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K RIS LA i geg ūžės pirmoji- tarpt a utinė darbininku solid ar ŪMO Š VENTĖ
Priminimas laisviečiams 
Du puikūs pavyzdžiai 
Tik to neužtenka 
Labai pakenks 
Baisi pasmerktųjų armija 
Ir jiems javapititė

A. BIMBA
Jau čia pat Gegužės Pir

moji, tarptautinė darbo žmo
nių šventė. Beveik visuose 
šios šalies miestuose įvyks 
demonstracijos, susirinki
mai, sueigos, parengimai. Jų 
reikšmė ypač šiemet ir ypač 
šioje šalyje yra labai didelė. 
Jų šūkis: Į kovą už trumpes
nę darbo dieną, už tautų ir 
valstybių taikų sugyvenimą, 
prieš branduolinio karo pa
vojų, už pasaulinę taiką!

Visi mūsų skaitytojai ir 
skaitytojos esate karštai ra
ginami, kuriems tik sveikata 
leidžia, dalyvauti. Nepaliki
me tą užduoti kitiems atlikti. 
Niekas mūsų vietos negali 
užimti, niekas negali mus pa
vaduoti. Nebūsime mes, mū
sų vietos bus tuščios!

Balandžio 16 d. turėjome 
“Laisvės” dalininkų metinį 
susirinkimą New Yorke, o 
balandžio 23 d. Waterbury, 
Conn., Lietuvių Literatūros 
Draugijos tenykštės kuopos 
suruoštus pietus su menine 
programa. Abiejuose man 
teko dalyvauti. Abudu pa
rengimai buvo labai, labai 
gražūs ir sėkmingi. Į juos 
susirinko daugiau žmonių, 
negu rengėjai tikėjosi.

Jie mums pasako, arba tu
rėtų pasakyti labai daug. Jie 
labai įtikinančiai pasako, kad 
mums tiktai reikia gerų norų 
ir rimtų pastangų, o beveik 
visur galime suruošti labai 
naudingus ir sėkmingus ren
ginius. Nepasiduokime pesi
mizmui ir beviltiškumui.

Prieš kelias dienas Mask
voje lankėsi Valstybės sekre
torius Cyrus Vance ir tarėsi 
su Tarybų Sąjungos užsienio 
reikalų ministru Andrei Gro- 
myka užkliuvusių ir nepatei
sinamai užsivilkusių derybų 
dėl strateginių ginklų apribo
jimo derybų ir kitais svar
biais reikalais.

Kokie to pasitarimo rezul
tatai? Pranešimo iš Maskvos 
antraštė Amerikos spaudoje 
skamba: “Geresnė atmosfera 
Maskvoje. Vance vizitas su
mažino trynimąsi, bet pa
grindiniai klausimai pasilieka 
neišspręsti.” Vadinasi, jokių 
konkrečių susitarimų nepa
siekta. Pagrindiniai viskas 
pasilieka po senovei. O buvo 
laukta ir tikėtasi daug dau
giau, negu “geresnė atmosfe
ra.” Todėl šiuo Vance vizitu 
tenka nusivilti.

Kalbant apie mūsų sekre
toriaus vizitą Maskvoje, rei
kia nepamiršti, kad neužilgo 
įvyks neeilinė (nepaprasta) 

į Jungtinių Tautų Generalinės 
Asamblėjos sesija nusigink
lavimo reikalais. Nebuvimas 
tarp Jungtinių Valstijų ir Ta
rybų Sąjungos susitarimo 
strateginių ginklų apribojimo 
ir branduolinių bandymų už
draudimo reikalais, labai pa
kenks šiai sesijai. Galimas 
daiktas, kad ir čia teks pasi
tenkinti tik geresne atmosfe
ra,. . .

Ar žinote, kad šiandien 
šioje šalyje yra daugiau kaip

Ragina Izraelį 
politikoje vartoti 
lankstumą

Washingtonas. — Ameri
kos grupė žymių žydų pa
siuntė laišką Izraelyje vei
kiančiai žydų veikėjų grupei 
su sveikinimu, kad ji darbuo
jasi už pasiekimą sutarties 
su arabais. Tiek ta Izraelio 
grupė, tiek šitie amerikiečiai 
žydai pataria Izraelio val
džiai naudoti lankstesnę poli
tiką, daryti daugiau nusilei
dimų, nes tik taip būsią gali
ma pasiekti teisingą ir pasto
vią taiką.

Laišką pasirašė 37 ameri
kiečiai. Jų tarpe yra keletas 
rabinų, Nobelio premijos lai
mėtojas už literatūrą Saul 
Bellow, politikos mokslinin
kas Martin Lipset ir kiti. Bet 
abejojama, ar tas kiek nors 
pakeis premjero Begino nusi
statymą.

Žymiojo lietuvių 
tautos rašytojo 
at minui

bus. — 1979 metų kovo 
3 diėną sukanka 100 metų, 
kai gimė lietuvių literatūros 
klasikas Jonas Biliūnas. Šiai 
sukakčiai pažymėti sudaryta 
respublikinė organizacinė ko
misija, kuriai vadovauja Lie
tuvos TSR Mokslų Akademi
jos Lietuvių kalbos ir litera
tūros instituto direktorius 
akademikas K. Korsakas. 
Įvykusiame komisijos posė
dyje sudarytas ir aptartas 
renginių planas rašytojo gi
mimo šimtosioms metinėms 
paminėti.

Jubiliejaus proga vyks iš
kilmingi vakarai, mokyklose, 
aukštojo mokslo įstaigose, 
bibliotekose veiks parodos. 
Platūs renginiai numatomi 
rašytojo gimtinėje. Naujus 
J. Biliūno kūrybos leidinius 
planuoja išleisti “Vagos” lei
dykla. ELTA

500 mirti nuteistų žmonių ir 
laukia mirties bausmės įvyk
dymo? Tik tam tikri Aukš
čiausiojo Teismo patvarky
mai 
Jė.

F1 
džiu 
net 
nes.

yra jų nužudymą atidė-

oridos valstija gali “di- 
otis.” Ji pirmauja. Ji turi 
99 nuteistus mirti žmo- 

Ją seka Ohio su 93, 
Texas su 80, Georgia su 71 ir

Visur turėtų pasmarkėti 
kova už mirties bausmės pa
naikinimą. Jau akivaizdžiau
siai yra įrodyta, kad mirties 
bausmė nėra efektinga prie
monė kovoje su kriminališ- 
kais nusikaltimais. Skur
das—pagrindinis kriminaliz- 
mo šaltinis.

Ne tik mūsų pramoninės 
korporacijos gali didžiuotis ir 
didžiuojasi rekordiniais pel
nais. Mūsų bankai nuo jų 
neatsilieka. Štai pora pavyz
džių: Šių metų pirmųjų trijų 
mėnesio Chase banko pelnas 
buvb 49.6 procento didesnis 
už pernykštį to paties laiko
tarpio pelną, o Bankers 
Trusta 34 procentais.

Bankininkams, kaip ir pra
moninkams, šie metai žada 
būti nepaprastai dėkinga ja
vapjūte.

Nuoširdžiausiai sveikiname visus mūsų 
mieluosius skaitytojus ir rėmėjus!

Tegyvuoja pasaulio dirbančiųjų 
solidarumas! Tegyvuoja pasaulinė 

taika ir tautų draugystė!

Dar ir šiandien mūsų lietuviškieji reakcininkai savo spaudoje nepamiršta prieš jau 
gerą laiką Lietuvos sostinėje Vilniuje per futbolo žaidimą saujelės jaunų “entuziastų’ 
(chuliganėlių) sukelto triukšmo. Jie jį tuojau pavadino Vilniaus žmonių sukilimu ne tik 
prieš Lietuvos tarybinę vyriausybę, bet ir prieš pačią socialistinę santvarką.

Bet štai New Yorko spaudoje ilga korespondencija net su keliomis nuotraukomis iš 
Anglijos sostinės Londono. Ten futbolo žaidimas įvyko balandžio 15 dieną tarp anglų ir 
prancūzų komandų. Tarpe komandų pasekėjų kilo tokios žiaurios “peštynės,” jog 
futbolininkai turėjo nutraukti žaidimą ir slėptis nuo chuliganų, o policija turėjo darbo 
riaušininkus numalšinti. Riaušininkai išsiveržė į gatves ir ten ilgai siautėjo. Pridarė 
daug žalos. Daugiau kaip 50 žmonių sužeista. Ši nuotrauka parodo dalį tų riaušių 
vaizdo.

Korespondencijoje pabrėžiama, kad Anglijoje didelis susirūpinimas, nes nebebūna 
tokio didesnio sportinio žaidimo^ kuris nepasibaigtų riaušėmis.

Ten pat sakoma, kad tas dedasi nevien Anglijoje, bet visoje kapitalistinėje Europoje. 
Antai įvykis Luxembourge. Ten žaidimas buvo tarp anglų ir luksemburgiečių koman
dų. Riaušininkai išsiveržę į gatves išdaužė daugybę langų ir sužalojo daug automobilių.

Bet mūsų lietuviškieji reakcininkai tų sportinių chuliganų siautėjimo nevadina 
žmonių sukilimų prieš tų šalių vyriausybęs ir santvarką. Jie savo spaudoje apie tas 
riaušes nė neužsimena ... ,

Žiaurios sportinės riaušės Londone

Unijistai priešingi 
mero pašalinimui

Cleveland, Ohio. — Kaip 
žinia, šio didmiesčio dešinio
sios jėgos veda įtemptą kam
paniją už pašalinimą mero 
Dennis Kucinich. Bet jis su
silaukė didelės paramos iš 
šios apylinkės organizuotų 
automobilių pramonės darbi
ninkų.

Jų vardu Jungtinių Auto
mobilistų Unijos šio regiono 
Veiklos programos direkto
rius John Sahayda pasmerkė 
reakcininkų kampaniją. Uni- 
jistų vadas sako, kad meras 
nieko nepadarė, už ką reikė
tų jį iš neseniai užimtos vie
tos pašalinti.

‘^LAISVES” EKSKURSIJOS I LIETUVĄ

Jau galutinai sutvarkėme ekskursijų reikalą. Bus 
dvi grupės—viena išvyks apie vidurį liepos, o 
antra rugpiūčio 16 d.

Sekamame “Laisvės” numeryje bus platesnis 
pranešimas. Už kelių dienų, užsiregistravusiems 
skaitytojams bus pasiųsti laiškai su visomis infor
macijomis.

ADMINISTRACIJA

Be protekcijos 
nekandidatuos

Montgomery, Ala. — Ala- 
bamos guvenatorius George 
C. Wallace sako, kad jis iš
trauks savo kandidatūrą į 
Jungtinių Valstijų senato
rius, jeigu valstijos legislatū- 
ra nenutars suteikti jam pil
ną ir pastovią policijos ap
saugą. Jo gubernatoriaus 
tarnyba pasibaigs su atei
nančių metų pradžia. Tada 
jis pasitrauksiąs iš visokios 
politinės veiklos.

Kaip žinia, gub. Wallace 
yra nuo juozmens žemiau su
paralyžiuotas nuo pasikėsini
mo ant jo gyvybės.

Managua, Nikaragva. — 
Kareiviai nušovė darbininką 
ir studentą, kurie prie kelio 
iškabinėjo plakatus, šaukian
čius darbininkus į generalinį 
streiką prieš fašistinį prezi
dento Somoza Debayle rėži
mą.

Roma. — Įrodymui, kad 
Aldo Moro tebėra gyvas, 
grobikai paskelbė jo nuo
trauką. Betgi nuotrauka ga
lėjo būti padaryta, kada jis 
dar buvo gyvas.

Aldo Moro

Jiems 1977 metai buvo
neapsakomai geri ir pelningi
Automobiliu pramonės 

korporacijų savininkams ir 
viršininkams 1977 metai bu
vo bene vieni iš pačių pelnin
giausių metų visoje šios pra
monės istorijoje. Bendrai 
suėmus, trys didžiausios kor
poracijos—General Motors, 
Ford ir Chrysler padarė 
$6,500,000,000 gryno pelno. 
Fordo korporacija jau pa
skelbė, kad jos pelnas praei
tais metais pakilo 70 procen
tų ir pasiekė $1,670,000,000! 
New Yorke šėrų biržoje jos 
šėrų vertė labai padidėjo. 
Pernai šėru parduota net už 
$37,800,000,000!

Automobilių pramonės 
korporacijų aukštieji virši
ninkai irgi negali skųstis dėl 
savo algų. Antai General 
Motors korporacijos pirmi
ninkas Thomas Murphy gavo 
$975,000, Fordo Co. pirmi
ninkas Henry Ford II — 
$992,420 ir Chrysler pirm. 
John Richard—$427,682.

Reikia žinoti, kad į šias 
sumas neįeina jų pelnai, ku
riuos jie gavo už savo šėrus 
šiose korporacijose.

O kaip bus šiais 1978 me
tais? Perspektyvos labai ge

Judėjimas prieš 
dešiniųjų terorą

Buenos Aires. — Argenti
noje smarkiai auga liaudies 
judėjimas prieš dešiniųjų te
roristų siautėjimą. Jau dau
giau kaip 2,000 argentinie
čių yra dingusių be žinios. 
Spėjama, kad didelė jų dau
guma yra teroristu nužudyti.

Įdomu, kad apart komunis
tų ir kitų pažangių žmonių 
kovos prieš dešiniųjų terorą, 
Argentinoje yra susidarius iš 
katalikų, protestantų ir žydų 
religinių grupių Žmogaus 
Teisių Asamblėja. Jos tikslas 
daryti spaudimą į valdžią, 
kad imtųsi žygių prieš teroro 
siautėjimą.

Manoma, kad šis sąjūdis 
prieš dešiniųjų terorą yra 
jau davęs šiomis dienomis 
valdžios nutarimą paskelbti 
vardus ir pavardęs 3,600 po
litinių kalinių.

Iškilmingai pagerbtas 
kovotojo atminimas

Vilnius. — Balandžio 12 
dieną Lietuvos TSR revoliu
cijos muziejuje įvyko respu
blikos sostinės visuomenės 
atstovų susirinkimas, skirtas 
revoliucinio judėjimo dalyvio 
Jurgio Remeikos gimimo 
100-osioms metinėms pami
nėti.

J. Remeika iš jaunų dienų 
įsijungė į revoliucinę kovą. 
1905 metais tapęs Komunis
tų partijos nariu, jis visą sa
vo gyvenimą ištikimai tarna
vo liaudžiai: aktyviai reiškėsi 
Rygos darbininkų judėjime, 
dalyvavo Spalio revoliucijos 
įvykiuose, po to ilgą laiką 
dirbo atsakingą administraci
nį darbą.

Pranešimą apie J. Remei
kos veiklą padarė Partijos 
istorijos instituto prie Lietu

ros. Pirmieji šių metų trys 
mėnesiai rodo, kad 1978 me
tais bus dar riebesni, kas 
liečia korporacijų pelnus ir jų 
viršininkų algas.

Kanados liberalai 
turi naują lyderį

Claude Ryan
Quebec, Kanada. — Kvi- 

beko Liberalų partija išsirin
ko labai energingą ir kovingą 
naują vadą. Juo yra Claude 
Ryan. Jis ir jo vadovaujama 
partija griežtai priešingi 
Kvibeko nepriklausomybei. 
Manoma, kad Pąrti Quebe
cois su premjeru Rene Le
vesque priešakyje žymiai pa
sunkės pastangos Kvibeko 
provinciją padaryti nepri
klausoma valstybe.

♦
Ar vėl pabrangs 
pašto patarnavimas?

Iš Washington© praneša
ma, kad pašto patarnavimo 
kainai nustatyti komisija lai
kinai nutarė pirmos klasės 
pašto ženklelių kaina pakelti 
iki 15 centų. Dabar jų kaina 
tik 13 centų. Jeigu šis nuta
rimas nebus pakeistas iki ge
gužės 12 dienos, jis įeis ga
llon.

vos KP CK vyresnysis moks
linis bendradarbis R. Čepas. 
Prisiminimais apie revoliu
cionierių pasidalijo Vilniaus 
valstybinio V. Kapsuko uni
versiteto docentas P. Užkal
nis, partijos veteranai O. 
Ozarskis, I. Rasteikaitė, J. 
Remeikos duktė Lena.

NEPAMIRŠKIME 
PASUKTI
LAIKRODŽIUS PIRMYN

Veik visuoąe valstijose 
įvestas “daylight saving 
time.” Tai reiškia, kad šį šeš
tadienį einant gulti reikia pa
sukti laikrodžius vieną valan
dą pirmyn.

Kai kuriose valstijose yra 
išimčių. Tad, patariame sekti 
vietinius laikraščius bei radio 
pranešimus.



2-RAS PUSLAPIS LAISVĖ PENKTADIENIS, BALANDŽIO |APRIL) 28, 1978

LITHUANIAN 
WEEKLY

PUBLISHED BY THE LITHUANIAN COOPERATIVE 
PUBLISHING SOCIETY, INC.

