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KRISLAI
Anglijoje dar blogiau
Jie turi teisę 
Tebėra pavojuose 
Šlovė Amerikai ir juodajai 

rasei
Ar jau ir spauda?

A. BIMBA
Ne tik mūsų Amerika sun

kiai serga ekonominės krizės 
liga. Ja serga visas kapitalis
tinis pasaulis. Juo aukščiau 
išsivysčiusi kapitalistinė ša
lis, tuo platesnė ir gilesnė 
krizė ją smaugia.

Anglija be ne tik bus sun
kiausiai susirgusi. Infliacijos 
ir kainų kilimo tempai daug 
didesni Anglijoje, negu Jung
tinėse Valstijose. Pav., ten 
vien tik per šių metų pirmuo
sius šešis mėnesius infliacija 
pašoko aukštyn 25 procen
tais.

Anglijos darbininkuose la
bai didelis nepasitenkinimas. 
Kovingiausiais ir vėl pasirodo 
angliakasiai.

Darbiečių valdžia bėdoje. 
Ji desperatiškai stengiasi su
laikyti organizuotus darbi
ninkus nuo reikalavimo dide
lio algų pakėlimo. Ji patai
kauja kapitalistų interesams. 
Ypač premjeras Wilsonas, 
sakoma, reikalauja darbinin
kus pasiaukoti “vardan visos 
tautos gerovės”.

“JAV komunistai visai įsi
drąsino”, išsigandęs sušuko 
vienas lietuviškų reakcininkų 
laikraštis. Girdi, “Amerikos 
komunistai ne tik patys jau 
nebebijo persekiojimų, bet 
jie jau pradėjo pulti valdžios 
įstaigas. Partijos vadas Gus 
Hali spaudos konferencijoje 
pranešė, kad FBI planavo 
slaptai nužudyti komunistų- 
vadus, nes FBI, kaip ČIA, 
užsiima atentatais”.

O dar baisiau, sakoma, kad 
tas pats “Gus Hali paskelbė, 
kad ateinančiuose rinkimuose 
komunistai statys kandidatus 
visose. 50 valstijų”.

O kodėl ne? Jie turi pilniau
sią teisę. Jų veiklai sąlygos 
labai palankios. Liaudies ma
sėse nepasitenkinimas seno
siomis kapitalistinėmis parti
jomis - demokratais ir repu- 
blikonais - labai aukštai iški
lęs. Netenka abejoti, kad ko
munistai mokės šia proga 
pasinaudoti ir 1976 metų pre
zidentiniuose rinkimuose.

Nė valandėlei nereikia įsi
vaizduoti, kad Portugalijoje 
darbo liaudis yra pilnai laimė
jusi ir kas su reakcinėmis 
jėgomis jau yra pilnai susido
rota. Visi pranešimai iš Por
tugalijos sostinės rodo kaip 
tik priešingai. Ypač šiuo laiku 
esanti paveiklėjusi reakcinė 
Katalikų Bažnyčios hierarchi
ja. O jos įtaka žmonėse tebė
ra milžiniška.

Revoliucijai pavojus dar ir 
tame, kad vis dar nesimato 
pilno susitarimo tarp socialis
tų ir komunistų. Iš tikrųjų, 
kaip bekalbėsime, Portugali
jos ateitis yra šių dviejų 
politinių jėgų rankose. Tarp 
jų trynimosi ir kivirčų nesi
drovės pasinaudoti Portuga
lijos reakcija.

Nejaugi socialistai to nesu
sipranta, kad nenori bendro 
fronto su komunistais gelbė
jimui tos revoliucijos?

Amerikietis Muhammad 
Ali nugalėjo londonietį Joe 
Bugner ir pasilieka pasauli
niu čempionu. Bugner pasiro
dė pirmos klasės boksininku 
ir atsilaikė per visus 15 
’’roundų”. Tiktai punktais Ali 
tapo pripažintas laimėtoju.

Žinoma, čempionu Ali di
džiuojasi visi amerikiečiai, 
ypač juodieji žmonės. Reikia

Mokytojų balsas prieš 
mažinimą lėšų apšvietai

Los Angeles, Cal. - Praeitą 
savaitgalyje šiame mieste 
įvyko Nacionalinio Apšvietos 
Susivienijimo metinis suva
žiavimas. Devyni tūkstančiai 
delegatų suplaukė iš visų pla
čiosios šalies kampų.

Šis susivienijimas yra 
Amerikos mokytojų organi
zacija. Ji turi milijoną ir 
septynis šimtus tūkstančių 
narių.

Beveik visa suvažiavimo 
programa buvo pašvęsta eko
nominiams mokytojų ir mo
kyklų reikalams. Nėra jokia 
paslaptis, kad užsitęsusi eko
nominė krizė jau sudavė 
neapsakomai skaudų smūgį 
apšvietai. Mokytojai tūkstan
čiais atleidžiami iš darbo. 
Federalinė valdžia, valstijų ir 
miestų valdžios kasmet vis 
mažiau lėšų skiria apšvietos 
reikalams. Mokytojai suva
žiavimui raportavo, kad dau
gelyje vietų padėtis jau tikrai 
desperatiška.

Jis nurodo, kad dėl ekono
minio spaudimo labai nuken
čia visa apšvietos kokybė. 
Vienas po kito delegatai nu
rodė, kad daugelyje mokyklų 
mokytojai iš savo kišenių turi 
aprūpinti moksleivius rank- 
vedėliais, nes valdžios tam

Indijos nauji ėjimai prieš 
reakcinę opoziciją

New Delhi. - Praeitos sa
vaitės pabaigoje Indijos vy
riausybė su premjere Indira 
Gandhi priešakyje padarė 
naujus aštrius ėjimus prieš 
opozicines partijas bei gru
pes. Jinai išleido patvarky
mą, laikinai uždraudžiantį 
joms veikti. Savo patvarky
me vyriausybė sako: Tų gru
pių “veikla yra nesuderinama 
su vidiniu šalies saugumu, su 
viešąją tvarka ir su palaiky
mu tos tvarkos”.

Vyriausybės patvarkyme 
nepasakoma, kaip ilgai šis 
uždraudimas gyvuos. Kai lai
kas neapribotas, uždraudi
mas gali užsitęsti.

Nereikia nė kalbėti, kad 
toks patvarkymas uždraus
toms grupėms labai nepatin
ka ir kad jos nežada jo pa
klusti ir laikytis.

Premjerė Gandhi sako, kad 
ji myli ir gerbia demokratiją, 
bet šitie ir kiti suvaržymai 
būtinai reikalingi demokrati
jos išgelbėjimui nuo reakcijos 
kėsinimosi ją sunaikinti. • 

atsiminti, kad Ali ne tik 
smarkus boksininkas, bet ir 
politiniai drąsus vyras. Jis 
atsisakė Vietnamo karą remti 
ir už tai buvo persekiojamas. 
Jis labai neapkenčiamas visų 
reakcininkų.

Pagaliau ir “The N. Y. 
Times” liepos 5 d. savo veda
majame pridėjo savo balsą 
prie prezidento Fordo rami
nimo, kad pas mus ekonomi
nė krizė (infliacija, nedarbas 
ir kitos nelaimės) jau pasiekė 
dugną, ir kad dabar belieka 
klausimas, kaip greitai ir ko
kiais tempais mes kilsime į 
viršų. Aišku, kad šį didlapį 
seks ir kiti buržuaziniai laik- 
raščia ir pradės mus ramin
ti geresniais laikais “tik už 
kampo”.

Geresniems laikams niekas 
nesipriešina. Deja, jų dar vis 
nesimato. Mes visi jų labai 
išsiilgę. Deja, prezidento ir 
spaudos optimistiškomis pra
našystėmis Amerikos žmonės 
yra skaudžiai nusivylę. Todėl 
nenori tikėti ir dabartinėmis 
pranašystėmis.

neskiria užtenkamai lėšų. O 
daugiausia, jie sako, nuken
čia pradinės mokyklos.

Ypatingai mokytojų pasi
piktinimas ir protestas nu
kreipti prieš Federalinę, val
džią. Kaip žinia, prezidentas 
Fordas reikalauja iš Kongre
so vis daugiau dolerių skirti 
militarizmo reikalams, o rei
kalauja juos taupyti, kai eina 
klausimas apie dolerius ap
švietos reikalams.

Nacionalinio Apšvietos Su
sivienijimo prezidentas 
James A. Harris aukštai pa
keltu balsu šaukė: “Ši krizė 
naikina apšvietos kokybę!” 
Savo pranešime suvažiavimui 
jis pateikė, tokius faktus: 39.2 
procento visų mokyklų smar
kiai padidina klases; 42 pro
centai mokyklų mažiau be- 
perka mokykloms reikalingų 
reikmenų; 28 procentai jau 
sumažino savo programas; 
25.9 procento mokyklų panai
kino muzikos ir fizinės ap
švietos klases; 17 procentų 
panaikino veiklą už mokyklos 
sienų (įvairius vaikų sporto 
užsiėmimus ir 1.1.).

Visa tai parodo, kad šios 
šalies visa apšvieta randasi 
giliausioje krizėje.

r
Washingtonas. - Čia plačiai 

kalbama, kad šiemet Tarybų 
Sąjunga ruošiasi Jungtinėse 
Valstijose pirkti didoką kiekį 
įvairių grūdų. Mat, Tarybų 
Sąjungos pietinėje dalyje la
bai didelė sausra pakenkusi 
derliui. Iš kitos pusės, šioje 
šalyje šiemet numatomas la
bai didelis užderėjimas kvie
čių ir kukurūzų. Jiems reikia 
rinkos.

Kol kas šitie gandai iš 
Tarybų Sąjungos pusės nėra 
nei patvirtinami, nei užginči
jami.

Manila. - Philipinų prezi
dentas Marcos sako, kad jo 
šalyje gyvuojančios didelės 
Jungtinių Valstijų militarinės 
bazės turi pereiti filipinų kon
trolėm Jis sutinka leisti ame
rikiečiams pilnai naudotos tų 
bazių įrengimais palaikymui 
savo ginkluotų jėgų prez. 
Marcos vadovaujamoje šaly
je.

•
Geneva. - Esąs gautas iš 

Suomijos vyriausybės prane
šimas, kad jinai nesuspės 
pasiruošti priimti ir globoti 
Europos Saugumo konferen
cijos paskutinę viršūnių sesi
ją liepos 28 dieną. Tą datą 
buvo pasiūlius Švedija. Jai 
pritarė Tarybų Sąjunga.

Roma. - Povilas VI išleido 
ilgą pareiškimą, kuriame pa
taria katalikų bažnyčioms ant 
vietos siekti “visų krikščionių 
bendros veiklos”. Bet taip 
pat griežtai reikalauja, kad 
visuose tokiuose veiksmuose 
katalikai turi būtinai laikytis 
savo dogmų, tradicijų ir prie
tarų.

Washingtonas. - Labai abe
jojama, ar Aukščiausiojo 
Teismo nario William Doug
las sveikata leis aktyviškai 
dalyvauti busimojoje rudeni
nėje teismo sesijoje. Teisėjas 
Douglas skaitomas liberalu.

Korėjos pusiasalis pasaulio 
dėmesio centre

Ekonominė krizė - protinių 
ir nervinių ligų gimdytoj as

Nuotraukoje parodomos Šiaurinė Korėja ir Pietinė Korė
ja. Visas pasaulis susirūpinęs ir klausia: Argi neišvengia
mas karas šiame pasaulio kampe?

Pietinėje Korėjoje, kurioje viešpatauja fašistinė diktatū
ra, veikia milžiniška branduoliniais ginklais aprūpinta mili- 
tarinė bazė. Nors ją sudaro vien Amerikos militarinės jė
gos, bet jinai veikia po Jungtinių Tautų vėliava. Taip pat ir 
tų jėgų komanda: nors susideda tik iš amerikiečių, bet 
vadinasi “Jungtinių Tautų komanda”.

Kalbos eina, kad busimojoje Jungtinių Tautų Generalinės 
Asamblėjos sesijoje šį rudenį bus nutarta atšaukti arba 
panaikinti Jungtinių Tautų vėliavos ir vardo naudojimą. Bet 
tai nereiškia, kad militarinė bazė bus panaikinta ir iš 40,000 
amerikiečių ginkluotos jėgos bus iš Pietų Korėjos ištrauk
tos. Mūsų vyriausybė sako, kad jinai jau turi padarius 
atskirą sutartį su Pietų Korėjos režimu, kad Jungtinių 
Tautų nutarimai nieko nepakeis, kad ir bazė, ir tos 
militarinės jėgos pasiliks ginti fašistinį režimą. Tiktai jos 
nebebus apmaskuotos Jungtinių Tautų vardu ir veiks po 
Jungtinių Valstijų vėliava ir vardu.

Taigi, jeigu Korėjos pusiasalį kiltų karas, Amerika būtų 
jame įvelta iš pat pradžios.

Moterų konferencija 
ir po jos

Meksikos mieste pasibaigė 
tarptautinė moterų konferen
cija, kuri įvyko po Jungtinių 
Tautų globa. Konferencija tę
sėsi keliolika dienų, buvo 
marga, įvairi, pilna vidujinių 
prieštaravimų ir kivirčų, bet 
visvien atsiekė kai kurių da
lykų.

Pirmiausia - apie tos konfe
rencijos neigiamas ypatybes. 
Kadangi tai buvo ne tarptau
tinė moterų organizacijų kon
ferencija, o Jungtinių Tautų 
konferencija moterų reika
lais, ji faktinai neatstovavo 
pasaulio moterų tikra ta žo
džio prasme. Daugelyje dele
gacijų narės buvo ne mote
rys, kurios savo ruožtu yra 
veikėjos, bet žymių vyrų 
žmonos, kai kuriais atsitiki
mais net šalių prezidentų 
žmonos. Tikros kovotojos už 
moterų teises ir lygybę jautė, 
kad tai buvo moterų įžeidi
mas. Kai kurios kovotojos už 
moterų teises taipgi jautė, 
kad pats faktas, jog delegaci
jos atstovavo savo šalis, o ne 
tarptautinį moterų judėjimą, 
pavertė daugelį delegačių į 
savo valdžių (kurių visos vy
rų dominuojamos) įnagius. 
Net buvo pastebėta, kaip kai 
kuriose delegacijose kalbėto
jos nedarė pareiškimų iki 
nepasitaria su delegacijos pa
tarėjais - vyrais.

Nežiūrint tų nedateklių, 
konferencija priėjo prie eįlės 
gerų išvadų. Norom nenorom 
priėjo išvados, kad neužten
ka turėti lygybę ant popie
riaus, tai yra, įstatymuose. 
Net tose šalyse, kur moterys 
turi teisę prie visų darbų ir 

lygių algų, jos visvien neturi 
lygybės, nes šalia tarnybos ir 
darbovietės, ant jų pečįų gula 
beveik visas namų ruošos 
darbas. Taipgi prieita išva
dos, kad negali būti tikros 
lygybės, kol, nežiūrint visų 
įstatymų, moterys, pagal 
daugelio šalių tradicijas, 
skaitomos vyrų slaugėmis, 
patarnautojomis - viskuom, 
tik ne lygiomis kolegėmis.

Beje, radikalų žingsnį link 
tikros moterų lygybės bent 
šeimyniniame gyvenime pa
darė socialistinė Kuba. Ten 
dabar formuluojamas įstaty
mas, pagal kurį moteris galės 
traukti vyrą į teismą, jeigu 
jis neatlieka bent pusės na
mų ruošos darbų! Įstatymas 
pabrėžia, kad beveik visos 
Kubos moterys dirba ūkiuo
se, fabrikuose, įmonėse arba 
įstaigose, ir nedaleistina, kad 
viena pusė dirbančiųjų žmo
nių, sugrįžus į būtą, turi 
atlikti visą darbą, tuo tarpu 
kai antroji pusė stebi televizi
ją, skaito, laukia pietų. . .

Stebėtina, kad prie tokio 
įstatymo einama Kuboje, ša
lyje, kuri, pagal visas tradici
jas, yra dalis Lotynų Ameri
kos, kurioje nelygybė tarp 
vyrų ir moterų yra labai 
stipri.

Brasilia. - Tai bene bus 
pirmas toks atsitikimas Bra
zilijoje, kad bitės sostinėje 
užpuolė mokytoją ir iki mir
ties sugėlė. Tai bitės, kurias 
1956 metais tūlas profesorius 
importavo iš Afrikos ir iš jų 
išvedė naują veislę, pikčiau
sią iš visų žinomų bičių.

Washingtonas. - Beveik iš 
visų sveikatos apsaugos cen
trų pranešimai kalba apie 
žymų padidėjimą nervinėmis 
ir protinėmis ligomis susirgi
mų skaičiaus. Infliacija, ne
darbas, kainų kilimas, padi
dėjimas skurdo, kuris gimdo 
beviltiškumą, sutrikdo žmo
nių nervų sistemą. Beveik 
visose ligoninėse protinėmis 
ir nervinėmis ligomis susir
gusių ligonių skaičius yra 
žymiai padidėjęs.

Taip pat skaičiai parodo, 
kad šalyje, dėl sunkių laikų, 
yra žymiai padidėjęs savižu
dybių skaičius. Šiemet savi
žudybių skaičius yra pustre
čio procento didesnis, negu 
buvo pernai. Vadinasi, jeigu 
pernai visoje šalyje buvo pa
skelbta 21,000 savižudybių, 
tai šiemet jų bus penkiais 
šimtais daugiau. Įdomu ir 
tas, kad savižudybės yra 
smarkiausiai padažnėjusios 
tarpę jaunų žmonių.

Kai kalbame apie savižudy
bių skaičių šioje šalyje, tai 
reikia žinoti, kad toli gražu 
ne visos savižudybės yra ži
nomos ir oficialiai skelbia
mos. Pripažįstama, kad dvi
gubai tiek kasmet mes šioje 
šalyje turime savižudybių,

Miestų majorai reikalauja 
greitos pagalbos

Boston, Mass. - Praeitą 
savaitgalį čionai įvyko visos 
šalies miestų majorų konfe
rencija. Visoje konferencijo
je nebuvo tokio majoro, kuris 
būtų nedejavęs ir nesiskun
dęs jo miesto visišku suban- 
krūtavimu. Kasmet išlaidos 
viršija pajamas, kasmet defi
citas didėja. Beveik visi iš 
piliečių išrinkti mokesčiai 
(taksai) nueina į valstijų bei 
federalinį iždą. Miestams ne
belieka iš ko padengti savo 
išlaidas - išlaikyti policiją, 
mokyklas, gaisrininčias, ligo
nines ir t. t. O užklupusi ir 
ilgai nusitęsusi ekonominė 
krizė šalyje pirmiausia atsi
liepė į miestus ir privedė juos 
prie prarajos. . .

