiškintis?
Zalatorių niekas “nevertė” 

už viešnagę dėkoti, bet taip 
jau juos tėvai ir mokytojai 
auklėjo, taip jau tuose kraš
tuose, kur jie gimė, augo, 
subrendo ir gyvena, įprasta 
(ko gero net visam pasauly
je!) . padėkoti šeimininkams 
už svetingumą.

Kai dėl “gėlyčių”, tai imk ir 
pataikyk man! Paprastai gi, 
gaudamas gėlių neklausi, kur 
pirkai? Bet Zalatorius smal
sus. Ėmė ir pasiteiravo pas 
savo giminaičius. Tie paaiški
no, kad yra Vilniuje gėlių 
parduotuvė, kur gruodžio 
mėn. buvo pardavinėjami 
gvaizdikai po pusantro rublio 
už vieną. Ten jie jų ir gavo. 
Specialaus leidimo ar pažin
čių nereikėjo.

Tai va, ką Naujienų veda
masis norėjo pasakyti! O gal 
tai buvo tik pirmojo balan
džio pokštas? Tik kad šiam 
laikraščiui pirmas balandis 
ištisus metus!

Apie žmogų, kuris stovi už 
šio Naujienų vedamojo, Pa
saulio lietuvis, gruodžio mėn. 
štai ką rašė:

. . .dvigubas herojus”, ku
ris 1929 m. gegužės 6 kartu 
su kitais dviem savo bendra
darbiais surengė atentatą 
prieš nepriklausomos Lietu
vos min. pirm. Augustiną 
Voldemarą, vėliau stojo sava
noriu į tarptautinę komunistų 
brigadą ir jos eilėse kovojo 
prieš Ispanijos gen. Franką, 
o atvykęs į JAV, dabar savo 
laikrašty visus moko “lietu
viško patriotizmo”.

Naujienų vedamojo pra
džioje yra dėstoma, kaip Za
latorius atvažiavo į Ameriką. 
Gal vedamojo autorius teik
tųsi atskleisti daug įdomesnį 
klausimą, būtent, kaip minė
tasis “herojus” pateko į šį 
kraštą, kuriam jis ir jo laik
raštis visa savo dvasia yra 
svetimi. ...” 

įdomus konkursas. Daug “uk- 
vatninkų”, beabejo, atsiras
tų.

Dabartinio himno istorija 
yra tokia. Jo žodžių autorius 
yra Francis Scott Key. Jie 
sukurti tuoj po nepavykusių 
Anglijos laivyno pastangų 
bombardavimų 1814 metais 
sunaikinti šios šalies Fort 
McHenry. Jam melodija pasi
skolinta ir pritaikyta Anglijo
je 18-tam šimtmetyje gir
tuoklių dainuojamos dainos 
“To Anacreon in Heaven” 
melodija. Ir tik 1931 m. kovo 
3 dieną Senatas nutarė ir 
prezidentas Hooveris patvir
tino “The Star Spangled Ban
ner” padaryti šios šalies ofi
cialiu himnu. Per 155 metus 
Amerika neturėjo oficialaus 
himno. . .

♦ * *

Kalbėkime, kaip norime, 
apie Alabamos gubernatorių 
Henry Wallace, bet neturime 
teisės jam primesti veidmai
niavimo. Jis yra rasistas ir 

fašistas. Jis neslepia savo 
nusistatymo. Jis dabar atvi
rai ir garsiai pareiškė, kad 
mūsų Amerika kare buvusi 
klaidingoje pusėje. Ji turėju
si būti su Vokietija prieš 
Tarybų Sąjungą. Pasaulis, 
girdi, šiandien būtų laimin
gas, jeigu karą būtų laimėjusi 
Vokietija.

♦ ♦ ♦
Gali būti visai nebetoli die

na, kada mūsų vyriausybė 
bandys pakartoti Vietnamo 
istoriją Korėjoje. Preziden
tas Fordas jau pagrūmojo 
Šiaurės Korėjai, kad, jeigu ji 
nors pirštą pajudintų prieš 
Pietų Korėjos Parko vado
vaujamą fašistinį režimą, 
Amerika visa savo militarine 
galybe stotų jį ginti.

Pietų Korėjoje prieš Parko 
režimą seniai eina partizani
nis judėjimas. Už jį vyriausy
bė kaltina Šiaurės Korėjos 
komunistinę vadovybę. Ly
giai taip už Pietų Vietnamo 
darbo liaudies kovas kaltino 
Šiaurės Vietnamo vyriausybę 
ir šią šalį įtraukė į tą vieną 
žmonijos istorijoje kruvi
niausią aventūrą.

♦ * *
Labai teisingai Pietų Viet

namo vadovybė reikalauja, 
kad tūkstančiai visaip su- 
graibstytų vaikų būtų sugrą
žinti į gimtąjį kraštą. To 
reikalauja ne tik teisingu
mas, bet ir paprasčiausias 
žmoniškumas. To reikalauja 
vietnamiečių tautos intere
sai.

To dar neužteks. Kaip su 
sugriauto krašto atstatymu? 
Per virš dešimt metų ne
kviesti amerikiečiai milžiniš
komis armijomis ir moderniš- 
kiausiais karo ginklais naiki
no ir niokojo tą tolimą nelai
mingą niekuo jiems nenusi
kaltusi kraštą. Tuo tarpu 
vietnamiečiai nei vienos bom
bos nenumetė. Nei vieno pa
stato nesugriovė mūsų Ame
rikoje.

Amerika dabar turėtų pri
sidėti prie Pietų Vietnamo 
atstatymo.

* ♦ ♦

SVARBIOS ISTORINĖS 
DATOS

1950 metų liepos mėnesį 
prezidentas Harry S. Tru
man pasiuntė į Vietnamą pir
muosius militarinius Ameri
kos patarėjus padėti prancū
zams kolonistams atsilaikyti 
prieš Minh vadovaujamus 
vietnamiečius.

1955 m. liepos mėnesį 
Jungtinių Valstijų patarėjai 
pradeda lavinti Saigono reži
mo armiją prieš komunistų 
vadovaujamą liaudies kovą 
už išsilaisvinimą.

1961 m. gruodžio mėnesį 
pirmas amerikietis kareivis 
krinta amerikinio imperializ
mo agresijos Vietname auka.

1964 m. rugpiūčio mėnesį 
Amerikos militaristai sugal
voja ir paskelbia provokaciją, 
kad būk Tonkino įlankoje 
Šiaurės Vietnamo submari- 
nąs padaręs užpuolimą ant 
Jungtinių Valstijų karo laivo. 
Prezidentas Johnsonas reika
lauja ir Kongresas suteikia 
jam teisę ir galią panaudoti 
karines jėgas Vietname “ap
gynimui mūsų interesų”. 
Įvyksta pirmoji Amerikos ka
ro lėktuvų ataka prieš Šiau
rės Vietnamą.

1965 m. gegužės mėnesį 
pirmas Amerikos armijos ka
rinis vienetas pribūna į Viet
namą.

' 1969 m. balandžio mėnesį 
Jungtinių Valstijų karinės jė
gos pasiekia 543,000.

1969 m. liepos mėnesį pra
dedama taip vadinama Viet
namo karo vietnamizacija, tai 
yra - Amerikos karininkai 
pradeda rekriutuoti pačius 
vietnamiečius ir organizuoti 
ir ginkluoti Pietų Vietnamo 
armiją. Ir tuo pačiu tarpu 
prasideda ir eina Amerikos 
ginkluotų jėgų Vietname ma- 
žinimas-ištraukimas.

1973 m. sausio mėnesį Pa
ryžiuje pasirašoma paliaubų 
(mūšių nutraukimo) sutartis. 
Tuo pačiu laiku eina ameri
kiečių karo belaisvių paleidi
mas ir grįžimas.

1975 m. balandžio mėnesį 
baigiasi visų amerikiečių eva- 
kuavimas iš Pietų Vietnamo.

* * *
» Šio beprotiško, nepateisi

namo, kriminališko karo 
mums amerikiečiams kaina - 
50,000 jaunų vyrų užmuštų, 
900 dingusių be žinios karo 
laukuose, ir grynais pinigais 
150 bilijonų dolerių. Be to, 
niekur neskelbiama, kiek šia
me kare buvo amerikiečių 
sužeista bei padaryta amži
nais invalidais.

Beje, kai pagaliau 1969 m. 
pabaigoje Amerikos ginkluo
tos jėgos buvo iš Pietų Viet
namo ištrauktos, Saigono fa
šistinio režimo amerikiečių 
paruošta ir moderniškiausiais 
Amerikos ginklais apginkluo
ta armija susidėjo iš 1,100,- 
000 kareivių. Bet ir ji negalė
jo atsilaikyti prieš Vietnamo 
komunistų vadovaujamas iš
silaisvinimo jėgas bei ryžtą ir 
valią. Ir ji buvo sutriuškin
ta. . .

* * *
Ir Laose, kitoje Indokinijos 

šalyje einąs persitvarkymas. 
Ir koalicinės valdžios deši
nieji elementai, Amerikos ša
lininkai ir pasekėjai traukiasi 
ir jų vietas užima komunistų 
vadovaujami liaudiečiai.

Tik Thailande dar tvirtai 
laikosi senasis monarchistinis 
režimas. Bet ir ten Valdan-. 
Čioji klika, iki šiol buvusi 
ištikimas amerikinio imperia- 

jlizmo įrankis, kuris leido

Penktadienis, Gegužio (May) 16, 1975
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Lietuvių Literatūros Draugijos
60 II jubiliejus

K. Petrikienė, LLD Pirmininkė

LLD 60-tųjų jubiliejaus metų proga, pirmąjį šių metų 
“Šviesos” numerį gražiai puošia dailininko Roberto Feiferio 
piešinys. Leidinyje telpa svarbi pasiskaitymui medžiaga, 
kuri savo tūriniu niekada nepraras savo vertės.

Iki šiol LLD Centro Komitetas neskelbė specialės 
programos Jubiliejaus atžymėjimui. Tai nereiškia, jog 
Centro Komitetas nesirūpina Draugijos reikalais. Sulyg 
išgalės, darbas eina savo keliu. Centro sekretorė Ieva 
Mizarienė baigia tvarkyti LLD narių ekskursijas į Lietuvą. 
Tai didelis darbas, o reikia žinoti, kad Mizarienė atlieka 
daugelį kitų pareigų visuomenės reikalais ir dirba pilną 
laiką “Laisvės” pastogėje.

Suprantama, jog dabartinėse sąlygose, masinių pobūvių 
daugelyje kolonijų neįmanoma surengti. Bet tai nereiškia, 
jog Jubiliejinė sukaktis nebus atžymėta. Jau gražiai 
atsiliepė iš St. Petersburgo, Fla., 45 kuopa su $300 knygų 
išleidimo fondui ir nusprendė surengti pobūvį tam pačiam 
tikslui.

Hartford, Conn., LLD veikėjai buvo surengę filmų iš 
Lietuvos parodymą ir banketą. Likusį pelną paskyrė knygų 
išleidimui.

Philadelphijoje, Pa., draugai ruošia pobūvį filmų parody
mui ir banketą. Vasaros metu, kada prasidės piknikai, 
beabejo, nebus pamiršta Jubiliejinė LLD sukaktis. O kada 
sugrįš ekskursantai iš Lietuvos, bus visiems žingeidu 
išgirst, kaip buvo Lietuvoje sutikti mūs brangios LL 
Draugijos veikėjai.

Mes didžiuojamės LLD atliktais darbais. Mūs Draugija 
gal būt yra vienintelė, kuri pajėgė suburt tūkstančius narių 
ir išleido netoli šimtą įvairiaus tūrinio knygų. Jau suvirš 50 
metų, kaip išleidžiame trimėnesinį žurnalą “Šviesą”. LLD 
kuopų nariai per 60 metų eigą sukėlė visuomeniniams 
reikalams daug visokios pagalbos. Kuopų nariai ėmė 
dalyvumą svarbiuose visuomeniniuose reikaluose. Nemažai 
LLD narių yra nukentėję demonstracijų bei streikų eigose.

Prieš 60 metų, kada buvo suorganizuota LLD, gerai 
prisimename kokia buvo visuomeninė padėtis. Darbininkai 
ieškojo žinių, vertingų knygų, iš kurių galėtų pasimokyti - 
suprasti socialio gyvenimo skriaudas-trūkumus. Dabar, 
pažvelgus į išleistų knygų lobyną, turime kuo didžiuotis. 
Skaitytojai tose knygose rado šaltinius, iš kurių sėmėsi 
jiems nesuprantamų gyvenime klausimų išaiškinimą. Šiose 
knygose sukauptoji medžiaga išvedė knygų skaitytoją į 
platųjį gyvenimo akiratį.

Už šiuos metus LLD nariai gaus Almanachą.
Kad ir mažiose lietuvių gyvenamose kolonijose nariai, 

sulyg išgalės, turėtų pasirūpinti atžymėti Draugijos Jubilie
jinę sukaktį.

Amerikai jos krašte įsisteigti 
milžinišką karinę bazę ir iš 
ten per dešimt metų vesti 
agresyvų karą prieš Kambo
dijos ir Vietnamo liaudis, 
esanti labai susirūpinusi. 
Bando prisitaikyti prie naujų 
sąlygų. Ji jau reikalauja, kad 
iš Thailand© Amerikos gink
luotos jėgos išsikraustytų. 
Tuo tarpu pačiame Thailande 
eina ir vis plečiasi liaudies 
revoliucinis judėjimas. Atro
do, jog tik laiko klausimas, 
kai ir Thailand© režimas susi
lauks to paties likimo, koks 
ištiko Kambodijos ir Pietų 
Vietnamo senuosius režimus.

A. B.

Turistiniai vartai 
I Baltija

Pirmą kartą iš Klaipėdos 
kelionėn po Baltijos uostus 
specialiu laivu išplaukė Lie
tuvos turistai - iki šiol tokie 
kruizai prasidėdavo broliškų 
respublikų uostamiesčiuose - 
Leningrade, Odesoje.

Šiais metais iš Klaipėdos 
laivais išvyks ir keliautojai iŠ 
kitų šalies vietovių. Čia taip 
pat sustos laivai su užsienio 
šalių turistais. Klaipėdos eks
kursijų biuras pasiruošė su
tikti svečius, supažindinti 
juos su Tarybų Lietuvos uos
tamiesčiu.

