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LAISVĖS 70-METINIO JUBILIEJA US PROGA SVEIKINAME MUSŲ SUVAŽIAVIMO 
DALININKUS, DARBUOTOJUS, BENDRADARBIUS, SKAITYTOJUS IR RĖMĖJUS!

KRISLAI
Gintarinė meilės gėlė 
Jauno pasaulio idėjos 
Demonstracija sostinėje 
“Traukis į šalį, Tėve . . .”

R. BARANIKAS
Lietuvos spaudos darbuo

tojų vardu Albertas Laurin- 
čiukas “Laisvės” jubiliejaus 
proga siunčia mums simboli
nę gintarinę meilės ir grožio 
gėlę. Skaitau šį sveikinimą ir 
galvoju: kaip tiksliai Alber
tas apibūdino šiame trumpa
me sakinyje tuos jausmus, 
kurie išeivius sieja su gim
tuoju kraštu, o gimtąjį kraš
tą su išeiviais.

Skaitau šiuos žodžius, ir 
stoja prieš akis ne tik simbo
liška gintaro gėlė, o lyg prieš 
save matau, ir galiu paliesti 
geltonų purienų, kurios šį 
ankstyvą pavasarį žydi drėg
nose Lietuvos lankose.

Jubiliejus yra šventė, ir 
mes jį sutinkame šventiška 
nuotaika. Bet jubiliejus taip
gi yra ataskaitos, prisimini
mų ir nostalgijos laikas. No
stalgija neišvengiama, ypa
tingai akyvaizdoje fakto, kad 
mes visi stojome darbuotis 
prie mūsų spaudos pačioje 
jaunatvėje, o nuo to laiko 
praslinko dešimtmečiai ir de
šimtmečiai . . . Bet mes visi 
tebesame dar jauni. Mes 
jauni, nes mūsų idėjos jau
nos, — ateities pasaulio idė
jos.

Gegužės trečiąją pažangios 
Amerikos jėgos parodys sa
vo galią didelėje demonstra
cijoje, JAV sostinėje Wa
shington, D. C. Tą demon
straciją ruošia, kaip mes 
žinome, plati koalicija, susi
daranti iš įvairių kairiųjų 
grupių, antikarinių grupių, 
organizacijų, kurios darbuo
jasi prieš branduolinį ginkla
vimąsi, juodųjų amerikiečių, 
moterų grupių, jaunimo, stu
dentų, kai kurių pažanges
niųjų unijų, eilės religinių ir 
pacifistinių organizacijų.

Demonstracijos tikslas — 
duoti atsaką Reagano admi
nistracijai, kelti balsą prieš 
ginklavimąsi, prieš šaltąjį 
karą, prieš nedarbą, skurdą, 
atžagareiviškus įstatymus, 
už moterų teises.

Svarbu pažymėti, kad ne
mažai pažangiųjų katalikų 
taip pat ruošiasi demonstra
cijoje dalyvauti. Atrodo, kad 
kas vyksta Salvadore, pamo
kė nemaža dorų katalikų ir 
Jungtinėse Valstijose: juk 
Salvadore fašistiniai teroris
tai žudo ne tik kairiečius, bet 
ir. katalikes, tarnaujančias 
liaudžiai vienuoles.

Katalikų dalyvavimas anti
karinėse demonstracijose 
mūsų šalyje ne naujiena. 
Judėjime prieš karą Vietna
me dalyvavo ne tik aplink 
“Catholic Worker” susispie
tusi katalikų-pacifistų grupė, 
bet ir nemažas skaičius kuni
gų, ypatingai jėzuitų.

Prisimenu iš tų demonstra
cijų juokingą atsitikimą: žy
giavome link Pentagono Wa
shingtone. Ir nei iš šio nei iš 
to policija pradėjo šiurkščiai

Didėja opozicija 
prieš JAV įsivėlimą 
Salvadore

New York. — Daugiau 
kaip penki tūkstančiai de
monstrantų su plakatais, 
šaukiančiais prieš JAV kari
nę paramą Salvadoro chun
tai, kuri ją naudoja kovoje 
prieš plačiąsias mases, perei
tą šeštadienį iš kelių miesto 
vietų atžygiavo prie Jungti
nių Tautų.

Čia esančioje aikštėje įvy
kusio mitingo metu kalbas 
pasakė buvusi kongresmanė 
Bella Abzug, Manhattan© de- 
mokratų kongresmanas 
Theodore Weiss, kun. Daniel 
Berrigan ir kiti. Jie visi 
atakavo JAV politiką. “Tas 
pats būrelis pamišėlių, kurie 
mums atnešė karą Vietname, 
dabar nori mus įvelti Salva
dore”, tarp kitų dalykų pa
reiškė Bella Abzug.

Prieš tai, penktadienį, Wa
shingtone protestonų ir kata
likų lyderiai atskirai išleido 
pareiškimus, reikalaudami, 
kad JAV užbaigtų savo kari
nę paramą Salvadoro chuntai 
ir pradėtų pastangas suvesti 
kovojančias puses prie tai
kingų pasitarimų.

Nors pasipriešinimas prieš 
JAV karinę pagalbą jau ir 
anksčiau brendo, bet jį dar 
labiau pagilino balandžio pra
džioje chuntos ginkluotų bū
rių išpuoliai prieš civilius, 
kai vienu metu Salvadoro 
priemiestyje buvo nužudyta 
per 20 asmenų, jų tarpe ne 
tik vyrų, bet moterų ir 
vaikų.

Washington. — Washing
ton Post laikraščio korespon
dentė Janet Cook, gavusi už 
savo rašinį garsiąją Pulitzer 
premiją, premijos atsisakė, 
nes prisipažino, kad tame 
rašinyje jos pavaizduotas aš- 
tuonerių metų negriukas 
narkomanas buvęs jos vaiz
duotės padaras, o ne tikras 
dalykas. Janet Cook pati yra 
negrė, 26 metų amžiaus. Dėl 
susidariusio skandalo ji atsi
statydino ir iš laikraščio re
porterių.

Varšuva. — Daily World 
korespondentas Lenkijoje 
Conrad Komorowski praneša 
apie Lenkijos Darbininkų 
Partijos pasirengimus liepos 
mėnesį įvyksiančiam 
IX-ajam suvažiavimui. Iš 35 
milijonų gyventojų Lenkijoje 
trys milijonai priklauso tai 
partijai. Tūkstančiai naujų 
sumanymų plaukia į suvažia
vimo organizacinę komisiją.

mus stumdinėti, ir buvo gali
ma matyti kai kuriuos polici
ninkus net keliančius savo 
lazdas virš žmonių galvų. 
Diktas airis policininkas pra
dėjo stumdyti mano grupę, 
bet išgirdau jį tariant man: 
“Step aside, Father . . .” 
(“Traukis į šalį, Tėve”) Mat, 
aš veikėjau juodais marški
niais virš balto megztinio, ir 
jam turbūt atrodė, kad esu 
kunigas! Matyt, kad jam, 
airiui katalikui, buvo ne nau
jas dalykas matyti kunigus 
demonstracijose . . .

Sveikinimai 70 m. Jubiliejui

A. Bimbai, I. Mizarienei ir P. Ventai!
Siunčiame jums nuoširdžiausius sveikinimus ryšium su 

“Laisvės” septyniasdešimtmečiu. Mus žavi jūsų ištikimybė 
pažangos, demokratijos ir taikos idėjoms jūsų sveikas 
protas, mokėjimas atskirti grūdus nuo pelų, jūsų pasiauko
jama kova ir triūsas darbo žmonių laimei.

Mes giliai dėkingi jums už draugystę Tarybų Lietuvai ir 
visai Tarybų Sąjungai.

Linkime jums ilgiausių metų, sėkmės jūsų kilniame 
darbe.

’’Komunisto” kolektyvo vardu 
GENRIKAS ZIMANAS

* * ♦
“Laisvės” redakcijai,

Partijos Istorijos Instituto moksliniai darbuotojai nuošir
džiai sveikina “Laisvės” leidėjus laikraščio garbingos 
sukakties proga.

Septyniasdešimt metų “Laisvė” nenuilstamai žengia su 
JAV ir gimtosios Lietuvos darbo žmonių socialinio 
išsivadavimo kovos vėliava. Džiaugiamės, kad “Laisvė” 
visada rėmė Lietuvių tautos, pasirinkusios socialistinio 
gyvenimo kelią, pastangas atremti fašistinės reakcijos 
smūgius, įvairius buržuazijos klasinių interesų gynėjų 
išpuolius.

Linkime laikraščio kolektyvui ir toliau sėkmingai darbuo
tis, ištvermingai kovoti už socialinę pažangą ir taiką.

ROMAS ŠARMAITIS, ROKAS MALIUKEVIČIUS,
ELENA TREINIENĖ, MINDAUGAS TAMOŠIŪNAS, 
KONSTANTINAS SURBLYS.

Vokiečiai perrinko 
savo vadų

Rytinis Berlynas. — Visą 
savaitę vykęs Vokietijos De
mokratinės Respublikos ko
munistų partijos suvažiavi
mas baigėsi vieningai, per
rinkęs savo vadu Erichą Ho- 
neckerį, 68 m. amžiaus, ku
ris tai partijai jau vadovauja 
per pastaruosius dešimtį me
tų. Jis taip pat yra valstybės 
prezidentas ir tautinio gyny
bos komiteto pirmininkas.

Suvažiavime, kuriame da
lyvavo 2,650 delegatų, vyra
vo bendras siekimas sustip
rinti Respublikos tarptautinį 
vaidmenį, kartu su Tarybų 
Sąjunga darbuojantis už tai
kos išlaikymą. Suvažiavime 
dalyvavo ir kalbą pasakė 
Lenkijos politbiuro narys 
Kazimierz Barcikowski. Jis 
apžvelgė politinę ir ekonomi
nę padėtį savo šalyje ir 
užtikrino, kad dedamos visos 
pastangos surasti išeičiai iš 
susidariusios krizės.

Suvažiavime taip pat kal
bėjo svečiai komunistų atsto
vai iš Italijos, Prancūzijos ir 
Japonijos.

Youngstown, Ohio. — Mo
kyklų taryba pasiekė susita
rimo su streikuojančiais mo
kytojais, kurie gavo 12.5 
proc. atlyginimų pakėlimą 
dvejų metų laikotarpiui. Mo
kytojai streikavo 36 darbo 
dienas.

Susirūpinęs dėl 
karinio skrydžių 
pobūdžio

Salonica, Graikija. — Ba
landžio 16 d. Tarybų Sąjun
gos kosmonautas oro pajėgų 
gen. maj. Aleksejus Leono
vas, pirmasis tarybinis žmo
gus, kuriam teko “vaikščioti” 
erdvėje, pareiškė, kad jį 
apstulbinusi žinia, jog JAV 
kosminis laivas Columbia 
naudojamas ne tik moksli
niams, bet ir kariniams rei
kalams.

Tarybinis kosmonautas čia 
lankėsi ryšium su žmogaus 
pirmojo skridimo į kosmosą 
dvidešimtmečio paminėjimu. 
Tasai pirmasis žmogus buvo 
tarybinis pilietis Jurijus Ga
garinas. Gen. mj. Leonovas 
pripažino, kad Columbia kos
minis laivas yra aukštas 
technikos atsiekimas, bet jis 
finansiškai esąs per brangus 
ir pavojingas taikai pasauly
je dėl savo militarinio pobū
džio.

Pittsburgh, Pa. — Didžių
jų anglies kompanijų egzeku- 
tyvai pastarąjį angliakasių 
unijos pasiūlymą užbaigti 
mėnesį užtrukusį streiką lai
ko nerealistišku. Jie sako, 
kad jie nesutinka su Sam 
Church, unijos prezidento 
pasiūlymu, kad kompanijos 
atsiimtų darbo sutarties 
punktus, kuriuos angliaka
siai atmetė savo balsavimo 
metu kovo 31 d.

TELEGRAMOS IŠ LIETUVOS

* * ♦

Kviečia prie 
pasaulinės taikos

Havana. — Balandžio 19 d. 
čia buvo paminėta 20 metų 
sukaktis nuo Kubos pergalės 
“Pigs” įlankoje, kai Ameri
kos paruošti kubiečiai egzilai 
norėjo įsiveržti į Kubą.

Karlo Markso vardo teatre 
įvyko minėjimo iškilmės. 
Prezidentas Fidelis Castro 
pasakė pusantros valandos 
užtrukusią kalbą. Svarbiau
sias dalykas, kurį jis pabrė
žė, tai — kad joks užpuolikas 
neįstengs pagrobti Kubos. 
Atmesdamas JAV valstybės 
sekretoriaus Haig kaltini
mus, kad būk Kuba stovinti 
už teroristų, norinčių užimti 
Centrinę Ameriką, prez. 
Castro nurodė, kad ne Kuba, 
o JAV ruošiančios Nikarag
vos sukilėlius, remiančios žu
dikiškus režimus Salvadore 
ir Guatemaloje.

Kaip prieš keletą dienų 
kalbėjęs savo 60 tūkst. mili
cijos įvesdinime, taip ir da
bar prez. Castro pareiškė, 
kad Kuba esanti pasiruošusi 
apsiginti nuo priešo, bet ji 
karo nenorinti, ji jo neprovo
kuojanti ir neprovokuosianti.

Tarybų Lietuvos rašytojų sąjungos valdyba, visas 
rašytojų kolektyvas nuoširdžiai sveikina “Laisvės” laikraš
čio redaktorius, jo bendradarbius ir skaitytojus su gražiu 
jubiliejumi 70 metų leidybos sukaktimi. Didžiuojamės ir 
žavimės jūsų nuveikto darbo vaisiais, jūsų neišsenkančia 
energija vienijant pažangiuosius Amerikos lietuvius, stipri
nant jų ryšius su gimtuoju kraštu.

Priimkit širdingą mūsų padėką už nuolatinį dėmesį 
tarybinei lietuvių literatūrai, mūsų rašytojų kūrybiniam 
žodžiui. Karštai sveikindami, linkime geriausios kloties 
visuose jūsų darbuose. Linkime stiprios sveikatos, šviesios 
asmeninės laimės.

Lietuvos Rašytojų Sąjungos Valdybos vardu 
ALFONSAS MALDONIS

* * *
Nuoširdžiai sveikiname visus “Laisvės” redaktorius, 

bendradarbius, skaitytojus garbingo jubiliejaus proga. 
Linkime visiems jums, brangūs draugai, visokeriopos 
sėkmės, geros nuotaikos ir puikios sveikatos.

Lietuvos TSR Žurnalistų Sąjungos valdybos 
Pirmininkas A. LAURINClUKAS

Valdybos atsakingasis sekretorius D. MICKEVlClUS
♦ ♦ ♦

“Laisvės” redakcijai,
Nuoširdžiai sveikiname seniausiojo lietuvių darbininkų 

laikraščio redakciją, jos bendradarbius, rėmėjus ir skaity
tojus, mininčius septyniasdešimtmetį. “Laisvės” jubiliejus 
yra džiugi bei reikšminga ir visos Tarybų Lietuvos šventė.

Septyniasdešimt metų “Laisvės” laikraštis atkakliai gina 
pažangą, taiką, demokratiją, socializmą, telkia Lietuvius 
išeivius, plečia ir stiprina jų ryšius su 
žmonėmis.

Garbingo jubiliejaus proga, brangūs 
jums dar ilgus metus vaisingai dar 
pažangos ir taikos labui.

Lietuvos darbo

bičiuliai, linkime 
buotis socialinės

JONAS ZINKUS 
Lietuviškosios Tarybinės Enciklopedijos 

vyriausiasis redaktorius 
♦ ♦ ♦

Garbingo “Laisvės” jubiliejaus proga, nuoširdžiai sveiki
name visus redakcijos darbuotojus, laikraščio rėmėjus, 
platintojus ir skaitytojus. Linkime visiems jums geros 
sveikatos, kūrybinės sėkmės, didelės asmeninės laimės.

“Eltos” žurnalistų vardu 
FELIKSAS PAŽUSIS

* * ♦

Washington. — Reagano 
valdžia nori naftos iš Saudo 
Arabijos, bet prisibijo par
duoti tai arabų valstybei 
aukštos technikos lėktuvus ir 
įtaisymus, kurių Saudo Ara
bija taip labai nori savo 
gynybai prieš Izraelį.

Gerbiami Draugai!
Garbingo “Laisvės” 70-mečio jubiliejaus proga, mes 

sveikiname “Laisvės” kolektyvą, jos bendradarbius ir 
skaitytojus.