Padejavusios ir paverku
sios, susirinkusios miesto

Moterų klausimas 
skaldo bažnyčią

Ottawa. - Kanados Angli
konų protestantiška bažnyčia 
pasidalijusi į dvi stovyklas. 
Gera jos parapijonų ir išpa
žintojų dauguma pritaria Ge
neralinio Sinodo nutarimui 
suteikti moterims teisę tapti 
kunigais. Bet labai energinga 
ir kovinga mažuma griežčiau
siai priešinga. Ji grūmoja 
atsiskyrimu ir įkūrimu savo 
bažnyčios, kurioje bus prisi
laikoma senų tradicijų prieš 
moterims teisę būti kunigais. 
Jie sako, kaip ir mūsų lietu
viškieji kunigai, kad pats die
vas esąs atėmęs iš moterų 
kunigavimo teisę.

Washingtonas. - Valstybės 
sekretorius Henry Kissinge- 
ris vėl skubomis išvyko į 
Europą. Vakarų Vokietijos 
sostinėje Bonoje susitiks ir 
tarsis su Izraelio premjeru 
Rabinu dėl susitarimo su 
Egiptu. Genevoje tarsis su 
Tarybų Sąjungos užsienio 
reikalų ministru Gromyka 
strateginių ginklų apribojimo 
reikalais ir dėl Vidurio Rytų 
padėties. Pabaigoje savaitės 
sugrįš ir praneš prezidentui 
Fordui apie pasitarimų rezul
tatus.

negu policijos ir valdžios pa
skelbiama. Daugelis artimųjų 
vengia pranešti apie įvykusią 
savižudybę. Pranešama tik 
tada, kai jau nebegalima nu
slėpti nuo žmonių ir įstaigų.

Dar vienas svarbus klausi
mas, susijęs su krize ir proti
nėmis bei nervinėmis ligo
mis. Visi tokių ligų specialis
tai pripažįsta, kad krizės pa
gimdytos protinės, nervinės 
ir kitokios ligos ne tuojau 
apsireiškia ir būna pastebi
mas. Daugelis jų pradeda 
apsireikšti tiktai už kelerių 
metų po didžiosios krizės 
audros praėjimo. Padidėjęs 
masėse skurdas, jeigu galima 
taip išsireikšti., tik užveisia 
daug ligų, o jos išsivysto 
apsireikšti gerokai vėliau. 
Tai visiems gerai žinoma tie
sa.

Todėl ir dabartinės krizės 
pasėtos sėklos vaisiais Ame
rikos žmonės pradės “naudo
tis” tik už metų ar kelių 
vėliau.

Roma. - Prieš kelias dienas 
čia dingo Italijos turtuolis 
D‘Amico. Pasirodo, kad jį 
pagrobė vagys ir dabar reika
lauja $12,800,000 už jo palei
dimą.

galvos nutarė reikalauti iš 
federalinės valdžios greitos 
pagalbos. Pirmiausia Wa- 
shingtono vyriausybė turi, 
jie reikalauja, paskirti visus 
du bilijonus dolerių suteiki
mui finansinės pagalbos be 
jokio atidėliojimo. Taip pat, 
jie reikalauja, Kongresas turi 
nutarti paskirti penkis bilijo
nų dolerių įvairiems projek
tams, kurie taipgi privalo 
būti padalinti miestams pagal 
jų padėtį - sunkesnėje padė
tyje atsidūrę miestai turi 
gauti daugiau darbų sutei
kiančių projektų ir 1.1.

Dabar, po konferencijos, 
sugrįžę miestų majorai pra
dės mobilizuoti piliečius 
spaudimui į Kongresą ir pre
zidentą Fordą, kad jie sku
bintus! miestams su pagalba.

Nepateisinamo 
teroro aukos

Jeruzalimas. - Liepos 4 die
ną su baisiausia jėga sprogo 
gatvėje paliktame šaldytuve 
bomba. Ant vietos 13 žmonių 
užmušta, o 72 sužeisti.

Kas tokį nepateisinamo te
roro žygį atliko? Izraelio val
džia kaltina palestiniečius. 
Bet Palestinos Išsilaisvinimo 
Organizacija, kuriai vadovau
ja Arafatas, sako, kad jinai 
nieko bendro su šiuo žygiu 
neturėjo.

Juk tai beprotiškas ir be
prasmiškas veiksmas. Jis tik 
žalos gali atnešti palestinie
čių išsilaisvinimo reikalui* 
Jis naudojamas su,kurstymui 
pasaulio opinijos prieš pales
tiniečius. Atsakingi palesti
niečių vadai negali to nema
tyti.

ARGEMlNOS
KABINETAS REZIGNAVO

Buenos Aires. - bios savai
tės pradžioje Argentinoje tu 
rėjo prasidėti visuotinias dar
bininkų streikas. Unijos pa
reikalavo, kad prezidentės 
Peronienės ministrai, kaip 
darbininkų priešai, būtų pa
šalinti. Reikalavimas išpildy
tas - visas kabinetas rezigna 
vo.
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Su didžiausiu pasisekimu!
Paskutinėmis gegužės mėnesio dienomis Chicagoje įvyku

sioji Jungtinių Amerikos Valstijų Komunistų Partijos 21-oji 
konvencija, sprendžiant iš jai pateiktų vadovybės praneši
mų ir apie ją aprašymų, praėjo su nepaprastu pasisekimu. 
Paskutinėje jos sesijoje, kuri įvyko didžiulėje International 
Amphitheater salėje ir kuri buvo pašvęsta atžymėjimui šios 
respublikos dviejų šimtų metų jubiliejaus, dalyvavo daugiau 
kaip šeši tūkstančiai žmonių, suplaukusių iš visos plačiosios 
šalies nuo Maine iki Californijos. Tai laikoma tikrai 
nepaprastu šios šalies revoliuciniame judėjime įvykiu. Tai 
laikoma akivaizdžiausiu įrodymu, kad Amerikos revoliucinė 
partija yra atsistojusi ant tvirtų kojųsavo įtaką darbininkų 
masėse iškėlusi į labai, labai aukštą lygį.

Netenka abejoti, kad į konvencijos dalyvių nuotaikas 
negalėjo labai teigiamai neveikti vėliausi įvykiai pasaulinėje 
arenoje. Pirmoje vietoje juk visa šlovė už Indokinijos 
istorinės išsilaisvinimo kovos laimėjimą priklauso komunis
tų ryžtui, ištvermei ir išmintingai vadovybei. Portugalijoje 
žymus komunistų; įtakos apsireiškimas ir prieš keletą dienų 
Italijoje stebėtini komunistų laimėjimai rinkimuose taip pat 
tegalėjo labai teigiamai veikti Amerikos komunistų sąskry
džio dalyvių ūpą.

Konvencija nustatė gaires partijos greitajai ir tolimesnei 
veiklai. Partijos generalinis sekretorius Gus Hali Centro 
Komiteto pranešime plačiai apibūdino dabartinę naminę 
Jungtinių Valstijų situaciją, ryšium su ekonomine ir politine 
krize. Jis pabrėžė, kad jau dabar labai pribrendusios ir 
palankios šalyje' sąlygos sudarymui labai plataus bendro 
fronto prieš kapitalistinių monopolijų viešpatavimą visose 
šalies gyvenimo srityse. Tas frontas turi ir gali būti kuo 
plačiausias, nes žmonėse šiandien viešpatauja giliausias 
politinis nepasitenkinimas abiem kapitalistinėm partijom, 
kurios iš pat savo prigimties yra kapitalistinių monopolijų 
interesų atstovės ir gynėjos. Komunistų partija, Gus Hali 
sakė, turi nesigailėti ir nesigailės jokių pastangų tokio 
liaudies bendro fronto išvystymui.

Partijos pirmininkas Henry Winston savo kalboje partijos 
dėmesį kreipė į darbo unijų judėjimą. Jis kalbėjo apie plačiai 
besireiškiantį eiliniuose unijistuose nepasitenkinimą reakci
ne George Meany vadovybe. Daugelyje didžiųjų unijų 
eiliniuose nariuose pastebimas žymus kovingumo pakilimas. 
Sąlygos labai prielankios kėlimui šūkio, kad George Meany 
ir jo reakcinė klika turi užleisti vietą naujai vadovybei, 
kovingai, drąsiai ir pažangiai vadovybei. Tiktai su tokia 
vadovybe mūsų darbo unijos galės atmušti kapitalistų 
siekimą visą krizės naštą sukrauti ant darbininkų pečių, 
tiktai su pažangia vadovybe septyniolikos milijonų organi
zuotų darbininkų armija galės tinkamai atlikti savo istorinę 
misiją.

Komunistų suvažiavimas taip pat, matyt, labai daug 
dėmesio skyrė partijos gretų plėtimui, naujų narių įrašy
mui, suaktyvinimui visų partijos vienetų ir grupių. Naujų 
narių verbavimo vajus turėsiąs plačiausiu mastu prasidėti 
tuoj po konvencijos. Kiekvienas konvencijos dalyvis pasiža
dėjo tokiame vajuje aktyviškai dalyvauti.

Taip pat sužinome, kad konvencija išrinko naują Centro 
Komitetą iš 68 narių. Tuoj po suvažiavimo naujasis 
komitetas atlaikė pirmą susirinkimą ir išrinko vadovybę. 
Henry Winston paliktas partijos pirmininko vietoje, o Gus 
Hali - generalinio sekretoriaus pareigose.

Bet kas bus toliau?
Kongresas priėmė ir prezidentas pasirašė nutarimą 

nedarbo apdraudą prailginti trylika savaičių. Iki šiol 
apdrauda būdavo mokama tiktai per 52 savaites, dabar ji 
tęsis per 65 savaites. Tai, žinoma, kaip žmonės sako, 
“geriau negu nieko’’. Tai reikia laikyti darbininkų šiokiu 
tokiu laimėjimu. Bet jis pagrindinai neišsprendžia nedarbo 
problemos. Tos trylika pridedamų savaičių kaip bematant 
milijonams bedarbių prabėgs. Ir kas tada? Kur jiems tada 
pasidėti arba į kur kreiptis? Iš ko jie tada turės savo šeimas 
maitinti?

Net ir optimistiškiausi pranašai nedrįsta tvirtinti, kad už 
kelių savaičių tiems milijonams bedarbių jau atsiras darbų. 
Visi ženklai rodo dar nedarbo didėjimą.

Tiesa, pasirašydamas nutarimą, prezidentas Fordas vėl, 
ir dar kartą užtikrino, kad, girdi, “mūsų laimei, mes dabar 
jau matome ekonomikoje ženklus, kad kritimas žemyn jau 
pasibaigė, kad blogiausi laikai jau praėjo, kad atgijimas jau 
prasidėjo”.

Kur jis tokius ženklus mato arba suranda? Antai, 
Kongreso įvairios komisijos tokių ženklų niekur neįmato, 
dar gi kalba kaip tik apie priešingus ženklus, apie bedarbių 
armijos tolimesnį gausėjimą.

Ypač prezidentas niekuo neprisideda prie ekonomikos 
atgijimo paskatinimo. Tik neseniai jis vetavo Kongreso 
priimtą nutarimą , paskirti keletą bilijonų dolerių įvairiems 
viešiems projektais, kurie būtų davę darbo beveik 
milijonui bedarbių.

Labai teisingas ir remtinas Komunistų Partijos ir visų 
Amerikos pažangiečių reikalavimas išleisti įstatymą, ver
čiantį vyriausybę nenutraukti nedarbo apdraudos mokėjimo 
darbininkui, kol jis nesugrąžinamas į seną darbą arba 
neaprūpinamas nauju darbu. Šį reikalavimą turėtų paremti 
ir už jį energingai kovoti visas darbo unijų judėjimas. Reikia 
tikėtis, kad su laiku jis taps visų vyriausiu šūkiu kovoje su 
nedarbu.

DOBILAS
Pamilo dobilas raudonas 
Laukų ramunę baltą. 
Pamilo stiebą, grakštų, 

ploną,
Ir žiedą jos iškeltą.

Bet vėjas palenkė ramunę 
Prie aukšto, balto kmyno, 
Ir tas jos saulėtą viršūnę 
Šakelėm apkabino.

Canada, Lat. Amer., per year, $10 00’ 
Canada, Lat. Amer. 6 months $5.50' 
Foreign countries, per year, 112.00, 
Foreign countries, 6 months, $650

Ramunė dobilui it saulė, 
It saulė meiliai švietė, 
Liūdnam jam skaidrino 

pasaulį, 
Linguoti vėjuj kvietė.

Supykti dobilas ant vėjo, 
Supykti negalėjo.
Ramunei laimės jis linkėjo, 
Iš tolo ją mylėjo.

J. Subata

Kas ką rašo ir sako
LDS ISTORIJOJE GRAŽI 
TRADICIJA

LDS organas “Tiesa” rašo, 
kad tos organizacijos ruoštas 
tradicinis bowling turnyras 
kuo puikiausiai'pavyko. Tai 
buvo iš eilės jau 24 turnyras. 
“Tiesa” sako:

“Turnyras įvyko gegužės 
23, 24 ir 25 dienomis, Fort 
City Bowling Center, 7401 
So. Cicero, Chicago, Ill.

, Turnyre dalyvavo 135 boli- 
ninkai. Tą bolininkų skaičių 
sudarė trijų gentkarčių LDS 
nariai, to sporto mėgėjai. 
Dauguma bolininkų buvo iš 
Michigan, Illinois ir Wiscon
sin valstijų, bet taipgi buvo 
bolininkų iš Connecticut, 
New Yorko ir Pennsylvanijos 
valstijų.

Gegužės 25 d., sekmadienį, 
įvyko šaunus banketas. Ban
kete dalyvavo 150 svečių. 
Turnyro laimėtojams buvo 
įteiktos dovanos.

LDS prezidentas, Servit 
Gugas, turnyre dalyvavo 
kaip LDS Centro Valstybes 
atstovas. Jis savo kalboje 
bankete varde LDS Centro 
Valdybos išreiškė padėką 
Turnyro Rengimo Komitetui 
už puikų LDS Bowling Tur
nyro surengimą.

LDS veikėjai iš Wisconsin 
valstijos pateikė sumanymą, 
kad sekantis LDS Bowling 
Turnyras būtų surengtas 
Milwaukee, Wis. Turnyro da
lyviai vienbalsiai tą pakvieti
mą užgyrė. LDS veikėjai iš 
Pittsburgh, Pa. priminė, jog 
jie dės pastangas surengti 
Nacionalį LDS Bowling Tur
nyrą 1977 metais savo mies
te.”

Šitie bowlingo turnyrai yra 
labai graži ir giliai prigijusi 
LDS istorijoje tradicija. Juo
se dalyvauja beveik vien tik 
jau Amerikoje gimę ir augę 
lietuviai. LDS gali jais di
džiuotis.

Nei Rymo Katalikų Susi
vienijimas, nei SLA nieko 
panašaus neturi.

UŽ ITALIJOS IR
TARYBŲ SĄJUNGOS 
SANTYKIŲ PLĖTIMĄ

Birželio paskutinėmis die
nomis su oficialiu vizitu Itali
joje lankėsi Tarybų Sąjungos 
užsienio reikalų ministras 
Andrei Gromyka. Jo priėmi
mui arba garbei Italijos už
sienio reikalų ministras M. 
Rumoras birželio 27 d. su
rengė pietus. Abudu minis
trai pasakė įdomias kalbas 
apie Italijos ir Tarybų Sąjun
gos santykius ir jų plėtimą. 
Svečią sveikindamas, italų 
vadus, tarp kitko, pasakė:

“Mūsų ekonominis ir pra
moninis bendradarbiavimas, 
grindžiamas dešimties metų 
susitarimu, kuris praėjusiais 
metais buvo pasirašytas 
Maskvoje, nuolat didėja, be 
to, esama didžiulių galimybių 
dar labiau plėsti šį bend
radarbiavimą.

Plačiai išsivystė Italijos ir 
TSRS kultūriniai ryšiai. Mū
sų derybos, pabrėžė M. Ru
moras, atspindi mūsų ryšių 
nuoširdumą. Mūsų požiūriai 
dėl kai kurių tarptautinių 
problemų gali nesutapti, bet 
nepriklausomai nuo mūsų po
zicijų, abi. mūsų šalys nori 
stiprinti taiką ir tautų saugu
mą. Kaip tik todėl Italija 
dalyvauja plačiose daugiaša
lėse derybose, konkrečiai, 
saugumo ir bendradarbiavi
mo Europoje pasitarime”.

Taip pat didelį pasitenkini
mą pabrėžė ir Gromyka. Bet 
jis taipgi priminė, kad dar ne 
viskas pilnai pasiekta vysty
me tarp šių dviejų šalių san
tykių. Gromyka sakė:

“Pastaraisiais metais iš es
mės pasiekta pažanga, vys
tant Tarybų Sąjungos ir Itali
jos santykius. Bet vargu ar 
galima neigti, kad objekty
viai esančios galimybės su
teikti mūsų santykiams kai 
kuriose srityse dar platesnį 
mastą dar iki galo neišsem
tos.

■ Dar geriau, kaip iki šiol, 
prekiauti, vystyti mokslinį- 
techninį bendradarbiavimą, 
dar labiau plėsti kultūrinius 
ryšius ir, žinoma, dar plates

LAISVĖ
krečių atsakymų. Pilnesniam 
vaizdui tenka pridėti, kad ir 
visuomenė suvažiavimu, sim
poziumu ir net literatūros bei 
muzikos vakaru parodė visiš
ką nesidomėjimą, nors buvo 
kviečiama ir skatinama akty
viai dalyvauti. Sekantį sa
vaitgalį tautybių teatro festi
valyje pabrėžtinai vertingas 
lietuvių išėjimas į platesnius 
tarptautinės kultūros barus 
su dviem vaidinimais irgi ne
pajėgė atkreipti torontiečių 
dėmesio, ir tiesiog apgailė
tinas skaičius žiūrovų tepasi
rodė”.

Netgi į jaunimui skirtą vai
dinimą tėvai nepasistengę at
vežti vaikų.

0 kam tos pastangos! Bar
styti jaunas, kandžių nesu- 
graužtas galvas naftalinu! 
Ne, liga ne čia, ir receptas ne 
tas. Jei jau taip atsitiko, tegu 
“vadai” vieni “pavadovauja”, 
“pavaduoja” ir padūsauja.

Ko kito ir nevertėjo tikėtis.

NUŽEMINTAI B A ŽIJ ASI
“Frontinikai” gali didžiuo

tis laimėję didelį moralinį 
mūšį. Jie privertė “Amerikos 
Lietuvių Tarybą”, kurioje 
menševikai giriasi vaidiną 
vadovaujamą vaidmenį, vie
šai nusižeminti ir juos atsi
prašyti. ALTos išleistoje 
“proklamacijoje” skaitome:

“New Jersey JAV Bend
ruomenės apygardos suvažia
vimas 1975 m. balandžio 27 d. 
priėmė rezoliuciją, kuria pro
testuoja, esą, Amerikos Lie
tuvių Taryba skaldo Lietuvių 
Bendruomenę. Ta rezoliucija 
buvo paskelbta spaudoje.