Published Fridays, except in case of holidays 
102-02 LIBERTY AVENUE, OZONE PARK, N. Y. 11417

Entered as second class matter at the Post Office of Jamaica, N. Y.
Established April 5, 1911 ANTHONY BIMBA, Editor

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year $10.00 
Canada, Lat. Amer., per year $10.00 
Foreign countries, per year $12^00

United States, per 6 months $ 5.50 
Canada, Lat. Amer. 6 months $ 5.50 
Foreign countries, 6 months $ 6.50

buvę nei čia Amerikoje, nei

metų šios šalies pramonė bei

Gegužės Pirmoji ir jos 
šūkiai šiemet

Įdomi ir svarbi Pirmosios Gegužes, kaipo pasaulinės 
darbo liaudies šventės, pradžia. Ji ypač įdomi ir svarbi 
mums, amerikiečiams, nes ji šioje šalyje gimė lygiai prieš 
devyniasdešimt dvejus metus. Ją pagimdė Amerikos darbi
ninkų klasė. Tuo labai didžiuojasi kiekvienas klasiniai 
susipratęs Amerikos darbipinkas.

Gegužės Pirmosios švente gimė pradžioje kovos, kuriai 
panašios pirmiau nebuvo
kurioje kitoje šalyje. Tai buvo audringa pradžia kovos už 
aštuonių valandų darbo dieną. Kai 1884 metų savo konven
cijoje Jungtinių Valstijų ir Kanados Amatų ir Darbo 
Federacija (vėliau pasivadinusios tik Amerikos Darbo Fe
deracija) iškėlė aštuonių valandų darbo dienos, kuri turėjo 
prasidėti su 1886 metų gegužės pirma diena, reikalavimą, 
vargiai kam atėjo į galvą, jog Gegužės Pirmoji taps 
pasauline darbo švente. Bet ji tapo. Ją šiandien švenčia 
nesuskaitomi milijonai darbininkų visuose pasaulio kam
puose. Argi kas nors toje konvencijoje galėjo net sapnuoti, 
kad ateis net tie laikai, kai Pirmoji Gegužės taps oficialia 
švente visoje eilėje valstybių? Bet šiandien ji yra švenčia
ma visose socialistinėse šalyse. Ji yra oficiali liaudies 
šventė ir mūsų gimtajame krašte—Tarybų Lietuvoje.

Gaila, kad Gegulės Pirmoji dar nėra pripažinta oficiale 
visos šalies švente Jungtinėse Valstijose, bet ir čia visuose 
didmiesčiuose ją savo švente laiko ir švenčia milijonai 
darbininkų formoje eisenų gatvėmis bei susirinkimų aikštė
se ir salėse.

Darbo Federacijos istorinio 1884 metų suvažiavimo dele
gatai neturėjo iliuzijų, kad užteks iškelti ir paskelbti 
aštuonių valandų darbo dienos šūkį ir pramonės savininkai 
jį vykdys gyvenimam Jie jau turėjo užtenkamai prityrimo 
praktikoje, jog tiktai per sunkią kovą galima kokią nors 
koncensiją iš samdytojų išplėšti. Todėl jie nutarė 1886 
metų gegužės 1 dieną paskelbti visuotiną streiką už 
aštuonių valandų darbo dieną. Tai buvo drąsus ir toli 
siekiantis šios šalies organizuotų darbininkų ėjimas. Reikia 
atsiminti, kad prieš virš 90
transportacija nebuvo taip aukštai išsivysčiusios ir neturė
jo tiek milijonų darbininkų, kaip šiandien. Be to, Darbo 
Federacija gal savo narius teskaitė šimtu kitu tūkstančių, 
kuomet šiandien jos narių skaičius viršija 14 milijonų. 
Tačiau, kaip sakyta, konvencija nutarė skelbti visuotiną 
streiką.

Streikas, žinoma, nebuvo visuotinas, pilna to žodžio 
prasme. Neigi jis laimėjo aštuonių valandų darbo dieną 
visose pramonės 'šakose, transporte, kasyklose. Tačiau 
sakoma, kad streiko pagalba buvo laimėta aštuonių valan
dų darbo diena net apie 200,000 darbininkų. Bet svarbiau
sia, kad tasai trumpesnių darbo dienos šūkis garsiai 
nuskambėjo po visą plačiąją šalį ir kad trumpesnės darbo 
dienos siekimas buvo pradėtas galimai plačiausiu mastu. 
Ir, be to, kaip sakyta, šis streikas mums pagimdė Gegužės 
Pirmosios Darbo Žmonių Šventę!

Taip jau istorija nulėmė, jog šioje šalyje ir šiemet vėl 
vyriausias Gegužės Pirmosios šūkis yra kova už trumpesnę 
darbo dieną—už septynių valandų darbo dieną, arba 35 
valandų darbo savaitę, nenumušant darbininkams algų ir 
neverčiant juos dirbti viršlaikius. Apskaičiuojama, kad 
sutrumpinimas darbo savaitės penkiomis valandomis duotų 
daugiau kaip 7 milijonus naujų darbų. Tuojau apie 7 
milijonai bedarbių būtų aprūpinti darbais! Koks milžiniš
kas būtų Amerikos darbininkų klasės laimėjimas!

Todėl šiam šūkiui lemta prigyti plačiausiose darbo liau
dies masėse. Už šį Šukį, už kovą už trumpesnę darbo dieną 
jau pasisakė visa eilė mūsų didžiųjų darbo unijų.

Kitas didžiausios svarbos šiemet Gegužinės Šventės 
šūkis, tai kova už visuotiną nusiginklavimą ir pasaulinę 
taiką. Šis šūkis irgi garsiai aidės visose šalyse visose 
Gegužės Pirmosios demonstracijose bet mitinguose.

Nuoširdžiausi sveikinimai visiems mūsų skaitytojams su 
Gegužės Pirmąja! ,

teskaitė šimtu kitu tūkstančių,

Kas ką rašo ir sako
ŠLOVĖ JAUNIESIEMS 
LIETUVOS LITERATAMS!

“Komjaunimo tiesoje” (bal. 
12 d.) korespondencijoje li
teratai Kėdainiuose” Eglė 
Tvarijonaitė pasakoja:

“Nenustebkite, jei kas pa
sakys, kad tryliktoji Respu
blikinė jaunųjų literatų kūry
bos apžiūra, skirta VLKJS 
60-mečiui, vyko pačiame pa
saulio centre! O kodėl juo
kaudami ir kartu didžiuoda
miesi kėdainiečiai taip vadi
na savo miestą, patys paban
dykite atspėti. Taigi kovo 27 
dieną tame pasaulio centre— 
Kėdainiuose—susirinko per 
160 jaunųjų poetinio žodžio 
mylėtėjų, kurie, vadovauja
mi respublikinės vertinimo 
komisijos, tris dienas aptari
nėjo ir nagrinėjo savo dvejų 
metų darbus. O tų darbų— 
novelių, apsakymų, eilėraš
čių, apybraižų, rašinių, dra
mų, kritikos straipsnių, ver
timų—apie 2000! Gerokai 
paplušėti turėjo rašytojas A. 
Zurba (vertinimo komisijos 
pirmininkas), literatūros kri
tikai E. Bukelienė, A. Guš- 
čius, J. Pakalniškis, poetai 
M. Karčiauskas, O. Baliuko- 
nytė, A. Matutis, V VU pro
fesorius, filologijos mokslų 
kandidatas V. Galinis, VVU 
profesorius, filologijos moks
lų daktaras Z. Zinkevičius 
“Vagos” leidyklos redakto
riai V. Petrauskas, R. Za- 
gorskienė ir kiti plunksnos 
meistrai, kol buvo atrinkti 
patys geriausi, įdomiausi, 
brandžiausi darbai. Jų auto
riams įteikti nugalėtojų pri
zai, išdalytos dovanos. Dau
giausia laurų į namus parsi
vežė Kauno, Vilniaus, Kre
tingos, Prienų, Palangos ir 
Vilkaviškio jaunieji literatai. 
Bet tai tik branduolėlis, tik 
saldžiausia šios šventės vai
siaus dalelė.”

Nuoširdžiausi Amerikos 
pažangiųjų lietuvių sveikini
mai Lietuvos jauniesiems li
teratams.

KLERIKALAI 
NEBESLEPIA SAVO 
TROŠKIMO NAUJOS 
PASAULINĖS 
SKERDYNĖS

Chicagos klerikalų organas 
“Draugas” (bal. 11 d.) pir: 
majame puslapyje žinioj 
apie prezidento Carterio nu
tarimą atidėti neutroninės 
bombos gaminimą uždėjo 
antraštę “Klaidingas spren
dimas.” Dienraščio redakto
riai, pacitavę Chicagos stam
biojo kapitalo organo “Chica
go Tribune” pareiškimą, kad 
“prezidentas parodė nepa
kankamą supratimą atsako
mybės pareigų, kurioms jis 
išrinktas,” visa gerkle šau
kia:

“Neutroninės bombos 
sprendimas desperatiškai 
reikalingas jau dabar . . . 
pas mus trūksta griežtumo. 
Naująjį prezidentą Kremlius 
išbando, ir jis jau du kartus 
bandymų neatlaikė. Su B-l 
ir dabar radiacijos bomba.

Carterio sprendimas laiky
tinas tam tikra prasme aro
gantišku. Jis neklausė eks
pertų dėl bombonešio ir be
veik vienbalsiai rekomenduo
jančių neutroninę bombą. Jo 
pareiškimas, kad “tik vienas 
buvo išrinktas prezidentu,” 
rodo nepakankamą suprati
mą atsakomybės pareigų, 
kurioms jis išrinktas. Ameri
kiečiai ne tam išrinko nežino
mą buvusį povandeninio lai
vo karininką į viršūnes, kad 
jis nuolat vetuotų siūlymus 
pačių šauniausių šios šalies 
generolų, admirolų ir civilių 
ginklų specialistų bei diplo
matijos ekspertų.”

Kažin kokio pasiutimo 
apimtiems mūsų lietuviš
kiems reakcininkams nesvar
bu, kad branduolinis karas 
gal pusę žmonijos nušluotų 
nuo šios planetos. Jie agituo

ja ir darbuojasi už tokią 
skerdynę.

Juk jie puikiai žino, kad 
neutroninės bombos gamini
mas ir išdėstymas Vakarų 
Europoje pradėtų naujas bai
sias branduolinio ginklavimo^ 
si lenktynes ir neišvengiamai 
vestų į branduolinį karą, vie
nok tas jų nesulaiko nuo agi- 
tavimo už tokias lenktynes.

GAL NIEKUR KITUR 
ŽEMDIRBIAI NEGAUNA 
TIEK DĖMESIO, 
PASLAUGŲ

Vilniaus dienraštyje “Tie
sa” (bal. 11d.) skaitome:

“Respublikos Sveikatos ap
saugos ministerijos kolegija 
patvirtino rekomendacijas 
gydymo ir profilaktikos įstai
gų vadovams, kaip pagerinti 
kvalifikuotą medicinos pagal
bą žemdirbiams intensyvių 
žemės ūkio darbų metu.

Pasitelkiant mokslinio tyri
mo įstaigų bei aukštųjų mo
kyklų darbuotojus, numatyta 
organizuoti rajonų gydyto
jams ir medicinos felčeriams 
seminarus dažniausiai pasi
taikančių susirgimų diagnos
tikos, gydymo ir profilakti
kos klausimais. Rajonų gy
dymo ir profilaktikos įstaigų 
vadovai įpareigoti patikrinti, 
ar visuose ūkiuose, brigado
se, fermose, mechaninėse 
dirbtuvėse yra sanitariniai 
postai, kaip jie aprūpinti pir
mosios medicininės pagalbos 
vaistinėlėmis. Labai svarbu, 
kad per darbymetį veiktų vi
si felčerių-akušerių punktai, 
į kaimo ambulatorijas, pagal 
galimybes, rekomenduojama 
laikinai siųsti gydytojus. Ke
liamas reikalavimas sustip
rinti rajonų greitosios medi
cininės pagalbos tarnybas, 
aprūpinti jas papildomu sani
tariniu transportu, mediką-, 
mentais.

Respublikinių ligoninių vy
riausieji gydytojai įpareigoti 
užtikrinti, kad į konsultaci
nes poliklinikas besikreipian
tys žemdirbiai būtų greitai ir 
visapusiškai ištiriami. Lauko 
darbų metu žemdirbiams su
teikiama pirmaeiliškumo tei
sė gydytis ligoninėse.

Sanitarijos-epidemiologijos 
stočių vadovams rekomen
duojama sustiprinti kaimo 
gyvenvietėse vandens tieki
mo, visuomeninio maitinimo 
bei ikimokyklinių vaikų įstai
gų sanitarinę priežiūrą, nuo
lat kontroliuoti tuos gamybi
nius barus, kur dirbama su 
chemikalais.

Atsižvelgiant į konkrečias 
atskirų rajonų sąlygas, lauko 
darbų metu kaimo vietovėse 
bus organizuojami laikini 
stomatologiniai ir rentgeno- 
fliuorografiniai kabinetai, 
klinikinės laboratorijos.

Mūsų Amerikos darbo far- 
meriai (žemdirbiai) negali nė 
sapnuoti apie tokias medici
nines paslaugas.

LIETUVOS KUNIGAI 
MELUOJA IR 
APGAUDINĖJA

Tikėsite, ar ne, bet tokius 
kaltinimus jiems darome ne 
mes, bet Chicagos kunigų' 
marijonų “Draugas.” Balan
džio 12 d. laidoje skaitome:

“Kiekvienais metais Lietu
vos parapijų klebonai privalo 
savo Kurijoms pristatyti už
pildytas šitokias anketas, ku
rios perduodamos Religijų 
reikalų tarybos įgaliotiniui:

“Žinios”
I. Lėšų likutis 1976 m. sau
sio 1 d.

Pajamos:
1. Laisvanoriškos aukos
2. Kitos pajamos (nurodyti 

kokios)
Viso pajamų su praėjusių 

metų likučiu
II. Išlaidos:
1. Išmokėta tarnaujančiam 

personalui
2. Bažnyčios remontui

Brandaus socializmo 
konstitucija

Vilnius. Balandžio 19-20 
dienomis įvyko Lietuvos 
TSR Aukščiausiosios Tary
bos neeilinė devintoji sesija, 
kuri apsvarstė ir priėmė 
naująją Lietuvos TSR kon
stituciją.

Konstitucijos projektas 
prieš tai buvo pateiktas visa
liaudiniam Respublikos gy
ventojų svarstymui. Jame 
dalyvavo beveik visi suaugu
sieji Tarybų Lietuvos gyven
tojai. Įvyko daugiau kaip 15 
tūkstančių susirinkimų, ku
riuose savo pastabas, pasiū
lymus bei pageidavimus pa
reiškė apie 60 tūkstančių 
žmonių.

Didelį darbą nuveikė Lie
tuvos TSR Aukščiausiosios 
Tarybos konstitucinė komisi
ja, kuriai vadovavo Lietuvos 
KP CK pirmasis sekretorius 
Petras Griškevičius. Jai pa
dėjo įvairių liaudies ūkio sri
čių specialistai, mokslininkai, 
teisininkai.

Pranešimą apie naujosios 
Lietuvos TSR konstitucijos 
projektą sesijoje padarė Lie
tuvos TSR Aukščiausiosios 
Tarybos konstitucinės komi
sijos narys, Lietuvos TSR 
Aukščiausiosios Tarybos 
prezidiumo pirmininkas An
tanas Barkauskas.

Pirmoji Lietuvos TSR kon
stitucija buvo priimta istori
nių 1940 metų vasarą. Ji įtei
sino naujo Lietuvių tautos 
gyvenimo pradžią, nustatė 
tik ką gimusios tarybinės 
respublikos politinius bei 
ekonominius pagrindus.
Istorija patvirtino pasirinkto 

kelio teisingumą
Per 38 Tarybų valdžios 

metus pramonės produkcijos 
gamyba padidėjo daugiau 
kaip 50 kartų, lyginant su 
1940 metais, mėsos dabar 
gaminama pusketvirto karto, 
pieno 2, kiaušinių 5 kartus 
daugiau. Suklestėjo kultūra, 
mokslas, švietimas. Dabar 
bendrojo lavinimo mokyklose 
vien mokytojų dirba daugiau 
negu 1939 metais gimnazijo
se ir progimnazijose buvo 
moksleivių. Aukštosios mo
kyklos kasmet išleidžia dau
giau kaip po 9 tūkstančius 
specialistų, dar 26 tūkstan
čiai jų paruošiama techniku
muose ir profesinės techni
kos mokyklose.

