
LAISVĖ
Weekly

102-02 Liberty Ave.
Ozone Park, N. V. 11417

Telephone: 641-6887 
Area Code 212

Entered as second 
class matter at the 
Post Office of Jamai
ca, N. Y., under the 
Act of March 3, 1879.

LAISVĖ-LIBERTY
Savaitinis

Jungtinėse Valstijose..................$12.00
Kanadoje............... j......................$15.00
Kitur užsienyje ... .....................$15.00
Pavienio egzemploirĮiaus kaina 25 centai

NO. 22 ****** PENKTADIENIS, GEGUŽĖS [MAY] 29,1981 OZONE PARK, N. Y. 11417 * * * *

PRICE 25 c.
■ ... ............... ' . ■■■■ ' -■■■■= ' ' ! ' =

★ ★ 70-IEJI METAI
----...... I ---------------- r-................

KRISLAI
“Laisvė” neišeis birželio 25 d. 

ir liepos 3 d.
Aliaska įspėja neieškoti 

ten darbo
Ku Kluksai verbuoja 

mokyklų vaikus 
į savo gretas

JAV rašytojo likimas 
Pensininkai laimėjo . . . 
Biudžetai vaikučių priežiūrai 

ir militariniams reikalams
IEVA MIZARIENE

“Laisvės” Bendrovės di
rektorių taryba nutarė neiš
leisti laikraščio per dvi savai
tes — birželio 25 d. ir liepos 
3 d. Tai bus “Laisvėje” 
dirbantiems atostogos. Tiki
mės, kad skaitytojai dėl to 
nesupyks.

Aliaskos darbo departa
mentas įspėja darbo ieškoto
jus šią vasarą nevažiuoti į 
Aliaską, nes jų pačių nedarbo 
jėgos net 10 procentų, paly
ginus su visos šalies 7 pro
centais. 0 infliacija, kainos 
maistui ir drabužiams labai 
ten pakilusios. Reiškia pra
gyvenimas labai aukštas, o 
darbų nėra.

Nacionalė mokslo asociaci
ja ruošiasi duoti 1.7 milijonui 
mokytojų įsakymą mokyklo
se kelti Ku Kluksų pavojų, 
kurio negalima ilgiau jau 
ignoruoti. Ši rasistų organi
zacija (Ku Klux Klan) ypa
tingai platinama tarp mokyk
linio amžiaus vaikučių. Jie 
mokomi neapykantos prieš 
juoduosius, prieš žydus, 
prieš imigrantus . . .

Prieš kelias savaites apdo
vanotas John Kennedy 
Toole, po mirties, Pulitzer 
premija už jo novelę “A 
Confederacy of Dunces” (bu
kagalvių konfederacija). Bet 
Toole negalėjo sulaukti šio 
garbingo momento — jis 
1969 metais didžiausiame nu
liūdime nusižudė, kad jo no
velei niekaip negalėjo surasti 
leidėjo.

Jo motina, po jo mirties, 
pradėjo tęsti ieškoti, miru
siojo veikalo leidėjo ir paga
liau prieš metus surado. 
Knygai išėjus tuoj pasipylė 
kuopuikiausi atsiliepimai, ir 
pagaliau — apdovanotas!

O šis pasakojimas apie 
Toole, tai ne tik toks vieno 
žmogaus likimas. Kapitalisti
nėse šalyse daug tokių kaip 
Toole rašytojų ir dailininkų 
nueina į kapus, nežinodami, 
kad jų kuriniai kada nors bus 
aukštai įvertinti.

Pagaliau senatoriai pasisa
kė prieš Reagano siūlomą 
apkarpymą pensininkams 
mokesčių. Reaganui tai buvo 
didelis smūgis — nė vienas 
senatorius nedrįso balsuoti 
už jo siūlymą — visi kaip 
vienas (96 prieš 0) išstojo 
prieš jį. Ar galime manyti, 
kad visi senatoriai taip jau 
karštai stojo už senųjų tei
ses? Visai ne! Bet jie pama
tė, kad sykiu su Reaganu jie 
gali visuomenės akyse nupul
ti iki to — kad kitam termi
nui nebus išrinkti į savo 
“minkštas sėdynes” Wa
shingtone.

Reikia nepamiršti, kad šis 
dalykas įvyko ne be organi
zuotų darbininkų pastangų.

New Yorko laikraštyje 
Newsday Ellen Goodman ra-

PATVIRTINO KŪDIKIŲ 
FORMULĖS KODĄ

Senatorius Edward Kennedy, kūdikių maitinimo formulės 
priešininkas, susitinka su dr. Stephen C. Joseph ir Eugene 
N. Babb, rezignavusiais iš Agency for International 
Development dėl to> kad JAV Genevoje balsavo už kūdikių 
formulę. Jie tvirtina, kaip ir daugelis kritikų, kad ta 
formulė esanti kūdikių “žudikas”. Su jais — aktorė Linda 
Kelsey.

Geneva. — Amerika buvo 
vienintelė, balsavusi prieš 
118 valstybių, kurių atstovai 
Pasaulio Sveikatos Organiza
cijos sesijoje pasisakė už 
kodą, draudžiantį garsinti ir 
skleisti kūdikių maitinimo 
formulę kaip pakaitalą maiti- 

j nimui krūtimi. Japonija, Pie- 
i tų Korėja ir Argentina balsa- 
į vime susilaikė.
; Šis kodas taip pat nustato 
! taisykles, nurodančias paski
roms vyriausybėms, kaip 
pradėti kūdikių maitinimo 
formulės pardavimo varžy
mus. Tokios formulės gamin
tojai, kurių tarpe pirmauja 
amerikiečiai su japonais, pa
reiškė, kad jie laikysis tokio 
draudimo tik tuose kraštuo
se, kurie balsavo prieš kūdi
kių formulę, bet tvirtina, jog 
toksai Pasaulio Sveikatos 
Organizacijos draudimas ne
sulėtinsiąs jų pasaulinio biz

Popiežiaus sveikata gerėja
Vatikanas. — Spauda pra

neša, kad gydytojai tvirtina, 
jog popiežiaus sveikata kas
dien gerėjanti. Gegužės 22 d. 
buvo išimtos paskutinės siū
lės, kuriomis buvo susiūtos 
operuotosios vietos. Jau jis 
priima ir daugiau lankytojų. 
Pastarųjų tarpe buvo Italijos 
prezidentas Sandro Pertini, 
kuris po pusvalandžio, pra
leisto su besveikstančiuoju 
popiežium pareiškė, kad ligo
nis atrodąs nepalyginti ge
riau, nei per pirmuosius du 
lankymus. Esą jiedu sutarę 
kartu valgyti pizzą, kai tik 
popiežius pasveiks.

Popiežių ligoninėje taip pat 
aplankė ir amerikietė Rose 
Hall, kuri nesunkiai į ranką 
buvo sužeista, kai žudikas 
paleido šūvius į popiežių šv.

šo apie vaikų priežiūrą ir 
militarinį biudžetą. Ji siūlo, 
kad motinos savo vaikučius 
pavestų Pentagono priežiū
rai. Jis sako, kad militarinis 
biudžetas kyla ir kyla, o 
visoki specialu vaikučių ap
rūpinimai puola ir puola. 
Pentagonas gaus 25 procen
tus daugiau iš Reagano ad
ministracijos, o socialiams 
reikalams paskirta 25 pro
centai mažiau! Pagal biudže
tą, mes apsiginklavimo rei
kalams praleisime 185.5 bili
jonus dolerių.

nio, šiuo metu siekiančio jau 
$1.4 bilijono.

Vien Amerikoje kūdikių 
maitinimo formulės biznis 
pastaraisiais metais nakiles 
20 proc., užjūriuose — 12 
proc. Amerikoje tokias kūdi
kių formules gamina Nestle, 
Abbott Laboratories, Bris- 
tol-Meyers ir American 
Home Products. Nestle do
minuojanti pasaulio rinkoje 
savo produktais net 50 proc.

Amerikoje jau nuo seno 
esama balsų prieš tokių kūdi
kių maitinimo formulių ga
mybą ir skleidimą, bet nebu
vo visuotinio boikoto, nors tų 
formulių kritikai jau seniai 
prie jo šaukia. Protestuoda
mi prieš tas formules, iš savo 
pareigų atsisakė ir du JAV 
agentūros tarptautiniam 
vystymuisi darbuotojai, kai 
tik JAV atstovas Genevoje 
pabalsavo už tą formulę.

Petro aikštėje gegužės 13 d. 
Ji buvo pas popiežių su savo 
motina ir vyru, kuris yra 
misijų tarnyboje. Kita ame
rikietė, Ann Odre, kuri buvo 
sunkiai sužeista, sveiksta po 
operacijos krūtinėje, išimant 
jos sužeistą blužnį.

Pereitą sekmadienį jau an
trą kartą popiežius kalbėjo iš 
ligoninės. Į juostą įrašytoje 
kalboje jis kreipėsi į ligonius, 
kurie, kaip ir jis pats, kenčia 
skausmą, suramindamas juos 
ir suteikdamas vilties. Ta 
pati kalba buvo transliuoja
ma ir šv. Petro aikštėje, kur 
jos klausėsi apie 25 tūkst. 
piligrimų. Apie 300 lenkų 
piligrimų iškėlė į viršų savo 
vėliavą, kai tik išgirdo popie
žiaus balsą, prieš tai pasigir
dus šv. Petro bazilikos di
džiojo varpo dūžiams. Lenkai 
nešiojo ir didelius popiežiaus 
ir Lenkijos kardinolo Višins
kio portretus. Susirūpinęs 
savo buvusio globėjo Varšu
voje sergančio kard. Višins
kio sveikata, popiežius su juo 
kalbėjo telefonu.

Tuo tarpu pasikėsintojas 
prieš popiežiaus gyvybę, jau
nas turkas teroristas, iš poli
cijos būstinės perkeltas į 
specialų kalėjimą. Jisai pa
reiškęs, kad nesigailįs, jog 
šovęs popiežių, tik apgailes
taująs, jog tuo pačiu metu 
sužeidęs moteris.

Brežnevas įspėja 
dėl pavojaus '
Vid. Rytuose i

Maskva. — Iš čia praneša-; 
ma, kad Tarybų Sąjungos! 
vadovas Leonidas Brežne- ; 
vas, kalbėdamas Gruzijos Į 
sostinėje Tbilisi, kur jis lan-! 
kėši ryšium su Gruzijos Ko- Į 
munistų Partijos 60 metų; 
sukakties minėjimu, įspėjo, ' 
jog skubūs žingsniai Vid. 
Rytuose gali privesti prie 
karo visame regione.

Jis ten pabrėžė, kad prieš 
tris mėnesius jo pasiūlytasis 
planas sušaukti tarptautinei 
konferencijai Vid. Rytų klau
simu galėtų padėtį stabili
zuoti. Tą pasiūlymą jis buvo 
pateikęs pereitą vasarį 
Maskvoje vykusiame Tarybų 
Sąjungos Komunistų Parti
jos suvažiavime.

Savo kalboje Brežnevas 
priminė NATO nutarimą dis
lokuoti Vakarų Europoje 
Amerikos branduolines rake
tas ir pareiškė, jog Tarybų 
Sąjunga, jei bus reikalas, 
suras priemones apginti savo 
interesams.

Vėliau iš Maskvos buvo 
pranešta, kad tam Brežnevo! 
planui pilnai pritaria Jordano Į 
karalius, kuris ten buvo at
vykęs oficialaus vizito. JAV 
valstybės sekretorius Haig 
tuo tarpu nesideda prie 
Brežnevo siūlymo, aiškinda
mas, jog JAV norinčios to
kios tarptautinės konferenci
jos, kuri “diskutuotų Afga
nistano klausimą”.

Belfast. — Nauji neramu
mai palydėjo Airijos laisvės 
kovotojo mirtį. 24 m. am
žiaus Patrick O’Hara mirė po 

bado streiko, protestuoda
mas prieš britų politiką. Jis 
palaidotas, kaip ir pirmieji 
trys, su atitinkamom kariš
kom ceremonijom, dešim- 
tūkstantinei miniai palydint 
jo palaikus į kapines. Britų 
valdžia vistiek atsisako Mai
ze kalėjime sėdintiems 
airiams suteikti politinio ka
linio statusą.

Stockholm. — Ministras 
pirmininkas Falldin, kurio 
trijų partijų koalicija sugriu
vo prieš dvi savaites dėl 
nesutarimo taksų klausimu, 
dabar sudarė naują ministrų 
kabinetą iš dviejų mažumos 
partijų ir sakosi sieksiąs pla
tesnės politinės paramos.

Japonai demonstruoja prie JAV ambasados Tokyo mieste, protestuodami prieš 
Amerikos karines bazes Japonijoje ir reikalauja, kad šalies vyriausybė ir parlamentas 
aru Cuovų Japonijos-JAV saugumo sutartį, leidžiančią Amerikai naudoti tas bazes 
laikyti pavojingiausioms ginklo rūšims—branduoliniams ginklams.

Prancūzijos komunistų partijos pareiški
Paryžius. — Ryšium su l 

socialisto Francois Mitterand 
išrinkimu Prancūzijos prezi
dentu, Prancūzijos Komunis
tų Partijos politinis biuras 
paskelbė pareiškimą, kuria
me pabrėžiama, kad toji Mit- 

j terando pergalė nebūtų bu- 
' vusi galima be komunistų.

- j Lygiai taip pat pertvarkymai 
; Prancūzijos negali būti įgy-

* i vendinti be aktyvaus Pranai T Z"____cūzijos Komunistų Partijos 
dalyvavimo ir indėlio.

Toliau sakoma, kad Pran
cūzijos Komunistų Partija 
esanti pasirengusi nedelsda
ma prisiimti atsakomybę vy
riausybėje ir visose kitose 
nacionalinio gyvenimo srity
se. Nauja prezidentinė dau
guma turinti imtis reikiamų 
pastangų, kad būtų duotas 
atsakymas į liaudies lūkes
čius. Priklausydama šiai dau
gumai, PK partija stengiasi 
jai padėti.

Pareiškime nurodoma, kad 
PK Partija, kaip ir anksčiau 
laikosi kurso telkti visas liau
dies jėgas, kad būtų vykdo
ma socialinio teisingumo, pa- 

| žangos, laisvės, nepriklauso
mybės ir taikos politika.

Mitterando reformų pro
gramai pritarė šių metų sau
sio mėnesį socialistų partijos 
nepaprastas suvažiavimas. 
Jo yra įtraukta daug punktų, 
kuriuos remia PK Partija. 
Svarbiausias šios programos 
punktas ekonominės politi
kos srityje — tai pažadas 
nacionalizuoti bankus ir
draudimo kompanijas, dau
gelį tokių pramonės šakų, 
kaip metalurgijos, branduoli
nė, karinė, kosminė, taip pat 
ir didžiausias pramonės kom
panijas.

Socialinėje srityje numato
ma sumažinti darbo savaitės 
trukmę, padidinti minimalų 
darbo užmokesį, sumažinti 
pensijinį amžių iki 60 metų 
vyrams ir 55 metų moterims, 
sudaryti naujų darbo vietų, 
įvesti mokestį už didelį turtą 
ir padidinti mokesčius už 
didelius palikimus.

Tuo tarpu naujasis prezi
dentas Mitterand gegužės 21 
d. pradėjo eiti savo pareigas 
ir savo kabineto ministru 
pirmininku paskyrė mode- 
ruotą socialistą, 52 m. am
žiaus pramonės miesto Lille 
merą Pierre Mauroy.

Naujasis prezidentas jau 
buvo susitikęs ir su Fed.

inauguracijos, naujasis Prancūzijos prezidentas Fran-Po 
cois Mitterand padeda vainiką prie Nežinomojo kareivio 
kapo.

