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KRISLAI
Sj kartą nebepavyko 
Streiklaužiški sprendimai 
Teisė žinoti tiesą
Nei logikos, nei žmoniškumo 
Galima tik pasveikinti

A. BIMBA
Amerikinių Valstijų Orga

nizacija, kuriai priklauso 21 
viena šalis, jų tarpe ir mūsų 
Jungtinės Valstijos, prade
dant su 1972 metais, kasmet 
priimdavo rezoliuciją, kriti
kuojančią ir smerkiančią so
cialistinę Kubą. Šios šalies 
delegacija norėjo tokią pat 
rezoliuciją pravaryti ir šių 
metų birželio mėnesį įvyku
siame susirinkime. Bet nebe
pavyko, nes dešimts atstovy
bių griežtai pasipriešino. O 
kadangi susirinkime nedaly
vavo Nikaragva ir Bolivija, 
tai kaip tik ir trūko dviejų 
balsų sudarymui daugumos 
už rezoliuciją.

Jungtinių Valstijų delega
tas Mr. Robert White labai 
supyko. Jis reporteriams pa
reiškė, kad bus stengiamasi 
susisiekti su minėtais dviem 
kraštais ir laimėti juos už 
rezoliuciją. Taip susidarytų 
dauguma už Kubos pasmerki
mą.

O paskutiniais laikais jau 
buvo plačiai kalbama apie 
prezidento Carterio siekimą 
geresnių santykių su Kuba. 
Bet šis JAV nusistatymas 
Amerikinių Valstybių Orga
nizacijos susirinkime neparo
dė, kąd Kubos atžvilgiu poli
tika yra pakeista.

Šiomis dienomis Aukščiau
sias Teismas padarė du labai 
neteisingus, streiklaužiškus 
sprendimus. Jis patvarkė, 
kad valstijų valdžios turi tei
sę nemokėti nedarbo apdrau- 
dos darbininkui, kuris strei
kuoją, arba netenka darbo iš 
priežasties streiko kur nors 
kitur. Kitas tarimas, tai kad 
streikierio šeima, nors ji ir 
badautų, negali gauti valdiš
kos pašalpos.

Abudu tarimus samdytojai 
sveikina, o organizuoti darbi
ninkai griežčiausiai smerkia. 
Jau net ir “Wall Street Jour
nal” pripažįsta, kad abudu 
tarimai labai naudingi sam
dytojams.

Amerikos Ligoninių Susi
vienijimas ir kitos įvairios 
sveikatos apsaugos grupės 
paskelbė principus, pagal ku
riuos ligonis turi teisę žinoti, 
jei nori, visą tiesą apie jo 
sveikatos padėtį. Kaip žino
ma, labai dažnai gydytojai 
vengia, arba tiesiog atsisako 
sunkiai susirgusiam ligoniui 
pasakyti tiesą apie jo sveika
tos tikrą padėtį. Žinojimas 
visos tiesos, girdi, ligoniui 
gero neduoda. Juo mažiau jis 
žino, tuo jam sveikiau.

Tai labai, labai senas klau
simas. Nei gydytojuose, nei 
šiaip sveikatos specialistuose 
nėra vienos, nusistovėjusios, 
visų pripažintos nuomonės, 
kaip sveikiau, kaip geriau: 
žinoti ar nežinoti ligoniui visą 
tiesą?

□
Kongreso Atstovų Rūmai 

nutarė išleisti militarinių ka
ro bazių statyboms namie ir 
užsieniuose tris bilijonus ir 
penkis šimtus milijonų dole
rių ($3,500,000,000). Bet 
prieš kelias dienas taip pat 
dauguma balsų jie uždraudė 
jokioje formoje padėti Socia
listinei Vietnamo Respublikai

Milijonai biedmio II enės vaikų
negauna reikalingos pagalbos
Washingtonas. — Prieš de

šimt metų buvo priimta taip 
vadinama Medicaid progra
ma teikimui medicininės pa
galbos vaikams tų šeimų, ku
rios nepajėgia savo vaikus 
būtinai reikalinga medicinine 
pagalba aprūpinti.

Kokie rezultai? Kaip toji 
programa buvo vykdoma?

Atsakymą duoda šiomis 
dienomis paskelbtas Vaikų 
Gynimo Fondo raportas. Ra-

Pirmas afrikietis
tokiose pareigose

Bishop Josiah M. Kibirą

Liuteronų Pasaulinė Fede
racija savo pirmininku išrin
ko afrikietį, Tanzanijos vys
kupą Josiah Kibirą. Liutero
nų sekta turi 58 milijonus 
narių. Tai pirmas afrikietis 
juodas gyventojas tokioje 
aukštoje vietoje liuteronų 
bažnyčioje.

portas parodo, kad tokių vai
kų sveikatos priežiūra ir ap
sauga yra labai, labai nepa
kankamos.

Ir tai liečia ne tik milijoną 
kitą vaikų. Yra valdžios pri
pažinta, kad nė pusė iš 23 
milijonų biednomenės vaikų, 
kuriems pagalba reikalinga, 
nes jų tėvai negali užmokėti 
už medicininę pagalbą, jos 
negauna.

Vadinasi, vienuolika ar 
dvylika milijonų šios šalies 
biednuomenės vaikų auga be 
reikalingos sveikatos apsau
gos. Daugelis jų miršta nuo 
įvairių ligų, kurios yra pagy
domos, nes jų tėvai neturi iš 
ko užmokėti už gydymą. Ir 
tai turtingiausioje kapitalisti
nio pasaulio šalyje, Jungtinė
se Amerikos Valstijose!

Slaptas biznierių 
susirinkimas

Dienraščio “Daily World” 
korespondentas Terry Can
non sužinojo, kad Rye, N. Y., 
puošniame Hilton viešbutyje 
yra šaukiamas Jungtinių Val
stijų ir Pietų Afrikos biznie
rių susirinkimas. Jis nusisku
bino ir norėjo į jį patekti, bet, 
žinoma, jo neįsileido. Nebuvo 
įsileisti net ir komercinės 
spąudos korespondentai. Mi
tingas buvo slaptas. Jame 
galėjo dalyvauti tiktai pa
kviesti biznieriai.

Mitingo tikslas sustiprinti 
Pietų Afrikos rasistinį reži
mą, padėti jam kovoti prieš 
Pietų Afrikos gyventojų dau
gumą, kad jie nepaimtų val
džios į savo rankas.

Atidengė Izraelyje kankinimą 
arabų politinių kalinių

Londonas.—Anglijos bene 
stambiausias dienraštis “The 
Times of London” birželio 19 
d. laidoje užpildė beveik ke
turis puslapius reportui apie 
kankinimus politinių kalinių 
arabų Izraelyje. Faktus su

atstatyti mūsų karinių jėgų 
sugriautą šalį.

Naujoms griovimo ir naiki? 
nimo priemonėms bilijonai, o 
nors maža dalelyte atlygini
mui žmonėms padarytos bai
siausios skriaudos—nė cento!

Birželio 10-11 d. d. Illino- 
jaus valstijos Normai mieste
lyje įvyko Illinojaus Tarptau
tinė Moterų Metų Konferen
cija. Joje dalyvavo 2,200 de
legačių. Konferencijoje buvo 
aptarta daugybė svarbiausių 
klausimų ir priimta visas pus
tuzinis gerų rezoliucijų. Vie
noje rezoliucijoje reikalauja
ma įstatymais įvesti visoje 
šalyje 35 valandų darbo sa
vaitę, niekam nenumušant al
gos.

Panašūs moterų sąskry
džiai yra laikomi visos valsti
jose. Juose išrenkamos dele
gatės į Nacionalinę Tarptau
tinę Moterų Metų Konferen
ciją, kuri įvyks lapkričio 18- 
21 d. d. Houston, Texas.

Tai istorinės svarbos mūsų 
moterų sukilimas prieš šios 
gadynės negeroves ir skriau
das. Už tai mūsų seses galima 
tiktai nuoširdžiausiai pasvei
kinti.

rinko ir raportą paruošė spe
cialiai laikraščio sudaryta ty
rinėtojų grupė.

Taip pat tos dienos veda
masis pavadintas “Izrael and 
Torture” (Izraelis ir kankini
mas). Jame redaktoriai pa
brėžia, kad jie turi dešimt 
kartų daugiau dokumentuotų 
įrodymų apie kalinių kankini
mą, negu paskelbė laikrašty
je. Jie taipgi sako, kad jie 
gali tuos įrodymus suteikti 
bet kokiai tarptautinei įstai
gai bei organizacijai, kuri no
rėtų jais pasinaudoti.

Tyrinėjimas tęsėsi ištisus 
penkis mėnesius.

Raporte pabrėžiama, kad, 
apart kitų plačiai vartojamų 
kankinimo būdų, Izraelis var
toja begailestingą suimtųjų 
arabų mušimą. Taipgi esanti 
vartojama elektra.

Tyrinėtojai įrodo, kad esą 
įsteigta politinių kalinių kan
kinimui mažiausia šeši cen
trai.

Svarbu, kad Londono dien
raščio tyrinėtojų parodymus 
patvirtina ir izraelietė advo
katė Felicia Langer, Izraelio 
Komunistų Partijos narė, ku
ri yra Izraelio teismuose gy- 
nus net keletą sulaikytų ir 
teisiamų palestiniečių arabų.

Washingtonas. — Tarp Ry
tų Vokietijos (Vokiečių De
mokratinės Respublikos) ir 
Jungtinių Valstijų pasirašyta 
keletas prekybos sutarčių.

Pasirašyta keletas labai 
gerų sutarčių

Sutartis pasirašo Tarybų Sąjungos prez. Brežnevas [kairė
je] ir Prancūzijos prezidentas Valery Giscard d‘Estaing.

Paryžius.—Tarybų Sąjungos prezidento Leonido Brežne
vo oficialaus vizito proga, čia tapo pasirašyta keletas labai 
naudingų tarp Tarybų Sąjungos ir Prancūzijos sutarčių. 
Susitarta sustiprinti ir gilinti detentę tarp abiejų šalių, 
užkirsti kelią plitimui branduolinių ginklų po pasaulį. 
Pasirašytos dvi naujos sutartys bendradarbiavimo trans- 
portacijoje ir chemijos pramonėje. Taipgi priimta sutartis 
praplėtimui gyvuojančios 10 metų ekonominio-industrinio 
bendradarbiavimo sutarties.

Šiuo Tarybų Sąjungos prezidento vizito rezultatais labai
patenkintos abi šalys.

Moksleivių dainų šventė
Vilnius — Birželio 25-26 

dienomis Vilniuje vyko dide
lės iškilmės—buvo surengta 
respublikinė moksleivių dai
nų šventė, skirta Didžiojo 
spalio jubiliejui. Pirmąją, 
dainų dieną, tūkstančiai vil
niečių ir svečių klausėsi jau
nųjų ir mažųjų dainininkų 
Vingio Parko estradoje.

Šventiškai išsidabinę, su 
įvairiaspalvėmis kepurėlė
mis, čia dainavo jungtinis, 
Spaliukų, Pionierių, Jaunuo
lių, merginų chorai—iš viso 
trylika tūkstančių vaikų. Iš
kilmingai skambėjo Algiman
to Bražinsko kantata “Spalis 
—mūsų žvaigždė,” dainos 
apie Tėvynę, laimingą vai
kystę, taiką. Žiūrovai nuošir
džiai plojo dainininkams, atli- 
kusiems rusų revoliucines, 
Lietuvių liaudies bei tarybi
nių kompozitorių dainas.

Gražiai šventėje pasirodė 
instrumentalistai. Kankliavo 
kanklės lietuvių liaudies dai
nas, skudučiai skudučiavo 
pionierių šokį, akordionai at
liko fantaziją revoliucinių dai
nų temomis, o styginis orkes
tras—Balio Dvariono pjesę, 
Hendelio Paskaliją.

Vaikų dainose ir dainelėse 
skambėjo džiaugsmas, dėkin
gumas už laimingą vaikystę, 
už erdvias mokyklas, už gra
žias knygeles, už gėles, ku
rios puošia takus į mokyklą, 
už saulę, kurios netemdo ka
ro debesys.

Aidint žiūrovų plojimams, 
moksleiviai sveikino dirigen
tus, chorvedžius, apjuosė 
juos tatinėmis juostomis, da
bino ąžuolų vainikais. Nuošir
džiausius padėkos žodžius jie 
tarė šventės vyriausiajam di
rigentui Lionginui Abariui, 
visų dainų švenčių veteranui 
Konradui Kaveckui, Laimai 
Palįnauskaitei, Hermanui Pe- 
relšteinui, visiems tiems, kas

moksleivių dainų šventės vė
liavos suplevėsavo virš (Žal
girio) Stadijono. Po iškilmin
go parado pasirodė pionie
riai, spaliukai, mažiausieji 
šventės dalyviai—darželinu
kai. Visomis vaivorykštės 
spalvomis žėrėjo žalia stadio
no veja, kai joje tautiniais 
drabužiais pasipuošę šoko vy
resniųjų klasių moksleiviai, 
busimieji darbininkai—profe
sinių technikos mokyklų 
auklėtiniai. Smagiai sukosi 
pramoginių šokių poros, tarsi 
baltos gulbės grakščiai šoko 
klasikinių šokių atlikėjos. 
Daug žiūrovų simpatijų pelnė 
spalvingas jungtinis pučia
mųjų orkestras.

Trečioje respublikinėje 
moksleivių šventėje dalyvavo 
apie 21 tūkstantis Tarybų 
Lietuvos moksleivių, jų drau
gai iš kitų broliškų respubli
kų, iš užsienio.

Lietuvos TSR švietimo mi
nistras Antanas Rimkus nuo
širdžiai padėkojo mokslei
viams, mokytojams, visiems 
šventės rengėjams už gražias 
dainas, įspūdingus šokius ir 
muziką, palinkėjo sėkmės 
moksle ir darbe šviesios atei
ties vardan. V. Petkevičienė

New Delhi. — Indijos laivai 
jau gali naudotis Kinijos uos
tais. Tai žymus santykių pa
gerėjimas tarp šių milžiniškų 
Azijos šalių.

Ragina kapitalistines šalis 
arkiai didinti savo gamybąII II

įkvėpė jiems meilę dainai, 
padėjo dalyvauti šioje gražio
je ir prasmingoje dainų šven
tėje.

Sekmadienį Respublikinės

Paryžius. — Praeitą savai
tę čia įvyko 24 kapitalistinių 
industrinių šalių pasitarimas, 
kuriame Jungtinėms Valsti
joms atstovavo valstybės se
kretorius Cyrus Vance ir Iždo 
sekretorius W. Michael Blu
menthal. Jie ne tik dalyvavo, 
bet, aišku, ir vadovavo są
skrydžiui.

Cyrus Vance savo kalboje 
storiausiai pabrėžė reikalą 
ateinančiais metais smarkiai 
pakelti industrinę gamybą. 
Kiekviena šalis turinti pasi
statyti tikslą ir užsispyrusiai 
jo siekti. Tai vienintelis esąs 
kelias iš dabartinės krizės.

Bendrai, susirinkimo nuo
taika buvus gana pesimistiš
ka. Daugelis dalyvių tikisi 
dargi sunkesnių laikų atei
nančiais metais. Bet mūsų

Už taikų abiejų 
Korėjų suvienijimą

Tik dabar gautas Ameriko
je Pietų Korėjos marksisti
nės partijos išleistas atsišau
kimas į pasaulį. Jame sako
ma, kad Pietų Korėjos Revo
liucinė Partija už Suvienijimą
stoja už abiejų Korėjų taikų 
suvienijimą, kad prie to ne- 
daleidžia Japonijos militariz- 
mas ir Jungtinių Valstijų im
perializmas. Partijos Centro 
Komitetas prašo visas pasau
lio pažangiąsias jėgas “pakel
ti balsą prieš Park Chung 
Hee fašistinį Pietų Korėjos 
režimą, kuris savo kojomis 
trempia žmogaus teises.”

Lebus, Rytų Vokietija. — 
Čia birželio 27 d. dviejų trau
kinių susidūrime žuvo 29 ke
leiviai ir septyni tapo sunkiai 
sužeisti.

sekretoriaus paraginimas ne
buvo veltui. Susirinkime da
lyvavusios šalys, nusitarė 
1978 metais savo ekonomikos 
augimą pakelti iki 5 procen
tų. Sekretorius nutarimą 
karštai sveikino. Tai esąs 
“pademonstravimas mūsų ša
lių solidarumo bendromis pa
stangomis sutikti pasaulio 
problemas.”

Mirė žymus 
tarybinis 
mokslininkas

Maskva. — Birželio 22 d. 
mirė mokslininkas Vladimir 
D. Timakov, Tarybų Sąjun
gos Mokslų Akademijos pre
zidentas nuo 1968 metų. Bu
vo 72 metų amžiaus. Velionis 
buvo plačiai žinomas ir užsie
niuose. Jis vadovavo net ke
lioms tarybinėms moksli
nėms delegacijoms į užsie
nius. Viena tokia delegacija 
lankėsi ir Jungtinėse Valsti
jose.

Velionis Timakov yra pa
skelbęs 120 įvairių mokslinių 
darbų, kurių daugelis yra iš
versti į įvairias kalbas.

Reakcininkai 
laimėjo
atstovų rūmuose

■i Washingtonas. — Po ilgų 
diskusijų ir ginčų Kongreso 
Atstovų Rūmai užgyrė užsie
ninei pagalbai sumą iš 
$6,700,000,000. Bet specifiš
kai patvarkė, kad jokios pa
galbos neturi būti teikiama 
Kubai, Angolai ir Mozambi
que.