Gaila, kad aplinkybių dėka, mes negalime dalyvauti šioje 
reikšmingoje šventėje, bet mintimis, tuo metu, būsime su 
Jumis.

Prisiunčiame $30.— auką, linkėdami sėkmės mūsų 
“Laisvei” ir visiems laisviečiams!

HELENA ir ROBERTAS FEIFERIAI
St. Petersburg, Florida 

(Tąsa 2-am pusi.)
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Šiandien mūsų 
sieloj šventė! . .

Šiandien mūsų sieloj šventė, skambink sese kuo gar
siau! . . Šią. garbingą ir džiaugsminga jubiliejaus dieną. Tie 
žodžiai iš tradicinės dainos pinasi mūsų mintyse. Ir kaip 
galėtų būti kitaip? Jūk, mūsų laikraštis susilaukė maždaug 
žmogaus gyvasties amžiaus, mums, mūsų laikraščiui, 
sukako septyniasdešimt metų!

Mūsų laikraštis gimė tuo metu, kai lietuviška imigracija 
Jungtinėse Valstybėse buvo jauna ir Amerikos darbininkų 
klasės integrale dalis. Didžioji dauguma “Laisvės” skaity
tojų kilusi iš darbininkijos gelmių: jie dirbo anglių 
kasyklose, plieno liejyklose ir kituose fabrikuose, siuvyklo
se, sunkiosios ir lengvosios pramonės dirbtuvėse. Jie buvo 
aktyvūs darbo unijas steigiant, jie dalyvavo streikų 
pirmosiose gretose, ir tuo pačiu metu rado laiko lavintis 
kultūriniai, tapti labiau raštingais, kurti šimtų ir šimtų 
grupių menines ir kultūrines saviveiklos tinklą po visą 
lietuviškąją Ameriką.

Mes prisimename tuos laikus, nes jie buvo mūsų 
laikraščio idėjinė ir charakteristinė užuomazga: ateinantieji 
dešimtmečiai viens po kito nešė naujus audringus įvykius, 
naujus kovos sukūrius. Bet mūsų laikraščio laivas nesidavė 
blaškomas. Jis plaukė pirmyn teisėtumo bei socializmo 
kursu.

Mūsų laikraštis niekad nebuvo ir dabar nėra mažiukės 
grupės redaktorių ir techniškų darbininkų padaras. “Lais
vė” nuo pat pradžios buvo visomis gijomis surišta su 
tūkstančiais savo skaitytojų. Nuo pat pradžios iki šios 
dienos, per dešimtmečius ir dešimtmečius redakciją 
kasdien pasiekė laiškai, rašyti plunksnomis ir paišeliais, 
nuo visų plačiosios lietuviškos Amerikos kraštų, laiškai, 
kurie vaizdavo, informavo, gvildeno kasdienines kovas ir 
kasdieninį gyvenimą, meninius ir kultūrinius “parengi
mus”, mitingus, sueigas, posėdžius. Tas taip vadinamas 
korespondencijas taisė redaktoriai, patys buvę darbininkai, 
ir juos nešė prie linotipų, kuriais juos rinko spaustuvės 
technikai, patys dažnai buvę angliakasiai, metalistai, 
siuvėjai . . . Tai garbinga, kilni tradicija.

Pažangioji Amerikos lietuvių laikraštininkija visuomet 
buvo demokratiška ne tik ideologiniai bet ir esminiame 
charakteryje. Nestebėtina, kad draugės ir draugai laikraš
čio rėmėjai ir skaitytojai kartais su meile savo “Laisvę” 
vadino — “Laisvute”. Tai tradicija, kuria mes.dalinamės su 
kitais darbininkiškais lietuvių laikraščiais — su pirmtakū- 
nais: Škotijos “Rankpelniu”, su “Kova”, su “Žarija” ir su 
bendražygiais “Vilnimi” ir Kanados “Liaudies Balsu”.

Ir taip mūsų “Laisvutė” augo, pirmuoju laikotarpiu prieš 
pirmą pasaulini karą, atspindėdama lietuviškosios darbi
ninkiškosios išeivijos gyvenimą. Už ką žmonės kovojo, ko 
jie siekė ir apie ką svajojo Pennsylvanijos anglies 
kasyklose, Naujosios Anglijos audyklose, Brooklyno siu
vyklose, Detroito fabrikuose — tą visą “Laisvė” nušvietė 
socialistiniu supratimu ir sveika liaudiškąja logika.

Pirmasis pasaulinis karas rado “Laisvę” šioje šalyje tarp 
tų pažangiųjų jėgų, kurios imperialistiniam karui neprita
rė. Mūsų laikraštis stovėjo tvirtose internacionalistinėse 
pozicijose, kaip tebestovi iki šios dienos.

Epocha tęsėsi. Lygiai prieš dešimtį metų, kuomet 
“Laisvė” šventė savo šešiasdešimtąjį gimtadienį, vyriausia
sis redaktorius draugas Antanas Bimba Lietuvių Koopera
tinės Spaudos Bendrovės dalininkų suvažiavimui praneši
me sakė:

“ ‘Laisvė’ gimė pradžioje naujos ir visoje žmonijos istori
joje audringos epochos, kuri, galima sakyti, prasidėjo su 
pradžia šio šimtmečio ir kuri tebėra nepasibaigusi. Ji 
baigsis tada, kada socializmas taps viešpataujančiu gyveni
mo būdu didžiojoje pasaulio dalyje.”

Taip, toji epocha tęsėsi. Po pirmojo pasaulinio karo, šalia 
pažangiosios spaudos bendrai, “Laisvė” vaidino svarbų 
vaidmenį, Amerikos darbo žmonių politiniame organizavi
me. Tas organizavimas dar labiau įsisiūbavo 1930-1940 
dešimtmetyje, kuomet gili kapitalizmo krizė ir fašizmo 
pavojus radikalizavo Amerikos darbo mases. Tai buvo 
kovos prieš nedarbą, kovos už teisę organizuotis, kovos 
prieš skurdą ir už socialines reformas audringas laikotar
pis! Mūsų “Laisvutė” buvo su lietuviais darbininkais, kurie 
šalia kitų savo klasės brolių ir sesių — kovojo prieš bosų 
mušeikas, uniformuotus ir neuniformuotus, Detroite, 
Pittsburghe, kasyklų laukuose, po visą plačią mūsų 
industrinę šalį.

Tolimesnė istorija mums gerai žinoma: Antrasis pasauli
nis karas, tėviškės Lietuvos tapimas socialistine tarybine 
respublika, patekimas po kruvina vokiečių nacių letena ir 
išsivadavimas, kuomet Tarybų Sąjungos ir Vakarų demo
kratijų bendros jėgos sutriuškino rudąjį ir juodąjį fašizmą.

Dar tolimesnė istorija — tai vakar diena: sunkūs 
makartizmo laikai, kuomet “Laisvė”, kaip broliški pažan
gieji leidiniai bendrai, laikėsi savo pozicijų nežiūrint 
bauginimų ir priespaudos. Beveik dešimtmetis vėliau, 
kuomet visa sąžiningoji Amerika, nuo kairės iki padoraus 
centro, visomis priemonėmis ir visomis pajėgomis bandė 
baigti mūsų militaristų vedamą negailestingą genocidišką 
karą Vietname, — iki pavyko.

Ir taip mes žengėme su Amerikos liaudimi, kurios 
neatskiriama dalimi mes esame. Mes esame Amerikos 
lietuvių, ateivių ir čia gimusiųjų laikraštis, ir mes čia visi

nuo 1911 iki 1981-ųjų metų

PIRMOJI “LAISVĖS” BENDROVĖ
Iš kairės — sėdi: J. Undžius, V. Paukštys [Čibiras], J. Neviackas, J. Naudžius; stovi: 
M. Mizara, P. Naudžius, L. Prūseika, J. Valatka.

1969 m. gruodžio mėn. “Laisvės” štabas ir direktoriai.

Sėdi iš kairės į dešinę: Nelė Ventienė, Karolis Benderis, Ieva Mizarienė, Povilas 
Venta, Nastė Buknienė. Stovi: Artūras Petriką, Sofija Stasiukaitienė, Alekas Mitchell, 
Adelė Rainienė ir Ana Babarskienė. [Nėra nuotraukoje: Juozo Lugausko ir Jurgio 
Waresono; taipgi Antano Bimbos]. Šių direktorių terminas baigsis su metiniu šėrininkų 
suvažiavimu, balandžio 26 d. Nuotr. A. Petrikos

praleidome didžiausiąją savo gyvenimo dalį. Mes čia 
kovojome ir vargome, svajojome ir džiaugėmės. Amerikos 
industriniai miestai ir miesteliai, farmos ir laukai — 
nuosavus, savi. Bet lygiagrečiai mes palaikėme savo 
širdyse ir kitą meilę, meilę gimtajai Lietuvai. Jos vargai 
visuomet buvo mūsų vargai, jos džiaugsmai — mūsų 
džiaugsmai. Mūsų ryšiai su ja, su sena tėvynė, ypatingai 
artimi dabar. Jos socialistinis kelias yra mūsų senų 
svajonių išsipildymas, jos pastangos tą kelią tobulinti yra 
mūsų, kaip ir tautos kamieno rūpestis. Mūsų kova už taiką 
pasaulyje supuola su meile abiem mūsų tėvynėm: senajai ir 
naujajai, su ištikimybe viso pasaulio darbo žmonių reikalui, 
ir siekimas taikos šiandieną yra itin, viską nustelbiantis 
ypatingas siekimas.

Tad, mes žiūrime į praeitį užsitarnautu pasididžiavimu, 
mes žiūrime į mūsų jaunatvę su džiaugsmu širdyse, nes 
mes žinome, kad per tuos ilgus dešimtmečius žengėme 
doru, tiesiu keliu.

Šiandien mūsų sieldj šventė! . . .

Belfast, Airija. — Bobby 
Sands, 27 metų amžiaus re
voliucionierius ir kovotojas 
už Airijos laisvę, neseniai 
išrinktas į Britų Parlamentą, 
Maze kalėjime vis dar badau
ja, reikalaudamas, kad britai 
pripažintų Airių Respubliko
nų Armijos partizanus politi
niais kaliniais. Spauda pra
neša, kad jo sveikata kaskart 
blogėja ir gali būti, kad jo 
dienos suskaitytos, nes britų 
valdžia nenori nusileisti. Jį 
remia katalikų jaunimas, ku
ris jau kelinta diena kelia 
neramumus Londonderry 
mieste.

Brangios jubiliatės vadovai!
Džiaugiuosi, kad miela “Laisvė” jau 70 metų džiugina 

pažangius Amerikos lietuvius ir jų brolius plačiame 
pasaulyje. Tai graži sukaktis. Ta proga plačiai Jūsų veiklą 
nušvietė mūsų respublikos laikraščiai ir žurnalai, daugelis 
kolektyvų iškilmingai paminėjo “Laisvės” jubiliejų, supa
žindino savo darbuotojus su žmonėmis, kurie nenuilstamai 
puoselėja šią darbo žmonių tribūną, stengiasi gerinti jos 
turinį, duoti skaitytojams kuo daugiau aktualių straipsnių.

Po šių minėjimų atrodo smagiau bus švęsti ir Gegužės 
Pirmąją. Lai šio mėnesio pirmieji žiedai Jums, brangūs 
laisviečiai, skaidrina nuotaiką, saulė negaili šiltų spindulių, 
dienos visada tebūna laimingos ir gražios. 4

“Laisvė” dabar daugiau kaip bet kada reikalinga. Tegu ji 
gyvuoja daug, daug metų, o jos redaktoriai, bendradarbiai, 
platintojai ir skaitytojai visada būna sveiki ir energingi.

VANDALINAS JUNEVIČIUS 
Kaunas ♦ * *
“Laisvės” Redakcijai ir visam laikraščio štabui,

Jūsų laikraščio garbingo 70 metų jubiliejaus proga 
prašau priimti nuo manęs — Jūsų skaitytojo ir bendradar
bio — nuoširdžiausius sveikinimus.

Išeivijos Amerikoje tarpe Jūs, laisviečiai, išvarėte gilią 
vagą, jūs parodėte nepaprastai daug ištvermės, pasišventi
mo, meilės savo spaudos darbui. O ypatingai mane ir visus 
stebina ilgamečio redaktoriaus Antano Bimbos energija. 
Visų jūsų nuopelnai pažangiajame judėjime gerai žinomi. 
Jie buvo iškelti dideliame minėjime Vilniuje šių metų 
balandžio mėnesio trečią dieną, taip pat ir Lietuvos 
laikraščiuose. Leiskite Jums palinkėti — 
ilgų, sėkmingų darbo metų “LAISVEI”, 
ištvermės, geros sveikatos Jūsų darbuotojams!

VYTAUTAS ALSEIKA
Lietuvos Žurnalistų Sąjungos narys

* * ♦
GERBIAMI “LAISVĖS” LAIKRAŠČIO DARBUOTOJAI!

Pirmiausia sveikinu Jus visus sulaukus tokios puikios 
šventės, laikraščio “Laisvė” gyvavimo 70-jų metinių. 
Linkiu visiems Jums sutikti dar daug tokių švenčių, 
sveikatos visiem darbuotojams ir Jūsų šeimoms, daug 
laimės, pasisekimo tolesniuose Jūsų darbuose, ilgų gyveni
mo metų, kūrybines sėkmės.

ANGELINA BRIZICKIENĖ
Kaišiadorius

* * *
Nuo visos širdies sveikinu visą “Laisvės” darbuotojų 

kolektyvą — Jubiliejaus proga. Ir linkiu jiems sėkmės ir 
ištvermės jų sunkiame ir garbingame darbe.

O “Laisvei” linkiu Geriausių Metų.
“Laisvės” skaitytojas VYT. MIZARA 

Vilnius* * *
Siunčiu Jums visiems laisviečiams sveikinimą:

“Sveikinu visus laisviečius su įspūdingu jubiliejum — 
“Laisvės” septyniasdešimtmečiu. Jūs ištvermingai skelbėt
socializmo idėjas, ėjot petis petin su Lietuvos darbe 
žmonėmis. Linkiu nenuilstantiems laisviečiams sėkmės jų 
pasiaukojančioje veikloje”.

Amėrikanistas ist. m. kand.
ALF. KAZLAUSKAS 

Vilnius
* * *

BRANGUS LAISVIEČIAI,
Švenčiant “Laisvės” 70-metį širdingai sveikinu Jus, kurie 

savo atsidavimu ir pasiaukojimu išlaikote, and savo pečių, 
šį garbingą šviesos židinį, kuris drąsiai skelbia pažangos 
teisingą žodį. Objektyviai informuoja apie mūsų tautiečių 
gyvenimą Amerikoje.

Gavęs “Laisvės” naują numerį su dideliu malonumu 
perskaitau kiekvieną jos puslapį. Taipgi dėkoja ir tie 
draugai, kurie “Laisvę” gauna iš pažįstamų draugų, 
pasiskaityti.

Linkiu Jums, mieli draugai, stiprios sveikatos, neišsen
kamos energijos ir asmeniškos laimės, nes nuo to priklauso 
“Laisvės” gyvavimas ir tolimesnė jos ateitis.

JONAS JURGAITIS
Vilnius* ♦ *

GERBIAMAS REDAKTORIAU:
Nuoširdžiausiai sveikinu Jus, sulaukus “Laisvės” 70-me- 

čioĄ Ką tik gavau šia proga išleistą Jubiliejinį albumą: 
“Džiaugiuosi ir didžiuojuosi, — rašote Jūs ten, — “Kad 
turite laimės nuo 1923 m. iki šiol kiti drauge su “Laisve”. 
mokį gražų ir audringą laiko tarpą paskyrėte unikaliam

■ lietuvių kultūros reiškiniui — “Laisvei”. Ilgiausių metų ir 
Jei, ir Jums! Bėkite drūti ir sveiki!

Ir dar—iki pasimatymo!

ELENA SLIESORIUNIENĖ-ŠARMAITYTĖ
Vilnius

* * * v
Iš visos širdies sveikinu “Laisvės” redakcijos kolektyvą 

jubiliejaus proga. Linkiu darbščiam kolektyvui sėkmės, 
daug ryžto ir valios propaguojant tiesos žodį.

