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KRISLAI
Visi džiaugiamės 
Iš tų pelų nebus grūdų 
Tik imk ir skaityk 
Tie balsai nenutils 
“Ji žiuri į vakarus”

A. BIMBA
Praeitą sekmadieni “Lais

vės” dalininkų metinis susi
rinkimas ir po jo ruošti pie
tūs, tiek nuotaikomis, tiek 
dalyviais, galima sakyti, pa
vyko visu šimtu procentų. 
Susitikome, pasisveikinome, 
pasikalbėjome su visa eile 
mūsų laikraščio skaitytojų ir 
rėmėjų, kuriuos ir kurias jau 
seniai, seniai bebuvome ma
tę mūsų sueigose.

Tik šiemet bent aš labai 
pasigedau mielųjų filadelfie- 
čių. Taip pat neturėjome at
stovybės iš kaimyniškos 
Connecticut valstijos. Juos 
galėjo nuo dalyvavimo sulai
kyti tiktai labai rimtos prie
žastys.

Šios dienos “Laisvėje” 
skaitysite dalininkų suvažia
vimo priimtoje rezoliucijoje 
pasibrėžtus tikslus šiems 
metams laikraščio reikalais. 
Jiems įvykdyti reikalinga vi
sų mūsų draugiška talka. Vi
sų mūsų šūkis: Lai gyvuoja 
mūsų “Laisvė”!

Nejaugi mūsų prezidentas 
Jimmy Carter tiek atsilikęs 
nuo gyvenimo, jog nežino, 
kad iš maldavimo kapitalistų 
savanoriškai susilaikyti nuo 
kainų kėHmo niekas neišeis, 
kad, kaip žmonės “Lietuvo
je” sakydavo, “iš tų pelų ne
bus grūdų”? Tokiuo ignoran- 
tu ji laikyti būtų didelis jo 
įžeidimas. Jis puikiai žino, 
bet nenori kapitalistams nu
sidėti griežtu uždraudimu 
kainas kelti ir liaudies lėšo
mis krautis rekordinius pel
nus.-^/

Šiandien labai vietoj, labai 
aktualus visiems yra pažan
giųjų amerikiečių reikalavi
mas ne tik uždrausti kainas 
toliau kelti, bet dar jas kapi
talistų pelnų sąskaita žymiai 
atstumti arba numušti atgal.

Kai kainos kils, darbinin
kai bus priversti kovoti už 
algų pakėlimą. Prezidento 
prašymas darbininkų nerei
kalauti algų kėlimo irgi atsi
muš i sieną. Tą prezidentas 
irgi puikiai žino. i

Beveik tą pačią dieną ga
vau tris puikius leidinius: 
Buvusio Lietuvos liaudies sū
naus ir ilgamečio drąsaus jos 
vado bei veikėjo Antano 
Sniečkaus raštų rinkinio “Su 
Lenino vėliava” 1-ąjį ir 2-ąjį 
tomus, įžymiosios Lietuvos 
liaudies dukros ir kovotojos 
Michalinos Meškauskienės 
autografuotą labai gražiai iš
leistą atsiminimų knygą 
“Ateities viltys,” ir čia Ame
rikoje išleistą seno pažan
gaus žurnalisto ir veikėjo Si
mon W. Gerson brošiūrą 
“After Fifty Years,” kurioje 
jis pateikia savo atsiminimus 
iš prieš lygiai 50 metų (1927 
m.) apsilankymo Tarybų Są
jungoje. Pripuldamas šiuos 
leidinius skaitau ir negaliu jų 
autoriams atsidėkoti už jų 
triūsą. Gaila, kad draugo 
Sniečkaus nebėra gyvųjų 
tarpe. Bet draugė Meškaus
kienė ir Gerson tebėra su 
mumis drūti ir veiklus.

Mūsų prezidentas ir Penta- 
gonos militariniai vadai

Jie nepatenkinti, už 
ginklavimosi lenktynes

BREŽNEVAS TARĖSI 
SU DARBININKAIS

[domi mokyklų
integracijos proble II

Bonn, V. Vokietija. — Čia 
lankydamasis Jungtinių Val
stijų Gynybos sekretorius 
Harold Brown bal. 13 dieną 
pareiškė nepasitenkinimą 
prez. Carterio: nutarimu ati
dėti neutroninės bombos 
produkciją. Jis giria šią nau
ją branduolinę bombą. Ji jam 
tiktai apsigyhimo ginklas 
“prieš tarybinius tankus.”

Meksikos | 
prezidentas lankysis 
Tarybų Sąjungoje

Pranešama, kad gegužės 
mėnesį su vizitu Tarybų Są
jungoje lankysis Meksikos 
prezidentas Jose Lopez Por
tillo. Vizito tikslas—pasitarti 
su tarybine vadovybe žemės 
ūkio, energijos ir prekybos 
reikalais. Meksikos užsienių 
reikalų ministras Santiago 
Roel sako: “Mūsų santykiai 
su Tarybų Sąjunga labai geri 
socialiniu, politiniu ir ekono
minių požiūriu. Bet jie dar 
nėra tokie platus ekonomikos 
srityje, kokius mes norėtu
mėme matyti ir mes stengsi
mės juos praplėsti vardan 
abiejų pusių naudos.”

Bostonas. —į Bal. 14 d. di
delė grupė bostoniečių smar
kiai protestavo prieš Boston 
Edison kompanijos ieškojimą 
iš valdžios leidimo statyti an
trą branduolinę įmonę. Bet 
kompanijos atstovai sako, 
kad įstatymai reikalauja jų 
visus bostoniečius aprūpinti 
elektra, todėl tokia įmonė 
esanti būtinai reikalinga.

smarkiai klysta, jeigu jie ma
no, kad atidėjimas neutroni
nės bombos produkcijos nu
ramins šios šalies žmones ir 
nutildis jų protesto balsą 
prieš šią naują baisų masinio 
žmonių žudymo pabūklą. 
Reikalavimas jo visiškai atsi
sakyti ne tik nenutils, bet 
dar garsiau aidės visuose ša
lies kampuose. Šūkis “Už vi
sišką neutroninės bombos 
uždraudimą!” pasilieka • su 
mumis.

Beje, labai svarbu prezi
dentą paklausti, kodėl jis sa
vo pranešime apie šios bom
bos gaminimo ir išdėstymo 
Vakarų Europoje atidėjimą 
“gražiai” nutylėjo, kad Tary
bų Sąjungos vyriausybė 
griežtai ir užsispyrusiai siūlo 
šiam kraštui bendru abiejų 
pusių susitarimu “visiškai 
uždrausti šio branduolinio 
ginklo gaminimą”?

Vėliausiuose šios šalies ko
mercinėje spaudoje praneši
muose iš Kinijos plačiai kal
bama apie jos vadovybės su- 
siįdomėjimą gauti moderniš
kų karo ginklų iš Vakarų ša
lių, pirmoje vietoje, žinoma, 
iš Jungtinių Valstijų ir Vaka
rų Vokietijos. Jau vokiečių 
gamybos tankai pradedą pa
sirodyti Kinijoje!

Skaitlingosios Kinijos kari
nių jėgų modernizavimas ir 
Amerikos ginklais apginkla
vimas būtų nukreiptas prieš 
Tarybų Sąjungą ir kitus so
cialistinius kraštus. Susida
rytų naujas labai rimtas ir 
pavojingas karo židinys pa
saulyje.

Kinijos ginklavimas nepa
sitarnautų nei mūsų Ameri
kos interesams.

Jis mano, kad Tarybų Sąjun
ga nesiimtų tokias bombas 
gaminti ir kad jos mūsų ga
minimas neišauktų naujų 
ginklavimosi lenktynių.

Įdomu, kad ir Vakarų Vo
kietijos premjeras Helmut 
Schmidt, išgirdęs apie neu
troninės bombos produkcijos 
atidėjimą, skubinosi pareikš
ti, jo vadovaujama vyriausy
bė jau prieš visus šešis mė
nesius užgyrusi neutroninės 
bombos gaminimą ir pažadė
jus ją priimti į V. Vokietijos 
teritoriją, tai yra sutiko savo 
armiją šia bomba apginkluo
ti. Jo vyriausybė tame nusi
statyme nesvyruojanti.

Browno ir Schmidto balsas 
skamba hitleriškai. Jie nega
li paslėpti savo nusistatymo 
už plėtimą ginklavimosi lenk
tynių ir ruošimą branduolinio 
karo.

Buėnos Aires. — Argenti
noje pastaraisiais dvejais 
metais be žinios dingo net 
700 žmonių. Dabar diktatūri
nė valdžia prisipažino, kad ji 
turi suareštavus 232 iš jų. O 
nežinia, kas atsitiko su ki
tais. Bijoma, kad jie bus val
džios nužudyti.

Už visų 
antifašistinių 
Čiliečių koaliciją

Luis Corvalan
Čilės Komunistų Partijos 

sekretorius Luis Corvalan 
neseniai turėjo interviu su 
spaudos korespondentais 
Maskvoje. Jis pareiškė, kad 
dabar Čilės komunistų vy
riausias tikslas yra išvystyti 
kuo plačiausią visų antifašis
tinių čiliečių koaliciją prieš 
fašistinę militarinę diktatūrą 
Čilėje. Jis sako, kad militari- 
nėje klikoje prasideda pasi
dalijimai ir trynimasis, o 
liaudyje stiprėja antifašisti
nės nuotaikos.

Militarinei fašistinei dikta
tūrai Čilėje vadovauja gene
rolas prezidentas Augusto 
Pinochet.

Klaidos pataisymas
Balandžio 7 dienos “Lais

vėje” po Gerard R. Fordo 
nuotrauka žinia baigiama: ■,

“Gerard Fordas buvo pri
verstas iš prezidento vietos 
pasitraukti už jo vadovauja
moje valdžioje korupciją.”

Čia Fordas sumaišytas su 
Richard Nixon. Tai Nixonas 
buvo priverstas pasitraukti 
dėl korupcijos. Prezidentas 
Fordas kandidatavo, bet ne
buvo išrinktas.

Lankydamasis Sibire Tarybų Sąjungos prezidentas Brežne
vas turėjo pasitarimų su darbininkais įvairiais ekonomi
niais reikalais. Čia jis kalbasi su lėktuvų gaminimo įmonės 
darbininku Irkutsko mieste. Prezidentas visur palikęs 
puikių įspūdį.

Ir krikščionys kovoja 
už nusiginklavimą 
ir taiką

Šio mėnesio pradžioje 
Maskvoje penkias dienas po
sėdžiavo Krikščioniškos Tai
kos Konferencijos komitetas. 
Svarbiausias komiteto šio 
posėdžio nutarimas sušaukti 
penktąją Visuotina Krikščio
niškos Taikos suvažiavimą. 
Suvažiavimas įvyks Čekoslo
vakijos sostinėje Pragoję 
birželio mėnesį. Manoma, 
kad suvažiavime dalyvaus 
daugiau kaip penki šimtai at
stovų iš apie šimto šalių.

Šį krikščionių, sąjūdį už 
taiką sudaro daugiausia pro
testantiškos bažnyčios.

Chicago, Ill. — Federalinis 
Apeliacijų teismas panaikino 
Illinojaus valstijos, įstatymą, 
kuris draudžia moterims nu
traukti nėštumą be jos tėvų 
bei vyro sutikimo. Toks įsta
tymas prieštarauja vyrų ir 
moterų lygiateisiškumui.

Hanoi. — Vietnamo vy
riausybė griežtai paneigia ir 
pasmerkia Kambodijos radi
jo pranešimą, kad buk Viet
namo armijos vienetai esą 
įsiveržę į jos teritoriją. Ji tai 
vadina purvinu melu.

Draugystės ir 
poilsio viešnagė

Maskva. — Šiuo laiku Ta
rybų Sąjungoje lankosi An
golos Respublikos preziden
tas Augustino Neto. Jis čia 
atvyko kovo 20 dieną. Vizito 
tikslas: pasitarti su tarybi
niais vadais ir gerai pailsėti. 
Sakoma, kad jo sveikata bu
vo sušlubavus. Jau keletą 
dienų jis praleido Kryme. Iš 
ten pasileis į kitas šalies įdo
miausias vietas.

Prezidentas Neto yra 
marksistinių pažiūrų Ango
los liaudies vadas.

New Yorkas. — “The New 
York Times” ir “CBS News” 
pravedė platų apklausinėji- 
ma ir suradę, kad prezidento 
Carterio įtaka žmonėse esan
ti žymiai nukritusi. Tik 46 
procentai užklaustųjų pareiš
kė juomi pasitikėjimą.

Clinton, N. J. — Dėl šei
minių nesutikimų inžinierius 
Paul J. Kovach nužudė žmo
ną, 19 metų dukrą, 17 metų 
sūnų ir pats nusižudė.

Sulaikė žudymą 
politinių kalinių

Salisbury, Rodezija. — Su
daryta nauja “daugrasinė” 
vyriausybė nutarė sulaikyti 
žudymą politinių kalinių, nu
baustų mirtimi. Apskaitoma, 
kad nuo Rodezijos pasiskel- 
bimo nepriklausoma valstybe 
1965 metais, tokių politinių 
kaliniu buvo nužudyta 320.

Paštas turi 
monopoliją ant 
laiškų pristatymo

Rochester, N. Y. — Prieš 
porą metų čia vietiniai gy
ventojai Patricia ir Paul 
Brennai užsidėjo laiškų į na
mus pristatymo biznį. Už 
vieno laiško pristatymą jiedu 
ima 10 centų ir daro pusėtiną 
biznį. Bet dabar federalinis 
teismas jiems įsakė biznį už
daryti. Teisėjas sako, kad, 
pagal įstatymus, paštas turi 
antjaiškų pristatymo mono
poliją.

Bet Brennai sako, kad toks 
įstatymas yra priešingas šios 
palies konstitucijai. Jie prieš 
teismo įsakyrtlą apealiuosią į 
Aukščiausiąjį Teismą, ir tiki
si laimėti.

Roma. — Italijos vyriausy
bė kreipėsi į buvusio prem
jero Aldo Moro grobikus jo 
pasigailėti ir nežudyti. Bet 
nei vyriausybė, nei Krikščio
nių demokratų partija nesu
tinka eiti į derybas su grobi
kais dėl Moro paleidimo.

DARBIEClAI GERAI 
LAIMĖJO ŠKOTIJOJE

Londonas. — Balandžio 13 
dieną Škotijoje papildomuose 
rinkimuose į Anglijos parla
mentą laimėjo darbiečiai 
prieš nacionalistus. Jų kandi
datas Donald Dewar surinko 
16,507 balsus, o nacionalistų 
kandidatas tegavo 11,955 
balsus.

Chapel Hill, N. C. - 
North Carolina valstijos uni
versitetas susideda iš 19 
aukštųjų mokyklų. Kol kas 
jose įtraukta tik labai mažas 
juodųjų studentų skaičius. 
Federalinė valdžia reikalau
ja, kad tos mokyklos būtų 
pilnai integruotos, kad į jas 
būtu įtraukta daugiau juodų
jų studentų. Jeigu tas nebus 
padaryta, valdžia sulaikys 
universitetui finansinę pagal
bą.

Valstijos valdžia sako, kad 
mokyklų integracija yra gry
nai valstijos reikalas, kad fe
deralinė valdžia nelegališkai 
elgiasi, versdama mokyklas 
pilnai integruoti.

Betgi valstijoje yra keletas 
juodųjų aukštųjų mokyklų. 
Sakoma, kad jų vadovybė 
joms numato pavojų, jeigu

Pagalba Clevelandui
Columbus, Ohio. — Valsti

jos Apšvietos Taryba žada 
padėti Clevelando valdžiai 
gelbėti miesto viešąsias mo
kyklas nuo bankroto ir užda
rymo. Pagal pagalbos planą, 
miestas gaus $3,422.557 per 
mėnesį. Tuo tarpu miesto 
žmonės raginami priimti pa
siūlymą mokyklų reikalams 
save aptaksuoti.

Nacius išmetė 
laukan

Detroitas. — Prieš 4 mė
nesius Nacių partija, pasiva
dinusi “Detroit National So
cialist Movement,” pietvaka
rinėje miesto dalyje įsisteigė 
būstinę ir knygų pardavyklą. 
Balandžio 12 dieną teismo 
įsakymu policija tą būstinę ir 
krautuvę uždarė. Keli šimtai 
susirinkusių apylinkės gy
ventojų policistus sveikino ir 
šaukė: “Laukan nacius!”

Rumunijos 
prezidentas

Nicolae Ceausescu
Šiomis dienomis su oficia

liu vizitu šioje šalyje lankėsi 
socialistinės Rumunijos pre
zidentas ir ilgametis komu
nistų vadas Nicolae Ceauses
cu. Tai buvo ketvirtas jo čia 
vizitas paskutiniais aštuone- 
riais metais. Jo vizito misija 
buvo pagerinti ir praplėsti 
prekybinius ir kultūrinius 
santykius tarp Rumunijos ir 
Jungtinių Valstijų. Praneši
muose apie jo viešnagę, ne
kalbama apie jokius konkre
čius naujus susitarimus su 
mūsų naująją vyriausybę.

didelis. juodųjų studentų 
skaičius būtų iš jų perkeltas į 
baltųjų mokyklas. Juodieji 
žmonės nesutinka savo mo
kyklas likviduoti. Čia susida
ranti rimta problema. Atro
do, kad į jos sprendimą turės 
teismai įsikišti.

Pasiliks laiškų 
pristatymas 
šeštadieniais

Washingtonas. — Buvo 
pradėję eiti gandai, kad paš
tas laiškų šeštadieniais nie
kam į namus, nebepristadi- 
nės. Tas, girdi, valdžiai su
taupys apie 400 milijonų do
lerių į metus. Bet pašto vir
šininkas William Bolgar tuos 
gandus paneigė. Jis sako, 
kad visais šiais 1978 metais 
laiškų pristatymas nebus nu
trauktas ir ragina žmones 
nesirūpinti tais gandais.

