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KRISLAI GEGUŽĖS PIRMOJI MASKVOJE
“Vilnies” laikraščio 

suvažiavimas
Milžiniški protestai 

prieš karą
Gegužės Pirmosios 

demonstracijos
Pūdomi apelsinai 
Lietuvos artistai

IEVA MIZARIENĖ
Nepamirškime paremti ir 

pasveikinti Chicagos laikraš
čio “Vilnies” suvažiavimą, 
įvyksiantį birželio 7. Pažan
giečiai teturime tik du laik
raščiu JAV — “Laisvę” ir 
“Vilnį”, kurie kovoja už dar
bo žmonių reikalus, kurie 
mums pateikia tikrą tiesą 
apie įvykius plačiame pasau
lyje, apie mūsų tėvų žemę 
Lietuvą.

□
I mūsų sostinę Washingto- 

ną gegužės 3d. iš visos 
Amerikos suplaukė virš de
šimties tūkstančių demon
strantų protestui prieš karą. 
Tai buvo didžiausia demon
stracija nuo tų laikų kaip 
protestavome prieš Vietna
mo karą.

Važiavo apie 500 autobusų, 
vyko traukiniais, lėktuvais ir 
tūkstančiai privatiškomis 
mašinomis! Vien tik iš New 
Yorka miesto nuvyko pilni 
demonstrantų 200 autobusų.

Šūkiai buvo už ruošimą 
darbų, už pasaulinę taiką, 
prieš JAV kišimąsi į EI 
Salvadoro vidaus gyvenimą, 
prieš Reagano intervenciją į 
užsienio šalis, prieš jo pa
ruošta “taupymo” biudžetą, 
prieš mūsų šalyje “ekonomi
nius apkarpymus”.

Visame pasaulyje Gegužės 
Pirmosios minėjimuose buvo 
pasireikšta už taiką.

Komunistų Partijos gene
ralinis sekretorius New Yor
ke Gus Hall pabrėžė, kad 
“viskam, ką darbo klasė per 
pastaruosius 50 metų laimė
jo, dabar gresia visuotina 
ataka kiekvienoje mūsų gy
venimo srity.

Gegužės pirmosios šventė 
gimė Amerikoje 1886 metais. 
Dabar toji šventė jau šven
čiama visame pasaulyje. 
Kiekvienais metais į šią tarp
tautinę darbo žmonių šventę 
įsitraukia vis didesnės ma
sės.

Praėjusį mėnesį beveik vi
suose JAV laikraščiuose ma
tėme didžiausių žemės plotų 
Kalifornijoje nuotraukas, 
kuriose buvo pavaizduota, 
kaip pūdomi apelsinai. Tai 
darė didelės vaisių auginimo 
kompanijos, tikslu išlaikyti 
aukštas apelsinų kainas.

“Time” žurnale vienas 
skaitytojas apie tai rašo:

“Jūsų raštas “Kalifornijos 
puvimo gėda” man priminė 
depresijos dienas, kada vai
siams auginti draugija vertė 
apelsinus į San Pedro įlanką, 
tikslu palaikyti aukštas kai
nas. Mes, tada buvę bedar
biai ir alkani, nėrėmes į 
vandenį apelsinus išsaugoti 
sau. Tai sužinojus asociacija 
pradėjo vaisius mirkyti žiba
le, kad mes negalėtume jų 
valgyti!”

Atvykę į “Laisvės” 70-ies 
metų minėjimą, mūsų svečiai 
ateinantį antradienį grįš na
mo į Tarybų Lietuvą. Sma-

Tass Photo via UPI
Tūkstančių tūkstančiai maskviečių pražygiavo Raudonąja aikšte, prie Lenino 
mauzoliejaus paradą priimant Tarybų Sąjungos vadovui Leonidui Brežnevui ir kitiems 
aukštiesiems partijos ir vyriausybės pareigūnams.

Kremliaus kurantams mu
šant 10 vai. ryto, Raudonojo
je aikštėje nuaidėjo per mik
rofoną: “Šlovė Gegužės Pir
majai — tarptautinio darbi
ninkų solidarumo dienai, ko
vojant prieš imperializmą už 
taiką, demokratiją ir socia
lizmą!” Ir toliau per garsia
kalbius buvo transliuojama 
patriotinė muzika bei Gegu
žės Pirmosios šventei pritai
kyti šūkiai, kai tuo tarpu 
darniomis gretomis pro Leni
no mauzoliejų pražygiavo 
tūkstančiai atletų, darbinin
kų, karių. Tarp daugelio pla-. 
katu, kurių užrašuose atsi
spindėjo nūdienės Tarybų 
Sąjungos žmonių nuotaikos, 
matėsi ir tokie užrašai: “Pa
sisakome prieš JAV agresin
gą branduolinę strategiją” ir 
“Pasisakome prieš vidutinio 
nuotolio raketas Europoje!
GEGUŽĖS PIRMOJI 
KITUR
Havanoje šimtai tūkstančiai 
kubiečių pražygiavo pro tri
būną, kur jų paradą priėmė 
prez. Fidelis Castro. Dauge
lis nešė antiamerikinius pla
katus.

Federalinėje Vokietijoje, 
Duisberg mieste, darbininkai 
paradavo solidarumo ženk
lam reikalaudami sustabdyti 
ekonominę recesiją ir didė
jantį nedarbą. Turkijoje, 
Norvegijoje, Šveicarijoje, Is
panijoje ir Irane Gegužės 
Pirmosios demonstracijų me
tu daug kur įvyko susikirti
mų tarp žmonių ir policijos. 
Lenkijos sostinėje Varšuvoje 
daugiau kaip 50 tūkst. žmo
nių, kartu žygiuojant komu
nistų partijos vadams, daly
vavo iškilmėse prie Nežmo

gų, kad jiems buvo proga 
pasirodyti ne tik mūsų lais- 
viečių 70 m. jubiliejuje, bet 
savo aukšto lygio meną paro
dyti Washingtone, Jungtinė
se Tautose, Chicagoje ir ki
tur.

Atsisveikindami su soliste 
Aušra Stasiūnaite, smuiki
ninku Raimundu Katilium, 
pianistu Povilu Stravinsku 
dėkojame jiems už taip pui
kius koncertus, už mūs pa
gerbimą. Linkime jiems kuo- 
geriausios sėkmės!

Taip pat negalime pamiršti 
žurnalistų sąjungos pirminin
ko ir “Tiesos” redaktoriaus 
Alberto Laurinčiuko, su ku
riuo ir vėl buvo taip malonu 
sueiti mūsų šalyje, smulkiau 
pasikalbėti, pasidalinti įspū
džiais. Laimingos kelionės ir 
iki pasimatymo, mielieji 
draugai!

mojo Kareivio kapo.
Pekinge Kinijos vadai, lai

kinai pamiršę tarpusavio rie
tenas, dalyvavo iškilmėse 
bendrai. New Yorke paradas 
įvyko gegužės 3 d., sutrau
kęs tūkstančius žmonių į 
Union Square, kur įvyko 
mitingas, o jame kalbėjusieji 
pasisakė prieš prez. Reagano 
vidaus ir užsienių politiką ir 
prieš New Yorko mero Koch 
prielankumą bankininkams ir 
namų savininkams.

Buvo ir meninė programa, 
kurioje pasirodė įvairių tau

PROTESTAVO PRIEŠ JAV 
ĮSIVĖLIMĄ SALVADORE

Demonstruodami prieš JAV įsivėlimą Salvadore ir prieš 
prez. Reagano siūlomą ekonominį planą, tūkstančiai 
amerikiečių žygiuoja nuo Lincolno paminklo Pentagono 
link.

Washington. — Daugiau 
kaip 100 tūkstančių žmonių 
dalyvavo demonstracijoje, 
kuri čia įvyko gegužės 3 d. 
Jos tikslas buvo protestas 
prieš Amerikos karinį įsivėli
mą Salvadore, prieš prez. 
Reagano biudžetą, kuriame 
jis padidino sumas ginklavi
muisi socialinių programų są
skaitom Ši demonstracija bu
vo viena didžiausių pastarųjų 
dešimties metų laikotarpyje. 
Tokių dar čia nebuvo nuo tų 
laikų, kai buvo demonstruo
jama už taiką Vietname.

Vienu laikotarpiu demon
strantų minia su plakatais 
buvo ištįsusi nuo pat Lincol
no paminklo net iki pat 
Pentagono aikštės, kurioje 
įvyko mitingas. Kalbėtojai 
atakavo Amerikos tiekiamą 
karinę pagalbą Salvadoro 
chuntai, kovojančiai prieš sa
vo krašto žmones.

Kalbėtėjų tarpe buvo ir 
Arnaldo Ramos, Salvadoro 
Revoliucinio demokratų fron
to atstovas, anksčiau studija
vęs Amerikoje, o paskui bu
vęs dėstytoju San Salvadoro 
universitete, kurį valdžia 
pernai uždarė. Jis pabrėžė, I 

tų menininkai, jų tarpe ir 
garsi Teatro Cuatro grupė, 
dramatiškai pristačiusi lais
vės kovas Salvadore.

New Yorko parade dalyva
vo ir daug pagyvenusių žmo
nių, kurių mėnesiu visoje 
Amerikoje kaip tik paskelb
tas gegužis. Jie ypač buvo 
suinteresuoti, kad naujoji 
Reagano valdžia nesikėsintų 
į Social Security, nedarbo 
apdraudą ir teisę stoti į 
unijas — viskas, ką jų karta 
iškovojo prieš apie penkias
dešimt metų.

kad šios demonstracijos mas
tas jau rodo, kad Amerikoje 
esama smarkaus pasiprieši
nimo prieš JAV karinę para
mą chuntai.

Didžiuma demonstrantų 
buvo jaunimas, studentija, 
atvykusi į Washingtoną 
autobusais net iš tokių toli
mų vietų, kaip Wisconsin ir 
Floridos. Savo universitetuo
se jie priklauso komitetams 
už solidarumą su Salvadoro 
laisvės kovotojais. Kiti de
monstrantai buvo iš religinių 
grupių, darbo unijų, kovoto
jų už civilines teises ir pan.

Demonstraciją rengė Peo
ple’s Anti-War Mobilization, 
kurios atstovas Laurie Fier- 
stein pareiškė, kad šis gau
sus amerikiečių susibūrimas 
esąs pats pirmas didžiausias 
pasipriešinimas prieš prez. 
Reagano represiją, rasizmą 
ir militarizmą. O tos organi
zacijos vicepirmininkas Lar
ry Holmes mitingo daly
viams pranešė, kad demon
stracijoje dalyvauja apie 100 
tūkstančių žmonių, nors poli
cijos apskaičiavimu tebuvę 
apie 20 tūkstančių.

Mirė Bobby Sands
Belfast. — Gegužės 5 d. 

anksti rytą Maize kalėjimo 
ligoninėje mirė airių laisvės 
kovotojas Bobby Sands, ba
davęs 66 dienas, reikalauda
mas, kad britų valdžia airių 
kovotojams kaliniams pripa
žintų politinio kalinio statu
są, o nelaikytų juos krimina
liniais nusikaltėliais. Bet bri
tų vyriausybė kategoriškai 
atsisakė bet kokių nuolaidų.

Visame pasaulyje pasipylė 
protesto balsai prieš britų 
politiką Šiaurinėje Airijoje, o 
visose šalyse gyvenantys 
airių kilmės piliečiai, ypač 
Amerikoje, žada britų val
džiai už tai keršyti, prade
dant nuo boikoto britų pro
duktams.

Prisibijoma, kad gali kilti 
neramumų Belfaste ir kituo
se Airijos miestuose ryšium 
su ta mirtimi. Dar kiti trys 
airiai kaliniai tame pat kalė
jime tebetęsia bado streiką. 
Vienas jų, 25 m. amžiaus 
Francis Hughes jau daugiau 
kaip 50 dienų nebevalgo.

Airijos katalikams ir kovo
tojams už laisvę ir nepriklau
somybę miręs Bobby Sands 
yra jų kovos simbolis, o britų 
valdžia jį laiko kriminaliniu 
nusikaltėliu, kuris pats savo 
noru atsiėmė gyvybę.

ANTANAS BIMBA APDOVANOTAS 
TSRS TAUTŲ DRAUGYSTĖS ORDINU

TELEGRAMOS IŠ LIETUVOS
Gerbiamas Drauge Antanai,

Tarybų Lietuvos darbo žmonės su pasitenkinimu sutiko 
žinią, kad už ilgametę aktyvią veiklą TSRS Aukščiausiosios 
Tarybos prezidiumas apdovanojo jus Tautų Draugystės 
ordinu.

Nuoširdžiai sveikindamas šio aukšto apdovanojimo proga 
linkiu jums, gerbiamasis drauge Antanai, kuo geriausios 
sveikatos, energijos ir visokeriopos sėkmės gyvenime ir 
darbuose.

Su pagarba,
P. Griškevičius

Roma. — Šiaurės Atlanto 
Gynybos Organizacija, popu
liari žinoma kaip NATO, 
oficialiai indorsavo prez. 
reagano administracijos nu
tarimą pradėti pasitarimus 
su Tarybų Sąjunga dėl apri
bojimo Europoje dislokuoja
mų raketų. Penkiolikos val
stybių užsienių reikalų mi
nistrai savo konferenciją už
baigė komunikatu, kuriame 
pritariama JAV Valstybės 
sekretoriaus Haig pasiūly
tam trijų tarpsnių pasitari
mų planui.

Gus Hali už taikų
Chicago. — Balandžio pa

baigoje lankydamasis čia 
JAV Komunistų partijos 
gen. sekretorius Gus Hali 
padarė eilę pranešimų apie 
26-ąjį Tarybų Sąjungos Ko
munistų partijos suvažiavi
mą, kuriame jis pats dalyva
vo kaip svečias. Tos viešna
gės metu jis buvo pakviestas 
pasikalbėti su žinomu antiko- 
munistu Warner Freiberg 
per WLNR radijo stotį, Lan
sing, Ill.

Guss Hall pilnai atsakė į 
klausimus, pabrėždamas, 
kad nusiginklavimo bus gali
ma pasiekti tiktai tada, jei 
abidvi pusės nusiginkluos. 
Jis nurodė, kad dabar JAV 
turi duoti atsakymą į Tarybų 
Sąjungos taikos iniciatyvą. 
Jis priminė, jog prez. Brež
nevas pastarajame partijos 
suvažiavime pateikė konkre
čius pasiūlymus.

Nieko sau laimikis
Tokyo. — Trys Japonijos 

žvejai, Akio Hamamoto, 51 
m. amžiaus, su savo broliu ir 
sūnum, prieš trejus metus 
žvejodamas, apie 500 mylių 
nuo Tokyo jūroje tinklais 
užgriebė ant tuščiavidurių 
vamzdžių plaukiojančius du 
aukso gabalus. Kadangi nie
kas neatsiliepė, tai dabar 
policija atidavė tą auksą 
jiems. Aukso vertė — apie 
$700 tūkstančių.

♦ ♦ *
Gerbiamas Drauge Antanai:

Nuoširdžiai sveikinu jus Tautų Draugystės ordino 
apdovanojimo proga. Iš visos širdies linkiu jums geros 
sveikatos, džiaugsmo asmeniniame gyvenime, kūrybinės 
sėkmės darbuose.

L. Šepetys
* ♦ *

Gerbiamas Drauge Antanai:
Su dideliu pasitenkinimu sužinojome, kad už ilgametę 

aktyvią veiklą stiprinant draugiškus Tarybų Sąjungos ir 
JAV tautų ryšius TSRS Aukščiausiosios Tarybos prezidiu
mas apdovanojo jus Tautų Draugystės ordinu. Nuoširdžiai 
sveikinu su šiuo aukštu apdovanojimu ir linkiu jums tvirtos 
sveikatos, energijos ir sėkmės asmeniniame gyvenime bei 
kūrybiniuose darbuose.

Su pagarba,
R. Songaila

* ♦ ♦
Džiaugiuosi galėdamas širdingai pasveikinti jus Tautų 

Draugystės ordino apdovanojimo proga ir palinkėti kuo 
tvirčiausios sveikatos, giedros nuotaikos, visokeriopos 
sėkmės gyvenime ir darbuose.

F. Strumilas
* ♦ ♦

Nuoširdžiai sveikiname su aukštu jūsų kilnios žurnalisti
nės ir visuomeninės veiklos įvertinimu. Linkime sėkmės 
jūsų svarbiame darbe.