“PALANGOS MIESTELY. . .”
Palanga. Trejus metus 

LTSR Paminklų apsaugos ir 
kraštotyros draugijos Palan
gos skyriaus tarybos pirmi
ninkė E. Adiklienė rinko se
novinius palangiškių šokius, 
dainas, domėjosi jų papro
čiais, žvejų tradicijomis. Vie
nas senas palangiškis padėjo 
parašyti scenarijų, žaidimus 
surežisavo L Gedrimienė, ir 
kraštotyrininkų etnografinis 
ansamblis pakvietė gyvento
jus į vakaronę “Ant marių 
kranto, Palangos miestely”.

Atgijo scenoje senieji pa
langiškių papročiai, pajūryje 
gimusios dainos, smagūs šo
kiai ir žaidimai. Dainavo 
kraštotyrininkų choras, grie
žė kaimo kapela, skambėjo 
senos legendos apie Birutės 
ir Naglio kalnus, Maironio 
poema “Jūratė ir Kastytis”.
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VINCO BOVINO GIMIMO 
80-OSIOMS MĖTINĖMS

Vytautas Kazakevičius

Vincas Bovinas anų žiemų 
parašė man laiške:

“Na, man asmeniškai perei
ti metai iš Tarybų Lietuvos 
davė ir džiuginančių rezulta
tų. Antrojo pasaulinio karo 
laikotarpiu visi mano ryšiai 
su giminėmis Lietuvoje nu
trūko. Maniau^ kad jie išmirė 
ar žuvo karo ugnyje. Bet 
visai netikėtai pereitų vasarų 
per “Laisvę” gavau laiškų iš 
Kapsuko nuo mano tikros 
seserėčios, sesers duk
ros (. . .)”

Kadangi per kelerių metų 
susirašinėjimų su Vincu Bovi- 

, nu taip ir nepavyko iš jo 
"ištraukti” bent kiek prisimi
nimų, praeitų pavasarį pasu
kau į Kapsukų. Jo duotu 
adresu susiradau sesers duk
rų, Kapsuko kultūros mokyk
los užsienio kalbų dėstytojų 
Onų Packevičienę. Išjos suži
nojau, kad Vincas Bovinas 
kilęs iš valstiečio šeimos, ku
rioje augo keturi vaikai - dvi 
dukterys ir du sūnūs. Tėvas 
nebuvo linkęs prie žemės 
darbų, jis turėjo meninių po
linkių ir padėdavo bėgan
tiems per sienų į emigracijų. 
Tad sūnums teko daugiau 
rūpintis septynių margų ūkio 
darbais. 0 Vincas taip pat 
turėjo meninių polinkių, troš
ko šviestis. Tad dar Pirmojo 
pasaulinio karo išvakarėse 
broliai vienas po kito paliko 
namus ir iškeliavo į JAV.

V. Bovino seserėčia patarė, 
kaip surasti jo gimtinę. Ji 
esanti tuoj už Gižų miestelio, 
dabartiniame Baltrakio kolū
kyje. Pravažiavę Gižus, pa
klaidžioję pavasario keliais, 
taip ir nepajėgėme tiksliai 
surasti Dapkiškių kaimo, 
nors administraciniuose leidi- 

, niuose nurodoma, kad jis yra 
■* vos trys kilometrai nuo apy

linkės centro. Mums patarė 
ieškoti Pėstininkijos - taip 
geriau prisimenama šiose 
apylinkėse Vinco Bovino gim- 

, tinę. Tokiu būdu jų ir surado
me - prie guobos su gandra
lizdžiu, prie alyvų krūmų, 
prie šlapių pievų, kur, matyt, 
bėgta iš didesnės kūdros vin
graus upelio, dūlojo seni so
dybos pamatų akmenys. Dar 
prieš Antrąjį pasaulinį karų 
čia jau nebebuvo sodybos; iš 
jos artimieji persikėlė į kitų 
namų, arčiau kaimo vieškelio, 
kuriuo galima nuvingiuoti į 
Gižus. Sodybvietės nuotrau
kų nusiuntėme V. Bovinui į 
Ameriką. 0 Pėstininkijų tose 
Gižų apylinkėse prisimena. 
Mat, Bovino tikroji pavardė - 
Pėstininkas (Bovinu jis pasi
vadino Amerikoje). Dapkiš
kių kaime Pėstininkų šeimoje

tas laiko juos vienpusiškais, 
nepilnaverčiais. Tačiau šis 
principinės kovos už proleta
rinę kultūrų baras, atsispin
dintis V. Bovino literatūrinė
je veikloje, kaip tik yra svar
bus, įdomus. Susipažinus su 
V. Bovino literatūrine publi
cistika, geriau išryškėtų idė
jiniai pažangiečių rūpesčiai 
dėl kultūros. Tuo labiau, kad 
V. Bovinas turi gerų, gabių 
plunksnų. Ir jo laiškai pasigė
rėtinai raštingi, pasižymi 
tiksliu, turininku sakiniu. Pa
galiau nesunku pastebėti, 
kad literatas yra reiklus ir 
meninei kūrybos funkcijai, 
nors ir neskirdamas jai tiesio
ginės analizės. Tad reikia 
tikėtis, kad, supažindinant su 
pažangiečių publicistika (o 
šioje srityje Lietuvoje jau 
nemaža daroma), ateis eilė ir 
Vinco Bovino rašiniams, kad 
išryškės dar vienas pajėgus 
pažangus literatas, kad kuris 
nors jo rinkinys taps dar 
vienu išeivijos darbininkų 
kultūros dokumentu.

V. Bovinas, nors ir nebuvęs 
Tarybų Lietuvoje, neblogai 
žino mūsų kūrybinį gyveni
mų. Ir čia jo vertinimai re
miasi tvirtais idėjiškumo 
principais: “Ypatingai susto
ju prie ideologinių sekcijų, 
kur pabrėžiama literatūros ir 
meno partiškumas, idėjišku
mas, skelbiama kova prieš 
buržuazinės ideologijos lieka
nas. Džiugu, kad rašytojai 
teigiamai reaguoja į partijos 
nutarimus”.

Ir, dalydamasis nuomonė
mis apie knygas, jis ypač 
nenuolaidus formalizmo ap
raiškoms: jis pasisako prieš 
“estetines maldeles”, prieš 
poezijų, kuri “dažnai būna be

Stasio Krasausko graviūros

• 1890 metų balandžio 23 dieną 
. ir gimė sūnus Vincas.

□
Daugiau kaip 60 metų Vin

cas Bovinas gyveno JAV. Jis 
nė karto nesilankė Tarybų 
Lietuvoje, o dabar, esą, šitos 
svajonės negali įgyvendinti - 

I sveikata neleidžianti. Tad vi
sas jo gyvenimas susijęs su 
JAV.
; “Lietuvoje 1905 metais dar 
tik skaičiau revoliucinius pla- 

I katus, mačiau mitingus, klau
siau prakalbas, bet tame ju
dėjime nedalyvavau. Mano 

I pažangioji veikla prasidėjo 
jau atvykus (1911 m.) Ameri
kon. Pirmiausia LSS 41 kuo
poje Bridgeporte, Conn., 
paskiau Philadelphijoje, New 
Yorke, dabar - Miamyje.”

Taigi, pradėjęs savo pažan-

gių visuomeninę ir kultūrinę 
veiklų Konektikuto valstijo
je, Bridžporte, tarp lietuvių 
socialistų, V. Bovinas retai 
kaitaliojo gyvenamųjų vietų, 
buvo gana “sėslus”. Dabar jis 
jau daugiau kaip 20 metų 
gyvena Floridoje, Majamyje, 
kur susibūrė daugelis pažan
gių lietuvių, išėjusių pensi
jon. Tačiau ypač reikšmingi 
V. Bovinui buvo Niujorke 
pragyventi metai. Porų metų 
jis buvo atsidėjęs vien pažan
giai veiklai, dirbo “Laisvės” 
redakcijoje. Na, o pagrindi
nis jo veiklos baras - Lietuvių 

į meno sųjunga, kuri, susikū
rusi 1924 metais, būrė gau
sius, pajėgius pažangiečių 
chorus, teatrinę saviveiklų ir 
kt. Vincas Bovinas buvo šios 
organizacijos sekretoriumi, 
tai yra, dirbo praktinį vado
vaujamų darbų. Jam, pavyz
džiui, teko rūpintis repertua
ru chorams, kurių vienu me
tu buvo apie trisdešimt. LMS 
centras turėdavo surasti cho
rų vadovus ir pan,

Daug energijos V. Bovinas 
atidavė Lietuvių meno sųjun
gos centrui. O visus darbus 
teko atlikti laisvalaikiu, nes 
duonų užsidirbdavo amatu. Į 
veiklų pažangiame judėjime 
V. Bovinas žiūrėjo kaip į 
svarbų kovos už proletarinę 
kultūrų barų.

Visuomeninę pažangių 
' veiklų laikau pilietine pareiga

— tai darbas ne kam kitam, 
bet savo klasei ir pačiam sau.
Visuomeninei ir organizacinei prasmės ir esmės”, pritaria 
veiklai galėjau skirti tik nuo partinei kritikai.
kasdieninio darbo atliekamų | Džiaugdamasis Tarybų 
laikų, vakarus, tai kų nors į Lietuvos pažanga, viename 
didesnio atlikti, sukurti ne- atsiųstų sveikinimų gimta- 
tenka nei galvoti. Mitingėliai, jam kraštui V. Bovinas savo 
komisijų posėdžiai, pasitari-. įr bendražygių vardu pabrė- 
mai atima daug laiko. Tačiau žia( “...mes sakome, kad 
ta mūsų veikla, kuri remiasi Jūsų laimėjimai Tėvynėje 
Markso, Lenino principais, yra ir mūsų idėjiniai laimėji- 
man ir tūkstančiams kitų išei-. mai”.
vijoje buvo ir mokslo “uni- • [j
versitetai”. Senoji tėvynė ki-[ Nepaisydamas senyvo am- 
tų mokslų man nedavė. Meni-j žiaus, V. Bovinas ir dabar 
nėję veikloje, Lietuvių meno 
sųjungoje, teko dirbti organi
zacinį darbų.”

V. Bovinas - vienas labiau
siai nusipelniusių LMS veikė
jų ir šios organizacijos istori
jos žinovų.

Draugų Vincų darbar 
“Laisvėje” ir Lietuvių meno 
sąjungoje skatino rašyti.

“Tiesa, be publicistikos ra
šinių, - aiškina jis viename 
laiške, - šiek tiek bandžiau ir 
dramaturgijoje, tik todėl, 
kad buvo reikalas (tuo metu 
dirbau LMS centre). Taip 
sakant, tie dramos veikalėliai 
išėjo pavadinimais: “Moteris 
gatvėje”, “Vestuvės pušy
ne”, “Tetos turtai” (pastara
sis lietuvintas iš angliško 
teksto).”. Tačiau kūrybiniai 
mėginimai reiklaus sau V. 
Bovino nepatenkino, ir jis 
metė rašinėjęs veikalėlius. 
Užtat ypač daug teko jam 
rašyti publicistikos, kurioje 
patraukia dėmesį rašiniai li
teratūros klausimais. V. Bo
vinas, greta pernai mirusio 
Antano Petrikos, yra vienas 
atidžiausių ir aktyviausių pa
žangios emigracijos literatų, 
rašęs recenzijas, vertinęs ir 
propagavęs literatūrų. Vie
name laiške jis rašė:

“Kiti mano rašiniai buvo ir
yra organizacinėmis, politi
nėmis temomis. Žinoma, ra
šau ir recenzinio pobūdžio 
tematika, ypač apie kai ku
riuos senesnės kartos poetus 
ir jų kūrybą. Bet čia, emigra
cijoje, gyvename kapitalisti
nės ideologijos sūkuryje, kur 
idėjinė sritis visuomet būna 
pirmoje vietoje. Tad ir poeti
ne bei menine tema bent ką 
rašant, pirmiausia ieškome 
pilietiško idėjiškumo, to, kas 
kūrinyje pasakyta. Vadinasi, 
ir mano rašiniuose poetinė 
specifika, formos, stilistikos, 
braižo aspektai paprastai pa
lieka neliesti.”

Nepavyksta V. Bovino pri
kalbėti, kad jis pasirūpintų 
sutelkti savo rašinius litera
tūros ir kultūros klausimais, 
mėginti surinkti juos - litera-
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Nuotraukoje: S. Krasausko graviūra iš ciklo “Amžinai gy- 

T. Žebrausko nuotraukos

Sris

VIDURINIOSIOS KARTOS 
RAŠYTOJAI
POEZIJOS TAURUMAS

aktyviai rūpinasi proletarine 
kultūra, mūsų literatūros 
propagavimu. Lietuvių lite
ratūros draugijos 75-oji kuo
pa, kurios darbe jis dalyvau
ja, žiūrėk, vis susirenka kurį 
nors rašytojų pagerbti ar pri
siminti. Surengtas J. Janonio 
minėjimas. Pagerbtas A. 
Venclovos atminimas. Prisi
mintas S. Jasilionis. J. Šukio 
ir M. Petrausko 100-ųjų gimi
mo metinių minėjimai vyko 
taip pat LLD 75-oje kuopoje. 
0 iniciatorius ir pranešėjas 
dažniausiai vis - Vincas Bovi
nas.

Vienų Naujųjų metų išva
karėse jis parašė: “Vadinas, 
dar krutame, judame. Ko 
mes norime, tai kad nauji 
metai suktųsi atgal, o mes 
pajaunėtume. Deja, tokio iš
radimo nėra (. . .). Bet laiko
mės optimistiškai.”

Toks yra Vincas Bovinas- 
Pėstininkas, vienas iš žymes
nių pažangių JAV lietuvių 
kultūros veikėjų, tvirtas ir 
reiklus kovotojas už idėjinius 
proletarinės išeivių kultūros 
principus, už jos klasinę vi
suomeninę funkcijų.

[Iš “Kultūros Barų”]

“Amžinai gyvi” - taip vadi
nasi naujasis Lietuvos TSR 
nusipelniusio meno veikėjo 
Stasio Krasausko graviūrų 
ciklas, kurį jis sukūrė Perga
lės Didžiajame Tėvynės kare 
trisdešimtmečiui.

“Niekados nepamirš pasau
lis Tarybinio Kario žygdar
bio”, - rašo dailininkas šio 
ciklo dedikacijoje”. Jis kovo
je, krito ir liko su mumis, 
nuolatos primindamas apie 
didžių mūsų pareigų Tėvynei, 
Progresui, Žmonijai. Jam, 
amžinai gyvam, aš skiriu šį 
savo ciklų”.

