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A. BIMBA
Man atrodo, kad praėjęs 

birželis buvo trumpiausias 
mėnuo mano gyvenime. Kaip 
žinia, jį praleidžiau gimtąja- 
me krašte. Nesigailiu tai 
padaręs. Džiaugiuosiu, kad 
turėjau progą dar kartą 
pasimatyti su giminėmis, 
draugais ir bičiuliais, kurių 
radau visur, kur tik pasisu
kau. Nuoširdžiausiai dėkoju 
visiems už tuos šiltus, drau
giškus susitikimus.•

Kaip tik spėsiu truputį 
atsikvėpti, labai norėsiu ir 
pasistengsiu kai kuriais iš 
šios įdomios viešnagės įspū
džiais pasidalyti su mielai
siais “Laisvės” skaitytojais. 
Šiuo laiku rankos pilnos 
skubesnių, svarbesnių reika
lų. Staigi, netikėta mūsų 
brangaus draugo Gasiūno 
mirtis viską labai pasunkino 
ir darbų krūvį padidino. . .*

Tai, kas pasiekta per mūsų 
prezidento Nixono lankymąsi 
Tarybų Sąjungoje pagerini
mui tarp mūsų šalių santykių 
ir sustiprinimui pasaulinės 
taikos reikalo, mes galime 
tiktai karščiausiai pasveikin
ti. Tiesa, ne viskas gal 
pasiekta, ko daugelis geros 
valios žmonių troškome arba 
tikėjomės, bet pasiekta daug.

Kaip tik tomis dienomis 
man teko lankytis Vilniuje ir 
Maskvoje. Galiu užtikrinti, 
kad tarybinių žmonių susido
mėjimas prezidento lanky
mus! ir pasirašytomis naujo
mis sutartimis buvo labai, 
labai didelis. Nesigirdėjo nė 
vieno balso, smerkiančio pa
sitarimus ir sutartis.•

Žinoma, čia, pas mus, 
Amerikoje, tokių balsų ne
stinga. Bet jie ateina iš 
reakcinės kempės. Jie ateina 
iš tų, kurie norėtų, kad į 
Tarybų Sąjungos ir Jungtinių 
Valstijų santykius sugrįžtų 
šaltojo karo laikai. Baisiai 
nepatinka ir mūsų lietuviš
kiems reakcininkams. Jų 
spauda užpildyta pasipiktini
mais tomis derybomis ir 
sutartimis.

Ar tai reiškia, kad mes, 
pažangiečiai, jau nuo dabar 
už Nixoną galvą guldysime ir 
užsidarysime burną apie jo 
naminę priešliaudišką politi
ką, apie jo ryšius su korupci
ja valdžioje, arba pamiršime, 
kad jis tarptautinėje politiko
je tuos taikos reikalui palan
kius ir naudingus žygius daro 
savotiškais sumetimais, o ne 
grynai iš geros širdies? Nieko 
panašaus. Mūsų, kaip ir visų 
pažangiųjų Amerikos žmo
nių, nuomonės apie jo naminę 
politiką šis jo apsilankymas 
Tarybų Sąjungoje nepakeitė.

Londonas. Amalgameitų, 
inžinierių unijos konvencija, 
atstovaujanti arti pusantro 
milijono nariui nutarė raginti 
Anglijos darbiečių valdžią 
sutraukti visus ryšius su 
Gilės fašistų valdžia.

Sunki darbininkų 
ekonominė padėtis

Chicago. Šešių vaikų negrė 
motelis skundžiasi, kad jai 
pakelta 15 c. į valandą 
mokestis dabar nieko nereiš
kia, kai pragyvenimo kainos 
nesvietiškai pakilo. Tik tiek 
patenkinta, kad dar iš darbo 
nepaleidžia, kaip daugelis jos 
draugų jau neteko darbo.

Mainieriai jau ruošiasi 
streikui lapkričio 12 d. Jie 
sako, be kovos niekad nieko 
nelaimėjo. Tai ir dabar teks 
kovoti. Visur darbininkai ro
do nepasitenkinimą aukšto
mis pragyvenimo kainomis.

5 branduoliniai 
reaktoriai Iranul

Paryžius. Prancūzija pasi
rašė sutartį, kuri per 10 metų 
suteiks Iranui 5 branduoli
nius reaktorius daugiau bili
jono dolerių vertės.

Prancūzijos investmentai 
Irane siekia $4 bilijonus. 
Savo investmentais ji stovi 
pirmoje vietoje Irane.

Nori persvarstyti 
Kingo užmušima

Pietų Krikščionių Vadovy
bės konferencija reikalauja iš 
naujo persvarstyti Martin 
Luther Kingo užmušimą.

Užmušėjas Ray gavo 99 
metų kalėjimą. Bet manoma, 
kad tai ne vieno darbas. 
Kingo užmušimą persvar- 
stant gali paaiškėti, kad tai 
buvo platus suokalbis jį už
mušti.

Prekybos, mokslo 
konferencija

Maskva. Čia įvyko trečioji 
pasaulinė prekybos ir mokslo 
konferencija. Dalyvavo at
stovai iš daugiau kaip 30 
šalių. Aptarė Rytų ir Vakarų 
valstybių pramonės, ekono
mikos, mokslo ir technikos 
kooperavimo svarbą.

Leonidas Brežnevas, svei
kindamas konferenciją, pa
brėžė kooperacijos reikalą, 
kuris yra naudingas visai 
žmonijai, taikai ir progresui.

Užmušė 38 
mainierius

Londonas. Pietų Afrikos 
policija apšaudė juodųjų mai- 
nierių demonstraciją. Užmu
šė 38 mainierius, daugelį 
sužeidė.

Mainieriai kovojo prieš 
biaurią rasinę diskriminaciją 
kasyklose.

Baigti rasinę 
diskriminaciją

Bostonas. Federalinis tei
sėjas patvarkė, kad šio mies
to mokyklų sistemoje turi būt 
baigta rasinė diskriminacija.

Teisėjas pripažino, kad šia
me mieste dar tebėra sena 
mokyklose rasinė diskrimina
cija.-

Chicago. Moterų unijisčių 
konferencija nutarė suorga
nizuoti koaliciją šiame mieste 
kovai už moterų teises unijo
se ir darbuose.

•
San Francisco, Calif. Ligo

ninių slaugės, laimėjusios 
streiką, grįžo darban.

MMMMl

Staigiai, netikėtai liepos 2 dieną mirtis iš gyvąją tarpo išplėšė mūsą seną veikėją, 
“Laisvės” redaktorių ir LDS iždininką draugą Joną Gasiūną, einanti 81 metus amžiaus. 
Jonas mirė nuo širdies smūgio. Tiesa, prieš keletą metą jis turėjo širdies priepuoli, bet nuo 
jo sveikatą buvo gerai pataisęs ir paskui visą laiką dirbo redakcijoje.

Net dar ir tą pačią liepos 2 dieną jis visą dieną dirbo. Kadangi tai buvo šios vasaros bene 
karščiausia diena, tai po darbo valandą, jis ir jo žmona Valerija su Ilze ir Antanu Bimbais 
buvo nuvykę į pajūrį, [Rockaway] prie vandens valandą kitą pakvėpuoti tyru oru. Jonas 
atrodė gerai, buvo geroje nuotaikoje. Su žmona gerai pavaikščiojo ir vakarienę pavalgė 
restaurane.

Iš pajūrio visi keturi sugrįžo jau apie 9 valandą. Žmona nieko “nužiūrimo” pas Joną 
nepastebėjo, nors, girdi, dar pajūryje vieną kartą skundėsi, kad jis galvoje jaučią kažin 
kokį “sunkumą”.

Jau gerokai pramigus, apie 11 valandą, Valerija išgirdusi, kad jos Jonas sunkiai ir garsiai 
sudejavo. Nuėjus prie jo lovos pažiūrėti, kas jam atsitiko, rado jį jau be sąmonės. Tuoj 
iššaukta greitoji pagalba bandė atgaivinti. Pribuvo ir ambulancas ir skubiai nuvežė į 
Jamaica ligoninę, bet visos pastangos buvo veltui. Jonas jau buvo nustojęs kvėpuoti ant 
visados. . .

[Daugiau apie velionį ir iškilmingas laidotuves kituose puslapiuose].

Lietuvos literatūros ir meno 
dienos Rusijos Federacijoje
VILNIUS, liepos 3 d. (ka- 

blegrama). - Lietuvos spauda 
plačiai aprašo Rusijos Fede
racijoje vykstančias Lietuvos 
TSR literatūros ir meno 
dienas.

Liepos 2 d. Maskvoje, 
Kremliaus Suvažiavimų rū
muose, įvyko iškilmingas die
nų atidarymas, kuriame daly
vavo apie 5 tūkstančius 
maskviečių. Į atidarymo iš
kilmes atvyko Tarybų Sąjun
gos Centro Komiteto Politi
nio Biuro nariai ir kandidatai 
į narius bei CK sekretoriai. 
Taip pat dalyvavo Rusijos 
Federacijos vadovaujantys 
partiniai ir tarybiniai darbuo
tojai, kūrybinių sąjungų va
dovai.

Iškilmingame dienų atida
ryme taip pat dalyvavo Lie
tuvos Komunistų Partijos 
Centro Komiteto pirmasis 
sekretorius Petras Griškevi
čius ir oficiali delegacija, 
vadovaujama Lietuvos KP 
Centro Komiteto sekreto
riaus Antano Barkausko.

Svečius pasveikino ir palin
kėjo jiems maloniai praleisti 

dienas svetingoje Rusijos že
mėje kompozitorių sąjungos 
sekretorius Jurijus Svetlano
vas. Atsakomąjį žodį tarė 
Lenino premijos laureatas 
poetas Eduardas Mieželaitis.

Po to įvyko didelis trijų 
dalių koncertas, kuriame dai
navo televizijos ir radijo 
komiteto bei Kauno valstybi
niai chorai, Vilniaus mergai
čių choras Liepaitės. Griežė 
Lietuvos Valstybinės filhar
monijos simfoninis ir kameri
nis bei Trimito pučiamųjų 
orkestrai.

Susirinkusieji nuoširdžiai 
plojo Lietuvos Ansambliui, 
Lietuvos solistams - Nijolei 
Ambrazaitytei, Elvyrai Kor- 
nejevai, Virgilijui Noreikai, 
Vaclovui Daunorai, Eduardui 
Kaniavai.

Lietuvių ir rusų poetų 
eilėraščius skaitė Donatas 
Banionis, Arnas Rosenas, 
Nikolajus Trusovas.

Vakaro metu taip pat su 
dideliu pasisekimu koncerta
vo Trakų ir Alytaus rajonų 
kaimo kapelos, Alytaus rajo
no pagyvenusių žmonių šokių 

kolektyvas, Lietuvos teatrų, 
estradų artistai.

Lietuvos meno meistrai ir 
saviveiklininkai koncertavo 
visąsąjunginėje liaudies ūkio 
laimėjimų parodoje. Maskvos 
literatai susitiko su lietuvių 
poetais ir prozininkais, tri
juose Maskvos kino teatruose 
buvo demonstruojami lietu
viški kino filmai, veikė knygų 
paroda.

Pasisvečiavę Maskvoje, 
Lietuvos TSR Literatūros ir 
meno dienų dalyviai, pasida
liję į grupes, išvyko į kitus 
Rusijos Federacijos miestus - 
Gorkį, kur didžiojo karo 
metais burės “lietuviški tary
binės armijos junginiai, į 
Lenino gimtinę Uljanovosko 
miestą, į vieną galingiausių 
šalies pramonės centrų 
Sverdlovską. Jie taip pat 
pabuvojo Voroneže, kur Pir
mojo pasaulinio karo metais 
prisiglaudė pabėgėliai iš Lie
tuvos.

Delegacijos nariai, rašyto
jai, kompozitoriai, dailinin
kai, artistai susitiko su darbi
ninkais, kolūkiečiais, jauni
mu, kariais. Visuose mies
tuose veikė didelės lietuviškų 
knygų ir meno kūrinių paro
dos, skambėjo lietuviškos 
dainos. V. Petkevičienė
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Prezidentas Nixonas kalbėjo į
Tarybų Sąjungos ir pasaulio 
žmones apie derybas ir sutartis

MASKVA, liepos 2 d. - Po 
kelių dienų viešnagės Tarybų 
Sąjungoje ir pasitarimą su 
tarybine vadovybe bei pasi
rašymo net kelių svarbių 
sutartčių, prezidentui* Nixo- 
nui buvo duota proga per 
televiziją ir radiją kreiptis 
arba prabilti į Tarybų Sąjun
gos žmones. Aišku, kad jo 
šios istorinės kalbos taip pat 
klausėsi viso pasaulio žmo
nės.

Savo kalboje prezidentas 
pabrėžė, jog šis susitikimas 
su Tarybų Sąjungos Komu
nistų Partijos ir vyriausybės 
vadovybe yra trečias susitiki
mas. Pirmasis susitikimas 
įvyko 1972 metais.

“Per šiuos dvejus metus”, 
jis pasakė, “įvyko tiesiog 
dramatiška pakaita santy
kiuose tarp mūsų šalių. Po 
ilgo konfrontacijos laikotar
pio mes įžengėme derybų 
erą, ir dabar mes mokomės 
kooperavimo-bendradarbia- 
vimo.

Mes išsimokome ne tik kaip 
sumažinti karo pavojų, bet ir 
kaip pasiekti taiką. Tuo būdu 
mes padedame sukurti ne tik 
saugesnį, bet ir geresnį gyve
nimą abiejų šalių žmonėms”.

Toliau:
“Ypatingai svarbu tas, kad 

derybos buvo daug platesnės 
negu nesumažinimas ginkla
vimosi ir išvengimas karų ir 
^rizių. Mūsų pasiektos sutar
tys atidarė naujas kelius 
bendradarbiavimui visoje 
eilėje taikingų santykių”.

Prezidentas Nixonas savo

Laimėjo kovą
Washingtonas. Aukščiau

siasis teismas 6 balsais prieš 
3 nusprendė, kad federalinių 
tarnautojų unijos privalo tu
rėti žodžio, susirinkimų ir 
streikų teisę, kokią turi kitos 
unijos.

Už tą teisę kova ėjo per 
daug metų. Dabar ji laimėta.

500 piketavo
Čilės laivą
Alameda, Calif. Daugiau 

kaip 500 demonstratyviai pi
ketavo čia atplaukusį Čilės 
laivą “Esmeralda”.

Demonstrantai reikalavo 
paleisti iš kalėjimų politinius 
kalinius. Taip pat ragino 
Nixono administraciją nu
traukti paramą Gilės fašistų 
režimui.

Nuteistas karo 
priešas 5 metam

Chicago. Teisėjas Robson 
nuteisė Tom Smith kalėti 
penketą metų už atsisakymą 
užsiregistruoti militarinei 
tarnybai Vietnamo karo me
tu.

Iki teismo jis išbuvo kalė
jime 10 mėnesių. Visą laiką 
<jis kovojo prieš Vietnamo 
karą, aktyviai dalyvavo anti
karinėse demonstracijose, pi
ketuose.

Lynn, Mass. Apie 4,000 
elektros darbininkų sustrei
kavo, visą gamybą sulaikė. 

kalboje džiaugėsi, kad preky
ba tarp Jungtinių Valstijų ir 
Tarybų Sąjungos smarkiai 
plėtojasi, kad 1973 metais ji 
jau pasiekė beveik pusantro 
bilijono dolerių vertės. Bet 
jis vėl ir vėl grįžo prie taikos 
laimėjimo temos.

“Mes siekiame tokios tai
kos”, jis sako, “kuri reiškia 
daug daugiau negu baigimas 
karo. Mes siekiame taikos, 
kurioje kiekvienas vyras, 
kiekviena moteris, kiekvie
nas vaikas galėtų tikėtis 
turtingesnio ir pilnesnio gy
venimo”.

