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KRISLAI
Mūsų auksinis jubiliejus.
Sveikinimų-linkėjimų banga.
Netekus Leono.
Žvilgsnis j ateitį.
Nauji darbai.
Visi kartu!

— A. Bimba —

Štai jums, brangūs skaity
tojai, “Laisvės” jubiliejinė lai- 

♦ da, geriau pasakius, josios pir
moji dalis. Sveikinimu, linkė
jimų ir mūsų laikraščio auk
sinio jubiliejaus atžymėjimui 
skirtų straipsnių suplaukė tiek 
daug, jog ryžtamės išleisti net 
tris dvigubai padidintus nu
merius.

Gavome daug sveikinimų no 
tik iš visos plačios mūsų ša
lies, bet ir iš Lotynų Ameri
kos, ir iš Tarybų Lietuvos. 
Ypač mus jaudina gausūs ir 
nuoširdūs sveikinimai iš mūsų 
senosios tėvynės. Tikime, jog 
jais didžiuosis kiekvienas lais- 
vietis.

Bet šitoje didžiulio džiaugs
mo valandoje įpums tenka gi
liai liūdėti, kad mirtis iš gy
vųjų tarpo išplėšė vieną iš se
niausių ir uoliausių laisviečių, 
Leoną Prūseiką. Kaip liūdna, 
kad šis taurus mūsų tautos 
sūnus nebegali kartu su mu
mis džiaugtis auksine “Lais
vės“ sukaktimi!

Beveik nuo pirmosios die
nos įkėlimo kojos į Ameriką, 

^mūsų Leonas savo visus di- 
. Alžiulius žurnalistinius gabu- 
" mus paaukojo mūsų pažan

giajai spaudai, o pirmoje vie
toje tada tik užgimusiai “Lais
vei.“ Ir tik su maža išimtimi 
(mūsų judėjime iškilus pasi
dalinimui) per visą jos ilgą ir 
garbingą gyvavimą draugas 
Prūseiką rūpinosi tiek dvasi
ne, tiek medžiagine jos padė
timi. Joks kitas mūsų veikėjas 
bei žurnalistas nėra gavęs 
“Laisvei“ tiek daug naujų 
skaitytojų ir surinkęs jai tiek 
daug medžiaginės paramos, 
kiek davė Leonas.

Ir jeigu “Laisvė“ tapo tokiu 
atsakingu ir populiariu Ame
rikos kovingųjų lietuvių orga
nu, tai labai didelė tos šlo
vės dalis priklauso didžiai ta
lentingai publicistinei Leono 
plunksnai.

Netekdami jo, mes neteko
me visam mūsų pažangiajam 
judėjimui giliausio energijos 
ir inspiracijos šaltinip.

Bet Leonas nenorėtų, kad 
mes jo atminčiai tik nulenkę 

^galvas liūdesy skęstume. Prieš 
keletą savaičių man apsilan
kius pas jį, jis, nors vos iš lo
ws bepajėgdamas išlipti; kuo 
mažiausiai kalbėjo apie save. 
Jis kalbėjo apie ateitį, apie 
mūsų darbininkiškojo judėji
mo ir visos žmonijos ateities 

. problemas ir kovas. t Skundė
si jis tik tuo, kad jam jo 
sveikata nebeleidžia visa krū- 

' tine mestis į darbą dėl stip
rinimo mūsų spaudos ir mū
sų organizacijų. Iki pat pas
kutinės gyvenimo valandos jis 
pasiliko “nepagydomu“ opti
mistu.

Tokį Leoną mes ir turime 
atsiminti. Ne į praeitį, bet į 
ateitį turi visuomet krypti mū
sų žvilgsnis.

Praėjusieji penkiasde š i m t 
metų matė daug audrų — vi
są pasaulį purtančių audrų 

, (karai, revoliucijos, sukili
mai), žmonijos istorijon įsira
šė daug pirmiau nė sapne ne
sapnuojamų laimėjimų, ku
riems pasiekti padėjo ir mū
sų “Laisvė.“ Bet istorija dar 

^teberašoma. Prieš visą žmo- 
^niją ir prieš visus mus tebe

stovi didžiulės, milžiniškos
(Tąsa 6-tam pusi.)

* * * * ♦

Žodelis iš Varšuvos

Sveikinimas iš Lietuvos

V. MYKOLAITIS - PUTINAS

Vilnius, 1961 m, kovo 2 d.

Varšuva, 15. II. 1961
Rojui Mizarai,

“Laisvės“ redaktoriui.
Jūsų laikraščio 50 metų su

kaktuvių proga linkiu visiems 
Jūsų redakcijos darbuotojams, 
bendradarbiams ir skaityto
jams, o ypatingai Jums asme
niškai, 
sekimo 
be.

Jūsų

daug sveikatos ir pasi- 
Jūsų garbingam dar- z
nuolatinis sk a i ty to j a s 

Lenkijoje,
Zigmas Stoberskis

Nuoširdžiai sveikiname re
dakcijos darbuotojus 50-tųjų 
“Laisvės“ gyvenimo metinių 
proga. Mes džiaugiamės, kad 
“Laisvė,“ pusę amžiaus sklei
džianti tikrąjį tiesos žodį už
sienio lietuvių tarpe, savo ju
biliejų sutinka ir toliau ugdy
dama visų dorų užsienio lie
tuvių meilę pažangos ir socia
lizmo idėjoms, savo gimtajam 
kraštui — Tarybų Lietuvai, 
žengiančiai klestėjimo keliu.

Jubiliejaus proga linkime 
visam “Laisvės kolektyvui ir 
skaitytojams kūrybinės sėk
mės, geros sveikatos ir asme-. 
ninės laimės.

Šiaulių miesto laikraščio 
“Raudonoji vėliava“ 

redakcijos kolektyvas
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Poeto V. Mykolaičio 
Putino sveikinimas
“LAISVĖS” -redaktoriams, bendradar
biams ir skaitytojams, švenčiantiems s 
savo brangaus laikraščio 50 metų su
kakti, linkiu ištvermės ir pasisekimo.

Jūs esate toli, toli —
Už okeano, murmančio, gilaus.
Tos žemės svetimoj padangėj 
Praeivis jūs nė vardo nepaklaus.

O mes jus minime su širdgėla tylia 
Kaip karštą, gyvą savo kraujo lašą. 
Tur būt, ir jus gimtinės ilgesys 
Į mielą Lietuvos padangę neša.

Jūs ten, mes čia, bet mūs bendri jausmai. 
Tegul širdis jais plakus nenustos. 
Sujunkime rankas bendroj kovoj 
Už pergalę teisybės, 
Laisvės ir šviesos!

I TELEGRAMOS
“LAISVĖS” REDAKCIJAI

VILNIUS. — Brangūs 
draugai! “Tiesos” redakci
jos kolektyvas sveik i n a 

; “Laisvės” darbu o t o j u s, 
Į bendradarbius ir skaityto- 
I jus su garbingu laikraščio 
■ jubiliejumi. “Laisvė” jau 
į penkiasdešimt metų sklei- 
i džia JAV lietuvių tarpe 
• demokrtijos, socialistin ė s 
teisybės, pažangos ir švie- 

į sos kilnias idėjas. Ji paša- 
'koja savo skaitytojams 
; apie tėvų žemę — Tarybų 
Lietuvą ir jos gyvenimą.

Tegu “Laisvė” ilgus me- 
! tus darbuojasi pažangos ir 
i taikos labui! Tegu laikraš- 
I čio darbuotojams niekada 
! nepritrūksta sveikatos, kū
rybinės ugnies ir entuziaz
mo jų tauriame darbe.

“Tiesos” laikraščio 
kolektyvas

?

“LAISVĖS” REDAKCIJAI
VILNIUS. — Nuošird- 

žiai sveikiname garbingo 
penkiasdeši mčio proga 
fcųkraščio redaktorius ben
dradarbius ir skaitytojus. 
Linkime sėkmės Jūsų kil-

už 
taiką, demokratiją, tautų 
draugystę ir žmonijos pa
žangą.

Telegramos
“Laisvės” Redakcijai: Jū

sų laikraščio penkiasdešim
tąsias vaisingo darbo ir šlo
vingų laimėjimų metines 
švenčiant, širdingai sveiki
nu Redakcijos mielus drau
gus ir šauniuosius spaustu
vės ir administracijos dar
buotojus, visus “Laisvės” 
rėmėjus ir skaitytojus. Vi
siems, visiems linkiu ir to
liau sėkmingai tęsti šį tau
rų spaudos darbą visos pa
žangiosios žmonijos labui.

Antanas Vaivutskas

Brangūs laisviečiai!
VILNIUS. — “Komjau

nimo tiesos” redakcija jau
nųjų korespondentų ir Ta
rybų Lietuvos jaunimo var
du sveikina “Laisvės” re
dakciją, jos bendradarbius 
laikraščio penkiasdeši m t- 
mečio proga.

Linkime ir toliau atkak
liai kovoti už taiką, už dar
bo žmonių laisvę ir laimę. 
Neškite Amerikos lietu
viams tiesos žodį apie gim
tąjį kraštą — nuolat kles
tinčią Tarybų Lietuvą.

Redaktorė J. Civilkaitė

“Švyturio” žurnalo 
kolektyvo vardu 
Alf. Bieliauskas

—o—
KAUNAS. — “Laisvės” 

laikraščio penkiasdeši m t- 
metis — reikšminga data. 
Brangus mums yra šis 
laikraštis ypač todėl, kad 
teisingai rašo apie Tarybų 
Lietuvą, skelbia pažangias 
idėjas, vysto gyvenančių 
JAV pažangių lietuviu tar
pe didelį kultūrini darbą, 
kovoja už taiką, už darbi- * 
ninku klasės vienybę, de- 
maskuoja Tarybų šalies 
šmeižikus.

“Laisvės” penkiasdešimt
mečio proga “Kauno Tie
sos” redakcijos kolektyvas 
iš visos širdies linki “Lais
vės” redaktoriams, rėmė
jams ir skaitytojams sėk
mės kilniame darbe.

Kolektyvo vardu “Kauno 
Tiesos” redaktorius

Z. Baltušninkas
—o—

VILNIUS. —Karštai 
sveikiname “Laisvės” leidė
jus ir skaitytojus garbingo
jo jubiliejaus proga linkė
dami geros sveikatos ir lai
mės gyvenime!

“Jaunimo Gretų” žurnalo 
redakcijos vardu 

Jonas Lapašinskas

VILNIUS. Sveikiname 
“Laisvės” laikraščio kolek
tyvą garbingo jubiliejaus 
proga. Linkime ir ateityje 
šlovingai tęsti pažangias 
laikraščio tradicijas, nea
titrūkti nuo savo gimtosios 
žemės. Mes aukštai vertina
me jūsų pasiaukojamą dar
bą.

“Pergalės” žurnalo •
Redkolegija

t
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Jubiliejines laidos editorialas
MES KALBĖJOME APIE savo laikraštį per 50 

metų; šiandien, penkiasdešimtmetinės sukakties proga, 
sakome: tegu apie mūsų laikraštį pakalba kiti.

Tegu pasako, ką mano ir Lietuvos didžiausieji ir ge
riausieji talentai: mokslininkai, menininkai, visuomeni
ninkai, poetai, rašytojai,’ dailininkai ir eiliniai darbo 
žmonės. ' ■

Nuoširdžiai dėkojame visiems, visiems už šiltus žo
džius, už karštus linkėjimus, už draugišką įvertinimą 
mūsų visų—“Laisvės” kolektyvo, leidėjų, vajininkų, 
bendradarbių, aukbtojų-rėmėjų—pastangų ir ryžto!

Pusė šimtmečio, istoriniu 
mastu imant, nėra didelis lai
kotarpis. Tačiau dvidešimta
me amžiuje — karų, revoliu
cijų ir didelių visuomeninių 
persitvarkymų amžiuje pusė 
šimtmečio sudaro didžiausia 
žmonijos vystymosi epochą. 
“Laisvės” redaktorių, leidėjų, 
viso jos darbuotojų kolektyvo 
didžiausias nuopelnas yra tas, 
kad jie dar šio šimtmečio pra
džioje aiškiai suvokė didžiųjų 
visuomeninių įvykių perspek
tyvą ir drąsiai stojo į pirmą
sias žmonijos pažangos gre
tas. “Laisvės” laikraštis per 
50 metų nenuilstamai nešė 
darbo žmonėms didelės tiesos 
žodį, kėlė juos į kovą prieš iš
naudojimo santvarką, kvietė 
į didelį žygį naujai visuome
ninei ir socialinei santvarkai 
sukurti.

Keldama darbo žmonių kla
sinį susipratimą, “Laisvė” ne
paliaujamai stiprino Lietuvės 
darbininkų išeivių vienybę, 
kėlė jų nacionalinį susiprati
mą ir 
šius
vos darbo žmonėmis, 
nenuilstamai rėmė 
darbo žmonių kovą už teisin
gesnės visuomeninės 
kos sukūrimą 1918-1919 me
tais.

Ypatingai džiugu atžymėti 
garbingą laisviečių jubiliejų 
mums, Tarybų Lietuvos mok
slo darbuotojams. Su didžiau
siu dėkingumu mes prisime
name tą didelę pagalbą, ku
rią suteikė pažangieji Ameri
kos lietuviai “Laisvės” kolek
tyvo iniciatyva mokslo įstai
goms atkurti pokarinėje Ta
rybų Lietuvoje. Daugelio A-

garbingą jubiliejų!
menkos lietuvių sudėtos au
kos ir prisiųsti už jas vertingi 
mediciniški įrengimai sudarė 
svarbų materialinį pagrindą 
pirmajam sukurtam Tarybų 
Lietuvos Mokslų akademijos

Vilniaus V.

Ilgiausiu meta 
draugai!

Prof. dr. J. Kubilius
Kapsuko vardo Universiteto rektorius

Šiandien “Laisvei” yra kuo 
pasididžiuoti. Juk penkiasde
šimt metų jubiliejų gali švęsti 
toli gražu ne kiekvienas laik
raštis. Bet koks spaudos or
ganas gyvuoja tol, kol jis po
puliarus. kol jis skaitomas ir

ir
čTvvas. Tai
Uangystė di- 
bdsimokantis 

slmpatizuo-

stiprino tradicinius ry- 
su pažangiaisiais Lietu- 

‘Laisvė” 
Lietuvos

Brangūs "Laisvės 
leidėjai ir skaitytojai

juos mūsų studentai 
universiteto koh 
rodo, kad mūsų 
dele, kad mūsų 
jaunimas karšta
ja ir remia ,mų$ų užjūrio bro
lių kovą dėl taikos, laisvės ir 
geresnio gyvenimo.

Vilniaus universiteto profe
soriai, dėstytojai ir studentai 
įgaliojo mane pasveikinti 
“Laisvės” redakcijos kolekty
vą, bendradarbius ir skaityto
jus, palinkėti Jums geros svei
katos, laimės ir vaisingo dar
bo, palinkėti atšvęsti dar daug 
tokių garbingų jubiliejų.

! Ilgiausių Jums metų, bran
gūs draugai! ;

Vilnius ' < ' . ; ’ •.
1961 m. kovas

santvar-

Eksperimentinės medicinos 
mokslinio tylimo institutui, 
šios aukos ypatingai mūsų 
vertinamos yra. ir todėl, kad 
jos buvo sudėtos , darbo žmo- 

atįtraukiant kąs- 
• burnos.

nių, dažnai ; 
nelį nuo savo

Mes vertiname didelį “Lais
vės” šviečiamąjį darbą poka
riniais, metaiš, atliekamą lie
tuvių išeivių tarpe., Visiems 
gerai žinoma, kad pokariniais 
metais į buržuazines Vakarų 
Europos valstybes, tame tar
pe ir į JAV,! išvyko nemažai 
hitlerinės okupacijos Lietuvo
je talkininkų] 'buvusio fašisti
nio režimo Jąetuvoje tarnų ir 
gynėjų. Norėdami grąžinti 
senąndarbo žmonių išnaudoji-

mo santv&i&ą.^gf’ąžinti kapi
talistų ir dvarininkų išnaudo
jimą Lietuvoje, jie šmeižia 
Lietuvos darbo žmones, juodi
na jų išsikovotą dabartinę ta-1 
rybinę santvarką, stengiasi 
sukiršinti Lietuvos išeivius 
prieš dabartinę savo Tėvynę. 
“Laisvė” duoda nenuilstamą 
šiems šmeižtams tvirtą atkir
tį ir sistemingai neša savo 
skaitytojams teisingą žodį a- 
pie Tarybų Lietuvą ir apie at
sidavusį Lietuvos darbinin
kų, valstiečių ir inteligentijos 
darbą kuriant naują, švieses
nį gyvenimą.