Amerikos Lietuvių Taryba 
pareiškia, kad ji vertina Lie
tuvių Bendruomenės veiklą, 
jos neskaldo, skilimo neorga-. 
nizuoja ir griežtai atmeta 
nepagrįstus priekaištus. 
Amerikos lietuvių Taryba nė
ra atsakinga už Lietuvių 
Bendruomenės skilimą, kuris 
yra įvykęs pačių Lietuvių 
Bendruomenės narių tarpe.”

Kalba labai “diplomatiška”. 
Bet ji tereiškia vieną, būtent, 
teisinimąsi prieš Bendruome
nės vadovybę ir atsiprašymą.

niu mastu bendradarbiauti 
tarptautinėje arenoje įtempi
mo mažinimo ir taikos stipri
nimo interesais - tokie yra 
mūsų svarbiausi uždaviniai 
ateičiai.

Tačiau, kalbant apie šiuos 
uždavinius, norėčiau išskirti 
vieną mintį, būtent: iki šiol 
mūsų prekybinių ir ekonomi
nių ryšių lygis buvo kiek 
žemesnis už mūsų politinių 
santykių lygį. Mūsų nuomo
ne, reikėtų pakelti mūsų poli
tinių santykių lygį.”

APIE KANADIŠKIŲ 
“VADUOTOJŲ” 
KULTŪRINI NUOSMUKI

Savaitraštyje “Gimtasis 
Kraštas” (birž. 26 d.) apie 
įvykusį kanadiškių vaduotojų 
taip vadinamą “kultūrininkų 
suvažiavimą” Vladas Vaičiu
lis paberia įdomių pastabų 
pluoštą. Jis rašo:

Nebe pirmą kartą “vaduo- 
tojiškai” spaudai tenka su 
kartėliu atsidusti: sakėme 
vienaip, o išėjo antraip; taip 
atsitiko ir su išreklamuotu 
kanadiškių kultūrininkų sulė- 
kimu.

Atvirai pripažindami (nes 
kitaip jau ir nebeišeina) kul
tūrinį nuosmukį, “Tėviškės 
žiburiai” džiaugėsi išnarplioję 
mazgą. Girdi, viskuo kalti esą 
kultūrininkų talkininkai, ku
riuos ir vadinti reikią ne kaip 
kitaip, o “pagalbiniais akto
riais”. Kultūrinio nuosmukio 
priežastis kaip tik juose ir 
glūdinti. “Tai rodo konkretūs 
- tvirtina laikraštis, - pavyz
džiai: premijuotos knygos 
neišleidžiame nė tūkstančio 
egzempliorių, nes trūksta 
pirkėjų. Koncertus tenka 
jungti su vakarienėmis, nes 
sumažėjo lankytojų skaičius. 
Daugelyje apylinkių kultūri
nis aktyvumas sustojo, nes 
nebegalima surasti žmogaus, 
kuris sutiktų ir sugebėtų būti 
apylinkės kultūros vadovu”.

Pavyzdžiai iš tiesų liūdnai 
iškalbingi. Abejonę kėlė kas 
kita - naivus laikraščio opti
mizmas. Liga, girdi, nustaty
ta ir tuojau bus įveikta. Ci
tuojame: “Ateinantis Kana
dos lietuvių kultūrininkų su
važiavimas turėtų tą priežas
tį aiškiai konstatuoti ir kartu 
su apylinkių atstovais bandy
ti surasti būdų, kaip įlieti 
naujos jėgos į pagalbinių kul
tūrininkų darbą. Konkrečiai: 
kaip padidinti lietuviškos 
knygos skaitymą, kaip grįžti 
prie koncertų, nejungiant jų 
su pobūviais, išgėrimais ir 
šokiais, kaip sudaryti visose 
apylinkėse kultūrinio gyveni
mo mėgėjų ratelius, klubus?”

Kuo labiau artėjo suvažia
vimas, tuo daugiau džiūgavi
mų liejosi: tuoj tuoj kultūra 
atsikvėps ir atsistos tvirtai 
ant kojų. “Bene pirmą kartą 
jis bus, - užtikrino “Tėviškės 
žiburiai”, - gana plačiai iškel
ta ne tik specialiu simpoziu
mu, bet ir literatūros bei, 
muzikos vakaru. Tai bene 
bus ženklas, kad mūsų veik
los viršūnėse pradedama 
daugiau dėmesio skirti kultū
rinei sričiai”.

Štai, štai. . . Nuo to ir rei
kėjo pradėti. Užuot ieškojus 
“pagalbinių aktorių”, reikėjo 
atidžiau žvilgterėti, kokį vi
ralą verda “veiklos viršū
nės”.

Nespėjo dar nė pėdos suva
žiavusių ataušti, o laikraštis 
jau buvo priverstas prisipa
žinti: nieko neišėjo su kultū
rinių jpgų rikiavimu: “Deja, 
pritrūko jam laiko, nes di
džiausią jo dalį nunešė orga
nizaciniai klausimai”.

“Tėviškės žiburių” kaimy
nė “Nepriklausoma Lietuva” 
tuos mįslinguosius “organiza
cinius klausimus” pakrikštijo 
“visuomeniniais-organizaci- 
niais klausimais”. Pavadinki
me juos tikruoju vardu - poli- 
tikierišku pasiūturiojimu - ir 
daug kas paaiškės: “viršū
nės” nebeprisivilioja publi
kos.

Graudžiu “Nepriklausomos 
Lietuvos” paliudijimu -

“Tikrumoje ir tie visuome- 
niniai-organizaciniai klausi
mai, kaip visada, taip ir šį 
kartą, negavo išsamiai kon

Oš ILsalssų
Geriausius linkėjimus svei

katos siunčiu visiems pažįsta
miems. Praleidžiu gerą vieš
nagę čia Chicagoje į>as gimi
nes. Oras puikus.

Josephine Augustienė

Heilo!
Sveikinu iš savo jaunystės 

dienų miesto (Sao Paulo, Bra
zilijos). Atkeliavau be jokių 
sutrikimų. Atliekamą laiką 
leidžiu su mama, seserims ir 
jų šeimoms.

Linkėjimai visiems laisvie- 
čiams ir kas tik mane pažįsta 
bei atsimena. S. J. Jokubka 

Nuo red.: Draugas Jokub
ka grįš į New Yorką šeštadie
nio rytą, o Chicagoje bus po 
pietų.

Drauge Mizariene,
Rašau iš Tytuvėnų, kur 

praleisiu ilgesnį laiką su gimi
nėmis. Oras atšalo ir lyja. 
Šiandien (birželio 30 d.) mūsų 
grupė išvyko į Maskvą link 
namų. Šeštadienį ir sekma
dienį visi turėjo liuosas die
nas pasimatymui su giminė
mis. Viešnage visi pasitenki
nę - turėjo progų pasimaty
mams.

Vilniuje svečių pilna - vieš
bučiai užsigrūdę. Sutikau 
grupę iš Chicagos, dvi grupės 
pribuvo iš Kanados, atvyksta 
nemažai ir pavienių. Valgyk
loje sutinkame kitataučius 
ekskursantus iš įvairių šalių. 
Stebėtina kaip Vilnius išgali 
visus atvykusius svečius vis
kuo aprūpinti. Atvykus iš 
Kauno mano giminaitei, ban
džiau gauti kambarį perna
kvoti viešbutyje, bet nebuvo 
tuščio. Tokie pat rezultatai ir 
kituose viešbučiuose. Pasiūlė 
suglaudžiamą lovą į mano 
kambarį - tai taip ir perna
kvojome.

Mūsų grupė buvome nuvy
kę į Rumšiškes, Alytų, Drus
kininkus, Kauną ir kitur. 
Apie kiekvieną išvyką reikė
tų parašyti atskirai. Aplan
kėme V. Andrulio ir R. Miža- 
ros kapus, padėjome po
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Lietuvoje jau tapo tradicija, kad vasaros metu sekmadie
niais Trakų pilyje koncertuoja respublikos meno kolektyvai 
- lietuvių liaudies instrumentų kvartetas, “Sutartinės” 
ansamblis, kamerinis orkestras, Lietuvos kvartetas. Čia 
dainuoja TSRS liaudies artistas Virgilijus Noreika, sąjungi
nio M. Glinkos konkurso laureatės Giedrė Kaukaitė ir 
Regina Maciūtė, kiti Vilniaus Akademinio operos ir baleto 
teatro solistai.

NUOTRAUKOJE: lietuvių liaudies instrumentų kvarte
tas Trakų pilyje.

T. Žebrausko nuotrauka h.

IŠ ATSIMINIMŲ

Kaip Vysk. Staugaitis reikalavo 
panaikinti savo paties paskelbtą įstatymą

PROF. J. PETRAITIS
Buržuazinio seimo buvo 

priimti “žemesniųjų žemės 
ūkio mokyklų įstatai” ir pa
skelbti “Vyriausybės žinių” 
Nr. 97 ir Nr. 200. Įstatai 
pasirašyti seimo pirmininko 
vyskupo Staugaičio. Pastaba 
prie įstatų 26 paragraph 
skamba: “Tėvams raštu pa
reikalavus, mokyklos vedėjas 
paliuosuoja mokinius nuo ti
kybos pamokų”.

1931 metais Plungės že
mesniosios žemės ūkio mo
kyklos 3 mokinių tėvai (Jure
vičius, Simonauskas ir Ša
kys) raštu pareikalavo pa 
liuosuoti jų vaikus nuo tiky
bos pamokų. Aš jų reikalavi
mą patenkinau ir pranešiau 
apie tą dėsčiusiam tikybą 
kapelionui kunigui Ruškiui. 
Pastarasis slaptu laišku ap
skundė mane, mokinius ir jų 
tėvus Telšių vyskupui. Rei
kalą išaiškinti vyskupas pa
skyrė komisiją iš prelato ir’ 
dviejų kanauninkų (tame tar
pe Plungės kleboną, kanau
ninką Pūkį, kuris vėliau pa
pasakojo apie komisijos dar
bą). Komisija slaptai išsikvie
tė minėtus mokinius, jų tėvus 
bei eilę kitų ir smulkiai ap- 
klausinėjo kiekvieną mokinį 
atskirai, įsakė kiekvienam 
nieko niekam nesakyti apie 
apklausinėjimą.

Per apklausimą paaiškėjo 
štai kas. Per pirmąją tikybos 
pamoką po vėlyvų atostogų 
kapelionas Ruškys paklausė 
mokinių, kas nebuvo velyki
nės išpažinties ir kodėl. Du 
mokiniai pasakė didžiąją sa
vaitę. sirgę ir pasižadėjo vė
liau prieiti išpažinties. Moki
nė Šakytė (Plungės laisvama
nių vadovo duktė) pasakė, 
kad jos tėvas bei motina 
laisvamaniai ir jos neleidžia 

puokštę gėlių. Pastebėjome, 
kad jų kapus dažnai aplanko 
ir kiti, nes buvo padėta gėlių 
ir rūpestingai prižiūrim paso
dintas gėlės. Kapai gražiai 
puošiami, daug gražių pa
minklų.

Dauguma mūsų grupėje su
sidėjo iš pagyvenusių žmo
nių, bet niekas nepavargo, 
visi įdomavosi kiek galint 
pamatyti-patirti, kas yra pa
sikeitę Lietuvos miestuose ir 
laukuose. Rodosi, visi pajau- 
nėjom. Rita - mus ir vaišina 
kaip brangius gimines. Mais
tas gerai paruoštas, įvairus ir 
neartificialiai nuspalvintas. 
Daržovės, uogos šviežios ir 
įvairios.

Niekas kelione ir viešnage 
nesiskundė. K. Petrikienė

REDAKCIJOS 
ATSAKYMAI

Judžintiškiui, Philadelphia.
- Atleiskite, kad jūsų vėliau
sia korespondencija negalėsi
me pasinaudoti. Jūs joje apie 
mirusį siuvėją nieko nepasa
kote, o visą korespondenciją 
pašvenčiate pasakoms apie 
prietarus Lietuvoje labai, la
bai senais laikais. 

išpažinties. Jurevičius ir Si- 
manauskas pasakė, kad jie 
netiki į dievą nei į velnią ir 
jokiai tikybai nepriklausą. 
Tuomet kapelionas jiems pa
sakęs, kad Jurevičius, Simo
nauskas, Šakys ir visi kiti 
laisvamaniai yra Lietuvos pa
razitai - bailiai, “kuriuos rei
kia išrauti su šaknimis”. Ju
revičius atsistojęs ir atsakęs . 
kapelionui:

— Per karą su lenkais 
Tamsta ramiai kunigavai Že
maitijoje, o aš fronte karia
vau prieš lenkų kariuomenę, 
buvau sunkiai sužeistas ir 
apdovanotas Vyties kryžiu
mi. Tad kuris Lietuvos gynė
jas nuo pirešų, o kuris bai- 
lys-parazitas?

Komisija, apklausus! visą 
eilę žemės ūkio mokyklos bei 
gimnazijos esamų ir baigusių 
mokinių, jų tėvų “gerų katali- • 
kų”, priėjo išvados, kad ka
pelionas Ruškys visiškai ne
tinka pedagoginiam darbui. 
Vyskupas tuojau atleido ku
nigą Ruškį iš kapeliono parei
gų altarijon (kunigiška pensi
ja). Vienok už Ruškį užsistojo 
S. Smetonienė, su kuria ka
daise Ruškys drauge mokėsi. 
A. Smetonos parėdymu, Ruš
kys buvo paskirtas Kretingos 
gimnazijos direktoriumi ir, 
padirektoriavęs du metus, 
gavo valstybinę pensiją 600 
litų mėnesiui.

Tuo pačiu metu vyskupas 
Staugaitis paprašė preziden
tą A. Smetoną “panaikinti 
bedieviškus žemesniųjų že
mės ūkio mokyklų įstatus”, 
kuriuos keli metai atgal pats 
paskelbė. Minėta pastaba bu
vo panaikinta. Bet praktiškai 
Plungėje tas buvo nebe tiek 
aktualu: naujas Budraitis vie
ton pasakų apie pasaulio su
tvėrimą septynių dienų bėgy
je, per pamokas pasakojo 
mokiniams įvairias žinias iš 
geologijos, astronomijos, is
torijos, organizavo orkestrą, 
o apie išpažintį nei karto 
neužsiminė. Budraitis buvo 
geras pedagogas, bet kape
lionu jis buvo labai neilgai. 
Nedaug daugiau, kaip po me
tų, į Budraičio vietą vysku
pas paskyrė kapelionu jauną 
karštą šventų pasakų mėgėją 
(jo pavardės nepamenu). 
Prasidėjo vėl “pasaulio su
tvėrimas per 7 dienas”. Vie-» 
nok, apie mokinių išpažintį 
neužsiminė ir naujas kapelio- 
n as, gal neturėjo laiko: jis 
karštai ėmė “tvarkyti” mote- 
rų-katąlikių draugiją ir mote- 
rų-katalikių tarpe turėjo la
bai didelį pasisekimą.

Po karo Budraitis metė 
kunigystę ir dirbo Klaipėdos 
krašte buhalteriu. Po kunigo 
Ruškio atleidimo iš kapeliono 
pareigų, policijos politiniai 
agentai pradėjo provokuoti 
Jurevičių, Simonauską, Šakį. 
Šakį 1941 metų rudenį vokie
čiai sušaudė, Jurevičius ir 
Simonauskas iš Telšių apskri
ties persikėlė gyventi į kitus 
apskričius.
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Amerikos liaudis ryžtasi išsivaduoti iš retėžių, kuriais 
kapitalizmas iki šiol laikė ją supančiojęs. O tie politiniai 
retėžiai, tai Republikonų ir Demokratų partijos.

Tarybų vėliavą iškėlęs
STASYS LAURINAITIS 

Istorijos Mokslų Kandidatas
[Liaudies seimo rinkimų 35-osioms metinėms]

Kaip dabar, prieš 35-rius 
metus, per Nemuno kraštą 
žengė žalioji vasara. Nutren
kusi išnaudotojų jungą, iš
laisvintoji Lietuva vilnijo 
džiaugsmo mitingų ir susirin
kimų bangomis, su naujom 
viltim ruošdamasi pasitikti 
rytojų.

1040 metų liepos 5 dieną 
Liaudies vyriausybė paskel
bė nutarimą dėl Liaudies sei
mo rinkimų. Kitą dieną LKP 
iniciatyva sudarytas darbi
ninkų, darbo valstiečių ir in
teligentijos rinkiminis blokas 
Lietuvos Darbo liaudies są
junga paskelbė savo progra
mą - Liaudies seimo rinkimų 
platformą. Ji atspindėjo se
nus mūsų krašto liaudies lū
kesčius - stiprinti Lietuvos ir 
Tarybų Sąjungos tautų drau
gystę ir sąjungą, aprūpinti 
bežemius ir mažažemius že
me, jų ūkius atleisti nuo 
skolų bankams, padidinti 
darbo užmokestį, pagerinti 
darbo sąlygas darbininkams 
ir tarnautojams, užtikrinti 
darbo žmonių socialinį drau
dimą, pagerinti liaudies svei
katos apsaugą, liaudies švie
timą, pasiekti visų tautų ly* 
gybę ir kt.

Tą pačią dieną paskelbtas 
Liaudies vyriausybės priim
tas rinkimų įstatymas panai
kino visus buržuazinius rinki
minius apribojimus. Jis pir
mą kartą įgalino Lietuvos 
darbo žmones visuotinės rin
kimų teisės pagrindu rinkti 
savo atstovus į aukščiausiąjį 
valstybinės valdžios organą. 
Įstatymas suteikė rinkimų 
teisę visiems 21-erių metų 
sulaukusiems piliečiams. Jis 
numatė rinkti vieną atstovą, 
nuo 35 tūkst. gyventojų. Lię- 
tuva buvo suskirstyta į 8 
rinkimines apygardas. Suda
ryta vyriausioji rinkiminė ko
misija, kuriai pirmininkavo 
V. Niunka.

“Vienas po kito trūksta ir 
byra pančiai, kuriais buvo 
apnarpliojusi kraštą ir liaudį 
smetoniškoji diktatūra, už
leisdama vietą naujojo gyve
nimo formoms, - rašė tomis 
dienomis “Tiesa”, - Lietuvos 
liaudis rinks dabar į savo 
seimą geriausius, doriausius 
ir drąsiausius savo sūnus ir 
dukras, Lietuvos liaudis 
rinks tuos, kurių pūslėtos 
rankos ir darbo gyvenimas 
yra geriausias laidas, kad jie 
ištikimai ir drąsiai gins Lietu
vos liaudį”.

Visame krašte prasidėjo 
masiniai rinkiminiai mitingai 
ir susirinkimai. Tūkstančiai, 
dešimtys tūkstančių žmonių 
su šūkiais, transparantais, 
revoliucijos kovotojų portre
tais veržėsi į miestų gatves ir 
aikštes, rinkosi miestelių tur
gavietėse, didesnių sodžių 
kryžkelėse.

