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NO. 8 75-IEJI METAI

KRISLAI
Musų šventė čia...
...ir šventė Vilniuje
“Mes viena šeima’’

Mūsų laikraščio gyvenime: ba
landžio 20 buvo istorinė diena, mes 
iškilmingai atšventėme “Laisvės” 
75-erių metų jubiliejų. Neperdėsi
me pasakę, kad jubiliejinis minėji
mas buvo entuziastiškas. Taip pat 
pripažinkime, kad mes to net nesiti
kėjome: mūsų skaičiui ir jėgoms vis 
mažėjant, daug kas baiminosi, kad 
paminėjime viešpataus kaip ir pa
baigtuvių atmosfera. Bet taip nebu
vo. Buvo pilnutėlė “Laisvės” salė, 
išreikštas kalbėtojų ir publikos vil- 
tingumas, ypatingai turiningas šil
tumas ir optimizmas. Prie atmosfe
ros, visi prisidėjo, o tas ir bylojo, 
kad mes dar vis tebežengiame pir
myn!

Paminėjimas bus plačiau aprašy
tas, kitose skiltyse lygiai, kaip pa
minėjimas bus aprašytas kuris ruo
šiamas Vilniuje.

• ♦ *
Kai kuriuose New Yorko kioskuo

se dabar pardavinėjama “Pravda”. 
Bet tai ne originali “Pravda” rusų 
kalboje (nors ir tą čia galima gauti), 
o “Pravdos” anglų kalbos versija. 
Ta versija iš pirmo žvilgsnio labai 
panaši į originialią: panašus šriftas, 
laikraščio pavadinimo raidės taip 
stilizuotos, kad lotyniškos raidės 
primena rusiškąsias.

Laikraštis, kaip prie vieno kiosko 
pastebėjau, perkamas dideliu susi
domėjimu. Kai kurie iškarto net 
mano, kad tai ne autentiška “Prav
da”, o kokių nors “štukorių” 
atspausdinta versija. Bet kai jie įsi- 
tinkina, kad tai tikroji “Pravda”, jie 
dar labiau susidomi ir perka, nors 
vienas numeris kainuoja net du do
lerius. ♦ * *

Grįžtant prie mūsų jubiliejaus: - 
mūsų jubiliejinis numeris išėjo be
veik trigubai padidintas, būtent, 16 
puslapių. Bet tai nebuvo noro “pasi
rodyti rezultatas, nors mes didžiuo
jamės, kad tokį numerį pajėgėme 
.išleisti: jubiliejinio numerio pavida
lą nulėmė turinys, susikauptoji 
medžiaga. Mūsų bendradarbiai šio
je šalyje ir Lietuvoje rimtai istoriš
kai nagrinėjo praeitį, redakcija gili
nosi į praeities šaltinius (kaip Kapo
čiaus ir Karosienės knygų ištrau
kas); mes ieškojome medžiagos 
archyvuose, atsiminimuose, žmonių 
atmintyse... Mums atrodo, kad 
“Laisvės” jubiliejinis numeris tikrai 
nušviečia praeities tikrovę. Šiame 
ir sekančiuose numeriuose dar rasi
te raštų, kurie temą papildo. Kaip 
mes praeitame numeryje rašėme, 
“Mes tęsiame prieš 75 metus pradė
tąją kelionę.” ♦ ♦ ♦

Nereikia nė sakyti, kad visi lais- 
viečiai dėkingi svečiams iš Lietu
vos, kurie dalyvavo jubiliejaus pa
minėjime: “Tiesos” redaktoriui A. 
Laurinčiukui, konsului V. Sakalaus
kui, žurnalistui V. Kavaliauskui ir 
atsilankusiems menininkams V. No
reikai, L. Bartusevičiūtei, N. Amb
razaitytei ir J. Katakinui.

Kaip savo kalboje Nastė Buknie- 
nė pasakė (svečiams iš Lietuvos) 
“Be jūsų mūsų šventė būtų nepilna, 
su jumis mes esame viena šeima.” 
Solistai Noreika ir Ambrazaitytė ir 
baleto šokėjai Katakinas ir Bartuse
vičiūtė sujiaudies dainomis ir “Pa
langos Juzės” baletiniu inscenizavi
mu prie šventės dvasios puikiai pri
sitaikė. Niekad kukli “Laisvės” sa
lė, šventadieniškai išpuošta, taip 
negaudėjo, kaip per šį minėjimą, 
kuomet Noreikos vadovaujama 
publika užtraukė “Atlėk sakalėli į 
žalią girelę...” Koks vaizdas, žiūrint 
į žilagalvius mūsų draugus ir drau
ges, palikusius Lietuvą bent prieš 
pusšimtį metų, ir girdint juos dai
nuojančius su atnaujintu jaunatviš
ku entuziazmu “Nė kitas mergeles 
mylėti pradėjo!.”♦ ♦ ♦

Atrodo, kad masinis dainavimas 
labai prisideda prie renginių geros 
dvasios. Šiuo kartu publika taipgi

PASAULIS PASMERKĖ JAV KARINĘ AKCIJĄ Vokietijos Vieningosios Socialistų 
partijos Xl-asis suvažiavimas

Vienas iš daugelio vaizdų, kai Amerikos jaunimas protestavo prieš karinę akciją 
Libijoje. Čia Oberlin kolegijos, Ohio valstijoje, studentas, protesto demonstracijos 
dalyvis, šiltai sutinka automobilisto gestą, kai tasai, pravažiuodamas pro 
demonstruojančiuosius, pritarimo ženklan paleido savo automobilio signalą. Plakate 
įrašyta: “Signalizuok, jei esi prieš Libijos bombardavimą”.

Jungtinės Tautos. — Kelias 
dienas posėdžiavusi, Saugumo Ta
ryba negalėjo priimti rezoliucijos, 
pasmerkiančios JAV karinę akciją 
prieš Libiją, nes nuolatiniai nariai — 
JAV, D. Britanija ir Prancūzija 
panaudojo savo veto teisę tai 
rezoliucijai numarinti. Prie šių 
trijų prisijungė ir Australija bei 
Danija. Tačiau devyni Saugumo 
Tarybos nariai balsavo už rezoliuci
ją — jų tarpe buvo penki tos 
rezoliucijos pasiūlytojai — Kongo, 
Ghana, Madagaskaras, Trinidad ir 
Tobago ir Jungt. Arabų Emiratas, 
prie jų prisijungus Bulgarijai, 
Kinijai, Tarybų Sąjungai ir Tailan
du!. Venezuela balsavime susilaikė.

Nepaisant to, kad rezoliucija

Susitinka TSRS ir JAV karo veteranai

Iš JAV ir TSRS karo veteranų susitikimo: Ralph Cadwaller, dešinėje, rodo 
nuotrauką iš abiejų armijų susitikimo prie Elbės Tarybų Sąjungos karo 
veteranui Aleksiejui Horlinskiui. Jiedu abudu dalyvavo tame istoriniame 
armijų susitikime 1945 m.

Cleveland, Ohio. — Amerikos 
karo veteranų kvietimu JAV 
lankosi Tarybų Sąjungos karo 
veteranų aštuonių asmenų delegaci
ja. Čia prasidėjo jų kelionė. 
Pradžioje buvo padėtas vainikas 
prie paminklo žuvusięms II Pas. 
karo metu, po to įvyko susitikimas 
su miesto valdžios nariais, aplanky
tos mokyklos, miesto įžymybės.

Tarybinė delegacija daugiausia 
laiko praleidžia su JAV karo 
veteranais, kartu dalyvavusiais

įsitraukė, kuomet M. Stenslerienės 
vadovaujami kartu su “Aido” cho- 
riečiais giedojo Amerikos civilinių 
teisių kovų himną “We Shall Over
come”. Pažymėtina, kad ir Stensle
rienės energija ir entuziazmas šiuo 
kartu, kaip visuomet, daug prisidė
jo prie minėjimo didelio pasisekimo.

B. 

nepraėjo, kaip sakoma, tik dėl 
techniškų kliūčių, kalbėjusieji dele
gatai pasmerkė JAV karinę akciją 
prieš Libiją, kai tuo tarpu Amerikos 
atstovas aiškino, kad ši akcija buvo 
“savigynos aktas”. Esą Libija 
vykdo teroristinius aktus visame 
pasaulyje, o paskutinis toks aktas: 
Berlyne padėti sprogmenys nakti
niame klube, kuriame lankosi 
amerikiečiai kariai ir kur sprogimo 
metu žuvo du asmenys ir buvo apie 
šimtą sužeistų. Jis taip pat aiškino, 
kad Libija nepaisė taikingų JAV 
priemonių sustabdyti savo teroris
tinei veiklai, tad ir buvo išbombar- 
duotos tos vietos, kur tie teroristi
niai veiksmai planuojami.

kaip žinia, naktį iš balandžio 14 į 

abiejų armijų karių susitikime prie 
Elbės 1945 m., kai buvo baigiamas 
triuškinti Tretysis Reichas. Šiemet 
minima 41-oji to susitikimo sukak
tis.

Tokyo. — Grupė japonų, kurių 
giminės tapo praėjusių metų 
rugpjūčio mėnesį įvykusios didžiau
sios katastrofos civilinės aviacijos 
istorijoje aukomis, kelia teismo bylą 
Nakasonės vyriausybei, Amerikos 
lėktuvų gamybos korporacijai 
“Boing” ir aviacijos kompanijai 
Džal. Laineriui “Boing-747” nukri
tus į pietvakarius nuo Tokyo, tada 
žuvo 520 žmonių. Nustatyta, kad 
sudužęs Amerikoje pagamintas 
lėktuvas turėjo didelių konstrukci
jos trūkumų, į kuriuos vietinė 
valdžia ir Japonijos aviacijos 
kompanijos Džal administracija 
ilgai žiūrėjo pro pirštus.

15 dieną JAV šeštojo laivyno denio 
aviacija, taip pat lėktuvai, bazuoja- 
mi D. Britanijoje, užpuolė iš oro 
Libiją ir smogė daugelį kruopščiai 
suplanuotų smūgių Tripolio ir 
Bengazio miestams, įskaitant jų 
gyvenamuosius rajonus. Padaryta 
žmonių aukų ir materialinės žalos.

\ bąug gyventojų liko be pastogės.
Bombardavimo metu žuvo Libijos 

vado pik. Qadaffi pusantrų metų 
adoptuota dukra ir sužeisti du jo

■ sūnūs. Akcijos metu, kaip JAV 
šaltiniai skelbė, numuštas vienas

| lėktuvas, bet kiti šaltiniai — jų 
tarpe Libija ir Tarybų Sąjunga 
tvirtino, kad numušti penki lėktu
vai. Vieno lėktuvo griaučiai buvo 
Tripoli mieste rodomi užsienio 
spaudos korespondentams.

Prie Jungtinių Tautų delegatų 
pasisakymo, smerkiančio šią JAV 
akciją, prisidėjo ir jų gen. 
sekretorius Javier Perez de Cuellar 
bei gausybė balsų iš viso pasaulio. 
Speciali delegacija buvo atvykusi iš 
neprisijungusių šalių, kurių gretose 
yra 101 valstybė. Protestavo 50 
valstybių atstovaujanti Afrikos 
Vienybės Organizacija, 21 narį 
turinti Arabų Sąjunga, aštuonis 
narius turinti Varšuvos Sutarties
Organizacija. Iš dvylikos narių 
turinčios Europos Bendrosios Rin
kos narių ir NATO bloko šešiolikos 
narių, neprotestavo tik D. Britanija’ 
ir Kanada. Protestavo taip pat 260 
milijonų atstovaujanti Pasaulio; 
Darbo Unijų Federacija. Lotynų 
Amerikoje taip pat griežtai pasisa
kyta prieš JAV akciją. Pareiškimai 
bei protestai įvyko Panamoje, 
Čilėje, Brazilijoje, Kuboje, Meksi
koje, Peru, Bolivijoje, Nikaragvoje 
ir kitur.

Kubiečiai šią JAV akciją lygino su

Buvusieji Jungtinių Tautų delegatų restorano ir kitų JT būstinėje veikusių 
valgyklų tarnautojai piketuoja šią tarptautinę organizaciją ir jai maistą 
tiekiančią Restaurant Associates kompaniją.

Berlynas. — Balandžio viduryje 
čia įvyko Vokietijos vieningosios 
socialistų partijos suvažiavimas, 
kuriame ataskaitinį pranešimą pa
darė Vokietijos Demokratinės Res
publikos vadovas Erichas Honeke- 
ris. Jis pateikė direktyvas dėl 
respublikos liaudies ūkio vystymo 
plano 1986-1990 metams.

Suvažiavime dalyvavo nemažai 
atstovų iš kitų šalių, delegacijos iš 
komunistų ir darbininkų partijų, 
nacionalinio išsivadąvimo judėjimų. 
Tarybų Sąjungos delegacijai vado
vavo TSKP Centro Komiteto 
generalinis sekretorius Michailas 
Gorbačiovas ir pasakė pagrindinę 
kalbą.

Jis pareiškė, kad Vokietijos 
Demokratinės Respublikos vadovo 
Honekerio pranešimas rodo, jog 
socializmas vokiečių žemėje tvirtai 
žengia į priekį. Jis nurodė, kad 
vokiečių sumanymai yra plataus 
masto, realūs, nes pagrįsti svariais 
rezultatais, pasiektais per visą 
respublikos gyvavimo istoriją. Pas
tarųjų metų intensyvūs metodai 
leido vystyti liaudies ūkį stabiliais 
tempais.

Geru žodžiu Gorbačiovas prisimi
nė ir vokiečių pasiektąją patirtį, 
sukauptą jungiant mokslą ir 
gamybą, racionaliai naudojant ma
terialinius ir darbo išteklius, plačiai 
diegiant mokslinės-techninės pa
žangos laimėjimus.

Taip atrodė pastatas, kuriame buvo Prancūzijos ambasada, po JAV 
bombardavimo Tripoli mieste. Prancūzija, kaip žinia, nesutiko duoti leidimo 
JAV lėktuvams naudotis jos terirorine erdve šiai karinei akcijai prieš 
Libiją. Dėl to Amerikoje kilo prieš Prancūziją nedraugingu balsų.

prieš 25-erius metus įvykdytuoju 
užpuolimu prieš nepavykusią inva
ziją Bay of Pigs.

Visiškai teisingai amerikiečių 
spauda rašė, kad Jungtinėse 
Tautose ir viso pasaulio akyse 
Jungtinės Amerikos Valstijos sto
vėjo pačios vienos, vien su pora 
gynėjų.-Pačioje Amerikoje taip pat 
buvo protestų dėl tų karinių 
veiksmų. Prieš juos pasisakė visa 
eilė Kongreso narių ir žinomų 
asmenybių.

Gorbačiovas papasakojo apie 
, neseniai įvykusį TSRS Komunistų 

partijos suvažiavimą ir jo nutari
mus, palietė socialistinių Šalių 
tarpusavio bendravimo reikalus ir 
tarptautinę politiką. Jis ypač 
pasisakė už taiką ir nusiginklavimą, 
ir kaltino JAV, kad jos nerodo noro 
to paties siekti. Jis nurodė du 
grėsmingus branduolinius sprogdi
nimus Nevadoje ir karinę akciją 
prieš Libiją. Visa tai tegali tik 
pabloginti tarptautinę padėtį.