Tarybų Lietuva kartu su 
visa didžiąją Tarybų šalimi 
įžengė į naują istorinio vys
tymosi laikotarpį. Pasiektas 
brandaus socializmo etapas. 
Jis užfiksuotas pernai priim
toje naujoje TSRS konstitu-

3. Žemės rentos mokesčiai
4. Privalomas draudimas
5. Bažnyčios išlaikymui
6. Įnašai į taikos fondą
7. Architektūros ir istorijos 

paminklų fondui
8. Kunigų seminarijos išlai

kymui
9. Kitos išlaidos

Likutis 1977 m. sausio 1 
d.

Iš to skaičiaus:
A. Valstybiniame banke
B. Bendruomenių kasose

Kadangi šios žinios reika
lingos Lietuvos ateistams, 
kurie sprendžia, kuriose pa
rapijose reikia sustiprinti 
ateistinį darbą, todėl kunigai 
jas paduoda visiškai klaidin
gas. Vieni skaičius mažina, 
kiti—didina, todėl žinios yra 
bevertės . . .”

Mūsų Jungtinėse Valstijo
se irgi ne tik firmos bei įstai
gos, bet ir paprasti gyvento
jai kasmet valdžiai turime 
pateikti savo finansines są
skaitas. Pagal jas sprendžia
ma, kiek reikia valdžioms 
(federalinei, valstijų ir mies
tų) mokėti mokesčių (taksų). 
Sugautus meluojant ir ap
gaudinėjant smarkiai bau
džia.

cijoje, jis atsispindi ir Lietu
vos TSR konstitucijoje.

Naująją Lietuvos TSR 
konstituciją sudaro pream
bulė, 10 skyrių, 18 skirsnių 
ir 172 straipsniai. Preambu
lėje apžvelgtas ir įvertintas 
Lietuvos darbo žmonių kelias 
kovojant už Tarybų valdžios 
įsigalėjimą. Pirmajame sky
riuje apibudinami Lietuvos 
TSR visuomeninės santvar
kos ir politikos pagrindai, 
apibrėžiami politiniai ir eko
nominiai principai. Toliau iš
samiai aptariama Respubli
kos nacionalinė valstybinė 
santvarka, piliečių teisės ir 
pareigos, valdžios organu 
veiklos pagrindai.

Pranešėjas ir diskusijose 
kalbėję deputatai pažymėjo, 
jog reikšmingas naujosios 
konstitucijos bruožas yra 
tas, kad joje ypač didelis dė
mesys skiriamas demokrati
jos plėtimui ir gilinimui. Čia 
pabrėžiama piliečių teisiu ir 
laisvių vienovė, fiksuojamos 
tokios piliečiu teisės ir lais
vės, kurios atvers plačias ga
limybes darbo žmonėms su 
nauja kūrybine energija įsi
lieti į visuomenės ir valsty
bės reikalų tvarkymą.

Sesijos metu priimta de
klaracija dėl Lietuvos TSR 
konstitucijos bei įstatymas, 
neglamentuojantis jos įsiga
liojimą.

Naujoji Lietuvos TSR kon
stitucija įsigaliojo nuo balan
džio 20 dienos.

JURAS POŽĖLA-LENINO 
PREMIJOS LAUREATAS
Paskelbti pranešimai apie 

1978 metų Lenino premijos 
paskyrimą. Laureatų tarpe— 
Lietuvos TSR mokslu akade
mijos akademikas, puslaidi
ninkių fizikos instituto direk
torius Juras Požėla. Kartu 
su grupe šalies mokslininkų 
šis aukščiausias apdovanoji
mas Jurui Požėlai paskirtas 
už teorinius ir eksperimenti
nius tyrimus elektronikos 
mokslo ir technikos srityje.

V. Petkevičienė

Buvo apalpęs

Ernesto Geisel
Buenos Aires. — Brazilijos 

diktatorius prezidentas Er
nesto Geisel balandžio 20 d. 
užsienio reikalų ministerijoje 
buvo staiga apalpęs. Jo šali
ninkai buvo labai susirūpinę. 
Bet diktatorius už kelių va
landų pagijo ir dabar vėl eina 
savo pareigas. Jis žada 1979 
m. kovo mėnesį prezidento 
vietą užleisti generolui Joao 
Baptista Figueredo.

Unijistai už darbo 
įstatymo reformą

Washingtonas. — Balan
džio 18 ir 19 dienomis apie 
3,000 statybos darbininkų 
unijos lokalų viršininkų ap
lankė senatorius ir ragino 
juos balsuoti už Kongresan 
įneštą dabartiniam darbo įs
tatymui reformuoti bilių be 
jo sužalojimo reakcininkų 
siūlomais pataisymais. Uni
jistai reikalauja bilių kuo 
greičiausia užgirti. Reformos 
bilius pagerintų darbo įstaty
mą darbininkų atžvilgiu.

LAIŠKAI
Mielas Redaktoriau,

Rašydamas apie Žemaitę 
(žiūr. praeitu metu “Šviesos” 
ketvirtą numerį) neturėjau 
duomenų, kad Pirmojo pa
saulinio karo metais pažangi 
Jungtiniu Amerikos Valstijų 
visuomenės veikėja Alisė Jo
nikienė padėjo atvykusiai į 
Ameriką rašytojai rinkti 
aukas. Apie tai sužinojau iš 
“Mažosios lietuviškos tarybi
nės enciklopedijos.”

Būtų labai įdomu, jeigu 
gerbiama A. Jonikienė sutik
tu parašyti atsiminimus apie 
tuos laikus. Mus domina, ko
kį įspūdį padarė Žemaitė 
amerikiečiams, kokios ji bu
vo nuotaikos, ką kalbėjo apie 
kariaujančias valstybes ir 
vargstančius tėvynainius, 
kaip jai patiko Amerika ir 
jos santvarka, įvairūs kapi
talistinio gyvenimo momen
tai.

Apie mūsų visų mylimą ra- 
šytoją Žemaitę jau nemažai 
rašyta. Tik tas laikotarpis, 
kai ji gyveno Amerikoje, 
man atrodo, dar nepakanka
mai nušviestas. Todėl kiek
vienas su įdomumu skaitytų 
atsiminimus apie Žemaitės 
visuomeninę, politinę ir kū
rybinę veiklą Amerikoje.

Linkiu Tamstai, gerbiamas 
Redaktoriau, ir mielai Alisei 
Jonikienei stiprios sveikatos, 
saulėtos nuotaikos ir laukiu 
pageidaujamu atsiminimų.

Vandalinas Junevičius
* * *

Brangūs Draugai,
Sveikinu visus laisveičius 

su mums brangia Gegužės 
pirmosios švente. Nuošir
džiausiai linkiu ir toliau tvir
tai žengti pažangiu keliu, vi
sada būti sveikiems ir kūry
bingiems.

Vandalinas Junevičius 
Kaunas

* * *
V. Bovinui,
Miami, Fla. ,,n '
Mylimas Dėde,

Žinau, kad jau gan nemaža 
Jums teko išgyventi pavasa
rių, primenančių Jūsų gimta
dienį.

Balandžio mėnuo pasižymi 
veižlumu į patį gražiausią pa
vasario mėnesį-gegužį, kada 
maloniausiai paglosto žemę 
saulutė ir apiberia ją žiedu 
jūra. Veržlus buvo ir Jūsų 
gyvenimas nuo pat jaunys
tės.

Negalėdama ta proga as
meniškai paspausti Jūsų ran
kos ir įteikti gimtųjų miškų 
žibuoklių puokštelę, linkiu 
daug, dar daug gimtadienių 
sulaukti, neprarandant svei
katos, taip pat, kaip ir anks
čiau, sėkmingai darbuotis sa
vo pamėgtoje “Laisvėje” ir 
visuomeninėje veikloje.

Onutė Packevičienė 
su šeima

Lietuvos TSR
Kapsukas, 1978.IV.12

Gražiai pavykusios 
Jugoslavijos artistų 
gastrolės Lietuvoje

Vilnius, III.23. — Tarybų 
Lietuvoje pirmą kartą kon
certavo Belgrado filharmoni
jos simfoninis orkestras, va
dovaujamas Belgrado muzi
kos akademijos profesoriaus 
Ž. Zdravkovičiaus. Jugosla
vijos sostinės kolektyvas 
Kaune ir Vilniuje pasirodė su 
skirtinomis programomis. 
Jis atliko L. van Bethoveno, 
K. M. Vėberio, J. Sibelijaus 
simfoninius kūrinius, supa
žindino publiką su dabartine 
jugoslavų muzika.

Belgrado orkestras gyvuo
ja nuo 1923 metų. Plataus 
pripažinimo kolektyvas susi
laukė per pastaruosius 18 
metų, kai jam vadovauja da
bartinis dirigentas, prityręs 
vadovas ir pedagogas, kon
certavęs ir su mūsų filhar
monijos simfoniniu orkestru.
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Origin and Meaning of May Day

Not enough people in the 
United States know that 
May Day, the day on which 
world labor demonstrates 
annually, originated in this 
country. Yet the idea of 
May Day as the internation
al day of working class soli
darity, was born in the 
United States.

May Day is linked with 
the battle for the eight-hour 
work day. The eight-hour 
work day was a major slog
an of the post-Civil War 
U. S. labor movement. The 
struggle for the eight-hour 
work day began in the 
1860s and produced some 
results. Six states adopted 
eight-hour work laws by 
1867. A number of city 
councils enacted ordinances 
extending the eight-hour, 
work day to their public em
ployees. In June,1868 Con
gress enacted the first 
eight-hour work law in U.S. 
history, granting the eight- 
hour work day to govern
ment employees.

These laws, however 
were ineffectual. The state 
laws did not provide any 
means of enforcement, and 
the federal law was subject 
to such varied interpreta
tions that it did not secure 
the eight-hour work day for 
all workers who were sup
posed to be covered. Wages 
of federal workers were re
duced as the shorter work 
day was put into effect, and 
the government took the 
position that the eight-hour 
work law did not affect con
tractors on government 
jobs. Statę measures also 
were emasculated by the in
sertion of nullifying clauses. 
The Illinois law, for exam
ple, was to be effective only 
where there was “no special 
contract to the contrary.” 
After the passage of these 
laws employe rs informed 
their workers that only 
those who signed contracts 
agreeing to work longer 
hours could retain their 
jobs. Finally, with the onset
of the 1873 panic, even t 
eight-hour work day gained 
by workers through strikes 
was swept away.

Late in the depression 
years, however, the eight 
hour movement revive 
Time time the Labor Stand
ard, published in Paterson, 
New Jersey, by J. P. 
McDonnell, who had been 
associated with Karl Majrx 
and the First International 
in Europe, spearheaded the 
drive. On July 21, 1878, the 
Labor Standard published 
the song “Eight Hours,” 
which quickly became the 
official song of the revived 
eight-hour movement.

ie
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In the months prior to 
May 1, 1886, thousands of 
workers, skilled and un
skilled, men apd women, 
Black and white, native and 
immigrant, organized and 
unorganized, members of 
the Knights of Labor and of 
the Federation, were drawn 
into the struggle for the 
shorter working day. 
“There is an eight-hour agi
tation everywhere,” John 
Swinton’s Paper, a leading 
labor weekly, reported in 
mid-April, 1886. By that 
time almost a quarter of a 
million industrial workers 
were involved in the move
ment, and so powerful was 
the upsurge that a bo jit 
30,000 workers had alrea 
been granted a nine-or- 
eight-hour work day.

On May First, 1886, ovęr 
20,000 workers gathered
New York’s Union Square 
to hear leading trade union
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BY PHILIP S. FONER

ists and those friendly to 
labor advance the demand 
for the eight-hour work 
day. Thousands of other 
workers in the city had 
turned out for the eight- 
hour work day. In Chicago 
alone, 400,000 workers 
went out, and more than 
45,000 were granted a 
shorter working day with
out striking. A Chicago pap
er reported that “no smoke 
curled up from the tall chim
neys on the factories and 
mills and things had as
sumed a Sabbath-like ap
pearance.”

Chicago was the main 
center of the agitation for a 
shorter day, and it was in 
this city that the event took 
place that is always associa
ted with the origin of May 
Day. On the night of May 4, 
1886, a bomb was thrown 
into a group of police who 
had begun to disperse a 
small crowd of workingmen 
at a protest meeting in Hay
market Square on Chicago’s 
West Side. One policeman 
was killed instantly, and se
veral others died later of- 
their wounds. The police; 
opened fire, and before thC’i 
Haymarket massacre end
ed, several workers were 
killed and hundreds wound
ed.

Hysteria swept the city 
and the Nation. Eight anar
chists, leaders of the move
ment for the eight-hour 
work day, were indicted, al
though there was no evid
ence linking them with the 
bomb-throwing. They were 
tried and convicted on the 
ba sis of the ir opinions. Four 
were hanged on November 
11, 1887—Albert R. Par
sons, August Spies, George 
Engel, and Adolph Fischer. 
A fifth, Louis Lingg, was 
probably killed by police 

GIRIOS MILŽINAI
Girios milžinai—stumbrai puikiausiai jaučiasi Pašilių miš

ke prie Panevėžio—valstybinio stumbryno valdose.
Pradžioje čia gyveno šeši stumbrai, atkeliavę iš Pamask- 

vės rezervato. Dabar jų jau daugiau kaip 30, ir, spren
džiant iš visko, šie girios galiūnai jaučiasi neblogiau, kaip 
jų protėviai, kurie Lietuvoje buvo išnaikinti dar XVIII 
amžiaus pradžioje.

Stumbrai perkelti iš kitų šalies rajonų į Lietuvą, įgyven
dinant plačią respublikos faunos gausinimo programą. Da
bar čia vėl daug veislių, kurias kitados išnaikino brakonie
riai. Žvėrys ir paukščiai randa patikimą prieglobstį daugiau 
kaip 70 draustiniuose, rezervatuose.

NUOTRAUKOJE: stumbrai Pašilių miške.
A. Palionio nuotr.

while in his cell. The others 
were sentenced to imprison
ment.

The Haymarket Affair 
and the general employees’ 
counter-offensive following 
May 1, 1886, halted but did 
not end the struggle for the 
eight-hour work day. At its 
1888 convention, the Amer
ican Federation of Labor 
decided to ware implemen
tation of the eight-hour 
work day on May 1, 1890.

The setting aside of May 
First as the day for the 
struggle for the eight-hour 
work day was picked up by 
the labor movement in 
Europe and other countries, 
and by 1890, the first of 
May was being celebrated 
as labor’s day in many coun
tries in addition to the Unit
ed States. But it originated 
in this country, and is one of 
American labor’s proudest 
contributions to the world 
labor movement.

This year’s May Day Par
ade and Rally will be held 
on Saturday, April 29th to 
accommodate workers who 
cannot take off Monday, 
May 1st to celebrate labor’s 
traditional holiday. March
ers will assemble at Tomp
kins Square Park at 1 P. M. 
The Labor Contingent, for
ming at Avenue A and 7th 
St. (N. E. corner), will leacj 
off the parade. Organized 
by local officers and rank 
and filers from 17 unions, 
the Labor Contingent can 
spearhead the drive to en
courage official labor parti
cipation in the organization 
of future May Days. The 
parade will proceed to 
Union Square, the site of 
many historic May Day ce
lebrations, for a 2:30 p. m. 
rally featuring speakers and 
entertainment.

NAUJOS
Aleksandras Gudaitis-Gu- 

zevičius Spalio komisaras 
(325 pusi.). Trečioji rašy
tojo kūrinių serijos knyga. 
Istorinėje apysakoje “Saplio 
komisaras” autorius pateikia 
plačią meninę Didžiojo Spa
lio įvykių kroniką. Daug vie
tos skiriama V. Mickevičiui- 
Kapsukui, jo revoliucinei 
veiklai. Pakartotinis leidi
mas.

Teofilis Tilvytis Ministeri
jos rožė (292 psl.). Čia spaus
dinami pirmą kartą prieš ka
rą išleisti autoriaus romanai: 
“Ministerijos rožė’’ ir “Kelio
nė aplink stalą.” Juose saty
riškai vaizduojamas buržua
zinės Lietuvos valdininkijos 
gyvenimas.

Antanas Jonynas Su šir
dies mandatu (122 psl.)/ 
Komjaunimo 60-mečiui skir
toje rinktinėje sudėti poeto 
eilėraščiai komjaunimo ir 
jaunimo temomis. Juose atsi
spindi reikšmingos mūsų 
laikmečio problemos.

Vytautas Petkevičius Gilės 
nuotykiai ydų šalyje (140 
psl.). Linksma apysaka-pasa-

A. PALONIETIS

Rašytojas Levas Tolstojus 
mirtininkų gynėjas

150 JŲ GIMIMO METINIŲ 
PAMINĖJIMUI

1856 metų vasarą, Tūlos 
apylinkėje įvyko jaudinantis 
įvykis, kuriame teko daly
vauti ir L. Tolstojui.

Čia caro valdžia nuteisė 
mirties bausme pėstininkų 
pulko eilinį kareivį Šabuni- 
ną, kuris tarnavo netoli nuo 
Jasnaja Polianos.