Prezidentas Carteris esąs 
labai nepasitenkinęs šiuo At
stovų Rūmų pasielgimu.

FAŠISTINIO TERORO 
SIAUTĖJIMAS ČILĖJE

Viso civilizuoto pasaulio dė
mesys vėl buvo nukreiptas į 
Čilę, kur birželio 14 d. 24 
moterys ir du vyrai paskelbė 
bado streiką prieš fašistinę 
valdžią. Visi jie yra artimieji 
be žinios dingusių čiliečių. Jie 
reikalauja, kad valdžia pasa
kytų, ar jie gyvi. Jei taip, tai 
kur jie randasi.

Tokių be žinios dingusių 
priskaitoma iki 1,500. Spėja
ma, kad jie visi yra fašistų 
nužudyti.

Tas tik parodo, koks šian
dien baisus teroras tebesiau- 
tėja toje Lotynų Amerikos 
šalyje. Pagrindiniai už jį at
sakingos yra mūsų Jungtinės 
Valstijos. Jau seniai nebėra 
jokia paslaptis, kad šios ša
lies doleriais ir ČIA agentais 
Čilėje buvo nuversta socialis-

tų-komunistų koalicinė val
džia ir įsteigta viena kruvi
niausių fašistinių diktatūrų 
pasaulyje.

Medžiojamas!

KALĖJIMO GAISRE 
ŽUVO 42 ŽMONĖS!

Columbia, Tenn. — Birže
lio 26 d. čia pavieto kalėjime 
kilo gaisras dienos laiku. Ja
me žuvo 34 kaliniai ir aštuoni 
lankytojai—viso 42 žmonės. 
Beveik visi kaliniai iškepė už
rakintose kamerose (celėse). 
Tai viena baisiausių nelaimių
visoje kalėjimų istorijoje.

Pasirodo, kad šiame kalėji
me nėra jokios nuo gaisrų 
apsaugos sistemos. O gaisrui 
kilus kalėjimo sargas kažin

! kaip ir kur “pametė” kalėjimo 
raktus. O atsarginių raktų, 
matyt, niekas neturėjo. Tai 
irgi keista.

Dabar eina tyrinėjimas 
gaisro kilimo priežasties.

Kur buvo valdžia ir kalėji
mo viršininkai, kad toleravo

Gene Leroy Hart
Locust Grove, Okla. — Ok

lahoma Ozarks kalnų pašlai
tėje tapo nužudytos trys 
mergaitės-skautės. Kaltina
mas iš kalėjimo pabėgęs 
Gene Leroy Hart, kuris buvo 
nubaustas nuo 40 iki 140 me
tų kalėjimu už žmogžudystę 
ir moters išprievartavimą. 
Per ištisus ketverius metus 
jis medžiojamas ir nesugau
namas.

arba nematė kalėjime tokių 
pavojingų sąlygų? Tai jie tik
rieji nelaimės kaltininkai. Bet 
argi tyrinėtojai juos tyrinės 
ir apkaltins?!

Manila. — Philipinų prezi
dentas Marcos įsakė paleisti 
iš kalėjimo 500 politinių kali
nių.
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N epr iklausomy bės 
šventė šiemet

Liepos 4 dieną visoje šalyje bus iškilmingai švenčiama šios 
šalies Nepriklausomybės 201-oji šventė. Ta proga bus 
atlaikyta daug susirinkimų, eisenų, pasakyta daug kalbų, 
prisiminta didieji kovotojai už naują rytojų. Trylikos koloni
jų pasiseklbimas nepriklausomomis Jungtinėmis Valstijo
mis 1776 m. liepos 4 d. buvo įvykis, kuris iš tikrųjų supurtė 
visą tuolaikinį pasaulį. Su amerikiečių laimėjimu atsivertė 
naujas žmonijos istorijoje puslapis tikra to žodžio prasme. 
Nuo to laiko daug kas pasikeitė šioje šalyje ir visame 
pasaulyje.

Bet mes gyvename dabar, šiais, 1977 metais. Švęsdami ir 
minėdami Jungtinių Valstijų 201-ają metinę sukaktį, mes ir 
visa žmonija susiduriame su naujomis problemomis. Šian
dien tos jaunutės iš trylikos valstijų susidedančios, Jungti
nės Valstijos yra tapusios galingiausia ir turtingiausia 
visame kapitalistiniame pasaulyje valstybe. Nuo jų daug 
priklauso visos žmonijos likimas.

Taigi, ant mūsų, ant amerikiečių gula didelė atsakomybė 
prieš visą žmoniją. Jei kiltų branduolinis karas, jei pasauli
nė taika sugriūtų, mažai kas bepaliktų mūsų iš visos 
civilizacijos. O išvengimas tokios katastrofos neįsivaizduoja
mas prieš JAV valią. Šios šalies rankose patys galingiausi 
branduoliniai ginklai. Visi Tarybų Sąjungos ir viso socialisti
nio pasaulio siūlymai ir reikalavimai padaryti galą ginklavi
mosi lenktynėms ir eiti prie visuotino ir pilno nusiginklavi
mo atsimuša į sieną. Mūsų Kongresas ir Vyriausybė dar 
daugiau lėšų skiria dar didesniam ginklavimuisi. Santykiai 
su socialistiniais kraštais ne gerinami, bet dar bloginami. 
Visas detentės ir taikos reikalas pavojuje!

Švenčiant šios šalies garbingą nepriklausomybės sukaktį, 
apie tai turėtų rimčiausiai pagalvoti kiekvienas amerikietis.

J

Tiktai girioje 
šaukiantis balsas!

Amerikos geležinkiečių organas “Labor” už birželio mėne
sį savo vedamąjame “Aliejaus-dujų milžinams neturi būti 
leista užgrobti visus kitus kuro šaltinius,” sako:

* “Ar4$kri būti leista gigantiškoms aliejaus ir dujų kompani
joms kontroliuoti taip pat ir kitus energijos šaltinius? Šiuo 
klausimu šiemet gali Kongrese kilti aštriausia kova.

Jau dabar aliejaus milžinai kontroliuoja labai didelį kiekį 
kitų svarbiųjų kompeticinių kuro šaltinių—anglies ir uraniu- 
mo, iš kurio gaminama branduolinė jėga. Nebent ši kryptis 
būtų pakeista, aliejaus firmos gali į savo rankas paimti visus 
mūsų kuro-energijos šaltinius. Tada jos nustatytų gamybos 
<iekį, kainas ir kuro vystymą, valdžios energijos programą 
)anaudodamos savo naudai.

Nereikia kažin kokios vaizduotės pamatyti, kas beliktų 
lonsiumeriams. Mes visu šimtu procentų priklausytumėme 
įuo Exxon, Texaco, Mobil, Gulf ir likusių kompanijų 
nalonės.

Bet, mums atrodo, taip pat nereikia kažin kokio viršžmo- 
pško proto suprasti, jog šis unijų organo balsas pasiliks, 
:aip žmonės sako, girioje šaukiančiu. Argi mūsų Kongresas 
»ei Vyriausybė pajėgs arba norės užkirsti kelią trustifikavi- 
nui ir monopolizavimui energijos ir jos šaltinių? Visa šios 
:apitalistines sistemos vystymosi istorija sako: Ne! Nei 
tores, nei galės! Žinoma, Kongrese atsiras vienas kitas 
•alsas už bandymą tuos “Labor” paminėtus aliejaus ir dujų 
nilžinus suvaldyti, neleisti jiems pasiimti į savo rankas 
isus kitus energijos bei kuro šaltinius. Bet jie bus bejėgiai. 
Je gigantai sieks į savo rankas pasiimti ne tik šios šalies 
isus kitus energijos šaltinius, bet ir viso kapitalistinio 
•asaulio. Juk jau ir dabar jie daug tų šaltinių kontroliuoja 
įsuose kontinentuose.

Tikroji ekonominė 
oadėtis neatidengiama

Darbo unijų judėjimo vadovybė kritikuoja Darbo Depar- 
amento raportą apie šalies ekonominę padėtį gegužės 
nėnesį. Jis yra klaidingas, jis nenušviečia tikrosios padė
jęs, kuri yra daug blogesnė, negu raporte parodoma. 
Pavyzdžiui, sako Amerikos Darbo Federacijos-Industrinių 
Organizacijų Kongreso prezidentas George Meany, raporte 
skelbiama, kad darbų padėtis žymiai pasitaisė, kad nedarbo 
lygis nuo 7.3 procento pernai nukrito iki 6.9 proc., kad 
šiandien mes beturime 6,151,000 bedarbių ir t. t. Bet Darbo 
Departamentas nepriskaito tų bedarbių, kurie pavargo 
darbo beieškodami ir liovėsi jo ieškoti, arba tų, kurie, 
negalėdami gauti darbo pilnam laikui, buvo priversti imti 
tik laikiną, trumpalaikį darbą. Jie irgi tapo valdžios išbrauk
ti iš bedarbių armijos. Taigi, sako George Meany, sudėjus 
juos visus, šiandien nedarbo lygis yra 9.6 proc., o bedarbių 
daugiau kaip dešimt milijonų!
'Tas pats su Darbo Departamento džiuginimu, kad savaiti

nis darbininkų vidutinis uždarbis per gegužės mėnesį 
padidėjęs .9 procento. Betgi jeigu tą uždarbį saikuosime jo 
perkamąja galia, sako George Meany, tai jis bus ne tik 
nepakilęs, bet dar .1 procento sumažėjęs. O jeigu eisime dar 
Lčliau, jeigu imsime šių metų mūsų darbininkų vidutinį 
uždarbį ir jį lyginsime su uždarbiu 1972 metų, tai jis bus net 
6J2 proc. mažesnis!

Vadinasi, Amerikos darbininko ekonominė padėtis per 
paskutinius penkerius metus labai pablogėjo.

BET KAIP TIK TOKIUS 
GRAIBSTYTOJUS TEN 
AŠTRIAUSIAI BAUDŽIA

Su neslepiama užuojauta 
sukčiams ir visuomeninio tur
to graibstytojams, Brooklyno 
tėvų pranciškonų organas 
“Darbininkas” (birž. 17 d.) 
cituoja “disidento” A. Brelko- 
vo straipsnį “Juodieji milijo
nai,” kuriame esą pasakoja
ma apie “Sovietų Sąjungos 
turtuolius.” Straipsnis buvęs 
atspausdintas “rusų disiden
tų žurnale Posev.” Jame 
Brelkov sako:

“. . . kad Sovietų Sąjungo
je klesti privati iniciatyva, 
prisidengusi kolchozo ar ko
kios oficialios įmonės skraiste 
ir globa, aišku, už atitinkamą 
padėką, t. y. kyšius. Sovietų 
Sąjungos juodoje rinkoje yra 
sukrauti milijonai. Įdomus 
autoriaus pasikalbėjimas su 
vienu tokiu milionierium 
0. S. papietauti, bet tasai 
griežtai atsisakė eiti į gerą 
restoraną: “Matai, negaliu 
parodyti, kad turiu pinigo, 
nes mano oficialus uždarbis 
yra 90 rublių mėnesiui. Ge
riau užsukime pas mane.” 
Užėjo pas O. S., puikiai pa
pietavo (ikrai, visokie gardu
mynai, importuoti gėralai). 
O. S. skundėsi: “Matai, kaip 
gyvenu—šeimos keturi žmo
nės, o butas vieno kambario. 
Betgi negaliu pirkti nei buto, 
nei automobilio. Net geres
nius drabužius įsigyti bijau— 
tuoj įskųs, ir milicija praves 
tardymą, iš kur pas mane tos 
pajamos. Bet aš rasiu išeitį. 
Ieškau žmogaus, kuris val
stybinėj loterijoj laimės 
100,000. Kai tokį sugausiu, iš 
jo atpirksiu tą laimingą bilie
tą ir sumokėsiu pusantro kar
to ar dvigubai, na, ir pradė
siu visur rėkauti apie savo 
laimėjimą. Tuomet turėsiu 
“oficialią” teisę pirkti ir butą, 
ir baldus, ir automobilį.”

Nėra jokia paslaptis, ka<Į 
tokių piktų sukčių ir visuo
meninio turto graibstytojų 
pasitaiko Tarybų Sąjungoje. 
Nėra išimtis ir Tarybų Lietu
va. Bet ten su tokiais sutvėri
mais yra griežčiausiai kovoja
ma. Sučiuptieji smarkiausiai 
baudžiami.

Bet ar klerikalų spaudos 
rašeivos tuos sukčius smer
kia ir giria vyriausybę už 
begailestingą kovą su jais? 
Kaip tik priešingai: jie keikia 
vyriausybę ir gina juos, teisi
na juos, juos vadinama “lais
vės kovotojais.”

ŽIUPSNELIS LABAI 
ĮDOMIŲ DUOMENŲ APIE 
ŠIANDIENINĘ LENKIJĄ

Neseniai socialistinėje Len
kijoje lankėsi Tarybų Sąjun
gos-Lenkijos draugystės 
draugijos delegacija, kuriai 
vadovavo Lietuvos TSR 
Aukščiausiosios Tarybos 
Prezidiumo pirmininkas An
tanas Barkauskas. Dabar sa
vaitraštyje “Gimtasis kraš
tas” (birželio 16 d.) jis trum
pai papasakoja, kaip socialis
tinė Lenkija prisikėlė iš bai
siausių karo griūvėsiu ir pa
siekė nepaprastai didelių lai
mėjimų visose srityse.

Drg. Barkauskas pabrėžia:
z

“Lenkijos vardas dabar mi
nimas tarp dešimties labiau
siai pasaulyje išsivysčiusių 
šalių. Socialistinės savitarpio 
pagalbos Tarybos narių tarpe 
Lenkija stato beveik 70 proc. 
visų laivų ir drauge su Tary
bų Sąjunga gamina apie 95 
proc. ekskavatorių. Vien per 
pastaruosius 25-erius metus 
elektros energijos gamyba 
išaugo daugiau kaip 10, ang
lies iškasimas—2,5, plieno 
gamyba—6, traktorių—dau
giau kaip 7, vagonų—daugiau 
kaip 40, o automobilių—dau
giau kaip 230 kartų.

Liaudies valdžios metais 
Lenkija žengė platų žingsnį, 
vystant švietimą, mokslą,

visuotinis vidurinis

eigtos pokario metais, 
t baigia daugiau kaip

kultūrą. Sėkmingai įgyvendi
namas
mokymas leidžia plačiu mas
tu ruošti aukštai kvalifikuo-- 
tus kadrus. Beveik 90 aukš
tųjų mokyklų, kurių daugu
ma įst 
kasme
60 tūkstančių vaikinų ir mer
ginų. Lenkija—gilias mokslo 
ir kultūros šaknis turinti val
stybė. Tačiau tautos kuria
mojo darbo genijus labiausiai 
atsiskleidė liaudies valdžios 
metais. Daugiau kaip 400 
mokslo įstaigų dabar sėkmin
gai darbuojasi 150 tūkstančių 
mokslininkų. Lenkai dideli 
knygos mylėtojai. Kasmet čia 
išleidžiama daugiau kaip 10 
tūkstančių pavadinimų kny
gų, kūrių tiražai viršija 140 
milijonų egzempliorių.

Savitas tradicijas puoselė
jantys scenos meistrai susi
telkę 
riuos
milijdnų žiūrovų.

» Liaudies santvarkos metais 
didelė pažanga čia pasiekta, 
sprerįdžiant socialinius klau
simus. Žmogus, jo gerovė 
yra Valstybės ir LJDP dėme
sio centre. Įstatymai garan
tuoją kiekvienam piliečiui tei
sę į įarbą, medicininį aptar
navimą ir socialinį aprūpini
mą sėnatvės, nelaimingo atsi
tikimo ar ligos atveju. Žmo
nių sveikatos sargyboje stovi 
beveik 60 tūkstančių gydyto
jų ir didesnė kaip 120 tūk
stančių vidurinio medicinos 
persbnalo armija. Pokario 
metkis asignavimai sveikatos 
apsaugai čia išaugo daugiau 
kaip 8 kartus.

beveik 100 teatrų, ku- 
kasmet aplanko iki 10

Tąigi Liaudies Lenkija 
išaugo ir suklestėjo, tapo vie
nu iŠ patikimų socializmo at
sparos punktų. Ji išugdė ne 
tik savo gamybines jėgas, bet 
ir sūformavo naują visuome
nę, kuriai brangus tautų 
draugystės jausmas, o ištiki
mybė proletarinio internacio
nalizmo principams tapo 
neatskiriama jų gyvenimo ir 
veiksmų dalimi.”

DIDELI, GARBINGI MENO 
SAVIVEIKLOS 
PASIEKIMAI LIETUVOJE

Pasirodo, kad nepaprastai 
sėkmingai Tarybų Lietuvoje 
praėjo Pirmasis sąjunginis 
darbo žmonių meno saviveik
los festivalis. Jis parodė labai 
gražiai išsivysčiusį meno sa- 
vivėiklio judėjimą. •

Žurnale “Laikas ir Įvykiai” 
(77,11) skaitome korespon
dentės Irenos Krivickienės 
pasikalbėjimą su festivalio 
organizacinio komiteto pir- 
miiįinku Aleksandru Cesna- 
vičfumi. Apie nūdienėje Lie
tuvoje meno saviveiklos kles
tėjimą pirmininkas si. teisin
gu pasididžiavimu sako:

“Mūsų meno saviveiklos 
gyvenimas labai Intensyvus. 
Saviveikloje dalyvauja kas 
vienuoliktas respublikos gy- 
vehtojas. Pagalvokime: kas 
vięnuoliktas žmogus yra šiuo
laikinio liaudies meno kūrėjas 
ir puoselėtojas! Tai išties ryš
kus, gražus, prasmingas mū
sų socialistinio gyvenimo fak
tas. Mūsų Dainų švenčių idė
jinės meninės brandos, ma
siškumo dinamika, naujų sa

viveiklinio judėjimo formų 
populiarėjimas, ne vienas 
aukščiausių meistriškumo, 
viršūnių pasiekęs saviveiklos 
kolektyvas—visa tai rodo, 
kad meno saviveikla tampa 
vis svarbesne jėga, sugeban
čia atlikti didelę ir kilnią dar
bo žmonių dvasinio turtinimo 
misiją.