Suvažiavimo dalyviai padėjo vai
nikus prie paminklo Tarybiniam 
kariui išvaduotojui Berlyno Trepto- 
vo parke. Tarybų Sąjungos delega
cijos vardu vainiką padėjo gen. 
sekretorius Gorbačiovas. Jis taip 
pat vėliau padėjo vainiką ir 
Vokietijos revoliucinio judėjimo 
kovotojų memorialinėse kapinėse 
Friedrichstrasse rajone. Tų kapinių 
centre iškilęs obeliskas iš porfiruoto 
akmens, kuriame įkalti žodžiai: 
“Mirusieji įspėja mus (Die Toten 
mahnen uns)”. Aplink obeliską — 
marmurinės antkapinės plokštės, 
ant kurių įrašyti Vokietijos darbi
ninkų judėjimo vadų vardai. Jų 
tarpe: Karl Liebknecht, Roza 
Luksenburg, Ernest Telman, Wil
helm Pieck, Ottd^Grotewohl, 
Walter Ulbricht ir kt. Tylos minute 
buvo pagerbtas komunistinio'judė
jimo veikėjų atminimas.

PIKETAI PRIE 
JUNGTINIU TAUTU

New York. — Visokių čia piketų 
būna, bet aikštelėje skersai gatvę 
nuo Jungtinių Tautų daugiausia 
piketuojama protestuojant prieš 
kurios nors šiai tarptautinei 
organizacijai priklausančios valsty
bės politiką. Sis gi piketas yra 
nukreiptas prieš šiai organizacijai 
maistą tiekiančios Restaurant Asso
ciates diskriminacinę samdymo 
tvarką. i

Kovo 27 d. iš darbo čia buvo 
atleista daugiau kaip 200 ilgamečių 
tarnautojų, dirbančių valgyklose 
beveik nuo pat JT pradžios. Jų 
vieton naujoji kompanija pasamdė 
kitus, jaunesnius, ir moka jiems 
žymiai mažesnius atlyginimus.

Senieji darbininkai, netekę darbo 
ir protestuodami prieš tokią Res
taurant Associates ir Jungtinių 
Tautų administracijos taktiką, da
bar kasdien piketuoja Jungtines 
Tautas, reikalaudami teisybės. Jie 
ragina JT tarnautojus nesinaudoti 
valgyklų patarnavimais ir rašyti 
laiškus JT gen. sekretoriui ir ki
toms kompetentingoms įstaigoms. 
Anksčiau, kai naujos kompanijos 
perimdavo maisto tiekimą, visados 
buvo laikomasi susitarimo, kad bus 
palikti buvusieji tarnautojai.
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• • ’.iGiė t uščioje aplinkoje, ji netapo kokiu nors atradimu lietuvių 
; gos ir apskritai kultūros istorijoje. Ji tęsė tas demokratines 

as. kurios prasidėjo JAV dar praeitą šimtmetį. Todėl, minė- 
75 mėtį, galime pratęsti jos istoriją, iki tos demokartinės

u kurias maitino darbininkiška, net socialistinė mintis. Sian- 
•asti ir didžiuotis, jog “Laisvė” su “Vilnimi” liko vieninteliai

.nova: .JAV lietuvių spaudoje.
s -ado tada, kai lietuvių išeivijoje buvo jau susiformavusios 

' proletarinės spaudos, propaguojančios revoliucinio so- 
. . radicijos. Iš to meto spaudos, tęsiančios šias šiemetines 

;-<■> “Laisvė”, kuri tuo pačiu yra jų garbingiausia mohikane.
ukaktis daugiau, negu tie 75-eri metai, ji primena tolimas

. . ačio ištakas. Su “Laisvas” paminėjimu pagerbiame ir dau- 
. ' . -tuvių laikraščių bei žurnalų atminimą, suteikdami šiandie-

■ žymiai didesnę istorinę prasmę. Niekas kitas be “Laisvės” 
. 'or iškai teisėtai priminti daugelį išeivijos leidinių, kurie 

;ii įvykių svarba mūsų tautos gyvenimo laikotarpį ir kurie 
pažangios išeivijos kartas.
"^aisvė”, Amerikoje ėjo “socialistines nuotaikas skleidžian- 

v- (tuvis”, o Škotijoje - “Rankpelnis”. Jų leidėjai ir skaitytojai
»s laikus, kai gimė išeiviška spauda, kurioje buvo skleidžia-

- d-jos, kovota prieš pagrindinius darbininkų socialinio ir po- 
:r.o priešus - reakcinius klerikalus, keliamas antikapitalisti- 

uu.immius. ;
g širmasis JAV lietuvių laikraštis “Gazieta lietuviška” ėjo 

po to pasirodė “Unija”. Tad mūsų spaudos lopšys buvo
■ .-air savo garbingiausią sukaktį mini ir “Laisvė”.

mot ais New Yorke ir Shenandoa, Pa. ėjo “Lietuviškas bal- 
.'.tgiu/o J Šliūpas. Aptardamas JAV lietuvių darbininkiškosios

., it. Mizara šį laikraštį laiko šios spaudos pradininku. Iš tik- 
k? is balsas” ne tik kovojo su klerikalizmu, skleidė laisvama

nė pagal to laiko galimybes socialinės teisybės klausimus, po- 
.iz/no ir darbininkų išsivadavimo idėjas. Tad mes kaip tik da

s' unrie spaudos, kuriai šiandien JAV teatstovaja “Laisvė” su 
šimtmetį.

L Kasis balsas” turbūt apskritai vertas didesnio dėmesio lietuvių 
r ypač tautinės kultūros istorijoje.'

m iros istorijoje tradiciškai įprasta greta minėti du pagrindi- 
uosius nacionalinio išsivadavimo leidinius — “Aušrą” ir “Varpą”, 
s ■ daktorius - J. Basanavičių ir V. Kudirką. Prisiminkime datas, 
įsirėdė Aušra”, kuri ėjo iki 1886 m. “Varpas” pradėtas leisti 1889

• >O juk 1885-1889 m.m. lietuvių rašytojai, publicistai, kultū- 
ebuvo likę be savo spaudos: kaip tik tada ėjo “Lietuviškasis bal- 
dagavo buvęs “Aušros” redaktorius J. Šliūpas. “Aušroje” pradėjo 
"c-iauti V. Kudirka, J. Mačys-Kėkštas, J. Andziulaitis-Kalnėnas ir 
{ratiniai to meto lietuvių literatūros atstovai. Jie bendradarbiavo 
i Akajame balse”, ir “Varpe”. Dar “Aušroje” J. Mačys-Kėkštas 

ropaguoti materialistinį požiūrį į literatūrinę kūrybą, kelti demo- 
ir realistinius literatūros ugdymo uždavinius, o “Lietuviškasis bal
ių •; ts” šiuos uždavinius laikė pagrindiniais.
♦rys leidiniai spausdino lietuvių grožinę literatūrą. Vadinas, tarpo

• nuosekli grandis. Juk ir “Lietuviškasis balsas” spausdinamas 
i- ir Tilžės “Aušra” su “Varpu” buvo skirti Lietuvos žmonių

Ūgiai taip pat slaptai pasiekdavo kraštą. Tačiau matyt dar bur- 
T r iturinėje tradicijoje šis J. Šliūpo laikraštis įvairiais motyvais 

mas iš šios grandies, net užmirštamas. Ar ne dėl to, kad jau 
•L.iizmo idėjas, kad buvo aštriai antiklerikališkas?
is užimtu savo natūralią vietą XIX a. devintojo dešimtmečio spau- 
;oje Aušra", “Lietuviškasis balsas”, “Varpas”), ar nebūtų dar 
usn: s demokratinės lietuvių spaudos tradicijos, išugdytos JAV, 
limenamos kaip tik minint “Laisvės” sukaktį?
tėviškojo balso” dar XIX a. buvo laikraščių, mėginusių reikšti 
Aku interesus, populiarinti materializmą ir socilizmo idėjas. Ma- 

; a< -auiežiurą išeivių socialistiniam auklėjimui propagavo to pa-
Apšvieta” ir “Nauja gadynė”, kur buvo socialistinio turinio

'.mizuotai socialistinei lietuvių veiklai, pasirodė “Pennsylva- 
ts’ (1896). Socialistų idėjų tribūna buvo tapusi vienu metu ir 
/ininkų”, kai ją redagavo J. Andziulaitis, J. Mačys-Kėkštas, 
J Baltrušaitis.

sekliausias ir tvirčiausias revolicinės socialistų organizaci
jos laikraštis buvo “Kova”, kuris ir idėjiškai paruošė JAV lietuvių darbinin 
kų organizu 
eiti 1905 
jungos o 
mark sis t 
Kapsuko 
redakto 
įtaka, j<

nine vei 
kaktį, rn 
pavelde; 
listai ne 
pasirink

Daug(
tūrine veik 
Tauras sus 
torium, “K 
toriai A i 
atiteko Chi 
šė “Kovoje

•tą posūki į pažangiausią, komunistinį, kelią. “Kova”, pradėjusi 
gegužės mėn., tapo netrukus įsikūrusios Lietuvių socialistų są
ri u, lemiamais jos veiklos laikotarpiais ugdžiusių revoliucinę 
niniečių liniją. Didelės reikšmės turėjo laikraščio autoritetui V. 
has redakcijoje (1916 birželis — 1917 balandis). Jis ėjo antrojo

-aus pareigas (pirmuoju buvo K. Vidikas-Tauras), tačiau-jp idėjinė 
asmeninis autoritetas, be abejo, buvo lemiami.

nuojamas “Kovos” indėlis į lietuvių revoliucinę politiką ir visubme- 
k.ą, ; proletarinę kultūrą, ypač literatūrą. Minėdami “Laisvės” su

mų pat pasidžiaugiame, jog būtent mūsų laikraštis pirmiausia 
Kovos“ palikimą, pratęsia jos darbą: revoliuciniai lietuvių socia- 
: savo organo (“Kova” reakciją uždarė 1917 m. gruodyje), juo 
jaisve”.
‘Laisvės”
ą “Kovoje
j jo be
)voie
imba

ir vėliau - “Vilnies” bendradarbių pradėjo savo litera- 
”. Ilgametis šio laikraščio redaktorius K. Vidikas-V.

veik visą savo gyvenimą su “Laisve”, buvo jos vyr. redak- 
bendradarbiavo busimieji “Laisvės” vyriausieji redak- 

R. Mizara, V. Paukštys, L. Prūseika. “Kovos” spaustuvė 
Vilniai”, kurios vyr. redaktorius V. Andruolis taip pat ra-

, mėgino ten dirbti.
Galima įsivaizduoti, koks stiprus buvo užsienio lietuvių revoliucinis judė- 

kai pasirodė “Laisvė”. Didelį autoritetą turėjo Bostono “Kelei-ji m as tadž
vis”, pradėtas leisti 1905 m.

Škotijoje 1907 m. spalio 30 d. pasirodė “Rankpelnis”. Tad 1911 m. jau ėjo 
trys d*

1914 n 
vių dienra

•bininkų socialistiniai laikraščiai. Philadelphia, Bostonas, Belskil. 
gimė Bostone, bet tapo reikalinga New Yorkui. Ir to neužteko:

Chicūgoje gimė “Naujienos”, kurios netrukus tapo pirmuoju lietu-

“LAISVĖ”

Kas ką rašo ir sako
TARSI ĮERZINTAS SlRSYNAS

Tarsi įerzintas širšynas, subruzdo 
lietuviškai kalbantys karinių nusi
kaltėlių advokatai bei rėmėjai, 
gyvenantys svečiose šalyse. Reak
cingosios lietuvių išeivijos spaudoje 
nuolat gausėja straipsnių, kurių 
autoriai — kas graudendami, o kas 
ir plūsdamiesi — ragina Amerikos 
justiciją palikti nacių parankinius 
“dievo teismui”, o kitaip kalbant — 
ramybėje.

Nei argumentų gausumu, nei jų 
svarumu kolaborantų advokatai, 
suprantama, negali pasigirti. Todėl 
iš vieno laikraščio į kitą keliauja 
vieni ir tie patys pseudohumanisįki 
postringavimai, neišlaikantys nė 
mažiausios kritikos.

Ir iš tiesų — kas gi čia neaišku? 
Dar vykstant Antrajam pasaulini
am karui antihitlerinės koalicijos 
šalys Maskvos deklaracijoje įsi
pareigojo nubausti hitlerinius išga
mas, susitepusius rankas milijonų 
nekaltų žmonių krauju, už visas jų 
įvykdytas piktadarybes.

Šiame 1943 m. spalio 30 d. 
pasirašytame dokumente aiškiai 
pabrėžiama, jog kariniai nusikal
tėliai privalo būti deportuoti į tas 
šalis, kuriose jie nusikalto. Vėliau 
šie sąjungininkų įsipareigojimai 
buvo nekartą patvirtinti bendruose' 
pareiškimuose, Jaltos, Potsdamo 
bei kituose tarptautiniuose susitari
muose. Nacių ir jų talkininkų 
padarytiems nusikaltimams negali
oja jokia senatis — šį principą ne 
kartą patvirtino ir Suvienytųjų 
Tautų Organizacija, pakartojusi tai 
ir 1968 metais specialiai priimtoje 
Konvencijoje. Taigi nieko nauja nei 
plačiajai visuomenei, nei besi
slapstantiems kariniams nusikaltė
liams minimuose faktuose nėra, tik 
todėl pastarieji ir slapstosi...

Tačiau atsiverskime žurnalą “Pa
saulio lietuvis” kurio antrojojo 
numerio vedamojo pavadinimas 
šaukte, šaukia: “Smūgis iš JAV 
valstybės departamento!” Tai kas gi 
nuskriaudė Amerikos dipukus? 
Cituojame: “O smūgis buvo toks. Po 
kelių metų mums pragaištingos 
veiklos, JAV raganų medžiotojai, 
susispietę į ’osi įstaigą, pagaliau 
kelias bylas išvedė iki pabaigos. Už 
tariamus Antrojo pasaulinio karo 
nusikaltimus, naudodamiesi KGB 
pateikta medžiaga, tie raganų 
medžiotojai, per Amerikos teismus 
apkaltintiems atėmė pilietybes, 
prigrūdo juos prie deprtacijos 
slenksčio”. Mat, pripažinti kaltais 
ukrainietis Fedorenko ir estas 
Karlas Linas. Vienas dievas težino, 
kokio likimo jie susilauks, sielvar
tingai laužo rankas vedamojo 
autorius...

Atrodytų koks nusikaltiamas, 
tokia ir bausmė... Tačiau žodis 
faktams. Pirmaisiais fašistinės 
okupacijos metais Karlas Linas 
dirbo kartu koncentracijos sto
vykloje, kurioje jam vadovaujant, 
buvo sunaikinta daugiau nei 12 
tūkstančių žmonių. Teismo proceso 
metu buvo nenuginčijamai įrodyta, 
jog Karlas Linas savo noru įstojo į 
SS, gavo leitenanto laipsnį ir iki 
1944 metų tarnavo 38-ąjame plicijos 
batai jone. Dokumentai, pilnai įro
dantys Karlo Lino kaltę, buvo 
pateikti dar 1961 metais. Nė vienas 
jų nebuvo pripažintas melagingu. 
Atrodytų — viskas aišku. Tačiau 
Jungtinių Valstijų teisingumo or
ganams prireikė dvidešimties metų 
teisybei nustatyti. Ir štai bausmė — 
Karlui Linui atimama Amerikos 
pilietybė...

Ir tai viskas? — gali nustebti 
naivesnis skaitytojas. O kaip gi su 
oficialiai priimtais tarptautiniais 
įsipareigojimais? Ogi niekaip. Štai 
kodėl šiandien ir šėlsta “vaduoto
jai”. Juk tiek metų nacių kolabo
rantai gyveno Amerikoje kaip pas 
dievą ausy, o čia dabar — bylos, 
deportacijos... “Ar bereikia dides
nio pasityčiojimo?” — isteriškai 
plyšauja “Pasaulio lietuvis”. Girdi, 
didesnės šunybės jie kaip gyvi iš 
valstybės departamento nėra pa
tyrę... Girdi, o kas bus toliau? 
Šiandien Fedorenko ir Linas, o 
rytoj, ko gera, Kairys, Cenkus, 
Kuršys, Urobonas, Kaminskas, 
Juodis, Virkutis, Brizgys... Nors ir 
labai nerangi Amerikos Temidė bet 
ką gali — žmogau, žinoti...