L. Tolstojus šioje byloje 
dalyvavo, kaip teisiamojo 
gynėjas.

Prasidėjo Ikaro lauko teis
mas. Sekretorius perskaitė 
nutarimą apie Šabunino per
davimą karo lauko teismui, 
už pasikėsinimą prieš kuopos 
vadą. Teisiamojo formalus 
apklausimąs labai greitai už
sibaigė. .

Prakuroras pasakė trumpą 
ir sausą kaltinamąją kalbą.

Atėjo eilė kalbėti gynėjui. 
Visi žmonės nutilo, sužiuro ir 
tuojau iš vietos pakilo Lievas 
Tolstojus. Jis kalbėjo ramiai, 
aiškiai ir taip įtikinamai, kad 
paskutinės eilės žmonių tuo
jau priartėjo prie L. Tolsto
jaus.

Tačiau nežiūrint gynėjo 
aiškių ir pilnų įrodymų, kad 
teisiamasis nekaltas, kareivį 
Šabuniną nuteisė mirties 
bausme. Žinia apie baisų 
teismo sprendimą, žaibo 
greitumu, pasklido yisoje 
apygardoje. Prie nuteistojo 
kareivio rinkosi būriai darbo 
žmonių. Jie prašė, maldavo 
sargybinį, kad leistų nors 
trumpai pažiūrėti į nelaimin
gąjį. Tačiau žmonių prašymo 
niekas neklausė. Bet liaudis .............. f. , , vis ėjo ir ėjo aplankyti mirti
ninką. Vieni ne^ė jam mais
tą, vaisius, užuojautos laiš
kus. Daug žmonių atnešė net 
didelius gabalus?medžiagos.

Mirties bausrAė buvo įvyk
dyta rugpjūčio 9 dieną. Mir
tininkas Šabumnas, gynėjo 
L. Tolstojaus priešiškai nu
teistas, drąsiai šutiko mirtį, 
nei vienas jo veido muskulas 
nesujudėjo, jis ėjo tvirtu ir 
ramiu žingsniu, su panieka 
žvelgdamas į teismą.

Prie stulpo, kur buvo pri
rištas Šabuninas prisirinko 
daug darbo žmonių. 1

Moterys ir vaikai gailiai 
verkė.

Po nuteistojo sušaudymo 
žmonių minia, r kaip / srauni 
banga, metėsi prie naujo ka
po. Atvyko provoslayų šven
tikas ir ragino minią nusira
minti. Vėliau jis pradėjo 
melstis už nužudytąjį.

Pavakaryje kareivio Šabu
nino kapą lankytojai papuošė

KNYGOS
ka apie neklaužados Gilės 
nuotykius Ydų šalyje, kur jis 
išeina rūsčią gyvenimo mo
kyklą. Už šią knygą autoriui 
1970 m. paskirta Valstybinė 
respublikinė premija. Spal
votos iliustracijos dail. Kas
tyčio Juodkaičio. Trečias lei
dimas.

Michalina Meškauskiene 
Ateities viltys (326 psl.). Re
voliucinio judėjimo dalyvės 
antroji atsiminimų knyga.

Aldona Puišytė Kur meta 
plunksną vieversys (118 
psl.). Antras poetės eilėraš
čių rinkinys. Dvasinis neri
mas, gyvenimo grožio ir 
prasmės teigimas—pagrindi
niai šios poezijos

Bronius Bušma Šventiškas 
interviu (98 psl.). Pirmasis 
jauno rašytojo apsakymų 
rinkinys.

Stasė Samulevičienė bro
liukai bykštukai (132 psl.). 
Spalvotomis lėlių nuotrauko
mis iliustruota liaudies meni
ninkės knygelė. Tos lėlės pa
čios autorės kūryba.

Stefa Butkienė
“Vagos” leidykla

gražiausiomis gėlėmis, žva
kėmis ir variniais pinigais.

Ir ant rytojaus liaudis vis 
dar ėjo, plaukė aplankyti žu
vusiojo kapą, nešė jam gėles 
ir kitus pagarbos ženklus. 
Caro valdžiai tas labai nepa
tiko.

Atvažiavo policijos virši
ninkas, įsakė išdraskyti su
šaudyto kareivio kapą ir su
lyginti jį su žeme. Pastatė 
sargybą netoli kapo ir už
draudė jį lankytis Toks žiau-. 
rus valdžios elgesys dar la
biau papiktino darbo žmo
nes, nes jie tikrai tikėjo L. 
Tolstojum, kad kareivis visai 
nekaltas, o kalta supuvusi 
carinė santvarka.

Nors nužudytojo kapas bu
vo išdraskytas, bet liaudies 
nusistatymas prieš mirties 
bausmę ir caro valdžią dar 
labiau padidėjo.

Ateistinė apysaka 
latvių kalba

A. Girskio ir B. Jauniškio 
dokumentinė apysaka “Mi
sionieriai tarp indėnų” susi
laukė Lietuvoje teigiamo 
skaitytojų bei kritikos įverti
nimo. 1972 m. išėjusi lietu
vių kalba, prieš trejetą metų 
pavadinimu “Ja-misionier” 
(“Aš-misionierius”) rusų kal
ba išleido Maskvos politinės 
literatūros leidykla, o dabar 
pavadinę “Esmu misionars” 
—(“Esu misionierius”),—lat
vių kalba—Rygos “Liesmos” 
leidykla. Apysakos pratar
mėje istorijos dr. J. Grigu- 
liavičius šiltai atsiliepia apie 
autorius, pirmą kartą Tary
bų Sąjungoje pačių buvusių 
vienuolių parašytą knygą. 
Joje pavaizduota, kaip iš 
Europos į Ekvadorą atvykę 
lietuviai ir italai misioneriai 
išnaudoja indėnų kyvarų 
gentį, per prievartą brukda-. 
mi jiems katalikų religiją. 
Apysaka parašyta gera lite
ratūrine kalba, intriguojanti, 
gausiai iliustruota dokumen
tinėmis nuotraukomis. Re
cenzentai rašė: “Ši apysaka 
greit dingo iš knygynų lenty
nų. Matyt, reikėtų ją išleisti 
dar kartą.” K. Antanaitis

• Rytinė higieninė gimnas
tika nepatenkina organizmo 
raumenų veiklos. Deficitą 
geriausiai kompensuoti ėji
mu, įveikiant kasdien po 8-10 
kilometrų. Manoma, kad ši
toks kelias įgalina pašalinti iš 
organizmo 100 gramų rieba
lų.

Metai atiduoti literatūrai

[Zigmą Kuzmickj prisimenant]
Yra žmonių, kurie savo gy

venime nepalieka ryškesnių 
pėdsakų. Ateina ir nueina. 
Tačiau yra žmonių, kurių gy
venimas prisodrintas gražiu 
darbų, ieškojimų, meilės, en
tuziazmo, sumanymų, jam 
nuolatini impulsą duodą gai
vus kūrybinis mūsų gyveni
mo alsavimas. Vienas iš to
kių žmonių ir buvo Kauno 
Politechnikos instituto do
centas, filologijos kandidatas 
Zigmas Kuzmickis (1898- 
1976).

Šias vertingas žmogaus sa- 
vybęs Zigmas Kuzmickis 
išugdė iš pat vaikystes die
nų. Gimęs Vaduvų krašte, 
nelengvai skynėsi kelią i 
mokslą. Darbas, pasiryžimas 
pasiekti užsibrėžtą tikslą pa
dėjo jam baigti gimnazija, 
gerai įsisavinti rusų kalbą ir 
literatūrą, o Aukštuosuose 
kursuose Kaune studijuoti 
lietuvių kalbą ir literatūrą. 
Kursų pagrindų įkūrus Kau
no valstybinį universitetą, jį 
1926 metais sėkmingai bai
gia. •

Gyvenimo verčiamas nuo 
1924 metų vidurinėse mo
kyklose dėstė lietuvių kalbą 
ir literatūrą, rusų kalbą, lo
giką ir psikologiją. 1937-1940 
metais jis Klaipėdoje, Pane
vėžyje ir Vilniuje dėstė būsi
miems pedagogams, o nuo 
1946 iki 1951 metu dėstė ru
sų ir lietuvių kalbas, lietuvių 
literatūrą ir literatūrijos teo
riją Kauno Valstybiniame 
universitete. 1951 metų pra
džioje pereina dirbti į Kauno 
Politechnikos institutą. Jam 
jis ir paskiria visus likusius 
savo gyvenimo metus.

Zigmas Kuzmickis darbui 
aukštosiose mokyklose pa
skyrė 32 metus. Jis nuolat 
rūpinosi kelti ir savo kvalifi
kaciją. Štai 1950 metais bai
gė vakarinį marksizmo-leni
nizmo universitetą, aktyviai 
dalyvavo katedros mokslinia
me ir metodiniame darbe. 
Kruopščiai rinko medžiaga ir 
parašė disertaciją “Prano 
Vaičaičio gyvenimas ir kūry
ba.” 1966 m. jis ją apgynė 
įsigydamas filologijos kandi
dato laipsnį. Be to, Kuzmic
kis parašė nemažą studiją 
“1905 m. revoliucija ir jos 
atgarsiai lietuvių literatūro
je” (1955 m.), kartu su J. 
Poviloniu sudarė iš išleido 
“Skaitymų knygą suaugu
siems” (1948 m.). Aktyviai 
dalyvaudamas “Žinijos” 
draugijos paskaitinėje propa
gandoje, Z. Kuzmickis para
šė eilę paskaitų: “Petras 
Cvirka—lietuvių ir visos ta
rybinės liaudies rašytojas” 

Ankstyvas pavasaris
Jau žilvičiai pumpurus leidžia, 
Žemę glosto švelnutis pietys, 
Saulė šypsos—spindulius skleidžia, — 
Žiemos triūsą tuojau ištarpys.

Debesėliai padangėmis skuba, 
Skuba klykdamos žąsys pulkais;
Jau iš miego gyvybė pabudo— 
Mat pavasaris eina laukais.

Kęstutis Balčiūnas

(1950 m.), “L. Tolstojus ir jo 
kūryba” (1953 m.), “Maja- 
kovskis” (1953 m.), “Teofilis 
Tilvytis” (1954 m.), “Cecho- 
vas-pasaulinės reikšmės ra
šytojas” (1954 m.), “A. Puš
kinas (1954 m.), “Gogolis-di- 
dysis rusų rašytojas” (1955 
m.). Jis redagavo ir Vaižgan
to “Dėdės ir dėdienės” (1945 
m.).

Savo laisvalaikius Kuzmic
kis skirdavo slavistikos klau
simams. Jo dėka mes šian
dien galime lietuviškai skai
tyti V. Bielinskio “Rinktinius 
raštus” (1948 m.), filologijos 
daktaro D. Blagojaus “Puški
nas—didysis rusų nacionali
nis poetas.”

Kalbant apie Z. Kuzmickio 
literatūrinį darbą, negalima 
nepaminėti jo darbų parašy
tų. ir išleistų prieš Antrąjį 
Pasaulinį karą. Tai “Lietuvių 
literatūra” (penkios dalys), 
“Moklyklos skaitymai" (du 
leidimai, skirti pirmai gimna
zijos klasei), “Lietuvių kal
bos gramatika” (net keturios 
laidos). Bendradarbiavo to 
meto spaudoje, dažnai pasi
rašinėdamas pseodonimais 
B. Kantvydis, M. Kramsti- 
kas ir kt.

Tarybiniais metais Z. Kuz
mickis daug rašė į “Kalbos 
kultūrą,” “Mūsų kalbą,” “Ne
muną,” “Literatūrą ir me
ną. 1971 m. parašė prisimini
mus apie Balį Sruogą.

Kaip dėstytojas ir moksli
ninkas, Kuzmickis gana pla
čiai dalyvavo mokslinėse 
konferencijose su praneši
mais. Kauno Politechnikos 
instituto mokslinėje konfe
rencijoje padarė pranešimą 
“V. Mykolaitis-Putinas — 
poetas ir rašytojas” (1963 
m.). KP J kalbų konferencijo
je—“Kalba ir literatūra kaip 
dėstymo dalykai" (1967 m.), 
tarprespublikiniame simpo
ziume—“Kai kurie pakitimai 
tarybiniais laikais tarp rusų 
ir lietuvių kalbos” (1969 m.) 
ir kt.

Savo gyvenime Z. Kuzmic
kis gana artimai bendravo su 
lietuvių kalbininku J. Ja
blonskiu, jam nemažos įtakos 
turėjo ir kalbininkas K. Bū
ga.

1978 metu kovo mėn. Z. 
Kuzmickiui suėjo 80 metu 
nuo jo gimimo dienos. Tai 
graži sukaktis, kad prisimi
nus šį žmogų, kuris savo gy
venimą paskyrė mūsų kraš
tui, mūsų kalbai ir literatū
rai, kuris gražiais darbais 
ūgde tvirtus tarybinių tautų 
draugystės žiedus.

Antanas Martinionis
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Kovos už taiką avangarde
JUSTAS PALECKIS

Garsusis Taikos dekretas, 
priimtasis antrąją dieną pc 
Spalio socialistinės revoliuci
jos pergalės, iškėlęs teisin
gos ir demokratinės taikos 
sąvoką, buvo skirtas ne vien 
vyriausybėms. Juo buvo 
kreiptasi į visas tautas, į pla
čiausias liaudies mases. Tai
kos dekreto autorius Leninas 
aiškiai pasakė: “Mes turime 
padėti tautoms įsikišti į karo 
ir taikos klausimus.”

Tai buvo principiniai nau
jas, revoliucinis iškėlimas 
klausimo dėl visuomeninių 
jėgų vaidmens tarptauti
niuose santykiuose ir, visų 
pirma, taikos gynimo reika
le. Lenino genijus numatė, 
kad bus sukurtas pasaulinis 
tikrai demokratiškas, kovin
gas taikos šalininkų judėji
mas taikai ginti. Per praėju
sius beveik tris dešimtme
čius pasaulinis taikos šalinin
kų judėjimas galingai pasi
reiškė. Jis įnešė juntamą in-i 
dėlį į kelio užkirtimą naujam 
pasauliniam karui, į “šaltojo 
karo” pakeitimą, į tarptauti
nio įtempimo atslūgimo at
mosferą.

Mes, tarybiniai taikos šali
ninkai, didžiuėjamės tuo, 
kad kovos už taikos ir sociali
nės pažangos triumfą avan
garde eina mūsų šalis drauge 
su visomis socialistinės san
draugos šlimis, su visomis 
pažangiomis jėgomis pasau
lyje. Tarybinis Taikos gyni
mo komitetas yra viena ak
tyviausių organizacijų pasau
liniame taikos šalininkų judė
jime. Apie tai liudija kad ir 
toks faktas: iš 400 milijonų 
parašų, ligšiol surinktų po 
antruoju Stokholmo atsišau
kimu už ginklavimosi varžy
bų nutraukimą, už nusigink
lavimą, Tarybų Sąjungoje 
surinkta 160 milijonų para
šų. Tai parodo Tarybų Są
jungos liaudies vieningą pri
tarimą taikos ir nusiginklavi
mo reikalui.

Lietuva-kilniame

la reiškėsi ne tik respublikos 
ribose. Lietuvos taikos pa
siuntiniai dalyvavo Pasauli
niuose taikingųjų jėgų kon
gresuose, konferencijose, 
sinpoziumuose ir t. t. Vienas 
pirmųjų mūsų veikėjų tarp
tautiniu mastu buvo Antanas 
Venclova, paskui Tilvytis, 
Baltušis, dainininkė Aleške- 
vičiūtė, Gediminas Žaliukas 
ir kiti.

Ypač reikšmingas ir akty
vus Lietuvos taikos pasiunti
nių dalyvavimas tradicinėse 
Baltijos baseino taikos dieno
se, kurios vyko Taline, Ry
goje, Leningrade, Rostoke, 
Gdanske, Kylyje, Alandų sa
lose, Kopenhagoje, Oslo, 
Malme, Helsinkyje. Tose tai
kos dienose dalyvavo ne tik 
mūsų politikos ir visuomenės 
veikėjai, bet ir meno ansam
bliai bei atskiri dainininkai ir 
muzikai. Ir respublikoje— 
tiek Vilniuje, tiek kituose 
miestuose—ruošiamuose va
karuose taikos gynimo tema 
mielai dalyvauja mūsų įvai
rių sričių menininkai. Muzi
kai yra sukūrę dainų ir kitų 
kompozicijų taikos temomis, 
poetai parašė ta tema nema
žai eilėraščių. Malonu pažy
mėti, kad į šių metų “Vagos” 
leidyklos katalogą įtrauktas 
numatomas išleisti mūsų 
poetų eilėraščių rinkinys 
apie taiką.