Keturiasdešimt šešerių 
metų dailininkas Stasys Kra
sauskas yra gerai pažįstamas 
ne tik Lietuvos, bet ir kitų 
Tarybų Sąjungos respublikų 
bei užsienio meno mylėto
jams. Jis yra iliustravęs Jus
tino Marcinkevičiaus, Eduar
do Mieželaičio,.ir kitų lietu
vių rašytojų poezijos bei pro
zos knygas, užsienio klasikų 
veikalus, sukūręs nemaža es
tampų. Aukštai yra vertina
mas S. Krasausko sugebėji
mas meistriškai perteikti ra
šytojų šiliaus savitumus, jo 
iliustracijos - lakoniškos, poe
tiškos, muzikalios, pasižymi 
nepaprastu linijų grakštumu. 
Už lietuvių rašytojų knygų 
iliustracijas jam suteikta 
Respublikinė premija, taip 
pat bronzos medalis Tarptau
tinėje Leipcigo knygų paro- 
dojoje.

Stasio Krasausko piešinys

“Jaunystė” - grakščiom lini
jom sukurtas mergaitės por
tretas - jau daug metų spaus
dinamas TSRS žurnalo “Ju- 
nost” viršelyje, kaip šio leidi
nio “firminis ženklas”. Indivi
dualios dailininko parodos ne 
kartų buvo surengtos Mask
voje, Taline, Lenkijos Liau
dies Respublikos miestuose 
bei kitose užsienio šalyse.

Graviūrų cikle “Amžinai 
gyvi” S. Krasauskas toliau 
vysto karo ir taiko temų, kuri 
jau skambėjo jo sukurtose 
iliustracijose rusų poeto R. 
Roždestvesnkio “Rekviem”, 
Justino Marcinkevičiaus 
“Kraujo ir pelenų” poemai. 
Kaip koks muzikinis kūrinys 
36 graviūrų ciklas turi ketu
rias dalis: “Kova”, “Atmini
mas”, “Svajos” ir “Gyveni
mas”. Kiekvienoje šių gra
viūrų skamba pagrindinis 
motyvas: jis gyvas, jis visad 
su mumis. Dailininkas šį leit
motyvų išreiškia kiekvieno 
lakšto apačioje, juodos žemės 
juostoje baltomis linijomis 
piešdamas didingai ramiai 
gulintį karį. 0 virš jo, virš 
juodos žemės - pavasario 
paukščiai, rugių varpos, su
žydėję sodai, jaunystė. . . 
Stasio Krasausko linija ap
dainuoja Tarybinio Kario di
dybę, jo žygdarbio prasmę.

Ciklų “Amžinai” gyvi “Va
gos” leidykla išleido masiniu 
tiražu. Įžanga ir graviūrų 
pavadinimai spausdinami lie
tuvių, rusų, anglų ir vokiečių 
kalbomis. V. Petrauskaitė

į

Nuotraukoje: dailininkas Stasys Krasauskas.
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Aštuonios Kauno P. Ziber- 

to šilko kombinato komjauni
mo - jaunimo brigados kovoja 
už teisę vadintis Didžiajame 
Tėvynės kare žuvusių parti
zanų V. Juro, V. Garjonytės, 
A. Dagio ir G. Pikčio vardais. 
Antraisiais karo metais iš 
Maskvos jie buvo pasiųsti į 
Lietuvą užmegzti ryšių su 
Kauno komjaunuoliais, suak
tyvinti jaunimo kovų prieš 
fašizmą. Nusileidę netoli Gra- 
bijolų kaimo Vievio apylinkė
se, partizanai beveik mėnesį 
palaikė ryšį su šalies sostine, 
tačiau 1942 metų pavasarį 
buvo išduoti. Po nelygios ko
vos su vietos buržuaziniais 
nacionalistais ir gestapinin
kais V, Jūras, A. Dagys ir G. 
Piktys žuvo Grabijolų miške,

o radistei V. Garjonytei pa
vyko ištrūkti iš apsupimo, 
bet prie Kauno ją suėmė 
policininkai ir uždarė į IX 
fortų, kur buvo žvėriškai nu
žudyta.

Ilgų laikų komjaunuolių žu
vimo vieta nebuvo žinoma. Jų 
išaiškino ir paminklinį akme
nį žvalgų žuvimo vietoje pa
statė Kauno “Sakalo” visuo
meninio turizmo klubo jau
nieji pėdsekiai. Ųabar čia 
kasmet rengiami sąskrydžiai, 
įteikiami komjaunimo bilie
tai, vyksta sueigos.

Pienų galima pašildyti ir 
popieriniame pakete, palai
kius jį virš ugnies (ant ugnies 
nestatyti). Paketo išilginė 
siūlė turi būti viršuje.

• V. Kapsuko raštų 
viehuoliktas tomas

‘Vagos” leidykla Vilniuje
išleido V. Kapsuko raštų vie
nuoliktąjį tomų, kurį paruošė 
spaudai Partijos istorijos in
stituto bendradarbių kolek
tyvas.

Šį tomą sudaro nuo 1926 
metų gruodžio mėnesio iki 
1929 metų pabaigos parašyti 
straipsniai, korespondenci
jos, laiškai, kalbos, išspaus
dinti Lietuvos Komunistų 
partijos leidiniuose, Komin- 
terno spaudoje, Tarybų Są
jungos periodikoje. Greta pu
blicistinių kūrinių, kurie uži
ma didesniųjų knygos dalį, 
skaitytojui pateikiami moks
liniai teoriniai darbai, biogra
finės apybraižos apie įžymius 
Lietuvos Komunistų partijos 
veikėjus - K. Požėlą, J. Grei- 
fenbergerį, K. Giedrį, R. 
Carną.

Vis didesnio, platesnio 
skaitytojų ir klausytojų pri
pažinimo susilaukia Marceli
jaus Martinaičio poezija. Ir 
ne tik poezija, bet ir jo 
aštrūs, bekompromisiniai pa
sisakymai prieš vidutinišku
mų, lėkštumų, taiklios pasta
bos, recenzuojant plunksnos 
draugų kūrybą. O pasakyti 
teisingų, aštrų žodį Marceli
jus Martinaitis turi moralinę 
teisę. Jis pats rašo giliai 
jausdamas ir originaliai su 
niekuo kitu jo nesumaišysi. 
Eilės jaudina skaitytojų, ver
čia jį mąstyti. Kodėl?

Visų pirma poetui būdingas 
nuoširdumas. Bet nuoširdu
mas yra tik prielaida geram 
eilėraščiui. Reikalinga dar ta
lentas ir meistriškumas, ku
ris išugdomas daug dirbant. 
O Marcelijus turi tą dovanų, 
vadinamą talentu, ir darbštu
mo jam nestinga.

Marcelijaus Martinaičio 
poezijoje nuo pirmo rinkinio 
“Balandžio sniegas“ (1962 
m.), išleisto dar studijuojant 
universitete, iki paskutiniojo 
“Akių tamsoj, širdies švie
soj” (1947 m.) galima paste
bėti nemažus pasikeitimus. 
Pirmajame rinkinyje poetas 
daugiau “daiktiškas”, jo poe
zija remiasi daugiau išoriniu, 
įspūdžiu, nors jos niekaip 
negalima pavadinti paviršuti
niška. Jo ankstyvojoje kūry
boje randa vietų žymesni die
nos įvykiai, visuomeniniai 
reiškiniai. Tokių eilių pavyz
džiai “J. Gagarinui”, “Geolo
gai”; “Byla Nr. 2974” ir kt. 
Tiek pirmame, tiek ir vėles
niuose rinkiniuose aiškiai 
skamba antikariniai motyvai. 
Jau “Balandžio sniege” paste
bimas poeto polinkis į apiben
drinimą, į giliamintiškesnę 
formą, kuri, neprarandant 
nuoširdumo, ryškiai atsi
skleidė vėlesniuose rinkiniuo-, 
se “Debesų lieptais” (1966 
m.), “Saulės grąža” (1969 m.) 
ir “Akių tamsoj, širdies švie
soj”.

Eilėraščiuose suskamba 
būties tragiškumo gaidos, 
amžinumo ir išnykimo nesu- 
taikomumas ir prieštaravi
mai. Eilėraščio forma tampa 
sudėtingesnė: netikėti paly
ginimai, išplėstinė metafora, 
atskleidžianti neretai užslėp

i

tų mintį. M. Martinaitis savo 
poezijoje remiasi tautosakos 
motyvais, mitologiniais siu
žetais. Raudos, sakmės, mi-’ 
tologija tampa poetinio mąs
tymo atramos tašku.

Ypatingai gražių M. Marti
naičio atradimų pasiekta rau
dose. Beje, raudų jis parašęs 
yra nemažai. Vien “Saulės 
grąžoje” net 6 raudos: “Justi
no rauda prie motinos kapo”, 
“Severiutės rauda”, “Rauda 
boružei - vasaros sapnas” ir 
kt. Tai ne koks nors liaudies 
kūrybos “moderninimas”, ne 
vien stilistinė liaudiška prie
monė, o giliai išjaustas, 
skausmingas poeto mąsty
mas apie gyvenimų ir nebūtį.

Motula, motula tu skirpsto 
ugnela

Tu šiaurės lange pažarų 
vakarinių spingsula 

Motula, motula - žolė jau pro 
akmenį želia.

Skersai išilgai jau ant 
akmenio gula.
[“Justino rauda prie 

motinos kapo”J
Tačiau M. Martinaičio poe

zijoje nėra beviltiškumo, mis
tinio siaubo prieš išnykimo 
neišvengiamumų. Jo požiūris 
į mirtį - tai liaudies požiūris. 
Skausminga, tragiška, bet 
neišvengiama. Neretai M. 
Martinaičio poezija savo for
ma ir net turiniu priartėja 
prie liaudies dainos.
Ant rudenio 
laukų juodų 
aš neturiu 
baltų žirgų.

Ant tų laukų 
labai seniai 
jau sudegė 
mano namai.

Eil. “Ant rudenio”

“Aš labai džiaugiuosi, kad 
susipažinau su tokiu savitu 
poetu, kad savo poezijos va
karui pasirinkau M. Marti
naičio eiles”, - pasakė kartų 
po literatūros vakaro respub
likos nusipelnęs artistas Lai
monas Noreika. “Aš labai 
džiaugiuosi, kad pabuvojau 
kartu su poetu", - pasakys 
dauguma poezijos mylėtojų, 
perskaitę tiek ankstesnius, 
tiek ir praeities olėtais pasi
rodžiusį rinkinį.

Rimantas Šinkūnas

ČIA JO KŪRYBA ARTIMA 
IR BRANGI KIEKVIENAM
Artėjant M. K. Čiurlionio 

gimimo 100-osioms meti
nėms, Tarybų Lietuvoje or
ganizuojama daug įvairių 
renginių. Vienas iš jų buvo ir 
balandžio pradžioje Vilniaus 
M. K. Čiurlionio vidurinėje 
mokykloje vykusi specialiai 
reikšmingoms metinėms 
skirta mokinių mokslinės 
draugijos konferencija, sukė
lusi ne tik šios mokyklos 
mokinių ir pedagogų, bet ir 
daugelio jos bičiulių susido
mėjimų. Konferencija buvo 
įdomi tuo, kad vaikai joje 
turėjo progą pasireikšti ir 
kaip pranešimų autoriai, ir 
kaip atlikėjai, ir netgi kaip 
kompozitoriai, pateikė nema
žą pluoštą savo pirmųjų kū
rybinių bandymų. Visa tai 
sutraukė nemažą auditoriją.

“M. K. Čiurlionis ir lietuvių 
muzikinė kultūra,” “Meno 
mokyklos auklėtiniai - tarp
tautinių konkursų laureatai,” 
“Lietuvių liaudies kūrybos 
atspindžiai M. K. Čiurlionio 
tapyboje,” “M. K. Čiurlionis - 
dailininkas” - tokios buvo 
pranešimų temos. Praneši
mus dailės temomis mokiniai 
iliustravo skaidrėmis, o muzi
kos temomis - įrašais ir gy
vais atlikimais. Vilniaus 
kvarteto dalyviai P. Kunca, 
D. Katkus ir A. Vasiliauskas 
pranešimą apie mokinius lau
reatus papildė niekad negro
tos Čiurlionio Fugos smuikui, 
altui ir violončelei atlikimu.

Įdomių atgarsių turėjo kon
certas, kuriame mokiniai gro
jo savo ir savo draugų kūri
nius.

Bene vertingiausias atlygi
nimas konferencijos daly
viams už nuoširdžias pastan
gas buvo susitikimai su Čiur
lionio seserimis - muzikos 
prof. J. Čiurlionyte ir dailė
tyrininke V. Ciurlionyte-Ka- 
ružiene. Pirmoji pasidalijo 
mintimis apie konferencijos 
pranešimus, o antroji mielai 
sutiko pavedžioti konferenci
jos dalyvius ir svečius po 
Kauno M. K. Čiurlionio gale
rijos sales ir papasakoti apie 
atskirų paveikslų kūrimo is
toriją. Galerijos muzikos sa
lėje kompozitoriaus kūrinius 
skambino M. K. Čiurlionio, 
mokyklos pianistai ir jų sve
čiai iš kitų miestų.

Skambiu konferencijos bai
giamuoju akordu tapo LTSR 
Valstybinės filharmonijos sa
lėje surengtas Čiurlionio mo
kyklos styginių orkestro kon
certas. Sis kolektyvas, ku
riam jau 20 metų vadovauja 
respublikos liaudies artistas 
S. Sondeckis, praeityje ne 
kartą yra garbingai atstova
vęs Lietuvos ir Tarybų Są
jungos muzikinei kultūrai ir- 
už šalies ribų.

Nuotraukoje: pranešimą kon
ferencijoje skaito XI klasės 
mokinė Audronė Žigaitytė.
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TSRS - JAV: KULTŪRINIS 
BENDRADARBIAVIMAS

B. KIETYTĖ

New Yorke, didžiausiame 
Jungtinių Amerikos Valstijų 
mieste, “Metropolitono” dai
lės muziejuje, jau kuris lai
kas, kai lankytojams duris 
atidarė archeologinių verty
bių paroda, atvežta iš Tarybų 
'Sąjungos. Tai dar vienas 
žingsnis vis labiau besiplėto
jančio kultūrinio bendradar
biavimo keliu. Nekuriu ap
žvalgininkų nuomone, 1975-ji 
pradeda naują, intensyvesnį 
ir brandesni tokio bendra
darbiavimo tarp TSRS ir 
JAV etapą. Si paroda - pir
moji iš trijų, skirtų peržvelg
ti TSRS tautų menui nuo 
seniausių iki dabarties laikų. 
Dabar amerikiečių publika 
gali pamatyti šedevrus, kurie 
per okeaną atkeliavo iš Le
ningrado Ermitažo, iš Kijevo 
istorinių brangenybių, Val
stybinio istorijos, Rostovo 
srities bei kitų Tarybų šalies 
muziejų.