Pirmasis sąjunginis darbo 
žmonių meno saviveiklos fes
tivalis parodė, kokie gražūs 
yra pasiektieji laimėjimai, 
festivalio eigoje visą savi
veiklinį darbą įgalinę pakelti į 
dar aukštesnį lygį.

Saviveiklos kolektyvų re
pertuaras praturtėjo naujais 
kūriniais. Ryškios pilietinės 
tematikos, idėjiškai ir meniš
kai brandžiais kūriniais—P. 
Tamuliūno “Daina apie Leni
ną” (žodžiai E. Matuzevi- 
čiaus), V. Budrevičiaus “Par
tija mana” (žodžiai V. Ba
rausko), V. Laurušo “Revo
liucija” (žodžiai V. Barausko), 
A. Bražinsko “Sakalų mar
šas” (žodžiai V. Barausko) ir 
kt.—pasipildė chorų reper
tuaras. Bendradarbiaudamas 
su “Eglės,” “Varpo” chorais, 
kompozitorius V. Barkauskas 
sukurė kantatą-poemą “Žodis 
revoliucijai” (žodžiai A. Dri- 
lingos), oratoriją “Nusilenk 
savo žemei.” Specialiai festi
valiui kantatą “Šlovė neiš
blės” sukūrė E. Balsys.

Daugelis saviveiklos entu
ziastų, pavyzdžiui, Vilniaus 
Valstybinio V. Kapsuko uni
versiteto, Panevėžio “Ekra
no” gamyklos, Kauno Spalio 
50-mečio dirbtinio pluošto ga
myklos liaudies dainų ir šokių 
ansambliai ir kiti kolektyvai 
festivaliui parengė naujas nū- 
dieniškas programas.

Labai aiškiai mūsų dienų 
pulsas jautėsi meninių agit- 
brigadų programose: darbo 
kolektyvų džiaugsmai ir rū
pesčiai, pagarba pirmūnams, 
novatoriams, aistringa kova 
prieš trūkumus ir negeroves. 
Kvietimas naujiems darbo 
laimėjimas ryškiai atliepė tai 
nuotaikai, kuria dabar, jubi
liejinių metų dienomis, gyve
na visi respublikos dirban
tieji, visa Tarybų šalis.”

SVEIKINA KARALIŲ 
IR RINKIMUS

Didlapis “The N. Y. Times” 
labai patenkintas vėliausiais 
įvykiais Ispanijoje. Birželio 
28 dienos savo vedamąjį laik
raštis pavadino “A Job Well 
Done in Spain” (Puikiai atlik
tas darbas Ispanijoje). Veda
majame giriamas karalius 
Juan Carlos ir sveikinami 
įvykusių parlamento rinkimų 
rezultatai. “Tai labai įspūdin
gas įrodymas,” sako dienraš
tis, “tautos didelių žingsnių 
linkui demokratijos po Fran
cisco Franco mirties prieš pu
santrų metų.”

Taip pat sveikinamas 
premjeras Adolfo Suarez, 
kuris vadovauja rinkimus lai
mėjusioms “centrinėms par
tijoms.” Taip vadinama De
mokratinio Centro Unija lai
mėjo 35 proc. balsų ir suda
rys naują vyriausybę. Socia
listų Darbininkų partija gavo 
30 proc. balsų. Girdi, “pridė
jus Krikščionis Demokratus 
ir Liaudiškuosius Socialistus, 
pergalė už demokratiją pasi
daro dar įspūdingesnė.”

Puikaus Lietuvių Literatūros Draugijos 
nariams pasiskaitymo

Jau turime antrąjį šių metų 
Draugijos leidžiamo žurnalo 
“Šviesa” numerį. Jame LLD 
nariai rasite gražaus ir nau
dingo pasiskaitymo. Visų 
skaitytojų dėmesio verti 
straipsniai:

Ant Martinionio—“Religi
nės kovos ir erezijos Lietuvo
je ”

A. Liepsnonio—“Talento 
priklausomybė nuo laiko.”

Broniaus Jauniškio—“Mu
ziejaus direktorius.”

A. Aukštaičio—“Šis tas 
apie Amerikos lietuvių kny
gas ir teatrą.”

A. Gučiūniečio—“Tarybų 
Lietuvos žemdirbiai atsidėję 
siekia mokslo.”

Al. Kazlausko—“Galingojo 
potvynio bangos.”

A. Paloniečio — “Įžymus 
Lietuvos ateistas Jonas Kai
riūkštis.”

IS LAIŠKŲ
Gerbiamieji laisviečiai!

Aš čia noriu per “Laisvę” 
padėkavoti savaitraščio 
“Gimtasis kraštas” redakcijai 
už patalpinimą aprašymo 
apie mano pergyventas vargo 
dienas. Aš suprantu, kad jie 
yra užimti svarbesniais raš
tais, bet surado progą įtal
pinti ir mano istoriją. Tai 
siunčiu jiems širdingą ačiū.

Jonas Vaicekauskas 
Binghamton, N. Y.

Sveiki, mieli Draugai!
Sveikinu Jus iš M. Čiurlio

nio įamžinto garsaus Druski
ninkų miestelio. Jau kuris 
laikas ilsiuosi čia ir kartu 
gydausi. Lankau mineralinio 
vandens, angliaūkšties vo
nias ir purvo vonias. Be to, 
gydytojai praveda ir kitokį 
gydymą. Lankau gydomosios 
gimnastikos pratimus. Tai 
užgrūdina organizmą. Stipri
na organizmo atsparumą. 
Laisvalaikiu žiūriu įdomius 
kino seansus. Čia mačiau ara
biškų, prancūzų, amerikiečių 
ir kt. tautų kino filmų. Klau
siausi “Nerijos” ansamblio 
koncerto. Druskininkuose 
lankėsi čekoslovakų estradi
nis ansamblis, islandų vyrų 
choras ir kt. Žodžiu, kultūri
nių renginių daug.

Nemažai klaidžioju po M. 
Čiurlionio pamėgtas vietas. 
Gražūs čia Raigardo slėnis, 
Druskonio ežeras, ežeriukai 
Mergelės akys. Puikūs Ne
muno krantai su Meilės sala. 
Nuostabūs apylinkės miškai 
su puikiu oru. Taip ir trauki į 
save miško aromatų, gydai 
plaučius, širdį, nervus, pail
susius nuo darbo. Žodžiu čia 
poilsiauju, semiuosi kultūros, 
sveikatos ir to nuostabaus 
miškų oro. Per dieną nueinu 
miškais iki dešimties kilome
trų. Tai tik laisvu nuo gydo
mųjų procedūrų ir kultūrinių 
priemonių laiku. Beje, čia pa
rašiau keletą straipsnių į 
spaudą, iš kurių vienas kraš
totyros klausimais.

Keletą žodžių apie kurorto 
gydyklas. Vonių skyrius, pa
statytas pereitame šimtme
tyje, kas dieną atlieku 4000 
įvairių procedūrų. Purvo 
skyriuje yra 75 kušetės, ku
rios per dieną patarnauja iki 
2000 besigydančiųjų. Stato
mos naujos, originalios 200 
vonių gydyklos, kurios 
priims pirmuosius ligonius 
1978 metų paskutinėmis die
nomis. Dar labiau išsiplės ir 
pagerės gydymas.

O besigydančių čia rasime 
ne tik iš Lietuvos, bet ir iš 
Latvijos, Estijos, Baltarusi
jos, Kaukazo, o taip pat iš 
tolimojo Krasnojarsko, Vla
divostoko, Jakutijos ar net 
Kolumos. Vien tik dešimties 
aukštų “Nemuno” sanatorijos 
korpuse vienu metu poilsiau
ja ir gydosi 1080 žmonių. Be 
to “Nemuno sanatorija turi

Vinco Lauraičio—“Kultū
ros ir labdarybės skleidėja 
Židikuos.”

Ch. Kibarskio—“Gydymas 
be vaistų.”

Irenos Mikšytės—“Virgili
jus Noreika.”

Justo Paleckio —“Taikos 
reikalas—visų reikalas.”

H. Vencevičiaus —“Nu
traukta daina.”

Be to, kaip ir paprastai, ir 
šiame numeryje rasite trum
pą pasaulinių įvykių vedama
jame “Įvykių sūkuryje” bei 
LLD sekretorės pastabų or
ganizacijos reikalais, na, ir, 
žinoma, apsčiai sklandžių, 
įdomių eilėraščių.

Šio numerio viršelį puošia 
dailininko R. Buivydo sukur
tas plakatas “Monumentas 
tarybinės armijos kariams— 
išvaduotojams.” 

dar tris mažesnius korpusus. 
Taigi, iš viso “Nemuno” sana
torijoje vienu laiku gydosi ir 
ilsisi 1200 žmonių.

“Draugystės” sanatorijoje 
yra mokslinis kurortinio gy
dymo centras. Šioje sanatori
joje vienu metu gydosi apie 
600 žmonių. Naujai statoma 
sanatorija “Eglė,” kurios trys 
keturių-penkių aukštų korpu
sai jau priima žemdirbius li
gonius. Čia statomos savos 
gydyklos, kuriose gydysis 
žemdirbiai. Be to, mieste yra 
“Pušyno,” “Vilniaus,” “Dai
navos,” “Lietuvos,” “Bielaru- 
sijos” sanatorijos ir vaikų sa
natorija “Saulutė.” Ne veltui 
Druskininkai laikomi sveika
tos miestu. Žalumynų čia 
apstu. Visas miestas skendi 
medžiuose, gėlėse. Druski
ninkų mineraliniai vandenys 
turi-. nuostabias gydomąsias 
savybes; Ne vienam ligonis 
jie sugrąžino sveikatą. ’h

Tad tiek šiam kartui! Sėk
mės ir laimės bei viso geriau
sio Jums visiems!

Kęstutis Balčiūnas
Kvėdarna, Šilalės raj.

Čiurlionio tėviškėj
Kai sodai tėvynėj pabąla, 
Kai kvepia žiedai jazminų, 
Kai ežero bangos čežena, 
Širdy būna gera, ramu . . .

Čia mėgo Čiurlionis ilsėtis, 
Čia piešė mergelės akis, 
Čia Raigardo slėniu grožėjos, 
Akorduose slėpė mintis . . .

Iš čia jis keliavo į mokslą, 
Į ateitį kūrė planus, 
Ieškojo čia kelio į tiesą, 
Sugrįžęs dažnai į namus . . .

Ir šiandien Čiurlionis čia
gyvas: 

Jį mena kiekvienas žmogus, 
Jam pagarbą reiškia piliečiai, 
Aplankų gimtus jo namus!

Kęstutis Balčiūnas

Klaidos atitaisymas
Praeitos savaitės “Laisvė

je” 5-tame puslapyje laužant 
sumaišyti po dviemis nuo
traukomis paaiškinimai. 
Paaiškinimas po nuotrauka 
“Velnio akmuo” priklauso po 
nuotrauka apie kanadiečių 
auksines vestuves Vilniaus 
Santuokų rūmuose, o paaiš
kinimas po kanadiečių nuo
trauka priklauso po nuotrau
ka “Velnio akmuo.” Labai at
siprašome mieluosius kana
diečius Emiliją ir Antaną By
rąs.

Paryžius. — Prancūzijos 
premjeras Barre patvarkė, 
kad Prancūzijos atominiai 
ginklai neprivalo būti laikomi 
jokioje kitoje šalyje. Tuo tar
pu, kaip žinoma, Jungtinių 
Valstijų atominiai ginklai 
randasi visose militarinėse 
bazėse užsieniuose.
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SPALIO REVOLIUCIJOS 60-TĮ PASITINKANT

J aunas dienas pašventęs 
revoliucijai

Kazys Pečiokas—žinomas 
Lietuvoje žmogus. Ilgus me
tus buvo pirmuoju partijos 
komiteto sekretoriumi Dzū
kijos rajonuose, vadovavo 
Šiaulių, Rietavo rajonų ko
munistams, dirbo Panevėžy
je. Daug metų dirbo Liet
koopsąjungos valdybos pir
mininko pavaduotoju kadrų 
reikalams ir beveik kiekvieną 
kaimo prekybos darbuotoją 
asmeniškai pažinojo.

Pečiokas, neatsitraukda
mas nuo darbo, baigė aukš
tuosius partinius mokslus 
Maskvoje. Tarybinė vyriau
sybė aukštai įvertino Pečioko 
sąžiningą darbą. Jis apdova
notas Raudonosios Žvaigž
dės, Darbo Raudonosios Vė
liavos ir trimis “Garbės 
Ženklo” ordinais, medaliais. 
Jis buvo LKP Centro Komi
teto nariu, respublikos Aukš
čiausiosios Tarybos deputatu 
ir Prezidiumo nariu, jam su
teiktas respublikos nusipel
niusio prekybos darbuotojo 
garbės vardas.

Pablogėjus veikatai Pečio- 
kui buvo paskirta personalinė 
pensija. Tačiau ir šiandien jis 
aktyviai dalyvauja visuome
niniame gyvenime, dažnai su
sitinka su jaunimu.

Jau gan senokai pažįstu 
Kazį Pečioką. 1950 metais 
teko kartu mokytis Respubli
kinėje partinėje mokykloje. 
Susirinkimuose ar šiaip po
kalbiuose visuomet dėmesį 
patraukdavo jo žodžiai—ra
mūs ir gerai argumentuoti, 
didelis taktas ir pašnekovo 
supratimas. Jau tuomet žino
jome, kad Pečiokas buržuazi
jos Lietuvoje valdymo metais 
aktyviai dalyvavo revoliuci
nėje kovoje, beveik septyne
rius metus buvo kalinamas 
įvairiuose Lietuvos kalėji
muose. Sunki revoliucionie
riaus dalia užgrūdino šį žmo
gų ir tuo ryškiai išskyrė tar
pe kitų. Tuomet vis nebuvo 
progos su Pečioku plačiau pa
sikalbėti apie revoliucinės ko
vos dienas.

Neseniai senąjį pažįstamą 
aplankiau. Jis gyvena Vilniu
je, Paribio gatvėje.

Jaunasis Kazys—suvalkie
tis, nuo Sasnavos. Nuo sep- 
tynerių metų pradėjo pieme
nauti pas buožes savo ir 
Šunskų valsčiuose. 1926 m. 
pavasarį kartu su broliu išvy
ko dirbti į Šiaulių apskrities 
Bačiūnų durpyną. Darbo są
lygos buvo labai sunkios, o 
uždarbiai menki. Darbininkai 
paskelbė streiką, kurio orga
nizatoriai buvo profsąjungoje 
veikę komunistai pogrindi
ninkai. Nežiūrint visų adnji- 
nistracijos kombinacijų, dar
bininkai laikėsi labai tvirtai ir 
laimėjo.

— Šis streikas man, kaip 
jaunam darbininkui, buvo la
bai gera revoliucinės kovos 
mokykla,—Šiandien prisime
na Pečiokas.

Durpyne, sezonui pasibai
gus, grįžo į savo gimtąjį 
Brastos kaimą, dirbo plento 
ir geležinkelio remonto dar
buose, tarnavo pas turtingus 
ūkininkus.

Nutarė išmokti amato. 
1928 m. pradžioje pradėjo 
mokytis siuvėjo amato Mari
jampolėje privataus savinin
ko Januškevičiaus siuvyklo
je. Tų pačių metų balandyje 
jį priėmė į pogrindinę kom
jaunimo organizaciją. Kom
jaunimo kuopelės susirinki
me dalyvavo žinoma revoliu
cionierė Izabelė Laukaitytė.

Komjaunuoliai darbinin
kams aiškino revoliucinę tie
są, platino literatūrą. Pečio- 
kui buvo pavesta priimti, 
saugoti ir paskirstyti organi
zacijoms gaunamą literatūrą. 
Jis slėpdavo pundus “Tie
sos,” “Kareivių tiesos” laik
raščių. Kartais nelegali lite

ratūra buvo gaunama iš Rytų 
Prūsijos per Kybartus ar K. 
Naumiestį. Dažnai partijos 
kurjeriai iš Kauno atveždavo 
atsišaukimus. Pečiokas nele
galią literatūrą išdalindavo 
miesto ir kaimo pogrindi
nėms organizacijoms, su dvi
račiu naktimis gabendavo į 
Kalvarijos, Sasnavos ir 
Šunskų valsčius.

1931 m. policija Pečioką 
areštavo. Kadangi tiesioginių 
įkalčių apie pogrindinę veiklą 
neturėjo, tai po ilgo tardymo 
bylą perdavė Marijampolės 
apskrities karo komendantui, 
kuris administracine tvarka 
nubaudė tris mėnesius kalėti 
ir vienieriems metams ištrė
mė į Lazdijų apylinkių Šven
težerio miestelį.