Apibūdinęs pasiektas ir 
pasirašytas įvairias sutartis, 

‘ prezidentas pasakė:
“Mūsų dvi tautos yra atsa

kingos prieš visą pasaulį. Ir 
todėl mes turime planuoti 
taip, kad busimosios kartos 
galėtų naudotis taikos vai
siais. Taikos, kurioje mūsų 
vaikai galėtų gyventi kaip 
broliai ir seserys, per okeaną 
ištiesdami vienas kitam ran
ką draugystėje”.

Reikia tik palinkėti, kad 
šioje kalboje prezidento. &-. 
reikšti sentimentai konkre
čiai įsikūnytų nuo dabar 
praktiškuose santykiuose 
tarp Jungtinių Valstijų ir 
Tarybų Sąjungos. Nėra jokia 
paslaptis, kad mūsų šalyje 
veikia galingos reakcinės jė
gos, kurios dėjo ir dės visas 
pastangas neleisti tiems san
tykiams klestėti, dėjo, deda 
ir dės visas pastangas sugra
žinti šaltojo karo laikus. . .

Minėjo penketo 
metų sukaktį

Paryžius. Pietų Vietnamo 
revoliucinės valdžios penk- 
metinė sukaktis čia buvo 
iškilmingai atžymėta. Daly
vavo tūkstančiai vietnamie
čių ir prancūzų iškilmėse.

Tūkstančiai vietnamiečių ir 
prancūzų per 5 valandas 
stebėjo filmą, kuris vaizdavo 
išsilaisvinusių vietnamiečių 
gyvenimą, jų kovas, kultūrinį 
gyvenimą. Klausėsi vietna
miečių dainų ir kitos muzi
kos.

Panaikino diplomatu 
kelionių ribavimą

Maskva. Tarybų Sąjunga 
panaikino užsienio diploma
tams kelionių ribavimą tary
binėje teritorijoje.

Manoma, kad ir Jungtinėse 
Valstijose bei kitose šalyse 
toks pat tarybiniams diplo
matams kelionių ribavimas 
bus panaikintas.

Pasmerkė Čilės 
juntą

Geneva. Tarptautinė Dar
bo organizacija pasmerkė Gi
lės fašistinį režimą, kuris 
slopina unijas, kalina unijis- 
tus, varžo žmonių laisvę.* • '

Bronxe sustreikavo 400 
autobusų vairuotojų, kurie 
perveža į dieną apie 30,000 
keleivių.
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Socialdemokratų troškimas
Jungtinių Valstijų socialdemokratai pareiškė nepasiten

kinimą Kissingeriu ir Nixonu, kurie nereikalauja politinių
pakaitų Tarybų Sąjungoje toje linkmėje, kad ji atsižadėtų 
socialistinės santvarkos ir pataptų kapitalistine.

Nixonui išvykstant į Tarybų Sąjungą, socialdemokratai
pareiškė, kad Nixono admfna^ti^cijai stoka “strategijos 
paveikti Tarybų Sąjungos vidaus politine^eigą” link 
kapitalistinės santvarkos. '

Jie pasisako už “Socialines, politines ir ekonomines 
reformas’’ Tarybų Sąjungoje. 0 tokios reformos, supranta
ma, būtų naudingos imperializmui įsigalėti socialistiniuose
kraštuose.

Jie nori tokios “demokratijos“ Tarybų Sąjungoje, kad 
socializmo priešai turėtų teises žodžio, spaudos ir 
susirinkimų, kad jie iš vidaus ardytų socialistinę santvarką.

Taip kaip nusigyveno nedidelė socialdemokratų grupė, 
kuri visuomeniniame judėjime mažai tereiškia. Jie tik iš 
dešinės padeda “kairiųjų” trockistų ir maojistų grupėms 
sukti antitarybinio šmeižto malūną.

Indėnų judėjimas
Jungtinių Valstijų indėnai turėjo visų genčių atstovų 

konferenciją Standing Rock rezervacijoje, Mobridge, So. 
Dakota. Joje dalyvavo 2,690 atstovų iš 94 genčių. Amerikos 
Indėnu, Judėjimas ją sušaukė.

Tai buvo labai svarbi ir kovinga konferencija, kurioje jie 
pasisakė visais galimais būdais kovoti už 1827 metais 
pasirašytų sutarčių su federaline valdžia pildymą. Bet nuo 
pasirašymo datos baltieji nuolatos sutartis laužė ir laužė, 
rezervacijų žemes užimdinėjo, indėnus vis varė į kalnuotas 
vietas, kur mažai kas auga.

Nors indėnai priešinosi, bet jie buvo mažumoje, prastai 
apsiginklavę. Tokiu būdu jie buvo nugalėti.

Istorinė indėnams skriauda padaryta. Dabar jie reikalauja 
laikytis sutarčių ir už skriaudas suteikti nukentėjusiems 
atlyginimą. Labai teisingi reikalavimai.

“Nuolatinis karas”
Izraelio naujasis premjeras pareiškė per radiją, kad 

Izraelis įeina į “nuolatinio karo“ gadynę ir pasiruošęs 
nugalėti teroristus.

Savo žodį premjeras Rabin tikrai ištęsi. Kariaudamas 
prieš palestiniečius teroristus, jis bombonešiais protarpiais 
bombarduoja Lebanono teritoriją, kurioje daugiausia yra 
apsigyvenę iš Izraelio pabėgę ar išvaryti palestiniečiai. 
Žūsta seneliai, moterys ir vaikai, kurie nieko bendro neturi 
su teroristais.

Matyt, Rabino administracija yra gerokai pasimokiusi iš 
Nixono administracijos, kuri nieko nesigailėjo civilinių 
žmonių Vietnamo kare. Amerikos lėktuvai daužė miestus, 
miestelius, išdegino kaimus, šimtus tūkstančių civilinių 
žmonių išžudė.

Bet mažytis Izraelis juk negali to padaryti su Lebanonu ir 
kitomis arabų šalimis. Rabino administracija gali tik 
suardyti visus taikos pasitarimus ir išprovokuoti karą 
Vidurio Rytuose. 0 nuo tokio karo gali žymiai nukentėti ir 
pats Izraelis.

Tat kam nykštukui pūstis, kaip tai varlei prieš jautį iki 
sprogimo? Geriau tartis su arabais ir palestiniečiais, taip pat 
pasitraukti iš visų užkariautų arabų žemių. Tuomet 
“pastovaus karo“ nereikės ir Izraelis ramiai gyvuos.

Militarinė sąjunga
Belgijos sostinėje Bruselyje įvyko Vakarų Europos 

valstybių, Kanados ir Jungtinių Valstijų militarinės 
sąjungos NATO susirinkimas. Vykdamas į Maskvą, Nixonas 
užsuko į Bruselį ir dalyvavo tame susirinkime.

NATO valstybių kai kurie atstovai susirūpinusiai 
klausinėjo Nixono, kokias nuolaidas jis galįs padaryti 
Brežnevui Maskvoje. Nixonas jiems pabrėžtinai pareiškė, 
kad jis nedarys tokių koncesijų ar sutarčių, kurios NATO 
valstybėms būtų žalingos. Jis viską darysiąs, kad 
imperialistinis vilkas pasiliktų sotus.

Bet nei jis, nei kiti NATO vadovai nenorėjo atidaryti 
diskusijų, kaip likviduoti visas pasaulyje militarinės 
sąjungas, kartu ir Varšuvos militarinį paktą. Tarybų 
Sąjunga seniai kviečia tą klausimą svarstyti. Ji nurodo: kol 
militarinės sąjungos gyvuos ir militarinės jėgos bus 
didinamos, ginklai tobulinami, pasaulyje taikos tikrai 
nebus. Imperializmas turi būt pažabotas.

Jaunimo problemos
Prancūzijos komunistinio jaunimo judėjimo nacionalinio 

biuro narys Žanas Polis Manjonas pasakė:
“Prancūzijos vaikinai ir merginos žengia į gyvenimą baigę 

mokyklą, neturėdami profesionalaus pasiruošimo. Geriausiu 
atveju jie įsitaiso į gamyklas vadinamaisiais specializuotais 
darbininkais, iš kurių daugelis papildo bedarbių armiją. 
Specializuotas darbininkas vos egzistuoja. Vakarykštis 
moksleivis gamykloje susiduria su žiauria kapitalistine 
eksploatacija. Neturėdamas profesijos, jis gauna skatikus. 
Įsigyti kvalifikaciją praktiškai neįmanoma. Protestuoti - 
vadinas, atsidurti už vartų“.

Kas pasakyta apie Prancūzijos jaunimo sunkią padėtį, tas 
tinka ir kitų kapitalistinių kraštų jaunimui, kuris nemažiau 
turi neišrištų problemų ir sunkumų.

LAISVĖ

Kas ką rašo ir sako
GAMYBOS KOKYBĖ
IR MOKSLAS

Šiuo laiku Tarybų Lietuvo
je labai daug dėmesio krei
piama į gerinimą gamybos 
kokybę. Svarbu ne tik duoti 
daug produkcijos, bet kad 
toji produkcija būtų aukštos 
kokybės. Šiose pastangose 
labai svarbų vaidmenį turi 
vaidinti mokslo pasiekimai ir 
laimėjimai.

Vilniaus dienraštis “Tiesa“ 
savo vedamąjį “Kokybės 
ženklas - įmonės garbė“ (birž. 
29 d.) baigia tokiais patari
mais gamybos vadams:

“Sėkmė žygyje už kokybės 
ženklą slypi ir glaudžioje 
gamybininkų bei mokslo įs
taigų atstovų sąjungoje. Pir
maujančių įmonių patyrimas 
rodo, kad mokslininkai suge
ba smarkiai pagelbėti ne tik 
naujos technikos įdiegimo 
srityje. Jų žodis daug lemia, 
kai kalbama apie tobulesnį 
darbo organizavimą, geres
nes parbo ^vietas, techninės 
kontrol£j>4,arnybų\ veiklą.

Vadinasi, kokybės ženklas 
pasiekiamas įmonėms, kur 
vystoma techninė pažanga, 
įdiegiami naujausi mokslo ir 
technikos laimėjimai, rūpina
masi gamybos efektyvumo, 
darbo našumo reikalais, 
neužmirštami socialistinio 
lenktyniavimo klausimai. Vi
sa tai slypi geresniame vidi
nių rezervų panaudojime - 
svarbioje magistralėje į ko
kybės ženklą“.

VĖJO MALŪNAI 
PEŠASI i

Šaltasis karas “vaduotojų” 
gretose ne tik nesiliauja, bet 
dar karštėja. Šį kartą už 
čiuprų susitikibo Stasys 
Barzdukas su menševikų 
laikraščio redaktoriumi Gu
delių. Barzdukas Gudeliui 
baisiai nusidėjo, kai jį pavadi
no “ponu Don Kichotu”. 
Gudelis stebisi, kaip Barzdu
kas turėjo drąsios jį taip 
skaudžiai užgauti. Todėl jam 
iš peties kerta:

“Barzdukas, kaip ir Sančio 
Panza, nori valdyti lietuvius. 
Tas noras valdyti yra toks 
didelis, kad nei jis, nei jo 
ginklanešiai nesivaržo jokio
mis priemonėmis. Jie skel
biasi pačiais protingiausiais. 
Politikoje jie nusimaną dau
giau, negu visos kitos lietu
viškos politinės partijos kar
tu sudėjus. Jie Naujienoms 
primeta donkichotizmą, bet 
nežino, kad užkariautų salų 
valdymas buvo galimas prieš 
400 metų ne šiandien. Jie 
nežino, kad joks gubernato
rius negali valdyti be gyven
tojų sutikimo. Jie neturi 
nuovokos,’kad laisvų lietuvių 
jie nevaldys be lietuvių suti
kimo. Amerikos lietuviai turi 
savo organizacijas, turi tų 
organizacijų junginius, turi 
aptartus darbo ir kovos pla
nus. Jeigu kas gubernato
rium bandys primesti Sančio 
Panzą, tegu ir patį geriausią, 
lietuviai kovos prieš primes
tąjį visomis jėgomis. Jie 
atkakliai gins jų pačių pasi
rinktą gubernatorių.

Mažos grupelės noras val
dyti Amerikos lietuvius yra 
konflikto pagrindas“. (“N.”, 
birž. 27 d.)

Bet lygiai to paties (mus, 
Amerikos lietuvius valdyti) 
juk siekia ir ponas Don 
Kichotas menševikų laikraš
čio redaktorius. Kodėl jam 
valia, o ponui Don Kichotui 
Barzdukui uždrausta? Mato
te, nėra jokios logikos.

Amerikos lietuviai, žino
ma, laimingi, kad kiaulės 
neturi ragų. Jei jos juos 
turėtų, iš tikųjų, būtų di
džiausia nelaimė. Nei Barz
dukas, nei Gudelis neturi 
“ragų”, todėl tas jų siekimas 
mus užvaldyti mums nepavo
jingas.

SMERKIA VALDŽIOS 
POLITIKĄ ČILĖS 
KLAUSIMU

Didlapis “N. Y. Times” 
(liepos 1 d.) atspausdino savo 
skaitytojo Haydee C. Seiger 
iš Ohio valstijos laišką, kuria
me smarkiai kritikuojama 
mūsų vyriausybės politika 
Giles klausimu. Pasirodo, kad 
prezidentas Nixonas reika
lauja iš Kongreso tuoj paskir
ti Čilės fašistinės diktatūros 
apginklavimui $20,500,000. 
Laiško autorius pastebi, kad 
Didžiosios Britanijos ir Šve
dijos valdžios yra sulaikiusios 
bet kokią kruvinajam Čilės 
režimui militarinę pagalbą, o 
tuo tarpu mūsų valdžia kaip 
tik priešingai - dar didina tą 
pagalbą.

RAGINA PILIEČIUS
Sveturgimiams Ginti Ko

miteto pirmininkas Dr. Paul 
Lehman savo atsišaukime į 
piliečius iškelia aikštėn fede
ralinės valdžios pareigūnų 
labai nežmonišką elgesį su 
pabėgėliais nuo fašistinio re
žimo iš Haiti. Pasirodo, kad 
keliems šimtams pabėgėlių 
neleidžiama čia apsigyventi ir 
įsidarbinti. O be darbo žmo
nės negali gyventi.

Pareigūnai teisinasi, kad 
būk jie tai daro dėl apsaugoji
mo Amerikos darbininkų in
teresų. Girdi, jeigu bus leista 
pabėgėliams dirbti, tai ma
žiau darbų bepaliks amerikie
čiams darbininkams. Betgi 
dr. Lehman nurodo, kad šis 
pasiteisinimas yra perdėm 
veidmainingas. Antai, jis sa
ko, kas mėnesis apie 2,000 
kubiečių pabėgėlių iš Ispani
jos yra pergabenami į Jungti
nes Valstijas ir aprūpinami 
darbu.
t Kodėl toks skirtumas? Da
lykas tame, kad iš Haiti 
pabėgėliai yra pažangūs žmo
nės, fašizmo priešai, tuo 
tarpu kubiečiai, pabėgę nuo 
socialistinės valdžios, daugu
moje yra konservatyvūs, ar
ba tiesiog pažangos priešai. 
Jų nusistatymas mūsų val
džiai patinka. Todėl jiems be 
jokių ceremonijų suteikiama 
politinė prieglauda.

JAU IR BIZNIERIAI 
GAUNA Į KAILĮ

Chicagos klerikalų laikraš
čiui jau sunkiai nusidėję yra 
ir Amerikos biznieriai, kam 
jie plečia prekybinius- santy
kius su Tarybų Sąjunga ir 
kitais socialistiniais kraštais. 
“Draugas“ (liepos 3 d.) dejuo- • » ja:

“Visa eilė Amerikos neap
dairių biznierių jau lankėsi 
Sovietų Sąjungoje ir ne tiktai 
pažadėjo, bet jau ir teikia 
jiems ekonominę paramą. 
1972 m. prez. R. Nixonas 
savo vizito Maskvoje metu 
pasirašė su Sovietais visą eilę 
ekonominių ir kitokių susita
rimų. Tokių susitarimų pasi
rašymas tęsiamas ir dabarti
nio vizito metu. Viena tiktai 
Occidental Petroleum bend
rovė pasirašė su Sovietais 5 
sutartis 20 bilijonų sumai. 
Prez. R. Nixonas ir kiti 
Amerikos politikai su ekono
mistais šioms sutartims pri
taria“.