Bologna, Italija. — Balan
džio 16 d. čia dviejų trauki
nių susidūrime žuvo 43 žmo
nės. Jų tarpe vienas esąs 
amerikietis. Mažiausia 120 
keleivių yra sužeistų. Ir jų 
tarpe yra keletas amerikie
čių.

Vėliausios žinios
Washingtonas. — Senatas 

68 balsais prieš 32 oficialiai 
užgyrė sutartis su Panamos 
respublika. Reakcininkų blo
ko pastangos tam užkirsti 
kelią nepavyko. Tai didelis 
prezidento Carterio laimėji
mas. Aišku, kad jis labai pa- 
tenkihtas tokia pergale. Iš 
Panamos pranešama, kad ir 
ten sutartys bus užgirtos.

o

Roma. —Gavus nuo krikš
čionių demokratų vado Aldo 
Horo grobikų pranešimą, 
kad jis jau esąs nužudytas, 
valdžia plačiai pradėjo ieško
ti jo lavono. Deja, šiuos žo
džius rašant jis dar vis nesu
rastas.

Tuo tarpu iš Milano prane
šama, kad ten bal. 18 d. tapo 
teroristų pagrobtas stambios 
plieno kompanijos pirminin
kas Carlo Lavezzari, 54 metų 
amžiaus. Tai jau 15-tas šiais 
metais žmogaus pagrobimas 
Italijoje, 

o

Frederikshayn, Denmar- 
kas. — Čia slaptai posėdžiau
ja NATO branduolinio gink
lavimosi grupė. Paskui susi
rinks visų NATO septynių 
valstybių apsigynimo minist
rais ir grupės pasiūlymus 
svarstis, 

o

Hague, Holandija. — Šioje 
mažoje šalyje trumpu laiku 
surinkta daugiau kaip milijo
nas parašų prieš neutroninę 
bombą ir įteikta parlamen
tui. Ta pati aktyvistų grupė 
dabar pradėsianti kampaniją 
už visų branduolinių ginklų 
uždraudimą.

Puikus pavyzdys branduo
linio ginklavimosi oponen
tams visose šalyse, 

o

Washingtonas. — Suareš
tuotos ir įkalintos penkios 
moterys už protestavimą 
prie Baltųjų rūmų prieš neu- 
troninę bombą.
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Iš “Laisvės” Redaktoriaus pranešimo Lietuvių 
Kooperatyvinės Spaudos Bendrovės dalininkų 

suvažiavimui bal. 16 dieną
Brangūs draugės ir draugai!

Jau metu našta ant mūsų pečiu darosi sunkesnė, tuo 
laikas greičiau bėga, tuo dienos, savaitės, mėnesiai ir metai 
darosi trumpesni. Juk, rodos, tik vakar buvome susirinkę 
šioje salėje ir tarėmėsi mūsų laikraščio “Laisvė” reikalais, 
o nuo to laiko jau prabėgo ištisi metai, ir mes vėl 
susirinkome. Taip pat nėra jokia paslaptis, kad mūsų 
sąskrydžiai kasmet darosi mažesni. į Ir šiame susirinkime 
nesimato daug brangiu ir mylimu veidu, kuriuos matėme 
pernai. Vienus negailestingoji mirtis išskyrė iš gyvųjų 
tarpo, kiti dėl senatvės ir sveikatos sušlubavimo nebegali 
dalyvauti mūsų sambūviuose. Tai labai gaila.

Musu Lietuviu Kooperatyvinės Spaudos Bendrovės, kuri 
leidžia “Laisvę,” dalininkų metiniai susirinkimai vaidina 
labai svarbų moralini ir ekonomini vaidmenį. Jie yra mūsų 
labai graži tradicija. Jau vien susitikimas, pasikalbėjimas, 
pasitarimas laikraščio reikalais mus sustiprina mūsų gar
bingose pastangose laikrašti išlaikyti. Visoje jau gana 
gražioje “Laisvės” istorijoje nežinau tokio buvusio dalinin
ku susirinkimo, kuris nebūtų laikraščiui davęs daug ne tik 
moralinės, bet ir medžiaginės naudos.

Apie “Laisvės” šiandieninę ekonominę padėti ir reikalą 
mums visiems ja susirūpinti, mums raportavo mūsų admi
nistratorė. Apie tai pasitarsime. Žinokime. kad ir ateityje 
“Laisvės” palaikymas ne lengvės, nes nesimato, kad inflia
cija liautųsi siautėjus, arba kainos ant visko, susietu su 
laikraščio išleidimu, kristų žemyn. To mums nežada nė 
mūsų šalies prezidentas Jimmy Carteris. Apie kainu atstū
mima atgal jis nė nekalba. Jis tik šneka apie infliacijos ir 
kainų kilimo sulėtinimą. Tai ir mes tai turėkime galvoje, 
kalbėdami apie “Laisvės” ekonominius reikalus ateinančiais 
mėnesiais.

Mano užduotis, draugės ir draugai, su jumis pasitarti bei 
išgirsti jūsų nuomonę “Laisvės” turinio reikalais. Jūs esate 
ne tik jos leidėjai, bet ir skaitytojai. Beveik visi esate 
įgudę, prityrę kovotojai už darbo liaudies reikalus. Jūs 
puikiai suprantate pažangaus laikraščio vaidmenį. Nuošir
džiai esate prašomi nepašykštėti pastabų, patarimų bei 

1 kritikos. I tai atkreips rimčiausia dėmėsi ne tik jūsų- 
' ■ ' tedaktorius, bet, tikiu, fr visi laikraščio bendradarbiai. Juk 

visų mūsų bendras tikslas ir troškimas “Laisvę” padaryti 
kuo įdomiausia, kuo įvairiausia ir patraukliausia.

Dabar viena kita pastabą apie nūdienę padėti vietinėje 
amerikinėje ir pasaulinėje arenose.

Reikia pasakyti, kad padėtis šioje šalyje per pastaruosius 
metus po mūsų praėjusio susirinkimo nepasižymėjo jokiais 
dideliais sukrėtimais. Jai apibūdinti pilnai tinka tada mano 
raporte pabrėžimas, kad “per rinkimus Jimmy Carterio 
iškilmingai sudėti pažadai vienas po kito jau pamiršti,” kad 
“ir infliacija tebeauga, ir kainos tebekyla, ir nedarbas 
nemažėja, ir kriminalizmas miestuose ir miesteliuose tebe- 
siautėja.”

Šio laikotarpio svarbiausiais naminiais įvykiais reikia 
laikyti neseniai užsibaigusį labai ilga minkštosios anglies 
kasėju streiką ir prezidento atidėjimą gaminti neutroninę 
bomba. Angliakasiai, iš vienos pusės, parodė seniai beregė
ta ryžta ir solisdarumą, iš kitos pusės—jų kovai simpatiza
vo ir ja parėmė visa šalies darbo liaudis. Gal pirma karta 
šios šalies istorijoje jiems kova laimėti padėjo ir darbo 
farmeriai ne tik žodžiais, bet ir maistu alkaniesiems. Nei 
didžiausios kasyklų savininku pastangos paklupdyti anglia
kasius ant kelių nepavyko. Angliakasiu solidarumo nepa
laužė net ir valdžios prieš juos panaudojimas streiklaužiško 
Taft-Hartley įstatymo. Šis 110 dienų streikas buvo didžiu
lis laimėjimas viso šios šalies organizuotu darbininku laim- 
jimas, nes jis atmušė valdančiosios klasės ofensyvą prieš 
visas darbo unijos. Sunku ir įsivaizduoti, kas būtų atsitikę, 
jeigu savininkams ir valdžiai būtų pavykę streiką sulaužyti 
ir sutriuškinti Jungtinę Angliakasiu Unija. Todėl jų laimė
jimas yra laimėjimas visos darbininku klasės.

Taip pat didelis liaudies laimėjimas, gal nors tik trumpa
laikis, laikinas laimėjimas yra ir prezidento Carterio nuta
rimas atidėti neutroninės "bombos gaminimą. Jį tai daryti 
privertė liaudies pasipiktinimas ir protestai. Tai tiesa, 
kurios nei pats prezidentas nepaneigia. Prie to, žinoma, 
žymiai prasidėjo kitų kraštų, ypač socialistinių kraštų ne 
tik liaudies, bet ir vyriausybių pasipiktinimai tuo baisiu 
nauju branduoliniu masinio žmonių žudymo pabūklu. Pro
testai prieš to pabūklo gaminimą plaukė iš visų pasaulio 
kampų. Mes, Amerikos pažangieji.lietuviai ir mūsų spauda 
prie tų protestų irgi prisidėjome, ir tuo mes labai didžiuo- 
jamiesi. Kova prieš neutroninės bombos gaminimą yra 
kova prieš ginklavimosi lenktynes, prieš branduolinio karo 
pavoju, už pasaulinę taika.

Kalbant apie pasaulinėje arenoje padėtį, apie tarptauti
nius santykius, apart privertimo sulaikyti arba bent atidėti 
neutroninės bombos produkcija, negalima džiaugtis jokiu

JIE PARODO NE 
SILPNYBE, BET 
STIPRYBE, MESDAMI 
KUNIGYSTE

Klerikalų “Tėviškės žibu
riai” (bal. 6 d.) su giliausiu 
nusiminimu pasakoja:

“Desakralizacijos banga 
palietė kunigus. Tai mintis, 
kurią Paulius VI išreiškė Ro
mos miesto kunigijai. Esą 
kunigus yra palietusi manija 
mesti kunigystę. Ši manija 
sudraskė išviršinius šventojo 
kunigystės drabužio ženklus 
ir išplėšė iš kaikurių širdžių 
pagarbą sau kaip asmenims. 
Tą tuštumą užpildė pasaulie
tiška puikybė, palaida galvo
sena ir palaidas elgesys. Me
tančiųjų Kunigystę statisti
niai duomenys esą pribloš
kiantys. Aišku, reikia tokius 
asmenis suprasti, tačiau kar
tu ir labai liūdna, kad silpno 

kitu didesniu laimėjimu. Dar gi gal pasaulinė padėtis per
praėjusius metus žymiai pablogėjo. Reikia pripažinti, kad 
santykiai tarp Jungtinių Valstijų ir Tarybų Sąjungos, kurie 
yra labai didelės, gal net lemiamos reikšmės visuose 
tarptautiniuose santykiuose, yra žymiai pablogėję. Labai 
žymiai yra pablogėjus padėtis Vidurio Rytuose. Egipto 
prezidento Sadato pradėtos atskiros derybos su Izraeliu 
suskaldė arabų frontų, o vėliausia nauja Izraelio militarinė
agresija prieš Libaną uždavė labai skaudų smūgi visam 
pastovios ir teisingos taikos reikalui šiame pasaulio kampe. 
Militariniai susikirtimai Afrikos Rago iškyšulyje tarp Etio-

pi jos ir Somalio, taip pat kariniai susikirtimai Azijoje tarp 
Vietnamo ir Kambodijos bei žymus blogėjimas santykių 
tarp Tarybų Sąjungos ir Kinijos yra pasaulinėje arenoje 
pavojingi įvykiai, nesuderinami su pasaulinės taikos intere
sais.

Visus šiuos ir kitus pasaulinius klausimus "Laisvė” sten
giasi, kuo plačiausiai nušviesti savo skaitytojams.

Visais tais ir panašiais klausimais “Ląisvės” pozicija 
aiški: mes visada su taikos jėgomis už pasaulinę taiką!

Dabar keletas žodžių apie nūdienę padėti mūsų lietuviš
kame pasaulyje—čia lietuviškoje išeivijoje ir Lietuvoje.

Mes, pažangieji lietuviai išeivijoje, didžiuojamės mūsų 
santykiais ir plačiu kultūriniu bendradarbiavimu su gim
tuoju kraštu. Tarybų Lietuvos liaudies padaryta ir daroma 
pažanga bei puikūs laimėjimai visose srityse—pramonėje, 
žemės ūkyje, moksle, mene, literatūroje, giliausiai džiugi
na kiekvieną nuoširdų savo tautą mylintį, lietuvį, kur jis 
bebūtų, kur jis begyventų. Džiugu mums, kad Tarybų 
Lietuvos menininkai ir mokslininkai jau garsėja visame 
pasaulyje. Aš manau, kad nūdienis Lietuvos gyvenimas su 
visais jo puikiais pasiekimais ir laimėjimais, taip pat su dar 
esamomis problemomis bei sunkumais yra plačiai, teisingai 
ir visapusiškai apibudinamas bei nušviečiamas “Laisvėje.” 
Iš joje pateikiamos informacijos laisviečiai yra susidarę 
teisingą dabartinės Lietuvos vaizdą. Tą patvirtins kiekvie
nas šios šalies ir Kanados lietuvis, kuris lankėsi Tarybų 
Lietuvoje ir asmeniškai susipažino su dabartine joje padėti
mi. . , .

Iš kitos pusės, kaip tiktai šitie Tarybų Lietuvos liaudies 
pasiekimai ir laimėjimai tiesiog desperacijon varo visokio 
plauko reakcinius nacionalistus—“vaduotojus” ir “veiks
nius.” Jie savo spaudoje, organizacijose bei sąskrydžiuose 
su negirdėtu įtūžimu puola, šmeižia, niekina Tarybų Lietu
vos liaudį, vyriausybę, veikėjus, menininkus, mokslinin
kus, švietėjus, visi jie jiems “Maskvos agentai” bei “ru
sams parsidavėliai.”

Mes sveikiname tuos eilinius “vaduotoju” pasekėjus, jų 
spaudos skaitytojus, kurie nebenori tikėti jų šmeižtais, 
melais ir prasimanymais apie gimtojo krapšto žmones ir jų 
gyvenimą, ir vis didesniu skaičiumi lankosi Lietuvoje ir 
ieško kultūrinių ryšių su ja. O tie, kurie tebesvyruoja ir 
tebeabejoja, turėtų prie pirmos progos nuvykti ir asmeniš
kai susipažinti su Lietuvos nūdieniu žmonių gyvenimu ir 
padėtimi. ’

“Laisvė” labai didžiuojasi savo bendradarbiais ir kores
pondentais Lietuvoje. Ju yra gana daug. Visiems jiems 
mano didelis, nuoširdus ačiū.

Taip pat nuoširdus ačiū bendradarbiams ir koresponden
tams čia Jungtinėse Valstijose ir Kanadoje.

Tiek ir užteks. Visiems laisviečiams iš gilumos širdies 
linkiu geros sveikatos ir daug, daug saulėtų dienų.

REZOLIUCIJA
PRIIMTA LIETUVIŲ KOOPERATYVINĖS SPAUDOS 
BENDROVĖS DALININKŲ SUVAŽIAVIME 1978 METŲ 
BALANDŽIO 16 DIENĄ, OZONE PARK, N. Y.

Išklausę ir apsvarstę Direktorių Tarybos, Administrato
rės ir Redaktoriaus pranešimus, mes darome šiuos nutari
mus:
1. Mes pilnai užgiriame “Laisvės” politinę liniją visais šios 

šalies ir pasaulio pagrindiniais klausimais.
2. Mes laikome praėjusį “Laisvės” vajų gerai pavykusiu ir 

širdingai dėkojame vajininkams ir visiems laisviečiams, 
kurie kuo nors prisidėjote prie jo pravedimo. Mes 
patariame Direktorių Tarybai per šių metų rudeninį 
vajų vėl sukelti laikraščio išlaikymui $15,000 fondą.

3. Mes širdingai dėkojame “Laisvės” korespondentams ir 
bendradarbiams šioje šalyje, Kanadoje ir Lietuvoje ir 
nuoširdžiai prašome savo raštais mūsų laikraščiui padėti 
ir šiais metais. Kaip žinia, už jūsų gražią ir pasiaukojan
čią talką mes tegalime jums atsilyginti tiktai nuošir
džiausiu ačiū.

4. Mes žemai nulenkiame galvas prieš praėjusiais metais
mirusius laisviečius ir reiškiame giliausią užuojautą 
liūdintiems jų artimiesiems. ’

5. Mes kviečiame ir karštai raginame visus laisviečius dar 
s tvirčiau suglausti gretas apie savo1 laikraštį ir dar

energingiau jį remti, kad jis dar ilgai gyvuotų.
Lai gyvuoja ir klesti mūsų “Laisvė”! 7

TELEGRAM TO PRESIDENT JIMMY CARTER
Shareholders of the Lithuanian Cooperative Publishing 

Society at their annual meeting held on April 16, 1978 at 
Ozone Park, N. Y. go on record as opposed to development 
of neutron bomb.