STASYS KAŽYS
Vilnius♦ ♦ ♦

Sveikinu su 70-ties metų Jubiliejum visą “Laisvės” 
persionalą ir visus skaitytojus ir kad “Laisvė” gyvuotų 
ilgus metus ir aš kad galėčiau prisidėčiau “Laisvės” 
palaikymui, tuo pačiu širdingai esu dėkingas savo broliui 
gyvenančiam Kanadoj kad jis užrašė man “Laisvę”. Aš ją 
mielai skaitau ir kaimynams duodu pasiskaityti. Viso gero, 
gyvuok “Laisvė”.

KAZYS JUOZAITIS
Radviliškio raj.
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Pirmojo Palangos legalaus spektaklio herojai
VĄNDELINAS JUNEVIČIUS

(Pabaiga)
1941 metais, nepaisant vi

sokiausių priešų teorijų, mū
sų spauda rašė, kad Tarybi
nė Raudonoji Armija nugalės 
fašistų Įsiveržimą į jų žemę. 
Tų metų dekadoj Lietuva, 
Latvija ir Estija įstojo į 
Tarybų Sąjungos eiles. Tuo 

“ ™etu mūsų spauda, kur tik 
buvo mūsų LLD kuopos bei 
veiklios grupės, ragino ir 
teikė visokeriopą pagalbą or
ganizuoti mezgėjų, rėmėjų 
klubus. Mūsų spauda disku
tavo rimtus klausimus Hitle
rio epochoj. Jei nebūtų buvę 
Tarybų Sąjungos, Hitleris 
butų išžudęs didžiumą Tary
bų Sąjungos respublikų žmo
nių. Dabar net gėda prisi
minti, kad yra tokių lietuvių 
JAV išeivijoje, kurie užmirš
ta, kad jei ne Tarybų Sąjun
gos ir Lietuvos kaip socialis
tinės šalies kankiniai, kurie 
paaukojo savo gyvybes su- 
kriušinti Hitlerio užmojus, 
nebūtų likusios nei Lietuvos 
ir ten lietuvių.

o o o o

Mums garbė prisiminti 
mūsų nusipelnusiuosius re
dakcijų veteranus ir jų pa
galbininkus.

Mūsų redakcinė kolegija 
visuomet buvo artima skai
tytojams. Redaktoriai nesė
dėjo užsidarę redakcijoje, 
bet vyko į kolonijas, sakė 
prakalbas, ypatingai laike 
streikų ir kokios populiarios 
kovos metu. Ir taip susitiko 
su skaitytojais. Redaktoriai 
ir rašėjai dirbo ilgas valan

das prie savo rašomo stalo. 
Jie visuomet buvo paskendę 
politinėje kovoje. Nuolatos 
buvo šaukiami į masinius 
susirinkimus ir streikuojan
čiųjų mitingus.

Mūsų “Laisvės” dabartinis 
redaktorius Antanas Bimba 
visuomet buvo paskendęs 
politinioje kovoje. Jis streikų

metu nuolat kalbėjo masi
niuose susirinkimuose. Jis 
rašė ne tik lietuviams, bet 
surado laiko rašyti istorines 
knygas ir anglų kalboje, ku
rios šiandien naudojamos net 
kolegijose. Jis rašė apie tai, 
kas tokiose kovose reikalinga 
žinoti savo darbui. Tokie 
žmonių pasiaukojimai išugdė 
ir iškėlė mūsų spaudą šioje 
šalyje.

Nelyginant kapitalistų 
spaudą kuri visuomet rėmėsi 
ant stambių milijonų dolerių 
skelbimų, mūsų pažangi 
spauda pasilaikė iš savo skai
tytojų pasiaukojimo. Jų sun
kiai uždirbti pensai ir dole
riai išlaikė visą ne tik lietu
vių bet ir abelnai Amerikos 
pažangią spaudą.

o o o o

Mūsų pažangiečių pasidi
džiavimas, kad per septinias 
dešimts metų, sunkiose JAV 
kovų dienose “Laisvė” pa
naudojo savo arsenalą, su
teikdama skaitytojams tei
singas žinias. Spaudos negali 
pavaduoti niekas kitas, nes ji 
tai viso mūsų judėjimo ro
dyklė. Jos rolė ne tik skleidi
mas idėjų, politinių bei teiki
mas pamokų. Spauda tai 
kolektyvis propagandistas, 
agitatorius ir organizatorius.

Dabartiniu metu mūsų 
spauda didžiumoje pasitar
nauja vyresnės kartos lietu
viams. Dabar redakcijų ry
šiai su mūsų išeivijos masė
mis, tai laiškai ir korespon
dencijos iš plačios JAV ir 
Kanados (neskaitant raštų iš 
Tarybų Lietuvos). Jos pasa
ko apie mūsų skaitytojų 
veiklą įvairiais gyvenimo 
klausimais ir kaip ir kur 
veikiama. Savo ruožtu tas 
padeda mums teisingiau vys
tyti politinę agitaciją ir su
pratimą apie dabartinę padė
tį. Kas svarbiausia šiuose 
laikuose kuomet mūsų išeivi

jos eilės jau žymiai mažėja, 
tai palaikymas ryšių nelygi
nant kaip tarpe šeimos. Tai 
sužinome ką mūsų broliai ir 
seses veikia New Yorke, 
Chicagoje, Detroite, Los An
geles, Kanadoje ir kitur.

Dabar sulaukėm 1981 me
tų — metų, kurie žada būti 
krizės metais. Nuo taip vadi
namo Watergate iki energi
jos krizės, korupcijos, vagi- 
vagišiavimas ir abelnai pa
blogėjimas mūsų gyvenime. 
Mūsų pažangioji kaip lietu
vių, taip angliška Spauda tą 
viską iškelia aikštėn.

Mūsų “Laisvė”, tas talen
tingas balsas lietuvių Ameri
koje švenčia 70 metų sukak
tį. Tas faktas, kad ji atlaikė 
visus uraganus, politinius 
potvynius, teismus, užvestus 
civilinių ir bažnytinių konspi- 
ratorių, įrodo nuostabų žyg
darbį, kad mums pasakojo 
kas buvo teisinga ir dora. Ji 
visa laiką buvo ir yra pa
prastų žmonių spauda.

Per 70 metų “Laisvės” 
gyvavimo pasaulyje įvyko 
daug permainų. Atsirado te
levizija, Tarybų Sąjunga iš
leido pirmą palydovą apie 
pasaulį. Žmogus įminė pėdas 
į mėnulį, išrado baisius ato
minius ir branduolinius gink
lus, kurie gali pasaulį sunai
kinti. Mums lieka užduotis 
darbuotis, išreikalauti, kad 
vyktų pasitarimai tuos gink
lus sunaikinti. Reikia dar
buotis už pasaulinę taiką, 
kad mūsų anūkai galėtų gy
venti taikoje.

Mums, kurie esame arti 
“Laisvės”, tai šiandien nėra 
švenčiamas tik paprastas ju
biliejus, bet tai gimtadienis 
artimo draugo, kuris su mu
mis kalbėjosi per 70 metų, 
kuris mus ragino prie he- 
roiškų darbų.

Ilgiausių metų “Laisvei”, 
ilgiausių!

Tarybų Lietuvoje gražiai 
paminėtas mūsų “Laisves” 

70 metų jubiliejus

Balandžio mėn. 3 dieną Vilniuje, Meno darbuotojų 
rūmuose, įvyko iškilmingas pažangaus JAV lietuvių 
laikraščio “Laisvė” 70 metų jubiliejaus minėjimas.

Nuotraukoje: Iškilmingo susirinkimo salės vaizdas.
Nuotraukoje: Minėjimą pradeda Lietuvos TSR Žurnalis

tų Sąjungos valdybos pirmininkas, “Tiesos” laikraščio 
redaktorius A. Laurinčiukas.

M. Baranausko nuotr.

Skirta laikraščio sukakčiai

Balandžio 5-ąją New Yorke 
leidžiamam JAV pažangių 
lietuvių laikraščiui “Laisvė” 
sukanka 70 metų. Ta proga 
“Laisvės” redakcija kartu su 
Lietuvos kultūrinių ryšių su 
tautiečiais užsienyje draugija 
“Tėviškė” bei “Minties” lei
dyklos “Gintaro” redakcija 
paruošė specialų leidinį šiai 
laikraščio sukakčiai.

Jubiliejinį albumą pradeda 
Lietuvos Komunistų partijos 
CK pirmojo sekretoriaus 
Petro Griškevičiaus ir “Lais
vės” laikraščio atsakingojo 
redaktoriaus Antano Bimbos 
straipsniai.

Leidinyje pasakojama apie 
nelengvą, nuolatinės kovos 
prieš reakciją, už pažangą ir 
taiką kelią, kuriuo štai jau 
septyni dešimtmečiai žengia 
“Laisvė”. Pažangus New 
Yorko lietuvių laikraštis visą 
laiką buvo glaudžiai susijęs 
su Amerikos darbininkų ju
dėjimu, su šalies proletariato 
avangardu — JAV komunis
tų partija. “Laisvei” visą 
laiką buvo ir yra būdinga 
kova už taiką ir tautų ben
dradarbiavimą.

Visa tai atsispindi jubilieji
niame leidinyje, kuriame

skelbiami Amerikos pažan
giųjų lietuvių, pačios “Lais
vės” redaktorių bei darbuo
tojų, Tarybų Lietuvos auto
rių straipsniai, atsiminimai, 
sveikinimai. Albumas gausiai 
iliustruotas nuotraukomis, 
kuriose atsispindi garbinga 
laikraščio istorija, jo glaudūs 
ryšiai su naujo gyvenimo 
keliu žengiančia tėvų žeme. 
Meilė socialistinei gimtinei, 
jos žmonėms buvo ir lieka 
“Laisvės” laikraščio, jo leidė
jų bei rėmėjų kelrode žvaigž
de. “Tiesos” inf.

SVEIKINIMAS 
LAISVIECIAMS

Kaip gražus ir šviesus pri
siminimas, likęs iš Ameriko
je praleistų metų, —- susiti
kimai ir bendravimas su lais- 
viečiais. Negaliu pamiršti 
mūsų bendrų darbų, lietuviš
kų šokių ir dainų. Dabar, kai 
sugrįžau į tėvų žemę, negaliu 
miršti šitų žmonių žmonių, 
kurie tvirtai laiko rankose 
plunksną ir ja kovoja už 
darbininkų klasės reikalus, 
socialinę pažangą, taiką visa
me pasaulyje. Laisviečiai — 
dideli Tarybų Lietuvos bičiu
liai nenuilsdami skleidžia 
išeivijos tarpe tiesą apie tė
vų žemę “Laisvė” — pagrin
dinis pažangiųjų Amerikos 
lietuvių laikraštis, vėliava, 
apie kurią jie telkiasi.

Šiandien man labai džiugu, 
kad “Laisvė” eina iki šiol, 
kad sulaukė gražios sukak
ties — 70-mečio. Ta proga 
sveikinu laisviečius, visus 
“Laisvės” bičiulius, linkiu 
sėkmės, ištvermės nelengva
me, bet reikalingame darbe.

Ona Šilkienė
Vilnius

• MEDUS — 
UŽTERŠTUMO 
INDIKATORIUS

Kornelio (JAV) universiteto 
mokslininkas tyrė bičių medų. 
Pavyzdžiuose, kurie buvo oa- 
imti netoli pramonės centrų, 
jis rado aliuminio, bario, ni
kelio, molibdeno — iš viso 
per 40 cheminių elementų. 
Kaimo vietovių meduje šių 
elementų nerasta.

Vilnius, IV.3 [ELTA]. Me 
no darbuotojų rūmuose įvy
ko iškilmingas ' minėjimas, 
skirtas pažangaus JAV lietu
vių laikraščio “Laisvė” sep
tyniasdešimtmečiui. Jį su
rengė “Tėviškės” draugija ir 
Lietuvos TSR žurnalistų są
junga.

Į minėjimą atvyko * Lietu
vos KP CK sekretorius L. 
Šepetys, Lietuvos TSR 
Aukščiausiosios Tarybos 
Prezidiumo pirmininko pava
duotoja L. Diržinskaitė, Lie
tuvos TSR Ministrų Tarybos 
pirmininko pavaduotojas A. 
Cesnavičius, Lietuvos KP 
CK užsienio ryšių skyriaus 
vedėjas F. Strumilas, kiti 
atsakingi partiniai, tarybi
niai darbuotojai, kultūros ir 
meno veikėjai, žurnalistai.

Minėjimą pradėjo Lietuvos 
TSR žurnalistų sąjungos val
dybos pirmininkas. “Tiesos” 
laikraščio redaktorius A. 
Laurinčiukas.

Pranešimą padarė “Tėviš
kės” draugijos pirmininkas 
P. Petronis.

“Laisvė”, pasakė 
jis, — per ilgus savo veiklos 
dešimtmečius buvo ir yra iš
tikima proletarinio interna
cionalizmo idealams. Dienos 
šviesą ji išvydo 1911 m. 
balandžio 5 d. Bostone. Ją 
leisti sumanė keli darbinin
kai lietuviai, iš pradžių įstei
gę savo spaustuvę, o vėliau 
joje atspausdinę pirmąjį laik
raščio numerį.

“Laisvės”, populiarumas 
tarp lietuvių darbininkų 
augo nuo pirmųjų jos įsteigi
mo metų. Laikraštis tapo 
įvairių išeivijos darbininkiš-
kų organizacijų ir gausių 
savišalpos draugijų leidiniu.

Nuo 1914 m. “Laisvę” pra
dėta leisti du kartus per 
savaitę. Redakcija persikėlė

Vartau „Laisvės" albumą 
ir puslapis po puslapio skai
tau laikraščio istoriją. „Lais
vė" pradėjo eiti 1911 m. ba
landžio 5 d. Dabar tai se
niausias lietuvių kalba lei
džiamas pažangus leidinys. 
Albumo įžangoje Antanas 
Bimba, vienas laikraščio re
daktorių, rašo „Laisvė" yra 
daug daugiau negu įvykiams 
rekorduoti aparatas. Laikraš
tis, kuris turi pašaukimą gin
ti idėją, yra daug daugiau 
negu veidrodis. Ypač tai tie
sa kalbant apie pažangų 
laikraštį, kokiu buvo „Lais
vė" nuo jos užgimimo. Tokio 
laikraščio paskirtis šimterio
pai platesnė, gilesnė ir aukš
tesnė. Toks laikraštis yra 
kelrodis. Jis yra propagan
distas, agitatorius, organiza
torius, švietėjas".

Išties visa „Laisvės" isto
rija byloja apie labai svarbų 
laikraščio organizacinį, auk
lėjamąjį vaidmenį pažangio
sios lietuvių išeivijos gyve
nime. Telkdama, vienydama 
išeivijos darbo žmones kovai 
už savo teises, už demokra
tiją, skleisdama pažangias 
idėjas, „Laisvė" nuveikė di
delį, labai reikšmingą darbą. 
Laikraščio komplektai 
įspūdingas metraštis, paro
dantis ’ pažangiosios išeivijos 
veiklą, tradicijas, atspindin
tis jos pozicijas per daugelį 
svarbių mūsų tautai istorijos 
posūkių. Laikraštis sveikino 
Didžiojo Spalio revoliuciją, 
vėliau rėmė lietuvių liaudies

„Laisvei^ — 70 metų

TIESOS KELIU
Kelionių Įspūdžiai ilgainiui blėsta, tolsta. Juos vėl atnauji

na, atgaivina iš kelionių parsivežti suvenyrai Vienas bran- 
giausių suvenyrų, kuriuos parsivežiau iš JAV — Niujorke 
leidžiamo pažangaus lietuvių laikraščio „Laisvė" albumas. Jo 
tituliniame puslapyje užrašyta: „Su geriausiais linkėjimais", 
o žemiau parašai: Antanas Bimba, Ieva Mizarienė, Povilas 
Venta, Vincas Malinauskas, Katrina Petrikienė, Nelė Ve ilti
nė, Adelė Rainienė.

kovą prieš buržuaziją, o is
toriniais Lietuvai 1940-aisiais 
rašė: „Laisvė" sveikina nau
jąją Lietuvos vyriausybę. 
Tegyvuoja, Lietuva." Didžio
jo Tėvynės karo metais lais
viečiai kvietė Amerikos lie
tuvius padėti tarybiniams 
žmonėms kovoje prieš fašiz
mą. Pokario metais rašė apie 
atstatomąjį darbą gimtajame 
krašte.