Remdamasi darbo žmonių 
susirinkimuose ir mitinguose 
pareikštomis nuomonėmis, 
Lietuvos Darbo liaudies są
junga visose rinkiminėse 
apylinkėse iškėlė savo kandi
datus ir pasiūlė už juos bal
suoti. Kandidatų iškėlimas ir 
kiti rinkiminiai susirinkimai 
buvo lydimi reikalavimų stip
rinti draugystę su Tarybų 
Sąjunga, kurti naują, socia
listinę Lietuvą.

Liepos 14 ir 15 dienomis 
visa darbo Lietuva džiaugs
mingai ėjo prie rinkiminių 
urnų ir balsavo už Lietuvos 
Darbo liaudies sąjungos kan
didatus.

Liepos 17 d. spaudoje buvo 
paskelbtas Vyriausiosios rin
kimų komisijos pranešimas 
apie rinkimų rezultatus. Ja
me buvo konstatuota, kad 
rinkimuose dalyvavo 
1,386.569 rinkėjai, arba 95,51 
proc. visų turėjusių teisę 
rinkti. Už Lietuvos Darbo 
liaudies sąjungos sąrašą bal
savo 1,375.349 rinkėjai, arba 
99,19 proc. balsavusiųjų.

Lietuvos Darbo liaudies są
jungos akivaizdus laimėjimas 
buvo kartu ir Komunistų par
tijos laimėjimas, ryškus įro
dymas, kad darbo žmonės ja 
pasitiki.

Į liaudies seimą buvo iš
rinkti 79 atstovai (39 komu
nistai ir 40 nepartinių), 22 
darbininkai, 25 valstiečiai, 28 
inteligentai, 1 amatininkas, 3 
kareiviai. Išrinktųjų atstovų 
sudėtis atspindėjo Lietuvos 
gyventojų socialinę ir nacio
nalinę sudėtį.

49 seimo atstovai už darbo 
žmonių reikalus buvo kalinti 
fašistiniuose kalėjimuose ir 
koncentracijos stovyklose. Į 
Liaudies seimą vieningai bu
vo išrinkti įžymūs revoliucio
nieriai Liudas Adomauskas, 
Karolis Didžiulis, Icikas Mes- 
kupas, Domas Ročius, Anta
nas Sniečkus, Motiejus Šu- 
mauskas, Tomas Tamulevi
čius ir kt. Viena iš skaisčiau
sių ir valingiausių seimo as
menybių mandatinės komisi
jos pranešime A. Sniečkus 
pavadino Praną Zibertą. Du 
dešimtmečius buržuazija jį' 
kankino savo kalėjimuose, ta
čiau jis nepalūžo ir į liaudies 
šventę atėjo kaip nugalėto
jas, apgaubtas darbo žmonių 
pagarba.

Fašistinius kalėjimus praė
jęs, į Liaudies seimą atstovo 
mandatą gavo darbininkas 
kovotojas jurbarkietis Mari
jonas Miceika. Buržuazijos 
priespaudos metais jis kėlė 
raudonąsias vėliavas Kaune, 
rašė į komunistinę spaudą 
kalėjimuose, o ištrūkęs iš 
kalėjimų, kūrė revoliucines 
organizacijas.

Valstietis Pranas Eidukai- 
tis iš Vilkaviškio apskrities 

kovojo dar prieš carizmą, 
keletą kartų buvo suimtas ir 
kalinamas. Kovotojo kelią jis . 
buvo pasirinkęs ir lietuvių 
buržuazijos valdymo metais. 
Už dalyvavimą valstiečių 
streike fašistinė valdžia buvo 
nuteisusi 15 metų kalėti.

Seimo atstovė mažažemių 
kretingiškių valstiečių dukra 
Birutė Abdulskaitė 1933 me
tais sujungė savo likimą su 
Komunistų partija. 1934 me
tais, dirbdama LKP Salantų 
parajonio komiteto sekreto
re, ji dalyvavo suorganizuo
jant šešias nelegalias komu
nistines kuopeles, leidžiant ir 
platinant komunistinius atsi
šaukimus. Kelis kartus už 
komunistinę veiklą suimta ir 
kalinta, dukart tremta į kon
centracijos stovyklą.

Ryškų pėdsaką Lietuvos 
revoliuciniame judėjime pali
ko šakiečių Bieliauskų šeima.
Jos galva valstietis Jurgis • 
Bieliauskas Liaudies seimo . 
atstovo mandatą gavo kartu 
su sūnumi, tuomet Lietuvos 
kariuomenės kareiviu Vytau
tu. Gavo šį mandatą ir mino
svaidžių būrio kareivis iš Uk
mergės Ignas Budenovas.

Savo atstovais liaudis pasi
rinko pažangiausius lietuvių 
inteligentus, kurie buvo su ja 
sunkiais išbandymų metais. 
Darbo žmonės vieningai bal
savo už rašytojus ir poetus 
Petrą Cvirką, Salomėją Nėrį, 
Antaną Venclovą, dainininkę 
Aleksandrą Staškevičiūtę, 
mokytoją Genovaitę Palec
kienę ir kitus. Su gražiais 
nuopelnais liaudžiai į naujo
sios Lietuvos aukščiausiąjį 
valstybinės valdžios organą 
atėjo visi jos atstovai.

1940 m. liepos 21 d. 12 vai. 
5 min. Kaune, Valstybės 
teatro rūmuose, prasidėjo 
pirmasis istorinis Liaudies 
seimo posėdis. Einąs respu
blikos prezidento pareigas J. 
Paleckis, pradėjęs šį posėdį ir 
kreipdamasis į seimo atsto
vus, pasakė:

“Šion vieton, kur prieš 20 
metų įvairaus plauko buržua
zinės Lietuvos grupių atsto
vai buvo susirinkę statyti 
taip greit pairusios tariamai 
demokratiškosios Lietuvos 
pagrindus, jūs atėjote dėti 
pagrindus naujai, darbo žmo
nių Lietuvai. . . Istorinė 
dviejų Lietuvių kova yra pa
sibaigusi galingos pažangio
sios proletariškos Lietuvos 
laimėjimu, yra išsipildžiusios 
visų geriausių Lietuvos žmo
nių svajonės”. . .

Šią pergalę Lietuvos liau
dies seimas paskelbė, priim
damas istorines deklaracijas 
apie Tarybų santvarkos įve
dimą Lietuvoje, Tarybų Lie
tuvos įstojimą į broliškųjų 
tarybinių tautų šeimą, dekla
racijas dėl žemės paskelbimo 
valstybės nuosavybe, bankų 
ir stambiosios pramonės na
cionalizavimo.

Taip Liaudies seimas iškėlo 
Tarybų Lietuvos, socialisti
nės Lietuvos, vėliavą, padėjo 
politinius ir ekonominius pa
grindus socializmo sukūrimui 
mūsų krašte. Ir čia yra jo 
didelė istorinė reikšmė.

Stasys Laurinaitis
Istorijos mokslų kandidatas

Kandidate

JOELLE FISHMAN

Ji tikra gražuolė ir neišse
miamos energijos kovotoja už 
liaudies reikalus, New Ha
ven, Conn., užtenkamai pilie
čių pasirašė ant peticijos, kad 
jinai būtų ant baloto lapkričio 
4 dienos miesto majoro rinki
muose. Ji yra Komunistų 
Partijos kandidatė.

» •

A. TAU

“Šiandien juoda tvanki die
na. Ji beveik nesiskiria nuo 
kitų. . . Mano motina kartą 
man sakė, kad dangus buvo 
mėlynas, tačiau patikėti gali 
tik tuo, ką matai. Man dan
gus juodas arba geltonas”.

Tai Anglijos Sautgemtono 
miesto moksleivės rašinio 
eilutės. Ne tik šią moksleivę, 
bet ir visą žmoniją jaudina 
šiuo metu labai padidėjęs oro 
ir vandens užterštumas.

Amerikiečių meteorologai 
paskaičiavo, kad, jei nekon
troliuojami atmosferos užter
šimo “tempai” liks tokie, kaip 
dabar, tai 2025 m. visuose 
JAV miestuose gyvenanti 
žmonija uždus. Jau ir šiuo 
metu Tokijo gatvėse galima 
pamatyti eismo reguliuotojus 
su deguonies kaukėmis.

Ypač neigiamų pasekmių 
susilaukia stambūs pramonės 
centrai esant ramiam orui, 
kada visos transporto, pra
monės ir apšildymo sistemų 
atmatos, vadinamasis smo
gas, pakimba virš miestų. 
Tokia, pavyzdžiui, tragedija 
įvyko Londone 1952 m., kai 
per 4 dienas smogas atnešė 
mirtį 4,000 žmonių.

1970 m. pirmą kartą JAV 
istorijoje Washingtono val
džios organai paskelbė pavo
jaus signalą dėl oro užterštu
mo - sunki drėgnų nuodingų 
dūmų uždanga vienu metu 
nusileido ant Atlanto vande
nyno pakrančių. Panaši grės
mė tais pačiais metais buvo 
Tokyo, Sidney, Santiago ir 
kt. miestuose. Pitsburghe ir 
Los Angeles oras taip užter
šiamas, kad šiuo metu vyksta 
debatai dėl šių miestų perkė
limo į kitas vietoves.

Techninis procesas keičia 
materijos ir energijos pasi
skirstymą biosferoje. Per pa
starąjį šimtmetį atsirado 
naujos gamybos formos - che
minė, atominė, transporto, 
vaistų gamybos ir t. t. To 
pasėkoje pasaulyje lygiagre
čiai vyksta daugybė didelių 
procesų: žmonija naudoja 
vandenį, suvartoja didžiulius 
kiekius chemikalų, stambina 
miestus. Visos gamybos for
mos išleidžia į pasaulį ne tik 
naudingus produktus, bet ir 
milžinišką kiekį šlako. Ir vi
sas tas šlakas, visa ta milži
niška dujinių, skystų ir kietų 
atliekų masė išmetama į mus 
supančią aplinką: orą, vande
nį, žemės paviršių. Tose at
liekose yra tiek cheminių jun
ginių, kad jų skaičius jau 
viršija 600 tūkst. pavadini
mų. Tokiu būdu, žmogus pa
teikia gamtai sunkiai, o kar
tais ir visai neišsprendžiamą 
problemą - perdirbti visas 
šias atliekas savo apykaitoje. 
Šis uždavinys gamtai vis daž
niau tampa neįvykdomu.

Gamta - vienas didelis 
. organizmas.

Pažeisi vieną ląstelę, su
triks ir ta, apie kurią mažai jr 
pagalvoji. Žemės ūkyje vis 
plačiau naudojamos nuodin
gos cheminės medžiagos ko
vai su augalų ligomis ir ken
kėjais. Užtenka tik papras
čiausio neatidumo ir gausime

LAISVĖ

Tas pats ir Anglijoje grąžina į žemę, vidutinius 
palieka savo sudėtyje. Tai 
sudaro natūralų oro išsivaly- 
mo pagrindą. Tačiau, kada 

‘ medžiagos pasiekia aukščiau
sius atmosferos sluoksnius ir 
kiek laiko reikia joms sumalti 
cheminio malūno - girnomis? 
To kaip tik ir nežinome. Čia ir 
yra svarbiausias problemos 
punktas.

Greitasis reikalas
Mes tikimės gauti naujų, 

švarių energijos rūšių. Kita 
vertus, elektromobiliai taip 
pat prisidėtų prie oro valy
mo.

Tačiau tai ateities klausi
mas. Dabar atmosferos valy
mo tyrimas turi vykti dviem 
kryptimis: atmosferos valy
mo mechanizmo tyrimas ir 
ieškojimas galimybės sukurti 
oro sroves, kurios greitai 
apšvarintų miestų orą.

Liūdime ir piktinamės, kai

Londonas. - Anglijos garsiajame Cambridge universitete 
labai padažnėjo užpuolimai ir išprievartavimui studenčių. 
Labai susirūpinusi ne tik mokyklos vadovybė , bet ir jos 
švaresnieji studentai. Jie pradėjo kurti studentų brigadas 
saugojimui studenčių nuo išprievartavimo. Nuotraukoje 
parodoma viena tokių brigadų.

VISOS ŽMONIJOS REIKALAS

AMŽIAUS PROBLEMA

nelauktai liūdnus rezultatus. 
Cheminės medžiagos nuo lau
kų patenka į ežerus, jas kau
pia dumbliai ir planktonas, 
pastaraisiais minta žuvys. 
Žuvį valgo žmogus ir lesa 
vandens paukščiai. Cheminių 
medžiagų nuosėdų randame 
piene ir jo produktuose.

Gyvoje gamtoje vyksta ne
pertraukiamas materijos ir 
energijos apykaitos ciklas, 
kuriame dalyvauja visa že
mės gyvybė. Augalai absor
buoja anglies dioksidą, van
denį ir mineralines medžia
gas, o, panaudodami saulės 
energiją sudaro angliavan
denius ir kitus organinius 
junginius, būtinus jų gyveni
mui. Kartu su tuo jie išlaisvi
na deguonį. Šis atmosferos 
turtinimas deguonimi vyksta 
nepertraukiamai jau apie 2 
milijardus metų, ir žemėje 
nėra kito deguonies šaltinio.

Augalų biomasė yra mais
tas žoliaėdžiams, kurie tampa 
grobiu grobuonims. Žuvus 
grobuoniui, jo audiniai suirs
ta, ir materija ta ar kita 
forma grįžta į biologinę apy
taką. Toks yra didysis užda
ras gyvenimo ciklas gamtoje. 
Visos jos grandys funkcio
nuoja vieningame sąlytyje 
viena su kita. Žmogus yra 
viena iš šių grandžių. Mes 
puolame gamtą visomis prie
monėmis. Prieš miškus ir 
pelkes juda divizijos trakto
rių ir buldozerių.

Ji į tai atsakydama tęsia 
atsistatymą tik senais biolo
giniais būdais. Kur jai varžy
tis su vis didėjančiu žmogaus 
išradingumu ir techniniu pro
gresu? Ar tai reiškia, kad 
mokslinis-techninis progre
sas yra klaida ir, kad žmoni
jos laukia neišvengiama ka
tastrofa? Ar tai rodo, kad 
reikia grįžti į senus “gerus” 
laikus: prie arklių vietoje 
automobilių, prie kaimų vie
toje miestų!

Žinomas okeonologas Ža
kas Kusto yra pasakęs: 
“Anksčiau gamta grasė žmo
nijai, o dabar žmogus graso 
gamtai”. Gamtos grėsmė 
įveikta, belieka įveikti žmo
gaus gamtai daromą žalą. Ar 
tai įmanoma! Ar ne per vėlu?

Atmosferos teršėjas
Vienas iš kenksmingiausių 

atmosferos teršėjų yra sieros 
dioksidas, išsiskiriantis sude-' 
gant anglims ir kitiems ang
liavandeniams. Be sieros 
dioksido, degant susidaro 
daugelis kitų žalingų jungi
nių.

Dalis mokslininkų įsitikinę, 
kad nieko ypatingai baisaus 
nėra. Kodėl? Yra keletas 
priežasčių. Svarbiausioji iš jų 
- atmosferos atvirumas.

Dujos visada veržiasi užim
ti visą tūrį, kuriame jos yra. 
Tai reiškia, kad jos pasieks 
stratosferą, o ten ims veikti 
stiprūs saulės spinduliavi
mai. . . Kosminis vandenilis 
papildomas vendeniliu iš apa
tinių atmosferos sluoksnių. 
Kitaip tariant, atmosfera pati 
reguliuoja savo dujas: leng
vuosius elementus išmeta į 
kosminę erdvę, sunkiuosius 

dūmai teršia orą, kai nemok
šiškai panaudotas amoniaki- 
nis vanduo išžudo žuvis. To
dėl prieš užsimojant “kirVfti”, 
reikia kartais pamąstyti ir 
paskaičiuoti.

Reikia pažymėti, kad Lie
tuvos sąlygomis yra visos 
galimybės kovoti su oro už
teršimu. Čia negresia tokios 
liūdnos pasekmės, kaip aukš
čiau aprašyti rūkai kapitalis
tinėse šalyse. Gyvenviečių 
sveikatingumu rūpinasi sani- 
tarinė-epidemiologinė tarny
ba, kuri kontroliuoja vykdo
mas priemones oro užterštu
mui sumažinti.

Didelę reikšmę, kovojant 
su oro užteršimu, turi teisin
gas gyvenviečių išplanavi
mas, apželdinimas, gatvių as
faltavimas. Apželdinant gy
venvietes, gatves, reikia pa
rinkti tokias medžių rūšis, 
kurios yra atsparios dūmų 
bei dulkių poveikiui. Tokie 
yra topoliai, baltosios akaci
jos, uosiai. Todėl protingai 
elkitės su mus supančia aplin
ka ir savo žiniomis bei turi
momis priemonėmis kovokite 
už gryną ir švarų orą bei 
vandenį.

(Iš T. Lietuvos spaudos)

Senas veikėjas

GEORGE MORRIS

Jis yra pažangaus dienraščio 
“Daily World” kolumnistas. 
Jo specialybė - darbo unijų 
judėjimas. Pasirodo, kad jis 
taipgi 1919 metais dalyvavo 
Amerikos Komunistų Parti
jos suorganizavime. Jis taip
gi dalyvavusiomis dienomis 
ir 21-mojoje tos partijos kon
vencijoje. Iš jos parsivežęs 
nepamirštamų įspūdžių.

IZRAELIS ATIDĖJO 
ATSAKYMĄ EGIPTUI

Jeruzalimas. - Po nepa
prastai ilgų svarstymų Izrae
lio kabinetas nutarė vienai 
ištisai savaitei atidėti atsaky
mą Egiptui, kuris, vardan 
taįkoS/šu Izraeliu , yra pa- 
reikalavęs, kad Izraelis tuo
jau ištrauktų visas savo mili- 
tarines jėgas iš Sinai rajono 
ir jį sugražintų Egiptui. Ma
noma, kad atidėjimas nutari
mo padarytas dėl kilusio Iz
raelio vyriausybėje nuomo
nių skirtumo šiuo visu klausi
mu.

Washingtonas. - Suareš
tuotas ir įkalintas žinomas 
veikėjas Dick Gregory. Kalti
nimas: jis be policijos leidimo 
gatvėje nešiojo iškėlęs plaka
tą, ant kurio buvo užrašyta: 
“CIA - protesting conspiracy 
inside America”. Vadinasi, 
be policijos leidimo nevalia 
protestuoti prieš ČIA krimi- 
nališką veiklą.

3-ias puslapis

Iš visur apie viską
• KOKS BUS NINJO?