žmogaus likimas atsispindi 
įsipareigojimu išsižadėjime. 
Kai išrinktieji Dievo namų 
tarnai bėga, penorom peršasi 
psalmisto žodžiai: “Jeigu 
priešas mane būtų įžeidęs, 
tylėčiau.• Jeigu prieštarauto
jas stotų prieš mane, nuo jo 
pasislėpčiau. Tačiau tai tu, 
mano drauge, mano bendri
ninke ir bičiuli!” Pasak po
piežiaus, kunigystės pašauki
mas remiasi dviem balsais: 
vienas—yidinis, labai asme
ninis, antras—tėviškas, pil
nas kančios .vyskupo balsas. 
Kunigiškoji žymė yra giliai ir 
neatšaukiamai įspaudžiama 
žmogaus asmenybėn ir todėl 
kartais yra labai nuostabiais 
būdais atgaivinama po ilgo 
laiko. Popiežius priminė, kad 
kiekvienįs tapdamas kunigu 
žino, jog/kapčia ir auka bus 
neišvengįamą pašaukimo da
lis. Savanoriška ir visa nuga

linti auka todėl turi įpras
minti žodžius: “Su Kristumi 
esu prikaltas prie kryžiaus.” 
Tai turėtų būti paskata kuni
gams savo apaštalavimu nuo
lat panašėti į Kristų. Pagal 
Vatikano metraščio statisti
ką, 1975 m. pradžioje buvo 
260,514 pasauliečių kunigų 
visame pasaulyje. Per dve
jus metus atsisakė kunigys
tės 1,560. Tų pačių metų 
pradžioje buvo 161,174 vie
nuoliai kunigai. Iš jų tais 
metais atsisakė kunigystės 
1,466.’ ’

Kaip tik priešingai: kuni
gystę meta ir ieško naudingo 
užsiėmimo pasidarymui pra
gyvenimo tvirti žmonės. Ir 
reikia tikėtis, kad mokslui ir 
pažangai blaškant iš žmonių, 
jų tarpe ir kunigų, galvų 
prietarus ir burtus, kasmet 
vis daugiau ir daugiau tokių 
stipravalių atsiras katlikų 
bažnyčios didžiulėje kunigų 
armijoje ir mes kunigyste. 
Jų nesulaikys jokie popie
žiaus jiems pamokslai apie jų 
“kančias.”

ĮDOMUS kreipimasis 
Į LIETUVOS KAIMO 
JAUNAS MOTERIS

Su dideliu susidomėjimu 
skaitome “Komjaunimo tie
soje” (kovo 8 d.) Švenčionių 
rajono Baltulių tarybinio 
ūkio mechanizatorės Z. Pla- 
tovos straipsnį “Moterų 
traktorininkių brigados bus!”

“Štai jau ketvirti metai,” 
sako Platovą, “kai aš dirbu 
mechanizatore Baltulių tary
biniame ūkyje. Darbas ne
lengvas, bet man atrodo— 
geresnės ir garbingesnės 
profesijos nėra.

Mano tėvai visą gyvenimą 
dirbo kaime. Dabar jie—pen
sininkai, juos pakeitėme 
mes, jų vaikai: trys broliai ir 
dvi seserys—visi mechaniza
toriai. Greitai prie mūsų pri
sijungs dar viena sesuo, An
tonina. Ji greitai baigs 
KPTM. Manau, kad ir jau
nesnieji neatsiliks. Sesutė ir 
brolis dar lanko mokyklą, 
bet irgi svajoja tapti mecha
nizatoriais.

Kodėl toks didelis šios pro
fesijos autoritetas? Ogi to
dėl, kad mechanizacija pakei
tė senojo kaimo veidą. Jeigu 
prieš dešimt metų mūsų ūky
je buvo daug pelkėtų žemių, 
tai dabar neatpažinsi šių vie
tų: ir galingai “Nivai,” ir 
“Kirovecui” yra kur apsisuk
ti. Visa tai—mechanizatorių 
rankų vaisius . . .

Meilė žemei, pagarba žem
dirbio triūsui ugdoma iš ma
žų dienų mokyklos suole.

. . . Mūsų ūkiui pavyko iš
spręsti savo metu susidariu
sią kadrų trūkumo problemą. 
Dabar ūkyje 38 traktoriams 
tenka 49 mechanizatoriai. 
Daugelis jų—pirmos ir an
tros klasės specialistai. Bet 
kol kas tarybiniame ūkyje 
tik dvi traktorininkės. Aš ir 
sesuo. Be to, ir rajone ne 
taip jau daug moterų mecha
nizatorių. Kad moterys moka 
ir gali valdyti sudėtingą 
techniką, įrodė Joniškio rajo
no Linkaičių kolūkio moterų 
traktorininkių brigada, deja, 
kol kas vienintelė respubli
koje.

Todėl aš ir kreipiuosi į vi
sas kaimo merginas: drąsiau 
mokykitės techninių specia
lybių. Vairuoti traktorių ar
ba automobilį, aptarnauti su
dėtingus šiuolaikinių gyvuli
ninkystės fermų mechaniz
mus jus išmokys bet kuri 
kaimo profesinė technikos 
mokykla.”

ŽURNALUI “K” 60 M. 
SUKAKTIES PROGA 
RAUDONOSIOS 
VĖLIAVOS ORDINAS

Kaip žinia, žurnalo “Komu
nistas” pirmas numeris die
nos šviesą išvydo 1918 me
tais. Šios sukakties proga 
karštai sveikindamas “Ko
munisto” redakciją, autorių 
kolektyvą ir skaitytojus, Lie-

Paskelbtas nuosprendis 
Baliui Gajauskui

Eltos korespondentas pra
neša iš Vilniaus:

Balandžio 15 dieną pa
skelbtas nuosprendis Balio 
Gajausko byloje, kurią tris 
dienas nagrinėjo Lietuvos 
TSR Aukščiausiasis Teis
mas. Jis buvo kaltinamas 
Lietuvos TSR baudžiamojo 
kodekso 68 straipsnio antrą
ja dalimi už antivalstybinę 
veiklą. Teismas pripažino 
Gajauską esant kaltą ir nu
teisė jį kalėti dešimt metų 
griežto režimo pataisos dar
bų kolonijoje ir penkis metus 
ištremties.

Teismas vyko pagal visus 
baudžiamojo proceso kodek
so reikalavimus. Teisiamąjį 
gynė advokatas Grigorijus 
Gavronskis, liudytojais buvo 
pakviesti Gajausko artimieji 
ir pažįstami, tame tarpe jo 
76 metų motina. Procesų me
tu buvo paskelbti daiktiniai 
įrodymai bei kriminalinės 
ekspertizės išvados, su kurių 
autentiškumu ir teisingumu 
teisiamasis sutiko.

Teismas įrodė, kad Gajaus
kas pastaraisiais metais pla
tino antitarybinę medžiagą. 
Didelė jos dalis buvo provo
kacinio pobūdžio. Toje me
džiagoje Gajauskas gyrė te
roristinių grupių, buvusių 
Tarybų Lietuvoje pokario 
metais, veiklą. Šios banditų 
grupuotės masiškai žudė 
žmones, dažniausiai taikius 
gyventojus.

Vienai iš tokių grupių pri
klausė ir Gajauskas. Jis plė
šikavo, ginklu grasino Kauno 
ir Klaipėdos gyventojams. 
Teismo salėje buvo vienas iš 
trijų brolių Mikalkinų Edvar
das, kurių tėvą Antaną Mi- 
kalkiną 1947 metais nužudė 
Gajauskas. Jiems tada buvo 

tuvos Komunistų u Partijos 
Centro Komitetas pabrėžia, 
kad visą tą laiką žurnalas 
buvo “ištikimas” partijos pa
galbininkas kovoje už Tary
bų valdžią Lietuvoje, už so
cialistinius pertvarkymus, 
auklėjant respublikos darbo 
žmones visanugalinčių mark
sizmo-leninizmo idėjų dvasia.

Lietuvos Kompanijos Cen
tro Komitetas tvirtai tiki, 
kad ‘Komunisto’ žurnalas ir 
ateityje aktyviai ir aistringai 
propaguos komunizmo, so
cialistinio internacionalizmo, 
tarybinio patriotizmo, tautų 
draugystės idealus.”

O dabartinis “Komunisto” 
vyriausias redaktorius Gen- 
rikas Zimanas dienraštyje 
“Tiesa” (bal. 6 d.) pateikia 
išsamų straipsnį “Su partijos 
vėliava” apie žurnalo garbin
gai nueitą ilgą ir nelengvą 
kelią. Zimanas sako:

“Komunisto” kelias atspin
di beveik visą LKP istoriją. 
Daug prisimėme ir dar dau
giau pergyvenome, skaityda
mi įsaką dėl “Komunisto” ap
dovanojimo Darbo raudono
sios vėliavos ordinu.

“Komunisto’’ redakcijos 
dabartinis kolektyvas, būda
mas nuoširdžiai dėkingas 
TSKP Centro Komitetui, o 
taip pat Lietuvos KP Centro 
Komitetui už šį apdovanoji
mą, gerai supranta, kad 
įvertintas ne tik jo darbas. 
Už mūsų pečių stovi kartų 
kartos komunistų, kurie la
bai sunkiomis sąlygomis, 
persekiojami, fiziškai naiki
nami, vis dėlto leido žurnalą. 
Tai buvo kilnaus komunisti
nio idėjiškumo žmonės, juos 
įkvėpė ir vedė į priekį švie
sūs komunizmo idealai, ir 
niekas negalėjo jų palaužti.

Kartu su mumis gauna or
diną Zigmas Angarietis, Vin
cas Kapsukas, Karolis Požė
la, Antanas Sniečkus ir dau
gelis, daugelis kitų, kurie po
grindy skynė Komunistų 
partijos žodžiui, tiesos žo
džiui, Lenino žodžiui kelią į 
maseš.”

nuo penkerių iki dešimties 
metų.

Atlikęs bausmę už šiuos 
nusikaltimus, Gajauskas grį
žo į Kauną, pradėjo dirbti 
elektros šaltkalvių statybo
se. Tačiau kaip išryškėjo 
teismo metu, svarbiausias jo 
užsiėmimas buvo antitarybi
nė veikla. Į ją įtraukti Ga
jauskas bandė savo buvusius 
sėbrus, kurie kažkada buvo 
nuteisti už banditizmą. Val
džios pareigūnai dėl to jį bu
vo įspėję. Gajauskas, nežiū
rint to, ir toliau rinko bei 
platino šmeižtus apie Tarybų 
valdžią bei visuomeninę 
santvarką Tarybų Sąjungo
je.

Reikšmingą vietą jų tarpe 
užėmė buvusių hitlerininkų 
ir nacionalistų ginkluotų gru
puočių dokumentų propaga
vimas. Tie dokumentai ragi
no žudyti žmones, deginti so
dybas, ruošti diversijas. 
Teisme buvo pateikta nema
ža šių banditų veiklos pavyz
džių. Toks, pavyzdžiui, buvo 
Antanas Burbulis. Pirmai
siais hitlerinės okupacijos 
metais jis įstojo į baudžia
mąjį batalioną. Kartu su ki
tais nacionalistais Burbulis' 
dalyvavo šaudant gyventojus 
■IX forte. Vėliau jis žudė Bal
tarusijoje ir kai kuriose Ru
sijos Federacijos vietose.

Teismo salė, kurioje buvo 
daug vilniečių bei kauniečių, 
giliai piktinosi Gajausko 
niekšiška propaganda ir nuo
sprendį sutiko su dideliu pri
tarimu.

IŠ LAIŠKŲ
Gerbiamieji,

Rašau Jums vėl keletu žo
džių. Kaip matote, ant voko 
yra paveikslas Palangos 
vaistinės, įsteigtos 1827 m. 
Pernai iškilmingai buvo at
švęsta jos 750 metų jubilie
jus. Daugelį metų vaistinei 
vadovauja provizorė A. Kša- 
tuckienė. Jos rūpesčiu ren
kami eksponatai, o vaistinėje 
rengiamas farmacijos muzie
jus. Ateityje Palangoje bus 
pastatyta nauja vaistinė, o 
senoji vaistinė bus pavesta 
muziejumi. A. Kšatuckienė 
parašė Palangos vaistinės is
toriją.

Kad jau pradėjau apie isto
rijas, tai reikia paminėti, kad 
sausio 5-18 dienomis Vilniuje 
buvo surengta šeštoji krašto
tyros darbų paroda, kurioje 
eksponuojami 343 geriausi 
respublikoje kraštotyros 
darbai. Didelę vietą parodoje 
užima įmonių, įstaigų bei 
ūkių istorijos. Tarp kitų isto
rijų čia eksponuojama ir ma
no parašyta Kvėdarnos vais
tinės istorija, kurią recen
zentai įvertino labai gerai. 
Gera vyriausios Farmacijos 
Valdybos Šiaulių tarprajoni
nės kontoros trumpa istorija. 
Vertingas darbas yra garbės 
kraštotyrininko Šilaliečio V. 
Statkevičiaus surinkta me
džiaga apie rankines girnas. 
Labai gerai surinkta ir užra
šyta garbės kraštotyrininkės 
kaunietės (kilusios iš Upynos 
Šilalės raj.) M. Cilvinaitės 
“Vestuvių papročiai Kvė
darnos apylinkėje). Puikiai 
surinkta medžiaga apie “Lie
tuvių, latvių ir estų tautinius 
drabužius,’ —autorė M. 
Glemžaitė. Daugiau yra gerų 
darbų, bet visų nesuminėsi.

I šią parodą Šilalės krašto
tyros draugija (sekretorė 
Petkuvienė) suorganizavo 
ekskursiją, kurioje dalyvavo 
be manęs dar Petkuvienė, V. 
Statkevičius, A. Brazauskas 
ir kiti aktyviausi rajono 
kraštotyrininkai. Parodoje 
pamatėme eksponuojant ne 
ne tik savo, bet ir kitų kraš
totyrininkų geriausius dar
bus. Paroda mus praturtino 
žiniomis.

Kęstutis Balčiūnas 
Kvėdarna.
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Politinis kairėjimas vakarų Europoje ir
JAV pastangos jį sulaikyti

I
įdomi politinė situacija su

sidarė Vakarų Europos šaly
se. Beveik visas jas vienokiu 
ar kitokiu laipsniu palietė 
kairėjimo procesas. Neišven
gė šito net tokios fašistinių, 
diktatorinių režimų tvirto
vės, kaip Ispanija, Portugali
ja, Graikija. Italijoje ir Pran
cūzijoje taip sustiprėjo kai
riųjų partijų pozicijos, jog 
jau turi realias prielaidas 
ateiti prie valdžios vairo. 
1974 metais, renkant prezi
dentą, Prancūzijos kairiosios 
partijos gavo daugiau kaip 
49 procentus rinkėjų balsų. 
0 1976 metais vietinių rinki
mų metu—jau 52 procentus. 
Italijoje 1976 metais vykusių 
rinkimų metu kairiosios par
tijos surinko 44 procentus 
balsų. 0 tuo tarpu 30 metų 
šalį valdantį Krikščionių de
mokratų partija—38,7 proc. 
Pusėje Italijos provincijų ir 
visuose stambiausiuose mies
tuose vietinės valdžios orga
nai yra kairiųjų partijų ran
kose.

Lemtinga rinkiminė kova 
praūžė Prancūzijoje. Kovo 
12 ir 19 dienomis čia sekan
čių penkerių metų laikotar
piui buvo renkamas parla
mentas—Nacionalinis susi
rinkimas. Rinkiminė kova 
pagrindinai vyko tarp dviejų 
politinių partijų blokų, nors 
jie kol kas ir neturi bendrų 
rinkiminių programų. Kai
riųjų bloką sudaro socialis
tai, komunistai ir kairieji ra
dikalai. Kitas blokas—tai da
bartinės valdančiosios dau
gumos partijos: susivieniji
mas respublikai ginti (golis- 
tai), respublikonai ir centris
tai.

Kaip pranešinėjo iš Pary
žiaus Franas pres agentūra, 
jau visuomeninės nuomonės 
tyrimą rezultatai rodė, kad 
kairiosios partijos gali išsiko
voti absoliučią vietų daugu
mą Nacionaliniame parla
mente. Rinkimai parodė, kad 
tokiose pragnozėse būta 
daug tiesos.

Kairiųjų jėgų pozicijų stip
rėjimas yra dėsningas reiški
nys. Jį apsprendžia visa eilė 
objektyvių faktorių, kurių 
pagrindiniai yra: ekonomi
niai sunkumai, socialiniai 
konfliktai, pragyvenimo 
smukimas, kapitalo bandy

Molėtų muzikos mokyklos pedagogė D. Steponavičiūtė su 
moksleive D. Putramenkaite pamokos metu.

13,500 Lietuvos vaikų lanko vaikų muzikos mokyklas, 
kurios yra kiekviename rajone centre. Jie mokosi groti 
liaudies instrumentais, lanko fortepijono, akordeono kla
ses, studijuoja muzikos teoriją, susipažįsta su įžymių 
kompozitorių kūryba. G. Svitojaus huotr.

mas taisyti savo reikalus
darbo žmonių sąskaita ir 
pan. Norint išspręsti šias 
problemas būtinos radikalios 
ekonominės-socialinės per
mainos, už kurias pasisako 
vis daugiau gyventojų ir ku
rių siekia kairiosios partijos.

Su šia realia situacija vis 
dažniau priversti skaitytis 
net įtakingi Vakarų buržua
ziniai politikai ir ideologai. 
Antai buvęs JAV valstybės 
sekretoriaus pavaduotojas 
John Bali nurodo, kad “dau
geliui italų komunistai nėra 
suokalbininkai, siekiantys 
įvesti kontrolę vyriausybei, 
d greičiau vienintelė reali al
ternatyva krikščionims de
mokratams ir jų gausiems 
sąjungininkams, kurie įrodė, 
kad jie daugiau negali valdy
ti šalies.”

Deja, dauguma buržuazi
nių politikų ir ideologų kairė
jimo proceso nenori pripažin
ti kaip objektyvaus, dėsnin
go istorinio vystymosi. Juk 
šiaip ar taip, tai reikštų, jog 
pripažįstamas kapitalizmo 
socialinės—ekonominės sis
temos bejėgiškumas. Taigi 
Stengiamasi ne tik iškreipti 
objektyviai susidariusią si
tuaciją, bet griebiamasi įvai
riausių priemonių kairėjimo 
procesui sulaikyti.

Bandoma pasukti kairėji
mo procesą į tradicines so
cialdemokratines vėžes—tai 
labai ryškiai rodo Italijos pa
vyzdys. Čia žūt būt bandoma 
išlaikyti tokią vyriausybę, 
kurioje jokiu būdu nedaly
vautų komunistai. Kad tai 
pesiseka—rodo nesibaigian
čios vyriausybės krizės.