Po ištrėmimo Pečiokas vėl 
Marijampolėje ir dirba siu
vyklose. Komunistai jam pa
veda palaikyti ryšį tarp po
grindinio partijos rajoninio 
komiteto ir komjaunimo or
ganizacijos. Mieste veikia bū
rys aktyvių komjaunuolių. 
Tai Adomas ir Vacys Gad- 
liauskai, Jonas Matulaitis. 
Pečiokas į revoliucinę veiklą 
įtraukia savo darbo draugą 
Antaną Valaitį—dorą ir gero
kai prasilavinusį jaunuolį. 
Stiprėjo revoliucinė įtaka 
miesto įmonių darbininkų, 
dvarų kumečių, buožių sam
dinių tarpe.

Artėjo 1933 metų Gegužės 
Pirmoji. Marijampolės revo
liucionieriai nutarė ją plačiai 
pažymėti. Išvakarėse Pečio
kas su Valaičiu Marijampolė
je iškabino dvylika raudonų 
vėliavų—prie kareivinių, cu
kraus fabriko rajone, miesto 
centre, prie geležinkelio sto
ties. Jie ant tvorų ir sienų 
aliejiniais raudonais dažais 
parašė daug šūkių, išplatino 
šimtus atsišaukimų. Komjau
nuoliai Gadliauskai ir Matu
laitis panašius uždavinius at
liko vakarinėje miesto dalyje.

Tuo metu mieste buvo po
grindinės Lietuvos komparti
jos Centro Komiteto atstovas 
Karolis Petrikas —žinomas 
revoliucionierius—profesio
nalas. Jis visiškai pritarė 
komjaunuolių veiklai ir jam 
vadovaujant buvo organizuo
ta partinė konferencija. Ji 
įvyko gegužės antroje pusė
je, už miesto ribų, krūmokš
niais apaugusioje vietovėje, 
kur dabar yra Kapsuko pre
kybinių įrengimų gamykla. 
Dalyvavo vienuolika delega
tų.

Karolio Petriko pasiūlymu į 
partiją nariais buvo priimti 
Antanas Valaitis, Vacys Gad- 
liauskas ir Kazys Pečiokas. 
Buvo sudarytas partinis ap
skrities komitetas. Valaitis 
buvo išrinktas sekretoriumi, 
o Pečiokas nariu.

1939 m. lapkrityje policija 
Pečioką areštavo. Sekė ilgi 
kalėjimo metai Marijampolė
je, Šiauliuose, Kauno IX for
te. Nelaisvėje Pečiokas daug 
skaitė, mokėsi. Jis tvirtai ži
nojo, kad ateityje visos įgy
tos žinios labai pravers. Ir 
tuo jis neapsiriko.

Didžiojo Tėvynės karo me
tais kovėsi Tarybinės Armi
jos 16-je Lietuviškoje Divizi
joje. Kovoje su priešais žuvo 
daugelis jo revoliucinės ko
vos draugų.

Partizanuose žuvo Karolis 
Petrikas, Antanas Valaitis, 
Adomas ir Vacys Gadliaus
kai . . .

Kazys Pečiokas ir jo drau
gai buvo lyg mažas upelis, 
susiliejęs į didžią revoliucijos 
upę, kuri Lietuvą prikėlė di
džiai ir prasmingai gyvenimo 
dabarčiai ir ateičiai.

H. Vencevičius

LAISVĖ

Traktorininkus, elektros, ryšių žinovus ir kitus kaimui labai reikalingus jaunuosius 
specialistus sėkmingai ruošia Raseinių profesinė technikos mokykla. Joje sukurta stipri 
mokymo materialinė bazė, triūsia kūrybingas pedagogų kolektyvas. Merginos ir 
vaikinai, baigę mokyklą, įgyja ir bendrą vidurinį išsilavinimą. Nuotraukoje: pamoka 
kombainų kabinete. L. Teiberio nuotr.
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ČIA DAILININKO GYVENIMAS SUNKUS
VYTAUTO KAZIMIERO JONYNO SEPTYNIASDEŠIMTMETĮ MININT

Šį gražiai pražilusį, ne pa
gal metus elegantišką, Ener
gingą vyrą Niujorke tenka 
sutikti, gana dažnai. Jis įdo
miai kalbėjo apie Tarybų Lie
tuvos meną Suvienytųjų Na
cijų Organizacijos biblioteko
je, kai čia viešėjo meno žmo
nės iš Lietuvos. Jis aktyviai 
dalyvavo, rengiant tarybinės 
lietuvių grafikos parodą Niu
jorko priemiesčio Greatneko 
bibliotekos salėje. Jis mielai 
lankosi prasmingesniuose 
išeivių kultūriniuose rengi- 
niuose-parodose, filmų per
žiūrose. Ir toliau aria gilią 
vagą savo pagrindiniame dar
bo bare—dailėje.

Tas žmogus—dailininkas, 
profesorius V. K. Jonynas, 
sudėtingais metais atsidūręs 
Vakaruose, jis nenugrimzdo į 
menko, bet klampaus politi
kavimo liūną, o atkakliai, ra
miai dirbo. Nelengvomis są
lygomis Vokietijos DP stovy
klose, vėliau —Jungtinėse 
Amerikos Valstijose talento 
ir darbštumo dėka pasiekė 
labai daug: įsigijo dirbtuves, 
gavo daugybę užsakymų, pa
galiau bene vienintelis iš 
Amerikoje atsidūrusių lietu
vių dailininkų sugebėjo gy
venti iš savo profesijos (skir
tingai nuo daugelio to likimo 
žmonių, V. K. Jonynas čia 
atsidūrė ne giminių ar lietu
viškų meno globos organiza
cijos kviestas).

Ir dabar profesorius V. K. 
Jonynas nebijo atvirai ir tie
siai pasakyti, ką mano apie 
Tarybų Lietuvos meno gyve
nimą, apie mūsų dailininkų 
pasiekimus ir darbo sąlygas. 
Ypač po to, kai pabuvojo Ta
rybų Lietuvoje, kai susitiko 
senus draugus ir kolegas. 
Amerikoje tai daug kam ne
patinka. Profesoriaus darbus 
bandoma boikotuoti gerokai 
praskydusiose vietos lietuvių 
dalininku parodose, emigra
cinė spauda mėtė akmenukus 
į jo daržą. Būtų mėčiusi ir 
akmenis, bet jis nepriklauso
mas nuo “veiksnių” ir jų “po
litikos.”

Vieną pavakarę patraukiau 
į jo dirbtuves Jamaicos Ave
nue, toli nuo New Yorko cen
tro.

— Norėtųsi, profesoriau, 
išgirsti apie jūsų darbą, atsi
dūrus anapus . . .

— Priklausau prie žmonių, 
kurie griebiasi realybės, ne
paisant jos ragų ir nagų. Gy
vendamas Vokietijoje, ilius
travau “Jaunojo Verterio 
kančias,” medžio raižiniais— 
P. Merime kūrinius. Šveica
rų leidykla išleido ipano mo
nografiją. Kūriau labai daug 
pašto ženklų: jų atspausdinta 
šimtas trisdešimt devyni. 
Dėsčiau Mainco meno akade
mijoje . . . Taigi, skirtingai 
nuo daugelio likimo draugų, 
Amerika manęs visaj netrau
kė: gana gerai nujaučiau, kas 
čia laukia. Išvykti privertė 
šeimyninės aplinkybės, o 
Amerikoje, kaip ir Lietuvoje, 
sekėsi grafika. Gavau daugy

bę medalių, premijų, diplo
mų, net atstovavau Šiaurės 
Amerikai grafikos parodoje 
Pietų Amerikoje. Tačiau vie
tos sąlygomis grafika—ne
pelningas darbas, kitaip ta
riant, iš jo sunku pramisti. 
Septyniolika metų profeso
riavau Fordhamo universite
te ir dabar čia, savo dirbtuvė
se, turiu kelias grupes stu
dentų. Gyvenimas privertė 
griebtis apsimokančių daly
kų—bažnyčių, kartais ir pri
vačių vitražų. Tuo metu stu
dijoje dirbo keliolika žmonių, 
padaryta per tris šimtus pen
kiasdešimt darbų. Tačiau kū
rybine prasme vis dėlto bu
vau apribotas: užsakymus 
gali rinktis, priimti ar atmes
ti tada, kai turi vardą, na ir 
buitiškai esi “apsidraudęs.” 
Įkyrėjo! Norisi atsipalaiduoti 
nuo komercinių dalykų, pa
dirbėti sau. Dariau akvare
lių, bet tam reikia laiko. O aš 
jo noriu susitaupyti, būtinai 
nuvažiuoti į Lietuvą, gal ten 
padirbėti, pabūti dailininku 
be pareigų . . .

— Pas mus dar yra žmo
nių, ypač jaunesnių, ypač iš

Dail. Vyt.autas Jonynas

meno pasaulio, kurie mano 
čia absoliučią laisvę esant . . .

— Taip, teoriškai atrodo, 
kad čia tu laisvas ir gali dary
ti, ką nori. Tačiau tai visiška 
neteisybė! Tu gali daryti, ką 
nori, bet iš ko tada gyvensi? 
Čia dailininko gyvenimas yra 
labai sunkus, ir manau, kad 
daugelis mano kolegų Lietu
voje negali net įsivaizduoti, 
per kokią ugnį čia reikia pe
reiti. Nėra institucijų, kurios 
rūpinasi menu ir jo žmonė
mis. Galerijos yra savotiškos 
įmonės, besirūpinančios tik 
pelnu, neskaitant kelių “idea
listinių,” kurios pačios neišsi
verčia ir nieko negali duoti 
dailininkui. “Laisva prekyba” 
menui suteikia laisvę daryti, 
ką nori, bet kartu ir verstis, 
kaip nori. Jeigu sugebi, tai 
valgai, nesugebi—ne. Ne pa
slaptis, kad kai kurie tikrai 
geri lietuvių dailininkai visą 
laiką buvo namų dažytojai ar 
geriausiu atveju mokytojai. 
Jų pavardžių nenoriu minėti. 
Norint verstis iš meno, tektų 
gyventi klajūno gyvenimą: 
važiuoti iš vietos į vietą, iš 
miesto į miestą. Yra keletas 
amerikiečių organizacijų, 
eksponuojančių tūkstančius 

darbų, parduoda—du tris. 
Ką jau parduoti! Problema 
net parodyti darbus! Specia
lių patalpų nėra. Galerijos, 
kaip jau minėjau, komerci
nės—ten gali už savo pinigus 
nuomoti vietą. Į tokios rūšies 
parodas net meno kritikai 
neina. Galerijos, kurios pa
čios rengia parodas, visada 
rizikuoja: uždirbs ar pra
dirbs? Paprastai uždirba tik 
prasimušusieji, o amerikietis 
mene prasimuša tik nuo še
šiasdešimties metų.

— Ką galėtumėte pasakyti 
apie Lietuvos meno gyveni
mą?

— Lietuvos meno gyveni
mą seku, kiek tik leidžia gali
mybės. Neturėčiau sakyti, 
jog pavyzdžiu kolegoms Lie
tuvoje, tačiau, kalbant atvi
rai—taip! Jie turi sąlygas 
dirbti, gali tam skirti save ir 
savo laiką. Labai džiaugiuosi, 
kad mano seni draugai, kole
gos, buvę studentai turi tas 
sąlygas. Jų pasiekti rezulta
tai yra tiesiog puikūs, ypač 
grafikoje. Mažytis pavyzdys. 
Mano lentynoje stovi “Liau
dies meno” tomai. Tai toks 
darbas, apie kurį seniau nė 
nedrįsome svajoti. Kai žiūriu 
tas knygas, jaučiuosi ne 
Amerikoje, o Lietuvoje esąs.

— Jūs vienas iš nedaugelio 
lietuvių . dailininkų išeivių, 
kuriems pavyko prasimušti. 
O jeigu dabar reikėtų iš naujo 
rinktis gyvenimo kelią? . .

— Niekada ir niekam ne
patariu išvažiuoti iš savo tė
vynės! Tai yra tokia savižu
dybė, kurios baisumą sunku 
įsivaizduoti, jos nepatyrus.

Su šiuo įdomiu pašnekovu 
kalbėjomės daug ilgiau, nei 
leidžia laikraštinio interviu 
rėmai. Apie jo savitas skulp
tūras, tapybą, akvareles, 
milžinišką archyvą, kurio su
tvarkyti vis nėr kada. Bet 
daugiausia apie Lietuvą, jos 
pavasarį ir rudenį.

Jonas Lukoševičius

Roma — Italijos valdžia nu
tarė Italijos universitetų du
ris uždaryti studentams iš 
užsienių per ateinančius dve
jus metus. Jų jau esą per 
daug. Norinčių užsieniečių įs
toti į Italijos universitetus 
kasmet esą apie 20,000! Dau
gelis jų yra Amerikos pilie
čiai.

Sia^Uu.. vaizdas Lietuvos kolūkių gamyklose

Penkmetis ir Sveikatos 
apsauga Lietuvoje

PASAKOJA LIETUVOS TSRS SVEIKATOS 
APSAUGOS MINISTRAS VYTAUTAS KLEIZA

“TSRS piliečiai turi teisę į 
sveikatos apsaugą,”—sako
ma neseniai visaliaudiniam 
svarstymui paskelbtame nau
josios TSRS Konstitucijos 
projekte. Šią teisę realiai 
įkūnija TSKP XXV suvažia
vimo priimtos Pagrindinės 
TSRS liaudies ūkio vystymo 
kryptys 1976-1980 metams. 
Keliamas uždavinys plačiau 
.diegti į medicinos praktiką 
šiuolaikinio mokslo pasieki
mus, naujus diagnostikos ir 
gydymo metodus, stiprinti 
susirgimų profilaktiką.

Technikos ir gamtos moks
lų laimėjimai sukėlė medici
noje tikrą revoliuciją, praplė
tė mūsų žinias apie ląstelės 
sandarą, apie atskiras jos 
funkcijas, padėjo įminti viru

Lietuvos TSR sveikatos ap
saugos ministras, docentas 
Vytautas Kleiza.

sų kitų ultramikroskopinių 
struktūrų paslaptis. Galingas 
Tarybų šalies ekonomikos ir 
mokslo potencialas—tai rea
lus pagrindas sveikatos ap
saugai toliau plėsti ir tobulin
ti.

Per pirmuosius naujojo 
penkmečio metus Tarybų 
Lietuvoje nemažai nuveikta, 
gerinant ambulatorinį ir sta
cionarinį gyventojų aptarna
vimą. Organizavome labai 
kvalifikuotą medicininę pa
galbą. Vilniaus ir Kauno kli
nikinėse ligoninėse veikia 
neurochirurgijos, kardiologi
jos, kardiochirurgijos, nefro- 
logijos, endokrinologijos ir 
kiti specializuoti centrai.

Neseniai statybininkai ati
davė Kauno Klinikinei ligoni
nei naują širdies ir krauja
gyslių ligų gydymo korpusą. 
Tai pats moderniausias spe
cializuotos kardiologinės pa
galbos centras respublikoje. 
Bendradarbiaudami su Kau
no Širdies ir kraujagyslių si
stemos fiziologijos ir patolo
gijos mokslinio tyrimo insti
tuto specialistais, gydytojai 
čia taiko ligonių gydymui pa
čius naujausius metodus, pa
čią tobuliausią aparatūrą.

Naujas žingsnis, plečiant 
specializuotą medicininę pa
galbą bus žengtas, pastačius 
Vilniuje sveikatos miestelį. 
Miesto pakraštyje, netoli 
Verkių, gražios gamtos ap
supti, kyla naujų ligoninių 
korpusai. Čia įsikūręs onkolo
gijos centras apjungs moksli
nio tyrimo institutą ir dispen-
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serį. Už šeštadienių talkų lė
šas statoma Vaikų ligoninė 
taps respublikos metodiniu 
pediatrijos centru. Tūkstan
čio vietų daugiaprofilinėje li
goninėje įsikurs visų pagrin
dinių medicinos specialybių 
centrai, tarp jų ir transplan- 
tologinis.

Lietuvos TSR Aukščiausio
sios Tarybos Sveikatos ap
saugos ir socialinio aprūpini
mo komisijos pasiūlymu, Lie
tuvos KP Centro Komitetas 
ir respublikos Ministrų Tary
ba priėmė nutarimą pastatyti 
aštuoniasdešimt kaimo am
bulatorijų su butais medici
nos personalui. Šiame penk
metyje bus atiduotos naudoti 
39 tokios kaimo gydymo-pro- 
filaktikos įstaigos. Rekon-
struojamos, plečiamos, geri
namos medicinos įstaigos be
veik visuose rajonų centruo
se ir respublikinio pavaldumo 
miestuose.

Liaudies ūkio mechanizavi- 
mas ir automobilizmas didina 
dvidešimtojo amžiaus nelai
mę— traumatizmą. Pagal
mirčių skaičių traumos atsi
lieka tik nuo širdies ir krau
jagyslių susirgimų bei vėžio. 
Tai skatina mus stiprinti 
traumatologines tarnybas ra
jonuose, miestuose. Labai 
modernus traumatologinis 
centras įsikurs Kaune, išplė
tus ir pertvarkius miesto pir
mąją ligoninę.

Sparčiai stiprinama gydy
mo profilaktikos įstaigų bazė 
Klaipėdoje. Pastačius naują 
ligoninę, čia buvo sudarytos 
galimybės organizuoti specia
lizuotus kardiologinės, neu- 
rochirurginės, traumatologi
nės, stomatologinės pagalbos 
centrus. Statoma nauja dau
giaaukštė poliklinika. Ji galės 
priimti ne tik Klaipėdos mies
to, bet ir aplinkinių rajonų 
gyventojus.