Tarybinės operos ir baleto 
menui šie metai irgi nutiesė 
kelius į užatlantę. Į JAV 
atvyko Didžiojo teatro akto
riai, kurie apie penketą sa
vaičių gastroliuos po didžiau
sius šalies miestus. Būtent 
šis įvykis ir perša nuomonę, 
kad šie metai ypatingi, nes 
duoda amerikiečių publikai, 
kaip niekuomet anksčiau, ge
ras galimybes pažinti didį 
tarybinį meną. Tai, kas turi
ma geriausio, įtraukta į 
“amerikoniškąjį” Didžiojo 
teatro repertuarą - Musorgs- 
kio “Borisas Godunovas”, 
Čaikovskio “Eugenijus Onie- 
ginas” ir “Pikų dama”, Pro
kofjevo “Karas ir taika”, “Lo
šėjas” ir kt.

Panašiai galima pasakyti ir 
apie baleto trupės repertua
rą. Tai spektakliai “Žizel”, 
“Gulbių ežeras”, “Miegančioji 
gražuolė”, “Spartakas”, “Iva
nas Žiaurusis" ir kiti garsė
jantys pasaulyje spektakliai.

Toks šiandieninis vaizdas 
atrodo žymiai ryškiau, kai 
prisimeni, kad tik nuo 1958 
metų buvo pradėti reguliarūs 
kultūros mainai tarp šių dvie
jų valstybių - Tarybų Sąjun
gos ir Jungtinių Amerikos
Valstijų. Būtent nuo tų metų 
pradėta pastoviai keistis so
listais, kultūros veikėjų dele
gacijomis, artistų kolekty
vais: - po 5-6 kolektyvus iš 
kiekvienos pusės per kiekvie
nus dvejus metus. Per šį 
laikotarpį tokiame pasikeiti
me dalyvavo po 40 meno 
kolektyvų iŠ vienos ir kitos 
pusės. Amerikiečių publika 
jau anksčiau žavėjosi Didžio
jo teatro ir Leningrado Kiro- 
vo vardo teatro baleto trupių 
spektakliais. Matė pas save 
gastroliuojančius Moisejevo 
Valstybinį liaudies šokių an
samblį, “Beriozką”, ansam
blius iš Ukrainos, Gruzijos, 
Sibiro. Čia gastroliavo ge
riausi simfoniniai orkestrai, 
Kamerinis Maskvos filharmo
nijos orkestras, lėlių teatras, 
cirko aktorių trupės, daug 
kitų kolektyvų. Gi amerikie
čių menui Tarybų Sąjungoje 
atstovavo pagarsėję Bostono, 
New Yorko, Philadelphijos, 
Cleveland© simfoniniai or
kestrai, Balančino vadovau
jamas New Yorko baletas, 

Kauno dirbtinio pluošto gamyklos sporto klubas * vienas didžiausių respublikoje. Jam 
priklauso 1245 įmonės darbininkai, tarnautojai, inžinieriai.

Pernai gamyklos lėšomis pastatytas sportinis kompleksas, kurį sudaro uždaras 50 
metrų ilgio aštuonių takų plaukimo baiseinas ir lengvosios atletikos maniežas. Manieže, 
be lengvaatlečių, gali treniruotis krepšininkai, tinklininkai, rankininkai, tenisininkai.

Prie “Puošto" sporto klubo veikia lengvosios atletikos ir plaukimo vaikų-jaunimo 
sporto mokykla, kurią lanko 450 dirbančiųjų vaikų. 4

Nuotraukoje: naujasis baseinas. T. Žebrausko nuotrauka

visa eilė muzikinių ir kitų 
kolektyvų. Ir tai įtikinamiau
sias liudijimas, kaip sėkmin
gai meno vertybėmis gali 
keistis valstybės, turinčios 
skirtingą politinę ir socialinę- 
ekonominę sandarą. Šitaip 
vienos šalies kultūra vis la
biau įeina į kitos šalies kultū
rinį žmonių gyvenimą. Šiuo 
metu visų Tarybų šalies tea
trų repertuare yra 105 pjesės 
ar inscenizacijos amerikiečių 
autorių.

Visa tai rodo, kad per paly
ginus labai trumpą laiką susi
klosčiusias dviejų šalių kultū
rinio bendradarbiavimo tra
dicijas reikia puoselėti, jas 
saugoti. TSRS ir JAV kultū
rinio bendradarbiavimo isto
rija yra netgi ir pamokanti. 
Iki 1955 m. kultūrinių ryšių 
tarp šių šalių praktiškai ne
buvo. Prieš antrąjį pasaulinį 
karą TSRS pabuvojo ameri
kiečių dainininkai Mariana 
Anderson, pianistas Artūras 
Rubinšteinas, gastroliavo ke
letas smuikininių, pokario 
metais - garsusis Polis Rob- 
sonas, dar šis tas; vienok 
tokių pirmųjų žingsnių aidai 
greitai paskendo įsiliejusių 
politinių aistrų triukšme. 
1955 m. atnaujinus, o tiksliau 
— pradėjus šių dviejų šalių 
kultūrų pasikeitimo darbą, 
gastrolių į Tarybų Sąjungą 
atvyko “Evrimen opera”. 
Jungtinėse Amerikos Valsti
jose gastroliavo Tarybų ša
lies muzikai Davidas Oistra- 
chas ir Emilijus Gilelsas. Ta
čiau po tokios neblogos pra
džios - ir vėl pertrauka, užsi
tęsusi iki 1958 m.

Kai kuri užsienio šalių pro
paganda nesiliauja kalusi į 
žmonių galvas, kad, esą, Ta
rybų Sąjunga statanti kažko
kius pertveriamuosius barje
rus kultūrinio bendradarbia
vimo kelyje. Tai, aišku, ne
tiesa. Faktai kalba štai ką.

Per pastaruosius dešimt 
metų, tie ryšiai, kuriuos turi 
Tarybų Sąjungos kultūros 
ministerija su kitomis šali
mis, išaugo 2,5 karto. Kultū
riniai mainai palaikomi su 
beveik 120-čia pasaulio šalių. 
Dabar kasmet į jas išvyksta 
15-20 tūkstančių tarybinės 
kultūros atstovų. Kiekvie
nais metais po užsienio šalis 
gastroliuoja 120-150 tarybi
nių ansamblių, orkestrų, tea
trinių trupių ir kitos paskir
ties kolektyvų. Kita vertus, 
kasmet nemažiau 100 kolek
tyvų atvyksta į Tarybų Są
jungą iš kitų valstybių. Ta
čiau, aišku, tarybų šalis ne
nori, kad jai būtų primesta 
visa tai, kas svetima jos 
žmonių tradicijoms, morali- 
niams-etiniams principams.

TSRS ir JAV kultūriniame 
bendradarbiavime yra ir ge
ros ateities perspektyvos, 
tačiau jų realizavimui reika
lingos abipusės šalių pastan
gos, reikalinga abipusė pa
garba valstyvių suverenite
tui, jų įstatymams, tradici-

■joms. O šiandieną galima sa- 
i kyti, kad TSRS ir JAV kultū
riniame bendradarbiavime 
į pasiekti nemaži laimėjimai, 
be abejo, vienodai gerai tar
nauja abiejų šalių žmonėms, 
jų tarpusavio pažinimui ir 
supratimui.

Klaipėdos dramos teatras pakvietė žiūrovus į naujo spek
taklio - poeto Juozo Marcinkevičiaus dramos “Čičinskas" 
premjerą.

Nuotraukoje: scena iš spektaklio. Mąstytojas [stovi] - res
publikos nusipelnęs artistas A. Žadeikis, Čičinsko ūkvedys 
Kmita - nusipelnęs artistas B. Barauskas ir Čičinskas - 
aktorius P. Stankus. B. Aleknavičiaus nuotrauka

ŠIRDIS IŠ NAILONO IR ALIUMIINIO

Bendra ne silpnesnių kaip 6 ryš
kio meteorų, nukrinkančių per 
dieną į Žemę, masė sudaro 5 t, 
o visų j žemę nukrinkančių dan
gaus kūnų, taip pat ir tarpžvaigž
dinės medžiagos masė sudaro 
103—104 t per dieną. Kai Žemės 
orbita kerta meteorų srautą, j mū
sų planetą iškrinta ypač daug 
meteoritų.
Ar patenka j Žemę ne mūsų Saulės

Pirmųjų karo dienų didvyriai
H. Vencevičius

Lyg juoda juosta per Lietu
vą vingiuoja Kauno-Zarasų 
plentas. Tai pirmasis Lietu
vos kietos dangos kelias, kurį 
carinės Rusijos valdžia baigė 
tiesti 1836 m. Tais laikais 
buvo didelės valstybinės 
svarbos kelias, jungiąs Pe
trapilį su Varšuva. ■ ■ ■

Plentas savo strateginės 
reikšmės neprarado ir vėliau. 
Antrojo pasaulinio karo isto
rikai tvirtina, kad Pabaltijyje 
hitlerininkų stipriausio smū
gio kryptis buvo Kauno-Zara
sų plentas. Čia fašistų armijų 
grupės “Šiaurė” vadas gene
rolas feldmaršalas Lebas pa
siuntė savo pajėgiausius dali
nius: 10-ąjį ir 28-ąjį armijos 
korpusus ir 56-ąjį motorizuo
tą generolo Manšteino korpu
są. Jie turėjo užimti Daugpi
lį, Rezeknę, Pskovą, Novgo
rodą-Volchovą ir prasiveržti 
prie Ladogos ežero į rytus 
nuo Leningrado.

Siame plente vyko mūšiai, 
neleidę hitlerininkams žai
biškai užimti Leningradą. 
Apie vieną mūšį, kuris vyko 
pirmomis karo dienomis ir 
kurio liudininku teko būti, ir 
noriu papasakoti. '

Pro Kurklių miestelį nuo 
Kauno-Zarasų plento vin
giuoja kelias į Anykščius. 
Miestelio centre stovi pa
minklas žuvusiems tarybi
niams kariams. Čia šalia 1944 
m. apylinkes vadavusių karių 
ilsisi ir pirmųjų karo dienų 
didvyriai - nežinomi raudo
narmiečiai savo krūtinėmis 
dengę priešui kelią į rytus.

1941 m. birželio 22 rytą 
virš Tarybų Sąjungos pradė
jo siausti naujo karo vėtra. 

sistemos meteoritų iš tarpžvaigž
dinės erdvės? Anksčiau buvo ma
noma, kad tokių meteorų esama 
50"/<>. Dabartiniai matavimai to 
nepatvirtina. Kanadoje radioastro- 
nomai 15 mėnesių stebėjo 11 tūkst. 
meteorų, ir tik 0,3"/<i jų turėjo di
desni kaip 42 km/s greitį. Dabar 
astronomai linkę manyti, kad net 
dauguma vadinamųjų sporadinių 
meteorų atskrieja iš Saulės siste
mos.

Trečios karo dienos pava
karyje plentu prie Kašarkos 
vienkiemio atvažiavo lengva 
mašina, keliolika sunkveži
mių su kareiviais. Juos sekė 
trys šarvuočiai ir trys vilki
kai su patrankomis. Nuo 
aukštoko kalno puikiai matėsi 
plačioje dauboje išsitiesusi 
balta plento juosta. O tiesiai 
tolumoje - Kurklių miestelio 
stogai. Nuo Kašarkos vien
kiemio iki Kauno buvo lygiai 
šimtas kilometrų.

Visą trumpą vasaros naktį 
kariai ruošėsi mūšiui. Buvo 
iškasti gerai užmaskuoti ap
kasai, pastatytos patrankos, 
kulkosvaidžiai, po beržais su
stojo šarvuočiai.

Aušo birželio dvidešimt 
penktosios rytas. Tolumoje 
pasigirdo neaiškūs garsai. 
Kiekvieną minutę jie artėjo - 
stiprėjo daugelio motorų ūži
mu. Mašinos kopė į kalną. 
Beliko keliasdešimt metrų. 
Staiga į viršų iššoko raudona 
raketa ir tuo pat metu miškas 
prabilo. Trenkė patrankos, 
pasigirdo kulkosvaidžių-šau- 
tuvų šūviai. Suliepsnojo hit
lerininkų tankas, blaškėsi su
žeisti motociklininkai, sudau
žytos mašinos. Priešas sku-. 
biai traukėsi. Už kelių kilo
metrų jie persigrupavo - vėl 
puolė. Antroji ataka taip pat 
buvo atmušta, Sekė dar ke
lios atakos.

Priešas pradėjo patranko
mis apšaudyti tolimas apylin
kes, miško gynėjus puolė 
smingamieji lėktuvai. Rau
donarmiečiai atkakliai gynė
si. Tačiau jėgos buvo nely
gios. Hitlerininkai atakavo 
gausiomis tankų, pėstininkų 
jėgomis. Jų liepsnosvaidžiai
degino mišką, valstiečių so
dybas.

Nutilus patrankoms poškė
jo vien pavieniai šūviai. Prie 
sunkiojo kulkosvaidžio dar
bavosi žilagalvis pulkininkas 
ir du kareiviai. Tanki priešų 
vora juos puolė rankinėmis 
granatomis. Baigėsi keturio
likos valandų mūšis.

Hitlerininkų fronto laikraš
čiai aprašė šį mūšį. Jų teigi
mu, Kauno-Zarasų plento 
šimtąjį kilometrą gynė apie 
10 tūkstančių raudonarmie
čių su daugybe tankų ir pa
trankų.

150 didvyrių raudonarmie
čių savo gyvybės kaina artino 
didžią žmonijos pergalę su 
fašizmu, kurios garbingą tris
dešimtmetį šiais metais mini
me.

Lietuva pasitinka rinkimus
Lietuviui, kilusiam iš smė

lėtosios Dzūkijos, šis nuosta
bus gamtos kampelis prime
na šiaudines trobeles, men
kutį derlių auginančią žemę, 
grybus ir uogas, už kuriuos 
valstiečiams pavykdavo su
rinkti centą kitą ir taip su
durti galą su galu. Gydytojas 
ar gimnazija šio krašto žmo
gui buvo sunkiai prieinamas 
dalykas.

Šiandieniniame Varėnos 
rajone yra 10 vidurinių ir 17 
aštuonmečių mokyklų. O 
1939 metais tik Merkinėje 
buvo progimnazija. Merkinė
je dirbo ir vienintelis gydyto
jas, o Varėnos gyventojams 
medicininę pagalbą teikė tik 
felčeris.