Vokietijos kancleriu Helmu
tu Schmidt, kuris buvo ką 
tik sugrįžęs iš Amerikos po 
pasitarimų su prez. Reaga
nu. Pranešama, kad Prancū-

TRUMPAI
Maskva. — Savaitę pralei

dę orbitoje tarybiniame erd
vėlaivyje Saliut-6, du kosmo
nautai rusas Leonid Popov ir 
rumunas Dimitriu Prunariu, 
atlikę savo misiją, sėkmingai 
sugrįžo į Žemę. Jie nusileido 
Kazachstane. Tuo tarpu kos
monautai Vladimir Kovalio- 
nok ir Viktor Savinič, kurie 
buvo pasiųsti į erdvę kovo 14 
d., dar vis atlieka tyrimus 
erdvės stotyje.

Paryžius. — Prancūzijos 
Komunistų Partijos lyderis 
Georges Marchais gegužės 
25 d. buvo susitikęs su nau
juoju šalies prezidentu socia
listu Francois Mitterand ir 
jam pareiškė, kad komunis
tai nori būti jo sudarytoje 
vyriausybėje po ateinančių 
rinkimų. Parlamento rinki
mai įvyks birželio pradžioje.

• _
United Nations. — Pirmą 

kartą Jungtinių Tautų istori
joje atsitiko, kad čia buvo 
užpultas turistas ir peiliu 
perdurtas. Kai gidė vedžiojo 
turistus ir aiškino apie JT 
darbą, staiga vienas turistas 
peiliu dūrė kitam. Užpuoli
kas pasirodė esąs nesveiko 
proto 23 metų amžiaus vyru
kas iš Queens. Sužeistasis 20 
m. studentas Charles Allen 
Clas buvo atvykęs į JT iš 
Littleton, Colorado. 

zijos prezidentas su Fed. 
Vokietijos kancleriu apžvel
gė dabartinę politinę padėtį 
ir ginklavimąsi bei nusigin
klavimo problemas.

Washington. — Amerikos 
Centrinės Žvalgybos rūpes
čiu į Laos buvę pasiųsta 
specialiai ištreniruotų vieti
nių, daugiausia laosiečių, bū
rys ieškoti buvusių Ameri
kos karo belaisvių, bet nieko 
nerasta. Gynybos sekreto
rius Weinberger pareiškė, 
kad Gynybos departamentas 
ieškojo ir toliau tebeieškos 
Amerikos karo belaisvių 
Pietryčių Azijoje. Tai daro
ma ir dėl didelio spaudimo iš 
tame regione dingusių karių 
šeimų pusės. Ta pačia proga 
spauda rašė, kad tų šeimų 

j rūpesčiu buvo ir tebėra ruo
šiama atskira ekspedicija į 
Pietryčių Aziją ieškoti buvu- 

Į šių karo belaisvių.

Los Angeles. — Prez. Rea
gano sūnus Michael atsista
tydino iš darbo su kariškų 
reikmenų firma, kai paaiškė
jo, jog jis naudojąs savo tėvo 
padėtį, ieškodamas tai ben
drovei biznio.

•
Atlanta. — Čia dingusių be 

žinios ir nužudytųjų negrų 
skaičius pasiekė 30, kai dvi 
naujos bylos perduotos poli
cijai tirti. Jau 22 mėnesiai, 
kai prasidėjo tie negrų vaikų 
dingimai ir žudymai ir vis

■ dar nieko nepavyko susekti.
•

London. — Peter Sutcliffe, 
34 m. amžiaus sunk vežimo 
vairuotojas, žinomas kaip 
“Yorkshire Ripper”, gegužės 
22 d. buvo nuteistas kalėji
mu iki gyvos galvos už 13 
moterų nužudymą. Britai pa
naikino mirties bausmę 1965 
m.

London. — Karalienės vy
ras Pilypas spaudos inter
view pareiškė, jog oficialiai 
jis turėjo remti britų pa
skelbtą Maskvos olimpiados 
boikotą, bet asmeniškai jis 
tam buvęs priešingas. “Aš 
manau, kad skaudu, jog val
džia gali žmonėms įsakinėti 
net ir tada, kai nesama 
tautinio pavojaus”, pasakė 
Pilypas.

Washington. — Vėl paju
dėjo pasitarimai tarp strei
kuojančių anglies kasyklų 
darbininkų ir anglies kompa
nijų. Niekas nenori prana
šauti, kada ko nors konkre
taus būsią pasiekta.
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Artimuosiuos Rytuose
New York Times sako, kad kai kurie aukšti pareigūnai 

Washingtone dabar apgailestauja, kad JAV prieš kelias 
savaites sustabdė Izraelio kariauną nuo atviros atakos 
prieš Siriją. Mat, įsismaginusi, Begino valdžia buvo 
pasiryžusi iš oro atakuoti Sirijos anti-lėktu vines pozicijas 
Libane. Vietoj to, prezidentas Reagan pasiuntė į Artimuo
sius rytus savo diplomatą Habibą, kuris pradėjo važinėti 
tarp Damasko ir Jeruzalės, ieškodamas būdų,kaip tarp šių 
dviejų šalių užvesti netiesiogines derybas.

Bet Begino valdžia liko arogantiška, kaip buvo iš pat 
pradžių. Tiesa, tiesioginių atakų nebuvo, bet Beginąs 
poškė ultimatumą po ultimatumo, reikalaudamas, kad 
Sirijos prezidentas Asadas “tuojau ištrauktų tas patrankas 
iš Libano” — lyg Izraelis turėtų teisę įsakinėti savo 
kaimynams, kur ir kaip tvarkyti savo apsaugą . . .

Kodėl Beginąs ypatingai dabar toks karingas? Kaip 
kraštutinis militaristas, dešiniųjų sionistų-revizionistų 
“Heruto” partijos lyderis, jis visuomet buvo toks. Bet šiuo 
momentu vidujinė Izraelio politika jį stumia į dar didesnį 
kraštutinumą. Mat, Izraelyje auga taikos judėjimas, auga 
noras pagaliau atsikratyti okupuotų teritorijų, noras 
neeikvoti tiek išlaidų kariniam biudžetui, noras atsikvėpti 
ir su kaimynais arabais taikingai sugyventi. Tas masių 
noras kiek paveikė Darbo partiją, kuri savo priešrinkimi
nėje programoje pradeda pabrėžti reikalą kaip nors 
išsikrapštyti iš dabartinės beviltingos padėties, kuri veda 
prie naujų karų, dar didesnio ginklavimosi, dar sunkesnės 
ekonominės krizes.

Tam sąjūdžiui atsispirti, Beginąs ir jo sėbrai, dešinieji 
sionistai, elgiasi kaip tik atbulai: jie perdeda pavojų iš 
Sirijos pusės, jie kiršina šovinistinius jausmus, pozuoja 
kaip savo krašto gelbėtojai nuo genocido ir t. t. ir t. t.

Kitaip sakant, švaistymasis kariniais grąsinimais prieš 
Siriją yra Begino priešrinkiminės kampanijos dalis. Bet tie 
grąsinimai ne tušti. Izraelis ginkluotas, kaip tai sakoma, 
“iki dantų”. Izraelio kariauna veržiasi Libano teritorijon 
kada tik nori. Aukšti Izraelio pareigūnai dabar jau sako, 
kad Libanas yra “neva valstybė”, — kitaip sakant, 
suverenio Libano nėra, o tėra tik mišinys teritorijų, kurias 
kontroliuoja įvairios jėgos. Dalį tų teritorijų izraeliečiai jau 
kontroliuoja, nors netiesioginiai. Ruožas prie Izraelio 
rūbežiaus Pietiniame Libane kontroliuojamas pulkininko 
Hadado, libaniečio karininko, kuris visame kame koordi
nuoja savo akcijas su Izraeliu. Dabar Izraelis bando 
tampriau kontroliuoti teritoriją ir Šiauriniame Libane, 
kurią laiko dešinieji libaniečiai krikščionys falangistai.

Del tų visų priežasčių Izraelio agresingumas Artimuose 
Rytuose vis aštrėja, o Reagano administracija, nežiūrint 
Habibo ’’tarpininkavimo”, pamatiniai remia Begino užmo
jus.

Karo pavojus tame nelaimingame pasaulio kampe vis 
didėja. Tik didžiųjų jėgų, tai yra, JAV ir Tarybų Sąjungos, 
bendros pastangos galėtų sulaikyti slinkimą link prarajos. 
To turėtų reikalauti visi taiką mylintieji Amerikos žmo
nės — visų Artimųjų Rytų, ir arabiškųjų kraštų ir Izraelio 
eilinių žmonių labui.

Gus Hali apie rasistus
JAV Komunistų partijos generalinis sekretorius Gus Hali 

padarė interviu “Daily World” korespondentui. Jis kalbėjo 
apie faktą, kad Komunistų partija auga, jon stoja vis 
daugiau naujų narių, ir kad tai ypatingai svarbu, nes tas 
rodo, kad Reagano atėjimas prie valdžios vairo nebaugina, 
o kaip tik atbulai, — įdrąsina pažangiąsias jėgas telktis 
kovon. Verta pažymėti, kad kairiosios jėgos bendrai šioje 
šalyje stiprina savo veiklą. O tos veiklos labai svarbi dalis 
yra kova prieš rasizmą.

Verta sustoti prie specifiškų pastabų, kurias šiuo 
klausimu padarė komunistų vadovas. Hali sakė, kad turėtų 
baigtis laikai, kuomet kova prieš rasizmą buvo tik 
politinė-visuomeninė. Rasizmas Amerikoje dabar rodo savo 
plėšrius nagus, ryškiau negu bile kada praeityje: vaikų 
žudymai Atlantoje — daugiau detalių nereikia paduoti, 
mes visi jas žinome. Šalia anti-juodo rasizmo auga ir 
anti-semitizmas: naciai apverčia ir daužo paminklus žydų 
kapinėse, tepa svastikas ir hitlerinius sloganus ant žydų 
įstaigų.

Vyriausią rolę tuose užmojuose lošia dvi rasistinės 
grupės: senasis, nelemtasis Ku-Kluks-Klanas ir įvairios 
atvirai nacinės grupės, kurios vilki smogikiškas uniformas 
ir ant rankovių svastikas. Ir tos dvi grupės dažnai artimai 
bendradarbiauja, nes kukluksai “specializuojasi kovoje 
prieš Juoduosius, naciai — prieš žydus, ir kartu, žinoma, 
prieš kairiečius, unijas, darbininkus, liberalus . . .

Gus Hali sako, kad atėjo laikas griežtesnėms priemo
nėms. KKK ir naciai, sako jis, nėra šiaip sau politinės 
grupės, kurios turi teisę naudotis konstitucijos užtikrinto
mis laisvėmis. Jos yra suokalbiškos grupės, žmonėms 
žudyti ir terorizuoti grupės, ir kaip tokios, jos turėtų būti 
uždraustos, kaip draudžiamas kriminalizmas.

Roma. — Sugriuvo keturių 
partijų koalicinė Italijos vy
riausybė, paaiškėjus, kad 
trys kabineto nariai esą įvel

United States, per 6 months.. . $6.50 
Canada, Lat. Amer., 6 months . $8.00 
Foreign countries, 6 months .. . $8.00

ti į masonų kriminalines ma
chinacijas. Tai jau 40-oji Ita
lijos vyriausybė po II Pas. 
karo.

Alžyro sostinėje įvyko ne
prisijungusių šalių koordina
vimo biuro speciali sesija 
Namibijos klausimu. Dau
giau kaip 70 Afrikos, Azijos 
ir Lotynų Amerikos valsty
bių atstovai, visapusiškai ap
svarstę padėtį Afrikos pie
tuose, griežtai pasmerkė 
Pietų Afrikos rasistus, netei
sėtai okupuojančius šią šalį, 
ir jų globėjus Vakarų šalyse.

Gavusi dar iš Tautų sąjun
gos mandatą laikinai valdyti 
Pietvakarių Afriką (taip tada 
buvo vadinama Namibija), 
kad ši šalis pasiruoštų įgyti 
nepriklausomybę, Pietų Af
rikos Respublika faktiškai 
režimą. Pretorija ne tik įžū
liai ignoruoja dąugelį Jungt. 
Tautų rezoliucijų Namibijos 
klausimu, bet ir kariauja 
tikrą naikinamąjį karą prieš 
šios šalies liaudį. Dar dau
giau, Namibijos teritorija 
naudojama banditiškiems 
kaimyninių Afrikos šalių, 
pirmiausia Angolos, užpuoli
mams.

Kas gi leidžia Pietų Afri
kos rasistams iš esmės ne
baudžiamiems pažeidinėti 
tarptautinę teisę ir aiškiai 
pareikštą pasaulinės bendri
jos valią? Ne kas kita, kaip 
tiesioginė kai kurių Vakarų 
šalių, pirmiausia — JAV, 
parama. Juk tai jų monopoli
jos dalyvauja plėšiant nesu
skaičiuojamus Namibijos 
gamtos turtus ir nenori jų 
paleisti iš rankų. Namibijos 
“nelaimė”, sakydavo buvęs 
Jungt. Tautų komisaras Na
mibijai, tarptautinės Lenino 
premijos “Už taikos stiprini
mą tautų tarpe” ir Nobelio 
taikos premijos laureatas 
John McBride, kad ji perne
lyg turtinga mineralinių iš
teklių: deimantų, vario, gele
žies ir alavo.

Savo laiku, tariamai ketin
damos paspartinti Namibijos

NELINKSMĄ STATISTIKA
Švedijos centrinis statisti

kos biuras paskelbė duome
nis apie pernykštę šalies 
ekonomikos raidą. Ta proga 
spaudoje apžvelgiamos ir kai 
kurios šiemetinės vystymosi 
tendencijos, pateikiama arti
miausios ateities prognozių. 
Ir viena, ir kita nekelia šve
dams džiaugsmo.

Praėjusiais metais sumažė
jo gamyba ypač svarbiose 
Švedijos liaudies ūkio šako
se, tokiose, kaip geležies 
rūdos gavyba, medžio apdir
bimo, celiuliozės ir popie
riaus pramonė, metalurgija. 
Šis procesas vyksta ir šie
met.

Pernelyg optimistiška pa
sirodė kukli ekonomistų 
prognozė, kad per metus 
vartojimas šalyje padidės 0.3 
procento. O jis sumažėjo. 
Eksportas, kuriam pajungta 
beveik visa Švedijos pramo
nė, pernai smuko 2.5 procen
to.

Ekonomikos negalavimai 
didina valstybės biudžeto de
ficitą. Kaip rodo išankstiniai 
apskaičiavimai, šiais finansi
niais metais, kurie pasibaigs 
birželio mėnesį, valstybės iš
laidos viršys pajamas 57 mi
lijardais kronų. O ateinančių 
finansinių metų biudžete jau 
numatytas 67 milijardų defi
citas. Tai daugiau kaip de
šimtadalis metinio šalies na
cionalinio produkto.

Valstybės įsiskolinimas 
naudingas stambiajam kapi
talui, kuris gauna dideles 
palūkanas. Šių metų sausio 
mėnesį palūkanų norma vėl 
buvo padidinta. Šį kartą iki 
rekordinio lygio — 12 pro
centų. Aiškinama, kad tai 
padėsią sumažinti kapitalo 

problemos sprendimą, JAV, 
Anglija, Prancūzija, VFR ir 
Kanada sudarė vadinamąją 
“kontaktinę grupę’’ dery
boms su Pretorija. Ar reikia 
stebėtis, kad vienintelis 
“penketo” “kontaktų” su 
PAR rasistais rezultatas bu
vo Vakarams klusnios mario
netinės Namibijos “vyriausy
bės” paskelbimas ir spartus 
ginkluotų samdinių gaujų su
darymas kovai tiek prieš 
pačią Namibijos liaudį, tiek 
ir prieš nacionalinio išsivada
vimo judėjimą žemyno pie
tuose.