Amerikos Temidė tikrai nerangi 
— antai pirmą kartą karinių 
nusikaltėlių problema buvo susido
mėta tik 1974 metų balandyje.

1976 metais primą kartą šalies 
istorijoje Wašhingtono administra
cija atidavė VFR teisingumo 
organams vieną žiauriausių Mai
daneko konclagerio prižiūrėtojų — 
Herminą Braunštein. Ir pagaliau 
dar po trijų metų, 1979 m. 
teisingumo ministerijoje buvo įkur
tas specialus skyrius karinių 
nusikaltėlių paieškoms — OSI. 
Būtent jai Tarybų Sąjunga pateikė 
dokumentus, atskleidžiančius 
140-ties Amerikoje besislapstančių 
karinių nusikaltėlių veiklą.

Tačiau visai nekreipti dėmesio į 
šią Ameriką kompromituojančią 
padėtį JAV Temidė negali — ypač 
šiais metais, kai visas pasaulis 
pažymi didžiosios Pergalės prieš 
fašizmą 40-metį. Antai jau ir 
Kanados vyriausybė šių metų 
pavasarį įsteigė komisiją, kuriai 
pavesta ištirti, ar šioje šalyje yra 
besislapstančių karinių nusikaltėlių 
ir paruošti šiuo klausimu mendaci- 
jas.

Kaip į tai sureagavo Kanados 
dipukai? Žodis 1985 m. gegužės 7 
dienos “Tėviškės žiburiams”. Ano
niminis vedamojo autorius susi
sielojęs dūsauja, jog yra žmonių 
grupės, kurios “tebesirausia pra
eity, tebegyvena kerštu, manyda
mos, kad ta liūdna praeitis tebėra 
grėsminga, nesunaikinta ir pavo
jinga. Tai rodo, pavyzdžiui, po 40 
metų su intensyvintas karo nusi
kaltėlių ieškojimas, tapęs Šiaurės 
Amerikoje savotiška isterija. Kaip 
galima išduoti žmones, kurie rodė 
rodė daugiausiai opoziciojs komu
nistinei sistemai! — stebisi vedamo
jo autorius. Jeigu jūs prieš 
komunizmą, tai gerbkite tuos, kurie 
žudė komunistus, duoda suprasti 
krikščioniškosios moralės ramsčiu 
besiskelbiantis laikraštis. Na, o 
praeiti tegul lieka praeitimi. Tegu 
ją tyrinėja istorikai, siūlo “Tėviškės 
žiburiai”. Šiandien svarbiausia visai 
kas kita, sufleruoja vedamojo 
autorius: “Naujo gyvenimo kūrybai 
gręsia ne praeities “izmai”, bet 
pagrindinis dabartį “izmas”, būtent 
komunizmas”.

Tad štai ko jie norėtų... Sekant 
šia išvirkščia logika, Hitlerį ir jo 
šutvę jau seniai reikėtų paskelbti 
šventaisiais... Tačiau istorijos nuo
sprendis kitoks —užtenka prisi
minti tarptautinį karinį tribunolą 
Niurnberge. Kariniai nusikaltėliai 
privalo būti nubausti — to 
reikalauja nekaltų aukų kraujas, to 
reikalauja jų šventa atmintis. 
Galiausiai, tai būtų garantija, kad 
nieko panašaus žmonijos istorijoje 
nepasikartos.

Kazys Bagdonavičius
i

Tačiau, kai prasidėjo didysis istorinis lūžis - įvyko Didžioji Spalio socialis
tinė revoliucija, revoliucinės darbininkiškos spaudos gretos buvo persirikia- 
vusios. “Keleivis”, kurio leidėjų oportunizmas ir savanaudiškumas dar 1911 
m. privertė darbininkų būrį susikurti “Laisvę”, ir “Naujienos” pasuko į de
šinę, išdavė revolijucinio socializmo idėjas. 1917 m. pabaigoje ėjo “Kova”, 
“Naujoji gadynė”, “Laisvė”, “Moterų balsas”, “Rankpelnis”, kurie skleidė 
darbininkų išsivadavimo idėjas.

Bet JAV reakcija, išgąsdinta antikarinio judėjimo ir Spalio revoliucijos 
įtakų, įvedė griežčiausią cenzūrą etninei spaudai. Buvo uždaryta “Naujoji 
gadynė” ir “Kova”, kuo ir baigėsi “filadelfiškasis” JAV lietuvių revoliucinio 
judėjimo periodas. Trumpas buvo “Naujosios gadynės” egzistavimo laikas, 
net mažiau pusantrų metų, per kurios išleista 17 numerių, bet šis žurnalas 
suteikė didelę paramą lietuvių darbininkų kovai, jų apsisprendimui. Ypač 
nusipelnė jį redaguodamas V. Kapsukas, kuris leidinį pavertė turiningu, 
įdomiu žurnalu, pats išspaudino jame reikšmingų straipsnių.

“Kovą” LSS mėgino pakeisti mėnesiniu biuleteniu “Apžvalga” (1918), ku
rį leido dar Philadelphijoje, ir “Mūsų tiesa” (1919), iš Philadelphijos perkel
ta į New Yorką. Į New Yorką persikėlė ir “Moterų balsas”. Chicagai likus be 
darbininkiško laikraščio, kai “Naujienos” perėjo į priešų pozicijas, pradėta 
leisti “Žarija” (1919-1920), o šią reakcijai uždarius - “Vilnį”.

Demokratinės, pažangios spaudos tradicijos klestėjo tarp dviejų pasauli
nių karų. Nuo 1926 m. - du dienraščiai, kuriems sėkmingai talkininkavo 
“Moterų baisos” įpėdinis - “Darbininkų balsas”, moterų žurnalui užsidarius, 
pasirodė LLD organas “Šviesa”, LSD išleido “Tiesą”, einančio iki šiol. Pa
žangi spauda organizuota Kanadoje, Argentinoje, po to Urugvajuje.

Ir štai atėjo tų tradicijų garbės diena - “Laisvės” 75-metis, kuris primena 
ir visos darbininkiškos užsienio lietuvių spaudos istoriją.
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Panevėžio stiklo fabrike šiemet bus pagaminta keturi milijonai 
kvadratinių metrų langų stiklo, septyni milijonai stiklo blokų.
A. Sabaliausko nuotraukoje: Laboratorijos kontrolierė-rūšiuotoja Violeta 
Brunerytė tikrina stiklo blokų kokybę.

PASIPIKTINIMAS JAV AGRESIJA
TARYBŲ SĄJUNGOJE

Maskva. — Tarybų Sąjungos 
vyriausybė išleido pareiškimą, 
kuriame pasmerkė JAV karinę 
akciją prieš Libiją; Gi milijonų 
Tarybų Sąjungos taikos šalininkų 
vardu Tarybinis taikos gynimo 
komitetas pareiškė pasipiktinimą 
neregėtu agresijos aktu, kurį 
asmeniniu prezidento Reagano 
įsakymu JAV ginkluotosios pajėgos 
įvykdė prieš Libiją. Amerikos 
aviacija bombardavo Libijos sosti
nės gyvenamuosius kvartalus. Žuvo 
daug taikių Tripolio gyventojų.
v Šis piratiškas antskrydis sureng
tas po daug mėnesių trukusios 

(grubaus šantažo, spaudimo ir 
karinių provokacijų prieš Libiją, 
kurios buvo vykdomos keliant 
prasimanytus kaltinimus šiai šaliai, 
kampanijos, konstatuojama komite- 
teto pareiškime. Pažeidusios visas 
tarptautinės teisės normas, Jungti
nės Valstijos vėl atvirai ignoravo 
pasaulio visuomenę, kuri reikalauja 
nutraukti grasinimus Libijos adre
su, dar kartą pademonstravo visam 
pasauliui vadinamojo neoglobalizmo 
politiką praktikoje.

Užjausdami Libijos piliečius, 
nukentėjusius per šią piratišką 
akciją, tarybiniai žmonės ryžtingai 
reikalauja nutraukti barbariškus 
agresijos ir teroro aktus prieš 
Libiją, tuojau pat išvesti iš 
Viduržemio jūros Amerikos gink
luotąsias pajėgas, kurios sėja mirtį 
ir viską griauna, sakoma pareiški
me.

Tarybinis komitetas paragino 
visas taikingąsias planetos jėgas

protestuoti ir pasmerkti barbariš
kus Amerikos kariaunos veiksmus 
Viduržemio jūroje, reikalauti nedel
siant nutraukti JAV agresiją prieš 
Libiją.. Tarybų Sąjungos taikos 
šalininkai dar kartą pareiškia, kad 
jie visiškai solidarizuojasi su Libijos 
liaudimi, kuri narsiai gina neatima
mą teisę į taikų gyvenimą, į laisvą 
savo vystymosi kelio pasirinkimą.

GEGUŽES PIRMOSIOS
PARADAS

New York. — Gegužės pirmosios 
paradas vyks Union Square, kur 
kalbas pasakys JAV Komunistų 
partijos gen. sekretorius Gus Hali ir 
Puerto Rico socialistų partijos, JAV 
skyriaus, pirmininkas Jose Soler.

Ypatingu svečiu bus Thozamile 
Makethe, Pietų Afrikos Darbo 
Unijų Kongreso vykdomojo komite
to narys. Pirmieji kalbės apie darbo 
šventės reikšmę ir darbo žmonių 
uždavinius, kovojant už laisves ir 
teises, o afrikietis kalbės kovą prieš 
apartheidą arba rasinę diskrimina
ciją, kurią praktikuoja Pietų 
Afrikos valstybė.

Be kalbų, Gegužės pirmosios 
minėjime Union Square bus ir 
įvairios meninės bei kultūrinės 
programos. Gegužės pirmąją pasi
rodys ir naujasis darbo klasės 
žmonių laikraštis “People’s Daily 
World”. Numatoma išdalinti apie 10 
tūkstančių egzempliorių.

Šiaulių K. Preikšo pedagoginio instituto auklėtinei, Šiaulių rajono Kužių 
aštuonmetės mokyklos vyresniajai pionierių vadovei Virginijai 
Steponavičienei už didelius pasiekimus komunistiškai auklėjant jaunuosius 
leniniečius paskirta Lenino komjaunimo premija. Prieš dešimtį metų 
baigusi institutą, ji aktyviai įsijungė į mokyklos gyvenimą.
A. Dilio nuotraukoje: Virginija Steponavičienė su Kužių aštuonmetės 
mokyklos aštuntoke Loreta Steckyte.
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Paskutinėje viešnagėje
keliaaukščiuose, daugiabučiuose na-Turiu to atsisveikinimo juostelę. 

Antanas ir Ilzė Bimbos, baigę viešna
gę Lietuvoje,. iš Vilniaus aerouosto 
skrido į Taliną, j Ilzės gimtąjį kraš
tą. Prie lėktuvo Antanas ir tarė atsis
veikinimo žodį. Santūrus, pasitempęs, 
šį kartą jis stipriai susijaudino ir vie
nu momentu jo balsas užlūžo tartum 
graudulio kamuoliui įstrigus gerklėje. 
A. Bimba susitvardė ir baigė savo kal
bą. Tai, pasirodė, buvo paskutinieji 
A. Bimbos žodžiai, tarti gimtojoje 
Lietuvos žemėje.

Tais 1974-aisiąis metais, vasarą, te
ko rūpintis A. Bimbos viešnagės pro
grama, o kadangi svečias užtruko Lie
tuvoje ilgokai, tad reikėjo nemažai 
padirbėti, jog jo viešnagė būtų įvairi 
ir turininga. A. Bimbai buvo 80 metų, 
tačiau jis atvyko ne atostogauti; vis
kas jį domino, viską norėjo sužinoti, 
išsiaiškinti, pamatyti. Galvojo paruoš
ti naują knygą apie Lietuvą. Turėjo
me sudarę jos planą, rinkome me
džiagą. A. Bimba nemėgo aprašinėti 
netarpiškų įspūdžių, jam, matyt, atro
dė, jog įtikinamiausiai apie naująjį 
gyvenimą kalba dokumentai, tos ar 
kitos gyvenimo srities specialistai, ir 
iš viso to buvo konstruojama knyga. 
Taip praktiškai padaryta ir jo ,.Prisi
kėlusi Lietuvą" ir ,,Klesti Nemuno 
kraštas". Tad rinkome, kaupėme įvai
rius pasikalbėjifnus, o kelionės turėjo 
papildyti vaizdą gyvais įspūdžiais. De
ja, šis darbas nebuvo baigtas. Kai 
1978 m. svečiavausi A. Bimbos na
muose, jis, aprodinėdamas savo ar
chyvą, priminė tai ir sutiko, jog iš ti
kro nebuvo kaip pratęsti drauge pra
dėto darbo.

O tais paskutinės A. Bimbos vieš
nagės Lietuvoje metais teko daug pa
matyti ir daug išsikalbėti su ,,Laisvės" 
vyriausiuoju redaktorium A. Bimba. 
Neatėjo į galvą, jog reikia vieną ar ki
tą pokalbį užsifiksuoti. Dabar gi daug 
kas prisimiršo, išbluko. Bet ir ne ke- ' 
lionėms ar pokalbiams priminti skir
tas šis pasakojimas, o kai kuriems 
A. Rirrjbos portreto bruožams atskleis
ti.

Buvome, prisimenu, Rokiškyje,Klai
pėdoje ir Palangoje, Panevėžyje, Vil
kaviškio ir Kapsuko rajonuose, Drus
kininkuose, kitose vietose. Tai nebu
vo lengvos kelionės, nes A. Bimba bu
vo reiklus, netgi priekabus stebėto
jas, dažnai su juo diskutuodavome, 
kartais nuomonės susikirsdavo. Jam 
kartais atrodė, jog tai ar kita yra ne 
taip daroma, jog mes nesuprantame 
kai kurių trūkumų ar darome juos dėl 
aplaidumo. Neslėpsiu, pasitaikydavo 
ir skubotumo, ir irzlumo, reikėdavo 
kantrybės, aiškinant vienus ar kitus 
dalykus. Tuo turbūt A. Bimba ir sky
rėsi nuo kitų pažangių bičiulių,su ku
riais tekdavo drauge keliauti po Lie
tuvą: kiti stengdavosi pirmiau pama
tyti, patirti, o paskui išsiaiškinti, po 
to jau klausti, abejoti, prieštarauti ar 
kritikuoti. Tuo tarpu A Bimba nere
tai jau iš anksto turėdavo savo nuo
monę ar įspūdį ir, dar nematęs lanko
mų vietų, jau keldavo poleminius ar 
kritinius klausimus. Bet kai išsiaiškin
davo, problemų vėliau nekildavo. Tai 
buvo idėjos draugo nerimas, norint 
pasitikslinti, kiek sėkmingai įgyven
dinami mūsų bendri idealai. Gal kar
tais trukdė tai, jog žmogui, gyvenan
čiam toli nuo gimtosios žemės, sunku 
viską tiksliai žinoti, ir tiek daug, o 
A. Bimba domėjosi viskuo, visur sie
kė turėti nuomonę, nors vienam žmo
gui tai tikrai sunku.

