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KRISLAI
“Nauja šluota”?
Užsispyrę graboriai 
Kaipgi jautėsi jų tėvai 
Hitlerinis balsas

X •

A. BIMBA
Su jo nominavimu į prezi

dentus, Jimmy Carter auto
matiškai tampa ir Demokratų 
partijos vadu. Tas pats ir su 
jo padėjėju arba pavaduotoju 
Walter Mondale. Ikišiol jiedu 
abu už savo valstijų ribų 
buvo mažai težinomi.

Tuo pakeitimu, matyt, di
džiavosi ir konvencijos dau
guma.

Žmonės sako, kad “nauja 
šluota geriau šluoja”. Pama
tysime, kaip šiai “šluotai” 
seksis. Tikimasi, kad su ta 
filosofija galvoje dauguma 
amerikiečių ir lapkričio rinki
muose Carter ir Mondale pa
siųs į Washingtoną, kur iš 
tikrųjų verkiančiai reikia 
naujos šluotos.

Mes, žinoma, esame ne tik 
įsitikinę, bet puikiai žinome 
ir iš istorijos, kad pakeitimas 
republikonų demokratais ne
duos Amerikai tos verkian
čiai reikalingos naujos šluo
tos. Reikštų tiktai tiek, kad 
vienas blogis tapo pakeistas 
kitu.

Ot, jeigu piliečiai pavestų 
šalies vairą Gus Hali ir Jarvis 
Tyner, tai jie Washingtone 
tikrai turėtų naują šluotą.

☆
Mūsų lietuviškieji klerika

lai iš “Draugo” ir “Darbinin
ko” pradėjo varžytis su men
ševikais iš “Keleivio” ir 
“Naujienų” dėl komunizmo 
laidojimo monopolijos. Se
niau nelaimingi fnenševikai, 
dar Pijui Grigaičiui tebegy
venant, beveik vieni visame 
lietuviškame pasaulyje svietą 
ramino, kad komunizmo die
nos jau suskaitytos. Atsime
name, kaip “N.” redakęija, 
prasidėjus Antrajam pasau
liniam karui, garsiai apsi
džiaugė: “Hitlerio armijos pe
reis per Tarybų Sąjungą kaip 
peilis per sviestą ir komuniz
mui bus kaput!”

Bet pastaraisiais laikais į 
komunizmo laidotojų gretas 
įstojo ir klerikalai. Ikišiol jie 
visą savo energiją aukodavo 
savo pasekėjų gąsdinimui ko
munizmu. Dabargi Chicagos 
kunigų “Draugas” (liepos 13 
d.) su neišmatuojamu 
džiaugsmu paskelbė, kad 
“komunizmas yra pasenęs”, 
kad Tarybų Sąjunga “daug 
mažiau tegali pasiekti negu 
kapitalistinis kraštas”. Vadi
nasi, komunizmui galas jau 
čia pat! Amen!

Visa bėda tiktai, kad visa ši 
filosofija yra tiktai reakcinin
kų kvaila iliuzija. Socialistinis 
pasaulis, komunistų vado/ 
vaujamas, kaip visi mato ir 
žino, nesulaikomai žygiuoja 
pirmyn. Antai, net kapitalis
tinėje Italijoje, net paties 
popiežiaus “panosėje”, komu
nistų puoselėjamos idėjos si- 
stematiškai užkariauja darbo 
mases. Tas pats pastebima ir 
Prancūzijoje.

☆
Baisų kriminalizmo. šioje 

šalyje siautėjimą dar kartą 
iliustravo sunkus ir įsivaiz
duoti neįmanomas liepos 15 
dieną įvykis Kalifornijoje. 
Dvidešimt šeši vaikučiai su 
autobusu buvo kriminalistų 
pagrobti ir laikomi įkaitais. 
Laimė, kad juos ir autobuso 
vairuotoją pavyko be kraujo 
praliejimo išgelbėti.

Filipinai ir Vietnamas
Filipinai ir Vietnamas ne 

tik užmezgė diplomatinius 
santykius, bet dargi pasirašė 
tam tikrą sutartį. Ta sutartis 
sako, kad abi pusės pasižada 
neleisti jų teritorijose esan
čioms svetimoms bazėms būti 
naudojamoms prieš kitą šalį.

Vietnamas svetimų bazių 
neturi, tad sutartis faktinai 
ten nieko neliečia. Filipinuo
se, betgi, randasi stiprios 
Amerikos laivyno ir kitokios 
karinės bazės. Ta sutartimi 
Manilos valdžia faktinai užti
krina Vietnamą, kad Filipinai 
neleistų naudoti tų bazių 
prieš socialistinį Vietnamą.

Sutartis, aišku, tik sutar
tis, dokumentas popieriuj. 
Reikalui esant, valdžios leng
vai laužo sutartis, surasda- 
mos visokius pasiaiškinimus 
ir priekabas. Kitaip sakant, 
sutartis negarantuoja, kad 
tos bazės niekad nebus nau
dojamos prieš Vietnamą. Bet 
bent simboliškai, ta sutartis

Robert Strauss
New Yorkas. — Demokra

tų veikėjai sako, kad jų kon
vencijos New Yorke pasiseki
mas ir suvienijimas Demo
kratų partijos šiems prezi
dentiniams rinkimas įvyko 
dėka partijos pirmininko Ro
bert Strauss pasidarbavimo. 
Jis savo energingomis pas
tangomis laimėjęs jo partijos 
kandidatams platų pritarimą 
unijistuose ir juoduosiuose 
žmonėse. Tačiau pačiame su
važiavime Mr. Strauss mažai 
tefiguravo. Jis, matyt, dau
giausia pasidarbavo kontak
tais prieš suvažiavimą.

be galo reikšminga. Filipinai 
iki visai neseniai buvo faktina 
JAV kolonija. Kad Filipinai 
elgtųsi kaip Azijos valstybė, 
kad rodytų kokį nors solida
rumą su Trečiuoju Pasauliu, 
nei kalbos negalėjo būti. Bet 
štai Filipinai bent žodiniai 
žada savo kaimynams vietna
miečiams: mes neleisime sve
timiems interventams naudo
ti mūsų teritorijoje esamas 
bazes prieš jus . . .

Beje, buvo tokia (sutartis, 
kuri vadinosi SEATO (South 
East Asia Treaty Organiza
tion). Ta Pietrytinės Azijos 
sutartis buvo lyg Amerikos 
azietiška NATO — karinė 
sąjungą. Prie SEATO pri
klausė ir Filipinai.

Kur SEATO dabar? Tikėki
te ar ne, oficialiai ji dar egzis
tuoja. Ji niekad nebuvo likvi
duota. Filipinai oficialiai dar 
yra SEATO nare, kaip yra 
Tailandas, Burma ir kt. Su
tartis su Vietnamu faktinai 
prieštarauja SEATO nuosta
tams, bet niekas to net nepa
stebėjo, nes apie SEATO 
niekas negalvoja — ji gal 
nemirusi, bet tikriausiai pa
laidota.

Toks galas laukia ir NATO.

Dublinas. — Airija laikoma 
katališkiausiu kraštu pasau
lyje. Joje katalikų bažnyčios 
galia tiesiog neribota. Bet 
pastaraisiais laikais liaudyje 
katalikų bažnyčia pasitikėji
mas yra labai sumažėjęs. 
Aukštoji dvasininkija susirū
pinusi.

Demokratų prezitlėnlfšmm kandidatai

Jimmy Carter [dešinėje] kandidatas į prezidentus ir Walter 
Mondale — kandidatas į viceprezidentus. Abudu, matyt, 
labai patenkinti savo laime.

Tarybų Sąjunga reikalauja, 
kad Sirija pasitrauktų

Tarybų Sąjungos-Azijos- 
Afrikos Solidarumo Komite
tas savo pareiškime solida- 
ruojasi su Libano patriotinė
mis jėgomis ir reikalauja^, kad 
Sirija pasitrauktų iš Libano. 
Libano Pažangiosios Socialis
tų Partijos pirmininkas Ka
mai Jumblatt sako: “Mes esa
me dėkingi Tarybų Sąjungai 
už jos aiškų pasisakymą Liba
no krizės klausimu. Tarybų 
Sąjunga dar kartą įrodė, kad 
jinai yra nuoširdus draugas ir 
rėmėjas visų žmonių, kovo
jančių už savo tautinę nepri
klausomybę”.

Taip pat Libano Komunistų 
Partija ir jos spauda sveikina 
tarybinio komiteto pareiški
mą. Komunistų Partija su 
10,000 narių yra sudėtinė 
Libano pažangiųjų jėgų ir jų 
talkininkų palestiniečių dalis.

Sužinome, kad birželio 27- 
29 dienomis Irako sostinėje 
Bagdade įvyko visų arabiškų 
kraštų pažangiečių konferen
cija, kurioje dalyvavo visos 
komunistų partijos, išskyrus 
Sirijos Komunistų Partiją, 
kuri negalėjo prisiųsti dele
gacijos, kuri griežtai reikala
vo, kad Sirija tuoj ištrauktų 
savo ginkluotas jėgas iš Liba
no.

Kaip žinia, kai Sirijos gink
luotos jėgos pradėjo veržtis į 
Libaną, Amerikos komercinė 
spauda paleido gandus, kad 
jos turi pilną Tarybų Sąjun
gos pritarimą. Dabar aišku, 
kad tai buvo netiesa.

t_______
X

Paryžius. — Prancūzijos 
valiutos pasaulinėje rinkoje 
nukritimas 2 procentais labai 
sukrėtė vyriausybę.

Ar pavyks socialistą ei s suda
ryti Portugalijos vyriausybę?

Lisbon. — Prieš porą sa
vaičių išrinktas Portugalijos 
prezidentas generolas Anto
nio Ramalbo Eanes pavedė 
Socialistų Partijos vadui Ma
rio Soares sudaryti vyriausy
bę. Kaip žinia, parlamento 
rinkimuose socialistai surin
ko 35 procentus balsų — 
daugiau negu kuri kita parti
ja. Betgi parlamente jie netu
ri draugumos.

Sudarymas vyriausybės 
yra vienas dalykas, bet jos 
pasilaikymas be daugumos 
parlamente —- visiškai kitas.

Soares pareiškė, kad jis 
nesieks į vyriausybę įtraukti 
nei dešiniųjų, nei kariųjų. Jo 
vyriausybė susidėsianti vien 
tik iš socialistų.

Kai Soares kalba apie kai
riuosius, jis turi mintyje ko
munistus. Kaip žinia, komu
nistai siūlo socialistams suda
ryti koalicinę kairiųjų jėgų

vyriausybę — pagrindiniai iš 
socialistų ir komunistų. Bet 
socialistų vadas tokios vy
riausybės nenori. Jis sako, 
pateiksiąs tokią programą, 
kuri bus priimtina parlamen
to daugumai. Jis mano, kad 
jai nesipriešins ir komunistai.

Planuoja milžiniškų 
demonstracijų

North Carolina valstijos so
stinėje Raleigh ruošiama di
delė demonstracija. Ji bus 
visos šalies mastu ir įvyks 
per Labor Day, rugsėjo 6 
dieną.

Tai bus demonstracija už 
darbo liaudies teises. Ją ruo
šia Nacionalinis Susivieniji
mas Prieš Rasines ir Politi
nes Represijas. Tikimasi de
monstrantų iš visų plačiosios 
šalies kampų.

Svarbi Etbiopijos ir Tarybų 
Sąjungos sutartis

Negalima nė įsivaizduoti, 
kaip jautėsi tėvai, išgirdę, 
kad jų vaikai padėti į mirtiną 
pavojų! Ypač kaip jie jautėsi, 
kai buvo pranešta, kad auto
busas rastas tuščias;duodant 
suprasti, kad visi vaikai žuvę!

☆
Praeitą savaitę šioje šalyje 

svečiavosi Vakarų Vokietijos 
premjeras Helmut Schmidt. 
Iš šio nepaprasto svečio lūpų 
į visą pasaulį nuaidėjo tikras 
hitleriškas balsas. Vokiečių 
vadas ragino Jungtines Val
stijas ne tik nemažinti savo 
militarinių jėgų, betgi dar 
labiau ginkluotis. Ypatingai 
jis reikalavo, kad šis kraštas 
nemažintų savo okupacinių 
militarinių jėgų jo vadovauja
moje Vakarų Vokietijoje.

Kaip žinia, dar ir šiandien, 
daugiau kaip trims dešimt
mečiams prabėgus nuo karo, 
Jungtinės Valstijos V. Vokie
tijoje tebelaiko daugiau kaip 
200,000 branduoliniais gink
lais ginkluotų kareivių!

Pati V. Vokietija, Ameri
kos skatinama, raginama ir 
padedama, kasmet didina sa
vo militarines jėgas. Jau da
bar jinai yra Vakarų Europo
je galingiausia militarinė jė
ga.

Olimpiada ir 
rasiniai klausimai

Montreal. — Kaip žinia, 
praeitą šeštadienį, liepos 17 
d., čionai prasidėjo plačiai 
visame pasaulyje reklamuota 
sporto olimpiada. Bet; kaip 
atrodo, tai joje iškilę rasiniai 
ir politiniai klausimai tebėra 
neišspręsti. Jau net 17 kraštų 
dėl šių klausimų iš olimpiados 
ištraukė savo 465 sportinin
kus. Tai daugiausia Afrikos 
šalys. Labai galimas daiktas, 
kad kol olimpiados žaidimai 
pasibaigs, tokių nepasitenki
nusių kraštų atsiras ir dau
giau.

Prezidentas Gerald Ford [dešinėje] ir Vakarų Vokietijos 
premjeras Helmut Schmidt. Nuotraukoje vaizdas Baltuo
siuose Rūmuose svečiui surengtuose pietuose.

ISTORINIS AMERIKOS MOKSLIifflKU
Pasadena, Cat — Šių metų 

liepos 20-ojo mokslo istorijon 
įeis didelio laimėjimo diena 
žmogaus pastangose ištirti ir 
užkariauti erdvę. Amerikos 
mokslininkų pasiųstas erdvė
laivis “Viking 1” pasiekė ir 
laimingai nusileido ant Mar
so, kuris randasi apie 500 
milijonų mylių atstume nuo 
mūsų Žemės.

“Viking 1” kelionėn į Marsą 
buvo paleistas praeitų metų 
rugpiūčio 20 d. Vadinasi, jam

pasiekti šią tolimą planetą 
ėmė lygiai vienuolika mėne
sių.

Tai ne pirmos žmogaus pa
stangos pasiekti Marsą. 1971 
m. lapkričio 13 dieną Ameri
kos mokslininkų pasiųstas 
erdvėlaivis “Mariner 9” pa
siekė Marsą, bet nebandė 
jame nusileisti. Jis tik skrie
jo apie planetą ir fotografavo 
jo paviršių. Per metus laiko 
jis parsiuntė žemėn apie 
7,000 nuotraukų. Todėl Mar

Maskva. — Prieš kelias 
dienas Tarybų Sąjungoje su 
oficialiu vizitu lankėsi tolimo
sios Ethipijos delegacija. Iš 
paskelbto komunikato suži
nome, kad ta proga tarp 
Ethiopoijos ir Tarybų Sąjun
gos tapo pasirašyta sutartis, 
kurioje pasižadama toliau 
vystyti ir plėsti abiejų kraštų 
santykius ir bendradarbiavi
mą.

Taipgi abi šalys pareiškė 
simpatiją Pietų Afrikos žmo
nėms, kovojantiems prieš ko
lonistus, ir reikalauja, kad 
Izraelis sugrąžintų arabams 
jų žemes.

Pranešama, kad greitoje 
ateityje Tarybų Sąjungos de
legacija lankysis Ethiopijos 
sostinėje Addis Ababa su 
oficialiu vizitu.

Reikia atsiminti, kad nese
niai Ethiopijoje įvyko labai 
svarbus perversmas, kuris 
palaidojo monarchiją ir suda
rė laikiną vyriausybę. Tai ši 
vyriausybė ir ryžtasi su- 
megsti ryšius su socialisti
niais kraštais.

Nicholas P. Callahan

Išmetė savo 
pavaduotojų

Washingtonas. — FBI di
rektorius Clarence Kelley 
staiga atstatė savo pavaduo
toją Nicholas Callahan. Nors 
pranešime apie atstatymo 
priežastis nekalbama, bet 
spėjama, kad pirmininko de
šinioji ranka* yra susitepusi 
korupcija. Pirma, negu kas

LAIMĖJIMAS ERDVĖS UŽKARIAVIME
so paviršius jau gana gerai 
žinomas.

Reikia žinoti, kad amerikie
čiai mokslininkai buvo ne pir
mutiniai pasiųsti erdvėlaivį į 
Marsą ir jame nuleisti. 1971 
m. lapkričio mėnesį Tarybų 
Sąjungos mokslininkai pa
siuntė erdvėlaivį “Marsas 2’’ 
ir bandė jį nuleisti. Nepavy
ko, nes erdvėlaivis sudužo. 
Tais pačiais metais jie pa
siuntė “Marsas 3” ir sėkmin
gai nuleido Marse, bet visi

moksliniai instrumentai tuo
jau nustojo veikti ir jokių 
pranešimų nebuvo. Taip pat 
1974 m. pasiųstas “Marsas 6” 
sudužo arba nusileisdamas 
sugedo.

Todėl “Viking 1” sėkmin
gas nusileidimas Marse yra 
pirmutinis tose pastangose ir 
tai istorinis laimėjimas.