Mūsų svečiai
Ir pas mus atvyksta taikos 

šalininkai iš kitų šalių. Pas
taruoju metu turėjome svečių 
iš Lenkijos ir Vokietijos De
mokratinės Respublikos, iš 
Austrijos, Suomijos, Islandi
jos. Malonu buvo sutikti Lie
tuvoje žymią JAV taikos ju
dėjimo veikėją Ksaverą Ka- 
rosienę, parašiusią knygą 
“Su taikos misija aplink pa
saulį.” Tikrais taikos pasiun
tiniais galima laikyti tokius 
iš užsienio šalių atsilankiu
sius tautiečius, kaip dailinin
kai Jonynas, Vizgirda, Kri

vickas, rašytojai Jonas Me
kas, Cinzas, žurnalistas Šal
čius, architektas Kulpa-Kul- 
pavičius, dainininkė Gailiutė- 
Spies, visuomenės veikėja 
Karazijienė ir eilė kitų geros 
valios veikėjų. Jie savo ob
jektyviu žodžiu apie gimtąją 
žemę atremia kovingųjų 
neapykantos ir pagiežos 
skleidėjų piktas pastangas 
nuodyti santykius ir įtempti 
tarptautinę būklę.

Kiti Taikos komiteto 
darbai

Didelį darbą teko atlikti 
mūsų Komitetui renkant pa
rašus po antruoju Stokholmo 
atsišaukimu. Po juo pasirašė 
daugiau kaip 2 milijonai mū
sų respublikos piliečių. Ry
šium su parašų rinkimu viso
je respublikoje įvyko daugy
bė susirinkimų ir mitingų, 
kurie patarnavo taikos idėjų 
gilesnei populiarizacijai. Be 
daugelio kitų tokio pobūdžio 
sueigų, man teko ant Plate
lių ežero kranto dalyvauti 
respublikos studentų darbo 
būrių sąskrydyje, kuriame 
susitelkė 2 tūkstančiai aukš
tąjį mokslą einančio jaunimo. 
Taikos šūkiai ten skambėjo 
ne tiktai kalbose, bet juos 
skelbė daugybė plakatų, 
skambėjo taikos dainos.

Mūsų komitetas aktyviai 
talkininkauja lėšų telkime 
Taikos fondui, kuris skirtas 
taikos reikalui paremti. Tai 
svarbi veikla, ne vien Taikos 
fondo materialinio parėmimo 
atžvilgiu, bet ir kaipo taikos 
politikos propagandos bei in
ternacionalinio auklėjimo 
priemonė. Taikos fondą yra 
parėmę ir atvykę iš užsienio 
lietuviai. Jų tarpe spaudoje 
buvo pažymėtas Floridoje 
gyvenančio Jono Smalensko 
įnašas.

Drauge su broliškų tarybi
nių respublikų liaudimi, 
drauge su visų penkių konti
nentų geros valios žmonė
mis, taikos šalininkais, ir 
mes savo veikla ir pastango
mis prisidedame prie demo
kratiškos ir teisingos taikos 
įsigalėjimo pasaulyje.

LAISVE

J. Balčikonio mokykla. P. Paleckio nuotr.

Mokykla jubiliatė

Ar s II unka žmonių dorovė?

taikos žygyje
Kilniame taikos gynimo žy

gyje koja kojon su visa tary
bine liaudimi žengia ir Tary
bų Lietuvos žmonės. Tam 
žygiui koordinuoti daugiau 
kaip amžiaus ketvirtis veikia 
Lietuvos TSR Taikos gynimo 
komitetas. Nuo pat įsikūrimo 
dienos (1951 m. rugsėjo mė
nesį) jo veikloje aktyviai da
lyvauja visų respublikos vi
suomeninių sluoksnių, visų 
profesijų atstovai. Tai rodo 
ir mūsų komiteto bei jo Pre
zidiumo sudėtis, kurioje ma
tome įžymių Lietuvos moks
lininkų, rašytojų, menininkų, 
pedagogų, kultūros darbuo
tojų, pramonės darbininkų, 
kolūkiečių, religinių kultų at
stovus.

Pirmuoju mūsų Komiteto 
pirmininkų buvo Mokslų 
Akademijos prezidentas Juo
zas Matulis. Vėliau šias pa
reigas perėmė Liaudies poe
tas Teofilis Tilvytis, ėjęs jas 
ligi pat savo mirties. Paskui 
keletą metų prie komiteto 
vairo stovėjo Liaudies rašy
tojas Juozas Baltušis, o nuo 
1975 metų šios pareigos pa
tikėtos man. Dirbame labai 
kolegialiai su Prezidiumo na
riais, Taikos fondo komisijo
mis ir visu gausiu mūsų ak
tyvu. Visoms taikos priemo
nėms visada karštai pritarė 
ir aktyviai jas rėmė visa Lie
tuvos visuomenė. Aktyviai 
dalyvaujame visose taikos 
gynimo kampanijose, kurias 
organizavo Tarybinis Taikos 
gynimo komitetas, remiame 
ir propaguojame mūsų šalies 
vyriausybės ir Komunistų 
Partijos taikos politiką, 
skleidžiame tarptautinio 
įtempimo atslūgio, valstybių 
lygiateisio bendradarbiavi
mo, jų taikaus sambūvio idė
jas, demaskuojame taikos 
priešų pinkles. Ši mūsų veik-

Šoka “Žiogelis”

“Žiogelis”

Jau aštunti metai prie 
Klaipėdos statybos tresto 
Kultūros namų veikia Liau
dies choreografijos kolekty
vas “Žiogelis,” vadovauja
mas respublikos nusipelniu
sios artistės N. Bungardie- 
nės. Jame—apie du šimtus
uostamiečio statybininkų ir 
jūrininkų vaikų. Tai vienin
telis toks gausus vaikų-šokė- 
jų kolektyvas respublikoje. Į 
jį priimama konkurso keliu 
6-14 metų vaikai.

Savo plačiu repertuaru, 
Sūrį sudaro tarybinių, kitų 

asaulio tautų šokiai bei at
skiri choreografiniai pastaty
tai, aukštu meniniu atlikimo 
pgiu, spalvingais įvairių tau- 
ų nacionaliniais drabužėliais 
olektyvas pagarsėjo ne tik 

respublikoje, bet ir šalyje. 
Karštai jam plojo už choreo
grafinę baladę “Te visad 
iviečia saulė,” itališkąją “Ta- 
antelą” ir kitus šokius.

Maskvos, Leningrado, Poloc
ko ir kitų šalies miestų žiūro
vai. Apie “Žiogelį” sukurti 
du dokumentiniai filmai.

Šiuo metu “Žiogelis” pa
ruošė naują dviejų dalių pro
gramą. Pirmąją sudaro lietu
vių liaudies šokiai ir žaidi
mai, antrąją—internacionali
nio pobūdžio pynė “Prie 
draugystės laužo.” Su šia 
programa “Žiogelis” pakvies
tas dalyvauti VLKJS XVIII 
suvažiavimo koncerte.
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• Dudley (Anglija) miesto 
galvos apsvarstė pasiūlymą 
perkelti du batų valy tojus 
kiton gatvės pusėn. Jie buvo 
įsitaisę prie pat miesto mo
kesčių kasos įėjimo ir įsitaisę 
tokią reklamą: “Širdingai 
sveikiname visus savo klien
tus!” Kai kurie praeiviai ma
nydavo, jog šitaip iš jų tyčio
jasi nelemtos kasos tarnauto
jai.

Panevėžio Juozo Balčiko
nio vidurinei mokyklai suka
ko 250 metų. Paminėti gar
bingą jubiliejų į miestą prie 
Nevėžio iš įvairiausių Lietu
vos ir Tarybų Sąjungos kam
pelių atvyko dešimtys jos 
buvusių auklėtinių, dabar 
plačiai žinomų mokslininkų, 
kultūros ir meno veikėjų, 
liaudies ūkio vadovaujančių 
darbuotojų ir specialistų. Ir 
vėl kaip kadais suskambo 
varpelis, pakvietęs svečius į 
klases ir mokymo kabinetus.

Pagal tradiciją pažintis su 
šiuo vienu seniausių Lietuvo
je mokslo židinių prasideda 
nuo mokyklos istorijos mu
ziejaus, kuriame sukaupta 
daugiau kaip du tūkstančiai 
eksponatų-nuotraukų, doku
mentų, knygų. Tad užsukime 
į jį kartu su svečiais, pasi
klausykime mokyklos direk
toriaus pavaduotojo, šio mu
ziejaus įkūrėjo Vytauto Ba- 
liūno pasakojimo . . .

Tūkstančius jaunų žmonių 
per pustrečio šimtmečio iš
leido į gyvenimą ši mokykla, 
nuėjusi nelengva, bet gar
bingą kelią. Pradžioje joje 
šeimininkavo vienuoliai pijo- 
rai, vėliau—kilmingieji bajo
rai ir tik 1881 metais caro 
leidimu buvo įsteigta realinė 
mokykla. Nuo 1915 metų, 
įkūrus gimnaziją, buvo pra
dėta mokyti lietuvių kalbą.

Štai stendas, pasakojantis 
apie pirmuosius mokinius. Iš 
nuotraukų į lankytojus žvel
gia garsus architektas Lau
rynas Stuoka-Gucevičius, 
kurio sukurtais architektūri
niais ansambliais žavimės ir 
šiandien. Iš Kupiškio apylin
kių kilęs baudžiauninko sū
nus tik per didelę protekciją 
ir išimtinius gabumus pateko 
į šią mokyklą. Tuo laikotar
piu mokęsis Stanislovas Kar- 
bedis vėliau tapo žymiu inži
nieriumi. Jis suprojektavo ir 
pastatė metalinius tiltus per 
Nevą Peterburge, per Vislą 
Varšuvoje ir per Dauguvą 
Latvijoje. Pirmųjų mokyklos 
auklėtinių tarpe matome ir 
poetą Antaną Vienažindį.

Mokyklos auklėtiniai visa
da buvo svarbiausių istorinių 
ir revoliucinių įvykių sūkury
je, koja kojon žengė su pa
žanga, darbo žmonėmis. Vie
nas stendų pasakoja apie is
torinių 1918-1919 metų įvy
kių Lietuvoje atgarsius. Įkū
rus Tarybą Panevėžyje, sep
tintosios klasės gimnazistas 
Kazys Sitavičius buvo pa
skirtas miesto liaudies švieti
mo komisaru. Jam talkinin
kavo bendraklasis Domas Pi- 
nigis, nuėjęs dirbti į švietimo 
komisariatą. Buržuazijos val
dymo metais aktyviai veikė 
pogrindinė mokyklos kom
jaunimo organizacija. Tuo
metiniai komjaunuoliai, da
bar istorijos daktarai Juozas 
Jurginis, Juozas Grigulevi- 
čius, teisininkas Andrius Do
maševičius (darbininkų judė
jimo Lietuvoje dalyvio gydy
tojo Dbmaševičiaus sūnus) ir 
kiti dalyvavo Panevėžio 
miesto darbininkų susirinki
muose ir mitinguose, vedė 
plačią agitaciją moksleivių 
tarpe, leido savo pogrindinį 
laikraštį “Komjaunuolis.” 
1940 metais atkūrus Tarybų

valdžią, mokykloje mokėsi 
komjaunuoliai Marytė Mar
gytė, Vytautas Daunoras, 
jos direktoriumi buvo paskir
tas Jonas Keisminas. Prasi
dėjus karui, visus tris nužu
dė buržuaziniai nacionalistai.

Atskiras muziejaus sten
das skiriamas šios mokyklos 
abiturientui, o vėliau jos di
rektoriui Juozui Balčikoniui. 
Po žymaus kalbininko mir
ties mokyklai buvo suteiktas 
jo vardas.

Su mokykla dalį savo gy
venimo buvo susieję daugelis 
žinomų žmonių. Joje mokėsi 
rašytojai Balys Sruoga, Teo
filis Tilvytis, akademikas Po
vilas Brazdžiūnas, Lenino 
premijos laureatas skulpto
rius Gediminas Jokūbonis, 
TSRS liaudies artistas Jonas 
Stasiūnas, JAV leidžiamo 
“Vilnies” laikraščio redakto
rius Stasys Jonas Jokubka, 
dešimtys kitų visuomenės 
veikėjų. Įvairiais laikotar
piais mokykloje dirbo Jonas 
Jablonskis ir Juozas Zikaras, 
Gabrielė Petkevičaitė, Bitė 
ir Julijonas Lindė-Dobilas.

Prabėgęs laikas nepasendi
no mokyklos—dabar ji kaip 
niekad jauna ir išaugusi. Po
kario metais prie senųjų jos 
korpusų iškilo trys dideli 
priestatai, erdvi sporto salė, 
įrengti turtingi atskirų daly
kų mokymo kabinetai. Jau 
senokai mokykloje sustiprin
tai dėstoma matematika ir 
fizika, moksleiviai ne kartą 
tapo šių disciplinų respubli
kinių ir sąjunginių olimpiadų 
nugalėtojais. Todėl nenuo
stabu, kad daugelis abitu
rientų pasirenka studijuoti 
tiksliuosius mokslus aukšto
siose mokyklose.

. . . Neatpažįstamai pasi
keitė, išaugo pokario metais 
miestas prie Nevėžio krantų. 
Suklestėjo jame socialistinė 
kultūra, liaudies švietimas. 
Dabar Panevėžyje yra 13 
bendrojo lavinimo ir 3 vaka
rinės pamaininės vidurinės 
mokyklos, kuriose mokosi 16 
tūkstančių moksleivių. Tūks
tančiai vaikų lanko Hidrome- 
lioracijos technikumą ir Poli
technikumą, A. Domaševi
čiaus medicinos ir J. Švedo 
pedagoginį muzikos mokyk
las, vidurines profesines 
technikos ir prekybos-kulina- 
rijos mokyklas. Vakarais 
darbo jaunimas renkasi į 
Kauno A. Sniečkaus Poli
technikos instituto Panevė
žio vakarinio fakulteto audi
torijas. Ir džiaugsmas užpil
do krūtinę matant, kaip ga
lingu ąžuolu čia subujojo 
prieš pustrečio šimtmečio 
pasėtas gležnutis mokslo dai
gas. A. AmbraškaPavasaris kaime

Juokias baltas žiedas
Ant obels šakos;
Vyturėliai gieda 
Virš plačios lankos;

Dūrgia bitės prievoj, 
Švilpauja špokai;
Džiaugsmas netelp’ sieloj 
Aušta kai rytai.

Kęstutis Balčiūnas

Tikėdami teologų tvirtini
mais, jog moralė yra dievo 
duota, turėtume manyti, kad 
ji yra tobula, kaip ir jos 
autorius, ir todėl negali dau
giau tobulėti, kad moralės 
normos yra amžinos, nekin
ta. Tokių pozicijų iš esmės ir 
laikosi bažnyčia. Dorovinių 
^dėsnių akivaizdoje,—rašo 
lietuvių reakcinės emigraci
jos “Aiduose” katalikiškasis 
filosofas A. Maceina,—mum 
belieka tik du keliai: arba 
juos priimti ir likti Bažnyčio
je, nepaisant, kad praktikoje 
juos ir laužome nusidėdami: 
arba jų nepriimti, skelbiant 
priešingą nuomonę, tuo ku
riant “kitą evangeliją” ir at
siduriant už Bažnyčios ribų.”

Bažnytininkai neigia doro
vės pažangą praktiniame vi
suomenės gyvenime. Nere
tas iš jų įkyriai perša tikin
tiesiems mintį, kad žmonių 
moralė smunka. Taip saky
dami, klerikalai panaudoja 
savo tikslams atskirų žmonių 
mėgiamą “filosofiją,” kad 
anksčiau ir vanduo buvo Sla
pesnis, ir akmenys kietes
ni .. . Seniau, atseit, žmo
nės buvę doresni todėl, kad 
jie nebuvo taip nutolę nuo 
bažnyčios, labiau laikydavosi 
religinės moralės reikalavi
mų.

Žmonijos istorija nepare
mia senovės liaupsintojų. Ji 
nepaneigiamai įrodo, kad 
kuo žmogus buvo mažiau nu
tolęs nuo gyvulių pasaulio, 
tuo primityvesnė buvo jo 
moralė. Primityvią senovės 
žmonių moralę atspindi ir Bi
blija, kurioje dažnai aprašo
mi žiaurūs, kruvini mūšiai, 
nugalėtojų kankinimai, des
potizmas.

Be abejo, yra daug visuoti
nai pripažintų, amžiais nusi
stovėjusių bendražmogiškų 
dorovinių reikalavimų.- Ta
čiau be jų, žmogiškoji moralė. 
apima ir istoriškai laikinas 
elgesio normas, kurios atitin
ka tik tam tikro visuomenės 
raidos etapo žmonių arba 
klasių tarpusavio santykius. 
Pavyzdžiui, vergvaldystės ir 
feodalizmo santvarkose įsi
tvirtinęs reikalavimas “klau
syti savo pono” jau seniai 
skamba kaip atgyvenęs mo
ralinis archaizmas, nors yra 
išlikęs ir šventajame rašte, 
ir seniau išleistose malda
knygėse.