Vaizduoja Pietų 
Vietnamo kalėjimus

Washingtonas. Naujosios 
Anglijos kovotojai už taiką ir 
laisvę pastatė pavyzdingus 
“tigro narvelių“ kalėjimus, 
kokie yra Pietų Vietname, 
kuriuose kankinama daugiau 
nei 100,000 politinių kalinių.

Kovotojų i piketas protes
tuoja prieš, Nixono admini
stracijos paramą pustrečio 
bilijono dolerių diktatoriui 
Thieu. Reikalauja sulaikyti 
visokią jam paramą.
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AMERIKOS LIETUVIAI VILNIAUS DIENRAŠČIO
"TIESA” REDAKCIJOJE

Iš gairės į dešinę - A. Šmigelskienė, V. Bekeris, 1. Litvinaitė, Arthuras Petriką, M. Sten- 
slerienė, A. Bimba, A. Laurinčiukas, A. Strumskis, I. Bimbienė, J. Karosas, M. Railienė, 
V. Raila. .

Netekus drg. Jono Gasiūno
[Iš kalbos išlydint velionį į kapines]

Draugo Jono Gasiūno staigi mirtis pritrenkė mus visus, 
kurie jį pažinome ir su kuriuo daug daug metų dalyvavome 
bendrose kovose už visai žmonijai šviesesnį rytojų. 
Netekome puikaus, malonaus draugo, drąsaus, nuoširdaus 
veikėjo, savo įsitikinimuose nepalūžusio net pačiose 
aštriausiose audrose.

Drg. Jono Gasiūno nuopelnai mūsų darbininkiškam 
judėjimui yra labai dideli. Jis visą savo subrendusį 
gyvenimą pašventė ir atidavė tam judėjimui. Per visą savo 
ilgą gyvenimą kitokių interesų jis neturėjo.

Jono mirtis didelis nuostolis man ir asmeniškai, nes 
netekau draugo, su kuriuo draugystė užsimezgė ankstyvose 
vaikystės dienose Lietuvoje, rodos, 1905 metais,, kai mudu 

■lankėme tą pačią pradinę Panemunėlio mokyklą, su kuriuo 
ne tik visuomeninėje veikloje, bet ir asmeniški ryšiai 
nebuvo nutrūkę nė vienai dienai per visą mūsų gyvenimą. 
Jo nebėra. . . Koks smūgis, koks nuostolis. . .

Sunku bus mums be Jono apsieiti. Likusiems draugams ir 
draugėms tenka dar kiečiau suglausti savo gretas, dar 
energingiau darbuotis; dar daugiau aukotis, kad mūsų 
organizacijos, kurių visų labai veikliu nariu ir darbuotoju jis 
buvo, kad ypač “Laisvė“, kuriai jis tiek davė savo talentinga 
žurnalistine plunksna ir rūpinimuisi, kad ji išeitų, toliau 
gyvuotų.

Žinau, kad tokie jo paskutiniai linkėjimai būtų buvę mums 
visiems, jeigu jis būtų galėjęs, prieš užmerksiant akis ant 
visados, juos mums žodžiu išreikšti. A. Bimba

Pažangioji užsienio lietuvių 
visuomenė patyrę dar vieną 
skaudų nuostolį: 1974 m. 
liepos 2 d. Niujorke mirė 
Jonas Gasiūnas, vienas la
biausiai nusipelniusių pažan
gių JAV lietuvių veikėjų ir 
spaudos darbuotojų.

Jonas Gasiūnas gimė 1893 
metų birželio 10 d. Uvainių 
kaime, o vaikystę praleido 
Grigiškių kaimelyje (Rokiš
kio rajonas, Panemunėlio 
apylinkė) valstiečio šeimoje. 
Panemunėlyje baigė pradžios 
mokslą.

1913 metais J. Gasiūnas 
paliko gimtąjį kraštą ir išvy
ko į Jungtines Amerikos 
Valstijas. Čia jis dirbo fabri
ke, įsigijo kirpėjo specialybę. 
Apie dvejus metus jis gilino 
savo žinias vidurinėje moky
kloje. Pažangiai nusiteikę 
draugai paskatino jį įsijungti 
į darbininkišką veikimą.

Nuo 1915 metų J. Gasiūnas 
- pažangus JAV lietuvių 
veikėjas, savo atkaklumu, 
darbštumu ir sugebėjimais 
iškilęs iki vieno autoritetin
giausių pažangaus veikimo 
dalyvių, to veikimo vadovų. 

^<ai Spalio revoliucijos įtako
je dauguma lietuvių socialise 
tų sąjungos narių 1919 metais 
pasuko proletarinio interna
cionalizmo keliu, J. Gasiūnas' 
buvo jų tarpe. Už tai, kad 
organizavo bedarbius didžio
sios krizės laikmečiu, 1930 
metais Čikagoje jis buvo net 
5 kartus suimtas. i

1916 metais pradėjęs bend
radarbiauti socialistinėje 
spaudoje, J. Gasiūnas rašė 
“Kovoje”, “Žarijoje“, “Lais

vėje”. 1921-1931 metais jis 
dirbo Čikagos pažangiųjų lie
tuvių leidžiamos “Vilnies” 
redakcijoje. 1937 metais per
sikėlęs į Niujorką, J. Gasiū
nas ėmėsi redaguoti lietuvių 
darbininkų susivienijimo 
laikraštį “Tiesa“ (iki 1950 
metų). Daugelis jo gyvenimo 
metų susiję su Niujorko 
“Laisve”. Iki paskutinių savo 
gyvenimo dienų, nepaisyda
mas negalavimų ir senyvo 
amžiaus, rašė “Laisvei”, 
drauge su A. Bimba redaga
vo ją. Jo rašiniai, pasirašyti 
tikrąja pavarde, taip pat 
slapyvardžiais Grigiškis, Ga
vėnas, buvo skirti aktualiems 
JAV gyvenimo, pažangaus 
lietuvių veikimo, ryšių su 
socialistiniu tėvų kraštu klau
simams.

J. Gasiūnas daug nuveikė 
organizaciniame - visuomeni
niame pažangių užsienio lie
tuvių veikime. 1946 m. jis 
buvo išrinktas lietuvių darbi
ninkų susivienijimo preziden
tu. Šiai didžiausiai JAV lietu
vių pažangiai pašalpinei orga
nizacijai jis vadovavo net 
dvidešimt metų.

J. Gasiūną siejo glaudūs 
ryšiai su socialistine Lietuva, 
kurią jis aplankė tris kartus. 
1968 m. “Minties” leidykla 
Vilniuje išleido J. Gasiūno 
atsiminimų knygą “Mano de
šimtmečiai Amerikoje”.

J. Gasiūno vardas visiems 
laikams įrašytas į pažangaus 
užsienio lietuvių darbininkų 
judėjimo istoriją.

Grupė draugų 
Vilnius, “Tiesa”, 
1974 m. liepos 6 d.

Vandalizmas
Jungtinių Amerikos Valsti

jų vyriausybė ir įvairių įstai
gų vedėjai susirūpino vanda
lizmo besiplėtimu. Su kiek- 
vieneriais metais jis vis dau
giau plečiasi. Vandalizmo 
nuostoliai per metus jau 
viršija bilijoną dolerių. Dau
giausiai vandalizmas prapli- 
tęs tarpe jaunuolių, bet jau 
nelaisvi ir vaikai. Pereitais 
metais grupė vaikų Kaliforni
joje nusuko geležinkelio ieš
mus ir paleido kitais bėgiais 
su kuru traukinį.

Detroito mieste policija už- 
rekordavo 5,060 vandalizmo 
veiksmų, jų tarpe sužalojimą 
keleto galvijų zoologijos dar
že. Madison, Wis., mieste 
vandalai išdaužė mokyklų 
langus, kurių pataisymas at
sėjo $25,000. Wind Cave 
National Parke, S. Dakota 
valstijoje, vandalai labai 
daug nužudė įvairių gyvūnų 
zoologijos darže. New Yorko 
miesto parkuose vandalai per 
metus padarė $1,200,000 
nuostolių. Vien mokyklos vi
soje šalyje nuo vandalizmo 
turėjo $400,000,000 nuosto
lių.

Vandalai įveikia įvairius 
užrakinimus ir “alarmo” sig
nalus. Nuo jų nėra saugios 
mokyklos, krautuvės, bažny
čios, sinagogos ir kitokios 
įstaigos. Ir su kiekvieneriais 
metais vandalizmo žala didė
ja. Vien New Yorko mieste 
per metus ji padidėjo 21%. 
Nėra saugūs ir automobiliai, 
pastatyti gatvėje. Dažnai de- 
sėtkui jų išleidžia orą iš 
padangų, sudaužo langų stik
lus. New Yorko valstijoje 
policija užrekordavo per me
tus 6,700 automobilių “pagra
žinimų”.

New Yorke vandalai visaip 
išrašo požeminių traukinių 
stočių sienas, traukinių vago- 
nų'langus. Pirmiau transpor
to tvarkytojai dar bandė 
nuvalyti tuos “pagražini
mus”, bet dabar jau ranka 
numojo, nes vietoje nuvalytų 
atsiranda nauji dar- “gražės- •M m .

Miestų valdžios susirūpino, 
kad nuo vandalų labai nuken
čia parkų medeliai ir krūmai, 
bet kol kas nesuranda būdų 
kaip tam pastoti kelią.

D. M. Šolomskas

DIRBA 4 MILIJONAI
JAUNUOLIU

Washingtonas. Darbo de
partamentas skelbia, kad 
šiuo metų arti 4 milijonai 
jaunuolių tarp 16 ir 24 metų 
amžiaus dirba įvairiose JAV 
darbavietėse. Tai 500,000 
daugiau, negu 1973 m.

•
Ka iras. Tarybų Sąjunga 

sutiko padėti Egiptui apvaly-
Su-,/■(» k.malą.

i
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Tai vėliausia mūsų seno laisviečio Stepono Večkio 
nuotrauka su jo giminaičiais Žukevičiais Lietuvoje Makniū- 
nų kaime. Mudu su Kultūrinių ryšių su užsienio lietuviais 
komiteto darbuotoju Vyt. Kazakevičiumi jj aplankėme 
birželio 18 d., iš anksto jam nepranešę. Nors jo dešinė ranka 
tebėra suparalyžiuota, bet šiaip, kaip ir paprastai, jis atrodo 
labai gerai. Prašė jo vardu nuoširdžiai pasveikinti visus 
laisviečius.

Su giminaičiais jis tikisi jau šį rudenį persikelti gyventi į 
Druskininkus. Butas jiems jau esąs išskirtas. Mieste’ 
daugiau parankumų negu kaime. Ypač, girdi, žiemą kaime 
jo padėtyje esą neparanku gyventi.

Labai džiaugiuosi turėjęs progą su Steponu susitikti ir 
draugiškai pasikalbėti. A. B.

\

MARGAS SKILTIS PASKLAIDŽIUS

IŠ VISŲ PATRANKŲ...
Cikagiškės “Naujienos” 

pliekia į vargšę naująją PLB 
valdybą. Pliekia taip pasto
viai ir atkakliai, kad pabėgėlė 
bendruomenė būtų seniai jau 
sugriuvusi - jei tik joje būtų 
kas dar griauti. . .

Labiausiai naujienininkus 
ir jų duondavius altininkus į 
šunišką siutą varo tai, kas, 
atrodo, juos turėtų tik džiu
ginti, būtent - PLB vadų 
pasinešimas visų pirma “va
duoti” Lietuvą, o tik jau po to 
rūpintis kitais dalykais. Bet 
naujienininkų visiškai ne
džiugina ši talka “vadavimo” 
kromelyje, priešingai, jie 
dūksta ir isteriškai trypia 
kojomis:

“Išrinkus naują PLB valdy
bą ir išklausius jos pirminin
ko Br Nainio pareiškimus, 
kad pats pirmasis PLB tiks
las bus Lietuvos laisvinimas, 
o tik tolimesniais tikslais bus 
lietuvybės išeivijoj ir lietuvių 
kultūros ugdymas, daug kam 
kilo klausimas, ką turės 

' veikti Vlikas, kurio ligšiol 
pats pagrindinis ir vienintelis 
tikslas buvo Lietuvos laisvi
nimo bylos vedimas”.

Taigi Štai kuo susirūpino 
“Naujienos” - idant nelaimin
gasis Vlikas neliktų visiškai 
be darbo. Už to fasadinio 
“kilnaus” rūpesčio kyšo ir 
tikrojo naujienietiškojo, šuns 
uodega: kad neliktų be lėšų 
kasdieniniam pragyvenimui 
ir Vlikas, ir Altą, ir pačios 
“Naujienos”. 0, žinia, kai 
kyla pragyvenimo klausimas, 
tas laikraštukas jau moka 
kibti į gerklę konkurentams, 
nežiūrint, kas jie bebūtų ir 
kokias iltis patys beturėtų. 
Ilgus metus leidžiamas dėdės 
Šamo žemėje geltonlapis pui
kiai išmoko konkurencinės 
kovos, ir negaili jėgų PLB 
remiančiam marijonų “Drau- - 
gui” ne tik su žemėmis, bet ir 
su žymiai blogesne materija 
maišyti. . .

Tai tikrai tipiškas “veiks- 
niškos” kovos vaizdelis, labai 
ryškiai piešiantis jos daly
vius, jų “idealus”, parodantis 
žmones, kurie - tiek vieni, 
tiek antri (ir dar didelė 
daugybė kitų) pretenduoja 
atstovauti tautai, jos vardu, 

nors ir niekeno neprašomi, 
kalbėti.

Tikrai nedaug ko būtų 
verta ir tik pasigailėjimą 
keltų tauta, jei ji nors iš tolo 
būtų panaši į tokius savo 
“atstovus”! Jos laimei, taip 
nėra ir taip nebus: tauta, 
kaip ji įrodė prieš daugelį 
metų pasirinkdama dabartinį 
savo kelią, nebuvo, nėra ir 
žiebus reikalinga nei vlikinin- 
kų, nei altininkų, nei jokių 

’kitokių veikėjų. Tą, beje, 
puikiai supranta ir patys 
susirieję “atstovai”, tačiau 
rietenos nuo to nė kiek 
nemažesnės, - gyventi juk 
visiems reikia.

To lemtingo būtinumo 
spaudžiamos, “Naujienos” 
netgi rodo šiokį tokį mitru
mą, net ne vien kuolu, bet ir 
šakėmis kutena priešus. An
tai, buvo griebtasi netgi lyg 
tai pasakėčios, kurioje, kiek 
sukarikatūrinus bendruome- 
nininkų pavardes, gana aš
triai pasityčiojama iš jų. 
“Naujienų” Aldona Anyta 
sutinka skubiai bėgantį foto
grafą Gulbinaitį, kuris paaiš
kina laikinai apsistojęs pas 
prezidentą.

“—Pas kokį prezidentą?, — 
išpūčiau akis.

— Nugi, pas pasaulio pir
mininką (kalbama apie PLB 
pirmininką B. Nainį). Ar 
negirdėjai? — nekantriai aiš
kino Gulbinaitis, po ranka 
pasibrukęs didelę dėžę foto- 
filmų.

— Ką tu ten darai? — vis 
dar nesupratau savo bičiulio.

—. Ką darai? Ką darai? — 
Nugi, jis dirba, o aš fotogra
fuoju. Ar nematei “Drauge”? 
Per vieną vakarą 100 nuo
traukų nušvitinau. Dabar dės 
laikraštis porą mėnesių. Ir 
laikraščiui gerai, ir partijai 

mauda, o ir prezidentas pa
tenkintas, - kantriai aiškino 
Gulbinaitis”. . .

Visą šį vaizdelį yra verta 
persispausdinti jau vien dėl 
to, kad jis tikrai iš natūros 
pieštas, kad jis nepaprastai 
gerai tinka tiek “Draugui”, 
tiek “Dirvai”, tiek “Naujie
noms” bei visiems marga- 
plaukiams jų šeimininkams.