Beje, “Viking 1” sukonstra- 
vimas ir pasiuntimas kaštavo 
apie bilijoną dolerių!

“Viking 1” instrumentai sėkmingai veikia ir siuntinėja į nepaprasto žygio dideliu pasisekimu. Šioje nuotraukoje 
Žemę planetos Marsas paviršiaus miotraukas ir kitas parodomas Marso paviršius.
mokslines informacijas. Mokslininkai labai džiaugiasi šio

kitas iškels kaltinimą prieš 
Callahaną, buvo geriau jo 
nusikratyti “geruoju”, be 
skandalo ..."

Žada tiktai 

dalinu amnestijų
Madridas. — Visoje Ispani

joje eina didelės demonstra
cijos už suteikimą amnestijos 
visiems politiniams kali
niams, kurių yra labai daug. 
Bet karaliaus Carlos sudary
ta vyriausybė žada amnes
tuoti tiktai kai kuriuos tos 
rūšies kalinius. £

Chicagiečiams proga
Chicago, III. — Liepos 27 

dieną ruošiamas masinis susi
rinkimas, kuriame kalbėk 
žymioji veikėja ir kovotoja 
Angela Davis. Susirinkimą^ 
įvyks Dunbar Vocational 
High School, 3000 S. Rev. 
Martin Luther King Drive. 
Jį rengia Chicagos Susivieni
jimas prieš rasistinę ir politi
nę represiją. Pradžia 7:30 
vak.
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Pažanga Ispanijoje
Taip vadinamos Darbininkų komisijos, kurios faktinai yra 

kairiečių vadovaujamos profesinės sąjungos (unijos), veikia 
Ispanijoje tik pusiau legaliai: valdžia jų veiklai kartais 
kliudo, kartais toleruoja. Bet štai Barcelonoje jvyko tų 
komisijų atstovų suvažiavimas, kuriame dalyvavo 650 
delegatų. Suvažiavimas vyko pusiau slaptai, bet manoma, 
kad valdžia apie jį žinojo. Visi Ispanijoje žino, kad tų 
komisijų lyderis Marcelino Camacho yra komunistas.

Kitaip sakant, padėtis Ispanijoje, nors laipsniškai, bet 
visgi žymiai, keičiasi. Tik prieš metus bet kokia komunistinė 
veikla turėjo vystytis tiktai požemyje. Dabar, kaip atrodo, 
Ispanijos režimas priverstas daryti vieną koncesiją po kitos.

Kelios socialistinės grupės^jau veikia visai legaliai. 
Faktinai socialistai jau suorganizavo savo unijas fabrikuose 
ir dirbtuvėse. Bet tos unijos žymiai mažesnės, negu 
komunistų vadovaujamos Darbininkų komisijos.

Barcelonoje įvykusiame suvažiavime buvo delegatų iš 
įvairių grupių. Komunistai ragino, kad visos unijinės 
grupuotės susivienytų. Jie faktinai siūlė, kad komisijos 
taptų visų unijų federacija, kuri atstovautų visiems 
darbininkams — organizuotiems ir neorganizuotiems.

Ispanijos socialistai labai pasidąlinę. Vieni jų, panašiai 
kaip Italijos ir Francūzijos, nori šiokio tokio bendradarbiavi- j 
mo su komunistais. Kiti laikosi seperatistinės politikos, j 
panašios į Portugalijos socialistų.

Bet vienaip ar kitaip, dalykai Ispanijoje krypsta į gerąją 
pusę, nors nėra garantijos, kad reakcija neatsukę, arba 
nebandys atsukti, istorijos rato atgal. Visgi, nebūtų 
stebuklas, jeigu kurią nors gražią dieną Madrido aerodrome 
nusileistų lėktuvas iš Maskvos, ir iš jo išliptų į savo tėvynę 
grįžusi legendarinė Ispanijos darbininkų vadovė Dolores 
Ibaruri, geriau žinoma kaip La Passionaria ....

Su kalnais prižadų ir demagogijos
Pagaliau jau turime Demokratų partijos prezidentinius 

kandidatus. Kas jau seniai buvo aišku, pilnai pasitvirtino 
partijos konvencijoje New Yorke praęitą savaitę. Buvęs 
Georgia valstijos gubernatorius Jimmy Carter, atvykęs į 
konvenciją su didele delegatų dauguma, konvencijos tapo 
patvirtintas kandidatu į prezidentus. 0 savo partneriu, 
kandidatu į viceprezidentus/pasiskyrė senatorių Walter 
Mondale iš Minnesota valstijos.

Pietietis kandidatas į prezidentus? Per desėtkus metų 
negirdėtas dalykas šios šalies istorijoje. Daugeliui ameri
kiečių sunkiai įsivaizduojamas dalykas. Tai buvo pakartoti
nai pabrėžta ir suvažiavime. Ne tik buvo pabrėžta, bet ir 
plačiai pasididžiuota. Pietietis Carter pirmoje vietoje, j 
šiaurietis Mondale — antroje. Tai esąs akivaizdžiausias ■ 
įrodymas, kad pagaliau mūsų šalies gyvenime pasidalijimas 

^tarp Pietų ir Šiaurės, kurį pagimdė Civilinis karas prieš 
C daugiau kaip šimtas metų, yra išnykęs, tapo pašalintas. Ir 
Ha garbė atitekusi Demokratų partijai.

Reikia^ sutikti, kad tai labai gera strategija rinkimams 
laimėti. Bet ne vien tik tas gali Demokratų partiją 
sugrąžinti prie šalies vairo. Jai rinkimus laimėti perspekty
vos geros ir visa eile kitų požiūrių. Bene svarbiausia, 
žinoma, tai Republikonų partijos su savo Nixonu ir Agnew 
diskreditavimasis žmonių akyse, šalyje siautėjanti ekonomi
nė krizė ir prezidento Fordo panaudojimas veto galios 
atmetimui kiekvieno ir visų šiek tiek liaudžiai prielankių 
Kongreso priimtų sumanymų. Visi šie aštuoneri republiko
nų viešpatavimo metai jau dasiėdė iki, kaip žmonės sako, 
“gyvojo kaulo”.

Bet demokratams laimėti perspektyvos geros ir dėl visos 
eilės kitų faktorių. Bent iš viršaus atrodo, kad iš Demokra
tų partijos gretų tapo bent laikinai, bent dėl rinkimų, 
pašalintas vidinis pasidalijimas, kuris daugelio buvo laiko
mas nebepagydomu vėžiu. Konvencijoje, kaip sakyta, bent 
iš viršaus, viešpatavo gana didelis vieningumas. Svarbu ir iš 
partijos vadovybės pusės bandymas laimėti juoduosius 
žmones. Tai irgi buvo galima pastebėti šioje konvencijoje. 
Beveik visi kalbėtojai pakartojo Nepriklausomybės Dekla
racijos garsiąją frazę, kad “visi žmonės yra sutverti lygūs”, 
todėl ir rasizmui neturi būti vietos. Pagaliau ši konvencija 
parodė, kad Demokratų partijai gana gerai pasisekė savo 
pusėn laimėti darbo unijų judėjimo vadovybę. Manoma, kad 
demokratų prezidentinius kandidatus net formališkai užgirs 
Amerikos Darbo Federacijos-Industrinių Organizacijų Kon
greso (AFL-CIO) vadovybė, kuri, kaip žinia, anais preziden
to rinkimais su savo “neitrališkumu” padėjo Nixonui 
laimėti. Dabar ji tos klaidos nebepadarysianti.

Taigi, viską sudėjus į daiktą, kaip sakyta, demokratams 
rinkimus laimėti perspektyvos yra geros, nebent prieš 
rinkimus įvyktų kas nors nepaprasto, nesitikėto, labai 
dramatiško.

Prie tų perspektyvų, beje, reikią pridėti ir ne tik 
kandidatų Carterio ir Mondale, betyirx visų konvencijoje 
kalbėjusių lyderių sudėtus kalnus gražiausių pažadų ir 
pavartotą demagogiją. Iš tikrųjų, giliau negalvojančiam 
piliečiui, neįmatanciam arba nepajėgiančiam įmatyti, kad 
Demokratų partija, lygiai kaip ir Republikonų partija^ 
pagrindiniai atstovauja tiems patiems monopolistiniams 
kapitalistiniams interesams, |<ad ji negali išstoti ir neišstos 
prieš tuos pagrindinius interesus, sunku atsilaikyti prieš tos 
demagogijos, tų gražiausių pažadų srautą.

Ypatingai Jimmy Carter, priimdamas nominacijas į 
prezidentus, savo kalboje sudėjo tokį kalną pažadų, kad 
nesakytum, jog kalba ne,gryniausios revoliucinės partijos

** vadas ir atstovas. Tiktai išrinkite jūs jį į prezidentus, tiktai 
sugrąžinkite Demokratų partiją prieš šalies vairo, ir visos

AMĘRIKOS ŽMONĖS 
UŽDETENTĘ*

Pažangiečių dienraštis 
“Daily World” teigia, kad 
didelė Amerikos žmonių dau
guma, nepaisant reakcinės 
propagandos, remia deten- 
tės, draugiško sugyvenimo 
tarp Jungtinių Valstijų ir 
Tarybų Sąjungos idėją. Jis 
sako, kad tai parodo šiomis- 
dienomis Foreign Policy As
sociation pravesti platūs ap
klausinėjimai.

Šie apklausinėjimai lab 
įdomūs ir verti dėmesio. Jie 
parodo, kad 71 procentas 
amerikiečių stoja už detentę, 
o tiktai 16 proc. iš visų 
apklausinėtų pasisakė prieš 
detentę ir draugiškus santy
kius tarp šios šalies ir Tarybų 
Sąjungos.

Šios įstaigos apklausinėji
mai taip pat parodo, kad 68 
procentai amerikiečių prita
ria Palestinos Arabų teisei 
turėti savo nepriklausomą 
valstybę.

Tas tiktai parodo, kad pas
tarųjų kelerių metų reakcinių 
jėgų vedama nesvietiškai 
energinga propaganda prieš 
detentę dar nėra užnuodijus 
Amerikos žmonių daugumos 
galvosenos. Jie supranta, 
kad jeigu ne detentė, ne 
taikus tarp tautų ir valstybių 
sugyvenimas, tai branduoli
nis karas ir pražūtis visiems.

IŠ TIKRŲJŲ, 
PASIBAISĖTINAS!

Argentinos lietuvių laik
raštyje “Vaga” po antrašte 
“Pasibaisėtinas žmogžudys
čių balansas” rašoma:

“Buenos Aires — Praneši
mai iš policijos šaltinių nuro
do, jog nuo 25 gegužės 1973 
m. kai buvo išrinkta konstitu
cinė Argentinos valdžia, nuo 
teroristinių aktų žuvo 1358 
asmenys, įskaitant kariškius, 
civilius bei policijos pareigū
nus.

Pagal spaudai pateiktus 
duomenis, virš minėtame pe
riode buvo nužudyti 66 kariš
kiai, 136 provincijų policijos 
darbuotojai, 34 Federalinės 
Policijos nariai; įvairių laips
nių, 677 civiliai^tarpe jų pro
fesionalai darbipinkai, prof
sąjungų delegątai, vadovai ir 
politikai. Prie šių skaičių rei
kia pridurti 445 užmuštus 
maištininkus.”

DAUGIAU APDŪMOJIMŲ 
APIE EKSKURSIJAS 
AR KELIONES LIETUVON

Jau ne kartą esame nuro
dę, kaip lietuviškiems reakci
ninkams nesiseka sulaikyti 
Amerikos lietuvius nuo lan
kymosi Tarybų Lietuvoje. 
Jau atsiranda ir jų tarpe 
tokių, kurie tą tiesą pradeda 
pripažinti.

Antai, Al. Gimantas, bar
damas tuos, kurie dar vis 
nesiliauja smerkę ir kritikavę 
tų savo kolegų, kurie jau yra 
aplankę savuosius gimtajame 
krašte, kanadiečių dipukų lai
kraštyje rašo:

“Čia ir tragiška ir kiek 
juokinga, kai toji kritika ne 
vienu atveju atėjo iš tokių 
asmenų, kurie jau patys su
spėjo su savaisiais pasimatyti 
Vilniuje, o dabar norėtų 
drausti atlikti tą kelionę 
tiems, kurie iki šiol išvis 
nebuvo anapus aplankyti ar

jūsų bėdos bei nelaimės staiga išgaruos iš visų jūsų 
gyvenimo'sričių: Ir ekonominė krizė bus nušluota, ir dešimt 
milijonų bedarbių bus sugrąžinti į darbą, ir korupcijai bus 
padarytas galas visuose valdžios organuose, ir vėl, kaip 
kadaise būdavo”, ne vyriausybė kontroliuos žmones^ bet 
žmonės Savo vyriausybę, ir jūsų doleriai eis ne į ginklų 
gaminimą, bet į alkanųjų pasotinimą, ir taip toliau, ir taip 
toliau!

Ųž mėnesio Kansas City įvyks Republikonų partijos 
nominacijų konvencija. Ten taipgi nestokos pažadų ir 
demagogijos. Visa istorija vėl pasikartos. Ten irgi kandida
tas į prezidentus jau žinomas. Juomi bus dabartinis 
prezidentas Fordas. Neatrodo, kad Reaganas, nors agitaci
jai už savo kandidatūrą jau išleidęs trylika milijonų dolerių, 
laimės. Nesustoja kalbos, kad Reagan bus draftuotas į 
viceprezidento kandidatūrą. Pamatysinie . . .

LAISVE

timųjų. Dar kiti, sujaudinti 
jautraus ir nepaprastai šilto 
priėmimo, vaišingumo, kurį 
atvykėliams rodo giminaičiai, 
jau vyksta antrą ar trečią 
sykį, nebodami išlaidų ir ben
drųjų kelionės nepatogumų, 
nuovargio. Dėl vienokių ar 
kitokių priežasčių bendrai 
mūsų veiksniai šiuo atveju 
laikosi lyg ir neutralumo. 
Tas, dalinai, ir suprantama. 
Jei drausi, garsiai šauksi ir 
vistiek mažai kas beklausys, 
nukentės ir autoritetas ir 
bendrasis prestyžas. Tuo tar
pu, bent šioje plotmėje, išei
vija nėra sprendimai, tegal- 
vojant labai siaurai ir asme
niškai: noriu, pajėgiu, vyks
tu! Vieni tokių piligrimų ne
vengia pažįstamų tarpe gar- 
sintis, kiti priešingai, ruošia
si slapta, beveik niekam neži
nant. Dar kitu atveju, tik iš 
“Gimtojo Krašto” skilčių su
žinai apie tokių ar kitokių 
tautiečių viešnagę Vilniuje, 
Druskininkuose, Trakuose, o 
gal dar nepilnai dienai ir 
Kaune.

NEPASITENKINĘS 
LENKIJOS VADO 
IŠKILMINGU PRIĖMIMU

Kanadiečių klerikalų kores
pondentas Vakarų Vokietijo
je J. Kairys su dideliu nepasi
tenkinimu rašo apie Lenkijos 
Komunistų Partijos vado E. 
Gierek apsilankymą Vakarų 
Vokietijoje. Girdi, jį čia 
“priėmė kaip karalių”. Kairys 
sako:

“V. Vokietijos opozicijos 
žmonės reikalavo savo vy
riausybę, kad ji išsiderėtų iš 
Giereko daugiau teisių Lenki
joje esantiems vokiečiams. 
Ųeja, ši vyriausybė pakalba 
apie žmogaus teisių pažeidi
mą Čilėje ir kitur Vakaruose, 
apie rasių diskriminaciją Pie
tų Afrikoje, bet tyli apie 
priespaudą komunistiniuose, 
kraštuose.

Bonnos vyriausybė sutiko 
jį labai pagarbiai, lyg kokią 
valstybės galvą — vežiojo, 
daug ką rodė jam, vaišino ir 
pan. Taip buvo sutikti bei 
priimti ir vaišinti bene vien 
Prancūzijos prezidentas de 
Gaulle ir Anglijos dabartinė 
karalienė, nors jie buvo atvy
kę ne pasipinigauti.

Bonna laikė Giereko apsi
lankymą įrodymu savo rytų 
politikos tikslingumo ir jos« 
pasisekimo, dideliu įnašu į 
susitarimą su lenkų tauta dėl 
skriaudų, padarytų hitlerinės 
Vokietijos laikais ir pan.”

Ar girdėjote: Vakarų Vo
kietijos socialdemokratinė 
vyriausybė jau su komunis
tais? Tai didelė, negirdėta 
naujiena. Tai Kairio ir kitų 
reakcininkų kreivos galvose
nos vaisius.

SMARKIAI
DISKUTUOJAMAS 
KLAUSIMAS

Kaip žinoma, Kanadoje 
vyksta sporto olimpiada. Joje 
dalyvauja daugybės šalių 
sportininkai..

Bet ginčas iškilo dėl daly
vavimo čiangkaišekinių val
domo Taiwano (Formozos), 
pasivadinusio Kinijos Respu
blika^ sportininkų. Kanados 
vyriausybė patvarkė, kad jie 
negali dalyvauti kaipo “Kini
jos Respublika”, nes jie neat

stovauja Kinijai. Tikroji Ki
nijos Respublika yra Kinija 
su 600 milijonų gyventojų, 
kurios vyriausybę Kanada 
yra pripažinusi.

Kanados vyriausybės nusi
statymui pritarė Olimpiados 
Komitetas.