Tačiau nei nežabotu tero
ru, nei politinėmis machina
cijomis neįmanoma primesti 
Namibijos liaudžiai koloniji
nės vergovės režimo. Patrio
tinės organizacijos SVAPO 
vadovaujama, šios šalies 
liaudis toliau narsiai kovoja, 
siekdama išvaduoti savo tė
vynę iš okupantų. Visa tarp
tautinė bendrija pripažino 
SVAPO vienintele teisėta 
Namibijos liaudies atstove. 
Ir šioje kovoje Namibijos 
liaudis nėra vieniša. Tai dar 
kartą patvirtino Alžyro įvy
kusi neprisijungusių šalių 
koordinavimo biuro sesija, 
kuri priėmė konkrečią veiks
mų programą, numatančią 
teikti SVAPO materialinę, 
politinę ir diplomatinę para
mą. Ypač aukštai šios orga
nizacijos prezidentas S. Nu- 
joms įvertinto pagalbą, kurią 
jai teikia Tarybų Sąjunga ir 
kitos socialistinės šalys.

Alžyre pasibaigusio nepri
sijungusių šalių forumo re
zultatai įtikinamai rodo, kad, 
kokias intrigas beregztų im
perialistai, Namibijos liau
dis, kovojanti teisingą kovą, 
su kuria broliškai solidari
zuojasi ir kurią ryžtingai re
mia visos laisvę mylinšios — 
jėgos, būtinai nugalės.

A. Stiklakis

išvežimą į užsienį. Ateinan
čiais finansiniais metais iš 
valstybės iždo, tiksliau sa
kant iš mokesčių mokėtojų 
kišenės, palūkanų pavidalu 
monopolijos gaus 26 milijar
dus kronų. Gyvenamųjų na
mų statybai valstybė asig
nuoja kur kas mažesnę su
mą.

Praėjo laikai, kada Švedi
joje beveik nebūdavo bedar
bių. Dabar oficialiai jų įre
gistruota per 100 tūkstančių, 
o iš jaunų žmonių — maž
daug kas dešimtas. Spaudoje 
reiškiama nuomonė, kad pri
dėjus neturinčius nuolatinio 
darbo arba pusiau bedarbius 
“nereikalingų žmonių” Šve- 

1 dijoje susidarytų pusė milijo
no. O juk gyventojų skaičiu
mi ji nė pustrečio karto 
nepralenkia Lietuvos respu
blikos.

“Visuotinės gerovės” šalis, 
kaip ir dabar pagal seną 
įprotį kai kas Vakaruose te
bevadina Švediją, pernai pa
siekė liūdną rekordą tarp 
išsivysčiusių kapitalistinių 
valstybių. Kaip pranešė val
stybinis kainų ir kartelių 
kontrolės komitetas, vartoja
mosios prekės Švedijoje pa
brango 13,4 procento. Spau
doje primenama, kad per 
pirmąjį šių metų ketvirtį jų 
kainos dar padidėjo 5,7 pro
cento.

Smukimo skaičiai iškalbin
gi. Tuo tarpu oficialios prog
nozės, kada Švedijai pasi
baigs “sunkūs laikai”, — 
miglotos. Mat, šiuos sunku
mus sukėlė objektyvūs po
slinkiai pasaulinėje kapitalis
tinėje sistemoje, kuriai pri
klauso Švedija. Brangsta 
energetinės žaliava, aštrėja

moterys 
buržuaziniame 

parlamente
Klausimai, susiję bu moterų ly

giateisiškumu, Jau buvo svarstomi 
1789 metais buržuazinės prancūzų 
revoliucijos steigiamajame susirin
kime. Tačiau tada dauguma depu
tatų pasisakė prieš. Buvo leista mo
terims dirbti liaudies švietimo bei 
sveikatos apsaugos įstaigose, ligoni
nėse, „studijuoti šventųjų prieglau
dų nelaimes ir skausmus“. Žymus 
prancūzų oratorius Somėtas viename 
posėdyje pareiškė: „Pilietėms rei
kia suteikti teisę tik adyti patriotų 
kojines'*. Olimpija de Guž savo 
Deklaracijoje apie moterų ir pi
liečių teises jam atkirto: „Jei mo
teris turi teisę mirti ant ešafoto, 
tai ji turi teisę ir pakilti | tribūną“. 
Si didvyriška moteris giljotinuota 
1793 metais. O buržuazija dar pu
santro amžiaus nesuteikė moterims 
jokių teisių.

Pirmosios balsavimo teisę mote
rys gavo Suomijoje (1906 m.) Ir 
Norvegijoje (1913 m.j. O Didžioji 
Spalio socialistinė revoliucija, (gy
vendinusi moterų lygiateisiškumą, 
buvo užkrečiančiu pavyzdžiu kapi
talo Šalių moterims. 1920 metais 
rinkimų teises gavo JAV moterys, 
o Italijos — tik 1945 metais; Švei
carijoje rinkimų teises moterys ga
vo tik 1971 metalai Buržuazija sie
kia visokiais būdais atitraukti mo
teris nuo politikos. Tarpparlamenti
nė sąjunga Ženevoje paskelbė to
kius duomenis: | Prancūzijos nacio
nalini susirinkimą išrinkta 17 mote
rų, tai sudaro 3,45% visų Jo narių. 
Didžiosios Britanijos bendruomenių 
rūmuose posėdžiauja 27 moterys 
(4,25%), VFR bundestage 38 mo
terys (7,33%), JAV kongrese 4359 
kongresmenų tarpe — 18 moterų 
(4,13%). Ne geriau ir kitose kapi
talistinėse šalyse. Italijos parla
mente 4,92% moterų deputačių, 
Belgijoje — 7, 04%, Šveicarijoje — 
7%, Austrijoje — 7,65%, Ispanijo
je - 6%.

“Tarybinė Moteris”

RŪKORIAI
Mato dukra: rūko tėtis, 
Jam padeda mama.
Vaikas nori jais gėrėtis, 
Būt didelė dama.

Kai tėveliai aną dieną 
Išvyko grybauti, 
Jų dukrelė, likus viena, 
Ėmė beždžioniauti.

Kosėjo, pelenus kratė, 
Kaip tikra senutė.
Bet cigaretės nemetė, 
Vaidino mamutę.

Iš pradžių žavinga buvo 
Užsitraukti dūmą.
Tik skaistumas

greit pražuvo, 
Nubloškė smagumą.

Silpna daręs, galva svaigo, 
Akyse žaibavo.
Lyg kiaurai perdurta smaigo 
Pamažu alsavo.

Jai iš burnos veržęs tvaikas, 
Niekad nepatirtas.
Štai ką sau padarė vaikas, 
Buvęs skaistus, tvirtas.

Pyko širdelė mažytė, 
Greičiau traukė tūpti. 
Vos pasiekusi kriauklytę, 
Ėmė ožius lupti.

Po to vienturtė dukrytė 
Dar ne kartą smilko, 
Kol priprato prie smarvytės, 
Ir dūmelio pilko.

Dabar ji dūmą traukia 
Drauge su tėveliais. 
Ir netiki, kad jų laukia 
Sutrumpėjęs kelias.

Jų bičiulis artimiausias 
Šlykštus nikotinas.
Jie kaip tikrosios kaliausės 
Dūmuose kankinas.

Rūko mama, rūko tėtis, 
Rūko jų dukrelė.
Kas galėtų jiems padėti 
Rasti tikrą kelią.

Vandalinas Junevičius

kova tarptautinėje rinkoje, 
kur įsigali supergalingos mo
nopolijos. Buržuazinė Švedi
jos vyriausybė remia šias 
monopolijas, o kaip tik jos 
yra didžiausios šalies ekono
minių sunkumų kaltininkės.

A. Petkus

Prez. Reagano 1982 metų biudžete pirmoje vietoje 
militarizmo ir ginklavimosi reikalai.

LAIŠKAI
Mano Mieliesiems Draugam 
Širdinga Padėka

Mūs nūdieninis gyvenimas 
yra labai skubus, taip, kad 
kiek daugiau sulėtint savo 
žingsnius, daugiau pailsėt, 
vis nėra kada, nors daugelis 
jau esam netoli gyvenimo 
saulėleidžio.

Pradėjusi kiek sunegaluot, 
nusisprendžiau pasimatyt su 
gydytoju. Mat, dabar, pra
vert gydytojo kabineto du
ris, jeigu atliekamų neturi, 
nedrįsk, nes kainuos $25-35. 
O tai tik pradžia.

Prabuvau ligoninėj 19 die
nų. Nepergyvenusiam to, 
yra sunku suprasti kaip nuo 
mielų draugų, bendraminčių 
malonu paskaityt laiškelį. 
Netikėjau, kad dar tiek daug 
brangių bičiulių mane prisi
mena. Dabar, sveikatai dau
giau pašlijus, persikeliu 
gyventi pas savo sūnų Artū
rą ir martelę Nataliją.

K. Petrikienė
K. Petrick
P. O. Box 10
Elka Park, N. Y. 12427

Gerbiamas Drauge
A. Bimba,

Nuoširdžiai sveikiname jus 
tautų draugystės garbingo 
apdovanojimo proga.

Linkime kuo-tvirčiausios 
sveikatos, visokeriopos sėk
mės gyvenime ir darbuose. 
Linkėjimų Ilsei.

Natalie & 
Augustas Iešmantą 
Lauderdale Lakes, Fla.

Gerbiamas drauge
Antanai Bimba,

Mielasis bičiuli, sveikinu 
Jus su Tarybų Sąjungos vy
riausybės pagerbimu už Jūsų 
nuopelnus Tautų Draugystės 
vardu. Mūsų visuomenei 
džiugu,kad įvertinamas Jūsų 
darbas ir Jūsų kova už taiką, 
pažangą, apšvietą ir draugiš- | 
kurną.

Su gilia pagarba ir linkėji
mais stiprios sveikatos ir ilgo 
gyvenimo.

J. Smolenskas 
Miami, Fla.

P. S. Draugas Smalenskas 
prisiuntė d. Bimbai $20 
čekį, kurį d. Bimba 
pervedė “Laisvės” fon
dui.

GERBIAMAS
REDAKTORIAU A. BIMBA

Sveikinu Jus švenčiantį 
“Laisvės” 70-tį ir Jūsų, kaip 
visuomenės veikėjo, moksli
ninko, žymaus publicisto ap
dovanojimo TSRS Tautų 
draugystės ordinu proga. 
Sveikinu “Laisvės” adminis
traciją ir redakciją sumaniai 
tvarkančius laikraštį. Jau 

dešimt metų, 
bendradarbiau 
ir žurnale “Švi 
džiuojuos.

Linkiu, kad 
metus “ 
vestu atkaklią 
kratinę pažangą visame pa
saulyje.

, kaip ir aš 
ju “Laisvėje” 
esą”, ir tuo di-

dar ilgus ilgus 
Laisvė” gyvuotų ir 

kovą už demo-

Brunius Jauniškis
LTSR Knygos bičiulių 
draugijas paskaitinės 
propagandos tarybos 

pirmininko pavaduotojas

Gerbiami LaisYiečiai!
Pirmų piripiausia leiskite, 

nors ir pavėluotai, pasveikin
ti “Laisvės” redakcijos ko
lektyvą ir bendradarbius su 
garbingu Jubiliejumi ir pa
linkėti dar daug daug pasi
darbuoti lietuvybės išeivijoje 
labui.

Mums iš Lietuvos “Laisvė” 
atrodo toliau 
žiburiu anapuš šėlstančio At
lanto, technokratijos mažiau, 
ir kapitalo aistrų sūkuryje.

0 dabar su prašymu, tiks
liau — su pasiū 

Norėtume užsisakyti Jūsų 
nei giminių, 

JAV neturi-

bet šviesiu

lymu.

esu

“Laisvę”, deja 
nei pažįstamų 
me.

Gal galėtumėte patarpinin
kauti ir rasti užsakytoją. 
Atsilygindamas galėčiau pa
rašyti į “Laisvę” korespon
dencijų. Mano temos — 
kraštotyra ir Lietuvos gam
ta, taip pat medžioklė, žūklė, 
turizmas. Manau, būtų įdo
mu.

Trumpai apie save: 
žurnalistas, kil^s iš Rokiškio 
(tarp Salų ir 
maždaug iš tų 
kur yra ir gerb. drg. A. 
Bimbos gimtinėj. Žmona — 
med. sesuo “Raudonojo kry
žiaus” ligoninėje. Dukrelė 
Eglė dar tik pradėjo lankyti 
mokyklą.

Laukiu atsakymo—
Adresas: 23^050 Vilnius, 

Perkūno 10-58, 
Antanas K.

Panemunėlio, 
pačių vietų,

Matiukas,

Patrick O’Hara^, 24 m. am
žiaus numirė badu už Airijos 
laisvės ir nepriklausomybės 
reikalą.



PENKTADIENIS, GEGUŽĖS [MAY] 29, 1981 “LAISVĖ” 3-IAS PUSLAPIS

Iš Kamajų “Respublikos” istorijos DIDYSIS KNYGNEŠYS
Saliečių 

baudžiauninkų vargai
Kaip visoje Lietuvoje, taip 

ir Salų apylinkėje, nuo senų 
senovės buvo baudžiava.

Salų dvarui priklausė apy- 
linkiniai kaimai: Gučiūnai, 
Jurkupiai, Naujasodis, Rim- 
šionys, Urbai, Vaitkūnai, Ta- 
raldžiai ir kiti.

Kiekvienas baudžiauninko 
kiemas privalėjo duoti ponui 
vieną arba du darbininkus, 
tris, keturias dienas į savai
tę. Į baudžiavą turėjo eiti 
stipresnis, sumanesnis šei
mos vyras, dažnai patsai 
šeimininkas.

Baudžiauninkai dvarui dir
bo su savo inventorium jau
čiu arba arkliu; su mediniu 
arkliu arė dvaro laukus, su 
dalgiu pjovė šieną ir javus, 
su mediniu, apkaustytu kas
tuvu kasė griovius, medi
niais ratais veždavo dvaro 
šienų, javus, mėšlą ir kitą.

Rudenį baudžiauninkai pri
valėjo, su savo vežimais ir 
arkliais vežti į Rygą, Vilnių 
ir kitus miestus dvaro par
duotas ž. ū. prekes: grūdus, 
linus, bulves, degtinę ir ki
tas.

Moterys ir paaugliai vaikai 
privalėjo dirbti dvaro dar
žuose, rinkti uogas, grybus, 
melžti, prižiūrėti karves ir 
galvijus. Baudžiauninkės tu
rėjo dvarui duoti duoklę plo
niausiai suverptų siūlų, kad 
matkelis perlystų per ponios 
žiedą, gražiai išaustų audi
nių, medaus ir kito.

Baudžiauninkų darbo diena 
dvare tęsėsi nuo šviesos iki 
tamsos.

Baudžiauninkų žemė buvo 
išdalyta siaurais 5-10 metrų 
pločio rėžiais, kurių negalima 
buvo gerai įdirbti. Žemės 
dirbimo buvo tik trilaukė 
sistema. Ji buvo dirbama tik 
jaučiais ir arkliais.

Svarbiausios žemės ūkio 
darbo priemonės buvo medi
niai: arklas, akėčios, kultu
vas, geležinis pjautuvas, o 
vėliau dalgė.

Organinių (mėšlo) trąšų 
baudžiauninkai labai mažai 
teturėjo, o todėl menkai pa- 
tręšdavo tik daržus. Minera
linių trąšų tada veik nebuvo.

Savo žemelėje baudžiau
ninkai triūsdavo nuo šviesos 
iki tamsos, o dažnai ir nakti
mis, nes dienomis 3-4 dienas 
į savaitę turėdavo dirbti dva
re.

Žemės ūkio derliai tada 
būdavo labai menki, dažnai 
gaudavo tik sėklą, o ne re
tai — ir jos negaudavo, nes 
dažnai pjaudavo dirses. Gal
vijus žiemą šerdavo ruginiais 
šiaudais, ganydavo tik pūdy
mo ir krūmuose, o todėl 
karvių pieningumas buvo la
bai mažas. Baudžiauninkų 
maistas buvo labai blogas, 
nes valgydavo dažniausia 
dirsinę arba pelų duoną su 
bulvėmis ir žilais barščiais.

S veikatingumas
Ilgas, labai sunkus darbas, 

blogas maistas bei įvairios 
ligos, išsekindavo jų jėgas ir 
be laiko nuvarydavo į kapus. 
Lietuvoje beveik kasmet, o 
ypač XVII amžiuje, siautė 
žiauriausia darbo žmonių 
rykštė maras, badas ir džio
va. Neveltui poetas Antanas 
Strazdas taip jautriai giedo
jo: “apsaug mus dieve nuo 
maro, bado ir karo”. . .