Džiaugdamiesi ir didžiuoda
miesi nuveiktu dideliu “Lais
vės” ir jos viso kolektyvo dar
bu, Tarybų Lietuvos Mokslų 
akademijos darbuotojai ir vi
sas jos didelis kolektyvas nuo
širdžiai sveikina “Laisvės” re
daktorius, leidėjus, korespon
dentus ir gausius skaitytojus 
penkiasdešimtmečio sukakties 
proga ir linki geriausios klo
ties, pasisekimo tolimesniame 
dideliame darbe.

Pasiaukojantis “Laisvės” ko
lektyvo darbas su nenuilsta
mais darbuotojais ir Lietuvos 
darbo žmonių reikalų' gynė-1 
jais Antanu Bimba ir Rojum 
Mizara priešakyje visada su
darys puikų puslapį Lietuvos 
darbo žmonių istorijoje. Lie
tuvos darbo žmonės, prisiminė
dami savo pasišventusius dar
bo žmonių reikalams sūnus 
užjūrio kraštuose, sems iš jų 
pavyzdį tolimesniame darbo, 
kuriant savo brangiojoj Tėvy
nėj šviesų komunizmo rūmą. 
Vilnius, 1961 m. kovas

Prof. dr. K. Baršauskas
Kauno Politechnikos instituto 

direktorius, Lietuvos TSR 
Mokslų Akademijos 

akademikas
Prieš du metus, 1959 m. va

sario mėn. viduryje buvau su 
Jūsų nemažu būriu susitikęs

Akademikas K. Korsakas p

Laisvės' penkiasdešimtmečiui

uiylimas. “Laisvė” jau, vien 
tokiu ilgu savo gyvavimo fak
tu įrodo, kad per visą pusę 
.šimtmečio ‘ trukusį laikotarpį 

. ji mokėjo rasti kelią į skaity
tojų širdis ir protus.

Ne iš gero dešimtj’s tūks
tančių lietuvių caro ir buržu
azinės Lietuvos laikais bėgo 
iš gimtojo krašto į tolimąją 

. Ameriką. Kai kurie jų, pana
šūs į P. Cvirkos aprašytąjį 
Franką Kruką, ten pralobo, 
bet didžioji dauguma vargo 
ir tebevargsta kaip ir visi ka- 
pitalistinio 
žmonės.

SVEIKINU!
Rojui Mizarai, 
Antanui Bimbai

Brangūs draugai, 
j Su dideliu džiaugsmu, did 
i žiuodamiesi Jūsų ir visu 
žangiųjų JAV lietuvių nepails
tama kultūrine ir visuomeni
ne veikla, karštai spaudžiame 

: visų jubiliatės “Laisvės” dar- 
jbuotojų, jos rėmėjų ir jos 
l skaitytojų rankas šią nepa- 
l prastai šviesią ir reikšmingą

pa

paasitlio darbo

čia, Lietuvoje, la- 
kad pažangiųjų

Ir mums 
bai džiugu, 
Amerikos lietuvių neįbaugino 

“Tfiakartizmas, kad jie išsaugo
jo savo, organizacijas ir spau

dą, kad 
Mšiai su 
tuva.

nuolat stiprėja jų ry
la is vaja Tarybų Lie-

ves” laikraštį, jo penkiasde
šimties metų ]5fogd.

Nuo pat pirmųjų savo 
merių.
bekovdja kaiįf Uk‘’ūž'‘tą ant
rąjį laisves ąu^ratimą, nuose
kliai atstovavo ir tobeatsto- 
vauja lietuvių spaudoje šito
kį pažangu laisvės principą.

Vykdydama savo idėjinę— 
visuomeninę programą, “Lais
vė” per pusę šimto metų atli
ko didžiulį politinį ir kultūri
nį darbą. Laikraštis ne kartą' 
ryžtingai gynė ir tebegula 
Amerikos darbo, žmonių tei
ses į laisvę tikrąja to žodžio 
prasme, į tikrąją demokrati
ją. j

“Laisvės” pastangas ginti

nu-
OVęjo ir te

šmeL
Ji visą

dieną.
“Laisvės” penkiasdešimtme

tis — ne tik mūsų užjūrio 
brolių šventė, tai svarbi data 
visai lietuvių kultūrai. Todėl 
ir Jūsų senojoje naują gyve
nimą sukūrusioje Tėvynėje 
mes džiaugiamės drauge su 
Jumis.

Amerikos

Visa “Laisvės” istorija — 
tai kova ir vargai, bet tuo pa
čiu ir laimėjimai. Jau nuo 
pirmųjų savo gyvavimo dienų 

'reiškusi pažangias mintis, o 
’t’IVSiiau visiškai susiliejusi su 
//kairiuoju sąjūdžių, “Laisvė” 
..Jhuolatos buvo reakcijos piu- 

*doma ir persekiojama, 
žiama/ir juodinama,
laiką kentė didžiulius mate
rialinius sunkumu^, bet nei 
persekiojimai, net lėšų stoka 
'niekados jos nenukreipė nuo 
pasirinkto kelio.

Didžiuliai atstumai netruk- 
. do mums domėti
lietuvių gyvenimu ir jų kova. 

'.Senojo Vilniaus
Profesoriai, dėstytojai ir stu- 

. ideritai noriai skaito “Laisvę” 
ir kitus pažangiuosius išeivi
jos laikraščius, žavisi tos 

, .spaudos kova su buržuazi- 
' iiiais nacionalistais, arba, kaip 

Jūs juos vadinate, dipukais, 
gėrisi Jūsų pastangomis ginti 

."nuo jų šmeižtų didžiulius Lie- 
tuvos liaudies laimėjimus.

■7', Mūsų mylimas “Laisvės” 
".redaktorius Rojus Mizara ir 
_ kiti Amerikos lietuviai, nese

niai svečiavęs! Vilniaus uni
versitete, atsimena, kaip nuo

širdžiai ir. draugiška’ i>» iemė

universiteto

Savo ir “Literatūros ir Me
no” redakcijos kolektyvo, o 
taip pat — nesuklysiu — visų 
mūsų literatūrinio laikraščio 
skaitytojų vardu iš visos šir
dies sveikiname Jus ir linki
me dar ilgus metus skleisti 
lietuvišką tiesos ir pažangos 
žodį anapus vandenyno, tarpe 
lietuvių, kurie tebėra žalios 
mūsų galingo liaudies ąžuolo 
atžalos.

Ilgų metų, negęstančios kū
rybinės ugnies, draugai!

Sveikatos, 
asmeniniame

Jūsų

laimės laisvicčių
gyvenime I

Vacys Reimeris 
vyr.. redakto» >us

sluoksniai, 
lais- 

jię stengėsi ir stengiasi 
tikrąją laisvę visiems, 

priešinasi jų viešpatavi-

LAISVĖ’ — tai vien'ap kil
niausios prasmės žodžių-, • vie-1 
na tauriausių sąvokų i bet ku
rios; -kalbos j žodyne-. ; Tačiau 
kąįp t kirtingai, .sųpyaątanąas 
šis žodis 1 • t. ' •

Vieniems laisvė — tai gali
mybė tenkinti vien savo as
meninius norus, įgeidžius, sie
kimus ir interesus, nors dėl 
to reikėtų, engti ir išnaudoti 
kitus; galimybė gyventi per
tekliuje ir ištaigoje, lėbauti 
ir tinginiauti, nors kiti dėl to 
alktų ir skurstų, sirgtų ir žū
tų : galimybė užgniaužti atvi
rą tiesos žodį, persekioti jo 
skelbėjus, turėti nevaržomą 
galimybę skleisti protinę tam
są, kurstyti žmogžudiškus ka
rus ir brobimus, mulkinti įvai
riais melais ir prietarais liau
dį, laikyti ją dvasinėje vergo
vėje, savo politinėje valdžio
je.

šitaip laisvę, paprastai vi
sada suprato ir šiandien kštu 
pranta viešpataujančios kla
sės, išnaudotojų
Vardan šitokios savo 
vės” , 
atimti 
kurie 
mui.

Bet . 
pratimas. Tai galimybė pasa
kyti tiesą darbo žmonių engė
jams ir veltėdžiams, tai gali
mybė kovoti už tokią naiiją 
visuomeninę santvarką, kuįrį 
užtikrintų visiems darbo žmo
nėms gerą, šviesų, laimingą 
gyvenimą, kurioje nebūtų so
cialinio išnaudojimo ir dvasi
nio pavergimo, protinio tam- 
sybiškumo, kuri įgyvendintų 
žemėje taiką ir visų rasių bei 
tautų draugystę, kuri nukreip
tų mokslą ir techniką žmoni
jos gerovės bei pažangos ug
dymui, kuri išpuoselėtų ge
riausius, tauriausius kiekvieno 
žmogaus jausmus ir < kūrybi
nius sugebėjimus.

Už šitokią laisvę, tarnau
jančią naujos, teisingesnės vi
suomeninės santvarkos sukū
rimui, visais istorijos amžiais 
kovojo ir tebebuvo geriausieji 
žmonijos atstovai, šviesiausie
ji ir pažangiausieji jos protai 
— visuomenės veikėjai, moks
lininkai, rašytojai, publicistai. 
Tokios laisvės troško ir tebe
trūksta milijonai liaudies 
žmonių visame pasaulyje.

Šios mintys kilo galvoje, 
ruošiantis pasveikinti “Lais-

yra ir kitoks laisves stn

buvo paskelbtas
puslapiuose. Did-

“Laisvės” židinyje. Nors jau 
praėjo du metai, bet man ro- 
etos, kad tai buvo vakar. Ma
no vaizduotėje dar išsilaikė 
Jūsų gražaus būrio vaizdas, 
Jūsų bendras troškimas kovo
ti už darbo žmonių reikalus, 
už šaltojo karo sušvelninimą, 
kovoti už taikos išsaugojimą 
visame žemės rutulyje.

Kalbant apie “Laisvės” nu
eitą garbingą kelią, reikia 
prisiminti tuos entuziastus lei
dėjus. Socialistinj laikraštį 
leisti kapitalistiniame krašte- 
yra sunkus ir sudėtingas dar
bas. Besilankydamas pas Ju
mis įsitikinau, kad “Laisvės” 
leidėjai tik labai stropiai 
dirbdami, surenka iš . pačių 
skaitytojų lėšas leidimui.,

“Laisvės” redakcijos dar
buotojai dirba negaudami pil
nai in’ikjausomo atlyginimo. 
Jie dirba atsidavę kilnioms 
idėjoms. Tokių “LaisVes” en
tuziastų kaip Mizaros, Bim
bos ir kitų draugų, dąrbąi lei
džiant “Laisvę” tūri' didžiu-' 
lė$ . ,r1ejikšmęs< skleidžiant .tic-j 
są toli už Tarybų Lietuvos ri
bų. Arčiau susipažinus su

Jūsų didžiuliu entuziazmu,^ 
mums, dirbantiems gimtaja
me krašte, gaunasi nauji im
pulsai darbui. #

Man pavesta vadovauti Ta
rybų Lietuvos aukštajai inži
nierinei mokyklai — Kauno 
Politechnikos institutui. Insti
tute dabar mokosi 6000 stu
dentų. Kas metai institutas 
dabar pajėgia paruošti virš 
800 3.0-ties specialybių inži
nierių. Ligi šiol institutas jau 
davė Tarybų Lietuvos liaudies 
ūkiui virš 5000 inžinierių. 
Toks inžinierių skaičius dar 
vis nepatenkina liaudies ūkio 
poreikius. Kas metai priėmi
mo kontingentas didėja.
.Jei 1959 metais priėmimas į 

pirmuosius kursus buvo 1200, 
i960— 1700, tai šiais 1961 
metais priimsime į pirmuosius 
kursus virš 2000 studentų. 
Artimiausiu laiku institute 
bus jau 10,000 studentų. In
stitute dabar dirba virš 400 
profesorių-dėstytojų ir virš 
200 mokymo meistrų, Įvairių 
mechanikų bei laborantų. li- 
stitutas dabar užima virš ^10- 
ties geriausių rūmų Kaune. 
Apie pusė studentų gyvena 
naujai pastatytuose bendra
bučiuose ir beveik visi ,gauna 
valstybines stipendijas. Insti
tuto filialai veikia Vilniuje, 
Klaipėdoje ir Šiauliuose. Vi
so Tarybų Lietuvoje dabar 
veikia 12 aukštųjų mokyklų, 
jų tarpe stambus Vilniaus 
Universitetas, Pedagoginis in
stitutas, žemės ūkio akademi
ja, Veterinarijos akademija, 
Dailės institutas, Konservato
rija ir kitos. Studentų skai
čius visų aukštųjų mokyklų 
šiais metais viršys 30,000.

Tokio mokymosi aukštose 
mokyklose užmojo anais bur
žuazinės Lietuvos laikais ga
lima buvo tik svajoti.

Leiskite man, viso 7000 ko
lektyvo vardu padėkoti Jums, 
Brangūs Draugai, už nuoširdų 
■atsidavusį darbą leidžiant 
“Laisvę” kovoje už geresnį 
darbo žmonių gyvenimą ir 
palinkėti, žengiant į antrąjį 
50-tįę - didžiausios sėkmės.
: Kaunas, 1961 m. kovas

Nuoširdžiai sveikiname!
Prof. J. ŽIUGŽDA

Tarybų Lietuvos Mokslų akademijos 
y viceprezidentas

DarbiiTinkų laikraščio, ei
nančio kapitalistiniame pasau
lyje, penkiasdešimties metų 
kelias tai yra tikras žygdar-

ne vien

ir R. Mi- 
atsidavu-

tą pajuto ir Lietuvos darbo 
žmonės, yp&č tuo metu, kai 
čia siautėjo fašistinė diktatū
ra.

Ne vienas pažangaus lietu
vių rašytojo: kūrinys, kuris ne
galėjo pasirodyti pačioje Lie
tuvoje dėl fašistinės cenzūros 
varžymų, 
“Laisvės”
žiąją savo geriausiųjų raštų 
dalį čia išspausdino A. Jasu- 
tis — žinomas 
rašytojas, žuvęs Ispanijos pi
lietiniame kare. Aktyviai ben
dradarbiavo “Laisvėje” ir ki
ti pažangieji Lietuvos rašyto
jai. .'!

Kai hitlerinės gaujos buvo 
laikinai okupavusios Tarybų 
Lietuvą, “Laisve” vėl plačiai 
atvėrė savo skiltis lietuvių ta
rybiniams 'rašytojams, pasi
traukusiems į Tarybų Sąjun
gos gilumą! lę šiandien “Lai
svė” plačiai supažindina savo

antifašistinis

skaitytojus su naujaisiais lie-, 
tuviu literatūros laitnejimkis.

i " i 1 a . f \ . 1

Tai tfik viepas “Laisves” 
veiklos puslapių,. ,kuris gar
bingai įeiną į Jiętųyių litera
tūros istoriją.

Šia sukaktuvine proga rei
kia pasakyti dar, daugiau — 
pati “Laisvė” išugdė ne vieną 
įžymų lietuvių rašytoją publi
cistą.

Tai “Laisvės” skiltyse pir
mą kartą paskelbė daugumą 
savo romanų ir apysakų Ro
jus Mizara, savo kūriniais 
šiandien jau plačiai žinomas 
ir šiapus Atlanto — Tarybų 
Lietuvoje ir visoje Tarybų Są
jungoje, nes kai kurie jo ro
manai išversti ir į rusų kalbą.

Tai “Laisvės” puslapiuose 
išspausdino daugelį savo raš
tų A. Bimba — vienas pajė
giausių Amerikos proletariato 
judėjimo istorikų, kurio vei
kalai jau pasirodė 
lietuvių kalba.

Draugai A. Bimba 
žara, kartu su kitais
siais savo bendražygiais, jau 
keliasdešimt metų stovi “Lais
vės” redakcijos priešakyje. 
Savo pasiaukojančiu darbu 
laikraščiui ir visam pažangia
jam Amerikos lietuvių judėji- 

Imui jie nusipelnė didelės pa
garbos. Džiaugiuosi, kad tu
rėjau malonios progos asme
niškai susipažinti su šiais 
dviem pažangiosios amerikie
čių lietuvių spaudos vetera
nais. Tikiuosi, jog teks dar 
kartą nuoširdžiai paspausti 
jiems abiems ranką Tarybų 
Lietuvoje ar Jungtinėse Vals
tijose.