Šiuo metu respublikos gy
ventojų sveikatos sargyboje 
budi daugiau kaip 11 tūkstan
čių gydytojų, apie 30 tūks
tančių vidurinio medicinos 
personalo darbuotojų. De
šimtojo penkmečio pabaigoje 
dešimčiai tūkstančių respub
likos gyventojų turėsime vi
dutiniškai apie 40 gydytojų ir 
118 vidurinį medicinos moks
lą baigusių darbuotojų. Res
publikos ligoninės vienu me
tu galės sutalpinti 400-500 
ligonių. Reta pasaulio šalis 
gali pasigirti tokiais rodik
liais.

Tačiau nemokama kvalifi
kuota gydomoji medicina— 
tai tik viena sveikatos apsau
gos pusė. Yra dar ir kita— 
profilaktinė medicina, kuri 
sudaro tarybinės sveikatos 
apsaugos pagrindą, jos iš
skirtinį bruožą. Visaliaudi
niam svarstymui paskelbtas 
naujos TSRS Konstitucijos 
projektas apima visą kom
pleksą tarybinio žmogaus 
sveikatingumo, jo asmenybės 
visapusiško vystymosi ga
rantijų, kaip teisinę normą 

| įtvirtina Tarybų valstybės 
i rūpinimąsi žmogumi.
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Pažangioje Lietuvių veikloje 
Argentinoje ir JAV

H. FEIFERIENĖ

Monika ir Andrius Raškauskai

Kodėl bėgo iš Lietuvos
Lietuviai, neturėdami pa

lankių gyvenimo sąlygų tėvy
nėje, buvo priversti ieškoti 
geresnio gyvenimo svetur. 
Caro priespaudos laikais, 
dauguma bėgo į Jungtines 
Amerikos Valstijas nuo kari
nės tarnybos arba ieškoti 
duonos kąsnio. Tačiau, po 
pirmojo pasaulinio karo, 
Jungtinės Amerikos Valsti
jos užbarė imigrantams įva
žiavimą. Didėjant Lietuvos 
gyventojų skaičiui, didėjo be
darbė, skurdas ir vargas. 
Žmonės, nepakęsdami bur
žuazinės ekonominės san
tvarkos tėvynėje, buvo pri
versti keliauti į Pietų Ameri
ką.

Masinė lietuvių emigracija 
į Argentiną, Braziliją, Urug
vajų ir į kitas Pietų Amerikos 
šalis vyko maždaug 1923- 
1939 metais. Mažažemiai ir 
dargi vidutiniai ūkininkai, 
kurių ūkius anstoliai likvi
duodavo (dėka aukštų mokes
čių ir skolų), buvo priversti 
išvažiuoti kitur laimės ieško
ti. Bėgo nuo Smetonos rėži
mo ir politiniai nukentėję lie
tuviai. Gaila buvo skirtis su 
gimtuoju kraštu ir su savai
siais, nežinant ar kada nors 
teks pasimatyti. Bet tai buvo 
vienintelė išeitis vargstan
tiems žmonėms. Nors jie ži
nojo kur keliauja, bet nežino
jo kokia ateitis jų laukia . . . 
Daugelis lietuvių, nuvykę į 
Pietų Ameriką—prapuolė. 
Vyrai tapo išvežti kur nors į 
plantacijas, o jaunos mergi
nos buvo suviliotos baltosios 
vergijos agentų. Ir taip, dau
gelis lietuvių dingo be ži
nios . . .

Ir čia nerado rojaus
Pietų Amerikos šalių pa

pročiai linksta prie lotynų 
tautų charakterio, su prie
maiša indėnų tradicijų, kas 
visiškai svetima lietuviams. 
Nemokant ispanų ar portuga
lų kalbu—sunki buvo gyveni
mo pradžia. Tačiau atkaklus 
ir ištvermingas lietuvis turė
jo prie visko priprasti.

Išeivio buitis nelengva. 
Svetimoje šalyje atsidūrę 
imigrantai, būrėsi į tautines 
organizacijas. Tą patį darė ir 
lietuviai. Susikūrė lietuvių 
darbininkų pažangios organi
zacijos, pradėjo veikti lietu
viška spauda ir kultūrinė 
veikla.

Seminole, Floridoj, gyvena 
buvę argentiniečiai draugai 
Andrius ir Monika Raškaus
kai, kurie išgyveno 17 metų 
Argentijoje, Buenos Aires 
mieste ir ten veikė tarp pa
žangiųjų lietuvių. Besikal
bant priminiau, kad būtų pra
vartu, nors trumpai papasa- 
kotį apie pažangiuosius lietu
vius Argentinoje ir draugų 
Raškauskų prisidėjimą prie 
veiklos tenai ir Jungtinėse 
Amerikos Valstijose. Jie mie
lai sutiko.

Andrius ir Monika Raš
kauskai atvyko iš Lietuvos į 
Argentiną 1926 metais. Susi
radę darbus ir gyvenvietę, 
juodu įsirašė į ALDLD 18 

kuopą ir pradėjo dirbti orga
nizacinius darbus, platino pa
žangią—spaudą. Monika bu
vo aktyvi Lietuvių Darbinin
kių Susivienijimo Amerikoje 
138 kuopos narė, dažnai tek
davo gaminti maistą parengi
muose. Dar surado laiko vai
dinti Liaudies Teatro persta
tytuose veikaluose po Prano 
Žygo režisūra.

Pažangiųjų judėjimo 
suklestėjimas

1930 metais Argentinoje 
siautė aštri reakcija. Pažan
gesniųjų lietuvių spauda ir 
veikla buvo persekiojama, 
bet draugai Raškauskai neiš
sigando, jie laikėsi vieningu
mo—nepasidavė. Susidarius 
naujai veikimo formai, An
drius ir Monika darbavosi po
grindyje, platino tarp lietu
vių spaudą bei atsišaukimų 
lapelius, dalyvavo veikėjų 
pasitarimuose, kurie dažnai 
vykdavo jų namuose.

1932 metais, atslūgus reak
cijai, lietuvių pažangusis ju
dėjimas nepaprastai išsiplė
tė. Vėl pradėjo eiti pažangus 
laikraštis “Rytojus”—vyko 
mitingai, piknikai bei kiti 
renginiai.

Argentinos bei kitų Pietų 
Amerikos lietuvių veikimas 
niekuomet nebuvo lengvas. 
Apart kliūčių ir varžymų, dar 
reikėjo atsilaikyti prieš fašis
tiniai įsitikinusius lietuvius. 
Buvo provokatorių, kaip toks 
Vladas Dulkė ir kiti, kurie 
išdavė daug draugų. Nuo jų 
skundų nukentėjo pažangios 
organizacijos bei spauda. 
Reikėjo nuolatos budėti, kad 
koks nors šnipas neįsibriautų 
ir nesuardytų visą veiklą, o, 
prie to, dar buvo finansiniai 
trūkumai.

1941 metais Argentinos vi
suomenės pažangiosios jėgos 
įkūrė organizaciją “Pergalės 
Chunta” (Junta de la Victo
ria), kurios tikslas buvo rem
ti valstybes kariaujančias 
prieš fašizmą. Kiekvienos ko
vojančios prieš nacius tautos 
žmonės priklausė tai organi
zacijai ir jai pritariant, galėjo 
remti tėvynę. Prie minėtos 
organizacijos įsikūrė lietuvių 
subkomitetais Tarybų Lietu
vai remti, o komiteto sekre
torius buvo Raškauskų 16 
metų sūnus Leonas. Monika 
mezgė, siuvo, lopė, o Andrius 
rinko aukas dėl nukentėjusių 
tėvynainių.

Pagaliau Jungtinėse 
Valstijose

Ieškant geresnio gyveni
mo, 1944 metais draugais 
Raškauskai su sūnum Leonu, 
atvyko į Jungtines Amerikos 
Valstijas ir apsigyveno Wa
terbury, Conn.

Atrodo, kad taip jau yra, 
kai žmogus veikia darbinin
kiškose organizacijose, jis 
bet kurioje šalyje prie jų vėl 
prisijungia lietuvybės išlai
kymui ir savo darbais išreiš
kia savo idealus.

Waterburyje, draugai Raš
kauskai tuojau įsirašė į LLD 
28 kuopą, xstojo į “Vilijos” 
chorą, dirbo Lietuvai Pagal
bos Teikimo Komitete. Moni

ka buvo nuolatinė padėjėja 
virtuvėje rengiant parengi
mus bei piknikus. Tuo metu 
virtuvėje dirbdavo patyru
sios draugės: daktarė K. Sta- 
nislovaitienė, M. Strižauskie- 
nė, Yenkeliūnienė ir kitos. 
Bedirbant su jomis, Monika 
įgavo patyrimą kaip prirengti 
ir apskaičiuoti maistą dide
liam žmonių skaičiui.

Monika dažnai prisimena 
Argentinoje pergyventus 
sunkius laikus, kuomet jinai 
dirbo namų ruošos darbą pas 
ponus, o Andrius dirbo sker
dyklose ir kituose fabrikuose, 
gi vakarais lankydavo susi
rinkimus, platino pažangią 
spaudą. Ji prisimena, kai ra
šytojas Rojus Mizara, atvy
kęs į Waterbury veikimo rei
kalais, mėgdavo dažnai pasi
kalbėti su Raškauskais apie 
Argentinos lietuvius, apie 
tuos laikus, kuomet 1927-28 
metais būdamas Buenos 
Aires mieste, jis įsigijo daug 
draugų steigiant laikraštį 
“Rytojų.” į

Persikelia į Floridą
1967 metais draugai Raš

kauskai persikėlė gyventi į 
Floridą. Klimatas jiems pri
mena Argentiną, bet gyveni
mo sąlygos daug geresnės. 
Tuojau įsirašė į LLD 45 kuo
pą, o vėliau įstojo į “Dainos 
Mylėtojų” chorą. Monika jau 
turėjo patyrimą paruošti 
maistą dėl daugelio žmonių, 
tad pradėjo gaminti pietus 
parengimuose.

Jau 10 metų, kai Monika su 
Andrium dirba kas šeštadienį 
virtuvėje parengimų metu. 
Per keletą metų Monika kepė 
ir pyragus dėl pietų, bet da
bar tą darbą atlieka Marga
ret Klišienė. Žiemomis, kuo
met suvažiuoja turistų iš 
šiaurės, tenka pagaminti 
maistą net dėl 200 žmonių ir 
daugiau, o vasaromis—kiek 
mažiau. Tiesa, Monika turi 2 
pagelbininkus, bet jos atsa-. 
komybėje yra visa virtuvės 
tvarka, t. y. supirkimas pro
duktų ir pietų pagaminimas. 
Tai didelė atsakomybė! Lie
tuvių Literatūros Draugija ir 
“Lithuanian Senior Citizens” 
klubas džiaugiasi turėdami 
taip ištikimus ir pasišventu
sius draugus, Moniką ir An
drių Raškauskus, atliekan
čius tokias svarbias ir sun
kias pareigas. x

Biografiniai bruožai
Abudu Raškauskai kilę iš 

Kapsuko rajono. ^Monika Gu- 
staitytė—Raškauskienė gimė 
lestrakio kaime, nemažoje vi
dutinio ūkininkjo šeimoje, 
1899 metais lapkričio mėnesį. 
Jos tėvelis Motiejus Gustaitis 
buvo 2 kartus Amerikoje ir 
dirbo anglių kasyklose. Čia 
jis pažino darbin nko gyveni
mą—įgavo klasinį supratimą. 
Sugrįžęs Lietuvon, laikėsi 
prie liberalų—nebuvo reli
gingas. Mokėjo gėlėtą kalbų. 
Kaizerinės okupacijos metu, 
jis buvo persekiojamas ir te
ko sėdėti 10 mė 
me. 1918 metais, susitvėrus 
Lietuvai, jis bu 
nuo ūkininkų į Valsčiaus val
dybą. Įrašė savo 
ką į Jaunimo organizaciją, o 
pats priklausė prie Lietuvos 
Socialistų Liaudjninkų parti
jos, kurios Centro Komitete 
tuomet buvo advokatas An
drius Bulota (jis viešėjo su 
rašytoja Žemaitę JAV). Taip 
kad, Monika sękdama savo 
tėvelį, įgavo klasinį suprati
mą ir nuvykus į Argentina, 
jau žinojo į kurią pusę reikia 
kreipti gyvenimo gaires.

Andrius Raškauskas gimė 
1901 metais
Kapsuko rajone, taip pat ne
mažoje vidutinio ūkininko 
šeimoje; Tėvams mirus, bro
liai ir seserys nusitarė pasi
dalinti ūkį. Gyvenimo per
spektyvos buvo menkos. Ne
turint galimumu kaip pragy
venti, Andrius, apsivedęs su 
Monika, iškeliavo į Argentiną 
laimės ieškoti.

Per 50 metq, Andrius ir 
Monika Raškauskai, su savo

nesių kalėji-

vo išrinktas

dukrą Moni-

avos kaime,

LIETUVIAI AMERIKIEČIŲ 
LITERATŪROJE

ĮVAIRIOS ŽINIOS
U. Sinclair’o “The Jungle” 

(“Džiunglės”)—pirmasis pa
saulinio garso amerikiečių ra
šytojo kūrinys apie lietuvius. 
Bet jis ne vienintelis. Tiktai 
kiti nesusilaukė tokio popu
liarumo, kaip šis; neturėjo 
tokios socialinės ir literatūri
nės įtaigos ir poveikio, liko 
be kiek platesnio atgarsio ar 
dėmesio.

Tačiau Amerikos lietuvių 
spaudoje ar šiaip leidiniuose 
aptinkame žinių ar vieną-kitą 
didesnį atsiliepimą apie kitų 
amerikiečių rašytojų kūrinius 
“lietuviškąja tematika.”

Antai, 1909 m. žurnalo 
“McClure’s Magazine” rugsė
jo mėnesio numeryje buvo 
išspausdinta George Allan’o 
England’o apysaka “A ques
tion of Salvage.” Šį kūrinį, 
pavadintą “Gelbėjimo klausi
mas,” Amerikos lietuvių 
skaitytojams pristatė 
“Žvaigždės” laikraštis (1909, 
Nr. 38, rugsėjo 24 d.), ėjęs 
Philadelphijoje.

Recenzijoje “Baisus, bet 
teisingas aprašymas” gana 
plačiai išdėstomas apysakos 
turinys. Kūrinys vaizdavo 
tragišką, anglių kasykloje už
griuvusio lietuvio Juozo 
Bartkaus likimą, Iš kitos pu
sės—jame buvo rodomas ka
syklų savininko beširdišku
mas. “Pažįstančiam lietuvių 
darbininkų gyvenimą—rašo 
laikraštis,—ji (apysaka) yra 
vienu iš daugelio baisių atšili
mų piešinių.”

Lietuvių angliakasių gyve
nimo temai skirta ir Marga
ret R. Seebach apysaka 
“That Man Donelaitis” (“Vy
ras tasai Donelaitis”), išleista 
1909 m. Pagal istoriko A. 
Kučo charakteristiką, šio kū
rinio autorė apie dvidešimt 
metų stebėjo angliakasių gy
venimą, savo apysakos pa
grindiniu veikėju pasirinko 
lietuvį, Donelaičio pavarde. 
Tokį pasirinkimą rašytoja pa
dariusi todėl, kad lietuviai “iš 
visų paskesnių imigrantų ža
dantieji daugiausia gero.” 
Apysakos svarbiausio veikė
jo pavardė pasirinkta di
džiausio lietuvių rašytojo Do
nelaičio garbei. Greta šio lie
tuvio, M. R. Seebach kūriny
je veikia ir kiti—Abromaitis, 
Milukas, Valaitis, Žukaitis. 
Kaip ir G. A. England’o apy
sakoje, taip ir čia tekstan 
įpinta lietuviškų žodžių.

“Lietuviškas tipas ameriki- 

pasiaukojamu darbu, daug 
prisidėjo prie pažangiosios 
veiklos Argentinoje ir Jung
tinėse Amerikos Valstijose. 
Neieškodami jokios garbės, 
atidavė savo jėgas organiza
cinei veiklai.

Sveikiname juodu, kaip pa
žangiosios lietuvių veiklos 
veteranus!

Draugų Raškauskų sūnus, 
gimęs Argentijoje, yra che
mikas, kuris apart anglų kal
bos, sklandžiai vartoja lietu
vių ir ispanų kalbas. O marti 
Gertruda yra mums visiems 
gerai žinoma talentinga dai
nininkė. Kiekvieną vasarą 
juodu, atvykę į Floridą aplan
kyti tėvelius, apsilanko ir į 
“Lithuanian Senior Citizens”
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klubą, kur Gertruda visuo
met padainuoja. Ji profesio
nalė dainininkė, bet nepasidi
džiuoja padainuoti bet kuria 
proga, kas yra labai sveikin
tina. Ji su savo aukštai išla
vintu balsu maloniai nuteikia 
mūsų publiką.

Draugai Raškauskai visuo
met paremia finansiniai 
“Laisvę” ir “Vilnį.” Šiuo kar
tu jie aukoja “Laisvei” $30, 
linkėdami, kad laikraštis gy
vuotų per metų metus. O mes 
linkime draugams Raškaus
kams sveikatos, visokeriopos 
sėkmės ir ištvermės toliau 
tęsti tokį svarbų ir atsako- 
mingą mūsų veikloje darbą. 

nėję literatūroje”—taip pa
vadinta A. Bimbos recenzija 
(“Šviesa,” 1945, Nr. 1) apie 
1940 m. pasirodžiusią Lesley 
Edgley apysaką “No Birds 
Sing” (“Paukščiai nebegie
da”). Joje vaizduojama lietu
vio darbininko Jono Danaus 
šeimos sunki buitis, drama
tiškas likimas. Kūrinyje vei
kia ir kiti lietuviai—Antanas 
Rastonis, Liutkų šeima. Kaip 
įprasta lietuviškos tematikos 
kūriniuose, ir šiame įterpta 
lietuviškų žodžių.