Senovės darbo žmonės ma
žiau gėrė degtinę, mažiau 
rūkė. Jaunimas visai mažai 
terūkė. Moterys ir mergaitės 
visai nerūkydavo ir negerda
vo svaigalų.

Tačiau vidutinis žmonių 
amžius buvo tik 30-35 metai.

Vaikų mirtingumas būdavo 
didžiausias, o ypač rudenį ir 
žiemą.

Naujagimius priimdavo, 
vadinamos pribuvėjos, se
nos, nešvarios moterėlės, o 
todėl naujagimių ir gimdyvių 
mirtingumas būdavo labai di

Salų dvaro akmeniniai tvartai, pastatyti 1840 m. saliečių 
baudžiauninkų kruvinu prakaitu.

delis, o tas labai padidindavo 
bendrą mirtingumą. Gydyto
jo pas ligonį veik neveždavo, 
o jei kviesdavo, tai tik šei
mos galvai, o vaikams, sene
liams ir moterims nekviesda
vo. Gydytojo iškvietimas pas 
kaimo ligonį (10-20 km) 1850 
m. kainavo 20-30 rublių tai 
reikėjo parduoti 2-3 karves.

Dauguma ligonių gydyda
vosi pas kaimo “daktarą” 
arba “daktarka” tai yra pas 
mažaraščius senelius —- bo
butes, kurie gydydavo vais
tažolėmis, trynimais, užkal
bėjimais ir t. t. Tokie “gydy
tojai” išeidami nuo ligonio 
sakydavo: “Jeigu ligonis pa
raudonuos, tai pasveiks, o jei 
pamėlynuos, tai mirs” . . . 
Dideliame apskrityje būdavo 
tik viena maža ligoninė, į 
kurią mažai kas guldavo, nes 
labai brangiai kainuodavo į 
dieną 2-3 rubliai. Valsčiuose 
ligoninių visai nebuvo.

Kapinėse būdavo labai 
daug mažų vaikų kapelių, 
kurių dabar veik nebėra.

Darbo žmonių 
apsirengimas

Senovėje vyrai žiemą vil
kėjo ilgus kailinius, nuo lie
mens surauktus, milines ser
mėgas, dažniausia taipgi su
rauktas ir milines kelnes. 
Vasarą: trinyčius iš nebaltin
tos drobės ir margas lieme
nes. Kasdieną prie darbo 
vasarą: baltas pakulines kel
nes, marškiniai žemiau kelių 
ir namine juosta sujuosti. 
Moterų sijonai (andarokai) 
buvo vilnoniai, kvolduoti, 
žaldryžiai iš juodų, raudonų 
ir žalių išilginių.

Vedusios moterys žiemą 
vilkėjo avių kailiniais arba 
kaptonais. Vasarą jos vilkėjo 
trinyčius drobinius. Galvą

TARPTAUTINĖMIS TEMOMIS

Su žudynių ir bado vėzdu
Jungtinių Amerikos Valsti

jų vyriausybė ir toliau nau
doja tarptautinio žandaro 
vėzdą, aktyviai vykdo tradi
cinę imperialistinių JAV 
sluoksnių politiką. Jungtinės 
Valstijos jau seniai remia 
ginklais bei “instruktuoja” 
kontrrevoliucines jėgas visa
me pasaulyje, o kai tas 
nebegelbsti — siunčia savo 
kariauną. Pakanka prisiminti 
piktadarišką karą Vietname, 
taip pat kokiems tikslams da
bar kuriamos ir stiprinamos 
JAV “greito reagavimo pajė
gos”. Pastaruoju metu Jung
tinės Valstijos smarkiai padi
dino karinę paramą Salvado
ro chuntai, kuri kraujyje 
skandina liaudies išsivaduo
jamąjį judėjimą. Prezidentas 
R. Reaganas viešai pasižadė
jo tiekti ginklų reakcinėms 
Afganistano jėgoms, siekian
čioms nuversti teisėtą demo
kratinę vyriausybę. R. Rea- 
gano pareiškime dėl paramos 
ginklais Afganistano kontr
revoliucinėms gaujoms nauja 
yra nebent tai, jog anksčiau 
Jungtinės Valstijos vengda
vo taip viešai reklamuoti 
savo ginkluotą kišimąsi į kitų 
suverenių valstybių vidaus 
reikalus.

Kiek mažiau plačiajai vi
suomenei žinomas kitas JAV 
imperializmo vėzdas — kau- 

surišdavo balta kutasuota 
akara, o taipgi nuometais.

Vyrai ir moterys žiemą 
avėdavo karninėmis vyžomis 
arba mėgstomis iš storų siū
lų vyžomis. Turtingesnieji 
avėdavo odinėmis naginėmis 
arba medinėmis klumpėmis. 
Vasarą dauguma vaikščioda
vo basi.

Odinius batus turėdavo tik 
dvi poras visai šeimai: vy
rams vieną porą ir moterims 
kitą. Batais audavosi tik 
eidami į bažnyčią. Vasarą, 
nuo namų iki bažnyčios šven
toriaus nueidavo basi, o ant 
šventoriaus apsiaudavo ir 
eidavo į bažnyčią. Išėję iš 
bažnyčios, ant šventoriaus 
vėl nusiaudavo ir eidavo į 
namus basi.

Vaikai ir paaugliai odinio 
autuvo tada visai neturėjo, 
nes jie avėdavo tik motinų 
numegstomis vyželėmis.

XX amžiaus pradžioje, o 
ypač po 1905 m. revoliucijos 
vyrų ir moterų apsirengimas 
žymiai pagražėjo, pagerėjo, 
nes atsirado žymiai daugiau 
fabrikinių medžiagų.

Pasirodė dviračiai, bet la
bai brangūs, tai veik niekas 
nepirko (300 rublių). Atsiras
davo pirmas automobilis 
Kaune 1909 m., o pro Salas 
grafas Pšezdeckis su raudo
nu automobiliu pravažiavo 
1912 m. vasarą.

Saliečiai pamatę raudoną 
automobilį, bėgo prie kelio, 
kad pirmą kartą pamatyti 
tokią mašiną ir stebėjosi, jog 
be arklio vežimas, o važiuoja 
greičiau negu arklys bėga. 
Mašina lyg tyčia važiavo 
pamažu, tratėjo, šaudė, kaip 
traktorius, bet vistiek vi
siems buvo didelė naujiena.

A. Gučiūnietis

lėta bado ranka, bet ir jį 
Amerikos valdantys sluoks
niai naudoja daugelį metų. 
Praėjusio dešimtmečio pra
džioje šio “ginklo” efektyvu
mą nuodugniai tyrinėjo JAV 
Centrinės žvalgybos valdy
ba, kuri paskelbė optimistinę 
išvadą, jog, girdi, disponuo- 
damos turtingais maisto iš
tekliais, Jungtinės Valstijos 
“sugebės susigrąžinti vado
vaujančios valstybės padėtį 
pasaulyje, kurią jos turėjo 
tuoj po antrojo pasaulinio 
karo”.

Reikalas tas, kad daugelio 
pasaulio valstybių apsirūpi
nimas maisto produktais vis 
labiau priklauso nuo tarptau
tinės grūdų prekybos. Tuo 
tarpu eksportui kviečių, pa
vyzdžiui, išaugino tik JAV, 
Kanada, Prancūzija, Argen
tina ir Australija. Jungtinės 
Valstijos turi didžiausias pa
saulyje grūdų atsargas, ku
rias jos savo nuožiūra gali 
parduoti arba laikyti sandė
liuose. JAV viešpatauja 
kviečių, ryžių, kukurūzų 
tarptautinėje rinkoje, jos be
veik vienintelės patiekia eks
portui sojos pupelių. Tai lei
džia Jungtinėms Valstijoms 
aprūpinimo maisto produk
tais faktorių naudoti ir politi
niam šantažui.

Šią savo įtaką Jungtinės

Sukanka 135 metų Jurgiui 
Bieliniui, lietuvių visuome
nės veikėjui, knygnešiui.

Jurgis Bielinis gimė Pur- 
viškiuose (Biržų raj.) 1846 
metų kovo 18 d. valstiečių 
šeimoje. Rygoje baigė pradi
nę mokykla. 1868-1970 me
tais privačiai mokėsi Mintau
joje, Šiauliuose. Bendradar
biavo “Aušroje” ir “Varpe”, 
prisidengdamas įvairiais sla
pyvardžiais. Gabeno iš užsie
nio ir platino caro valdžios 
draudžiamą lietuvių spaudą. 
Šiam darbui jis buvo pasky
ręs visą savo gyvenimą. Iš
vaikščiojo daugybę Lietuvos 
vietovių, užmegzdavo ryšius 
su įvairaus amžiaus ir skir
tingo verslo žmonėmis, 
įtraukdamas juos į šį kilnų 
šviesos skleidimo darbą. Tais 
laikais lietuviški raštai dau
giausia buvo spausdinami 
Prūsijoje, todėl knygnešys į 
Tilžę gabendavo ne tik savo, 
bet ir kitų autorių rankraš
čius, o iš ten į Lietuvą nešda
vo jau išspausdintus įvairius 
lietuviškus laikraščius ir 
knygas. Nėra, tur būt, Lie
tuvoje miestelio, kuriame 
nebūtų lankęsis šis žmogus, 
gabendamas iš Tilžės įvai
raus turinio literatūrą.

Biržų apylinkės seneliai ži
no ne vieną dramatišką įvykį 
apie Jurgį Bielinį, šį žymų 
savo krašto žmogų, knygne
šių knygnešį, Baltuoju Ereliu 
vadintą. Jau būdamas seny
vo amžiaus, J. Bielinis, sun
kiu knygų ryšuliu nešinas, 
basas per sniegą sumaniai 
yra sprukęs nuo žandarų, 
bridęs per pusiau užšalusį 
upelį . . .

Įsteigęs nelegalią spaustu
vę, Jurgis Bielinis 1897 me
tais pradėjo leisti ir platinti 
neperiodinį laikraštį “Balta
sis erelis” (taip biržiečiai 
vadindavo ir patį Bielinį). 
Tai pirmasis ir tais laikais 
vienintelis Lietuvoje nelega
liai išleistas lietuviškas laik
raštis, pasirodęs gilioje pro
vincijoje, “spausdintas Lie
tuvos griuvėsiuose”, kaip ta
me laikraštyje buvo nurody
ta.

1896 metais J. Bielinis par
sigabeno iš Rytprūsių ranki
nę spausdinamąją mašiną, 
pirktą iš Martyno Jankaus, 
ir nusigabeno ją pas St. 
Paviltonį, gyvenantį Salo- 
čiaus valsčiuje, Grybkelių

Valstijos plačiai panaudojo, 
padėdamos Čilės fašistams 
surengti kruviną perversmą. 
Čilė kasmet kreditan įsivež- 
davo iš JAV apie 200 tūks
tančių tonų kviečių. Stojus! 
prie valdžios liaudies išrink
tai pažangiai S. Aljendės 
vyriausybei, grūdų tiekimas 
buvo nutrauktas. Čilei iškilo 
dideli ekonominiai sunkumai, 
kuriais pasinaudojo reakcija. 
O kai valdžią užgrobė Pino- 
četo chunta, Jungtinės Val
stijos tučtuojau išskyrė Čilei 
600 tūkstančių tonų kviečių. 
Kaip tik “grūdų injekciją” 
JAV taip pat panaudojo 
prieš keletą metų, gelbėda
ma Egipte susikompromita
vusį Sadato režimą. Dabar 
Jungtinės Valstijos nutarė 
nebeduoti kreditan grūdų 
Nikaragvai, vykdančiai pa
žangius socialinius pertvar
kymus.

Tačiau Jungtinėms Valsti
joms anaiptol ne visada pa
vyksta švaistytis bado vėz
du. Prieš dvidešimt metų gė
dingai žlugo JAV mėginimai 
ekonomine blokada palaužti 
revoliucinę Kubą. Laisvės 
salai suteikė paramą socialis
tinės šalys, jai grūdų taip 
pat pardavė Kanada. Dar 
gėdingiau baigėsi vėlesnių 
JAV prezidentų mėginimai 
grūdų prekyba daryti spau
dimą Tarybų Sąjungai. G. 
Fordas šiuo būdu tikėjosi 
gauti iš Tarybų šalies pus- 

kaime. Išmokęs St. Pavilionį 
rinkti raides, Bielinis eigulio 
Bajorūno sodyboje įtaisė 
spaustuvę. Popierių parsive
žė iš Rygos. Laikraščio pir
mojo numerio buvo išspaus
dinta ir išplatinta 300 egzem
pliorių. J. Bieliniui susirgus, 
laikraščio leidimo darbas nu
trūko.

Antrasis “Baltojo erelio” 
numeris, “mėnesinis politi
kos, mažažemių ir bežemių 
laikraštis”, išėjo tik 1911 
metais, jis buvo išspausdin
tas Tilžėje, Martyno Jankaus 
spaustuvėje. Šiame numery
je J. Bielinis siūlo atšaukti 
Lietuvos atstovus iš Valsty
bės dūmos, carinio parla
mento, nes jie, ten spręsda
mi žemės klausimą, pražudy- 
sią Lietuvą, ir t. t.

Trečiasis (paskutinis) “Bal
tojo erelio” numeris išleistas 
1912 metais taip pat Tilžėje. 
Jame, be kita ko, buvo 
rašoma apie Karpiškių val
stiečių kovas su ponais, apie 
dvarininkų jiems padarytas 
skriaudas, atimant žemę iš 
valstiečių. Laikraštis prie
kaištavo Lietuvos kunigijai 
ir pasaulietinei šviesuome
nei, kad jie nesirūpiną Lietu
vos laisve, propagavo žemės 
reformą, smerkė carinę prie
spaudą.

J. Bielinis parašė ir keletą 
brošiūrų ūkiniais-ekonomi- 
niais klausimais, dėstydamas 
liberalines pažiūras. Buvo 
carinių žandarų persekioja
mas. Pirmojo pasaulinio karo 
metu protestavo prieš kaize
rinių okupantų plėšimus.

Jurgis Bielinis mirė 1918 
metų sausio 18 d. Palaidotas 
Suostų kaimo (Biržų raj.) 
kapinaitėse. Pastatytas kuk
lus paminklas su įrašu: “Am
žinas garbės kovotojas — 
laisvės pranašas, knygnešys 
Jurgis Bielinis, 1846-1918”.

Jurgis Bielinis daug nuvei
kė ir leisdamas spausdintą 
žodį Lietuvos kaime, žadin
damas žinių troškimą. Knyg
nešio triūsas neliko bevaisus. 
Žmonių širdyse jis įžiebė 
meilę knygai, naujovių sieki
mą, troškimą kurti, nenu- 
rimti.

— Gerai atsimenu savo 
kaimyną Jurgį, — pasakoja 
senukas Petras Šidla iš Pur- 
viškių. — Kartą net skundą 
Valstybės dūmai padėjau 
jam parašyti. Nustebtų, savo 
akimis nepatikėtų knygne
šys, jei galėtų pamatyti tuos 
pakitimus, kurie įvyko jo 
tėviškėje.

Nuo Biržų iki Skaistakalnio 
nusitiesė plento juosta. Krū
mų ir kemsynų vietoje vasa
rą vilnija brandūs javai. 
Suostų kolūkio centre išaugo 
aštuonmetė mokykla, naujais 
pastatais pasipuošė ūkio gy
venvietė. Trys broliai Bielia- 
kai, knygnešio giminaičiai, 
vadovauja Suostų, “Rytų 
aušros”, Juliaus Janonio ko
lūkiams.

Gerbia buvusį knygnešį, 
savo žemietį, biržiečiai, ren
gia jo gimtadienio proga iš
kilmingus minėjimus. Ver
tingi dokumentai, senųjų 
suostiečių prisiminimai apie 
Bielinį ir jo veiklą saugomi 
Biržų kraštotyros muziejuje.