Šiandien šio krašto gyven
tojai naudojasi plačiomis me
dicinos darbuotojų paslaugo- 

■mis: Varėnoje neseniai atida- 
j ryta ligoninė, kaimo vietovė- 
! se įsteigti 26 felčerių-akuše- 
Irių punktai, Valkininkuose 
pastatyta 500 vietų sanatori
ja ir 250 vietų internatinė 
mokykla respublikos vai- 

> kams, sergantiems plaučių 
ligomis. Iš viso rajone dirba 
62 gydytojai, 249 medicinos 
seserys ir felčeriai.

Kasmet darbininkai ir kolū- i 
į kiečiai atšvenčia vis daugiau 
(įkurtuvių, o į naujus namus 
Į atėjo televizoriai, dujos ir kiti 
buitiniai patogumai. Turi kur 
praleisti savo laisvalaikį jau- 

'nimas ir pagyvenę žmonės, 
: mėgstantys knygą, meno sa- 

. viveiklą. Rajone veikia 26 
kultūros namai, 58 bibliote
kos.

Dzūkijos smėlėtoji žemė, 
i gausiai patręšiama, modernio 
1 techniko įdirbama ir darbščių 
j žmonių prižiūrima, kaip nie- 
Įkada augina brandų derlių. 
[Mūsų dzūkai gyvena gražiai 
: ir pasiturinčiai.

Visa tai neatskiriamai sie
jasi su Tarybų valdžia, kurią 
Lietuvos darbo žmonės pasi
rinko prieš 35 metus, balsuo
dami už Liaudies seimą.

Šių metų birželio 15 d. 
Tarybų Lietuvoje įvyks rin
kimai į Lietuvos TSR Aukš
čiausiąją Tarybą ir vietines 
Darbo žmonių deputatų tary
bas. Jau tapo tradicija, sutin
kant rinkimus, apžvelgti tai, 
kas nuveikta, numatyti gai
res ateičiai. Ne tik Varėnos 
ar kito kurio rajono gyvento
jai šiandien džiaugiasi didžiu
lėmis ir gražiomis permaino
mis. Jomis džiaugiasi visa 
Lietuva. Vien tik per ketve
rius metus, praėjusius nuo 
paskutiniųjų rinkimų į Lietu
vos TSR Aukščiausiąją Tary
bą, mūsų kraštas pasipuošė 
naujomis įmonėmis, mokyk
lomis ir kultūros namais, gy
venamųjų namų kvartalais. 
Per šį neilgą laiko tarpą 
Kapsuke iškilo putliųjų ver
palų fabrikas, Kėdainiuose - 
cukraus gamykla, Alytuje - 
mėsos kombinatas, Širvinto
se - pieninė, Kauno ir Vil
niaus šiltnamių kombinatai. 
Nutiesta plačiojo geležinkelio 
linija Švenčionėliai-Utena, 
baigiamas elektrifikuoti Kau
no-Vilniaus geležinkelio ruo
žas, kuriuo kursuos elektro
vežiui. Utenoje, Biržuose,

Naujos Knygos
Vincas Kapsukas. Raštai, 

XI t. (733 psl.). Šiame tome 
sudėti autoriaus moksliniai, 
publicistiniai ir kiti literatūri
niai darbai, parašyti 1926- 
1929 metų laikotarpyje, t. y. 
per pirmuosius trejus fašisti
nės diktatūros metus Lietu
voje.

Juozas Baltušis. Gieda gai
deliai (405 psl.). Antroji rašy
tojo kūrinių serijos knyga. 
Joje išspausdintos dramos 
“Gieda gaideliai”, “Anksti ry
telį”, kino scenarijus pirmam 
lietuviškam filmui “Aušra 
prie Nemuno” ir pluoštas fel
jetonų.

Dobilų žydėjimas. (279 
psl.). Knygoje sudėti “Tie
sos” laikraščio konkursą lai
mėję 1971, 1972, 1975 metais 
apsakymai. Be žymių mūsų 
prozininkų (J. Grušo, V. 
Rimkevičiaus, V. Petkevi
čiaus), yra ir ką tik įžengusių 

Plungėje, Kazlų Rūdoje pa
statytos ligoninės su polikli
nikomis, vaikų ligoninė Ne
menčinėje. 88 tūkstančiai 
moksleivių pradėjo mokytis 
naujose mokyklose, o 34 
tūkstančiai mūsų mažųjų ga
vo naujus vaikų lopšelius- 
darželius.

Lietuvių tauta teisėtai di
džiuojasi mūsų pramonės, že
mės ūkio, mokslo ir kultūros 
laimėjimais.

Respublikos nacionalinės 
pajamos per ketverius metus 
išaugo 25 procentais.

Šiais metais į Lietuvos TSR 
Aukščiausiąją Tarybą bus 
renkama 320 deputatų, tai 
yra 20 deputatų daugiau, ne
gu 1971 metais. Šis padidėji
mas paaiškinamas išaugusiu 
respublikos gyventojų skai
čiumi: vienas deputatas ren
kamas nuo 10 tūkstančių gy
ventojų. Remiantis Tarybų 
Lietuvos Konstitucija, depu
tatų rinkimai yra visuotiniai 
ir tiesioginiai: visi 18-os metų 
sulaukę respublikos piliečiai, 
nežiūrint tautinio skirtumo, 
lyties, tikybos, išsimokslini
mo, sėslumo, socialinės kil
mės, turtinės padėties ir 
praeities veikimo, turi teisę 
dalyvauti deputatų į Lietuvos 
TSR Aukščiausiąją Tarybą ir 
į miestų, rajonų, apylinkių ir 
gyvenviečių Darbo žmonių 
deputatų tarybas rinkimuo
se.

Deputatai atstovauja įvai
rios socialinės padėties ir 
profesijos žmonėms: darbi
ninkams, kolūkiečiams, inži
nerijos technikos darbuoto
jams, žemės ūkio specialis
tams, mokslininkams, gydy
tojams, mokytojams, rašyto
jams, menininkams. Daugu
mą deputatų sudaro darbi
ninkai ir kolūkiečiai.

Ta pačia proga norisi prisi
minti, kad,renkant 1936 me
tais buržuazinį Lietuvos sei
mą, dėl amžiaus, cenzo, poli
tinių ir kitokių priežasčių 
apie 25 procentus visų suau
gusiųjų Lietuvos piliečių ne
turėjo rinkimų teisių. O kas 
gi buvo šio seimo deputatai? 
Daugumą jų sudarė buržuazi
jos atstovai - fabrikantai ir 
bankininkai. Nemaža deputa
tų dalis savo anketose rašė 
esą ūkininkai. Tačiau kokie gi 
tie ūkininkai? Vienas iš jų 
Vladas Karkauskas - pramo
nės ir amatų rūmų pirminin
kas. Jis per mėnesį gaudavo 
2000 litų atlyginimą. Valdė 
150 ha. Tokių “ūkininkų” bu
vo ir daugiau. Seime nebuvo 
nė vieno darbininko, mažaže
mio ar vidutinio valstiečio, nė 
vienos moterų atstovės.

Tarybinė demokratija, 
priešingai buržuazinei, yra 
daugumos valdžia, nes Tary
bas renka darbo žmonės, jos 
susideda iš darbo žmonių, 
kurie sudaro valstybėje abso
liučią daugumą, ir veikia dar
bo žmonių interesais.

Tarybų Lietuvos Konstitu
cija įstatymiškai įtvirtina de
mokratiškiausius valdymo 
principus, visą valdžią su
teikdama miesto ir kaimo 
žmonėms Darbo žmonių de
putatų tarybų asmenyje.

į literatūrą ir dar nežinomų 
autorių kūriniai.

Stasys Kapnys. Viešnagė 
kaime (390 psl.). Rašytojo S. 
Kapnio (1896-1958) rinktiniai 
raštai (apsakymai, vaizdeliai, 
pjesės). Didesnė kūrinių dalis 
—- tarybinio laikotarpio apsa
kymai, spausdinti rinkinyje 
“Laimei nevėlu”.

Kostas Kaukas. Milžinų są- 
spyriai (219 psl.). Nauji auto^ 
riaus kūriniai - humoreskos, 
feljetonai ir satyriniai apsa
kymai, kurių centre rajoninio 
miesto šiokiadieniai.

Vytautas Montvila. Eilė
raščio šūvis (263 psl.) Tai 
vieno pirmųjų lietuvių tary
binės poezijos kūrėjų eilėraš
čių rinktinė, iliustruota dail. 
R. Gibavičiaus. Pakartotinas 
leidimas.

Stefa Butkienė 
“Vagos” leidyklos darbuotoja

Prieš dvejus metus įvyku
siuose rinkimuose į vietines 
Tarybas buvo išrinkta dau
giau kaip 29 tūkstančiai de
putatų. Jų daugumą sudaro 
darbininkai ir kolūkiečiai. 
Vietinių Tarybų deputatai ir 
apie jas susitelkęs gausus 
aktyvas dalyvauja kasdieni
niame darbe, vadovauja ūki
nei ir kultūrinei veiklai, 
sprendžia svarbius vietinės 
reikšmės valstybinius klausi
mus. Deputatai įtraukiami į 
Tarybų vykdomųjų komite
tų, nuolatinių komisijų sudė
tį.

Deputatai, dirbdami Tary
bose ir jų organuose, atlieka 
didžiulį darbą, daug priside
da prie savo apylinkės, gy
venvietės, rajono miesto ir 
respublikos suklestėjimo.

Kaip ankstesniuose, taip ir 
šių metų birželio 15 d. įvyk
siančiuose rinkimuose, Lietu
vos gyventojai, atiduodami 
balsus už darbininkų, kolū
kiečių, inteligentijos atsto
vus, kandidatus į respublikos 
parlamentą ir į vietines Tary
bas, balsuos už dar gražesnį 
savo gyvenimą, už naują mū
sų krašto ekonominį ir kultū
rinį pakilimą.

L. Špokevičius
Lietuvos TSR 

Aukščiausiosios Tarybos 
Prezidiumo Tarybų darbo 

skyriaus vedėjas

B lAalKng
Dear Friends:

There is a saying that 
“When the going gets 
tough. . .the tough get 
going”. Well, the condition of 
the country is tough. With a 
galloping inflation being 
overtaken by a deepening 
recession, the performance of 
the economy calls for needed 
change. It is clear that our 
society is not best left in the 
custody of the powerful few. 
So the citizen movement 
must take action.

That is what Public Citizen 
is all about. That is why over 
150,000 Americans have con
tributed their dollars, ideas, 
and facts to support Public 
Citizen’s full-time citizens - 
talented and modestly padi 
lawyers, scientists, health 
specialists, community orga
nizers, and other committed 
staff. These hard-working 
Americans watch Washing
ton, prod Washington, stop 
Washington, or support Wa
shington in a continuous ef
fort to make government 
work for the people - for 
consumers, taxpayers, peo
ple in special need of help or 
justice such as the elderly, 
the poor, the injured, juveni
les, and others who are be
leaguered by faceless institu
tions and unbridled power.

Public Citizen has three 
basic missions:

First, it wants to show that 
citizens working full-time at 
the scene of the action can 
get things done for greater 
justice, freedom, and democ
racy.

Second, it wants to show 
millions of Americans how 
they can get many other 
public problems solved at the 
local, state, or national level 
if they learn the skills of 
citizenship and become part- 
time citizen activists.

Third, it wants to help 
recharge the human spirit 
with optimism that is nou
rished by solid achievements 
of people who want to partici
pate more fully in self- 
government.

The watchword for the 
spreading citizen action 
movement could be: “Acti
vate, don’t delegate”. We 
have delegated away too ma
ny of our rights and obliga
tions of citizen participation. 
It is time for many more Am 
ericans to join their fellow 
citizens who are involved. 
This involvement is both the 
price and pleasure of democ
ratic living.

We ask your support to 
expand and deepen the suc
cessful efforts already under
way.

Sincerely yours,
Ralph Nadar
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Philadelphia, Pa.
LAUKIAME POBŪVIO

Gegužės 3 d. įvyko LLD 10 
kuopos susirinkimas. Nege
rai, kad šiame susirinkime 
mažokas skaičius narių daly
vavo. Turėjome aptarti eilę 
svarbių reikalų. Buvo renka
mi darbininkai pobūviui, ku
ris įvyks birželio 8 d., salėje 
6024 Wayne Ave.

Pobūviui reikia daug prity
rusių darbininkų, o jų stinga. 
Nedaug turime patyrusių 
veikėjų. Tačiau nepaisant 
trukumų, kai kurie įgudę vei
kėjai visa jėga kimba prie 
darbo, kad tik ilgiau palaikyti 
savo spaudų ir kultūrinę 
veiklą. LLD šiemet atžymi 
savo 60 metų gyvavimo su
kaktį. Tai nemažas skaičius 
metų.

Susirinkime daugiausia bu
vo svarstyta apie parengimą: 
kas maistą supirks, kas pa
gamins, kas stalus sutvar
kys. Ryšyje su šiuo parengi
mu susidaro nemažai darbo.

Labai malonu matyti, kaip 
mūsų pažangiečiai žengia pir
myn su gyvenimu, kol širdys 
krūtinėje plaka. Praeitą ba
landžio 26 d. philadelphiečiai 
puikiai pasirodė žygyje į Wa- 
shingtoną reikalauti iš savo 
valdovų duonos alkaniesiams 
ir darbų bedarbiams. Buvo 
išvykę 83 pilni busai ir trys 
pilni traukiniai. Daug vyko 
privatiniais automobiliais. 
Nemaža grupė vyko orlai
viais. Tai vis kova už būvį, už 
didesnį duonos kąsnį.

“L.” Reporteris

SVARBIOS SUKAKTYS
Šiais metais turime svarbių 

jubilėjinių minėjimų. 1776 
liepos 4-ta šiame mieste buvo 
paskelbta pirmutinis pasau
lyje sukilimas prieš Anglijos 
karališką valdžią. Pirmiau tai 
buvo baugu ir pagalvoti apie 
pasipriešinimą karaliams. Sa
kydavo: Danguj dievas kara- 
liauna, o ant žemės karaliai. 
Įduomu tas, kad Anglijos 
karaliui kiti karaliai nėjo į 
pagalbą kovoje su Amerikos 
sukilėliais. O dabar mūsų 
“Laisvoji” republika gelbsti 
ir apgina visuose pasaulio

BROCKTON, MASS.

LLD 7-TOS APSKRITIES SUVAŽIAVIMAS

LLD 7-tos Apskrities suva
žiavimas įvyko gegužės 4 d. 
pas K. Ustopą, 27 Cleveland 
Ave.