Vladas Mikšys

“Pas seniausią
Lietuvos archeologą

Tą dieną krapnojo smulkus 
lietus ir dar labiau atmerkė ir 
taip pažliugusią pavasario 
žemę. Karolis Mekas sukinė
josi Kauno senamiestyje, Ro
tušės aikštėje. Pasitelkus ga
lingą šių laikų techniką buvo 
atliekami aikštės planavimo 
darbai. Dirbama buvo spar
čiai, nes visą Kauno miesto 
visuomenė su nekantrumu 
laukė, kada bus baigta seno
sios rotušės - busimųjų san
tuokos rūmų - restauracija.

Todėl ir Karoliui Mekui, 
vyriausiajam Paminklų kon
servavimo instituto Kauno 
skyriaus archeologui, darbų 
buvo per akis. Lyginant 
žemės paviršių, giliai po 
žemių sluoksniu aptikta labai 
įdomūs ir reti statiniai: 
XVI—XVIII a. pastatų lieka
nos, mediniai gatvių grindi
niai, o įdomiausia - vaško 
lydymo krosnys - pirmoji 
vaško dirbtuvė Europoje.

Karolis Mekas vlegė nekan
trumu ir iš akių buvo galima 
išskaityti tą neapsakomą a- 
radimo džiaugsmą ir viltį 
atskleisti dar vieną mūsų 
tautos amatų vystymosi neži
nomą lapą, patikslinti duome
nis ir žinias apie vaško 
gamybą ir jo eksportą. Juk, 
kaip žinome, vaškas buvo 
viena iš pagrindinių senovės 
lietuvių prekių, vežtų į užsie
nį. Be vaško negalėjo išsi
versti metalų lydytojai ir 
amatininkai. Tyrinėti tokį 
svarbų ir retą paminklą gana 
sudėtinga, bet čia gelbėjo 
ilgametė patirtis ir archeolo
ginio darbo Kauno senamies
tyje praktika.

Garbingai nueitas kelias
Į Kauno senamiestį Karolis 

Mekas, dabar seniausias Lie
tuvos archeologas, atėjo 
prieš 40 metų, dar būdamas 
studentu. Jau tada daugumos 
istorikų ir archeologų, ieš
kančių senojo Kauno miesto 
pėdsakų, dėmesys nukrypo į 
Kauno pilį. Tada dar nežinota 
nieko apie senamiečio ribas, 
miesto atsiradimą ir evoliuci
ją. Karolis Mekas, vadovau
jamas Universiteto profeso
riaus Volterio, pradėjo Kau
no senamiesčio tyrinėjimus. 
Bet nuodugniau tirti Kauno 
istoriją pradėta tik 1954 m., 
kai Karolis Mekas buvo pa
skirtas ekspedicijos, tirian
čios Kauno pilį, vadovu. 
Seniausius Kauno miesto 
pėdsakus archeologas aptiko 
pilies teritorijoj, 4 m gilumo
je.

Iš radinių paaiškėjo, kad 
čia didesnė žmonių bendruo
menė pastoviai gyveno nuo 
IV —V mūsų eros amžių. 
Todėl, teigia Karolis Mekas, 
ne vėliau kaip prieš 1,500 
metų Nemuno ir Neries san
takoje buvusią gyvenvietę ir 
tenka laikyti Kauno miesto 
užuomazga. Apie ankstyvo
sios gyvenvietės dabartinio 
miesto teritorijoje buvimą 
liudija ir radiniai - Romos 
monetų lobis, aptiktas Kaune 
1959 m., Veršvų ir kituose 
Pakaunės kapinynuose suras
ti Romos imperijos laikų 
daiktai. O kad pilis pastatyta 
ne prie Nemuno, b arčiau 
Neries, rodo, kad prie Nemu
no, greičiausiai, jau tada 
buvęs prekybinis uostas.

Nauji atidengimai 
apie seną praeitį

Be to, tyrimų metu suras
tas barbakanas ir pirmosios 
mūrinės Kauno pilies sienų 
liekanos, įgalino patikslinti 
atskiras pilies ir miesto isto
rijos detales, tiksliau atlikti 
pilies sienų, bokštų ir aplin
kos tvarkymo bei konserva
vimo darbus.

Nuskubėjo metų virtinės. 
Karoliui Mekui per tą laiką 
teko dirbti įvairiose Lietuvos 
vietose. Jo rankos yra apčiu- 
pinėjusios vos ne kiekvieną 

J

Liškiavos, Trakų, Medinin
kų, Biržų /pilių akmenį, jo 
akys daug ką išskaitė Pane
munės pilies sienose, Apuo
lės ir Impilties piliakalniuose, 
ne vienas tyrinėjimų metu 
surastas eksponatas pagausi
no muziejų, ekspozicijas, jo 
moksliniai straipsniai svariai 
papildė gimtojo krašto istori
jos šaltinius.

Bet visą laiką Karolį Meką 
traukė Kaunas, jo istorija. 
Rotušės aikštės tyrinėjimai 
padėjo papildyti ir patikslinti 
senamiesčio istorijos etapus, 
padėjo pažinti viduramžių 
Kauno visuomenės kultūrą ir 
verslus. Tyrimų metu surasti 
kokliai, keramika, pastatų 
architektūrinės ir apdailos 
detalės, buities reikmenys ir 
kiti senoviški daiktai nukelia
vo į Paminklų konservavimo 
instituto Kauno skyriaus sau
gyklas, kurios yra Karolio 
Meko mokslinių tyrimų vieta..
Atsargumas su išvadomis

Jis neskuba skelbti naujų 
išvadų, kol pats gerai neįsiti
kina. Dešimtis kartų peržiū
rinėja radinius, piūvius, foto
nuotraukas. Daug skaito, ieš
ko analogijų. Ir visi, kurie 
nori Karolį Meką paskubinti, 
ragina skelbti tyrinėjimų me
džiagą, sulaukia to paties 
atsakymo:

— Reikia man pačiam viską 
iki smulkmenų išžiūrėti, rei
kia pačiam įsitikinti teiginių 
teisingumu ir tik tada pa
skelbti naujienas plačiajai 
visuomenei.

Nors gyvenimo kalendorius 
jau skaičiuoja 67-ąjį Karolio 
Meko rudenį, praeiviai vis 
dar jį sutinka senamiestyje. 
Čia jo namai, jo darbovietė, 
jo tyrinėjimų objektai. Ar 
pūga, ar lietus, šis žilstelėjęs, 
kiek palinkęs senukas vis tiek 
bus ten, kur driekiasi naujų 
komunikacijų trasa, statybų 
aikštelė, kur vyksta seno 
namo rekonstravimas, kur 
dirba paminklų konservav- 
vimo meistrai.

Tik dirba jis ne vienas. 
Savo ilgametę patirtį jis 
perteikia savo pagalbininkui, 
Vilniaus universiteto absol
ventui Algirdui Žalnieriui, 
kuris padeda seniausiajam 
Lietuvos archeologui tirti 
Kauno miesto istoriją, ieškoti 
senamiesčio molyje paslėptų 
žmonių gyvenimo ir veiklos 
pėdsakų. Abu jie, geri drau
gai ir bičiuliai, ieško atkakliai 

•ir kantriai.
Juozas M ARKELEVlClUS

Archeologas

Vaizdelis
Sužydo kaštanų alėjos, 
Pakvipo alyvų žiedais, 
Sodeliuos nuo vyšnių ir slyvų 
Pasnigo lapeliais baltais.

Berželiai vešliai sužaliavo, 
Prasiskleidė tulpių žiedai, 
Gegutė šlaite užkukavo, 
Pasigirs ir lakštučių balsai.

Malonu tėvynei gyventi 
Kartu su visais, tarp savų, 
Ir džiaugtis ir gamta gėrėtis, 
Norėčia, kad būtum ir tu.

K. Žakavičienė

Frontas
Man gyvenimas - 

begalinis frontas, 
kur dvi armijos 

atkakliai kovoji 
ir vien tas, kuris 

mirties nepabūgo, 
grįžta iš mūšio.

Pamirškite 
mano vardo garsą, 

prakeikite 
mano žingsnių aidą, 

jeigu žūtbūtinių 
kautynių lauką 

bailiai apleisiu!
J ALEKSYS CHURGINAS

TSRS liaudies artisto, kompozitoriaus ir dirigento Balio 
Dvariono vardas suteiktas Vilniaus pirmajai vaikų muzikos 
mokyklai. Ta proga mokykloje įvyko vakaras-koncertas.

NUOTRAUKOJE: kalba respublikos švietimo ministras
A. Rimkus. G. SVITOJAUS nuotrauka

Prieš metus jis paliko mus
V o

Prabėgo metai, kai 1973 
metų liepos 16 dieną mirė 
Ignas Urbonas, buvęs pažan
giųjų organizacijų narys ir 
veikėjas. Taip bėga metai, 
miršta žmonės ir retėja mūsų 
amžininkų gretos, bet gyve
nimas eina savo keliu. Kadai
se Pranas Pakalniškis, tarsi 
jausdamas savo mirtį (jis 
mirė 1965 metais), rašė eilė
raštį tiems, kurie pasilieka 
gyvenime. Poetas teisingai 
pataria:
Neskubėk gėlėm 

apvainikuot:
Už jas reik dirbt ir 

prakaituot;
Neverk, veng nemigo 

naktų — 
Miręs laimingesnis, negu tu.

Poetas pastebėjo: “Nekelk 
manęs aukščiau kitų”, bet 
reikia vertinti mirusių dar
bus, paliktus visuomenėje. 
Urbonas nepaliko pilniau api
brėžtos savo biografijos, ta
čiau turime keletą jo užrašy
tų fragmentų, kurie nušvie
čia jauno Urbono, kaip tikin
čio kataliko kelią į klasiniai 
sąmoningą, kovojantį Urbo
ną. Jis gimė ir augo Lietuvo
je, Linkavos apylinkėje - 
vargingų kumečių šeimoje. 
Savo ir tėvų gyvenimu Ignas 
didžiuodavosi, pabrėždamas, 
kad jis priklauso didžiajai 
proletariato klasei. Jis saky
davo: “Aš kumečio sūnus. Jo 
tėvas buvo beraštis, tačiau 
Ignukui ir jo dviem broliam 
(Juozui ir Jonui) davė pradi
nės mokyklos mokslą. Žino
ma, Ignas ir jo broliai toliau 
nuo Linkavos pradinės ne
nuėjo, nes reikėjo patiems 
užsidirbti duoną.

Lietuvoje per 20 metų 
(1893-19Į3) Ignas Urbonas, 
nuo pat vaikystės, išbandė 
darbininko dalią įvairiuose 
darbuose. Žinoma, pirmiau
sia jis buvo piemenukas, 
paskui berniukas, artojas ir 
net vežikas Rygoje. Tuo 
metu jaunas Ignas, dar nesu
prasdamas klasinės kovos, 
bet žmogišku natūraliu tiesos 
instinktu kovojo prieš poną 
sk’ '^ėją, kuris krovė per- 
sunKi«e darbo naštą, ant Igno 
pečių. Už nepaklusnumą savo 
ponui, jis netekdavo darbo, 
Ignui ir tėvui vis reikėdavo 
ieškoti naujos vietos, naujo 
darbo. Vadinasi, pačioje jau
natvėje Igno Urbono sieloje 
prigijo kovingas charakteris. 
Vėliau jis tapo sąmoningu 
darbo klasės kovotoju.

Darbo ir laimės ieškoti 
Ignas Urbonas atvyko į JAV 
1913 metais - 20 metų vaiki
nas. Jis prisimena, kad į 
Ameriką “atvykau dar su 
visu gero kataliko bagažu”. 
Amerikoje naują gyvenimą 
Urbonas pradėjo Rochestery- 
je, N. Y. valstijoje, pas 
“bedievį” pusbrolį. Jis rašo 
atsiminimuose, kad netekęs 
darbo: “meldžiausi į panelę 
švenčiausią”, bet maldos dar
bo nedavė. Darbą jis gavo 
per žmogų, kuris netiki. 
Tokie susitikimai darbe ir 
visuomenės gyvenime, skati

no Igną ir kitus atsikratyti 
nuo religinių prietarų.

Urbonas laimės ieškojo 
įvairiuose miestuose ir dar
buose. Jis paliko pėdas N. Y., 
N. J., Ohio, Mich, ir Kalifor
nijos valstijose. Pirmojo pa
saulinio karo metu jis ilgokai 
apsistojo Newarke, N. J. Čia 
Ignas jau rado susikūrusią 
pažangių lietuvių koloniją. 
Tuo metu buvo ruošiamos 
prakalbos, veikė LSS kuopa, 
vyko savišvietos vakarai, 
dainavo “Sietyno” choras. 
Čia Urbonas įsijungė į sąmo
ningą socialistinę veiklą. Jis 
rašo: “Išklausęs Jukelio anti
karinę prakalbą, tą dieną 
stojau į LSS kuopą ir jos 
veiklą”.

Ypatingai Urbonas pamilo 
meninę-kultūrinę saviveiklą. 
Jis dainavo “Sietyno” chore, 
vaidino jo statomose opere
tėse ir dramose. Jis atliko 
roles veikaluose “Du broliai”, 
“Kryžius” ir kituose. Tuo 
metu Amerikos Socialistų 
partijoje, taip ir LSS vyko 
ideologinė kova prieš impe
rialistinį karą. Kiek vėliau 
atėjo Spalio socialistinė revo
liucija, kuri dar aiškiau su
tvirtino socialistinės ideologi
jos pozicijas. Urbonas tvirtai 
stovėjo eilėse tų, kurie gynė 
socialistinės revoliucijos pozi
cijas.

Išbandęs įvairius darbus 
industrijos įmonėse, Ignas 
Urbonas pasirinko kirpėjo 
amatą, kuriame dirbo iki 
mirties. Sulaukęs pensininko 
amžiaus, 1960 metais Ignas 
Urbonas įsikūrė Miamyje. 
Tuo laiku organizavome pa
žangiečių Socialį Lietuvių 
Klubą, buvo statoma nuosava 
svetainė. Urbonas ir jo gyve
nimo draugė A. Bečienė 
įsijungė į LLD kuopos ir 
Socialio klubo veiklą. Urbo
nas veikė Klubo komisijose ir 
valdyboje. Jis per du metus 
buvo renkamas LSK finansų 
sekretorium ir į kitas parei
gas. Taip pat jis daug gelbėjo 
ir prie namo remonto. Kartą

Stiebias Pilko Granito Karys
Stiebias karys iš pilko granito, 
Veide jo kančia sustingus matyti. 
Mergaitė paminklo papėdėje deda 
Žibutę, kurią jau pražydusią rado.

Ateina porelė štai įsimylėjus, . .
Jų draugystė stiprėja, jiems čia atėjus. . .
Su ųuometu nuotaką čia pamatysi, 
Gyvenimo draugą šalia jos išvysi. . .

Jau kario kaulai sudulo, pradingo, 
Bet šviečia visiems mirtis jo didinga! 
Atrodo, karys jis ne paprasta buvo,
O Prometėjas, kurs, laisvę nešdamas, žuvo. . .

Ir jauni, ir seni sustoja papėdėj:
Tasai, kas paklydo, pajunta čia gėdą. . . 
Kiti taria padėką, galvas nulenkę, — 
Iškovota jo laisve visiems džiaugtis tenka.

i
Slinks metai po metų - šio pilko granito 
Žmonės vis eis ir eis čia lankyti. . .
Kančia rūsčiam kario veide sustingus, 
Primins kiekvienam siekius jo didingus.

J. SUBAČIUS

Ignas net buvo susižeidęs 
LSK darbe.

Urbonas ir jo draugė Apa- 
lionija visuomet domėjosi Ta
rybų Lietuvos ekonomine ir 
kultūrine pažanga. Jis skaitė 
tarybinius žurnalus ir laik
raščius. Urbonas vienu tarpu 
net buvo pakėlęs sparnus 
grįžti ir visą laiką gyventi 
Tarybų Lietuvon. Tačiau tas 
planas nebuvo realizuotas. 
Paskutinį kartą Ignas Urbo
nas ir jo draugė Bečienė 
lankėsi Tarybų Lietuvoje 
1970 metais. Jie grįžę į 
Miami, buvo patenkinti di
dinga socializmo pažanga Ta
rybų Lietuvoje.