J. Kirlys

velčiui naftos, Jimmy Carte- 
ris — priversti Tarybų šalį 
nutraukti internacionalinę 
paramą Afganistano liau
džiai. Grūdų prekybos su 
TSRS nutraukimas padarė 
didžiulę žalą Amerikos far- 
meriams, jų nepasitenkini
mas gerokai prisidėjo prie 
šių prezidentų pralaimėjimo 
rinkimuose.

Blaivūs Vakarų apžvalgi
ninkai įspėja R. Reagano 
vyriausybę, kad ir jai nepa
vyks su žudynių ir bado 
vėzdu užgniaužti tautų sieki
mą žengti socialinės pažan
gos keliu. A. Petkus

KAUNO ANTANO SNIEČKAUS 
POLITECHNIKOS INSTITUTO AUKLĖTINIAI

Nesurasi Lietuvoje įmonės, statybos organizacijos, 
mokslo įstaigos, kur nedirbtų Kauno Antano Sniečkaus 
politechnikos instituto auklėtiniai.

Dabar trylikoje šios aukštosios mokyklos fakultetų 
mokosi virš 11 tūkstančių studentų. Daugiau kaip 63 
procentai jaunuolių ir merginų gyv 
bučiuose, pastatytuose netoli moko 
tų bendrabučiuose — jaukūs 2-3 v 
kampeliai, 
rengiami įdomūs vakarai, diskusij 
miais žmonėmis.

Neužmirštos ir studentiškos šeimos. KPI miestelyje 
pastatytas šeimyninis bendrabutis, kuriame dabar gyvena 
apie 80 studentų šeimų.

: Jaunos mamos — KPI studentės I. 
Vasiliauskienė [kairėje], R. Dzindzėletienė ir A. Ribokienė.

M. Baranausko nuotr.

ena patogiuose bendra- 
•įnųjų korpusų. Studen- 
ietų kambariai, poilsio 

virtuvės. Čia yra klubas, kuriame dažnai 
iį>s, susitikimai su įžy-

i®

Nuotraukoje: [iš kairės į dešinę] KPI automatikos 
fakulteto studentai A. Botyrius, 1. Tvarijonavičiūtė, V. 
Mackevičius, I. Šneiderytė ir A. Bagdonas.

PR. KARIŪNAS
Bitutė iš gėlės
Iščiulpė medų.
Padėjo saldžiam avily. 
0 mano gėlė nuskinta 
Ir vysta draugo glėby.

Po lauką, kur pražydėjo, 
Kur džiaugės ir žaidė jauna, 
Šukuoja naują žolę vėjai, 
0 toji seniai jau, 

seniai numinta.
* * *

Mano žodžiai išsiprausė 
prakaitu,

Išsidabino raukšlėmis. 
Norėjo žemę arti, 
Bet plūgas per sunkus. 
Norėjo geležį kalti, 
Bet kūjo nepakėlė.
Todėl liko pavėsy 
Toli nuo akių, 
Truputi nusiminę, 
Kad sunkiausių darbų 

aplenkti.
Raukšlėti,
Išprausti prakaitu, 
Jie dabar vaikšto gatvėmis 
Ir prašo žmones šypsotis.

Dabar jau pats save guodžiu, 
Ir pats niūniuoju sau, 
Kad neužmigčiau per anksti, 
Neatsikelčiau per vėlai. 
Su laikrodžiais gyventi

mano metuos .
Jau reikalinga ištvermė. 
Pabrango laikas. 
0 reikia 
Ir padėkot, kad jie yra

susitikt kiekvieną

ėl reikalo krankia!

Jei krankia varnas, 
Tai ko man tylėti? 
Matyt, čf‘ 
0 manieji reikalai didesni. 
Man reikia arti, sėti . . .

nęt tūkstančiais darbų 
Suvilgyti rankas, 
Kad duopą atsineščiau 

prie burnos, 
Kad stogą užsidėčiau 

virš galvos, 
Kad parodyčiau— 
Štai ji, rųano Lietuva!
0 per m0ilę ar džiaugsmą, 
Kaip ir s idaužytas viltis 
Nepralekia tyliai paukštis, 
Nepraeina be žodžių žmogus.
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MŪSŲ KSAVERA
Pažangaus visos Amerikos judėjimo istorijoje garbinga 

vieta priklauso ir lietuviškos kilmės žmonėms. Tarp jų 
viena žymiausių yra Ksavera Karosienė, kurios gyvenimas 
ir ilgametė veikla yra gilaus atsidavimo darbininkų klasės 
reikalui ir didelio ryžto pavyzdys. Šių metų gegužės 30 tą 
dieną minime gražų draugės Ksaveros jubiliejų — jos 
aštuoniasdešimtąjį gimtadienį. Širdingai sveikiname akty
vią “Laisvės” bendradarbę Ksaverą Karosienę, nuo pat 
laikraščio įsisteigimo rašančią ir straipsnius ir žinias. 
Jubiliejaus proga perspausdiname, kiek sutrumpinę, Anta
no Bimbos 1964 metais rašytą įžanginį straipsnį, įdėtą į 
Ksaveros Karosienės knygą “Su taikos misija aplink 
pasaulį“.

Ksavera Karosienė-Baltrūnaitė gimė 1901 metų gegu
žės 30-tą Lietuvoje, Ramygalos miestelyje. 1907 metų pra
džioje, tik penkerių metų amžiaus būdama, su motina ir 
dviem broliukais atvyko j JAV pas tėvą R. Baltrūną, ku
ris jau anksčiau buvo pabėgęs iš Lietuvos nuo grėsmės 
atsidurti katorgoje už dalyvavimą 1905—1907 metų revo
liucijoje ir vėliau su šeima apsigyvenęs nedideliame Fist 
Arlingtono miestelyje Vermonto valstijoje. Aišku, kad 
čia penkių žmonių šeimai tik su vienu duonpelniu gyve
nimas nebuvo lengvas. Be to, vieną dieną ima ir suserga 
ir tas vienintelis duonpelnys. Todėl mūsų Ksavera, tik 
trylikos metų mergiščia, vos baigusi vietos pradinę mo
kyklą, turi eiti ieškoti darbo. Darbą ji gauna kėdžių dirb
tuvėje ir dirba po 55 valandas per savaitę už labai kuklų 
atlyginimą. Nuo tada jos gyvenimo kelias susisieja su 
milijonų Amerikos darbo žmonių gyvenimo keliu. Ir ji 
eis kartu su jais, kartu sieks šviesos ir gražesnio rytojaus. 
Kelias, tiesa, labai nelygus, vietomis net pilnas gilių pra
rajų, bet garbingas.

Be pradinės mokyklos, kurioje Ksavera išmoko ang
liškai gerai rašyti ir kalbėti, tėvai ją išmokė dar ir len
kiškai skaityti bei rašyti, bet lietuviškai, sako ji, „dau
giausia teko mokytis pačiai iš praktikos, iš knygų, iš 
spaudos“. Atsižvelgiant į tai, kad jokios lietuviškos mo
kyklos ji nebuvo lankiusi, Ksavera pati išmoko lietuviškai 
kalbėti labai gražiai, rašyti gana gerai. Ir tik nedaugelis 
Amerikoje augusių lietuvių šiandien gali taip lietuviškai 
kalbėti ir rašyti, kaip kalba ir rašo mūsų Ksavera.

Inž. P. Vitkauską prisiminus
PROF. J. PETRAITIS

ties savivaldybėje lektoriumi 
Žemės ūkio klausimais. Per 
dieną galėjo skaityti 3 vai. ir ! 
už kiekvieną valandą gauti 
10 litų. Paskaitos klausyto
jus susirinkdavo pats lekto
rius. Jeigu paskaitą skaity
davo krikščionis-demokratas 
apie paskaitos vietą bei laiką 
kuningai paskelbdavo bažny
čioje per pamokslą, bet apie 
P. Vitkausko paskaitas ku- 
niningai nenorėjo ir klausy
tis. Žiemą klausytojai susi
rinkdavo bent kurį vakarą, 
vasarą — tik sekmadienio 
popietę, rudenį bei pavasa
rį — šeštą diena vakare ir 
sekmadienio popiete. Viduti
niškai per metus P. Vitkaus
kas skaitydavo sąskaitas 6 
valandas savaitėje ir uždirb
davo 60 litų (6 dolerius) per 
sąvaitę.

Taip vaikščiodamas per 
kaimus bei vienkiemius, P. 
Vitkauskas susirgo plaučių 
uždegimu ir mirė 1924 metų 
vasario 21 dieną.

Inž. P. Vitkauskas
griežtas antiklerikalas ir an
tifašistas. Paklaustas, už ką 
balsuoti per rinkimus į Sei
mą bei savivaldybes, P. Vit
kauskas atsakydavo taip pat, 
kaip atsakydavo vet. gyd. 
M. Veitas arba Seimo darbo- 
kuopininkų (bolševikų) lyde
ris P. Norkūnas: už tautinin
kus turi balsuoti tie dvari
ninkai, kurie nori grąžinti 
baudžiavą. Gi tie dvarinin
kai, kurie nori išsaugoti dva- I Ten nerasi tų, 
rus, bet nereikalauja bau
džiavas grąžinimo, gali bal
suoti už Ūkininkų sąjungą. 
Viešiems bei slaptiems poli
cininkams, šnipams arti
miausia Darbo federacija.

KAS AS?

Kalifornijoje Ksavera dirbo įvairius darbus fabrikuose 
ir laukuose. Ten ji pamatė baisų laukų darbininkų išnau
dojimą ir kartu su kitais pažangiečiais ėmėsi vergais 
paverstus laukų darbininkus organizuoti j profesinę są
jungą. Fermų savininkai, samdytojai, per dešimtmečius 
nematę jokio rimto organizuoto savo vergų pasipriešini
mo, tiesiog įsiuto ir griebėsi pačių žiauriausių priemonių 
jam užgniaužti. Jie suorganizavo ir paleido darban tero
ristines gaujas. Pakėlė galvą ir taip plačiai teroru prieš 
negrus pietinėse valstijose pagarsėjęs Ku-kluks-klanas. 
Ir samdytojams pavyko susidoroti su tik ką gimusia lau
kų darbininkų profesine sąjunga. Už šią veiklą tarp laukų 
darbininkų Karosienei teko paragauti ir kalėjimo duo
nutės.

Iki I pasaulinio karo Ma- 
riampolije veikė dvi Žemės 
ūkio draugijos: 1) pažangių 
valstiečių bei inteligentų — 
“Mariampolės ūkininkų drau
govė” ir 2) klerikalų — “Lie
tuvių krikščionių Žemės ūkio 
bendrovė “Žagrė“.

Mariampolės ūkininkų 
draugovės veikla daugiausiai 
buvo propagandinė — kelti 
Žemės ūkio kultūrą. Jos ak
tyviausiu veikėju buvo inži
nierius Petras Vitkauskas.

I Jis gimė 1874 metais lapkri
čio mėn. 2 dieną Putriškių 
kaime Padovinio valsčiaus 
(dabar Kapsuko rajone). Bai- 

! gęs Mariampolės gimnaziją, 
į P. Vitkauskas įstojo mokin
tis į Maskvos universiteto 
Matematikos fakultetą, kurį 
baigęs įstojo į Maskvos aukš
tąją technikos mokyklą; bai
gė ją 1901 m. ir gavo inžinie- 
riaus-mechaniko diplomą.

1901-1905 m. m. inž. P. 
Vitkauskas tarnavo Rosijoje.

i 1905 metais jis grįžo Lietu- 
, von ir 1906 metais nuo Su- 
valkų gubernijos buvo iš
rinktas deputatu į Rosijos 
Valstyės I dūmą. 1906 metų 
liepos mėn. caras paleido 
Valstybės dūmą. Tada pa
žangūs deputatai susirinko 
Vyburge ir išleido atsišauki
mą į liaudį. Visus deputatus, 
pasirašiusius atsišaukimą, 
valdžia areštavo ir uždarė į 
kalėjimą 3 mėnesiams. P. 
Vitkauskas kalėjo 3 mėn. 
Kalvarijos kalėjime (dabar 
Kapsuko rajono). Išėjęs iš 
Kalvarijos kalėjimo, P. Vit
kauskas apsigyveno Mariam- 
polėje ir aktyviai dalyvavo 
Mariampolės Ūkininkų drau
govės darbe: skaitė paskai- ____ ________ ______
tas Žemės ūkio klausimais, ! Visokio plauko turtuoliai — 
rašė straipsnius į pažangiąją j bankininkai, biznieriai, ku- 
spaudą, sulietuvino O. Kel-. ningai, stambūs valdininkai 
nerio sutrumpintą gyvulių 
šėrimo vadovėlį; drauge su 
kitais pažangiaisiais darbuo
tojais surengė Mariampolėje 
1911 metais pirmąją parodą, 
kurioje buvo išstatyti ne tik 
Žemės ūkio gaminiai, bet ir 
dailės bei kiti eksponatai. P. 
Vitkauskas pasireiškė labai 
aktyviu antiklerikalu.

I pasaulinis karas nubloškė Vitkauskas buvo artimas bol- 
P. Vitkauską į Rosijos gilu- ševikams. Jis siūlo nacionali- 
mą. Grįžęs iš Rosijos 1923 zuoti bankus, fabrikus, žemę, 
metais, P. Vitkauskas norėjo 
gauti tarnybą Mariampolėje, 
bet klerikalai bijojo jo, kaip 
velnias bijo kryžiaus. Todėl 
ministerijos jam nedavė tar
nybos Mariampolije. Galop, 
inž. P. Vitkauskas pradėjo 
dirbti Mariampolės apskri-

Kas aš?
Tai menkas žemės vabalas, 
Nenudegęs ugny, 
Nenuskendęs vandeny, 
Nesušalęs varguose, 
Įveikęs mirtį, 
Likimo kirtį, 
Ieškantis šviesos, 
Didžiosios tiesos.

Kas aš?
Tąi menkas žemės padaras, 
Klajojęs tarp žmonių, 
Ieškodamas žmogaus, 
Ir siekių didelių,
Ir mėlyno dangaus . . .

buvo

Kas aš?
Tai žemės šios keliautojas 
Einu dažnai suklupdamas, 
Ir vėl naujai pakildamas, 
Svajonę pasivydamas 
Ir žmogum pasilikdamas.

Kęstutis Balčiūnas

ATNAUJINTOS 
PATARLĖS

Juokas ir šviesa
Pigiais juokais sotus nebūsi, 
Nuo aštrios satyros nežūsi.
Ne tas rimtas,

kuris juo dedas,

Ksavera Karosienė yra artimai bendravusi ir veikusi vieno
je organizacijoje su įžymiąja JAV-bių kovotoja už darbo 
žmonių teises Angela Davis. Šioje nuotraukoje matome 
Ksaverą Karosienę [centre] su Angela Davis ir su JAV 
Komunistų partijos Centro komiteto Generaliniu Sekreto
riumi Gus Hali per prezidento rinkimų kampanijai skirtą 
mitingą Californijos mieste Oaklande.

S. Krivicko nuotrauka

Tauragiškiams sportininkams
R

rr' uragės statybinių medžiagų gamybinio susivienijimo 
da buotojams pastatytas sporto ir sveikatingumo komplek
sas. Jame — erdvi sporto salė, baseinas, procedūriniai 
kabinetai, gydomosios vonios.

Nuotraukoje: Prie sporto ir sveikatingumo komplekso [iš 
kari ė s i dešinę] šiluminio cecho meistras J. Šiniauskas, 
mechaninio cecho darbininkė S. Kylevienė, komplekso vyr. 
gydytojas V. Suklys, susivienijimo sporto metodistas J. 

^Venckus ir keramikos cecho šaltkalvis derintojas P. Žykas.
M. Baranausko nuotr.

0 tas,
kurs švieson kitą vedas.

Plaukikas
Akmens plaukti neišmokysi, 
Nors ir visą amžių mokysi. 
Kaltas dorų akių nelaukia. 
Tik be jų į viršų išplaukia.