“Tiesos” laikraščio kolektyvas
Vilnius

♦ * ♦
Už ilgametę vaisingą veiklą stiprinant draugiškus 

Tarybų Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų tautų 
ryšius TSRS Aukščiausiosios Tarybos prezidiumo 1981 
metų balandžio 29 dienos įsaku “Laisvės” laikraščio 
vyriausiasis redaktorius Antanas Bimba apdovanotas 
Tautų Draugystės ordinu.

Garbingo apdovanojimo proga priimkite nuoširdžiausius 
sveikinimus ir geriausius linkėjimus.

Eltos žurnalistų vardu:
Pažūsis, Bučelis, Petkevičienė, 
Sinkevičius

♦ * *
PADĖKA

Priimdamas šį apdovanojimą ir nuoširdžiausiai dėkoda
mas TSRS Prezidiumui, noriu storai pabrėžti, jog visų 
pirma tai laikau aukštu įvertinimu visų laisviečių ir kitų 
pažangiųjų lietuvių veiklos išeivijoje. A. Bimba

Jiedu kviečia boikotuoti britų produktus visame pasaulyj'e, 
ligi jų valdžia atsižvelgs į airių laisvės kovotojų reikalą. 
Kairėje civilinių teisių kovotojas Dick Gregory ir Airijos 
respublikonų kovotoja Bernadette Devlin McAliskey spau
dos konferencijos metu Belfast, Airijoje.
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Kas ką rašo ir sako

Už suvienytą Airiją
Per šimtmečius airių tauta kovojo už savo nepriklauso

mybę nuo Britanijos imperijos. Per šimtmečius geriausieji 
airių tautos sūnūs ir dukros svajojo apie laisvą Airiją be 
brito okupanto, apie Airiją, kurioje bus atgaivinta senoji 
keltų kalba, kurioje vėl pradės bujoti tūkstančių metų 
senumo keltų-airių civilizacija . . .

Po Antrojo pasaulinio karo svajonė išsipildė: ginkluotas 
sukilimas Dubline pagaliau privertė britus kraustytis iš 
Airijos ir šalis tapo paskelbta nepriklausoma respublika. 
Airiškasis nacionalizmas, įsišakojęs į tos šalies literatūrą, 
tautosaką ir žmonių galvoseną, triumfavo. Bet — ne pilnai. 
Mat, britai nepaliko visos salos. Britiškasis imperializmas 
dar buvo pakankamai stiprus, jis dar valdė didžiulius 
žemės plotus Afrikoje, Azijoje ir kitur, ir jis būtinai norėjo 
savo letenoje palaikyti bent gabalą Airijos teritorijos. O 
tam kaip tik tiko šiaurrytinis Airijos kampas.

Mat, toje Airijos dalyje gyventojų sudėtis šiek tiek 
kitokia. Nors tenykščiai gyventojai save laiko airiais, bet 
apie du trečdaliai jų yra kilę iš škotų emigrantų ir jie yra 
protestantai, o ne katalikai, kaip likusioji airių tauta. Ten 
taipgi yra stiprus britiškas gaivalas, kontroliuojantis 
pramonę. Naudodami savo seną gerai išbandytą “skaldyk ir 
valdyk“ sistemą, britiškiems imperialistams pavyko bent 
dalį šiaurrytinės Airijos kampo gyventojų įtikinti, kad 
jie — “britai”. Ir taip iki šios dienos tas kampas lieka 
atplėštas nuo savo natūralaus krašto.

Bet airių kovingumas niekad neatslūgo. Tuo tarpu, kai 
pro-britiškieji elementai tame kampe (taip vadinamame 
“Ulsteryje”) vis labiau sutapo su ekonominiai valdančiąja 
klase, airiškasis patriotizmas vis labiau sutapo su kairiosio
mis srovėmis. Dabartiniai kovotojai už Airijos susivieniji
mą, taip vadinamos IRA (Airijos respublikietiška armija) 
nariai, save skaito ne tik patriotais, bet ir marksistais, 
nors jie pasidalinę pagal nuomones apie kovos metodus.

Anksčiau ar vėliau britai turės nešdintis iš Airijos, kaip 
jie nešdinosi iš kitų pasaulio kampų, savo buvusių kolonijų, 
Kuo greičiau, tuo geriau, nes bus mažiau kraujo praliejimo.

Generolas Rowny 
prie derybų ....

Prezidentas Reagan paskyrė generolą Edward Rowny 
vyriausiuoju ginklams kontroliuoti ir nusiginklavimo dery
bų vedėju. Kitaip sakant, gen. Rowny derėsis su Tarybų 
Sąjunga ir kitais kraštais apie ginklavimosi kontrolę. Bet 
tai liūdna ironija, nes ponas Rowny yra žinomas kaip 
griežtas tokios santarvės ir net tokių derybų priešas! Net 
“New York Times” tą pažymėjo savo pirmojo puslapio 
žinioje: “Branduolinės sutarties priešas Reagano paskirtas 
derėtis apie ginklų kontrolę.” Kitaip sakant, lyg vilkas 
būtų pristatytas ganyti avis . . .

Tai ne pirmas toks mūsų prezidento žingsnis. Jis į 
socialinio saugumo viršininkus skiria žmones, kurie su 
panieka žiūri į socialinį saugumą kaip “bereikalingą 
labdarybę”. Jis skiria į ekologinės gamtos apsaugos postus 
žmones, kurie šimtais gijų susirišę su korporacijomis, 
kurios kaip tik gamtą terčia. Jis skiria pašto viršininkais 
žmones, kurie atvirai sako, kad paštinis aptarnavimas būtų 
geresnis, jeigu jis būtų privatinėse, pelnagrobiančiose, 
rankose . . .

Iš prezidento Reagano taško viskas logiška: jeigu jau 
sukti istorijos ratą atgal, tai kodėl ne visais klausimais?

Bet, ar Amerikos žmonės tai ilgai toleruos?

Angliakasiai tęsia kovą
Rašant šiuos žodžius jau daugiau 40 dienų, kaip angliaka

siai streikuoja. Streikas nelengvas. Daugelyje vietų 
kasyklų savininkai bando naudoti streiklaužius, bet anglia
kasiai, tradiciniai įgudę kovotojai, žino, kaip streiklaužius 
sudrausti.

Streikas susilaukė viso organizuoto darbininkų judėjimo 
paramos. Taip, pavyzdžiui, balandžio mėnesio 30-ąją 
Pittsburgh, Pa. įvyko masinis streikuojančių angliakasių 
mitingas. Į streikerius kalbėjo ne tik jų pačių unijos 
(UMWA) vadovai, bet ir metalistų, auto-darbininkų, 
siuvėjų atstovai. Tai ypatinga ir svarbu, nes angliakasiai 
turi savo nepriklausomą uniją, kuri nėra AFL-CIO dalimi. 
Bet AFL-CIO unijos, kaip ir kitos nepriklausomos unijos 
(pavyzdžiui, auto darbininkų UAW) jaučia, kad angliaka
siai kovoja ne tik už save, bet už visus kitus.

Tai ne pirmas kartas mūsų šalies istorijoje.

AFORIZMAI
Aktyvūs žmonės nepažįsta 

liūdesio.
Ugnis prieš chaosą — tai ir 

yra kūryba.
Paprastai žiūri į gyvenimą 

paprasti organizmai.
Kas teigia blogio gajumą, 

dažniausiai yra jam paval
dus.

Vidutinybių pinklės talen
tui — kaip orui sietas.

Veikiant didiesiems niek
šams, mažieji tyli.

Blogį galima paversti pro
fesionalumu, bet žmogišku
mu — niekuomet.

Visi žino, kad gyvenimas— 
kova, bet ne visi jai ruošiasi.

Kai kas dirba tik todėl, 
kad nesugeba ilsėtis.

Literatūra ir menas
IRENA JAŠINSKAITE

PIKTI IR PAVYDINGI 
SAPALIOJIMAI PRIEŠ 
MŪSŲ “LAISVE”

Chicagos menševikų “Nau
jienų” redaktorius Martynas 
Gudelis visą savo sieksninį 
balandžio 22 dienos vedamąjį 
“Dar apie komunistų užgrob
tą “Laisvę” pašventęs sapa
liojimams ir niekinimui mūsų 
laikraščio. Pavyzdžiui:

“Amerikos lietuvių visuo
meniniame ir kultūriniame 
gyvenime yra keletas pako
mentuoti vertų dalykų, bet 
negalima praeiti pro šalį “Tė
viškės” draugijos pareigūnų 
Vilniuje suruoštą Laisvės 70 
metų sukaktį.

Amerikos lietuviai žino, 
kad Brooklyne yra “pažan
giųjų” lietuvių leidžiama 
Laisvė”. Ji išeina kartą į 
savaitę. Ją redaguoja visą 
gyvenimą Maskvai ištikimas 
Antanas Bimba. Bimbą jau 
slegia didelis metų svoris bet 
jis dar teberedaguoja “Lais
vę”.

Naujienose jau minėjome, 
kad “Keleivį” ir “Laisvę” 
įsteigė pietų Bostone lietu
viai darbininkai. Jie įsitiki
no, kad viename mieste leisti 
du lietuviškus savaitraščius 
neapsimoka. Bostone leidžia
mas tų pačių darbininkų įs
teigtas “Keleivis”, o “Lais
vė” turėjo būti perkelta į 
tinkamesnę vietą. Ji buvo 
perkelta į New Yorką, iš 
savaitraščio išauginta į dien
raštį, gauti nauji darbinin
kai, aplankyti svarbūs cent
rai, ir įsteigtas socialistų 
dienraštis New Yorke.

Vilniaus Meno darbininkų 
rūmuose šių metų balandžio 
3 dieną buvo suruoštas 
“Laisvės” 70 metų sukakties 
minėjimas. Tai turėjo būti 
pats žinomiausias lietuviškas 
laikraštis, bet Lietuvos žur
nalistai apie “Laįsvę” nieko 
nežinojo. Vienas kitas žurna
listas yra girdėjęs, kad 
“Laisvė” tebeina Brooklyne, 
bet josios turinys ir josios 
istorija tiems žymiems žur
nalistams nežinoma.”

MŪSŲ GIMTASIS 
KRAŠTAS DIDŽIUOJASI 
SAVO MUZIEJAIS

Šiomis dienomis gautame 
žurnalo “Kultūros Barai” 4- 
me num. su dideliu pasidi
džiavimu skaitome:

Vienas turtingiausių ir po
puliariausių muziejų respu
blikoje — LTSR dailės mu
ziejus — mini savo veiklos 
40-metį. Įsikūręs buvusioje 
Vilniaus rotušėje, visą laiką 
jis plėtėsi, steigdamas vis 
naujų savo padalinių ir filia
lų. Jam priklauso Dailės pa
rodų rūmai, Vilniaus pa
veikslų galerija, Liaudies 
dailės ekspozicija, Klaipėdos 
paveikslų galerija, Palangos 
gintaro muziejus, Verkių rū
mų ekspozicija. Teatro ir 
muzikos muziejus, P. Gudy- 
no muziejinių vertybių res
tauravimo centras. Šiais me
tais numatoma Klaipėdoje 
atidaryti laikrodžių muziejų, 
o šio penkmečio pabaigoje — 
Taikomosios dailės muziejų 
Vilniaus pilies kalno papėdė
je, buvusiame Arsenalo pa
state.

Nemaži yra muziejaus už
daviniai — rinkti, saugoti, 
moksliškai tirti ir populiarin
ti lietuvių bei kitų tautų 
liaudies meno ir profesiona
liosios dailės kūrinius. Kas
met jo fondai papildomi maž
daug 9 tūkstančiais ekspona
tų. O iš viso muziejus jų yra 
sukaupęs apie 100 tūkstan
čių. Liaudies meno skyrius 
turi didelius liaudies audinių, 
medžio skulptūros, medžio 
drožybos, geležies dirbinių, 
liaudies baldų ir kitus rinki
nius. Muziejuje kaupiama 
lietuvių profesionalioji dailė 
nuo XVI a. iki šių dienų. Be 
to, čia yra nemaža rusų,

lenkų, vokiečių, prancūzų, 
italų, ispanų, olandų, flaman
dų, anglų klasikinės dailės 
kūrinių. Turtingas ekspona
tų yra taikomosios dailės 
skyrius, kaupiantis lietuvių 
ir kitų tautų taikomosios ir 
dekoratyvinės dailės kūri
nius.

1980 metais muziejų ir jo 
filialus aplankė 1 milijonas 
225 tūkstančiai lankytojų.

LTSR dailės muziejus yra 
aktyviausias lietuvių dailės 
populiarintojas kitose Sąjun
gos respublikose ir užsienio 
šalyse.

JIS SURADĘS IR 
ATIDENGIĄS DAR VIENĄ 
KOMUNISTŲ PERGALE

Chicagos marijonų “Drau
ge” balandžio 22 bendradar
bis nuolatinis komunistų me
džiotojas Br. Aušrotas po an
trašte “Komunistinė iškam
ša” drožia:

Jau eilė metų, kai JAV ir 
Europos kraštų puslapiuose 
su užsispyrusiu atkaklumu 
yra garsinama Londone įsi
kūrusi nusikaltimams prieš 
žmoniškumą skaičiuoti “Am
nesty International”, tarp
tautinė organizacija. Ameri
koje apie jos veiklą rašo 
beveik visi dienraščiai. Taip 
pat prieš žmoniškumą įvyk
dyti ar vykdomi nusikaltimai 
skleidžiami per televiziją.

Neperseniai prancūzas žur
nalistas Huges Keraly išdrį
so Amnesty International 
nutraukti “objektyvumo” 
skraistę, jis pasiryžo skai
tančiai visuomenei parodyti 
iškraipytą tiesą. Jis buvo 
sukrėstas, kai jis sužinojo, 
kad A. I. vyr. direktorius 
Derek Roebuck yra labai 
svarbus komunistas pasauli
nėje komunistų hierarchijo
je. Taigi, jis tvarkosi A. L 
vyr. būstinėje, lyg savo mie
gamajame: yra skelbiamos 
tik tokios žinios, kurios yra 
naudingos komunistų propa
gandai.

KĄGI SAKO IR RAŠO 
NŪDIEN PATYS LENKAI?

Balandžio 21 dienos 
ELTOS pranešime “Drau
gystės ir bendradarbiavimo 
interesais” skaitome:

Laikraštis “Tribūna liudu” 
šiandien TSRS ir LLR drau
gystės, bendradarbiavimo ir 
savitarpio pagalbos sutarties 
pasirašymo 36-ųjų metinių 
proga rašo: nuo 1945 metų 
balandžio 21 dienos sutarties 
prasidėjusį istorinį posūkį 
patvirtina tai, kad Lenkija 
užėmė tvirtą vietą Europoje 
kaip suvereni valstybė su 
pripažintomis ir efektyviai 
saugomomis sienomis, val
stybė, turinti objektyvias są
lygas vystytis.

Šių vertybių pripažinimas 
ir saugojimas — tai lenkų 
politinio mąstymo pagrindai, 
jų nepaisymas sukeltų grės
mę valstybei ir jos tarptauti
nėms pozicijoms. Tokia Len
kija, ir tik tokia Lenkija, gali 
būti saugi ir gali būti kon
struktyvus pusiausvyros 
Europoje veiksnys, svarbus 
taikios struktūros Europos 
žemyne elementas.

Balandžio 21 dienos sutar
timi pasireiškė mūsų kaimy
nų perspektyvus politinis 
sprendimas: Tarybų Sąjunga 
suinteresuota nepriklauso
mos, suverenios ir stiprios 
Lenkijos valstybės gyvavi
mu. Bet taip pat draugiškos 
valstybės, kuri būtų TSRS 
vakarinių sienų saugumo 
veiksnys. Ir tai visiškai su
prantama; jeigu turėsime 
galvoje ne tik mūsų, bet ir 
Tarybų Sąjungos istorinį pa
tyrimą.

Šiuo metu ši sąjunga taip 
pat padeda riboti neigiamus, 
ypač tarptautinius užsitęsu- 
sios Lenkijos krizės padari-

nius. Bendradarbiavimas su 
Tarybų Sąjunga, tolesnis šio 
bendradarbiavimo plėtojimas 
taip pat sąlygoja greitą išė
jimą iš ekonominės katastro
fos, pabrėžia “Tribūna liu
du”.

VISGI JAU ŠIOKS
TOKS PROGRESAS

Chicagos marijonų “Drau
go” balandžio 29 d. vedamąjį 
“Įvairi diskriminacija ugdo 
pataikūnus” J. Šaliūnas iš 
paties drožia:

Nėra abejonės, kad lietu
viškame priežodyje, jog ant 
palinkusios šakos visos ožkos 
lipa, yra daug teisybės.. Tai 
mus įtikino mūsų patyrimas, 
gyvenant svetimuose kraš
tuose.