Šiam Kanados patvarky
mui užprotestavo Jungtinių 
Valstijų vyriausybė. Ji reika
lauja, kad Olimpiados Komi
tetas pakeistų savo nusista
tymą. Šis Kanados vyriausy
bės patvarkymas esąs politi
nio pobūdžio ir neleistingas 
sporte.

Kanados nusistatymą pa
smerkė ir šios šalies komerci
nė spauda. Antai, “The N. Y. 
Times” (liepos 13 d.) sako, 
kad tai esąs pavojingas pre
cedentas ateities olimpia
doms, jeigu nebus pakeistas 
šioje olimpiadoje. Didlapis 
savo senu papratimu negali 
praeiti neužkliudęs Maskvos. 
Girdi, jeigu bus toleruojama 
“politinė diskriminacija”, tai 
ja labai gražiai pasinaudos 
Maskva, kurioje, pagal susi
tarimą, olimpiada įvyks 1980 
metais. Ji galėsianti, pasi
remdama Kanados nusistaty
mu, užtrenkti duris kapitalis
tinių šalių sportininkams.

Be reikalo ir nepagrįstai 
didlapis velia į dabartinį gin
čą socialistinį kraštą. Kana
dos vyriausybės nusistaty
mas ir patvarkymas dėl Tai
wano sportininkų nieko netu
ri su būsimomis olimpiadomis 
,ir šalimis, kuriose jos įvyks. 
Taiwanas gali ir šioje olim
piadoje dalyvauti kaipo Tai
wanas. Taip sako Kanados 
vyriausybė, taip sako ir 
Olimpiados Komitetas.

INTERNACIONALIZMĄ 
IŠKĖITĖ ANT
NACIONALIZMO

Jau seniai New Yorke yra 
leidžiamas žydų dienraštis 
“Freiheit”, kuris savo sekma
dieninėje laidoje turi ir ang
lišką skyrių. Tą laidą gauna
me ir mes.

Kadaise, prieš Antrąjį pa
saulinį karą, “Freiheit” buvo 
žydų komunistų kontrolėje ir 
propagavo internacionalizmą 
žmonių bei tautų santykiuo
se. Po karo Palestinoje susi
kūrus žydų valstybei (Izrae
liui), dienraščio dvasia griež
tai pasikeitė: jame įsigalėjo 
nacionalizmas ir jo ryšiai su 
Amerikos komunistais nutrū
ko.

Tiesa, dienraštis “Freiheit” 
ir šiandien Jie visais klausi
mais eina jranka rankon su 
žydais zionistais (kraštuti
niais nacionalistais-šovinis- 
tais) ir karts nuo karto jų 
politiką, Izraelio vadovybės 
politik^Jsantykiuose su ara
bais pakritikuoja, bet pagrin
diniai mažai kuo nuo jų ski
riasi. Vėliausią pavyzdį turi
me “Freiheit” redakcijos nu
sistatyme Izraelio agresijos 
prieš Ugandą klausimu. Ji ne 
tik tą žygį užgiria, bet savo, 
vedamajam, kuris išverstas į 
anglų kalbą ir atspausdintas 
angliškajame skyriuje (liepos 
11 d.) po antrašte “Šlovė Iz
raelio didvyriams!”

“Freiheit” redakcijai, kaip 
ir visiems sionistams, ne
svarbu, kad tie “didvyriai” 
pažeidė nepriklausomos Afri
kos valstybės suverenitetą, 
nusižengė tarptautiniams 
santykiams, paskerdė dvide
šimt afrikiečių (aerodromo 
sargų) ir dar daugiau sunkiai 
sužeidė visiškai nekaltų juo
dųjų žmonių, “Šlovė jiems”!, 
šaukia “Freiheit”.

Čia jau turime ne tik kraš
tutinį nacionalizmą, bet ir 
rasizmą. “Freiheit” redakci
jai, matyt, juodųjų žmonių 
gyvybė nieko nereiškia . . .

Niekas negali pateisinti ir 
nepateisina teroristų užgro
bimo prancūzų lėktuvo su 
pustrečio šimto keleivių ir 
pastatymo jų gyvybės į pavo
ju, bet taip pat negalima pa
teisinti nė Izraelio žygio.

PenktMdienis, Liepos | July] 23, 1976

Ant visko kainos nesulaikomai tebekyla. Bet taipgi kyla ir 
liaudies pasipiktinimas.

Penktadienis, Liepos Į.h

M. K. Čiurlionio m 
atlikėjai.
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Klaudina Krastinaitė
Revoliucinio judėjimo Lie

tuvoje dalyvei Klaudinai 
Krastinaitei šių metų balan
džio 26 d. būtų sukakę aštuo
niasdešimt. Ji gimė dabarti
nio Šiaulių rajono Valdomų 
kaime. Anksti jai teko pradė
ti dirbti Mintaujoje. 1918 m. 
grįžusi į gimtinę, K. Krasti
naitė įsijungė į revoliucinę 
kovą. Ypač aktyviai ji veikė 
1926 m. seimo rinkimų kam
panijoje. Tada ji buvo priim
ta Lietuvos Komunistų parti
jos nare.

Po 1926 m. gruodžio 17 d. 
fašistinio perversmo, žiau
riausio teroro sąlygomis, 
praėjus tik trims mėnesiams 
po fašistinio perversmo, Lie
tuvos Komunistų partija pra
deda rengti naują komunisti
nio spausdinto žodžio centrą 
— spaustuvę “Kova”.

Bolševikų organizuotos di
delės spaustuvės turėdavo 
“vyrą”, “žmoną”) “sūnus”, 
“tarnaitę” ir t. t. Lietuvos 
komunistai organizuodavo 
mažesnes “šeimas”, pvz., 
“moksleivio”, “studento” ir jį 
prižiūrinčios “šeimininkės”, 
“tetos”. Tokios šeimos gyve
nimas nelabai domindavo pa
šalinius. Kaip tik tokiai “šei
mai” sudaryti į Kauną buvo 
pakviesta K. Krastinaitė.

Klaudina Krastinaitė

K. Krastinaitė ir D. Ku
činskas spausdino laikraščius 
“Šalin fašizmas”, “Naujo
kas”, “Mūsų vėliava”, komu
nistinius atsišaukimus.

Šį vaisingą jų dąrbą nu
traukė fašistinė žvalgyba, 
kuri po ilgo sekimo nustatė 
“Kovos” būstinę ir 1928 m. 
rugsėjo 28 dieną užpuolė ją. 
Klaudina Krastinaitėrir Do
mas Kučinskas buvo suimti. 
Tardymas tęsėsi beveik me
tus. Fašistinis teismas nutei
sė D. Kučinską mirti, K. 
Krastinaitę — kalėti iki gy
vos galvos. Pakilusi protesto 
banga neleido fašistams įvyk
dyti D. Kučinskui mirties 
bausmės. Ji buvo pakeista 
kalėjimu iki gyvos galvos.

Negalėdami viešai susido

roti su komunistais-spaustu- 
vininkais, fašistai tai padarė 
kitaip. Sunkiai sergančią K. 
Krastinaitę jie pasodina į 
karcerį, kur jos sveikata ga
lutinai buvo palaužta. 1929 
metų rugpiūčio 31 d. K. Kra
stinaitė mirė. Politiniai kali
niai ją palydėjo, giedodami 
kamerose “Internacionalą”.

V. Žeimantas
X

Laiškai
Miela Ieva:

Liepos 11-tą turėjome pik
niką pas draugę Janet Ko- 
džiūtę-Humes. Ten vėl suė
jau su draugu Stanley Grub- 
liausku (Grublin), kuris pir
miau per kiek metų gyveno 
N. Miami Beach, Florida.

Dabar jis gyvena Foster 
City, Cal., San Francisko 
apylinkėje pas dukrą ir žen
tą.

Jis man pridavė $10 už 
“Laisvės” prenumeratos at
naujinimą ir $5 “Laisvei” 
aukų. Prašė, kad tuojau pa
siųsčiau, kadangi prenumera- } 
ta jau išsibaigė.

Draugas Grubliauskas pa
siilgęs Floridos draugų ir kli
mato. Sako, čia jam per šalta. >

Kai atvažiuoja į mūsų pa
rengimus, jis atsiveža, kaip 
jisai vadina, “mano mafia” 
dukrą, žentą, anūkę ir jos 
vyrą ir proanūkę. Tas padidi
na mūsų mažą publiką pusė
tinai.

O mes Oakland-San Fran
cisco apylinkės draugai jau
čiamės linksmi pasimatę su 
draugu Grubliausku ir jo 
šeima.

Draugiškai 
V. Taraškienė 
San Leandro, Cal.

Mama
Kasdieniškas žodelis “mama” 
Bet niekas jo nenudėvės, 
Tartum laimės talismano 
Pamiršti niekad negalės.
— Mamyte, valgyt aš

išalkau!
— Mamyte, skauda man

labai!
—- Mamyte, man kojytėm 

šalta!
— Maniyt, mane užklok

šiltai!
Pridėjo pilną lagaminą: 
Žiūrėk tik mokykis gerai. 
Kaip gera tiem, kas turi 

mamą, 
Bet jie pamiršta tai dažnai. 
Tariu jos vardą ilgesingai, 
Širdy miniu ją su skausmu: 
Likau už viską jai skolingas 
Bet atsiteisti jau vėlu.

Vladas Ziuromskas

A m e r i k <) j e s u 1 ibe r a 1 ė 
tinio gyvenimo būdas 
čiai keičia seniai nusist 
sios moralės standard) 
laikyti prieš vedybine 
t y be. Jau n (“mažai yra 
jaunuoliu, kurie pirma 
vedimo sueina sykiu gy 
pasipraktikuoti, pat ir 
derinasi dvieju žinomi, 
aras gyvenimas. Po to 
ro išvadą, ar persiški] 
apsivesti?

Ką tik gerai pažįs 
mano giminiu , gi minai< 
nūs, nekurj laiką išg\ 
su mergina, dar sus 
pinigu, savais kastais 
še iškilmingas sutuokti 
vestuvinę puotą . .

Jaunuoliai pasirinko 
ir įdomią sutuokiuvėn 
tą. Netoli nuo Los Ai 
Palos Verdes pusias; 
juosia Ramusis Vande 
Čia kalneliais papuoši 
mės paviršius. Ant vi 
kalneliu kokia lai šve 
teronu religinė sekta d 
vien iŠ stiklo koplytė 
dėlto, kad dievas n 
kad jie meldžiasi. Ta 
tapo garsi turistinė at 
ir romantiškų sutuol 
vieta. Nuo čia matos 
kalnuota apylinkė, Vis 
vandenyno sukeltos l 
baltomis putomis prau 
krantę. Už 24 myliu 
garsi Santa Catalina si 
tik susituokti,bet iš ši 
akis pasiganyti, žaJ 
vieta. Čia ne tik sd 
ieškotojai, kartais ir 
woodo filmu Žvaigždį 
kiasi.

Apart stiklo sienų in 
koplytėlėje nėra niek 
naus: mediniai suolai! 
menų sulipytas kuklus 
mas — altorius knygl 
dėti. Bet šioje kopi 
susituokti kainuoja $1 
kaitant 15 minučių 
patarnavimą.

Štai šioje koplytėlėj 
mynimi jaunuoliai I 
"stoną moterystės”.

Apsivedimas juk la!| 
tas dvieju žmonių su<| 
kooperatyvu gyven imi 
gis. O pačios sutuol 
užfiksuotos foto a parai 
primins tą įvykį. NI 
balta gulbės spalvos I 
su ilgu velionu, paml 
pajaunių, spalvoti rull 
duose šypsenos teikil 
sarišką nuotaiką.

Nežiūrint šio rimto j 
to ir "Šventos” vietosi 
niai sukombinavo jJ 
iškrėsti šposą. Kada 1] 
baigdamas utuoktuJ 
laiminimą, paliepė j| 
džiams atsiklaupti ant! 
nių laipteliu padėtu P<| 
čių ir paragino, kad vi 
viai kartu su juo sul 
"Tikiu į Dievą Tėvą”! 
kada jaunikis ai si] 
dalyvių akys nukrypo! 
kio batų padus, nes I 
kiai, didokomis raidei 
v o* užrašyta : "Help I 
Gelbėk mane!” Mažai|

i r
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M. K. Čiurlionio meno mokyklos smuikininkų ansamblio 
atlikėjai. • A. Vasinausko nuotr.

TAUTŲ SULYDIMO PROCESAS

Amerikoniškos sutuoktuvės

s

LAISVĖ 3-ias puslapis

Tarybų Lietuvos bendraamžis

iitė
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;ai tai padarė 
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skausmu: 
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ėlu.
K hi r omskas

Amerikoje suliberalėjęs ly
tinio gyvenimo būdas spar
čiai keičia seniai nusistovėju
sios moralės standardus: iš
laikyti prieš vedybinę nekal
tybę. Jau nemažai yra tokių 
jaunuolių, kurie pirma apsb 
vedimo sueina sykiu gyventi, 
pasipraktikuoti, patirti, ar 
derinasi dviejų žmonių ben
dras gyvenimas. Po to pada
ro išvadą, ar persiskirti, ar 
apsivesti?

Ką tik gerai pažįstamų, 
mano giminių, giminaičių sū
nus, nekurį laiką išgyvenęs 
su mergina, dar susitaupė 
pinigų, savais kaštais suruo
šė iškilmingas sutuoktuves ir 
vestuvinę puotą . i

Jaunuoliai pasirinko garsią 
ir įdomią sutuoktuvėms vie
tą. Netoli nuo Los Angeles, 
Palos Verdes pusiasalį ap
juosia Ramusis Vandenynas. 

. Čia kalneliais; papuoštas že
mės paviršius. Ant vieno tų 
kalnelių kokia tai švedų liu
teronų religinė sekta pastatė 
vien iš stiklo koplytėlę’ Gal 
dėlto, kad dievas matytų, 
kad jie meldžiasi. Tačiau ji 
tapo garsi turistinė atrakcija 
ir romantiškų sutuoktuvių 
vieta. Nuo čia matosi graži 
kalnuota apylinkė. Visai arti, 
vandenyno sukeltos bangos, 
baltomis putomis prausia pa
krantę. Už 24 mylių matosi 
garsi Santa Catalina sala. Ne 
tik susituoktų bet iš šiaip sau 
akis pasiganyti, žavėjanti 
vieta. Cįą ne tik sensacijų 
ieškotojai, kartais ir Holly- 

, woodo filmų žvaigždės tuo
kiasi.

Apart stiklo sienų ir stogo, 
koplytėlėje nėra nieko puoš- 
nau^: mediniai suolai, iš ak
menų sulipytas kuklus pakili
mas — altorius knygai pasi
dėti. Bet šioje koplytėlėje 
susituokti kainuoja $300, įs
kaitant 15 minučių kunigo 
patarnavimą.

Štai šioje koplytėlėje mano 
mynimi jaunuoliai priėmė 
“stoną moterystės”.

Apsivedimas juk labai rim
tas dviejų žmonių suėjimas į 
kooperatyvų gyvenimą — žy
gis. O pačios sutuoktuvės, 
užfiksuotos foto aparato, ilgai 
primins tą įvykį. Nuotakos 
balta gulbės spalvos suknia, 
su ilgu velionu, pamergių ir 
pajaunių spalvoti rūbai, vei
duose šypsenos teikia pava
sarišką nuotaiką.

Nežiūrint šio rimto momen
to ir “Švęntos” vietos, pajau
niai sukombinavo jaunikiui 
iškrėsti šposą. Kada kunigas, 
baigdamas rutuoktuvinį pa
laiminimą, paliepė jaunave
džiams atsiklaupti ant betoni
nių laiptelių padėtų paduškai- 
čių ir paragino, kad visi daly
viai kartu su juo sukalbėtų 
“Tikiu į Dievą Tėvą” maldą, 
kada jaunikis atsiklaupė, 
dalyvių akys nukrypo į jauni
kio batų padus, nes ten aiš
kiai, didokomis raidėmis bu
vo užrašyta : “Help me! — 
Gelbėk mane!” Mažai kas su

tak-

Vedė belgų ir 
kilmės žmoną, 
nuotakos moti- 
tėvas airis. Iš

kunigu kalbėjo maldą. Dau
gumai šis humoras iššaukė 
šypseną veiduose. \

Po šių ceremonijų, 'tėvo 
namuose vyko iškilminga su
tuoktuvių puota. Buvo valgių 
ir gėrimų. Griežė septynių 
muzikantų orkestras. Ant be
tonuotos aikštelės jaunimas 
šoko ir kraipėsi iki 12 vai. 
nakties. Na.ir kai kurie seniai 
bandė jaunimą imituoti, 
“rock and roll” muzikos 
tu.

1 Kaip digsta tautinė 
indentifikacija

Pasidomėjau sutuoktuvi- 
ninkų šeimų kilme. Jaunikio 
tėvas lietuvis^ gimęs Pietų 
Illinojaus valstijoje. Anglia
kasio sūnus, 
čekoslovakų 
Jaunosios — 
na vokietė,
motinos sužinojau, kad vie
nas jos senelis buvo rusas. ‘

Jeigu iš šių jaunavedžių 
gims sūnus ar dukra, tai jau 
bus toks tautinės kilmės miši
nys: lietuvių, belgų, čekoslo
vakų, vokiečių, airių ir rusų 
kraujo! Tai tipiškas, daugia
tautės kilmės, angliškai kal
bantis amerikietis — J. A. V. 
pilietis. Kas daugumoje suda
ro nūdienę Amerikos visuo
menę.