Daromas didžiulis ekono
minis spaudimas. Daugina
ma, jog bus nutraukta eko
nominė pagalba, jeigu į vy
riausybę įeis komunistai. 
Buržuazinėms partijoms, ko
vojančioms prieš komunis
tus, užsienio monopolijos tei
kia visokeriopą pagalbą.

Dabar daug vilčių dedama 
į Bendrosios rinkos vadovau
jantį politinį organą—busi
mąjį “Europos parlamentą.” 
Tikimasi, kad per šį “viršna- 
cionalinį” Bendrosios rinkos 
politinį organą bus galima 

! “teisėtai” kištis į atskirų rin
kos šalių vidaus reikalus, 
“bendromis jėgomis” kovoti 

su nepageidaujamais reiški
niais, konkrečiai, su kairio
siomis partijomis.

Kairėjimo procesas Vakarų 
Europoje didžiulį susirūpini
mą kelia Washingtonui. Juk 
šiaip ar taip įvykių eiga pa
tvirtina, kad visa pokario po
litika, kurią JAV įgyvendino 
Vakarų Europos atžvilgiu, 
nebuvo efektyvi. “Komuniz
mo grėsmės” atitolinti nepa
dėjo nei “maršalo planas,” 
nei “šaltasis karas,” nei eko
nominis bei politinis dikta
tas. Washington© politikai ir 
ideologai tebesuka galvas dėl 
tų pačių problemų, kurias jie 
tikėjosi išspręsti tuojau po II 
pasaulinio karo. Tik dabar 
pasidarė sunkiau jas spręsti. 
Pasikeitė laikai. Subyrėjo 
kolonializmo sistema. Rimtos 
ekonominės bėdos užgriuvo 
kapitalistines šalis. Išaugus 
socializmo sandraugos galiai 
ir įtakai, “šaltąjį karą” pa
keičia taikus sambūvis. Va
karų Europos valstybės pra
deda vis plačiau bendrauti su 
Rytų Europos šalimis. Jos 
nori būti savarankiškesnės ir 
mažiau priklausomos nuo 
JAV. Ir pagaliau Europa turi 
savo “kodeksą”—Baigiamąjį 
aktą, draudžiantį kištis į kitų 
tautų vidaus reikalus.

Ir' vis dėlto Washington© 
politikai dar tebesielgia taip, 
tarytum neįvyko jokių pasi
keitimų. Vis garsiau karto
dami skambius lozungus apie 
žmogaus teises ir laisves ki
tose šalyse, jie atvirai kišasi 
į Vakarų Europos šalių rei
kalus, nurodinėja prancū
zams ir italams, kad jie elg
tųsi ne taip, kaip jie nori, o 
taip, kaip nori Washingto- 
nas. Kai šių metų pradžioje 
JAV prezidentas Jimmy 
Carteris lankėsi Prancūzijo
je, jis atvirai pareiškė, jog 
nepritaria kairiosios vyriau
sybės sudarymui. Socialistus 
jis ragino neatnaujinti dery
bų su komunistais dėl bend
ros programos. Nekalbant 
jau apie kairiuosius, toks el
gesys sukėlė pasipiktinimą 
net buržuazinių politinių vei
kėjų tarpe. Antai žinomas 
Prancūzijos politinis veikėjas 
Kuv de Miųrvilis pareiškė: 
“Mano atmintyje tai pirmas 
toks atvejis, kai Jungtinės 
Valstijos taip atvirai kišasi į 
stambios Europos valstybės 
vidaus reikalus ...”

Kas diktuoja tokį JAV el
gesį? Tai visų pirma monopo
lijų baimė, kad neiškiltų pa
vojus jų pozicijoms Vakarų 
Europoje, kad ten neprasidė
tų pažangios permainos. Tai 
karinio pramoninio komplek
so nerimas, kad neprasidėtų 
NATO erozija, kad neiškiltų 
pavojus karinėms bazėms ir 
kariniams užsakymams, duo
dantiems milžiniškus pelnus. 
Tai politikų ir ideologų susi
rūpinimas, kad nebūtų galu
tinai atmestas kapitalistinio 
ir, konkrečiai, amerikietiško 
gyvenimo “etalonas,” kuris 
šitiek metų buvo siūlomas ir 
jėga brukamas visiems.

Taigi ir bandoma padaryti 
tai, kas neįmanoma—sustab
dyti įvykių eigą, visuomeninį 
vystymąsi. Ant. Orija

Suspenduotas nuo 
pareigų

Bostonas. — Massachu
setts Aukščiausiasis Teismas 
suspendavo Aukštojo (Supe
rior) Teismo pirmininką tei
sėją Bonin. Jam buvo pasiū
lyta savanoriškai rezignuoti, 
bet jis nesutiko. Jis kaltina
mas, kad jo poelgiai nesude
rinami su aukštomis teisėjo 
pareigomis. Dabar jam daro
mi kaltinimai bus ištirti ir 
tada daroma galutina išvada, 
ką su juo daryti: sugražinti į 
pareigas, ar visiškai iš jų 
pašalinti.

LAISVE

Klaipėdos dramos teatre rampos šviesą išvydo K. Donelai
čio poema “Metai.” Dviejų dalių 4 paveikslų dramą poemą 
inscenizavo ir Režisavo M. Karklelis. Spektaklyje dalyvauja 
visa uostamiesčio dramos teatro aktorių trupė.

NUOTRAUKOJE: scena iš dramos poemos “Metai.”
B. Aleknavičiaus nuotrauka

Dėl Tarybų Sąjungos ir 
Kinijos santykių

VL. BURBULIS

Jau ilgą laiką Kinijos vado
vų propagaiidoje girdėti vie
nas ir tas pats įkyrus teigi
nys: “naujas pasaulinis karas 
yra neišvengiamas.” Tur 
būt, mažai šiuo metu Žemės 
planetoje yra valstybių, pa
našių į Kiniją, kur taip atvi
rai būtų ruošiamasi karui, 
kur liaudis raginama “tvir
čiau suveržti diržus, kasti gi
lias tranšėjas.”

Dar 1971 metais Kinija pa
skelbė visam pasauliui “ko
vos prieš dvi supervalsty
bės” koncepciją. Tokiu savo 
žingsniu Pekino lyderiai 
tarptautinėje arenoje ir ypač 
besivystančių šalių tarpe sie
kė įgyti tautų idėjinio pata
rėjo aureolę..

Tačiau tolimesnė KLR va
dovų veiksmų programa visu 
ryškumu parodė, kad Peki
nas atvirai sjįojo į antitarybi
nes pozicijas^ Kinijos Komu
nistų partijos X suvažiavime 
Tarybų Sąjupga ir kitos bro
liškos socializmo šalys buvo 
paskelbtos hpriešu Nr. 1.” 
Neseniai įvykusiuose Kinijos 
Komunistų partijos XI suva
žiavime ir Visos Kinijos liau
dies atstovų, susirinkimo se
sijoje antitarybiniai šūkiai 
skambėjo dar garsiau. “So- 
cialimperializmas” (TSRS, 
aut. pastaba), anot Pekino 
lyderių, yra pats pikčiausias 
ir pavojingiausias tarptauti
nės taikos ir žmonijos prie
šas. JAV imperializmas nuė
jo į antrąjį pląną.

Kaip žinoma, TSKP XXIV 
ir XXV suva?jąvimuose buvo 
patvirtinti principai, kuriais 
remiantis, būtų galima nor
malizuoti, o .vėliau ir page
rinti TSRS ip; Kinijos santy
kius. Visa taį .būtų naudinga 
abiejų tautų Interesams, vi
suotinei taikai ir saugumui. 
Tarybų Sąjunga, vykdydama 
šiuos principus, savo inicia
tyva pateikė^ ųemaža pasiūly
mų: sudaryti; sutartį dėl jė
gos nepanaudojimo, nepuoli
mo sutartį, surengti dviejų 
šalių aukšto lygio atstovų su
sitikimą, atnaujinti ekonomi
nį ir kultūrinį bendradarbia
vimą ir t. t. Vįsas šias TSRS 
iniciatyvas Kinijos atstovai 
atmetė arba, kaip tai dažnai 
būdinga Pekino lyderiams, 
paliko jas be atsakymo.

Tarybų šalis, būdama išti
kima savo internacionalinei 
politikai, siekdama normali
zuoti TSRS ir Kinijos santy
kius, žengė dar vieną geros 
valios žingsnį. Šių metų va
sario 24 dieną TSRS Aukš
čiausiosios Tarybos Prezidiu

mas Visos Kinijos liaudies 
atstovų susirinkimo sesijos 
išvakarėse nusiuntė jo Nuo
latiniam komitetui kreipimą
si. Siame dokumente sako
ma, kad TSRS Aukščiausio
sios Tarybos Prezidiumas 
siūlo abiem šalims paskelbti 
bendrą pareiškimą dėl TSRS 
ir KLR savitarpio santykių 
principų. Tai reiškia, kad ša
lys vystys savo santykius 
taikaus sambūvio pagrindu, 
tvirtai laikysis lygiateisišku
mo, nesikišimo į viena kitos 
vidaus reikalus, nenaudos jė
gos, gerbs teritorinį vienti
sumą ir suverenumą. Pareiš
kime pabrėžiama, kad jeigu 
tokio dokumento paskelbimo 
idėja priimtina Kinijos atsto
vams, tada būtina surengti 
dviejų šalių pakankamai 
aukšto lygio atstovų susitiki
mą dėl priimtino pareiškimo 
teksto suderinimo.

Tačiau KLR vadovybė ir šį 
kartą užėmė neigiamą pozici
ją. Savo atsakyme Pekino 
lyderiai dar kartą iškėlė jau 
daug kartų skelbtas sąlygas, 
kurios visiškai nepriimtinos 
TSRS. Tų sąlygų tikslas— 
toliau vykdyti nedraugišką 
kursą TSRS atžvilgiu.

Pasaulio spauda teigiamai 
įvertino naują Tarybų šalies 
iniciatyvą, Bulgarų “Rabot- 
ničeskoje delo” pažymi, kad 
šiuo savo pasiūlymu TSRS 
dar kartą įrodė, jog ji nuo
sekliai vykdo TSKP XXIV ir 
XXV suvažiavimų nutari
mus, kuriais siekiama page
rinti TSRS ir Kinijos tarpu
savio santykius, tarptautinį 
klimatą. Čekoslovakijos laik
raštis “Rude pravo” pabrė
žia, kad Kinija, atmesdama 
(kelintą kartą!) protingus 
TSRS pasiūlymus, demas
kuoja save kaip “valstybė, 
kuri niekada nebuvo ir, tur 
būt, ilgą laiką nebus tikra 
taikos šalininkė.” Jugoslavų 
“Politika” teigia, jog “niekas 
nebuvo nustebintas tuo, kad 
dar viena tarybinė iniciatyva 
neatnešė teigiamų rezultatų 
dviejų didžiųjų valstybių 
santykiuose.” Laikraštis pa
žymi, kad TSRS nepraranda 
vilčių ateityje normalizuoti 
padėtį abiejų šalių pasienyje. 
Lenkų laikraštis “Glos pra- 
cy” rašo, kad, vadovauda
miesi militaristiniu fanatiz
mu, kinai nuėjo labai toli, ir 
jų šalis tapo viena iš nedau
gelio pasaulyje, kurioje nesi
girdi jokios kritikos, jokio 
protesto prieš masinio žudy
mo ginklo ir ypač neutroni
nės bombos gamybą.

3-IAS PUSLAPIS

TAI, KĄ MATAU IR 
PERGYVENU LIETUVOJE

V. ALSEIKA
Teisė į poilsį

Svarbi piliečio teisė, ku
rios užtikrinimas, garantavi
mas yra Lietuvos respubliko
je Tarybų Sąjungoje žymiai 
platesnis, tobulesnis kaip 
Amerikoje ar kitose Vakarų 
kapitalistinėse šalyse, tai— 
teisė į poilsį. Gal būt, skaity
tojas manęs paklaus: na juk 
mes gauname metines atos
togas, vakacijas, važinėjame 
po plačią JAV šalį, pasiekia
me ir Floridą, Kaliforniją ar 
Colorado kalnus. Tik lipk į 
lėktuvą, į savo car’ą ir . . . 
turėk pinigų sumokėti už tą 
“tikėtą” lėktuvui ar už gazo
liną visai kelionei.

Sutinku, kad JAV pilietis 
daug važinėja, stengiasi savo 
metines ar kitokias atostogas 
praleisti įdomiai, įvairiai ir 
. . . kiek galima pigiau. Tai 
daryti verčia jau keli metai 
įsisiūbavusi ta nelemtoji in
fliacija, be to žymiai pabran- 
gę mokėjimai už gazoliną, 
taip pat pabrangę ir keliavi
mai lėktuvais.

Bet nesutinku, kad Ameri
kos pilietis turi tą teisę už
tikrintą tiek, kiek ją garan
tuoja pernai priimtoji TSRS 
Konstitucija (tiesa, tas užtik
rinimas buvo ir ankstybesnė- 
se konstitucijose).

Taigi 41-me straipsnyje 
yra pažymėta, kad TSRS, 
taigi ir Lietuvos piliečiams tą 
teisę į poilsį “užtikrina ne 
ilgesnės kaip 41 valandos 
darbo savaitės įvedimas dar
bininkams ir tarnautojams, 
sutrumpinta darbo diena kai 
kurioms profesijoms bei ga
mybos sritims, sumažinta 
naktinio darbo trukmė, kas
metinės apmokomos atosto
gos, poilsio dienų suteikimas 
kiekvieną savaitę, taip pat 
kultūros-švietimo ir sveika
tingumo įstaigų tinklo plėti
mas, masinio sporto, kūno 
kultūros ir turizmo vysty
mas, palankių galimybių 
poilsiui gyvenamojoje vietoje 
ir kitų sąlygų racionaliai pa
naudoti laisvalaikį sudary
mas.”

Gerai žinau, kad toji svarbi 
teisė į poilsį Amerikoje ir 
kitur vakaruose turi nemaža, 
kaip sakoma, silpnų vietų. Ir 
kai gyvenu jau daugiau pen
kerių metų tėvynėje, taip 
pat įsitikinau, kad toji teisė 
čia, Lietuvoje, turi žymiai 
daugiau privalumų ir teigia
mų pusių, kurių vakariečiai 
—darbininkai ar tarnautojai 
—galėtų ir pavydėti.

41 valandos savaitė . . . 
Tarybų Sąjungoje darbinin
kas ar tarnautojas dirba tiek 
valandų ir net mažiau. Bet 
štai gerai prisimenu, kai 
JAV pašto nelengvoje tarny
boje (įvairaus svorio maišų, 
paketų, dėžių pakrovimas į 
konvejerius) aš pats per sa
vaitę esu dirbęs po 72 ir 
daugiau valandų. Tiesa, da
bar tokių atvejų pasitaiko 
gal mažiau, tačiau nėra nie
kam paslaptis, kad atrasime 
ne vieną fabriko arba įmonės 
savininką Amerikoje, kuris 
darbininkams įsako dirbti ne 
41 ar 48, bet daugiau valan
dų per savaitę. Mat, savinin
kams reikalingas vis didesnis 
pelnas . . . Tarybų Sąjungo
je, kaip pastebėjau, griežtai 
žiūrima, kad kai kurių profe
sijų (pvz. pavojingų sveika
tai ar su didesne rizika su
sirgti) atstovams leidžiama 
dirbti mažesnį valandų skai
čių.

Lietuvoje visiškai įprasta 
dirbantiems turėti dvi lais
vas dienas, paprastai—šešta
dienį ir sekmadienį. Kasme
tinės atostogos—apmokomos 
pilnai.

Bet štai čia atsiranda di
džiulis skirtumas tarp Lietu
vos žmonių ir JAV piliečių 
atostogų, tiksliau joms reika

lingų išlaidų. Taip, Amerikos 
piliečiai stengiasi keliauti 
atostogų metu (o kiek daug 
pasilieka savo namuose . . .), 
bet tas poilsis reiškia vieną 
ne visai malonų dalyką—rei
kės gerokai ištuštinti savo 
piniginę, gal bėgti į banką, 
gal skolintis iš kitų.

Gi Lietuvoje padėtis tų iš
laidų poilsiui atžvilgiu net la
bai skiriasi nuo Amerikos, 
Kanados ir kitų šalių. Pilietis 
Lietuvoje ne tik gauna atly
ginimą savo atostogų-poilsio 
metu, bet priklausydamas 
profesinei sąjungai, jis gauna 
vadinama “kelialapį” (tas žo
dis mažai suprantamas Vaka
rų piliečiams, bet visiškai sa
vas Tarybų Sąjungoje). Ką 
jis reiškia? O gi darbininkas, 
tarnautojas gali pats pasi
rinkti, arba jam pasiūloma 
vykti į tą ar kitą kurortą, 
vasarvietę, ne tik Lietuvoje, 
bet ir visos plačios. Tarybų 
Sąjungos ribose ... Ne tas 
dirbantys, bet profesinė są
junga sumoka apie pusę ar 
net daugiau viso buvimo sa
natorijoje, poilsio namuose, 
išlaidų. Čia įeina butas, 
maistas ir gydymas, jei jis 
reikalingas. Taigi dirbanty
sis gali apie mėnesį išbūti 
pvz. Druskininkų kurorte ir 
sumokėti, išverčiant į dole
rius, gal 30-40 dolerių sumą. 
O jei dirbantysis buvo Vil
niuje ar kitur gydomas ligo
ninėje, tai jis dviem savai
tėms galės vykti pasitaisyti 
vėl į žinomą gerą kurortą ir 
... tai nieko jam nekainuos.