Suvažiavimą atidarė org. 
A. Kandraška 11 vai. ryto. 
Paskyrė A. Skirmontą patik
rinti mandatus. Patikrinus 
mandatus raportuota, kad 
suvažiavime dalyvauja dele
gatai nuo sekamų kuopų: 
Worcester 11 kuopa; So. Bos
ton 2 kuopa; Norwood 9 
kuopa; Montello 6 kuopa. 
Viso 19 delegatų. Lawrence 
ir Haverhill kuopos nepri- 
siuntė delegatų.

Suvažiavimo pirmininku iš
rinktas A. Kandraška, sekre
torium S. Rainardas.

Perskaitytas ir priimtas 
praeito suvažiavimo protoko
las, kaip skaitytas.

Taipgi pastovus komitetas 
pateikė raportą.

Buvo pakeltas klausimas, 
ar ir toliau palaikyti gyvą 
7-ąją Apskritį. Apskritis jau 
nebegali daug veikti. Po dis
kusijų nutarta Apskritį palik
ti veikti ir toliau.

Po to sekė kuopų raportai. 
Visi nusiskundė, kad dėl se
natvės priežasties mažai be-; 
gali veikti.

Iš Worcesterio 11 kuopos 
Petkūnas raportavo, kad 
kuopa turi 20 narių, turi 
$62.00. Buvo surengę pikniką 
spaudos naudai, kuris ir 
paaukotas laikraščiams. Ža
dėjo ir šiemet surengti pikni
ką LLD Apskrities vardu, ir 
prašė pagalbos iš kitų koloni
jų. Gauti parką nemokamai, 
tai Olimpijos parko savinin
kai reikalauja užtikrinti, kad 
100 žmonių valgytų pietus. 
Delegatai pikniko rengimą 
užgyrė.

kampuose despotiškas val
džias!

1976 liepos 4-tą minėsime 
200 metų sukaktį. Jau dabar 
sakoma kalbos apie garbingą 
liuosybės paskelbimą, tik nu
tylima apie jos išsigimimą.

Kadais ta proga būdavo 
rengiama pasaulinė kultūros 
paroda. Dabar parodos ne
bus. Buvo nuskirta komisija 
parinkimui tam vietos ir ap
skaičiavimui, kiek kainuotų. 
Komisija, tyrimams padariu
si milijonines išlaidas, rapor
tavo, kad negalima surasti 
įstaigos, kuri duotų desėtkus 
milijonų parodos vietai pri
rengti. Miestas skolose skęs
ta. Valstija biedna. Washing- 
tonas užimtas malšinimu su
kilimų, besilaisvinančiose 
valstybėse.

LLD šiemet mini sukaktį 
60 metų darbuotės. Lietu
viams labai svarbi sukaktis. 
Per 60 metų Literatūros 
Draugija išleido apie 100 kny
gų įvairiais klausimais. Aukš
tai pokilo mūsų supratimas, 
žinojimas. Nepaslaptis, kad 
senieji ateiviai atvykome su 
tikėjimu, kad danguje yra 
dievas su aniuolais, o pekloje 
Liucipieris su velniais. Ant 
kaklo nešiojome škaplerius ir 
rąžančių apsaugai nuo nelai
mių.

LLD 10 kuopa, atžymėda
ma sukaktį, turės pokilį bir
želio 8 d., 6024 Wayne Ave. 
Turėsime filmų iš Lietuvos 
rodymą, kurį atliks Arthuras 
Petriką, ir turėsime iš toliau 
svečių ir kalbėtojų. Taipgi 
turėsime skanius pietus.

Nepamirškite kelrodžio. 
Vietiniams geriausia atvykti 
gatvekariu 53 nuo Broad St. 
ir Erie Ave., o išlipt ant 
Wayne Ave. ir Walnut. Busai 
"J” ir “K” atveš iki Chelton 
Avė. ir Wayne Ave.

Važiuojant iš New Yorko 
Roosevelt bulvaru, reikia lai
kytis po dešinei kelio. Priva
žiavus 18 St. ir Clarissa St., 
reikia sukti po dešinei ir sekti 
gatvekario bėgius.

Pietus valgysime 12:30 vai.
Širdingai kviečiame pasi

svečiuoti. R M.

So. Boston LLD 2 kuopos 
atstovai E. Repšienė ir A. 
Kandraška pranešė, kad da
lyvavo spaudos vajuje, kuopa 
turi 23 narius. Turėjo palikti 
svetainę, kurią per daug me
tų užlaikė. Dabar neturi kur 
susirinkimų laikyti. Todėl 
veikirhas mažas.

M. Uždavinis,9 kuopos at
stovas, pranešė, jog kuopa 
turi 15 narių. Praeitais me
tais negalėjo parengimo su
rengti. Susirinkimus laiko re
guliariai. Aukavo spaudos 
naudai: “Laisvei” - $370; “Vil
niai” - $120; “Liaudies Balsui”
— $8.00. Žadėjo šiemet su
rengti parengimą, jeigu jėgos 
leis.

Brocktone LLD 6 kuopa 
narių turi 24. Susirinkimus 
laiko reguliariai. Turėjo pik
niką spaudos naudai. Pelno 
liko $217.00. Paaukota: 
“Laisvei” - $125.00; “Vilniai”
- $25.00; “Liaudies Balsui” - 
$10.00. Kuopa dalyvavo 
spaudos vajuje. Už prenume
ratas ir priedą aukų pasiuntė 
“Laisvei” $722.00. Finansi
niai kuopa stovi gerai, turi 
$35.00.

Kuopų raportai priimti, 
kaip išduoti.

LLD 7-tos Apskrities kny
gos peržiūrėtos. Pasirodė, 
kad ižde yra $73.00. Nutarta 
išaukoti: “Laisvei” - $20.00; 
“Vilniai” - $20.00; “Liaudies 
Balsui” - $10.00. Ižde liko dar 
$23.00.

Pastovus komitetas pasili
ko tas pats: Org. A. Kandraš
ka, sekretorius S. Rainardas, 
finansų sek. Ch. Ustopas, 
ižd. M. Uždavinis.

Pirm. A. Kandraška suva
žiavimą uždarė 4 vai. popiet.

S. Rainard
Sekretorius
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Iš 7-Apskrities ir Moterų 
Sąryšio Konferencijos

Brockton, Mass. - Gegužės 
4 d. įvyko naujosios Anglijos 
Lietuvių progresyvių konfe
rencija, Ustupo pastogėj.

Delegatai atvyko iš: Nor
wood, Boston, Worcester and 
Montello. Konferencija buvo 
draugiška ir sėkminga.

Montelietės delegatams tu
rėjo paruošusios skanius pie
tus. Daugiausia darbavosi A. 
Markevich, Šmitienė, o kitos 
draugės joms padėjo.

Sį sykį Moterų Sąryšio 
konferencija buvo trumpa, 
delegačių buvo mažai. Mote
rys prižadėjo dirbti, kiek pa
jėgs, bus rengiamas pikni
kas.

Moterų Sąryšyje nuo praei
tų metų buvo likę $95.10. Jos 
nutarė paaukoti “Laisvei” 
$20, “Vilniui” $20 ir “Liaudies 
Balsui” $10.

Gribienė pasveikino Mote

Calif or nijos ūkių 
darbininkų kovos

Prieš dešimts metų Caesar 
Chavez su pagalbininkais sto
jo organizuoti ūkio darbinin
kus į uniją. Jo darbą pilnai 
užgyrė AFL-CIO, teikė fi
nansinę pagalbą ir pavadino 
Farm Workers Union. Netru
kus unija jau turėjo arti 
60,000 narių.

“Teamsterių” (sunkvežimių 
vairuotojų) unija metėsi į 
ūkio darbininkų organizavi
mo darbą į savo uniją. Di
džiųjų ūkių savininkai palaiko 
“Teamsterių” uniją, viena, 
kad sunkvežimių vairuotojai 
^eveža “Farm Workers” uni
jos darbininkų nuimtą derlių; 
antra, Farm Workers unija 
kovoja už žemės ūkio darbi
ninkų algų pakėlimą ir darbo 
sąlygų pagerinimą, o "teams
terių” organizatoriai tik nori 
padidinti savo uniją narių 
skaičiumi.

Californijos valstijos sei
melyje jau yra pora pasiūly
mų ūkio darbininkų klausi
mui išrišti visuomeniniu bal
savimu. Nesenai gubernato
rius E. Brown pateikė savo 
planą. Pagal jo planą, ūkio 
darbininkams būtų leista bal
suoti slaptu balsavimu, ku
rioje unijoje priklausyti.

Vakarinio pakraščio valsti
jų “teamsterių” vadas M. E. 
Andersonas jau pasakė, kad 
gubernatoriaus pasiūlymas, 
kaip jis mano, bus “nekonsti- 
tucinis”. Reiškia, grąsinimas 
eiti į teišmą. Iš to galima 
suprasti, kad “teamsterių” ir 
didžiųjų ūkių savininkų tarpe 
yra sąmokslas prieš darbinin
kus.

Jauni žmonių atstovai
Kongrese

Ronald V. Bellums yra de
mokratas iš Californijos, o 
Julian Bond - demokratas iš 
Georgia. Pirmasis Atstovų 
Buto narys, o antrasis - Sena
to. Abudu yra negrai. Abudu 
prie kiekvienos progos nuo
širdžiai Kongrese gina darbo 
žmonių ir biednuomenės rei
kalus. Abudu dideli pasauli
nės taikos šalininkai ir deten- 
tės (tautų taikaus sugyveni
mo) politikos rėmėjai. 

rų Konferenciją su $5. Taipgi 
ir daugiau atsirado sveikini
mų. P. Žukauskienė $5.00, 
M. Trakimaučienė $2.00. Po 
$1.00 B. Prabis, L. Putienė, 
F. Petkūnas, L. Skirmontas, 
A. Kandroška, J. Petkūnas, 
K. Kaliošas, J. Raulušaitis, 
K. Barčienė. Rytojaus dieną 
man paskambino ir sakė: 
“Pridėk $5.00, nuo manęs 
Laisvei”.

Pas iždo globėją N. Gribie- 
nę liko $70.60.

Visi apgailestavo, kad ne
buvo lawrenčiečių ir haver- 
hilliečių. Girdėjau, kad daug 
draugų, kurie dalyvaudavo 
konferencijose, jau nebesi
jaučia stiprūs.

Kitą konferenciją nutarta 
ruošti, ten kur bus galima 
gauti vietą.

Elizabeth Repshis
Sąryšio finansų Sekretorė

Ūkio darbininkų unijos or
ganizatorius Caesar Chavez, 
tarp kitų trūkumų, guberna
toriaus pasiūlyme randa, kad 
darbininkai būtų paskirstyti į 
tris unijos dalis, pagal ama
tus. Unija to nenori. Taip pat 
unija nenori, kad būtų teisia
mi pikietuotojai, unijos orga
nizatoriai arti tos vietos, kur 
įvyktų susikirtimai ir areštai.

Ūkio darbininkai daugiau
sia iš Meksikos ir Lotynų 
Amerikos šalių atvykę imi
grantai. Daugumoje jie yra 
religiniai, bet geri kovotojai 
ekonominėse kovose. Dažnai 
skaitome apie areštus pike
tuotojų, kurių tarpe randame 
jaunų kunigų, greta komunis
tų.

Pradžioje AFL-CIO vadai 
užgyrė ūkio darbininkų orga
nizavimo darbą ir apsčiai rė
mė moraliniai ir finansiniai. 
Vėliau AFL-CIO vadai pradė
jo žiūrėti per “pirštus”. Jie 
“negali suprasti”, kaip kuni
gai ir komunistai gali visuo
meniniuose susirinkimuose 
sėkmingai gvildenti darbinin
kų kasdienines problemas.

“Teamsterių” unijai pradė
jus ūkio darbininkus organi
zuoti į savo eiles, Farm Wor
kers unija neteko didelio 
skaičiaus narių, nes milijoni
nės vyno išdirbystės ragino 
savo darbininkus viešai bal
suoti už “teamsterių” uniją.

Visos šalies žemės ūkio 
darbininkų akys atkreiptos į 
šios kovos eigą, ir į tai, kas iš 
to išeis. A. Taraška

Boston, Mass.
PRANEŠIMAS

Iš priežasties LLD 7-tos 
Apskrities suvažiavimo, ne
galėjome turėti kuopos susi
rinkimo. Todėl kuopos susi
rinkimas įvyks gegužės 25 d., 
pas K. Ustopą, 27 Cleveland 
Ave. Pradžia 2 vai. popiet.

Sek. S. Rainard

nekaltų vietnamiečių. Be to 
mes ten sukišome už pusant
ro šimto bilijonų dolerių ver
tės karo pabūklų, o kita tiek 
palaikymui Vietnamo ekono
mijos. Tai išeina, kad mes ten 
supylėm apie tris šimtus bili
jonų (300,000,000,000) dole
rių ir sužlugdėme savo eko
nomiją.

Tai kągi mes ten daugiau 
galėjom padaryt, kad "ka
riavus rimčiau?’’ Žinoma, 
mes galėjome tą pusiausalį 
nuskandinti ir visą gyvūni
ją sunaikinti branduoliniais 
ginklais. Mes jų turime už
tektinai, kad užtektų visą 
želmeniją ir gyvūniją įpūsų 
planetoje kelis kartus sunai
kinti. Bet kas gi tuomet lai
mėtų? Gal reakcionieriai, 
keršindariii komunizmui, ir 
būtų tą padarę. Bet sveikas 
protas to nedaleido.

Tai kam gi tie du senatoriai 
nori mus įtikinti, kad mes ten 
rimtai nekariavome? Supran
tama, jiedu nėra tokie nai
vūs. Jie patys tam netiki. 
Paskelbus bet kokią nesąmo
nę, iš dviejų šimtų milijonų 
žmonių visuomet atsiras to
kių, kurie tam patikės. Ta
čiau didelė dauguma neuž
kibs ant tos meškerės.

A. P. Gabrėnas

HiLW hvh- 

įvažiavimo
Šiomis dienomis baigėsi In

ternational Longshoremen’s 
ir Warehousemen’s profesi
nės sąjungos dvimetinis su
važiavimas (konvencija) Ka
nados mieste Vancouver. De
legatų atvažiavo 368; jie at
stovavo apie 600,000 narių.