Dvi daugiatautės didelės 
šalys:.Jungtinės Valstijos ir 
Tarybų Sąjunga. Tik skirtu
mas yra toks, kad J.A.V. 
visos tautos greitai suverda 
angliškai kalbančios daugu
mos, kultūros katile. Tarybų 
Sąjungoje kiekviena tautinė 
respublika ir autonominė sri
tis puoselėja savą kalbą ir 
nacionalę kultūrą.

VI. Raila

ŠILDOSI PATS
U

Seifu oru sunkvežimių, automo
bilių, visureigių ir motociklų va
rikliai sunkiai užvedami. Viena 
priežasčių — šaltas švino akumu
liatorių elektrolitas. Paaiškėjo, 
kad ir čia galima rasti išeitį. Ja
ponijoje gaminamos 12 V bateri
jos, prie kurių kontaktų prijungti 
plonyčiai laidai su šildymo ele
mentu, įmontuotu į bakelitinį aku
muliatoriaus korpusą. Akumuliato
rius įšildo pats save iki 15°C. Ba
terijoje įmontuotas termostatas re
guliuoja, kad akumuliatorius per 
daug neįkaistų.

Kauno valstybinis muziki
nis teatras yra Tarybų Lietu
vos bendraamžis, įsteigtas 
neužmirštamais 1940 metais. 
Pradžioje jis vadinosi Muziki
nės komedijos teatru. Jo va

 

dovai pirmiausia nufarė paro
dyti kauniečiams B. Aleksan
drovo muzikinę komediją 
“Vestuvės Malinovkoje”. Tai 
linksmų scenų, susidedančių 
iš kovų epizodų, meilės lyri
kas įvairių buitinių komiškų 
situacijų, iš kurių iškyla lo
giška ir švelni satyra. Prem
jera įvyko 1941 m. gegužės 1 
d. Operetę režisavo S. Dau
tartas, komponavo ir diriga
vo J. Pakalnis, vaidino K. 
Mikalauskas, R. Andrejevas, 
P. Dargis, V. Kustkevičiūtė, 
M. Kajeckaitė ir kiti, kurie 
vėliau ilgai teatre darbavosi, 
žiūrovų buvo mėgiami.

Lietuvos išvadavimo muzi
kinė komedija “Vestuvės Ma
linovkoje” buvo atnaujinta ir 
1945 m. kovo 24 d. parodyta 
žiūrovams. Greta seniau vai
dinusių solistų į sceną įžengė 
J. Steckaitė, V. Rimkevičius, 
S. Rapalienė ir kiti. Kadangi 
operetė turėjo gera pasiseki
mą, todėl 1960 m. teatras ją 
vėl atnaujins.

Ši muzikinė komedija tarsi 
atvėrė duris kitiems tarybi
nių kompozitorių veikalams į 
Kauno valstybinio muzikinio 
teatro sceną. Joje buvo pas
tatyti J. Dunajevskio, F. Mil- 
intino, K. Listovo, N. Strel- 
kovo ir kitų kūriniai. Dabar 
teatro repertuare — A. No
vikovo “Vasilijus Tiorkinas”, 
A. Kalkerio “Lošimas”, V. 
Lebedevo “Svajonių tiltas”.

Lygiagrečiai žiūrovai galė
jo pamatyti ir klasikines ope
retes bei operas. To pareika
lavo pats gyvenimas, nes 
1948 m. Operos ir baleto 
teatrui išsikėlus į Vilnių, 
Kaunas liko be operos. O juk 
jame gimė profesonalus lietu
vių operos teatras, prie kurio 
žmonės buvo pripratę. Muzi
kinis teatras į savo sceną# 
turėjo įvesti naują žanrą, 
kurio laukė operos mėgėjai. 
Teatro kolektyvas buvo pa
pildytas naujais solistais ir 
1951 m. parodė pirmąją savo 
operą — D. Verdžio “Rigole
tą”. Nuo to laiko greta opere
čių teatras kasmet stato vie
ną dvi operas. Jų jau suvaidi
no apie tridešimt.

Gražią pradžią padarė vy
riausioji režisierė R. Senkutė 
ir dirigentas kompozitorius 
J. Indra, pastatę A. Rosinio 
“Sivilijos kirpėją”, P. Čaikov
skio “lolantą”, Ž. Bize s “Kar
men”. Jų režisuoti reikalai 
pasiekė gero meninio lygio. 
Po to daugiau kaip dešimt 
metų vyriausiuoju režisieriu
mi dirbo R. Andrejevas. Jis 
surežisavo 10 operų, nemažai 
operečių, suvaidino daug 
vaidmenų. Gaila, šių nusipel
niusių teatralų jau nėra gy
vųjų tarpe.

Vykesniosios kartos meni
ninkų kolektyvą papildė nau
jos jėgos, baigusios Lietuvos 
TSR konservatoriją ir muzi
kos mokyklas. Tarp jų pami
nėtini dainininkai: V. Bložys

(dabar teatro direktorius), A. 
Domeika, G. Gedvilas, S. 
Girčytė, G. Gonkytė, V. Ku
kaitis, E. Mackevičiūtė, Z. 
Masiulevičiūtė, S. Repečkai- 
tė, S. Rubinovas, G. Šmitas, 
M. Žilionyte ir kiti. Vėliau į 
teatrą įsijungė jauni gabūs 
dainininkai A. Kunčius, A. 
Mikšytė, J. Ragaišytė, baleto 
artistai A. Pereckas, M. Ste- 
pukaitė, N. Šimkūnaitė.

1960 m. kauniečiai gastro
liavo Maskvoje ir Kremliaus 
teatre parodė savo kompozi
toriaus B. Gorbulskio satyri
nę operą “Frank Kruk” bei 
operetę iš šiuolaikinio gyve
nimo “Meilė ir skarda”. Ne 
vien šiuos nacionalinius kūri
nius išvydo žiūrovai. 1958 m. 
teatras pastate V. Baumilo 
operą “Paskenduolė”, 1965 
m. rampos šviesą pakvietė 
kauniečius į trečią B. Gorbul
skio kūrinį “Laikas pamilti”, 
1967 m. į ketvirtą — “Trys 
vakarai”.

Šiemet P. Cvirkos romano 
“Meisteris ir sūnūs” moty
vais parodytas A. Bražinsko 
ir H. Drilingos muziklas “Pa
gramančio šnekučiai”, J. Pa
kalnio baletas “Aušrinė”. 
Abu šiuos spektaklius statė 
jauni Maskvos A. Lunačiars- 
io teatro meno instituto auk
lėtiniai “Pagramančio šneku
čius” režisavo R. Vaitkevi
čius. Jis jau tapo teatro vy
riausiuoju režisieriumi. Pui
kią A. Bražinsko muziką, P. 
Cvirkos romano liaudiškumą, 
sodrų humorą sėkmingai per
teikė LTSR nusipelnę artistai 
V. Blažys,^ A. Domeika, S. 
Rapalienė, aktoriai V. Chris- 
tauskas, D. Dirginčiūtė ir 
kiti. “Aušrinės” režisūra, tai 
baletmeisterės T, Ribačiaus- 
kaitės diplominis darbas.

Neblogai kauniečiai įverti
no vieną iš šiuhietinių prem
jerų L. Maleckio muziklą “Še
šėlis^.7 'Jame vaidina ’ LTSR 
konservatorijos auklėtiniai, 
kurie rudenį įsijungs į Kauno 
muzikinio teatro kolektyvą.

Paskutinioji šio sezono 
premjera — D. Rosinio ko
miška opera “Sivilijos kirpė
jas” sukėlė nemažą susidomė
jimo. Naujiena buvo ta, kad į 
teatro kolektyvą įsiliejo vie
nas žymiausių respublikos 
vokalistų tarptautinių kon
kursų laureatas, LTSR liau
dies artistas Vaclovas Dauno
ras. “Sivilijos kirpėjuje” jis 
vaidina Don Bazilį. Be to, šį 
sezoną iš naujų teatro solistų 
paminėtini R. Daunoras ir E. 
Gutauskas, kurie sėkmingai 
debiutavo spektakliuose.

Trisdešimt penktąjį savo 
sezoną Kauno muzikinis teat
ras baigė sustiprėjęs ir atjau
nėjęs.

Vandalinas Junevičius

Washington. — American 
Express Co. traukia teisman 
kongresmaną Morris Udall. 
Reikalauja, kad jis jai sugrą
žintų $123.170. Kompanija 
tokioje sumoje praeitą spalio 
mėnesį jam davus kreditinę 
kortą, už kurią jis tebesąs jai 
neatsilyginęs.

■ AR YRA GYVYBĖ 

JUPITERYJE!

KOSTAS KORSAKAS

Prisiminimas

V. BUBNYS - PENKTASIS ZIBERTIECIŲ LAUREATAS 
Kauno Darbo Raudonosios Vėliavos ordino P. Ziberto šil

ko kombinate įvyko Tarybų Lietuvos rašytojų ir Kauno dar
bininkų susitikimas. Šiemet tradicinė P. Ziberto literatūri
nė premija už geriausią prozos kūrinį darbininkiška temati
ka įteikta rašytojui Vytautui Bubniui, kuris/pernai išleido 
naują romaną “Nesėtų rugių žydėjimas”.

Krislai iš Lietuvos

f T&f

Mil

Jaunųjų balsai Lietuvoje
Vilniaus Parodų rūmai sve

tingai atvėrė duris jaunie
siems dailininkams. Jau tapo 
tradicija — pavasarį pamaty
ti besiskleidžiančius naujus 
kūrybinius daigus. Parodoje 
dalyvauja gausus būrys (200 
autorių) talentingo jaunimo iš 
įvairių Lietuvos miestų. Vie
nų vardai jau žinomi respu
blikos meno mylėtojams, kiti 
dar tik pradeda pirmuosius 
žingsnius. Renginys sukęlė 
didelį susidomėjimą. Lanky
tojų tarpe gausu moksleivijos 
ir studentų. Būryje jaunimo 
prie drobių, estampų dažnai 
pamatysi tapytoją R. Švėgž
dą, grafiką J. Repšį ir kitus. 
Liaudies universitetas prie 
Parodų rūmų organizavo sa
vo plačiai auditorijai susitiki
mą su dailininkais St. Kuz
ma, A. Šalteniu, D. Mačiulie
ne, kurie supažindimo su sa
vo kolegų kūryba. Ruošiamas 
platus parodos aptarimas, 
kuriame galima bus išgirsti 
autorių ir dailės kritikų pasi
sakymus. Lankytojų laukia 
plati anketa, kurioje kiekvie
nas gali pareikšti savo kriti
nes pastabas, išrinkti geriau
sius darbus. Šįmet paroda 
sutapo su respublikos Dailės 
dienomis, yra lyg tęsinys po
puliaraus renginio, kurio 
tikslas — kelti plačiosios vi
suomenės estetinį lygį.

Kuo patraukia dėmesį jau
nųjų darbai? Visų pirma — 
nūdieniška tematika ir drą
siai naujų meninės išraiškos 
priemonių ieškojimais. Daili
ninkai savo kūryboje toliau 
tęsia tarybinės nacionalinės 

•mokyklos suformuotas tradi
cijas, kurias organiškai susie
ja su progresyvaus pasaulinio 
meno pasiekimais. Ši tenden
cija būdinga visoms dailės 
rūšims.

Gausiausia — tapybos eks
pozicija, kurioje plačiai atsi
spindi dabartinio gyvenimo 
realijos. Pagrindinis dėmesys 
skiriamas amžininkui, kurio 
humanistinius idealus sten
giasi atskleisti daugelis tapy
tojų. Reporteriškai perteik
tos naujausios aktualijos: 
BAM”o statybų romantika ir 
kasdienybės vaizdai (A. Bei- 
noravičius, G. Kazimierė- 
nas). Jų daugiafigūrės kom
pozicijos dar stokoja 
nio apibendrinimo, 
dvelkia nuoširdumu, 
viškumu, betarpišku
perteikimu. Darbo jaunimo, 
techninės inteligentijos įvai
riapusišką veiklą atskleidžia 
R.> Švėgžda, G. Vitartaitė, A. 
Šaltenis, R. Radzevičius ir 
daugelis kitų. Jų paveikslų 
herojai pilni kūrybinės enen 
gijos, nerimstarttys ieškoto
jai ir svajotojai, kosmoso už-, 
kariautojai. M. Skuodžius nu
džiugino įdomiais ieškoji
mais. Jo personažų pozos 
jšofiškai ramios, sunkios, bet 
jose slypi didelė vidinė jėga. 
Šiame sunkiame žanre sėk
mingai jėgas bando daugelis 
jaunųjų (R. Dalinkevičius, J. 
Anikinas, R. Martinėnas ir 
kt.), kurie tęsia psichologinio 
portreto tradicijas.

plates- 
tačiau 
tikro- 

vaizdo

Mokilininkai mano, kad tinka
miausia vieta gyvybei Jupiteryje 
yra palyginti pastovios poliarinės 
sritys. Kosminiu aparatu „Pionie- 
rius-11" padaryti matavimai rodo, 
kad ten temperatūra tik apie/ 3° 
žemesne, negu ties pusiauju. Terti- 
peratūros skirtumai tarp pusiaujo 
ir poliarinių sričių Jupiteryje ne 
tokie dideli, kaip Žemėje. Du 
trečdaliai Jupiterio šilumos eina 
iš vidaus. O žemėje daugiausia 
šilumos, kuri ateina iš Saulės, 
tenka pusiaujui, iŠ vidaus jos išsi
skiria mažai.

Didžiausia kliūtis gyvybei Jupi- 
teryje, kuriame, matyt, yra visų 
būtiniausių organinių junginių, tai 
greita vertikali atmosferos cirku
liacija. Didžiuliai tankios atmosfe
ros srautai srūva žemyn, kur tem
peratūra gyvybei per aukšta. Ta
čiau palyginti šilti ir pastovūs aši
galiai galėtų būti gyvųjų organiz
mų prieglobsčiu, nes ten atmosfe
ra cirkuliuoja k-ur kas lėčiau.

Aš nestovėjau su šautuvu 
Ir nežygiavau į fronto ųg. 
Per lietų, pūgą; kaitrą; \ 
Aš negulėjau apkase susi 
Ar permirkęs lig paskuti; 
Aš nešliaužiau nakties tai 
Ir nekilau patrankų gaud
Nebuvau nei sužeistas, nei nukautas 
Ties Aleksejevka ar ties Šiauliais.

kiuotėj

siūlo;
į žval.gybon

■ atakon; A

Tad nežinau ir pats, kodėl dažnai
Tai šurmuly dienos, tai vidurnakčib tyloj
Staiga prisimenu tuos kruvinus metus, —• 

. Ir rodos man, lyg būčiau
Su karių būriais ir aš tada nuėjęs t
Tą visą baisų karo kelią,
Lyg būčiau žuvęs ir vėl algpnęsį (
Su maudžiančia gėla širdy:
Kodėl ne aš, o jie mane
Užstojo savo krūtine?!

ANTANO TŪLIO
NOVELIŲ RINKTINE

Senesniosios kartos Ameri- 
kos lietuviams rašytojas An
tanas Tulys (g. 1898 m.) 
pakankamai < — pažįstamas.

I JAV-ose jis gyvena nuo 1913 
m. Nuo 1916 m. yra mokęsis 
Valparaiso, Ind. v. Ilgą laiką 
gyvena Chicagoje, o dabar 
beveik trys dešimtys metų 
įsikūręs Floridoje (S. Peters- 

’ burge).
Per daugiau kaip šešiasde

šimt literatūrinės veiklos me- 
j tų A. Tulys išleido kelias 
savo kūrybos knygas, jų tar
pe ir Lietuvoje (1928, 1936 
m.). Netrukus įvyks naujas 
Lietuvos skaitytojo susitiki 
mas su Antano Tūlio kūryba: 
“Vagos” leidykla Vilniuje iš
leidžia jo novelių rinktinę 
“Paskutinis pasimatymas”. 
Šią knygą sudarė ir paruošė 

j JAV lietuvių literatūros na- 
grinėtojas Vytautas Kazake-

■ vičius. Kaip žinia, iki šiol jis 
j jau yra sudaręs eilę rinkinių 
j (antologijas “Graži tu mano, 
i brangi tėvyne”, “Emigranto 
j dalia”, J. Mikuckio poezijos 
rinktinę ir kt.) A. Tulįj) kny
gai V. Kazakevičius parašė ir 
įvadinį straipsnį. Į šio JAV 
lietuvių rašytojo rinktinę de
dama 18 apsakymų iš įvai
riausių jo kūrybos laikotar
pių.

Gaivių vėjų įnešė ir peiza
žistai. Nuotaikingas, emocio- 
naliniai išraiškingas drobes 
eksponuoja R. Vaitekūnas, J. 
Juodzevičius, A. Kuras ir 
kiti.

Naujais balsais suskamba 
grafika. Savita ir įdomia sti
listine maniera išsiskiria E. 
Juchnevičiaus ir jau žinomo 
grafiko P. Repšio darbai.

Jų estampams būdingas 
platus apibendrinimas ir so
drus liaudiškas jumoras, ne
suvaldoma fantazija ir simbo
linio vaizdo betarpiškumas. 
Nūdieniškai skamba V. Jur
kūno sąžinės kompozicijos, 
lanksčia sodria linija pertei
kiančios dinamišką gyvenimo 
pulsą (BAM”o statybose).