Stropiai veikia
Darbe pažinsi darbininką.
Chore išgirsi dainininką.

kurių nereikia.
Kas tik su šaukštu

stropiai veikia.
Vandalinas Junevičius

SENELIŲ
balsuos už krikščionius de
mokratus. Ūkininkai balsuos 
už liaudininkus. Smulkūs 
valdininkai ir amatininkai 
balsuos už socialdemokratus. 
Gi darbininkams artimiausi 
darbokuopininkai, tad už 
juos ir balsuos darbininkai.

Pagal savo politinius-eko- 
nominius įsitikinimus inž. P.

miškus, namus, vandenis, 
sukooperatinti arba naciona
lizuoti prekybą; organizuoti 
stambius valdiškus dvarus, 
kurie gautų didelius derlius, 
augintų aukštai produkty
vius gyvulius ir aprūpintų 
gyventojus maistu.

BRONIUS MACKEVIČIUS
Šnara nendrėse vėjas, užkoręs 
Lango dangų miglyno skara. 
Ir gulbes tavo rankų 
Man norisi 
Nuskandinf 
Atminties ežere. 
Kad, liūtims rudeninėms nulijus, 
Ten — virš šaltojo miesto stogų — 
Jos iškiltų 
Lyg baltos lelijos 
Ir ant ilgesio suptus bangų. 
Marmuriniais kaklais pamojuotų 
Mano luotui 
Būties vakare.
O tada jas tik vėjai myluotų 
Ir meluotų, 
Kad laimė yra. 
Taip meluotų, 
Jog kambario sienos 
Suvirpėtų lyg vėjy laukai. 
O an1 sienų žydėtų purienos 
Ir kvepėtų 
Kaip tavo plaukai. 
Va tuomet jau tikrai, mylimoji. 
Grįžtų mano dainon vieversiai. 
O dabar — 
šnara nendrės, rimuoja 
Krisdami ant palangės lašai: 
Nerašai...
Užmiršai... 
Ir meluoja 
Nuiautimas čigonės balsu. 
Kad artyn 
Kryžių tūzas šuoliuoja 
Ir — kad man jo visai nebaisu.

Tarybų Lietuvoje buvo surengtos Zalcburgo (Austrija) 
žemės dienos, kurių metu respublikos gyventojai turėjo 
progos pasižiūrėti austrų etnografinio ansamblio, pasiklau
syti vargonininko Bernhardo Gfrėrerio atliekamų kūrinių, 
aplankyti austrų dailininkų kūrinių parodą.

Nuotraukoje: Vilniaus Valstybinio kvarteto nariai su 
austrų vargonininku po koncerto Paveikslų galerijoje - [iš 

artistai Petras Kunca, 
Zalcburgo, vargonininkas

kairės] respublikos nusipelnę artis
Audronė Vainiūnaitė, svečias iš !
Bernhardas Gfrėreris, Augustinas Vasiliauskas ir Donatas
Katkus. T. Žebrausko nuotr.

GERIAUSIA DOVANA 
DRAUGUI - UŽRAŠYKITE "LAISVE

PEDAGOGIKA
se-Mano valkams pasisekė: jie turi du 

nelius, dvi močiutes ir prosenelę.
Tačiau patys nuoširdžiausi, patys subti

liausi ryšiai juos jungta su mano anyta — 
vyro mama. Net vardas, kurį jai sugal
vojo prieš dešimtį metų vyriausiasis anū
kas, arčiausiai mamos vardo: Mamukas. 
Tai lyg kažkas švelnaus, bet drauge Ir pa
kankamai griežto, net 
kią asociaciją sukelia 
„as”.

Aš dažnai galvoju, 
linksta prie Mamuko. 
kad Mamukas pirmoji 
rtžio prasme paėmė į rankas vos atėjusius 
į. pasaulį (daugelį metų Ji dirbo medi
cinos įstaigoje, sėkmingai pluša ir dabar, 
jau būdama pensininkė).

Matyt, kažkas yra magiška tame telefo
no aparate, nes vos sulaukę dvejų metų 

verždavosi kalbėti ir atsiliepti j skam
bučius. Vienintelis žmogus Iš visos mūsų 
plačios giminės, kuris Ištverdavo su jais 
kalbėti, o svarbiausia — Išklausyti — bu
vo Mamukas.

vyriško, matyt, to
tą vyriška galūnė

kodėl vaikai taip 
Aišku, ne dėl to, 
juos tiesiogine žo-

vau juosi elementariausia tiesa — darbas 
žmogaus negadina Tad namie jie be visų 
pareigų-parelgėlių, menų kultivavimo (sū
nus domisi daile, dukra — muzika), ma
žosios sesytės keliamo alaso bei mūsų — 
amžinai užimtų, nelabai ką, išskyrus re
tas poilsio dieneles, šviesaus ir temato.

Pas Mamuką visuomet
Pro buto langus matosi tekanti Neris, vis 
kitokia įvairiais metų lai 
visados šypsosi, visados 
žas — oi kaip traukia į 
mamų vaikučius!

Mamukas su seneliu turi savų tradicijų. 
Viena jų — surinkti Naujųjų metų išva
karėse visą šeimą. Mano vaikai šiai šven
tei ima ruoštis vos ne rudenį. Repetuoja 
eiles, dainas. O šįmet du 
pasiūlė nugabenti iš mūsų 
muką pianiną, kad ji galėtų parodyti, ką 
išmoko...

O kai ateina pavasaris — Mamukas sku
ba į sodą. Tas sklypelis i____ __  _
mažučio upelio išdirbtas vien jos Ir sene
lio rankomis. Mes, vyresnieji, nepuolame 
prie darbo, — j sodą atvažiuojame arba 
gėrybių nuskinti, arba vaikų palikti. Užtat 
vaikams čia —- tikras rojus. Ir kiekvienam 
Mamukas randa užsiėmimo, 
perdarydama dvigubai plu 
de patinka net labiau, negu kur prie eže
ro ar Palangoje. Pamenu, 
rlus metus, ruošiantis j Pa 
sisvajojęs pasakė: „Jeigu

ramu Ir tylu.

kais. Mamukas 
rami. Sis bruo- 

save šiuolaikinių

kra visai rimtai 
namų pas Ma-

netoli miško ir

darbo", kurį 
iiša. Valkams so-

kaip prieš kele- 
angą, sūnus už- 
sode dar būtų

Nuo pat pradžių gyvenome atskirai, 
bet visi viename mieste, tad senelius vai
kai aplankydavo dažnai. Kai augo pirma
sis sūnus, pamenu, labai norėdavosi man 
visur eiti — į kiną, į teatrą, bet kur. Ir 
vėl kartosiu žodį — vienintelė — Mamu
kas tai supratu ir kiek galėdama stengėsi 
tą mūsų norą realizuoti. Be to, per šeše
rius mano studijų metus Mamukas išties
davo pagalbos ranką.

Tad kažkaip nejučiomis vaikai įprato 
pas ją svečiuotis, o kartais ir nakvoti. 
Atėję į svečius, jie randa kiekvienam skir
tas Mamuko megztas šliurikes, siūtus nak
tinukus. Kartais net juokų atsitinka. Aš, 
siųsdama valkus į svečius, perrengiu juos 
švariais apatiniais drabužėliais, o Mamu
kas, kol jie būna pas ją, norėdama pa
lengvinti mano dalią, vėl juos išskalbia...

Dabar, išeidami į darbą, pas Mamuką 
paliekame savo trečiąją, Eglę. Todėl sten
giamės nors laisvadieniais jai „nesukti gal
vos", duoti pailsėti. Vyresnieji vaikai ta
tai skaudžiai pergyvena. Tada skambina 
telefonu iš eilės ir ilgai kalba. Kartą pa
slapčiomis stebėjau, kaip Giedrės veidas 
pasikeitė kalbant su Mamuku. Bruožai dar 
labiau sušvelnėjo, o balso tembras lygiai 
toks, kai kalbindavo dar visai mažą se
sutę.

Beveik 16 visų draugių girdžiu, kad se
neliai vaikus lepina. Gal Ir taip. Mano vai
kai pas Mamuką tiesiog pailsi. Nes namie 
mes dirbame visi. Ir daug. Vaikams, kitų 
akimis žiūrint, gal ir per daug darbo už
krauname. Bet nuo pat mažų dienų vado-

jūrai".
Mamukas ne tik anūkams, bet ir vyres

niesiems, —• tas žmogus, kuriam gali skam
binti ar šauktis pagalbos bet kada — nors 
ir vidury nakties. Ar suse 
ti, ar ko prireikia. Prisimen 
gdavosi mano mažytėmis p< 
tant kietą mokslo žlauberę 
luoja vaikai — Mamukas ^tskuba pati pir
moji: atneša lauktuvių, skanumynų, puola 
į niekuomet nesibaigiančių namų darbų 
sūkurį.

Žinia, man darbo pakanka. Bet ir mūsų 
Mamuko jėgos vis kasmet 
mos turėtų būti. Šie du 
džiai, išdėstyti tokiu laiku 
taip nėra. Šaukiamės Mamuko ir kai labai 
labai, ir kai nelabai labai reikia...

Bet esu įsitikinusi, kad Ir būdama' visai 
senučiukė — skubės, plušės, skalbs, ne
užmirš ir pati gražiai atrodyti, o svarbiau
sia — anūkus globoti.

Galvojau, galvojau, ar rašyti mūsų Ma
muko vardą ir pavardę. L^g kažkaip man 
pačiai nekuklu — apie save ir vaikui 
atsivėriau. O vis dėlto norėčiau, kad 
valkljos krašto moterys, iš kur kilusi 
sų Mamukas, ir apskritai visos Jaunos 
mos ir jaunos močiutės, paskaičiuslot 
eilutes, sužinotų, kad ši be galo gera ir 
nuoširdi moteriškė yra M 
Mūsų Mamukas.

rgi, ar suslpyks- 
u, kaip ji džiau- 
ergalėmls krem- 
. O kai sunega-

labiau tausoja- 
paskutinial žo-

išduoda, kad

tiek 
Su- 
mū- 
ma- 
šias

Ida Plumpienė.

RENATA PLUMPIENE
“TARYBINE MOTERIS”
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KANADOS ŽINIOS Iš KLLD CK raštinės

KAIP AUKŠČIAUSIAS
TEISMAS NUSPRĘS

J. YLA
Kanados konstitucinis kri

zis atrodo bus išspręstas 
Aukščiausiojo Teismo.

Nežiūrint to, kad pasitari-, 
mai truko kelis mėnesius, 
federate ir provinciates vy
riausybės nesusitarė dėl kon
stitucijos “patriavimo” iš 
Londono. Federates valdžios 
planas rado pritarimo tik 
dviejose provincijose, Onta- 
rijoj ir New Brunswicke. Vi
sos kitos provincijos tiek 
užsispyrė, kad net kreipėsi į 
provincialius teismus, norė
damos įtikinti kanadiečius, 
kad federates valdžios planas 
yra neteisėtas. Bet tik New- 
foundlando provincialis teis
mas nusprendė, kad federa
tes valdžios planas yra nele
galus. Winnipege, Manitobos 
teismas, išsprendė, kad fede
ralis planas nelaužo jokių 
įstatymų. Tą patį padarė ir 
Quebeko teismas.

Konservatai, palaikydami 
tas provincijas, kurios prie
šingos federaliam planui, 
griebėsi filibusterio. Kelias 
savaitės parlamentas negalė
jo baigti diskusijų konstituci
jos klausimu. Bet, matydami, 
kad nieko iš to neišeis, galų
gale sutiko pasiduoti Aukš- ' nę, tai jau neužtenka. Aną 
čiausio Teismo nuospren- dieną Ottawoje lankėsi 100 
džiui.

Jeigu Aukščiausiasis Teis
mas pasakys, kad federates 
valdžios planas legalus, tai 
tada federate valdžia galės 
kreiptis į Britanijos parla
mentą su prašymu atiduoti 
North America Aktą su siū
loma Teisių Carta ir planu j

tas, kad siūloma konstitucija 
reikalauja, kad būtų užtik
rinta teisė visiems kanadie
čiams gyventi ir gauti darbą 
bile kurioj provincijoj; kad 
būtų užtikrinta turėti savo 
kalboje mokyklas, kur yra 
pakankamai žmonių, norinčių 
mokytis prancūzų ar anglų 
kalbomis, Quebekas nori 
prancūzams lygių teisių kito
se provincijose, bet nenori, 
kad anglai turėtų lygias tei
ses Quebeko provincijoj.

Labai keista, kad Saska- 
chevanos premjeras, socialis
tas, susidėjo su koncerva- 
tais, nors federalis socialistų 
(NDP) lyderis Broadbent 
konstitucijos klausimu palai
ko Trudeau vyriausybę.

Be konstitucijos, nesutari
mai tarp federates valdžios ir 
provincijų sukasi apie alyvą. 
Kiekviena provincija nori vi
siškos nepriklausomybės elg
tis su alyva savarankiškai. 
Jos nenori, kad federate val
džia kištųsi.

Kai alyva kainavo $3.00 už 
statinę, atrodė užteko. Alyva 
provincijoms davė gražų pel
ną. Dabar, kai jos gauna 
kelis kartus daugiau už stati-

į biznierių iš Albertos tikslu 
reikalauti, kad federate val
džia patenkintų Albertos val
džios norus.

Įdomu ir tas, kad alyvos 
gavėjai ir pardavėjai griebia
si juodrankystės, baugina 
nutraukimu eksploracijos, 

i jeigu federate valdžia neiš- 
konstitucijai pataisyti ateity- i kels alyvos kainos iki arabų 
je. Premjeras Trudeau labai ! 
nori, kad konstitucijos krizis 
būtų išspręstas iki liepos 1, 
Kanados Dienos. Ar jo pa
geidavimas išsipildys, tai pa
rodys netolima ateitis.

Konservatai labai priešingi 
Teisių Cartai. Sunku supras
ti, kodėl jie taip priešingi. 
Velionis Diefenbakeris, kai 
jis buvo premjeras, šiuo 
klausimu pravedė įstatymą. 
Trudeau nori, kad tokios 
teisės būtų konstitucijos už
tikrintos. Žinoma, daugiau 
apimančios.

Quebekui labai nepatinka

šalių alyvos kainos.
Nežinia, I 

įvyktų, jeigu Aukščiausiasis 
Teismas nepripažintų federa
tes valdžios konstitucinio pla
no. Tada konstitucinis klau
simas atsidurtų ten, kur jis 
buvo prieš 50 metų. Ką tada 
federate vyriausybė darytų, 
sunku įsivaizduoti.

Pravesti taip vadinami 
šiaudiniai balsavimai rodo, 
kad daugiau kanadiečių pri
taria Trudeau planui, negu 
kad priešinasi. Dauguma tei
gia, kad konstitucija padėtų 
atsteigti vienybę Kanadoje.

Aukos Apšvietos Fondui
Kanados Lietuvių Litera

tūros Draugijos nariai, mo
kėdami narinius mokesčius, 
visuomet paaukoja ir apšvie
tos fondui. Štai, Petras Kun- 
chys atsiuntė su Thunder 
Bay kuopos narių duoklėmis 
aukų apšvietos fondui sekan
čiai:

P. Kunchys $12.75, K. Ru- 
dinskas $7.75,
$2.75, J. Karonas $2.75, V.
Kuryla $2.75, J. Steniulis 
$2.75, A. Ivaška $2.75.

Visiems aukojusiems 
dingai ačiū.

BEAUMONT, CAL.
ŠIMTMEČIO KAROLIO PEČIULIO 

GYVENIMO BRUOŽAI

DETROIT, MICH

Dimša

šir-

KLLD CK sekr.

ka.s ,Kanadoje skriaudas.

TORONTIEČIŲ KRONIKA
Išvyko Lietuvon

Gegužės 14 Lietuvon pa
viešėti išvyko J. Žukauskas, 
S. Kuisis, J. Žulys, abu 
Damašiai, Jurkšys. Išvyko ir 
daugiau, bet nesužinojau pa
vardžių.