Šie keli faktai apie lietuviš
kos tematikos amerikiečių li
teratūros kūrinius liudija, 
kad lietuviai-darbininkai pa
traukė ne vieno Amerikos 
rašytojo dėmesį.

L. Antanaitis

ĮVAIRUMAI
• Vienas prancūzų žurnalas 

aiškina tik ką iškeptiems vai
ruotojams, ką turėtų reikšti, 
kai vairuojanti automobilį 
moteris pro atvirą langą iški
ša ranką. Tas ženklas reiškia 
štai ką: vairuotoja nukrečia 
cigaretę; įsitikina, ar iš tikrų
jų lyja; rąžosi žiovaudama; 
išmeta degtuką; rodo' suk
sianti į kairę; signalizuoja, 
kad nori sustoti.

« Liucija Vinston iš Lansin- 
go (Michigan valst., JAV) 
1908 metais susižiedavo su 
jūrininku. Praėjus vos ke
liems mėnesiams, sužieduoti
nis paskendo. Visai neseniai, 
sulaukusi 86 metų, mirė ne
laiminga sužieduotinė. Savo 
testamente ji reikalavo, kad 
antkapyje būtų iškirsti tokie 
žodžiai: “Mirė iš sielvarto, 
netekusi mylimojo.”

• Halo (Anglija) teismas, 
nagrinėdamas vieno automo
bilisto bylą, eismo taisyklių 
pažeidimų sąrašą papildė: 
"Jeigu neblaivus pilietis, 
užuot sėdęs prie vairo, ims 
stumti savo automobilį, tai ir 
tuo atveju bus baudžiamas, 
kad vairavo automobilį ne
blaivus.”

• Amžius sportuojantiems 
— ne kliūtis. Tai dar kartą 
įrodė 80 italų alpinistų vete
ranų grupė, įkopusi į Monte 
Rozos viršūnę. Alpėse. Se
niausiam grupės dalyviui 
Franceskui Raveliui—90 me
tų. Tiesa, dėl blogos savijau
tos jis iš pusiaukelės grįžo 
atgal. Bet visi kiti 79 ekspedi
cijos dalyviai (jų amžius nuo 

,61 iki 78 metų) nė karto 
nesikreipė į juos lydėjusį gy
dytoją.
• Džordžijas Apriletis vos 

per plauką išsisuko nuo baus
mės už daugpatystę. 75 metų 
jaunikis turėjo dešimt žmo
nų, nors faktiškai galėjo vesti 
tik vienlį. Su kitomis devy
niomis jis stojo prieš altorių 
su suklastotais dokumentais. 
Meilė, kaip žinoma, atidėlioji
mų nemėgsta, o tuo metu 
Italijoje dar nebuvo išleista 
skyrybų įstatymo. Vėliau se
nukas prisipažino savo nuo
dėmes. Nuo kalėjimo jį išgel
bėjo viena jaudinanti aplin
kybė—žmonų kolektyvas 
kaip siena stojo ginti savo 
maitintojo, nes jos jam pa
gimdė 45 kūdikius.
• Savotišką kantrybės re

kordą pasiekė viena jaunave
džių pora Londone, kuri “ėjo 
susituokti”. . . 33 metus!

Paklausta, kodėl taip ilgai 
truko sužadėtuvės, nuotaka 
atsakė: “Aš prisiekiau savo 
mamai, kad nepaliksiu jos iki 
mirties. O mano sužadėtinis 
savo ruožtu prisiekė niekuo
met negyventi po vienu stogu 
kartu su uošve.” Nuotakos 
motina mirė išgyvenusi 102 
metus.

AUGA PASIBAISĖJIMAS 
MIRTIES BAUSME

Paryžius. — Birželio 23 d. 
Doual apylinkėje 36 metų 
žmogui tapo nukirsta galva. 
Mat, jis buvo pasmerktas 
mirti už prigirdymą 8 metų 
mergaitės. Šis įvykis sukėlė 
žmonėse pasibaisėjimą mir
ties bausme kad ir už pačius 
žiauriausius nusikaltimus, 
net kaip ir brutališkas nužu
dymas nekaltos aštuonerių 
metų mergaitės.

Nors jis pats priešingas 
mirties bausmei, bet prezi
dentas Valery Giscard d‘Es- 
taing atsisakė šiam krimina
listui mirties bausmę pakeisti 
amžinu kalėjimu. Jį dabar 
smarkiai kritikuoja mirties 
bausmės oponentai.

JŪRININKŲ UNIJA TURI 
NAUJĄ PREZIDENTĄ

San Francisco, Cal. — 
Tarptautinės Jūrininkų ir 
Sandėlininkų Unijos nariai iš
sirinko naują prezidentą. Juo 
yra James Herman. Jis uži
ma vietą prezidento Harry 
Bridges, kuris, sulaukęs 75 
metų, rezignavo.

Ikišiol ši unija, vadovauja
ma Bridges, nebe buvo ko- 
vingiausia visame šios šalies 
darbo unijų judėjime.

ANUOS AREŠTAVO, O 
ŠIUOS SVEIKINO!

Manchester, N. Y. — Atsi
mename, kaip prieš kiek lai
ko šionai įvyko didžiulė de
monstracija prieš mojimąsi 
pastatyti branduolinę įmonę. 
New Hampshire valstijos gu
bernatorius Meldrin Thomas 
ne tik demonstrantus pa
smerkė, bet atsiuntė valsti
jos miliciją ir brutališka jėga 
juos išblaškė, net 1,414 jų 
suareštavo ir sugrūdo į kalė
jimus.

Bet dabar, birželio 26 d., 
branduolinės įmonės statymo 
šalininkai surengė demon
straciją. Tai irgi buvo labai 
skaitlinga demonstracija. Tas 
pat gubernatorius ne tik šių 
demonstrantų jėga nepuolė ir 
neareštavo, bet ęlargi pats 
pribuvo ir juos karštai sveiki
no. Tai kur čia lygybė ir 
teisybė?

JAU PRIPAŽĮSTA 
SANTYKIŲ ĮTEMPIMĄ

Paryžius. — Jungtinių Val
stijų sekretorius Cyrus 
Vance pirmiau tvirtino, kad 
Jungtinių Valstijų ir Tarybų 
Sąjungos santykiai yra geri. 
Bet jau pakeitė savo nuomo
nę ir pripažįsta, kad jie pasi
darė pusėtinai įtempti. Bet 
jis tikįs, kad jie pasitaisys.

“Santykiai su Tarybų Są
junga yra labai svarbūs,” pa
sakė Vance. “Mes stengsimės 
juos sustiprinti.”

GAL ATSIDARYS DURYS 
DAUGELIUI IMIGRANTŲ

Du “nelegaliai” ateiviai iš 
Meksikos apskundė federali- 
niam teismui šios šalies val
džią, kad ji neteisingai nelei
džia jiems čionai apsigyventi. 
Dabar Chicagoje federalinia- 
me distrikto teisme susitai
kyta taip, jog gali būti atida
rytos durys apie 145,000 nau
jų imigrantų iš Lotyno Ame
rikos, daugiausia iš Meksi
kos, at legalizavimui jau čia 
esamų, imigravusių “nelega- 
liškai.” Mat, Valstybės de
partamentas ir Imigracijos ir 
Natūralizacijos Tarnyba pa
darė klaidą, kai 1969-1971 m. 
čia suplaukusių 1945,000 ku
biečių priskaitė prie Lotynų 
Amerikos kraštų kvotos ir 
per tuos dvejus metus iš jų 
imigrantų nebeįsileido. O to
kių norinčių čionai imigruoti 
esą priskaitoma apie 300,000. 
Dabar gali jiems būti čios 
šalies durys atidarytos, arba 
legalizuoti tie, kurie čia jau 
be leidimo atvykę.

ŠIAURĖS JŪROJE 
NAFTOS ŠALTINIAI

Londonas. — Shell ir Esso 
aliejaus korporacijos paskel
bė, kad tapo surasti geri naf
tos šaltiniai Šiaurės Jūroje 
netoli Dunde, Škotijos. Tai 
jau šeštas atradimas Šiaurės 
Jūroje aliejaus. Šie šaltiniai, 
juos išvysčius, galėsią duoti į 
dieną net 150,000 statinių 
aliejaus.

GALI IŠSIVERSTI BE 
KAINOS PAKĖLIMO

Detroitas. — Jungtinės 
Automobilistų Unijos prezi
dentas Douglas Fraser sako, 
kad automobilių gaminimo 
kompanijos yra pasidariusios 
tokius rekordinius pelnus, 
jog labai lengva, gali įtaisyti 
automobiliuose naujos apsau
gos būdus be pakėlimo auto
mobilių kainos. Jis nurodo, 
kad tokių apsaugos priemo
nių įtaisymas kompanijoms 
atsieitų tiktai apie $97 vienai 
mašinai.

Kasmet Amerikos keliuose 
nelaimės sunaikina apie 
50,000 gyvybių. Įdiegimas 
naujų apsaugos priemonių 
daug tų gyvybių išgelbėtų.

DAR VIENA NAUJA 
RESPUBLIKA AFRIKOJ

Afrikoje susikūrė dar viena 
ir jau 49-oji respublika Dji
bouti. Ji teturi 8,800 kvadra
tinių mylių teritoriją ir 
300,000 gyventojų. Per 115 
metų ji buvo Prancūzijos ko
lonija.

Prancūzija ir toliau joje pa
laikys militarinę bazę su 
6,500 armija.

UŽDRAUDŽIA 
KALINIAMS 
ORGANIZUOTIS

Washingtonas. — Aukš- 
čiausis Teismas 7 balsais 
prieš 2 patvarkė, kad kalėji
mų viršininkai turi teisę ne
leisti kaliniams organizuotis į 
unijas, arba palaikyti kai ku
riuose kalėjimuose esamas 
unijas. Kalėjimų viršininkai 
teigia, kad susiorganizavę 
kaliniai pakenktų disciplinai, 
ir teismas užgyrė jų nusista
tymą.

Teismo daugumos nutari
mą smarkiai kritikuoja teisė
jai Marshall ir Brennan. Jie 
sako, kad šis nutarimas kali
nius laiko valstybės vergais, 
kurie neturi jokių teisių.

TIKIMASI SUSIKIRTIMO 
TARP ŽYDŲ IR NACIŲ

Skokie, Ill. — Šis miestelis 
guli prie Chicagos ir laikomas 
Chicagos priemiesčiu. Jis turi 
70,000 gyventojų. Iš jų 
40,000 yra žydai. Iš jų 7,000 
yra imigrantai iš Vokietijos 
koncentracijos stovyklų, ku
riose, kaip žinia, žydai ir kiti 
belaisviai pergyveno tikrąjį 
pragarą.

Ir štai kaip šik čia, Skokie, 
yra veikliausia nacių partijos 
kuopa. Jos vadai ruošia lięx 
pos 4 dieną demonstraciją. 
Žydai esą pasiryžę ją už
drausti. Tarp jų gali įvykti 
susikirtimas gatvėse . . .

DIEVO ŠINKORIUS JAU 
MULTIMILIJONIERIUS

Charlotte, N. C. — Iškilo 
aikštėn, kad garsusis evange
listas Billy Graham jau yra 
didelis multimilionierius. Jo 
bažnyčios turtas jau vertas 
$23,000,000! Jam puikiai ap
simoka dievo pardavinėjimas 
tamsiems žmonėms.

Akron, Ohio. — Kas nors į 
miesto kanalizaciją suleido 
3,000 galionų naftos ir birže
lio 23 d. išsprogdino. Pridarė 
daug žalos ir įgąsdino daug 
žmonių. Darbininkų judėjimo 
priešai kaltina streikuojan
čius gumos darbininkus, būk 
jie šią piktadarybę papildę.
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KANADOS ŽINIOS
Montreal, Que.

Prieš keletą mėnesių į Ka
nadą buvo atvykęs iš Tarybų 
Lietuvos moksliniais reika
lais dr. Arimantas Dumčius. 
Taipgi iš Jungtinių Valstijų 
lankėsi dr. Jonas Daugirdas. 
Ir štai birželio 12 d. buvo 
jiems suruoštos šaunios iš
leistuvės.

Išleistuvės atsibuvo mielų
jų draugų Čičinskų svetainė
je, bet jas surengė Jonas ir 
Janina Vilkeliai. Janina su 
savo padėjėjoms atliko tikrai 
šaunų darbą. Apart gerų lin
kėjimų svečiams prisimini
mui buvo įteikta ir kuklių 
dovanėlių. O Juozas Urbona
vičius trumpai pakalbėjo.

Vaišės buvo nepaprastai 
geros. Nežinau, kaip kitiems, 
bet man šis pobūvis šimtu 
procentų patiko.

P. B. Grandma

Iš Winnipego
LIETUVIŲ 
APSILANKYMAI 
LIETUVOJE

“Laisvėje” šių 1977 m. bir
želio 10 d. laidoje tūlas Kai
mynas paraše, kad iš Winni
pego draugai Vladas ir Pra- 
nusė Steponavičiai išvyko į 
savo gimtąją tėvynę Lietuvą 
ant trijų mėnesių paviešėti.

Tai dar aš parašysiu, kad— 
dabar vėl, birželio 16 d. iš 
Winnipego išvyko į Lietuvą 
su ekskursija trumpesniam 
laikui draugės: Marija Vidru- 
kienė, Juozo Radzevičiaus se
sutė Barbute ir Viktorija 
Daubaraitė.

1961 metais su pirmąją Ka
nados lietuvių delegacija iš 
Winnipego delegatas Juozas 
Radzevičius buvo į Lietuvą 
nuvažiavęs. Vėliau šešiems 
menesiams buvo į Lietuvą 
nuvažiavęs1 Antanas Straigys 
—savo Šeimą, žmoną ir vai
kus aplankyti. Pagrįžęs, po 
keleto metų Kanadoje mirė.

1971 metais su ekskursija 
buvo į Lietuva nuvažiavę: 
Mykolas Vudrukas, Marija 
Vidrukienė, E. Lutz-Lepeš- 
kaitė, Vincas Lepeška, Vikto
rija Daubaraitė, Petras Gu
džiūnas, Ona Gudžiūnienė, 
Momertas Zavadskas, Vero
nika Zavadskienė, Liudvikas 
Bartninkas, Stasė Bartnin- 
kienė, Viktoras Novogrods- 
kas, Cecilija Novogrodskiene 
ir, iš Manitobos provincijos 
MacGregos apielinkes Povi
las Liaukevičius. Vėliau Povi
lo žmona Julytė Liaukęvičie- 
nė buvo viena nuvažiavusi į 
Lietuvą apsilankyti, ir kiek 
ilgiau Lietuvoje pabuvo.

Iš tų 1971 metų eksursan- 
tų, buvusių į Lietuvą nuva
žiavusių, pagrįžę mire: Miko
las Vidrukas mirė spalio (Oc
tober) 27 d. 1972 metais, Vin
cas Lepeška mirė birželio 27 
d.1975.

O iš tų 1971 metų ekskur
santų vienas Viktoras Novo- 
grodskas šiais 1977 metais 
buvo nuvažiavęs į Lietuvą 
keletui savaičių paviešėti.

Tai taip Winnipego ir apy
linkės senieji lietuviai emi
grantai, mylėdami savo gim
tąją tėvynę važiuoja į Naują 

TORONTO, ONT., CANADA

Mirus

M. Masiokienei
Reiškiame gilią užuojautą jos vyrui J. Masiokui, 

sūnui, dukrai ir jų šeimoms, taipgi visiems gimi
nėms.

F. E. Laurusevičįai
P. M. Pūrai
A. A. Gudžiauskai
J. Leskevičius
J. Indriūnas
M. A. Kulokai

tarybinę Lietuvą savo gimi
nes ir pažistamus, buvusius 
draugus aplankyti, net ir Ka
nadoje gimusius savo vaikus 
nusiveždami parodyti, kaip 
jų gimtoje tėvynėje žmonės 
gyvena. O pagryžę net pasi
džiaugdami kitiems papasa
koja, kaip jiems Lietuvoje 
patikę naujo gyvenimo/san
tvarką matyti.

“Laisves” skaitytojas

iš Bellville 
keliavo 180

pasivaišino,

Torontiečių kronika
MOTERŲ KLUBO 
PIKNIKAS

Birželio 19 įvyko Toronto 
Lietuvių Moterų Klubo pikni
kas ant draugų Cibirkų far- 
mos. Nors oras buvo gan 
vėsus, bet atsilankė gražus 
būrys tautiečių. Buvo ir toli
mų svečių. Tai Endy ir Aldo
na Andersonai 
apylinkės. Jie 
mylių.

Susirinkusieji 
pasikalbėjo. Buvo laimėjimai. 
Rengėjos išvirė skanios ka
vutės. Užkandžius iškepė ir 
paaukojo draugės A. Ylienė, 
E. Laurusevičienė, J. Kuisie- 
nė ir Cibirkienė, pikniko vie
tos šeimininkė.

Draugai P. ir M. Daugėlai 
užsiprašė piknikautojus už
sukti į jų vasarvietę prie eže
ro. Visi buvo draugiškai 
priimti, pavaišinti. Atsigaivi
nę, prisisotinę visi pradėjom 
dainuoti liaudiškas dainas. 
Tokiu būdu išvyka buvo tik
rai linksma. Daugėlams dide
lis ačiū už vaišes, o aukščiau 
minėtoms draugėms—už ska
nius kepsnius.