Pasipildė naujais vardais ir 
skulptorių gretos. Jau ži- 
miems dailininkams (K. Dau- 
ginčiui, G. Karaliui, A. Ky-1 
nui) rimtą konkurenciją paro
dė R. Šulskis, A. Garla, R*, j 
Midvikis ir kiti. Filosofiškai 
skamba G. Karaliaus simboli
nė kompozicija “Riešutas” ir 
R. Šulskio metaloplastikos 
triptikas “Moters likimas”. 
Realistiniais portretais džiu
gina A. Garla, A. Kynas, R. 
Midvikis, kurie gerai išnau
doja medžiagos plastines sa
vybes, vykusiai perteikia sa
vo herojų charakterį.

Keramika — jauniausia 
dailės šaka Lietuvoje. Jai 
išpopuliarėti padėjo visa eilė 
tarptautinių simpoziumų, vy
kusių Vilniuje. Šioje parodoje lairo kūryba pradėjo kelią 
aiškiai išsiskiria kelios stilis- pas Amerikos lietuvių ir Lie
tinė kryptys. Dauguma kerą- tuvos skaitytoją, 
mikų meninį vaizdą kuria 
architektūrinių-geometrinių 
formų harmoningu deriniu. 
Šios krypties atstovas A. 
Butvilą eksponuoja visą eilę 
įdomių judesio ir formų kon
trastais sukomponuotų dar
bų.. i

Kiti keramikai remiasi liau
dies skulptūra (E. Petraitie- 
nė) arba meninis vaizdas iš-; 
laiko utilitarinį pagrindą (A.j 
Daukšaitė). Moderniu keliu 
eina E. Tomaš, K. Urbonavi-1 
čius, kurie savo darbuose i 
siekia plačių filosofinių aso-: 
ciacijų.

Jaunųjų balsai gaivia srove 
įsiliejo į lietuvių nacionalinę 
dailę. Tiesa, ne visų darbai 
nusisekę. Trūksta gyveni- ’ 
miško patyrimo, gilesnių ap- j 
mąstymų, tačiau >subujoję 
daigai žada brandų derlių.

Povilas Spurgevičius

A. SINCLAIRO “THE 
JUNGLE” - 70 METŲ

Kaip žinia, 1906 metais at
skira knyga išėjo A. Sinclairo 
“The Jungle”, išgarsinusios 
ir Amerikos lietuvių vardą.

Netrukus, pasirodžius šiam 
romanui, Amerikos lietuviai 
suskato jį išleisti savo gimtą
ja kalba. Apie šį sumanymą 
1906-1907 m. dažnai rašė 
JAV lietuvių laikraščiai, ypač 
LSS organas “Kova£. Buvo 
dargi siūloma A. Sinclairo 
kūrinį iš pradžių “perleisti” 
per “Kovos” laikraščio skil
tis. Jono Naujoko rūpesčiu 
bei iniciatyva Niujorke 1908 
m. ir buvo išleistas šis roma
nas, pavadintas “Raistas”. Į 
lietuvių kalbą jį išvertė Vin
cas Daukšys. Lietuvoje tais 
pačiais 1908 m. pasirodė kitas 
“The Jungle” leidimas lietu
viškai, turėjęs pavadinimą 
“Pelkės”. Nuo tada A. Sinc-

ĮVAIRENYBES
° Keturi italai pasiekė naują 

pasaulio rekordą valgydami 
. . . . spageti (makaronų rū- 
i šis). 200 žiūrovų akivaizdoje 
jie per 42 sekundes prarijo 91 
metrą spageti. Prieš “varžy
bų” pradžią sudėtus į metro 
ilgio dubenį spageti apžiūrėjo • 
kavinės, kurioje buvo pasiek
tas šis sportinis “žygdarbis”, 
šeimininkas ir policijos in
spektorius.

Paskutinysis rajumo rekor
das, priklausęs 4 anglams, 
buvo pasiektas 1967 metų 
gruodį.

o Į Michaefą Helį iš Halifak- 
so kaimo (Anglija) šovė . . . . 
jo nuosavas šuo ir sunkiai 
sužeidė. Iš policijos tyrimų 
rezultatų paaiškėjo, kad tą 
dieną medžiojęs Helis į tvorą 
atrėmė užtaisytą šautuvą ir 
lipo per jį, o pavymui šokęs 
šuo tą šautuvą užkliudė, ir 
tas iššovė.

0 Indijoje labai populiarios

Pataria nebūti per 
dideliais optimistais

Demokratų partijos kandi-1 
datas į prezidentus Jimmy 
Carter ragina demokratus 
nebūti kraštutiniais optimis
tais, tai yra nemanyti, kad ir mini knygelės. Jose spausdi- 
be didžiausių pastangų jiems narni įvairūs trumpučiai ap- 
pavyks laimėti prezidentinius sakymai ar atsitikimai. Štai 
rinkimus. Toksai nusistaty- viena istorija, paimta iš kny- 
mas arba manymas, jo supra- gėlės “Bundi” (Taškas), ku- 
timu, būtų labai pavojingas ir 
gali atnešti tiktai pralaimėji
mą. Jis ragina visus visomis 
jėgomis įsitraukti į rinkiminę 
kampaniją.

riai atpasakoti tereikia 10 
žodžių'A“Du tigrai, vienas 
medžiotojas. Vienas tigras, 
vienas medžiotojas. Vienas 
tigras”.
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Kodėl ir kaip prie! 200 metu 
gimė Jungtinės Valstijos?

TOMAS PAINE
- 1737—I8O9

pasakė: “Aš sušauksiu Liverpolio ir Manchesterio žmo
nes į vieną didžiulį Seimą ir šie kaulai įvykins Londone 
bažnyčios bei valstybės reformaciją.” žinoma, tai buvo 
žioplas ir bevertis gestas! Anglijos valdžia demonstraci
jos neleido, todėl ekscentriškasis Cobbettas sudėjo T. 
Paine kaulus į sandėlį ir laukė vasaros, “kai dvidešimčia 
vežimų gėlių bus galima nukloti brangiom liekanom kelią.” 
Tačiau pats Cobbettas, prasiskolinęs, pateko į kalėjimą, to
dėl ir savo sumanymo įvykinti negalėjo. Jam mirus, T. 
Paine kaulai buvo siuntinėjami iš vieno sandėlio į kitą, 
koL-visai žuvo! Kaip kas sako, kad jie yra sudėti Londono 
muziejuje, tačiau nieko tikra apie tai negalima pasakyti.

Antrojo Pasaulinio Karo metu, 1942 metų pradžioj, 
J. A. Valstijų Prezidentas E. D. Rooseveltas savo radio 
kalboj į krašto žmones, ragindamas juos įtempti visas 
jėgas karo laimėjimui,—citavo ne ką kitą, o Tomą Paine, 
jo egzortaciją, tilpusią 1776 metų “Krizės” nr. pii^n^w/:—

“Dabar yra tie laikai, kuriais bandoma žmonių sie
la,” etc.
Reiškia, net ir tos krizės metu, po 166 metų, Tomo 

Paine šūkiai buvo efektingi! Aišku, reakcininkams ši 
Prezidento citata nepatiko, jie rūkščia įpina ją sutiko. 
Bet ją sveikino, ja džiaugėsi kiekvienas pažangus pilietis.

Taip tai gyveno Tomas Paine, kovojęs ir dirbęs trijuose 
kontinentuose, trijų skirtingų vėliavų vadovybėje. Visą 
savo gyvenimą jisai dirbo vargingųjų sluogsnių naudai. 
Dėl to jis tiek daug vargo ir jokių turtų mirdamas nepa
liko. Baigdamas aš noriu palinkėti, kad lietuviai kada 
nors įsigytų pilną jo biografiją, geriau jį pažintų.

Garbė kukliam karžygiui! Ateities AmWika įvertins jo 
darbus.

A. GUClŪNIETIS

Lietuvoje mirė nuoširdus 
literatas Viktoras Jocaitis

Victoras Jocaitis

įdomias knygų apžvalgas. 
Vėliau po didelės auto avari
jos, apie metus jis sirgo, o 
pasveikęs išėjo į užtarnautą 
pensiją, bet literatūrinių 
klausimų neužmiršo, išvertė 
M. Gorkio apsakymą (“Celka- 
sas”)-, skaitė paskaitas ir su 
malonumu rašydavo į Ameri
kos lietuvių pažangiąją spau
dą.

1973 m. “Šviesos” žurnalas 
Nr. 4 patalpino V. Jocaičio 
įdomų eilėraštį “Troškimas 
gyventi”, kuriame autorius 
ryžtingai pareiškė, kad jo 
gyvenimo tikslas tai darbas ir 
kova už progresą: “Gyventi 
— tai dirbti, kovoti ir veržtis 
į — priekį aukštyn ir paslap
tis žemės visas sužinoti ir 
smerktis visaton-gilyn. Ne
baido manęs, žinau joks ne
buvimas — buvau praeity ir 
skrendu ateitin”? . . Lietuvos 
vyresniojo amžiaus skaityto
jai, o ypaš ano meto mokiniai, 
literatūros mokytojai, drau
gai ir bendradarbiai velioniui

DR. A. PETRIKĄ

(Pabaiga iš praeito numerio)

SMOGUS BE TĖVYNĖS.
Sugrįžęs, po 15 metų, T. Paine rado Ameriką visai ki

tokią, negu buvo palikęs: materialiniai ji buvo jau sustip
rėjusi, jos jauna aristokratija išbujojusi. Liberalinių de
mokratų kandidatas T. Jeffersonas vos menka balsų dau
guma buvo lairhėjęs Prezidento vietą. Nors federalistai 
ir buvo pralaimėję rinkimuose, .tačiau jie vis dar buvo 
gana stiprūs ir naujam Prezidentui darė daug nesmagu- 
mo~-jie sėjo intrvgas prieš Jeffersono valdžią. Prieš T. 
Paine buvo sukilę\ne tik “respublikoniški rojalistai” (fe
deralistai), vergijos išlaikymo šalininkai bei įvairių tiky
bų dvasininkai, bet ir šiaip visokie sukurstyti, nemąstanti, 
tamsūs gaivalai. Visi socialiniai bei politiniai šaltiniai 
Tomui Paine buvo užnuodinti! Kai šalies Prezidentas 
priėmė jį pas save, tai prieš jį (Prezidentą) buvo atsukta 
visa fęderalistu spaudos aštruma. Vienas jų. .laikraštis 
įsidf^nęs ^aŠA^enot, kad ‘‘^re^ideptas ir į’i^į^inė tu
rėtų kaboti po ta ’'pačia šaka!” Tačiau Jeffersonas, ne
paisydamas. dešiniosios spaudos įžūlumo, siūlė Tomui 
Paine pasirinkti jo valdžioje tokią vietą, kokiai tik jis 
mano esąs pasiruošęs. T. Paine atsisakė siūlymu pasinau
doti ir išvažiavo iš Washington© į New Yorką—jis neno
rėjo daryti Prezidentui nesmagumo. Kelionės metu su
fanatizuoti chuliganai visaip jį įžeidinėjo, spjaudė ant jo. 
Trentone (N. J.) vienas vežikas nepriėmė jį į savo faje
toną (carriage), sakė “bijąs, kad jį perkūnas ne trenktų!”

Dear Consumer

Will This Flu
Be Bad Too?

* By Virginia Knauer
Special Assistant to the President 

and Director 
Office of Consumer Affairs 

Department of Health, Education and Welfare

This year the United States is embarking on an 
enormous effort in preventive medicine—immuniz
ing the nation against a deadlv form of influenza—

♦Nenorėjo, kad federalistai priekaištais Prezidentui akis badytų.

New Rochelle miestelyje, kur T. Paine turėjo New 
Yorko valstijos jam dovanotą ūkį, iš “torių” susidariusi 
rinkimų taryba neleido jam balsuoti, kaip “nepiliečiui,” 
nors pilietybę jam buvo pripažinęs.net patsai šalies Prezi
dentas! Be to, reakcininkai sudegino jo ūkio trobesius, 
o jį patį apmelavo “girtuokliu” bei “nedorėliu” ir net nu
šauti bandė. Taigi senatvėje T. Paine pasijuto esąs žmo
gus „be tėvynės, visiems svetimas! Kokia tragiška ir liūd
na padėtis!

1806 m. T- Paine pradėjo sirginėti, todėl, išnuomavęs 
dar neparduotą savo ūkio dalį, išsikėlė gyventi į New 
Yorko miestą, čia jis artimai draugavo su išradėju Ro
bertu Fulton ir skulptorium bei tapytoju Jonu W. Jarvisu. 
Už poros metų jisai mirštamai susirgo ir—1809 m. birže
lio 8 d.—užbaigė savo audringą gyvenimą!*

♦T. Paine išgyveno suvirš 72 motu. Jo mirties metais gimė 
Abraomas Lincolnas.

Nujausdamas artėjančią mirtį, T. Paine prašė jo kūną 
palaidoti kvekerių kapuose ir ant kapo užrašyti: “ ‘Blai
vaus Proto’ Autorius.” Matomai, jis tąjį savo kūrinį la
biausiai brangino. Tačiau nei vienas kunigas jo liekanų į 
“šventus” kapus neįsileido, tad teko palaidoti jo ūkyje 
New Rochelle. Palydėjo jį į amžinosios rimties vietą 
kvekerių pamokslininkas, du negrai darbininkai ir p-nia 
Bonneville su sūnum. Tai ir visa “procesija” “Blaivaus 
Proto” autoriui!

Tomo Paine priešai neužmiršo jį net mirusį: jo kapą 
net kelis kartus išniekino ir skelbė melagingus “liudiji
mus” apie jo “atsivertimą” prie bažnyčios bei “pripažini
mą” Kristaus “dievo sūnumi.” Tačiau tuose davatkų 
“liudijimuose” nėra nei grūdelio tiesos! Savo nusistaty
mo T. Paine neatmainė! Robertas G. Ingersollis surinko 
daugybę faktų tom nepamatuotom paskalom atmušti ir 
visą tą medžiagą paskelbė atskiru leidiniu.* Tūlas šar
latanas (Tomas Cheetham) net speciale “Biografija” iš
niekino Tomo Paine paskutines gyvenimo dienas, kad tuo 
pasigerinus jo priešams.

♦“Vindication of Thomas Paine.“

T.- Paine dabar tikrai priklauso “visam pasauliui,” nes 
jo paminklas Now Rochelle—saugo tuščią kapą! 1819 m. 
rašytojas Williamas Cobbett dramatiškai. pareiškė, kad 
J. A. V. “nėra vertos globoti to garbingo žmogaus lieka
nas.” Todėl jis, “vardu Anglijos, Škotijos ir Airijos re
formatorių,” vieną tamsią naktį iškasė Tomo Paine kaulus 
ir susikrovęs į dėžę išvežė į Angliją. Išvažiuodamas jis

swine flu.
Why swine flu? 
Why this year? 
Why everyone?

The virus that causes 
“the flu” is constantly 
changing. From year to 
year, the changes tend to be 
comparatively minor. But 
periodically, abput every ten 
years or so, there occurs 
what scientists call a major 
“antigenic” shift. When this 
happens, the flu virus has 
changed so much that almost 
no one has immunity to it. 
Last year’s type of flu vac
cine can no longer guarantee 
protection.

You probably remember 
the big epidemic in 1968 
with what was called Hong 
Kong flu. The bad flu year 
before that was Asian flu 
1957. My mother told me of 
the horrible time in 1918 
when half-a-million people in 
the U. S. died from what 
was then called Spanish flu. 
My home town of Philadel
phia was the worst hit city.

This year, we were 
alerted to another potentially 
dangerous flu outbreak. In 
February, flu infected hun
dreds of military recruits at 
Fort Dix, N.J. The virus 
causing this outbreak was 
found and identified as simi
lar to the strain that causes 

^influenza in swine. This 
strain is also similar in 
some respects to the virus 
suspected to be the cause

of the great 1918 epidemic.
Faced with the possibil

ity of another flu epidemic, 
the nation’s scientific and 
medical authorities į developed 
plans for an all-out vac'cinar 
tion program to protect 
people during the coming flu 
season, .which generally runs 
from November through 
March.

“Shots” will be given 
free at health department 
clinics and community health 
centers. There will be no 
charge whatsoever to any
one for vaccine, and every
one will have an "oppor
tunity to receive free shots. 
People who wish to get their 
shots in their own doctor’s 
office may be charged for the 
time, but not for the vac
cine.

Because swine flu is 
highly contagious, I urge 
consumers to participate in 
this vital program. Rolling 
up your sleeve for this new 
flu shot is insurance against 
something that might hap
pen. Don’t gamble by being 
unprotected.

For more information on 
this new virus afid how to 
protect yourself, you may 
want to write for a free copy 
of New Flu (No. 345 D), 
Consumer Information Cen
ter, Pueblo, CO. 81009.

JUOZAS MACEVICIUS

Pavasaris
vėl iškilmingai eina 
per mano žemę, 
skambančią lyg dainą 
skaidriais balsais upelių sidabrinių 
ir vyturiais 
giedrioj dangaus mėlynėj.
Vėl obelys 
rausvais žiedais apkibo, 
ir ievos 
tarsi baltos nuotakos palaukėj... 
Ir kalba 
apie amžiną gyvybę 
tas svaigulys, 
tasai globalinis žydėjimas. 
Gal būt, tai ir yra 
tas suartėjimas, 
kurio kasmet 
žmogus ir žemė laukia. 
Ak, šitos obelys 
ir šitos ievos 
tarytum baltos nuotakos palaukėj 
kažką tau šnabžda... .
Ne. Tai žemė šaukia 
skaidriais balsais upelių sidabrinių } 
ir vyturiais 
giedroj dangaus mėlynėj 
Į suartėjimo 
ir meilės šventę —• !
gyvent ir džiaugtis. 
Džiaugtis ir gyventi.