Pirmieji jo pranašai pasiro
do metų pabaigoje, ir vadina
si jis Ninjo (ispaniškai - “vai
kas”). Koks bus tas vaikas 
1975 m.? Ekvadoro sostinėje 
Kite okeanografų simpoziu
me dalyvavusių 50 mokslinin
kų nuomonė nevieninga. 
Amerikiečių mokslininkas K. 
Virtkis teigė, kad Ninjo pasi
rodys tik apie vasarį - kovą ir 
bus vėlyvas bei silpnas. Virt
kis savo išvadą remia Ramio
jo vandenyno pietrytinės da
lies pasatų tyrimo duomeni
mis ir atmosferos slėgimo 
skirtumais Velykų saloje bei 
Darvino uoste Australijoje. 
Tačiau dauguma simpoziumo 
dalyvių kitaip mano. Jie įsiti
kinę, kad Ninjo sukels rūpes
čių. . .

Ninjo - tai jūrų srovė, kuri 
susidaro nereguliariai, suke
lia ryškių pakitimų atmosfe
roje ir labai paveikia okeani
nę Kolumbijos, Ekvadoro, 
Peru ir Čilės fauną. Kaip 
atsiranda tas neįprastas reiš 
kinys? Ramiajame vandeny 
ne, ties Kolumbijos ir Ekva
doro krantais, susidaro pla
tus šilto vandens “liežuvis”, 
“Liežuvio” temperatūra svy
ruoja nuo 15 iki 25°, gilumas - 
iki 400 m. Susidarius Ninjo, 
paprastai sausringose Ramio
jo vandenyno Kolumbijos ir 
Ekvadoro pakrantėse ima 
pliaupti liūtys.

Šituo nauda ir baigiasi. O 
nuostoliai dideli, pirmiausia 
Peru ir Ekvadoro ekonomi
kai. Iš šiaurės į pietus tekan
tis šilto vandens “liežuvis” 
arba pražudo ančiuvius, ku
rie nepakelia staigaus van
dens temperatūros pasikeiti
mo, arba priverčia juos mi
gruoti į pietus, Čilės pusėn, į 
šiltesnius vandenis.

Paskutinį kartą Ninjo buvo 
pasirodęs 1972 m. Tada per
pus sumažėjo ančiuvių suga
vimas Peru ir Ekvadore, o 
atitinkamai ir žuvies miltų 
gamyba. Kito simpoziumo 
dalyviai mano, kad 1975 m.. 
Ninjo gali sukelti panašius 
padarinius, o tai netruks atsi
liepti ir šiaip paaštrėjusiai 
maisto produktų krizei.

NEŽINOMAS JUPITERIO 
PALYDOVAS

Maunt Palomaro obser
vatorijos astronomas Koue- 
las, regis, atrado nežinomą 
Jupiterio palydovą* Rugsėjo 
pradžioje, ieškodamas super
novų, fotoplokštelėse netoli 
Jupiterio užfiksavo lėtai ju
dantį objektą. Jis buvo 20 
ryškio.

Iš gautų duomenų apie 
atrastojo objekto judėjimą 
galima spėti, kad tai trylikta
sis Jupiterio palydovas. Ta
čiau, galimas dalykas, jis yra 
mažoji planeta, pačiupta Ju
piterio į rezonansinę orbitą. 
Jei tolesni tyrinėjimai patvir
tins, kad šis objektas yra 
Jupiterio palydovas, jis tik
riausiai bus priskirtas grupei 
nedidelių palydovų su at
virkštinėmis orbitomis. Ma
noma, kad tai pritraukti aste
roidai, nes dauguma natūra
lių palydovų Saulės sistemoje 
turi tiesiogines orbitas, t. y. 
juda orbitomis ta pačia kryp
timi, kaip ir jų planetos.

Ar Si kartą laimės?

Sen. Hubert Humphrey
1972 metais jam nepavyko 
Demokratų Partijos suvažia
vime laimėti nominacijas į 
prezidentus. Dabar jis vėl 
perša save kandidatu 1976 m. 
rinkimuose. Dabar tikisi lai
mėti.
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o KANADOS LIETUVIŲ
Liaudies Balso skaitytojų žiniai

Vietoj Liaudies Balso, šiuo sykiu gaunate Laisvę. Liaudies 
Balso administratoriui draugui K. Kilikevičiui staiga susir
gus, mes nebesuspėjome laiku paruošti spaudai birželio 27 
laidos. 0 spaustuvė, kur LB buvo spausdinamas, nuo liepos 
1 užsidarė, kadangi ji keliasi į kitą vietą ir visą mėnesį 
neveiks. Tokiu būdu mums prisėjo kreiptis į Laisvę talkos.

Šis Laisvės numeris talpina pranešimus apie įvykusius 
Liaudies Balso piknikus Toronte ir Montreale, aukotojų 
sąrašus. Negalėjome paminėti visų, kurie parėmė LB 
pikniko žvaigždes Toronte. Už tai labai atsiprašome. Bet 
telpa pavardės tų, kurie aukojo po $5.00 ir daugiau.

Liaudies Balsas pradės vėl eiti rugpiūčio mėnesį, kai tik 
susitvarkysime su spausdinimu. Galimas daiktas, kad teks 
prisitaikyti prie moderniškos spaustuvės, nes savininkai 
paskelbė pardavimui senas mašinas. Bet apie tai dabar 
negalima nieko pasakyti. Dedame pastangas, kad LB 
galėtume išleisti reguliariai.

Kas liečia draugą K. Kilikevičių, kaip dabar dalykai rodo, 
tai vargiai jis galės grįžti į pareigas. Liga labai rimta. Ant 
kiek jis pasveiks ir kaip greitai, tik ateitis pasakys. Mes iš 
širdies linkime jam pilnai pasveikti.

Širdingai dėkojame Laisvei už sutikimą padėti mums šioje 
mūsų nelaimėje. Jos pagalba mes galime pranešti jums 
visiems, kaip susiklostė mūsų reikalai.

Taipgi dėkojame ir Vilniai už patalpinimą šio mūsų 
pranešimo.

J. Yla
Z. Janauskas

Nellie Berškienė, Toronto, minėdama savo vyro Jono 
Berškio trijų metų mirties sukaktį, pridavė LB $100.

P. Gavėnas, atvykęs į LB pikniką, pridavė nuo A. 
Maldaikienės, Springford, Ont., $10, kuriuos ji jam padavė 
pati išvykdama Londonan į ligoninę. Jis taipgi atvežė nuo J. 
Vertelkos jo padarytą stalinę lempą ir paaukotą pikniko 
naudai.

Metinio Liaudies Balso Pikniko ruošėjai, Toronto, pridavė 
piknike sukeltas aukas ir likusį pelną, viso $1,127.15. Į šią 
sumą įeina visos pajamos, taipgi ir tos, sukeltos pikniko 
kontestančių į pikniko žvaigždes: S. Pajuodienė, londonie- 
tės, ir L Rukienės, torontietės. Žemiau seka stambesniųjų 
aukotojų pavardės.

S. Pajuodienės kreditan buvo sukelta viso $652. Įskaitant 
ir sudburiečių aukas, kurios telpa aukščiau.

Draugė S. Pajuodienė surinko $411. Jai talkininkavo M. 
Paužienė ($17).J. Kodis, windsorietis ($99), Vincas Kirvela, 
detroitietis, nuo savęs aukojo $50 (amerik.). Pridavė J. 
Kodis. J. Aršauskas, hamiltonietis, pridavė $50. Stambieji 

I rėmėjai aukojo: Po $50: P. S. Pajuodžiai, F. V. Kokliai ir jau 
minėtas V. Kirvela. Po $30 - S. S. Jakavičiai; po $20 - F. M. 
Vaivilai; po $10 - S. P. Repšiai, A. E. Byrai, J. S. Aleliūenai, 
J. K. Brogai, J. Naruševičjenė, M. Baltuškienė, J. 
Murauskas, J. Krasnickas, A. Puzara, B. E. Petroniai, T. 
Rimdžius, J. Indriūnas, S. Karvelis, P. Pajuodis, J. Kuodis, 
S. Baltulis, V. Savickas, S. Kuncaitis, Z. Morkūnas, P. 
Rudy, J. Užunaris, J. Aršauskas, A. M. Doveikai. Po $5 - 
A. Kelly, P. N. Morkevičiai, Ch. M. Lapieniai, P. V. Maži- 
liai, W. Zinski, E.Sventickienė.P. E. Laurusevičiai, P. Gav
in, A. Jurguiaitis, P. Daugėla, V. Raila, P. Bepirštis, J. R. 
Kuktarai, A. R. (neišskaitomas), Ch. A. Pempės, J. J. Šin-

MontrealieCių parama Liaudies Balsui
MONTREAL, QUE.

Štai noriu išvardinti tuos Liaudies Balso patriotus, kurie 
vasarinei laikraščio paramai, dalyvavusieji piknike birželio 
22 d. ir kurie negalėjo dalyvauti, bet savo aukas pridavė, 
aukomis parėmė laikraštį sekamai.

kūnai, S. E. Paberaliai, J. Moskelis, J. Miller, J. Petkaus- 
kas, Ch. Morkūnas, A. Juozaitis, L. Svirplys, J. Rudinskas, 
Al. Vane, J. Bartulis, T. Lukša, T. Ewoska. Ir daug kitų 
aukojusių po mažiau.

Draugė I. Rukienė, torontietė, surinko $177.50, su 
talkininkėmis iš viso $368.50. Jai talkininkavo: V. Masienė 
($138), M. Daugėlienė ($53). Stambieji rėmėjai aukojo: J. 
Valaitis - $50. Po $10 - V. Masienė, P. Bepirštis, A. Rušė-

Po $30 J. Brundza A. Matiukas
A. E. Morkevičiai 
Moterų Klubas 
P. Valinčienė

M. A. Paragiai 
A. Kmieliauskas 
J. A. Lesevičiai

Po $20 S. Petronienė 
L. P. Kisieliai 
Ch. Juška 
Ch. Ąžuolaitis 
J. J. Vilkeliai 
J. E. Urbanavičiai

M. Martusevičius
0. Strėlienė
R. M. Karalevičiai
G. P. Taruškai
J. E. Petrauskai
V. Knistautai
J. A. Brakniai

Po $15 F. Spaičys
A. Šuplevičienė A. Mikulienė

M. Gudas
Po $10 A. Požėrienė

V. Zavišienė Po $5
Ch. E. Zieniai
M. Jonušienė

^P. Bendžaitienė
J. V. Verbylai
K. Žekonis
V. O. Verbylai Po $ 2.

J. A. Kaušylai
P. Meškinis
J. Kuica
P. Miežinskas
L. Skripka
A. Dagilis
A. Einikis
J. Sarulienė

nas, H. Dabravolskienė, J. Rožukas, A. Pažerienė, J. J.

MONTREAL, QUE., CANADA 
Mirus

Edvardui Streliui
Nuoširdžiai užjaučiame velionio žmoną ir artimuosius.
B. V. Kvietinskai P. Meškinis
M. Ceponienė
F. S. Spaičiai
V. O. Verbylai
J. N. Narušiai
S. Petronienė
L. Skripka
S. E. Virbalai
V. Zavišienė
L. Kaušpėdienė
P. L. Kisieliai
K. S. Sagaičiai
J. J. Vilkeliai

K. Žekonis 
M. M. Gudai 
J. A. Brakniai 
J. A. Paragiai
A. M. Lukošiai
B. P. Valatkai 
J. V. Verbylai
A. E. Morkevičiai A. M. Kavoliūnai 
O. Morkevičienė J. V. Knistautai 
J. S. Čičinskai 
V. Vekterienė
M. Tamkevičienė M. Cekaitienė

P. Bendžaitienė 
P. Valinčienė
F. A. Suplevičiai 
B. M. Šalčiunai 
O. Mikaliūnienė 
J. N. Kaušylai 
E. Vilkis
E. Juraitienė

P. Šuplevičius
K. A. Juškai

GAUSI LOTERIJA
Noriu rengėjų vardu drūčiai padėkavoti ne tik piniginiai 

stambiai parėmusiems laikraštį, bet ir tiems, kurie atnešė 
daug vertingų dovanėlių laimėjimams, štai jų visa eilė: I 
F. S. Spaičiai, M. Jonušienė, M. M. Gudai, M. Niaurienė, 
P. Bendžaitienė, J. V. Knistautai, A. Braknienė, J. Vogo- 
nienė, Vilkeliai, LeseviČienė, A. Šuplevičienė, A. Mikulie- 
nė, O. Strėlienė, F. Nakienė, M. Cekaitienė, G. Filerienė, 
N. Venskaitienė, J. V. Verbylai, M. Matusevičienė, S. Pe
tronienė, L. Kaušpėdienė, V. Vekterienė, J. A. Kaušylai.

Nuoširdžiausiai ačiū visiems už aukas, už dovanas, Vekte- 
rienei už puikią vietą ir visiems laike pikniko pasidarbavu
siems.

Už rengėjus pasirašo P. Kisielienė

si

MONTREAL, QUE., CANADA
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Edvardui Streliui
Ilgamečiu! Lietuvių Literatūros Draugijos nariui

Reiškiame gilią užuojautą velionio žmonai ir visiems 
artimiesiems.

LIETUVIŲ LITERATŪROS DRAUGIJA

Aukos gautos Liaudies Balso paramai
Nuo paskelbimo L. B. Nr. 11 (š. m. gegužės 30) gautų 

aukų Liaudies Balso paramai iki šiol laikraščio paramai aukų 
yra gauta sekančiai:

J. Daugirdas, Miami, Fla., laikraščio vasarinei paramai 
nuo savęs $5.

Valys Bunkus, St. Petersburg, Fla., prisiuntė surinktų 
aukų $67. Aukojo sekančiai: J. Ragauskas ir O. Wm. 
Stakėnas po $10, L. T^ask, J. T. Lukai, N. Sireika, D. 
Mikalajūnas, J. Stančiukas, W. Dauderis, V. V. Bunkai po 
$5; J. Andriūnienė, F. Kalanta, D. Mikalauskas, A. 
Antanavičius po $2; A. Budrienė, B. Putrimas, H. 
Raškauskas ir F. Haynes po $1.

P. Kisielienė, Montreal, prisiuntė už užuojautų paskelbi
mą $57.

T. Subačius, Montreal, per P. Kisielienę, atsinaujindama 
prenumeratą paaukojo $10.

J. Broga, Grand Bend, Ont,, pasidarbavo užuojautų 
prisiuntime.

D. Norwich, Montreal, atžymėdamas savo gimtadienį, 
prisiuntė $87.

J. Sasnauskas, Vancouver, B. C., atsinaujindamas sau ir 
dvi į Lietuvą prenumeratas, laikraščio paramai paaukojo 
$31.

J. Brazdžius, Sudbury, Ont., remadamas LB pikniką, S. 
Pajuodienės kreditan, prisiuntė $25. Aukojo: J. Brazdžius 
$20, J. Striška $5.

I. Rukienė, Toronto, pridavė nuo Toronto Lietuvių 
Moterų Klubo $50.

A. Maigis, Toronto, per T. Rimdžių, paaukojo $45.
J. Žiulys, Toronto, $10.
P. E. Karpavičiai, Thorn Hill, Ont., $10.
P. J. Maeson, Oshawa, Ont., lankydamasis LB raštinėje 

atsinaujino prenumeratą ir paaukojo $10.
O. Vilkelienė, Toronto, yra pridavus $19 surinktų už 

užuojautos paskelbimą, mirus M. Linartienei.

TORONTO, CANADA

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Jono Berškio
Sukako trys metai kai negailestingoji mirtis 1972 

metų birželio 25 dieną iš gyvųjų tarpo išplėšė nuoširdų 
mano mylimą vyrą, tėvą ir keturių anūkių senelį. Jo 
mirties sukaktuvių proga aukoju Liaudies Balso 
paramai $100.

NELLIE BERŠKYS

Mirus

Jonui Jonušiui
TARYBŲ LIETUVOJE

Montrealiečio velionio A. Jonušio broliui), reiškiame 
gilią užuojautą velionio dukroms Lietuvoje ir brolienei 
montrealietei M. Jonušienei.

P. Bendžaitienė
L. P. Kisieliai 
P.Jakubka 
J. P. Skripkai
M. Cekaitiene 
J. Stukas
F. S. Spaičiai 
J. A. Brakniai 
J. J. Vilkeliai 
A. E. Morkevičiai

F. A. Suplevičiai 
B. M. Šalčiūnai 
Ch. Žekonis 
O. Strėlienė 
M. A. Paragiai 
S. Pečiulaitis 
M. Matusevičienė 
E. Juraitienė 
J. E. Petrauskai 
Ch. Lukoša

Montreal, Que.

BALSAS O
Šinkūnai, F. E. Laurusevičiai, E. Šimkūnienė, S. Karvelis, 
D. O. Gaučiai, A. Strolis. Po $7 - E. Bulzgienė. P. $5 - Pau- 
riene (taip užrašyta), F. Balnis, A. Jurgutaitis, G. Naujo
kas, H. Jančis, Ch. Morkūnas, S. E. Paberaliai, J. Kavėža, 
M. Pūrienė, M. Paužienė, M. A. Gupbai, A. Vilkelienė, 
J. B. Morkūnai, E. Ramanauskienė, L Rukienė, M. Vait
kus, A. Galskienė, M. Gavin. P. Bapirštis, J. R. Kuktarai, 
P. M. Pūrai, B. Žukauskas, M. P. Daugėlai, A. Mikšienė, M. 
Guoba. Ir daug kitų po mažiau.

L Rukienė, Toronto, piknike dar nuo savęs paaukojo $20.
Daiktinių dovanų, apart minėtų, pridavė: S. Karvelis ir 

P. Bepirštis po butelį “gerų vitaminų”, Hilda vyno butelį. 
Masiokienė - paduškaitę. Šios dovanos pelningai sunaudo
tos.

Piknike gal daugiausiai pasidarbavo šeimininkės R. Kuk- 
tarienė ir M. Paužienė paruošdamos maistą, dalį jo padova- 
nodamos ir patarnaudamos. Daug skanių donutsų paaukojo 
O. Strolienė. Taipgi daug darbavosi O. Vilkelienė, M. Dau
gėlienė, P. Mockaitis ir kiti.

S. Pajuodienė, London, Ont. pridavė athaujintą prenume
ratą ir mokestį už skelbtas užuojautas.

J. Vilkelienė, Montreal, prisiuntė M. Tamkevičienės at
naujintas Lietuvon dvi prenumeratas ir paaukotus $4.

P. Kisielienė, Montreal, prisiuntė nuo LB pikniko rengėjų 
Liaudies Balso vasarinei paramai sukeltų ir suaukotų $532 
ir šalia to atnaujintų prenumeratų bei paskelbimui užuojau
tų. Vėliau prisiuntė dar $20 aukų pikniko sąskaiton, kurią 
sumą paaukojo Kauno Aušra. Kiti aukotojai ir jos korespon
dencija telpa atskirai.

S. Rainard, Brockton, Mass., prisiuntė nuo Anna Janas 
savo tetos Karalinos Barčienės, išvykstančios apsigyventi 
Lietuvon, garbei $5 LB paramai.