Esant kapitalizmui, vyrau
ja buržuazinė moralė, kuri 
viską, taip pat ir žmogaus 
vertę, matuoja pinigais. At
gyvenę kapitalistiniai gamy
biniai santykiai daro dar di
desnę neigiamą įtaką žmonių 
dorovei. Tačiau ir buržuazi
nės visuomenės moralė, pa
lyginti su ankstesniais lai
kais,—didžiulis žingsnis į 
priekį. Be vyraujančios bur
žuazinės “džiunglių moralės, 
čia pradeda formuotis prole
tarinė moralė, kuriai būdin
gas kolektyvizmas, interna
cionalizmas, atsidavimas 
bendram reikalui, nepakan
tumas neteisingumui, išnau
dojimui.

Socialistinėje visuomenėje 
ši naujoji moralė darosi vi
suotinė, įgyja naujų taurių 
bruožų. Žmogaus gyvenimas 
ir veikla įgauna daug aukš
tesnę vertę, atsiranda dides
nės galimybės ugdyti ir rea
lizuoti savo sugebėjimus, 
šviestis, dirbti mėgiamą dar
bą. Niekinanti pažiūra į fizinį 
darbą, į moterį socialistinėje 
visuomenėje virsta savo 
priešybe-pagarbos reiškimu. 
Sustiprėja žmogaus kontak
tai su visuomene, išsiplečia 
jo akiratis, žinios. Socialisti
niai doroviniai santykiai pa
sižymi didesniu draugišku
mu, kolektyviškumu, tarpu
savio pagalba, paprastumu, 
nuoširdumu, nes bendras 
darbas ir vienodi tikslai 
suartina žmones, kai tuo tar
pu privati nuosavybė juos.

skaldo, ugdo susvetimėjimą.
Istorinių faktų spiriami, 

kai kurie dvasininkai norom 
nenorom pripažįsta žmonijos 
dorovinį progresą. Net vie
noje iš Vatikano radijo laidu 
buvo pareikšta, kad mūsų 
laikais yra daug mažiau žiau
rumo ir barbariškumo, negu 
prieš du šimtus metų ...”

Šiuolaikinio socialinio gy
venimo dinamizmas daro įta
ką ir bažnyčios dorovinei po
zicijai. Antai katalikų bažny
čia jau nebedraudžia šei
moms reguliuoti įpėdinių 
skaičiaus, nors vis dar pasi
sako prieš nėštumo nutrau
kimą. Šimtmečiais dvasinin
kai žmogaus kūną laikė ydin
gu, žemu, nuodėmingu iš pri
gimties (todėl ir marino jį 
pasninkais), dabar gi kalba 
apie jį kaip apie aukščiausią 
ir tobuliausią dievo kūrinį.

Katalikų bažnyčia vis la
biau akcentuoja ankstyvosios 
krikščionybės dorovinius 
principus—prabangos smer
kimo, žmonių lygybės idėjas 
(nors faktiškai tai yra dema
gogija, nes bažnyčia vis dar 
palaiko privatinę nuosavybę 
kaip “asmenybės laisvės iš
raišką”). Atgyvenę religinio 
poveikio būdai—bauginimai, 
atskyrimai nuo bažnyčios, 
prakeikimai keičiami toleran- 
tiškesniais—dialogu, įtikinė
jimu, bendravimu.

Tiesa, bažnyčia labai neno
riai ir pavėluotai daro nuolai
das laiko dvasiai. Dar visiš
kai neseniai Vatikanas kėlė 
didelį triukšmą, priimant 
skyrybų įstatymą Italijoje. 
Popiežius ir toliau draudžia 
“žmogui perskirti tai, ką die
vas sujungė,” nors tuo žmo
nės neretai pasmerkiami dar 
didesnėms kančioms. Celiba
tas, draudžiantis-••kunigams 
tuoktis, taip pat liko neat
šauktas.

Mes anaiptol ne už morali
nį reliatyvizmą, kuris taip 
paplitęs Vakaruose (“Kaip 
kas išmano, taip save gano”). 
Tačiau bažnyčios palaikomas 
moralinis dogmatizmas yra 
žalingas. Jis trukdo teisingai 
įvertinti visuomenės moralės 
būklę ir raidą, skleidžia nihi
listines, pesimistines nuotai
kas, nepasitikėjimą žmogaus 
pozityviomis galimybėmis, jo 
žmonigkumu. O tuo pačiu— 
ir tai svarbiausia—trukdo 
dorovės pažangai.

VI. Balkevičius
Vilniaus Valstybinio 

Pedagoginio instituto 
filosofijos katedros 

vyr. dėstytojas

Aleksys CHURGINAS

Po šį pasaulį
Pasibalnojęs rimą 

ir be rimo 
rašysiu apie širdį, 

su kuria kalbu, 
apie perkūnijas, 

kurios seniai nurimo, 
ir apie šviesą 

būsimų žaibų, 
apie vilties 

voratinklį plonytį, 
draugus nesutiktus 

ar pamirštus pusiau, 
apie visus, kurie, 

likimo išblaškyti, 
po šį pasaulį 

klaidžioja kas sau.

Šiaude lis
Tu, šiaudeli mano, 

šiaudeli gležnas, 
šurmuly gyvenimo 

pasimetęs, 
ar matai, kiek vakar

Paparčių slėny 
prinešė sniego, 

ar girdėjai tu,
ką Šalta šilainė, 

pūgai stūgaujant,
apie mudu kalba, 

ar žinai, kas ten
per žmogus ateina 

vieškeliu baitu?
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KANADOS ŽINIOSf,

Parlamentarų rietenos
J. YLA

Kada mes nematydavome 
federalio parlamento posė
džių, tai įsivaizdavome, kad 
tie aukšti politikieriai tuos 
posėdžius praveda labai gra
žiai, kultūringai. Bet, pasiro
do, kad tame mūsų parla
mente vyksta labai negražios 
rietenos.

Atrodo, kad politikieriai, 
sugalvoję rodyti per televizi
ją tas savo rietenas, padarė 
didelę klaidą. Dabar mes kei
čiame savo nuomonę 
tuos politikierius. Jie
piaunasi tame parlamente, 
kad net nemalonu žiūrėti.

Kas blogiausia, tai kad jie 
laiką leidžia ne sukdami gal
vas, kaip sumažinti nedarbą, 
infliaciją, pakelti Kanados 
dolerio vertę, o vienas kitą 
atakuodami. Kas dar 
mėtina, kad nė viena 
ja, neišskiriant nei nau 
mokratų, nekliudo t

apie 
taip

priva- 
ekimo

pažy- 
parti- 
jų de- 
ikrojo 

kaltininko už visas negero
ves.

Kanadoje, kaip jau vjsiems 
yra gerai žinoma, yra 
taus verslo, pelno s 
sistema. Dabartinis ekono
minis krizis yra šios siste
mos liga. Kurią partiją be- 
statysi prie valdžios, jį nieko 
negalės padaryti tarptauti
niam kapitalizmui. Kęičiant 

suma- 

siste-

udaro

valdžią nebus galima 
žinti nedarbą, infliaciją. Pro
vinciates valdžias s 
įvairios partijos. Vienur kon
servatai, kitur liberalai, o 
dar kitur socialdemokratai 
(nauji demokratai). Nė vie
na iš jų negali pašalinti ne
darbo savo provincijose, už 
tai, kad jos neturi teisės da
vinėti įsakymus korporaci
joms.

Pavyzdžiui, nikelio korpo
racija atleidžia tūkstančius 
darbininkų. Nei federalė val
džia, kuri yra liberalų, nei 
Ontarijos valdžia, kuri yra 
konservatų, negali įsakyti 
korporacijai nemažinti darbi
ninkų skaičiaus. Korporacija 
aiškina, kad ji prigamino ni
kelio tiek, kad neturi kur 
padėti. Panaši istorija su 
daugeliu kitų korporacijų.

Kas dar pažymėtina, kad

Pietūs su Viešnia iš Gimtinės

laloni ir 
inės, tai

vyks i

pokylį 
paaiški- 
ir.kas jį

nuošir- 
savęs ir

Montreal, Canada-rAldie- 
čių ruošti pietūs balandžio 16 
d., pas gerbiamus Juozą ir 
Stasę Čičinskus, jų gražiose 
patalpose, sprendžiant iš 
svečių geros nuotaikūs, atro
dė, kad gerai pavykę. Atsi
lankė nemažas būrys? svečių, 
jų tarpe buvo labai n 
jauna viešnia iš Gimt: 
vilnietė Birutė Jakštienė, 
kuri atvyko pas tėvelį pasi
svečiuoti, o vėliau 
J. A. V. atlankyti savo tetą.

Atidarydamas šį 
drg. J. Urbanavičius 
no šio pobūvio tikslą 
ruošia, pakvietė tarti žodį 
viešnią, kuri visus 
džiai pasveikino nuo 
nuo tėvynainių. Kviętė kuo- 
daugiau tautiečių atlankyti 
savo seną Gimtinę. Drg. J. 
Vilkelis priminė LLD reikš
mę ir ką ji yra atlikusi kultū
ros ir apšvietos srityse; taip
gi kvietė visus skaitlingai da
lyvauti Sūnų ir Dūkterų 
Draugijos ’jubiliejiniame 50 
metų paminėjime gegužės 20.

Svečiai besivaišindami 
skaniai pagamintais valgiais 
ir troškulį nuraminančiais 
gėrimais, atrodė gkna geroj 
nuotaikoj, tarpusavy j kalbė
josi, o kiti užtraukė senai 
girdėtas, bet nepamirštas 
dainas. Vaišių pagaminime 
daugiausiai teko padirbėti 
drg. S. Cičinskienei, pade- 

konservatai, kurie baisiai 
puola Trudeau valdžią, tei
gia, kad liberalai perdaug ki
šasi į privatišką biznį. Girdi, 
jeigu jie būtų išrinkti, tai jie 
duotų privatiškoms kompani
joms daugiau laisvės. Tokiu 
keliu, sako jie, kompanijos 
pagyvėtų. Bet kaip gi pagy
vės, jei neturi kur dėti to, ką 
pagamino?

Kodėl Kanados gaminiai 
neturi rinkų užsieniuose? To
dėl, kad jų kainos taip paki
lo, kad jos negali konkuruo- 
tis sų kitų šalių prekėmis. 
Net ir namie.

Iš Japonijos, Taivano, Pie
tų Korėjos ir eilės kitų šalių 
gaminiai Kanadoje parduo
dami daug pigiau, negu Ka
nadoj gaminti. Tekstilės ir 
kitos pramonės šaukia, kad 
jas privers užsidaryti tokia 
užsienio konkurencija.

Pažymėtina dar ir tas, kad 
verslininkai teigia, kad jie 
daugiau pelno pasidaro par
davinėdami užsienio produk
tus, negu savo šalies. Kol 
kanadiečiai nenupigins savo 
gaminių, bus sunku laikytis.

Kai kurie pramoninkai tei
gia, kad jų padėtis truputį 
pagerės, kadangi Kanados 
doleris nupigo. Būsią leng
viau eksportuoti savo gami
nius. Bet, iš kitos pusės, da
bar labai pabrango importuo
jamos prekės.

Kai šie žodžiai pasirodys 
spaudoje, veikiausiai jau bus 
paskelbti federalio parlamen
to rinkimai. Spėjama, kad 
partijų kova šiuo sykiu bus 
labai atkakli, 
sako “žūt—būt 
valdžia turi būti' nuversta. 
Prieš liberalus aštriai kalba 
ir socialdemokratai. Netyli ir 
komunistai. Liberalams teks 
grumtis su keliomis partijo
mis. Opozicinėms partijoms 
lengviau, nes jos gali kaltinti 
liberalus už viską. Bet paties 
vyriausio kaltininko—pelno 
sistemos—niekas nekriti
kuos, nesiūlys ją pataisyti, 
nekalbant jau apie pakeitimą 
kita. Tokiu būdu, ką išrinks, 
atrodo, didelės svarbos ne
bus, gyvenimas nepasikeis.

Konservatai
Trudeau

dant dr. Pr. Skripkienei; 
taipgi joms talkininkavo E. 
Morkevičienė ir E. Juraitie- 
nė.

Paįvairinimui bankieto, 
dar buvo ir gausi lioterija,— 
tai dovanos, suaukotos drau
gių moterų (ir dviejų vyrų), 
nes rfiūsų nuoširdžios drau
gės niekada neateina tuščio
mis rankomis. Keletas drau
gių pagamino ir paaukavo 
skanių pyragų ir kėkų. Visų 
aukotojų vardai užimtų daug 
vietos laikraštyje, tai dova
nokite, kad neišvardinsiu.

Geroje nuotaikoje praleidę 
ilgą sekmadienio popietę, vi
si skirstėsi į namus. Kai ku
rie atsisveikindami malonius 
šeimininkus, palinkėjo jiems 
laimingos kelionės į Gimtinę, 
kurios jie per 50 metų nema
tė. Jie vyksta su Pašalpinės 
draugijos grupe.

LLD Montrealo kp. valdy
bos vardu, tariu nuoširdžiau
sią padėką svečiams už atsi
lankymą, visiems ir visoms 
už gausią suaukotą lioteriją, 
už skanius kėkus-pyragus, o 
labiausiai šeimininkams už 
vietą ir už jų ir kitų šeimi
ninkių įdėtą sunkų darbą. 
Apart valdybos narių, ku
riems nemažai teko padirbė
ti, tenka didelė padėka ir 
drg. J. Narušiui, kuris labai 
nuoširdžiai talkininkavo. 
Ačiū visiems! P. K.

Svečiai iš Lietuvos
Toronto. — Balandžio 10 

dieną atvyko iš Tarybų Lie
tuvos gydytojas Jonas Ma
žeika pasisvečiuoti pas gimi
nes P. M. Daugėlus. Ta pro
ga Toronto Lietuvių Moterų 
Klubas surengė pobūvį, ku
riame gerbiamas svečias pa
kalbėjo apie sveikatos apsau
gą Lietuvoje, apie tarybinės 
vyriausybės rūpinimąsi Lie
tuvos žmonių gerove. Atsa
kinėjo į paklausimus.

Kaip ilgai jis viešės Kana
doje, neteko patirti, bet at
rodo, kad pabus keletą savai
čių.

Sėkmingos jam viešnagės 
Kanadoje. Rep.

Binghamton, N. Y.
Dėl to, kad buvo labai blo

gas oras ir pora valdybos 
narių buvo patekę į ligoninę, 
Lietuvių Darbininkų 6 kuo
pos susirinkimai vasario ir 
kovo mėnesiais neįvyko. 
Kuopos pirmininkė A. Maldi- 
kienė turėjo operaciją, o fi
nansų sekretorė tąipgi buvo 
susirgus. Dabar, kai oras pa
sitaisė, gal galėsime pradėti 
geriau veikti.

Kuopos balandžio 8 d. įvy
kęs susirinkimas trumpas. 
Turėjome porą laiškų —iš 
Centro, o kitą nuo bolininkų. 
Juos perskaitėme ir priėmė
me.

LDS Centro Valdybos bal
savimus palikome gegužės 
13 dienos susirinkimui. 
Kviečiame visus narius daly
vauti. Šiame susirinkime tu
rėsime rinkti delegatus į sei
mą. Susirinkimas įvyks toje 
pačioje vietoje. Nepamirški
te dalyvauti.

Kuopos finansų sekretorė 
pranešė, kad įrašė 2 naujus 
narius. Be to, nutarta paau
koti iš kuopos iždo National 
Bowling Tournamentui $10. 
Taipgi nariai aukojo: po $5 
C. Thomas, M. Lynn ir A. 
Žemaitienė; po $2 Ona Wel- 
lus, M. Semcho ir J. Brown, 
po $1 A. Maldikis ir H. 
Horsky. Viso susidarė $33.

. M. Lynu

Lawrence, Mass.
Exeter, N. H., ligoninėje 

mirė Antanina (Savinčius) 
Šūpetris, pirmiau gyvenusi 
11 Whitman St., Lawrence. 
Velionė buvo gimusi Lietu
voje 1897 m., taigi mirė su
laukus 81 metų amžiaus. Pa
liko liūdesyje dukrą Dana su 
jos vyru Victor Garrison ir 
dvi anūkes—Susaną ir Joy, 
seserį Amelią Lietuvoje ir 
keletą kitų artimų giminių. 
Palaidota Bellevue kapinėse.

Velionė Antanina su vyru 
per ilgą metų eilę buvo Law
rence Lyra Hali prižiūrėto
jais. Ji buvo Moterų Piliečių 
Klubo sekretorė per virš 25 
metus ir narė Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimo, daug 
darbavosi del “Laisvės.”

Reiškiame giliausią užuo
jautą dukrai, žentui ir vi
siems kitiems artimiesiems. 
O tu, Antanina, ilsėkis ra
miai šalia savo vyro Bellevue 
kapinėse. Charles Markūnas

Čilės liaudies
VADAS BELGIJOJE

Brussels. — Čilės Komu
nistų Partijos sekretorius 
Luis Corvalan šiomis dieno
mis lankėsi Belgijoje. Jis čia 
visur buvo šiltai sutiktas. Jį 
pakvietė su vizitu Belgijos 
Komunistų partijos vadovy
bė.