Š. m. gegužės 9 d. Kaune 
mirė senosios kartos literatas 
Viktoras Jocaitis, gimęs 1895 
m. Girkalnyje (Raseinių rajo
ne).

Velionis nuėjo ilgą ir var
gingą kumečio vaiko gyveni
mo kelią: vaikystėje neteko 
tėvelio, nes jį subadė dvaro 
jautis, iš aštuonių vaikų šei
mos užaugo/tik vienas ma
žiausias, bet tvirčiausias Vik
torėlis, o/septyni broliai ir 
sesutės išmirė jaunystėje nuo 
įvairių ligų ir didelio našlaičių 
skurdo.

Jaunuolis labai norėjo mo
kytis ir vargais negalais įsto
jo į Rašeinių miesto mokyklą, 
kurią baigė per trejus metus, 
o paskui dvejus metus mokė
si Veiverių mokytojų semina
rijoje.

Kilus Pirmajam pasauli
niam karuijis atsidūrė Peter
burge ir mokė lietuvių karo 
pabėgėlių vaikus.

Literatūrinį darbą jis pra
dėjo dirbti 1914 m. Apie 
dešimtį metų buvo laikraščio 
“Lietuva” sekretorium ir mo
kėsi Kauno universitete. V. 
Jocaitis daug rašė literatūros 
ir teatro klausimais, recenza
vo naujas knygas, studijoje 
“Bedieviai kunigų semina
rijoje” plačiai aptarė V. My
kolaičio-Putino romaną “Al
torių šešėlyje”. Jis teigiamai 
vertino naujų konstruktyvių 
formų ieškojimą ir propagavo 
glaudesnį rašytojų ryšį su 
gyvenimo tikrove.

V. Jocaitis turėjo labai gra
žų sumanymą supažindinti 
lietuvių skaitytojus su rusų 
klasikų kūriniais ir tą suma
nymą įvykdė: išvertė rusų 
literatūros įžymybės Levo 
Tolstojaus “Kazokai”, 1928 
m.; “Kreicerio sonata”, 1929 
m.; “Karas ir taika”, I-II 
dalis, 1937 m. ir M. Lermon- 
tavo — “Mūsų laikų didvyris” 
1936 m.

Totalitarinio režimo prie
spaudos metais pasaulinės 
klasikos kūrinių pasirodymas 
buvo labai didelis dalykas, o 
ypač pažangiesiems darbo 
žmonėms.

Pokariniais metais V. Jo-

caitis dešimtį metų dirbo di
džiausiame knygų lobyne — 
Lietuvos respublikinėje bib
liotekoje didžiosios skaityk
los vedėju, su dideliu atsidė
jimu skiepijo skaitytojams 
knygos meilę ir darydavo

V. Jocaičiui labai dėkingi ir 
visada atsimins, kad jo dide
lio ir kruopštaus vertimo dar
bo dėka sunkios priespaudos 
laikais galėjo skaityti gimtąja 
kalba rusų literatūros įžymy
bes.

ĮVAIRIOS ŽINIOS

Ne Win
Rangoon. — Militaristų 

grupė kėsinosi nužudyti Bur
iuos prezidentą Ne Win. Są- 
mokslininkai>esą suimti.

Jimmy Carter ir Walter Mon
dale. Prezidentas George 
Meany praneša, kad Federa
cijos vadai ne tik demokratų 
kandidatus užgyrė, bet nuta
rė visais galimais būdais pa
dėti jiems rinkimus laimėti.

Nereikia nė sakyti, jog tai 
labai svarbi demokratų kan
didatams parama. Žinoma, 
vadų užgyrimas dar nereiš
kia, kad visi 14 milijonų jų 
atstovaujamų eilinių unijistų 
ir balsuos už Carter ir Mon-; 
dale. Bet negali būti abejo
nės, kad labai daug jų bus jų 
vadų nusistatymo teigiamai 
paveikti.

Beje, manoma, kad ir Fe
deracijos generalinė taryba 
savo susirinkime rugpiūčio 31 
d. taip pat nutars demokratų 
kandidatus paremti.
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paskutinį sudie 
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ranauskaitei-Nc 
birželio 27 d., 
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Ji gimė Lietu 
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apylinkėje, ir bi 
tų amžiaus, atv 
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Lietuviški šaldytuvai, pava
dinti gražiu “Snaigės” vardu, 
gaminami Alytuje. Šiemet iš
leidžiami nauji, patogulinti jų 
modeliai. v

NAUJA SUTARTIS TARP 
TARYBŲ SĄJUNGOS 
IR PRANCŪZIJOS

Maskva. — Liepos 16 dieną 
čia pasirašyta nauja sutartis 
tarp Tarybų Sąjungos ir 
Prancūzijos. Joje kalbama 
apie branduolinio > sprogimo 
pavojų. Jis gali įvykti del 
nesusipratimo, arba per ne
laimę, niekam jo neplanuo
jant. Ši sutartis yra apsisau
gojimui nuo tokio įvykio.

Abidvi šalys susitarė imtis 
visų reikalingų priemonių to
kio pavojaus išvengti. Sutar
tyje jos pasižada viena kitą 
tuoj informuoti, jeigu būtų 
pastebėta nors mažiausia to
kio pavojaus galimybė.

Apie šią sutartį pranešimo 
tarybinėje spaudoje pabrė
žiama, kad jinai labai panaši 
sutarčiai, kuri 1971 metais 
buvo pasirašyta tarp Tarybų 
Sąjungos ir Jungtinių Valsti
jų.

Bangkok. — Liepos 20 d. 
Jungtinės Valstijos baigė iš
traukti savo militarines jėgas 
iŠ Tailando. Bet dar paliko 
250 taip vadinamų “militari- 
nių patarėjų”. Vadinasi, 
Amerikos militarinis kišima
sis į Tailando vidinius reika
lus pasilieka nenutrauktas.

f

AMERIKOS DARBO 
UNIJŲ VADOVYBĖ 
UŽ DEMOKRATŲ 
KANDIDATUS

Washington. — Kaip ir 
buvo tikėtasi, Amerikos Dar
bo Federacijos-Industrinių 
Organizacijų Kongreso 
(AFL-CIO) Vykdomoji Tary
ba liepos 19 dieną vienbalsiai 
užgyrė Demokratų partijos 
prezidentinius kandidatus

Beirut. — Abidvi Libane 
kariaujančiosios frakcijos 
(krikščionys ir moslemai) ti
kisi naujų aštrių susikirtimų. 
Apie susitaikymą kol kas nė
ra nė kalbos.

♦

TARP KENIJOS IR 
UGANDOS SANTYKIAI 
LABAI ĮTEMPTI

Nairobi. — Kenijos armijos 
vadovybė pareiškė, kad jeigu 
Ugandos ginkluotos jėgos jos 
šalį užpultų, jos būtų bėgai- 
lestingai sutriuškintos. Tas 
parodo, kad tarp tų dviejų 
Afrikos šalių santykiai yra 
pavojingoje stadijoje.

Ugandos prezidentas Idi 
Amin pakartojo savo kaltini
mą, kad Kenijos valdžia pa
dėjusi Izraeliui pravesti už
puolimą ant Entebbe aero
dromo naktį tarp liepos 3 ir 4.

TARYBINIAI 
KOSMONAUTAI 
ERDVĖJE AUGINA 
DARŽOVES

Maskva. — Tarybiniai kos
monautai Boris Volynov ir 
Vitaly Žolobov, kurie nuo 
liepos 6 dienos erdvinėje la
boratorijoje “Salūt 5” atlieka 
mokslinius tyrinėjimus, pra
neša, kad jie pradėjo auginti 
daržoves. Norima patirti, ar 
besvarėje erdvėje gali sėk
mingai augti įvairūs augalai. 
Jų atradimai bus labai įdo
mūs.

Kaip žinia, kosmonautai 
Volynov ir Žolobov yra pasi- 
moję erdvėje išbūti ir vesti 
tyrinėjimus apie 3 mėnesius. 
Iki šiol jų sveikata esanti 
geriausioje padėtyje ir jie esą 
pasiryžę pilniausiai atlikti vi
sus jiems patikėtus uždavi
nius besvarėje erdvėje.

J. N
A. I
M. 1 
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MIRE AGOTA NORKIENE
Birželio 27 dieną staigiai 

mirė Agota Karanauskaitė- 
Norkienė, sulaukusi 93 metų 
amžiaus. Velionė Norkienė 
buvo San Francisco ilgametė 
LLD 153 ir LDS 58 kuopų 
narė ir savu laiku jose dažnai 
pasidarbuodavo ir rėmė. 
Taipgi velionė buvo uoli laik
raščio “Laisvės” skaitytoja ir 
rėmėja. Agota ir Petras (ku
ris prieš 10 metų mirė) Nor- 
kai, gyvendami Pittsburghe, 
Pa., pradėjo “Laisve” skaity
ti nuo jos pirmutinio numerio 
ir ją skaitė be pertraukos.

Agota Norkienė buvo pa
šarvota Daphne koplyčioje 
(Chapel). Velionės karstą 
puošė gyvų gėlių gausios 
puokštės ir vainikai. Buvo 
graži gėlių puokštė nuo jos 
lietuvių draugių ir puokštė 
nuo LLD ir LDS kuopų. Į 
šermeninę visiems laikams 
atsisveikinti atsilankė nema
žas būrys velionės draugų ir 
bičiulių, kurių Norkienė turė
jo apsčiai, nes ji pati buvo 
pilna šilto, malonaus draugiš
kumo ir mokėjo su visais 
puikiausiai sugyventi.

Po apeigų palydovai buvo 
velionės sūnaus Arthur ir 
marčios Dana pakviesti pie
tums.' Beje, Agotos Norkie
nės palaikai pasiųsti krema- 
torijon.

Reiškiu gilią užuojautą 
Norkienės sūnui Arthur ir jo 
žmonai Danai ir visiems jos 
artimiesiems ir draugams, o 
velionei Norkienei amžinos 
ramybės.
Šermeninėje Ks. Karosienės 

sakyta įdomi kalba
Šiandien susirinkome tarti 

paskutinį sudiev savo pažįs
tamai ir draugei Agotai Ka- 
ranauskaitei-Norkienei, kuri 
birželio 27 d., 1976 m., neti
kėtai amžinai užmigo, kuo
met jos širdis sustojo plakusi.

Ji gimė Lietuvoje Suvalkų 
redyboje, dabar Kapsuko 
apylinkėje, ir būdama 16 me
tų amžiaus, atvyko į šią šalį 
1898 metais. Kaip ir daugelis 
Amerikoje lietuvių, kurių di-

Agatha Norkus

zižiuma imigravo pabaigoje 
praeito ir pradžioje šio šimt
mečio, dabar, sulaukę gra
žaus amžiaus, kaip rudenyje 
lapai nuo medžių, krinta į 
žemę. Jie čionai atvykę pra
turtino Amerikos šalį, ne tik 
savo darbu dirbtuvėse ir įvai
riose įmbnėse, bet ir šalies 
kultūrą ir jos pažangą.

Taip buvo ir su mūsų Agota 
Norkiene. Jinai jauna vedė 
su Petru Norkum išauklėjo 
dukrą ir sūnų. Ji pergyveno 
pirmą didelį širdies skausmą, 
kuomet dukra, kuri buvo ve
dus su pažangiečiu Jonu Ga
šlūnu, mirė dar jauna būda
ma. Sūnus Arturas turėjo 
gabumų muzikoje ir todėl 
motina, įmatydama jo kultū
rinį gabumą, ragino tęsti 
mokslą toje srityje. Jis mums 
taipgi liko žinomas toje srity
je, nes matėm ir girdėjome jo 
kaipo orkestros vadą San 
Franciske.

Kitą širdies skausmą ji nu
kentėjo, kuomet jos gyveni
mo draugas Petras mirė po 
virš 60 metų vedybinio gyve
nimo.

Pastaruoju metu ji gyveno 
prie sūnaus Arturo ir marčios 
Danos, kurią motiniškai my
lėjo. Dabar jos gyvenimas 
buvo skaistesnis ir jai dar, 
rodos, nestigo jėgų, nes pri
žiūrėjo namą ir jame šeimi
ninkavo.

Bet negailestingoji mirtis 
pakirto jos gyvybę, veik su
laukus 93 metus amžiaus. 
Mirtis, aišku, tab pabaiga 
žmogaus gyvenimo. Kas
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J. M. Ginaičiai
A. Davis
M. Baltulionytė
(San Francisco ir apylinkės draugai)

T. King
J. Anscott .
V. Sutkienė

SAN FRANCISCO, CAL.

Mirus

Agatha Norkus
Reiškiu širdingą užuojautą sūnui Art, marčiai Danna 

ir kitiems giminėms bei artimiesiems.

ALDONA FITZGIBBONS
Petaluma, Cal.
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MIRUS

Agotai Keranauskaitei- 
Norkienei

Reiškiame giliausią užuojautą sūnui Arthur, marčiai 
Donna, broliui Joseph Keranauskui (Kerns) Floridoj, 
anūkams, taipgi kitiems giminėms, draugams ir arti
miesiems Amerikoje ir Tarybų Lietuvoje.

A. C. Mugianiai 
Ray Machulis 
F. D. Machuliai 
J. M. Mazuraičiai 
J. S. Karosai

V. U. Burdai
E. Shlegerienė
A. V. Taraškai 
V. Balčiūnas 
Ig. M. Kamarauskai

A. N. Valaitis
ĮOAKLAND-SAN LEANDRO, CAL. DRAUGAI]

gimsta, turi ir mirti. Rodos, 
kad prie to žmogus turėtų 
būt pasiruošęs, bet kada mir
tis įvyksta, tai visuomet liku
sius sukrečia.

Draugė Norkienė dar prieš 
porą savaičių buvo mūsų tar
pe. Ji mylėjo lietuvius ir 
visuomet norėjo su jais daly
vauti. Bet nuo šios dienos jau 
liks spraga mūsų tarpe, nes 
jau jos nebebus. Ją prisimin
sime, nes ji gražiai sugyveno 
su visais.

Ji ir jos gyvenimo draugas 
nuo pat jaunystės mylėjo pa
žangiąją veikla. Agota buvo 
uoli mūsų spaudos skaitytoja. 
Ji skaitė “Laisvę” nuo pat jos 
pasirodymo ir dažnai ją pa
remdavo.

Norkams gyvenant Pitts
burgh, Pa., į kurį Agota iš 
Lietuvos atvyko, pas juos 
susirinkdavo mūsų organiza
cijos, kaip LLD ir kitos, ir 
laikydavo pobūvius. Ir San 
Franciske Agota visą laiką 
priklausė prie LLD ir LDS. 
Dabar vėl mūsų eilės prare
tėjo.

Didžiuojuosi, kad turėjau 
progą tokią kilnią asmenybę 
pažinti ir skaityti savo drau
ge.

Labai būna lengva šios ša
lies žemė, kuri dabar ją pri
glaus.
PUIKUS PIKNIKAS

Liepos II dieną piknikavo- 
me nepaprastai gražioje ir 
įvairių medžių supamoje so
dyboje, kur dar randasi gra
žiųjų paukščių ir kitų gyvū
nėlių buvainės bei namai. 
Taipgi šioje sodyboje gyvena 
maloni šeima Edwardas ir 
Janet Humes. Mieloji šeimi
ninkė Janet yra Larenciškių 
Jono ir Afemijos Kuodžių 
dukra.

Šios dienelės šaunią sueigą 
suruošė Oaklando 198 LLD 
kuopa. Svečių atsilankė gero
kas būrys, ir, be abejo, visi 
pasigėrėjo, pasidžiaugė ne- 
vien pietų skanėsiais; < bet ir 
visa puikia aplinka ir šeimi
ninkų šiltu draugiškumu.

Liepos mėnesio gimtadienį 
šventė Dorothy Machulis, 
kuri ta proga įteikė komitetui 
dešimkę. Kiti selebrantai bu
vo Margareta Mozūraitienė ir 
Alekas Taraška.

Beje, šeimininkė Janet pri
davė komitetui 10 dolerių nuo 
savo tėvelių Kuodžių, kurie, 
tolio dėlei, neįstengė čia daly
vauti, tai prisiuntė dešimkę.

Vardu kuopos ir dalyvių 
reiškiu nuoširdžią padėką už 
aukas, šeimininkams už pui
kios dienelės patalpas, dirbu
siems kuriais buvo J. ir M. 
Mozūraičiai, Burdų dukra 
Amilija ir Raymond Machu
lis, už triūsą. Puiki ir sėkmin
ga buvo liepos mėnesio popie
tė. L-ma

Norwood, Mass.
IŠKILMINGAS SUKAKTIS

Andrius ir Olga Zarubai 
liepos 11 dieną atšventė savo 
50 metų vedybinio gyvenimo 
sukaktį.

Jų garbei geroji jų dukrelė 
Olga ir žentas W. L. Cart
wrights jiems surengė iškil
mingą, gražų vestuvinį ban
ketą, kuriame dalyvavo virš 
šimtas žmonių, daugumoje 
artimi ir geri draugai ir drau
gės, taipgi jų giminaičiai.