Ir pastaraisiais metais 
„Laisvė" stengiasi kuo išsa
miau, plačiau atskleisti ideo
loginį, politinį, kultūrinį pa
žangių JAV, kitų kraštų lie
tuvių, Tarybų Lietuvos gy

venimą. Laikraščio pusla
piuose nuosekliai demaskuo
jami visi, kurie bando su
menkinti Tarybų Lietuvos 
pasiekimus. „Laisvė" teisin
gai informuoja apie mūsų 
kraštą, tvarkomą socialisti
niais pagrindais, plečia ir 
stiprina išeivijos ryšius su 
tėvų žeme.

Į laikraščio istoriją ryškio
mis raidėmis įrašytos žymių 
publicistų Leono Prūseikos, 
Rojaus Mizaros, Antano 
Bimbos pavardės, „Laisvė" 
mums brangi tuo, kad joje 
bendradarbiavo Vincas Mic- 
kevičius-Kapsukas, Zigmas 
Angarietis, pastaraisiais me-’

į New Yorką, labiausiai lietu
višką jo priemiestį Brookly- 
ną. Buvo įkurta speciali koo
peratinė bendrovė laikraščiui 
leisti — jai priklausė lietuvių 
socialistų, sąjungos nariai. 
Gerinti laikraščio darbą daug 
padėjo 1916 metais į JAV 
atvykęs V. Kapsukas.

“Laisvė” savo puslapiuose 
visada rėmė visa kas nauja, 
pažangu, griežtai pasisaky
davo prieš reakciją. Kai Ru
sijoje nugalėjo socialistinė 
revoliucija, laikraštis karštai 
ją sveikino, ragino remti 
jauną Tarybų valstybę. Ant
rojo pasaulinio karo metais 
JAV pažangieji lietuviai ir 
laikraštis nesigailėjo pastan
gų kovai prieš hitlerizmą.

I Kartu su Visa pažangiąją 
žmonija “Laisvė” pasmerkė 
Korėjos ir Vietnamo karus — 
JAV imperialistų agresiją.

JAV pažangieji lietuviai, 
ištisus dešimtmečius rėmę 
lietuvių tautos išsivaduoja
mąją kovą, džiugiai sutiko 
žinią apie buržuazijos nuver
timą Lietuvoje. Hitlerinei 
Vokietijai užpuolus TSRS, 
pažangioji tautiečių išeivių 
spauda su pasiaukojimu or
ganizavo paramą Lietuvai ir 
kitoms tarybinėms respubli
koms.

Lietuvoje buvo ir yra daug 
nuoširdžių “Laisvės” bičiu
lių — skaitytojų ir korespon
dentų. Bendradarbiavimo 
pavyzdį pirmieji parodė re
voliucinio judėjimo veikė
jai — V. Mickevičius-Kapsu- 
kas, Z. Angaį’ietis, S. Matu
laitis, B. Pranskus-Žalionis. 
Tėvynės karo metu šią tradi-

Paleckis,

Baltušis ir J.

ciją tęsė J.
Cvirka, S. Nėris, L. Gira, A. 
Venclova. Tarp “Laisvės” 
bendradarbių — akademikai 
K. Korsakas ir J. Jurginis, 
rašytojai J.
Būtėnas, literatūros kritikas 
B. Raguotis.

Minėjime k; 
TSR užsienio 
tras V. Zenkevičius, Partijos 
istorijos instituto prie Lietu
vos KP CK
Šarmaitis, Lietuvos KP CK 
propagandos ir agitacijos 
skyriaus vedėjo pavaduoto
jas R. Mališauskas, respubli
kos Taikos gynimo komiteto 
pirmininkas, 
liaudies rašy 
šis, Vilniaus 
Kapsuko un 
dentė R. Šįmukauskaitė, 
žurnalistas V. Kazakevičius.

albėjo Lietuvos 
reikalų minis-

direktorius R.

Lietuvos TSR 
ojas J. Baltu- 
valstybinio V. 
versiteto stu-

tais laikraščiui daug rašė 
Justas Paleckis. I „Laisvėje" 
spausdinosi daug kitų lietu
vių revoliucinio judėjimo 
dalyvių, rašytojų.

. . .Vartau „Laisvės 
mą, ir vėl atgyja 
įspūdžiai. Niujorko 
raižių prašmatnumo ir didin
gumo įspūdį nustelbė nuošir
dus susitikimas 
dakcijoje. Šis 
mums, 
žurnalistams, 
Niujorką, buvo/ 
siurprizas, kurį pAteikė 
dirbantis mūsų kol 
Krivickas. Jaukioje 
vės" salėje iškart 
me draugų būry, 
tvirtą, darbininkiš 
Bimbos ranką, matėme nuba-

; " albu- 
kelionės 

dango-

a išveš re- 
susitikimas

- keturiems Lietuvos 
atvykusiems į 

malonus 
ten

ega Sigitas 
„Lais- 

pasijuto- 
Spaudėme 

<ą Antano

Tai įmonės, vi- 
„La is-

me jaunatviškumą ir žvalu
mą. Klausėmės s mpatiškos, 
šmaikščios Ievos Mizarienės. 
Kalbėjomės su Povilu Venta 
apie jo ką tik Lietuvoje iš
ėjusią knygą.
sa širdimi atsida 
vei", paaukoję 
visą savo gyvenimą. Tai jų 
— dabartinių „Laisvės" re
daktorių ir jų talk ninku dė
ka kas savaitę išeina naujas 
„Laisvės" numeris,
kalbėjomės ir apie artėjantį 
„Laisvės" 70-metį. Dabar 
lonu pasveikinti 
su gražiu jubilieju 
keti kūrybinės 
stiprybės jų labai 
ir kilniame darbe.

Algimantas

Tuomet

ma- 
aisviečius 
mi. palin- 
energijos,
svarbiame

Semaška
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MŪSŲ “LAISVĖ”
KSAVERA

Sulaukus “Laisvės” 70 me
tų jubiliejaus tenka pagalvo
ti, ar dar yra asmenų, kurie 
jos pačių pradžią prisimin
tų. Nekartojant platesnio 
prisiminimo, kuris jau buvo 
aprašytas, prisiminsiu tik 
trumpai įvairius apisodus.

1911 metais švenčiant ge
gužinę Amsterdam, N. Y., 
man jaunutei mergaitei teko 
“Laisvės” pirmąjį numerį 
pardavinėti ir net apsiverkti, 
kuomet vietinio kunigo įsa
kymu, dar nespėjus visų 
parduoti, fanatikai likusias 
“Laisves” atėmė ir suplėšė.

Už kokių metų Hoosick 
Falls, N. Y., taipgi per 
prakalbas ir vėl fanatikai 
man iš rankų ištraukę “Lais
vę”, “Kovą” ir brošiūrėles, 
ne tik suplėšė, bet sutrypė. 
O kas neprisimena girdėję, 
kad kalbėtoją Perkūną fana
tikai laiptais nustūmė že
myn, kuris kiek pasirgęs — 
mirė.

1912 metais šeimai persi
kėlus gyventi į Troy, N. Y., 
mūsų tėvas sirginėjo ir buvo 
nedarbingas. Išmaitinti pen
kių asmenų šeimai, motina 
dirbo vyriškų marškinių fa
brike, dar namuose laikė 
porą įnamių (vadinamų “bur- 
dingieriais”).

Į mūsų namus ateidinėjo 
turbūt visa Amerikos pažan
gioji spauda. Tėvas vakarais 
liepdavo visiem susėsti apie 
jo lovą ir man reikėjo garsiai 
skaityti “Laisvę”, “Kovą” ir 
“Keleivį”. Sakė, turite visi 
išmokti skaityti ir suprasti, 
kas rašoma. Taip pramokau 
lietuviškai skaityti ir tuos 
laikraščius pamilau.

1913 metais persikėlėm gy
venti į East Arlington, Ver
mont. Ten tėvas buvo pusiau 
darbingas. Ten susispietė 
net aštuoni “burdingieriai”. 
Tėvas tuojau įsteigė vakari
nę mokyklą, kurioje beveik 
kas vakaras buvo skaitoma ir 
diskutuojama, kas rašoma 
“Kovoj” “Laisvėj” ir, rodos, 
“Pirmyn”. Iš eilės ir man 
buvo paskirtas vakaras skai
tyti.

Kadangi visi įnamiai buvo 
pažangūs, tad sugalvojo, kad 
reikia įsteigti knygyną, kad 
ir atėję kiti vietos gyventojai 
galėtų pasiskaityti laikraš
čius ir knygas, ir net ruošti 
diskusijas. Tokio knygyno 
lentas sukalė Kazys Giedrys 
(kuris su kitais trimis lietu
viais buvo Smetonos valdžios 
1926 m. Lietuvoje sušaudy
tas).

Ten East Arlingtone tuo
jau susitvėrė Tėvynės Mylė
tojų Draugija, ir kiek vėliau 
Lietuvių Socialistų Sąjungos 
kuopelė.

Koks mūsų namuose buvo 
džiaugsmas, kuomet 1914 
metais “Laisvė” persikėlė į 
Brooklyn, N. Y., ir pradėjo 
eiti du kartus į savaitę.

Tais pat metais įvyko pir
masis pasaulinis karas. Lie
tuva buvo karo sūkuryje, ir 
“Laisvė” mums teikė iš karo 
fronto teisingas, šiurpias ži
nias. Mes ją godžiai skaitėm 
ir diskutavom.

1915 metais mano tėvas 
Rapolas Baltrūnas mirė. Į 
šermenis atvyko Leonas 
Prūseika, Fortūnatas Bago- 
čius, K. Šidlauskas ir J. 
Gegužis. Leonas Prūseika ta 
proga sutvėrė ten dar tik 
trečią iš eilės Amerikos Lite
ratūros Draugijos Kuopą. 
Mane jaunutę mergaitę pa
skyrė kuopos sekretore. Ka
dangi “Laisvė” buvo numato
ma ALDLD organu, tai man 
teko siųsti pranešimus iš 
mūsų kuopos veiklos. Tad 
nuo pat “Laisvės” pirmo pa
sirodymo iki šiol ji niekad 
namų nepaliko.

o o o o

Sugrįžtu mintimis į tą epo
chą, kuomet mūsų “Laisvė”

pradėjo eiti. Lietuviai didžiu
moje buvo nauji imigrantai. 
Vieni buvo pabėgę nuo Rusi
jos karinės tarnybos, kiti 
pabėgę iš katorgų ar Sibiro, 
o jaunos mergaitės atvyko 
laimės ieškoti.

Daug tokių imigrantų buvo 
beveik beraščiai, ir skaitė tik 
maldaknyges. Nemokėdami 
šios šalies kalbos, jie glaudė
si gyventi artimai vieni ki
tų — nelyginant į getus. Ten 
vieni kitiems reikale pagel
bėjo, ypač su kalba.

Šių žodžių rašėjai tik pra
mokusiai angliškai buvau 
prašoma perkalbėtoja tai 
prie daktaro ar šiaip kokioje 
nelaimėje. Tuose getuose ar
ba artimai jų tuojau įsikūrė 
bažnyčios, kurios tais laikais 
tarpe imigrantų vaidino itin 
svarbią rolę. Jie klausėsi, ką 
kunigai pasakė ir pasidavė jų 
spaudimui. Ne sykį kunigai 
per jų pakalikus puolė mūsų 
spaudą, traukė į teismus, 
grąsino grieku skaityti mūsų 
spaudą ir net su tais “cicili- 
kais” kalbėtis.

Bet nežiūrint to, kad tuo
met daug gyventojų nuo baž
nyčių atitrūko, kūrė savo 
chorus, statė teatrinius vei
kalus, tvėrė vaikų draugijė
les, savišalpos organizacijas, 
rengė prakalbas. Kuomet ša
lyje vyko ekonominė nerimą 
ir streikai fabrikuose ir an
glies kasyklose, mūsų spau
da aiškino padėti ir ragino 
streikuojantiesiems stoti ‘ į 
pagalbą. Lietuviai tuose sū
kuriuose neretai buvo tarpe 
pirmųjų.

Neužilgo, 1916 metais ka
ras pasiekė ir Lietuvą — 
Lietuva, kuri mūsų žmonėms 
visada buvo prie širdies. Visi 
iš mūsų spaudos gaudė ži
nias.

Žmonių sąmonė sustiprėjo. 
Pradėjo suprasti politinę pa
dėtį. Tad mūsų spauda sulo
šė itin svarbią rolę lietuvių 
išeivijos kultūriniam ir politi
niam gyvenime.

Kaip prisimenu apie mūsų 
pažangiosios spaudos “Ko
vos”, “Laisvės”, “Vilnies” 
gyvavimą, prisimenu, kiek 
ten būta originalumo, humo
ro, politinio ir kultūrinio lo
bio, kuris mus supažindino 
su kitais mūsų idėjos drau
gais. Aišku, tie laikraščiai,tai 
—draugaii kurie mus džiugi
no ir ragino darbuotis pažan
gioje veikloje.

o o o o

1916 metais į Ameriką at
vyko Vincas Kapsukas. Jis 
stojo dirbti prie “Kovos”, ir 
įstojo į “Laisvės” bendrovę. 
Jis vedė mūsų spaudą į 
aukštesnį principinį lygį. 
Lietuvių Socialistų Sąjunga 
tais metais turėjo net 7,000 
narių. V. Kapsukas paruošė 
rezoliuciją tarptautinio socia
lizmo nusistatymo klausimu. 
Kiek buvo diskusijų ir kalbų! 
Kiek mūsų lietuvių vakarinių 
mokyklėlių susiorganizavo 
tiems klausimams rišti! Mū
sų spauda ir čia lošė svarbią 
rolę.

1917 metais Rusijos liaudis 
nuvertė caro valdžią. Tų 
pačių metų spalio revoliucija 
užėmė šeštąją mūsų Žemės 
rutulio dalį. Mūsų JAV ir 
pasaulinė pažangioji spauda 
buvo viena svarbiausių kovo
je prieš kontrrevoliuciją ir 
intervenciją. Tais metais val
džia uždarė Lietuvių Socia
listų Sąjungos organą “Ko
vą”. Tuomet “Laisvė” didžiu
moje užpilde spragą, nors 
buvo leidžiama ir periodine 
spauda kaip “Apžvalga”, 
“Mūsų Tiesa” ir įvairūs lape
liai.

o o o o

1919 metais Socialistų Par
tija skilo. Svetimšalių fede
racijos iš virš 40,000 narių 
buvo prašalintos. Susitvėrė

ĮVAIRIOS ŽINIOS
JOE LOUIS PALAIDOTAS 
ARLINGTONO KAPINĖSE

Washington. — Prezidento 
Reagan patvarkymu legen- 
darinis Amerikos sunkiojo 
svorio bokso čempionas, ku
ris nuo širdies smūgio mirė 
balandžio 12 d. Las Vegas, 
palaidotas Arlingtono tauti
nėse kapinėse pereitą antra
dienį. Prieš tai įvyko karinės 
laidojimo apeigos Fort Myer, 
Va., memorialinėje koplyčio
je.

Paprastai Arlingtono kapi
nėse laidojami asmenys, bu
vę aktyvioje karo tarnyboje, 
išėję į pensiją karininkai, 
garbės medaliu ar kitaip at
žymėti aukšti karininkai ir 
federalinės valdžios pareigū
nai. Darydamas išimtį buvu
siam boksininkui, kuris sėk
mingai apgynė savo čempio
natą 25 kartus ir “karaliavo” 
bokso ringe nuo 1937 iki 1950 
metų, prez. Reagan pareiš
kė, kad velionis tarnavo JAV 
kariuomenėje II Pas. karo 
metu ir pilnai yra nusipelnęs 
būti palaidotu Arlingtono 
tautinėse kapinėse.

Joe Louis buvo gimęs Ala- 
bamoje, o užaugęs Detroite.. 
Detroito meras Coleman 
Young buvo išleidęs parėdy
mą miestui iškelti vėliavas 
iki pusės stiebo, kai tuo 
tarpu Michigano senatorius 
demokratas Donald Riegle 
pažadėjo įnešti pasiūlymą įs
tatymui, kad būtų išleistas 
pašto ženklas čempionui įam
žinti.

♦
PASIBAIGĖ VARŠUVOS 
SUTARTIES MANEVRAI

Maskva. — Kovo 17-balan- 
džio 7 dienomis Varšuvos 
Sutarties valstybių jungtinių 
ginkluotųjų pajėgų manevrai 
“Sojuz-81”, vykę Lenkijos, 
Demokratinės Vokietijos, 
TSRS ir Čekoslovakijos teri
torijose, pasibaigė, ir dabar 
suvedamos pagrindinės išva
dos iš gauto patyrimo.