Žinoma, artėjant 80-tam 
gimtadieniui, Urbonas jau 
per keletą metų nesijautė 
taip jaunatviškai aktyvus. 
Veikloje buvo jautrus, ne
kantrus melui, organizaci
niam palaidumui. Visuomeni
nėje veikloje jis reikalavo 
principinės atsakomybės.-

Baltijos vandenys 
turi būti švarūs

KOPENHAGA TASSo ko- 
resp. V. Petrovas praneša:

Baltijos jūra - bendras jos 
skalaujamų šalių turtas. Jos 
vandenyse kasmet sugauna
ma daug žuvies.

Pastaruoju metu Pabaltijo 
šalyse vis dažniau skamba 
būkštavimai ryšium su tuo, 
kad ši jūra sparčiai užteršia
ma pramonės atliekomis ir 
sekinami jos žuvų ištekliai.

Neseniai Helsinkyje septy
nios Pabaltijo valstybės - 
TSRS, VDR, Lenkija, Švedi
ja, Danija, Suomija ir VFR 
pasirašė konvenciją dėl Balti
jos jūros rajono vandenų 
apsaugos. Danijos visuomenė 
plačiai parėmė šią konvenci
ją.

Po konvencijos sudarymo 
Danija ir Švedija pasirašė 
papildomą susitarimą dėl 
priemonių, kurių tikslas už
kirsti kelią Eresuno sąsiaurio 
vandenų užteršimui. Susita
rimas numato 1974 — 1979 
metų laikotarpiu žymiai su
mažinti žalingų pramonės at
liekų išleidimą į šį sąsiaurį.

Danijos demokratinė vi
suomenė pabrėžia, kad ple
čiamas bendradarbiavimas 
kovos prieš aplinkos užterši
mą klausimais padeda ne tik 
užkirsti kelią Baltijos jūros 
vandenų užteršimui, net ir 
stiprinti Pabaltijo šalių savi
tarpio supratimą ir paversti 
Baltijos jūrą taikos jūra.

•

□ Bene trumpiausia pa
saulyje upė Repruga netoli 
Gagrų išteka ir už divdešim- 
ties metrų įteka į 'Juodąją 
jūrą.

•

□ Šokio maratoną laimėjo 
prancūzas Merkjė. Su part
nere jis šoko 97 valandas, 14 
minučių ir 19 sekundžių. 
Deja, prizo - 2,000 frankų - 
neatsiėmė: jam plyšo širdis.
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ri praei\ ;s mistoja Šilutėje, 
Liepų gatvėje. prie namo, 
kuriame gyvena vienas se
niausiu miesto gyventoju, 
didelis sodininkystės entu
ziastas Liudas Juraška. Vie
na iš jo aklimatizuotu japo
niškųjų magnolijų, kurios 
aukštis siekia beveik 9 met
rus, šiemet pražydo balan
džio 10 diena.

L. Juraškos straipsnį apie 
mag n oi i j ų akli mat iza v i 1114 
Lietuvoje praėjusį pavasarį 
išspausdino sąjunginis žurna 
las ‘ ( vet ovodstvo '. Nuo to 
laiko i Šilute plaukia laiškai iš 
įvairiu šalies vietų Baltam 
sijos, Latvijos, Estijos, Ek 
rainos, Moldavijos, Kazach 
stano, Uzbekijos. . . Dauge 
lyje tu laišku pasakojama, 
kad Šilutės sodinukai pu i 
kiaušiai prigijo. L. Juraška 
neseniai gavo laišku ir iš 
Vladivostoko.

Tass photo via UPI

Du tarybiniai kosmonautai erdvėlaiviu sėkmingai pasiekė 
pirmiau paleistą Į erdvę stoti ir su jaįsusijungė. Stotyje yra 
įrengta laboratorija, kurioje jie alliks įvairias erdvėje 
studijas.

Kaip žinia, 1971 metais panašus žygis baigėse tragedija, 
nes trys kosmonautai žuvo grįždami į žemę. Visas pasaulis 
nuoširdžiausiai linki, kad šie tarybiniai kosmonautai Yuri 
Artyukhin ir Pavel Popovich - sėkmingai atlikų paskirtą 
misiją ir laimingi sugrįžtų į žemę.

Bangkokas. Tailando val
džiai reikalaujant, Jungtinės 
Valstijos sutiko šiemet užda
ryti dvi militarines bazes 
Tailande.

27.000 karių ir apie 400 
lėktuvų bus ištraukti iš Tai
lando. Bet dar daug ten 
amerikiečių pasiliks.

•
Newark, N. J. Federalinis 

ii eismas apkaltino tėvą ir 
I sūnų už laiškais išvyliojimą 
I apgav ingu būdu iš daugiau 
nei 100.000 amerikiečių $1.6 
milijono.

Jeruzalė. Izraelio Korriu- 
I nistų partija griežtai smerkia 
Izraelio lėktuvais bombarda
vimą Lebanono teritorijos, 
kaip provokacijos naujam ka
rui Vidurio Rytuose.

New Delhis. Indijos Komu
nistu partija 1973 metais 
gavo daugiau kaip 100,000 
naujų narių. Partija dabar 

j turi apie 360,000 nariu.

P AGI RBTI SPAUDOS 
PLATINTOJAI

RASEINIAI. Rajone laik
raščius ir žurnalus platina 
apie 800 žmonių. Kiekvienam 
1,000 gyventoju jie užprenu
meravo beveik po 1,500 eg
zempliorių leidinių.

Spaudos platintojo dienos 
■ proga apžvelgti nuveikto dar- 
I bo rezultatai, aptarti uždavi
niai. Aktyviausi spaudos pla
tintojai apdovanoti Garbės 
raštais, dovanėlėmis.

KALTINA UŽMUŠIMU 
27 JAUNUOLIŲ

AssoclHed PrMi
Elmer Wayne Henley Jr.

San Antonio, Texas. Elmer 
Wayne Henley teisme kalti
namas nužudymu 27 nepilna
mečių jaunuoliu 1970 m.

Homoseksualų (lytinių iš
krypėlių) kankinimo ratelyje 
jis nužudęs mažiausia 6 jau
nuolius, o jo bičiuliai - 21. 
Manoma, kur nors yra daug 
nužudytų ir palaidotų.

Vilniuje, prie geležinkelio stoties, pastatyta nauja modemiškai įrengta autobusų stotis. 
Drauge su geležinkelių mazgu, netoliese esančiais astuonių aukštų taksi garažu bei 
aerouostu, ji sudaro vieningą Lietuvos sostinės keleivinio susisiekimo kompleksą.

Iš naujosios stoties kasdien iškeliauja daugiau kaip 20,000 žmonių, o atvykstančių ir 
išvykstančių autobusų skaičius viršija tuk stantį. M. KURAIČIO nuotrauka

So. Boston, Mass,
Mitingas ir aukos

Birželio 24 d. Lietuvių 
Piliečių Klubo salėje, 318 
Broadway, pirmą vai. dieną 
įvyko du susirinkimai; LLD 
ir L. P. Klubo.

Apart kitų nutarimų, svar
biausias, ir karščiausiai buvo 
diskusiuojamas, svetainės ir 
klubo klausimas. Ar juos 
laikyti ant toliau, ar paleisti?

Dauguma nutarė neberan- 
davoti tos svetainės, nes ji 
yra labai apleista ir nebėra 
kam ją pataisyti. O savininkė 
nenori taisyti.

Nutarė ir Klubo vardą 
paleisti, nes jame tik 9 nariai 
buvo užsimokėję, ir tie patys 
yra LLD nariai.

Literatūros Draugija turi 
22 narius, duokles užsimokė
jusius ir 8 žadėjo užsimokėti.

Tokiu būdu visas turtas 
pavestas LLD Draugijai.

Klubo valdyboje buvo E. 
Repšienė - pirmininkė, H. 
Žakonienė - protokolų rašti
ninkė, N. Grigaliūnienė - iždo 
globėja.

Dabar LLD valdyba bus K. 
Kazlauskienė - pirmininkė, 
H. Žakonienė - Protokolų 
raštininkė, E. Repšienė - 
finansų raštininkė, N. Griga
liūnienė - iždo globėja.

Taipgi nutarė vasaros laiku 
nelaikyti susirinkimų. Įgalio
jo komitetą pasamdyti auto
busą važiuoti į Worcester Į 
“Laisvės” pikniką, kuris atsi
bus rugpiūčio 4 d. Olympia 
Parke, Shrewsbury, Mass. 
Apie tai bus .pranešta “Lais
vėje” vėliau.
'Taipgi nutarė paaukoti: 

$500 “Laisvei” $300 “Vilniai” 
ir $200 “Liaudies Balsui”.

Kitus likusius pinigus var
tos dėl pasamdymo vietos 
susirinkimams ir parengi
mams.

L. P. Klubas buvo sukurtas 
1919 m. Jis savo gyvavimą 
užbaigė 1974. Jo vardu buvo 
daug dalykų dėl darbininkų 
judėjimo atlikta.

LLD 2 kuopa sukurta 1915' 
m. Ji leidžia knygas, žurnalą 
“Šviesą” ir rengia visokius 
parengimus. Ir aš manau, 
kad ji dar ilgai gyvuos.

Elizabeth Repšienė

□
Brooklyno demokratų ko

miteto sekretorius Gilligan 
pasitraukė iš vietos, kai 
teisėjas kaltino jį išeikvojimu 
partijos $50,000 saviems rei
kalams.

DETROIT, MICH.

Mirus

Jurgiui Urbonui
Reiškiame širdingiausią užuojautą jo žmonai Marijo

nai, posūniui Bill Milius ir jo šeimai, taipgi velionio 
sūnui Jurgiui Urbonui, anūkui Gordon G. Urbon ir jo 
šeimai gyvenančiai Braddock, Pa., taipgi ir kitiems 
artimiesiems ir draugams.

PRANAS ir ELZBIETA JOClONIAI

Miami, Fla'.
Liepos 4 dieną įvyko sėk

mingas Aido Choro sezono 
užbaigimo banketas. Meninė 
programa buvo graži. Kai 
kurie choro nariai, pavieniai 
išbandė savo talentus. Klau
sytojų prigužėjo nepaprastai 
daug, gal būt todėl, kad per 
vasarą iki rudens nebus jokio 
koncerto.

Aido Choro vicepirmininkė 
Mildred Freiberg atidarė pa
rengimą, ir trumpai paaiški
nus jo tikslą, iškvietė Chorą 
padainuoti. Choras sudainavo 
porą gražių dainelių: “Aš 
išeisiu ant kalno” ir “Kamgi 
liūdėti”. Paskui dainavo vyrų 
choras. Taipgi sudainavo po
rą dainų: “Ulonai” ir “Ar tu 
žinau, mano broli”.

Labai gražiai dainavo šie 
solistai: Helena ir Frank 
Mankauskai (jie dainavo due
tą), Julius Krasnickas, R. 
Chįulada, J. Daugirda ir J. 
Gudelis. Marytė Nevins pa
grojo akordionu. Paskui ji su 
sesute Onute Mikolūnienę, 
kuri su vyru vieši pas Nevin- 
sus Forth Lauderdale, Fla., 
gražiai padainavo kelias dai
neles.

Aido Choras užbaigė kon
certą su daina “Ant kalno 
karklai siūbuvo”. Julius 
Krasnickas dirigavo, o F. 
Mankauskas akompanavo 
pianu.

Visi programos pildytojai 
savo užduotis atliko labai 
gražiai ir klausytojai karštai 
jiems padėkojo aplodismen
tais.

Aido Choras širdingai dė
koja Marytei ir J. Paukštai- 
čiams už tokį didelį pasidar
bavimą virtuvėje pagamint, 
maistą. Taipgi dėkoja vi
siems, kurie prisidėjo su 
darbu virtuvėje ar kitur.

Taipgi širdingiausiai ačiū 
visiems dalyviams ir Aido 
Choro rėmėjams. Matysimės 
ateinantį rudenį Aido koncer
te. J. W. Thomsonas•

Maskva. Šiomis dienomis 
Tarybų Sąjungą pasirašė net 
kelias multimilijonines sutar
tis su kėliomis Jungtinių 
Valstijų firmomis.

9

Dacca. Čia atvyko Pakista
no prezidentas Bhutto tartis 
su Bangladešo Liaudies Res
publikos vadovais. Apgailes
tavo, kad pakistaniečiai pa
darė Bangladešui daug nuo^ 
stolių 1971 m. kare.

ĮSt. Petersburg, Fla.
Pagerbtas Ilgametis Draugas

Yra žmonių, kurie gyvena 
ilgus metus, neturi vargo su 
sveikata, gražiai išrodo, žva
lūs ir darbingi. Tokiu yra 
Džimis Puishis, LLD 45 kp. 
narys. Jau dešimtį metų 
gyvena Šv. Petro priemiesty
je Gulfport, Fla. Prabėgo 70 
metų, kai jis atklydo į šią šalį 
iš Nemuno krašto.

Mielam draugui birželio 22 
d. suėjo 90 metų amžiaus. 
Nudžiugęs, kad teko taip 
ilgai gyventi ir sveikam būti, 
jis susikvietė būrelį savo 
draugų jų tarpe atžymėti 
savo garbingąjį gimtadienį, 
pateikė šaunius pietus, ku
riuos pagamino jo įnamė 
Verutė Smalstienė. Ir dar 
tokius skanius, jog visi gėrė
josi. V. Smalstienė irgi buvo 
surengus salėje paminėti sa
vo 80 gimtadienį kiek pir
miau. Jos giminės ir draugai 
suplaukė pagerbti ją už pasi
žymėjimus organizacijose ir 
spaudos palaikyme. Ten buvo 
ir Puishis pagerbtas ne tikru 
laiku.

Jubiliatui sudainuota “Hap
py Birthday” ir “Ilgiausių 
metų”. Dalyviai linkėjo Dži- 
miui pragyventi metais visus 
savo buvusius gimines, kai 
kurie buvo pasiekę šimtą 
metų amžiaus, net iki 107.

Pasikalbėjus su Džimiu, jis 
pasakojo, kaip buvo vargin
gas gyvenimas, kai pasiekė 
Amerikos krantus. Vienu 
tarpu buvo palikę jo kišenėję 
tik 15 centų, badas žiūrėjęs į 
akis. Meldė, prašė vienų ir 
kitų, kad parodytų jam, kaip 
pasiekti samdos biurą. Pasi
taikė geras žmogus su Dži
miu už tą 15 centų įstaigą 
nuvyko. Buvo pirma laimė, 
gavo darbą pas farmerį. Jis 
nudžiugo, kad pasidarys cen
tą, bet vėl bėda, farmerys jo 
nelabai mylėjo, kaip šis dir
ba. Pakentęs mėnesį kitą, kai 
susidarė ilgesnei kelionei do
lerių, apleidęs Bostono apy
linkę, pasiekė net Akron, 
Ohio. Ten ilgus metus pelnė 
duoną farmose dirbdamas, 
vėliau įsigijo savo farmukę. 
Čia pragyveno dvi savo žmo
nas.

Kartą manęs, kad jau gy
venimo užbaiga ateina, kai jo 
širdis sušlubavo. Bet pavyko 
ligą nugalėt, ir po šiai dienai 
jis tebėra sveikas, tvirtas ir 
žvalus žmogus. Vairuoja ma
šiną, parsiveža gyvenimui 
reikmenų, nuvyksta ir į pra
mogas.

Džimmis kilęs Ukmergės 
apylinkėje. Viso 4 broliai, dvi 
seserys. Vikutis

Washingtonas. Jungtinės 
Gumos Darbininkų unijos 
prezidentas Bommarito 
smerkia chemikalų kompani
jas už atleidinėjimą darbinin
kų ir dirbančiųjų pastatyrfią į 
vėžio ligų pavojų. Nuo vinyl 
chloride gazų jau mirė 10 
darbininkų, susirgusių vėžio 
liga.

Apie 52 Kuopos Veikimą.
Birželio mėn. susirinkime 

pas kuopos narius buvo ūpas 
ir noras apkalbėti keletą gerų 
sumanymų dėl LLD gerovės, 
taipgi dėl mūsų pažangiečių 
laikraščių gerovės.