Daugeliui mūsų tautiečių 
teko tiesiogiai nukentėti nuo 
įvairios diskriminacijos. Vie
nur mus skriaudė dėl mūsų 
tautybės, kitur dėl tikybos 
arba dėl mūsų odos spalvos.

Kam teko Vokietijoje gy
venti ir dirbti, ne vienas 
gerai atsimename, kaip mus 
to krašto šeimininkai dažnai 
visiškai be jokio pagrindo ir 
provokacijos pravardžiuoda
vo “verfluechter Ausslan- 
der” vardu. Tas neužsitar
nautas įžeidimas dažnai buvo 
skaudesnis, negu kokia nors 
fizinė bausmė.

šakoma, kad lietuviai yra 
darbštūs žmonės. O jeigu bet 
kokiame darbe žmogus nėra 
jokiu būdu dėl savo darbštu
mo įvertinamas, tada priei
nama išvada, kad kažkas 
aukštesnėje darbo vadovybė
je vykdo diskriminaciją. Toji 
diskriminacinė praktika daž
nai yra labai gudriai paslėpta 
ir yra sunku ją identifikuoti. 
O vis dėlto mes žinome, kad 
diskriminacija vyksta.

Nors įvairiausios diskrimi
nacijos darbe nėra laisvas ir 
šis kraštas. Dažnai ir mes 
patys tai galėjome įsitikinti. 
Yrą buvę atvejų, kad ir 
lietuviai buvo diskriminuoja
mi dėl savo kalbos, tikybos, 
odos spalvos ar akcento. Ne
retai aiškiausiai vykdoma 
diskriminacija, liečianti mus, 
yra skriaudimas dėl mūsų 
lietuviškojo akcento. Šia pro
blema skundžiasi daugelis 
mūsų tautiečių. Tiesa, šita
me krašte “prakeiktais užsie
niečiais” mūsų niekas neva
dina, bent viešai. Tačiau 
neretai darbe mes negauna
me užsitarnauto paaukštini
mo ar kokios premijos vien 
tik dėl mūsų akcento.

Diskriminacija dažnai yra 
vykdoma ir todėl, kad prieš 
jos egzistavimą mes atsisa
kome kovoti. Tada kiekvie
nas kvailys mums ant nuga
ros lipa.

Šitame krašte yra daugybė 
priemonių, kaip galima kovo
ti prieš diskriminaciją. Dvi 
ryškiausios — individuali pi
lietinė drąsa ir unijų parama.

Mes turime atsiminti gyve
nimo aksiomą: niekas mums 
nepadės, jei mes sau nepadė
sime. O neretai reikia ypa
tingos drąsos save priversti 
“pakelti balsą” dėl vykdomą 
prieš mus nukreiptą neteisy
bę. Be to, neretai ir užmirš
tame, kad labai geras mūsų 
gynėjas prieš diskriminaciją 
yra mūsų darbe veikiančios 
unijos. Tik yra būtina tų 
unijų pagalbos paprašyti. 
Nėra būtina unijai priklausy
ti net ir tada, kai yra reika
linga jos pagalba.

Diskriminacijos vyksme 
didžiausias jos / talkininkas 
yra mūsų ignorancija ir pasi
davimas Dievo valiai.

Vedamojo autorių Sveiki
name.

GRAŽUS, TVIRTAS 
JAUNIMO BALSAS UŽ 
TAIKĄ

Kaip žinia, Danija yra gry
nai kapitalistinė šalis. Bet 
joje, matyt, gerai, smarkiai 
veikia pažangusis jaunimas. 
Balandžio 20 d. pranešime iš 
Kopenhagos, šalies sostinės,
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LAIŠKAI
Didžiai Gerbiamas 
Antanas Bimba ir 
visas “Laisvės” kolektyve, 

nuoširdžiai sveikinu laik
raščio Jubiliejaus .proga, lin
kiu sveikatos ir kūrybingos 
nuotaikos, ilgo laimingo gy
venimo, o Pasaulyje tvirtos 
taikos.

Kastutė Zakavičienė
mokytoja pensininkė

Sao Paulo “Laisvės” skai
tytojas ir * daug blaivos min
ties lietuvių sveikina laikraš
ti “Laisve” su garbinga 70- 
šimt sukaktimi. Linki “Lais
vei”: daug, daug metų lanky
ti mūsų tautiečius su taikos 
ir tiesos misija.

Laisvės redakcijai, admi
nistracijai ir visiems laisvie- 
čfams nuoširdžiausius linkėji
mus siunčiame. Linkime 
daug meilės ir ištvermės 
tęsti tokį! kilnų atsakomingą 
darbą visuomenės gerovei, 
visuomenės ateities; kad 
žmonija būtų saugi nuo karo,* 
nuo atomu bombų, ir kad 
klestėtu taika, ir meile tarpe 
tautu.

A. Pūkelis
S. Paulo, Brasil

rašte “Svarbiausias mūsų lai
kų uždavinys”, skaitome:

Čia pasibaigė Danijos ko
munistinės jaunimo sąjungos 
suvažiavimas, kuriame daly
vavo maždaug 600 delegatų, 
taip pat svečiai iš užsienio.

Daug dėmesio suvažiavime 
buvo skiriama problemoms, 
susijusioms su kova už tvirtą 
taiką, prieš šalies dalyvavi
mą vykdant pavojingus 
NATO planus, už socialisti
nių ir demokratinių jaunimo 
teisių užtikrinimą.

Delegatai vieningai pritarė 
rezoliucijai, kurioje visiškai 
atmetama valdžios ir įmoni- 
ninkų politika. Pastaraisiais 
metais dėl šios politikos labai 
padaugėjo bedarbių jaunimo 
tarpe. Dabar neranda darbo 
maždaug 100,000 vaikinų ir 
merginų.

Suvažiavime taip pat buvo 
priimtas nutarimas, kad Da
nijos jaunimas turi dar akty
viau dalyvauti masinėse ak
cijose prieš NATO kursą, 
kuris prisideda prie ginklavi
mosi varžybų plėtimo ir didi
na karo pavojų.

Kalbėdamas delegatams, 
Danijos Komunistų partijos 
pirmininkas J. Jensenas pa
reiškė, kad Skandinavijos ša
lys turi sudaryti Šiaurės 
Europoje branduolinio ginklo 
neturinčią zoną. Tai bus jų 
indėlis mažinant tarptautinį 
įtempimą ir užtikrinant nusi
ginklavimą.

Jis taip pat paragino jauni
mą laikyti kovą už tvirtos 
taikos užtikrinimą svarbiau
siu mūsų laikų uždaviniu.

Brangūs ^‘Laisviečiai”
Jūsų gražaus 70 metų jubi

liejaus proga, sveikinu visa 
“Laisvės” kolektyvą, redak
torius, lėidėjus, talkininkus, 
rėmėjus ir skaitytojus, be 
kurių pagalbos “Laisvė” ne
būtų galėjusi taip sėkmingai 
ir aktyv
su tautiečiais užsienyje ir su 
Tarybų Lietuva.

Geguži 
bininkų š 
jums visi 
katos, sėkmės ir neišseka
mos en 
daug me 
sės į švięsesnį rytojų ir taiką 
ir skleisti tiesos žodį tarp 
tautiečių

ai palaikyti ryšius

o Pirmosios — dar- 
ventės proga, linkiu 
ems geriausios svei-

ergijos, dar daug 
tų darbuotis už tei-

išeivijoje.
“Laisvės” skaitytoja

M. Giliam
Melbourne, Australija

Mieli “llaįsvės” redaktoriai, 
bendradarbiai ir sį^itytojai!

Leiskite iŠ visos širdies 
pasveikinti Jus visus “Lais
vės” septyniasdešimtmečio ir 
pasaulio darbo žmonių soli
darumo — Gegužės 1-osios- 
švenčių proga.

Linkiu
mės ir energijos, nešant tie
sos žodį t
Tarybų Lietuvos gyvenimą, 
siekiant taikos, tarptautinio 
bendradarbiavimo ir paslau
gos. Būk 
ir kūrybingi.

sveikatos, ištver-

autiečių tarpe apie

te sveiki, laimingi

ūsų
K. Kedaitis

Maskva, ZL981.IV.12

iečiai!

angia Jums šven-

Juk per tuos savo

Gerbiamas drauge Antanai 
mieli laisv

Leiskite pasveikinti su di
dele ir b
te — “Laisvės” septyniasde
šimtmečiu.

Tai šventė ne tik Jums, 
bet ir mu^ns, Lietuvos žurna
listams, visiems mūsų krašto 
žmonėms.
veiklos dešimtmečius “Lais
vė” padan 
jamos ver 
dama tię; 
kraštą.

Teko laimė matyti, kaip 
jūs pasišventusiai dirbate sa
vo laikraščio, rūpinatės jo 
reikalais, 
dirbti tenka labai sunkiomis 
sąlygomis 
daro dar lAbiau įspūdingu.

Jau pus;
Vilniaus i; 
niui vyriausiuoju redaktoriu
mi — taigi. Jūsų gyvenimo 
tematika tebėra artima, kaip 
ir visada.,

Prie nuoširdžiausių sveiki
nimų jung 
kuri dirbsĮ Knygos bičiulių 
draugijoje 
pavasarį 
klasių.

Didelės 
ros sveikai

Nuošir

ė tikrai neįkainuo- 
tės darbą, pasako- 
są apie Nemuno

Tai, kad Jums

Jūsų triūsą

antrų metų dirbu 
adijo laidų užsie,-

asi žmona Banga,

, sūnus Darius, šį 
baigiąs vienuolika

Jums sėkmės, ge
os ir ūpo.
džiai,
onas Lukoševičius
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Vilniaus radijas kviečia Jus 
dalyvauti viktorinoje

“KĄ ŽINOTE APIE LIETUVĄ”.
Nugalėtojų laukia vertingi lietuvių nacionaliniai 

suvenyrai, nuotraukų albumai apie Lietuvą, nacio
nalinės muzikos plokštelės. Visiems viktorinos 
dalyviams išsiųsime po suvenyrą.

Vilniaus radijo viktorinos klausiniai:
1. Kokia Lietuvos geografinė padėtis ir politinė- 

ekonominė santvarka?
2. Kokiame amžiuje įkurtas Vilniaus universitetas?
3. Kokius žinote lietuvių rašytojus, kompozitorius, 

dailininkus?
4. Kokiu papuošalams naudojamu mineralu nuo 

seno garsėja Lietuva?
Į šiuos klausimus Jums padės atsakyti Vilniaus 
radijo laidos.

Jūsų atsakymai dalyvaus viktorinoje, jeigu jie 
bus išsiųsti iki 1981 metų gruodžio 1 dienos.

Laukiame Jūsų atsakymų ir linkime sėkmės.
Mūsų laidos girdimos 9 vai. vakaro Grinvičo 

laiku 666, 1107, 1557 ir 6100 kilohercų dažnumu ir 
12 vai. nakties Grinvičio laiku 11735, 12060, 15180, 
17870 kilohercų dažnumu.

Vilnius, Radijas,
Lietuvos TSR

GRAŽUS JUBILIEJUS

NAUJA B. RAGUOČIO KNYGA
Ant viršelio aplanko — 

seno Pennsylvanijos anglia
kasių miestelio vaizdas. 
Tai — dailininko perpiešta 
sena garsiojo lietuvių Šenan- 
doriaus (Shenandoah) nuo
trauka. Priešlapiuose — J. 
Šliūpo, “Saulės” spaustuvi
ninkų, laikraštininkų suva
žiavimo Halsted St., Chica- 
goj, “Lietuvos” laikraščio 
skelbimo ir kitos senos nuo
traukos, kurios dar labiau 
paryškina knygos temą: se
noji lietuvių ateivija Ameri
koje ir jos kultūros pradai. 
Broniaus Raguočio knyga 
“Prie ištakų”, išėjusi pasku
tinėmis sausio mėn. dieno
mis, yra skirta aprašyti se
nosios lietuvių išeivijos XIX 
a. pabaigos—XIX a. pradžios 
kultūros įdomiausiems reiški
niams, jos žmonėms. Knygų, 
skirtų senajai lietuvių išeivi
jai, Lietuvoje dar labai ne
gausu, tad jau savaime B. 
Raguotis savo leidiniu at
kreipia mūsų dėmesį? O tai, 
kad daugelis B. Raguočio 
nagrinėjamų temų yra nau
jos mūsų kultūros tyrinėji
muose, kad jis surado me
džiagos, kuri iki šiol nebuvo 
žinoma mūsų kultūros praei
ties tyrinėtojams, nebuvo jų 
užtikta ir paskelbta, dar pa
didina susidomėjimą šia kny
ga. “Amerikos lietuvių de
mokratinės kultūros etiu
dai”, kaip apibūdina šios 
knygos žanrą autorius, pir
mą sykį pateikia tokią plačią 
medžiagą apie pirmuosius 
lietuviškus spaudinius JAV, 
apie pirmojo laikraščio leidė
ją — M. Tvarauską ir apie 
pirmojo lietuvių scenos vei
kalo, pastatyto JAV, auto
rių — A. Turskį. B. Raguotis 
ne tik surenka kuo daugiau 
faktų apie šiuos menkai žino
mus mūsų kultūros praeities 
žmones, bet ir daug ką pa
tikrina, taiso ar tikslina. 
Svarbu tai, kad Lietuvoje 
esama šaltinių, kurie nebuvo 
prieinami senųjų emigrantų 
autoriams, rašiusiems tomis 
temomis. Vadovautis vien tų 
metų laikraščių komplektais 
pasirodo mažoka, galima ir 
reikia ieškoti kai kurių pir
minių šaltinių. B. Raguočiui 
kaip tik tai vietomis ir pasi
sekė. Kaip svarbu dirbti šį 
darbą, rodo ir atsitikimai su 
kai kuriais nagrinėjamų te
mų daly kais. Pavyzdžiui, 
mėginama atkurti A. Turs
kio pjesės turinį pagal tai, 
kaip jis išdėstytas to meto 
spaudoje. Tačiau, kai B. Ra
guočio knyga jau buvo 
spaustuvėje, paaiškėjo, kad 
vis dėlto Lietuvoje esama A. 
Turskio komedijos, o susipa
žinus su ja, keičiasi ir kai 
kurie to kūrinio vertinimai.

“Metmenų” Nr. 40 B. Vaš
kelis paskelbė XIX a. pabai
gos saviveiklinio JAV lietu

vių teatro istorinę apžvalgą. 
Tai naudingas darbas. Ta
čiau apžvalgos skaitytojams 
iš karto kils klausimas, o 
koks gi yra tas pirmasis 
lietuvių spektaklis, apie ką 
rašė A. Turskis, nes tai — 
esminis teatro istorijos daly
kas. 0 atsakymo nėra. Ir 
nebus be Tarybų Lietuvos 
kultūros tyrinėtojų pagalbos. 
Kaip ir kitais atvejais. Pa
vyzdžiui, netgi rašant apie 
1920-1940 m. teatrinę veiklą, 
ypač Chicagoje, nepakaks to, 
kas yra Amerikoje likę — 
be to meto “Vilnies” komp
lektų neįmanoma sudaryti 
teisingą išeiviško sceninio 
gyvenimo vaizdą, atskleisti 
jo problematiką. Ką tad be
kalbėti apie ankstesnius lai
kus? Štai ir pirmąją lietuvių 
knygą JAV galima aptarti 
tik Lietuvoje — jos vieninte
lis egzempliorius randamas 
Vilniaus universiteto biblio
tekoje. Tuo būdu B. Raguo
tis ne tik tvirtai nustatė 
pirmąjį JAV lietuvių spaudi
nį, bet ir pirmasis jį plačiau 
aptarė.

O tokie dalykai savaime 
iškelia mokslinę B. Raguočio 
knygos “Prie ištakų” reikš
mę.

Antrajame veikalo skyriu
je rašoma apie senųjų išeivių 
draugijas ir organizacijas. 
Apžvelgiama Lietuvių moks
lo draugystė. Daugiau suži
nos skaitytojai apie Valparai
so universiteto vaidmenį se
najai lietuvių išeivių kultū
rai.

Pažangiečių kultūrinę 
veiklą iškelia straipsnis apie 
LLD ir LMS istorijos bruo
žus, o taip pat trečio sky
riaus rašiniai apie “Laisvės” 
dienraštį, apie “Šviesą” ir 
“Naująją gadynę”. Kai kurie 
klausimai autoriaus, supran
tama, keliami diskusine tvar
ka. Pavyzdžiui, Lietuvių me
no sąjungos atsiradimo ap
linkybės plačiau atsiskleis 
susipažįstant su to meno 
“Vilnies” komplektais, kurių 
B. Raguotis, rašydamas kny
gą, dar neturėjo galimybės 
išstudijuoti.