Manevruose dalyvavo ar
mijos ir laivyno pajėgos. 
Jiems vadovavo Varšuvos 
Sutarties valstybių ginkluo
tųjų pajėgų vyriausiasis va
das TSRS maršalas V. Kuli
kovas. Manevrų metu buvo 
tobulinamas pasiruošimas 
bendriems armijų karinome-, 
nės ir laivyno pajėgų kovos 
veiksmams ir patys veiks
mai, jų visapusiškas aprūpi
nimas.

Kaip oficiali telegramų 
agentūra Tass praneša, ma
nevrai vyko organizuotai, 
pamokomai ir parodė, kad 
pakilo generolų, admirolų ir 
karininkų pasirengimo lygis. 
Jie padėjo dar labiau sude
rinti armijų vyriausiųjų šta
bų veiksmus, tobulinti jų 
sąveiką, stiprinti kovinę 
draugystę ir auklėti juos 
proletarinio internacionaliz
mo dvasia.

dvi komunistų partijos. Viso 
to be mūsų spaudos nebūtų 
buvę galima suderinti.

1919 metais “Laisvė” tapo 
dienraščiu, kas suteikė daug 
persiorganizavimui jėgų.

1920 metais laike taip vadi
namų Palmerio “reidų”, kuo
met šimtai lietuvių ir tūks
tančiai kitų buvo areštuoti. 
Atrodė, kad visą judėjimą 
nušlavė. Bet dėka mūsų 
spaudai, kuri suglaudė mūsų 
eilės, nebuvo iškrikimo.

1930 metais Amerikoje 
įvyko, kaip niekad pirmiau, 
ekonominė krizė. Virš 
16,000,000 be darbo žmonių 
bąstėsi miestas nuo miesto, 
ūkiai buvo apleisti. Mūsų 
spauda ragino stoti į bedar
bių demonstracijas, į Darbo 
Unijų Vienybės Lygą. Tie 
patarimai padrasino kovas už 
bedarbių pašalpą, senatvės 
pensijas, kurios tuomet buvo 
iškovotos ir šiandien dėkui 
tam nors kiek pagelbsti su
laukusiems senatvės.

MASKVOS ŽURNALISTAI 
LIETUVOJE

Vilnius. — Keturias dienas 
balandžio viduryje Lietuvoje 
viešėjo Maskvos žurnalistų 
grupė, vadovaujama TSRS 
žurnalistų sąjungos valdybos 
pirmininko pirmojo pavaduo
tojo J. Lomko.

Viešnagės tikslas — arčiau 
susipažinti ir pasidalinti pro
fesiniu patyrimu, pabendra- 
darbiauti su gamybiniais ko
lektyvais, darbo pirmūnais. 
Ji vykdoma devizu: spauda 
kovoje už TSKP XXVI suva
žiavimo nutarimų įgyvendi
nimą.

Žurnalistus priėmė Lietu
vos TSR KP pirmasis sekre
torius P. Griškevičius, parti
jos Vilniaus miesto pirmasis 
sekretorius V. Sakalauskas 
ir kt. Be Vilniaus, žurnalistai 
lankėsi Kaune, Šiauliuose, 
Alytuje, Lazdijuose.

Visur jie pabuvojo įmonėse 
ir kolūkiuose, susitiko su 
partijos aktyvu, spaudos 
darbuotojais. Daug kur juos 
lydėjo Lietuvos TSR žurna
listų sąjungos valdybos pir
mininkas, “Tiesos” redakto
rius Albertas Laurinčiukas.

Washington. — JAV jūrų 
laivynas prisiėmė atsakomy
bę už nuskandinimą japonų 
laivo, kuris susidūrė su 
Amerikos povandeniniu lai
vu. Japonai kaltino, kad 
amerikiečiai balandžio 9 d. 
pabėgo iš nelaimės vietos ir 
nesuteikė pagalbos laivo įgu
lai. Nuskendo laivo kapito
nas ir jo padėjėjas, kai tuo 
tarpu penkiolika įgulos vyrų 
išsilaikė 18 vai. jūroje, ligi 
atėjo pagalba. Amerika pa
žadėjo atlyginti už visus nuo
stolius.

New York. — National 
Association for the Advance
ment of Colored People di
rektorių taryba savo susirin
kime priėmė rezoliucija, stip 
riai pasisakančią prieš JAV 
ambasadorės Jungtinėse 
Tautose Jeane Kirkpatrick 
susitikimą su Pietų Afrikos 
saugumo policijos pareigū
nais.

Reikalaujama, kad amba
sadorė butų atleista. Taryba 
nurodė, kad 1979 m. dėl 
panašių priežasčių buvęs nu
šalintas JAV ambasadorius 
Andrew Young.

Seattle, Washington. — 
Tautinis JAV Komunistų 
partijos pirmininkas Henry 
Winston čia pasakys kalbą 
People’s Newspaper naudai 
rengiamuose priešpiečiuose 
šeštadienį, gegužės 2 d. Kal
bėtojas analizuos prez. Rea
gan ekonominę programą.

Anksčiau Winston apie tą 
programą yra išsireiškęs, jog 
ji esanti paskelbimu karo 
visai Amerikos liaudžiai. Ji 
susabotuos visus pastarojo 
pusės šimto metų laikotarpy
je pasiektus ir sunkiai išlai
kytus laimėjimus socialinėje] 
srityje. Tik jungtinis, orga
nizuotas darbo žmonių judė
jimas gali įstengti atsukti 
katastrofingą Reagano politi
kos kursą, jei norima suval
dyti monopolijas, išvengti 
karo ir patenkinti liaudies 
poreikius.

Carbondale, Colorado. — 
Įvykus sprogimui anglių ka
syklose, tapo užversti anglia
kasiai, kurių keliems pavyko 
išsigelbėti, o kitų penkiolikos 
kūnus po ilgų valandų atka- 
sinėjimo tunelyje atrado gel
bėjimo būrys. Mid-Continent 
Resources, Ine., kompanijos, 
kuriai priklauso tos kasyk
los, pareigūnai pranešė, kad 
iš visko atrodo, jog angliaka
siai žuvo staiga, įvykus me
tano dujų sprogimui. Fede
ralinės įstaigos uždarė ka
syklas, laukiant specialiai su
darytos tyrimų komisijos re
zultatų.

“LAISVĖS” 70-MEClUI ARTĖJANT
Susipažindami su New 

Yorku, jo įžymybėmis, la
biausiai laukėme tos akimir
kos, kada atsidursime “Lais
vės” redakcijoje, kada galė
sime savo akimis pamatyti, 
kaip gyvena ir dirba šio 
pažangaus JAV lietuvių laik
raščio leidėjai.

Atvažiuojame prie didžiu
lio geležinio dviaukščio tilto, 
permesto per platų East Ri
ver sąsiaurį. Patenkame į 
glėbį gremėzdiškų geležinių 
konstrukcijų, kurios, atrodė, 
subyrės nuo baisaus triukš
mo, kai antruoju tilto aukštu 
lekia traukinys. Už nugaros 
lieka Manhattan© sala su 
savo dangoraižiais, dėžinėje 
ant East River kranto nuo 
mūsų tolsta SNO rūmai.

O priešais — Long Island 
sala, kurioje vienas greta 
kito išsidėstę du New Yor- 
ko rajonai — Queens ir 
Brooklynas. Kadaise tai bu
vo kaimai. Brooklynas kaip 
miestas susiformavo 1834 
metais ir dabar jame gyvena 
arti trijų milijonų žmonių. 
1898 metais Brooklynas buvo 
prijungtas prie New Yorko.

Brooklyne vaizdas kitoks 
nei, sakysim, Manhattane. 
Dangoraižių nebėra. Kur ne 
kur dangų remia fabrikų 
kaminai. Gatvės erdvesnės. 
Namukai nedideli, įvairių 
formų ir spalvų. Čia įsikūrė 
dešimtys tūkstančių imigran
tų, atvykusių iš Europos. Čia 
jie pradėjo dirbti siuvimo ir 
tekstilės fabrikuose, metalo 
apdirbimo ir chemijos įmonė
se. Važiuojame Liberty Ave
nue. Bendrakeleivis, jau se
nas newyorkietis, lėtina 
greitį ir sako:

— Matote tą pastatą deši
nėje?

— Matome, matome, — ir 
iš karto supratome, ką mato
me.

Dangoraižio ar kokio ištai
gingo pastato pamatyti ir 
nesitikėjome. Tokie pastatai 
liko anapus East River, tur
tuolių kvartaluose. O čia

pažangiųjų lietuvių laikraščio 
redakcijos pastatas, laisvie- 
čių veiklos ir susibūrimo cen
tras.

Žiūrime į vienaaukščio 
“Laisvės” pastato plytų sie
nas ir galvojame, kiek daug 
jos galėtų papasakoti apie 
prabėgusius dešimtmečius 
nuo 1914 metų žiemos, kai
čia iš Bostono persikėlė 
“Laisvės” redakcija. Kiek čia 
žymių pažangiųjų lietuvių 
dirbo: kiek įvairiausių rengi
nių čia įvyko. Juk čia įsikū
rusi ne tik “Laisvės” redak
cija, bet ir Lietuvių darbinin
kų susivienijimo, Lietuvių 
literatūros draugijos, Lietu
vių meno sąjungos raštinės.

Mus nuoširdžiai sutiko An
tanas Bimba, Ieva Mizarie
nė, Nelė ir Povilas Ventos, 
Vincas Malinauskas ir kiti.

Pirmiausia patekome į 
spaustuvę. Iš karto pajuto
me tuos sunkumus, su ku
riais susiduria pažangiečiai, 
leisdami savo laikraštį. Štai 
stovi uždengtos spausdinimo 
mašinos, linotipas. Savo lino
tipininko spaustuvė jau ne
beturi. Pigiau atsieina kitoje '
spaustuvėje rinkti laikraštį, 
negu išlaikyti savo linotipi
ninką. Siaučianti infliacija, 
kainų augimas visur daro 
savo. Vis sunkiau surinkti 
aukų, kiek reikia laikraščiui 
išlaikyti. . .

Praėję vieną redakcijos 
kambarį, patekome į redak
toriaus kabinetą. Nedidelis, 
tamsokas, laikraščių komp
lektais ir knygomis užvers
tas kambarėlis.

namą spaudą, seka pasaulio 
įvykius. Mat visko reikia
“Krislam^’\ kuriuos A. Bim
ba pastoviai rašo “Laisvei”.

Ievos Mizarienės ir Povilo
Ventos pakviesti, einame į
nedidelę, bet jaukią, lietuviš
kais suvenyrais ir paveiks
lais papuoštą salę, kur vyks
ta įvairiausi pažangiečių su-
sibūrimai, koncertai, susiti
kimai.

— Aš noriu, — kalba An^ 
tanas Bimba, — kad jūs 
padėkotumėte visiems mūsų 
bičiuliams ir draugams Tary
bų Lietuvoje, perduotumėte 
jiems geriausius linkėjimus. 
Mes džiaugiamės Tarybų 
Lietuvos pasiekimais. Aš bu
vau pirmas JAV lietuvis, 
aplankęs Tarybų Lietuvą 
tuojau po karo. Mačiau ją 
sugriautą, mačiau prisikėlu
sią. Jūs darote stebuklus. 
Dirbkite, kovokite už dar 
šviesesnę ateitį, žinokite, 
kad jūs visada turite pažan
giųjų Amerikos lietuvių pa
ramą.

Nuoširdžiai prisiminimais 
apie Tarybų Lietuvą, apie 

1 savo darbą pasidalija Ieva

— Tai štai čia ir darbuo-, 
juos, — sako Antanas Bim
ba, atsisėsdamas prie knygo
mis, laikraščiais apkrauto 
stalo, kad užrašytų mums 
prašomus autografus ant vie
no iš “Laisvės” numerių.

Baltui baltutėlė jo galva. 
Kiek palinkęs nuo 86 metų 
naštos. Bet dar žvalus, kupi
nas sąmojo, toli neieškantis 
šmaikštaus žodžio. Daug te- 
beskaito, pirmiausia, žino
ma, iš Tarybų Lietuvos gau-

Mizarienė, Povilas Venta.
Atsidaro durys, ir į salę 

įeina Kotryna Petrikienė su 
sūnumi Artūru. “O, mūsų 
mama atvažiavo!” — links
mai sako Ieva Mizarienė, 
kviesdama ją prie stalo. 
“Mama”, matyt, todėl, kad 
K. Petrikienė yra pažangiųjų 
lietuvių judėjimo veteranė.

Artūras skuba daryti nuo
traukas. Tos kelios valandos 
prabėgo greit. 0 kalboms,
prisiminimams, pageidavi
mams nebuvo pabaigos.

“Laisvėje” jautėmės tary
tum seni bendradarbiai, ku
rių neskiria jokie atlantai.

Antanas Šimkūnas 
Žurnalistas

Washington. — Respubli
konų partijos tautinis komi
tetas yra pasiryžęs išleisti 
arti poros milijonų dol., pro
paguojant prez. Reagano 
ekonominį planą Amerikai.

ALSAVIMĄ TAVO JUNTU.
Rimgaudas GRAIBUS

Tėvynė
Aš nuo Tavęs nė per žingsnį 
dar nebuvau nužengęs, 
moku visas dainas, 
kurias kas vakarą 
dainuoji ant ežero kranto. 
Gražesnių niekas dar nedainavo.

Tu prie manęs 
visą laiką buvai — 
sergėjai mano lopšj, 
kai augau — 
skubėdavai duoną palaimint. 
Ir dabar — 
taip arti prie manęs, 
kad alsavimą Tavo juntu — 
su manim iki karsto lentos, 
su Tavim iki karsto lentos.

Ak, geroji, 
vienintele — --------

O, koks ž'odžio saldumas —
TĖVYNĖ----------- -

R. CARNA. Takas per talgĄ.

Saulėlydis.

Rytas
Aušra, lyg pamirštas prie mi^ko laužas, 
įsimylėjėlius prie ežero sur 
O vėjas, lazdą iš lazdyno 
Kaip vaikas barškina tvoras.

as.
šsilaužęs,

Ja graso kiekvienam. Ak,

Lakštingalos plokštelė sukas 
Ir vėl eilinį mūšį pralaimėji 
Tamsa ropoja pamiškėn iš a

vėjau, 
v^jau - ------

pamažu.
's 
vizų.

O aš apglėbęs tavo galvą gražią, 
Greit patikėjau, kad mirties nėra. 
Bet rytas jau pradėjo eiti lai^į 
Ir meldai ėmė augti ežere —------

Pirmiausia iš savęs išsiaugink 
kad galėtų kiti pamatyti, 
kokie paukščiai suka lizdus 
tavo medžio viršūnėj.

Visą.gyvenimą lauk —

save,

gal prieis žmogus, kamuojamas karščio,
ir prisės tavo šešėly?

Visą laiką atrodo 
šito darbo nemoku------------

r

i r
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KANADOS ŽINIOS

Montreal, Que.
SĖKMINGI ALDIEŪIŲ 
PIETŪS

Aldiečių suruošti pietūs, 
sukėlimui paramos spaudai ir 
kitiems įvairiems geriems 
tikslams, balandžio 5 d., J. ir 
S. Čičinskų rezidencijoj, at
rodo, kad praėjo sėkmingai. 
Svečių atsilankė tiek, kiek 
patalpos leido.

Prie skaniai paruoštų drg. 
S. Cičinskienės vaišių, o jai 
daug talkino drg. S. Petro
nienė, svečiai atrodė vaišino
si, šnekučiavosi geroj nuotai
koj. Žinoma, trūko tik muzi
kos, nes mūsų “jaunuoliai” 
dar kartais nori paminklinti 
kojas.

Besivaišinant, J. Urbana
vičius rengėjų vardu, šeimi
ninkams už suteiktų vietą, už 
jų įdėtą didelį ir sunkų darbą 
ir svečiams už atsilankymą 
padėkojo. Pranešė, kad ne
seniai drg. Čičinskas atšven
tė savo garbingą gimtadienį. 
Ta proga svečiai padainavo 
ilgiausių metų. Nuo rengėjų 
ir asmeniniai buvo įteikta 
Jubilijantui dovanėlių.