Geneva. — Taip vadinamo
je čia einančioje “jūrų konfe
rencijoje” Jungtinių Valstijų 
delegatas E. L. Richardson 
pasiūlė sustiprinti taisykles 
prieš teršima vandenų. Už 
pavyzdi, kaip pastaruoju lai
kų jūrų, teršimas labai padi
dėjo, jis paminėjo neseniai 
įvykusias nelaimes su nafta 
gyvenančiais laivais.

LAISVĖ

Miami, Fla

Blanche Novick
Balandžio 4 d. Lietuvių So

cialiniame Klube velionies 
Blanche Novick dukros Don
na Trentine ir Helen Bandorf 
sukvietė Literatūros Draugi
jos, Miami. Choro ir Socialio 
Klubo narius pietums prisi
minimui jų mamytės. Pietus 
pagamino N. lešmantienė ir 
Marge Novick. Programą ve
dė Mildred DeVos—artima 
velionies draugė.

Savo kalboje, Mildred pa
žymėjo velionies stiprų ir gi
lų pažangaus judėjimo supra
timą. Blanche veikė visose 
pažangiose organizacijose, 
ypač daug dirbdama Miami 
Chore. Apart lietuviškų or
ganizacijų, ji priklausė “Wo
men’s International League 
for Peace and Freedom.” Ji 
taipgi buvo “Laisvės” skaity
toja ir rėmėja. Visi, kurie ją 
pažinojome ir su ja veikėme, 
liūdime netekę taip brangaus 
žmogaus.

Programoje Miami Choras 
padainavo keletą dainelių; o 
J. Krasnickas padainavo so
lo.

Blanche gimė Lietuvoje 
1897 metais, balandžio 4 d. 
Ji atvažiavo į JAV būdama 
17 metų amžiaus. Pirmiausia 
apsigyveno Brooklyn, N. Y., 
paskiau Boonton, N. J. O 
paskiausia gyveno Miami 
Beach, Fla., iki mirties 1977 
m. liepos 3 d.

Reiškiame giliausią užuo
jautą jos dukroms Donna ir 
Helen ir jų šeimoms.

Mildred DeVos

Long Beach, Cal. — Čia į 
Laivyne ligoninę pasidavė 
buvusio prezidento žmona 
Mrs. Betty Ford. Ji pati sa
ko, kad jinai yra alkoholikė 
ir turi gydytis. Sakoma, kad 
jos sveikatai pakenkė ir per
daug įvairių vaistų vartoji
mas.

BOKSO ČEMPIONAS 
BĖDOJE

St. Louis, Mo. — Balan
džio 21 d. čia vėl tapo sua
reštuotas naujasis pasaulinis 
bokso čempionas Leon 
Spinks.

Policija sako pas jį kepurė
je radus nedidelį kiekį narko
tikų. Paleistas po $3,700 už
statų iki teismo. Neseniai čia 
pat Spinks buvo suareštuo
tas už nesilaikymą važiuotės 
taisyklių. Jis sako, kad jis 
nekaltas. Jis nežinąs, kaip 
tie narkotikai pateko į jo ke
purę.

SVEIKINU
Su Gegužės Pirmąją sveikinu visus draugus ir 

drauges, kurie tik dirba kovoje už Taiką ir už visų 
žmonių gerovę visame pasaulyje.

ST. PETERSBURG, FLA.

Minis

Martin Vidra
Reiškiame gilią užuojautą jo dukrai Wilma Wal- 

lat, Chicago, Ill. anūkėms, broliui Emil, Sheboy
gan, Wis., visiems artimiesiems bei draugams.

LITHUANIAN SENIOR CITIZENS’ CLUB

Cleveland, Ohio
LDS 55 kuopos susirinki

mas įvyks gegužės 4 dieną 12 
vai. dienos, ICA Hali, 15901 
St. Clair Ave. Turime svar
bių dalykų aptarti ir bus bal
savimai už naują Centro val
dybą. Kuopa prašė visų na
rių atsilankyti ir prisidėti 
prie kuopos veikimo;. Po mi
tingo turėsime vaišes.

Kviečia Kuopos Valdyba 
* * *

Balandžio 13 dieną turėjo
me Moterų Klubo susirinki
mą ir pietus su margučiais ir 
pyragaičiais. Buvo graži die
na, gaila, kad kai kurios 
draugės negalėjo atvykti. A. 
Palten vedė susirinkimą.

Buvo skaityta keletas svei
kinimų, kai kurie net Naujų 
Metų, kadangi Klubo gruo
džio ir sausio mėnesių susi
rinkimai buvo užsnigti. Su 
sveikinimais buvo prisiųsta 
nuo Stanley Kuzmickas $5, 
A. Žukas $2, nuo Sledžių $7. 
Kai kurios narės prisiuntė 
duokles.

Klubietės išreiškė užuojau
tą draugams Žemaičiams, 
kurių dukra Julia pasimirė, 
ir Mary Nikas, ilgametei 
Klubo nariai, kurios vyras 
pasimirė Chicagoje. Klubas 
turi vieną kitą nares sergan
čias ir po gydytojo priežiūra.

Moterų Klubas gerai gy
vuoja ir išsirinko naują val
dybą, kurion įeina A. Palten, 
A. Noris ir A. Stankus. Gar
bės jums, draugės, už rūpes
tingą1 Klubo reikalų ir dar
buotės vedimą. Ir didelis 
ačiū mūsų Beny už jo dova
ną, taipgi darbščioms šeimi
ninkėms už labai puikius pie
tus.

Klubietės sakė, kad gegu
žės 11 d. susirinkime jos pa
rems mūsų spaudą.

Valio klubietėms!
J. Petraus

Gimtinė
Upeliai sraunūs
Raukšles nuplauna,
Medus viržinis
Ledus tirpina.
Sapnais kartoja dalužę jauną
Ir pirmą meilę
Brangi gimtinė.

Atrodo,
Bėgtum nakčia, per gruodą
Tenai,
Kur dalgiai dainuoja darbui.
Gimtinė . . .
Žody, trumpam šiam žody
Atrodo—
Pusė visatos telpa.

Negali toliai, 
Gėla negali 
Nutrint dainelių, 
Trauktų palaukėj. 
Nuo darbo stalo, 
Audroj, iš kelio 
Balsais gegulių gimtinė 

šaukia.

Ir mums
Per tamsą, per vėtrų šuorus
Jos tylų balsą širdim 
išgirdus, 
Paukščiu pavirtus, 
Sugrįžti noris 
Tenai, kur gera 
Gyvent ir mirti.

Bronius Mackevičius

P. V. GASPARIENĖ 
Grand Rapids, Mich.

5-TAS PUSLAPIS

“LAISVES” REIKALAI
Aukomis gavome nuo kovo 31 d. iki balandžio 20 d. 

sekamai:
Helen Žukienė, Binghamton, N. Y. per Helen Pine $25.00
Roy Ceskauskas, Sudbury, Ont., Canada, prisimini

mui mirusios žmonos Paulinos, per J. Brazdzių . . .20.00 
Grigaičiai ir Kaspariutė, Wilkes-Barre, Pa., prisimi

nimui mirusių tėvų, C. S. ir Emilijos Kasparų . . . .20.00
V. Gasiūnienė, Richmond Hill, N. Y., paaukojo mi

rusio vyro J. Gasiūno 3 Laisvės Šerus,vertės .... 15.00
V. Marozienė, Miami, Fla............... ............................... 14.00
G. Naujokas, Keswick, Ont., Canada ......................... .6.00
Frank Nagine, Keene, N. H............................................ 5.00
Ignas Stančaitis, Brooklyn, N. Y........................ 5.00
C. Matelis, Delhi, Ont., Canada......................... 5.00
C. Markūnas, Methuen, Mass......................................... 4.00
Rose Chenkus, W. Hazleton, Pa.....................................3.50
Alfons Maigis, Toronto, Ont., Canada.......................... 3.00
Anna Gritz, Cambridge, Mass.........................................3.00
Peter Moskaitis, Toronto, Ont., Canada...................... 3.00
Minnie Gedwell, Asbury, N.J............................... 3.00
E. Brazauskienė, Hartford, Conn....................................1.00
Peter Silk, Livingston, N. J., per M. Stensler.......... 1.00

* * *

Sveikinimai “Laisvės” suvažiavimui
Gerbiami Draugai:

Sveikiname “Laisvės” 68-tąjį dalininkų suvažiavimą, 
“Laisvės” kolektyvą ir visus rėmėjus bei skaitytojus. 
Linkime suvažiavimui pravesti gerus tarimus, kad “Lais
vė” ir ant toliau galėtų lankyti kiekvieno kultūringo lietu
vio namus, nešdama teisingas žinias iš viso pasaulio, kaip 
iki šiol.

Čia randasi čekis $25, parama “Laisvei.”
Su nuoširdžiausiais linkėjimais,

VALYS ir VERUTĖ BUNKAI 
St. Petersburg, Fla.

* * *
Sveikinu “Laisvės” suvažiavimą su geriausiais linkėji

mais ir noriu, kad “Laisvė” lankytų ilgai mano namus. 
Aukoju $20.

ONA VISOTSKIENĖ
Kensington, Conn.

* * *
Sveikiname “Laisvės” šėrininkų suvažiavimą, linkime ir 

ateityje geriausių pasekmių. Siunčiame $25.
JONAS ir SOPHIE THOMSONAI

Miami, Fla.
* * *

J. Terza, Ida, Mich., sveikina suvažiavimą su $5.
* * *

Per V. Sutkienę, sveikina suvažiavimą A. Miswick, 
Santa Clara, Cal., su $5.

* * *
Jonas Mikaila, Brooklyn, N. Y., sveikina su $5.

* * *
Sveikiname “Laisvės” Bendrovės suvažiavimą ir linkime 

geros sėkmės. Čia rasite čekį vertės $20 nuo:
V. Chesnick —$ 1 0.00
A. ir P. Cesnikai—$10.00

Saltsburg, Pa.

* * *
Sveikina “Laisvės” dalininkų suvažiavimą su $25 senas 

Maspetho, N. Y., gyventojas Vincas Karlonas, kuris 
dabar gyvena Jensen Beach, Fla. Vincui gruodžio 18 d. 
suėjo 89 metai, bet jis laikraščio laukia su nekantrumu 
kiekvieną savaitę ir nepamiršta paremti taip mylimą “Lais
vę.“

* * *
Iš viso sveikinimais, suvažiavimui įplaukė $5,128.48. 

Širdingai dėkojame visiems. ADMINISTRACIJA

MIAMI, FLA. 
Mirus

Blanche Novick 
[ Tur au skaitė]

* * *
S. Alukonis iš Paterson. N. J., sveikina su $5.

* * *«
Sveikinu “Laisvės” suvažiavimą su $5.

STANLFA ^RUBLk’ . 
Foster City, Cal.

* * *
Pagerbdama mano vyro bei ilgų gyvenimo metų draugo. 

Jono Ginaičio, atminimą, kurs mirė šių metų kovo 26 d., 
laikraščio paramai siunčiu $100. Ta pat proga sveikinu 
“Laisvės” dalininkų suvažiavimą ir linkiu sėkmingai pra
vesti laikraščio naudai kuogeriausių tarimų.

M. GINAITIENĖ
Santa Clara, Cal.

Reiškiame nuoširdžią užuojautą dukroms Donna 
Trentine, Helen Bandorf, jų šeimoms, broliui Lie
tuvoje ir kitiems giminėms bei artimiesiems. Mes 
kartu liūdime su Jumis.
Stella Danis
Josephine Augutienė
Peter Gudelis
John & Julia Strolis
Joe Krotulis
Mary Bružienė
Peter Gasper
Walter & Nella Hertsch
E. Vitortiene
J. Smalenskas
Helen Hinman
N. ir A. Iešmantai
Julius Krasnickas
Stella Birbilas
Vera Likas

Joseph Zutra
Jean Van
Peter Šuplevičius
Mary Thomasun
Nellie & Charles Tomašiūnas
M. ir P. Počius
A. Švėgžda
Blanche & Johanna Szita
Stephen & Julia Yurevičius
Apolionija BeČienė
Helen & Frank Mankauskas
Marie Koch
Mr. & Mrs. Roy Sluzis 
Joe & Mary Paukštaitis 
Mildred & Gus DeVos

I
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“Laisvės” dalininkų 
suvažiavimas ir pietūs

Seniai jau beturėjom 
ūpingą, optimistišką su 
vimą kaip pereitas 
“Laisvės” dalininkų metinis 
suvažiavimas balandžio 16 d. 
Manau daug prisidėjo prie 
pakėlimo mūsų visų ūpo tai 
atvykimas draugų iš tolimes
nių valstijų—kaip Stefanijos 
Masytės pilna mašina su jos 
mamyte Teofile ir Pat ir 
Mike Stunskais iš Michigan; 
taip pat jų atvežtos dovanos, 
virš $1,200. “Vilnies 
nistratorė Mary Grager taip
gi padarė gyvesnią mūsų die
ną. Ji pirmą kartą dalyvavo 
mūsų suvažiavime.

ie tokį 
važia- 
buvo

admi-

Per visą eigą suvažiavimo 
nebuvo nei vieno pesimistiš
ko balso. Visi kaip vienas 
užgyrė “Laisvės” politinę 
kryptį, jos įvairumą, jos pa
teiktas žinias. Čia mums, ku
rie dirbame prie laikbaščio, 
kaip tik buvo smagu klausy
tis, ir tai pridavė mums norą 
tęsti tą darbą, kad ir neleng
vą, toliau.

Moterys pasirodė ypatin
gai gražiai. “Laisves” Bend
rovės direktorių pirmininkas 
atidarė suvažiavimą,
tuo moterys užėmė tvarką 
vesti. Suvažiavimo tvarkos

o po

vedėja išrinkta mūsų vetera
nė visuomeninkė K. Petri- 
kienė, sekretore išrinkta ad
vokatė Stefanija Masytė. Į 
rezoliucijų ir nominacijų ko
misiją įėjo N. Buknienė, A. 
Yuskovic ir Jurgis Stasiukai- 
tis. Dalininkų registravimą 
vedė B. Keršulienė.

Iš direktorių ir administra
cijos raportų pasirodė, kad 
finansiniai neblogai verčia- 
mės, vajus pereitais metais 
gerai pavyko, sukėlėme užsi
brėžtą $15,000 fondą laikraš
čio palaikymui.

* * *
Po suvažiavimo turėjome 

pietus, kuriuos ypatingai 
skaniai paruošė mūsų šeimi
ninkės Nelė Ventienė ir Ma
rytė Stukienė. Prie stalų pa
tarnavo Nastė Buknienė ir 
Ona Babarskienė. Su darbu 
ir pavaišinimu trokštančiųjų 
prisidėjo Povilas Venta, Ka
rolis Benderis ir Alex Mit
chell. Bilietus pardavinėjo 
Sofija Stasiukaitienė, kuri 
taipgi dovanojo pyragus.

Per pietus mus palinksmi
no solistas Victor Beker, 
akompanuojant Aido Choro 
mokytojai Mildred Stensler. 
Dėkojame jiems abiem.

Ieva Mizarienė

Miami, Fla.
Su Gegužės Pirmąją sveikinu “Laisvės” kolekty

vą, literatus, rašytojus, skaitytojus, rėmėjus ir 
kartu Lietuvos TSR vyriausybės vadovybę ir kul
tūros ryšių su iižsieniu komitetą, apšvietos ir 
mokslo skleidėjus; taipgi visus visų tautų sąžiniš
kai dirbančius žmones, kovojančius už taiką, pa
žangą, laimę ir laisvę.

J. SMALENSKAS

GLOBE PARCEL SERVICE, INC.
officially informs its numerous clients 

that the sending of
DUTY - PREPAID GIFT PARCELS 

to relatives in USSR
is continuing as itj has been during the past 45 years.