Visai neseniai sužinojau, 
kad sudaromos grupės pensi
ninkų ar dirbančiųjų, kurie 
gauna puikias sąlygas keliau
ji kelioms dienoms į tolimus 
^miestus, ten gyventi geruose 
viešbučiuose, maitintis, susi
pažinti su miestu ir tai jiems 
kaštuoja, na gal 10 dol. už 
penkias dienas. O juk lėktu
vas nugabena net į miestą, 
kuris gal už 1,000 mylių nuo 
Vilniaus.

Atvirai pasakysiu, mane 
stebino ir vis stebina tas val
stybės rūpestis, pilnutinai 
įgyvendinti piliečio teisę į 
poilsį. Konstitucijos žodžiai 
apie tas sąlygas nėra tušti 
žodžiai.

Juk iš tikrųjų labai plečia
mas sveikatingumo, poilsio 
namų tinklas. Aš pats pernai 
lankiausi Druskininkų, Pa
langos kurortuose. Abiejuo
se įpusėtos stambaus masto 
sanatorijų, poilsio namų sta
tybos. Kai kurie didžiuliai 
namai skiriami tik žemdir
biams. Ir kas metai tų staty
bų daugiau ir daugiau.

Smarki 
Lietuvos 

dukra

TSRS trečiosiose moterų 
tarptautinėse šaškių pirme
nybėse nugalėtoja tapo WU 
ketvirto kurso studentė Ro
ma Vitkauskaitė.

J. Šeiniaus nuotrauka
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Dr. Jonas Šliūpas,
lietuvių liaudies švietėjas

m.

Pernai Vilniuje buvo išleis
ti dr. Jono Šliūpo “Rinktiniai 
Raštai,”—610 puslapių kny
ga. Ši knyga tuo svarbi, kad 
ten dr. J. Šliūpo žodžiais 
išryškėja žymi dalis Ameri
kos lietuvių istorijos. Tai bu
vo sunkūs kultūrinių sutemų 
laikai lietuvių beraščių'ir ma
žaraščių išeivijoje.

Dr. Jonas Šliūpas buvo 
įžymus XIX amž. pabaigos ir 
XX amž. pradžios liberalinis 
lietuvių visuomenės veikė
jas, palikęs žymius pėdsakus 
kaip apšvietos puoselėtojas 
ir laisvamaniškos minties 
skleidėjas. Jis liko lyg kokia 
legendarinė asmenybė. Juk 
tie lietuviai, kurie kritiškai 
išsireiškė apie religijų ir ku
nigų sūdžius mulkinimo dar
belius, buvo vadinami Šliup- 
tarniais. O dr. Algirdas Mar- 
geris surinkęs gausių me
džiagų apie laisvamanių su 
religininkais konfliktus, pa
rašė didelį romaną—“Šliūp- 
tarniai.”

Jonas Šliūpas baigęs 1980 
Mintaujos gimnazijų,

Maskvos universitete. Po 
metų persikėle į Peterburgo 
universitetų studijuoti gam
tos mokslus. Palaikė ryšius 
su rusų narodnikais-liaudi- 
ninkais. Už aktyvų dalyvavi
mų studentų sukeltose anti
carinėse riaušėse, jis 1883 m. 
buvo iš universiteto pašalin
tas, be teisės įstoti į bent 
kokių kitų aukštųjų mokyklų 
Rusijoje. Tokiai beteisei pa
dėčiai esant, tais pačiais me
tais išvyksta į Šveicarijų, o 
iš ten neilgai trukus persike
lia į Rytų Prūsijų. Čia nekurį 
laikų redaguoja pirmųjį lietu
vių liberalinį žurnalų “Auš
ra,” prie kurio įkūrimo buvo 
aktyviai prisidėjęs. Kilus pa
vojui būti Prūsijos valdžios 
suimtam J. Šliūpas 1884 m. 
emigravo į JAV, kur išgyvew- 
no virš 30 metų.

Dar redaguodamas “Auš
rų” Šliūpas patyrė kunigų 
įžūlumų prieš bent kokių li- 
berališkesnę mintį ir pradėjo 
formuotis jo laisvamaniška 
pasaulėžiūra. Apie tų laikų 
“Aušra” buvo kontrabandos 
keliais nešama ir paslapčia 
Lietuvoje platinama J. Šliū
pas (306 p.) rašo: “Koll dar 
kunigai nedraudė, buvo šiaip 
taip. Bet ilgai netrukus* kai 
kurie kunigai ėmė “Aušrų” 
keikti kaip bedieviškų, atkal
binėjo liaudį nuo jos skaity
mo, atiminėjo iš rankų ar net 
grasino įskųsti valdžiai.’]

Kaip matome, tuo laiku 
kunigai mojosi užgesinti lie
tuvių tautos atgimimo Auš
ros spindulėlį.

J. Šliūpas atvykęs į JAV,
< organizavo perijodinės lietu

vių spaudos leidimų. Tai bu-
/ bo labai sunkus darbas, rei-

< kėjo daug ryžto ir pastangų, 
? gauti materialę paramų, nes 
t daug lietuvių nemokėjo arba 
■ mažai mokėjo skaityti. Visgi

J. Šliūpas dėjo pastangas 
: juos apšviesti, skiepyti kultū

rinę kibirkštėlę. Jo iniciaty- 
: va buvo leidžiami lietuviški 

laikraščiai: “Unija” (1884),

“Lietuviškas Balsas” (1885- 
89), “Apšvieta” (1892-93), 
“Naujoji Gadynė“ (1894), 
“Laisvoji Mintis“ (1910- 
1915). Iš tiek daug bandymų 
leisti lietuviškus laikraščius 
suprantama, kaip sunku bu
vo juos išlaikyti. Kaip Šliū
pas sako, kartais tekdavo 
trūkumą leidimo išlaidų pa
dengti iš žmonos uždarbio.

J. Šliūpas JAV yra atlikęs 
didelį lietuvių švietimo dar
bų. Jis ne tik leido ir redaga
vo laikraščius, skaitė paskai
tas, organizavo įvairius susi
rinkimus, bet ir steigė masi
nes lietuvių draugijas, kaip 
tai Amerikos Lietuvių Susi
vienijimų, ir kitas.

Kadaise Karolis Vairas- 
Račkauskas rašė savo atsimi
nimuose apie J. Šliūpų. Nors 
jis, sako, neapkentė kunigų, 
bet jam rūpėjo lietuvių tauti
nis likimas, tai jis ragino lie
tuvius katalikus atsiskirti 
nuo lenkų parapijų ir steigti 
lietuviškas parapijas. Mat, 
jam buvo gaila matyti lietu
vius einančius į lenkų bažny
čias, tautiniai žūstančius. 
Tuo laiku daugumoje lietu
viai buvo gana primityvūs, 
religiniai fanatikai.

J. Šliūpas savo atsimini
muose pasakoja, kaip kada 
jis leido “Lietuviškų balsų” 
savaitgaliais, daug lietuvių 
ateidavo į leidyklų, ne tiek 
domėjosi laikraščiu, bet no
rėjo sužinoti apie kunigus ir 
parapijos reikalus. Štai kų 
Šliūpas rašo (352 p.) apie 
kunigo atvykimų:

“Galiaus rudenį atvežė 
daiktus kun. Varnagirio iš 
Independence, Wis.; tai jau 
buvo ženklu, kad veikiai pri
bus ir pats kunigas. Vos iš
girdo žmonės, tuojau krūvo
mis vertėsi pamatyti, pačiu
pinėti ir pamastyti nors ku
nigo daiktus. Ir džiaugsmas, 
buvo didelis, kad anava—bus 
kunigas. Savaitę vėliau atka
ko pas mane ir kunigas. Ma
no pirmas įspūdis buvo blo
gas. Vos gryčion įėjęs ir pa
sisveikinęs, sėdo už stalelio 
ir tarė: “Ar daug čion yra 
lietuvių ir kiek jie turi pini
gų? Aišku buvo, kur kunigo 
mintys buvo linkusios. Biznis 
pirma visko rūpėjo, o ne mū
sų tautiškas darbas. Iš kitos 
pusės, kunigas išrodė lyg ne
normalus žmogus, kas vėliau 
patvirtino jo palinkimu į spi
ritizmų, bijojimu vaidinimo- 
si, tikėjimu dvasių pasireiš
kimais, etc. O žmonės kunigų 
pamatę, stačiai dūkti ėmė! 
Gryčioje pas mane suklupo, 
skvernus ir rankas bučiavo ir 
nebežinojo kaip reikia 
džiaugtes.”

O Šliūpas sako, kad jis 
džiaugėsi, kad kunigui pa
samdę butų antram aukšte, 
kur Butkauskas karčemėlę 
skiepe laikė. Ten kunigas ap
sigyveno.

Iš šios telpančios citatos 
lengvai galime spręsti koks 
sunkus buvo apšvietos dar
bas tokių žmonių tarpe.

Pradėjo atsirasti ir religi
niai prasiblaivusių žmonių,

kurie kviesdavo Šliupu skai
tyti paskaitas. Šliūpas pa
skaitose aiškino gamtos 
mokslų. Tas kunigams labai 
nepatiko. Kartais tekdavo 
skaityti paskaitų su policijos 
apsauga, kad kunigų užsiun- 
dinti fanatikai nesumuštų.

1900 m. J. Šliūpo iniciaty
vos buvo suorganizuota Lie
tuvių Laisvamanių Sųjunga. 
Nors laikui bėgant šios orga
nizacijos vardas keitėsi, bet 
ji išsilaikė iki Antro Pasauli
nio karo išvakarių. Paskuti
nis Laisvamanių Etinės Kul
tūros Draugijos pirmininkas 
iki mirties buvo Dr. Andrius 
Graičiūnas, Chicagoje.

J. Šliūpas neigdamas virš- 
gamtinę jėgų, aiškindamas 
gamtos mokslo paslaptis, 
propaguodamas laisvamany- 
bę-ateizmą, daug kam atida
rė akis, žmonės padėjo nusi
kratyti religinius burtus ir 
eiti pažangios kultūros keliu. 
Vėliau daug kas tapo pažan
giųjų organizacijų veikėjais.

J. Šliūpas pastebėjo, kad 
vien tik iš laikraščių leidimo 
sunku pakenčiamų gyvenimų 
sukurti. Kiek turėdamas sa
vų ir vėliau su skolintais pi
nigais, lankė Maryland uni
versitetų, medicinos fakulte
tų. 1891 m. baigė mokslą ir 
gavo medicinos gydytojo dip
lomų. Norėdami jį apžmeižti, 
kunigai parašė į laikraštį, 
kad Šliūpas nusipirko gydy
tojo diplomų. Šmeižtas liko 
šmeižtu—nieko nepakenkė. 
Įsigijęs gydytojo profesijų, 
jau geriau ekonominiai atsi
stojo ant kojų ir vėliau dar 
leido laikraštį “Laisvoji Min
tis.”

1919 m. J. Šliupas grįžo į 
Lietuvų. Tačiau, matyti, jam 
klerikalų viešpatavimas val
džioje nepatiko. 1920 vėl grį
žo į JAV. Bet kaž kodėl čia 
jis neberimo, po metų galuti
nai nuvyko į Lietuvų gyven
ti. Gavęs darbų Biržų ir vė
liau Šiaulių gimnazijoje, dės
tė higieną, prancūzų ir anglų 
kalbą, literatūros istoriją. 
Moksleivių buvo mėgiamas, 
bet klero neapkenčiamas, 
kaip žinomas laisvamanis.

Šliūpui išvykus į Karaliau
čių gydytis, gimnazijos kape
li jonas kun. Mažonavičius 
paraše prieš Šliūpą švietimo 
ministerijai skundą. Kada 
Šliupas sugrįžo į gimnaziją 
mokytojauti, Gimnazijos di
rektorius Šliogeris pakišo 
švietimo ministro p. Bistro 
parėdymą, kad turįs “nekliu
dyti bažnyčios, kunigų ir re
ligijos, jei nori mokytojauti.” 
Negalėdamas su tuo sutikti, 
pats pasitraukė.

Tolesnis dr. J. Šliūpo kul
tūrinis darbas Lietuvoje bu
vo klerikalų ir fašistų pančio- 
jamas. Štai 1929 m. Šliūpas 
savo lėšomis išleido knygutę 
“Tikri ir netikri šventieji.” 
Vos išplatinus 250 egz., fa
šistinė valdžia leidinį sukon- 
fiskavo. Teisme buvo iškelta 
byla būk tai, kad jis įžeidęs 
dievą ir šventuosius. Dėl tos 
knygutės konfiskavimo Šliū
pas turėjo 2,500 litų nuosto
lių.

Toks šio kultūringo žmo
gaus traktavimas privedė 
prie nusivylimo esama vi
daus santvarkas, kad net

Sveikinimai “Laisvės” suvažiavimui
Siunčiame $20 pasveikinti “Laisvės” šėrininkų suvažiavi

mą. Linkime sėkmingo suvažiavimo ir geros sveikatos 
laikraščio darbuotojams.

A. E. Morkevičiai
Lava], Que., Canada

* * *
V. Preikšą, Delavan, Wis., sveikina suvažiavimą su $15.

* * *
Gerb. Draugai:

Sveikiname “Laisvės” Bendrovės suvažiavimą ir linkime 
dar daug metų gyvuoti ir šviesti žmoniją, taip kaip iki šiol.

Siunčiame su pasveikinimu:
LLD 198 kp., Oakland, Cal...........$50.
Ignacio Kamarauskas.....................10.
A. ir V. Taraškai .......................... 10.

Viso......... $70.
* * *

Gerb. Draugai ir Draugės
“Laisvės” Kooperatyvo dalininkai,

Aš linkiu jums geriausios sėkmės išdirbti planus, kad 
“Laisvė” galėtų dar ilgai nešti mums teisingas žinias iš viso 
pasaulio, ypatingai iš mūsų gimtinės Lietuvos. Nors su 
maža $30 auka prisidedu dėl palaikymo laikraščio.

Su geriausiais linkėjimais visiems dalyviams, “Laisvės” 
štabui, skaitytojams ir rėmėjams.

M. Stakovas
Windsor, Ont., Canada

* * *
Sveikinu “Laisvės” Bendrovės dalininkų suvažiavimą ir 

linkiu visiems geros sėkmės apšvietos darbe. Lai gyvuoja 
“Laisvėj” daug, daug metų! Siunčiu auką $10.

J. K. Mažukna
Pittsburgh, Pa.

* * *
Gerbiamieji,

Sveikiname “Laisvės” suvažiavimų ir linkime geros sėk
mės. Siunčiame $10.

A. N. Iešmantai
Lauderdale Lakes, Fla.

* * *
Cambridge Lietuvių Klubo bankete, balandžio 9 d., 

suėjau kelis LLD Bostono kuopos narius, kurie išreiškė 
norų pasveikinti “Laisvės” dalininkų suvažiavimų su auka. 
Mes visi trokštame, kad “Laisvė” dar ilgai gyvuotų.
Aukoja:

E. Repšienė............................ $20.
P. Žukauskienė....... .................16.
G. V. Kvietkai......... .................10.
L. Plutienė .................................. 5.
B. Kiarsis....................................5.
Olga ir Frank Graham............... 5.

Viso....$61.
E. Repšienė

Dorchester, Mass.
* * *

Per P. Alekna floridiečiai sveikina:
Lilija Novak. .. ......................................$20.
Frank Kontenis, St. Petersburg............10.
John Walins, Anna Maria ....................... 10.
Walter ir Mylda Žukas, Gulfport...........10.
Antosė Sholūnas, St. Petersburg............5.
Alma Bruwer, St. Petersburg....... .  .5.

Viso ... .$60.A * * *
Siunčiu “Laisvės” dalininkų suvažiavimui sveikinimų su 

$15. Linkiu gerų tarimų ir geros sėkmės.
z* Walteris Dorinąs

San Diego, Cal.
* * *

Sveikiname ‘‘Laisvės” Bendrovės dalininkų suvažiavimų 
su $25. Linkime sėkmės tarimuose, kad “Laisvė” ilgai mus 
lankytų.

t J. J. ir M. Daujotai
Benld, III.

Sveikinimai “Laisvės”
suvažiavimui iš Chicago

Gerbiami “Laisvės” dalininkai:
Džiugu, kad vis susirenkate aptarti “Laisvės” reikalus. 

Linkiu karštai, kad Jūsų suvažiavimas būtų sėkmingas 
tarimais dėl laikraščio ateities!

Siunčiu $377.00, sveikinimais $313, ir 5 prenumeratos 
$64.00.

Aukojo:
Mary Dementis (buvusi čikagietė, gyv. Californijoje)$50.00
Baltrus Kirstukas....................... 28.00
Antonette Gerdus ir U. Gverždienė............................25.00
A. Andryauskas (Tony Boy)......................................... 20.00
Mike Senko.................................... .......................... 20.00
Jonas Pateckas...................................................... .  . .20.00
Vytas Pajaujis...............................................................15.00
LLD 19 kuopa...............................................................10.00
Emilija Pažarskienė .............................. 10.00
Mary Grager...................................................... .10.00
J. Mažeika....................  10.00
Marthe Plauskienė....................................................... 10.00
Albertina Jakienė....... ..................................................10.00
P. J. K. Stalioraičiai...................   10.00
Minnie Kancere.............................   10.00
Nellie De Schaaf.................... 10.00
Leo. Markiewicz......................................... ................. 5.00
Adolfas Kaukas................................................................ .. • 5.00
E. K. Damalakai . ............   5.00
Pranas Vaitkus....... ?.........;................................... . • ■ 5.00
Stasys Zolpis............ .;................................................. 5.00
Martha Marquardt .......................................................  5.00
Chas. Sisevičius ......................................   5.00
Juozas Balčaitis....................................................... • . 5.00
Antanas Litvinas ........................................................  3.00
Julia Marazienė ............................................................. 2.00

Viso.......................$313.00

LIETUVOS ŽEMDIRBIAI SVARSTO NAUJOSIOS 
KONSTITUCIJOS PROJEKTĄ

Kaišiadorių Paukštyno cechuose vyksta susirinkimai, 
pokalbiai apie naujosios Lietuvos TSR Konstitucijos pro
jektą. , į .