Patys atsinaujindami prenumeratą paaukojo:
P. Zline, Sun City, Cal., $5;
J. Bublevsky, Dearborn, Mich. $5;
A. Balčiūnas, Montreal, $3;
O. Raskevich, Bellevue, Alta., $8;
S. Dailidonis, Vancouver, B. C., $5;
J. K. Alvinas, Royal Oak, Mich., $5;
T. Imbras, Levack, Ont., $2;
J. Kavaliauskas, Salmon Arm, B. C., $2;
P. Jacob, St. Hubert, Que., $1;
S. Daukšys, Toronto, $2;
V. Rudin, Lasalle, Que. $3.
Visiems už aukas ir pasidarbavimą širdingai ačiū.

L. B. Administr.

MONTREAL, QUE., CANADA

Mirus

Edvardui Streliui
Reiškiame gilią užuojautą velionio žmonai taip ilgai ir 
sunkiai slauginusiai vyrą.

MONTREALIO LIETUVIŲ MOTERŲ KLUBAS

Chore - vien mergaitės

v

“Liepaitės” po repeticijos. A. Palionio nuotrauka

Prieš 10 metų du jauni 
chorvedžiai - LTSR Valstybi
nės konservatorijos auklėti
niai Liucija Palinauskaitė ir 
Petras Vailionis - ėmė rinkti 
Vilniaus vidurinėse mokyklo
se muzikalias mergaites, ke
tindami įkurti mergaičių cho
rą. Tada vieni kolegos jiems 
teigė, kad su mergaitėmis 
būsią lengviau dirbti, negu su 
berniukų choru, nes jos ra
mesnės, darbštesnės, kiti įro
dinėjo, kad, priešingai, jos 
neorganizuotos, nemoka susi
kaupti. . . Gyvenimas paro
dė, kad mergaitės ne tokios 
jau ramios, bet puikiai moka 
susikaupti, reikia tik mokėti 
jas sudominti choriniu daina
vimu, mokyti sumaniai ir 
nuosekliai, suburti tvirtą ko
lektyvą ir. . . dirbti, daug, 
įtemptai ir nuoširdžiai dirbti.

Darbo talentingi vadovai 
nevengė. Nuo pat pradžios 
jie tvarkė chorą studijos pa
grindais, reikalaudami, kad 
choristės - mažos ir didelės - 
lygiagrečiai su choro repetici
jomis lankytų muzikos pa
grindų pamokas, mokytųsi 
groti kuriuo nors instrumen
tu, skaitytų apie muziką, lan
kytų koncertus. Jie buvo

reiklūs mergaitėms ir patys 
sau tiek pirmomis dienomis, 
tiek vėliau, kai choras iškovo
jo visuotinį pripažinimą, kai 
vis dažniau tenka dalyvauti 
atsakinguose koncertuose - 
filharmonijoje ir Paveikslų 
galerijoje, per radiją ir tele
viziją, kituose Tarybų Lietu
vos miestuose, o po to Rygoje 
ir Minske, Kijeve ir Maskvo
je, įrašyti kai kurias nrogra- 
mas į plokšteles.

Jei iš pradžių “Liepaičių” 
koncertuose skambėdavo tik 
nesudėtingos vaikiškos dai
nelės, vėliau lietuvių ir kitų 
tautų liaudies dainos, tarybi
nių kompozitorių kūriniai, 
skirti laimingai vaikystei, 
mokyklai, atostogoms, tai il
gainiui į programas buvo pra
dėti įtraukti vis rimtesni ir 
sudėtingesni kūriniai. Spe
cialiai mergaičių chorui kom
pozitorius V. Budrevičius su
kūrė kontatą “Daina gimtajai 
žemei”, vienos iš pirmųjų 
“Liepaitės” atliko A. Bražins
ko siuitą “Piemenėlio dienos” 
chorui, birbynei ir skraba- 
lams, R. Žigaičio “Iškilmingą 
muziką”.

L. Palinauskaitės ir P. Vai
lionio vadovaujamu kolekty

vu ėmė vis labiau domėtis 
filharmonija, dirigentai S. 
Sondeckis ir J. Domarkas bei 
jų vadovaujami respublikos 
Kamerinis ir Simfoninis or
kestrai. Vilniečiai gerai atsi
mena, kokį neišdildomą įspū
dį paliko S. Moniuškos Mišių 
atlikimas koncerte “Senovinė * 
Vilniaus muzika”, kaip turi
ningai ir įspūdingai “Liepai
čių” dainuojami, skambėjo 
daugelis J. S. Bacho, F. 
Pulenko, kitų kompozitorių 
kūrinių. O prieš kurį laiką šis 
choras su solistėmis ir kame
riniu orkestru įrašė į plokšte
lę vieną iš sudėtingiausių ir 
gražiausių klasikinės chori
nės literatūros kūrinių - Dž. 
B. Pergolezio “Stabat ma
ter”. Sąjunginė “Melodijos” 
firma šį įrašą įvertino kaip 
vieną iš geriausių pastarojo 
metu muzikinių įrašų Tarybų 
šalyje.

Tad ne be reikalo “Liepai
tėms” šią vasarą buvo patikė
ta atstovauti Tarybų Sąjun
gai tarptautiniame vaikų ir 
jaunimo chorų konkurse Ju
goslavijos Celijos mieste. Iš 
šių kūrybinių varžybų, kurio
se dalyvavo nemaža labai 
pajėgių vokalinių kolektyvų 
iš Bulgarijos, Čekoslovakijos, 
Jugoslavijos, Lenkijos, Itali
jos, Olandijos ir kitų šalių, 
vilnietės parsivežė garbingą 
sidabro medalį.

Per dešimt gyvavimo metų 
mergaičių kolektyvas labai 
išaugo ir sustiprėjo. Šiuo me
tu jis jungia apie 250 mergai
čių, kurių jauniausioms 8, o 
vyriausioms 18-19 metų. Kū
rybinių planų energingiems 
vadovams netrūksta. O at
kakliu darbu pasiekti rezulta
tai rodo, kad šie planai taps 
tikrove. Savo vertintojams ir 
gerbėjams “Liepaitės” atei
tyje žada daug įdomių ir 
ryškių koncertų. F. Jukna

Apie kontinentų 
dreifą

Prancūzų povandeniniai 
mokslinio tyrimo laivai “Ar
chimedas” bei “Sjana” ir 
amerikiečių “Elvinas” 1974 
m. vasarą apie 50 kartų pani
ro viename svarbiame iki šiol 
netirtame rajone - į seismiš- 
kai aktyvų riftinį slėnį su 
nelygiu paviršiumi, kuris 
kerta Atlanto vandenyno 
dugną nuo Arktikos vande
nyno iki Antarktidos. Vande
nyno dugną tyrinėję specia
listai pranešė gavę naujų fak
tų apie kontinentų dreifą.

Geologas V. Brajanas pa
reiškė, kad kai kurie tyrinėji
mų metu pastebėti duomenys 
prieštaraują paplitusioms 
teorijoms ir rodo, jog konti
nentai vienas nuo kito tolsta 
dėl šiame riftiniame slėnyje 
besiveržiančių negalingų la
vos srautų. Jeigu kontinentų 
tolimą sukeltų masyvūs lavos 
išsiveržimai, povandeninių 
laivų įgulos būtų mačiusios 
didelius vulkanus, panašius į 
Havajų salų rajono. Tačiau 
jie tematė neaukštus kalnus, 
kurie rodo esant tiktai nedi
delį slėgimą iš gelmių.

Sustingę lavos srautai yra 
įvairiausių formų: apie pu
santro metro aukščio kalvos 
su išsikišimais, panašiais į 
žmogaus rankas; iš lanksty
tos formacijos, panašios į gul
bės kaklą ir galvą arba susi
raizgiusios kaip dešrelės. Šių 
sraugų dydis ir forma rodo, 
kad išsilydžiusios uolienos 
nebuvo išmestos didžiulio slė
gimo. Priešingai, jos, matyt, 
sunkėsi per plyšius, atsiradu
sius tempiantis Žemės pavir
šiui. Toks žemės plutos lūži
nėjimas tikriausiai ir vyksta 
šiame riftiniame slėnyje.

Mokslininkai pastebėjo, 
kad, vykstant tokiam proce
sui, riftiniame slėnyje klosto
si geležis, manganas, varis. 
Tačiau šių mineralų telkiniai 
yra labai didelėse gelmėse, ir 
kol kas neįmanoma jų eks
ploatuoti.
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Parsidavimas kapitalizmui jį padarė 
multimilijonieriumi

George Meany ir A. Solženitsinas
Užkietėjęs reakcininkas Amerikos Darbo Federacijos 

prezidentas George Meany šiomis dienomis į svečius pas 
save buvo pasikvietęs pagarsėjusi tarybinės santvarkos 
šmeižiką Aleksandrą Solženitsiną. Planas buvo svečią 
suvesti su prezidentu Fordu. Bet prezidentas atsisakė su 
Solženitsinu susitikti ir taurę išgerti. Jis priėjęs išvados kad 
toks susitikimas pakenktų detentės politikai ir gerinimui 
santykių tarp Amerikos ir Tarybų Sąjungos. Meany ir 
Solženitsinas jaučiasi labai užgautais ir žada prezidentui 
“nedovanoti”.

Kaip ten bebūtų, Solženitsinas yra Amerikos reakcinių 
interesų svečias. Kaip žinia, jis šiandien yra multimilijonie
rius. Jo turtas jau siekiąs dešimti milijonų dolerių. Savo 
pinigus jis laiko pasidėjęs j Šveicarijos bankus. Jo parsidavi
mas kapitalo ir reakcijos interesams jam puikiai apsimokėjo 
— jis tapo vienu turtingiausių žmonių pasaulyje. Jam 
reakcija riebiai apmoka už kiekvieną jo burnos atidarymą 
prieš Tarybų Sąjungą ir komunistus.

Miami, Fla.
IŠ MOŠŲ veiklos ir kiti 
KULTŪRINIAI POBŪVIAI

Liepos 4-tą Aido Choras 
surengė pietus ir koncertą. 
Bet vėliau pasirodė, kad šia 
me parengime supuola ir dau 
giau kas: Uolios choro rėmė
jos Adelės Birštoninės gimta
dienis, kuri pavaišino visus 
stipresniais gėrimais. Toliau 
paaiškėjo, kad mūsų klubo 
ilgametės ir vyriausios pietų 
gamintojos Marutės Paukš- 
taitienės ir jos Juozuko suei 
na 50 metų vedybinio gyveni 
mo sukaktuvės.

Svečiams papietavus, kiek
vėliau prasidėjo programa
Aido Choras Juliaus Krasnic- 
ko vadovybėje sudainavo tris 
daineles, kurios labai gražiai 
nuskambėjo. Marutė Ne
vens, akompanuodama sau 
akordeonu, sudainavo malo
nę dainelę. Muzikas B. Na 
krašius, akompanuodamas 
sau pijanu, taipgi sudainavo 
porą dainelių.

Užbaigiant programą, vy
rai choristai puikiai sudaina
vo porą dainelių.

Choro mokytojas J. Kras- 
nickas savo tvirtu baritono 
balsu puikiai sudainavo porą 
dainų.

Choras, ir publikai prita
riant, sudainavo Adelei Birš
tonienei “Happy Birthday” ir 
Juozui ir Marutei Paukštai 
čiams "Ilgiausių metų”.

V. Bovinas, L. L. I). kp. 
pirmininkas, pranešė: Ka
dangi L. S. Klubas sekmadie
niu pietus pertraukė iki po 
Labor Day, tad L. L. D. 
susirinkimai ir pietūs vietoj 
trečiadienį, atsibus sekma
dieniais.

Tarybų Lietuvą r -'lan
kyti šį mėnesį išvažiuoja ke
letas mūsų draugų: A. P. 
Gabrėnas, Chas. Almantas ir 
žmona, Ona Balčiūnienė, Na
talija Yešmantienė ir Jonas 
Smalenskas.

Linkime jiems laimingos 
kelionės, ir linksmai praleisti 
laiką mūsų Tarybų Lietuvo
je, ir laimingai sugrįžti.

Jeronimas

Washingtonas. - Preziden
tas Fordas pareiškė, kad 
Jungtinės Valstijos priešinsis 
Jungtinėse Tautose taip va
dinamo "trečiojo pasaulio" 
šalių politikai. Jos, girdi, sie
kia pasaulinei organizacijai 
vadovauti.

gimė

San Francisco, Cal.
Birželio 29 dieną įvyko di

delis parengimas atžymėji- 
mui Portugalijos kolonijos 
Afrikoje Mozambique laimė
jimo nepriklausomybės ir bir
želio 25 dieną pasiskelbimo 
Liaudies Respublika. Atžy- 
mėjimas buvo formoje meni
nės programos ir banketo. 
Skaitlinga publika vaišinos 
afrikiečiu pagamintu skonin
gu maistu. Parengime garsiai 
skambėjo Mozambique Liau
dies Respublikos melodingos 
revoliucinės dainos. Parengi
mui susiųsta daug sveikinimų 
nuo darbo unijų bei pažangių 
liaudies organizacijų. Paren- 

dalyvavo ir sveikino 
vietnamiečių atstovas. Jis 
kalbėjo apie sunkias Vietna
mo ir Mozambique liaudies 
sunkias kovas už laisvę ir 
nepriklausomybę. Jam bai
gus kalbą, visa publika susto
jo ir kelias minutes plojimais 
jį sveikino.

Parengime dalyvavo Theo. 
B. Gurirab, Pietvakarinės 
Afrikos-liaudies organizacijų 
delegatas Jungtinėse Tauto
se ir pasakė nepaprastai įspū
dingą kalbą. Jis nurodė, ko
kią sunkią kovą Mozambique 
liaudis vedė per tryliką metų. 
Daug toje ilgoje kovoje žuvo, 
bet kova už laisvę ir nepri
klausomybę tapo laimėta. Jis 
karštai sveikino Mozambi
que. Jis baigdamas kalbą 
prašė publiką minutei sustoti 
ir pagerbti toje kovoje žuvu
sius kovotojus. Tas ir buvo 
padaryta. Buvo skaityta re
voliucinių eilėraščių ir paro
dytas filmas iš Mozambique 
liaudies kovų.

Buvo prašyta aukų paden
gimui parengimo išlaidų. 
Mat, įžanga į banketą buvo 
tiktai $2.50, o to neužteko 
padengimui lėšų. Kiekvienas 
aukojo pagal supratimą ir 

i išgalę. Tuo parengimas ir 
baigėsi. Ig. Kamarauskas

New Yorkas. - Dabar 
paaiški, kad dešimt minučių 
prieš baisiąją Eastern Airline 
lėktuvo nelaimę, kurioje žuvo 
112 žmonių, buvo kito lėktu
vo vairuotojo patarta pakeis
ti nusileidimo kelią, nes jis 
tuo keliu nusileisdamas vos 
išvengė katastrofos. Kodėl jo 
patarimo nepriėmė ir nevyk
dė lėktuvų nusileidimo tvar
kytojai ir diriguotojai? Šis 
klausimas reikalauja pilno at
sakymo, kad panašių kata
strofų būtų išvengta ateityje.

Miami, Fla. St. Petersburg, Fla. Waterbury, Conn.
Liepos 2 dieną įvyko Aido 

Choro paskutinės praktikos 
prieš šaunųjį liepos 4 dienos 
choro koncertą. Apie pačias 
praktikas nereikia kalbėti - 
visi gavome nuo choro diri
gento Juliaus Krasničko pa
barti. Tačiau pamokų metų 
buvo pora staigmenų, kurias 
reikėtų paminėti.

Viena staigmena, tai Mari
jonos ir Juozo Paukštaičių 50 
metų vedybinio gyvenimo su
kaktuvės. Jiedu ne tik daug 
dirba klube, bet Marytė ne
praleidžia nė vienų choro 
praktikų. Šių jų auksinių su
kaktuvių proga, choras jiems 
sudainavo "Ilgiausių Metų” ir 
palinkėjo sulaukti dar ir dei
mantinių.

Kita staigmena, tai buvo 
pats Julius Krasnickas. Kuo- 
met aš dar buvau Miko Pe- i Toliau pristatė M. Stens- 
trausko vadovaujamame Ga- j ler. Mildred sveikino visus, 
bijos Chore Bostone, jis jau Sakė, mums labai malonu 
dainuodavo Petrausko kon- kartu su jumis dalyvauti jūsų
certuose. Šiandien man buvo 
reikšminga tas, kad kaip tik 
prieš 10 metų turėjau garbę 
su Krasnicku dalyvauti Dai
nų Šventėje Tarybų Lietuvo
je. Jis tuomet gan gražiai 
dainavo ir dabar puikiai tebe- 
dainuoja.

Man tai priminus, choras ir 
jam sudainavo “Ilgiausių Me
tų”, ir visi palinkėjome Juliui 
dar ilgai, ilgai dainuoti.

A. P. Gabrėnas

Haverhill, Mass.
VAŽIUOJAME OLYMPIA 
PARKAN

Labai sumažėjo parengi
mai, tai gerai, kad worceste- 
riečiai rengia gražiame parke 
pasilinksminimą Liepos 20 d. 
Ten kur visuomet suvažiuoja 
daug gražios publikos ir pra
leidžia linksmai laiką, pasi
linksmindami po žaliuojan
čiais medžiais su savo pažįs
tamais ir susipažįsta su nau
jais. O susitikimas ir pasi
linksminimas būna visiems 
ant sveikatos.

Todėl tokio parengimo ne
galima praleisti. Rengiamės 
ir mes būti kartu su visais ir 
kartu linksmintis.

Šiuom tarpu dar nesužino
jau, kiek iš čia važiuos, bet 
Sametis jau turi pilną mašiną 
žmonių ir sakė, kad viskas 
gatava, galima važiuot kad ir 
šiandien.

Manau, kad nepasiliks ir 
tie, kurių dar nesutikau ir 
negavau pasižadėjimo.

Visi kviečiami dalyvauti ir 
linksmai praleisti laiką gra
žiame Olympia Parke liepos 
20 dieną. * * *

Birželio 11 d. mirė Ieva 
Būga, 87 metų, seniau gyve
nus Haverhillyje, bet pasku
tinius kelis metus praleidus 
pas savo dukterį Mrs. Jennie 
Tassar, Teaneck, N.J. Ten ir 
mirė Holy Name Hospital. 
Paliko dukterį Jennie, du 
anūkus ir keturis proanūkius. 
Palaidota Haverhillyje birž. 
14 d. Lietuvių kapinėse Cran- 
forde šalia savo vyro Juozo, 
kuris mirė keli metai seniau.

Birželio 26 d. mirė Mrs. 
Louise Marksvilis, 87 metų, 
iš 425 South Main St. Mirė 
Kale Hospital. Paliko sūnų 
Edwardą Salem, N. H. Čia 
išgyveno 50 metų.

Laidotuvės buvo privatiš- 
kos. Mirusiems ramybė, o 
likusiems užuojauta.