Įdomūs mūsų kultūros is
torija besidomintiems yra B. 
Raguočio straipsniai apie 
laikraštininkų ir rašytojų or
ganizacijas, apie JAV ir Ryt
prūsiuose leistos spaudos ry
šius. K. Vilnietis

LTSR nusip. kultūros veikė
jas J. Kirlys dėkoja už svei
kinimus. V. Gulmano nuotr.

[LTSR NUSIP. KULTŪROS 
VEIKĖJO J. KIRLIO 90-JŲ 
GIMIMO METINIŲ 
PROGAI.

Kas nepažįsta Kapsuke ir 
visoje mūsų respublikoje 
LTSR nusipelniusio kultūros 
veikėjo Jono Kirlio? Kiekvie
ną dieną jį gali sutikti mūsų 
miesto gatvėse visad kur 
nors skubantį, besistengiantį 
atlikti įvairiausius reikalus, 
kad mūsų miestas būtų gra
žus, kultūringas. 0 kiek jis 
turi įvairiausių prisiminimų, 
su kokiais įdomiais žmonėmis 
savo gyvenime buvo susiti
kęs, kalbėjęsis. Tačiau šil
čiausiai jis visada atsiliepia 
apie mūsų revoliucijos dai
nių, poetą Julių Janonį, su 
kuriuo jį rišo nuoširdi drau
gystė. Keletą sykių matė ir 
V. Leniną, girdėjo jį kalbant. |

O kur dar Žemaitė, G. Pet
kevičaitė-Bitė ir eilė kitų 
mūsų švietėjų, rašytojų. Bū
damas visų tos epochos sū
kurių centre, J. Kirlys visa
da stovėdavo liaudies pusėje.

Labai daug J. Kirlys nusi
pelnė mūsų respublikos kul
tūrai surinkęs visus lietuviš
kus laikraščius ir žurnalus, 
nesvarbu, kokios pakraipos 
jie būtų. Vėliau įsteigęs Ža
garėje vienintelį Lietuvoje 
spaudos muziejų ir jam vado
vaudamas, jis atliko didelį 
švietėjišką darbą. Tarybi
niais metais visą šį neįkaino
jamą lobį dovanojo Kauno 
viešąjai bibliotekai (dabar J. 
Paleckio vardo biblioteka).

Minėjimas praėjo gražiai, 
pakiliai, dalyvaujant mok
sleiviams, gausiai pedagogų 
šeimai, vietinės valdžios at
stovams ir svečiams iš Vil
niaus, linkėjusiems garbin
gam jubiliatui bent iki šimti
nės ištempti.

Jono Kirlio gražus jubilie
jus buvo paminėtas netik pas 
mus vietinėje spaudoje, bet 
ir respublikinėje, matėme 
gražų V. Žukausko reportažą 
iš iškilmių televizijos ekra
nuose.

Reikalinga prisidėti prie 
svečių linkėjimų, pasveikinti 
dar kartą LTSR nusip. kul
tūros veikėją J. Kirlį, kad 
mus pradžiugintų naujais, 
brandžiais moksliniais dar
bais. V. Gulmanas

Jubiliatas J. Kirlys pedagogių tarpe. V. Gulmano nuotr.

KAS PO E. CINZO "SPĄSTŲ"?

• SAUGO 
KROKODILUS

Indai sugebėjo Išsaugoti 
krokodilus, kurių devintojo 
dešimtmečio viduryje šioje 
šalyje tebuvo likę apie 70. 
Per penkerius metus jų pa
daugėjo Iki 7000. Čia priim
tas net nacionalinis krokodi
lų auginimo projektas, kuria
me numatytos priemonės, tai
kytinos ir oakrančių jūrose 
besiveisiantlems šios rūšies 
gyvūnams išsaugoti.

Tarybų Lietuvoje išėjo dar 
viena užsienio lietuvių rašy
tojo knyga — Belgijoje gyve
nančio Eduardo Cinzo apsa
kymų rinkinys “Spąstai”. E. 
Cinzo vardas Lietuvoje gerai 
žinomas, jis ten kelis sykius 
viešėjo, įsigijo draugų, jo 
apsakymai ir ištraukos iš 
knygų, spausdinti periodiko
je, susilaukė palankaus dė
mesio, apie jo gyvenimą ir 
kūrybą ten ne sykį buvo 
rašyta. Tad Lietuvos skaity
tojas susitiko su “senu pažįs
tamu”. Vaizduoja E. Cinzas, 
kaip žinoma, Belgijos žmonių 
gyvenimą, tačiau keliamos 
bendražmogiškos problemos, 
realistinis, savitas žmonių 
santykių atskleidimas užsie
nietišką tematiką Lietuvos 
skaitytojams daro artimą, 
suprantamą ir savą. Greta 
apsakymų, “Spąstų” rinkiny
je spausdinama ir geriausia 
novelė iš Čikagoje išleisto 
novelių romano “Brolio My
kolo gatvė” — “Senis Arma- 
nas”.

Įdomu, kad E. Cinzas iki 
šiol knygas leido dviejose 
vietose — Čikagoje ir Vilniu
je. Pradėjęs reikštis kaip 
beletristas Londone spausdi
namuose leidiniuose, pirmą 
knygą jis išspausdino Čika
goje, nors ją buvo pasiūlę 
išleisti Lietuvoje. Šiemet, 
kai Vilniuje išėjo “Spąstai”, 
čikagiečiai leido trečią E. 
Cinzo romaną.

Ta proga verta priminti, 
kad pažangūs JAV lietuviai 
jau seniai pasisakė už kultū
rinį išeivių bendravimą su 
Lietuva. Kai dar siautėjo 
“šaltasis karas, jie reiškė 
viltį, kad ateis metas, kai 
užsienio lietuviai stengsis 
plačiau įsijungti į kultūrinį

Tarybų Lietuvos gyvenimą. 
L. Prūseika savo atsiminimų 
ir publicistikos knygoje rašė: 
“Kultūriniai ryšiai su senąja 
tėvyne mums yra būtinybė”, 
drauge pabrėždamas — “Iš 
savo pusės Amerikos lietu
viai taip pat gali duoti gimti
niam kraštui kultūrinių ver
tybių. Rojus Mizara savo 
apysakomis jau padarė gerą 
pradžią. Po jo seks kiti”.

Pažangūs JAV lietuviai ti
kėjo, kad ateis metas, kai 
pažangiečių pėdomis paseks 
ir “dipukai”, skatino tai, nors 
jų atmintyje buvo .šviežias 
reakcininkų iš “dipukų” tar
po siautėjimas prieš pažan
giečius. Taip, R. Mizara pa
darė pradžią: 1955 m. išėjo 
jo romanas “Paulius Jurka”, 
tai buvo pirmoji išeivių gro
žinės literatūros knyga, iš
leista Tarybų Lietuvoje. Po 
to sekė kiti, jų tarpe — 
pokario ateiviai. Kasmet da
bar “Vaga” išleidžia bent po 
knygą. O “dipukų” grožinės 
literatūros knygų, išleistų 
Vilniuje sąrašas jau didokas: 
K. Almenas, J. Tysliava, S. 
Tomarienė, M. Katiliškis, J. 
Mekas, A. Mackus, B. Ruk- 
ša, H. Radauskas ir kiti. Ir 
štai — E. Cinzas.

0 kas po jo? Aišku, kad 
kasmet — vis nauji. “Vagos” 
spausdintuose planuose yra 
minimi du autoriai — Vladas 
Šlaitas ir Stasys Santvaras. 
Londone gyvenančio poeto 
eilėraščių rinkinį sudarė ir 
jau įteikė leidyklai V. Kaza
kevičius. Taip pat turimas L. 
Lėto-Adamkevičiaus rinki
nys.

Be to, ir “Poezijos avasa- 
ris” stengias kasmet išeivį 
pristatyti. Šiemet su pavasa
riu atkeliauja A. Nyka-Niliū- 
nas. K. V.

MUMS IR ATEITIES 
KARTOMS

Saviti ir įdomūs Biržai — 
vienas gražiausių ir seniau
sių Lietuvos miestų. Retai 
kur rasi tiek parkų žalumos, 
vandens mėlio, praeities kul
tūros paminklų. Biržiečiai 
moka branginti savo miesto 
ir apylinkių istoriją, saugoti 
kultūros paminklus, pagerbti 
žymių krašto žmonių atmini
mą.

Atgimsta praeitis
Prieš keturis šimtmečius 

Agluonos ir Apaščios santa
koje ant stataus dirbtinio 
ežero kranto iš artimų ir 
tolimų apylinkių surinkti ak
menskaldžiai, mūrininkai, 
dailidės pastatė Biržų pilį. 
Prie jos sparčiai augo mies
tas. Ne kartą karų ir gaisrų 
niokotą, pilį aštuonioliktojo 
amžiaus pradžioje galutinai 
sugriovė švedai ir daugiau 
kaip pustrečio šimtmečio jos 
griuvėsiais niekas nebesido
mėjo.

Pilies likimu susirūpinta 
tarybiniais metais. Buvo pa
ruoštas konservacijos pro
jektas, kartu pradėti ir ar
cheologiniai pilies teritorijos 
tyrimai. Rasti pastatą puošu
sių vitražo, skulptūrų, grin
dų plokščių, koklių likučiai, 
archyvuose išlikę negausūs 
dokumentai ir brėžiniai pa
dėjo sukaupti reikalingą me
džiagą pilies rūmų restaura
vimo projektui. Jo ėmėsi 
architektas Evaldas Purlys.

Šiuo metu Biržuose jau 
vyksta pilies atstatymo dar
bai. Restauratoriai kartu su 
statybininkais atstatinėja 
sienas, keičia perdengimus. 
Kruopštus ir atsakingas dar
bas laukia apdailininkų. Be
veik po trijų šimtų metų pilis 
pradeda naują savo gyveni
mo etapą. Baigus restauravi
mo darbus, pilies rūmai taps 
Biržų kultūrinio gyvenimo 
centru. Juose įsikurs rajono 
centrinė biblioteka ir krašto
tyros muziejus.
Ruošiama nauja ekspozicija
Biržų kraštotyros muzie

jaus salėse sukaupta daug 
vertingos medžiagos apie 
Šiaurės Lietuvos ir Biržų 
istoriją. Apie seniausius Bir
žų žemės gyventojus pasako
ja viduriniojo akmens am
žiaus — mezolito paminklai, 
kurie kartu su vėlesniųjų 
epochų archeologiniais radi
niais — ginklais, darbo, žve
jybos, medžioklės įrankiais, 
papuošalais sukuria pirmykš
tės bendruomenės ir anksty
vojo feodalizmo laikotarpių 
panoramą.

Antroji muziejaus ekspozi
cijos dalis skirta kovai už 
Tarybų valdžią ir JBiržų tary
binių metų istorijai parodyti. 
Čia specialiuose stenduose 
yra žymių revoliucinio po
grindžio kovotojų P. Stuko, 
M. Kutraitės, P. Paunksnio, 
J. Margerio ir kitų asmeni
niai daiktai, pogrindžio atsi
šaukimai, reti Lietuvos Ko
munistų partijos spaudos nu
meriai, literatūra, vėliavos. 
Gražiai pagerbti žmonės, ko
voję Didžiojo Tėvynės karo 
frontuose bei partizanų bū
riuose.

Atskiroje liaudies buičiai 
skirtoje salėje atsiskleidžia 
sodrus liaudies gyvenimo 
vaizdas. Tapytos skrynios, 
spintos, kraičkubiliai iš vieno, 
medžio gabalo, mediniai bei 
moliniai indai, darbo įran
kiai. Čia yra ir graži senų 
kanklių kolekcija, garsaus 
Bakšėnų kaimo trimitų or
kestro instrumentų komplek
tas.

Muziejus primena, kad 
Biržų žemė davė Lietuvai 
tokius literatūros darbuoto
jus, kaip J. Janonis, B. 
Sruoga, K. Binkis, K. Jaku- 
bėnas, B. Dauguvietis, A. 
Dagilis. Čia saugomi šių ra
šytojų rankraščiai ir jų leidi
niai su autografais.

— Įkurtuvių pilies rūmuo-

Rezoliucijos
1981 -ais metais, balandžio 26-ąją priimtos “Laisvės” 

70-ąjąme jubiliejiniame suvažiavime, įvykusiame “Laisvės” 
salėje, New Yorke.

“Laisvės” bendrovės dalininkai laikraščio garbingo jubi
liejaus proga reiškia savo džiaugsmą už ilgą atliktą kovos 
kelią ir reiškia viltį, kad mūsų laikraštis mums dar ilgai 
švies, kaip liepsna kelyje į ateitį.

Ta proga mes sveikiname visus laikraščio bendradarbius, 
redakcijos narius, techniškus darbuotojuis, rėmėjus ir visą
skaitytojų masę.

Mes išreiškiame savo pasitenkinimą, kad laikraštis tęsia
savo rimtą užduotį: informuoti lietuvių liaudies mases šioje 
šalyje apie vietinę būklę, apie tarp taut
įvykius mūsų senojoje tėvynėje, Tarybų Lietuvoje.

Mes pabrėžiame, kad kaip tik šiame sunkiame laikotar

nę padėtį ir apie

pyje, kai reakcija yra ofensyvoje mūsų šalyje, “Laisvės” 
rolė tampa dar labiau lemiama lietuviškoje visuomenėje.
Mes sveikiname mūsų laikraščio pasiryžimą kovoti šalia 
kitų Amerikos darbo žmonių ginant liaudies teises ir 
gerbūvį.

Mes patenkinti, kad tuo pačiu laiku mūs 
tėvynė, su Lietuva, kiekvienais metais 
Mes taip pat pastebime ir su pasitenkinimu pabrėžiame, 
kad kultūrinis ir kitoks bendravimas s 
tampa platesnis ir tarp kitų srovių sav 
mylinčiųjų lietuvių.

Šio džiaugsmingo jubiliejaus proga mes 
pasiryžimą padaryti “Laisvę” dar aštresniu įnagiu kovoje 
už Amerikos darbo žmonių reikalus, kovoje prieš priespau
dą, kovoje prieš rasizmą ir, — virš visko, kovoje už taiką ir 
tautų bendradarbiavimą.

ų ryšiai su senąja 
tampa tvirtesni.

u senąja tėvynė 
o senąją gimtinę

pabrėžiame mūsų

Mes labai džiaugiamės, kad praėjusiais metais “Laisvė”
išėjo be mažiausios pertraukos. Mes nuoširdžiai dėkojame 
vajininkams ir visiems skaitytojams bei
kuomi nors prisidėjote prie praėjusių metų vajaus 
pravedimo. Vajų laikome gana gerai pavykusiu ir pataria
me Direktorių Tarybai taip pat ir per šių metų būsimą vajų 
stengtis sukalti laikraščio išlaikymui mažiausia $20,000.

Lai gyvuoja ir klesti mūsų laikraštis “Laisvė”!

rėmėjams, kurie

MES TVIRTAI STOJAME UŽ
Kadangi mūsų šalyje iš Pentagono ir Baltųjų Rūmų 

sklinda visokie grūmojimai už karą, mes n 
kad tvirtai reikalaujame prezidento Reaga: 
Sąjungos prezidento Brežnevo pasiūlimą 
stengtis mažinti karo pavojų.

Nutraukime ginklavimosi varžybas. Lai 
draugystė.

AIKĄ

orime pasisakyti, 
n priimti Tarybų 
sueiti į derybas

būna visų tautų

Amelia Yuskovic
K. Petrikienė
K. Karosienė

SKILIMAS LEIBORISTU GRETOSE
Anglijoje paskelbta, kad 

kai kurie dešinieji veikėjai 
įkūrė naują centristinės ir 
reformistinės krypties politi
nę organizaciją — socialde
mokratų partiją. Šie veikėjai 
išstojo iš leiboristų partijos, 
nesutikdami su leiboristų 
siekimu išvesti Angliją iš 
Bendrosios rinkos, atsisakyti 
dislokuoti Britanijos teritori
joje Amerikos branduolinį 
ginklą, išplėsti valstybinį 
ekonomikos sektorių. Į naują 
organizaciją įėjo keturi buvę 
leiboristų vyriausybės minis
trai, Anglijos parlamento 
bendruorfienių rūmuose jai 
atstovauja 14 deputatų.