NUOTRAUKOJE: broilerių cecho viršininkas K. Morkū
nas supažindina bendradarbius su Lietuvos TSR Konstitu
cijos projektu. I. Dzūko nuotr.
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prašęs duoti jam bent kokį 
darbą užsienyje Lietuvos 
ambasadoje. Bet užsienio mi
nistras jam pabrėžė”: o ką 
pasakys kunigai?”

Per buržuazijos valdymo 
metus Lietuvoje kunigai-kle- 
rikalai turėjo tokę įtekmę, 
kad net ministrai jų bijojo. 
Dabar jie ten verkšlena, kad 
jiems politikuoti buvo spar
nai apkarpyti.

Dabar Lietuvoje virš 4,000 
Žinijos draugijos narių—vy
rai ir moterys skaito moksli
nes ateistines'-laisvamaniš- 
kas paskaitas mūsų ten gy
venantiems tautiečiams. Dr. 
J. Šliūpas pasitraukęs į Va
karus, 1944 m. lapkričio 6 d. 
amerikiečių lėktuvų ant
skrydžio metu žuvo Berlyne.

Algis Skaidru

DETROIT, MICHIGAN
SVEIKINIMAI “LAISVĖS” ŠĖRININKŲ 
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Alex Waidžiulis, mirusio detroitiečio palikimas— 
pridavė jo apiekūnai Alfons Rye, Kestutis 
Garelis ir Al Stacey............... $500.00

Teofilė Masys ir Stefanija . ......................................... 200.00
Jim ir Helen Umaras.................................................. 150.00
Pranas ir Elzbieta Jočionis....................  60.00
Vincas Kirvela, ............................................................ .50.00
Detroito Moterų Pažangos Kliubas..............................25.00
Frank Ulinskas.......................   .20.00
Jonas ir Adele Klimavičius.......................................... 20.00
Anna Daukus ...............................................................20.00
Mike ir Pat Stunskas....................................................15.00
Servit ir Ruth Gugas....................................................10.00
Elizabeth Ulinskas .................. 10.00
Anna Dočkus . ............... . ........... ................10.00
George ir Sophie Nausėda............................. 10.00
Frank Nakas .. .............................................................. 10.00
Peter ir Martha Janulis.........      10.00
George Kuodis, Windsor, Ontario, Kanada............  . .10.00
Walter Savickas, Windsor, Ontario, Kanada . ..........10.00
Jim Morkūnas, Windsor, Ontario, Kanada ......... 10.00 
Jack Užunaris, Windsor, Ontario, Kanada................ .10.00
Sam Kunsaitis, Windsor, Ontario, Kanada......... ......... 5.00
Stanley Baltulis, Windsor, Ontario, Kanada ..................5.00
Juozas Rubb, Windsor, Ontario, Kanada. . ................... 5.00
Julia Svirplys* Windsor, Ontario, Kanada.. ................5.00
Anna Yakštys .......................................    .5.00
Tony Vasaris .................   5.00
George Janonis .. ...........................      .5.00
Albinas Bubnelis .. . ...................................... ...... ■ .5.00

Viso Pasveikinimų—Aukų .. . . .$1200.00
Prenumeratoms ........... ’...............  34.00

Sveikinimai per suvažiavima:
Detroit, Mich., per S. Masytę................................$1200.00
Chicago, Ill., per M. Grager.............. ..................... .• .313.00
Anna Quater, New York City..................................... 100.00
A. ir I. Bimbai, Richmond Hill, N. Y......................... IOC1..00
Lietuvių Namo Bendrovė, Ozone Park, N. Y............ 100^00
Aido Choras. Ozone Park, N.Y........................... 100 .GO.
Walteris ir Bronė Keršuliai, Brooklyn. N. Y.   50.00 
Amelia ir Walter Yuskovic, Stamford, Conn.............. 50.00
Pranas Varaška, Brooklyn, N. Y.................................. 35.00
E. N. Jeskevičiūtė, Whitestone, N. Y..........................35.00
F. Klaston, Huntington, N. Y..................................   . .25.00
LDS 1 kp., Ozone Park, N. Y....................................... 25.00
Jonas Siurba, Ozone Park, N. Y. ................................ 25.00
Ieva Mizarienė, Jackson Heights, N. Y.................   . . .25.00
O. Babarskienė, Richmond Hill, N. Y........ .................. 20.00
A. Yakstis, Richmond Hill, N. Y. ................................20.00
George Wareson, Brooklyn, N. Y..............'..............   .20.00
Karl Bender, Richmond Hill, N. Y................................20.00
A. Bel, Brooklyn, N. Y. .. . ....................................... 20.00
LDS 13 kp., Ozone Park, N. Y..................................... 15.00
Nellie ir Edmund Shumbris, Bayside, N. Y..................15.00
Jonas Grybas, Richmond Hill, N.Y..............................10.00
K. Petrikienė, Rocky Point, N. Y. ..............................10.00
A. Petrick, Miller Place, N. Y........................ 10.00
B. ir N. Skublickai, Richmond Hill, N. Y......................10.00
J. M. Kupčinskai, Great Neck, N. Y........................   .10.00
M. Hacinkevičius, Great Neck, N. Y.......................... 10.00
Amelia Liepienė, Woodhaven, N. Y............................. 10.00
A. J., Brooklyn, N. Y.............. .....................................10.00
B. Bready, Park Ridge, N. J.............................. 10.00
J. Lazauskienė, Ozone Park, N.Y. .............................10.00
F. Maželienė, Brooklyn, N. Y....................................... 10.00
M. Šukaitienė, Woodhaven, N.Y...........................  10.00
Anna Jamison, Livingston, N.J. ..................  10.00
A. Čepulienė, Brooklyn, N. Y....................................... 10.00
Bronė Ostapuk, Newark, N.J................. . . 10.00
Felix ir Adele Lupsevich, Newark, N.J......... .  10.00
Konstancija Rušinskienė, Brooklyn, N. Y................... 10.00
Draugė iš Brooklyn, N.Y............................................ 10.00
Bill Malin, Brooklyn, N. Y................................  5.00
Anna Jones, Brooklyn, N. Y. . . ................................. 5.00
M. Adams, Great Neck, N. Y...............................  5.00

* * *
Širdingai dėkojame.

ADMINISTRACIJA

SANTA CLARA, CAL.

Mirus

Jonui Ginaičiui
Reiškiame gilių užuojautų jo žmonai Mary, duk

rai Louise, žentui Robert Langinen ir anūkiai 
Loria; taipgi visiems artimiesiems ir draugams.

LDS 58 KUOPOS VALDYBA ir NARIAI 
San Francisco, California

SANTA CLARA, CAL.

Mirus

Jonui Ginaičiui
Reiškiame gilią užuojautą jo žmonai Mary, duk

rai Louise, žentui Robert Langinen ir anūkiai 
Lorian. Nuoširdžiai užjaučiame liūdinčius artimuo
sius.

LLD 153 KUOPOS VALDYBA ir NARIAI
San Francisco, California

$1234.00
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KANADOS ŽINIOS
Lietuvių etnografiniai ansambliai OAKLAND, CAL.

Iš KLLD CK raštinės
AUKOS APS VIETOS 
FONDUI

Montrealo kuopos nariai 
sykiu su duoklėmis per drau
gą L. Kisielį atsiuntė aukų 
apšvietos fondui sekančiai:

J. Čičinskas $7.00, M. Gu
das, B. Kvietinskas, J. Kui- 
ca, A. Sadauskas, J. Paras, 
Marytė. B. Šalčiūnas ir J. 
Wolf po $2.00. P. Bendžaitis, 
E. Juraitienė, A. Keršys, ir 
E v. Vilkis po $1.00.

Visiems aukojusiems šir
dingas ačiū.

J. YLA 
KLLD CK Sekret.

Torontiečių kronika
GRAŽUS PARENGIMAS

Kovo 11 dieną Toronto 
Lietuvių Moterų Klubas tu
rėjo banketą, skirtą paminėti 
Tarptautinę Moters Dieną. 
Buvo nemažai žmonių, kurie 
buvo skaniai pavaišinti drau
gių moterų pagamintais val
giais. Buvo užsigėrimų, mu
zika šokiams.

Balandžio 5 klubas turėjo 
susirinkimą, kuriame paaiš
kėjo, kad klubas parėmė tai
kos judėjimą aukomis.

♦ * *
LLD SUSIRINKIMAS

Kovo 23 buvo Lietuvių Li
teratūros Draugijos Toronto 
kuopos susirinkimas, kuria
me kuopos] pirmininkas J. 
Žukauskas išdavė puikų ra
portą iš taikos judėjimo Ka
nadoje.

Buvo nutarta dar surengti 
filmų rodymą. Palikta valdy
ba pasirūpinti.

Finansų raštininkas T. 
Rimdžius pranešė, kad nariai 
mokasi duokles gerai.

* ♦ *

SŪNŲ IR DUKTERŲ 
KLUBO VEIKLA

Toronto Lietuvių Sūnų ir 
Dukterų Klubas turėjo du 
sėkmingus susirinkimus. Jau 
virš 100 narių atsiėmė narys
tės certifikatus. Apie 50 už
simokėjo narinius mokesčius, 
kuriuos nutarė metinis susi
rinkimas. Kiekvienas narys 
turi mokėti narinių mokesčių 
$5.00 į metus.

Balandžio 29 dieną klubas 
dar turės savo banketą.

Prie klubo veikiantis New 
Horizons Programs komite
tas taipgi vykdo savo pro
gramą.

* * *
NELAIMĖ

Draugė A. Gudžiauskienė 
susižeidė koją taip, kad rei
kėjo dėti į gipsą. Reporteris 
linki jai greitai susveikti.

* * *
PERDAVĖ LINKĖJIMUS

Juozas Šinkūnas, Sūnų ir 
Dukterų Draugijos Centro 
Komiteto pirmininkas, kur 
viešėjo Floridoj, perdavė to- 
rontiečiams floridiečių linkė
jimus.

Jis pasakojo, kaip gražiai 
floridiečiai veikia, nežiūrint 
to, kad jie amžiumi nėra jau
ni. Net ir chorą turi. Rengia 

ŽURNALO “MOKSLAS IR GYVENIMAS“ 1977 METŲ PREMIJŲ LAUREATAI

vakarienes kas savaitę.
Tik vienu dalyku jis nusi

skundė: nei sykio netekę iš
simaudyti, nes ir ten oras 
buvęs pusėtinai šaltas. Rep.

Montrealo kronika
K. Keršiene turėjo antrą 

operaciją R. Viktorijos ligo
ninėje.

A. Keršys serga R. Vikto
rijos ligoninėje.
SULAUKĖ PRO ANŪKĖS

Visiems gerai pažįstama V. 
Zavišiene susilaukė gražios 
ir sveikos proanūkėlės, o E. 
S. Vilimai anūkės. Tėveliai, 
tėvukai ir grandma yra labai 
patenkinti.

Gražiai augti.
IŠVYKO—ATVYKO

J. N. Narusevičiai, T. A. 
Kreivei, su šeimomis buvo 
išvykę j Detroitą j giminaičių 
vestuves, kur gražiai laiką 
praleido.

Biru ta Jurkštienė, iš T. 
Lietuvos, Vilniaus atvyko 
aplankyti tėvelį J. Krikščio- 
kaitį ant kiek laiko, vėliau 
važiuos į Chicagą dar pasi
svečiuoti pas gimines.

Laimingos viešnagės.
LIŪDNOS ŽINIOS

N. Venskaitienė gavo liūd
ną žinia iš T. Lietuvos, kad 
ten mirė jos mylima jaunes
nė sesutė Birutė.

F. Vilimas ir jo žmona, 
buvę montrealiečiai, dabar 
gyvena JAV, turėjo didelę 
automašinos nelaimę. Žmona 
mirė, o Frank sužeistas. Bro
lis Stasys buvo nuvykęs i 
laidotuves. Gili užuojauta ar- 
timiesiams.
MIRĖ

Kovo 26 d. staigiai mirė 
Jonas Macelis, 75 m. Paliko 
nuliūdime žmoną Zosę, duk; 
rą July, brolį Adomą. Buvęs 
Sūnų ir Dukterų Draugijos 
narys.

Balandžio 1 d. sunkios li
gos iškankinta, mirė Elena 
Virbalienė [Navickaite], 64 
m. Paliko nuliūdime mylimą 
vyrą Stasį, sūnus Vytautą 
Tomą, Juozą,Joną su šeimo
mis, sesutes Jenie, Verą, 
Anna ir Albiną su šeimomis. 
Velionė buvo malonaus būdo, 
gražiai sugyveno su visais 
tautiečiais. Priklausė prie 
šv. Onos ir Sūnų ir Dukterų 
draugijų. Gimusi Montreale.

Kadangi jos vyras yra Sū
nų ir Dukterų Draugijos ka
sininkas, Elena daug pagal
bos ir darbo yra įdėjusi į 
išlaikymą draugijos. Paskuti
nę atsisveikinimo jaudinan
čią kalbą pasakė draugijos 
pirmininkas Jonas Vilkelis. 
Visi keturi sūnus nešė ma
mytės karstą. Laidotuvėse 
dalyvavo daug jos draugų ir 
pažįstamų. Visų akyse buvo 
matyti skausmas ir ašaros.

Po laidotuvių visi buvo pa
kviesti ant pusryčių, vadovy
bėje M. Šalčiunienės. Eleny
te, per anksti mus visus pali
kai.

Artimiesiems gili užuojau
ta, o velioniems lai būna 
lengva žemelė. J-na

120 koncertų per septyne
rius savo veiklos metus su
rengė Vilniaus Etnografijos 
mokslinio tyrimo instituto 
etnografinis ansamblis “Ba
dauja.” Per tą laiką su lietu
viškomis dainomis ir šokiais 
apkeliauti visi Tarybų Lietu
vos miestai, viešėta Maskvo
je, Jerevane, Minske, Tali
ne. Didelė sėkmė lydėjo an
sambliečius pernai Azerbai
džano sostinėje Baku mieste 
įvykusioje šventėje, kur jie 
iškovojo Pirmojo sąjunginio 
darbo žmonių meno saviveik
los festivalio laureato vardą. 
O šiemet ansamblis pakvies
tas gastrolių į Lenkiją.

Neseniai kolektyvas pava
dintas “Sadaujos” liaudies 
etnografiniu ansambliu. Tokį 
garbinga vardą Lietuvos 
profsąjungų taryba ir Kultū
ros ministerija jam suteikė 
už nuopelnus populiarinant 
lietuvių liaudies meną. Tai 
pirmasis respublikoje šio 
žanro kolektyvas, pavadintas 
liaudies ansambliu.

— Sumanymas įsteigti šį 
ansamblį,—pasakoja jo vado
vas, Vilniaus M. K. Čiurlio
nio vidurinės meno mokyklos 
dėstytojas Kazimieras Kali- 
batas,—kilo klausantis žino
mos aukštaičių liaudies daini
ninkės Emilijos Kuzavinie- 
nės atliekamų senovės vestu
vinių dainų, kurių daugybę 
moka šiemet 75 metų sulau
kusi senutė. Jos duktė Edita 
Meškuotienė, Elektrografi- 
jos instituto mokslinė dar
buotoja, padėjo telkti savo 
bendradarbius, liaudies me
no mylėtojus. Dabar ansam
blyje groja, dainuoja ir šoka 
apie 30 žmonių. Ir beveik 
visi jie mokslininkai specia
listai—-inžinieriai, chemikai, 
fizikai, dar mokykloje pamė
gę meno saviveiklą. Kuzavi- 
nienės “Vestuvines dainas” 
mes pasirinkome ir pirmajai 
savo ansamblio programai. 
Dabar ruošiame jos dainų 
vakarą, kuriuo pažymėsime 
liaudies dainininkės garbingą 
jubiliejų. Tai bus jau septin
toji mūsų programa.

Per savo veiklos metus an
samblis paruošė koncerti
niam atlikimui daugiau kaip 
800 lietuvių liaudies kūrybos 
pavyzdžių. Didelio populia
rumo susilaukė “Sadaujos” 
programos “Darbo ir pabaig
tuvių dainos,” “Kvieslio rė
dymas,” jaunimo vakarai 
“Tykus garsus vakarėlis,” ne 
kartą transliuoti per Vilniaus 
televizija ir radiją. Centrinė 
Maskvos televizija neseniai 
pastatė filmą “Nemuno dai
nos,” kuriame kartu su “Sa- 
dauja” filmavosi ir Vilniaus 
V. Kapsuko universiteto stu
dentų etnografinis ansam
blis.

Etnografiniai ansambliai 
yra vienas jauniausių Tarybų 
Lietuvos meno saviveiklos 
žanrų, pastaraisiais metais 
tapusių masiniu reiškiniu 
respublikos kultūriniame gy
venime. Dabar jau yra apie 
400 tokių kolektyvų. Vieni 
pirmųjų liaudies kūrybos 
perlus sceniniam gyvenimui 
prikėlė kupiškėnai savo kraš
to vestuvinių papročių vaidi
nimu. Dabar Kupiškyje yra 
vienintelis etnografinis liau- 

| dies teatras, išgarsėjęs toli 
už Tarybų Lietuvos ribų. 
Plačiai žinomi taip pat Varė
nos rajono Žiūriu kaimo, 
Švenčionių rajono Meros ta
rybinio ūkio ir dešimtys kitų 
etnografinių ansamblių.