Siame pobūvyje turėjome 
ir viešnią iš Gimtinės, tai 
vilnietę mokytoją Sandrą Pa- 
kulienę. Ji taip pat padaina
vo viena ir kartu su daly
viais. Įteikė Jubilijantui su
venyrų. Pasakė gražią kalbą.

Kitas paįvairinimas, tai 
buvo gausi loterija, kurią 
suaukavo mūsų dosnios mo
terys (kai kurie ir vyrai). Be 
šių aukų, kai kurios moterys 
iškepė ir skanių pyragų.

Siam pobūviui suruošti, 
gražiai talkino drg. Ch. Juš
ka. Jam kiek pagelbėjo B. 
Šalčiūnas. Labai daug pasi
darbavo jaunuolės Stefanė 
Vekterienė-Cičinskaitė, Bi
rutė Palardy-Juraitytė, Julė 
Akromienė ir H. Juraitienė. 
0 valdybos nariai, kaip ir 
visuomet, L. ir P. Kisieliai ir 
E. Morkevičienė dirbo ir 
visais reikalais rūpinosi.

Visiems ir visoms už aukas 
ir sunkų darbą, ypač drg. S. 
Cičinskienei ir svečiams už 
atsilankymą, rengėjų vardu, 
tariu didelį nuoširdų lietuviš
ką ačiū!

Mirė jauna moteris
Balandžio 1 d. Queen Eli

zabeth ligoninėje mirė Patri
cija Baltakienė, sulaukusi 
vos 37 metų amžiaus. Dide
liame sielvarte paliko vyrą, 
motiną, brolį ir tris sesutes. 
Buvo dideli ir graudūs šer
menys. Velionės karstą puo
šė gausybė vainikų.

A. Šneideris buvo išvykęs 
į Detroitą, į Motinos laidotu

Vilniuje įvyko tradicinis aukščiausios klasės pramoginių 
šokių atlikėjų konkursas. Klasikinių ir tarybinių šokių 
varžybose nugalėjo vilniečiai Dalia ir Vidas Kamaičiai, 
Lotynų Amerikos šokių — maskviečiai Liudmila ir 
Stanislovas Popovai. Konkurso laureatai — šalies rinktinės 
nariai. Jie sėkmingai pasirodė Maskvos Olimpiados kultūri
nėje programoje, Suomijoje, socialistinių šalių pirmenybė
se Bulgarijoje.

Nuotraukoje: [iš kairės] TSRS pramoginių šokių rinkti
nės treneriai Jūratė ir Česlovas Norvaišos, rinktinės nariai 
— Liudmila ir Stanislovas Popovai, Dalia ir Vidas 
Kamaičiai, Edita Sagatauskaitė ir Arlandas Modzeliauskas, 
Ala ir Piotras Cebotariovai, Nadežda ir Viktoras Davi- 
dovskiai. A. Sabaliausko nuotr.

ves. Kartu su juo vyko ir 
Elenutė Manstavičienė.

Mirusių šeimoms gili užuo
jauta.
* * *

Domininkas Gurklys per
gyveno nelaimę. Puolė ir 
skaudžiai susižeidė koją. Ko
ja sugipsuota, ligonis gydosi 
namie.

Neseniai Juozas Vanagas 
pergyveno akių operaciją, 
Royal Victoria ligoninėje. 
Vėliau reikės daryti operaci
ją ir antrai akiai.

Vanagų šeimą tikrai apni
ko visokios nelaimės. Nese
niai šeima, o ypač motina 
pergyveno skaudžią nelai
mę — mirė jų vienintelė 
dukrelė Danutė. Jonas Vana
gas jau keli metai ištiktas 
paralyžiaus.

A. Šuplevičienė išvyko į 
Jungtines Valstijas aplankyti 
savo seniai ir sunkiai sergan
čia sesute.

Minės Motinų Dieną
Kaip per eilę metų, taip ir 

šiemet, Moterų klubas ruo
šiasi minėti Motinų Dieną 
gegužės trečią, Jurgio Skrip- 
kos patalpose. Ruoškitės pla
čiai dalyvauti ir kartu prisi
minti savo motinas.

PAŠALPINĖS 
PIKNIKAS — 
IŠVAŽIAVIMAS

Sūnų ir Dukterų pašalpinė 
draugija ruošia išvažiavimą- 
pikniką birželio 21 dieną gra
žiame V. Vekterienės vasar
namyje, gausiai apsodintame 
pušimis. Galėsite pakvėpuoti 
tyru ir sveiku oru. Ruoškitės 
kuoplačiausiai dalyvauti.

ATIDARYTA GĖLIŲ 
PARODA

Velykų išvakarėse Botani
kos sode atidaryta naujo 
sezono gėlių paroda. Šis so
das kasmet susilaukia vis 
daugiau ir daugiau lankytojų 
ne tik vietinių, bet priva
žiuoja turistinių busų ir iš 
toliau, ypatingai iš JAV.

MŪSŲ NUOŠIRDI 
PADĖKA

Mirus mūsų vienintelei ir 
mylimai dukrelei Danutei ir 
brolių sesutei, visiems mus 
užjautusiems, atsilankiu
siems į šermenis ir į laidotu
ves, išreiškusiems užuojautą 
per “Laisvę” ir koresponden
tei už gražų aprašymą, taria
me nuoširdžiausią ačiū!
Tėvai-Jonas ir Julė Vanagai

Broliai-Juozas ir Jonas 
su žmona

__ _______  “LAISVĖ”

DETROIT, MICHIGAN
Mirė Smalstis

Balandžio 10 d. Ludington, 
Michigan senelių prieglaudoj 
mirė visiems gerai žinomas 
pažangietis Petras Smalstis, 
sulaukęs 93 metų. Buvo pa
šarvotas Ludingtone. Jo kū
nas palaidotas Chicagoje 
Tautiškose Kapinėse. Paliko 
nuliūdime žmoną Mary 
Smalstis, gyv. Ludingtone ir 
dukrą Ann Heldt ir jos šei
mą, gyvenančius Bloomfield 
Hills, Michigan. Kadangi De
troitas yra toli nuo Ludingto- 
no ir Chicagos, smulkmenų 
apie jo laidojimą nežinome.

Velionis gimė 1888 m. bir
želio 1 d. Vaičionių kaime, 
Kamajų valsčiuje, Rokiškio 
apskrityje. Jo tėveliai Anta
nas Smalstis ir motina Anna 
jau seniai mirę Lietuvoj. 
Velionis buvo vienas iš devy
nių vaikų; buvo keturios se
sutės ir penki berniukai. 
Galbūt jau visi mirę.

1910 m. spalio mėn. velio
nis paliko Lietuvą ir tris 
mėnesius gyveno Tilžėje: vė
liau 1910 m. gruodžio mėn. 
apsigyveno Škotijoj, kur dir
bo kasyklose iki 1912 m. 
liepos mėn. Iš ten apsigyve
no Liverpool, Anglijoj ir dir
bo laivuose — kūreno pečius. 
Ta proga ir turėjo galimybę 
aplankyt Galveston, Texas, 
ir Havana, Cuba. Pagaliau, 
1913 m. gegužės mėn. atvy
ko į Elizabeth, New Jersey, 
o vėliau į Chicagą. 1916 
metais atvyko į Detroitą. 
Dirbo automobilių dirbtuvė
se: penkiolika ir puse metų 
Forde, dvidešimts vieną ir 
pusę metų Chrysler.

Gyvendamas Chicagoje, įs
tojo į Lietuvių Savitarpiną 
Draugiją, o Detroite susipa
žino su Frank Jočioniu, kuris 
jį įrašė į LSS 116 kp. ir 
ALDLD 52 kp. iš kurios 
gavo pirmą “Juliaus Janonio 
Raštai” knygą. Vėliau įstojo į 
SLA 21 kp., ten buvo 10 
metų iždininku iki SLA 1936 
m. skilimo. Skilimo laikais jis 
laikė pinigus, kol susiorgani
zavo LDS, ir tuomet tą iždą 
perdavė LDS 21 kp.

Velionis buvo delegatas 
pirmame LDS Seime, kuris 
įvyko Cleveland, Ohio. Jis 
taip pat per ilgą laiką buvo 
ALDLD 52 kp. iždininkas. 
Taipgi buvo delegatas į De
mokratinį Amerikos Lietuvių 
Suvažiavimą, kuris įvyko 
1945 m. lapkričio 23-24, 
Pittsburgh, Pa.

Gyvendamas Škotijoj skai
tė mainierių laikraštį “Rank- 
pelnis”, kurio redaktorium 
tada buvo V. Kapsukas.

Atvykęs į JAV tuoj pradė
jo skaityt “Laisvę”, kuri jau 
gyvavo, o vėliau, kai pradėjo 
eiti “Vilnis”, skaitė ir ją.

Palmerio laikais daug de- 
troit iečių buvo areštuotų. 
Velionis tam susirinkime da
lyvauti pavėlavo, todėl nebu
vo areštuotas. Buvo suorga
nizuotas komitetas pinigams 
rinkti areštuotuosius išlais
vinti; pirmininkas buvo Kas- 
parka, sekretorius Birsėnas, 
o iždininkas velionis Petras 
Smalstis.

Velionis buvo LDS 21 kp. 
narys nuo kuopos įsisteigimo 
iki mirties. Taipgi buvo De
troito Lietuvių Klubo narys. 
Per daug metų buvo jo pir
mininku. Jo priežiūroj ir 
pastangomis Klubas buvo at
remontuotas iš buvusio ban
ko namo. Už jo nepaprastai 
gerą darbą ir energiją De
troito Lietuvių Klubo gero
vei velionis buvo pagerbtas 
Garbės Nariu. Jis buvo vie
nintelis Klubo Garbės Narys.

Petras Smalstis buvo vi
siems detroitiečiams gerai 
žinomas. Jis užsitarnavo gra
žių jo veiklos prisiminimų iš 
visų pažangiečių lietuvių. 
Pagerbti velionį Petrą Smal
stį, per Detroito lietuvių 
radio balandžio 13 d. LDS 21 
kp. ir Detroito Lietuvių klu
bas velioniui skyrė liūdną 

dainą “Oi Sudiev, Sudiev, 
Kolega”. Pažangūs lietuviai 
Detroite ir kituose miestuose 
labai apgailestauja netekę 
nuoširdaus pažangiečio.

Lankytojai
Šiomis dienomis Detroite 

lankėsi David Rye ir John 
Rye. Davis iš Chicagos uni
versiteto aplankė savo tėve
lius Tony ir Bertha Rye ir 
močiutę Eva Juodaitis; jis 
dalyvavo American Chemical 
Society susirinkime, kuris 
įvyko San Marino klube, 
Troy, Michigan.

John Rye iš Kalkaska, Mi
chigan aplankė savo brolį 
Alfons Rye ir jo šeimą.

Operacija pavyko
Sužinojome jog visiems ge

rai žinomas klubietis Petras 
Stasikaitis, dabar gyvenąs 
Hot Springs, Arkansas, buvo 
operuotas. Akies operacija 
pavyko. Petras Stasikaitis 
per ilgus metus buvo nepa- 
vaduojamąs Detroito Lietu
vių klube. Ir toli nuo mūsų 
gyvendamas, jis detroitiečių 
neužmiršta. Šiomis dienomis 
prisiuntė dešimtį dolerių ir 
prašė jį įrašyt į detroitiečių 
sveikinimą “Laisvės” suva
žiavimo ir jubiliejaus proga.

Išvyko
Pavasarinių švenčių proga, 

LDS 21 kp. pirmininkas To
ny Vasaris ir žmona Millie 
išvyko aplankyt savo dukre
lę, gyvenančių Floridoj. LDS 
prezidentas Servit Gugas ir 
žmona Ruth mašina pasileido 
į kelionę aplankyt savo duk
relę Pat ir jos šeimą Atlanta, 
Georgia. Iš ten, jie sakė, 
pasuks į “Laisvės” suvažiavi
mą New Yorke.

Banketas pavyko
Detroito Lietuvių klubas 

savo patalpose surengė pa
vasarinį banketą balandžio 
12 d. Prisirinko daug lietu
vių. Jie skaniai pavalgė pie
tus ir visą popietį draugiškai 
praleido laiką. Pietus paruo
šė Antonette Garelis ir Pat 
Stunskas pagelbstint Mike 
Stunskas, Estelle Smith; 
jiems virtuvėje pagelbėjo 
Emma Rye ir Ann Balchu- 
nas. Prie stalų patarnavo 
Beverly Rye Olin, Judy Rye, 
Diane Rye ir Diane Garelis. 
Stalus paruošė John Smith, 
Eddie Balchunas, Estella 
Smith, Ann Balchunas ir 
Mike Stunskas.

Parengime buvo svečių iš 
Windsor, Ont., Kanados; 
taipgi daug Detroito lietuvių 
tarp jų radio valandėlės re
daktorius Albertas Misiūnas 
su žmona Helen. Klubo pir
mininkė visus gražiai prista
tė ir pranešė jog klubiete 
Anna Kairaitis šiame paren
gime mini savo gimtadienį. 
Dalyviai jai padainavo gim
tadienio dainą. Po pietų Al
binas ir Susan Bubnelis iš 
plokštelių pagrojo. Tarp ki
ta, girdėjome Albino brolį 
Sigitą Bubnelį, kuris nese
niai mus linksmino iš Vil
niaus lankydamasis Detroite. 
Po to, LDS prezidentas Ser
vit Gugas su žmona Ruth 
pardavinėjo išlaimėjimo bi
lietėlius varde LDS bowle- 
rių. Tris butelius aukojo An
na Dočkus, Petronėlė Walen- 
ta ir Antanas Vasaris, o 
laimėjo John Simpukas, Sam 
Kunsaitis ir Anna Dočkus.

Klubo pavasarinis banke
tas sklandžiai praėjo, vi
siems dėkui.

Kitas suvažiavimas
Kiekvienais metais pažan

gių laikraščių vyksta šėrinin- 
kų suvažiavimai. Pasveikini
mai “Laisvei” jau užsibaigė; 
“Laisvės” suvažiavimas 
įvyks balandžio 26 d. Sekan
tis suvažiavimas bus laikraš
čio “Vilnies”. Šis šėrininkų 
suvažiavimas įvyks Chicago
je sekmadienį, birželio 7 d.

St. Petersburg, Fla.
Balandžio 4 savoje salėje 

įvyko klubiečių mėnesinis su
sirinkimas. Jį pravedė klubo 
prez. V. Bunkus. Tylos mi
nute buvo pagerbtas miręs 
klubo narys Pranas Konte- 
nis. Klubo valdyba bei rengi
nių komisija pateikė rapor
tus.

V. Bunkus pranešė, kad 
Klubas šiuo laiku gyvuoja 
gerai. Praėjusį mėnesį Klubo 
renginiai buvo sėkmingi. Be 
to, pranešė, kad į Klubą 

. įsirašė naujas narys — Juo
zas Pachelunas.

V. Bunkus padėkojo vi
siems, prisidėjusiems darbu, 
kad Klube būtų pavyzdinga 
tvarka. Susirinkimas nutarė 
Klubo vardu pasveikinti 
“Laisvę” jos 70 metų jubilie
jaus proga $300 dovana.

Pabaigus susirinkimą šei
mininkės skaniai pavaišino. 
Po pietų Helenos Janulytės 
vadovybėje Dainos Mylėtojų 
choras padainavo keletą dai
nelių. Toliau buvo šokiai iki 
vakaro.

Balandžio 11 Lietuvių pilie
čių salėje įvyko LLD 45 kp. 
susirinkimas. Jį pradėjo kuo
pos pirmininkas Stasys Kuz
mickas.

Pirmiausia tylos minute 
t buvo pagerbtas miręs kuo

pos narys Pranas Kontenis.
Toliau susirinkimą vedė 

Amelija Damalakienė.
Kuopos valdybos ir iš ren

ginių komisijos buvo pateikti 
raportai.

Stasys Kuzmickas paminė
jo, kad kuopos veikimas 
vyksta gerai. Nariai gražiai 
sugyvena. Dėkojo už prisidė
jimą darbu kuopą išlaikyti.

Susirinkime buvo kalbėta 
apie laikraštį “Laisvę ” pri
siminta kad balandžio 26 
įvyks dalininkų suvažiavi
mas, kad bus paminėta 
“Laisvės” 70 metų jubiliejus.

Susirinkimas nutarė “Lais
vę” 45 kp. vardu pasveikinti 
su $300. Taip pat paskyrė 
$300 pasveikinti “Vilnies” su
važiavimą.