Pirmiausia noriu pažymėti, 
kad kuopa nutarė turėti 
atostogus du mėnesius - 
liepos ir rugpiūčio, tai netu
rėsim kp. susirinkimų iki 
rugs. 17 d. Nariai, kurie 
nedalyvavo birželio mėn. su
sirinkime, turi žinoti, kad 
tam laikotarpy nebus 52 kp. 
susirinkimų.

Beveik visi nariai užsimo
kėję, tik yra pasilikusių narių 
nemokėję duoklių, kurie yra 
ligos paliesti. Abejojam, ar 
sudarysim tokį skaičių narių, 
kaip turėjom 1973 m.

Mūsų kuopos fin. sekr. Fr. 
Ulinskas susirūpinęs, kad iki 
susirinkimo dar nėra gavęs 
knygų nariams. Iš pranešimų 
matosi, kad daugelis kuopų 
jau gavo ir nariai gėrėjas 
gavę įdomias knygas.

Šiemet taip, kaip praeitais 
metais, Detroito trys org. 
rengia spaudos naudai pikni
ką po stogu. Piknikas įvyks 
liepos 28 d. Ryte įvyks 
Detroito Lietuvių Klubo susi
rinkimas, kuris baigsis 12 
vai., o nuo 1 popiet įvyks tas 
didžiulis SPAUDOS PIKNI
KAS klubo salėje. Prie rengi
mo prisidėjo LLD 52 kp., 
Moterų Pažangos Klubas ir 
LDS 21 kuopa. Prie parengi
mo darbo pasižadėjo darbuo
tis mūsų jaunesnios kartos 
draugai ir draugės. Bus šau
nūs pietūs ir daugiau įvairu
mų. Tikimės, atvyks svečių iš 
Chicagos ir Kanados.

Yra pasižadėję geros valios 
vyrai ir moterys aukoti ką 
nors gero, naminių kepsnių, 
ir kitokio maisto, kuris suma
žina parengimo išlaidas. No
rėdami susisiekti su rengimo 
komisija, pašaukite telefonu, 
ar kada matysite ypatiškai, 
Servit Gugas — Tel. 535— 
0893, Emma Rye — Tel. LA. 
6—9510, Anna Daukus, Tel. 
582—3678. Duokite 7inot ko
misijos nariams iš anksto.

Alvinas A.

WOODHAVEN, N. Y.

WOODHAVEN, N. Y.

Mirus

Jules Lason
Reiškiu giliausią užuojautą jo žmonai Lilijai, 

dukroms Lynne ir Lorraine, broliui Jonui, sesutei 
Jennie, uošviams Amelijai ir Mikolui Liepams, visiems 
kitiems artimiesiems ir draugams.

Mirus

Jules Lason
Reiškiu giliausią užuojautą jo žmonai Lilijai, 

dukroms Lynne ir Lorraine, broliui Jonui, sesutei 
Jennie, uošviam? Amelijai ir Mikolui Liepams, visiems 
kitiems artimiesiems ir draugams.

IEVA MIZARIENĖ
Jackson Heights, N. Y.

WOODHAVEN, N. Y.

Mirus

Jules Lason
Reiškiu giliausią užuojautą jo žmonai Lilijai, 

dukroms Lynne ir Lorraine, broliui Jonui, sesutei 
Jennie, uošviams Amelijai ir.Mikolui Liepams, visiems 
kitiems artimiesiems ir draugams.

URŠULĖ ŠIMOLIŪNIENĖ ir ŠEIMA
Binghamton, N. Y.

Liepos 11 d. Moterų Klubo 
susirinkime buvo pagerbtos 
Onos. Tai buvo tradicinis 
pagerbimas, kiekvieneriais 
metais kartojamas.

James Steele yra komunis
tų kandidatas į JAV Senatą, 
pažangios jaunos kartos žmo
gus. Jo kandidatūra daug 
pagelbės darbo žmonėms.

Socialistų Darbininkų par
tija taipgi turės kandidatų į 
įvairias politines vietas pirmą 
kartą ant baloto.

Republikonas Perk ir de
mokratas John Glenn ver
buojąs! darbininkų balsus. 
Glenn lankėsi Perk teritorijo
je, kur gyvena vidurinės 
klasės konservatyviai nusi
statę republikonų pritarėjai.

Perk - menkas pritarėjas 
darbo zonoje, bet Glenn nors 
ir skverbiasi gauti unijų 
pritarimą, praeityje menkai 
orientavosi darbo žmonių 
link.

□
Parmos meras John Pe- 

truska veda ginčus su atmatų 
bė streiką uždarbio pakėli
mui. Meras sako, kad Parma 
neturi pinigų algoms pakelti.

Trokų vairuotojai streikuo
ja daugelyje priemiesčių. 
Prie jų prisideda ir kiti. Kai 
kurie miesto pareigūnai doro
jasi su išmatom.

□
Gub. Gilligan pasirašė kon

traktą statyti 12 aukštų 
pastatą valdiškai vaistinei 
Clevelande už $25 milijonus. 
Darbo bus 4,000 darbininkų.

Sen. Taft darbavosi gele
žinkeliu keliavimą į Clevelan- 
dą, kuris liko be geležinkelio 
apie porą metų. Dabar Am
trak sugrįš į Clevelandą.

Nursing Home galva .kuni
gas Glover prašalintas, nes 
jis daugiau rūpinosi bažny
čios operavimu, negu ligonių 
ir senelių aptarnavimu.

American Greetings korpo
racija atleidžia 415 darbinin
kų, nes ši įstaiga išsikels į 
kitą valstiją. J. W. P.

ona Čepulienė
Brooklyn, N. Y.
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Puikiai pavyko moterų 
klubo piknikas

• Paskutinė birželio savaitė 
buvo labai lietinga ir šalta. 
Galvojome, kad paniurusios 
dienos neišsiblaivys iki Mote
rų Klubo pikniko, kuris įvyko 
birželio 30 dieną draugų 
Julės ir Jono Lazauskų sody
boje. Bet tarytum “pagal 
užsakymą”, tą dieną pasirodė 
saulė, nudžiovino sodo pieve
lę ir piknikas pasisekė kuo 
puikiausiai.

Sugūžėjo svetelių pilnas 
sodas. Malonu buvo matyti jų 
tarpe atsilankiusius svečius - 
žurnalistus iš Tarybų Sąjun
gos su Vilniaus “Tiesos“ 
vyriausiu redaktorium Al
bertu Laurinčiuku, kurie da
lyvavo 35-tam Juodosios 
Spaudos (Black Press) kon
grese, Pittsburgh, Pa. Pavie
šėję mūsų krašte dvylika 
dienų, jie grįžo į Tarybų 
Sąjungą birželio 30 dieną, ir 
prieš išvažiuojant, pakeliui į 
aerodromą, dar užsuko į 
pikniką pabendrauti su lietu
viais. Grupė susidėjo iš pen
kių atstovų, bet į pikniką 
atvyko su Albertu Laurinčiu
ku tik trys žurnalistai: Vladi
mir P. Zhidkov iš Maskvos - 
Tarybų Sąjungos Žurnalistų 
sąjungos sekretorius, Vladi
mirov. Boris, taip pat iš 
Maskvos - žurnalistas - ko
mentatorius, ir Esembajev 
Zijat, iš Uzbekistano - Žurna
listų sąjungos pirmininkas ir 
Spaudos Komiteto ministras. 
Atvyko viešnių ir iš Hart
ford, Conn.: H. Brazauskie
nė, C. Miller ir O. Šilkienė, 
Taip pat buvo malonu piknike 
susipažinti su O. Čepulienės 
viešnia iš Cleveland, Ohio, 
Ella Stripeikiene.

Po pietų buvo ir kalbų. 
Ieva Mizarienė pristatė tary
binius svečius, kurie savo 
kalbose išreiškė pasitenkini
mą dalyvavę “Black Press” 
kongrese, ir ta pačia proga, 
aplankę kai kuriuos didžiuo
sius JAV miestus. Jie dėkojo 
pikniko rengėjoms už vaišes 
ir minėjo, kad jų kelionės 
įspūdžiuose bus paminėtas 
apsilankymas pas New Yorko 
pažangiuosius lietuvius.

Labai įdomu buvo pasiklau
syti žurnalisto Esembajev 
Zijat, kuris, mus pasveikinęs 
<nuo savo tėvynės, nuo saulė
tos Uzbekistano šaliessprimi- 
nė, kad Didžiojo Tėvynės ka- 
to metu jis tarnavo Raudono
je Armijoje ir kariavo prieš 
fašistus Lietuvos žemėje. Ge
rai prisimena Palangą, Tel
šius, Šiaulius, Vilnių, Kauną 
ir kitus Lietuvos miestus. 
Kalbėdamas apie savo tėvy
nę' Uzbekistaną/jis pabrėžė, 
kad ši respublika yra Tarybų 
Sąjungos medvilnės aruodas. 
Ten pagaminama net 71 pro
centas medvilnės visai Tary
bų Sąjungai. Taip, kad ir Lie
tuvoje vartojama medvilnė - 
vata yrą^tvezta iš broliško
sios Uzbekistano respubli
kos.

Žurnalistas Albertas Lau- 
rinčiukas savo kalboje, tarp 
kitko, paminėjo, kad šiomis 
.dienomis išvyko iš Lietuvos į 
Maskvą didelė grupė atsto- 
vų, net 900* kultūros darbuo
tojų, dalyvauti Lietuvos lite
ratūros ir meno dienose, 
kurios prasidės liepos į dieną.

Baigdamas kalbą, Albertas 
Laurinčiukas apjuosė šeimi
ninkę Julę Lazauskienę pla

čia lietuviška juosta, išreikš
damas nuo savęs ir visos 
žurnalistų grupės dėkingumą 
už suteiktą progą dalyvauti 
draugų Lazauskų sode ir 
susitikti su tautiečiais.

Taip pat kalbėjo, tik sugrį
žęs iš Tarybų Lietuvos, Artu
ras Petriką, kuris antru 
kartu apsilankydamas, po 
trijų metų, pamatė didelę 
pažangą ekonominėse ir kul
tūrinėse srityse.

Piknike buvo paminėti Ju
lės Lazauskienės ir Anna 
Cibulsky gimtadieniai. Joms 
buvo sudainuota “Ilgiausių 
metų”.

Tiek svetelių priimti ir 
pavaišinti reikalavo daug 
darbo ir apsukrumo. Dau
giausia rūpesčio turėjo, žino
ma, patys savininkai draugai 
Lazauskai. Juk reikėjo pri
rengti stalus, kėdes ir visa 
kita. Taip pat reikia pabrėžti, 
kad Nellie Ventienė ypatin
gai daug dirbo virtuvėje. Jai 
padėjo J. Lazauskienė ir H. 
Siaurienė. Prie stalų patar
navo A. Yakštis, R. Bell ir A. 
Yuškevičienė. Kitus darbus 
atliko B. Keršulienė, H. 
Feiferienė, J. Lazauskas, 
Geo. Bernotą, P. Venta ir R. 
Feiferis. f '
' Motetų Klubas širdingai 
dėkoja Julei ir Jonui Lazaus
kams už sutikimą susirinkti 
jų gražioje sodyboje. Dėkoja 
visiems darbininkams už pa
sidarbavimą ir triūsą.

Šis Moterų Klubo piknikas 
visapusiškai pasisekė. Susi
rinkę svečiai iš arti ir toli, 
pajuto šiltą ir svetingą nuo
taiką. Visi dėkojo draugams 
Lazauskams ir Moterų Klu
bui už suteiktą progą smagiai 
praleisti sekmadienio popie
tę. H. Feiferienė

Brockton, Mass.
Senatvė ir nesveikata 

spaudžia mūsų “Laisvės“ 
skaitytojus. Mary Stulgaitis, 
gyvenanti 57 Myrtle St., 
Staughton, Mass., buvo pasi
davusi į Goddard Memorial 
ligoninę. Dabar randasi na
muose po dukters priežiūra.

Antonia Nevarauskienė, 27 
Belmont Ave., Staughton, 
dabar yra General Cushing 
ligoninėje, Broctone. Jaučiasi 
netvirta. Daktarai tyrinėja 
jos sveikatą.

Zuzana Kundrotie'nė važia-’ 
vo į miestą. Išlipusi iš buso 
parpuolė ir jos kairės kojos 
blauzdos kaulas lūžo. Buvo 
Brocktono miesto ligoninėje. 
Dabar randasi namuose po 
daktaro priežiūra. Gyvena 
senelių namuose, 1380 Main 

rSt.4 Brocktone.
Agota Kukaitienė, gyve

nanti 67 Winter St., Brockto
ne, dabar yra Goddard Me
morial ligoninėje, Staughto- 
ne. Jai padarė sunkią opera
ciją, išėmė tumerį.

Linkiu visiems sergantiems 
greitai sustiprėti. S. Rainard 

•
Jeruzalė. Žydų teroristų 

vadas rabinas Kahane gavo 
suspenduotą 2 metų kalėjimo 
bausmę už bandymą žaloti 
Jungtinių Valstijų santykius 
su Tarybų Sąjunga, raginda-. 
mąs.Jungt. Valstijose žydus 
teroristus puldinėti tarybi
nius diplomatus.

Padėka
Mirus mano vyrui Vincui

Kazėnui, reiškiu širdingiau
sią padėką visiems drau
gams, draugėms ir pašįsta- 
miems, parodžiusiems didelį 
jautrumą man mano sunkioje 
liūdesio valandoje. Dėkavoju 
už su Vincu atsisveikinimą ir 
į kapines palydėjimą, už labai 
gražias gėles, kurių tiek daug 
buvo.

Mano vyras skaitė “Laisvę” 
nuo jos įsikūrimo ir labai, 
mylėjo skaityti. Aš aukoju 
$50 mano mylimo vyro atmi
nimui.

Širdingai dėkoju visiems už 
viską, kas- tik kuo man 
pagelbėjo mano liūdesio va
landoje. Amilia Kazėnas

New Haven, Conn.
Mūsų naujienos

Draugė Amelia Milled apsi
lankė pas savo brolį Makulių 
ir jo šeimą, taipgi aplankė 
daug savo draugų Miamyje. 
Taipgi praneša apie Miamio 
lietuvių veiklą ir apie keleto 
gerų laisviečių mirtį. Aš tuos 
draugus gerai pažinojau. La
bai gaila.

Gavau 1974 metų kalendo
rių iš “Gimtojo krašto” re
dakcijos. Tas kalendorius 
taipgi aplankė daug senesnio 
amžiaus lietuvių, kurie labai 
atvirai su džiaugsmu kalba 
apie Lietuvą.

Štai jau ir ant mirusiųjų 
kapo nebegalima dėti gėlių. 
Padėjai gėles ant kapo, ir 
kaip tik pasitraukei, kas nors 
jas pavogė! Ji Kunca

Auburn, Mass.
Birželio 6 dieną mirė Ed

ward J. Cook (Kuklevičius). 
Velionis buvo gimęs 1913 
metais. Paliko liūdinčias čia 
gyvenančia motiną Mrs. 
Pauline Cook ir seserį Ra- 
cHėal 'Cook. Šeima pirmiau 
daug metų gyveno Worces
ter, Mass. 1

Edward pasimirė Cassel
berry, Fla., kur jis su žmona 
gyveho tris metus. Ten pali
ko liūdinčią. žmoną Janice, 
dukterį Judith ir sūnų Ed
ward Jr. ir penkius anūkus.

Edwardo tėvas mirė 1963 
metais. Buvo “Laisvės” skai
tytojas. O jo motina buvo ir 
tebėra “Laisvės” skaitytoja ir 
rėmėja. Edwardas per ilgus 
metus buvo Lietuvos Sūnų ir 
Dukterų Draugijos narys.

Pauline Cook

Bogota. Kolumbijoje po
tvyniai prigirdė daugiau nei 
250 žmonių, padarė labai 
daug nuostolių.

BROOKLYN, N. Y.

MIRUS

Vincui Cepuliui
Reiškiame giliausią užupjautą jo žmonai Onai, 

visiems artimiesiems ir draugams.