Sveikinu šiandien juos abu 
ir visus jų bendražygius bei 
gausius “Laisvės” bendradar
bius ir skaitytojus su garbin
ga laikraščio sukaktimi.

- Nūdieniniame kapitalistinia
me pasaulyje ne taip jau 
daug atsiras pažangios kryp
ties laikraščių, kurie galėtų 
švęsti savo penkiasdešimties 
metų jubiliejų. Verta iš tiesų 
didžiuotis, kad tai gali daryti 
“Laisvė”, nugalėjusi tiek įvai
rių medžiaginių sunkumų, idė
jinio priešo puolimą ir šian
dien tvirtai įžengiantį į antrą
jį savo anfžiaus , pusšimtį.

Didžiausios sėkmės “Lais
vei” antrajame jos penkiasde
šimtmetyje !

Vilnius.

bis. Toks būtent žygdarbis 
yra “Laisvės” laikraščio pen
kiasdešimtmetis, kuris sukelia 
visų darbininkų klasės draugų 
pasigėrėjimą ir pasididžiavi
mą.

“Laisvė” pėr penkias dešim
tis metų skelbė proletarinę 
tiesą lietuviams darbininkams, 
kurie, gelbėdamiesi nuo caris- 
tinio engimo bei kapitalistinio 
išnaudojimo prieš pirmąjį pa
saulinį karą, o taip pat nuo 
lietuviškųjų kapitalistų ir-buo
žių išnaudojimo 1920-1939 m., 
mėgino laimės ieškoti Ameri
koje. “Laisvė” rodė lietu
viams darbininkams tikrą iš
sivadavimo kelią, aiškino 
jiems pažangias idėjas.

“Laisvė” plačiai skleidė tie
są apie Didžiosios Spalio so
cialistinės revoliucijos pergalę 
Rusijoje, apie buvusios Rusi
jos imperijos tautų socialinį ir 
nacionalinį išsivadavimą, apie 
socializmo statybą Tarybų Są
jungoje. “Laisvės” balsas” 
balsas, principingai kovojantis

už darbininku klasės reikalus, 
demaskuojantis lietuviškosios 
buržuazijos ir ypač fašizmo 
išnaudotojišką ir išdavikišką 
politiką, rasdavo gyvą atbal
sį Lietuvos darbo žmonių tar
pe ir padėjo jiems telktis į 
kovą prieš išnaudotojus ir pa
vergėjus. “Laisvė” .nuoširdžiu 
džiaugsmu sutiko fašistinės 
diktatūros nuvertimą Lietuvo
je ir Lietuvos Tarybų Socia
listinės Respublikos paskelbi
mą.

Antrojo pasaulinio karo me
tais “Laisvės” puslapiuose pla
čiai atsispindėjo ir lietuvių 
tautos vargai bei kančios hit
lerinių okupantų priespaudo
je, ir visuotinis lietuvių liau
dies pasipriešių i m a s fašisti
niams okupantams bei jų tal
kininkams buržuaziniams na
cionalistams, ir Tarybinį Ar
mijos, visų tarybinių žmonių 
atkakli, kupina pasiaukojimo 
kova* prieš pasauliui pavergi 
mą nešusias fašistines kariau
nas.

Nelengvas, bet gražus ir 
garbingas “Laisvės” praeitąs 
50 metų kelias, didelis jo at
liktas darbas. Tame darbe di
delius nuopelnus turi “Lais
vės” leidėjai, redaktoriai, visi 
“Laisvės” kolektyvo darbuo
tojai, visi laikraščio palaikyto
jai bei rėmėjai. Tarybų Lie
tuvos darbo žmonės su didžiu 
pritarimu ir dėkingumu atsi
mena pasiaukojamai dirbantį 
“Laisvės” laikraščio darbuo
tojų kolektyvą ir to kolekty
vo gyvą įkūnijimą mato ne
nuilstamai atsidavusių “Lais
vės” ir iš viso darbo žmonių 
reikalui draugų Antano Bim
bos ir Rojaus Mizaros.

Sėkmingo darbo, geros svei
katos, ilgų gyvenimo m etų 
“Laisvės” laikraščio vadovams 
draugui Antanui Bimbai, 
draugui Rojui Mizarai ir vi
siems “Laisvės” laik r a š č i a 
bendradarbiams!

' ....... - - -r ............— .................................... - -----------
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Laisvę” sveikina Lietuvos dailininkai, 
menininkai, rašytojai žurnalistai, visuo

menininkai ir eiliniai darbo žmonės
“LAISVĖS” REDAKTORIUI R. MIZARAI IR 

BENDRADARBIAMS
Lietuvos TSR Dailininkų Sąjunga iš visos širdies sveiki

na savo brolių^pažangiųjų Amerikos lietuvių laikraštį “Lais
vę”, švenčiantį savo penkiasdešimtmečio jubiliejų.

Sveikina “Laisvės” organizatorius, jos leidėjus, redakto
rius ir visus prisidėjusius prie to, kad “Laisvė” egzistuoja 
ištisą penkiasdešimtį metų, kad jos puslapiuose per visą gy
vavimo laiką išlaikyta aiškiai pažangi politinė linija.

Penkiasdešimt metų — tai ilgas kelias. Tai kelias kovos 
pažangiųjų Amerikos lietuvių prieš reakciją, pareikalavęs iš 
“Laisvės” leidėjų didelio Įtempto darbo, ištvermės ir atsida
vimo. Metų metais “Laisvė” savo pažangiu žodžiu kėlė už
jūrio lietuvių sąmoningumą ir ugdė jų simpatiją paprastam 
darbo žmogui.

Ji nuosekli, ištverminga ir nepalaužiama kovoje už taiką 
visame pasaulyje.

Ji savo puslapiuose, skirdama tiek daug vietos teisingai 
informacijai apie Tarybų Lietuvą, padėjo išvystyti ir sustip
rinti tokį glaudų nuoširdų ir aidimą mūsų tarpusavio bendra
darbiavimą.

Lietuviai dailininkai karštai sveikina ir Tave, tolimas už
jūrio broli lietuvi, “Laisvės” skaitytojau, tokio garbingo ju- 
biliejąus proga. Mes skaitome Jūsų rašytojų Rojaus Miza
ros, Algirdo Margerio, Senojo-Vinco-Jakščio knygas, kurios 
mums padeda išsąmiau ir plačiau pažinti Jūsų gyvenimą ir 
Jūsų siekius.

1958 metais mūsų spaudoje pasirodžiusi Jūsų poezijos an
tologija “Svetimoj padangėj” ] . .. .
A. Dag’lio. Stasio Jasilionio, Broniaus Klimavičiaus ir Pijaus 
Storpirščio poezija.

Mus, kaip dailininkus, džiugina Lumbio karikatūros, ku
rias išleido mūsų grožinės literatūros leidykla, ir kiekviena 
žinutė apie didesnius ar mažesnius Jūsų laimėjimus dailės 
srityje.

Norisi jubiliatui “Laisvės” laikraščiui palinkėti ilgų kū
rybingų, kovingų ir veržlių metų, o jos leidėjams ir skaityto
jams daug, daug sveikatos, jėgų ir laimės asmeniniame gyve
nime.

Lietuvos TSR Dailininkų Sąjungos Valdybos vardu:
J. Kuzminskis
A. Žmuidzinavičius
Juozas Mikėnas
V. Jurkūnas
V. Mackevičius

s L Žebenkienė-Trečiokaitė
K. Bagdonas

1961 m. kovo mėn. 4 d.

NUO LIETUVOS RAŠYTOJŲ SĄJUNGOS
Brangūs draugai ir bičiuliai!
Visų Tarybų Lietuvos rašytojų vardu sveikiname Jus 

bingo Jubiliejaus proga ir nuoširdžiausiai linkime Jūsų darbš
čiam ir ištvermingam koklektyvui su tokiu pačiu užsidegimu 
ir ateity skleisti savo skaitytojų tarpe pažangias idėjas.

Per penkiasdešimt savo gyvavimo metų Jūsų laikraštis 
mus supažindina'su Jūsų poetų^atliko didelį darbą, skleisdamas tiesą, progresyvią mintį, bur

damas apie save pažangius mūsų tautiečius,xatsiskyrusius nuo 
tėvynės, šio Jūsų darbo, kurį, žinant Jūsų gyvenimą ii’ są
lygas, galima pavadinti žygdarbiu, niekada neužmirš laisva, 
kurianti naują gyvenimą Tarybų Lietuva. Pažangioji lietu
vių emigracija įrašė savo puslapį į mūsų kultūros istoriją, 
ji davė nemaža vardų, kurių ilgai neužmirš ateinančios kartos.

Gyvendami toli nuo tėvynės, Jūs išlaikėte meilę gimtajai 
žemei, savo liaudžiai, mintimis ir jausmais, žodžiais ir dar
bais dalyvavote jos ilgoje ir sunkioje kovoje dėl laisvės, dėl 
naujos, teisingos santvarkos. Savo laikraščio puslapiuose jūs 
nuolat pasakojate tiesą apie Tarybų Lietuvą, apie jos pasise
kimus ir užmojus.

šis tiesos žodis padeda visų mūsų bendrai kovai prieš bur
žuazinius nacionalistus, kurie, laisvos lietuvių liaudies išvyti 
iš dvarų ir šiltų kėdžių, bando drabstyt purvais visa tai, kuo 
mes gyvename ir didžiuojamės, mėgina suniekinti tai, kas 
šiandieninę Lietuvą skiria nuo praeities kaip dieną nuo nak
ties. Mes didžiuojamės Jūsų ištverme ir ryžtu šioje kovoje.

Didelį darbą “Laisvė” yra nuveikusi burdama pažangias 
literatūrines jėgas. Rojaus Mizaros, Seno Vinco, Leono Pru- 
seikos, Algirdo Margerio vardai šiandien yra plačiai žino-; 
mi Tarybų Lietuvoje, jie tvirtai įėjo į lietuvių literatūrą. j 

Su meile ir pasišventimu Jūs padėjote skleisti per savo; 
puslapius lietuvių tarybinių rašytojų iodį. Mes dėkingi Jums: 
už tai, jog mūsų proza ir,poezija turi daug bičiulių Jūsų 
tarpe. Broliškai spaudžiame Jūsų ranką ir linkime Jumą 
sėkmės, laimės darbe ir asmeniniame gyvenime. Mes tikime, 
jog gyvenimas eina į priekį, tiesa ir progresas laimės, ir kad 
ryšiai tarp mūsų bus dar artimesni, visapusiškesnį. Leiskite 
tuo pačiu per Jus karštai pasveikinti visus laikraščio bendra- 
daiHoius ir skaitytojus, palinkėti jiems sveikatps, pasisekimo 
jų

Vilnius,

NUO LIETUVOS KOMPOZITORIŲ SĄJUNGOS 
’ i

Lietuvos kompozitoriai ir muzikologai siunčiaTarybų
A.V. pažangiųjų lietuvių laikraščio “Laisvės” redakcijai, ben- 

’, o taip 
chorui, vadovaujamam Mildos Stenslerie- 

sveikinimus didelės 
laikraščio “Laisvės” penkiasdešimtmečio proga. 

Laisvė” ir toliau su neišsenkama kūry-

dradarbiams, visai pažangiajai lietuvių visuomenei, 
pat lietuvių “Aido” <’ 
nės, bei Čikagos chorams nuoširdžius 
šventės 
Linkime laikraščiui
bine energija dirbti JAV pažangiojo judėjimo pirmose gre
tose už Tarybų Sąjungos ir Amerikos tautų suartėjimą.

St. Vainiūnas 
Ed. Balsys

. j J. Gaudrimas (

NUO RADIJO IR TELEVIZIJOS ŽURNALISTŲ
Įžymios “Laisvės” laikraščio sukakties proga mes, Tary

bą'Lietuvos Radijo ir televizijos žurnalistai, karštai sveikina
me gerbiamus laikraščio redaktorius ir leidėjus, bendradar
bius ir visus Amerikos lietuvius — “Laisvės” laikraščio skai
tytojus ir rėmėjus.

šis svarbus išeivijos kultūrinio gyvenimo jubiliejus yra ne 
vien tik jūsų, braųgūs užsienio lietuviai, šventė. Su jumis jį 
pažymi ir visi Tarybų Lietuvos darbo žmonės. Dar carihės 
priespaudos metais iš tolimų užjūrių į šiaudinę valstiečio ba
kūžę ateidavo viltį teikiantis tiesos žodis. Jau tada jūs, nors 
ir toli gyvendami nuo gimtojo krašto, į “Laisvės” skiltis įpin- 
davote karštus jausmus savo tėviškei, paprastam darbinin
kui ir valstiečiui, nuoširdžiai rūpindavotės jų ateitimi.

Dar ir šiandien saugo nuo laiko pageltusius “Laisvės” nu- 
’ merius buvęs Lietuvos proletaras, kuriam lietuviškosios bur

žuazijos viešpatavimo metais, kaip ir už kiekvieną tiesos žo- 
dį, taip ir už jūsų laikraščio skaitymą grėsdavo sunkaus ka

lėjimo metai. Dar ir šiandien mes prisimename, kaip džiu
giai “Laisvė” sveikino gimtojo krašto pavasarį — Tarybų 
valdžios atkūrimą Lietuvoje. Jūs tuomet teisingai aiškinote 
išeivijoje gyvenantiems tautiečiąms, kokią didžiulę reikšmę 
turi Šis istorinis posūkis lietuvių tautos likimu. Nebuvote 
abejingi ir sunkių lietuvių tautos išbandymų metu — hitleri
ninkams okupavus Tarybų Lietuvą. Iš hitlerinių ordų pa
vergtos Lietuvos ir antrojo pasaulinio karo frontų jūs per- 
duodavote kenčiančios ir kovojančios Lietuvos žodį. Tarybi
nės Armijos lietuviškojo junginio karys prisimena, kokia 
šilta buvo kuklutė laisvieč:o dovanėlė speiguotuose Oriolo 
laukuose. Ji keldavo karidvasią, triuškinant žmonijos prie
šą — hitlerizmą.

Kaip po gūdžiausios nakties prašvinta šviesus rytas, taip 
po visa naikinančio karo Lietuva prisikėlė taikiam kūrybi
niam darbui. Jūs su didžiausia meile stebėjote kiekvieną 
mūsų krašto žingsnį naujojo gyvenimo keliu. Didis yra tau
tiečių nuopelnas nuoširdžiai pasakojant išeivijai apie poka
rinį Lietuvos gyvenimą, jūsų brolių ir sesučių darbus Nemuno 
krašte, sklaidant mūsų tautos neprietelių šmeižtus. Kiekvie
nas jūsų laikraščio krislas, kiekvienas nuoširdus pasakojimas 
apie gimtojo krašto dabartį ir ateitį, apie jo nuo amžių 
darbščius žmones, apie taiką ir tautų draugystę bei bendra
darbiavimą sukelia Tarybų Lietuvos, visų pažangiųjų žmo
nių priešų pyktį ir įtūžimą.

( Džiugu, kad “Laisvė” nepamiršta dabartinės Lietuvos ko
lūkinio kaimo artojo, miesto darbininko. Tai puiki informa
cija tiems, kurie dešimtmečius nematė savo gimtojo krašto, 
kurie nuoširdžiai jį myli, didžiuojasi jo laimėjimais, pergy

vena nepasisekimais. Tai brangus turtas kiekvienam pažan
giam lietuviui.

“Laisvė” nenuilstamai kovoja už tvirtesnį tautiečių, gy
venančių užsienio kraštuose ir tėvynėje kultūrinį bendradar
biavimą. Mums malonu, kad šis bendradarbiavimas nuolat 
tvirtėja. Tarybų Lietuvos vyriausybės rūpesčiu užsienio lie
tuviai kasdien gali klausytis lietuviško žodžio ir muzikos iš 
tėvynės —• Tarybų Lietuvos.

Nelengva jums yra dirbti, tačiau nebodami lietuviškųjų 
buržuazinių nacionalistų nedorų užmačių, begėdiškų išsišo
kimų jūs verčiate gilią vagą išeivijos gyvenimo dirvonuose.

Jūsų laikraščiui sulaukus garbingo amžiaus, mes, Tarybų 
Lietuvos radijo ir televizijos žurnalistai, visi bendradarbiai, 
sveikiname jus, — tiesos žodžio skleidėjus, kovotojus už tai
ką, tautų bendradarbiavimą, mūsų krašto bičiulius. Tebūna 
ateinantieji laikraščio gyvavimo metai dar vaisingesnį, dar 
kūrybingesni.