EVERY PARCEL IS INSURED.
There is nothjng to be paid by the recipient.
The sending s J a gift parcel is the best way 

to bring joy to your relatives.
P' relr. are accepted in the following offices

; and branches:

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

Tel.: [215]-925-3455

NEW YORK CENTRAL OFFICE: 
212 Fifth Avenue, Room 709 

New York, N. Y. 10010 
Tel.: [212]-685-4537 

[Between 25 & 26 Str.]
Office hours: Daily 9:00 A. M.-5:00 P 

Saturdays: 10 A. M. —2 P. M.
WORCESTER, MASS. 01605 
82 Harrison Str.
(617)—-798-3347
NEW BRITAIN, CONN. 06052 
97 Shuttle Meadow A venue 
(203)—224-0829
ELIZABETH, N. J. 07201 
956 A Elizabeth Avenue 
(201)—354-7608
VINELAND, N.J. 08360 
Parish Hall, West LandiąAve. 
(609)-696-9796
SOUTH RIVER, N. J. 08882 
168 Whitehead Avenue 
(201) 257 2113
NEW YORK, N. Y. 10003 
101 First Avenue 
(212)—OR 4-3930 ..
BROOKLYN, N. Y. 11222 
661 Manhattan Ave.
(212)—389-6747
SYRACUSE, N. Y. 13204 
318 S. Wilbur Avenue 
(315)—476-6958
ROCHESTER, N. Y.
681—683 Hudson Avsnue 
(716)—544-2151
PHILADELPHIA, PA. 19123 
1013 N. Marshall Str.
(215)—925-8878
BALTIMORE, MD. 21224 
3206 Eastern Avenue 
(301)-DI 2-2374

14621

CLEVELAND, OHIO 44109 
3491 West 25 St. 
(216)—741-8082
CLEVELAND, OHIO 44134 
5432 State Rd. 
(216)—749-3033
DETROIT, MICH. 48210 
6720 Michigan Avenue 
(313)—894-5350
HAMTRAMCK, MICH. 48212 
11415 Jos Carnpau Avenue 
(313)-365-6350
MINNEAPOLIS, MINN. 55418 
2422 Central Avenue N. E. 
(612)—788-2545
CHICAGO, ILL. 60622 
2242 West Chicago Avenue 
(312)-235-7788
CHICAGO, ILL. 60632 
4065 Archer Avenue 
(312)-YA 7-5980
WHEAT RIDGE, COLO. 80033 
4330 Quay Str.
(303)—422-4330
LOS ANGELES, CAL. 90026 
2841 Sunset Blvd.
(213)-413-0177
SAN FRANCISCO, CAL. 94122 
1236 Ninth Avenue 
(415)—564-7981
SEATTLE, WASH. 98125 
115516th Place N. E.
(206)—EM 3-5556

TRENTON, N. J. 08160
Ukrainian National Home
477 Jeremiah Ave. 
(609) 392-2455

Request our new duty list.

Iš Niujorko Lietuvių Moterų 
Klubo veiklos

Balandžio 18-ta dieną įvy
ko Niujorko pažangių lietu
vių moterų klubo susirinki
mas “Laisvės” patalpose. 
Oras pasitaikė nuostabiai 
gražus, tikrai pavasariškas, 
todėl ir susirinko gražus bū
rys klubiečių.

Klubo pirmininkė Ieva Mi
zarienė atidarė susirinkimą, 
o jį pravesti išrinkta Nastė 
Buknienė. Pirmininkė pada
rė pranešimą, paliesdama 
svarbesnius reikalus su klu
bo veikla. Ji taipgi apgailes
tavo, kad pastaruoju laiku 
mirtis palietė ir mūsų klubo 
keletą draugių.

Klubo sekretorė Bronė 
Keršulienė perskaitė rūpes
tingai, gražiai paruoštą pro
tokolą iš praeito susirinkimo. 
Finansų sekretorės Anne 
Yakštis ir iždininkės Nellie 
Ventienės raportai mus net 
pradžiugino. Dėka mūsų 
darbščių klubiečių, mūsų iž
das vis dar randasi gerame 
stovyje. Dovanų komisijos 
raportą pateikė Nastė Buk
nienė, nes antroji komisijos 
narė, Julija Lazauskienė, dėl 
ligos susirinkime nedalyva
vo.

Knygų patikrinimo komisi
jos narės Sofija Stasiukaitie
nė ir Ilsė Bimbienė raporta
vo, kad knygos patikrintos ir 
viskas rasta tvarkoje. Visų 
raportai išklausyti ir priimti.

Pirmininkė Ieva Mizarienė 
priminė, kad. “Vilnies” dali
ninkų suvažiavimas įvyks 
Gegužės 7-tą d. ir tam tikslui 
pasiūlė suvažiavimą pasvei
kinti su $50. Pasiūlymas 
vienbalsiai užgyrtas.

Klubietė Onutė Babarskie- 
nė “Laisvės” dalininkų suva
žiavime mus gražiai atstova
vo ir klubo vardu įteikė 
$100.

Ilsė Bimbienė ragino nares

NEDAVĖ LEIDIMO 
EKSPORTAVIMUI 
URANIUMO

Washingtonas. -r- Kongre
so brandolinės reguliacijos 
komisija atsisakė duoti leidi
mą eksportavimui į Indiją 
7.6 tono uraniumo, iš kurio 
yra daromos branduolinės 
bombos. Du komisijos nariai 
balsavo už davimą, o du 
prieš, bet įstatymas reika
lauja balsų daugumos. Komi
sijos nutarimas yra teisin
gas.

Gary, Indiana. — Šio plie
no pramonės miesto meras 
Richard G. Hatcher yra pre
zidento kviečiamas užimti jo 
štabe patarėjo postą. Hatch
er yra žymus juodųjų žmonių 
vadas. Gal šį prezidento 
kvietimą priimsiąs.

Beirut, Lebanon. — Krikš
čionių ir mozlemų religiniai 
vadai veda derybas dėl suda
rymo Libanui naujos “tauti
nės vienybės” vyriausybės. 
Tarpe šių religinių sektų 
eina ginkluoti kivirčiai.

Washingtonas. — Buvęs 
valstybės sekretorius Henry 
Kissinger kongresiniame ko
mitete liudydamas, išsireiš
kė, kad Pietų Korėjos rėži
mas kyšiais pirkinėjo mūsų 
kongresmenus ir gerokai 
anksčiau, negu iki šiol buvo 
atidengta.

Kvietimas į Gegužės Pirmosios 
demonstraciją Union Square aikštėje Pramogų kalendorius

įstoti į New Yorko skyrių 
American Soviet Friendship 
Draugijos, kuri dabar veda 
vajų gavimui narių. Ši Drau
gija daug rūpinasi pakvieti
mu turistinių grupių iš Tary
bų Sąjungos. Ilsė taip pat, 
kaip klubo delegatė, įteikė 
nuo klubo Gegužės Pirmosios 
komitetui $50.

Nelė Ventienė pranešė, 
kad mūsų klubo korespon
dentė Adelė Rainienė smar
kiai susirgo. Bronė Keršulie
nė pranešė apie O. Kerami- 
nienės sveikatos stovį. Ji po 
sunkios operacijos po truputį 
sveiksta. Ona Čepulienė pa
dėkojo klubui už jai pareikš
tą užuojautą jos sirgimo me
tu. Taip pat Ventienė primi
nė, kad dovanų komisijos na
rė J. Lazauskienė irgi serga. 
Visoms mūsų ligonėms linki
me pasveikti ir jau sekančia
me susirinkime būti svei
koms ir žvalioms kaip vi
suomet.
Po susirinkimo turėjome 
“grab bag.” Kurios draugės 
buvo laimingos, tai laimėjo 
po grąžią dovanėlę. Tokių 
buvo dauguma. Turėjome ir 
vaišiu, kurias paruošė Onutė 
Babarskienė ir Nellie Ven
tienė. Sužinojome, kad prieš 
keletą dienų Onutė Čepulie
nė minėjo savo gimtadienį. 
Ta proga ją pasveikinom ir 
padainavom “Ilgiausių Me
tų.”

Sekančiam susirinkimui, 
kuris įvyks gegužės 16 d., 
vaišes paruošti sutiko Julia 
Šimkienė ir Marcelė Šukai- 
tienė.

Šį sykį su aukomis prisidė
jo: A. Liepienė $3, Sofija 
Stasiukaitienė $2, J. Bold $1* 
su dovanomis ir maistu prisi
dėjo S. Norbutienė, M. Šu- 
kaitienė ir O. Babarskienė. 
Visoms nuoširdus ačiū.

N; Buknienė

New Yorko mieste yra susidaręs iš darbo unijų ir šiaip 
liaudiškų organizacijų platus komitetas suruošimui šiemet 
Gegužės Pirmosios demonstracijos. Jis išleido atsišaukimą 
j visus amerikiečius komiteto ruošiamoje masinėje demon
stracijoje dalyvauti.

Demonstracija įvyks šeštadieni, balandžio 29 dieną po
piet, garsiojoje Union Square aikštėje, Manhattane. Apart 
žymių kalbėtojų iš įvairių organizacijų, bus, kaip ir visa
dos, ir muzikos-dainų programa.

Raginame šio didmiesčio lietuvius skaitlingai dalyvauti.

Mirė
J. Stančaitis

Antradienio rytą, balan
džio 25 d., po sunkios ligos 
mirė I. Stančaitis, V. Belec
ko uošvis, Genutės Beleckie
nės tėvas, kuris gyveno Be
leckų name.

Stančaitis pašarvotas 
August Kodis šermeninėje, 
63-06 Flushing Ave., Mas- 
peth, N. Y., ir bus palaidotas 
penktadienio rytą.

Reiškiame gilią užuojautą 
likusiai šeimai ir artimie
siems. Stančaitis buvo malo
naus būdo žmogus, su visais 
mokėjo sugyventi.

Ieva Mizarienė

Serga
“Laisvės” ilgametis skaity

tojas, rėmėjas ir buvęs di
rektorių tarybos narys Pra
nas Yakštis staigiai susirgo 
gatvėje ir buvo nuvežtas j 
ligoninę sekmadienį. Tik tiek 
žinių teturime —nežinome 
kokioje ligoninėje jis randa
si. Linkime draugui greit su
stiprėti. IM

GEGUŽES 7
Hartfordo Laisvės Choras 

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

Aido Choro metinis kon
certas, 2 vai., Laisvės salė
je, 102-02 Liberty Avė., 
Ozone Park, N. Y. Po kon
certo bus duodami pietūs. 
Auka $6.

BIRŽELIO 11D.
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.

Širdingai 
dėkojame

Mirus mūsų mielai mamy
tei Juzei Lukaitytei Pužaus- 
kienei balandžio 4 d., nesiti
kėjome, kad ją taip pagerbs 
ir, kad ji turėjo tiek daug 
artimųjų bei pažįstamų. At
rodo, kad ji buvo mylima ne 
tik mūsų šeimos, bet ir visų 
pažįstamų.

Norime iš gilios širdies tar
ti ačiū visiems, kurie padėjo 
mums pergyventi šias tam
sias valandas šermenų laiku. 
Dėkojame už gėles, kurių 
buvo tiek daug, už užuojau
tas išreikštas per “Laisvę,” 
žodžiu bei laiškais. Dėkoja-

PASITIKI I7R.AFI m ‘me UŽ lankymą šermeninėje, 
uAnm\vDrKALLU i palydėjimą į kapus. Dėko-
VADOVYBE jame J. Garšvai (Winter Ha-

United Nations, N. Y. — Ven Funeral Home direkto- 
Jungtinių Tautų sekretorius rįuį) ug gražų patarnavimą ir 
Kurt V/aldheim sugrįžo iš Amelia Yuskovic už pasaky-
Vidurio Rytų gana optimis
tiškai nusiteikęs. Jis gavęs 
nuo premjero Degino pažadė
jimą ištraukti iš Libano visas 
Izraelio karines jėgas. Tuoj 
prasidėsiančios derybos tuo 
reikalu tarp Izraelio militari- 
nės vadovybės ir Jungtinių 
Tautų pasiųstų į Libaną tai
kos jėgų vadovybės. Laikas 
nenustatytas, kada Izraelis 
turi išsikraustyti iš visų oku
puotų Libano žemių.

Philadelphia, Pa. — Fede
ralinis distrikto teismas nu
baudė 15 mėnesių kalėjimu 
6 miesto detektyvus. Mat, 
teismas surado, kad jie var
tojo smurtų prieš liudininkus 
vienoje byloje.

Hartford, Conn. — Miesto 
Mokyklų Taryba atstatė iš 
pareigų mokslų superinten- 
dentę dr. Edythe J. Gaines. 
Jai primetamas pareigų 
neatlikimas.

Buffalo, N. Y. — Teismas 
pripažino du policininkus kal
tais papildyme žmogžudys
tės. Mat, jie užplakė 18 me
tų jaunuolį R. Y. Long prie 
jo paties namų.

Ala

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Joseph J. Garszva
Undertaker and Embalmer

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

Telefonas: 846-1970

mamytė gimė 1897 
lapkričio 29 d. Lie- 
Šakiuose, Katinėlių

ta kalbą prie mamytės kars
to.

Mūsų 
metais, 
tuvoje,
kaime. Ji atvyko į JAV turė
dama 16 metų. Čia gyveno 
jos brolis Antanas ir dvi se
serys Ona ir Agota. Iš jų ji 
buvo pasilikusi paskutinė čia 
Amerikoje, o dabar ir jos 
nebėra. Lietuvoje liko jos 
brolių, seserų, daug brolvai
kių, dukterėčių ir kitų arti
mųjų.

Sylvia ir Algerd Bukas
Sands Point, N. Y.

“Pamirškime 
praeitį”
Praėjusį sekmadienį vieti

nio radiušninko žmona labai 
tvirtai užpuolė CBS televizi
jos stotį už rodymą “Holo
caust,” kur buvo minima ir 
lietuviškų nacių “gražūs” 
darbai didžiojo karo metu. 
Ponia radiušninkė turėtų tik 
apsidairyti čia ant vietos ir 
pamatytų, kad mūsų tarpe 
gyvena tokie Cenkai ir kiti, 
kurie patys prisipažino kola
boravę su naciais karo metu, 
dirbdami jų SS grupėje.

Ar tik neišsigandusi “po
nia,” kad besiknisant, galima 
surasti ir jai artimesnių na
cių kolaborantų.

Bet reikalaudama, kad 
“pamirštume praeitį,” ji la
bai nusiminusi, kad Lietuvo
je nubaustas niekšas Gajaus
kas. Ar tik nepradės “veiks
niai” kita fondą kurti—Ga
jauskui? Jau nusibodo jų rė
mėjams aukoti, visokiems 
Kudirkoms, Jurašams, ir vi
sai eilei kitų. Reikia surasti 
nauja būdą aukoms rinkti.

SVEIKINIMAI “VILNIES” SUVAŽIAVIMUI
Gegužės 7 d. įvyks mūsų bičiulių vilniečių suvažiavimas. 

Į mūsų suvažiavimą atvyko “Vilnies” administratorė Mary 
Grager ir atvežė mums sveikinimais $313. Pasirodykime ir 
mes!

Iki šiol mes surinkome sekamai:
Jurgis ir Sofija Stasiukaičiai...................$70.

($60 auka—$10 prenumerata)
Niujorko Lietuvių Moterų Klubas......... $50.
Per A. Bimbą iš Waterbury, Conn........... 20.

(M. Strižauskienė—$10.
K. Danisevich—$10.)

K. Rušinskienė
Frank Varaška
Alex Mitchell
V. Balkus ....

10.
10.
10.

Viso .................. $171.
Žinau, kad nemažas būrys draugų pridavė pasveikinimus 

M. Grager per “Laisvės” suvažiavimą. Vienok, kas dar 
neprisidejote su auka,o norite, prašome paskambinti “Lais
vėje” bei prisiųsti aukas mums, kad galėtume perduoti 
vienu kartu. Ieva Mizarienė

BRIEFS
Sunshine and warmer 

weather is inviting people 
to the road. Last Sunday 
we made a trip to an affair 
in Waterbury. The affair 
was very successful—atten
dance good and the pro
gram enjoyable.

In a big hall next to the 
dining room was an art ex
hibit with 104 paintings by 
American Lithuanian art
ists. I found it very interest
ing.

It isn’t always easy to go 
to far away places. You 
worry about the car—any
thing could happen on the 
road—and to get back home 
before dark. But everyting 
was just fine. Nellie Venta 
did a good job of taking us 
there and bringing us back 
home.

*
There isn’t too many re

hearsals left any more till 
Aido Chorus’ concert. We 
are working very hard to be 
in good shape. We had a 
good practice Saturday, Ap
ril 22, and also a good socia
lizing at Ona Čepulis’ birth
day table. It was a very 
nice table, and many thanks 
and good wishes to Ona who 
has treated the chorus ma
ny times in the past.

See you next Saturday!

* *

Are you listening to “The 
Voice of the Immigrant,” 
Sunday mornings? It is still 
talking to us on the radio, 
station W L I B every Sun
day morning 9 o‘clock.

* * ♦
It’s a last call to get tick

ets to “Slavic Folk Dance 
Festival.” Ukrainian Dnipro 
dancers are presenting it 
Saturday, May 6, 7:30 in 
the evening at Murry Berg- 
traum High School, 411 
Pearl Street, New York 
(East of the Municipal Build
ing). Admission: Four dol
lars and advance sale only. 
Call 473—8421 evenings.

This group has performed 
in Carnegie Hall and other 
famous places. They are 
professionals.

* ♦ ♦
Let the flags fly high! Let 

the scent and beauty of May 
flowers raise our holiday 
spirit high! Let us bring the 
meaning of May Day into 
our every-day life. May Day 
should be an expression of 
the common interests of all 
engaged in the struggle for 
a better life.

I greet all progressive 
Lithuanians through Laisve. 
Have a happy May Day and 
joyous every day of the 
year! Use