Prisimenu, kai važiavome į jo gim
tąjį Rokiškio rajoną. Po sutikimo prie 
rajono sienos, po pasveikinimų ir tra
dicinių vaišių automobiliai staiga pa
suko ne į rajono centrą, kur laukė su
sitikimai su gyventojais, bet į šaluti
nius kelius. Pasirodo, A. Bimba pada
rė priekaištą, jog nesaugomi vande
nys. Tad ir pasuko pasižiūrėti naujų 
vandens telkinių, kurių rajone daug 
įrengta, užtvenkus upelius. Pamatė ir . 
puikius tvenkinius, ir gulbes juose.

Taip kartais ir pasikeisdavo kelio
nių maršrutai. Bet būdavo labai malo
nu: visados pamatydavome ką nors 
naujo ir įdomaus, įsitikindavome įspū
dinga pažanga visose gyvenimo sri
tyse. A. Bimba mokėjo pastebėti tų 
naujovių vertę. Kaip jis man sakė, di
džiausią įspūdį jam palikęs Klaipėdos 
aplankymas: užsikėlėme į turistams 
skirtą Kultūros rūmų apžiūros bokš
tą, visa Klaipėda matėsi lyg ant 
delno — ir seno miesto stogai, ir į 
pietus bėgančios naujosios statybos, 
ir didžiulis uostas, ir nerijos grožis. 
Jis buvo Klaipėdos nematęs nuo pir
mosios kelionės 1945—1946 m., kai 
lankė vienuose griuvėsiuose gulintį 
miestą. A. Bimba tą susižavėjimo 
įspūdį sustiprino lankydamasis Kon
servatorijos Klaipėdos fakultetuose, 
moderniuose fabrikuose, naujuose 
muziejuose, laive ir kitur.

Kai pagaudavo kažką naujo, susi
domėdavo visu rimtumu. Pavyzdžiui, 
Kapsuko rajono „Zelsvelės" kolūkyje 
jam pasirodė labai įdomi ekonominė 
ir socialinė veikla: vartydamas kol
ūkio raštinėje atlyginimų lapus, jis 
suprato, jog tai pats autentiškiau
sias dokumentas, kurio pagalba gali
ma sužinoti, kaip tvarkosi ir gyvena 
šiuolaikiniai kolūkiečiai. Su įdomu
mu lankėsi valstiečių .butuose, do
mėjosi kultūrine veikla. Tą patį darė 
Vilkaviškio rajono Šeimenos kol
ūkyje, kur tarytum tęsėsi ginčas: 
kokie butai valstiečiams geresni — 

muose, kaip „Želsvelėje" ar atski- 
iiiose, vienašeimiuose, kaip ,,Žeime
noje".

Bet labai nepatikdavo kai apsilan
kymas baigdavosi prie vaišėmis už
versto stalo. Ir ypač nemėgo nu
trūktgalviško automobilių vairavimo: 
kai sutemus, per lietų iš Rokiškio pa
sileidome j Panevėžį, jis tiesiog 
griežtai užprotestavo dėl per greito 
važiavimo. Tačiau būdinga štai kas:, 
patiko A. Bimbai ai nepatiko kas 
nors, savo publicistikoje jis laikėsi 
tvirčiausios, principinės pozicijos, 
socializmo Lietuvoje atžvilgiu, atsiri
bodamas nuo smulkmenų, antraeilių 
dalykų.

Prisimenu, kaip, lankantis pas tuo
metinį Lietuvos TSR Kultūros mi
nistrą L. Šepetį, užėjo atvykęs į Vil
nių garsusis režisierius Juozas Mil
tinis. Įsijungęs į pasikalbėjimą, jis la
bai įdomiai ir giliai aiškino svečiui, 
kaip supranta menininko ir kūrėjo 
laisvę.

O kai pradedi vėl keliauti su A.' 
Bimba po Lietuvą, nejučiomis pri
simeni vis daugiau epizodų, atsklei
džiančių jo gyvą ir drauge neramų 
domėjimąsi visomis gimtojo krašto 
gyvenimo sritimis. Buvo tose kelio
nėse dalyvavimas „Setekšnos" kol
ūkio, kuriam priklausė ir jo gimtinė, 
sukaktuvinėse iškilmėse, tėviškės 
aplankymas, susitikimas Panemunė
lio mokykloje, kuri dabar jo vardu 
pavadinta, nakvynės darbininkų po
ilsio nameliuose prie Sartų ežero, 
buvo išsamus susipažinimą^ su Pane
vėžiu, buvo dar daug kas. . .

Išeivio susitikimai su gimtine, 
man atrodo, tarytum išryškina jo as
menybę. Turbūt daug kas galėtų pri-. 
siminti A Bimbos ^viešnages Lietu
voje, nes tai — įžymaus lietuvių vi
suomenės ir kultūros veikėjo svarbi 
biografijos dalis, drauge — ir visos 
pažangios JAV lietuvių spaudos, 
ypač „Laisvės”, istorijos dalis. Todėl 
šiek tiek ir prisiminiau vienos A. 
Bimbos viešnagės įspūdžių kaip tik 
„Laisvės" sukakčiai: o gal tai paska
tins ir kitus parankioti savo bend
ravimo su šia asmenybe, sakyčiau, 
darančia „Laisvei" garbę. Turėdami 
apie A. Bimbą monografiją, turbūt 
galime ir dar papildyti šio brangaus 
žmogaus paveikslą, tuo labiau, kada 
minima sukaktis laikraščio, kuriame 
A. Bimbos vaidmuo — pats įžymiau
sias.

Vytautas Kazakevičius

Saugo A. Bimbos atminimą
• A. Bimba iki mirties palaikė 
glaudžius ryšius su Lietuva, savo 
tėviške. Kiekvieną kartą, atvykęs j 
Lietuvą, pabuvodavo ir pas mus, 
panemunėliečius. Jo apsilankymas 
būdavo didžiulė šventė visiems. 
1983 m. A. Bimbos palaikai pervežti 
į Lfetuvą ir iškilmingai palaidoti 
Panemunėlio kapinėse.

Įamžinant A. Bimbos atminimą, 
LTSR Ministrų Tarybos nutarimu 
Panemunėlio A. Bimbos vidurinės 
mokyklos mokytojai ir moksleiviai 
šventai saugo ir gerbia A. Bimbos 
atminimą. Mokykloje įrengtas jo 
memorialinis muziejus, kur ekspo
nuojami jo asmeniniai daiktai, 
dokumentai, parašytos knygos, jo 
atsilankymų metu pasakytų kalbų 
magnetofono įrašai, fotonuotrau
kos, laiškai ir kita medžiaga. 
Muziejų puošia A. Bimbos biustas. 
Jo autorius — skulptorius Erikas 
Varnas. Muziejuje sistemingai 
vyksta pionierių sueigos, komjauni
mo susirinkimai, susitikimai su 
revoliucionieriais, Didžiojo Tėvynės 
karo dalyviais. Kasmet muziejų 
aplanko daug svečių.

Mokytojai ir moksleiviai stengiasi 
dirbti gerai. Mokykla už gerą 
pasiruošimą naujų mokslo metų 
darbui jau eilę metų rajono 
vidurinių mokyklų tarpe užima 
prizines vietas.

Mokykla didžiuojasi savo auklė
tiniais, kurių dauguma dirba mūsų 
rajone ir gimtajame “Atžalyno” 
kolūkyje.

Kiekvienais metais keičiasi A. 
Bimbos tėviškės vaizdas. Suklestė
jo žmonių kultūra, ekonomika. 
Panemunėlio linų fabrikas iš mažos 
linų apdirbimo dirbtuvėlės, kurioje 
buržuazijai valdant, dirbo tik 25 
darbininkai, išaugo į stambią 
įmonę.

Šiandieną mes nerasime kolūkie
čio kiemo, kur nebūtų televizoriaus, 
o dažname iš jų — lengvosios 
mašinos.

Visus šiuos pasikeitimus matė A. 
Bimba ir kartu džiaugėsi mūsų 
laimėjimais.

Antano Bimbos nebėra tarp 
gyvųjų, tačiau liko jo darbai, gražiai 
nueitas gyvenimo kelias.

Panemunėliečių vardu sveiki
name “Laisvės” redakcijos kolekty-

Rojaus Mizaros kapas Lietuvoje, jo gimtuosiuose Savilionyse, ant Juodžio 
kalno.

Ją skaitys istorija
Metai greiti. Laikas negailestingas. 

Rodos, dar taip neseniai minėjome 
„Laisvės" septyniasdešimtmetį. Svei
kinome jos redaktorius ir bendra
darbius, šio seniausio darbininkiško 
laikraščio švente džiaugiamės drauge 
su jo skaitytojais. Šiandien nebėra 
ilgamečio „Laisvės" redaktoriaus An
tano Bimbos. Pasitraukė iš gyvųjų 
tarpo aktyvi šio laikraščio darbuotoja 
Ieva Mizarienė. Neseniai laisviečiai 
atsisveikino ir su Povilu Venta, iki 
paskutinės gyvenimo valandos besi
rūpinusiu laikraščio reikalais, jo gy
vavimu.

Negailestinga laiko eiga. Bet ir 
dideli nuostoliai, ir skaudžios nelai
mės nepajėgia užgesinti' „Laisvės" 
šviesos. įveikdami sunkumus, telk
dami jėgas, šio laikraščio draugai ir 
rėmėjai pasiryžę išlaikyti „Laisvę" 
kiek galima ilgiau — senų jos skai
tytojų džiaugsmui, didžios idėjos la
bui.

Ir Lietuvoje daugelis žmonių žino 
šlovingą „Laisvės" kelią. JAV ir 
Kanadoje tūkstančiai mūsų išeivių 
ir jų šeimų savo gyvenimo, visuo
meninės ir kultūrinės veiklos, darbo 
žmonių kovos už socialinę pažangą

vą, linkime ir toliau būti švyturiu 
JAV lietuvių tarpe, skleidžiant 
pažangias idėjas, dėl kurių gyveno 
mūsų kilnus žemietis Antanas 
Bimba.
Panemunėliečių vardu:

Kolūkio “Atžalynas” valdybos 
pirmininkas

A. Martinėlis
Panemunėlio A. Bimbos vidurinės 

mokyklos direktorius
J. Pranckūnas

Panemunėlio A. Bimbos vidurinės 
mokyklos mokinių komjaunimo 

organizacijos sekretorė
R. Bulovaitė

Eduardas Selelionis

SOS
Trys minutės — 

Raudona juosta — 
Laivo laikrodžių ciferblatuos. 

Tyli eteris virš beribių 
Išsidriekusių vandenų.

Netikėtam 
Nelaimės šauksmui 

Atsigręžę visi laivai.
I

Šauk mane, 
Seklumoj įstrigęs, 

Šauk mane, 
Jei bejėgis prieš gelmę — 

Mano rankos ir vairas 
Šią minutę 

Ieško tavęs.

Trys minutės 
Dieną ir naktį.

Trys minutės — 
Audroj ir štily.

Tiktai tuksi ir tuksi 
Įsiklausius širdis.

Ir kodėl šito kraujo lašo 
Nematau aš 

Jokiuos ciferblatuos 
Dideliam ir triukšmingam, 

Aidžiam ir gaudžiam 
Krante? 

neįsivaizdavo be lietuviško darbinin
kiško laikraščio — „Laisvės", - „Vil
nies", „Liaudies balso" ir kitų leidi
nių.

Užtenka prisiliesti prie pažangio
sios išeivijos istorijos puslapių, 
pažvelgti į įžymių jos darbuotojų — 
kultūros ir visuomeninės veiklos 
asmenų biografijas — iškart pajau- 
čiame darbininkiškos spaudos pulsą
— tvirtą, nuoseklų, neužmirštamą. 
Septyniasdešimt penkerius metus — 
tai fenomenalus atvejis ne tik lietu
viškųjų JAV imigrantų gyvenime!
— darbo žmogaus teises gynė, jų kla
sinį sąmoningumą kėlė, jų kultūrinį 
akiratį plėtė ištikimas draugas ir 
patarėjas —- „Laisvė". Laikraštis, kurį 
jie patys įkūrė, rėmė, išlaikė, puose
lėjo. Su kuriuo drauge žengė per 
palmerizmo ir makartizmo -siautė
jimą, per ekonomines krizes ir so
cialinių kovų barikadas, kuris jiems 
ištikimai padėjo sekti politinius įvy
kius tėvų žemėje Lietuvoje, džiaug
tis lietuvių liaudies iškovojimais.

Visada savaip nuteikia nuo laiko 
pageltę, praeitį primenantys spaudos 
puslapiai. Ir „Laisvės" kelių dešimt
mečių senumo komplektą vartai, 
kažkaip ypatingai nusiteikęs, susi
kaupęs. įvykiai, žmonės, datos, ko
vų aistros. Viso ko, kas dėjosi už- 
atlantėje ir plačiame pasaulyje, met
raštis. Štai —- rūstusis antrojo pasau
linio karo laikotarpis. Metai, kada 
Lietuvos gyventojai — prie Nemuno 
ir karo audros išblokšti iš gimtojo 
lizdo — buvo atskirti nuo užatlan- 
tėje gyvenusių ir dėl Lietuvos liki
mo labai pergyvenusių brolių ir se
sių. Daugelis net ir nežinojome, kiek 
jų buvo rūpintųsi, veikta, sielotasi, 
kiek stengtasi palengvinti mūsų liau
dies vargus ir kančias siekiant per
galės prieš nekenčiąmąjį nacizmą, 
siekiant Lietuvos išlaisvinimo, tary
binės valdžios atkūrimo, respubli
kos atstatymo. „Laisvė ' liudija — ir 
tai bus liudijimas visiems ir visada
— kaip pažangūs išeiviai ruošė an
tihitlerinius mitingus, siekė savo vy
riausybių aktyvumo kare prieš na
cistinį reichą, kaip domėjosi lietu
viškų Tarybinės armijos pulkų ko
vomis, evakuotųjų vaikų padėtimi, 
kaip rinko aukas, mezgė pirštines, 
rūpino drabužių ir kitų reikalingų da
lykų siuntas fronto kariams ir užnu
gario darbininkams — kad tik leng
vesnė būtų žūtbūtinė kova, kad tik 
laGfau būtų pagreitinta pergalės va
landa.

Skaitai tokių puslapių žinias,
— gerai pajunti to meto atmosferą, 
rūpestingųjų išeivių širdies gerumą, 
patriotizmą.

Mane visada ypač jaudina karo 
metų „Laisvės" ar „Vilnies" pusla
piai. Gal diėl to, kad tuo metu man 
pačiam teko ir dirbti užfrontėje, ir 
vilkėti kario milinę, ir darbuotis spau
doje bei radijuje. Bet juk tai jaudi
na ne vien įvykių dalyvius ar liu
dininkus. Tai nenumaldomas, nepa
neigiamas istorijos balsas, jos paliu
dijimas.

Daug neužmirštamų susitikimų bū
ta su mūsų mielais tautiečiais Lie
tuvoje ir užatlantėje. Kiek išsikalbė
ta, džiaugtasi, didžiuotasi minint 
išeivių pažangiosios spaudos garbingą 
kelią, jos nuopelnus, kiek drauge 
sielotasi dėl jos problemų, vargų, 
ateities. . .

Ką gi, laikas žinoma, daro savo. 
Bet savo yra padariusi ir „Laisvė", ir 
„Vilnis" ir kiti leidiniai. Ir tai, yra 
neblėstančios šlovės dalykas. Taip, 
skaitytojų gretos retėja, jėgos silpsta. 
Atkaklūs laisviečiai ar vilniečiai 
nemano sudėti i rankų. Jie pasiryžę 
išlaikyti laikraščius iki paskutinio 
skaitytojo. . 1

Mieliems mūsų bičiuliams norisi 
pasakyti: net ir tada, kada nebeliks 
kam skaityti jūsų spaudos, visiems 
laikams dar liks pats svarbiausias,; 
pats ištikimiausias skaitytojas. Jo 
vardas — Istorija!
Vilnius,

Vacys Reimeris
„Gimtojo krašto" redaktorius,

Kilnių idealų vardan
R. Mizaros gimimo 90*osioms 

metinėms
Į kurią Amerikos lietuvių pažan

giojo judėjimo sritį bepažvelgtume
— visose giliai įsispaudęs Rojaus 
Mizaros vardas. Jo talentas ir 
asmenybė visur palikusi laiko 
neišildomus pėdsakus.