♦ ♦ ♦
Mirė

Gegužės 9 lietuvių kapinė
se palaidota Liuda Andriū- 
nienė (Anderson), sulaukusi 
79 metų amžiaus. Paliko sū
nų ir 2 dukteris.

Gegužės 14 Mount Hope 
kapinėse palaidota Bronė 
Thomas (Tamašiūnienė), su
laukusi apie 80 metų am
žiaus. Paliko dvi dukterys su 
šeimomis. Prieš kiek laiko 
mirė vyras Stasys ir du 
sūnūs.

A. Vaičiulienė gavo žinią, 
kad Lietuvoje mirė jos sesu
tės V. Klaunienės duktė Mite 
Janušienė, gyvenusi Šiau
liuose.

Artimiesiems gili užuojau-

Laakso ir Astrauskų dukre
lei Suzy. Viešnios busimasis 
jaunąsias gražiai apdovano- 

i jo, o jos iš savo pusės širdin
gai padėkojo.

Rengėjos puikiai pavaišino 
visas viešnias.

Joms linksmų vestuvių. A.

Montreal, Que.
Jautrus Motinų pagerbimas

Mūsų Moterų klubas su
rengęs motinų minėjimą mie
lo draugo Skripkos svetainė
je. Gražiausius žydintis ge
gužės mėnuo — tai paskirtas 
Tau, brangioji motina. Dau
guma mūsų narių dalyvavo 
prisiminti ir pagerbti moti
nas.

Minėjimą pravedė A. Šup- 
levičienė, gražiai nušviesda
ma motinos meilę savo vai
kui, pažymėdama ką ji duoda 
motinų pasauliui. O draugė 
V. Vikterienė visas sugrau
dino pasakydama motinai 
pritaikytų eilėraščių.

Toliau buvo aptariama mū
sų moterų veikla ir išduoti 
raportai iš žiemos parengi
mų. Nutarta ruošti išvažiavi
mą, o vėliau ir pikniką.

Malonu matyti, kad dar 
nesame nė šimto narių, o jau 
atliekam tokius didelius dar
bus. Ką dauguma gali pada
ryti, pavienis žmogus nepa
jėgia. Mes gražiai praleidžia
me savo nuobodų laiką, o ir 
viena kitą paguodžiame, vie
na iš kitos pasimokome. Mes 
su ašaromis akyse išsipasa- 
kojame savo motinų skurdų 
gyvenimą, neteisybę ir 
________ Mus spauda ir 
gyvenimas išmokina pakelti 
balsą prieš neteisybę ir iš
naudojimą, ir mes supran
tam spaudos ir knygų reika
lingumą.

Po gražių kalbų motinos 
išeina iš virtuvės su kielikais 
raudono vyno ir visos pasvei
kinamos su motiniškais lin
kėjimais! Toliau sekė kitos 
vaišės:draugė Petronienė at
nešė dar ausiukių, dar ki
tos — pyragų.

Tokios jautriai praleistos 
valandos, tai tikras eleksy
ras sveikatai! Mielos drau
gės, nepasimeskim, o eikim 
ir bėkime kartu. Ateikite pas 
mūs draugės, kurios dar ne
prisirašiusios prie mūsų ir 
būkite su mumis.

P. B. grandma

Šių metų gegužės mėn. 7 
dieną Beaumont, Cal., mirė 
Karolis Pečiulis, išgyvenęs 
104 metus ir 4 mėnesius.

Buvo gimęs 1877 sausio 6 
dieną dūminėje pirkioje Raš- 
kių dvare, Žemaitkiemio 
valsčiuje, Ukmergės rajone. 
Pečiulio tėvai buvo dvaro 
kumečiai, turėjo 10 vaikų, 
tad šeimoje dažnai ir duonos 
trūko.

Būdamas septynių Karolis 
įšėjo dirbti piemeniu. Ir taip 
vaikystėje ir jaunystėje pas 

į žemvaldžius tarnaudamas 
pelnėsi sau duoną.

Bandė surasti geresnes gy
venimo sąlygas, nuvykęs į 
Liepojos miestą, ten susira
do kiemsargio darbą. Čia 
rado tą patį skurdą kaip 
dirbdamas žemės ūkyje.

Būdamas sąmoningo proto 
jaunuolis įstojo į pagrindyje 
veikiančią socialistų organi
zaciją, kovojančią prieš Caro 
valdžią, kovodamas už geres
nį darbo žmonių gyvenimą.

Kaip žinia, 1905 metais 
Rusijos Caro Imperijoje su
liepsnojo revoliuciniai įvy
kiai, ir Karolis Pečiulis buvo 
tų įvykių dalyvis. Caro kazo
kai suėmė vieną Liepojos 
socialistų organizacijos narį. 
Kankinamas išdavė kitus. 
Prasidėjo kazokų šaudymas 
ir socialistų korimas. K. Pe
čiulis su kitais dviem drau
gais pabėgo ir gavo prie
globstį Anglijos laive kuro 
sandėlyje. Taip nukeliavo į 
Škotiją. Ten, juos sutiko 
Škotijos socialistai, bet ne
daug ką begalėjo materialiai 
padėti. Darbą buvo sunku 
gauti, tad teko pusbadžiai 
gyventi. Karolis atsikreipė į 
savo gimines ir tik ką vedu
sia žmoną, kurią paliko Lie
tuvoje, kad jam piniginiai 
padėtų.

Sudėję pinigus giminės pa
siuntė Pečiuliui ir 1907 metų 
pradžioje atvyko į Jungtines 
Valstijas, į Bedford, Maine. 
Čia irgi nerado pyragų. Teko 
sunkiai dirbti, ilgas valan
das, už 14 centų į valandą. 
Dirbo, kol sutaupė gana lė
šų, atsikvietė žmoną, kuri 
atvyko su maža dukrele.

Pečiuliui nepatiko Maine

1921valstijos klimatas, tai 
metais atvyko į Los Angeles, 
Cal. Čia dirbdamas įvairius 
darbus užaugino dukrą ir tris 
sūnus. Vienas sūnus Alfon
sas, tarnaudamas Amerikos 
aviacijoje užsitarnavo net 
generolo laipsnio.

Liūdnas reiškinys, kad tė
vo laidotuvėse negalėjo jo 
sūnūs dalyvauti. Pastarųjų 
keturių metų laikotarpyje vi
si trys sūnūs mirė . . . Dėka 
dukros Kristinos Karvelie- 
nės, kuri iki mirties gerai 
Pečiulį prižiūrėjo palaidotas 
gražiai. Taip pat liko 8 anū
kai ir 18 proanūkiai.

Prieš 15 metų man teko 
Pečiulį pavėžėti į vieno tau
tiečio laidotuves. Tada jis 
sakė, kad — “visi mano am
žiaus draugai miršta, nebe
bus kas mano laidotuvėse 
dalyvautu” . . . Visgi taip 
nebuvo, į K. Pečiulio laidotu
ves susirinko virš 30 giminių 
ir draugų. Jam gyvam esant 
jo pageidavimu, man teko 
pasakyti atsisveikinimo kal
bą palydint į paskutinę amži- 
nasties kelionę. Jo palaikai 
buvo sukremuoti ir išbarsty
ti netoli Beaumont miestelio, 
prie kalno lauke, kurie taps 
maža dulkė Kalifornijos že
mės, kurioj pavasarį pražy
dės lauko gėlės.

Nors K. Pečiulis nebuvo 
didelis veikėjas, bet labai 
ištikimas kultūrinių organi
zacijų narys. Nekuomet ne
praleisdavo Lietuvių Litera
tūros Draugijos susirinkimų, 
tas sueigas laikydavo didele 
švente.

Dar buvo jo paskutinis 
pageidavimas dalyvauti LLD 
susirinkime. Del to draugai 
atidėliojo. Tuo tarpu sveika
ta vis silpnėjo, kol amžinai 
užmigo.

K. Pečiulis buvo nuoširdus 
pažangiosios spaudos rėmė
jas. Iš savo gaunamos men
kos pensijos visgi stengdavo
si sutaupyti, materialiai pa
remti pažangiuosius laikraš
čius “Laisvę” ir “Vilnį”.

Po tėvo mirties, dukra 
Kristina Karvelienė įteikė 
$15.00 čekį Pečiulio vardu 
“Laisvei” paremti. V. Raila

Mūsų biznieriai
Mūsų vyrai biznieriai-in- 

vestatoriai buvo susirinkę 
gegužės 16 d. vakare į Eddie 
Balchuno namus ir atlaikė 
savo mėnesinį susirinkimą. 
Po susirinkimo namų šeimi
ninkė Anne Balchunas patie
kė skanią vakarienę.

Per pietus, gegužės 16 d. 
moterys investatorės posė
džiavo Topinka’s restorane. 
Joms geriau patinka apkal- 
bėt savo biznio reikalus val
gykloje, vietoj važinėt į pri
vačius namus.

Užusienio vien-

ndsorą, kur dirbo

DOLERIŲ PAUNKSMĖJE
Kapšiai auga

Čia infliacija įstabiai plečiasi,
Darbo žmonių

skurdas vis skečiasi, 
O milijonieriai

džiugiai triumfuoja,
Kad kapšiai auga, 

gerovė lapoja.

Jiems baisiausios vizijos
vaidenasi:

Šmėklos pešasi, 
drakonai genasi.

Vėl keliavo 
prezidentas 

ir jo žmona
Servit

Ruth 
Yorke

LDS 
Gugas 
neseniai buvo New 
“Laisvės” suvažiavime, ir ge
gužės 16 d. Servit Gugas vėl 
skrido į New Yorką dalyvaut 
LDS Centro susirinkime. Di
delė, stipri LDS organizacija 
turi daug reikalų. Gerai kad 
Servitas yra dar jaunas, turi 
daug laiko ir energijos ir gali 
nuoširdžiai atlikt LDS prezi
dento pareigas.

Windsor
gegu- 
Grove

velionis
tai laidotuvėmis
artimi draugai

buvo

Mirė kanadietis
Gegužės 14 d. širdies prie

puolio ištiktas staiga mirė 
visiems gerai žinomas pažan
gietis, windsorietis Antanas 
(Tony) Gegžnas, 75 metų 
amžiaus. Jis buvo vienas na
muose, nes jo šeimininkė 
sirgo ligoninėje. Nustatyta 
kad jis mirė gegužės 14 d., o 
jo kūną policija surado gegu
žės 15 d.

Buvo pašarvotas Don Mor
ris laidotuvių namuose 
Windsore, palaidotas 
žės 19 d. 
Kapinėse.

Kadangi 
viengungis, 
rūpinosi jo
Mary (Sčiuka) Staton ir jos 
trys vaikai, Carl, Stanley ir 
Barbara. Buvo gražus ąžuolo 
karstas. Laidotuvėse dalyva
vo daug jo draugų ir pažįsta
mų. Iš Detroito mačiau Vin
cą Kirvelą, Aleksandrą 
Sharkienę, Alfonsą ir Jean 
Vane (Vainelavičius). Iš Lon
dono atvažiavo jo geri drau
gai Emma Byra, Sophie Pa
juodis, Stanley ir Frances 
Repshiai.

Koplyčioje gražiai pakalbė
jo Carl (Sčiuka) Staton, ir 
varde Sčiukų šeimos, pa
kvietė visus dalyvius pie
tums į Calcot Kotelį, 2615 
Howard Street, Windsore. 
Ten buvo skanūs pietūs.

Velionis gimė 1906 m. kovo

4 d. Rokiškio apskrityj, Žio- 
biškių vaisę 
kiemyj. Atvyko į Montrealį, 
Kanadą 1930 metais; vėliau 
atvyko į W
General Motors dirbtuvėje 
31 metus; išėjo į pensiją 1968 
metais ir praleido laiką savo 
mėgstamiausiame 
me: tvarkys 
ir žuvauda 
metais nuyykęs į Tarybų 
Lietuvą ap 
nių.

Velionis 
tęs: Adelę, 
ją; du brplius: 
Kazį; būk 
mirę, išskyrus sesutę Emili
ją, Šiauliuo

Velionis buvo geros širdies 
lietuvis; visiems visur pagel
bėdavo, patarnaudavo; todėl 
į jo laidotuves susirinko daug 
žmonių. Dažnai su kitais ka
nadiečiais atvažiuodavo į De
troitą ir da 
giųjų organizacijų parengi
muose. Dėti 
soriečiai k;
Tau, Antanai būna lengva 
žemelė, miegot 
Wind sore.

Tėvų banketas
Detroito 

gia banketą 
sekmadienį, 
Detroito Li 
talpose, 4114 W. 
Highway.

LDS kuopos mėnesinis su
sirinkimas įjvyks tą dieną 11 
vai. ryto, o ] 
pietų.

Nepamiršk 
vaukime LE'J 
pos pirmininkas, Tony Vasa
ris, užtikrin 
nepaprastai 
turėsime pr 
koncertą j tyurį žada iš New 
Yorko atvy 
ir Mildred 
Yorko Aido Choro vadovė. 
Šis parengimas gal bus šią 
vasarą paskutinis. Taigi, 
windsorieciai ir detroitiečiai 
nepamirškitę ir visi dalyvau
kime Tėvų 
dienį, biržei 
p. Klubo pat

užsiėmi- 
damas savo laivą 
mas. Buvo 1966

ankyt savo gimi

turėjo tris sesu- 
Stepūnę ir Emili- 

Adolfą ir 
tai visi jau yra

me.

yvaudavo pažan-

roitiečiai ir wind- 
artu sako: Lai

amžinai

LDS 21 kp. ren- 
Tėvams pagerbti 

birželio 21 d. 
etuvių klubo pa- 

Vernor

pietūs 1 vai. po

ime ir visi daly- 
S bankete. Kuo-

a jog pietūs bus 
skanūs ir gal 

ogą užgirst gerą

kt Victor Becker
Stensler, New

bankete, sekma- 
o 21 d. 1 vai. po 
alpose. Stefanija

Md.
gendarinė vode-

RosaBaltimore 
Ponselle, lė 
vilio dainininkė, mirė širdies 
smūgio ištikta savo namuo
se. Buvo 84 
muzikos kri 
džiausiu pavieniu balsu bet 
kokioje kategorijoje”. Ją į 
dainavimą įstatė dainininkas 
Enrico Caruso.

: m. amžiaus. Ją 
tikai vadino “di-

San Salvador. — Vyriau
sybė pranešė, kad apie 800 
gyventojų prie Hondūro sie
nos buvę evakuoti iš savo 
gyvenviečių, ruošiantis ofen
zyvai prieš partizanus. Bet 
pabėgėliai iš tų vietovių sa
ko, jog jie buvę apiplėšti ir 
išvaryti iš savo namų gin
kluotų būrių, kurie nesisakę 
kas jie tokie.

TORONTIECIŲ PIKNIKAI
Nors oras kol kas šaltas, 

bet tikimės sulaukti šiltesnių 
dienų. Organizacijos nutaru
sios ruošti išvykas — pikni
kus.

Sekmadienį, birželio 28, 
įvyks Lietuvių Literatūros 
Draugijos Toronto kuopos 
piknikas puikioje draugų paįei"stl; SocialSecuritysis- 
J. B. Morkūnų vasarnamio temą, buvusi ta, jog senato- 
sodyboję prie Simcoe ežero. riai ir kongresmanai buvę

Washington. — Reagano 
administracija jau pripažįsta, 
kad jos nesėkmė, siekiant

sodyboje prie Simcoe ežero. ;***_*
Toronto Lietuvių Moterų , per magai apie tai informuo- 

Klubo išvyka įvyks liepos 12 ; ti Bet dabar

Ruošiasi vestuvėms
Šiomis dienomis buvo su

rengtos priešvedybinė sho- 
wer-puota Lukų anūkei Suzy t žiame ore.

. . , . i —• — ~~ tai jau
dieną gražioj draugų Cibirkų į šaukštas po pietų. Preziden- 
farmoje. Į tui reikės pasodinti savo pla-

Sūnų ir Dukterų klubas į nuotojus prie naujos plano 
savo susirinkime nutarė ; versijos parengimo, 
ruošti du piknikus, vieną i 
liepos 26, o kitą rugsėjo 6, 
draugų Cibirkų farmoj.