Socialdemokratų partijos 
įkūrimas atspindi įtemptą 
politinę kovą Anglijoje. Ją 
dar labiau aštrina didžiausia 
nuo ketvirtojo dešimtmečio 
ekonominė krizė, ką rodo 
neregėtas pramonės gamy
bos mažėjimas, infliacija (13 
procentų per metus), bedar
bių skaičiaus išaugimas iki 
2,5 milijono žmonių. Valdžio
je esanti konservatorių vy
riausybė, eidama koja į koją 
su Washingtonu, didina kari
nes išlaidas ir spartina gin
klavimosi varžybas, sutinka 
dislokuoti Anglijoje naujas 
Amerikos vidutinio veikimo 
nuotolio raketines branduoli
nes priemones. Dėl to Angli
jos darbo žmonių laukia nauji 
sunkumai ir nepritekliai.

Nenuostabu, kad šiomis 
sąlygomis didėja anglų nepa
sitenkinimas torių politika, 
stiprėja kairiosios tendenci
jos leiboristų partijoje ir 

se laukiame nekantriai ir jau 
dabar joms ruošiamės, — 
sako muziejaus direktorius 
A. Baublys. — Muziejui per
sikėlus į restauruotus pilies 
rūmus, beveik dvigubai padi
dės jo ekspozicija, dar priei
namesnė ir artimesnė taps 
biržiečiams ir jų svečiams 
praeitis, istorijos puslapiai.

A. Norvaišas

auga jos populiarumas.
Išgąsdinti tokios įvykių 

opolistiniai Ang
iai per jų kontro

liuojamą spaudą sukėlė 
triukšmą dėl “ekstremizmo 
didėjimo” leiboristų partijo- 

skatindami išsto

raidos, moa 
lijos sluoksn:

ie ketina vykdy- 
ntagonizmų” lik- 
itiką, siekti, kad

ję, iš esmės 
ti iš šios partijos dešiniuosius 
veikėjus, nepatenkintus tuo, 
kad imta labiau paisyti darbo 
žmonių klasinių interesų, 
kad remiama taikos bei įtem
pimo mažinimo politika. Da
bar skaldytojai atvirai pa
reiškia, jog.
ti “klasinių 
vidavimo po
Anglija visiškai atliktų savo 
vaidmenį Be ndrojoje rinkoje 
ir NATO bloke.

Viešpatau; 
jos sluoksniįiose su pasiten
kinimu buv 
kad įkurta i 
laikoma nauja kliūtimi kelyje 
į pažangias permainas šalyje. 
Partijai patariama sudaryti 
sąjungą su liberalais ir sufor
muoti centristinę koaliciją. 
Tokiai koalicijai net prana
šaujama galima pergalė būsi
muose parlamento rinkimuo
se. Skilimu dabartinio kon
servatorių režimo priešinin
kų gretose patenkinti ir to
riai.

Kritikuodamas socialdemo
kratų machinacijas, Didžio
sios Britanijos Komunistų 
partijos generalinis sekreto
rius G. Maklenanas pažymi, 
kad kuo daugiau ir aiškiau 
naujos partijos vadovybei 
teks kalbėti apie jos politinį 
kursą, tuo mažiau šalininkų 
ji turės tarp Anglijos gyven
tojų. “Naujųjų” socialdemo
kratų ištikimybė Bendrajai 
rinkai ir NATO blokui, mili
taristiniam JAV kursui ir 
šaltajam karui rodo, kad jie 
negali pasiūlyti rinkėjams 
anglams kokios nors realios 
politinės programos, kaip iš
spręsti šalies vidaus ir užsie
nio problemas.

I. Ablamauskas

ančiuose Angli-

o sutikta žinia, 
nauja partija. Ji
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Ar padės vaidini II ai?
Kaip gerai žinome, lietu

viškoji emigracija i Jungti
nes Amerikos Valstijas yra 
labai daugiasluoksnis reiški
nys. Istorinės žinios teigia, 
kad pirmųjų lietuvių naujaja
me pasaulyje atsirasta gero
kai daugiau kaip prieš šimtą 
metų.

Atėjo didelė bėglių nuo 
caro persekiojimų banga po 
1905 metų revoliucijos Rusi
joje.

Dar vėliau-ekonominė tris
dešimtųjų metų emigracija, 
pasekmė to, jog buržuazinė 
Lietuva nepajėgė duoti dar
bo dešimtims tūkstančių 
žmonių ir gyventojų daugu
mai užtikrinti nors pakenčia
mą pragyvenimą.

Pagaliau, Antrasis pasauli
nis karas iš Europos į Valsti
jas atplovė pačią paskutinę 
emigracijos bangą — “dis
placed persons”.

Kiekviena lietuviškosios 
emigracijos banga atsinešė 
savo papročius, politines 
partijas, kultūrą.

“Dipukinėje” emigracijoje, 
kaip žinome, buvo bene dau
giausia išsilavinusių, geras 
profesijas turinčių žmonių, 
nemaža kultūros, meno at
stovų. Atrodytų, kad kaip 
tik ši grupė turėjo įnešti 
gana ženklų įndėlį į lietuviš
kosios emigracijos kultūrinį 
gyvenimą. Deja, nors apie 
tai visais laikais (o ypač 
“d. p.” vos pasirodžius Ame
rikos padangėje) buvo labai 
daug ir nepaprastai triukš
mingai kalbama, įvyko prie
šingas reiškinys: kaip tik 
pačių naujausių ateivių nu
tautėjimo procesas vyksta 
visų greičiausiai.

Pirmiausia, labai nemaža 
kultūrinės veiklos dalis buvo 
suplakta su antitarybiškumu 
ir netgi dabar nukreipiama 
prieš Tarybų Lietuvą — tai 
nuo panašios veiklos atpurtė 
nemaža blaiviai galvojančių 
emigrantų. Iš kitos: apie 
lietuvybės išlaikymą tarp 
Amerikos lietuvių garsiau
siai šaukė buržuazijos atsto
vai — tos pačios buržuazijos, 
kuri dar Lietuvoje tik žo
džiais rūpinosi kultūra, me
nu, švietimu. Kelionė per 
Atlantą jos nė kiek nepakei
tė, ir gal net labiau paaštrino 
prigimties bruožus. Iš naujo 
ekonomiškai prakutusi užat- 
lantėje, ta buržuazija, išsky
rus retus atvejus, labai grei
tai pamiršo gražius šūkius 
apie kultūrą, lietuviškumą, 
ir šis procesas tęsiasi be 
paliovos. Jo požymių daugy
bė, ir jų jau kuris laikas 
nebegali tylomis apeiti netgi 
buržuazinė lietuviškoji spau
da Valstijose — beje, savo
tiškos likimo ironijos dėka to 
paties abejingumo pasmerk
ta vegetavimui ir galutinia
me rezultate — užgęsimui. 
Kaip tą padarė buvęs bosto- 
niškis “Keleivis”, kaip tą 
jaučia žurnalai, kurie pri
versti vis retinti savo išėji
mą.

Tuo tarpu senoji emigraci
ja, kurios gretose buvo žy
miai mažiau išsilavinusių, di
desnius mokslus ėjusių žmo
nių tebekalba gimtąja kalba, 
tebeleidžia savo spaudą, te
beturi savo chorus.

O štai ką, atvirumo pagau
tas, rašo Čikagos “Draugas” 
apie dipukinės emigracijos 
kultūrinius ir tautinius reika
lus:

“Nepaslaptis, kad visur 
silpnėja kultūrinė veikla. Su
mažėjo mūsų mokyklos, su
silpnėjo arba visai išnyko 
mūsų chorai, vaidintojų gru
pės. Ir kodėl? Nes prarado
me interesą tą kultūrą augin
ti, puoselėti.

O juk kur silpnėja lietuviš
ka veikla, ten silpnėja ir 
lietuviškas gyvenimas”.

Iš esmės, čia nepasakyta 
nieko naujo: tokių faktų ku

pinas Market parkas, o grau
džių verksmų dėl vienintelės 
visame Vakarų pasaulyje li
kusios lietuviškos gimnazi
jos — visa “veiksnių” spau
da, ir net tik Jungtinėse 
Valstijose.

Straipsniukas įdomus tuo, 
kad jo autorius randa išeitį iš 
šios padėties, ir tai — labai 
nesudėtingą: lietuviškus vai
dinimus. Anot “Draugo”, jie, 
esą “prieš pirmąjį pasaulinį 
karą buvo labai svarbus lie
tuviškumo ugdymo fakto
rius”.

Be jokios abejonės, lietu
viški vaidinimai tikrai daug 
prisidėjo prie lietuvybės ug
dymo Amerikoje šio šimtme
čio pradžioje. Bet juk tada 
buvo visai kiti laikai ir visai 
kitokia emigracija! Tegul di
džia dauguma mažaraštė, te
gul didžia dauguma juoda- 
darbė — ji susidarė daugu
moje iš žmonių, savo tėvų 
kraštą palikusių ne iš neapy
kantos jam, bet tik dideliam 
vargui spaudžiant. Vaidini
mai buvo prieinamiausią ir 
beveik vienintelė forma savo 
tautiškumui palaikyti, o me
ninės prigimties žmonėms — 
save išreikšti.

Nejaugi dipukinė emigraci
ja savo kultūrinėje veikloje 
smuktelėjo kokį 70 metų 
atgal?! Ko gero — taip, nes 
juk taip rašo “Draugas” ku
ris apie šiuos reikalus turėtų 
nusimanyti.

O juk paskutinėje emigra
cijos bangoje nemaža profe
sionalių, tikrai gabių ir žino
mų aktorių, muzikų, drama
turgų, ir dauguma jų . . . 
priversti dirbti ne pagal 
specialybę: jų pačių aplinka 
dar ir dar kartą demonstruo
ja savo abejingumą kultūrai, 
menui. Apie tai yra atvirai ir 
su kartėliu “savoje” spaudoje 
kalbėję daugelis lietuvių kul
tūrininkų, gyvenančių JAV.

Buržuazinė emigracija dar 
kartą — ir labai akivaiz
džiai — įrodo savo abejingu
mą kultūrai. Ta pati emigra
cija, kuri taip mėgsta puoštis 
gražiais patriotiniais šūkiais 
bei lozungais, ir kuri be 
perstojo “sielojasi” dėl kultū
ros ir meno . . . Tarybų 
Lietuvoje.

Siūlymas grįžti prie am
žiaus pradžios vaidinimų pri
mena mėginimą gydyti pirš
tą, kai gangrena jau yra 
apėmusi visą ranką.

Kaip kas supranta . . .

Nedidelėje Centrinės Ame
rikos valstybėje Salvadore 
dedasi labai rimti ir svarbūs 
dalykai. Liaudžiai atsirodo 
teroristinis karinės chuntos 
valdymas, visiškai nuskurdi
nęs šį puikų kraštą. Daugu
mas jo žmonių kenčia didelį 
skurdą ir vargą, gi bet koks 
mėginimas protestuoti iš
šaukdavo terorą.

Viso pasaulio spaudą nese
niai apskriejo žinios apie val
dančiosios klikos nužudytų 
žmonių lavonus, apie žiau
rius, neretai tiesiog bepras
mius susidorojimus.

Salvadoras — Amerikos 
“pašonėje”, ir Amerika jame 
nori tvarkytis kaip savo kie
me. Tam naudojamas per 
daugelį metų išbandytas me
todas: marionetinė vyriausy
bė, na, o esant reikalui, 
“problemos tame rajone pa
prastai būdavo sprendžiamos 
jūros pėstininkų būriais” — 
kaip prieš kiek laiko rašė 
žurnalas “Time”.

Teroristinis antiliaudinis 
režimas Salvadore šiuo metu 
daro viską, kad išsilaikyti: 
kaip žinia, vyksta kova tarp 
revoliucionierių ir chuntos 
karinių pajėgų.

Apie tai, kokius metodus 
naudoja chunta, rašė žurna
las “News Week”, papasako
jęs apie tai, kaip prie San

“LAISVĖ”

Tuo tarpu, kai Amerika nuėmė grCiduj eksporto draudimą į 
Tarybų Sąjungą, Argentinos darbininkai krauna kukurūzų 
siuntą į Tarybų Sąjungą.

Šie gražūs šviestuvai gaminami Panevėžio “Elektrotech
nikos” gamykloje.

Nuotraukoje: Naujus šviestuvus demonstruoja gamyklos 
darbuotoja Z. Markevičiūtė. A. Sabaliausko nuotr.

Tu ateik
Tu ateik paskubėk prie upelio sraunaus 
Paklausyti bangelių ošimo švelnaus, 
Čia žalieji krantai tau kilimą paties, 
Pievų gėlės ir saulė takelį nušvies.
Čia lakštutės dainelė linksmai suskambės, 
O vėjelis jos aidą toli palydės.
Tau čia mielą ir brangią vaikystę primins 
O prabegdas amželis lyg sapnas iškils. 
Prisiminsi Šventosios žavingus krantus, 
Ir gimtinės derlingus kalnuotus laukus, 
Kur tavoji jaunystė prabėgo linksmai, 
O tu čia su savo dalia telikai.
Ir upelis čiurlens ir bangelės banguos, 
Bet tavo širdelės jau nieks nepaguos.

K. Zakavičienė

Salvadoro morgo privažiavęs 
karinis sunkvežimis išvertė 
22 žmonių lavonus — tarp jų 
buvo keturių moterų lavonai. 
Valdžios atstovai pranešė, 
kad tai būta partizanų, kurie 
užpuolė karinį patrulį. Ta
čiau, kaip rašo žurnalas, vi
sos aukos buvo nužudytos iš 
labai arti, ir nekyla abejonių, 
kad tai būta paprasčiausios 
egzekucijos. Žmonės buvo 
nužudyti, kad kareiviai ati
dengė ugnį į namą netoliese 
San Salvadoro. Kaip rašo 
minimo žurnalo korespon
dentas, kai jis pabuvojo ta
me name, ten nerado nė 
vienos tuščios šovinio gilzės, 
rodančios kokį nors pasiprie
šinimą.

Tai tik vienas iš didelės 
daugybės pavyzdžių, paro
dančių, kas ir kaip valdo 
Salvadorą.

Jungtinės Amerikos Val
stijos atvirai ir agresyviai 
remia valdančiąją chuntą. 
Kaip paprastai, tas daroma 
demokratijos vardan . . . 
Salvadoro chunta ypač suįžū
lėjo po pirmųjų “vanagiškų” 
dabartinio Jungtinių Valstijų 
prezidento Ronaldo Reagano 
pareiškimų: juose ji pajuto 
tvirtą užnugarį kovoje prieš 
revoliucijon pakilusią savo 
liaudį ... Šia proga prisime
na prieš kiek laiko “Darbi
ninke” perskaitytos eilutės:

“Amerika pasidarė visam 
pasauliui demokratijos pa
vyzdžiu ir pasidarė baubu 
visiems diktatoriniams kraš
tams, nes Amerika visur ir 
visada reikalavo laisvų žmo
nių rinkimų”.

Įdomu paklausti 
“Darbininko”: ar ir Salvado
re Amerika remia “laisvų 
žmonių rinkimus”, paremtus 
kulkosvaidžiais ir durtu
vais?! Vladas Mikšys

Remkite 
Laikrašfį 

"LAISVI"

Po drąsios kelionės kosmi
niu laivu Amerikos astronau
tų pasekmingas sugrįžimas 
Žemėn džiugina visus. Jie 
skrido lėktųvij, kurį galės 
naudoti ateityje, kas kosmi
nėse kelionėse atidaro naują 
fazę.

Taip, džiugu. Bet gaila, 
kad vis daugiau dėmesio 
kreipiama į karinę šių naujų 
kosminių tyrinėjimų naudoji
mą. Tam tikru laipsniu tai 
buvo daroma ir praeityje, 
bet dabar apie karinę kosmi
nių kelionių reikšmę kalbama 
be rezervacijos ir be prie
dangos.

Nejaugi ir kosminės kelio
nės bus paverstos militarinių 
rungtynių įnagiu? Nejaugi ir 
siekdami kitų planetų mes su 
savimi vešime karinį barba
rizmą?

☆
Britai visuomet didžiavosi 

savo tolerantiškumu. Ką jie 
darė savo imperijos kolonijo
se, buvo vienas dalykas, bet 
pačioje Britanijoje jie sten
gėsi sudaryti įspūdį, kad 
nėra rasinės diskriminacijos, 
kad pilna laisvė egzistuoja 
visiems.

Bet tam mitui galutinai 
suduotas smūgis Brixtone, 
Londone mieste. Ten rasisti
nė policija per dvi dienas ir 
naktis siautė prieš juodąją 
jaunuomenę, kuriai nusibodo 
nuolaidžiai nesipriešinti ra
sistinei priespaudai.