R. Mizara — neabejotinai žymiau
sias senosios lietuvių išeivijos 
rašytojas-romanistas, sukūręs taip 
pat dramaturgijos veikalų ir 
apsakymų. Jo romanai “Sliakeris”, 
“Mortos Vilkienės divorsas”, “Povi
las Jurka”, “Ūkanos”, “Bernardo 
Gavelio klaida”, “Kelias į laimę”, 
“Algio Lumbio nuotykiai”, išleisti 
Jungtinėse Valstijose, nesykį pa
kartotinai išėjo Tarybų Lietuvoje. 
Kai kurie išversti į rusų kalbą. Ši R. 
Mizaros kūryba, plačiausiai žinoma 
gimtajame krašte, pelnė jam 
garbingą Lietuvos liaudies rašytojo 
vardą. R. Mizarai jis suteiktas 
pirmajam iš užsienio lietuvių.

R. Mizara — labai produktyvus 
publicistas. Jo plunksna per 
penkiasdešimt kūrybos metų 
parašė tūkstančius įvairaus žanro 
publicistikos kūrinių — pradedant 
komentarais “Krislai” ir baigiant 
kelionės apybraižų knygomis. Jo 
palikime tokios knygos, kaip 
“Argentina ir ten gyvenantys 
lietuviai” (1928), “Sovietų Sąjunga 
penkioliktaisiais metais (1917- 
1932)”, “Lietuvos laisvės draugai ir 
priešai” (1938 m.), “Apie tave, 
gimtoji žeme” (1962 m.), memuarai
— “Žvilgsnis į praeitį (1960 m).

0 kur 'dar jo publicistika 
periodikoje, “Laisvės”, “Šviesos” ir 
kituose leidiniuose?! Juk R. Miza
rai, kaip redaktoriui, teko rašyti 
kasdien, redakcijoje, namuose, 
nuvagiant valandas nuo poilsio ir 
sveikatos. Tokia revoliucinio publi
cisto dalia, kurios naštą jis nešė 
pasišventusiai, skleisdamas žmonių 
protuose kilnias humanistines de
mokratijos taikos, socializmo idė
jas.

Darbštus ir pasiaukojantis redak
torius buvo R. Mizara. Nuo 1919 
metų su viena kita trumpa 
pertrauka iki savo mirties 1967 m. 
jis dirbo “Laisvės” laikraštyje, kelis 
dešimtmečius vyr. redaktoriaus 
pareigose. 1934-36 m. redagavo 
“Šviesos” žurnalą. Kone keturias
dešimt metų R. Mizara praleido 
“Laisvės” redakcijoje, kasdieninio 
žurnalistinio darbo sūkuryje, ne
gailėdamas nei sveikatos, nei laiko, 
dirbdamas dažniausiai viršvalan
džius, kad galėtų suspėti, kad 
galėtų rasti valandėlę grožinei 
literatūrai ir kitiems interesams.

R. Mizaros būta universalaus
.... . . ....................... ..........— --- ------------------------  -Ą

Laikraščio bendraminčiai
Pažymėdami „Laisvės" 75 metų 

sukaktį, galvojame ir apie jos bend
ražygius — kitus revoliucinės periodi
kos leidinius, su kuriais sukaktuvi
ninkę siejo bendros idėjos ir idealai, 
tarpusavio glaudūs ryšiai.

Dar „Laisvei" žengiant pirmuosius 
žingsnius, ir patarimu, ir kritikos žo
džiu jai talkino „Kovos" laikraštis 
(1905—1917 m.) ypač tuo laiku kai 
jį redagavo V. Kapsukas. Neretai su 
„Kova" ir pasiginčydamas „Laisvės" 
laikraštis brendo jos įtakoje, stoda
mas į revoliucines marksistines po
zicijas.

Palmefio reakcijos siautulyje 
„Laisvė" jautė ir „Mūsų tiesos" 
(1919 m.), ir čikagiškės „Žarijos" 
(1919—1920), ir paskui ilgametės 
bendražygės „Vilnies" (nuo 1920 m.) 
petį, į kurį galėjo atsiremti. Lygiai 
kaip anie laikraščiai, tvirtai žinoję, 
jog iš „Laisvės" jie visada susilauks 
materialinės ir moralinės paramos 
bei talkos.

„Laisvė" ir „Vilnis" — buvo sako
ma 1924 metų „Laisvės" bendrovės 
dalininkų suvažiavime — tai sandar- 
bininkės toj pačioj didelėj misijoj — 
Amerikos lietuvių darbininkų klasinės 
sąmonės kėlime ir vadovavime jiems 
kovoje už pasiliuosavimą. Pasiseki
mą „Vilnies" toj misijoj mes skai
tome taip pat pasisekimu „Laisvės, 
dienraščio ir viso mūsų proletariato 
judėjimo."

Abu šiuos laikraščius jungė L. 
Prūseikos, V. Andrulio, A. Bimbos, 
R. Mizaros, J. Gasiūno ir daugelio ki
tų vardai. Tie žmonės buvo ir „Lais
vės" ir „Vilnies" redaktoriai.

Be „Laisvės" kažin ar galėjo pasi
rodyti ir tiek ilgai gyvuoti Lietuvių 
literatūros draugijos (LLD) žurnalas 
„Šviesa". Juk šį leidinį per 45 metus 
ugdė ir puoselėjo „Laisvės" redakto
riai — R. Mizara (1934—36) ir ypač 
A. Bimba, jį redaguodamas nuo 1936 
m. iki 1980. Tai buvo pasiaukojimas: 
„Šviesa " redaguota be papildomo 
atlyginimo, per laiką iš poilsio ir 
sveikatos. Tas pats glaudumas tarp 

publicisto. Jis rašė įvairiausiais 
dienos klausimais, visuomeninio, 
politinio gyvenimo aktualijomis. 
Tačiau turbūt nesuklysime pas., sy, 
jog bene labiausiai jis mėgo 
kultūros temas. Maža to, R. Mizara 
itin domino Amerikos lietu v ų 
istorijos dalykai. Jo palikime 
daug įvairių straipsnių apie. ; >s 
šalies lietuvių praeities literatui *••-, 
kultūros, visuomenės veikė L s 
kultūros organizacijas, kitas gy . 
nimo sritis ir reiškinius. Jo 
vertinimai — principingi ir tolerar 
tiški, paremti marksistiniu požiu 
riu.

R. Mizaros asmenybės varzaas 
toli gražu nebūtų pilnas, neprisim; 
nūs jo didžiulės veiklos įvairiose 
JAV pažangiųjų lietuvių organizac’ 
jose. Jis intensyviai dirbo part m 
komunisto darbą, ryžtingai kovoj, 
su klasiniais priešais, gynė komu
nistinius principus ir idealus.

Dideli jo, nuopelnai ugdant ir 
puoselėjant'Amerikos lietuvių pa 
žangiąją šalpos draugiją — Lietuvių 
darbininkų susivienijimą (LDS,'. 
1932-1946 metų laikotarpiu R. 
Mizara buvo šio Susivienijimo 
prezidentas, daug jėgų atidavęs jo 
labui. Aktyviai ir pasišventusiai R. 
Mizara veikė Lietuvių literatūros 
draugijoje (LLD), buvo ir jos 
pirmininku, užėmė kitas vadovau 
jančias pareigas. Kiek energijos ir 
sveikatos yra pareikalavę iš R. 
Mizaros darbai įvairiose humanis., 
nėse, politinėse, kultūrinėse J AV 
pažangiųjų lietuvių akcijose, šuva 
žiavimuose, konferencijose, vaj'.o 
se, piknikuose. Čia atsiskleidė ii. 
Mizaros — organizatoriaus ir 
oratoriaus — neeiliniai sugebėji 
mai. Šimtus vadinamųjų prakalbų 
pasakė šis rašytojas, publicistas, 
veikėjas. Jam buvo ruošiami 
prakalbų maršrutai po įvairias 
Amerikos lietuvių kolonijas. .Jo 
gyvo, vaizdingo, uždegančio žodžio 
žmonės noriai klausėsi ir juo tikėjo.

Tauraus patrioto ir internaciona
listo R. Mizaros didžioji meilė buvo 
gimtasis kraštas, kurio gyvenimu, 
likimu, ateitimi rūpinosi, džiaug 
damasis ir didžiuodamasis lietuvių 
tautos pasirinktu socializmo keliu. 
Nesykį jis lankėsi Tarybų Lietuve 
je, parašė įspūdingų viešnages 
reportažų. Meilę gimtajai žemei R. 
Mizara visada glaudžiausiai siejo su 
ištikimybe Amerikos darbo žmonių 
kovoms ir interesams, Tarybų 
Sąjungai, proletarinio solidarumo 
idealams.

Bronius Raguotis
Vilniaus universiteto docentas

„Laisvės" ir Lietuvių darbininkų m 
sivienijimo (LDS) leidinio „Tiese

Idėjinės draugystės ryšiai „L<i«s\. 
labai suartino su pažangiąja Amer, 
kos spauda anglų kalba, pirmiausiu 
JAV komunistų leidiniais ,.D< .1 
Worker", paskui „Deily Wodd 
„Political Affairs" ir kt.) „Laisv.
jiems daug talkino lėšomis, taip pa 
A. Bimbos, M. Kaul-Kavaliauskaim 
R. Mizaros ir kitų raštais. Amcrik <* 
čių pažangiosios visuomenes ir „Ges 
vės" ryšiai grindžiami prc-lebo .m 
internacionalizmo principais.

„Dėkui, Jums, mielieji draugai 
visokeriopą paramą — taip 1981 " 
tais, sveikindamas „Laisvę", iasė i 
gus metus Brazilijoje gy\enę.- 
veikęs poetas Linas Valbasys. Ji- 
papasakojo, kaip tos šalies. (Bia. 
jos) lietuvių pažangųjį jud'v m<i 
spaudą („Garsą" , 1928 m.. „Dale 
ninku žodį" ir kt.) rėmė JAV 1'(‘tu
viai, ypač „Laisvės" ir kiti leidimą 
Jų brolišką pagalbą jaute n k 
užsienio šalių pažangieji lietuviai 
laikraščiai. Priminsime, kad i927 
1928 m. R. Mizara redagavo A.ip ■ 
tinos lietuvių laikraštį „Rytei 
mokydamas idėjos draugus argem 
niečius žurnalistinio darbo it n” 
riškumo. Iš tos šalies R. Mizaia g?i 
su apybraižų knyga „Argentina 1 v . 
gyvenantieji lietuviai" (1928; U-u. 
vajaus, kitų Pietų Amerikos kiašt i 
lietuvių pažangieji veikėjai -a\ . 
straipsniuose ir atsiminimuose ' 
yra pažymėję „Laisvės" įtaką u P 
ramą. Nuo 1967 metų, nustojus e.t: 
„Liaudies balsui" Kanadoje, šio k-.G- 
to pažangiųjų lietuvių gyven ma*- 
nušviečiamas specialiame „laisves 
skyriuje „Kanados žinios".

„Laisvės" laikraščio reikšme k,-, 
matome, platesnė ir gilesnė. Ji nešit.- 
boja tik Jungtinėmis Amerikos V aks 
tijomis, o siekia kitas užsienio šalis, 
kur gyvena ir veikia lietuviai Todėl 
toks aukštas ir taip plačiai rėpiantis 
šio laikraščio autoritetas, tokie d;.!< 
jo nuopelnai.

Justinas N
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LIETUVOS RAŠYTOJŲ 
SUVAŽIAVIMAS

LIUDO GIROS 
GIMIMO METINES

Kovo 12-13 dienomis Vilniuje 
vyko Lietuvos TSR rašytojų 
aštuntasis suvažiavimas. Šiuo metu 
sąjungos gretose - 216 rašytojų. Per 
ataskaitinį penkerių metų laikotarpį 
priimta 25 nauji nariai, įsikūrė 
sąjungos Klaipėdos skyrius.

Ataskiatinį pranešimą suvažiavi
me padarė sąjungos valdybos 
pirmininkas, Lietuvos TSR liaudies 
poetas A. Maldonis.

— Šiandieninės literatūros podir
vyje, — kalbėjo pranešėjas, — visa 
nacionalinės literatūros milžinų — 
nuo K. Donelaičio iki V. Mykolaičio- 
Putino — sukaupta patirtis, 
pavyzdžiu ir priesaku mums tapęs 
tarybinės lietuvių literatūros pradi
ninkų — S. Nėries ir P. Cvirkos 
kartos rašytojų — kūrybos paliki
mas. Jis leidžiamas, aktualizuoja
mas, aktyviai funkcionuoja dvasi
niame tautos, visuomenės gyveni
me. Kaip ir mūsų amžininkų — J. 
Avyžiaus, A. Baltakio, J. Baltušio, 
J. Grušo, Just. Marcinkevičiaus, E. 
Mieželaičio ir kitų kolegų, atsiskai
čiusių raštų tomais ar kūrinių 
serijomis bei rinktinėmis, kūryba.

Praeitais metais Lietuva plačiai 
minėjo Liudo Giros gimimo 100 
metų sukaktį. Kultūrinėje ir 
bendrojoje spaudoje buvo plačiai 
gvildentas jo gyvenimas, nuopelnai 
mūsų tautai ir jo užsitarnavimai 
kaip rašytojo ir poeto. Čia dvi 
istorinės nuotraukos, kurios, tarp 
daug kitų, buvo ir Lietuvos 
periodikoje.

Nuotrauka kairėje:

Lietuvių meno kūrėjų draugijos 
Dramos vaidyklos kolektyvas 1922 
m. Sėdi pirmoje eilėje [iš kairės]: K. 
Glinskis, O. Rymaitė, S. Pilka, A. 
Vainiūnaitė, L. Gira. Sėdi antroje 
eilėje [iš kairės]: O. Kurmytė, P. 
Kubertavičius, E. Žalinkevičaitė. 
Stovi [iš kairės] S. Pelaitis, P. 
Pinkauskaitė, I. Tvirbutas, Z. 
Arlauskaitė, [už jos] S. Merčaitis, 
Goštautas, J. Vizgirda, J. Laucius, 
A. Kupstas, T. Vaičiūnienė, V. 
Fedotas-Sipavičius, J. Stanulis, J. 
Petrauskas.

L. Gira su B. Dauguviečiu Kaune. 
Nuotrauka iš Mokslų Akademijos 
Lietuvių kalbos ir literatūros 
instituto fondų.

Per pastaruosius penkerius me
tus respublikos rašytojai išleido 520 
naujų knygų.

Po pranešimo vykusiose diskusi
jose apie didžiulę rašytojų atsako
mybę skaitytojams kalbėjo poetas 
M. Karčiauskas. Susirūpinimas dėl 
gyvenimo tiesos ir meninės tiesos 
santykio skambėjo prozininko V. 
Martinkaus, poetos A. Mikutos ir 
daugelio kitų pasisakymuose.

Šiandien visi susirūpinę, kaip 
išsaugoti mūsų planetą, kaip 
išsaugoti žmogų pasaulyje, tačiau 
labai svarbu, pasakė kritikas A. 
Zalatorius, kaip išsaugoti žmogų 
pačiame žmoguje, išsaugoti žmogiš
kumą. Šiems klausimams savo 
pasisakymuose skyrė ir poetas M.