Jonas Januitis
Tarybų Lietuvos Radijo ir televizijos 

komiteto pirmininkas

gar-

darbe. ‘ •_ ■
Lietuvos TSR Rašytojų Sąjungos valdybos prezidiumas, 

E. Mieželaitis 
V. Mozūriūnas 
A. Bieliauskas 
Just. Marcinkevičius 
V. Reimeris 
A. Jonynas

\ X* K. Ambrasas
A. Baltakis 
A. Venclova 
K. Korsakas

Pri

NUO GROŽINĖS LITERATŪROS LEIDYKLOS
Mieli bičiuliai!
Su džiaugsmu sužinojome apie “Laisvės” jubiliejų, 

imkite didžiausią glėbį nuoširdžių sveikinimų nuo mūsų lei
dyklos darbuotojų, kurie yra jūsų nuolatiniai skaitytojai. 
“Laisvės” jubiliejus yra reikšmingas įvykis pažangiosios 
spaudos gyvenime, jis primena apie didvyrišką kovą, kurią 
sunkiomis sąlygomis vykdo pažangiausieji amerikiečiai. Per 
šiuos ilgus metus4“Laisvė” yra nuėjusi didelį, garbingą ke
lią, kuriuo teisėtai reikia didžiuotis..

“Laisvėje” rašė eilė Amerikos lietuvių rašytojų, kurių 
kūrinius skaito ir Tarybų Lietuvos žmonės. Respublikoje di
deliais tiražais yra išleisti daugelis jūsų rašytojų knygų. Ro
jaus Mizaros išėjo visi romanai: “Povilas Jurka”, “Mortos 
Vilkienės divorsas”, “Sliakeris”, “ūkanos”, “Bernardo Gave- 
lio klaida”, “Kelias į laimę”, “Algio Lumbio nuotykiai”, dra
mos kūrinių rinkinys “Ponas amerikonas” ir atsiminimų kny
ga “žvilgsnis į praeitį”; L. Prūseikos “Atsiminimai ir dabar
tis”, J. Kaškaičio atsiminimai “Kovų sūkuriai”, Seno Vinco 
“Gyvenimo verpetuose”, Dr. Alg. Margerio “Čikagos šešė
liai” “Už i’"ri” mari’i” (fyiuptarm’ai), “Mėlynos akys”; o 
poezijos rinkinyje “Svetimoje padangėje” išspausdinta šių 
autorių kūryba: A. Dagilio, St. Jasilionio, J. Kaškaičio, Br. 
Klimavičiaus. Seno Vinco, P. Storpirščio ir L. Valbasio. 
Spaudai ruošiama Stasio Jasilionio poezija ir literatūrinė kri
tika bei publicistika. (

Tikimės, kad kultūrinis bendradarbiavimas ir toliau plė
sis, o “Laisvė” bus svarbi grandis, jungianti Tarybų Lietuvos 
skaitytojus ii’ pažangiuosius amerikiečius. Norėtumėm, kad 
dar daug jūsų knygų būtų išleista Tarybų Lietuvoje.

Linkime jums, mieli laisviečiai leidėjai ir skaitytojai—dar 
ilgus metus dirbti savo kilnų kultūrinį darbą ir aukštai iškė
lus laikyti “Laisvės” vaardą.

Valstybinės Grožinės literatūros leidyklos 
kolektyvo vardu,

J. Čeky a
J. Tornau

Vilnius

NUO LIETUVOS ŽURNALISTŲ SĄJUNGOS

BRANGŪS DRAUGAI!
Tarybų Lietuvos žurnalistų vardu sveikiname Jus “LAIS

VES” penkiasdešimtmečio proga. Tokio garbingo jubiliejaus 
dar nešventė nė vienas pažangus užsienio lietuvių laikraštis. 
Karščiausiai sveikiname “LAISVĖS” žurnalistus draugus A. 
Bimbą, R. Mizarą, P. Buknį, J. Gasiūną, D. M. šolomską bei 
kitus aktyvius bendradarbius. Sveikiname ir nuoširdžius 
“LAISVES” rėmėjus, platintojus ir visus “LAISVĖS” skaity
tojus. Nors pusė kovinės publicistikos amžiaus šerkšnu nu
bėrė smilkinius Jums, pirmieji “LAISVĖS” žurnalistai, ' ta
čiau Jūsų širdys tokios pat jaunos ir karštos, kaip ir rašant 
pirmąsias mylimojo pažangaus Amerikos lietuvių laikraščio 
eilutes, štai kodėl “LAISVĖ” vis tokia kovinga ir tvirta.

Šiandien, toji laisvė, apie kurią prieš pusę amžiaus pirmą 
kartą prabilo “LAISVĖ”, jau seniai nebėra vien tik simboliu 
didžiajai lietuvių tautos daugumai, šiandien dvidešimtmetė 
Tarybų Lietuva galingoje laisvų, lygių ir broliškų tautų šei
moje kuria naują, nuostabią ir šviesią ateitį.

Mums džiugu, kad “LAISVĖ” ryžtingai ir ištikimai ko
vojo ir kovoja už Amerikos darbo žmonių reikalus. “LAIS
VĖ” ir sunkiausiais priespaudos sutemų laikais nepaliaudama 
skelbė, jog išauš šviesi rytdiena Lietuvoje. Įveikdama neža
botus visokiausio plauko ragangaudžių ir vos spėjusių nuo 
teisėto liaudies atpildo pasprukti “dipukų” užgauliojimus, 
“LAISVĖ” teisingai pasakoja toli uno tėvynės gyvenantiems 
tautiečiams, kaip diena iš dienos gražėja jų gimta šalelė. Už 
visa tai “LAISVĖ” nusipelnė ne tik jos nuoširdžių bičiulių 
Amerikoje, bet ir visos lietuvių liaudies didžią pagarbą.

Brangūs plunksnos broliai! Linkime Jums ilgų ilgų ge
ros sveikatos ir - visokeriopos sėkmės metų. Lai ir toliau 
“LAISVĖ” rodo tikrąjį kelią Amerikos lietuviams kovoje už 
laisvę, demokratiją ir tvirtą taiką!

TARYBŲ LIETUVOS ŽURNALISTŲ
SĄJUNGOS

Žodis iš Panevėžio

likę užjūryje 
lietuviai, kaip jiems 

darbe ir gyvenime. Be 
reikaliukas šioks toks

Gerb. Drauge Mizara,
Turėdamas minutę laiko ra

šau Jums laišką, nes įdomu, 
kaip gyvena 
broliai 
sekasi 
to, ir 
yra.

I Lietuvą, tame tarpe ir į 
Panevėžį, ateina nemaža 
“Laisvės” laikraščio egzemp
liorių. Lietuvos darbo žmo
nės stropiai seka pažangių 
Amerikos lietuvių spaudą ir 
gėrisi Jūsų sunkiu, bet dėkin
gu darbu.

Mūsų vietos laikraštis “Pa
nevėžio tiesa” dažnai persi
spausdina ' “Laisvės 
gą ir panevėžiečiai su įdo
mumu ją skaito.
švenčiate savo laikraščio 50,- 
ties metų jubiliejų, jį kartu 
švenčiame ir mes.

Broliškai spaudžiu gesinę
Albertas Grimža

Panevėžys, 1961. III. 13.

medžią-

Kai Jūs

Sveikinu
A. Bimbai:

Sveikinu “Laisvės” 50-meti- 
nį jubiliejų, linkėdamas dar 
sulaukti atšvęsti ir 100-metinį 
jubiliejų. *

Pranas Šacikauskas
Montevideo, Urugvajus

Robertas Feiferis

VALDYBOS PREZIDIUMAS 
K. Bieliauskas 
T. Butkus 
J. Civilkaitč 
J. Karosas 
J. Kašnickis 
A. Lukauskas 
J. Mitalas 
V. .Zenkevičius

Vilnius,
1961 metų kovo 6 d.

MUS SVEIKINA RAŠYTOJAS MYKOLAS SLUCKIS

Pirmasis “Laisvės” jubi
liejinės laidos puslapis yra 
papuoštas dailininko Ro
berto Feiferio gražiu pieši
niu. Kartu su “Laisvės” su<‘ 
kaktim ir dailininkui Eeife 
riui sukanka 50 metų 
žiaus.Brangūs laisviečiai!

Aš niekados nepamiršiu jvalandų, praleistų jūsų tarpe 
šalia lįnotipų, ankštose, neištaikingose Jūsų patalpose. Niu
jorke mums teko brautis ir po “Niujork taimso” linotipų miš
ką, pro jo rotacinį skyrių, kuris panašus į didelį fabriką, — 
mes dabar gerai įsivaizduojam, ką reiškia Amerikos spauda! 
Ir tuo tarpu; kai ši didžioji, galingoji spauda, milijonais ap
moka, skleidžia melo ir dezinformacijos nuodus, jūs kukliai, 
su tikru pasiaukojimu skelbiate “Laisvės” puslapiuose tiesos 
žodį.

Jūsų darbininkiškas laikraštis, jo nej^itrūkstamas alsavi
mas, kurį Amerikos lietuviai ir Jūsų senoji Tėvynė Lietuva į 
girdi štai jau 50 metų, yra tikras žygdarbis. Kitaip jo eg
zistencijos, jo kovos už tiesą ir laisvę — nepavadinsi! Jau
dina, be galo jaudina jūsų redaktorių ir personalo pasiauko
jantis darbas. Jaudina, be galo jaudina jūsų pajininkų ir 
skaitytoj U ryžtas —- išlaikyti tvirtą ir nesuteptą buržuaziniu 
nacionalizmu lietuvišką laikraštį. Jaudina jūsų tikėjimas 
laisve ir taika, kuris nepalūžo net rūsčiausiais “šaltojo ka
ro”-metais.- -Jaudina jūsų švelni, nevystanti meilė Tarybų 
Lietuvai! ■ ■

• . Pabuvojus jūsų tarpe, brangūs laiąviečiai, sumušus su ju-' 
mis kuklias vaišių taures, kažkaip šviesiau ir geriau širdyje. 
Jūsų neišsenkama energiją tiesiog užkrečianti.

Tegul jūsų doros, darbininkiškos rankos ir toliau darbuo
jasi, rinkdamos, spausdindamos ir platindamos “Laisvę”. 
Me; girdime jūsų balsą. Mes — mylime jį!

■ ’ : • “Laisvės” skaitytojas
’ • Mykolas Sluckis

an

Vilnius, 1961—II—21

“LAISVĖS” LAIKRAŠČIO REDAKCIJAI 
IR SKAITYTOJAMS

Karštai, iš visos širdies sveikiname “Laisvės” redakcijos 
darbuotojus ir visus jos skaitytojus garbingo laikraščio jubi
liejaus proga!

“Laisvė” atlieka didelį ir kilnų darbą lietuvių išeivijos 
tarpe, skleisdama taikos, tautų draugystės ir bendradarbia
vimo idėjas, telkdama pažangius lietuvius Amerikoje, pasa
kodama jiems tiesą apie Tarybų Lietuvą.

Linkime Jums naujų laimėjimų ir ištvermės sunkiame 
pažangios spaudos darbe, gėriausios sveikatos, laimės ir pa
sisekimo asmeniniame gyvenime.

Tegul Jūsų laikraštis, pavadintas gražiu ir prasmingu 
“Laisvės” vardu, gyvuoja ir klesti ilgus dešimtmečius!

■ “Komunisto” žurnalo redakcijos darbuotojų vardu 
Redaktorius J. KAROSAS

Vilnius, 1961 m. kovo 10 d.

Robertas Feiferis
Robertas daug yra prisi

dėjęs savo meniniu talentu 
pažangiosios Amerikos lie
tuvių visuomenės kultūri
nėje dirvoje. Jis yra nupie
šęs ir Literatūros Draugi
jai keletui knygų viršelius 
ir daug pasidarbavęs Lie
tuvių Meno Sąjungai kaip 
dailininkas.

Sveikiname dailin i n k ą 
RobertuiFeiferį jo 50 m. 
amžiaus sukaktimi ir linki
me jam gero pasisekimo jo 
darbo baruose.

“Laisves” personalas

NUO “TARYBINIO MOKYTOJO”
Mieli draugai laisviečiai!.

“Tarybinio mokytojo” redakcijos kolektyvas nuoširdžiai 
sveikina “Laisvės” laikraščio leidėjus ir bendradarbius laik
raščio įsikūrimo penkiasdešimtmečio proga.

Mes gerai suprantame, kokį didelį ir naudingą darbą 
nuveikė per penkiasdešimt metų “Laisvės” laikraštis, savo 
puslapiuose skelbdamas pažangias idėjas, teisingai nušviesda
mas socialistinių šalių ir Tarybų Lietuvos gyvenimą. Mes įsi
vaizduojame sunkias Jūsų darbo sąlygas ir vertiname Jūsų 
pasiaukojimą, atkaklų ryžtą tvirtai žengti savo pasirinktu 
keliu. Garbė ir šlovė Jums už tai! )

Mieli plunksnos draugai, reikšmingo jubiliejaus proga 
mes linkime Jums sveikatos ir ištvermės šiame garbingame 
darbe. Asmeniškai sveikiname “Laisvės” laikraščio vetera
nus R. Mizarą, A. Bimbą ir kitus. Tegul kuo plačiau “Lais
vės” laikraštis pasklinda lietuvių išeivių tarpe, skelbdamas 
laisvės, kovos už taiką idėjas!

“Tarybinio mokytojo” redakcijos kolektyvo vardu
( Redaktorius R. Valiukonis

Vilnius, 1961 m. kovo 14 d.

Redakcijos Atsakymai
Bendradarbiams. — Esa

me gavę eiję raštų, kaip tai 
įspūdžių ir kitokių. Dabar 
trys “Laisvės” numeriai iš
eis pašvęsti 50 metų jubi
liejui. Todėl raštai, kurie 
nieko bendro neturi su ju
biliejumi, tilps vėliau, po 
jubiliejaus laidų.

PATAISA
Šios dienos “Laisvės” 

Antroje dalyje, po paveiks
lu “Pirmieji ‘L’ leidėjai”, 
yra pasakyta: “Mūsų žinio
mis, tik vienas L. Prūseika 
šiandien yra gyvųjų tarpe”. 
Kai “L” Antrąją dalį 
spausdinome, tai drg. Prū
seika dar buvo gyvas. Da
bar jau ir jo gyvųjų tarpe 
nėra. <

Washingtonas. — Jung
tinės Valstijos įteikė pro
testą Portugalijos atstovui 
prieš denionstrac i j a s ir 
JAV ambasados langų dau
žymą.

3 p.-Laisve (liberty)—Antr„halandžio (April) 4,1961
< ' ■ *'.



Garbinga sukaktis!
Gerbiamoji “Laisvės” 
Redakcija!

Jūsų laikraštis “Laisvė” 
švenčia 50-ties metų savo 
gyvavimo garbingą, sukak
tį. Šia proga leiskite man 
pasveikinti \“Laisvės” re
dakciją, visą jos bendradar
bių, rėmėjų ir skaitytojų 
kolektyvą, ypač jos garbin
gus veteranus, kurie visą 
savo sąmoningą gyvenimą 
pašventė šiam tauriam 
liaudies švietimo reikalui, 
palinkėti jiems sėkmės ir 
toliau tęsti šį sunkų, tačiau 
labai kilnų darbą, palinkė
ti sveikatos ir pasisekimo 
asmeniniame gyvenime.

Per savo gyvavimo laiko
tarpį “Laisvė” nežiūrint sun
kių savo darbo sąlygų atli
ko didelį Amerikos lietuvių 
•olitinio, kultūrinio auklėjimo 
ei jų organizavimo darbą. 
Laisvė” buvo ne tik kolek

tyvinis agitatorius, propagan
distas, bet ir kolektyvinis jų 
organizatorius.

Nuo pat “Laisvės” pasirody
mo dienos jai niekuomet ne
buvo svetimi ir mūsų tautos 
bendri reikalai. “Laisvė” vi
suomet atstovavo mūsų tautos 
progresyvias jėgas. Viešpa
taujant Lietuvoje išnaudoto
jams laikraštis aktyviai palai
kė Lietuvos darbo žmonių ko
vą prieš jų išnaudotojus! 194CK 
m. atkūrus Tarybų valdžią 
Lietuvoje “Laisvė” tapo nuo
širdžiu Tarybų Lietuvos drau
gu, mūsų laimėjimų populia- 
rizatoriu. 1941 m.| užgrobus 
mūsų tėvynę hitlerinėms or
doms “Laisvė” mobilizavo sa
vo skaitytojus pagalbon dėl 
greitesnio hitlerininkų sutriuš
kinimo. Dabartiniu metu 
“Laisvė” pasakoja savo skil
tyse tiesą apie Tarybų Lietu
vą. Supažindina savo skai
tytojus su mūsų respublikos 
atsiekimais, demaskuoja įvai
raus plauko Lietuvos “vaduo
tojus,” kurie šmeižia ir juo
dina Tarybų Lietuvą, jos žmo
nes. Per ilgą savo veiklas lai
kotarpį “Laisvė” įnešė nema
žą indėlį ne tik į Amerikos 
lietuvių gyvenimą, bet ir į 
bendrą mūsų tautos kovą už 
tarybų valdžią, už jsocialižmą. 
Tokiu būdu “Laisvės” sukak
tis yra žymi data ne tik pa
žangiosios Amerikos lietuvių 
visuomenės, bet ir visos mūsų 
tautos gyvenime.