Banketas atsibuvo labai 
gražioje ištaigoje prie didelio 
King Philip ežero ir Lake 
Pure, Wrentham, Mass.

Linkių mieliems jubilia
tams geros sveikatos, ir lai
mingai sulaukti deimantinio 
jubiliejaus.

Tenka dar pažymėti, kad 
draugai A. ir O. Zarubos šią 
vasarą, tai yra birželio pra
džioje su pirma LLD turistų 
grupe lankėsi Tarybų Lietu
voj. Jie sugrįžo labai geram 
ūpe, pilnai patenkinti savo 
kelione ir viešnage savo gim
toje šalelėje Lietuvoje. Ta 
proga jubiliatai aukojo “Lais
vei” $50. Širdingai ačiū.

M. Uždavinis

St. Petersburg, Fla.

Daktaras — chirurgas Viktoras Bakaitis ir jo žmona Jūratė 
— vaikų gydytoja.

Liepos 3 d. klubo salėje 
/įvyko LLD 45 kp. mėnesinis 
susirinkimas. Jį pradėjo kuo
pos pirm. Adelė Pakalniškie
nė. Toliau susirinkimą vedė 
Juozas Šarkiūnas.

Valdyba pateikė praneši
mus iš kuopos veiklos. Pirmi
ninkė Adelė pranešė, kad į 
kuopą įsirašė 5 nauji nariai. 
Taip pat priminė, kad vasa
ros metu mūsų pobūviai ne
gausūs. Tačiau mes į savo 
salę susirenkam kiekvieną 
šeštadienį papietauti, su 
draugais pasimatyti ir drau
giškai praleisti popietę.

Finansų sekr. Julė Andriu
lienė pateikė kuopos finansų 
bei narių stovį. Iždininkas P. 
Alekna sutiko su jos raportu.

Iš renginiu komisijos pra
nešimą pateikė P. Alekna ir 
P. Mockapetriš.

Visi pranešimai buvo 
priimti.

Susirinkimas nutarė “Lais
vėje” ir “Vilniję” pareikšti 
užuojautą mirusio kuopos na
rio Charlio Jaso artimie
siems.

Pabaigus susirinkimą, šei
mininkės visus pavaišino pie
tumis. Po pietų buyo išpildy
ta programa, švenčiant liepos 
4-tąją. Programa buvo išpil
dyta suglaustoje formoje. 
Adelė Pakalniškiene kalbėjo 
angliškai apie liepos 4-tąją. 
Baigusi kalbą, paskaitė eilė
raštį. “Spalvų reikšmė Ame
rikos vėliavoje”. Jonas Mile
ris taip pat kalbėjo apie lie
pos 4-osios dienos šventę, 
apie dabartinį Amerikos dar
bo liaudies gyvenimą ir ko
vas.

Jau buvo spaudoje rašyta 
anksčiau, kad didysis 200 
metų Amerikos nepriklauso
mybės atžymėjimas įvyks 
spalio 23 d. klubo salėje. Dar 
kartą pakartoju, kad jau ruo
šiasi kalbėtojai, dainininkai ir 
kiti menininkai šią sukaktį 
atžymėti. Prašom visus įsitė- 
myti ir minėjime dalyvauti.

Chicagietis Roger Žilis bu
vo keletui dienų užsukęs į St. 
Petersbųrgą. Jis 1975 metais 
viešėjo T. Lietuvoje ir paga
mino iš Dainų šventės skaid
rių.

Liepos 5 dieną klubo salėje 
svetys Roger Žilis pakalbėjo 
apie savo viešnagę T. Lietu
voje, o po to parodė skaidres. 
Reikia pasakyti, kad jo skaid
rės gerai išryškintos, įdo
mios. Visų dalyvių vardu Ro
ger Žiliui Širdingas ačiū.

KLUBO VEIKLA
Liepos 10 dieną įvyko klubo 

mėnesinis susirinkimas. Jį 
pravedė klubo prez. V. Bun- 
kus. Pabrėžė, kad į klubą 
įsirašė nauja narė Elenora 
Sauchellis. Taip pat priminė, 
kad jau pertvarkytas moterų 
kambarys. O kiti darbai bus 
užbaigti šį mėnesį.

Viceprezidentas Walteris 
Dubendris sakė, kad klubo 
vaidyba ir direktoriai reika
lus tvarko sutartinai ir reikia 
juos pagirti. Finansų sekr. 
Adelė Pakalniškiėnė dėl ligos 
susirinkime nedalyvavo. Fi
nansų raportą pateikė iždi
ninkas Jonas Rūbas. Iš rengi
nių komisijos pranešimą pa
teikė P. Alekna ir P. Mocka-

petris. Visi pranešimai priim
ti.

Klubo direktorius Juozas 
Bakšys gavo širdies smūgį ir 
randasi Hubert Rutland ligo
ninėje St. Petersburge. Ja 
sveikata gėrėja. Linkiu ligo
niui greit ir pilnai susveikti. 
Šį kartą mūsų pobūvyje turė
jome nepaprastus svečius iš 
T. Lietuvos — daktarą-chi- 
rurgą Viktorą Baltaitį ir jo 
žmoną Jūratę, vaikų gydyto
ją iš Vilniaus.

Dr. buvo paprašytas pakal
bėti; jis pobūvio dalyvius pa
sveikino. Sakė: Jau mėnuo 
laiko, kaip viešime jūsų šaly
je, ir tik pirmą kartą tenka 
būti dideliame būryje savo 
tautiečių. Man tikrai malonu 
su jumis susipažinti ir kartu 
praleisti laiką. Linkiu jums 
sveikatos ir geriausios sėk
mės gyvenime.

Gydytojai vieši Chicagoje. 
Juos globoja giminaitis dr. J. 
Dėdinas. Sakė, kad aplankė 
įdomias vietas Chicagoje ir 
dar galvoja po Ameriką pla
čiau pakeliauti. '

Jiems laimingos kelionės.
PRANEŠIMAI

Liepos 24 ir 31 diehomis 
klubo pobūviai-pietūs 12 vai. 
Po pietų šokiai.

Rugpiūčio 7 d. LLD 45 
kuopos mėnesinis susirinki
mas. Pradžia 10:30 vai. ryto, 
pietus 12 vai. Įvyks klubo 
salėje 314-15 Avė., South. 
Prašom visus įsitėmyti.

V. Rimkienė

Brockton, Mass.
SERGA LAISVĖS 
SKAITYTOJAI

Anna Vilemaitis, kuri gy
vena 21 Ridge St., ir vėl tapo 
nuvežta į Cardinal Cushing 
Hospital, nes jos širdis yra 
silpna.

Aplankiau seną draugą Jo
seph Valančauska, kuris ran
das Regent Park Nursing 
Home. Radau gerai nusitei
kusį, nors jis yra virš 90 
metų. Turi gerą atmintį. 
Skundės, kad jo niekas neap
lanko, išskyrus jo dukteris.

Vėlinu sergantiems gretai 
pastiprėti.

Sekantis LLD 6 kuopos 
susirinkimas įvyks rugp. 1 
dieną 2 vai. po pietų pas Ch. 
Ustapa namuose, 27 Cleve
land Ave. Jau gavau LLD 60 
metų almanachą. Nariai atei
kite atsiimti knygą.

Aprašyme 6 kuopos veiki
mo yra maža klaida: pažymė
ta, kad kuopa laiko savo susi
rinkimus' pirmininko S. Rai- 
nardo namuose, o turėjo būti 
pirmininko Ch. Ustapo na
muose.

Mūsų 6 kuopos gera drauge 
Ada White važiuoja Lietuvon 
aplankyti savo tėvų žemę 11 
rugp. su LLD grupe. Tai 
šiame susirinkime galėsime 
palinkėti jai laimingos kelio
nės ir sugrįžti laimingai.

Sek. S. Rainardas

Binghamton, N. Y.
IŠ LDS 6 KUOPOS 
SUSIRINKIMO

LDS 6 kuopos susirinkimas 
įvyko liepos 3 d. Nedaug 
narių atsilankė. Manėme, 
kad šiame susirinkime dau
giau narių dalyvaus.

Kuopos valdyba pateikė ra
portus, ir raportai priimti.

Serga penki mūsų kuopos 
nariai. L. Mainionienė randa
si ligoninėje. J. Kireilis dabar 
namie, yra po daktaro prie
žiūra. Leona Repces taipgi po 
daktaro priežiūra gydosi na
mie. Elena Vežienė randasi 
Sunny Side Nursing Home. 
Ona Wellus taipgi serga.

Buvo skaitytas LDS Nacio
nalinio Bowling Turnyro ko
miteto laiškas. Komitetas 
taipgi prisiuntė kuopai gražią 
dovaną turnyro atminčiai. 
Smagu buvo sužinoti, kad 
buvo geras turnyras. Mes 
linkime, kad būtų daugiau ir 
dar didesnių ir pasekminges- 
nių turnyrų.

Sekantis LDS 6 kuopos 
susirinkimas įvyks rugpiūčio 
7 d., 1 vai. popiet, toje 
pačioje vietoje. Prašome vi
sus kuopos narius dėti pa
stangas dalyvauti tame susi
rinkime. M. Lynu

dybos ir narių kooperavimo, 
gerai gyvuoja.

Šį kartą pagerbėme Mortą 
Garbinčius jos gimtadienio 
proga. Sudainavome jai 
“Happy Birthday” ir įteikėme 
dovanėlių.

Sekantis Klubo susirinki
mas įvyks rugpiūčio 12 dieną 
šioje pačioje svetainėje.

J. Petrus
Nuo Redakcijos: Atsiprašo

me, kad jūsų pasakojimo apie 
kongresmano Mottl darbuotę 
nepanaudojame. Kai kurios 
vietos mums neaiškios.

ĮVAIRENYBES

• Praėjusių metų pabaigoje 
vienas Vakarų Vokietijos 
žurnalas apklausė savo skai
tytojus, ką jie maną apie 
vyrų šukuoseną. Apklausos 
rezultatai parodė, kad didelė 
VFR vyrų dalis gręžiasi nuo 
ilgų šukuosenų. “Panašių i 
arklio karčivs plaukų laikai 
praėjo”, — skelbia žurnalas 
ir priduria: “Trumpi plaukai 
praktiškesni, žmogus trum
pai kirptais plaukais vyriš
kiau atrodė”.

Cleveland, Ohio
Clevelando Lietuvių Mote

rų Klubo susirinkimas įvyko 
liepos 8 dieną ICA svetainė-

• Nedidelio Vienos knygyno 
vitrinoje šalia taikiai guli dvi 
knygos: “Menas sukurti šei
mą” (5 šilingai) ir “Menas 
išlikti laisvam” (12 šilingų).

• Anglas Robert Murphy sa
vo testamente reikalavo, 
kad, jį laidojant, į atskirą 
karstą būtų sudėti visi ge-

je, 15901 St. Clair Ave. Susi- riausi Šekspyro kūriniai, 
rinko gražus būrelis draugių “Gyvas juos perskaityti netu- 
ir draugų pasisvečiuoti, pasi- j rėjau laiko”, — buvo paaiš- 
kalbėti, išgirsti raportus išginta. Robertas Murfis visą
veikimo ir paminėti “Onų 
dieną”. Nors mūsų eilės yra 
praretėjusios, bet ūpas vis 
tiek stiprus, moterys darbuo
jasi, triūsia, nepasiduoda se,- 
natvei. Pagirtina. Taip ir rei
kia.

Kas liečia vaišes, kurios 
sėka pp posėdžių, tai draugės 
susineša įvairiausių valgių, 
gėlėmis papuošia stalus ir 
laiką praleidžia malonioję at
mosferoje. Mūsų Moterų 
Klubas. A. Palton vadovybė
je, su pagalba darbščios vai-

gyvenimą dirbo Mančesterio 
bibliotekoje.

• “Sloga — pačių žmonių 
savitaiga!” — tvirtina ameri
kiečių mokslininkas profeso
rius Robert Hubi er. įrody
mui jis keliems šimtams sa
vanorių “narsuolių” davė 
pauostyti visiškai nepavojin
gų dujų, sakydamas, jog tai 
slogą sukeliantis virusas. Po 
kelių valandų 96 procentai 
pacientų pradėjo čiaudėti ir 
kosėti.

84-OJO GIMTADIENIO PROGA

SVEIKINAME

Petronellą Gasparienę
GRAND RAPIDS, MICH.

Ilgiausių metų mielai mamytei!

Dukros - RUTH BELL 
VOLGA MORREN 

ir jų šeimos

OREGON CITY, OREGON

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Antano Schultz-Šato
Jau praslinko sėptyneri metai nuo staigios ir 

netikėtos mirties mano mylimo vyro, kuris amžinu 
miegu užmigo 1969 m. lapkričio 22 d.

Nežiūrint, kad laikas bėga, padaryta mano širdyje 
skaudi žaizda nesumažėja.

Prisiminimui jo, skiriu jo mylimam laikraščiui 
“Laisvei” $100.'

DOROTHY SCHULTZ ŠATAS
Žmona

WATERTOWN, MASS.

Euphemia
Zwingelas [Grigaliunaitė]

Londonas. — Anglijoje ne
darbas vėl padidėjo. Šiandien 
bedarbiai jau sudaro 6.3 pro
cento visų darbo jėgų. Dar- 
biečių vyriausybė labai susi
rūpinusi.

mirė 1976 m. liepos 9 d.
Ji buvo mūsų veikėjos Nellie Grigaliūnas duktė. 

Nuoširdžiai prisimindami ją, reiškiame gilią užuojautą 
jos vyrui Antanui Zwingelui, giminėms ir visiems 
artimiesiems bei draugams.

E. Frement
A. Jalausky
B. Kieršis /
S. Rainard
P. Žakauskienė
O. Gritz

H. Bone
W. Bone
L. Plutienė
E. Repšienė
H. Zakonienė
V. Kvietkauskienė
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KANADOS ŽINIOS Nepaprastas susitikimas

Montrealo kronika
SERGA

Telnr/a K vietinskaitė, B. 
Kvietiųsko dukrelė, turėjo 
sunkią operaciją St. Mary 
ligoninėje.

Linkiu Telmai greit pa
sveikti.

L. Gudas sunkiai serga K. 
Viktorijos U zoninėje.

P. Vaupša, -ergą Montreal 
General ligoninėje.

R. Jurgštienė, netikėtai 
puolusi, susilaužė ranką.

Linkiu vi 'en»s greit pa
sveikti.
ATVYKO - IŠVYKO

P. Petrai! u na s atvyko iš 
Vokietijos a; kyti savo se
sutę Dangė1' ę. Viešėjo apie 
mėnesį laik Aplankė daug 
Kanados vivt ‘ą ir papasa
kojo apie p* uto karo skau
džius įvykiu

J. Jurgius išvyko į T. 
Lietuvą, liepos 15 d. su grupe 
turistų.

Linksni > viešnagės.
J. Petronytę (Notion) su 

vyru ir sūneliu aplankė ma
mytė ir giminės iš JAV.

R. Sparčienė išvyko į Vik
toriją, B. C., aplankyti gimi
nes ir pažįstamus.

Linksmos viešnagės.

SUGRĮŽO turistai
Teko kalbėti su kai kuriais 

turistais, kurie grižo iš T. 
Lietuvos. Tai Ed. Vilkis ir B. 
Kvietinskas, kurie buvo nu
vykę į svečius pirmą sykį po 
daugelio metų. Taipgi J. Pe
trauskas buvo pirmą sykį, o
M. Gudas jau trečią sykį. Šie 
du T. Lietuvoje išbuvo visą 
mėnesį laiko.

Jie yra labai patenkinti 
kelione ir T. Lietuvoje pasi-

Padėkos žodis
1976 metų liepos 2 dieną Toronte mirė mūsų mylimas dėdė 

Vincas Žilinskas. Daugelis torontiečių atlankė jį šermeninėj 
ir palydėjo į kapus. Už tai jiems reiškiame širdingą padėką. 
Dėkojame — taipgi už gėles, užuojautas. Labai dėkojam S. 
J. Kuisiam ir J. M. Mileriam ir kitiem, kurie paruošė 
užkandžius ir visus laidotuvių dalyvius pavaišino.

Mes visuomet ilgėsimės brangaus dėdės Vinco, kurs 
išsiskyrė iš mūsų tarpo visam laikui.

LILA BARAUSKAS SEMANS
Rochester, N. Y.

ELVIRA DAVIDOVICH
, > Toronto, Ont.

Iš kelionės Tarybų Lietuvon
Mano kelionė Tarybų Lie

tuvon buvo labai įdomi, ir 
viskas buvo gerai. Vienas da
lykas buvo nemalonus, tai 
kad oras buvo šaltas ir lietin
gas. Nieko nepadarysi: toks 
jau gamtos “surėdymas”.

Čia noriu trumpai pažymė
ti, ką aš mačiau ir patyriau 
Lietuvoje.

Pirmiausia, tai aš pasaky
siu, kad Lietuvos žmonės yra 
malonūs ir vaišingi. Mielai 
pavaišina. Stalai apkrauti vi
sokiais valgiais ir gėrimais, 
įvairiais gardumynais.

Man padarė gerą įspūdį 
mažiukai vaikučiai. Negali at
sidžiaugti, kaip jie gražiai 
išmokinti. 0 tas jų malonu
mas stebino mane. Viena 6 
metų amžiaus mergaitė taip 
gražiai padainavo, kad malo
nu buvo paklausyti.