Darbininkė

Canton, Mass.
Birželio 21 dieną įvyko iš

leistuvės. Anna Janus sesers 
duktė surengė partiją savo 
tetos Karolinos Barčienės iš
leistuvėms, kuri išvažiuoja 
liepos 16 d. pastoviam apsi
gyvenimui Lietuvoje. Su
kvietė daug jos giminių, 
draugų ir draugių palinkėti 
jai daug laimės Lietuvoje. 
Anna Janus savo tetos garbei 
aukoja $5 Liaudies Balso pa
laikymui. S. Rainard

Birželio 21 dieną LLD 45 
kuopa LSC salėje turėjo įspū
dingą koncertą. Programą iš
pildė svečiai menininkai iš 
New Yorko - solistas Vikto
ras Bekeris ir muzikė Mil
dred Stensler.

Jie čia atvyko praleisti sa
vo atostogas ir ta proga susi
tikti savo senus bičiulius. Jie 
buvo pakviesti į mūsų salę 
pietums. Po pietų kuopos 
pirm. Adelė Pakalniškienė 
pranešė, kad šiandien mūsų 
pobūvyje turime nepaprastus 
svečius iš New Yorko. Jie 
išpildys gražią dainų progra
mą. Taipgi priminė, kad sve
čiai atvežė mums naujų dai
nų. Su sezono pradžia Dainos 

j Mylėtojų Choras pradės jas 
' mokytis.

pobūvyje. Dėkojo už gražų 
priėmimą. Taipgi sakė, kad 
praeitais metais ji ir Viktoras 
buvo Lietuvoje. Jie parsivežė 
iš Lietuvos naujų dainų.

Viktoras padainavo šias 
dainas:

“Į Tėvynę grįžti norėčiau”, 
“Kur gimta padangė”, “Gro- 
matėlą parašiau”, ir “Pas mo
tinėlę”.

Po to Dainos Mylėtojų Cho
ras, vadovybėję Adelės Pa
kalniškienės dainavo šias dai
nas: “Už gimtinės klonius su 
dangum giliu”, “Ieva žalioji”, 
“Šermukšnėlė”, ir “Žuvytė- 
lė”.

Pijaninu akompanavo Wal- 
teris Žukas.

Viktoras Bekeris išstojo 
antru kartu su šiomis daino
mis: “Daina apie Klaipėdos 
uostą”, “Esi man kaip žvaigž- 
dęlė”, “Neskųsk, broluži, tu 
barzdos” ir “Negerk, negerk, 
broluži, antros”.

Pabaigai Viktoras ir Adelė 
Pakalniškienė gražiai sudai
navo duetą - “Ateisiu, mer
gužėle, kai saulute nusileis”.

Viktoras dainavo Lietuvos 
kompozitorių dainas. Jis savo 
gerai išlavintu balsu žavėjo 
mūsų publiką. Jam pijaninu 
akomponavo Mildred Stens
ler.

V. Bekeris ir bendrai visi 
programos dalyviai buvo pa
lydėti gausių ir nuoširdžių 
publikos aplodismentų.

KLUBO VEIKLA
Birželio 28 d. Klubo pobū

vis buvo gražus, pasekmin
gas. Publikos turėjom daug. 
Susirinko organizacijų nariai. 
Turėjom keletą svečių ir iš 
tolesnių vietų.

Kadangi mūsų parengi
muose šeimininkės visuomet 
pagamina skanius pietus, tai 
daug kas užsuka į mūsų klubą 
papietauti. Be to, visuomet 
groja muzika, gali pasišokti, 
kiti kortomis lošia. Taip ir 
prabėga popietė geroje nuo
taikoje.

Šiemet vasara pas mumis 
gana karšta. Tačiau salė ap- 
šaldoma, ir praleisti keletą 
valandų su draugais, tai ma
lonumas. Kviečiame visus at
silankyti į mūsų klubą.

PRANEŠIMAS
Liepos 26 klubo pobūvis- 

pietūs, 12 vai. Vieta: 314 15th 
Avė. South. Prašom visus
įsitemyti. V. Bunkienė Olympijos parką! Jaskevičius

MIAMI, FLA.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Ignas Urbonas
mirė 1973 m. liepos 16

Jau dvejetas metų praėjo nuo Igno mirties. Gaila ir 
skaudu netikus nuoširdhus ir brangaus draugo.

APOLIONIJA BECIENĖ,
DRAUGĖ

L. L. D. 28 kp. susirinki
mas įvyks Liepos 13 dieną, 
sekmadienį, 2 vai. dieną, Vai- 
tonių rezidencijoje po me
džiu, 25 Roosevelt Dr.

Kviečiame visus kuopos na
rius atsilankyti į susirinkimą. 
Ir kurie dar neužsimokėjote 
duoklių už šiuos metus, galė
site užsimokėti šiame susirin
kime. Atsiveskite draugus į 
susirinkimą ir prirašykite 
prie kuopos.

Šiame susirinkime bus ap
kalbėta kada galėsime su
rengti parengimą spaudos 
naudai.

Po susirinkimo turėsime 
šaltmėčių arbatos, taipgi už
kandžių ir draugišką pasikal
bėjimą.

M. Svinkūnienė, Sekretorė

iNorwood, Mass.
Birželio 19 d. po ilgos ir 

sunkios ligos mirė sulaukus 
82 metų amžiaus Marijona 
Dovidonienė. Buvo pašarvota 
Paul H. Kraw Funeral Home 
ir birželio 21 d. palaidota 
Norwood gražiose Highland 
miesto kapinėse, šalia vyro J. 
Dovidonis, kuris mirė prieš 
daugelį metų.

Į kapines palydėjo nedide
lis skaičius artimų draugų ir 
giminių.

Velionė Marijona paliko liū
desyje savo vienturtę dukre
lę Gigą Stripinis ir jos šeimą, 
nemažai artimų draugų ir 
giminių.

Marijona buvo narė LDS 3 
kp. ir LLD 9 kp.

Tebūne velionei amžina ra
mybė, o artimiesiems gili 
užuojauta. M. Uždavinis

Worcester, Mass.
Birželio 30 diena. Šį prane

šimą rašau iš St. Vincent 
ligoninės, kurioje jau dvi sa
vaitės taisausi po sunkios 
operacijos. Mudu abu su žmo
na šiemet užpuolė ligos. Jinai 
jau bus arti penki metai, kaip 
nebuvo išėjus iš namų po 
sunkios operacijos. Sirginė
davo namuose. Ją turėjau 
prižiūrėti. Bet praeitų metų 
pabaigoje ją suėmė kita liga. 
Mano Uršulės paskutinė akis 
aptemo. Akį aptraukė “kata
ras”. Ir šių metų balandžio 
mėnesį, akių specialisto pata
rimu, jai buvo padaryta ope
racija Memorial ligoninėje. 
Vargšei sutriko nervai. Per 
tris savaites ligoninėje gulėjo 
surišta. Paskui buvo perkelta 
į Nursing Home, arčiau na
mų. Bet ir čia tas pats. Taipgi 
buvo surišta. Nuo to laiko jau 
du mėnesiai. Džiugu tiek, 
kad nors tebėra labai silpna, 
bet jau pradėjo atpažinti 
žmones iš balso.

Pagaliau turėjau pradėti 
rūpintis ir savo sveikata. Tu
rėjau pasiduoti operacijai. 
Gydytojas pranešė, kad ope
racija pavyko ir tuojau paleis 
iš ligoninės. Sugrįšiu į tuščius 
namus. Ir gyvenk, kaip koks 
pūstelninkas! . .

Šį rytą per draugą gavau 
laikraščius "Liaudies Balsą”, 
“Vilnį” ir “Laisvę”. Pastebė
jau “Laisvėje” gražų garsini
mą mūsų spaudos pikniko ir 
LLD 60 metų jubiliejaus at- 
žymėjimo. Garsinime labai 
gražios dainininkių Irenos ir 
Amelijos nuotraukos. Vieš
nios mūsų parengime dai
nuos.

Tad lai liepos 20 dieną visi 
keliai veda į Worcesterio

r
b

i Worcesterieciu Piknikas
I

spaudos naudai
I
Į rengia

LLD 7-ta Apskritis

SEKMADIENIS, LIEPOS 20D.

OLYMPIA PARKE
68 So. Quinsigamond Ave., Shrewsbury, Mass.

! Pradžia 12 vai. Pietūs bus duodami 1 vai.

> ueuvjamuis Ameuaioung
»
• Meninę programą pildys Amelia Young (Jeske vičiū- ]
Į tė), Irene Janulis, J. Sabaliauskas ir kiti. Į
• Programa su dainomis ir kalbomis prasidės tuojau j ’
> po pietų.
• Kviečiame visus iš arti ir toli.
' RENGIMO KOMISIJA i• <

IŠ ATSIMINIMŲ PROF. J. PETRAITIS

“Tautiškos” provokacijos
Iki 1934 metų rudens Plun

gės parko rūmuose tilpo gim
nazija ir Žemės ūkio mokykla 
su žirgyno raštine. Žemės 
ūkio mokykla užėmė rūmų I 
aukštą ir skiepo vakarinę 
dalį, likusią rūmų dalį užėmė 
gimnazija. Į rūmus buvo 3 
įėjimai: paradinis - iš pietų 
pusės ir po vieną išėjimą iš 
rūmų abiejų galų. Pietinėje 
pirmojo aukšto pusėje tilpo 
žemės ūkio mokyklos klasės 
ir ž. ū. mokyklos bei žirgyno 
raštinė; šiaurinėje - ž. ū. 
mokyklos kabinetai, ž. ū. mo
kyklos vedėjo butas ir jo 
darbo kabinetas, į kurį vienos 
durys buvo iš raštinės, kitos 
iš vedėjo buto.

Žirgyno ir ž. ū. mokyklos 
vienintelis telefonas buvo ve
dėjo kabinete. Todėl darbo 
metu išeidamas iš kabineto, 
vedėjas atidarydavo duris į 
raštinę. Abiejų įstaigų rašti
nėje buvo 3 tarnautojai: bu
halteris, raštvedys ir sargas. 
Darbas raštinėje truko kas
dien po 6 valandas: nuo 8 iki 
14 valandos. Baigę darbą 14 
valandą, išeidami tarnautojai 
užtrenkdavo abejas raštinės 
duris (į vedėjo kabinetą bei į 
koridorių) ir paradines duris 
iš koridoriaus į lauką.

1933 metų pavasario gale 
vieną rytą išjojau į mokyklos 
mokomąjį ūkį Olgopolį par
duoti veislinių paršų ir užtru
kau iki 16-17 valandos. Perjo
jau per žirgyno ganyklas, 
eržilą perdaviau budinčiam 
žirgini ir tiesiog iš žirgyno 
parėjau namo ne per parad- 
nas duris, o per vakarines 
duris - tiesiog į vedėjo butą ir 
kabinetą. Pirm, negu pietau
ti, reikėjo užpajamuoti paim
tus už paršus pinigus ir padė
ti į nedegamą spintą (kasa, 
nedegama spinta ir pajamų 
orderiai buvo vedėjo žinioje 
ir atsakomybėje). Įėjęs į ka
binetą, sėdau už stalo ir 
atsidariau vidurinį stalčių 
(nei stalo stalčių, nei spintų 
iki tol aš niekuomet nerakin
davau). Atidaręs stalčių, ku
riame apart pajamų orderių 
knygutės ir kelių tarnybinių 
raštų daugiau nieko nepali
kau, radau pilną nelegalios 
bolševikiškos literatūros. Po 
vieną egzempliorių nelegalios 
bolševikiškos literatūros 
Plungėje aš gaudavau iš bu v. 
Steigiamojo Seimo liaudinin
kų frakcijos nario Šakio (1941 
metais vokiečiai nužudė), mo
kinio Jurevičiaus, žirgio 
Drakšo, bet čia buvo po kelio

lika egzempliorių, ir man kilo 
provokacijos įtarimas. Rastą 
literatūrą neatidėliojant pa 
šalinau iš buto. Šoniniuose 
stalčiuose ir knygų spintoj 
nieko įtartino neradau. . .

Išrašęs pajamų orderius, 
pinigus nunešiau j pinigine 
spintą, į raštinę. Jos langai 
buvo atdari. Žvilgterėjau per 
langą: prie klombos ant šuo 
lėlių sėdėjo keli vyrai, kurių 
tarpe Puidokas (Šiaulių apy
gardos kriminalinės policijos 
politinis agentas Telšių a p 
skričiui), Plungės policijos 
nuovados viršininkas, pora 
policininkų ir du civiliai. Aš 
nesuskubau padėti pinigų j 
nedegamą spintą, kai pasi
girdo smarkus bildesys į pa
radines duris. Užrakinau pi
nigų spintą ir atidariau para
dines duris. Prieš mane sto
vėjo išvardinti vyrai su Pui
doku priešakyje.

— Pone Puidoke, kitą kar
tą siųsk razumnesnį provoka
torių, - tariau aš, - šį kartą 
nieko nebus! . .

— Ką Tamsta, pone agro
nome! . . Aš atėjau pasikal
bėti dėl žirgių muštynių. . .

— Ir tam paklausimui 
Tamsta atsivedei visą Plun
gės policiją ir dar civilius 
žmones, - tariau aš, - nekrėsk 
šposų! . .

Puidokas suprato, kad šį 
kartą provokacija nepavyko, 
ir visi atvykę pasitraukė nie 
ko nepešę. Tai buvo ne pirma 
ir ne paskutinė provokacija 
prieš mane Plungėje'.

Mokinys Pranas Jurevičius 
kovojo ne tik prieš kapelioną 
bei krikdemus, bet ir prieš 
“tautininkus”. Dėl jo “tauti
ninkai” negalėjo sukviesti nei 
vieno viešo jaunimo susirin
kimo: ateidavo Jurevičius ir 
visiškai sukritikuodavo jau 
nalietuvių vadus.

Telšių “tautininkų” vadai 
pavedė policijos politiniam 
agentui Puidokui išprovokuo 
ti Jurevičių ir padėti, kur 
reikia. Puidokas davė savo 
provokatoriui glėbį bolševi 
kiškų proklamacijų ir liepė 
padėti po šieniku Jurevičiaus 
lovoje Plungės ž. ū. mokyklos 
bendrabutyje. Tą vakarą J u 
revičius susirgo ir vieton va 
karienės nuėjo į bendrabuti 
gulti. Taisydamas lovą, rado 
proklamacijas ir pasliepė lau 
ke nes suprato esant provo
kaciją. Naktį Puidokas su 
policija bendrabutyje padarė 
kratą, bet pas Jurevičių nie 
ko nerado.

t
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Mirė įžymus mokslininkas
Birželio 17 staiga mirė Lie

tuvos TSR nusipelnęs mokslo 
veikėjas, medicinos mokslų 
daktaras, Kauno Medicinos 
instituto histologijos ir emb
riologijos katedros profeso
rius Blažiejus Abraitis (gim. 
1899 m.). Jis buvo pirmasis 
Kauno universiteto histologi
jos Katedros Kaune vedėjas, 
dar pradėjęs skaityti paskai
tas lietuvių kalba, parašęs 
pirmuosius originalius lietu
viškus vadovėlius. B. Abrai- 
čio plunksnai šiandien pri
klauso keturi vadovėliai, dau
giau kaip 40 mokslo darbų. 
1967 m. už darbus žmogaus 
embriologijos srityje jam pa
skirta Lietuvos TSR Respub
likinė premija. Jis buvo Ta
rybų Sąjungos anatomų, his
tology ir embriologų draugi
jos prezidiumo garbės narys.
LIETUVOS
DAUGIAVAIKIŲ MOTINŲ 
APDOVANOJIMAIS 
ORDINAIS IR MEDALIAIS

Lietuvos TSR Aukščiau
siosios Tarybos Prezidiumo 
1975 m. birželio 24 d. įsaku 
sutinkamai su TSRS Aukš
čiausiosios Tarybos Prezidiu
mo 1944 m., rugpiūčio 18 d. 
Įsaku TSRS ordinais ir meda
liais apdovanotos 98 daugia
vaikes motinos.

“Motinos šlovės” I laipsnio 
ordinu apdovanotos daugia
vaikės motinos: Plungės rajo
no - Justina Memkienė, Šilu
tės rajono - Bronislava Sedie- 
nė ir Morta Virbinskienė.

"Motinos šlovės” II laipsnio

I

[vairios žinios
Pranešama, kad iš Formo- 

zos atvyksta į Jungtines Val
stijas skaitlinga kiniečių ak
robatų ir muzikantų grupe. Ji 
susidedanti iš 65 asmenų. 
Gastraliuos šioje šalyje ir 
Kanadoje. Apvažinės 66 
miestus.

New Yorkas. - Sanitacijos 
departamento darbininkų per 
keletą dienų susilaikymas 
nuo darbo taip užvertė mies
to gatves šiukšlėmis, kad jų 
nuvalymas miestui atsiėjo 
$713,000 ekstra. Mat, sugrįžę 
darbininkai į darbą dirbo 
viršlaikius, už kuriuos jie 
gavo pusantros algos.

NAUJI UŽPUOLIMAI 
ANT LEBANONO

Tel Aviv. - Izraelio armija 
paskelbė, kad jinai pravedė 
naują užpuolimą ant Leba
non© “atkeršijimui už parti
zanų užpuolimus ant Izrae
lio”. Nieko nesakoma apie šio 
naujo užpuolimo rezultatus.

Jeruzalimas. - Izraelio va
dovybėje pradeda reikštis aš
trus nuomonių pasidalijimas 
Egipto reikalavimo sugrąžin
ti jam Sinai sritį klausimu. 
Kai kurie vadai linkę reikalą* 
vimą priimti ir siekti susitari
mo su Egiptu. Kiti tam griež
tai priešingi.

ISPANIJOS VALDŽIA 
REIKALAUJA DAUGIAU 
GINKLŲ IŠ AMERIKOS

Madridas. - Kaip žinia, fa
šistinėje Ispanijoje Jungtinės 
Valstijos turi įsteigusios di
deles militarines bazes. Ne
seniai prasidėjo pasitarimai 
tarp Washington© ir Madrido 

. vyriausybių dėl tų bazių atei
ties. Ispanijos valdžia pagrū
mojo jas susiaurinti arba net 
pareikalauti jas visiškai užda
ryti. Jeigu ji negaus greitos 
ir didelės iš Amerikos pagal
bos vėliausiais ginklais. Ispa
nija esanti pasimojus savo 
ginkluotas jėgas sustiprinti ir 
naujais pabūklais aprūpinti.

Kad Washington© vyriau
sybė neatsisakys Ispanijai 
suteikti pagalbos ginklais, tai 
netenka abejoti. Tik esąs 
klausimas, kaip didelė ši pa
galba bus.

as oiitows Širdinga padėka
ordinu apdovanotos daugia
vaikės motinos: Šilutės rajo
no - Jadvyga Beržinskiene ir 
Kretingos rajono - Stefanija 
Domarkienė.