Šios profsąjungos prezi
dentas Harry Bridges, atida
rydamas suvažiavimą, primi
nė, kokios yra pareigos suva
žiavusių atstovų. Jis sakė, 
jog šiame suvažiavime radosi 
keturi broliški atstovai iš Ta
rybų Sąjungos nuo Jūrų ir 
Upių Profesinės Sąjungos 
darbininkų, ir kad šis suva
žiavimas vyksta Kanadoje tik 
dėl to, kad turime atstovus iš 
Tarybų Sąjungos, nes AJV 
valdžia atsisako duoti vizas 
Tarybų Sąjungos profesini 
sąjungų atstovams, nors iš
duoda vizas mokslininkams, 
sportininkams ir meninin
kams. Padėkojęs Kanados 
valdžiai už suteikimą vizų 
Tarybų Sąjungos profsąjun
gos atstovams, jis supažindi
no svečius su suvažiavimo 
atstovais, ir svečiai buvo 
priimti atsistojimo ir ilgu ap
lodismentų.

Tarybų Sąjungos broliškų 
atstovų vadas, einąs vyriau
sio sekretoriaus pareigas Ju
rų ir Upių profsąjungoje, G. 
Oleshkevich, savo sveikinime 
pasakė: “Turėkime omenyje, 
kad šis pasimatymas yra dėl 
taikos, demokratijos, socialio 
progreso ir tarptautinio soli
darumo darbo žmonių”. Prie 
to jis pastebėjo: “Kai atvyk
site į mūsų šalį, nemieruokite 
savo mastu. Mūsų visuomeni
nė draugija skiriasi nuo jūsų. 
Mes gyvename darbo žmonių 
šalyje, visuomeninėje draugi
joje, kuri veikia pagal socia
lizmo teises”. Baigė raginimu 
masiniai išeiti į gatves Pirmo
sios Gegužės, darbininkų 
šventės, proga.

Suvažiavimas priėmė rezo
liucijas savo šalies klausimais 
ir už plėtimą prekybos su 
Tarybų Sąjunga, Kinija ir 
Kuba. Priimta rezoliucija at- 
sikreipimui į vakarinių valsti
jų unijas sušaukimui bendro 
suvažiavimo reikale pasiunti
mo delegacijos į Čilę susipaži
nimui su tos šalies darbo 
žmonių padėtimi. Taipgi 
priimta rezoliucija raginant 
Jungt. Amerikos valstijų val
džią panaikinti neišdavimą 
vizų Tarybų Sąjungos atsto
vams iš profesinių sąjungų.

A. Taraška

Vietnamas
Vietnamiečių liaudies lai

mėjimas - kai kam laimėjimas 
ir taika. Bet kai kam tragedi
ja. Bet pažangiajai žmonijai - 
didelis laimėjimas ir džiaugs
mas.

Keletą sąvaičių atgal, ant 
“face the nation” programos, 
Arizonos senatorius Barry 
Goldwater, buvo užklaustas, 
ką mes pasimokinom iš Viet
namo karo. Jis atsakė: “Neik 
į karą, jei nėši nusprendęs 
laimėti”. Savaitę vėliau ant 
to paties TV New Yorko 
senatorius Buckley irgi tą 
patį pakartojo, pataikauda
mas savo mokytojui, Barry 
Goldwater. Jiedu save vadi
na konservatyvais. Mano su
pratimu, jiedu yra didžiausi 
reakcionieriai. Jiedu nori 
mus įtikinti, būk mes Vietna
me nekariavę rimtai.

Jeigu mes ten rimtai neka
riavome, tai kągi ten mūsų 
pusė milijono karių ir dvigu
bai tiek vietnamiečių ten pen
kis metus veikė? Gal katutes 
plojo, kuomet Vietnamo liau
dis laisvino savo šalį nuo 
atėjūnų ir savų sukčių ir 
pelnagrobių?

Virš 50,000 mūsų jaunų 
vyrų ten gyvastis padėjo. 
Tris kart tiek grįžo sužeistų. 
Mes ten, partizanus naikin
dami, nudeginome tokį plotą, 
kaip visa Nauji Anglija. Pa
gal gamtininkų aiškinimą, 
ten želmenija ir miškai per 
šimtmetį neatžels nuo chemi
kalais užnuodintos gamtos. 
Mes ten išžudėme milijonus
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' Ir prizai, ir premijos
Lietuvos TSR Paminklų apsau

gos ir kraštotyros draugijos Cent
ro tarybos prezidiumas susumavo 
respublikos kraštotyrininkų 1974 
metų socialistinio lenktyniavimo 
rezultatus. Antrus metus iš eilės 
nugalėtojais tapo Kapsuko rajo
no kraštotyrininkai, antroji vieta 
atiteko kaišiadoriečiams, trečioji 
— lazdijiečiams. Nugalėtojams 
jfeikti pereinamieji prizai, premi
jos. Veikliausia pirmine organiza
cija pripažintas V. Kapsuko uni
versiteto kraštotyrininkų klubas, 
pernai surengęs kompleksinę eks
pediciją Joniškėlyje, o darbščia^-, 
siu kraštotyrininku — Pakruojo 
rajono Žeimelio vidurinės mokyk
los mokytojas J. Sliavas.

Šiemetiniuose respublikos kraš
totyrininkų planuose — visuome
ninių darbo šlovė* muziejų veik
tas konkursas, medžiagos, susiju
sios su tarybinės liaudies žygdar
biais Didžiajame Tėvynės kare, 
kaupimas. paminklų tvarkymo 
mėnuo, sVirtas Pergalės 30-me- 
ciui, respublikinė ekspedicija 
1935—1936 metų valstiečiu kovai 
Lietuvoje tyrinėti ir kiti darbai.

Pusšimtis cirko mėgėjų
- Prieš penkerius metus Alytaus 

mašinų gamykloje susibūrė ne
gausus cirko mėgėjų kolektyvas, 
vadovaujamas L. Bakano. Po dau
gelio treniruočių, repeticijų savi
veiklinio cirko artistai surengė 
pirmuosius pasirodymus.

1972 metais respublikinėje ap
žiūroje alytiškių kolektyvas iško
vojo pirmojo laipsnio diplomą ir 
teJisę vykti j kitus respublikos 
miestus bei rajonus. Kolektyvą j 
daugelj rajonų ir ūkių kvietėsi 
žemdirbiai, kultūros darbuotojai, 
pramonės įmonių dirbantieji.

Kolektyve dabar pusšimtis cir
ko mėgėjų — darbininkai, tarnau
tojai, moksleiviai.

SHOWING NOW
NEW YORK PREMIERE

ARTKINO presents
in Russian Dialogue 
with English Subtitles

CRIME /IND
PUNISHMENT

45th St West of B way 

______ Tel.: 869-1537

Starring G.Taratorkin 
I.Smoktunovsky T. Bedova 
Also, Victoria Fyodorova 
Directed by Lev Kulijanov 
A Gorky Studio Production

BIJOU THEATRE

DOSTOYEVSKY’S

Mes padidinom mūsų štabą, kad galėtų greičiau išsiųsti 
paketus. Greitai siųskite savo paketus mums, 

o mes viską sutvarkysime.

PAKETAI-DOVANOS
I TARYBŲ SĄJUNGĄ SENA PASITIKIMA FIRMA

Tarnauja ir toliau savo nuolat augančiai klijentūrai 
40 metų egzistencijos tradicijose

Jei Jūs esate vienas iš tūkstančių mūsų patenkintų 
klijentų,mes dėkojame Jums už palaikymą.

Jei nesate,mes kviečiame išbandyti mūsų patarnavimą 
ir Jūs būsite mums dėkingi.

Tos pačios dienos eiga Paštu gautiems paketams
Dėl naujausių katalogų ir paskutinių nuostatų 

kreipkitės į:

Globe Parcel Service, Ine.
PRISIJUNGĖ SU PODAROGIFTS, INC.

723 WALNUT STREET, PHILADELPHIA, PA. 19106 
Phone (215J 935-3455

— New York Central Olfice:
240 Fifth Avenue, New York, N. Y. 10001

tarp 27 ir 28 gatvių. Subway iki 28th Street BMT, EE ir RR 
Busais Num. 1, 2, 5 ir 15
Telephone [212] 725-2449

arba į bet kurią mūsų atstovybę bei skyrių:

NEW YORK, N. Y. 10003 
101 First Avenue 
, OR 4-3930

OMĄHA, NEBR. 68107 
5524 S. 32nd St.

731-8577
PARMA, OHIO 44134 
5432 State Road

749-3033
PHILADELPHIA, PA. 19123 
1013 N. Marshall Street

WA 5-8878
PITTSBURGH, PA. 15222 
346 Third Ave.

GR 1-3712
ROCHESTER, N. Y. 14621 
683 Hudson Ave.

BA 5-5923
SAN FRANCISCO, CAL. 94122 
1236 - 9th /Xvenue

LO 4-7981
SEATTLE, WASH. 98125 
11551 6th Place N. E.

EM 3-5556
SOUTH BOSTON, MASS. 02127 
390 West Broadway

AN 8-8764
SOUTH RIVER, N. J. 08882 
168 Whitehead Ave.

257-2113
TRENTON, N. J. 08611 
730 Liberty Street

LY 9-9163
LOS ANGELES, CAL. 90026 
2841 Sunset Blvd.

1213] 413-0177

BALTIMORE, MD. 21224 
3206 Eastern Avenue 

DI 2-2374
CHICAGO, ILL. 60622 
2242 W. Chicago Ave. 

BE 5-7788
CLEVELAND, OHIO 44119 
877 East 185th Street 

486-1836
DETROIT, MICH. 48210 
6460 Michigan Avenue 

TA 5-7560
ELIZABETH, N. J. 07201 
956A Elizabeth Avenue 

354-7608
HAMTRAMCK, MICH. 48212 
11415 Jos Campau Avenue 

365-6350
MINNEAPOLIS, MINN' 55418 
2422 Central Ave., N. E.

Telephone: [612] 788,2545
NEW BRITAIN, CONN. 06052 
97 Shuttle Meadow Ave.

224-0829
WORCESTER, MASS. 01604 
82 Harrison .Street 

798-3347

MIAMI, FLA. 33138 
7622 N. E. 2 Ave.

757-6704
VINELAND, N. J. 08360 
West Landis Ave.
Parish Hall 

609-696-9796

BROOKLYN, N. Y. 11222 
72 Nassau Ave.

[212] 389-6747
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Iš kairės j dešinę: N. Ventienė, A. Martinkevičius, Ieva 
Mizarienė, Zigmas Dokšas, Anne Yakštis, J. Lukoševičius 
ir P. Venta

Šią savaitę iš Tarybų Są
jungos atvyko 15 žmonių tu
ristų grupė. Jų tarpe yra du 
lietuviai. Antradienį po pietų 
žurnalistas Jonas Lukoševi
čius abu svečius atvežė pas 
mus į “Laisvės” pastogę. 
Kaip tik tuo tarpu LLD 185 
kuopos nariai buvo susirinkę 
posėdžio. LLD antrosios ap

Trakų rajono M. Melnikaitės kolūkyje

BROOKLYN, N. Y.

Vinco Cepulio
LIŪDNOS MIRTIES METINĖS

Vincas Čepulis
Štai vėl gegužės 19-oji, man skaudaus įvykio diena. 

Šią dieną prieš metus negailestingoji mirtis iš gyvųjų 
tarpo išskyrė mano mylimą vyrą Vincą.

Jau metai praslinko po jo mirties, bet mano mintyse 
jis tebėra gyvas.

BROOKLYN, N. Y.

Mirus

Pranui Bukniui
Mes, Miami ir Fort Lauderdale, Florida, draugai

reiškiame nuoširdžią užuojautą jo žmonai Nastei,
sesutei Ievai Čerkasienei ir visiems jo artimiesiems
bei draugams.

J. M. Nevins J. Krasnickas
F. H. Mankauskai J. Smalenskas
M. Friberg Ch. Urbaitis
S. J. Kanapė Stella Danis
J. V. Zutra A. Bečienė
J. 0. Daugirdai Olga Šimkus
Eugene Aleksander M. Cvirka
Paulina Urban A. Marosas
Josephine Augutienė Petras Gudelis
Elizabeth Wickersham Petras Gasper
J. Vigon S. Grublin
V. A. Nevins Charlie Tamašunai
A. N. Iešmantai Charlie Almantai
J. S. Jurevičiai Millie Kanceris
J. M. Paukštaičiai Isabel Jackim
A. P. Gabrėnas V. Bovinas

SVEČIAI IŠ LIETUVOS VARPŲ MUZIKA

skrities valdyba taippat posė
džiavo. Tad svečiams buvo 
proga susipažinti su daugiau 
tėvynainių, o mūsų draugams 
buvo gera proga susitikti su 
dviem kolūkių viršininkais.

Zigmantas Dokšas yra Juk
naičių tarybinio ūkio, Šilutės 
rajone direktorius. Jis mums 
atvežė daug linkėjimų iš

Pavasaris Tarybų Lietuvos laukuose

ONA ČEPULIENĖ
Liūdinti žmona 

mums pažįstamo, seniau mus 
lankusio, draugo Juliaus Ul
bos, kuris dabar eina KP 
pirmininko Šilutės rajone pa
reigas.

Antanas Martinkevičius 
yra "Didžiojo Spalio” kolūkio 
pirmininkas, Sakių rajone.

Si turistinė grupė atvyko 
15-ai dienų ir, iš New Yorko, 
vyks į Washington, D. C., 
Minneapolis, Minn., New Or
leans, La. ir Jacksonville, 
Fla. Jie grįš į New Yorką 
gegužės 25 d., o išskris į 
namus gegužės 26 d.

Vakare visa turistinė grupė 
buvo garbės svečiais Carne
gie salėje, kur vyko 30-mečio 
minėjimas nuo fašizmo per
versmo. Apie šį susirinkimą 
bus plačiau parašyta seka
mam "Laisvės” numeryje.

Ieva Mizarienė

UGNIKALNIAI — 
ŽMOGUI

Kaip rašo užsienio spauda, Fi
lipinų ugnikalniai artimiausiu me
tu taps pagrindiniu tos šalies 
elektros energijos šaltiniu. 1974 m. 
Filipinų vyriausybė numato pra
dėti statyti šiluminę 10,5 mega- 
vato elektrinę. Apskaičiuota, kad 
jos gaminama elektros energija 
bus pigiausia pasaulyje.

18

Apie “Aido” 
chorą

Sį sekmadienį, gegužės 
dieną Aido Choras vyks į 
Hartford, Conn., dalyvauti 
Laisvės choro rengiamam pa
vasariniam koncerte. Aido 
Chorui Geriausių sėkmių!

Gegužės 10 dieną į Choro 
pamokas atsilankė buvęs il
gametis aidietis Jonas Juška, 
lydimas jo sūnaus prof. Hen
ry Juškos. Jis pasveikino 
choristus už gerai atliktas 
dainas mūsų koncerte. Atne
šė dovaną, kuri labai tiko prie 
vaišių, kurias pateikė Cho
ras. Prie to prisidėjo Ona 
Čepulienė ir Julė Lazauskie
nė. Aidiečiai širdingai dėko
ja.