Po susirinkimo šeimininkės 
pateikė pietus.

Po pietų įvyko “Laisvės” 
70 metų jubiliejaus paminėji
mas.

Pirmininkas Stasys Kuz
mickas keliais žodžiais apibū
dino minėjimo programą ir 
padainavo solo. Po to prista
tė Bronę Vaitkienę.

Bronė suglaustoje formoje 
pasakė turiningą kalbą, pa
teikė žinių nuo pirmos dienos 
“Laisvės” įsikūrimą ir iki šių 
dienų. Suminėjo jos redakto
rius bendradarbius rėmėjus.

Toliau sekė dainų progra
mą. Stasys ir Violet Kuzmic
kai gražiai padainavo duetus. 
Pabaigai dainavo Dainos My
lėtojų choras. Dainų progra
mai vadovavo ir akomponavo 
Helena Janulytė.
PRANEŠIMAS

Gegužės 2 d. įvyks klubo 
mėnesinis susirinkimas. Ge
gužės 9 d. LLD 45 kp. 
susirinkimas. Pradžia 10:30 
vai. ryto. Prašom visų daly
vauti.

Įvyks 314 15 Avė. South.
V. Bunkienė

Būtinai turime pasveikint ir 
šį suvažiavimą su gera auka. 
Vėl matykite Stefaniją Ma- 
sytę. Ji jau pradėjo rinkt 
aukas ir sveikinimus. Detroi
tas visuomet gražiai pasiro
dydavo. Turi taip būt ir 
šiemet!

Motinų Diena
Detroito Lietuvių klubas 

rengia banketą pagerbti mo
tinas. Įvyks Motinų Dienoje, 
sekmadienį, gegužės 10 d. 1 
vai. po pietų. Kaip kiekvie
nais metais, taip ir šįmet visi 
turėsite progą pasivaišint 
skaniais pietumis ir pagerbt 
motinas. Tai bus didelis ir 
svarbus banketas. Nepa
mirškite, dalyvaukite.

Stefanija
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Laimėjo sveikas protas
Valdančiosios socialdemo

kratų partijos ir smulkiabur
žuazinės laisvosios demokra
tų partijos koalicijos pergalė 
Vokietijos Federatyvinės 
Respublikos rinkimuose į 
bundestagą nėra atsitiktinis 
dalykas. Nuo pat 1969 metų, 
kada šios partijos VFR suda
rė koaliciją, jos pasisako už 
tarptautinio įtempimo maži- 
nirpo ir dialogo su Tarybų 
Sąjunga politiką, už tolesnį 
tarpusaviui naudingą bend
radarbiavimą su kaimynais 
Rytuose. Po to, kai buvo pa
skelbti rinkimų rezultatai, 
kalbėjo VFR kancleris Hel-! 
mutas Šmitas. Jis pabrėžė, 
kad ir ateityje Vakarų Vo
kietija sieks ginkluotės ir 
ginkluotųjų pajėgų pusiau
svyros Europoje karinės 
konfrontacijos mažinimo ke
liu ir tęs bendradarbiavimo 
politiką su visomis tautomis, 
tame tarpe iš socialistinėmis 
valstybėmis.

Tuo tarpu krikščionių de
mokratų sąjunga ir krikščio
nių socialinė sąjunga, pralai
mėjusi rinkimus, rinkiminės 
kampanijos metu norėjo įti
kinti VFR visuomenę, kad 
proamerikietiškas militariz- 
mo kursas į konfrontaciją ir

Baltimore, Md.
Šį mėnesį “Laisvė” pamini 

70 metų gyvavimo sukaktį.
Gaila, ir labai gaila, kad 

daugelis mūsų veikliųjų na
rių šio jubiliejaus negali at
žymėti, juomi pasididžiuoti. 
Kai kurių jų amžius ir ligos 
nebeleidžia.

Nors susirinkimo LDS, 48 
kp. nesuruošė taip pat Lite
ratūros Draugijos 25-tas kp., 
likimas tas pats. Bet nariai 
už šiuos metus pilnai užsimo
kėjo.

Jubiliejaus paminėjimui 
Dr-gai J. F. Deltuvai aukojo 
$50. Dr-gė J. Stanienė ir O. 
Kučiauskaitė po $10. Todėl 
nors ši parama parodo, jog 
mūsų draugai ir draugės pil
nai įvertina spaudos vertę.

Vinco Duktė

ST. PETERSBURG, FLA.

Mirus

Pranui Kontenis
Reiškiame gilią užuojautą, velion o seserėčiai,

giminėms bei draugams.

ST. PETERSBURG, FLĄ. 
Mirus

Pranui Konteniui
Reiškiame gilią užuojautą jo seserėčiai ir kitiem 

giminėm, bei draugams.

A. M. Raškauskai 
J. Greblikas 
H. Janulytė
L. Strack 
Ch. Tvaska
M. Tvaska
M. Klishius
A. Pakalniškienė 
V. V. Bunkai
N. H. Samanick
E. Shnerpūnas
F. Mockapetris 
P. Keller 
Irena
Agnes Janis
V. Casper 
L. Tvaska 
E. Valley 
J. White
L. Novąk 
A. Budris
D. Mikalajūnas
M. Martin 
Frances Pfeifer 
A. Pateckas'
W. Dubendris
E. Kairaitienė 
A. Klimavičienė 
V. Repeka
M. Repekienė 

raketinio branduolinio gink
lavimosi didinimą, į politikos 
“iš jėgop pozicijų” grįžimą 
esąs pats patikimiausias. Ir 
štai Vakarų Vokietijos visuo
menė pasisakė prieš tokią
politiką, parėmė Socialdemo
kratų ir laisvųjų demokratų 

partijų koaliciją pa-
rinkiminę platformą. Už val
dančiųjų 
sisakė 53 procentai rinkėjų. 
Tai 3 procentais balsų dau
giau negu 1976 metų rinki
muose. Tuo tarpu krikščio
nių demokratų sąjungų ir 
krikščionių socialinė sąjunga 
gavo 4 procentais balsų ma- 

! žiau negu 1976 metais. Tokiu 
būdu valdančioji koalicija 
bundestage turi 45 balsų 
persvarą savo naudai vietoje 

, nepasisekė pri- 
ės Vakaruose pa- 
konomikos. Rinkė-

ebežemina žmones 
'us įsitikinimus. Pa- 
is antras Vakarų 
gyventojas pasisa-

buvusių 10.
Iš šalies žiūrint, vietų per

svara bundestage sociademo- 
kratų ir laisvųjų demokratų 
naudai palyginti kukli. Ir tai 
suprantama. Juk valdančia
jai koalicijai nepavyko įgy
vendinti kai kurių socialinių 
programų, 
kelti krizi 
veiktos e 
jai nepaipiršta, ir to, kad 
“draudimai profesijai” tebe
veikia ir i 
už politini 
galiau, k 
Vokietijos 
ko prieš VFR nenuoseklumą 
užsienio politikoje — naujų 
amerikietiškų branduolinių 
raketų dislokavimą šalyje.

Tačiau šie trūkumai val
dančiosios koalicijos politiko
je, matyti, neveikia taip nei
giamai rinkėjų, kaip krikš
čionių derpokratų sąjungos ir 
krikščionių socialinės sąjun
gos koalicijos rinkiminė veik
la. Juk opozicinė koalicija 
ėmėsi grasinimo, šmeižto, 
kad tik pakenktų valdančia
jai koalicį 
kaip Miunėhene sprogo bom
ba, nuo kurios žuvo 12 ir 
sužeista daugiau 200 žmonių. 
Tuo, kaip 
kietijos sppuda, buvo norima 
įbauginti visuomenę, kad ji 
balsuotų už “stiprią asmeny
bę” — Francą Jozefą Štrau
są. Apolinaras Sinkevičius

jai. Be to, žinoma,

teigia Vakarų Vo-

L. L. D. 45 KUOPA 
VALDYBA ir NARIAI

J. B. Vaikai
M. Gružinskienė
A. Brewer
J. Bowman 
F. Bunkus 
Luce Mafr
R. Zalub^ 
D. Vanagas
J. Sleiga
A. Lobikis
P. A. Luitai
N. Petronis
S. Yuknis
J. Judickas
W. Tetur litis
F. M. Walaičiai
B. M. Brennan
S. V. Kuzmickai
F. V. Budrioniai
J. M. Miller
W. E. Du lai
J. Gresh
St. Daraška
E. Damalakas
H. Šarkiu nienė
H. Siauris
M. Vilkauskienė
P. A. Aleknai 
J. H. Dobrow 
J. Andrulięnė
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“LAISVĖS” REIKALAI
Nuo kovo 31 d. iki balandžio 17 d. sveikinimų “Laisvės” 

70 m. jubiliejui gavome sekamai:
* * *

40 METŲ SU “LAISVE” 
IR LAISVIEČIAIS

Antanas Navickas, Haverhill, Mass............................$200.00
Katherine Kalinauskas, Fonda, N. Y., prisiminimui

mirusiųjų vyro Jono, Sr. ir sūnaus Jono, Jr............ 100.00
Monica Daunis, Cambridge, Mass., per E. Repšienę. 100.00 
Aido Choras, Ozone Park, N. Y., per N. Ventienę. . .100.00 
Niujorko Liet. Moterų Klubas, Ozone Park, N. Y.,

per N. Ventienę...........................................................100.00
B. Yokubonis, Waterbury, Conn................................... 100.00
Joseph ir Marian Svinkūnai, Waterbury, Conn..........100.00
Charles Ustupas, Brockton, Mass...................................91.00
Raymond Machulis, Oakland, Cal., per V. Taraškienę 70.00 
Helena ir Walter Smith, Port Charlotte, Fla.................70.00
Kanados LLD Centro Komitetas, per J. Ylų,

Willowdale, Ont., Canada............................................. 70.00
Jonas Vaičekauskas, Binghamton, N. Y.........................70.00
Juozas Žukauskas, Toronto, Ont., Canada.................. 70.00
Joe Fay ir La Verne Koll, Phoenix, Arizona .................70.00
F. Mažilienė, Brooklyn, N. Y...................... 70.00
Julia Meškienė, Ozone Park, N. Y..................................50.00
Robertas ir Helen Feiferiai, St. Petersburg, Fla.........30,00
A. H. Morkevičiai, Chomedey Laval, Que., Canada . .30.00 
Jonas ir Ufemija Kodziai, Lawrence, Mass.,

per V. Taraškienę........................................................ 27.00
Mykolas Arison, Fairfield, Conn.................................... 25.00
Amelia Mureikienė, Milford, Conn., per M. Arisoną . .25.00 
Joe ir Emily Krupski, Englishtown, N.J. .. ................25.00
Kazimieras Churlis, Asbury, N.J................................ 25.00
Eva Kralikauskas, Lawrence, Mass..................  20.00
Frank ir Helen Mankauskai, Miami, Fla........................ 20.00
F. E. Laurusevičiai, New Lowell, Ont., Canada. .... .20.00
N. Grigaliūnas, Watertown, Mass., per 0. Graham . .20.00
B. Kiaršis, Cambridge, Mass., per 0. Graham............20.00
B. Žukauskas, Westwood, Mass., per 0. Graham . . . .20.00
O. Graham, So. Boston, Mass..........................................20.00
Katrė Žemaitienė, Rochester, N. Y................................20.00
J. ir E. Urbanavičiai, Verdun, Que., Canada............. 20.00
Beatrice Bready, Park Ridge, N. J.................................20.00
J. ir V. Kvietkai, Dorchester, Mass., per E. Repšienę20.00 
Charles Meškėnas, So. Ozone Park, N. Y......................15.00
Margaret Cesnavičiūtė-Petrikienė,Lindenhurst,N.Y. 15.00 
Charles Danisevich, Middlebury, Conn.........................15.00
Regina Trakimavičius, Worcester, Mass.  ............. 12.00
George Kodis, Windsor, Ont., Canada......................... 10.0Q
Zigmas Morkūnas,Windsor,Ont.,Canada,per G.Kodį . 10.00 
Simonas Kunsaitis,Windsor,Ont..Canada,per G.Kodį. 10.00 
E. Freimont, Somerville, Mass., per 0. Graham........10.00
J. Družas, Norwood, Mass., per 0. Graham............... 10.00
A. Janus, Canton, Mass., per O. Graham.................... 10.00
Vincas Chesnick, Saltzburg, Pa.......................................10.00
Lucy Vaichonis, Cranford, N. J., per B. Makatėnienę 10.00 
Bertha Makatėnas, Cranford, N.J. ............................ '.10.00
P. Šlajus, Chester, Pa.................. 10.00
Joana Grigas, Redwood Shores, Cal. .............................10.00
Ona Raskevich, Ottawa, Ont., Canada.......................... 10.00
J. Vasil, Valrico, Fla., per P. Aleknų............... ..............8.00
Antanas Stripeika, Bridgeport, Conn., per M. Arisoną 8.00 
Victoria Wolker.per J.Vaičekauską,Binghamton,N.Y. 7.00 
Leonas Svirplys, Windsor, Ont., Canada, per G. Kodį .5.00 
H. Žekonis, So. Boston, Mass., per O. Graham............5.00
L. Smith, Avon, Mass., per O. Graham..........................5.00
E. Kasmočienė, Huntington, N. Y., per N. Ventienę . .5.00 
Paul Skuja, Bothwell, Ont., Canada................................5.00
Frank Nagine, Keene, N. H.............................................. 5.00
Stasis Baltulis, Windsor, Ont., Canada, per G. Kodį.. .4.00 
Antanas Rimša, Windsor, Ont., Canada, per G. Kodį. .4.00 
Stanley Mekonis, Kingston, Pa....................................... 3.00
Charles Markūnas, Methuen, Mass.................................3.00
A.Suplevich,Montreal,Que..Canada,per P.Kisielienę . .1.00

* * *
Širdingai dėkojame.

ADMINISTRACIJA

The American Hungarian Word greets Laisvė, sister 
paper, on the occasion of your 70th anniversary. Wishing 
you success in your endeavor for peace and progress.

ZOLTAN DEAK 
Editor-in-chief

New York, N. Y.

LUDINGTON, MICHIGAN

Mirus

Petrui Smalsčiui
Ilgamečiu! ir labai nuoširdžiam Lietuvių Darbi

ninkų Susivienijimo ir Detroito Lietuvių Klubo 
nariui, labai apgailestaujame jo netekę ir reiškiame 
gilią užuojautą velionio žmonai Mary Smalstis, jo 
dukrai Ann Heldt, visiems giminėms bei idėjos 
draugams ir artimiesiems.

LDS 21 KUOPA
IR

DETROITO LIETUVIŲ KLUBAS
Detroit, Michigan

SANDS POINT, N. Y.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Kazimieras Pužauskas
Mirė 1958 m. balandžio 27 d.

Su širdgėla prisimename mūsų mylimą tėvą ir 
uošvį.

SYLVIA ir ALGERD BUKAS
Dukra ir žentas

1939 metais tarptautinis 
fašizmas pasmaugė jauną Is
panijos respubliką. Tuo laiku 
aš buvau Dombrovskio inter
nacionalinėje brigadoje, kuri 
narsiai kovėsi prieš frankisti- 
nius maištininkus. Tačiau, 
susivienijus Vakarų imperia
listams, jėgos tapo nelygios 
ir mums teko pasitraukti už 
Ispanijos ribų. Patekau į 
koncentracijos stovyklą 
Prancūzijoje. Pabėgęs iš jos 
ir stojęs jūreiviu į prekybos 
laivą, po ilgos kelionės 1941 
metais pasiekiau Amerikos 
krantus. Išlipau Baltimorėje, 
Md. ir susiradau progresyvių 
lietuvių klubą. Ten susipaži
nau su Jonu Balsiu, Juozu 
Staniu, Ona Kučiauskaite, 
Petru Pasersku, Juozu Del- 
tuvu ir kitais pažangiečiais. 
Tame klube pirmą kartą paė
miau į rankas ir “Laisvės” 
laikraštį.-

Tą vasarą Philadelphijoje, 
Pa. buvo šaukiamas kongre
sas kovai prieš karą ir fašiz
mą. Į jį vyko keliolika lietu
vių iš Baltimorės. Jie nusive
žė ir mane. Kongrese turė
jau progą susipažinti su 
“Laisvės” korespondentu 
Kazlausku, su Merkių, Va
lentų, Smitų šeimomis (Juli
ja Šmitienė dabar yra An- 
drulienė). Smitai suteikė 
man globą ir pagalbą. Jiedu 
atvežė mane į geležinkelio 
stotį, nupirko bilietą į New 
Yorką ir nurodė, kaip susi
rasti “Laisvę”. Atvykęs į 
New Yorko didmiestį ir ne
mokėdamas kalbos, neleng
vai susiradau “Laisvės” na
mą. Tačiau noras ir pasiryži
mas viską nugali. Dar tą 
pačią dieną susipažinau su 
“Laisvės” administratoriumi 
Pranu Bukniu, su energinga 
progresyvaus judėjimo vei
kėja Lilija Kavaliauskaite. 
Jiedu man daug pagelbėjo, 
kad galėčiau dirbti ir pragy
venti. Pirmiausia dirbau res
torane, kuris buvo tame pa
čiame “Laisvės” name. Ilgas 
valandas ploviau lėkštes, va
liau grindis ir jau galėjau 
šiaip taip laikytis. Po keleto 
mėnesių P. Buknys pasiūlė 
mokytis spaustuvės darbo, 
kuris man buvo visai nesu
prantamas. Gerų draugų ir 
prityrusių spaustuvininkų 
Juozo Dainiaus, Vinco Ru
daičio padedamas, pamažu 
įgudau sulaužyti puslapius, 
valdyti presus, atlikti kitus 
spaustuvės darbus. Gerai su
pratau, kad “Laisvė” yra 
darbininkų laikraštis ir gina 
jų reikalus, tai dėjau visas 
pastangas išmokti tą darbą ir 
būti naudingu šioje veikloje.