Lietuvos ekonomikos rytojus
Tarybų Lietuvos ekonomi

ka įžengė į naują vystymosi 
etapą: prasidėjo vienuolikta
sis (1981-1985 m.) penkme
tis. Svarbiausias šio penkme
čio uždavinys, kaip pažymėta 
TSKP XXVI suvažiavimo 
dokumentuose, yra toliau 
kelti materialinį ir kultūrinį 
liaudies gyvenimo lygį, suda
ryti geresnes sąlygas visapu
siam asmenybės ugdymui.

Kad šis uždavinys būtų 
sėkmingai įvykdytas, numa
toma toliau didinti visuome
ninės gamybos efektyvumą, 
visokeriopai gerinti darbo 
kokybę. Respublikos pramo
nė, kuri jau duoda daugiau 
kaip pusę bendrojo visuome
ninio produkto, per penkme
tį padidins bendrosios pro
dukcijos gamybą 17-19 pro
centų. Planuojama, kad vos 
ne visas jos prieaugis bus 
gautas keliant darbo našu
mą. Tam pasitarnaus pradė
ta įgyvendinti plati gamybos 
modernizacijos, mokslo ir 
technikos pažangos naujovių 
panaudojimo programa.
Sparčiau negu visa pramonė

Respublikos pramonė vie
nuoliktąjį penkmetį sutiko 
turėdama galingą ekonominį 
potencialą. Tik per vieną 
darbo valandą ji pagamina 
produkcijos daugiau kaip už 
du milijonus rublių — maž
daug 340 tonų cemento, dau
giau kaip 330 tonų minerali
nių trąšų, apie 35 tūkstan
čius kvadratinių metrų audi
nių, pustrečio tūkstančio po
rų avalynės. Kas valandą 
pastatoma po 17 butų.

Šie skaičiai negali nejau
dinti. kiekvienas jų po kelis, 
keliolika ir net keliasdešimt 
kartų didesnis už buržuazijos 
valdymo metų pramonės 
darbo rodiklius. Už jų — 
pasiaukojamas Tarybų Lie
tuvos žmonių darbas, didelė 
broliškųjų respublikų para
ma. Prisiminkime: pokario 
metais, padedant visoms ta
rybinėms tautoms, Lietuvoje 
pastatyta daugiau kaip 220 
stambių pramonės įmonių, 
kurios didžia dalimi ir sudaro 
galimybę dinamiškai ir kom
pleksiškai ugdyti respublikos 
ekonomiką.

Jau keli dešimtmečiai Lie
tuva garsėja kaip tiksliųjų 
mašinų gamintoja. Tendenci
ja labiau, negu visą pramo
nę, vystyti šią šaką ryški ir 
vienuoliktojo penkmečio pla
nuose. Sparčiausiai bus ug
doma radiotechnikos, elek
tronikos, prietaisų, precizi
nių staklių gamybos pramo
nė. Tai visiškai atitinka res
publikos ekonomikos ypatu
mus. Lietuvai, kuri įsiveža 
metalą ir turi pakankamai 
kvalifikuotų darbininkų ir 
specialistų, kaip tik labiau 
apsimoka vystyti pramonės 
šakas, reikalaujančias ne
daug metalo ir daug darbo. 
Tad neatsitiktinai šiuolaiki
nių skaičiavimo mašinų ga
myba per penkmetį padidės 
vos ne dvigubai, spalvotųjų 
televizorių — tris kartus. 
Beje, visos vienuoliktojo 
penkmečio mašinos bus 
“naujos kartos”: du-tris kar
tus našesnės, tikslesnės, pa
tikimesnės. Daugelį jų val
dys elektroniniai įtaisai.

Šio penkmečio pradžioje 
sueis 20 metų, kai Lietuvoje 
buvo sukurta mineralinių 
trąšų gamybos pramonė. Da
bar šių “žemės vitaminų” jau 
gaminama virš 3 milijonų 
tonų. Planuojama, kad penk
mečio paskutiniaisiais metais 
jų srautas padidės maždaug 
penktadaliu. Priedas labai 
reikšmingas: kiekviena trąšų 
tona — tai papildomai 1,3 
tonos derliaus!

Tvirti energetikos pečiai
Ekonomikos pamatų pama

tu vadiname energetiką. Iš
ties, savo galingais pečiais ji 
“laiko” visas liaudies ūkio 

šakas. Štai kodėl kiekvieną 
penkmetį susilaukdavome 
vis naujų energetikos pajė
gumų. Kauno hidroelektrinė, 
Lietuvos VRE, Vilniaus, 
Kauno, Mažeikių termofika
cinės elektrinės . . . Jos pa
kėlė gyventi dešimtis įmo
nių, įgalino pramoniniu būdu 
organizuoti žemės ūkio ga
mybą.

11.5 milijardo kilovatva
landžių — toks praėjusių 
metų elektros energijos 
“derlius”. Tai maždaug 150 
kartų daugiau, negu jos buvo 
pagaminta Lietuvoje pasku
tiniaisiais buržuazijos valdy
mo metais. Ir vis tik mes jau 
ant ribos: šiemet savo elek
tros energijos jau neužteks, 
todėl jos skolinsimės iš kai
mynų. O ateityje?

Energetinis “badas” mūsų 
neištiks, nors nei savos naf
tos, nei dujų, nei akmens 
anglies išteklių respublika 
neturi. Visų žvilgsniai šian
dien krypsta į Ignalinos apy
linkes, kur kyla didžiausios 
Tarybų Sąjungoje atominės 
elektrinės korpusai — milži
nai. Ji Lietuvos elektros 
energijos poreikius paten
kins keliasdešimčiai metų. 
Tuo pačiu bus sutaupyta 
nemaža organinio kuro ir 
lėšų, mažiau bus apkrauna
mas geležinkelio transpor
tas: atominė elektrinė per 
metus sunaudos maždaug 
tiek branduolinio kuro, kiek 
organinio kuro reikia įprasto 
tipo elektrinei per valandą.

“Draugystės statyba” — 
sakome šiandien apie atomi
nės jėgainės statybą ant 
vaizdingo Drūkšių ežero 
kranto. Ir ne be pamato. 
Energetikos milžiną, kurio 
kiekvienas iš keturių blokų 
prilygs beveik visai Lietuvos 
VRE Elektrėnuose, padeda 
statyti visa šalis. Ir Uralo ir 
Sibiro, Tolimųjų Rytų ir Vi
durinės Azijos nenutrūksta
mu srautu keliauja čionai 
metalas ir technika, statybi
nės medžiagos ir aparatūra. 
O dešimtyse šalies mokslinio 
tytimo institutų, pramonės 
įmonių Ignalinos atominei 
elektrinei kuriami įrenginiai, 
dar niekur neturintys sau 
lygių. Štai tik vienas pavyz
dys. Vienoje Charkovo (Uk
raina) įmonėje jau gaminama 
750 tūkstančių kilovatų ga
lingumo garo turbina, kuri 
viena galės aprūpinti elektra 
miestą, turintį milijoną gy
ventojų.

Tradicinių šakų 
perspektyvos

Šį penkmetį pirmą kartą 
Tarybų Sąjungos istorijoje 
šalies pramonė vartojamų 
reikmenų gamybą didins 
sparčiau, negu gamybos 
priemonių gamybą. Tai daro-

Plačią vagą Šiaulių kultūriniame gyvenime verčia 
skulptorius Aloyzas Toleikis. Jis sukūrė monumentų ir 
memorialinių paminklų, dekoratyvinių skulptūrų, reljefų 
interjerams, kurie puošia miesto parkus, įmones, mokyk
las, gatves.

Bene daugiausia skulptorius yra nuveikęs portreto
srityje. Jo skulptūrų galerijai priklauso portretai “Socialis
tinio Darbo Didvyris Ignas Ratkus”, “(Aktorė Virginija 
Kochanskytė” ir daugelis kitų. Reikšįningą vietą A. 
Toleikio kūryboje užima poetiškas antkapis LTSR liaudies 
poetui J. Krikščiūnui-Jovarui.

Skulptorius Aloyzas Toleikis vadovauja K. Preikšo
pedagoginio instituto piešimo katedrai.

Nuotraukoje: Aloyzas Toleikis dirbtuvėje. A. Dilio nuotr.
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ma siekiant geriau tenkinti 
gyventojų poreikius, nes 
žmonių perkamoji galia nuo
lat auga.

Lietuvoje daug lengvosios 
pramonės įmonių. Visoje ša
lyje gerai žinomi Kauno P. 
Ziberto kombinato ir “Kauno 
audinių” fabriko šilkai, “Dro
bės” ir “Litekso” gamybinių 
susivienijimų vilnos audiniai, 
neseniai Plungėje pastatytos 
dirbtinės odos gamyklos pro
dukcija. 80 milijonų kvadra
tinių metrų audinių iš Uzbe
kijos “baltojo aukso” — med
vilnės kasmet išaudžiama di
džiausiame Pabaltijyje Aly
taus medvilnės kombinate.

Nors naujų lengvosios pra
monės įmonių šį penkmetį ir 
nestatysime, jos bendrosios 
produkcijos išleidimas išaugs 
maždaug penktadaliu. Dau
giausia tai bus pasiekta at
naujinant įmonių įrengimus, 
juos modernizuojant, naujo
viškai pertvarkant gamybą. 
Čia, kaip numatyta penkme
čio plane, pasiraitoti ranko
ves teks ne tik pačių įmonių 
specialistams, bet ir moksli - 
ninkam$. Tik jiems pade
dant, tuose pačiuose gamy
bos plotuose galima gauti 
itin gerų rezultatų.

Ką reiškia mokslo ir prak
tikos sandrauga vaizdžiai ro
do Kauno P. Ziberto šilko 
kombinato pavyzdys. Pagal 
perspektyvinį planą anksčiau 
buvo numatyta statyti antrą
ją įmonės eilę — praktiškai 
tokį pat kombinatą, 
mokslininkai įtikino: “ 
kia”. Įgyvendinus jų pasiūly
tą įmonės pertvarkymo pro
gramą, 
rinčio šilko išleidimas išaugo 
tiek pat, kiek jo būtų davęs 
visas “antrasis kombinatas”.

Mokslininkai dažni svečiai 
ir baldų
Darbo jiems čia per akis, nes 
įkurtuvių ir šį penkmetį ne
mažėja, 
vienas nori ir naujais baldais 
apstatyti. Tad numatyti bal
dų gam 
pai — 1. 
per dide

Taryb 
kas yra 
girnas”, 
vystomas planingai ir harmo
ningai, visiškai atitinka visų 
ir kiekV 
džia žmonėms žvelgti į ryto
jų be baimės, su plačia per
spektyvą. Romualdas Cėsna

Bet 
nerei-

didelę paklausą tu-

pramonės įmonėse.

o naują butą kiek-

y bos didinimo tem-
2 karto — nė kiek ne

ų Lietuva nežino, 
ekonomikos “sustin- 
Jos liaudies ūkis,

ieno interesus, lei-

EGLĖS MITAS
šiandien vėtrom palijo.
O eglė žalia,
JI gyva, peš turtingus, nemiega!
—Plauna ūra
Jos raudą Žalią.
Nesiartinidt, drebulės llatrnoaf 
Tegul glaudžias atkaklūs sūnal 
(Ąžuolai, ąžuolėliai, keroklt!) 
—Visą jūrą nudažė rauda. 
Stovi eglė miškų glūdintoje— 
Ar pavasaris žalias. 
Ar llūdnaĮs, pavargęs ruduo.

Dalia Milukaitė
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QUEBECO PARLAMENTO 
RINKIMŲ REZULTATAI

Kanados klerikalinių dypu- 
kų savaitraštis po “Tėviškės 
žiburiai” balandžio 23 dieną 
antrašte “Laimėjo separatis
tai” rašo:

iškrito Tautinės vienybės 
partija su savo naujuoju va
du R. LaSalle, buvusiu vie
ninteliu konservatorių atsto
vu federaciniame parlamen
te. Iš jo jis pasitraukė ir 
perėmė Tautinės vienybės 
partijos vadovybę Kvebeke. 
Ta jo partija 1976 m. rinki
muose surinko 18% balsų, o 
šį kartą rėmėjų skaičius nu
krito iki 5%. Rinkimus pra
laimėjo net ir pats partijos 
vadas R. LaSalle.

Gerb. Laisviečiai:
Čia rasite perlaidą sumoje 

$50.00. Tai draugės V. Ma- 
sienės auka Laisvei su pa
sveikinimu Laisvės su 70 
metų sukaktuvėmis.

Draugė V. Masienė eina 
jau 93-čius metus. Nežiūrint 
to, ji uolai skaito Laisvę, 
lankosi lietuvių organizacijų 
parengimuose, paremia juos 
materialiai. Ji pažangiame 
judėjime dalyvauja nuo pat

Kvebeko parlamento rinki
mus vėl laimėjo premjeras 
R. Levesque su separatistine 
savo partija, kaip buvo pra
našavę viešiosios nuomonės 
tyrėjai. Pirmąją pergalę 
1976 m. rinkimuose R. Le
vesque pasiekė su 71 Kvebe
ko partijos atstovu. Šį kartą 
parlamento narių skaičius, 
pertvarkius rinkimines apy
linkes, buvo padidintas 12 iki 
122. Premjero R. Levesque 
partija par lame ntan grįžo su 
80 atstovų, C. Ryano libera
lai — su 42. Surinktų balsų 
skirtumas tarp abiejų partijų 
nebuvo labai didelis: už Kve
beko partijos kandidatus bal
savo 49.2% rinkėjų, už libe
ralus — 46.1%. Didelį skir- susiorganizavimo lietuvių pa- 
tumą tarp išrinktų atstovų 
nusvėrė liberalų laimėtas 
mažesnis apylinkių skaičius. 
Jos betgi, ypač Montrealyje,
turėjo daug balsuotojų, o Laisvę.
Kvebeko partija pergalių su- Su geriausiais linkėjimais, 
silaukė mažesnėse apylinkė- J. Yla
se. Iš parlamento visiškai Toronto, Ont., Canada

žangių organizacijų. Kai ėjo 
Liaudies Balsas, ji skaitė ir 
rėmė Liaudies Balsą, o kai 
jis užsidarė, taiji įsimylėjo į

Montreal, Que
Ligoniai

• Verdūnietė K. Repšienė 
puolė ir koją susilaužė. Gy
dosi Žydų ligoninėje.
• P. Valinčienė Žydų ligoni

nėje pergyveno antrą opera
ciją. Šiuos žodžius rašant 
ligonės sveikata gerėja.
• Alfonsas Majauskas, nuo 

širdies priepuolio, gydosi Ca- 
brini ligoninėje.
• Staigiai buvo susirgusi 

širdies priepuoliu Annie Pa- 
ragienė. Patikrinus ligoninė
je sugrąžinta į namus. Svei
kata gerėja.

Visiems sergantiems linkiu 
greit pasveikti.

Viešėjo
• Iš Vokietijos buvo atvy

kusi atlankyti savo dėdę — 
Edvardą Vilkį, jo seserėčia 
su sūnumi. Ta proga pavaži
nėjo plačiau po Kanadą.

• Iš Belgijos buvo atvykusi 
Danutė Vekterytė su savo 
vyru, atlankyti mamytę ir 
pažįstamus, o jos vyras atli
ko tarnybos reikalus.

• Iš Calgary buvo atvykęs 
K. Greibus, šventes praleisti 
su savaisiais.

Graži priešvedybinė puota
Balandžio 26 d. susirinko 

didelis būrys moterų ir mer
ginų į suruoštą priešvedybi- 
nę puotą busimosios jauno
sios — Vidos Kaušylytės — 
Juozo ir Anelės Kaušylų 
dukters proga. Jų vestuvės 
su anglų tautos vaikinu įvyks 
liepos 4 d. Jaunoji buvo 
apdovanota gausiomis ir ver
tingomis dovanomis bendrai 
nuo visų dalyvių ir atskirai 
nuo pavienių draugių, o vieš
nios labai puikiai pavaišin
tos. P.

Lankėsi Anglijos princas
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NAUJOS KNYGOS

Buvo ir linksmesnių momentų Anglijos princo Charles 
susitikime su prez. Reaganu. Čia jie juokauja dėl princo 
nesėkmių jojime, kad pastaruoju laiku jis vis nukrenta nuo 
arklio. Prezidentas, taip pat yra geras jojikas, tik jis negali 
tuo sportu užsiimti, nes dar nepasveiko po pasikėsinimo.