Kitas dalykas, tai Lietuvo
je nematysi vaikų, kaip pas 
mus, besistumdančių gatvėse 
ir visaip išdykaujančių.

Lietuvoje gatvės švarios. 
Nėra gatvėse primėtyta viso
kių daiktų, kaip pas mus.

Lietuvos žmonės gražiai 
apsirengę, gražūs jų drabu
žiai. Noriu pasakyti, kad jų 
drabužiai yra geresni, gra
žesni ir stipresni, negu pas 
mus. Gal jie neturi tiek daug, 
bet turi užtenkamai. Jų gy
venimas kasdien eina geryn 

keitimais. Pasimatė su gimi
nėmis, aplankė tėviškes ir 
džiaugiasi gražiu jų priėmi
mu. Visi sako: tai dar ne 
paskutinis sykis. Sveikatai 
leidžiant, dar vėl važiuosime.

Tikiu, kad gal kai kurie 
patys parašys keliones įspū
džius.

PAGERBĖ J. PETRAUSKĄ
Tik ką sugrįžusiam iš T. 

Lietuvos J. Petrauskui buvo 
pas P. J. Skripkus surengtas 
jo 70 gimtadienis. Komitetą 
sudarė jo draugai B. Šalčiū- 
nas, J. Braknis į St. Virbalas. 
Sukvietė pilną svetainę gimi
nių ir svečių.

B. Šalčiūnas,paaiškinęs ba
liaus priežastį, tuoj pakvie
tė vesti programą J. Vilkelį, 
kuris perskaitė gautas tele
gramas iš T. Lietuvos, nuo 
“Tėviškės” draugijos. Juozą 
sveikina Petronis, Kazakevi
čius, Karlonas. Taip pat iš 
Toronto Kanados L. L. D. 
Centro Komiteto vardu svei
kina J. Yla. Buvo išaukta 
daug kalbėtojų, kurie linkėjo 
jubiliatui geros laimės, svei
katos ir ilgo gyvenimo. Juo
zas buvo apdovanotas asme
niškomis ir nuo visų dalyvių' 
dovanomis. Jis papasakojo 
apie T. Lietuvą ir padėkojo 
visiems, kurie atsilankė.

Ilgiausių Metų. J-na

Išvažiavimas
Rugpiūčio 15 d; Montrealo 

Lietuvių Moterų Klubas Vek- 
tarienės farmoje rengia išva
žiavimą. Vieta labai graži ir 
visiems labai gerai žinoma. 
Prašome visus skaitlingai da
lyvauti. Galėsime linksmai 
laiką praleisti. Rengėjos 

(30-32)

ir geryn. Pa^ juos nėra be
darbių; visi dirba, ir darbų 
netrūksta. Ir darbininkų dar 
trūksta. Lietuvoje bendrai 
dirba vyrai ir moterys, lau
kuose ir įmonėse. Mačiau, 
kaip moterys dirba ant kelių 
sykiu su vyrais, taipgi, kaip 
sykiu dirba dirbtuvėse. Mo
terys gauna tokį pat atlygini
mą, kaip ir vyrai; netaip, 
kaip mūs moteris turi dirbti 
už mažesnį atlyginimą.

Man teko matyti rakandų 
dirbtuvę. Joj labai gera tvar
ka. Dirba 8 valandas į dieną. 
Kasdien ant didelės lentos 
užrašoma kiek daiktų pada
ryta į dieną. Darbininkai ir 
viršininkai bendrai kasdien 
atlaiko susirinkimus.

Lietuvoje žmonių gyveni
mas vis gerėja. Algos, pake
liamos, nereikia prašyti algų 
pakėlimo. Mary Lynn

»«••••••••••••••••••••
V. A. CLEAN UP SERVICE

New and used furniture — 

bric-a-brac

Bought and sold
Call after 5 P. M. - 843-3823

Vinnie — Ann

Fritz Efaw buvo vienas iš daugelio jaunų amerikiečių, 
kurie buvo priešingi Vietnamo karui ir atsisakė jame 
dalyvauti. Už tai jie buvo persekiojami^ baudžiami, kalina
mi. Fritz Efaw, kaip ir tūkstančiai kitų, turėjo apleisti savo 
gimtinę. Ir septynerius metus jis buvo ištremtas j užsienį.

Šis vaizdas New Yorke Kennedy aerodrome. Jis čia 
pribuvo dalyvauti, kaip alternatas, Demokratų partijos 
konvencijoje. Jį pasitiko ir karštai sveikino jo sesutė ir 
motina. Jis — didvyris!

Philadelphia, Pa.
ĮVAIRIOS naujienos

Prieš liepos 4-osios iškil
mes buvo daug kalbama, ra- 
šomaur įvairiais baubais vi
suomenė bauginama. Vietos 
valdininkų buvo net prašoma 
prezidento Fordo, kad atsiųs
tų 15,000 federalinės kariuo s 
menės palaikymui tvarkos.

Miesto pareigūnai atsisakė 
duoti pažangiųjų žmonių koa
licijai leidimą ruošti demon
straciją. Reikalas atsidūrė 
teisme. Teismas įsakė duoti 
leidimą, bet kad demonstra
cija būtų laikoma apie 9 blo
kus toliau nuo miesto centro.

Na, ir atėjo liepos 4-oja. 
Keleto tautybių ir rasių dido
kos jaunų žmonių grupės, 
virš 20,000, susibūrė į vieną 
minią, kuri ant Girard Ave. 
nusidriekė per penkis blokus. 
Visa eilė kalbėtojų miniai 
pasakė ugningas kalbas, nu- 
šviesdami darbo žmonių sun-. 
kią būklę.

Peticija su piliečių parašais 
dėl prašalinimo miesto majo
ro F. Rizzo atsidūrė į jo 
šalininkų rankas. Pasirodo, 
kad Mr. Rizzo miesto rotušė
je turi tvirtą,politinę mašiną.

Liepos 4 dieną Philadelphi- 
joje lankėsi Anglijos karalie
nė Elzbieta. Jinai buvo tikrai 
karalieniškai priimta prie Ci
ty Hali. Jai buvo patiestas 
ilgas raudonas kilimas. Sau
gumas buvo parūpintas ypa
tingai didelis. Per pusantro 
bloko nuo City Hali policija 
nieko arčiau neprileido.

O karalienė savo specialiai 
paruoštoje tai progai kalboje, 
tarp kito, pasakė, kad Angli
ja prarado savo kolonijas dėl 
to, kad jinai valdžioje neturė
jo geros vadovybės.

“Laisvės” Reporteris

Denpasar, Indonezija. — 
Praeitą savaitę ant garsiosios 
salos Bali įvyko žemės drebė
jimas. Nuo jo 440 žmonių 
žuvo, o sužeistų esą įki 3,000.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Joseph J. Garszva
Undertaker and Embalmer

HAVEN HILL FUNERAL HOME, INC.
104-38 Jamaica Ave., Richmond Hill, N. Y. 11418

* Telefonas: 846-1970

Waterbury, Conn.
L. L. D. 28 kuopos susirin

kimas įvyko birželio 23 d. pas 
Vaitonius po medžiu. Diena 
buvo graži ir tinkama dėl 
susirinkimo.

Narių atsilankė ne per dau
giausia. Susirinkimą atidarė 
ir pirmininkavo kuopos orga
nizatorė M. Ulozienė.

W. Dūda perskaitė proto
kolą iš praeito susirinkimo, 
kuris buvo priimtas. Po tam 
buvo Valdybos raportas. Or
ganizatorė pranešė, kad ji 
turi tris nares prirašyti prie 
kuopos ir perstatė Helan Ve- 
lykis, Marcella Laureckas ir 
Julia Stankevich. Ir visos 
buvo priimtos į kuopą. Finan
sų sekretorė M. Svinkūnienė 
išdavė finansinį raportą ir 
iždininkas W. Yokubonis su
tiko su raportu.

Buvo apsvarstyta draugi
jos bėgantieji reikalai. Nu
tarta ' surengti pietus spau
dos naudai. (Svetainė, 48 
Green St., jau yra paimta dėl 
rugsėjo 19 d. Apie programą 
bus pranešta vėliau spaudo
je.

Po susirinkimo turėjome ir 
užkandžių, kuriuos pagamino 
M. Ulozienė. M. Svinkūnienė 
buvo pagaminus žolaičių ar
batos. Jos abidvi jokio atlygi
nimo už valgius neėmė. Laiką 
praleidome labai gražiai ir 
linksmai, besišnekučiuodami 
po medžiu pas draugus M. ir 
J. Vaitonius.

Pradžioje liepos mėnesio 
gavome L. L. D. knygą už 
1975 metus “Šeši Dešimtme
čiai Pažangos Keliu”. Gavo
me tiktai 15 egzempliorių ir 
laukiame daugiau.

M. Svinkūnienė

New Yorkas. — Buvusi 
Socialistų Partija dabar vadi
nasi Socialdemokratų Parti
ja. Ji dabar oficialiai užgyrė 
Demokratų Partijos prezi
dentinius kandidatus Carter 
ir Mondale.

U Worcesteriečių 
pikniko

Iš New Yorko buvome nu
važiavę pas worcesteriecius į 
jų spaudos pikniką net trimis 
mašinomis. Ruth Bell su sū- 
num Eddie atvežė savo maši
na LDS Centro sekretorę 
Anne Yakštis ir solistę Ame
lia Young; Arturas Petriką 
atvyko su motina K. Petri- 
kiene; Onos Jozėnienės maši
noje buvome iš viso net penki
— Nelė^įy Povilas Ventai, 
Salomėja Narkėliūnaitė, Jo- 
zėnienė ir aš. Beje, iš Jersey 
valstijos buvo Mildred Stens- 
ler ir Viktoras Becker.

Piknikas buvo tikrai gyvas
— daug žmonių, visi gerai 
nusiteikę. Garbė Worcesterio 
LLD 11 kuopai už suruošimą 
pobūvio.

Programą vedė A. Kand- 
raška, iššaukdamas mane ir 
Povilą Ventą pakalbėti, o 
vėliau mūsų menininkai pui
kiai padainavo. Programą at
liko Irene ’Janulis, Amelia 
Young, Nelė Ventienė ir Vik
toras Becker, akompanuojant 
Mildred Stensler.

Aukomis ir prenumerato
mis surinkome apie $350. 
Vardai aukotojų bus paskelb
ti sekamam “Laisvės” nume
ryje. Prie rinkimo aukų man 
pagelbėjo Ona Jozėnienė ir 
Nelė Ventienė. Dėkoju joms.

Grįžtant į namus, mūsų 
mašina sustojo pas Irene ir 
Richard Janulius, kur ne tik 
gražiai pasikalbėjome, bet ir 
pernakvojome, o pirmadienio 
rytą, vykdami į namus, dar 
sustojome minutei — kitai 
pas Oną ir Čarlį Brazauskus, 
Berlin, Conn. Brazauskai — 
gražiai įsikūrę — jie Peter
son’s Motei savininkai.

Ieva Mizarienė

Middletown, N. J.
Liepos 15 d. mirė Rosalie 

Chuberkienė, sulaukusi 82 
metų amžiaus. Ji gyveno šia
me miestelyje, 4 Suffolk 
Lane, o mirė Riverview ligo

ninėje, Red Bank, N. J.
Chuberkienė gimė Lietuvo

je, į šią šalį atvyko 1911 
metais. Gyveno Ridgewood,
N. J., miestelyje, o vėliau 
Fair Lawn, N. J. Middle- 
towne ji išgyveno 19 metų. 
Jos vyras Charles mirė 1953 
metais.

Liko nuliūdime dvi dukros 
— Mildred Ostock, su kuria 
Chuberkienė gyveno, ir Do
ris Norton iš San Antonio, 
Texas. Taipgi liko šeši anūkai 
ir trys pro-anūkiai.

Mirė
Penktadienį, liepos 16 d., 

mirė Zigmas Kaulinis, palai
dotas pirmadienį.

Zigmą (Džimį) prisimena
me iš Central Brooklyno lai
kų, taip pat ir iš Maspetho, 
kai jis ten gyveno su tėvais. 
Tais laikais Zigmas buvo ga
na aktyvus Lyros Chore Mas- 
pethe, o pirm to — Darbinin
kų Chore Central Brooklyne.

Jo tėvai Jonas ir Nastė 
Kauliniai mirė prieš metus.

Ieva

BROOKLYN, N. Y.

LIŪDNAS PRIMINIMAS

Kostancija Karpavičienė
mirė 1974 m. liepos 26 d.

Jau dveji metai kai iš mūsų tarpo atsiskyrė ji. Mes 
jos labai pasiilgome ir niekados nepamiršime.

JONAS - vyras
OLGA — duktė, ir jos vyras

EDWARD — sūnus
RONALD — anūkas

Moterų klubo narėms
Niujorko Lietuvių Moterų Klubo vasarinis susirinkimas 

su vaišėmis įvyks sekmadienį, liepos 25 d., 1 vai., pas narę 
Onutę Babarskienę, 86-23 — 105th Street, Richmond Hill, 
New York.

Prašome visas nares tą dieną užfiksuoti savo mintyse, kad 
niekur kitur neapsiimtumet dalyvauti. Valdyba

Ligoninių darbininkų 
streikas baigtas

Septynias dienas nusitęsęs 
privatiškų ligoninių 37,000 
darbininkų streikas .New 
Yorke baigėsi praeitos savai-' 
tės pabaigoje. Pagaliau ir li
goninių savininkai sutiko pa- ■ 
siduoti arbitracijai.į Iš pat 
streiko pradžios unija siūlė 
ginčus pavesti sudarytai 
bendrai komisijai išspręsti, | 
bet savininkai priešinosi.

Darbininkai reikalauja, kad 
jų algos būtų pakeltos tiek, 
kiek yra pakilęs pragyveni- ' 
mas. Tam pritarė ir federali- ■ 
nis tarpininkas. Žmonėse su- j 
sidarė toks stiprus sentimen
tas prieš savininkus, kad pa
galiau jie turėjo nusileisti.

Dabar laukiama komisijos 
nuosprendžio.

Kolegija kaltinama 
naudojimu rasinės 
diskriminacijos

Dar 1974 metais New Yor
ko Kolegijos Afrikinis-Ame
rikinis Susivienijimas iškėlė 
kaltinimą prieš Jamaica kole
giją, kad jinai praktikuoja 
rasinę diskriminaciją, sam- i 
dant darbininkus bei tarnau-; 
tojus. Skundas įteiktas fede- 
raliniam Sveikatos, Apšvie- 
tos ir Gerovės Departamen
tui. Buvo užtikrinta, kad ta 
valdžios įstaiga praves tyri
nėjimą ir praneš rezultatu*.

Nuo to laiko jau prabėgo 
beveik dveji metai, bet joks 
tyrinėjimas nebuvo padary-. 
tas ir į skundą negautas joks 
atsakymas.

Vadinasi, ši aukštoji moky
kla laužo įstatymą, kuris 
draudžia vartoti rasinę dis
kriminaciją (prieš juoduosius 
ir kitas mažumas), bet val
džia jos nesudraudžia.

Minėtas Susivienijimas pa
reiškė, kad jis prieš šią mo
kyklą pradės naujus legališ- 
kus veiksmus.

Mokyklos vadovybė, žino- I 
ma, sakosi kad ji jokios rasi- i 
nės diskriminacijos neprakti
kuoja ir kad skundas yra 
nepagrįstas.

Baigė mokslą
Šiais 1976-tais metais bir

želio 30 dieną mano sūilaus 
chemijos profesoriaus Henry 
Yuškos sūnus., o mano anū
kas, Kenneth Yuška baigė 
mokslą, gaudamas chirurgo 
(orthopedic surgeon) laipsnį. 
Ir, žinoma, dabar jis darys 
ligoniams operacijas, juos gy
dys.

Jis per paskutiniuosius ket
verius metus mokėsi ir prak
tikavo Hershey General Hos
pital, Harrisburg mieste, 
Pennsylvanijos valstijoje.

Tai man linksma, kad aš I 
jau turiu savo šeimynoje du 
mokslininkus — sūnų ir anū- i 
ką! Jonas Juška

Laisvės
direktoriams

Pirmadienį, liepos 26 d. 
jvyks “Laisvės” Bendrovės 
direktorių posėdis, 2 vai. po 
pietų, Laisvės!salėje.

A. R., Sekretorė

What Americans say 
about their country?

According to magazine 
Newsweek, they say:

“I can see the rich getting 
richer and the poor getting 
poorer, and boy, would I like 
to see that change — how I 
don’t know”.

Mrs. Constance Bernier, 34, 
career housewife and moth

er, Somerville, Mass.
* * *

“You know that old Steph
en Decatur thing — ‘My 
country right or wrong’. 
That’s a lot of crap. My 
country right or wrong, but if 
it’s wrong, let’s set it right”.

Louis [Studs] Terkel, 63, 
writer, Chicago, Ill.

* * *
“You could argue that 

since the Civil War it’s been 
downhill”.

Eugene Genovese, 46, Chair
man of the History Depart

ment, University of Roches
ter.

* * *

“When it comes to black 
people in general, we are still 
treated as niggers.”

Virginia Evans, 40, welfare 
recipient, Washington, D.C.

Those are a few samples. 
To the person who says that 
she doesn’t know what to do 
about making things better 
the answer is — organize. 
Join organizations which ex
ist just for that reason — to 
make things better for all 
people. Use