Gaila, tada “Laisvėje” ne
teko ilgiau padirbėti. Prasi
dėjus Antrajam pasauliniam 
karui, išėjau į Amerikos ka
riuomenę kovoti su vokiš
kuoju fašizmu ir japoniškuo
ju imperializmu. Buvau iš
vežtas į Kiniją, Burmą, Indi
ją. Armijoje išbuvau daugiau 
kaip trejetą metų. Vos de- 
mobilizavęsis už kelių dienų 
vėl grįžau į “Laisvę”. “Lais
vė” ėjo kasdien ir dideliu 
tiražu. Redakcijoje tada dar
bavosi šaunus ir gabus ko
lektyvas —- Rojus Mizara, 
Antanas Bimba, Kazimieras 
Tauras-Vidikas, Domininkas 
Šolomskas, Stefanija Sasna, 
Jonas Barkus. Administrato
rium tebebuvo Pranas Buk
nys, jam administracijoje 
talkino Lilija Kavaliauskaitė, 
Amilija Burbaitė (Juškevič), 
Mary Sinkevičiūtė. Niekada 
nepamiršiu puikių savo ben
dradarbių, spaustuvės darbi
ninkų Vinco Rudaičio, Petro 
Šolomsko, Juozo Dainiaus, 
Juozo Byrono, Jurgio Kurai
čio. Grįžę iš kariuomenės, 
atėjo dirbti Nikodemas Pa
kalniškis, Eduardas Židžiū- 
nas. V. Rudaičiui išvykus 
dirbti į Chicagoje leidžiamą 
“Vilnį”, jo vieton grįžo Ste

ponas Večkys, reto darbštu
mo ir nuoširdumo žmogus.

“Laisvės” laikraštis visada 
buvo lyg ta ašis, apie kurią 
sukosi visų mūsų pažangiųjų’ 
organizacijų veikla. Prie re
dakcijos susibūrė ir išaugo 
Amerikos lietuvių literatūros 
draugija, Lietuvių meno są
junga, Lietuvių darbininkų 
susivienijimas, Liaudies 
teatras. Daugelyje kolonijų 
veikė pažangiečių vedami 
chorai. Ypač skaitlingas ir 
dainingas buvo čia Brooklyne 
susibūręs “Aido” choras, ku
ris vos vieneriais metais tėra 
jaunesnis už “Laisvę” ir kitą
met taip pat pažymės savo 
70 metų jubiliejų.

Dirbdamas “Laisvėje”, įs
tojau į aukščiau minėtas or
ganizacijas. Dalyvaudamas 
Lietuvių meno sąjungos 
veikloje, susipažinau su pui
kiais tos organizacijos veikė
jais Dr. Jonu Kaškaičiu, Vin
cu Bovinu, S. Jasilioniu, P. 
Balsiu, A. Dagiu, P. Pakal
niškiu, F. Balevičium, J. 
Valenčiu, dailininku Robertu 
Feiferiu ir daugeliu kitų. Su 
drauge K. Karosiene daugelį 
kartu teko dalyvauti suvažia
vimuose Chicagoje,

Po karo sustiprėjo pažan
gioji meninė veikla. 1946 
metais įvyko Lietuvių meno 
sąjungos suvažiavimas ir dai
nų, vaidinimų festivalis. Su 
grupe New Yorko meno my
lėtojų nuvykau į Chicagą ir 
ten susipažinau su dideliu 
būriu “Vilnies” laikraščio lei
dėjų — Leonu Prūseika, Vin
cu Andruliu, Leonu Joniku, 
Alise Jonikiene. Ten nepa
prastai šiltai mane sutiko ir 
buvę kovos draugai Ispanijo
je — Juozas Sakalas, Juozas 
Nedvaras, Antanas Litvinas. 
Su dabartiniu “Vilnies” re
daktorium S. J. Jokubka 
seniai susipažinau.

Per porą pokarinių dešimt
mečių Liaudies teatras su
vaidino visą eilę gražių vei
kalų, o “Aido” choras suruo
šė daug gerų koncertų. Dra
mos rateliams daugiausia va
dovavo Jonas Valentis, Jo
nas Juška, Rojus Mizara. 
Scenos mėgėjų buvo tiek 
daug, kad jiems suminėti 
neužtektų ir viso laikraščio. 
“Aido” chorui priklausau nuo 
pat atvykimo į Brooklyną. 
Neilgai teko dainuoti prie 
mokytojų B. Salinaitės, V. 
Žuko, kiek ilgiau prie A. 
Žilinskaitės, J. Kazakevi
čiaus. Jau daug metų mūsų 
“Aido” chorui vadovauja ne
nuilstanti mokytoja Mildred 
Stensler.

Be “Laisvės” ir kitų pažan
gių organizacijų nebūtų galė
jęs tiek ilgai išsilaikyti pa
žangusis lietuviškas judėji
mas. Jau dvidešimtį metų 
man tenka dirbti “Laisvės” 
direktorių tarybos pirminin
ku. Daug metų direktorių 
tarybos sekretoriumi buvo 
renkamas Vincas Čepulis. 
Jam pasiligojus, tą darbą 
atliko Steponas Večkys. St. 
Večkiui sugrįžus į Lietuvą, 
sekretorės pareigas perėmė 
A. Rainiene, Nastė Buknie- 
nė.

“Laisvės” dalininkų suva
žiavimai į direktorių tarybą 
išrenka darbščius ir energin
gus žmones. Jubiliejaus pro
ga norėčiau prisiminti bent 
keletą tų puikių draugų. Tai 
V. Bunkus, V. Bunkienė, M. 
Stakovas, V. KerŠulis, B. 
Keršulienė, A. Nevinskas, 
V. Brazauskas, J. Rušinskas, 
P. Rainys, P. Grabauskas, 
V. Venckūnas, M. Klimas, J. 
Stasiukaitis, J. Lazauskas, 
J. Grybas, J. Bernotą, P. 
Varaška, J. Lazauskienė, J. 
Varesonas, V. O. Malinaus
kai ir jų sūnus Bilis, kuris 
jau daug metų dirba prie 
“Laisvės”.

“Laisvės” 70 metų jubiliejų 
sutinka šie direktoriai —

Dainas jums 
padovanosime

“Laisvės” jubiliejaus minė
jime turėsime gražių žavingų 
dainų programą, kurią atliks 
T. Lietuvos žymūs meninin
kai, ir Chicagoje pasižymė
jusios dainininkės “Lakštu
tes”.

Taipgi yra pasiruošęs Aido 
Choras tą šventę sutikti grą
žomis dainomis.

Aido choras per daugelį 
metų linksmino laisviečius 
“Laisvės” metiniuose koncer
tuose, suvažiavimuose, pik
nikuose.

Šiais “Laisvės” jubiliejaus 
metais koncerte Aidas padai
nuos Eremino, Petrausko, 
Žuko sukurtų dainų, vado
vystėje mokytojos M. Stens
ler. Pianu akompanuos buvu
si Aido choro mokytoja A. 
Anderson (Žilinskaitė). Solo 
dainuos V. Bekeris, S. Kuz
mickas ir N. Ventienė. Taip
gi, su aidiečiais dainuos E. 
Brazauskienė iš Hartford, 
Conn.

Pasimatysime šventėje.
P. V.

Mirė Nancy Gordon
Trečiadienį, balandžio 14 

d. ištiko masyvis smūgis 
(massive stroke) visiems ge
rai žinomą ir malonią draugę 
Nancy Navikaitę Gordon, 
buvusio “Vilnies” redakto
riaus podukrą. Išbuvusi ligo
ninėje iki balandžio 17 d., 
penktadienį 3:30 vai. ryto 
Nancy mirė, netagavusi są
monės.

Nancy buvo pašarvota Chi
cagoje, ir antradienį, balan- 

I džio 21 d. palaidota Lietuviš- 
j koše Tautinėse kapinėse, 

Chicagoje, kur palaidotas jos 
mylimas vyras Jackuj or don, 

• miręs prieš kelis metus, taip
gi jos mylima motina.

Gyvendami Chicagoje, 
Nancy ir Jack daug dirbo 
pažangiųjų tarpe. Jie abu 
priklausė pažangiųjų chore ir 
rėmė mūsų judėjimo visą 
veiklą.

Paskutiniais keliais metais, 
išėjus Jack į pensiją, jie 
apsigyveno Mesa, Arizonoje.

Giliausia mūsų užuojauta 
jų sūnui ir visiems artimie
siems. Ieva Mizarienė

Atlanta. — Pietų upėje, 
kliuvęs už krūmų, buvo ras
tas kovo 2 d. dingusio negrų 
berniuko, 15 m. amžiaus Jo
seph Bell, lavonas. Atpažin
tas tik iš dantų rentgenogra
mos. Tai jau 24-oji auka per 
pastaruosius 20 mėnesių. Vi
si labai susirūpinę, bet kalti
ninkų vis nesurandama, nors 
ir paskirta federalinė finansi
nė parama ieškojimui ir tyri
nėjimams.

laikraščio administratorė ir 
leidėja Ieva Mizarienė, di
rektorių tarybos sekretorė 
Nastė Buknienė, parengimų 
darbuotojos Onutė Babars- 
kienė, Nelė Ventienė, na
riai — S. Stasiukaitienė, O. 
Rainienė, K. Benderis, A. 
Michelis, A. Petriką, J. Lu- 
bauskas, M. Stukienė.

40 metų dirbant pažangio
se organizacijose, mudviem 
su žmona Nele teko daug 
pavažinėti po lietuvių koloni
jas, dalyvauti daugelyje pa
rengimų, piknikų, įsigyti 
daug gerų draugų. “Laisvė” 
ir visi laisviečiai niekada 
nebuvo atitrūkę nuo visos 
Amerikos darbininkų judėji
mo. Mes aktyviai iki šios 
dienos dalyvaujam tarptauti
nėse demonstracijose, pikni
kuose.

“Laisvė”, jos skaitytojai ir 
rėmėjai, pažymėdami laik
raščio 70 metų jubiliejų, gali 
didžiuotis savo indėliu į 
bendrą šio krašto pažangų 
veikimą.

Povilas Venta
“Laisvės” direktorių 
tarybos pirmininkas

JAU ATVYKO TARYBŲ 
LIETUVOS SVEČIAI

torius ir žurnalistų

binio Akademinio

Jie dalyvaus sekmadienį, balandžio 26 “Laisvės” koncer
te ir bankete. — Štai jie:

Albertas Laurinčiukas, “Tiesos” redak
sąjungos pirmininkas—

Aušra Stasiūnaitė, Vilniaus Valsty
Operos ir Baleto Teatro solistė, tarptautinių konkursų 
laureatė—

Raimundas Katilius, smuikininkas, tarptautinių konkur
sų laureatas—

Povilas Stravinskas, pianistas, Viln aus Filharmonijos 
solistas.

Koncertas ir banketas
“LAISVĖS” 70 M. JUBILIEJAU

sekmadieni, balandžio 26

Laisvės salėje, 
102-02 Liberty Avė 

Ozone Park, N. Y.

S PROGA 

d.

Koncertas prasidės 2 vai. po pietų.
Po koncerto bus banketas, puikūs piętūs, paruošti Jono 

Belecko priežiūroje. Auka $15.

“Laisvės” dalininkų suvažiavimas įvyks

balandžio 26 d. 10 vai. ryto.
Susirgo

“Laisvės” skaitytojas ir rė
mėjas, Aido choro kolektyvo 
narys Mečislovas Hacinkevi- 
čius, gyvenas Great Neck, 
N. Y. penktadienį paskambi
no ir pranešė, kad nesijaučia 
gerai ir negalės šeštadienį 
atvykti į pamokas.

Sekmadienį jo kaiminka 
pranešė, kad Mečislovą išve
žė į ligoninę.

Aidiečiai linki Mečislovui 
greit susveikti ir sustiprėti. 
Iki greito pasimatymo.

Choristas P.

Atlanta. — Committee to 
Stop Children’s Murders pa
rašė FBI direktoriui William

jis padarė klaidą,

Webster liišką, kuriame rei
kalauja, kad jo vadovauja
mas tyrimų biuras prisipa
žintų, jog 
kai tvirtink kad žinoma, kas
yra žudikai negrų vaikų, tik 
neturima 
mų. FBI 
tovėje bu^o pareiškęs spau
dai, kad 
buvę nužu 
ar jų gimi 
jiems perdaug įkyrėję.

pakankamai įrody- 
gentas Macon vie-

keletas juodukų 
įdyti jų pačių tėvų 
nių, nes tie vaikai

BRIEFS
Spring is here
Birds are singing 
Trees are green.
Magnolia full of blossoms, 
Its beauty I have seen.
New York Aido Chorus 

had a “Welcome Spring” 
party after chorus rehearsal 
Saturday, April 18. With us 
were guests from Canada 
and from Hartford who will 
be participating in “Laisve’s” 
anniversary affair. Food was 
donated by chorus members 
and also by our guests Aldo
na and Andy Anderson from 
Canada. Our ex-member Ju
lie Lazauskas, who moved to 
Florida, didn’t forget us eith
er. Gathering at the table 
was very pleasant and very 
interesting to hear from cho
rus members and guests who 
were called upon to say 
something. See you all Sa
turday before our Big Event.* * ♦

Happy anniversary to 
“Laisvė” — our pride and 
joy!

* * *
The author who celebrated 

with Nancy Reagan on her 
autobiography, “Nancy” says 
that “It’s not one of my best 
books because Nancy didn’t 
let herself go.”* ♦ *

They say a new breed of 
aggressive women is appear
ing — and researchers be
lieve a drug their mothers 
took during pregnancy may 
be responsible. Let us hope 
that these women will be 
aggressive for good causes 
and not increasing the crime. 
Statistics show that crime, 
and very often violent crime 
by women, has gone up a lot 
in recent years.

* * *
TV personality Art Link

letter’s 20-year-old daughter 
Diane committed suicide in 
1969 after taking drugs. Ac
cording to newspapers Link
letter had said: “My daugh
ter’s death got me dedicated

to the goal of seeing fewer 
and fewer lives destroyed 
because of what she went
through. The drug situation 
hasn’t changed for the better 
since Diane died. In fact, in 
almost every statistical sur- 

the drug scene is 
It’s the govern- 

onsibility to con-

vey, 
worse, 
ment’s res 
trol the dAig traffic. But as
they say the evidence of the 
drug crime 
to doorstep 
ables.”

s very often leads 
is of the “untouch-

♦ * *
The New York Times

headline: “In Sports Money 
Is The Issue.” No wonder in 
the Olympics Socialist coun
tries take the 
medals. There 
isn’t the issue.

most gold 
the money

“There are many different 
languages to talk about suf
fering,” said Liv Ullmann, 
the actress, who for the last 
year has been traveling 
around the world as a good
will ambassador for the 
United Nations Children’s 
Fund. “There are so many 
people you can never forget. 
I try to take the faces and 
images that I’ve seen and 
share them with others.” 
She also said: “I feel ful
filled. I feel that I am use-