IŠLEIDO “MINTIS”
Bronius Raguotis. Prie iš

takų (238 psl.) Knygoje pa
teikiami istoriografinio pobū
džio etiudai JAV lietuvių 
kultūros istorijos, kultūrinio 
palikimo klausimais. Naudo
damasis spauda, archyvine 
medžiaga, autorius nagrinėja 
JAV lietuvių kultūros išta
kas bei formavimąsi, patei
kia duomenų apie XIX a. 
pabaigos — XX a. pradžios 
darbininkiškos spaudos reiš
kinius, teatrini gyvenimą, 
rašytojus, JAV lietuvių kul
tūros santykius su gimtuoju 
kraštu.

Taurus gyvenimas (142 
psl.). Leidinys apie Lietuvos 
revoliucinio judėjimo dalyvę, 
švietimo organizatorę ir kul
tūros veikėją Vladę Vyš
niauskaitę. Knygoje išspaus
dinta R. Trimonio biografinė 
apybraiža “Taurus gyveni
mas”, revoliucinės kovos 
bendražygių atsiminimai, VI. 
Vyšniauskaitės straipsniai.

Washington. — Tris die
nas Amerikoje viešėjo busi
masis Anglijos karalius — 
princas Charles. Jam buvo 
suruošta įvairi programa. Jis 
turėjo susitikimą su prez. 
Reaganu ir dalyvavo jam 
surengtuose Baltųjų Rūmų 
pietuose, lankė oro ir erdvės 
muziejų, skaitė iš biblijos 
per pamaldas National Ca
thedral (anglikonų šventyk
loje), kurios tituliniu vadu jis

bus, kai taps karalium. Be 
to, jis lankėsi JAV jūros 
laivyno bazėje Norfolk, Va., 
ir Marijos kolegijoje Wil- 
•liamsburg, Va.

Bet jis nesitenkino vien tik 
oficialiais susitikimais prezi
dentūroje ar ambasadose — 
retkarčiais vietoje eidamas 
tiesiai į jo laukiantį limuziną, 
jis vis nukrypdavo į šalį 
pasisveikinti su paprastais 
amerikiečiais.

Mokslas, jo metodai ir kal
ba (214 psl.). Leidinyje 
spausdinami Lietuvos moks
lininkų straipsniai, kuriuose 
nagrinėjami ihokslo raidos 
tendencijų, metodų, mokslo 
kalbos, mokslinės kūrybos ir 
kiti klausimai.

Jokūbas Minkevičius. XX 
amžiaus filosofinė panorama 
(358 psl.) Leidinyje autorius 
analizuoja ir apibendrina pa
starųjų metų tarptautinių fi
losofų ir sociologų kongresų 
medžiagą, pateikia plačią XX

a. filosofinę panoramą, apta
ria šiuolaikinės buržuazinės 
filosofijos pagrindines kryp
tis, metodus ir problemas.

Vytautas Levandauskas, 
Regina Levandauskienė, Ži
bartas Simanavičius. Kauno 
rotušės aikštė (142 psl.). 
Gausiai nuotraukomis ilius
truotoje knygoje apžvelgia
ma istorinė-urbanistinė ir ar
chitektūrinė Kauno Rotušės 
aikštės raida, supažindinama 
su atskirais aikštės ansam
blio komponentais.

Vytautas Saulis. Nuo Atė
nų iki Maskvos (197 psl.). 
Knygoje apžvelgiama naujų
jų laikų olimpinių žaidynių 
istorija — nuo pirmųjų, įvy
kusių 1896 m. Atėnuose, iki 
pat XXII. Autorius pasakoja 
apie žymiausius sportinin
kus — olimpiadų didvyrius. 
Trumpai supažindinama su 
Lietuvos olimpinio judėjimo 
istorija, olimpiečiais.

Juozas Vercinkevičius.
Trakų rajonas ( 72 psl.). 
Gausiai nuotraukomis ilius
truotame leidinyje skaityto
jai supažindinami su istorine 
Trakų praeitimi, nūdiena, 
kultūros paminklais, vaizdin
gomis apylinkėmis.

“Šluotos” kalendorius 1981 
metams” (142 psl.). Gausiai 
karikatūromis iliustruotame 
kalendoriuje, spausdinamos 
geriausios “Šluotos” žurnalo 
jumoreskos, satyriniai eilė
raščiai, vaizdeliai. Yra sky
reliai: “Auksinės mintys”, 
“Suvalkietiški nutikimai” ir 
kt. L. Dockienė

ĮVAIRIOS 
ŽINIOS

PASAULIS PRIEŠ JAV 
KARINĘ PAGALBĄ 
CHUNTAI

Washington. — Tuo tarpu, 
kai Amerika pasirengusi su
teikti naujus milijonus dole
rių Salvadoro chuntai, pa
saulio opinija, kaip praneša 
spauda, esanti labai tam 
priešinga. Kopenhagoje po
sėdžiavo Socialistų Interna
cionalas, dalyvaujant 47-ių 
socialistų partijų atstovams, 
priėmė rezoliuciją, kviečian
čią visas valstybes susilaiky
ti nuo tiesioginės ar netiesio
ginės paramos Salvadoro 
chuntai. Ji visiškai remia 
revoliucinį judėjimą Salvado
re.

Prie tokios rezoliucijos 
priėmimo daug prisidėjo to 
Internacionalo pirmininkas, 
Fed. Vokietijos socialdemo
kratų vadas Willy Brandt.

San Jose, Kostarikoje, 29 
katalikų vyskupai ir 50 kitų 
katalikų dvasininkų iš visos 
Lotynų Amerikos išleido pa
reiškimą, kuriame smerkia 
chuntos vykdomą terorą ir 
priespaudą Salvadore ir nu
rodo, kad tiesiogiai prie to 
prisidedančios JAV.

Caracas mieste, Venezue- 
loje, esantis Lotynų Ameri
kos darbo unijų centras taip 
pat pasmerkė JAV karinę 
paramą chuntai.

POSĖDŽIAVO DARBO 
VADAI

Seattle, Wash. — Keturi 
darbo žmonių vadai čia buvo 
susitikę pasitarti dėl bendros 
veiklos, išeinant ginti darbo 
žmonių reikalų. Tokio susiti- 
mo nesą buvę per pastaruo
sius 35 metus. Posėdžiuose 
dalyvavo Arnie Weinmeis- 
ter, Teamsters Joint Council 
28 prezidentas, James Her
man, International Long
shore and Warehousemen’s 
unijos prezidentas, ir Farris 
Bryson, Association of Wes
tern Pulp and Paper Wor
kers unijos prezidentas. Jų 
vadovaujamos unijos bendrai 
atstovauja pusei milijono or
ganizuotų darbininkų Wa- 
shingtono valstijoje. Jie ap
tarė visus aktualiuosius dar
bininkų reikalus ir žygius, 
kurių jie turės imtis, ginant 
darbininkų teises.

TRUMPAI
Buenos Aires. — Grūdų 

eksportuotojai susirūpinę dėl 
to, kiek dabar iš jų grūdų 
nupirks Tarybų Sąjunga, kai 
JAV nuėmė grūdų embargo. 
Nors prez. Carteris buvo 
visus kvietęs neprekiauti su 
Tarybų Sąjunga, bet Argen
tina nepakluso. Pernai ji 
pardavė Tarybų Sąjungai 7.6 
milijonus metrinių tonų grū
dų, o tai sudaro beveik 
keturiskart tiek, kiek užpe
rėtaisiais.

Paryžius. — Europos auto
mobilių gamintojai palankiai 
sutiko žinią, kad Japonija 
susitarė su JAV sumažinti 
jos automobilių eksportą į 
JAV. Jie tikisi, kad gal ir jų 
kraštų vyriausybės privers 
Japoniją prie panašių susita
rimų.

Salt Lake City. — Apie 3 
tūkst. žmonių demonstravo 
prieš JAV numatomas MX 
raketas, kurios būtų dislo
kuotos įvairiose slėptuvėse 
Utah ir Nevados smėlynuo
se.

Tokyo. — Savo kelionei į 
Washingtoną besirengda
mas, Japonijos ministras pir
mininkas Zenko Suzuki per 
vietos TV interview pareiš
kė, kad jis kategoriškai pasi
priešinsiąs Amerikai, jei ji 
reikalaus, kad Japonija dau
giau išleistų savo kariniam 
apsiginklavimui.

Australijos naujienos
Kaip ir kitose kapitalisti

nėse šalyse — nėra links
mos. Streikas po streiko pa
ralyžuoja industriją; antra 
savaitė streikuoja orlaivių 
aptarnautojos; jos reikalauja 
didesnių algų, geresnių dar
bo sąlygų.

Čia nėra tos dienos kad 
kokia nors unija nestreikuo
tų, ar nebūtų padegimu. — 
Keršto sumetimais padega 
užsieniečių krautuves ir na
mus net dienos metu, kada 
savininkai darbe. Žydų įmo
nėse visuomet būna nupaišy
ta svastika, (nacionalistų 
darbas).

♦ * ♦

Mūsų dabartiniai šeiminin
kai “Razor Gang”, praminti 
del to, kad kasdien karpo 
kapitalą kuris paskirtas so
cialiniams reikalams. Jau 
atėmė daugiau kaip trečdalį 
kapitalo paskirto moky
kloms, ligoninėms, transpor
tui ir bedarbių pašalpoms, ir 
padidino apsiginklavimui ir 
kariuomenei. Taip pat atėmė 
bedarbių pašalpą iš jaunuo
lių, kurie palieka mokslą 
nesuėję 18 metų, nors dau
gumoj jie palieka dėl lėšų 
stokos mokslui; dalis jų netu
ri tėvų, kitų tėvai negali 
išlaikyti, nes patys bedar
biai. Jie susideda būreliais į 
neapgyventus, apleistus, na
mus, apsigyvena miškuose 
ar po tiltais. Jie vagiliauja, 
plėšikauja, prekiauja narko-

Ronald Biggs 
izijoj, kaip pa

tikais ir prostitucija.
Įsitikinę kad “crime does 

pay” kadangi 
rodomas telev
saulinis herojus.

Dalį jų sugauna, bet liku
sieji per du-tris metus, įgyja 
patyrimo, taip sakant išeina 
“gatvės universitetą 
susiburia į gr 
mų 
kolės nupaišyk 
taip važinėja 
miestą, terori 
nes.

tada 
upes, iš 'paja- 

įsigyja Motociklus, kau- 
os ant pečių ir 

iš miesto į 
zuodami žmo-

♦ ♦

)ga ir čia, pav.
vasara buvo

Ne viskas bl 
orai. Pereita 
labai graži ir špta. 3 mėnesių 
vasaros laikotarpio buvo 37 
dienos, kur teMperatūra sie
kė 37-42 Celsijaus dienos me
tu, tai rekord 
nedaug tebuv< 
labai šiltas, 
balandžio temj 
25-29 dieną, 1< 
taus nebuvo a 
Tik vakar ir 
būriai nulijo apie 10 milimet
rų. Ūkininkams nelabai ge
rai — daugeliui pritrūko pa
šaro gyvuliams.

Nuo pereito spalio mėn. 24 
veikia etninė televizijos sto
tis, rodo filmus iš įvairių 
pasaulio kraštų, labai įdomu. 
Amerikos vakąrų “kultūra” 
su John Wayne jau visiems 
nusibodo. Nežinau kas jums 
būtų įdomu, parašyčiau dau
giau. Maria Giliam

lus, tik lietaus 
o. Ruduo irgi 
Du trečdaliai 
peratūra buvo 
-18 naktį. Lie- 
pie 6 savaites.

šiandie keli

Geležinkeliečių prote stas
Washington. — Daugiau 

kaip 20 tūkst. geležinkelie
čių, atvykę iš įvairių Ameri
kos vietovių, protestavo dėl 
prez. Reagano plano nukirsti 
federalinius fondus geležin
kelių paramai. Jei jo biudže
tas būtų priimtas, darbo ne
tektų apie 22 tūkst. Amtrak 
darbininkų tuojau pat ir apie 
50 tūkst. vėliau.

Protesto dalyvių tarpe bu
vo vyrų ir moterų įvairių 
rasių, baltų, juodų ir ispanų.

Susirinkę netoli Union sto
ties esančiame parke, jie 
nužygiavo mitingui prie Ka
pitolijaus laiptų, vakarinėje 
dalyje. Jiems vadovavo ke
turiolikos unijų ir AFL-CIO 
vadai. Buvo daug kalbėtojų.

PATTENBURG, N. J.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Jadvyga Churlis
1906-1980

Esi mūsų mylima!
Esi mūsų gerbiama!
Tavęs su liūdesiu pasigendame!

Tavo vyras—-KAZIMIERAS
Tavo dukros ir visa šeima

DETROIT, MICHIGAN

LIŪDNAS DVEJŲ METŲ 
MIRTIES PRISIMINIMAS

Jonas Klimaviče
’ Mirė 1979 m. Gegužės 9 d.

Jau praėjo dveji metai kai iš gyvųjų tarpo 
atsiskyrė mano brangus ir mylimas vyras Jonas 
Klimaviče.

Jau dveji metai kai atsisveikinau su juo visiems 
laikams, bet tas skaudus įvykis mano širdyje 
pasiliks visuomet.

Lai Tau, mielasis, būna ramu ilsėtis Woodlawn 
kapinių įsienyję Detroite.

Liūdinti žmona ADELE KLIMAVIČE 
St. Petersburg, Florida



6-TAS PUSLAPIS “LAISVU” PENKTADIENIS, GEGUŽĖS (MAY) 8, 1981

IŠ “LAISVĖS” SUVAŽIAVIMO
IR 70 M. SUKAKTUVINIŲ RENGINIŲ

RAŠO STEFANIJA MASYTĖ

Svečiai iš Lietuvos “Laisvės” salės scenoje. Ploja Konsulas Ed. Juškys, A. Laurinčiu- 
kas, L Bimbienė. Gėles įteikia M. Stensler ir N. Buknienė.

Visos nuotraukos S. Narkėliūnaites

Detroit, Mich. — Šeštadie
nį, balandžio 25 d. American 
Airlines lėktuvas pakilo iš 
aptemusio Detroito ir skrido 
su viršuj debesų skaisčia 
saulute iki pat New Yorko. 
Už valandos laiko aerouoste 
štai pasitinka “Laisvės” re
dakcijos narė ir administra
torė Ievutė Mizarienė. Pa
kviesta maloniai apsistojau 
pas drg. Mizarienę, ir iki 
sekmadienio ryto gerai pa
bendravome.

“Laisvės” skaitytojai ir drau
gai stambiai “Laisvės” 70 m. 
jubiliejų sveikino, su virš 
šešiolika tūkstančių dolerių!

Į suvažiavimą Stefanija 
Masytė iš Detroito sveikini
mų atvežė sumoje $1,850.00; 
iš St. Petersburg, Floridos, 
Stasys Kuzmickas atvežė 
$1,370.00; Estelle Bogden, 
“Vilnies” direktorių tarybos 
pirmininkė, nuo čikagiečių 
įteikė $500.00. Pagal admi
nistratorės Ievos Mizarienės

Sekmadienį, balandžio 26 į 
drg. Mizarienės gražų butą 
atvyko visiems gerai žino
mas foto žurnalistas Arturas

pranešimą, sveikinimų pri
plaukė $16,353.60. Užbaigus 
suvažiavimą, laisvietės šei
mininkės Ona Babarskienė ir

Petriką su savo mamyte ve
terane veikėja Katarina Pe- 
trikiene. Nė nepajutome, 
kaip jis mus visas tris mote
ris pristatė į “Laisvės” sa
lę .. .

Apie 11 vai. ryto susirin
ko “Laisvės” šėrininkai ir 
prasidėjo “Laisvės” dalinin
kų suvažiavimas. JĮ atidarė 
“Laisvės” direktorių tarybos 
pirmininkas Povilas Venta. 
Pirmiausiai visus dalyvius 
gražiai pasveikino, priminda
mas kiek daug laisviečių yra 
palikę šį pasaulį, prašė vi
siems atsistot ir tuos garbin
guosius laisviečius pagerbt.

Suvažiavimui pirmininkau
ti išrinktas pagarsėjęs veikė
jas dainininkas Stasys Kuz
mickas iš St. Petersburg, 
Floridos, o sekretore šiuos 
žodžius rašančioji Stefanija 
Masytė iš Detroit, Mich. Į 
rezoliucijų komisiją išrink
tos: Amelia Yuskovic, K. 
Petrikienė iš New Yorko 
valstijos, taip pat kalifornie- 
tė Ksavera Karosienė. Suva
žiavime dalyvavo ne tik 
Ksaverą bet ir Juozas Karo-

Nellie Ventienė visus daly
vius pavaišino skaniais su
muštiniais ir kavute.