Taigi, kaip matote, turėsi
me visą eilę išvykų, kuriose 
galėsime pabendrauti švie- 

Rep.

Maskva. — Tasso agentū
ra oficialiai pranešė, kad 
Izraelio tvirtinimai, jog Liba
ne esą Tarybų Sąjungos pa
tarėjai, lydintys Sirijos ka
riuomenę, neatitinka tiesos.

Klusnus šuo
Bepigu loti,

jei doleriais moka, 
Miela kąsti,

jei dolerių nestoka.
Šuo savo bosui 

marmūzę laižo,
Už tai tas jį glosto, 

už tai ir čaižo.

Pašėlęs troškulys
Vampyrų šalininkai 

nejuokauja,
Rimčiausiai rengiasi 

pumpinti kraują.
Galingiausiais atomais

ir apgaule
Žada visiškai sumalti pasaulį.

Didina arsenalą
Dievo avinėliai 

ar ne prieš galą
Pašėliškai didina arsenalą.
Daug kur prisistatė 

karinių bazių,
Grasina susidoroti be fazių.

Atgauna protą
Laimė, kad dar ne 

visi šunuodegiai
Tiki ką vis 

sapalioja melagiai.
Kai kurie atgauna 

prarastą protą,
Atsisako ginti kapšą 

gauruotą.

Laiko parengtyje
Kiekviename slaptame 

užkampyje 
Laiko baisias raketas 

parengtyje 
Ir postrigauja

sutrumpinti laiką 
Žmonėms, kurie ryžtingai 

gina taiką.

Mįslė
Atsirūgo vilkui avių ašaros, 
O senam ožiui

suplėkęs pašaras.
Atspėkit kuo pasprings 

karo vanagai,
Kuriems pašėlusiai

niešti nagai.
Vandalinas Junevičius

Vizijos vaidenasi
Aklam ir šiaudas

po kojom pinasi.
Kolonistai nuo šešėlio ginasi.

Nashville, Tenn. — Polici
ja suėmė tris Ku Klux Klano 
narius už pasikėsinimą uždi- 
namituoti žydų sinagogą. 
Dar ieškoma kitų septynių 
sąmokslininkų.

Panevėžio mieste įvyko vaikų piešinių ant asfalto 
konkursas. Į gatvę piešti išėjo apie du tūkstančius 
moksleivių. Nugalėtojams buvo įteikti prizai.

Nuotraukoje: Piešia vaikai. M. Baranausko nuotr.



6-TAS PUSLAPIS “LAISVĖ”

SAN FRANCISCO, CAI

Valerija
Rašinskaitė-Sutkienė

Mirė

1981 m. gegužės 12
Gailimės mūsų ir organizacijų darbščios draugės. 
Reiškiame nuoširdžią užuojautą giminėms čionai 
ir Lietuvoje.

LLD 198 KP. VALDYBA 
ir 

NARIAI

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Donatas Mažilis
Mirė 1970 m. birželio 2 d.

Jau vienuolikti metai, kai mirė mūsų mylimas 
vyras ir tėvas. Mes neužmiršime jo niekados.

FRANCES MAŽILIENĖ, Žmona
FRANCES BALTRUS, Dukra

Brooklyn, N. Y.

PRISIMENAME 
BRANGIAS DRAUGES
Jos buvo mūsų organizacijoje, Kiekviena pagal 

savo išgalę darbavosi arba parėmė darbą išauginti 
ir išsaugoti pažangias organizacijas ir spaudą. Štai 
jos, išėjusios iš mūsų eiliį į amžinąjį poilsį:

Margareta Alvinienė
J. Augutienė 
Helen Andriks 
Carol Baretela 
Apolonija Bečienė 
Ona Bečienė
S. Bidermanienė 
Mary Brown
L. Butkevičienė
K. Caikauskienė 
Stefanija Cedronienė 
OnaChernik-Cernevičienė
M. Ciberkienė 
Ona Cibulskienė 
Margaret Cowl 
Katrė Deikus 
Anna Deps 
Ona Dobinienė 
D. Galinauskienė 
Aldona Gray-Kazokytė 
I. Jackim
O. Janušienė
P. Jasilionienė 
Magdalena Juškienė 
Adelė Kalakauskienė 
Lilija Kavaliauskaitė 
Pranciška Kazokienė 
Magdalena Kuncienė 
Alisė Kunevičienė 
Marė Kalvaitienė 
Ona Kalvaitienė
A. Kaulinienė 
Kostancija Karlonienė 
Kostancija Karpavičienė 
Lucy Klimienė 
Marė Kreivėnienė 
Marė Krunglienė 
Ona Laukaitienė 
Rožė Laukaitienė 
Elzbieta Laurenkus 
Irena Levanienė 

Veronika Lisajienė 
Ona Malinauskienė 
Ona Malkūnienė

Ieva Menkeliūnienė 
May Merk 
R. Merkienė 
Mary Mikalauskienė 
Albina Mikalaus 
Izabelė Misiūnienė 
ViktorijaMiller-Zmitraitė 
E. Mulokiutė 
Marė Nečiunskienė 
B. Ostapuk 
Ona Papienė
Elzbieta Paškauskienė 
A. Paukštienė 
Sofija Petkienė 
Kazimiera Petlickienė 
Adelė Petraitienė 
Juzė Pužauskienė 
Izabela Radžiūnienė 
Olga Reinhardt 
Stefanija Sasna 
V. Šibeikienė 
Emilija Simon 
U. Sinkevičienė-Sincus 
Ona Skirgailienė 
Marg. Sluogsnaitienė 
Ona Stanelienė 
Emilija Stupurienė 
Valerija Sutkienė 
Ona Švagždienė 
Marė Tamelienė 
Ona Titanienė 
Ona Urbaitienė 
Stella Vaitkus 
Margaret Valilionienė 
D. Veličkienė 
Ona Venskūnienė 
Katrina Vilktrakytė 
N. Virbickienė 
Ona Walmusiene 
Klem. Yenkeliūnienė 
Antanina Zdažinskienė 
Ona Zeidatienė 
Bronė Žilinskienė 
Mary Zoubra

Jų gaila, bet ir miela jas prisiminti ir pagerbti.

NIUJORKO LIETUVIŲ 
MOTERŲ KLUBAS 

Ozone Park, N. Y.

FAIRVIEW, N. J.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Jurgis Stasiukaitis
mirė 1979 m. birželio 1 d.

Jau praėjo metai kai jis atsiskyrė iš šio pasaulio, 
bet mintyse jis visuomet su mumis.

SOFIJA STASIUKAITIENĖ—žmona

SAN DIEGO, CALIFORNIA

Mirus

Josephine Dorinienei

Reiškiame gilią užuojautą velionės vyrui Walter 
Dorinui, ir sūnui daktarui Walter W. Doren ir jo 
šeimai; taipgi seserims Kazei Stukas, Salomėjai 
Stukas, Joanai Imbrasas ir jų šeimoms, taip pat 
visiems giminėms bei draugams.

Liūdime netekę mielos draugės.

MARIJONA ir KAZIMIERAS BARTNIKAI
San Diego, California

MIAMI, FLORIDA

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

LLD 75 KUOPOS MIRUSIŲJŲ NARIŲ

Per keliolika metų mirtis išskyrė iš mūsų tarpo 
didelį skaičių kuopos darbščiųjų narių. Šie skaudūs 
įvykiai nebus pamiršti. Visuomet juos prisiminsi
me.

LLD 75 KUOPOS VALDYBA ir NARIAI

MIAMI, FLORIDA

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Su liūdesiu prisimename mirusius Klubo narius. 
Negailestingoji mirtis iš mūsų tarpo išskyrė didelį 
skaičių darbščiųjų narių, kurie veikė ir troško, kad 
Klubas gyvuotų.

Visuomet juos prisiminsime. Reiškiame gilią 
užuojautą jų artimiesiems.

L. S. KLUBO VALDYBA ir NARIAI

MIAMI, FLORIDA

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Charles Tamošiūnas
Mirė 1980 lapkričio 22 d.

Su širdgėla prisimenu savo mylimą vyrą Charles 
šios kapų puošimo dieną.

NELLIE TAMOŠIŪNIENĖ

WOODHAVEN, N. Y.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Petras Siauris

Mirė

1974 m. birželio 4 d.

Jau suėjo septyneri metai nuo mirties mano 
mylimo vyro. Ilsėkis ramiai mano mielasis Cypress 
Hills kalnelyje. Aš Tave prisimenu kasdien.

Žmona-HELEN SIAURIS
St. Petersburg, Fla.

St. Petersburg, Fla.
Gegužės 16 dieną Piliečių 

klubo salėje gražiai paminėjo 
savo garbingą 90 metų gim
tadienį Della Mikalajūnienė. 
Pavaišindama savo gražų bū
rų artimųjų ir organizacijų 
draugų, taipgi visiems tos 
dienos dalyvavusiems klube 
užfundijo po taurelę karčio
sios.

Publika jai sudainavo “Il
giausių metų”.

Della pažįstame per dauge
lį metų. Ji visada paremia 
progresyviškąją spaudą. Ir šį 
kartą “Laisvei” aukojo $100 
“Laisvės” 70 metų jubiliejaus 
fondui.

Gražu, kad draugai, atžy
mėdami savo svarbesnes gy
venimo sukaktis paremia 
spaudą.

Linkiu Dellai stiprios svei
katos. P. Alekna

Waterbury, Conn.
NELAIMĖ SAVO 
NAMUOSE

Gegužės 17 dieną Mary 
Ulozienė ėjo laiptais į rūsį 
žemyn, ir nupuolė. Susilaužė 
ranką ir užgavo koją. Dabar 
gydoma St. Mary’s ligoninė
je.

Kaip ilgai ten bus, nieks 
nežino. Mes linkime Merei 
Ulozienei greitai pasveikti ir 
sugrįžti į savo namus.

M. Svinkūnienė

ilgos
Dori-

San Diego, Cal.
Gegužės 18 d. po 

ligos mirė Josephine 
nienė, sulaukusi 78 m. am
žiaus. Ji buvo sukremuota 
gegužės 20 d. ir bus laidoja
ma vėliau nuspręstoje vieto
je.

Josephine gimė ir augo 
Palangos apylinkėje. Jos 
mergautinė pavardė Račkiū- 
tė. Ji iš Lietuvos į Toronto, 
Canada, atvyko 1929 metais. 
Ten 1933 m. susituokė su 
Walteriu Dorinu. 1938 me
tais jie persikėlė gyventi į 
Chicagą, kur išgyveno virš 
30 metų ir tuomet persikėlė 
gyventi į San Diego, Califor
nia. Čia ir užbaigė savo 
vargelius. Ji buvo pažangie- 
tė. W. D.

Gėlė prie 
šaligatvio
Geltona, nuostabi gėlytė, 
Tarp miesto dulkėtų takelių, 
Pražydo gatvėj murzinoj, 
Ant tako prie vartelių.

Nešvarūs lapai, net pilki, 
Bet žiedas skaisčiai spindi. 
Mažoji gėle, tu graži 
Nors dūmais, suodžiais 

tave girdė.

Tau nešlamės žolė pašonėj 
Ir lapuos rasa nespindės. 
Tjik gatvės dulkės ir asfaltas, 
Ir pilkuma tave lydės.

Švelnus vėjelis vakarinis 
Drėgmės lašeliais negaivins. 
Tik saulės spindulys auksinis 
Žalius lapus tau išdžiovins.

Pro šalį kaukši žmonių batai;
Ar spardo kamuolį

vaikai maži, 
Ar kelia dulkes

sunkūs ratai—
Iš baimės tu nuolat drebi.

Neilgas, gėle, tavo amžius: 
Akimirka—tavęs neliks. 
Sutraiškyt tave gali batas, 
Ar nuriedėjęs kamuolys.

Kodėl išaugai prie vartelių— 
Geresnės vietos neradai? 
Tu kaip našlaitė vargdienėlė 
Ramybės,

džiaugsmo nematai.

Albina Gudynienė

PENKTADIENIS, GEGUŽĖS [MAY] 29, 1981

Tarptautinių konkursų laureatas, respublikos nusipelnęs 
kolektyvas “Varpo” vyrų choras pažymėjo savo kūrybinės 
veiklos dvidešimtpenkmetį. Per šį laikotarpį choras 
surengė daugiau kaip pusę tūkstančio koncertų, jo 
repertuare — 250 kūrinių. “Varpas” atstovavo Tarybų 
Sąjungos choriniam menui tarptautiniuose chorų festiva-' 
liuose Lenkijoje, Vokietijos Demokratinėje Respublikoje, 
Prancūzijoje, Italijoje.

Chorui vadovauja respublikos nusipelnęs artistas, meno 
mokslų kandidatas, Lietuvos TSR valstybinės konservato
rijos docentas Anicetas Arminas.

Nuotraukoje: “Varpo” choras koncertuoja Vilniaus pa
veikslų galerijoje. T. Žebrausko nuotr.

BRIEFS
“Save Our Security”, a 

coalition of 100 organiza
tions, assailed the Reagan 
Administration’s plans to cut 
$17 billion from the Social 
Security system. “Old people 
are being thrown to the 
sharks,” asserted Jacob Os- 
sofsky of National Council on 
Aging.

* * *
The man who tried to kill 

Pope John Paul II is a fa
scist, linked with Turkish 
fascist organizations and a 
fascist international network 
which has connections with 
fascists elsewhere.* * ♦

The staff of the Federal 
Trade commission, after five 
years of study, has deter
mined that the current war
nings against smoking that 
appear on cigarette packages 
and in advertisements are 
not effective and that a new 
warning system may be ne
cessary.

* * *
The total number of repor

ted major crimes in New 
York City during the first 
three months of this year 
showed an 11,9 percent in
crease over the same period 
in 1980, which was the worst 
year of crime in the city’s 
history. * * *

Ken Scheel from N. Mex, 
writes in Time magazine:

While gutting some of this 
country’s most progressive 
social service programs, Pre
sident Reagan assures us 
that “we will not balance the 
budget on the backs of the 
poor.” I don’t think he will 
either, but certainly his at
tempt will increase the num
ber of poor and soon to be 
poor. Seldom in our history 
has one man proposed taking 
so much from so many to so 
little purpose.

* * *
Carol Burnett, popular co

medienne and actress, is one

M®

leading American

It to pass Equal

of many 
entertainers very active in 
the figh
Rights Amendment.♦ ♦

For more information and 
supportin;
cial Secu
Public Re
E. Jefferšon, Detroit, Mich. 
48214

g data to save So- 
rity, write: UAW 
lations Dept., 8000

iences and urging

* ♦ ♦
They say while President 

Reagan v^as reliving his mo
vie expei
Notre Dime graduates to 
“win one 
more thar 
ists, students and clergy 
assailed t|l 
nistration 
reign pol 
park.

There tyere lots of India
nans, but 
to the demonstration from 
Michigan, 
and Ohio.
was organized by the Chica
go Religious Task Force on 
El Salvador and the South 
Bend Coihmittee Against 
Reagan 
(SBCARE)

Reagan was here to re
ceive an honorary Doctor of 
Laws degree from Notre 
Dame as well as to deliver 
the commencement address.

As Reagan’s motorcade 
approached the auditorium, 
demonstrators held up signs 
which included, “Stay out of 
El Salvador” and “No draft, 
no war.”

At a rallji organized by the 
protesters, Sister Marjorie 
Puite, chairwoman of the 
Chicago Religious Task 
Force on El Salvador, sta
ted, “We ai^e here to protest 
Notre Damn’s bowing to the 
rich . . . in our country. We 
are against the United Sta
tes being in El Salvador and 
against the Reagan budget, 
which we believe transfers 
money from the needy to the 
rich and the military.

for the Gipper” 
3,000 trade union-

he Reagan Admi- 
s domestic and fo- 
cies at a nearby

many people came

Wisconsin, Illinois 
The demonstration

Economics

Use

Protests marked Notre Dame's commencement In South Bend, Indiana, Sunday. 
President Reagan was the speaker, and many students wore white armbands and 
covered their caps In white to express their opposition to hl policies.