Lietuvos TSR rašytojų suvažiavimo pertraukos metu. Lietuvos TSR 
kultūros veikėjas, rašytojas V. Bubnys (kairėje) Bulgarijos rašytojų 
atstovas, lietuvių literatūros vertėjas I. Trojanskis, Lietuvos TSR liaudies 
poetas A. Baltakis. A. Sabaliausko nuotr.

Žmones, verti dainos

Jonas Laurška — senas panevė
žietis. Ieškodamas darbo, daugiau 
kaip prieš šešisdešimt metų jis į šį 
miestą pėsčiomis atkeliavo iš 
Kėdainių krašto. Metų metus čia 
pardavinėjo savo jaunystę tur
tingiesiems. Bet kartu suartėjo su 
pažangiosios minties darbininkais, 
įsijungė į revoliucinį judėjimą.

Kaip ir daugelį kovotojų, J. 
Laurušką nuolat persekiojo smeto
ninė žvalgyba ir policija, jis ne 
kartą buvo kalinamas, tremiamas. 
Bet tai komunisto nepalaužė. Ir 
rūsčiausiose sąlygose jis tęsė 
revoliucinę kovą. Aktyviai dalyva
vo Tarybų valdžios Lietuvoje 
atkūrime, organizavo rinkimus į 
Liaudies seimą, vadovavo žemės 
reformos komisijai. Didžiojo Tėvy
nės karo metais 16-osios lietuviško
sios šaulių divizijos gretose kovojo 
prieš hitlerininkus. Sutriuškinus 
ju/os, dirbo atsakingą darbą. Dabar 
šis partijos, kovų ir darbo 
veteranas — respublikinės reikš
mės personalinis pensininkas.

Šiais metais Jonui Lauruškai 
sukako aštuoniasdešimt metų. Bet 
ir tokio garbingo amžiaus sulaukęs, 
veteranas šviesios atminties, vis 
guvus, mielai su visais bendrauja, 
ypač su jaunimu.

Dabar, pažymint Pergalės prieš 
fašistinę Vokietiją 45-ąsias metines, 
jis įvairiuose susirinkimuose dažnas 
svečias, kur pasakoja apie praeitį, 
kovų dienas. Jo įkvepiantis žodis 
moko jaunimą branginti šviesią 
mūsų šiandieną, jos taikią padangę, 
prasmingą kuriamąjį darbą. O karta 
per savitę jis būtinai susitinka su 
savo bendražygiais. Sueina su jais 
revoliucijos, kovos ir partijos 

Martinaitis, prozininkas J. Mikelin
skas. Literatūros ir kritikos 
santykius suvažiavime analizavo 
rašytojai J. Avyžius, M. Sluckis, V. 
Rubavičius, A. Baltrūnas. Lietuvos 
TSR taikos gynimo komiteto 
pirmininkas, rašytojas J. Baltušis 
padėkojo respublikos rašytojų są
jungai už paramą taikos gynimo 
darbuose. *

Suvažiavime kalbą pasakė Lietu
vos KP Centro Komiteto sekre
torius L. Šepetys.

Suvažiavimas išrinko naują Lietu
vos TSR rašytojų sąjungos valdybą. 
Jos pirmininku vėl išrinktas A. 
Maldonis.

ELTA

veteranų choro repeticijose arba 
koncertuose.

Su tokiu pat entuziazmu kartu su 
J. Lauruška nuo pat chore 
įsikūrimo dienos jame tebedainuoja 
ir Julius Antanavičius, tokio pat 
garbingo amžiaus ir neeilinio likimo 
žmogus. Jų ir vietos chore visada 
greta.

Šis panevėžiečių choras- vienas 
seniausių tokio pobūdžio saviveikli
nio meno kolektyvų Lietuvoje. 
Neseniai miesto visuomenė pažy
mėjo jo įkūrimo 25-metį. Choro 
organizatoriumi ir pirmuoju jo 
vadovu buvo žinomas respublikos 
dirigentas — LTSR nusipelnęs 
meno veikėjas Mykolas Karka. 
Dabar štai jau dvidešimt trečius 
metus kolektyvui vadovauja Lietu
vos kultūros žymūne Zinaida 
Jareckienė.

Per ketvirtį amžiaus choras savo 
mieste, įvairiose respublikos ir 
šalies vietovėse surengė apie 
puspenkto šimto koncertų. Jo 
repertuare — revoliucinės ir 
patriotinės, dainos.

Panevėžiečiai palaiko draugiškus 
ryšius su Maskvos revoliucijos ir

Panevėžio revoliucijos, kovos ir partijos veteranų choras. Pirmasis 
dešinėje — J. Antanavičius, antrasis — J, Lauruška.
J. AmbraŠko nuotrauka

Ryžtingas Lietuvos valstybinio 
teatro steigėjas

Balandžio 16 d. sukako 101 me
tai, kai pasigirdo Juozo Vaičkaus 
balsas Žemaitijoje. Jis gimė ir leido 
vaikystės dienas Mažeikių rajono 
Zastaučių kaime. Brolio mokytojo 
padedamas, mokėsi Liepojoje, Dor
pate (dabar Tartu), Mintaujoje (da
bar Jelgava). 1916 m. labai gerai 
baigė Petrogrado dramos mokyklą, 
o 1917 m. ir Petrogrado universite
to Teisės fakultetą.

Mokydamasis Liepojos gimnazi
jos ketvirtoje klasėje, išbandė savo 
jėgas scenoje ir liko jai ištikimas iki 
gyvenimo pabaigos. 1905 metais 
atostogaudams tėviškėje pradėjo 
organizuoti vakarus su vaidinimais 
ir dainomis. Prikalbinęs Mažeikiuo
se ir jų apylinkėje atostogavusius 
studentus (Motuzą, Jasutį, Jablons
kį) bei mokinius (Meškauską, Šar
kytę) surežisavo Dviejų moterų (G. 
Petkevičiaitės ir J. Žymantienės) 
truijų veiksmų komediją “Velnias 
spąstuose”.

Kai vietos malūnininko Bretmo- 
zerio sandėlis žalumynais buvo pa
puoštas ir pasirengta vaidinimui, 
Mažeikių policija nedavė vakarui 
rengti leidimo. Jaunasis pasiryžėlis 
be skatiko kišenėje traukiniu vyks
ta prašyti leidimo į apskrities cent- 

partijos veteranų, Leningrado aka
deminiu senų bolševikų, gimi
ningais Ventspilio, Kauno, Šiaulių 
ir kitais chorais.

Choras apdovanotas Lietuvos 
TSR Aukščiausiosios Tarybos Pre
zidiumo, LKP Panevėžio miesto 
komiteto ir miesto Liaudies deputa
tų tarybos vykdomojo komiteto 
garbės raštais. Deramai įvertintas 
visų šio kolektyvo narių ilgametis 
kilnus darbas. Lietuvos kino studija 
apie juos sukūre dokumentinį filmą 
“Ištikimybė”.

Apsilankęs Panevėžyje ir susipa
žinęs su neeiliniais choristais, 
žinomas tarybinis kompozitorius 
Marianas Kovalis šiam kolektyvui 
sukūrė DemjanopJBedno žodžiais 
dainą “Lenino vėliava”, kuri tapo 
viena reikšmingiausia choro reper
tuare.

...Į sceną išeina veteranai. 
Žilagalviai, rūsčių gyvenimo vėtrų 
čaižyti, žeisti, bet ištvermingai jas 
ištvėrę, kaip kovotojams ir dera, iki 
šiol išlikę tvirti ir energingi. Ir jų 
daina visada skamba įkvepiančiai, 
jaunatviškai.

Zenonas Merkelis 

rą-Šiaulius. Deja, ir ten tas pats 
atsakymas. Tada “zuikiu” npsidan- 
gina net į Kauną ir iš gubernato
riaus iškaulija labai brangų popie
riuką. Vėl tuo pačiu keliu be bilieto. 
Tik šį kartą konduktuorius sučiupo, 
nes važiavo ant vagono. Patyręs 
daug vargo ir baimės, J. Vaičkus į 
Mažeikius atvyksta su džiugia žinia: 
leidimas rengti viešą lietuvišką va
karą yra. Nekantriai laukta pramo
ga įvyko 1905 m. liepos 12 d.

Visi norėjo pamatyti, koks tas lei- 
tuviškas “Velnias spąstuose”, iš
girsti, kaip dainuoja Gustaitė, 
Ostremskaitė, seserys Laurinavi- 
čiūtės, Teišerskytės, Lizdenis, 
Montvydas, Rupeika, Šeirys, bro
liai Kulvinskiai ir kiti. Prisirinko pi
la “salė” jaunų ir senų, skrybėlėtų ir 
vyžiuotų žiūrovų. Nors sandėlyje 
galėjo tilpti arti 600 žmonių, beveik 
tiek pat į vidų nepateko, nes trūko 
vietos ir bilietų.

Jurgiuką vaidino pats J. Vaičkus, 
o Magdutę - iš Papilės (dabar 
Akmenės rajonas) pakviesta A. 
Mickevičiūtė, vėliau Balkevičienė. 
Vaidinimą paįvairino tais metais 
Mažeikiuose įkurtas choras, kuriam 
vadovavo Juozo Naujalio auklėtinis 
Karolis Pukevičius. Tai buvo pir
masis toje apylinkėje viešas lietu
viškas vakaras. ■

Vaidinimas žiūrovams padarė ge
rą įspūdį. Patiko ir dainos. Choras 
padainavo: “Močiutė mano”, “Šė
riau žirgelį”, “Ant kalno karklai siū
bavo”, “Kur bėga Šešupė” ir “Be
gan tankiai prie ąžuolo”.

Pirmas pavykęs bandymas J. 
Vaičkų dar labiau padrąsino. Nuo to 
laiko jis atkakliai varo savo užbrėž
tą vagą. Tų pačių metų žiemą su pa
mėgusiais sceną jaunuoliais suvaidi
no religinio turinio pjeses “Genovai
tę” (verstą iš lenkų kalbos) ir Juozo 
Šnapščio-Margalio “Betliejaus stai- 
nelę”. Mat klebonai tuo laiku neleis
davo statyti kitokio turinio pjesių. 
Vis dėlto sekančiais metais pavyko 
gauti leidimą statyti ir pasaulietinio 
turinio pjeses. Mažeikiuose J. Vaič
kaus trupė parodė Keturakio (A. 
Vilkutaičio) “Ameriką pirtyje”, 
Petro Pundzevičiaus-Petliuko “Ne- 
atmezgamą mazgą”, Kazio Alyvos 
“Ant bedugnės krašto” bei kitas.

Pasisekimo paskatintas, J. Vaič
kus nutarė pasirodyti ir kitose apy
linkėse. 1907 m. gastroliavo Yla
kiuose, Kuršėnuose, Laižuvoje, Pa
pilėje, Plungėje, Sedoje, Telšiuose, 
Viekšniuose ir kitose vietovėje.

1911 m. savo trupę J. Vaičkus pa
vadino skrajojamuoju teatru. Jame 
darbavosi apie 20 nuolatinių vaidin
tojų. Savo repertuare turėjo 30 vei
kalų. Iki Pirmojo pasaulinio karo 
teatras aplankė 55 Lietuvos gyven
vietes, kuriose suvaidino apie 200 
spektaklių.

1913 m. J. Vaičkus buvo paimtas į 
kariuomenę. Po septynių mėnesių 
dėl silpnos sveikatos iš jos paleis
tas. Tai gerokai patrukdė kūrybinei 
veiklai, nes iš naujo turėjo organi
zuoti trupę. Mat kai kurie jos nariai 
jau dirbo kitur. Nemažai sugaišo, 
kol naujus žmones pripratino prie 
scenos.

Pirmojo pasaulinio karo metais J.

Vaičkus gyveno Petrograde, mokė
si Imperatoriškoje dramos teatro 
mokykloje ir, suorganizavęs pirmą
ją lietuvių vaidybos studiją, nemo
kamai rengė aktorius busimajam 
lietuvių teatrui. Į studiją įstojo pa
bėgėliai scenos mėgėjai iš Rygos, 
Vilniaus ir kitų Lietuvos vietų. Iš 
gausaus norinčių tapti artistais bū
rio J. Vaičkus atrinko 18 gabiausių: 
Juozą Stanulį, Petrą Kubertavičių, 
Viktorą Dineiką, Oną Kurmytę, Po- 
lę Tendžiulytę ir kitus, kurie išaugo 
į žinomus aktorius.

J. Vaičkaus trijų kambarių butas, 
buvęs Fontankos gatvės 121-me na
me, virto studija ir bendrabučiu. 
Busimieji aktoriai mokėsi vaidybos 
meno vakarais, nes dienomis vieni 
dirbo įmonėse bei įstaigose, o kiti 
mokėsi įvairiose mokyklose. Nere
tai repeticijos tęsdavosi iki ryto.

Iš vaidybos studijos Petrograde 
išaugo kaip ir tikras lietuvių dramos 
teatras, kuris tame mieste pastatė 
apie 50 spektaklių. Pirmaisiais savo 
veiklos metais J. Vaičkus režisavo 
vien lietuvių autorių pjeses. Vienin
telė “Genovaitė” buvo versta, bet ir 
ta gerokai sulietuvinta. Petrograde 
trupė pastatė pirmąsias Petro Vai
čiūno pjeses: “Pražydo nuvytusios 
gėlės” ir “Aukos”.

1918 m. gegužės mėnesį J. Vaič
kaus 21 žmogus išvyko į Lietuvą. 
Kelionė buvo sunki, važiavo preki
niame vagone, neretai ištisas dienas 
prastovėdavo nuošaliose stotelė
se. Vilnių pasiekė tik birželio pabai
goje, o rugpjūčio 3 d. buvusiame 
“Liutnios” teatre jau parodė Lietu
vos sostinės gyventojams B. Lauce
vičiaus-Vargšo dramą “Žmonės”. 
Po savaitės, rugpjūčio 10 d. vilnie
čius nudžiugino Dviejų lietuvaičių 
(S. Bagušytės ir M. Dirmantaitės) 
drama “Dumblynė”. Čia į trupę 
įstojo Antanina Vainiūnaitė, Vincas 
Steponavičius ir kiti. Nors tuo metu 
Vilniuje siautė badas, bet J. Vaič
kaus entuziastai stropiai repetavo 
naujus veikalus, vaidino ne tik vie
toje, bet ir gastroliavo kituose Lie
tuvos miestuose. Per nepilnus me
tus J. Vaičkaus teatras Vilniuje 
pastatė 14 originalių veikalų, suvai
dino apie dvidešimt spektaklių vi
suomenei ir keletą uždarų spektak
lių kariams ir darbininkams.

Daug J. Vaičkui padėjo Lietuvos 
laikinoji revoliucinė darbininkų ir 
valstiečių vyriausybė bei jos pirmi
ninkas V. Mickevičius-Kapsukas. Ir 
trupės nariai stengėsi kuo galėdami 
padėti liaudies vyriausybei. A. Vai
niūnaitė dirbo Z. Aleksos-Angarie- 
čio sekretore, vyrai įstojo savano
riais į Vilniaus penktąjį pėstininkų 
pulką. Pats J. Vaičkus buvo pulko 
švietimo ir kultūros skyriaus vedė
jas, jam pagelbėjo P. Kubertavi
čius, P. Mačinskas, J. Stanulis. 
Bendromis jėgomis jie organizavo 
paskaitas, pramogas, meno savi- 
veklą, rūpinosi kareivių idėjiniu bei 
kultūriniu išprusimu. Kareivių klu
buose trupė rodė spektaklius, rengė 
viešus mitingus, konoertus. V. Mic
kevičius-Kapsukas, Z. Aleksa-An- 
garietis, R. Rasikas ir kiti veikėjai 
skaitydavo aktualiomis temomis 
paskaitas, o įvairūs meno kolekty
vai atlikdavo meninę dalį. 1919 m. 
kovo 1 d. J. Vaičkui buvo pavesta 
organizuoti Vilniaus darbininkų dai
lės teatrą.