Retas Lietuvos svečias 
neaplanko Rumšiškėse įkur
to Liaudies buities muzie
jaus, kur tarsi susibėga 
Aukštaitija, Dzūkija, Sūdu
va, Žemaitija su savo senovi
ne materialine ir dvasine 
kultūra. Čia lankytojus su 
daina, šokiu pasitinka Liau
dies muzikos teatro etnogra
finė grupė, vadovaujama P. 
Mataičio. Svečius pasveikina 
senoviniai ragai, šokėjai, dai
nininkai, pasakoriai. Liau
dies muzikus teatras savo 
veiklą nup pat pirmųjų dienų 
susiejo su.senovinėmis sutar
tinėmis, profesionaliai atgai
vina senąsias polifonines Jie-

ĮVAIRIOS ŽINIOS
SIŪLO STEIGTI 
APŠVIETOS 
DEPARTAMENTĄ

Washingtonas. — Prezi
dentas Carteris siūlo Kon
gresui įsteigti Apšvietos de
partamentą, kurio metinis 
biudžetas - siektų apie $17.5 
bilijono. Spėjama, kad Sena
tas pasiūlymą užgirs, bet su 
Atstovų Rūmų nusistatymas 
neaiškus, i

New Yorkas. — Federali
nis teisėjąs. E. H. Nickerson 
išleido įsakymą visoms mies
to vaistinėms nutraukti boi- 

, t

kotavimą Medicaid receptų. 
Įsakė juos , priimti ir išpildy
ti. Įsakymas tik laikinas. Jis 
tęsis iki šio mėnesio 27 die
nos. Tada teisėjas spręs; įsa
kymą atšaukti, ar padaryti 
pastoviu.

NAUJAS MOKYKLŲ 
DIREKTORIUS

Frank J. Macchiarola
Meras Koch jį nominavo 

miesto viršųjų mokyklų di
rektoriumi <ir Apšvietos Ta
ryba jo kandidatūrą užgyrė. 
Jo metinė filga $56,445. Vie
ta labai svarbi. Šio miesto 
viešosiose'mokyklose yra vi
sas milijonas moksleivių ir 
85,000 mokytojų.

Frank J.r Macchiarola dar 
tik 37 metū amžiaus.

; i.

IEŠKO IZRAELIO 
GARANTIJOS

Washingtonas. — Valsty
bės departamento viršininkai 
sako, kad ja,u pradėti pasita
rimai su Izraeliu dėl užtikri
nimo, kad. ateityje jis nebe
vartos amerikinės “cluster” 
bombos prįęs civilinius gy
ventojus Vidurio Rytuose. 
Bet, matyt,, Izraelis nelinkęs 
tokią garantiją duoti.

JUNGT. TAUTŲ VADUI 
NESISEKĄ

Jungtinių, Tautų generali
nis sekretprius Kurt Wald
heim sako,' kad jis stengiasi 
sukviesti Izraelio, jo arabiš
kų kaimynų ir Palestinos Iš
laisvinimo Organizacijos at
stovų pasitarimą Vidurio Ry
tuose taikos reikalais. Bet, 
matyt, kol kas jo tos pastan
gos veltui. Sekr. Waldheim 
esąs labai nusivylęs.

tuvių liaudies melodijas.
Tūkstančius saviveiklinin

kų vienija šiandien etnografi
niai ansambliai. Ir kiekviena 
jų koncertinė programa su
žėri skaidriomis mūsų liau
dies folkloro spalvomis, atke
lia į dabartį tolimos praeities 
gyvenimo dvasią, priartina jį 
prie mūsų dienų žiūrovo.

Atrinkti būdingiausius vie
no ar kito krašto šokius, dai
nas, liaudies melodijas, po
ringes, atkurti senolių rūbus 
ansambliečiams padeda 
mokslininkai—žinomi meno
tyrininkai, tautosakininkai, 
etnografai. Šių ansamblių re
pertuarą praturtins respubli
kos Kultūros ministerijos 
kartu su Valstybiniu televizi
jos ir radijo komitetu dabar 
paskelbtas senovinių lietuvių 
liaudies dainų atlikėjų kon
kursas.

J. Žukauskas

RETAS TOKS NEGIMIMŲ 
PANAŠUMAS

Ed Beheler
Jo veido, galvos ir šypse

nos panašumas į prezidento 
Jimmy Carterio yra labai di
delis. O Ed. Behėler nėra 
prezidento nė tolimas gimi
nė. Jis yra iš Waco, Texas 
valstijos, ir dirba Veteranų 
Administracijoje. Pirmą kar
tą su prezidentu susitiko 
prieš pat prezidentinius rin
kimus.

Mr. Beheler sako, kad fil
mų ir televizijos magnatai 
jam siūlo sutikti vaidinti pre
zidento roleje. Bet jis sako, 
kad jis prezidentą gerbia ir 
nenori, kad būtų naudojamas 
kokiam nors pajuokimui arba 
įžeidimui.

KRITIKUOJA CHICAGOS 
MOKYKLŲ PLANĄ

Chicago, Ill. — Illinojaus 
Apšvietos Taryba kritikuoja 
Chicagos Mokyklų Tarybos 
planą miesto mokyklas rasi
niai integruoti. Kaip žinia, 
tas planas yra tiktai paragi
nimas mokyklų savanoriškai 
rūokyklas integruoti. Jis nė
ra verstinas. Valstijos Ap
švietos Taryba mano, kad 
toks planas nepakenkamas. 
Bet miesto mokyklų supe
rintendentas Joseph Hanon 
savanorišką planą teisina. 
Jis sako, kad Chicagoje jau 
210,000 moksleivių lanko ra
siniai integruotas mokyklas 
ir greitoje ateityje jų skai
čius padidės dar 30,000 mok
sleivių.

IŠ LLD 198 KUOPOS 
SUSIRINKIMO

Susirinkimas įvyko balan
džio 7 dieną. Po praėjusio 
susirinkimo užrašų skaitymo 
buvo pranešta, kad kuopos 
komitetas pasiuntė $25 “Vil
nies” bazaro komitetui.

LLD 153 kuopos parengi
mų komisijos atsiųstas ra
portas ruošto parengimo ko
vo 26 dieną skaitytas.

Iš 198 kuopos iždo skirta 
po $50 “Laisvės” ir “Vilnies” 
dalininkų suvažiavimų svei
kinimui. Ta pačia proga svei
kina “Vilnį” L Kamarauskas 
su $20 ir “Laisvę” su $10. 
Taip pat V. ir A. Taraškai 
sveikinimui minėtų laikraš
čių skiria po $10.

Motinų dienos rengimas 
vyks gegužės 14 diena, Suo
mių svet. Tą dieną Oaklando 
LLD 198 kuopos vyrai atliks 
visą parengimo ruošią—įver
tins ruošėjas parengimų, ku
rios darbuojasi ištisą metą.

Kilo klausimas, kad LLD 
organe “Šviesoje” nėra raštų 
iš Amerikos darbininkų ko
vų. Visiems yra aiškų, kad 
mirtys, ligos, senatvė išrinko 
iš mūsų tarpo žurnalistus. 
Dėkui Lietuvos rašytojams 
mūsų organe randame iš raš-' 
tų kultūrinio gyvenimo Lie
tuvoje, istorinių raštų iš išei
vijos veiklos, skaitome patys 
ir teikiame tiems, kurie pasi-r 
traukė iš Tėvynės. Vienok 
kuopos nariai norį “Šviesos” 
redaktoriui d. A. Bimbai pa
rašyti laišką ir pasitikrinti.

Grįžo į Kanadą
Kanadietė drg. B. Kubilie

nė apie pusę metu viešėjusi 
pas dukrų Laura ir Halizej 
šeimas Mt. View, Cal., grįžo 
Kanadon. Hamilton ribose 
gyveną sūnus, tai svečiuosis 
pas jį.

Viešnia svečiodamosi šioje 
apylinkėje suartino mus su 
dukromis ir dukras su mūsų 
veikla; parengimų lankytojai 
ragavo šios šeimos skanius 
gaminius mūsų parengimuo
se. Apleidus jai šią apylinkę, 
mes jaučiame netenką širdin
gos, rūpestingos pažangie- 
tės. T. A.

Mirtis nuskynė 
ilgametį pažangieti

Jonas Ginaitis mirė sulau
kęs 85 metų amžiaus. Lietu
vą paliko išvydamas į Liepo- 
jų ieškoti geresnio gyveni
mo. Artinantis pašaukimui į 
caro kariuomenę, plaukė į 
Ameriką. Po keleto metų 
bandymo įnsidarbino auto
mobilių išdirbystės centre— 

SANTA CLARA, CAL.

Mirus

Jonui Ginaičiui
Reiškiu širdingą užuojautą jo žmonai Mary, duk

rai, žentui, anūkiai ir visiems artimiesiems.

V. SUTKIENĖ
San Francisco, Cal.

1 SANTA CLARA, CAL.

■ Mirus

Jonui Ginaičiui
Reiškiame gilią užuojautą jo žmonai Mary dūk-

rai, žentui, anūkiai ir visiems artimiesiems.
V. Sutkienė A. Staškienė
M. Baltulionytė F. D. Machiulis
T. King J. S. Kaross
J. Anscoth A. C. Mugianis
J. M. Muzuraitis F. Balčiūnas
A. V. Trask R. Machulis
A. F. Fitzgibbons E. Shubin
D. Beers L M. Kamarauskas
B. Kubilienė , I. Moor
M. Kubiliūtė R. Cohen
D. Kubiliūtė S. Grublinas
E. Stoškiūtė A. Davis
E. Šlegerienė U. Burda

Detroit, Mich. Amerikai įs
tojus į Pirmąjį Pasaulinį ka
rą, Jonas tapo kareiviu.

Grįžęs į Detroitą, mokėsi 
darbo specialybės; aktyviai 
veikė pažangiųjų lietuvių 
kultūriniame darbe. 1927 
metais sukūrė šeimininį gy
venimą su Maryte Garelyte; 
išaugino dukrą Luisę. Sulau
kus pensionieriaus amžiaus, 
1960 metais Ginaičiai persi
kėlė gyvent į Santa Clara, 
Cal.—arti prie dukros šei
mos. San Francisco pažan
gieji lietuviai susilaukė bud
rių, veiklių veikėjų.

Prieš penkerius metus Jo
no Ginaičio akys sušlubavo 
dėl katarakto. Operacija ne
pilnai gelbėjo, o vėliau atsi
radusios komplikacijos ne
leido Ginaičiams dalyvauti 
visuomeninėje veikloje.

Jono gyvenimo žiedą mir
tis nuskynė kovo mėnesio 25 
dieną. Šios apylinkės pažan
gieji lietuviai reiškia gilią 
užuojautą Marytei Ginaitie- 
nei, dukrai Luise, anūkei Lo- 
rian, žentui Robert Langin
ėm A. T.

Kaip keičiasi 
Lietuvos žemdirbio 
darbas

Tik iš šalies atrodo, kad 
žemdirbio darbas nuobodus, 
kasmet vis tas pats. Pase- 
kim, pavyzdžiui, melžėjos 
darbą. Ji melžė rankomis, 
paskui mechanizuotai į kibi
rėlius, dabar—į melžimo lini
jas. Melžė 12-15, paskui 25- 
30, dabar 50-60 karvių. Mel
žė iki 2000 litrų iš karvės, 
dabar—virš 3000. Darbas 
lyg ir tas pats, o kvalifikaci- 
jacija kita.

Lygiai taip yra ir su me
chanizatorium. Kol derlius 
buvo 8-12 cnt iš ha, dirbti 
buvo paprasčiausia. Kai šok
teli iki 40-50 cnt, su senais 
metodais toli nenuvažiuosi. 
Mechanizatorius turi mokėti 
ne tik dailiai arti, sėti. Jam 
privaloma žinoti, kada žemei 
atiduoti trąšas, kokias trąšas 
—žodžiu, įsigyti visą kom
pleksą žinių apie žemę ir der
lių.

Dirbdamas baigiau viduri
nę mokyklą. Dabar matau, 
kad ir šito maža—reikia sto
ti į technikumą. Juk nuo 
traktoriaus DT-54 sėdau prie 
T-150K. Juk ir “Nivą” jau 
keičia “Kolosas.”

A. Beinoras
Alksnėnų kolūkio 

t traktorininkas
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St. Petersburg, Fla.
Balandžio 1 d. Lietuvių Pi

liečių salėje įvyko LLD 45 
kp. susirinkimas. Jį pravedė 
kuopos pirm. Stasys Kuzmic
kas. Kuopos valdyba pateikė 
pranešimą, kas buvo nuveik
ta praeitą mėnesį. S. Kuz
mickas sakė, kad mūsų veiki
mas eina įprasta tvarka, 
naujesnio nieko neįvyko. 
Kaip ir visuomet, kiekvieną 
šeštadienį į salę susirenka 
mūsų organizacijų nariai. At
silanko svečių ir iš tolesnių 
vietų. Mūsų renginiai būna 
pasekmingi. Čia mūsų darbš
tus šeimininkai M. ir A. Raš
kauskai pagamina skanių 
valgių ir visi gali pasivaišin
ti. Po pietų visuomet įvyksta 
dainų programa. Adelės Pa
kalniškienės vadovybėje pa
dainuoja Dainos Mylėtojų 
choras, mūsų solistai ir due- 
tistai S. ir V. Kuzmickai. 
Dainų programai akompo- 
nuoja Helena Janulytė.

Klubo veikla
Balandžio 8 dieną klubie- 

čiai savoje salėje turėjo susi
rinkimą. Jį pravedė prez. V. 
Bunkus. Pirmiausia tylos mi
nute buvo pagerbtas miręs 
klubo narys Martynas Vidra.

Toliau sekė Valdybos ra
portai. V. Bunkus kalbėjo, 
kad kjubo veikime yra gera 
tvarka. Valdyba su direkto
riais savo posėdžiuose apta
ria klubo reikalus, kuriuos 
pateikia pilnam susirinkimui 
apdiskusuoti. Manau, kad 
klubo veikla yra pavyzdinga 
ir jam lemta dar ilgai gyvuo
ti. Viceprezidentas W. Du- 
bendris ir direktoriai užgyrė 
V. Bunkaus raportą.

Finansų sekr. Adelė Pakal- 
nieškienė pateikė klubo fi
nansų stovį. Iždininkas J. 
Dobrow sutiko suf sąskaita. 
Renginių komisijos nariai 
Stasys Kuzmickas ir P. Moc- 
kapetris pateikė savo rapor
tą. Visi raportai buvo priim
ti. Pabaigus susirinkimą tu
rėjome pietus, kuriuos paga
mina, M. ir A. Raškauskai. 
Ačiū jiems.

Čia kurį laiką viešėjo Regi
na Rugėnienė iš Tarybų Lie
tuvos. V. Bunkus pristatė 
viešnią pakalbėti. Ji kalbėjo 
trumpai—pasakė keletą atsi
sveikinimo žodžių. Sakė, kad 
buvo malonu su jumis susi
pažinti ir draugiškai laiką 
praleisti. Dėkojo už gražų 
priėmimą ir dovanas. Jai bu
vo įteikta kukli dovanėlė nuo 
organizacijų. St. Petersbur- 
ge, apie porą savaičių viešėjo 
visuomenės veikėjai Amelija 
ir Walteris Yuškovic iš 
Stamford, Conn.

Malonu buvo matyti juos 
mūsų pobūviuose ir pasikal
bėti. Amelia buvo paprašyta 
pakalbėtu Ji sveikino St. Pe- 
tersburgo pažangiečius už 
gražią kultūrinę veiklą. Lin
kėjo geros sveikatos ir sėk
mės organizacinėje veikloje. 
Šiame pobūvije ji tapo mūsų 
klubo narė. Širdingas ačiū 
Amelijai.

Po to sekė dainų progra
ma. Keletą dainelių padaina
vo mūsų solistas S. Kuzmic
kas. Padainavo ir Dainos 
Mylėtojų choras, vadovauja
ma Adelė Pakalniškienė pija- 
ninu akomponavo Helena Ja
nulytė. Po to sekė šokiai ir 
pokalbiai su svečiais.

Pranešimas
Balandžio 29 klubo rengi

nys.
Gegužės 20 dieną Motinų 

pagerbimas. Pietūs 12 vai. 
Įvyks klubo salėje, 314-15 
Avė. South. Prašom visus 
dalyvauti. V. Rimkienė

Iš “Laisvės” bendrovės
dalininkų suvažiavimo

Iš viso sveikinimais suplaukė $4,978.48. Apie pati šuva-
žiavimą parašysime sekančiame numeryje. Taipgi nevisus 
sveikinimus spėjome sutvarkyti—sekančiame numeryje 
bus pabaiga.

Labai džiugu, kad ūpas visų dalyvių, kaip suvažiavime, 
taip ir pietų laiku, buvo kuopuikiausias. IM

Žinios iš Detroito, Mich.
LDS gyvuoja

Detroito LDS 21 kp. gerai 
gyvuoja, nes prie senų narių 
prisirašė jaunų ir dabar visi 
dirba kartu dėl LDS gero
vės. Kuopos mėnesinis susi
rinkimas įvyko balandžio 9 
d. Dalyvavo geras būrys na
rių. Pirmininkas Alfons Rye 
pranešė, jog Centro Valdy
bos rinkimas bus gegužės 14 
d. susirinkime; taipgi jog 
LDS Seimas įvyks Chicagoje 
rugpiūčio 4-5 d. d. ir iš kuo
pos bus pasiusta delegatai, 
kurie bus rėnkami kuopos 
birželio mėn. susirinkime. 
Nors kuopa turi gerą iždą, 
bet padengimui delegatų iš
laidų, ji rengs bankietą pa
gerbimui visų tėvų (Father’s 
Day). Bankietas ivyks birže
lio 11 d. Klubo patalpose.