Mano pirmoji pažintis
Pirmieji “Laisvės” puslapiai 

pateko į mano rankas dar 
1926 m. valdant Lietuvą vals
tiečiams liaudininkams su so
cialdemokratais. Tačiau ir 
prie šios “demokratiškos” val
džios “Laisvė” neturėjo lega
laus kelio į Lietuvos skaityto
ją. liaudininkų - socialde
mokratų valdžia laikė “Lais
vę” pavojingu laikraščiu Lie
tuvos skaitytojui. 1926 m. fa
šistinio perversmo uždarius vi
sas legalias darbininkiškas or- 
gąnizacrjas, pasmaugus pas
kutinius pažangiosios spaudos 
daigus, darbininkiškosios or
ganizacijos ir jų spauda atsi
dūrė pogrindyje. Dalis • po
grindyje leidžiamos mūsų li
teratūros: atsišaukimai, “Tie
sa,” y“Komjaunimo tiesa” ir 
kt. buvo leidžiama Lietuvoje.

Platesnes apimties literatū
ra buvo spausdinama užsieny
je, daugiausia Vokietijoje, 
kuri iš ten nelegaliu keliu 
buvo gabenama per sieną į 
Lietuvą. Prie šio nelegalaus 
literatūros gabenimo iš Vo
kietijos į Lietuvą teko dirbti 
ir man. Būnant Vokietijoje 
turėjau progos paskaityti ir 
“Laisvu” kurią gaudavo Vo-

kietijoje gyvenantieji Lietuvos 
politemigrantai, talkininkavę 
mums literatūros transportavi
me. Iš “Laisvės” puslapių aiš
kiai buvo matyti, kad ir tajs 
tamsiais siaučiančios Lietuvo
je fašistinės reakcijos metais 
“Laisvė” buvo pusėje tų, ku
rie vedė atkaklią, kovą prieš 
žiaurią fašistinę diktatūrą. 1

Plačiai atsidarė durys
Siaučiant Lietuvoje fašisti

nei diktatūrai man teko bū
ti daugiau kalėjime, kancla- 
geryje, negu laisvėje, todėl fa
šizmo laikais “Laisvė” tik at
sitiktinai pakliūdavo į mano 
rankas. Nuolatiniu jos skaity
toju tapau tik tarybų valdžios 
metais. Už tai visų pirma tu
riu viešai padėkoti savo gi- 
miniečiams Konstancijai ir Jo
nui Rušinskams, aktyv i e m s 
“Laisvės” rėmėjams, kurie už
prenumeravo man Jūsų laik
raštį.

Tik tarybų valdžia panaiki
no visas kliūtis, neleidusias 
“Laisvei” i 
skaitytoją, palengvino “Lais
vės” redakcijai ryšius su sa
vo bendradarbiais, gyvenan
čiais Lietuvoje, sudarė sąly
gas gauti teisingą informaci
ją apie tėvų žemę.

Šia proga noriu bent kele
tu žodžių paliesti vieną labai 
svarbų Tarybų Lietuvos soci
alinių laimėjimų — daugelio 
kalėjimų likvidavimą. Argi 
ne džiugus toks faktas, kad 
dabar jau nebeliko nei vieno 
iš tų kalėjimų, kuriuose man 
teko kalėti buržuazijos vieš
patavimo metais? Visus juos 
likvidavo tarybų valdžia.

Fašistinio siautėjimo laikais
Reikia pasakyti, kad per 

virš 10 mano kalėjimo metų 
man teko pereiti daugelį Lie
tuvos kalėjimų. Caro valdžia 
Lietuvoje buvo pastačiusi vi
są eilę kalėjimų, tačiau per 
mažą jų buvo Lietuvos buržu
azijai, todėl ji pastatė visą 
eilę naujų “moderniškų” ka-'

jossu 
Linkiu 

gy-

Didžiai brangi 
mums sukaktis

Sveikinu “Laisvę” 
auksiniu jubiliejum.
Tau, “Laisve”, dar ilgai 
vuoti ir skelbti šviesos ir tie
sos žodį darbo žmonėms.

Tu buvai ir mums, urugva- 
jiečiams lietuviams, švietėja.

Kadaise reakcionieriai pas 
mus viską darė, kad suardytų 
pažangiųjų lietuvių judėjimą. 
Jie net buvo parsikvietę tūlą 
aferistą kunigą Z. Vypartą, 
kad jis čia tamsintų žmones. 
Jie tuomet viską darė, kad 
suardytų mūsų Antrąją kuo
pą, bet jiems tai nepavyko.

Mes tuomet pasikvietėme 
Rojų Mizarą-Rasoda iš Bue
nos Aires —• tai buvo 1927 m. 
lapkričio 13 d. Buvo suruoš
tos čia pas mus prakalbos, ku
rias R. Mizara sakė.

Antrą kartą jis buvo pas 
mus atvykęs 1928 m. kovo 
22 d. Tuomet buvo sušautas 
susirinkimas, kuriame buvo
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pasiekti Liet u v o s nutarta įsteigti ispanų kalbos 
kursus. Mokytoju pasisiūlė 
Sandleris, pamokos vyko kar
tą į savaitę. Ačiū draugams 
argentiniečiąms: jie ir “Lais
vė” padavė mums draugišką 
ranką.

Man teko pirmą kartą su 
“Laisve” susipažinti esant ka
lėjime, tik neatsimenu, ar Pa
nevėžio ar Kauno sunkiųjų 
darbų kalėjime. Tai buvo di
delis džiaugsmas ten gauti 
“Laisvę”!

Vėliau, aš nuolat pradėjau 
“Laisvę” skaityti, kai atvykau 
į Montevideo miestą, Urugva
juje. Pradėjau' susirašinėti su 
draugais argentiniečiais, ir 
ten jau buvo atvykęs ir R. 
Mizara. Jis pradėjo mano 
vardu siuntinėti “Laisvę” ir 
“Vilnį”. Gaudavome ir Lie
tuvos, pogrindžio revoliucinės 
literatūros ir ją čia platinome 
tarp lietuvių.

Ačiū “Laisvei” ir jos šta
bui, kad mus aprūpino litera-

Įėjimų Raseiniuose, Marijam- tūra. 
polėje, Utenoje ir kt.

Po “modernizmu” fašistai, 
žinoma, suprato ne tai, 
.kad pastatas privalo būti pa
statytas pagal tų laikų pasku
tinį technikos žodį, o tai, kad 
jis privalo būti pritaikytas di
desnei politkalinių izoliacijai, 
sudarymui kaliniams bloges
nių sąlygų. Raseinių kalėji
mas susidėjo išimtinai iš vie
liukių, čia buvo laikomi poli
tiniai kaliniai, šiame kalėji
me buvo daug žiauresnis reži
mas, 
buvo 
kokį 
kelti 
todėl

kalėjimo administracija 
įpareigota . užkirsti bet 
galimumą politkaliniams 

savo išsilavinimo lygį, 
beveik neleido net bur

žuazinių knygų ir laikraščių. 
Tačiau ir šios žiaurios gyve
nimo sąlygos nepajėgė pa
laužti jaunuolių revoliucinės 
dvasios'.

Kalėjimas virto mokykla
' Prieš keletą metų būnant 

Raseiniuose vietos draugai pa
siūlė man padaryti praneši
mą Raseinių žemės ūkio me
chanizacijos mokykloje. Atvy
kus į vietą paaiškėjo, kad ši 
mokykla 
Raseinių 
1937 m.
Dabar šį

Mes gaudavome ir Argenti
noje pradėjusį eiti savaitraš
tį “Rytojų”. Draugas R. Miza- 
ra man dąug padėjo; jis ra
gino mane pradėti rašyti “Ry
tojui” korespondencijas.

Kai aš pasiunčiau į “Ryto
jų” savo pirmą koresponden
ciją, maniau, kad iš jos nieks 
neišeis, bet gavau drg."-Miza- 
ros laišką su padrąsinimu. 
Patarė man rašyti nuolat. Sa
kė, nesvarbu, jei korespon
dencija nėra tobulai parašyk 
ta; sakė, svarbu, kokia joje 
mintis. Tada aš ir pradėjau 
“Rytojui” nuolat bendradar
biauti. Visokie provokatoriai 
mus skundė ir kenkė, bet nie
ko tuo jie nepešė.

Tegyvuoja daug metų mū
sų brangus ir mielas laikraš
tis “Laisvė”! Tegyvuoja jos 
redaktoriai, visas kolektyvas 
ir skaitytojai!

Adomas Kurklietis
1961—111—2
Montevideo

randasi buvusiame 
kalėjime, kuriame 

aš buvau kalinamas, 
pastatą, žinoma, la

bai sunku buvo atpažinti, nes
jis jau nepanašus į kalėjimą, 
beliko tik jo sienos, visas jo 
vidus iš pagrindų pertvarky
tas, todėl neradau ir tos vie
nutės, kurioje aš vienas ištisus 
metus kalėjau.

Į mokymo įstaigą paverstas 
ne tik Raseinių kalėjimas, bet 
ir visa eilė kitų kalėjimų Pa
nevėžio, Klaipėdos, Šilutės, 
Kapsuko ir kt.

Pereitais metais buvo užda
rytas didelis Kauno kalėji
mas. Ta proga mes buvę po
litkaliniai apžiūrėjome kame
ras, vienutes bei karcerius, 
kur daugelis iš mūsų pražudė 
savo jaunystę, sveikatą, o kiti 
draugai ir gyvybę, čia pralei
do paskutines savo gyvenimo 
valandas, iš kur ėjo mirti ge
riausi mūsų liaudies kovotojai 
už mūsų tautds reikalus. Kar
tu buvo malonu ir džiugu, kad 
mūsų pastangos, aukos nenu
ėjo veltui, davė tokius pui
kius vaisius, kad mes jau spė
jome prigyventi tokius lai
kus, 
kito 
dar 
mos

kada galime vieną po 
likviduoti kalėjimus. Juk 
neseniai tai atrodė toli- 
ateities dalykas!

Michalina Meškauskiene Lietuvos TSR Kultūros ministro pavaduotojus

Jums karščiausi sveikinimai
Pažangiųjų Amerikos lietu

vių spauda tamsiosios fašisti
nės reakcijos metais Lietuvo
je buvo lyg gąivinantis spin
dulys.

Smetoniniuose kalėjimuose 
mes žinojome, kad susispietę 
apie “Laisvės” laikraštį Ame
rikos lietuviai siųsdavo savo 
protestus prieš fašistinį tero
rą Lietuvoje, prieš politinių 
kalinių kankinimus, reikalau
davo jiems amnestijos. Koks 
būdavo džiaugsmas mums, po
litiniams kaliniams, kai pa
vykdavo slaptaį. nors retkar
čiais gauti “Laisvę” ar iškirp
tą iš jos straipsnį.

Prisimenu 1935 metų vasa
rą. Man ji buvo aštuntoji va
sara smetoniniame kalėjime. 
Kaune rugpiūčio mėnesį vyko 
Pasaulio lietuvių kongresas. 
Visus tai labai jaudino. Ar 
yra pažangiųjų atstovai? Kas 
atvyko iš Amerikos?

Pro storas kalėjimo sienas 
prasiveržė žinia: Amerikos 
lietuvių delegacijai vadovau
ja komunistas Fredas Abekas, 
esama “Laisvės” ir “Vilnies” 
atstovų.

Ir štai labai [slaptai išgirdo
me, kaip visiškai negalimą, 
bet drauge ir [visiškai galimą 
dalyką, — prie tokios įsiaud
rinusios situacijos kaip to 
kongreso metu Lietuvoje vis
ko galėjo būti, — išgirdome, 
kad pažangiųjų Amerikos lie
tuvių atstovai, priešakyje su 
Abeku, aplankys kalėjimą, 
politinius kalinius.

Mūsų susijaudinimui nebu
vo ribų. O šnibždesys, gan
dai kalėjime sklido įvairiau
si. Kai varė į pasivaikščioji
mą, mes pamatėme, kad vyk
sta “baisus” koridorių valy
mas, grindų, langų šveitimas... 
Argi juos įleis?

Žingsniuojame įprastu siau
ro kiemo ratu. | Niūri kalėjimo 
siena, aukšta mūrinė tvora, 
vienodas žingsnių ir kraujo 
ritmas smilkiniuose, rūstūs vi
sų veidai.

Kalėjimo valdininkas kitą 
dieną griežčiausiai įspėjo: 
“jei ateis ^svečiai, nedrįskite 
nieko sakyti, jiems leista t ik

apžiūrėti”. Vadinasi, nei pa
sakyti, nei išgirsti.

Neramios laukimo valan
dos... Sužvangėjo raktai... At
sidarė kameros durys. Juo
duoja įkyrėjusios prižiūrėto
jų valdininkų uniformos. Ir 
pagaliau jie...

Kaip perduoti tą trumpą 
akimirką, mūsų didelį susi-

kaupimą, begalinę rimtį! Mū
sų žvilgsniai glostė jų pablyš
kusius veidus, akis, plaukus. 
Mes norėjome, kad užčiaup
tos mūsų lūpos, susikaupę vei
dai bylotų: me§ su jumis, mes 
viską ištversime, pasieksime 
pergalės, o visa 
smulkmenos...

Nežinojome kuris 
das Abekas, ar buvo 
svės”, “Vilnies” atstovai. Bet 
kokią tai valandėlę mes pasi
jutome arti laisvės, drauge su 
šiais nepažįstamais, bet to
kiais brangiais žmonėmis. Ka
lėjimo kamera pasidarė erdvi, 
išnyko sienos, padvelkė lais
vės vėjas...

Mes Lietuvos revoliucinių 
kalinių būrys pasijutome did
žiosios viso pasaulio kovotojų 
armijos dalimi. Kas mums 
kalėjimai, kankinimai. Tokių 
kaip mes milijonai, jų yra vi
suose žemės rutulio kampuo
se. Ir pergalė pasirodė ne 
taip jau toli.

Iš tikro pergalė buvo arti. 
Supuvęs smetoninis režimas 
.vos laikėsi.

O dabar?! Gyvenimas lyg 
banguojanti jūra

Džiaugsmingai praskambėjo 
1960 metai — neužmirštami 
jubiliejiniai Tarybų Lietuvos 
dvidešimtmečio metai. Lietu
vių tauta broliškoje tarybinių 
tautų šeimoje savo dvidešimt
metį atžymėjo gausiais pasie
kimais visose ekonominio ir 
kultūrinio gyvenimo srityse. 
Mūsų miestuose ir kaimuose 
skambėjo džiaugsmas ir padė
ka Komunistų partijai, Tary
binei vyriausybei, visoms bro
liškoms tautoms už laisvą gy
venimą, nuolatinę paramą, už 
drąsų naujo gyvenimo ritmą.

Jibiliejinė dainų šventė Vil
niuje su jos 30 tūkstančių dai
nininkų, 3-mis tūkstančiais šo
kėjų, su nuostabiąja 800 da
lyvių kapela, su delegacijomis 
iš visų tarybinių respublikų 
ir gausiais svečiais iš užsienio, 

osu šimtatūkstantine svečių jū
ra iš visos mūsų respublikos, 
— ši šventė buvo lyg spalvin
gas nevystantis mūsų visų 
pergalių vainikas, kurį pynė 
visa išsilaisvinusi lietuviu tau- 
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Didelis ir Jūsų jubiliejus 
šiandien. Penkiasdešimties 
metų “Laisvės” nueitas ke
lias, tai kovų ir pergalių ke
lias. “Laisvės” laikraštis buvo 
organizatorius, apie kurį spie
tėsi geriausios užjūryje gyve
nančių lietuvių jėgos. “Lais
vės” laikraštis visuomet drą
siai skelbė gražiausius mūsų 
epochos idealus. Ir šiandien 
apie “Laisvę” yra susibūręs 
priešakinis Amerikos lietuvių 
būrys, kuris šaukia visus do
rus žmones atkakliau kovon 
dėl taikos, dėl naujo gražaus 
gyvenimo.