Tačiau po 19 dienų į mūsų sostinę 
įsibrovė Pilsudskio legionai ir su 
savo aktoriais J. Vaičkus pėsčiomis 

išėjo į Kauną. Čia vėl statė anksčiau 
parengtus spektaklius ir režisavo 
naujus veikalus. Jo skrajojamas 
teatras kauniečiams parodė 28 
premjeras. Valstybinė taryba pra
dėjo jį remti. 1920 metų pabaigoje 
J. Vaičkaus teatrą ėmė globoti Lie
tuvos meno kūrėjų draugija. 
Švietimo ministerija pritarė, kad J. 
Vaičkus būtų paskirtas kuriamos 
Dramos vaidyklos vedėju ir režisie
riumi. 1920 m. gruodžio 19 d. įvyko 
vadovo režisuotų H. Zudermano 
“Joninių” premjera. Tai buvo 
pirmasis Dramos vaidyklos veika
las. Ši vaidykla vėliau buvo pava
dinta Kauno valstybiniu dramos 
teatru. Gruodžio 26 d. J. Vaičkus 
pasirodė su V. Ryškovo komedija 
“Piliečiai”, o 1921 m. balandžio 4 d. 
ir H. Bergstremo veikalu “Karen 
Berneman”. Po to dėl ginčų su 
kitais režisieriais J. Vaičkus iš Dra
mos vaidyklos išėjo.

Norėdamas praskaidrinti užjūrio 
lietuvių gyvenimą, 1923 m. gruo
džio viduryje atvyko į Jungtines 
Amerikos valstijas. Iš niekur ne
gaudamas paramos New Yorke 
įsteigė dramos studiją. Subūręs ir 
apmokęs iš vietos jaunimo trupę, 
per penkerius metus su lietuviškais 
spektakliais aplankė 75 lietuvių vie
toves, kai kuriose pabuvojo po ke
letą kartų. Dažnai vieton dolerių 
gastrolės J. Vaičkui atnešė daug 
smūgių ir nusivylimų. Bet dar buvo 
gyva pasiryžėlio žemaičio dvasia, 
dar ne visos jo jėgos palaužtos. Pa
siryžta susipažinti su kino menu. 
1928 m. išvyko į Hollywoodą, kur 
trejus metus studijavo šį meną, 
aktyviai padėjo kurti filmų idėją.

1932 m. sušaukė Lietuvos kultū
ros veikėjų susirikimą, kuriame 
plačiai kalbėjo apie filmų kūrimo 
reikalą. Netrukus atidarė kino ir 
teatro studiją. Važinėjo po Lietuvos 
miestus bei miestelius ir propagavo 
lietuviškų filmų kūrimą. Įvairiose 
vietose buvo sudaręs apie šimtą ki
no rėmėjų komitetų, tikėjosi, kad 
plačioji visuomenė padės vykdyti šį 
sumanymą. Tačiau tuolaikinė Lie
tuvos vyriausybė J. Vaičkaus pas
tangų neparėmė. Vis dėlto jis šį tą 
padarė. Su operatoriumi A. Žibu 
bandė sukurti vieną kitą dokumen
tinį filmą: Mairionio laidotuvės, Pa
langa, Lietuviškos vestuvės, panto
mimą. 1935 m. planavo dar kartą 
vykti į Hollywoodą, bet tų metų ba
landžio 7 dieną staiga nustojo plakti 
jo širdis. Mirė jaunas, nesulaukęs ir 
50 metų.

Jo artimas draugas ir bendradar
bis poetas Petras Vaičiūnas jaus
mingai ir vaizdžiai pavaizdavo šio 
entuziasto dalią:

Kurs, sako, net duonos 
dažnai neturėjęs.

Ilsėkis nors miręs, tėvynės vaidila!
Ką amžiams kas kuria

— per amžius nedyla!

Visą savo gyvenimą J. Vaičkus 
buvo paskyręs lietuvių teatro orga
nizavimui, jo pedagogikai ir režisū
rai. Jis pagrįstai vadinamas lietuvių 
nacionalinio teatro kūrėju. Jį gali
ma laikyti ir lietuviškų filmų pionie
riumi, nes ir prie to meno nemažai 
prisidėjo. Į mūsų kultūros fondą jis 
būtų įnešęs kur kas daugiau, jeigu 
būtų turėjęs normalias darbo sąly
gas.

Vandalinas Junevičius



PENKTADIENIS, BALANDŽIO [APRIL) 18 D., 1986 M.
“LAISVE

5-ASIS PUSLAPIS

KANADOS ŽINIOS

MONTREAL, QUE., CANADA
Atvyko - Išvyko

Pas A. Snaiderį atvyko sūnus 
Paul su žmona iš Halifax ir aplan
kė gimines ir draugus.

Birutė Manstavičiūtė su drauge 
išvyko į Oriental šalis praleisti tris 
savaites. Gero pasisekimo.

V. Vekterienė gavo daug linkėjimų 
ir dovanų. Linkiu dar daug gražių 
metų sulaukti.

Moterų Pietūs
Kovo 15 d. pagerbti Moterų Die

ną buvo surengti puikūs pietūs.
• Klubo pirmininkė, V. Vaitiekūnienė 
' pasveikino visas moteris ir palinkė

jo toliau tęsti kovą už moterų tei
ses. Pietūs buvo labai puikūs. Sve
čių susirinko nemažai. Dirbo visa 
valdyba. Taip pat daug prie pietų 
prisidėjo Frank Jotkus. Dabar Klu
bas liepos mėn. rengia išvažiavimą 
autobusu į JAV.

Susirgo
M. Simijonienė susirgo ir turėjo 

kiek laiko praleisti Reddy Memorial 
ligoninėje. Linkiu greitai pasveikti.

Gimtadienis
Danutė Lord atvyko' iš Vancouve

ri ir surengė savo mamytei gražų 
gimtadienį. Sukvietė gražų būrį 
draugų ir svečių į puikų restoraną.

Mirė
Kovo 12 d. po sunkios ligos mirė 

Frank Kalinauskas, 65 m. Nuliūdi
me liko žmona, 2 broliai ir sesutė iš 
JAV. Buvo gimęs Montreale. Taip 
pat mirė Pranas Skruibis, 89 metų. 
Liko žmona, du sūnūs, trys dukros, 
daug anūkų ir proanūkių. (

Arimiesiems gili užuojauta. Ve- 
lionims lai būna lengva žemelė.

J-na

“Laisvės” sveikinimas 
Garbingo Jubiliejaus Proga

Mieli šio garbingo “Laisvės” 75-to Jubiliejaus suvažiavimo 
dalyviai: Leiskite Jus pasveikinti ir palinkėti nutiesti planus 
ateities veiklai, kad laikraštis “Laisvė” dar ilgai tarnautų darbo 
klasei ir visai liaudžiai, kaip tarnavo per tuos 75 metus.

Nėra didesnio ginklo ir priemonės kovai prieš karo rengėjus ir 
išnaudotojus, kaip darbininkiška spauda. Ji nurodo būdus, kaip 
vesti sėkmingesnę kovą prieš visas negėrybes, taipgi atidengia 
visas išnaudotojų blogybes, jų turimas priemones užkulisiuose.

Mes žinome, kad šiuo laiku pažangių lietuvių spauda 
emigracijoje pergyvena neribotus sunkumus, nes senoji karta 
kasdien mažėja, o jos atžalynas nevisai prigijo. Jie nors ir 
nenutolo nuo pažangios minties, bet daugiau įsiliejo į tarptautinę 
veiklą. Nežiūrint, kad mūsų sąlygos nelengvos, kaip “Laisvės” 
taip ir “Vilnies”, bet kol dar galima, sutelkime visas jėgas ir 
pastangas, ypatingai draugai iš kolonijų, kurių tarpe dar yra gana 
pajėgių, ateikite į talką ne tik pinigiškai, bet raštais ir tiesioginiu 
darbu administracijoje bei redakcijoje. O jei tai padarysite, abiejų 
laikraščių išėjimas bus užtikrintas.

To viso linki “Vilnies” bendrovės direktorių taryba, 
administracija ir redakcija.

Sekr. — Julia Marazienė

Sveikinu “Laisvę”
Nuoširdžiai sveikinu “Laisvę”, jos 75 metų garbingo ju

biliejaus proga.
Linkiu, kad “Laisvė” ir toliau gyvuotų, skleistų pažangą ir kovo

tų už taiką. Laisvės,paramai siunčiu $100.
Kostancija Rušinskienė

Brooklyn, N.Y.

Sveikinu
Sveikinu brangią “Laisvę” su 30 dol. Linkiu dar ilgai gyvuoti, ir 

būti ištikimai darbininkų klasei.
Millie K. Barnett

South Windsor, Conn.

HR

Vaizdas iš lėktuvo Lietuvoje

Sveikinimas

DETROIT, MICHIGAN

Nuoširdžiai sveikinu mylimą “Lasivę” su jos 75 metų jubiliejum; 
taipgi dalininkų suvažiavimą; visą “Laisvės” kolektyvą, 
bendradarbius bei rėmėjus. Linkiu, kad “Laisvė” ilgai gyvuotų ir 
lankytų mūsų namus dar daug, daug metų. Žinau, kad jei mano 
tėveliai, Teofilė ir Mikas (Detroitietis) Masiai, būtų dabar gyvi, tą 
patį pasakytų linkėjime “Laisvei”.

Su šiuo sveikinimu siunčiu “Laisvei” savo auką vieną tūkstantį 
($1,000.00) dolerių.

HARTFORD, CONN.

Stefanija Masytė

Sveikiname mylimą “Laisvę” 75 m. sukakties proga.
Elena Brazauskas......................     $13.00
Charles Brazauskas................... 13.00
Antanas Skardžius...................................................................... 10.00

Gražaus jubiliejaus proga noriu “Laisvę”, jos naują redakcijos 
sudėtį pasveikinti, palinkėti sėkmės, ištvermės nelengvame 
darbe.

O svarbiausia noriu palinkėti “Laisvei”, kad ji nesustotų, bet 
kad ištemptų bent iki 100 metų amžiaus. Ne tiek jau daug beliko.

Vikt. Gulmanas
Kaunas

Lithuania, USSR

Sveikinu 75 metų jubiliejaus proga laikraštį “Laisvė”, linkėda
mas geros sėkmės ir galimybės dar ilgą laiką gyvuoti, nors ir sun
kiose sąlygose. Skiriu šiam jubiliejui paramos $100.00.

Walteris Dorinąs
San Diego, Calif.

Sveinkinu “Laisvę” jos 75-erių garbingo jubiliejaus proga.
Linkiu, kad ir toliau “Laisvė” gyvuotų, skleistų tiesoš žodį ir ko

votų už taiką visame pasaulyje.
Su sveikinimu siunčiu mylimai “Laisvei” paramos $100.00.

Walter Baltušis
/ Roslindale, Mass.

Pažymėtos K. Požėlos
gimimo metinės

Tarybų Lietuvos visuomenė pa
žymėjo žymaus revoliucinio veikė
jo, vieno Lietuvos Komunistų parti
jos kūrėjų ir organizatorių Karolio 
Paželos gimimo 90-ąsias metines. 
Kovo 10 dieną šiai datai skirtas su
sirinkimas įvyko Vilniuje, Lietuvos 
TSR revoliucijos muziejuje.

Pranešimą padarė Partijos istori
jos instituto prie Lietuvos KP CK 
direktorė V. Kašauskienė.

— Revoliucinė kova už darbo 
žmonių reikalus, už šviesią jų ateitį, 
— pasakė ji, — išugdė bebaimius, 
sumanius ir pasišventusius kovoto
jus. Vienas iš tokių kovotojų buvo 
Karolis Požėla. Per trumpą, tik 30 
metų gyvenimą, jis nuėjo prasmin
gą revoliucionieriaus, gabaus or
ganizatoriaus, talentingo partijos 
stratego bei taktiko, partinės 
spaudos organizatoriaus, marksis- 
to-leniniečio kelią.

Labai prasminga tai, kalbėjo pra
nešėja, kad Karolio Požėlos gimimo 
90-ųjų metinių jubiliejus minimas 
apmąstant TSKP XXVII suvažiavi
mo, jame priimtų programinių do
kumentų svarbą. Mes pagrįstai 
didžiuojamės savo tautos kovotojais

už socialistinę Lietuvą, gerbiame jų 
atminimą, puoslėjame klasinio soli
darumo, proletarinio internaciona
lizmo tradicijas.

Prisiminimais apie broli pasidali
jo K. Poželaitė. Susirinkime kalbėjo 
revoliucionieriaus sūnus, Lietuvos 
TSR Mokslų Akademijos preziden
tas J. Požėla.

Gyvųjų pagarba 
didvyriams

Tviskėjo mėlynumu dangus. 
Susitelkė IX forte tie, kurie kalėjo 
fašizmo metais: Stasys — akademi
ko, puikaus istoriko J. Jurginio 
brolis. Su juo 1937 m. taukšinau lyg 
ftiedine gitara šiame urve. Jo 
plaukai buvo nuskusti nuliu. O 
Mmedine gitara šiame urve. Jo 
plaukai buvo nuskusti nuliu. 0 da
bar atvyko iš Klaipėdos. Pasipuošęs 
lyg scenoje artistas; S. Balčiūnas. 
Vyras vertė vagas. Syki pasakė: 
“Versiu ir Smetoną”. Va ir jį įgrūdo 
į požeminį rojų. Būdavo, sučiulba 
vieversys — ir S. Balčiūnas bėga 
prie grotų. Gal pamatys lauką, kurį 
arė, kurį prakaitėliu prausė.

Deja. Kas už grotų miškelio — 
nieko nesimatė. Bet tikėjo — 
jausmingai žadinta Janonio Lietuva 
— pabus naujam gyvenimui. Ir 
pabudo. Va, dabar vaikšto lyg po 
Dantės pragarą — po kamerą. Jos 
rijo jo jaunystės dieneles. Jis 
merkiasi nuo didelės šviesos. Jį 
patį ir su juo kalėjusius bičiulius 
filmavo Vilniaus kinofikacija. Jo 
draugai juokėsi. 0 kodėl nesijuokti? 
Slėgė tonų tonai cemento. Nesuklu- Į 
po Ištvėrė. Dabar operatorius į jį 
kreipėsi: — Balčiūnai! Kur slėpei 
slaptą spaudą, laiškelius?
Jis rodo į storą sieną:

— Štai, šioje skylėje.
Va dabar jo žodžius lyg muzikos 

akordus užrašinėjo operatorius.
Įėjome į septintąją kamerą. Į 

mane prabilo režisierius:
—Kas viršum tūnojo?
— Dvidešimt penkios draugės! — 

atsakiau.
Jas tematydavome, kai jos eidavo 

triūsti į virtuvę. Jų tarpe — 
mėlynakė gražuolė S. Svirskaitė. Ją 
įsimylėjo artojėlis nuo Šiaulių R. 
Rimdžius. Jai laiškelius audė. Kai 
revoliucijos saulė ištirpdė gran
dines — vedė. Abu švytėjo laime. 
Deja, karo pradžioje ją nužudė 
baltaraištininkai. 0 R. Rimdžius vėl 
pakilo prieš pavergėjus lyg 
Prometėjas. Kovoje krito.