Pats Jubiliejus
Apie pirmą valandą po 

pietų į “Laisvės” salę pradė
jo rinktis daug vietinių lietu
vių ir svečių, paminėt “Lais
vės” 70 m. jubiliejų. Svetai
nėje gražiai nukloti stalai, 
paruošti iškilmingiems pie
tums. Virš estrados kąbo 
didelė iškaba: “70 — 1911- 
Lai Gyvuoja “LAISVĖ”. Šią 
iškabą nupiešė ir “Laisvei” 
padovanojo buvęs niujorkie
tis Robertas Feiferis, dabar 
gyvenąs Floridoj. Viename 
krašte estrados ant sienos 
kąbo buvusio redaktoriaus 
L. Pruseikos paveikslas su 
juodu rėmu; kitame šone 
buvusio redaktoriaus R. Mi- 
zaros paveikslas su juodu 
rėmu, o viduje prie estrados 
sienos, vyriausiojo “Laisvės” 
redaktoriaus Antano Bimbos 
paveikslas. Kiekvienas įėjęs 
į salę tuojaus susižavi gražiai 
išpuošta naujai išdažyta vie
tą.

sai iš San Leandro, Kalifor
nijos: Estelle Bogden iš Chi- 
cagos; Servit ir Rūta Gugai 
iš Detroit, Mich, ir būrys 
newyorkiečių. Visiems buvo 
labai gaila, kad suvažiavime 
dar nepajėgė dalyvauti 
“Laisvės” vyriausiasis redak
torius Antana Bimba. Jo 
žmona Ilsė sakė, jog jis 
tikrai dar nesijaučia.

Suvažiavime buvo daug ra
portų apie “Laisvės” stovį; 
didžiumą raportų patiekė re
dakcijos narė ir administra
torė Ieva Mizarienė. Buvo 
svarbiausia sužinot, jog

Koncertas prasidėjo antrą 
valandą po pietų. “Laisvės” 
direktorių tarybos pirminin
kas Povilas Venta dalyvius 
pasveikino ir padėkojo už 
atsilankymą į “Laisvės” 70 
metų jubiliejinį koncertą ir 
pietus, ir pristatė Aido Cho
rą ir jo vadovę Mildred 
Stensler. Prie pianino chorui 
akompanavo A. Anderson 
(Žilinskaitė), buvusi brookly- 
nietė iš Kanados. Choras 
koncertą pradėjo su solistu 
Stanley Kuzmicku, sugiedo
dami Amerikos himną. Cho
ristė ir “Laisvės” direktorių

Chicagos menininkai

tarybos sekretorė Nastutė 
Buknienė jubiliejaus proga 
perskaitė gražų sveikinimą. 
Šį kartą su aidiečiais dainavo 
ir E. Brazauskienė/ atvykusi 
iš Hartford, Connecticut.

Aidiečiai gražiai padainavo 
keletą dainelių; solistai; 
Stanley Kuzmickas, Nellie 
Ventienė ir Victor Becker 
taipgi gerai dainavo, prita
riant chorui. Po to, Povilas 
Venta perstatė redaktorę- 
administratorę Ieva Mizarie
nę, kuri vedė visą jubiliejinę- 
koncertinę programą.

Pirmiausia ji perstatė so
listą iš St. Petersburg, Flori
dos, Stanley Kuzmicką; jam 
akompanavo svečias iš Tary
bų Lietuvos Povilas Stra
vinskas. Svečias Kuzmickas 
meistriškai padainavo porą 
dainelių. Toliau pasveikino 
konsulas Edmundas Juškys, 
TSRS ambasados pirmasis 
sekretorius iš Washington©. 
Jis visus susirinkusius svei
kino Tarybų Lietuvos žmo
nių vardu, “Laisvės” perso
nalą, direktorių tarybą ir 
visus laisviečius. 70 m. jubi
liejaus proga jis linkėjof kad 
“Laisvė” gyvuotų dar 700 
metų!

Po to, programos vedėja 
perstatė “Lakštutes ir Lakš
tingalą” kurie buvo specialiai 
atvykę iš Chicagos. Šioj gru
pėj dainuoja Estelle Bogden, 
Wanda Gaidam, Anne Kristi- 
gan ir John Feiza: jų vado
vė — gabi mokytoja Valeria 
Urbikas. Pirmiausia Estelle 
Bogden,vardu “Vilnies” per
sonalo ir visų Chicagos pa
žangiųjų lietuvių, gražiai pa
sveikino. Lakštingalos ir 
Lakštingalas savo dainomis 
tikrai gyvai pasirodė; jie dai
nuoja tikrai profesionališkai, 
pergyvendami ir vaidindami. 
Užbaigus dainuojant, laisvie- 
tė Nellie Shumbris daininin
kams ir vadovei įteikė gražių 
gėlių.

Sekė trumpos bet jaudi
nančios kalbos. Pirmiausia 
kalbėjo Rudolfas Baranikas, 
“Laisvės” redakcijos bendra
darbis. Jis prisiminė buvu
siuosius “Laisvės” redakto
rius ir išreiškė didelę jiems 
garbę kad jis gali pagelbėt 
“Laisvei”, taip pat raštais 
vyriausiam redaktoriui An
tanui Bimbai, kuris dar ne- 
sveikuoja ir dar nepajėgia 
dalyvauti šiame jubiliejuje. 
Vardu ukrainų laikraščio kal
bėjo Michael Hanusiak; jis 
sveikino “Laisvę” ir linkėjo 
daug metų jai gyvuoti.

Pagaliau, programos pir
mininkė, Ieva Mizarienė 
perstatė mylimą svetį iš Ta
rybų Lietuvos Albertą Lau- 
rinčiuką, laikraščio “Tiesos” 
redaktorių ir Lietuvos TSR 
Žurnalistų Sąjungos pirmi
ninką.

Jo kalba buvo ilgesnė; jis 
sveikino su jubiliejus švente 
Lietuvos spaudos darbuotojų

vardu ir sakė, kad šia proga 
mums atvežė simbolinę gin
tarinę meilę ir grožio gėlę. 
Per Ievą Mizarienę įteikė 
laisviečiams bronzinį medalį: 
vienoje pusėje išlieti žodžiai: 

i “Laisvė — Lithuanian Week
ly, 70 — 1981”; kitame rašo: 
“Mylėk Lietuvi, Tą Brangią 
Žemę — Maironis”. Per Po
vilą Ventą įteikė ir išaustą 
plačią juostą su žodžiais: 
“Sveikiname Su “Laisvės” 
70-mečiu”. Šią juostą Venta 
pakabino apačioj Antano 
Bimbos paveikslo prie estra
dos sienos. Vėliau Albertas 
Laurinčiukas perstatė savo 
draugus-artistus iš Tarybi
nės Lietuvos: Aušrą Stasiū
naitę, Vilniaus Valstybinio 
Akademinio Operos ir Baleto 
Teatro solistę, tarptautinių 
konkursų laureatę; Raimun
dą Katilių, smuikininką, 
tarptautinių konkursų lau
reatą; ir Povilą Stravinską,' 
pianistą, Vilniaus Filharmo
nijos solistą.

Solo dainavo Aušra Stasiū
naitė, o jai akompanavo Rai
mundas Katilius smuiką ir 
Povilas Stravinskas pianu.

Raimundas Katilius solo 
grojo smuiku ir Povilas Stra
vinskas skambino pianu. Tik
renybėje, nėra tinkamų žo
džių išreikšt jų gabumų ir 
profesionališko gražumo, ku
rie mus palinksmino tikrai 
aukštos rūšies muzikališku 
koncertu. Svetainės dalyviai 
nenorėjo jų nuo estrados 
paleist. Ilgai plojo ir sustoję 
šaukė “valio”. Jie turėjo ke
lis kartus grįžti į sceną.

Jiems užbaigus Nastutė 
Buknienė ir Mildred Stensler 
jiems įteikė gražių gėlių.

Albertas Laurinčiukas įteikia 
dovanas iš Lietuvos.

k.

“LAISVĖS” BENDROVĖS DIREKTORIŲ 
ruošiamos

Ekskursijos i Tarybų Lietuvą
T

grįš rugpjūčio 29
10 dienų. Pirmoji

Šiais mūsų laikraščio 70 m. jubiliejiniais metais 
ruošiame dvi ekskursijas į Tarybų Lietuvą.

Pirmoji išvyks birželio 22 d., grįš liepos 8 d.
Antroji išvyks rugpjūčio 12 d.,
Abi grupės Lietuvoje išbus po

vyks per Helsinkį ir Maskvą, grįš taip pat tuo 
pačiu keliu. Antroji grįš per Leningradą.

Kaina iš New Yorko birželio 22 d. grupei $1,410. 
Rugpjūčio 12 d. grupei $1,465.

Prašome visų, norinčių vykti, greit užsakyti 
vietas, prisiunčiant užstato $100.

Visais reikalais kreipkitės į
“LAISVES” ADMINISTRACIJĄ 

102-02 Liberty Avė., Ozone Park. N. Y. 11417
,v.......—.................... ................... „ ... ---------------

BRIEFS

i

Conrad Kamorowski
Šiame jubiliejuje-koncerte 

dalyvavo atstovai laikraščių: 
rusų, vengrų, ukrainų, estų 
ir Daily World. Pabaigus 
koncertui pirmininkė Miza
rienė perstatė Conrad Kamo
rowski iš tDaily World. Jis 
gyrė lietuvius, kad jie suge
bėjo išlaikyt laikraštį “Lais
vę” per tiek daug metų ir 
gyrė visus lietuvius, sakyda-
mas, kad lietuviai daug prisi
dėjo padaryti šią šalį tokia 
kokia ji dabar yra, ir linkėjo 
“Laisvei” gyvuot dar daug 
metų.

Po jo kalbos buvo persta
tytas Sigitas Krivickas, žur
nalistas prie Suvienytų Naci
jų (Suvienytų Tautų). Jis 
taipgi visus pasveikino varde 
22 žurnalistų, kurie dirba 
prie United Nations (Suviė^ 
nytųjų Nacijų). Po jo prane-* 
Šimų pirmininkė Mizarienė 
programą užbaigė.

Ant stalų pasirodė buteliai 
vaišių. Juos nešiojo Bill Ma
lin, Povilas Venta ir Arturas 
Petriką. Apie 4:30 vai. po 
pietų ant stalų pasirodė pui
kūs, skanūs pietūs, paruošti 
Jono Belecko priežiūroje.

Baigiant, vėl Povilas Ven
ta, “Laisvės” direktorių ta
rybos pirmininkas, pasirodė 
estradoj ir perstatė kalbėto
jus: Ksaverą Karosienę iš 
Kalifornijos; vieną atstovę iš 
laikraščio “Rusky Golos”, es
tų laikraščio redaktorių ir 
laisvietį Joną Jušką, kuris 
daug dirbo praeityje “Lais
vės” gerovei ir pažangiose 
organizacijose. Nelaimei, jis 
jau visai nebemato,bet visuo
met dalyvauja su pažangiai
siais. Jo geras sūnus, dr. 
Henry Juška jį visuomet 
atveža į parengimus ir su juo 
dalyvauja, kai kada perskai
to ir jo poeziją.

Tai taip vyko “Laisvės” 70 
metų jubiliejus.

Kaip minėjau, “Laisvė” su
silaukė didelės finansinės pa
ramos, patyrė turinti daug 
garbingų svečių, daug svečių 
iš kitų miestų ir dar daugiau 
linkėjimų. Pasiskolinant kon
sulo Edmundo Juškio žo
džius: linkime “Laisvei” gy- 
vuot dar septynis šimtus 
metų!

EMPIRE STATE 
DANGORĖŽIUI 50 M.

New York. — “Happy 
birthday” Empire State pa
statui. Jam kaip tik balan
džio pabaigoje suėjo penkias
dešimt metų. Dabar prasidės 
jubiliejinės iškilmės. Savo 
aukštumu jis tada buvo pats 
garsiausias pasaulyje, bet 
dabar jau tik vienas tarp 
dešimties aukščiausių pasta
tų Amerikoje. Jo oficialus 
aukštis yra 1250 pėdų. Jį jau 
pralenkė Sears Tower Chica- 
goje, 1454 pėdų aukščio, ir 
New Yorko World Trade 
Center, 1369 pėdų aukščio. 
Po Empire State pastato — 
sekantis yra Standard Oil 
Bldg. Chicagoje.

NAUJA PORTORIKIEClŲ 
ORGANIZACIJA

New York. — Pietiniame 
Bronxe įvyko tautinė porto- 
rikiečių konvencija, kurioje 
dalyvavo apie 500 delegatų iš 
New Jersey, Massachusetts, 
Connecticut, Pennsylvanijos, 
Ohio, Virginia, Michigano, 
Maryland ir New Yorko val
stijų.

Konvencijoje aptarta eko
nominė šioje šalyje gyvenan
čių portorikiečių padėtis ir 
nutarta įkurti organizaciją, 
kuri vadinsis “National Con
gress for Puerto Rican 
Rights”. Ji rūpinsis ir kovos 
už pašalinimą diskriminacijos 
prieš portorikiečius.

Dar viena proga išgirsti Lietuvos artistus
Sekmadienį, gegužės 10 d., Tarybų Lietuvos artistai 

koncertuos Rusų Cerniševskio klube, 189—2nd Ave., New 
Yorke. Pradžia 2 vai. po pietų.

Programą atliks:
Aušra Stasiūnaitė, Vilniaus Valstybinio Akademinio 

Operos ir Baleto Teatro solistė, tarptautinių konkursų 
laureatė—

Raimundas Katilius, smuikininkas, tarptautinių konkur
sų laureatas—

Povilas Stravinskas, pianistas, Vilniaus Filharmonijos 
solistas.

Past Saturday 4 o’clock in 
the afternoon was on TV in 
New York exhibition by the 
U. S. S. R. Olympic gold 
medal-winning gymnastics 
team (from London, Eng
land). It was really some
thing to see.

* * ♦

They say for the first time 
since the census began meas
uring the economic status of 
older people, the growing 
segment of the population at 
least 65 years old is getting 
poorer rather than richer.

The House Select Commit
tee on Aging issued a report 
citing “an ominous trend” 
toward an increasing percen
tage of older people recei
ving total income below the 
official poverty line, which is 
now just under $5,700 a year 
for a two-person household.

* * ♦

After nearly dying out, 
the KKK is back in force 
today, preaching the gospel 
of hatred and violence across 
the country.

* * *

At the invitation of the 
Federation of Cuban Wom
en, Anniversary Tours is 
offering a series of one-week 
group study tours focusing 
on the achievements of Cu
ban women.

Organizations may send 
groups of twelve or more on 
any date convenient to their 
members. The 8-day, 7-night 
tours originate in Miami. 
They include all expenses: 
round-trip airfare from Mia
mi to Havana, all meals, 
hotel accommodations, ex
tensive sightseeing, visits to 
social institutions and enter
tainment. The cost is $625 
economy and $710 deluxe,

per person. The 13th partici
pant goes free.

♦ ♦ ♦
Amer 

having 
ethnic groups — and we are 
richer pot poorer, for that 
variety
diversity which 
sent.

ica is fortunate in 
a great variety of

and for

♦ ♦

In the Soviet

the cultural 
they repre-

In the Soviet Union wor
kers’ democracy is in action. 
The letters that appeared in 
Pravda, the central national 
newspaper, came from all 
over.

A teacher in Tbilisi, the 
capital of the Soviet Repub
lic of G 
asked t 
faster in the new residential 
areas o 
children 
in doub 
of them

An employee of the North- 
Ossetia
Tavasief, wrote that in or
der to 
work, it 
all national parks and nature 
preserves of the Soviet 
Union under one system of 
administration.

An oil extractor from the 
Tumen Region asked that 
the quality of the machinery 
used fot oil extraction be 
improves 
year per 
chinery 
repaired 
won’t hųve to be interrup
ted.

Soviet 
an important role in determi
ning how their country will 
grow du 
how thei 
Those i 
within iheir control, and 
they are jreal.

eorgia, for example, 
nat schools be built

f the city so that 
won’t have to study 
e sessions, as some 
now do.

nature preserve, R.

better coordinate 
is high time to unite

1 in the next five- 
iod, so that the ma- 
won’t have to be 
as often and work

people have played

fring the 1980s and 
r lives will improve. 
Improvements are

Ilse

The citizens of the Soviet Union control of their destinies