* * *
IŠVYKO LIETUVON

Draugai Gaučiai, anksčiau 
gyvenę Toronte, o pastaruo
ju laiku Straud (prie Simcoe 
ežero) išvyko Lietuvon apsi
gyventi.

Išvykdami atsinaujino 
dviem metam Laisvę ir parė
mė aukomis. Rep.

Eskimosai vienijasi 
ir kovoja

Ottawa, Canada. — Kana
dos, Greenlandijos ir Alaskos 
eskimosai pradėjo rimtai vie
nytis ir kovoti už atsiėmimą 
iš jų atimtų žemių ir politinį 
pripažinimą. Jie reikalauja, 
kad jiems padaryta skriauda 
būtų išlyginta. Kaip žinomą, 
Alaskoje yra apie 39,000 es- 
kimosų. Greenlandijoje apie 
46,000 ir Kanadoje apie 
22,000.

Jau ir Brazilijoje 
pripažinti divorsai

Rio de Janeiro. — Iki šiol 
Brazilijoje divorsai buvo 
griežtai draudžiami. Mat, 
Brazilija skaitoma didžiausiu 
katalikišku kraštu visame pa
saulyje. Na, o katalikų baž
nyčia divorsų nepripažįsta. 
Bet daugelio užsieniečių nuo
stabai, šiomis dienomis Bra
zilijos kongresas tą uždraudi
mą panaikino! Nuo dabar ir 
braziliečiai galės legališkai 
divorsuotis. Tai laikoma di
deliu žingsniu pirmyn.

J. A. Maskeliai
S. E. Paberaliai
J. Šinkūnas
I. Rukienė
K. Ragauskienė
P. M. Daugėlai

OAKLAND, CAL CLEVELAND, OHIO
LAIŠKAS IŠ LIETUVOS 
IGNUI KAMARAUSKUI

alifornijos. Bir- 
imeryje pasirodė

Gerbiamas Ūėde!
Jus sveikina iš Tolimosios 

Lietuvos dukterėčia Eglė Ka- 
mar ir linki daug giedrių va
sariškų dienų, geros sveika
tos, neblėstančios kūrybinės 
energijos.

Tarybų Liėtuvos laikraštis 
“Tiesa” dažrįai spausdina Jū
sų laiškus iš K 
želio 4 d. nunr
Jūsų straipsnis nukreiptas 
prieš reakcihgus režimus Či
lėje, Pietų Afrikos Respubli
koje, Rodėzijoje. Lietuvos 
jaunimą giliai jaudina bręs- 
tantys įvykiai visame pasau
lyje. Mes kartu su visa pa
žangiąja pasaulio visuomene 
smerkiame rasistinius reži
mus, ištikimai vykdome savo 
internacionalinę pareigą.

Mane bej galo žavi Jūsų 
politinių pažiūrų tvirtumas, 
atsidavimas kovai už tautų 
visišką išsivadavimą iš neo- 
kolonializmb, už tautų solida
rumą.

Žinau, kad Jus taip pat 
domina jaunimo problemos, 
jaunimo kova už šviesesnę 
ateitį.

Ta pačia proga noriu trum
pai parašyti apie sąlygas, ku
rios suteikiamos 
jaunimui studijuoj 
vos Švieti 
ria be galo daug lėšų ir ener
gijos, kad užtikrintų visapu-

Lietuvos 
it. Lietu- 

ministerija ski-

SAN FRANCISCO, CAL
TĖVŲ DIĘNOS POBŪVIS

Birželio 19 dieną įvyko šau
ni sueiga su vaišėmis pager
bimui tėvų. Ši pramoga buvo 
suruošta San Francisco LLD 
153 kuopos ir mūsų paprasto
je vietovėje Berkeley, Cal. 
Publikos pagerbti tėvus atsi
lankė gražios ir salę puošė 
įvairiaspalvės gyvosios gėlės, 
kurias visjada atgabena iš sa
vo darželių drgės Ks. Karo- 
sienė ir y. Taraškienė, ku
rioms terįka tarti nuoširdžią 
padėką. !

Taipgi tenka nuoširdžiai 
padėkoti į mūsų tarpe ne per 
seniai atsĮradusiai iš Kanados 
Broniutei Kubilienei, kuri pa
gerbimo tėvų dienai prigami
nusi įvairių skoningų patieka
lų, atgabeno ir už juos nerei
kalavo jokio atlyginimo. An
troji, Aldona Bell taipgi ne
mažai pasidarbavo su vaišė
mis dartįu tėvų dienai. Taip 
pat mūšį Valė Butkienė San 
Francisco kuopų pramogose 
visada yra nepavaduojanti, 
ir, žinoįia, Tilda V. King, 
Raymond Machulis ir kiti 
uolūs pramogų darbuotojai.

Tad tėjvų pagerbimui graži 
birželio popietė, galima saky
ti, buvo visais atžvilgiais sėk
minga, ^draugiška ir jauki. 
Varde Virš minimos kuopos 
nuoširdi padėka dirbusiems 
ir aukavusiems.

TURISTINĖS GRUPĖS
Džiugu, kad San Francisco 

miestą aplanko dažnios iš Ta
rybų Sąjungos grupės. Gerai, 
kad yra čia daug metų gyvuo
jantis Ąmerican-Russian In
stitutas ir neperseniai įsikū
ręs šio instituto mirusio pir
mininko daktaro Holland Ro
berts Memorialinis Centras. 
Jame šiandiena įvyksta tary
binių turistinių grupių priė
mimai bei pasitikimai. Pavyz
džiui, tik virš mėnuo laikodžiui, 
kaip gyvuoja Holland Cent
ras, o jau buvo sutiktos ketu
rios tarybinės nemažos gru
pes. Jcs buvo labai draugiš
kai priimtos ir pavaišintos.

Gegužės mėnesį ši miestą 
aplanku tarybinių jaunuolių 
grupė, 
asmenį, 
sian In 
berts (Jentro uolūs darbuoto
jai suruošė dėl jaunų svečių 
įspūdingą priėmimą su vaišė
mis ir įdomia programa.

kuri susidėjo net iš 30 
ir American-Rus- 

stituto bei Holland Ro-

siškai brandų, kūrybingą stu
dijavimą.

Aš mokausi Vilniaus V. 
Kapsuko vardo Raudonosios 
vėliavos ordino universitete, 
ekonominės informacijos ir 
kibernetikos fakultete. Šį pa
vasarį baigiu pirmą kursą. 
Esu labai patenkinta studi
juodama mūsų senojo Alma 
Mater. Dabar pas mus vyks
ta pavasarinė sesija, mūsų 
mokslo žinių patikrinimas. 
Pasibaigus II semestrui mes 
darbo nenutrauksime, vyksi
me į darbo ir poilsio stovyk
las, kur padedame kurti ma
terialines gėrybes kolūkiuo
se, statybose. Lietuvos stu
dentija savo darbu įneša di
delį indėlį į liaudies ūkio vys
tymąsi.

Mane labai domina Ameri
kos jaunimo gyvenimas, kaip 
ir daugelis mano bendraam
žių domiuosi populiariąja mu
zika, Amerikos jaunimo spor
to pasiekimais, intensyviai 
mokausi anglų kalbos. Būčiau 
be galo dėkinga Jums, jei 
gaučiau galimybę susirašinėti 
su Amerikos lietuvių jauni
mu,

Su pagarba, 
Jūsų dukterėčia
Eglė Karmauskaitė

P. S. Laiško autorė norėtų 
susirašinėti su Amerikos 
jaunuoliais. Jos adresas:

Eglė Kamarauskaitė
Priekulė, Pamerių 5-6
Lithuania, USSR

SERGA
Anądien mes trys—V. Sut- 

kienė, T. V. King ir aš, pa- 
krypome link Santa Clara, 
Cal., aplankyti sergantį drg. 
Joną Ginaitį, kuris šiuo tartu 
randasi priežiūros namuose 
bei ligoninėje. Jono mylima 
žmona Marytė sakė, kad jos 
Jono sveikata jau prieš porą 
metų pradėjo šlubuoti. Dabar 
jis yra jau gan susilpnėjęs.

Labai gaila, kad tokiam bu
vusiam veikliam žmogui ten
ka tiek daug pergyventi. 
Taipgi ir jo mielai žmonai 
gyvenimas yra skaudus, nes 
ir jos pačios sveikata susilp
nėjus.

Nuoširdžiai linkime Mary
tei ir jos šeimai ištvermės.

L-ma

Buffalo, N. Y. — Prancūzi
jai kas nors 1971 metais iš 
muziejaus pavogę Rem- 
brandto piešinį, vertės 
$250,000! Dabar čia FBI de
tektyvai piešinį surado. Ry
šium su tuo sulaikyta 23 nu
žiūrimi vagys.

ĮVAIRIOS 
ŽINIOS

UŽDRAUDĖ PARDUOTI 
KOMPIUTERIUS

Washingtonas. — Minnea- 
polio Control Date Korpora
cija norėjo parduoti Tarybų 
Sąjungai kompiuterių už try- 
liką milijonų dolerių. Bet 
Carterio valdžia nedavė leidi
mo tuos kompiuterius eks
portuoti į Tarybų Sąjungą. 
Jau ir tas aiškiai parodo tarp 
Jungtinių Valstijų ir Tarybų 
Sąjungos santykių pablogėji
mą.

POPIEŽIUS ĮSPĖJO 
“SUKILĖLI”

Roma. — Popiežius Paulius 
VI įspėjo arkivyskupą Lefe
bvre, kad jis susilauks “liūd
nų” pasėkų, jeigu jis įšven
tins 14 kunigų. Mat, už nepa
klusnumą praeitų metų liepos 
mėnesį buvo arkivyskupui 
suspenduotos visos kunigiš
kos teisės. Todėl jis nebeturi 
teisės kunigus įšventinti, kol 
suspendavimas nebus panai
kintas. Jeigu ir dabar jis ne
paklausys, bus išmestas iš 
Katalikų bažnyčios.

VALDŽIOJE GINČAI DĖL 
SKOLINIMO ČILEI

Sakoma, kad šios šalies 
valdžioje tarp įvairių depar
tamentų eina ginčai dėl pa
siūlymo suteikti Čilės režimui 
tris stambias paskolas. Su
manymui priešingi liberališ
kų pažiūrų žmonės. Jie bijo, 
kad skolinimas Čilei iššauks 
šios šalies žmonėse didelį pa
sipiktinimų. Gal būsią paves
ta Valstybės sekretoriui 
Vance išspręsti.

ĮDOMAUS 
APKLAUSINĖJIMO 
REZULTATAI

Akron, Ohio. — Kongres- 
manas John F. Seiberling 
(demokratas) pravedė ap
klausinėjimą tarpe piliečių 
dviem svarbiais klausimais. Į 
klausimus atsakė 9.229 pilie
čiai. Iš jų 87 procentai pasisa
kė už priėmimą Tarybų Są
jungos pasiūlymo sumažinti 
branduolinių ginklų skaičių, o 
74 proc. stoja už uždraudimą 
šiai šaliai parduoti ginklus 
užsienio šalims.
IZRAELIS DĖKOJA 
PREZ. CARTERIUI 
UŽ GINKLUS

Tai Aviv. — Izraelio nau
jasis premjeras Begin karš
tai dėkoja prezidentui Car- 
teriui už nutarimą suteikti 
$115,000,000 vertės moder
niškų ginklų. Izraelis galės 
žymiai sustiprinti savo mili- 
tarines jėgas.

Vandalai praeitą savaitę 
apvertė 5 automobilius dar 
labai anksti, net 4:30 vai. 
ryto. Sunku suprasti, kaip 
žmogus gali atsikelti taip 
anksti blogo padaryti.

* * *
Birželio 16 d. dienos metu, 

akivaizdoje žmonių, 13 metų 
vaikėzas įlindo į automobilių 
pastatymo kiemą ir apdaužė 
net penkias mašinas. Paskui 
norėjo pabėgti, bet žmonės 
pastojo jam kelią, ir vaikėzas 
tapo sučiuptas.

* * *
Vandalai čia tiesiog nebe

suvaldomi. Pernai jie padarė 
žalos už $175,000 vaikų žaidi
mo vietoms, o šiemet tik per 
pusę metų jų padaryta žala 
jau beveik lygi pernykštei. 
Keista, kad tie vaikėzai ardo 
ir žaloja daiktus biednų žmo
nių aspylinkėse. Nėra apsau
gos .. .

* * *
Dabar Clevelande eina 

“maisto kainų karas.” Vieti
nės didžiulės maisto produk
tų pardavimo krautuvės su
galvojo tokį karą pravesti. 
Numuša kainas ant savo par
duodamų produktų ir giriasi, 
kiek pigiau parduoda, negu 
jų kaimynai. Aišku, kad di
dieji monopolistai nori išva
ryt mažesnes krautuves iš 
biznio. Taipgi gąsdina kon- 
siūmerius, kad daiktai gali 
pabrangti, ragina skubintis 
pirkti.

Bet produktai kaip buvo 
brangūs, taip ir tebėra, o tas 
karas, tik “publicity stunt.”

* * *
Prezidento brolis Billy C. 

Carter, užkviestas Cleveland

Mr. M. Rifkin, President of the Old Reliable Firm
GLOBE PARCEL SERVICE, INC.

officially informs its numerous clients 
that the sending of

DUTY - PREPAID GIFT PARCELS 
to relatives in USSR

is continuing as it has been during the past 45 years.
EVERY PARCEL IS INSURED.

There is nothing to be paid by the recipient.
The sending of a gift parcel is the best way 

to bring joy to your relatives.
Parcels are accepted in the following offices 

and branches:

Globe Parcel Service, Inc.
723 Walnut Street, Philadelphia, Pa. 19106 

Tel.: [215]-925-3455

NEW YORK CENTRAL OFFICE: 
212 Fifth Avenue, Room 709 

New York, N. Y. 10010 
Tel.: [2121-685-4537 

[Between 25 & 26 Str.] 
Office hours: Daily 9:00 A. M. -5.00 P. M.

Saturdays closed for July & August

WORCESTER, MASS. 01605 
82 Harrison Str. 
(617)-798-3347
NEW BRITAIN, CONN. 06052 
97 Shuttle Meadow Avenue 
(2031-224-0829
ELIZABETH, N.J. 07201 
956 A Elizabeth Avenue 
(201)-354-7608
VINELAND, N.J. 08360 
Parish Hall, West Landis Ave. 
(609)-696-9796
SOUTH RIVER, N. J. 08882 
168 Whitehead Avenue 
(201)—257-2113
NEW YORK, N. Y. 10003 
101 First Avenue 
(212)-OR 4-3930
BROOKLYN, N.Y. 11222 
72 Nassau Avenue 
(212)—389-6747
SYRACUSE, N. Y. 13204 
318 S. Wilbur Avenue 
(315)—476-6958
ROCHESTER, N. Y. 14621 
681—683 Hudson Avenue 
(716)—544-2151
PHILADELPHIA, PA. 19123 
1013 N. Marshall Str.
(215)-925-8878
BALTIMORE, MD. 21224 
3206 Eastern Avenue 
(301)—DI 2-2374

Request our 

Indians’ Baseball komandos, 
atvyko parodyti kaip gerti 
alų. Jis giriasi išgeriąs nuo 8 
iki 12, kvortų (16 butelių) 
alaus per dieną.

Beje, jam dar primokės 
$5,000 už atsilankymą į “Free 
Beer.”

* * *
UAW-CI0 išėjo prieš mies

to valdybos pasimojimą par
duoti Municipal Light, kuri 
veikė ilgus laikus, teikdama 
elektrą pigiai. Ir dabar ji 
elektra parduoda 20 proc. pi
giau, negu C. E. L, kuri nori 
ją nupirkti, nes ji, taip sa
kant, yra peilis po šonu. Kai 
Municipal Light dings, 
C. E. L, turėdama monopoli - 
ciją, galės kelti elektros kai
ną kuo aukščiausiai.

♦ ♦ *
Reliance Electric Co. 1,300 

darbininkų išėjo į streiką. Jie 
reikalauja ilgesnių atostogų, 
geresnės pencijos ir “cost of 
living” algų be kontrolės. Da
bar šie darbininkai uždirba 
$6.81 per valandą. I. U. E. 
lokalo valdyba streiko neuž- 
giria.

SUSIRINKIMAS 
IR PARENGIMAS

LDS 55 kuopos susirinki
mas įvyks liepos 7 dieną ICA 
svetainėje, 15901 St. Clair 
Ave. Pradžia 1 vai. popiet. 
Nariai prašomi atsilankyti ir 
prisidėti prie svarstymo rim
tų klausimų palaikymui kuo
pos veiklos, ją pagerinant.

Moterų Klubo Onų Pager
bimas įvyks liepos 14 d., 12 
valandą, toje pačioje svetai
nėje. Klubietės prašo visas 
drauges atsilankyti.