♦ ♦ ♦

Svečiai pajudėjo į šeštą kamerą. 
Joje 1937 m. vasarą tūnojo A. 
Guzevičius. Jį atgrūdo iš Centrinio 
Kauno kalėjimo. Atgrūdo, nors 
sirgo reumatu. Jam keršijo, kam 
vienminčiams dėstė, kaip gražiau 
parašyti revoliucinei spaudai... 0 
kas talentingesnis — vaizdingesnį 
eilėraštį, įspūdingesnę apysaką. 
Tokiais kalėjimo literatais švystelė
jo V. Lieponis, B. Kirstukas, P. 
Kičas, J. Dobulevičius... Beje, 
pastarojo eilėraštį Griovos vardu 
atspausdino Pietų Amerikos žurna
las “Dabartis”.

Filmą sukūrė. IX-ojo forto 
lankytojai, žiūri ir didžiuojasi: kas 
čia kalėjo, buvo stipresni už 
akmenis, už grotas. Kovotojams 
pagerbti įkurtas muziejus. Kaip 
saulutės švyti eksponatai — M. 
Sumauskas, B. Žekonis, A. Lifšicas.

Kada beužsuki į muziejų — matai 
iš visų broliškų respublikų 
lankytojus. Veteranai jiems pasako
ja — kaip tarp šių mūrų, grotų 
svajojo apie saulėtą ateitį. Sykį ir aš 
prabilau. Tai į vaikinus ir merginas 
iš Kazachstano. Priminiau:

— Už grotų skaičiau jūsų dainiaus 
Džambulo eiles!

Šį kalėjimą atidarė dar klerikalai. 
Tai bene vienintelis Europoje 
požeminis kalėjimas. Hitleriniai 
okupantai savo aukoms ir jo 
pagailėjo. Guldė ir guldė jas šalia 
šio mūro, — ant pliko dirvono. 
Joms pagerbti 1984 m. liepą 
sugūžėjo kauniečiai. Kalbėjo, ko 
hitleriniai hunai nespėjo pakišti po 
velėna. Davė ir man:

— Taurieji nesuklupo. Kovojo, 
galva siekdami saulę.

Čia žuvo ir prancūzai. Tai liudija 
sienoje įrėžti prancūziški protestai. 
Fašistinius žudikus atsilankęs 
pasmerkė ir filosofas Sartras, 
atsilankęs iš Paryžiaus.

♦ ♦ ♦

Sykį fortą aprodė L. Kapočius 
“Laisvės” korespondentui svečiui iš 
užsienio — Petruškevičiui. Svečias 
įėjo. Tamsa lyg juodas kalnas jį 
užgulė. Buvęs angliakasys apsi
verkė. Tų aukų žudymus pasmerkė 
įrašų knygoje ir pažangiečių 
veikėjas Dr. A. Petriką...

Pastatė filmą apie IX fortą ir 
Vilniaus televizija. Korespondentė 
paklausė tuos, kurie kalėjo prie 
Smetonos:
— Ką mena šis požemis?
— Taurieji nepalūžo. Nepalūžo, 

nes laikė humanizmo vėliavą!
— Slaptai skaitė revoliucinę 

spaudą. Ją lauke paslėpdavo 
studento Grinfeldo draugas. In
žinierius. O politiniams kaliniams 
perduodavo ryšininkas. M. Su
mauskas iš dienraščio atpildavo P. 
Cvirkos šedevrišką apybraižą. Joje 
jis hitlerinę Vokietiją pakrikštijo 
dideliu “zoologijos sodu”. Tuo dar 
1937 m. perspėjo — Hitleris užpuls 
Lietuvą...

Prie aukų kapinyno iškilo 
paminklas. Paminklas primena 
didingus aro sparnus. Kas nekaltai 
žuvo — arai. Kur jie plasnoja? Į 
darbą! Į Taiką! Į tautų brolybę.

A. Liepsnoms

TRUMPAI
Washington. — Kaip rodo 

pranešimas, ekonominė padėtis 
pavojingai pablogėjo naftą ekspor
tuojančiose jfiesivystančiose šalyse 
dėl to, kad smarkiai smuko jos 
kainos pasaulinėje rinkoje. Sunki 
našta daugelyje valstybių tebėra 
didėjanti skola užsieniui, kuri 1985 
metų pabaigoje pasiekė 950 bilijonų 
dolerių. Tarptautinio rekonstrukci
jos ir vystymo banko duomenimis 
daugiausia skolų turi Brazilija 
($107,3 bilijonų), Meksika ($89,1 
bilijonų), Argentina ($50,8) bilijo
nų), Venezuela ($33,6 bilijonų), 
Filipinai ($24,8 bilijono), Nigerija 
($19,3 bilijonų).

i Lenino gimimo 116-osioms meti
nėms. Dienose TSRS atstovauja 
Lietuvos TSR.

Daugybė eksponatų pasakoja apie 
respublikos nūdieną, jos darbo 
laimėjimus, statybą ir architektūrą, 
mokslo, kultūros, švietimo pasieki
mus.

Draugystės dienose dalyvauja 
delegacija, vadovaujama Lietuvos 
Komunistų partijos CK sekreto
riaus A. M. Brazausko. Sirijoje 
vyks Lietuvos artistų koncertai.

Damascus. — Sirijos sostinėje 
vyksta Tarybų Lietuvos meninės 
fotografijos ir liaudies verslų 
meistrų kūrinių paroda. Ji surengta 
artėjant Sirijos ir Tarybų Sąjungos 
draugystės dienoms, skirtoms V.

Karolio Požėles gimimo 90-jų metinių

Washington. — Čia išeinantis 
“Washington Post” rašo, kad 
bombardavimo reidas į Libiją buvo 
planuojamas su viltimi, kad Qadaffi 
žus. Pagrindinis bombardavimo 
taikinys buvo jo vadavietė. Tai 
pareiškė informuoti administracijos 
atstovai. Laikraščio duomenimis, 
administracija jau iš anksto buvo 
parengusi pareiškimo projektą, 
kuriame Qadaffi mirtis vadinama 
“atsitiktine”.

JAV nlanai likviduoti
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NORWOOD, MASS.

1986 m. kovo 13 d. mirė M. Annie Tranavitch, sulaukus 91 me
tu. Ją sūnus Billy nusivežė į Iselin, New Jersey, gyventi pas save. 
Tenai ji ir mirė po ištikto širdies smūgio. Ji pas sūnų pagyveno ko
kius 4 mėnesius. Norwoode išgyveno 65 m. Paliko 10 anūkų. 
Išauklėjo tris sūnus; Billy gyvena New Jersey, Andrius, Georgia, 
o Juozas, Norwoode, kur jie ir gyveno su vyru Levuku. Vyrui mi
rus, nesijautė, kad ji viena, nes sūnus ir marti buvo labai geri.

1980 m. miršta jos sūnus Juozas, už 2 mėnesių miršta marti 
Onutė. Palieka gyventi jau viena su dideliu širdies skausmu. Bet 
anūkas Michael sako - gyvenk močiute mano tėvelių namuose, kol 
galėsi ir sveikata leis. Annie labai mylėjo gėles, tai augino viso
kias. Ir kokių pas ją nebuvo’Turėjo gerų giminių ir kaimynų, tai 
jie jai daug padėdavo. Ir sūnus Billy dažnai atvažiuodavo, nes ji 
gyveno labai gražioje vietoje, o ir arbo daug būdavo apie namus. 
Annie buvo labai maloni ir draugiška, Progresyvė, skaitė “Laisvę” 
ir "Tiesą”, kol akys buvo geros. Jai nebuvo nei vieno žmogaus, ku
ris būtų negeras.

Parvežta i Norwoodą ir pašarvota Paul Kraw koplyčioje sekma
dienį. Karstas skendo gėlėse. Atrodė, kad ji tik ilsisi savo daržely. 
Annie Tranavitch palaidota kovo 17 d. Iš Šv. Jurgio bažnyčios pa
lydėta į Highland kapines šalia savo mylimo vyro Levuko.

O mes, tavo buvę draugai tave prisiminsime, brangioji Monsy- 
te.

Julia

NORWOOD, MASS. 
Mirus

M. Annie 
Tranavitch

Reiškiame gilią, nuoširdžią užuojautą jos sūnums Billy ir And
rew su šeimomis, anūkams ir kitiem giminėms, artimiesiems ir 
draugams.

Žinokite, kad ir mes kartu liūdime ir apgailestaujame netekę 
brangios draugės.

Anna ir Steve Janus 
Olga ir Attilio Strapponi 
Elizabeth Repshis 
Veronika Kvietkas 
Lena Smith 
Bronė Keršis

Helen Žekonis 
E. Freimontienė 
Julia Družienė 
Victor Kavoliūnas 
Frank Preibis 
Stella Rakutis

RICHMOND HILL, N.Y.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS 
Mano mylimo gyvenimo draugo

DETROIT, MICHIGAN

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Teofilė Masienė
Mirė 1985 m. Gegužes 8 d.

Jau metai, kai mano mylima mamytė atsiskyrė nuo manęs vi
siems laikams. Jos ilgiuosi kiekveną dieną ir mintyse kartoju šiuos 
žodžius:

Gyvenimą užbaigei ir užmerkei akis, 
Amžinu miegu ramiai užmigai, 

Nustojo tau plakusi pailsusi širdis, 
Savo mylimą dukrą Stefaniją liūdėt palikai...”

Brangi mamyte, ilsėkis ramiai savo nameliuose Woodlawn kapi
nių įsienyje. Aš Tave nuolat lankysiu, liūdesiu ir niekados nepa
miršiu.

Liūdinti dukra,
Stefanija

DETROIT, MICHIGAN

LIŪDNAS SEPTYNIŲ METŲ 
PRISIMINIMAS

Jonas Klimavice

MONT ST. HILAIRE, QUE., CANADA

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Kazimeras Zienius
Gimė 1907, kovo 4 

Mirė 1977, balandžio 1

Liūdnai praslinko devyni ilgesio metai, kai Tu palikai mus, maųo 
mylimas gyvenimo drauge. Palikai sūnų, marčią, ir du anūkėliu. 
Buvai drūtas kaip ąžuolas, bet žiaurioji liga pakirto tavo sveikatą 
ir turėjai skirtis su mumis. Ilsėkis ramiai, mūsų mylimas, gražiam 
Cote de Neiger kalnelyje, o mes niekada tavęs nepamiršim.

Žmona — Emilija
Sūnus — Raymond 

su šeima

BROOKLYN, N.Y.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Bernice Keršulienė
Mirė 1985 m. gegužės 5 d.

Liūdnai jau prabėgo vieneri metai, kai mane vieną palikai.
Su meile, gilia pagarba ir su dideliu liūdesiu širdyje aš tave visa

dos prisiminsiu.
Vyras — Walter Keršulis

Mirė 1979 m. Gegužės 9 d.

Jau praėjo septyni metai kai iš gyvųjų tarpo atsiskyrė mano 
brangus ir mylimas vyras Jonas Klimavice.

Jau septyni metai kai atsisveikinau su juo ant visados, bet tas 
skaudus įvykis pasiliks mano širdyje visuomet.

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

Liūdinti žmona — Adelė Klimavice
St. Petersburg, Florida

Celebrate 
100 years of 
Struggles & 
Victories

1886-1986

MAY DAY
in UNION SQUARE

17th Street & Broadway

THURSDAY MAY 1

Povilo Ventos
Mirė 1985 m. spalio 6 d.

Gamta atskyrė jį nuo mūs. Mes likome giliame liūdesyje, iš ku
rio niekada neišeisime.

Prisimename jį su meile, pagarba ir su liūdesiu širdyje.

Gyvenimo draugė — Nellie Ventienė 
Sūnūs — Konradas ir Paul Jr.

Richmond hill, n.y.
LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Mano brangioji mamytė, Anelė Juškienė, mirė 1967 m. spalio 30 
d. Mano mylimas tėvelis, Kazys Juška, mirė 1975 m. gegužės 10 d. 
Mano teta, Marijona Juškaitė Žvirblienė Adams, mirė 1984 m. ge
gužės 11 d. Su dideliu liūdesiu ir pagarba aš prisimenu abu tėve
lius ir tetulę.

Mes visi likome giliame liūdesyje.
Dukra — Nellie Ventienė 

Anūkai — Konradas ir Paul, Jr.

Aplankykite Lietuvą
Šiemet Laisvės administracija organizuoja laikraščio skaitytojų 

net tris turistines grupes. Kaip paprastai, grupės Lietuvoje 
pabuvos po 10 dienų ir galimas daiktas, kurie norės galės po parą 
ar dvi nuvykti į savo gimtąsias vietas.

Pirma grupė išskris gegužės 12 d. Maskvoje nakvos 2 naktis, 
Vilniuje 10 naktų. Grįžtant Maskvoje nakvos 1 naktį.

Antra grupė išskris rugpjūčio 18 d. Maskvoje nakvos 2 naktis, 
Vilniuje 10 naktų. Grįžtant Maskvoje nakvos 1 naktį. Sugrįš 
rugsėjo 1 d.

* ♦ ♦ *•’
Trečia grupė išskris spalio 13 d. Maskvoje nakvos 2 naktis, 

Vilniuje 10 naktų. Grįžtant Maskvoje nakvos 1 naktį. Sugrįš spalio 
27 d.

Norintys kuria nors grupe vykti, paskubėkite registruotis, nes 
grupėse vietų skaičius ribotas.

Daugiau informacijų ir registracijai kreipkitės:
Laisvės Administracija
102-02 Liberty Avė.
Ozone Park, N.Y. 11417

P.S. Šią žinią praneškite savo giminėms, draugams bei 
pažįstamiems.

Laisvės Administracija

Lietuvių Darbininkų. 
Susivienijimas

PENKI DEŠIMTMEČIAI, KAI 
LIETUVIŲ DARBININKŲ SUSIVIENIJMAS 

[ASSOCIATION OF LITHUANIAN WORKERS] 
veikia apdraudos, kultūros ir sporto srityse.

Galite įsirašyti į LDS be daktaro egzaminavimo, užpildydami 
narystės aplikaciją.

Įsirašyti galima nuo gimimo dienos iki 70-ties metų. Apdraudos 
paliudymai (policies) nuo 1000 doerių iki 10,000 dolerių.

Išduodame stipendijas (scholarships) po 1,000 doerių per metus 
penkiems moksleiviams, kurie išpildo mūsų nustatytus reikalavi
mus (requirements).

Dėl platesnių informacijų kreipkitės į LDS Centrą šiuo adresu:
Association of Lithuanian Workers 
26 North Street, room 42 

a Middletown, N.Y. 10940 
telefonas [914] 343-3774

Festival andBalhi
r-™ ™ .. C

12:00-5:30:
• Street Musicians
• Booths & Displays
• Children's Entertainment
• Clowns & Jugglers
• Book Sale
• Dance Band
• Speakers from many organizations

and lots more

5:30 - 7:30: Hear:

of the Communist Party, USA
• Josė Soler, President, U.S. branch, 

Puerto Rican Socialist Party
• Internationa! guests from

South Africa and Nicaragua
• Representatives from the trade 

union, peace and housing movements

May day
MADE IN U.S.A. .X

L> to < 
.•ments tabor

Celebrate the Victories, Continue the Struggle..
• No to Reagan's War Plans - ston testine shri .liarrnm > • v i , &&

c- i. n . , , . , ^’p u sung, start disarming • No nukesm N\ Harbor • ohs tor all •>gl Reagan s attack on civil rights & affirmative action • Stop union bust.ng • I S corporat.ons out o' South

hands off Nicaragua • I eed the hungn house the homeless

MAY 1 • 12:00-7:30
Africa — end apartheid • No more Vietnam

THURSDAY
United l abor and People s Mat I >at (

(Rally begins at 5:30)
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