LDS “bowleriu” sekreto
rius Alfons Rye išdavė ir 
kitą įspūdingą raportą, kad į 
kėglio turnyrą, kuris įvyks 
Milwaukee, gegužės 19-21 
d. d. iš Detroito važiuos virš 
70 žmonių. Bus pilnas busas 
ir 24 skrenda lėktuvu, o kiti 
savo mašincmis. Bowleriai 
dar turės dvi pamokas: Ba
landžio 15 d. ir gegužės 6 d. 
Žinoma, po pamokų visi susi
rinks pailsėt 
tuvių Klubą 
būdami dėkin 
vimą Klube, 
jų kelionės.

Kuopos finansų sekreto- 
rius-iždininkąs Servit Gugas 
pranešė, kad 
me įstoja vienas naujas na
rys: Steward Riddell. Nors 
jis yra ne lietuvis, bet yra 
vedęs su lietuve Angela Jan
čiauskas (Je 
LDS narė. J 
Rye ir dabar 
turi prirašius per šį vajų 7 

s—visi čia gimę

į Detroito Lie- 
0 klubiečiai, 

gi už jų dalyva- 
aukojo $50 dėl

šiame susirinki-

ske), kuri yra 
prirašė Bertha 

Bertha Rye jau

naujus nariu 
bowleriai.

Baigiant st

buvo prisiminta 
o mirtis Kalifor-

Albany, N. Y. — New 
Yorko Valstijos sveikatos 
reikalų viršininkai įspėjo 
staugimo namų savininkus, 
kad tik pasibaigęs jų tarnau
tojų streikas vėl atsinaujins, 
jeigu jie nesilaikys sutarties 
sąlygų. Jie kaltinami, kad jie 
jau pradėjo sutartį laužyti.

sirinkimą, buvo 
prisiminta, l^ad Kalifornijoje 
mirė buvęs detroitietis Jonas 
Genaitis, kuris per daug me
tų buvo mūsų kuopos sekre- 
tariumi. Ant vietos kuopos 
sekretorė Ruth Gugas parin
ko aukų užuojautai jo šeimai 
per laikraščius.

Moterų susirinkimas
Moterų Pažangos Klubo 

susirinkimas įvyko balandžio 
9 d. Dalyvavo daug narių ir 
užsimokėjo duokles. Ir šiame 
susirinkime 
Jono Genaič
nijoje. Jo žnjiona Maryta Ge
naitis yra klubo narė. Ant 
vietos draugi 
šė iždininkė: 
pasiųsti ūži 
čius. Prie t|o, sekretorė St. 
Masytė priminė, kad ateina 
“Laisvės” ir “Vilnies” šėri- 
ninkų suvažiavimai, ir klubas 
nutarė pasveikint suvažiavi
mus su $25 kiekvienam laik
raščiui.

Pavasarinis bankietas
Detroito 

pavasarinis 
balandžio 9 
tų. Prisirinko pilnas klubas 
lietuvių ir visi skaniai paval
gė pietus, kuriuos prirengė 
Pat ir Mike Stunskai su dide
le pagalba Antoinette Gare
lis, Stella Smith, Emma Rye 
ir Ann Balchunas. Visiems 
patiko naiųie darytos švie
žios dešros. 
Miku Stuns 
tarnavo Nanette Garelis, ir 
trys Rye d 
Miller, Bev 
Diana Rye.

Prieš valgant pietus, pir
mininkė pr?
lyviai gaus veltui išsigert sti

ės aukojo ir pra-
S Adele War-do 

uojautą į laikraš- 
n Ir V? i-

Lietuvių Klubo 
bankietas įvyko 
d. 1 vai. po pie-

ie darytos švie- 
Tai darbas Pat ir 

kų. Prie stalų pa-

ukros: Judy Rye 
erly Rye Olin ir

,nešė kad visi da-

priosios paminėjimui klubie- 
čio Jim Umaro gimtadienio, 
kuris buvo kovo 31 d. Jim 
Umaras buvo sunkiai susir
gęs, pergyveno sunkią ope
raciją ir savo gimtadienį pra
leido ligoninėje. Taigi pa
sveikinimui jo su gimtadie
niu ir išreiškimui džiaugsmą, 
jog jis greit pasveiko ir daly
vauja bankiete, visi sudaina
vo pritinkamą dainą ir palin
kėjo jam geros ir gražios 
ateities.

Pirmininkė St. Masytė 
perstatė valdybos narius ir 
pasveikino svečius kanadie
čius. Taipgi perstatė seniausį 
narį William Akelis, 92 me
tų, ir jauniausią lietuvaitę, 
Renee Olin, tik keturių mė
nesiu amžiaus. Bankiete dir
bo jos tėveliai George ir Be
verly Olin. Bet pasirodė, kad 
bankiete dalyvavo dar senes
nis klubo narys: Juozas Ter- 
za, jau sulaukęs 93 m. am
žiaus! Pirmininkė atsiprašė, 
kad nežinojo, kad jis seniau
sias, nes jis neatrodo 93 me
tų amžiaus.

Pabaigus valgyti, buvo 
dainų programa. Detroito 
muzikė Stella Smith grojo 
pianinu, o jos vyras John 
Smith (Smitrevičius) su apa
ratu švietė dainų žodžius ant 
sienos ir visa publika daina
vo. Buvo linksma popietė. 
Klubas, norėdamas pagelbėt 
bowleriams, leido jiems par
davinėti bilietus dėl laimėji
mų. Bilietus pardavinėjo 
Servit ir Ruth Gugas, o do
vanas laimėjo Vincas Sher
man, Antanina Kavalis ir 
Bernice Gilbert.

Iš vakaro stalus sudėjo Al
fons Rye ir Eddie Balchunas 
su pagalba savo žmonų Em
ma Rye ir Ann Balchunas. 
Prie durų bilietus į bankietą 
pardavė Lillian Gugas.

Buvo gražus, linksmas ir 
materialiai geras Klubo pa
rengimus.

Motinų bankietas
Kiekvieną metą Detroito 

Lietuvių Klubas rengia ban
kietą gegužės mėn. pasvei
kint ir pagerbt visas moti
nas. Šį metą klubas rengia 
motinų bankietą sekmadienį, 
gegužės 14 d., 1 vai. po 
pietų savo įstaigoj, 4114 
West Vernor Highway. Visi 
rengkimės būt bankiete ir 
atsivest savo šeimas—senus 
ir jaunus. Klubas užtikrina, 
kad nesigailėsite, o visos mo
tinos turės “surprise.”

Stefanija

Brockton, Mass.
Mūsų kartos tautiečiai vie

nas po kito bėga iš gyveni
mo. Antai neseniai Nursing 
Home aplankiau Jurgį Ka- 
mandulį, o dabar jis atsisky
rė iš gyvųjų tarpo. Paliko 
sergančią seserį Katrin Yan- 
čiūnas, dvi dukteris ir žentus 
su šeimomis, kurios rūpinosi 
velionio palaidojimu. Palydė
jus jo palaikus, visi buvo už
kviesti į Parkway restaura- 
ną ir ten visi buvo labai 
meiliai priimti ir pavaišinti.

♦ ♦ ♦
Lietuvių Literatūros Drau

gijos 6 kuopos susirinkimas 
įvyks gegužes 7 d., 2 vai. po 
pietų, Ustupo gyvenvietėje. 
Visi nariai prašomi dalyvau
ti. Pirm. Charles Ustupas

Mirė
“Laisvės” skaitytoja Albi

na Daugėlienė iš Queens Vil
lage, L. L, mirė balandžio 16 
d. Palaidota balandžio 20 d. 
Mūsų giliausią užuojauta ar
timiesiems.

Cleveland, Ohio
Iškilmės ir sveikinimai už

sibaigė, kalbos ir pasigyri
mai ant T. V. ir per radiją 
sėkmingai praėjo. Musų me
ras Dennis Kucinich, 31 me- 
tų amžiaus, meras vieno iš 
Amerikos didmiesčių, visai 
šaliai pranešei kad Clevelan- 
do miestas yra “new genera
tion” (naujos kartos) vadovy
bės rankose. Tuo trumpu lai
ku miestą buvo užkariavus 
gamta, užversdama miestą 
6-9 pėdų sniegu, gatvės bu
vo neišvažiuojamos. Miesto 
valdyba ramino, kad “pagal
ba greit ateis.j” Tiesa, atėjo, 
bet tik dalinai. Tikroji pagal
ba atėjo tik su saulute, kuri 
sutarpino sniegą ir ledą. 
Kaip ten nebūtų, klevelan- 
diečiams buvo geras susipa
žinimas su “new generation.”

Negana to, meras per visą 
šalį ieškojo naujo policijos 
vado-“čyfo,” ir pagaliau su
rado “the perfect person,” 
Richard Hongisko iš San 
Francisco. Labai gerai. Bet į 
6 savaites, pagal vietinius 
pranešimus, iftefas pamatė, 
kad Hongisko <ra nepaklus
nus žmogus, o bėgyje 10-12 
savaičių buvo prašomas pa
siaiškinti per T. V. ir atsaky
ti į klausimus. Kai buvo pra- 
dėta ginčytis yięšai, pasiro
dė, kad nusikąltjmai geriau 
tinka merui, negu policijos 
vadui. To pasekmėje, mero 
priešai susirikiąvp ir pradėjo 
kampaniją užvS,usirinkimą 
37,000 parašų UŽ šią vasarą 
per balsavimus mero Kuci
nich pašalinimą. Jau surink
ta 25,000 parašų^ Dabar me
ras nebetoks smarkus ir 
daug švelnesnis, nes žmogus 
gilioje bėdoje . .’ 1

Mokyklų tarybės prašymas 
piliečių užgirti mokesčių pa
kėlimą 9.9 procento per 
penkerius metus neišdegė. 
Balsuotojai prašymą atmetė 
63,000 balsais prieš 40,000. 
Dabar sakoma, Ikad taryba 
vėl žuvaus birželio 6 dienos 
balsavimuose. Žmonės nusi
statę prieš mokesčių dėl mo
kyklų pakėlimą.1

Pereitą savaitę net 600 
jaunuolių bedarbių buvo nu
vykę į Washingtdną pasikal
bėti su prez. Jimmy Carteriu 
dėl darbų. 'r J. Petraus

Eulogy Made April 7th at Services 
for Josie Pužauskas

Dear Sylvia and Algerd, 
friends and relatives:

This is the first time I 
have been asked to eulogize 
someone and I consider it a 
privilege and honor, as Josie 
Pužauskas reminds me of my 
own mother in so many ways 
and she was a most beautiful 
person.

Josie Pužauskas was born 
to Mary Sabaitis and Antho
ny Lukaitis on November 29, 
1897 in Katinėlių kaimas, Ša
kiai, Lithuania. She had one 
brother, Antanas and two 
sisters, Ona and Agota. She 
was the last of her family as 
her sister Agota Gogas died 
several months ago and Ona 
and Antanas died a number 
of years ago.

She came to the United 
States when she was sixteen 
years old and worked as a 
maid and seamstress. When 
she was twenty years old, 
she married Charles Pužaus
kas. They had one daughter 
to whom they gave the name 
Sylvia. Sylvia was encour
aged to study by her parents 
and became a teacher by 
profession. In addition, she 
studied the piano . . . later 
she was accompanist for 
Aido Chorus for a number of 
years.

Coincidentally, Sylvia mar
ried Algerd Bukas, who was 
the son of her mother’s girl
hood friend. When Josie Pu
žauskas became a widow, 
she continued living in 
Woodhaven where she had 
lived since 1945 and had ma
ny friends, but when her 
health began to fail she ag
reed to share her daughter’s 
and son’s-in-law home. For 
six years she was able to 
enjoy their nearness and car
ing.

Josie enjoyed nature, 
small animals and birds. She 
loved music and the near
ness of family.

Josie was eager to learn 
. . . she attended evening 
classes becoming an Americ
an citizen in 1932. For many 
years she enjoyed reading 
the Lithuanian newspaper

;j: BROOKLYN, N. Y.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Pranas Buknys
mirė 1975 m. balandžio 21 d.

Ilsėkis brangusis Gimtojoje žemėj tarp ošiančių 
Tėviškės bryzelių. Aš su giliu liūdesiu visuomet 
Tave prisiminsiu.

. !■
ŽMONA NASTE BUKNIENĖ

ą
, WOODHAVEN, N. Y.

LIŪDNAS prisiminimas

Kazimieras PužauskasII

mirė
C •

i i 1958 m. balandžio 27 d.
Mūsų mylimą dėdę negalime pamiršti—jį prisi

mename dažnai.

ALĮ),ONA*, ANDY ir ALLAN ANDERSON 
jv Marmora, Ont., Canada

WOODHAVEN, N. Y.
J.' 1 1 i ' /

LIŪDNAS PRISIMINIMAS
,rJL'

Kazimieras Pužauskas
mirė 1958 m. balandžio 27 d.

Jau sueini 20 metų nuo mirties mūsų mylimo 
tėvo, bet mes jo nepamirštame. Jis mūsų širdyse 
pasiliks kol fcyvi būsime.

■, * *

SYLVIA ir ALGERD BUKAS
Sands Point, N. Y.

į

Laisve and was a life-time 
member of the New York 
Women’s Club. Physically, 
she was a frail person, but 
she had strong convictions 
and did not stray from them. 
She was respected and loved 
by her many nieces and ne
phews and their families. All 
of us will remember her sim
ple but beautiful ways.

After a year of ailing and 
many visits to the hospital, 
Josie succumbed to death on 
April 4, 1978. To my dear 
friend Sylvia and Algerd our 
heartfelt sympathy. Your 
mother was so fortunate to 
have your loving and unsel
fish care.

A quote from Salomėja 
Neris . . .

MOTUTĖS AŠAROS

Supa, supa kūdikėlį 
Motina ant rankų.
Bėkite tolyn, šešėliai, — 
Spinduliai telanko!

Spindi ašaros motutės 
Obelų žieduose:— 
Auk vaikeli, būk didutis,— 
Mamą pavaduosi.

Amelia Yuškovic
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BALANDŽIO 23 D.

Liet. Literatūros Draugi
jos 28 kuopa rengia MO
TERS DIENOS minėjimą— 
48 Green Street svetainėje, 
Waterbury, Conn. Bus dainų 
programa ir pietūs.
GEGUŽĖS 7

Hartfordo Laisvės Choras 
ruošia pietus su šokiais. Pra
šome dalyvauti. Įvyks: 1:30 
vai., 157 Hungerford St., 
Hartford, Conn., auka 
$4.50.
GEGUŽĖS 21 D.

Aido Choro metinis kon
certas, 2 vai. po pietų, Lais
vės salėje, 102-02 Liberty 
Avė., Ozone Park, N. Y.
BIRŽELIO 4

Hartfordo Laisvės Choras 
rengia pavasarinį koncertą 
su menine programa ir pietu
mis. Bus svečių iš toliau. 
Kviečiame visus. Įvyks: 1 
vai., 157 Hungerford St., 
Hartford, Conn.
“LAISVĖS” BENDROVĖS 
DIREKTORIAMS

Pirmadienį, balandžio 24 
d., 2 vai. po pietų įvyks di
rektorių posėdis, Laisvės 
name. A. R., Sekretorė

Briefs
Olga Korbut, the Soviet 

gymnast who became the 
star of the 1972 Olympics 
and is the winner of four 
Olympic gold medals, has 
retired at the age of 22. “It 
is out of my character to be 
a fifth or sixth-ranking 
member of a team,’ ’ she 
said. “Young and fearless 
girls will advance gymnas
tics further.’ ’ In January 
she married. She will,conti
nue her links to gymnastics 
as a coach. 

* * *
N. Y. Aido Chorus soloist 

Victor Becker brightened up 
Laisve’s convention dinner 
with Lithuanian songs. It 
was also good to see other

Tm Fine

members of the chorus from 
Jersey and from Brooklyn 
Ona Chepulis who has been 
absent for a little while.' She 
came with her sister who is 
visiting her from Detroit. It 
was too bad we had to miss 
chorus rehearsal Saturday, 
April 15. It was Ona’s 
birthday and she was ready 
to come with a cake and it 
would have been more inti
mate get-together with her 
sister and chorus members. 
Happy birthday to Ona just 
the same!

Chorus will meet Satur
day at the same place and 
same time.

* * *
The following poem was 

given to me by Connie Ru- 
shinskas. I thought you may 
be interested to read it. Use

By ANNA STOLL, AGE 76

There’s nothing whatever the matter with me, 
I’m just as healthy as I can be,
I have arthritis in both knees, 
And when I talk I speak with a wheeze. 
My pulse is weak, and my blood is thin, 
But I’m awfully well for the shape I’m in.

I think my liver is out of whack, 
And I have a terrible pain in my back. 
My hearing is poor, and my eyes are dim, 
Most everything seems to be out of trim. 
The way I stagger is a crime, 
I’m likely to fall most anytime, 
But all things considered I’m feeling fine.

Arch supports for both my feet, 
Or I wouldn’t be able to walk down the street. 
My fingers are ugly, stiff in the joints, 
My fingernails are impossible to keep in points. 
Complexion is bad due to dry skin, 
But I‘m awfully well for the shape I‘m in.
My dentures are out, and I‘m restless at night, 
And in the morning, I‘m an awful sight. 
Memory’s failing, head’s in a spin, 
But I‘m awfully well for the shape I‘m in.

Now the moral is, as this tale we unfold, 
That for you and me who are growing old, 
It’s better to say: ‘Tm fine” with a grin 
Than to tell everyone of the shape we’re in.