Mes žinome kas yra kova. 
Todėl “Laisvės” laikraščio re
dakcijai mūsų širdys siunčia 
pačius karščiausius kovinius 
sveikinimus, širdingiausius lin
kėjimus Jūsų tolimesniuose 
darbuose ir žygiuose.
Vilnius,
1961 ,m. kovo mėn.

Sveikinu 
“Laisvę”

Esu vienas iš tų pirmųjų 
pionierių nuo pirmo jos nu
merio “Laisvės” skaitytojas. 
Per 50 metų!

šiandien švenčiame jos auk
sinį jubiliejų. Mane jaudina 
džiaugsmas, i kad ta proga ga
liu pasveikinti su darbininkiš
ka meile laikraštį, kuris ište
sėjo per tiek metų eiti dar
bininkų klasės keliu, teikda
mas apšvietos raštus lietu
viams imigrantams Ameriko
je. “Laisvė” pergyveno sun
kiausius laikus nuo represijų, 
nuo tamsiųjų jėgų, nuo kapi
talistų ir kunigijos puolimų ir 
skerspainių.

“Laisvė” visados stovėjo 
teisingoj, ir po 50 metų ma
tome, kad gynė ir tebegina 
teisingą poziciją klasių kovo
se.

Tikiu ir geidžiu, kad “Lais
vė” eitų ir sulauktų 75 metų 
jubiliejaus. Nuo savęs pasiža
du veikti jos palaikymui ir 
platinimui tarp lietuvių.

Šia proga kredituoju ir svei
kinu darbštumą “Laisvės” re
daktorius, jos sandarbininkus, 
korespondentus, vajininkus ir 
skaitytojus. •

Lai ilgai gyvuoja “Laisvė”!
P. Klastauskas-Klaston

Huntington, N. Y.

Talinas. — Sušaudė du 
hitlerininkus, Ralfą Gerre- 
,tą ir Janą Vijką, kuriuos 
Estijos Aukščiausias teis
mas nuteisė miriop už bu
delišką žmonių žud y m ą. 
Trečias hitlerininkas Ain 
Mere taip pat nuteistas mi
riop, bet jis gyvena Angli
joje.

"Laisvė" Brazilijos kalėjime

Laiškas redakcijai
Kreipiuosi į Jus dėl klai

dos atitaisymo, kurią pri- 
leidau dėl neapsižiūrėjimo.

“Laisvės” Nr. 101 1960 
m. gruodžio mėn. 16 d. til- 
pusiame mano straipsnelyje 
“Įspūdžiai iš gimtinės,” 
pirmoje skiltyje, iš viršaus 
ketvirto abraco sakinyje: 
“...Žudant tarybinius pilie
čius budelių pareigas išim-r 
tinai atliko lietuviški bur- 
žuaziniai nacion a 1 i s t a i : 
Dailyda Jonas, Barysa Sta
sys, Vidikas Jonas... ir ki) 
ti.” Įsibrovė klaida. Turė
jo būti parašyta ne Vidikas 
Jonas, o Vidikas Ignas.

Vidikas Ignas gyvena da
bar JAV. \

(Iš prisiminimų)
t

Tai atsitiko labai seniai, to
limoje Brazilijoje. Ėjo 1932- 
ieji metai. Pažangusis lietu
vių judėjimas jau baigė per
gyventi pirmuosius sunkius 
organizacinius išband y m u s . 
Lietuviški buržuaziniai nacio- 
listai griebdavosi'/ šlykščiausių 
priemonių prieš pažangiuosius 
tautiečius. Tais laikais Brazi
lijoje siautėjo I reakcija. Kai
riųjų darbininkų veikla buvo 
uždrausta ir persekiojama. 
Tuo pasinaudodami smetoni- 
ninkai skundė lietuvius polici
jai.

Tuomet ir man teko pirmą 
kartą apie keturis mėnesius 
“poilsiauti” San Paulo “Li- 
berdade” kalėjime. Jame sė
dėti teko vien[ tik dėl to, kad 
mėgau skaityti pažangiąją 
spaudą ir buvau kairiųjų or
ganizacijų naj-ys.

Dėka tautiečių, turėjusių 
ryšius su Jungt. Valst. lietuvių 
pažangiuoju judėjimu, prieš 
trisdešimt metų pradėjau 
skaityti dieiįraštį “Laisvę,”, 
Ėmiau jį ne tik skaityti, bet 
ir platinti.

1932 metais buvau areštuo
tas kaip komunistas. Pirma
sis areštas neišgąsdino manęs, 
o dar labiau užgrūdino. Ir 
šiandieną galiu visai ^neabejo
damas patvirtint, kad tą sun
kų išmėginimą lengviau per
gyvenau dienraščio “Laisvės” 
dėka.

Tardomąjį laikotąrpį pra
buvau liūdnai išgars 
San • Paulo “kabįnet 
laikinai uždąrydavo 
sius. Po žiauraus tari

A. Mileika

Daugiau įvairių parengi
mu LaisvSa naudai.
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Baigiant leiskite dar kartą 
palinkėti sėkmės Jūsų kilnia
me darbe, linksmai atžymėti 
garbingą savo sukaktį, leiski
te savo jausmais 
prie Jūsų šventės.

1961. III. 12.

prisi jungti

J. Rugienis

ėjusiame 
?,” kur 
suimtuo- 

_ ______ ,__dymo at
sidūriau politinių kalinių da
boklėje. Tai buvo palyginti 
nedidelis kalėjimas Lįberda- 
de gatvėje, dėl to ir pats ka
lėjimas tuo vardu vadinamas. 
Ten susipažinau su ž y m i u 
BKP veikėju Vincentu D’Otie- 
riu. Vėliau, mums padedant, 
jis iš kalėjimo pro išgriautą 
skylę sienoje pabėgo 
gailestavimu čia tuifiu pažy 
mėti, kad gyvųjų tar 
nebėra. Atminimui 
buvo pavadinta ’vieną S. Pau

Su ap-

pe jo jau 
jo vardu

lo partinė kuopelė. Tai buvo 
žmogus ir draugas pilna to 
žodžio prasme, niekuomet ne
pagailėjęs patarimo jaunes
niam draugui nuraminti, pa
mokyti, ir padrąsinti.

Vincentui D’Otieriui vado
vaujant gerai veikė politkali
nių kolektyvas. Taip pat jis 
sumaniai vadovavo ir politi
niam lavinimuisi. Iš jo, tarp 
kitko, išmokau rašyti nemato
mu raštu. Tuo pamokymu vė
liau puikiai pasinaudojau su- 
sirašinėjant su draugais, už
darytais k a t o r giniame Uja 
Grande salos kalėjime, ir su 
drg. A. Grimža, keletą metų 
kalėjusiu portugalų baudžia
mojoje Tarafalo kolonijoje, 
Afrikos Kabo Verde salyne.

Tarptautinės Raudonosios 
pagalbos pasiųsti asmenys at- 
nęšdavo mums cigarečių, ta
bako ir maisto. Tik spaudos 
negaudavome. Su dovanas at
nešusiais draugais pasimatyti 
neleisdavo. Bet jie gerai ži
nojo, ko mums labiausiai rei
kia. Pagaliau vieną dieną ga
vau savo vardu du kilogramus 
apelsinų.

—Jums apelsinai nuo pus
seserės Anos, — sako tarnau
tojas.

___? i• • • •
Paėmęs pusiau palaidą ry

šulėlį, kuriame vos besilaikė 
vaisiai, žiūriu ir patikėti neno
riu... Kokia nepaprasta staig
mena... Vaisiai įvynioti ne į 
paprastą popierių, o į laikrašr 
tį “Laisvę”!..

—-Draugai! “Laisvė”!..— 
teištariau susijaudinęs. Ir už
lindęs tarp dviaukščių lovų 
prie savo guolio, ėmiau lygin
ti gerokai apglamžytą laik
raštį. ' ' . ' • • •

Koks neapsakomas džiaugs
mas buvo mums, penkiems lie
tuviams, ir koks pasididžiavL 
mas savais draugais, visada 
pasirengusiais kuo nors mums 
padėti. O kiek tame “Laisvės” 
numeryje buvo naujienų iš 
gimtojo krašto ir iš viso pa
saulio!.. /

štai kaip prieš; 29 metus

“Laisvė” aplankė mus tolimo
jo krašto kalėjime.

“Laisvės” 50-ųjų metinių 
proga leiskite man iš visos 
širdies karštai pasveikinti vi
sus redakcijos ir leid y k 1 o s 
darbuotojus, o taip pat rėmė
jus ir skaitytojus. Šią garbin
gą sukaktį minint taip pat no
riu palinkėti Jums, brangūs 
draugai, ir toliau nenuilstamai 
darbuotis už šviesesnę dieną 
darbo žmonėms Jūsų krašte ir 
už Taiką

LTSR
Vilnius

visame pasaulyje!
ANT. ZOKAS

Aukšč. Tar. deputatas

Londonas. —Anglai susi
rūpino partizanų veikla 
Pietiniame Vietname. Par
tizanų jėgos nuolatos auga.

Jungtinės Tautos, N. Y. 
—JAV suteikė Jungtinėms 
Tautoms $60,000,000 paden
gimui jų išeigų Konge.

Chester, Pa.
Sveikinu “Laisvę”

Sveikinu “Laisvę 50 metų 
auksinio jubiliejaus proga.

1913 metais atvažiavau į 
Ameriką pas savo brolį. Į 
mano brolio Juozupo na
mus ateidavo '‘Laisvė”, 
“Kova” ir “Keleivis”. Man 
’’Laisvė” geriausiai patiko, 
nes jos raštai lengviausiai 
buvo suprantami.

Taigi, aš dar jaunas bū
damas jau pamėgau “Lais
vę” skaityti ir nuo to laiko 
ją nuolatos skaitau.

Bet skaityti laikraščius 
ir jų raštais gėrėtis, tai dar 
neužtenka. 1920 metais aš 
pradėjau plačiau dalyvauti 
pažangiečių judėjime, kaip 
/tai rengime piknikų, balių, 
koncertų ir kitokių paren
gimų spaudos naudai, o 
dažniausiai “Laisvės”. Kiek 
pamenu, spaudos naudai 
parengimai būdavo pelnin
gi, dirbome ščyrai, o žmo
nių pritarimo gavome, nes 
pažangiųjų spaudą remti, 
tai prakilnus darbas.

Linkiu, kad “Laisvė” ir 
ateityje taip drąsiai kovotų 
už liaudies reikalus. Mes 
jos lauksime į savo namus, 
platinsime ir ją remsime^ 
pagal savo j ė gus. <

A. Lipčius

PITTSBURGH, PA.

ALDLD 87 kuopos nariai sveikiname “Lais
vę” su 50 metų Jubiliejumi! Linkime “Lais
vei” dar per daug, daug metų gyvuoti ir lan
kyti mūsų namus!

Taipgi sveikiname “Laisves” darbuotojus, 
pradedant Redaktoriais, Administracija, 
spaustuvės Darbininkais ir baigiant eiliniais 
Veikėjais, kurie tik prisidėjo prie “Laisvės” 

. įkūrimo ir palaikymo!
Lai gyvuoja “Laisvė”!

H Lai gyvuoja pažangių darbų veikėja!
J. K. MAŽUKNA
ALDLD 87 kp. sekr.
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WATERBURY, CONN.

Mirus

Helen Buzieneį
Reiškiame širdingą užuojautą šioje liūdesio 

valandoje dukterims Onai Jones ir anūkams, 
Birutai Zdanis, Helenai, jos- vyrui E. Walk
er, anūkams, trims broliams ir trims sesutėms 
Lietuvoje ir visiems

. Stanislovaičiai
Ciplijauskai
Strižauskai
Ulozai
Švinkimai
Raškauskai
Danesevičiai
Dvilinskai
Vai tonini
P. Marokas

kitiems giminėms.
V. Krasnitskas
P. Bokas
J. Zalanakas
K. Zdanienė
V. Jokubonis 
Aida Ablazienė
J. J. Ynamaitis 
Kl. Jankeliūnienė 
B. Marcinionis

UŽUOJAUTA

Ant pagarbos žymaus rašytojo, visuomenininko 
ir gero pažįstamo—

Leono Prūseikos
NuaJoiio ir Kristynos StanislovaiČių 

Prospect, Conn.

MIRUS

Leonui Prūseikai
CHICAGO, ILL

Mes širdingai- apgailestaujame netekę tokio 
brangaus idė. os draugo ir veikėjo. Reiškiame 
gilią užupjau 
nienei ir Elehai Puniškienei, gyvenanti Toron
to, Canada. Sesers Konstancijos dukrelei Biru
tai Šileikienei ir jos šeimai, Sesers Elenos duk
relėms Janinai 
artimiesiems.

os draugo ir veikėjo. Reiškiame 
:ą jo seserims Konstancijai Gavė-

ir Onutei, ir visiems kitiems

JONAS ir ONA DAUKUS 
Birmingham, Mich.

UŽUOJAUTA

Pagarbai mūsų brangaus visuomenininko

Leono Prūseikos

ALDLD 28-a Kuopą 
Waterbury, Conn.

WATERBURY, CONN.

Mirus

Žymiam Rašytojui ir Veikėjui

Vincui Jakščiui-Senam Vincui
i

Reiškiame nuoširdžią užuojautą jo dukrai 
Elizabeth Carfagno, jos šeimai 

ir kitiems giminėms.
, ALDLD 28 KUOPA

Marokas irRabatas.
ijfuba pasirašę prekybos su- 

y tartį. Marokas pirks Kubos 
^cukrų, o Kuba pirks maro

kiečių produktus.

JUBILIEJINIS 
"LAISVES" FONDAS

Easton, Pa.
(<<

jaf dar gyvuoti ilgus metus. ‘Laisve’ yra kote 
dovas pažangiečių lietuvių Amerikoje. Per 50 
kė lietuvius, kėlė jų kultūrinį laipsnį, švietė, 
vo ir vienijo kovai už geresnį ir laimingesnį 
Taipgi jungė lietuvius pagalbai Lietuvos už jos laisvę ir 
liaudišką pergalę.

“ ‘Laisvė’ nuolatos teikė teisingas žinias įš viso pa
saulio. Kad ji galėtų ir ateityje tarnauti liaudies reika
lams aukoju jos reikalams $100. Su pagarba Martinas 
Urba.”

Sveikinu ‘Laisvę” 50 in. jubiliejaus proga ir linkiu 
ktyvis va
in. ji mo- 
organiza- 

gyvenimą.

> Worcester, Mass.
“Gerb. ‘Laisvės’ leidėjai. Sveikinu ‘Laistę’ jos 50 

metų sukakties Jubiliejuje, linkiu sulaukti ir deimanti
nio jubiliejaus. Taipgi visiems linkiu laimės ir sveikatos. 
Čia randate dovaną $50. ‘Laisvės’ Mylėtoja.”

*Gardner, Mass.
“Sveikinu ’Laisvę’ jos 50 m. jubiliejaus proga ir lin

kiu, kad gyvuotų daug metų. Čia rasite dovaną $50. 
Su pagarba, F. Mazolis.”

Binghamton, N. Y.
“Mes, ALDLD 20 kp. nariai, sveikiname ‘Laisvę’ jos 

auksinio 50 m. jubiliejaus proga. Linkime geros sėkmėsĮ 
kad ‘Laisvė’ dar ilgus metus gyvuotų ir ant toliau būtų 
tvirta politiniai ir finansiniai. Kovotų už dai 
reikalus ir už taiką visame pasaulyje. Lai ilgai ir lai
mingai gyvuoja liaudies laikraštis ‘Laisvė’, čia randate 
dovaną $50. Draugiškai, Helen Žukas, ALDLD 20 kp. 
iždininkė.” J

bo žmonių 
lai-

New Britain, Conn.
“Sveikiname ‘Laisvę’ jos gyvavimo 50 

linkime dar daug metų gyvuoti. ‘Laisvės’ štabas, rašėjai 
ir korespondentai daug vagų esate nuarę šv 
voje, tačiau dar nebaigtas darbas. Tad versk 
siu dirvono vagą dar giliaus, kad piktžolės i 
purenę žemę, sėkite sėklą šviesos, tiesos ir t 
iki šiol sėjote. Tegul žmonija naudosis šviesas 
idant įsisąmoninę žinotų, kaip nutiestį kelią dėl šviesės-

rašėjąA Seną Vincą (V.
‘Laisvės’

m. proga,

ietimo dirk 
ite apžėhte 
šnyktų. IšL 
aikos, kaip 

> vaisiais

nio rytojaus.
“Šia proga prisimename

Jakštį), kuris savo raštais daugiau nepuos 
skiltis. Gaila brangaus draugo, išsiskyrusio iš gyvųjį 
tarpo, bet jo darbai paliko neišdildomi iš minčių. Rasite 
čekį sumoje $30. Aukojo sekanti:

J. .Ambrose .........................L. ..................
S. Jurkūnas .............................. ,.. . .........

\ K, Remeitienė ..................... ..................
Eva Valley .......................... i....................
S. Valauskas .......................■....................
A. Bakevičia ...................... .
J. Ščebeda .......................................