PRANAS ir ELVYRA STRIPEIKA
Cleveland, Ohio

HAVERHILL, MASS.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Augustas Kazlauskas
mirė I

1969 m. liepos 16 d. !
Negailestingoji mirtis iš gyvųjų tarpo išplėšė mano j 

mylimą vyrą Augustą. Lyg paminklas stovi jo j 
augintos eglės ir niekaip negaliu pamiršti kaip jis J 
vaikštinėjo tais takais. Tos eglės primena man jo ' 
gražius darbus.

Lai jam būna ramu ilsėtis amžinai, o aš jo kapą 
lankysiu ir gėles sodinsiu kol mano širdis plaks ' 
krūtinėje.

MARY KAZLAUSKIENE—SAMETIS 
Žmona

Miami, Florida
Iš Lietuvių Socialio Klubo 

pastogės
Birželio 16 diena buvo tėvų 

pagerbimo diena. Mano žmo
nelė jau iš vakaro prigamino 
tortų su mango priemaišo
mis, kad tik jie būtų skanes
ni. Sekmadienio rytą sudėjo
me visus skanėsius į mašiną 
ir leidomės link Miamio. Bet 
štai užeina lietus ir ima pilti 
kaip iš kibiro. Ir taip pylė per 
kokį pusvalandį, kad net 
nieko nebuvo galima matyti. 
Išrodė, kad mūsų visas triū
sas gali nueiti niekais. Bet 
lietus apsistojo, ir kai pasie
kėme svetainę, jau tik lašno
jo.

Tėvų sveikintojų prisirinko 
pilna salė. Apie vidurdienį 
pirmininkas pakvietė svete
lius susėsti. Paaiškinęs die
nos tikslą, jis pakvietė akor- 
dinistė Marytę Nevins sugro
ti keletą kavalkų. Ir už tai ji 
susilaukė gausių aplodismen
tų. Paskui dainavo mūsų 
šaunusis solistas Julius Kras- 
nickas. Jis niekuomet nėra 
publikos suvylęs. Nesuvylė ir 
šį kartą. Jis sudainavo treje
tą^ dainelių, o publika jam 
gausiai paplojo. O kiti komisi
jos nariai vaišino svetelius.

Šitaip buvo pagerbti tėvai 
Tėvų dienoje. . .

Socialio Klubo reikalai
Birželio 12 dieną Klubo 

susirinkime buvo nutarta tu
rėti atostogas per du mėne
sius, pradedant su birželio 30 
d. ir baigiant su rugsėjo 1 d. 
Atostogos yra labai reikalin
gos, ypač draugams Paukš- 
taičiams, kurie kiekvieną 
sekmadienį gamina pietus. 
Taip pat poilsis reikalingas 
“bufeto” aptarnautojams ir 
namo priežiūrėtojams Dau
girdams.

Todėl Klubas per tą laiko
tarpį negamins;pietų. Bet ir 
nebus visiškai uždarytas. 
Štai, liepos 4 d. Miamio Aido 
Choras buvo suruošęs pietus 
su dainų programa. Liepos 21 
d. LLD 75 kp. ruoš skoningus 
pietus, atlaikys susirinkimą, 
ir turėsime meninę progra
mą. Rugpiūčio 25 d. ir vėl 
LLD 75 kp. duos skanius 
pietus. Taip pat turėsime 
meninę programą.

LLD 75 kp. veikla
Birželio 26 dieną kuopa 

suruošė šaunų pobūvį. Susi
rinko gana gausus žmonių 
būrys, ir visi buvo puikiai 
nusiteikę. Organizatorius Bo
vinas atidarė kuopos susirin
kimą. Tvarkos vedėju išrink
tas J. Zutra. Užrašai iš 
praeito susirinkimo buvo per

skaityti, taip pat visų komisi
jų raportai buvo išduoti ir 
priimti. Naujas narys, Anta
nai Gabrėnas, įsirašė į 75 kp. 
Nutarta pasveikinti “Vilnies” 
redaktorių S. J. Jokubką su 
jo 65-uoju gimtadieniu. Tam 
paskirta $65. Veteranų reika
lams paaukota $25.

Kuopos susirinkimui pasi
baigus, M. Friberg pasakė 
įspūdingą kalbą apie Vietna
mo veteranų kovą už geresnį 
gyvenimą ir apie sodų darbi
ninkų kovas čia Floridoje. J. 
Kanceris kalbėjo tais pačiais 
klausimais,. tiktai kiek pla
čiau..

Draugas Julius Krasnic- 
kas, mūsų įžymusis solistas, 
puikiai padainavo. Didelis 
jam ačiū.

Kuopos ligonės
Draugė Meisonienė nesvei- 

kuoja. Ji kankinama artrito, 
ir veik negali iš namų išeiti.

Taip pat kankina artritas ir 
senatvė ir Anastaziją Paukš
tienę. Seniau ji buvo veikli. 
Draugė M. Kvietkienė ją 
rūpestingai prižiūri. Buvo 
atsivedusi į kuopos pobūvį.

***
Sekantis LLD 75 kp. pobū

vis įvyks liepos 21 dieną. Vėl 
bus duodami skanūs pietūs. 
Kviečiame visus ir visas 
atsilankyti. Žinoma, vėl bus 
ir meninė, programa. Tikiu, 
kad būsite patenkinti.

J. K-ris

$t. Petersburg, Fla.
LLD 45 kp. pusmetinė veikla

Laikas skubiai bėga, bė
gam skubam ir mes pažangie
čiai su veikla, su darbais, o 
darbų yra labai daug. Rodosi, 
net ir daugiau netu praeityje.

Veiklai dirva vis didėja, 
todėl ne viską galėjome atlik
ti vien tik LLD 45 kp. ribose. 
Ne viską galėjome atlikti 
sėkmingai dar ir todėl, kad 
nebeturėjome savo svetai
nės, kur nuolat būtų galima 
prisilaikyti, ką turi kitos 
srovės.

1972 metų spalio 1 d. 1972 
metų mes gavom pareiškimą 
nuo svetainės savininkų, kad 
svetainė “padėta ant pardavi
mo”.

Sukūrėm Lietuvių Senes
niųjų Piliečių klubą, inkorpo- 
ravom, šukelėm fondą ir 
nupirkome už $32,000. Mes 
tą sumą lengvai sukėlėme. 
Ak, koks džiaugsmas ir pasi
didžiavimas pas visus LLD 45 
kp. narius. Mes turime savo 
svetainę, nieks mus nebeiš- 
mes į gatvę.

Lietuvių senesniųjų piliečių 
klube esam mes tie patys 
žmonės. Susiklausymas, 
draugiškumas, bendros atsa
komybės.

Pas kultūringus žmones 
yra noras prisidėti prie gerų 
darbų. Pagaliau, visi įvertino 
veiklą, visi matė reikalą 
išsilaikyti, nepakrikti.

St. Petersburg© pažangie
čiai pajaunėjo, dar vienas 
kitas ir senesnių stojo į 
darbą. LLD 45 kp. ir LSP 
klubas pasimainant užima 
visus šeštadienius, susirinki
mams ir pokyliams. Dainos 
mylėtojų choras, vadovybėje 
A. Pakalniškienės, pažangiai 
veiklai didelė parama. Jis 
išpildo meninę programą, pa
linksmina publiką.

Ruosiam dideles tautiškas 
ir idėjiškas dienas. Kalbam, 
skaitom poeziją, eilėraščius, 
dainuojam geriausių Lietu
vos poetų sukurtas dainas.

Dzūkelis

Sydney. Australijos rinki
mai sudavė smūgį visiems 
reakcionieriams, kai Darbo 
Partija vėl laimėjo rinkimus, 
pareiškė marksistinė Socia
listų Partija.

Reakcionieriai buvo sumo
bilizavę visas savo jėgas, bet 
rinkimų jie nelaimėjo.

Worcester, Mass. San Francisco, Cal.
Iš visų kolonijų girdisi 

rūpestingas rengiamasis vyk
ti rugpiūčio 4 dieną į Olympi- 
jos parką - į “Laisvės” 63-čią 
gimtadienį.

Tai pluoštas dešimtmečių, 
tai tolokas nueitas kelias. 
“Laisvė” mums buvo kelro
dis, be kurio mes būtumėme 
klaidžioję nežinioje, būtumė
me nežinoję, kaip siekti gied
resnės dienos, surasti tiesą. 
Už tai visą turime nuoširdžiai 
pasveikinti “Laisvę” ir palin
kėti jai sulaukti dar daug, 
daug gimtadienių.

Pietūs bus gatavi 12 valan
dą. Prašome visus atvykti 
anksti. Bus graži meninė 
programa. Iš New Yorko 
dainuos Amilija (Young) Jes- 
kevičiutė, taipgi mūsų vieti-

AMELIA YOUNG
niai dainininkai - J. Saba
liauskas, I. Janulienė ir L. 
Dupša. Na, ir dainuos garsu
sis Hartfordo Laisvės Choras 
su savo solistais.

Todėl: Lai visi keliai rug
piūčio 4 dieną veda į Olympi- 
jos parką!

M.S.

PRANEŠIMAS 1

Miami, Fla.
Gera proga pagyvenusiai 

porai, kurie norite apsigy
venti Floridoje. Gausite 4 
kambarius nemokamai ir ge
rą algą už prižiūrėjimą Socia
lio Klubo namo. Reikėtų 
sekmadieniais padirbėti už 
baro. Jeigu atsiranda darbo 
po parengimų (banketų, ves
tuvių ir t. t.), tai mokama 
atskirai.

LITHUANIAN
SOCIAL CLUB 
2610 N. W. 119th St. 
Miami, Florida 33167

J. Kancere
----- -------T—------------ -----------

Roma. Italijos premjeraš 
reikalauja visų piliečių pa
siaukojimo, kad šalį išgelbėti 
iš finansinės katastrofos.

Premjeras Rumor siūlo 
parlamentui sukelti į metus 
$5 bilijonus naujais taksais. O 
tai išeina maždaug po $100 
kiekvienam piliečiui.

MIAMI, FLA.

LIŪDNAS METINIS PRISIMINIMAS

Ignas Urbonas
Mirė 1973 metais Liepos 16

Ignas buvo pažangus kaip žmogus, dalyvavo 
organizacijų veikloje, veikė jų valdybose ir komisijose. 
Savo laiku jis rašinėjo spaudai ir ją rėmė. Visuomet 
kovojo už visos žmonijos pažangos idealus. Didžiai 
skaudu netekus gyvenimo draugo ir veikėjo.

c/ APALIONIJA BEClENĖ

Tarybinio jaunimo kūrybos 
parodos koncertas ir 
svečias iš Vilniaus

Pabaigoje birželio San 
Francisco lankėsi didžiai ger
biamas svečias iš Vilniaus - 
dienraščio “Tiesa” vyriausias 
redaktorius Albertas Laurin
čiukas. Jis čia atvyko su 
tarybinių žurnalistų grupe į 
“Black Press“ konvenciją, 
kuri įvyko Pittsburghe.

Gerbiamas svečias čia pa
buvojo tiktai dvi dienas. 
Rodos, tiek pat dienų pralei
do ir Los Angeles. Iš ten 
išvyko į New Yorką.

Nors trumpai, bet malonu 
buvo išgirsti žodį kitą iš 
žmogaus, kuris yra apkelia
vęs daug pasaulio kraštų. Jis 
prisiminė, kad šis jo apsilan
kymas San Francisco yra jau 
ketvirtas.

Beje, gerbiamas svečias 
atvežė glėbį geriausių linkėji
mų nuo vilniečių šios padan
gės pažįstamiems. Ačiū jam 
už atvežimą.

***
Birželio 30 dieną šio miesto 

meno mylėtojai gavo progą 
pasigėrėti gražiu ir įspūdingu 
Tarybų Sąjungos artistų kon
certu. Kaip žinia, čia birželio 
7 d. prasidėjo Tarybų Sąjun
gos jaunimo kūrybos paroda 
ir tęsėsi iki liepos 4 dienos. 
Ta proga birželio 30 d., 
sekmadienį, įvyko du puikūs 
koncertai. Vienas nuo trečios 
valandos po pietų, o kitas nuo 
penktos valandos, toje pačio
je Flower salėje, Golden Gate 
parke, kur minėta paroda 
buvo suruošta.

Koncertų programa susidė
jo iš dainų, muzikos, šokių ir 
poezijos. O mūsų publika 
nepašykštėjo tarybiniams ar
tistams aplodismentų.

Susirinkimai
Birželio 30 dieną įvyko San 

Francisco LLD 153 ir LDS 58 
kuopų susirinkimai. Abudu 
posėdžiai atlikti skubotai, nes 
nariai norėjo dalyvauti virš- 
minėtoje tarybinių artistų 
programoje. Vis dėlto, tarp 
kitko, LLD kuopos nariai 
nutarė paaukoti $25 šios 
apylinkės jaunuolių grdpei, 
kuri šiuo tarpu ruošiasi vykti 
į Tarybų Sąjungą studijoms. 
Taip pat paaukojome $25 už 
taiką kovojančioms motę- 
rims. •

Ačiū Jonui ir Marytei Go
naičiams už šios puikios die
nos vaišes.

Ligonė
Oaklandietė, mūsų pramo

gų puiki darbuotoja Martha 
Kamarauskienė pergyveno 
sunkią operaciją ir šiuo tarpu 
randasi ligoninėje. Nuošir-
džiai linkime, kad draugės 
Marthos sveikata greitai su
tvirtėtų ir kad jinai vėl būtų, 
kaip visuomet, maloniai nusi
teikusi. M. B.



6-tas puslapis

Su “Laisvės” red. J. Gasiūnu Cypress Hills kapinėse atsisveikina jo bendražygiai. Kalba
Ant. Bimba. Salomėjos Narkėliūnaitės nuotrauka

HELENA FEIFER1ENĖ

Atsisveikinome su žurnalistu
Jonu Gasiūnu

Praėjusioje “Laisvės” lai
doje, liepos penktą dieną, 
skaitėme žurnalisto - “Lais
vės” redaktoriaus Jono Ga- 
siūno “Krislus”. Deja, jo 
“Krislų” daugiau neskaitysi
me, nes šiandien Jono jau 
nėra mūsų tarpe. . . Žinia 
apie Jono Gasiūno staigią 
mirtį sukrėtė visus laisvie- 
čius. Tik porą dienų prieš tai 
kalbėjomės su Jonu Moterų 
Klubo piknike, o ketvirtą 
dieną liepos matėme jo kūną 
jau karste. . .

Giliai liūdėdami, liepos 4 ir 
5 dienomis atsisveikinome su 
Jonu Gasiūnu Garšvos “Ha
ven Hill” šermeninėje, o 6-tą 
dieną liepos palydėjome jo 
kūną į Cypress Hills kapines.

Į laidotuves atvyko iš Wa
shington© Tarybų Sąjungos 
pasiuntinybės H-asis sekre
torius ir konsulas Rimgaudas 
Mališauskas. Susirinko velio
nio artimieji ir draugai pa
skutinį kartą atsisveikinti su 
juo, kaipo su žmogum, kuris 
visą savo gyvenimą pašventė 
dėl kitų gerovės, nesvyravo 
kaip nendrė pavėjui, bet 
laikėsi savo idealo.

Gedulo vakarą ir visą laido
tuvių eigą pravedė “Laisvės” 
administratorė Ieva Mizarie- 
nė. Ji savo įžanginėje kalboje 
pabrėžė tą skaudų momentą, 
netekus redaktoriaus Jono 
Gasiūno, kuris buvo gero 
būdo, malonus ir ramus žmo
gus. Mokėjo su visais sugy
venti, o darbe jis buvo 
nepavaduojamas. Jis buvo 
Namo Bendrovės finansų 
sekretorius, LDS iždininkas, 
ir savo laiku buvo LDL 
draugijos Centro Komiteto 
narys, o vėliau dirbo “Lais
vės” redakcijoje. Ieva Miza- 
rienė prisiminė paskutinę Jo
no Gasiūno gyvenimo dieną, 
kuomet dar pasidžiaugė gra
žiai išleistu “Laisvės” nume
riu, o tą patį vakarą (liepos 
2-rą dieną) jis jau mirė. . .