“Motinos šlovės” III laips
nio ordinu apdovanotos dau
giavaikės motinos: Jonavos 
rajono - Malvina Strumilienė, 
Lazdijų rajono - Milda Mari
janą Sujetienė, Albina Gove- 
rienė, Ona Marija Sakavičie- 
nė, Šiaulių rajono - Eugenija 
Mikavičienė, Pasvalio rajono
- Ona Ajutienė, Trakų rajono
— Aldona Griškauskienė, 
Varėnos rajono -Stasė Saba
liauskienė ir Juzė Kvaracie- 
jienė.

I laipsnio “Motinystės me
daliu” apdovanotos 22 dau
giavaikės motinos II laipsnio 
“Motinystės medaliu” - 62 
daugiavaikės motinos. ELTA

JONO KAROSO 
ATMINIMO ĮAMŽINIMAS

Siekdami įamžinti revoliu
cinio judėjimo Lietuvoje da
lyvio, Lietuvos TSR nusipel
niusio kultūros veikėjo Jono 
Karoso atminimą, Lietuvos 
KP Centro Komitetas ir Lie
tuvos TSR Ministrų Taryba 
nutaria:

Įpareigoti Vilniaus miesto 
vykdomąjį komitetą pavadin
ti vieną Vilniaus gatvių Jono 
Karoso vardu ir pastatyti ant 
jo kapo antkapį paminklą:

Įpareigoti Lietuvos TSR 
Ministrų Tarybos Valstybinį 
leidyklų, poligrafijos ir kny
gų prekybos reikalų komitetą 
išleisti Jono Karoso raštų 
rinktinę. ' ELTA

Albany, N. Y. -Iškelta aikš
tėn, kad dabartinis New Yor- 
ko valstijos gubernatorius 
Carey per keturioliką metų 
būdamas kongresmanu gavo 
dvi algas. Gavo gerą algą iš 
valdžios kaipo kongresmanas 
ir taipgi po $10,000 į metus iš 
aliejaus kompanijos, kuri pri
klauso jo broliui. Kaltinamas, 
kad jis tarnavo aliejaus kom
panijos interesams, tam pa
naudodamas savo poziciją 
valdžioje. Tai naujas skanda
las.

Trenton, N. J. - Valstijos 
gubernatorius Byrne pradėjo 
vykdyti savo planą valstijos 
vyriausybės biudžetą nukirs
ti $384,000,000, kad jis būtų 
"subalancuotas”, nes seimelis 
vėl atsisakė pakelti mokes
čius (taksus) pašalinimui defi
cito. Mažinamos lėšos sociali
niai naudingiems projek
tams. Nukenčia darbo žmo
nės.
ALKOHOLIZMO 
PROBLEMA IR AMERIKOS 
MOTERYS

Visi iš visur duomenys ro
do, kad Jungtinėse Valstijose 
alkoholizmas nesulaikomai 
plėtojasi. Ir pastebima, kad 
pastaraisiais keleriais metais 
sunkiųjų svaigalų gėrimas 
ypač smarkiai praplito tarpe 
moterų. Antai, Sveikatos, 
Apšvietos ir Gerovės Depar
tamentas raportuoja, kad jei
gu prieš dešimt metų iš kiek
vienų šešių alkoholizmo aukų 
buvo tik viena moteris, tai 
šiandien jau tik iš kiekvienų 
trijų alkoholikų viena yra 
moteris.

Moterų lygių teisių priešai, 
žinoma, skubinasi su išvada, 
kad alkoholizmo plitimo tarpe 
moterų kaltininkai yra Mote
rų Išsilaisvinimo Judėjimas. 
Girdi, išsilaisvinusi moteris 
jaučiasi, kad jinai turi lygią 
teisę su vyru ir į girtuoklystę 
bei į kitus blogius.

United Nations, N. Y. - 
Portugalijos vyriausybė at
šaukė savo delegacijos Jung
tinėse Tautose pirmininką 
Jose Veiga Simao. Mat, jis 
viešai kritikavo dabartinę re
voliucinės vyriausybės politi- 

i ką.

Paskutinė Jono ir Julijos Lazauskų nuotrauka, kurią padarė 
kaimynė apie 15 minučių prieš jo mirtį.

Gegužės 22 d. staiga mirus giminėm ir draugam, atvyku
sioms iš Massachusetts ir iš 
Connecticut.

Dėkoju už išreikštą užuo-' 
jautą per spaudą, už laiškus, 

į atvirukus, prisiųstus į na- 
Noriu išreikšti didelę pade-1 mus, ypatingai draugams flo- 

ką draugams Skubliskams, 
mūsų namuose gyventojai 
Marie Otto ir pusbroliui Vity 
Michael. Jie pirmieji ištiesė 
pagalbos ranką. Ypatingai 
Nellie Skubliskas globojo ma
ne visą naktį ir pusdienį iki 
atvyko iš Floridos mūsų duk
relė Lillian su žentu Bill 
Paulson ir jų vaikai Julia ir 
John, kurie daug man padėjo 
ir parodė daug meilės kaip 
mirusiam tėvui, taip ir man.

Apart mūsų šeimos čia, 
taip pat liko liūdesyje Jono 
sesutė Marie Lukševičienė su 
šeima, kuri gyvena Eik 
Point, Alberta, Canada, ir 
brolis Juozas Lazauskas su 
šeima Lietuvoje, Prienų 
miestelyje.

Giliai dėkoju mano pusbro
liui Edi Nanartavičiui ir jo 
žmonai, atskridusiems virš 
3,000 mylių iš tolimos Kali
fornijos. Taipgi dėkoju mūsų

mano brangiam gyvenimo 
draugui Jonui, teko pergy
venti didelį širdies skausmą. 
Tokiame atsitikime žmogus 
lieki bejėgis. . .

ridiečiams, kurie taip gausiai 
prisiminė mielą Joną. Taipgi 
reikia tarti ačiū už prisiųstas 
gėles. Jų buvo tiek daug, ir 
jos taip gražiai puošė bran
gaus Jono karstą.

Ilgai pasiliks mano mintyse 
ištarti atsisveikinimo žodžiai, 
dainos, muzika. Dėkoju Povi
lui Ventai už programos pra- 
vedimą, kalbėtojams S. J. 
Jokubkai iš Chicagos, Ievai 
Mizarienei, Katrinai Petri- 
kienei, aidiečiams už dainą, 
Viktorui Bėkeriui už dainą ir 
muziką, kuri sugraudino vi
sus mus.

Dėkoju Kearns šermeninės 
direktoriams už gražią tvar
ką, ir Vytautui Beleckui už 
puikiai paruoštus pietus. 
Jievai Mizarienei tariu ačiū 
už aprašymą šermenų eigos 
ir už visą kitą paslaugą.

Julija Lazauskienė
Nuo Administracijos:

šeimos mylimam draugui Draugė Julytė Lazauskienė 
Juozui Mankauskui, kuris pa
likęs biznį atvyko į šermenis 
iš Crown Point, N. Y., ir

Grūdų eksporto biznyje
nesvietiška korupcija

Washingtonas. - Senato
rius Dick Clark iš Iowa yra 
narys Senato Agrikultūros 
Pokomitečio ir Užsienio Rei
kalų Komiteto. Jis daug laiko 
pašventė studijuodamas grū
dų eksporto į užsienius biznį. 
Net keletą dienų jis praleido 
didžiausiame grūdų eksporto 
uoste New Orleans.

Sen. Clark teigia, kad grū
dų eksporto biznyje viešpa
tauja tiesiog nesvietiška ko
rupcija. Jis sako, kad Agri
kultūros Departamentas turi 
paskyręs inspektorius, kurių 
pareiga prižiūrėti, kad biznis 
būtų vedamas teisingai. Bet, 
jis sako, tie inspektoriai tar
nauja grudų eksporto priva- 
tiškoms kompanijoms.

Pirmiausia, jis sako, jie 
leidžia kompanijoms grūdus 
skelbti aukštesnės rūšies, ne
gu jie iš tikrųjų yra. Tuo 
būdu gauna iš pirkėjų už juos 
aukštesnę kainą. Paskui, gir
di, inspektoriai “nemato”, 
kad kompanijos neduoda pil
no svorio. Pirkiejai tampa 
apgauti. Kompanijos iš to 

WOODHAVEN, N. Y.

Mirus

Jurgiui Bernotai
Reiškiu giliausią užuojautą jo žmonai Uršulei, dukrai 

Aldanai ir jos šeimai, taipgi visiems artimiesiems.

JONAS KARPAVIČIUS
Brooklyn, N. Y.

su padėkos išreiška paskyrė 
“Laisvei” $100. Dėkojame 
jai.

daug pelno. Paskui, jos savo 
knygose neužrašo pilno eks
portuojamų grūdų kiekio. 
Pav., jis surado, kad viena iš 
didžiausių grūdų eksporto 
kompanijų į savo rekordus 
nėra įtraukus net 18 milijonų 
tonų grūdų, kuriuos ji eks
portavo į užsienį.

Abudu minėti Senato Ko
mitetai, kurių sen. Clark yra 
narys, tyrinėja grūdų eks
porto biznį. Dvidešimt žmo
nių, surištų su tuo bizniu, jau 
esą apkaltinti ir traukiami į 
atsakomybę.

DVI BAŽNYČIOS 
PRIEŠ MOTERIS! .

Roma. - Romos Katalikų ir 
Rusų Ortodoksų bažnyčių va
dovybės baigė savo pasitari
mus. Jos išleido į visą pasaulį 
bendrą pareiškimą, nukreip
tą prieš moteris. Jos griežtai 
priešingos suteikimui mote
rims teisės būti kunigais arba 
popais. Jos ir šiandien tebe
laiko moteris “nešvariais su
tvėrimais”, negalinčiais turė
ti lygių teisių su vyrais.

Antroji LLD ekskursantų 
grupė vyksta į Lietuvą

Trečiadienį, liepos 16 d., 8:15 vai. vakare, Finnair lėktu
vu iš Kennedy airporto išvyks antroji LLD grupė ekskur
santų į Tarybų Lietuvą, kuri dalyvaus Dainų šventėje.

Šioje grupėje yra 32 ekskursantai iš plačios Amerikos. 
Randasi gražus būrys iš Floridos, Connecticut, New Jer
sey, New York, Michigan, Massachusetts ir viena narė iš 
Hawaii. Grupės vadovė LLD Centro Sekretorė Ieva Miza- 
rienė.

Taip, kaip ir pirmoji grupė, keliautojai pabūvos Leningra
de vieną parą, Lietuvoje 10 dienų, o grįžtant Maskvoje pa
bus 3 dienas. Grįš į Kennedy airportą Aeroflot lėktuvu lie
pos 30 d.

Jaukus Aidiečiiį pobūvis
Šeštadienį, liepos 5 dieną, 

aidiečiai, jų artimieji ir kai 
kurie Choro rėmėjai, praleido 
linksmai ir draugiškai popie
tę Bronės ir Walterio Keršu- 
lių sode.

Visi kaip viena šeima pasi
vaišino, pasikalbėjo - pabend
ravo ir pasveikino sulaukusį 
80 metų bičiulį - aidietį Joną
Grybą, kuris ilgoką laiką sir
guliavo nuo širdies smūgio, 
bet vistiek nepasiduodamas 
ligai, dalyvauja su aidiečiais.

Tuo pačiu kartu pasveiki
nome ir dailininką Robertą 
Feiferį su jo 64-ju gimtadie
niu, kuris be jokio atlygini
mo, per eilę metų, iliustravo 
daugelio Aido Choro koncer
tų programų viršelius. 
Abiems sukaktuvininkams 
padainuota “Happy Birth
day”, o Jonui Grybui buvo 
įteikta nuo Aido Choro $80 
dovana, kurią jis pilnai užsi
tarnavo.

R. Feiferis ir J. Grybas
Aido Choro pirm. Povilas 

Venta, pasveikinęs jubilia
tus, pakvietė keletą svečių 
pakalbėti, pasidalinti įspū
džiais iš kelionių ir mūsų 
veiklos.

Tik sugrįžusi iš Floridos 
Mildred Stensler, papasakojo 
apie floridiečių chorų veiklą, 
perdavė linkėjimus nuo ten 
esančių ex-newyorkiečių. Ji 
pabrėžė Jono Grybo atsidavi
mą Aido Chorui, gailėjo, kad 
jis dabar negali aktyviai dar
buotis, bet vistiek džiugu, 
kad Jonas palaiko ryšius su 
aidiečiais, domisi jų veikla.

Liūdna, kad jau nėra Jono 
Lazausko aidiečių tarpe. Mus 
sujaudino, kuomet Julė La
zauskienė, dėkodama Aido 
Chorui už padainavimą laido
tuvėse, įvykdė savo vyro pa
skutinę valią - išpildė jo norą 
įteikdama Aido Chorui $50. 
Taip pat pasigedome neseniai 
tragiškai mirusio Choro prie- 
telio Jurgio Bernoto.

Tik sugrįžęs iš Lietuvos su 
pirmąja LLD grupe A. Mi
tchell, papasakojo apie savo 
kelionę ir viešnagę tėvynėje. 
Jis labai patenkintas pamatęs 
tėvynę klęstančią, susipažino 
Su sostine Vilniumi. Pamatė 
kaip tvarkosi kolūkiai ir sta
tosi miestai. Dalyvavo gimi
nių vestuvėse, aplankė Ro
jaus Mizaros ir Vinco Andriu
lio kapus.

Smagu pranešti, kad su 
antra LLD grupe vyksta pen
ki aidiečiai: Tessie Stočkienė, 
Adelė Lupševičienė su moti
na, Ieva Mizarienė, Ona ir 
Juozas Babarskai. Liepos 
18-20 dienomis jie dalyvaus 
Vilniaus Vingio parke didžia
me koncerte - Dainų Šventė
je, kuomet bus atšvęsta 
LTSR 35-mečio ir Didžiosios 
Pergalės 30-mečio paminėji
mai. Visa Lietuva laukia šių 

metų didžiojo koncerto 1
Jonas ir Ona Keraminai 

irgi šiemet vyksta į Lietuvą 
aplankyti savuosius.

Labai malonu buvo matyti 
svečių tarpę “Laisvės” redak
torių Antaną Bimbą. Mums 
visiems labai rūpi jo sveikata 
ir džiugu, kad jis palengva 
stiprėja. Linkime jam kuo 
geriausios sveikatos ir ener
gijos tęsti taip svarbų darbą.

Šia proga atsisveikinome 
su mielosiomis viešniomis iš 
Vilniaus, Stase Tilvikiene ir 
Anele Prašmantiene, kurios 
liepos 6 dieną grįžo tėvynėn. 
Kartu su jomis išvyko Lietu
von jų sesutė - žurnalistė 
Salomėja Narkėliūnaitė. Aiš
ku, kad Salomėja dalyvaus 
Dainų Šventėje ir parveš 
mums daug nuotraukų.

Praleidome popietę nuotai
kingai ir jaukiai. Pagerbėme 
virš 20 metų ėjusį Aido Choro 
pirmininko pareigas, Joną 
Grybą. Taip pat linkime da
bartinių! pirmininkui Povilui 
Ventai irgi daugelį metų sėk
mingai darbuotis.

Vaišės buvo sudėtinės, prie 
kurių prisidėjo: Aido Choras, 
O. Čepulienė, J. Lazauskie
nė, A. Lupševičienė, H. ir R. 
Feiferiai, M. Stensler, J. ir 
O. Keraminai.

Aukų įteikė šie svečiai: W. 
ir A. Juškevičiai iš Stamford, 
Conn. - $30, A. Yakštis - $20. 
O. ir J. Keraminai - $10. Po 
$5 aukojo: A. Bimba, K. 
Benderis, B. Briedienė, B. 
Ostopukienė. V. Misiūnas - 
$4.

Aido Choras dėkoja vi
siems už atneštaą vaišes ir 
finansinę paramą.

Po vaišių abu sukaktuvi
ninkai padėkojo už prisimini-
mą ir suteiktą gražią pagar
bą.

Virtuvėje ir prie kitų darbų 
dirbo: N. Ventienė, B. Ker- 
šulienė, Stukienė, O. Babars- 
kienė ir P. Venta.

Walteris ir Bronė Keršuliai 
pasveikino svečius, o mes 
džiaugiamės, kad turime kur 
sueiti ir, taip sakant, pasi
žmonėti. Dėkojame mieliems 
šeimininkams už suteiktą 
progą susirinkti jų sode ir 
linkime laimingos kelionės 
vykstantiems į Tarybų Lietu
vą. H. Feiferienė

Valery Kuvent ir visa j’o šeima, kuri neseniai emigravo iš 
Tarybų Sąjungos į New Yorką, būtinai nori sugrįžti į savo 
gimtinę šalį. Jis sako: “Jeigu jie man atiduotų ir visą 
Jungtinių Valstijų auksą, aš vis tiek norėčiau ir stengsčiausi 
sugrįžti namo”. Jis sako, kad jis buvo propagandos auka, kai 
emigravo iš Tarybų Sąjungos. Jam buvo žadėtas Amerikoje 
rojus ir jis tuo patikėjo. O čionai atvykęs nieko panašaus 
nerado.

Pasirodo, kad tokių žydų emigrantų iš Tarybų Sąjungos, 
dabar norinčių grįžti ir gimtinę, yra labai daug. New Yorke 
yra susiorganizavęs komitetas, kuris tuo reikalu rūpinasi. 
Jis skelbia, kad jis turi sąrašą 1,000 žydų, norinčių grįžti į 
Tarybų Sąjungą.

Pramogų kalendorius 
eigiiimyiimimiii

LIEPOS 20 D.
LLD 7 apskr. minės LLD 

60 m. sukaktį. Bus pietūs ir 
piknikas Olympia Park, 
Shrewsbury, Mass. Pradžia 1 
vai.

Mirė Jonas Kaulinis
Sekmadienį, liepos 6 d., 

mirė Jonas Kaulinis, kuris 
sirgo gana ilgą laiką.

Jis buvo palaidotas trečia
dienį privatiškai. Gaila, kad 
negalėjome nors mirusio 
draugo aplankyti, kuris daly
vavo mūsų judėjime nuo pat 
jaunų dienų. Ieva

Beauty from 
the Baltics

Viiu Kreem
Viiu Kreem is an Estoniai 

girl. She is working as a 
model in New York. She also 
has written a book “How to 
become a Successful Model”. 
This young ambitious girl is 
not satisfied to be just a 
model. Her desire is to be
come a film star. And it may 
happen. She is waiting for 
her audition for the part in 
the film “All the President’s 
Men”.

There are and have been 
some actors and actresses 
from the Baltic States in 
American films. There was 
an Estonian actress with a 
very beautiful voice playing 
leading lady in “Big Waltz” 
years ago. There is a young 
Lithuanian actress Rūta Lee 
who has been playing in 
American films and tele
vision shows in recent years. 
And there are most probably 
some we don’t know.

It is interesting to note 
here that many famous Ame
rican actors and actresses are 
from immigrant parents - 
Bob Hope, Frank Sinatra, 
Paul Newman and others. 
The fact that you are not 
born here or you are of 
immigrant parents should 
never be a barrier to anybo
dy’s career who has talent 
and ambition for any profes
sion. Use