Su draugiškais linkėjimais visiems. Vikptis.”

Worcester, Mass.
- “Laisvės” 50-ties metą 

sukaktis ir mes
“Laisvė” mini 50-ties me

tų sukaktį. Tai labai svar
bi sukaktis žmogaus gyve
nime, o dar svarbesnė laik
raščio gyvenime. Per 50 
metų “Laisvė” teikė lietu-! 
viams žinias, rodė kelią į 
geresnį- ir laimingesnį gy
venimą. Ir kiek daug mes 
iš jos išmokome! .

Aš atvykau į šią šalį bū-: 
damas 18-kos metų, prieš i 
48 metus. Reiškia, “Lais
vė” jau buvo išgyvavus 
dvejus metus.

Mes, lietuviai, apie tą lai
ką buvome jauni ir^tvjrti. 
Pas mus buvo noro dfrbti 
ir veikti. Aš pasirinkau 
kelią su pažangiečiais, kai 
kurie sako “nukrypau,” bet 
tai garbės kelias. Man teko 
eiti tuo keliu, kuriuo ėjo 
žmonės į naują gyvenimą, 
kuriems kelią rodė “Laisvė.” 
Mes dirbome pažangiečių ir 
lietuvių tautos gėriui darbą. 
Pažangiečiai įsigijo parką, 
svetainę, įsteigė klubą, cho
rą, organizacijas. Kiek bu
vo parengimų, veiklos, dai
nų, o visa tai tarnavo lie
tuvių pakėlimui, apvieniji- 
mui, jų kultūrai ir apšvie- 
tai!

Buvome jauni. Turėjome 
daug energijos. Net varžy- 
davomės už darbą, pozici
jas. Dabar jau kiti laikai. 
Visi džiaugiamės, kada tu
rime narių, kurie apsiima 
organizacijose eiti parei
gas.^

Worcesteryje tiek daug 
buvo' suvaidinta veikalų ir 
operečių, kad vargiai kur 
kitoje kolonijoje tiek buvo 
nuveikta.

Prieš 48 metus palikau 
I Lietuvą, kada ten' viešpata- 
vo Rusijos caro režimas.

k‘nk Vėliau Lietuvoje buvo įsi- 
r aR ! £alėję shvi tautos pavergė-

5.00

Washingtonas. — Penta* 
gonas, taupydamas pinigų 
išeigas, uždarys 52 Jungti
nių Valstijų karo bazes, iš 
jų 21 užsienyje.

Jam ir čia,siuvimo verslas 
sekėsi neblogai Tik, praėju
siais metais sveikata sutri
ko, buvo operuotas, manė 
gyvas nepasieks namų, bet 
pagijo, tik širdis likosi nu
silpusi, be vaistų neįmano
ma buvo jam gyventi.

Kovo 25 d. palaidotas re- . 
iigiškai Westfield, Mass., 
šalę uošvio, kuris virš 20 
metų jo laukė šaltuose ka
puose.

Šeimai užuojauta liūdesio 
valandose, Antanui ramiai 
ilsėtis. Vikutis

Nuoširdžiai sveikina “Laisvę” jos 50 metų 
gyvavimo sukakties proga, linkėdami 

dar ilgus, ilgus metus gyvuoti.

CHARLES ir ONA URBANAI 
33 Lois Street 
Hudson, Mass.

Bostono Apylinkei
Massachusetts Moterų Sąryšio konferencija 
įvyks šių metų Balandžio-April 16, 11 ^1. 

ryto, 318 Broadway, So. Boston, Mass.
Organizacijos malonėkit prisiųsti delegatus.

VALDYBA

nm

Detroit, Michigan

BANKETAS
PAMINĖJIMUI LAIKRAŠČIO “LAISVĖS” 

AUKSINIO JUBILIEJAUS

2.00
1.00

Montevideo, Uruguay
“Laikraštis ‘DARBAS’, U.L. Centras, sveikina 

raštį ‘Laisvę’ jos 50 m. jubiliejaus proga. Linkime kuo 
geriausio gyvenimo. Čia randate dovanėlę (visų aukps 
skelbiamos pesais). Aukojo:

Antanas Vielyvis ...............
J. Subačius .........................
Z. Zinkevičius ................ .
Br. šabrinskas ..................
Ad. Kurklietis ....................
St. Rasikas ........................
J. Trinskis ..........................
J. Stanulis .. . ............ '........
J. Matulavičius ................ į.
P. Sadauskas .................... i
J. čiurkinas .......................|
R. Diktoraitė .................... i
J. Vaitkūnas ......................
Br. Merkevičius ...............
K. Čipas .............................
A. Matonis ........................
J. Bakša ............................. !
P. Revuckas ......................
J. Čaplikas ..........................
Ad. Morkevičius .............  i
P. Maksvytis ....................... •
T. Dumbliauskas ........ į
K. Kaušienė ................   !
J. Meginis ..........................
J. B'artnikas , ......................
P. Vainalevičius ...........
J. Pugačiauskas ................
B. Bartkevičius ..................

Viso 350 p. Ši dovana ‘Laisvei’ m 
sari o 9 d., 1961 m., parvežti į New 
‘DARBO’ štabas ir jo rėmėjai. Laisvi'

lail<

. 100 
_ 20 
,. 15 
.. 10 
... 10

jai. Kol liaudies pavergėjai 
viešpatavo, tai nesinorėjo 
grįžti. Šiemet, jeigu tik 
sveikata leis, tai ruošiuosi 
vykti į Lietuvą ir ją pa
matyti. Suprantu, ka d 
skirtumas mil ž i n i š k a s . 
Liaudis, kuri neturėjo tei
sių, dabar pati savo reika
lų šeimininkė. Vargiai bus 
galima atpažinti ir gamti
nes vietas. Aišku, kad vis
kas labai pasikeitė.

Kalvis

Įvyks Sekmadienį

Balandžio 9 April
Pradžia 6-tą valandą vakare

Salėj e 4097 Porter
ĮŽANGA Iš ANKSTO PERKANT BILIETĄ $1.50

Prie durų perkant bilieto kaina $1.75

Kviečiame visus į paminėjimą “Laisvės” 50 metų 
sukakties bei auksinio jubiliejaus. Bus geri 

valgiai ir linksma atmosfera.
. Rengėjai

Baltimore., Md

J

10 jo 
10
10
19
10

10

10
10
10
10
10

k

5
5

an buvo įduota va- 
Yorką. Ją įteikė 
etis.”

Gardner, Mass.
“Gerbiamieji: Prisiunčiu $5 ’Lais

ties proga. Gyvenu iš senatvės pensijos. Atiįaenu pirmą
‘L.’ numerį, 1911 m. išėjusį South Bos
ko kone visada mačiau ir skaičiau ‘L
E>su labai patenkintas žiniomis ir kitąis klapsimais raš
tais, tilpusiais ‘Laisvėje’. Linkiu sulaukti dar 
šventės. Politas Kuliaskas.”

vės’ 50 m. sukak-

tone, ii nuo to lai- 
įlaisvę’ iki šio laiko.

kitų 50 m.

Į Jubiliejaus Fondą aukos plaukia graži; 
kad dar gausime ir daugiau dovanų. Didelis 
minėtiems prieteliams už jų gausias dovanas.

Laisves Administracija

ai. Tikimės, 
ačiū virš-

New Haven, Conn.
Apie mirusį A. Valucką
Jis buvo pasidavęs į ligo

ninę. Kovo 20 d. gyvybė už
geso. Pragyvenęs apie 68 
metus amžiaus. Paliko 
žmoną Anna Sevage, sūnų 
Edmondą, brolį Stasį Kau
ne, Lietuvoje, gimines ir 
draugus. Prigulėjo prie 
LDS, skaitė “Laisvę” sir 
pertraukom, visuomet rėmė 
pažangųjį judėjimą, jau
natvės laikais retkarčiais 
dalyvavo vaidyboje. Anta
nas buvo tvirto sudėjimo 
vyras, gražiai nuaugęs, bet 
savo sveikatos nelabai pai
sė.

Lietuvoje gerai pramoko 
•kriaučiaus amato, jis šį 
amatą labai mėgo. Atvykęs 
į šią šalį 1914 m. į Bostoną 
pirmą užsiėmimą teko susi
rasti pieninėje, kurio vi
siškai nemylėjo. Ilgokai pa
gyveno Waterburyje, bend
rai su rusų tautybės žmo
nėmis siuvo ir neblogai ver
tėsi.

Palmerio laikais daugelis 
žmonių buvo areštuoti už 
darbininkišką veiklą. Nors 
Antanas nebuvo tas veiklu
sis, bet ir jam teko kalėji
mo duoną per,keletą mėne
sių paragauti.

Grįžęs iš kalėjimo persi
kėlė gyventi į New Haveną.

Gražūs, spalvoti ir įdomūs filmai. Ją 
(žvejų gyvenimas),

Balandžio 9 d. LLD 25 kuopa rengia naujų iš 
Lietuvos filmų rodymą. Jie bus pirmu kartu rodomi 
Baltimore] e. 
pavadinimai: 1 — “Atlante, 
2 — “Lietuvos Menininkų ir Literatūros Dekada
Maskvoje,” 3—-“Tarybų Lietuva,” 4—“Dainų šven
tė Lietuvoje.”

Mylintieji matyti Lietuvos gyvenimą ir įsigyti ge
rų įspūdžių pasižymėkite dieną ir laiką—

Filmai bus rodomi salėje
703 Ponca St., sekmadienį, balandžio 9 April, 2 vai.

Privažiavimas busu 20-tu Dundalk 
2 blokai nuo 4900 Eastman Avė.

'Įėjimas nemokamas. Kviečia Rengėjai ,

Lawrence, Mass., ir Apylinke
Šaunus

BANKETAS
RENGIA MAPLE PARK BENDROVĖ

Sekmad., Balandžio 9 April
Ptadžia 1:30 popiet

Tai bus pirmas šių metų pavasarinis parengimas— 
Atidarymas Maple Parko

Bus Maple Parke, Methuen, Mass.
Visi būkite šiame bankete, nes viskas priruošta 

aptarnavimui gerais pietumis.
Kurie nebūsite, gailėsitės. *

Kviečia Rengėjai

5 p.-LaisvČ (Liberty)—Antr„ balandžio (April) 4, 1961
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-“Laisves” koncertas Čikagoje
“Laisvės” naudai kon

certas, įvykęs balandžio 2 
d. Čikagoje, buvo visais at
žvilgiais pasekmingas.

Dienas anksčiau įvykęs 
LMS suvažiavimas taipgi! 
buvo geras. 1_____

O Leono Prūseikos laido
tuvės buvo didžiausios — 
tokiu tarp JAV lietuvių dar 
nėra buvę.

Apie visa tai bus parašy
ta vėliau.

Mūšy skaitytojams Philadelphia, Pa.

Worcester, Mass.
KAI SUPUOLA VEIKLA 

IR MIRTIS
Prieš kovo 26 d., kada 

ruošėme didįjį LLD 7-tos 
Apskrities “Laisvės” auksi
nio jubiliejaus banketą, 
kada patį reikalingiausią 

(darbą reikia atlikti, tai ko- 
vo 23 dieną ‘ telefonas su
skamba iš už 50 mylių, iš

Liaudies šalys pasirengę 
atmušti karo agresijas

Maskva. — Kovo 28-29 
dienomis
Apsigynimo Sąjungos kon
ferencija. Dalyvavo politL

įvyko Varšuvos

niai ir militariniai vadai 
Tarybų Sąjungos, Vokiečių 
Demokratiiiės Respublikos,
Lenkijos, Čekoslovakijos,

naikinimo ginklų, už pada
rymą taikos su abiemis Vo
kieti jomis ir už visišką nu
siginklavimą. Bet tuo pat 
kartu socialistinės šalys 
bus pasirengę atmušti bent 
kokį agresorių puolimą, jei
gu jis pasireikštų.

šis “Laisves” numeris 
yra jubiliejinis. Sekami 
“Laisves” numeriai taipgi 
bus jubiliejiniai — padidin
ti ir papuošti

Del to ir sveikinimai, ju
biliejaus reikalu straips
niai, kurie netilpo šiame 
numery, tilps sekamuose.

Hartford, jConn.
Pagerbkime ilgametę 

Laisvės Choro mokytoją, 
Wilma Holis, kuri mokina 
jau apie 17 metų, šiomis 
dienomis nelengva išlaikyti 
chorą. Wilma turi dina
miškos energijos, ji moka 
gražiai, mandagiai su 
sais susitaikinti.

pirmiau Stoughton, Mass., kad ne
gyvenusi 6067 Upland St., no švogeris Jonas Kučins- 
0 dabar gyvenanti 612 kas mirė. Apie J metus 

Colling- jį kankino cukrine liga ir 
susižeidus | be abiejų kojų. Buvo palai-

Helen Mattis

Beechwood Ave 
dale, Pa., buvo 
ranką ir nugarą. Buvo ligo
ninėje. Dabar randasi na
mie ir sveiksta.

Tureikienės anūkė Elena 
Leomer nukrito laiptais, 
buvo susižeidus riešeli ir 
klubą. Buvo išvežta į Met
ropolitan ligoninę. Dabar 
jau randasi namie, 
joms greitai pasveikti.

C. Leomer

dotas kovo 27 d. Jis paliko 
žmoną, mano pusseserę 
M a r i j o ną Barzdžiukaitę, 
keturias dukteris (dvi ište
kėjusios) ir du anūkus. 
Kovo 25 d. buvom su žmona 
nuvažiavę į šermenis atsi
sveikinti paskutinį kartą.

Vengrijos, Bulgarijos, Al
banijos ir Rumunijos. Buvo 
broliški delegatai nuo Kini- 

Liaudies 
Šiaurinės

Svečiai
“Laisvės” leidykloje kovo 

31 d. lankėsi Ona ir Jonas 
Eitučiai iš Clevelando. Jie 
čia buvo atvykę palaidoti 
mirusi Eitutienės broli 
Marcinonį. Apžiūrėję įstai
gą paliko “Laisvei” $10 au
ka.

Sykiu su jais buvo ir 
maspethietis W. Kartonas, 
kuris taipgi paliko “Lais
vei” auką $5.

Matysim filmus iš Lietuvos• Ivi-1 Po sunkios žiemos net 
Ar pas džiugu sveikiems sulaukus 

choristus yra ūpas ar ne, ji pirmojo ankstyvo pavasa- 
sugeba pagelbėti. Pas Wil- rio lietuvių sąskridžio. Šioj 
mą nepastebėsi nusiminimo.

Tad Laisvės Choras pasi
ryžo pagerbti ją už jos ne
nuilstantį mokinimą-. Taip
gi priduoti jai energijos ir 
toliau darbuotis.

Jos pagerbimui banketas 
įvyksta balandžio 9 d. Pie
tūs 1 vai. popiet, Choro sve
tainėje, 157 Hungerford. 
Laisvės Choras kviečia vi
sus, visas 
lankyti.

Laisvės 
dalyvauti, 
Balandžio 
Montello, Mass. Gegužės 6 
d. dainuos Bridgeport, 
Conn.

Kurie norėtumėt važiuo
ti kartu su choru į minimas 
kolonijas, užsisakykite viė-

ir iš visur atsi-

Choras pasiryžęs 
kur jį kviečia.

23 d. jis dainuos

New Haven, Conn.
Padėka

Tariu širdingą padėkos 
žodį visiems draugams ir 
draugėms, kurie mane lan
kė ligoninėje, prisiu n t ė 
užuojautos laiškų ir atviru
čių. Tas jūsų nuoširdumas 
pridavė man jėgų ligos nu
galėjimui.

Širdingai ačiū visiems 
laisvieciams ūž gerus linkė
jimus. Man gaila, kad iš 
ligos priežasties negalėjau 
baigti “Laisvės” vajų ir da
lyvauti dalininkų | suvažia
vime.

John Patkus

draugiškoj sueigoj bus ro
domi lietuviški filmai ba
landžio 8 d., Liet Republi- 
kouų Klubo salėje, 2530 N. 
4th St. Prasidės 7 vai. va
kare.