Pakviesta Helena Feiferie- 
nė paskaitė poeto Juliaus 
Janonio eilėraštį “Jis”, kuris 
atitiko Jono Gasiūno gyveni
mui.

Atsisveikinimo žodį pasakė 
velionio geras draugas Jonas 
Grybas, kuris, baigdamas 
savo kalbą, užakcentavo: 
“Jonas Gasiūnas buvo mano 
mokytojas ir patarėjas. Jis 
mokino mane kaip savo brolį, 
be priekaištų, duodamas man 
gilesnį supratimą, liečiantį 
progresyvių lietuvių judėji-_ M mą .

Nuo “Laisvės” Direktorių 
Tarybos kalbėjo pirmininkas 
Povilas Venta. Tarp kitko, jis 
prisiminė paskutinį įvykusį 
jų posėdį, kuriafne kalbant 
apie laikraščio leidimą, esant 
Antanui Birrioai Lietuvoje, 
Jonas Gasiūnas pareiškė, 
kad, su bendradarbių talka, 
jis dėjo visas pastangas, kad 
“Laisvė” išeitu. Povilas Von 

ta priminė, kad Jonas Gasiū
nas buvo paėmęs visą reda
gavimo atsakomybę, ir “Lais
vė” per 5 savaites buvo 
išleista be suklupimo. Bai
giant kalbą pasakė, kad Jo
nas Gasiūnas paaukavo visą 
savo subrendusį gyvenimą 
darbo liaudžiai. Mes labai 
pasigesime jo. . .

LDS sekretorė Anne Yaks- 
tis peržvelgė Jono Gasiūno 
veiklą šioje pašalpinėje orga
nizacijoje. Priminė, kad ji 
išdirbo LDS raštinėje su 
Jonu Gasiūnu 37 metus, ir 
kad Jono pasidarbavimu, 
1937 metais prisijungė Penn- 
sylvanijoj esanti pašalpinė 
organizacija “Aukščiausia 
Prieglauda Lietuvių Ameri
koje”. Sekančiais metais jis 
pradėjo redaguoti “Tiesos” 
lietuvišką skyrių (tuomet 
“Tiesa” išeidavo 2 kartus į 
mėnesį). Jis buvo LDS pirmi
ninku nuo 1942 metų iki 1950 
metų, antru kartu nuo 1952 
iki 1966 metų. Tas parodo, 
kad LDS nariai pasitikėjo 
Jono Gasiūno vadovybe. O 
1972 metais jis tapo išrinktas 
į LDS iždininko pareigas. 
Šiemet jis taip pat tapo 
išrinktas į tas pačias parei
gas. Deja, jo jau nebėra 
mūsų tarpe. . .

Jonas Gasiūnas daug 
straipsnių rašė į “Tiesą”. 
Rašė apie LDS reikalus ir 
kuopų veiklą, bet nuo 1950 
metų, pradėjęs dirbti “Lais
vės” redakcijoje, del laiko 
stokos, suretino savo rašinius 
“Tiesai”. .

Atsisveikinimo žodyje 
“Laisvės” redaktorius A. 
Bimba pažymėjo velionio di
delius nuopelnus mūsų dar
bininkų judėjime. “Ir štai jo 
nebėra mūsų tarpe. Koks 
smūgis, koks nuostolis!” (A. 
Bimbos kalba ištisai spausdi
name šiame numeryje kitoje 
vietoje. - Redakcija).

Rimgaudas Mališauskas 
reiškė giliausią užuojautą 
žmonai Valerijai ir laisvie- 
čiams nuo savo šeimos, nuo 
žurnalisto Apolinaro Sinkevi
čiaus ir jo žmonos Zinaidos 
(jie atostogauja Lietuvoje) ir 
nuo visų Tarybų Lietuvos 
žmonių, kurie pažino velionį 
asmeniniai ir iš raštų. Jis 
pabrėžė, kaip sunku atsi
skirti su draugu, bendražy
giu. Liūdi Jono Gasiūno 
bičiuliai Amerikoje ir Lietu
voje. Velionis buvo žinomas 
kaip tikras savo gimtinės 
sūnus, kuris niekada jokiomis 
sąlygomis nepakeitė nuomo
nės dėl savo tėvynės ir liko 
jai ištikimas iki paskutinės 
gyvenimo valandos. Jo liūdi 
“Laisvės” ir “Vilnies” skaity
tojai, kuriems jis atidavė 
savo gyvenimo dalį. Sunku 
yra atsiskirti ant visados. Bet 
tokia yra gyvenimo logika, 
nepermaldaujama - nepakei
čiama

Gedulo vakaras užsibaigė 
su solistės Nellies Ventienės 
švelniai atlikta daina “Ne
venkit pas kapą”.

Sfeštadienio rytą, laidotu
vių dieną, pirmūaįisja Ieva 
Mizarienė pakvietė solistą 
Viktorą Bekerį, kuris padai
navo “Atminimas”.

LDL draugijos Centro Ko
miteto pirmininkė Katryna 
Petrikienė savo kalboje per
žvelgė Jono Gasiūno nuveik
tus darbus. Ji pabrėžė, kad 
praleisti savo gyvenimą pa
žangiam judėjime, žmogus 
turi būti stiprių įsitikinimų. 
Tokį ryžtą turėjo Jonas Ga
siūnas. K. Petrikienė pritai
kė A. Lincolno pasakymą iš 
“Gettysburgo” kalbos, kad 
pats svarbiausias žmogaus 
gyvenimo tikslas yrax darbas 
ir jo vaisiai. Toks buvo Jonas 
Gasiūnas. Jis pašventė savo 
gyvenimą visuomeniniam ju
dėjimui ir darbui. Šiais lai
kais būti visuomenininku, 
reiškia aukoti savo protą ir 
energiją be jokio atlyginimo.

Jonas Gasiūnas apvažinėjo 
visas Amerikoje esančias lie
tuvių kolonijas. Visur dalyva
vo demonstracijose, visą sa
vo gyvenimą pašventė kovai. 
Jis buvo pavyzdys. Skaudu 
momentą pergyvena jo žmo
na Valerija, skaudi nelaimė 
mūsų visam pažangiam judė
jimui, ypatingai mūsų laik
raštis prarado didelę jėgą. 
Jonas Gasiūnas paliko gražų 
atminimą.

Žodį dar tarė ir Rimgaudas 
Mališauskas. Palydint į pa
skutinę kelionę bičiulį, bend
ražygį ir draugą Joną Gasiū- 
ną, gerbiamas svečias savo 
kalboje minėjo velionį, kaip 
žmogų, pasišventusį del savo 
įsitikinimų, kurio darbai ne
bus pamiršti. Jis gyveno, 
gražiai, turiningai kaip visuo
menininkas ir žurnalistas. 
Atsisveikino su Jonu Gasiūnu 
šiais žodžiais: “Gerbiamas 
drauge Jonai, Tegu būna 
lengva Tau Amerikos žemė, 
žemė tos šalies, kurioj Tu 
pagyvenai, kurią Tu su savo 
prakaitu laistei ir dėl kurios, 
dirbančiųjų labui pašventei 
visą savo sąmoningą gyveni
mą”.

Po atsisveikinimo kalbų, 
Aido Choras sudainavo “Ko 
liūdi, berželi”.

Per gedulo vakarą ir atsi
sveikinimo dieną, visi kalbė
tojai ir į laidotuves atsilan
kiusieji reiškė gilią užuojautą 
velionio žmonai Valerijai, vi
siems draugams ir artimie
siems.

Kapuose, per paskutines 
atsisveikinimo minutes, su 
didžiuliu skausmu širdyse, 
klausėmės Antano Bimbos 
žodžių:

“Cypress Hills kapinės pri
glaudžia dar vieną mūsų 
darbštų, gerą draugą. . . . 
Žmogus gimsta ir miršta, bet

LAISVĖ

“LAISVĖS” BENDROVĖS direktoriai kviečia visus 
. atvykti liepos 14 d. į Laisvės šalę, 102-02 Liberty Avenue, 
Ozone Park, N. Y., 1 vai. diena. Pavalgysime skania? 
paruoštus pietus ir išgirsime įspūdžius tik iš Lietuvos 
sugrįžusių “L,” red. A. Bimbos, aidiečių M. Stenslerienės, 
Viktoro Bekerio, Ilzės Bimbienės bei Arthuro Petrikos. 
Tai bus nepaprastai graži popietė.

svarbu, ką jis nuveikė gyvas 
būdamas ir kokį atminimą jis 
palieka. Jonas savo darbais, 
savo pasiaukojimu pasistatė 
nemirštamą paminklą, paliko 
ateinančioms kartoms neuž
mirštamą atminimą. . . Per 
paskutinius 50 metų pergy
veno^n baisiausias audras. 
Būti organizacijų veikėju ir 
vadu yra nelengva. Daug 
žmonių susvyruoja, paabejo
ja, ar teisingas kelias, ar 
išsilaikysi tose audrose. Mū
sų Jonas atlaikė visas audras 
ir šiandien paliko mumyse 
labai gilų ir garbingą atmini
mą.

Mielas drauge Jonai, mes 
tęsime Tavo darbus, kad 
gyvenimas būtų geresnis ir 
gražesnis. Varde visų laisvie- 
čių, varde visu pažangiųjų 
Amerikos lietuvių, reiškiu 
širdingiausią užuojautą 
Jums, Valerija, netekus savo 
mylimo gyvenimo draugo. 
Tu, Jonai, ilsėkis ramiai šiose 
gražiose kapinėse”.

Žinia apie Jono Gasiūno 
mirtį greit pasklido ir pradė
jo plaukti užuojautų telegra
mos iš Amerikos, Kanados ir 
Tarybų Lietuvos, kurių teks
tus skaitysite “Laisvėje”.

P. S. Po laidotuvių visi pa
lydovai buvo pakviesti į 
“Winter Garden” pietums.

Velionis karste

RICHMOND HILL, N. Y.

Mirus

J onui Gasiūnui
Reiškiu giliausią užuojautą žmonai Valerijai, gimi

nėms Lietuvoje ir Amerikoje, visiems draugams ir 
pažįstamiems.

RICHMOND HILL, N. Y.

Mirus

Jonui Gasiūnui
Reiškiame giliausią užuojautą žmonai Valerijai, 

giminėms Lietuvoje ir Amerikoje, visiems draugams 
ir pažįstamiems.

DAKTARAS ANTANAS ir MARGARET PETRIKAI
Woodhaven, N. Y.

RICHMOND HILL, N. Y.

Mirus

Jonui Gasiūnui
Reiškiame giliausią užuojautą žmonai Valerijai, 

giminėms Lietuvoje ir Amerikoje, visiems draugams 
ir pažįstamiems.

WALTERIS ir BRONĖ KERŠULIAI
Brooklyn, N. Y.

Giliai liūdime netekę žurna
listo ir visuomenininko Jono 
Gasiūno. Jo šviesus atmini
mas visada išliks mūsų širdy
se. Jo gyvenimo kelias - 
pasiaukojimas žmonijai, taip, 
kaip poetas Julius Janonis 
sako savo eilėraštyje “JIS”:
Nemokėjo jis lenkti prieš 

didžiūnus galvos,
Nemokėjo jis niekint mažųjų,
Nemokėjo lyg nendrė pavėjui 

linguot,
Bet, vėjui apstojus, ir vėl 

atsistot.
karalius miškų,

Kurs nepratęs lankstyti 
viršūnės,

Visados dangun žiūri be 
baimės jokios,

Sau vienas kovojo, apleistas 
minios.

Bet kaip ąžuolą kartais 
žaibai,

Taip ir jį pergalėjo 
gyvenimas:

Jis kovodamas mirė. Ainiai jį 
atmins.

Ir amžius mintyje žmonių jis 
gyvens.

ELENA SIAURIENĖ
Woodhaven, N. Y.

NEW YORKO 
NAUJIENOS
Penki žydų teroristai Met

ropolitan© operos name mėtė 
žalius kiaušinius į Moisejevo 
šokėjus, taipgi paleido dvo
kiančias bombas. Jie buvo 
policijos išvaryti laukan ir du 
areštuoti. Vaidinimą sutruk
dė 10 minučių.

Brooklyne distrikto proku
roras Gold pranešė, kad 
areštuoti ir apkaltinti 5 geng- 
steriai, kaltinami užmušimu 
dviejų brolių 1970 m.

Kompartijos sušaukta kon
ferencija aptarė komunistinę 
veiklą darbavietėse ir bendrą 
kovą už didesnes algas ir 
darbo sąlygų gerinimą.

Keletas šimtų paketavo 
“Daily News” leidyklą. Pro
testavo prieš “rasistinius edi- 
torialus”, žeminančius imi
grantus darbininkus.

Brooklyne masiniame susi
rinkime reikalavo sulaikyti 
pabėgėlių deportavimus į 
Haitį, kur kalėjimuose politi
niai kaliniai baisiai kankini- 
mi. Sudarė komitetą haitiečių 
pabėgėlių paramai.

Darbo departamentas ap
skaičiuoja, kad New Yorko 
apylinkėje 4 šeimos narių 
vidutiniam pragyvenimui da
bar reikia $14,448 pajamų į 
metus. Tai daugiau, negu 
visoje šalyje bendrai imant.

New Yorke šimtai tūkstan
čių jaunuolių ieško vasarinių 
darbų, bet mažai kas turi 
pasisekimo. Tarp jaunimo 
nedarbas labai didelis.

New Yorke jau įėjo galio ' 
“sales” taksai, pakelti iki 8% . 
Tokie taksai daugiausia ap
sunkina neturtingus žmones.

Rep.

Mirus

Jonui Gasiūnui
Jonas Gasiūnas buvo ilgametis Lietuvių Darbininkų 

Susivienijimo darbuotojas. Per eilę metų buvo LDS 
prezidentu; keletą metų ėjo LDS centro sekretoriaus 
pareigas, o pastaruoju metu buvo LDS iždininkas.

Reiškiame gilią užuojautą jo žmonai Valerijai ir 
visiems jo artimiesiams.

LDS CENTRO VALDYBA:
Richard Janulis, prezidentas
Elena Jeskevičiutė, vice prezidentas 
Elizabeth Galore, antras vice prezidentas 
Anne Yakstis, sekretorė
Dr. Peter Gustaitis, Jr., daktaras kvotėjas
Amelia Yuskovic, iždo globėja
Jonas Grybas, iždo globėjas
Ruth Bell, iždo globėja

ir
Jonas Siurba, “Tiesos” redaktorius

RICHMOND HILL, N. Y.

Mirus

Jonui Gasiūnui
Reiškiu giliausią užuojautą žmonai Valerijai, gimi

nėms Lietuvoje ir Amerikoje, visiems draugams ir 
pažįstamiems.
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Pramogų Kalendorius

Rugpjūčio 4 d.
Worcesteriečiai rengia pik

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

Lithuania is 
Beautiful!

Lithuania is beautiful - 
.Jorests, fields, rivers and 
growing cities. Driving 
around hundreds of miles I 
couldn’t think of it as a small 
country. It seemed big and 
beautiful. And its people are 
beautiful - friendly, unpre
tentious, hard working. It’s 
unbelievable how much, they 
have accomplished.

For example, let’s take 
Alytus. Seven or eight years 
ago where it was only dirt 
and rubble, a new cotton, 
factory is built where 5,000 
people are working. Another 
factory produces building 
material for building houses 
in the collective farms. And 
there is a big meat combine.

We visited those factories 
and were really amazed how 
a small town like Alytus with 
its population of only 45,000 
can do so much in such a 
short time. ■ < .M-. •...

After visiting the factories 
in Alytus we were invited to 
their song and dance festival 
where we spent one of the 
most beautiful nights of our 
trip. You have to see it to 
believe it. Thousands of 
people. They came from 
many places. It was like a 
great big flower bed in their 
bright summer clothes. 
Hundreds of performers in 
beautiful costumes was a 
feast for our eyes.

Lithuania is growing and 
getting more beautiful each' 
year. Use

ONA ČEPULIENĖ
Brooklyn, N. Y.