Prieš pora pamokų, atšven
tėme Aido Choro vicepirmi
ninko Juozo Babarsko 72-ąjį 
gimtadienį ir draugų Babars- 
kų vedybinę sukaktį. Šia pro
ga, dėka 
Babarskų 
me.

Choro ir draugų 
ir vėl pasivaišino-

*
Šią vasarą, liepos mėnesį, 

Aido Choras rengs pikniką, 
kuris įvyks aidiečių Julės ir 
Jono Lazauskų sode. Data 
bus paskelbta vėliau. Prašo
me įsidėmėti ir sekti praneši
mus “Laisvėje”.

Aido Choras dainuos ren
giamam Pergalės 30-čio su
kakties paminėjime, kuris 
įvyks “Laisvės” salėje, gegu
lės 25 dieną. Tai pasaulinės 
reikšmės istorinė data - Di
džiosios Pergalės prieš fašis
tinę Vokietiją 30-osios meti
nės.

Labai svarbu šią sukaktį 
tinkamai atžymėti. H. F.

MOTERŲ KLUBO 
NARĖMS

Trečiadienį, gegužės 21 d., 
2 vai. po pietų įvyks Niujor
ko Lietuvių Moterų Klubo 
susirinkimas (veikiausia pa
skutinis prieš vasaros atosto
gas), Laisvės salėje, 102-02 
Liberty Avė., Ozone Park, 
N. Y.

Būkime visos. Valdyba

— Kas tai? Muzika? Iš 
kur? Koks geradaris ją skrai
dina tarp miesto mūrų?

Ir žmogus, to anksčiau ne
girdėjęs, prityla, sulėtina 
žingsnius. Graži, seniai pažįs
tamos dainos “Kur Nemunas 
teka” melodija skamba ne tik 
tarp miesto mūrų, bet ir jo 
sieloje. Nepaleidžia. . . Ji 
traukia ten, į J. Janonio 
aikštę, kur iš aukšto bokšto 
prie Istorijos muziejaus, ir 
sklinda ši nuostabi varpų me
lodija. O čia jau būriuojasi 
žmonės: visų kartų - senimas, 
jaunimas, paaugliai ir dar 
vaikai. . .

Minutėlei muzika nutyla. Ir 
štai vėl. Tačiau dabar kita:, 
rūsti, rėžianti širdį. . . Tai V. 
Muradelio "Buchenvaldo var-• M pai .

. . . Kartu su kitais stovė
jau aikštėje - sujaudintas, 
įsiklausydamas į varpų gau
desį.

Girdėjau šią melodiją ir 
anksčiau, tačiau tuomet ne
buvo ano, jau pražilusio vyro, 
kuris viena ranka glostė savo 
baltagalvį anūką, o kita, - 
laikas nuo laiko, nušluostyda- 
vo ašaras. Taip, jis verkė.

Kaunas. - Kauno silikatinių 
dirbinių gamykloje “Bitukas” 
pradėta gaminti kalibruotos 
termoizoliacinės akyto beto
no plokštės, kurios statyboje 
dažniausiai naudojamos ap
saugoti stogus nuo šalčio. Šie 
gaminiai yra nauji ne tik 
respublikoje, bet ir šalyje.

Kalibruotos termoizoliaci
nės akyto betono plokštės 
kvadratinio metro stogo kai
na atpinga 0,38 rb. Šiemet 
gamykla išleis daugiau kaip 
20 tūkstančių kubinių metrų 
šių gaminių.

Plokščių gamybos techno
logiją, įrengimų brėžinius pa
ruošė “Termoizoliacijos” 
mokslinio tyrimo institutas, o 
įrengimus pagamino šio insti
tuto eksperimentinė gamyk
la.

Mirus J

Kazimierui Juškai
: LIETUVOJE ;

Reiškiu giliausią užuojautą jo dukrelei Nelei Ventie- ! 
nei, sesutei Mary Adams, jų šeimoms čia Amerikoje, 
ir visiems giminėms Lietuvoje.

IEVA MIZARIENĖ
Jackson Heights , N. Y.

Mirus

Kazimierui Juškai
f LIETUVOJE

Reiškiame giliausią užuojautą jo dukrelei Nelei 
Ventienei, j sesutei Mary Adams, jų šeimoms čia 
Amerikoje, ir visiems giminėms Lietuvoje.

WALTERIS ir BRONĖ KERŠULIAI
Brooklyn, New York

' <’ Mirus

Kazimierui Juškai
LIETUVOJE

Reiškiame giliausią užuojautą jo dukrelei Nelei 
Ventienei, mūsų Choro solistei, jo sesutei Mary 
Adams, jų šeimoms čia Amerikoje ir visiems artimie
siems Lietuvoje.

AIDO CHORAS
Ozone Park, N. Y.

Matyt; kad varpų garsai pa
žadino praeitį, tas sunkias, 
karo nusiaubtas jaunystės 
dienas, kai tūkstančiai, de
šimtys tūkstančių degė Bu
chenvaldo, Osvencimo ir kitų 
koncentracijos stovyklų kros
nyse. . . Kažin, kiek teko 
patirti jam pačiam? Ant krū
tinės - karinio pasižymėjimo 
ordinai. Bet argi jie gali 
užgydyti žaizdas, jeigu, saky
sim, šie varpai jau niekuomet 
neprišauks jam giminių, 
draugų ar ir dar artimesnių 
žmonių - dukros, sūnaus, 
žmonos?

Taigi, jei jūs pirmą kartą 
Kaune ir pirmą kartą girdite 
šio miesto varpų muziką, ir 
jeigu norite pamatyti gerada
rį, kuris tuos varpus prakal
bino - žiūrėkite į anas du
ris. . . Ten pasirodys viduti
nio ūgio, sidabrinės šarmos 
padabintais plaukais žmogus, 
pasirodys kompozitorius Vik
toras Kuprevičius. 0 kaunie
čių ir Kauno svečių pagarbą 
jam paliudys aplodismentai ir 
įteiktos gėlių puokštės.

Šie Viktoro Kuprevičiaus 
prakalbinti varpai į Lietuvą 
buvo atgabenti 1935 m. Visi 
trisdešimt trys, ir visi iš 
Belgijos, kur ir buvo nulieti. 
Sukėlė, sukabino juos Kauno 
Istorinio muziejaus bokšte. 
Kurį laiką jie skambino dvi 
melodijas. Tačiau greitai nu
tilo. Daugelis jau net spėjo ir 
užmiršti, kad Kaunas juos ir 
tebeturi. . . Nebylūs, tik ba
landžių poilsiui reikalingi, jie 
laukė, kada vėl galės prabilti. 
Graudu būdavo žiūrėti Vikto
rui Kuprevičiui ir jo sūnui 
Giedriui į šį vargingą galingų 
varpų vaizdą. Pasikvietę 
draugų būrį, tėvas su sūnumi 
ėmėsi darbo. Jie miestravo, 
atskirais laidais jungė varpų 
šerdis, derino pedalų ir klavi
šų veikimą. Daug triūso įdėjo 
į šį darbą, kol, pagaliau, 
varpai suskambo naujomis 
melodijomis.

Dabar varpų muzikos re
pertuarą sudaro daugiau kaip 
500 kūrinių - tai įvairių tautų 
liaudies melodijos, tarybinių 
kompozitorių ir klasikų (V. 
Mocarto, M. K. Čiurlionio, L. 
Bethoveno, J. S. Bacho) kūri
niai, o taip pat specialiai 
varpams kompozitorių V. ir 
G. Kuprevičių parašytos pje
sės. Kompozitoriai - atlikėjai 
programą taiko pagal audito
riją, iškilmes, šventines nuo
taikas. Nuotaikinga “Travia
ta”, “Eikim, broleliai, namo” 
sutinkami Naujieji metai, 
smagūs maršai aidi per para
dus.

Patys atlikėjai prisipažįsta, 
kad norint varpų pagalba 
išgauti kuo skambesnį akor
dą, nėra tai lengva. Techniš-

NEW YORKO 
ŽINIOS

Praėjusį šeštadienį, apie 
1:15 vai. po pietų, įvyko 
tragiška avarija ant Queens- 
boro tilto, autobusui važiuo
jant iš Long Island City į 
New Yorką. Dvi moterys 
užmuštos vietoj, o 14 kitų 
sužeistų.

Avarija įvyko, kai vieno 
automobilio vairuotojas pasu
ko prieš autobusą, norėda
mas jį aplenkti. Bušo vairuo
tojas pasuko mašiną į šoną ir 
smogė į plieninį stulpą. Maši
nos vairuotojas, kuris avari
jos kaltininkas nuvažiavo 
savo keliais, veikiausia nė, 
nejausdamas, kad jis kaltas.

DEMONSTRACIJA 
CENTRAL PARKE

Praeitą sekmadienį Central 
Parke susirinko arti 100,000 
demonstrantų pasidžiaugti 
taikos atsiekimu Vietname ir 
Kambodijoje. Tarp dalyvių 
buvo daug jaunų vyrų ir 
moterų, kurie per 10 metų 
dalyvavo demonstracijose 
prieš tą baisųjį karą.

Tai buvo džiaugsmo diena. 
Programoje dalyvavo visa 
eilė artistų, kaip tai Joan 
Baez, Pete Seeger, P. Yar
row, Harry Belafonte. Taipgi 
buvo nemažai ir kalbų, - Bella 
Abzug, Elizabeth Holtzman, 
Cora Weiss ir kiti. Visi, kaip 
vienas, reikalavo, kad su pa
baiga karo, būtų paskelbta 
visuotina amnestija visiems 
karui priešinusiems. E. 
Holtzman pareiškė, kad 
“neužbaigtas reikalas, tai 
tas, kad mūsų jauni vyrai dar 
negrąžinami namo - visuotina 
amnestija turi būti paskelbta 
visiems, kur jie bebūtų”.

Bella Abzug kalboje pasa
kė, kad, jeigu mūsų valdžia 
gali globoti pabėgėlius (refu
gees), tai gali ir turi susigrą
žinti ir mūsų jaunus vyrus.

Si demonstracija buvo 
suorganizuota per dešimts 
dienų koalicijos daugelio 
prieš karą veikiančių grupių.

M-nė

kesnei melodijai išreikšti 
neužtenka dviejų rankų ir 
kojų. Todėl kai kurių koncer
tų metu tėvas su sūnumi prie 
pedalų sėda drauge.

Ir taip skamba varpų muzi
ka. Ne vienas atvykusiųjų su 
savimi išsiveža gražiausius 
mūsų žilojo krašto vaizdus ir 
giliai įsimenantį Kauno mies
to varpų skambesį.
... Ir dabar, atrodo, gir

džiu juos skambančius, kvie
čiančius susimąstyti apie tai, 
kiek daug gali žmogaus ran
kos, širdis ir protas.

Br. Laurikėnas

RŪKORIUI

“Jeigu turėtum smegenų,
tai nerūkytum.”

Trys vietinės LLD kuopos ir Moterų Klubas 
minės

LLD 60-MEČIO JUBILIEJŲ IR 30 METŲ 
PERGALĖS PRIEŠ FAŠIZMĄ SUKAKTI 
Sekmadienį, gegužės 25 d., 2 vai. po pietų

LAISVĖS SALĖJE
102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y.

Bus trumpa meninė programa, kurią atliks 
Aido Choras ir Aido solistai, vadovaujant

Mildred Stensler.
Turėsime svečių, ir iš Lietuvos.

Po programos bus pilni pietūs.
Auka $4.00

Pramogų kalendorius

GEGUŽĖS 18 D.
Hartfordo Laisvės Choro 

pavasarinis koncertas, 1 vai. 
po pietų, 159 Hungerford St., 
Hartford, Conn. Pietūs bus 
duodami 1 vai. Auka $4.50. 
Dalyvaus, apart vietinių, 
Aido Choras iš New Yorko, 
vadovybėje M. Stensler.

GEGUŽĖS 25 D.
Vietinės LLD kuopos ir 

Moterų Klubas minės 30 me
tų pergalės prieš fašizmą su
kaktį, Laisvės salėje, 102-02 
Liberty Avė., Ozone Park, 
N. Y., 2 vai. po pietų.

BIRŽELIO 8 D. ° Philadel- 
phijos LLD 10 kp. minės 
Draugijos 60 m. gyvavimo 
jubiliejų. Arturas Petriką ro
dys filmas iš Lietuvos. Bus 
duodami skanūs pietūs. Pra
džia 12:30 vai., 6024 Wayne 
Ave., Philadelphia, Pa.

Dear Comrades
The historic victory of the 

Vietnamese people in throw
ing off the bloody yoke of U. 
S. imperialism is a cause for 
jubilant celebration by both 
the Vietnamese and U. S. 
peoples. The victory of libe
ration has a tremendously 
positive influence on all pro
gressive struggles - for the 
millions involved in the peace 
movement it has a profound 
effect.

As part of our District’s 
21st Convention, the Daily 
World is sponsoring a Daily 
World Celebration: “The peo
ples Victory in Vietnam”. 
Henry Winston, National 
Chairman of our Party, will 
be the featured speaker, plus 
an outstanding cultural pro
gram. It will be held at the 
Statler Hilton Hotel, May 25, 
2 P. M., 7th Ave. & 33 
Street, Manhattan. Tickets - 
$2.00.
Jarvis Tyner Ken Newcomb

Chairman Org. Secretary 

“EVERYTHING IS COMING 
UP ROSES.”

One of the speakers at the 
May Day rally in New York 
said: “It is a great and new 
day for the people, a day 
when we can finally quote in 
reality the words from an old 
Broadway song, “Everything 
is coming up roses”. And, for 
all progressive and peace 
loving people throughout the 
world, everything is coming 
up roses. We stand on the 
stage of history after a glo
rious and successful drama in 
the life of the people has been 
victoriously completed”. 
And, for many, these roses 
are an intense and brilliant 
red.

For the people everything 
is coming up roses.

“On this day we hail the 
birth of newly freed nations 
and the birth of a new city, 
Ho Chi Minh. From the ashes 
of the old arises the new.

“For the people of Mozam
bique, Angola, Guinea, Bis
sau and Portugal this is the 
first spring of liberation and 
freedom after 50 years of 
brutal fascism and inhuman 
colonial rule.

“Things are beginning to 
“come up roses” also for the 
people of Greece, Ethiopia, 
Cyprus and the Phillippines.

“On this May Day we send 
a bouquet of roses. . .” Use
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