J. Petraus

CLEVELAND, OHIO 44109 
3491 West 25 St. 
(216)—741-8082
CLEVELAND, OHIO 44134 
5432 State Rd.
(216)—749-3033
DETROIT, MICH. 48210 
6720 Michigan Avenue 
(313)-894-5350
HAMTRAMCK, MICH. 48212 
11415 Jos Campau Avenue 
(313)-365-6350
MINNEAPOLIS, MINN. 55418 
2422 Central Avenue N. E. 
(612)-788-2545
CHICAGO, ILL. 60622 
2242 West Chicago Avenue 
(312)—235-7788
CHICAGO, ILL. 60632 
4065 Archer Avenue 
(312)-YA 7-5980
WHEAT RIDGE, COLO. 80033 
4330 Quay Str.
(303)-422-4330
LOS ANGELES, CAL. 90026 
2841 Sunset Blvd.
(213)—413-0177
SAN FRANCISCO, CAL. 94122 
1236 Ninth Avenue 
(415)-564-7981
SEATTLE, WASH. 98125 
11551 6th Place N. E.
(206)—EM 3-5556

jw duty list.
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Mirė Paulina Jasilionienė

Ilgametė Binghamtono gy
ventoja Paulina Jasilionienė, 
poeto Stasio Jasilionio našlė, 
staigiai mirė savo namuose 
antradienio vakare, birželio 
21 d.

Paulina Tvarijonaitė atvy
ko į JAV 1911 metais iš Lie
tuvos, Šiaulių apylinkės. Bin- 
ghamtone jau gyveno jos dvi 
sesutės—Helen Žukienė ir 
Eleonora Ceponienė, ir du 
broliai—Jurgis ir Stasys. Iš 
visų penkių šeimos narių da
bar jau liko tik vyriausioji 
sesuo Helen Žukienė, kuri 
gegužės 21 d. sulaukė 90 me
tų amžiaus. Žinoma, liko nu
liūdime H. Žukienės vaikai 

BINGHAMTON, N. Y.

Mirus

Paulinai Jasilionienei
Reiškiame gilių užuojautų mūsų tetai (velionės 

seserei) Helen Žukienei, visiems giminėms ir arti
miesiems; taipgi jos draugui Antanui Žolynui.

Liūdime netekę tetos Paulinos.

PETRAS ir MARY TAMULIŪNAS

BINGHAMTON, N. Y.

Mirus

Paulinai Jasilionienei
Reiškiu širdingų užuojautų jos draugui Antanui 

Žolynui, seserei Helen Žukienei, visiems giminėms 
ir artimiesiems.

JURGIS SLIESORAITIS

BINGHAMTON, N. Y.

Mirus

Paulinai Jasilionienei
Mūsų mielųjų tetų prisiminsime visuomet kaip 

puikų, gerų žmogų. Mes jų mylėjome iš širdies ir 
niekuomet jos nepamiršime.

Ilsėkis ramiai, brangioji teta. Liūdime netekę 
tavęs.

WALTER ir MYLDA ŽUKAS,
Seserėnas su žmona

Gulfport, Fla. '

BINGHAMTON, N.Y.

Mirus

Paulinai Jasilionienei
Reiškiame giliausių užuojautų jos draugui Anta-

nui Žolynui, seserei Helen Žukienei, visiems gimi-
nėms ir artimiesiems.

Helen Žukienė Helen Žukaitė Pine
Anthony Burt Jonas Kazlauskas
Martha Burt Walter Keršulis
William Kumpan Bronė Keršulienė
Adele Kumpan Mary Lynn
Ieva Mizarienė Anna Kireilis
Apalonia Maldaikienė Joseph Kireilis
Leonora Mainionienė Petras Mačiukas
Nellie Strolienė Anastasia Mačiukas
Mary Sadauskas Uršulė Šimoliūnienė
Anastasija Y udikaitienė Peter Juozapaitis
Walter Yudikaitis Jonas Vaicekauskas
Antanas Žolynas Agota Žemaitienė
Amelia Žemaitis George Slesoriunas
Jonas Žemaitis Fred Žolynas

Helen Žukaitė Pine ir Walter 
Žukas; Ceponienės vaikai 
Mary Tamuliūnas, Genovaitė 
Jump ir George Čeponis ir jų 
šeimos.

Paskutiniu laiku pas Pauli
nų gyveno jos labai artimas 
draugas Antanas Žolynas, 
kuriam teko pergyventi labai 
skaudžių valandų taip staigiai 
mirus Paulinai. J šermenis 
pribuvo draugo Žolyno sūnus 
Fred iš Maryland valstijos. 
A. Žolynas gyvena Bingham
tono apylinkėje nuo 1916 me
tų. Jo žmona mirė prieš 15 
metų. Jis daug prisidėjo prie 
meninio veikimo Binghamto- 
ne, organizuodamas chorų, 

dranios grupę, ir veikdamas 
visose pažangiose draugijose.

Paulina buvo Niujorko Lie
tuvių Moterų Klubo narė ir 
niekad jo nepamiršo. Ji vi
suomet, per Bronę Keršulie- 
nę, prisiųsdavo mums aukų, 
prisimindavo visus mūsų po
būvius.

Paulinos vyras Stasys Jasi- 
lionis mirė 1950 metais. Ji jo 
palaikus nuvežė į Lietuvų 
1959 metais ir jie ten buvo 
iškilmingai palaidoti Rasų ka
pinėse, Vilniuje. Ne kartų 
lankiau jo kapų, nuvykusi į 
Lietuvų, kų daro ir kiti mūsų 
draugai.

Pakviesta šeimos aš daly
vavau laidotuvėse penktadie
nį, birželio 24 d. Susirinko 
gražus būrys ilgamečių Pauli
nos draugų ir artimųjų, taip
gi jos draugai iš tų laikų, kai 
ji dirbo batų išdirbystėje kar
tu su Jasilioniu per ilgus me
tus. Man teko tarti atsisvei
kinimo žodį lietuviškai ir ang
liškai. Po atsisveikinimo, vi
sų giminių vardu, Helen Žu
kaitė Pine pakvietė visus da
lyvius į Lenkų salę, kur buvo
me pavaišinti puikiai paruoš
tais pietumis.

Palikome mielų Paulinų ap
suptų gražiausiomis gėlių 
puokštėmis, kurių buvo daug 
prisiųstų nuo giminių ir arti
mųjų. Jos pelenai bus palai
doti Binghamtono kapinėse.

* * *
Sugrįžau iš Binghamtono 

tų pačių dienų, bet ne tuščio
mis. j “Laisvei” parvežiau iš 
mūsų binghamtoniečių užuo
jautomis $51, prenumerato
mis $20, draugo Antano Žoly
no aukų “Laisvei” $50 prisi
minimui jo mielos draugės 
Paulinos ir $90 nuo Helen 
Žukienės vaikų—Walterio ir 
Helen Pine, sveikinimui jų 
mielos mamytės proga jos 90 
metų sukakties. Helen Žukie
nė aukojo “Šviesos” išlaiky
mui $25 ir įstojo į Niujorko 
Lietuvių Moterų Klubų su 
$10. A. Yudikaitienė atsinau
jino “Laisvės” prenumeratų, 
aukojo “Laisvei” $5 ir prašė 
pasiųsti “Vilnies” administra
cijai $10 už prenumeratų. Vi
so sugrįžau su $261.

Dėkoju Helen Žukaitei 
Pine ir Fred Žolynui už pasi
tikimų aerouoste ir išlydėji
mų. Dėkoju visiems drau
gams už viskų.

Ieva Mizarienė

New York. — Senatorius 
George McGovern užgyrė 
Mrs. Bella S. Abzug kandida
tūrų į New Yorko miesto ma
jorus. Tai gražus jai laimėji
mas.

Tyrinės policijos 
brutali iškurną

Philadelphia, Pa. — Fede
ralinis prokuroras David W. 
Marston teigia, kad jis suda
rys džiūrę, kuriai bus paves
ta ištirti Philadelphijos poli
cijai kaltinimų, kad ji savo 
veikloje vartoja nepateisina
mų brutališkumų. Į šį tyrinė
jimų yra įtrauktas ir FBI 
(Federal Bureau of Investiga
tion). !

Brutališkumo kaltinimų 
prieš policijų iškėlė Juodųjų 
Žmonių Pažangos Susivieni
jimas..

New Delhi. — Naujoji Indi
jos valdžiai žada paskelbti ka
rų korupcijai šalyje, kuri se
nosios valdžios buvusi tole
ruojama.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

j. Joseph J. Gar szva 
Undertaker and Embalmer

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

Telefonas: 846-1970

Pietus, kurie davė milijoną dolerių! PIKNIKAS SU PIETUMS
“Laisvės” Bendrovės direktoriai rengia pikniką su pie

tums liepos 31 d., 1 vai., Laisvės salėje, 102-02 Liberty 
Avė., Ozone Park, N. Y. Auka $5.

Prašome visų apylinkės lietuvių tą dieną būti pas mus.
Valdyba

Prezidentas Carter ir viceprezidentas Mondale New Yorke.
New Yorko Demokratų Partija birželio 23 d. surengė 

prezidentui Carteriui ir viceprezidentui Mondale pietus. Jų 
tikslas, žinoma, papildyti demokratų iždų. Aišku, į juos 
galėjo patekti tiktai turtuoliai. Na, ir jų prisirinko pilna 
Waldorf-Astoria viešbučio salė. Į sueigų prezidentų atlydėjo 
ir senatorius Humphrey. Rengėjai nebuvo suvilti: vakariene 
jiems davė visų milijonų dolerių!

CHICAGO, ILL.

Supiltas naujas kapas
MIRĖ IR PALAIDOTAS 
JUOZAS POVILAITIS

Pastaruoju laiku drg. Juo
zas Povilaitis nesijautė gerai. 
Mes jau jo nematėme sueigo
se bei vaikštant, kaip pirmiau 
būdavo. Nors jis negulėjo li
goninėje, vis vien iš namų 
niekur neišėjo. Per pastaruo
sius kelis mėnesius jis dau
giau buvo ligos prislėgtas ir 
mažai begalėjo kalbėti, kad jį 
aplankydavo draugai. Juozas 
mirė birželio 16 dienų.

Velionis buvo pašarvotas 
Rudmino koplyčioje, o birže
lio 18 dienų buvo išlydėtas iš 
koplyčios ir palaidotas Lietu
vių Tautinėse kapinėse, kur 
prieš keletu metų buvo palai
dota jo mylima žmona Ona.

Didelę savo gyvenimo dalį 
Juozas praleido Bridgeporto 
kolonijoje. Daugelį metų už
laikė užeigos biznį ir buvo 
apylinkės gyventojų mėgia
mas. Mirus jo žmonai, jis 
uždarė biznį ir kurį laikų dir

PHILADELPHIA, PA.
UŽDARĖ MIESTO 
LIGONINĘ

Prieš porų metų miesto 
Majoras F. Rizzo jau grasino 
uždaryti miesto užlaikomų li
goninę (Philadelphia General 
Hospital) dėl finansinių trū
kumų. Kiek tenka sužinoti, 
tai socialistinėse šalyse, kiek
vienais metais statoma vis 
daugiau ir daugiau ligoninių 
ir poliklinikų, ir rūpinasi ben
drai visų žmonių sveikata, ir 
ten gydymas veltui. O mūsų 
turtingiausioje šalyje darbo 
žmogui ligoninė, galima saky
ti, neprieinama. Ar daugelis

Nereikėjo mokėti, 
bet mokėjo 
mokesčius

Pagal įstatymus preziden
tas Carteris neturėjo mokėti 
federalinių mokesčių už 1976 
metus, nors ir turėjo 55 tūk
stančius dolerių pajamų. Bet 
jis savanoriškai sumokėjo 
$6,000. Jis esųs giliai įsitiki
nęs, kad kiekvienas žmogus 
turįs mokėti mokesčius už 
pajamas.

bo miesto centre. Po jo brolio 
mirties, kuris gyveno Kana
doje, Juozas jautėsi dar la
biau prislėgtas. Vienų dalykų 
jis troško—baigti išmokslinti 
posūnį Povilų ir dukrų Ade
ne. Tų jis pasiekė, bet pra
rasto gyvenimo džiaugsmo 
neatgavo. Kada susitikdavo
me, jis vis gailėjo ir liūdėjo 
savo brangios žmonos ir bro
lio.

Velionis buvo laisvų pažiū
rų žmogus. Priklausė prie pa
žangių organizacijų, skaitė 
“Vilnį” ir “Laisvę,” dažnai 
prisidėdavo su finansine pa
rama. Savo giminėms Lietu
voje užprenumeruodavo laik
raščius ir vis dar svajojo, iki 
tvirtesnis buvo, juos aplan
kyti. Jo sveikatai pašlijus ir 
kojoms atsisakius veikti, jis 
turėjo savo svajonių atsisa
kyti.

Gaila gero žmogaus. Lai 
Jam būna lengva šios šalies 
žemelė. Vyšnutė

iš mūsų išgali užsimokėti li
goninei $114, $120 už diena? 
Ir tai tik už lovų ir maistų. 
Viskas kitas—gydymas, vais
tai, rentgeno peršvieta, labo
ratorija, gydytojas, vėl pasi
daro didžiausios sumos.

Phila. General Hospital bu
vo visaip. Jeigu politikierius 
ligonį nusiunčia, tai jį gydo ir 
gerai prižiūri veltui. O jeigu 
kuris nueina be niekur nieko, 
tai jis turi užsimokėti. Neuž
simokėsi, tai taip gydys, kad 
greit atsidursi į kapus. O 
jeigu kurių kojos dar neša, 
tai patys pabėga iš ligoninės. 
Bet šiaip buvo gera, moder
niška ligoninė. Turėjo gerų 
laboratorijų. Gerai išmokslin
tas slauges.

Daug milžiniškų pastatų. 
Kų jie dabar su jais darys, 
nežinia.

Majoras Rizzo priėmė į Ci
ty Hali keletu politikierių ir 
davė jiems gerus riebiai ap
mokamus darbus. Sakoma, 
kad ir be tų naujų darbininkų 
galima apsieiti.

Šiomis dienomis miesto Ta
rybos nariai užsimanė pakelti 
sau pensijas. Po 8 metų tar
nybos, galėtų gauti $22,000 
pensijos. Jeigu katram su
kanka 55 met. amžiaus, tai jis 
jau gali pasitraukti iš tarny
bos ir gyventi iš pensijos. Bet 
nors laikinai piliečių protestai 
nustabdė grobiku užmojį.

Kažin iš kur atsibastė į 
Philadelphių stebukladarys 
misionierius Morris Cerrullo. 
Jis pasisamdė labai brangių 
svetainę Academy of Music, 
veltui dalina lapelius ir pam
fletus su stebuklingais ligų 
“išgydymais.”

“Laisvės” Reporteris

Tarp lietuvių
Praėjusį pirmadienį įvyko 

“Laisvės” Bendrovės direkto
rių posėdis. Po susirinkimo 
draugai Bronė ir Walteris 
Keršuliai pakvietė visus di
rektorius pas juos pasigėrėti 
maloniu vasaros oru jų pui
kiame darželyje.

Kaip ir visuomet, pas drau
gus Keršulius ne tik gali pasi
gėrėti gamta, bet jie tuojau 
tave ir pavaišina. Pietūs bu
vo kuopuikiausi. Vaišinomės 
po lapingais medžiais. Pribu
vo ir draugai Banga ir Jonas 
Lukoševičiai.

Manėme, kad čia taip ir 
baigsis. Bet kur tau! Išeina 
Bronė su tortu, ant kurio 
dega žvakelės, ir praneša 
mums, kad čia suėjom pa
gerbti Niujorko Moterų Klu
bo vice pirmininkę M. Stu- 
kienę jos gimtadienio proga. 
Visi sudainavome jai “Ilgiau
sių metų.”

Žinoma, nepamiršome ir 
žurnalisto Jono Lukoševi
čiaus, kuris vyksta namo (į 
Lietuvą) vienam mėnesiui 
atostogų. Palinkėjome jam 
“gero vėjo.”

Draugams Keršuliams šir
dingai dėkojame už tokias 
puikias vaišes.

Ieva Mizarienė

Limelight on the Soviet Union

If you intend to visit the Soviet Union this year, don’t 
hesitate to bring your camera. For, despite rumors to the 
contrary, the Soviet Union is a rewarding place for the 
amateur shutter-bug and a fascinating destination for 
today’s tourist. On the picture we see an American 
housewife visiting Moscow and exchanging addresses with 
two soldiers from Kazakstan, Mongolia.

Soviet conductor Yuri Temirkanov who was leading 
the Leningrad Philharmonic orchestra in Carnegie Hall 
earlier this year. That was the first U. S. tour for the great 
Leningrad orchestra and an event cheered by U. S. music 
lovers.

School children in Tajikstan, where illiteracy was 
practically universal just 50 years ago. Ilse

Pramogų kalendorius

RUGSĖJO 251).
Niujorko Lietuvių Moterų 

Klubas rengia filmų rodymo 
popietę. Stefanija Masytė iš 
Detroito rodys jos susuktus 
filmus jai viešint Lietuvoje. 
Pelnas skiriamas “Laisvei.”

UŽDRAUDĖ ŽALOTI 
ISTORINĮ PAMINKLĄ

New Yorkas. — Čia Grand 
Central geležinkelio stotis 
yra labai senas ir įdomus 
savo struktūra pastatas. 
Penn Central kpmpanija, pa
sipelnymo sumetimais, supla
navo ant jos pastatyti bizniš- 
kų 55 aukštų pastatų, kaip 
kad prieš kiek metų padarė 
su Pennsylvania geležinkelio 
stotimi. Bet pelngrobiai susi
laukė gana plataus iš visuo
menės pasipriešinimo. Ji pa
reikalavo, kad stotis būtų pa
skelbta istoriniu paminklu ir 
paliekama, kaip yra.

Visas reikalas atsidūrė 
teismuose. Šiomis dienomis 
valstijos apeliacijų teismas 
išgirdo visuomenės balsų ir 
atmetė Penn Central kompa
nijos planus. Tuo budi Grand 
Central stotis tapo pripažinta 
istoriniu paminklu.