Stebėdami filmus, . mes 
vėl atnaujinsim savo širdy
se atsiminimus gimt o j o 
krašto, kurį tartum gyvą 
mes pamatysim ekrane.

Net šešiems Philadelphia 
jos miesto kriminalistams 
mirties bausmė atidėta dėl 
to, kad valstijos seimelyje 
Harrisburge dar vis svars
tomas b i 1 i u s panaikinti 
mirties bausme nusikalu
siems žmogžudžiams, ar pa 
likti senąjį įstatymą, galio
jantį mirties bausmę krimi
nalistams. Už ar prieš pra- 
vedimą šio įstatvmo visoj 
valstijoj eina plačios disku
sijos ir debatai.

Jau geri ženklai anksty
vo pavasario. Fairmuopt 
parke kai kurie dekoraty
viai medeliai jau gražiai žy
di. Taip pat ir kai kurios 
gėlės atskleidė savo grožį.

“Laisves” Reporteris

Linkiui Sekmadienį banketas, nuo 
ankstaus ryto su žmona ir 
kitais draugais ir draugė
mis stojome darbuotis vir
tuvėje, kad priruošti banke
tui pietus.

Po 11 vai. jau pirmieji 
svečiai iš Niujorko, tai A. 
Bimba, Čepulis ir kiti. Iš 
jų išgirdome labai liūdną 
žinią, kad Leonas Prūseika 
mirė. Širdys sujaudintos, 
bet turi darbuotis ir skubė
ti, nes sveteliai tik renkasi, 
atvažiuoja iš plačios apy
linkės.

Na, jau netoli 2-ra valan
da, visi gražiai apsėdę ilgus 
tris stalus pietauja.

Pasivalgius, pro gramą 
atidaro vietiniai daininin
kai — duetas Ona Dirve- 
lienė ir Jonas Sabaliaus
kas, jiems akomp anuoja 
Helen Smith ir Jonas Dir- 
velis, Aido Choro mokyto
jas. Jie padainavo penkias 
dainas, buvo po vieną solo; 
Tada, pirmininkaujant J. 
Jaskevičiuį, buvo prakajbę- 
lės Apskrities veikėjų ir AJ 
Bimbos., “Laisvės” redakto
riaus.

M> Sukackienė surinko 
nemažai vardų garbingam 
Leono Prūseikos prisimini
mui. ... - .•

Vardai pasiųsti “Vilnies” 
dienraščiui, kur Prūseika 
buvo redaktorium. D. J.

jos, Mongolijos 
Respublikos ir 
Korėjos Liaudies Respubli
kos.

Dalyviai savo rezoliucijo
je atžymėjo, kad per pasta
ruosius metus socialistinės 
šalys padare- milžinišką' 
progresą visose gyvenimo 
šakose ir daug atsiekė su
tvirtinimui tarptaut i n ė s 
taikos. Atžymėjo, kad Azi
joje, Afrikoje ir Lotynų 
Amerikoje tautos kovoja už 
išsilaisvinimą iš kolonializ
mo. Tas vąro imperialistus 
ir kolonialįstus į desperaci
ją, ką patvirtina jų begė- 
dingi žygiąi Konge, Alžyre, 
Angoloje, Laose ir provo
kacijos prieš Kubą.

Suvažiavimas atžymėjo, 
kad didžiausią taikai pavo
jų sudaro, tai J. Valstijų, 
Anglijos ir Francūzijos ap
ginklavimas atom i n i a i s 
ginklais Vakarų Vokietijos, 
kuri ruošiasi agresyviam 
karui.

S^alistinių šalių vadai 
pasišhkė, kad jų politika ir 
ateityje;bus už taikų sugy
venimą "'Su kapitalistiniu 
pasauliu, ! už panaikinimą 
atominių ir kitokių baisaus

Maskva. — Tarybų Są
junga atsakė Anglijai Lao
so reikale. Ji teisėta Laoso 
valdžia laiko tik Princo 
Phoumos ir sutinka bend
rai su Anglija atsišaukti į 
abi Laoso puses, kad sulai
kytų mūšius. TSRS remia 
Kambodžos pasiūlymą, kad 
Laoso reikalus sutvarkytų 
keturiolikos valstybių kon
ferencija ir reikalauj 
konferenciją sušaukti 
dandžio mėnesį.

Jakarta. — Kinijos užsie
nio ministras maršalas 
Chen Yi pareiškė: “Jeigu 
SEATO siųs savo jėgas i 
Laosą, tai tada Kinija at
eis Laoso liaudiečiams į pa-1 
galbą”.

MIRĖ
Kovo 21 d. mirė Antanas 

Marcinonis, gyvenęs Islandu 
Bark, N. Y., sulaukęs 65 ni. 
amžiaus. Gimęs Lietuvoje, 
Žeimių kaime, Liškiavos 
apylinkėje. Liko žmona 
Katrė, sūnus ir dukra ir 10 
anūkų, taipgi sesuo Ona ir 
švogeris Eitučiai, gyvenan
ti Clevelande ir sesuo An
tanina ir švogeris Bojeliai, 
gyvenanti Maspethe; taipgi 
paliko pamotė Antosė Mar- 
cinonienė, gyvenanti Drus
kininkuose, Lietuvoje, bro
liai Jurgis ir , Vladas ir se
suo Uškurienė, gyvenanti 
Vilniuje.

Ona Eitutienė

ba-

NewJungtinės Tautos, 
Yorkas. — Tarybų Sąjun
ga ir Jungtinės Valstijos 
sutiko nesvarstyti nusi
ginklavimo klausimo šioje 
J. T. Asamblėjos sesijoje.

Vis daugiau šalių atsisa
ko finansuoti Jusgti n i ų 
Tautų karo jėgas Konge. 
Atsisakė Brazilija,, Argen
tina ir Venezuela.

Maskv
respublika pasirašė ekono
minės ir technikinės pagal
bos sutartį. TSRS suteiks 
naujai respublikai $44,800,- 
000 paskolos.

— TSRS ir Mali

Filmai

PRANEŠIMAI
WORCESTER, įfAŠS.

Sekmadienį, ‘balandžio (April) 9
29 EndičcitV’^t., ĮvyĮcš įdomi at- 

Whu'parS. Ren
gia Lietuvos Į’Sūiįį iii ' • Dukterų

A
velykio bei- mar
gia Lietuvos l’Sū'i ,___
Draugijos Moterų; veikimo komisija.

Rengėjos •• įtufi'^ Sudariusios šiam 
parengiirĮui įdpmjį programą. Bus 
duodamos ^ovandssųz i gražiausius, 
prasčiausius ir ) tikrinusius margu
čius. 'Šio gražąus šurum-burum 
programa prasidėt 4-tą vai. popiet.

Kviečiame VįS'us ' atsilankyti.
Rengėjos (27-28) 

BROCKtĮ)jj,'MASS.

Pirmas pavasarinis parengimas

Washington as. — Siamo 
(Thailando) užlajoje Jung
tinės Valstijos jau turi pen
kis lėktuvnešius su šimtais 
lėktuvų, daug karo laivų iš 
Septintojo laivyno ir trans
portų. Viso yra apie 60.000 
žmonių, paruoštų veikti 
Laose.

Jackson, Miss. — Policija 
su Javintais šunimis puolė 
negrų demonstraciją. Neg
rai protestavo prieš teisimą 
9 negrų jaunuolių už tai, 
kad jie skaitė knygas bal
tųjų bibliotekoje.

Tunis. — Alžyro liaudies 
vyriausybė įspėjo* Francu- 
ziją nekviesti į pasitarimą 
priešingų grupių atstovų, 
nes tokiame atsitikime ji 
nedalyvaus.

AIDO CHORO OPERETĖ , 
“ZAPOROŽIETIS”

Aido choro ruošiamoji 
pastatyti įdomi operetė 
“Zaporožietis už Dunojaus” 
šuoliais artinasi. Ji įvyks 
jau gale šio mėnesio, ba^> 
landžio 30 d. Prašome visus > 
pasilaikyti tą dieną liuosa 
mūsų operetei.

Operetėje yra ilgesių, 
meilės, dramos, bet kome
dijos daugiausia. Sekamuo
se pranešimuose matysite, 
kieno talentai mums tą vi
są pavaizduos. A-tė

Londonas. — Virš 20,000 
anglų demonstravo reika
laudami panaikinti atomi
nius ginklus ir uždaryti 
Jungtinių Valstijų karines 
bazes.

Auksinio “LAISVjES9’ Jubiliejaus

KONCERTAS
Rengia “Laisvės”Auksinio Jubiliejaus Atžymejimo Komitetas

in

Įvyks šeštadienio Vakarą

Maspeth, N. Y.
Mirė Elz. Gramskiene

Po ilgos ir sunkios ligos 
kovo 24 d. mirė Elzbieta 
Gramskiene savo namuose. 
Palaidota ant Alyvų kalne
lio, Maspethe.

Liko nuliūdime dvi sesu
tės, Kastancija Karlonienė 
ir Vincenta Hilliard, vyras 
Martinas Gramskis, dukre
lės Jenie Hoisther ir Elsie 
Hallen ir šeši anūkai.

Elzbieta> po tėvais Gela- 
žauskiūtSy gimusi Lietuvo
je, Žeimių kaime, Liškiavos 
apylinkėje.

Ramiai ilsėkis, Elzbieta.
W. Karlan

Cape Canaveral, Fla. — 
Raketa “Mace-B” susprogo 
vos ją iššovus.

PRANEŠIMAS
Massachusetts Moterų Sąryšio su

važiavimas Įvyks balandžio 
16-tą, 318 Broadway, South 
Mass., 11 vai. ryto.

Organizacijos malonėkite 
ti delegačių į suvažiavimą.

Valdyba

(April) 
Boston,

prisiųs-

(26-27)

One Eyed Jacks
Mėgėjai “western” 

šies filmų gėrėsis ir 
atsidžiaugs šiuo Marlon 
Brando direkcijoje gailin
tu filmu, v Jis pats vaidina 
ir vyriausią vaidmehtUKarl 
Malden kitoje ^žvaigždinėje 
rolėje.

Rodo Capitol teatre prie 
Broadway ir 51st St. 

f
i Raisin in the Sun

Filmas dramatiškai vaiz
duoja buitį vidutinės negrų 
šeimos, gyvenančios Chica- 
gos lūšnynų srityje. Šeimos 
galva, našlė, kuriai tenka 
saugoti, kad vyro pomir
tinė teisingai tarnautų vi
siems vaikams, stovi neuž- 
vydėtinoje pozicijoje.

Nežiūrint skirtingų šei
mos narių požiūrių ir po
reikių, šeima stovi vienin
ga prieš segregacijos šali
ninkę antpuolius. Tai sim- 
bolinga dabartinėms negrų 
liaudies kovoms. Filmas — 
vienas geriausių.

žvaigždinėse rolėse Sid
ney Poitier ir Claudia Mc
Neil. Rodo dviejuose teat
ruose : Forum, ir Trans
Lux 52nd St., Manhattane.

ru- 
ne-

KRISLAI
Tąsa iš 1-mo pusi.) 

problemos. Mūsų darbas 
vaidmuo dar toli gražu nėra 
užbaigti.

Todėl visi, džiaugdamiesi 
savo laikraščio auksiniu jubi
liejumi, ryžkimės dar nau
jiems darbams.

Tegu klesti ir stiprėja mū
sų “Laisvė,” mūsų visa pažan
gioji spauda, mūsų meninės 
grupės, mūsų chorai, mūsų 
savišalpos organizacijos, mūsų 
visos kitos organizacijos ir 
Įstaigos!

ir

Su išleidimu šios jubilieji
nės laidos šis “Laisvės” vajus 

I oficiališkai baigsis. Bet su mu
mis pasilieka problema rūpin
tis jos tolimesniu gyvavimu ir 
išlaikymu.

Tegu šio jubiliejinio vajaus 
metu pasiekti laimėjimai vi
suomet stiprina 'mus naujuose 
mūsų darbuose, naujose mū
sų pastangose, naujose mūsų 
atsakomybėse!

Tegu mūsų “Laisvė” gyvuos 
dar ilgus, ilgus metus!

Tegu pasaulyje viešpataus 
taika!

Tegu nuo dabar žmonijos 
visos pastangos ir visos viltys 
būna nukreiptos į laimėjimą 
visiems šviesaus, laisvo ir lai
mingo rytojaus!

šurum-burum -7-1įvyks šeštadienį, 
balandžio (April) 8 q', Liet. Taut. 
Namo žemutinėje', salėje, pradžia 7 
vai. vakare. Įėjimas-su durų lai
mėjimu tik 25c' Mus muziką šo
kiams, valgių irj gėrimų.

Rengia ir kviečia' Moterų Klubas.
-■...................................... ..............................................................................................

Kitas didelis 'parengimas — tai 
koncertas ii’ banketas, a'tžymėjimdi 
'‘Laisvės" jubiliejaus,. įvyks balan
džio (April) 23,' pradžia 1:30 vai. 
dieną, rengia Vyrų Dailės Grupė, 
Tautiškame tnamąį (27-28)

OZONE PARK N. Y.
LLD 185 kuopos susirinkimas 

įvyks trečiadieni,1/ balandžio (April) 
12 d., pradžia iv :30 vai. vakare, 
"Laisvės" Salėje) 102-02 Liberty 
Avė. '-f

Drg. V. Kazlauskas darys per
žvalgą knygos "Atsiminimai ir Pra
eitis." Vėliau bus diskusijos. Atsi
lankykite ir išgirskite įdomių kalbų.

Komisija (27-28)

BROOKLYN, N. Y.
LDS 1-os kuopos susirinkimas 

įvyks antradienį, balandžio 4 d., 
7:30 vai. vakare, “Laisvės" salėje' 
102-02 'Liberty Avė., Ozone Parke. 
Visi nariai kviečiami dalyvauti. Ku
rių duoklės neužmokėtos, malonėki
te ateiti ir užsimokėti, kad nesu- 
sispenduotumėt. ' Valdyba
...... (.26-27)

OZONE PARK, N. Y.
LDS 13 kuopos susirinkimas įvyks 

trečiadienį, balandžio 5 d., 7:30 vai', 
vak., 1O2.-O2Į Liberty Avė. 
me 
me 
Hų

6 p.—Laisvė (Liberty)—Antr„ balandžio (April) 4, 1961

BALANDŽIO 8 APRILt,

NEW NATIONAL HALL, 261 DRIGGS AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

Labai Įvairi ir Įdomi Programa:

New Yorkas. — Velykų 
dieną 3,500 žmonių pikie- 
tavo Jungtinių Tautų cent
rą, reikalaudami uždrausti 
atominius ginklus.

Palm Beach, Fla. —< Pre
zidentas Kenedis išreiškė 
viltį, kad TSRS atsakymas 
yra žingsnis prie išrišimo 
Laoso klausimo.

Prašo- 
visus narius dalyvauti susirinki- 
ir kurie dar nemokėjote duok- 
stengkitės užsimokėti.

Prot. sekr. (26-27)

BROOKLYN, N. Y.
LDS 46 kuopos susirinkimas 

įvyks trečiadieni, balandžio 5 d., 
7:30 vai. vak., Laisvės svetainėje, 
102-02 Liberty Avė., Ozone Parke.

Visi kuopos nariai prašomi da
lyvauti. Turime kuopos reikalų, 
kuriuos reikės apsvarstyti.

(Komitetas (26-27)

BROCKTON, MASS.
■ ALDLD 6-tos kp. mėnesinis su

sirinkimas įvyks balandžio (Apj’il) 
3 d., pradžia 7:30 vai. vakare, Liet. 
Tautiško Namo kambariuose. Visi 
nariai prašomi jdalyvauti, o ypač 
tie, kurie dar nesate užsimokėję už 
1961 m. duoklių. G Shimaitis 

(26-27)

Ukrainų šokėjų Grupė: Dnipro Dancers
Akordionistas Joe ShkodichInstruktorius Fred Klimovich,

Elena Brazauskiene, sopranas
Julius Krasnickas, tenoras
Daina Chalkis, akordeono solistė

Aido Choras, vad. M. Stensler 
Suzanna Kazokaitė, sopranas 

Augustinas Iešmantą, baritonas 
DAR BUS EKSTRA DAINININKĖ IR ATVYKS GARBINGŲ SVEČIŲ

Aido Choro Kvartetas: N. Ventienė, O. Čepulienė, 
N. Buknienė, K. Rušinskiene

Koncertas prasidės 6-tą valandą vakare. Bilietas $2.00 asmeniui




