
7:

f
LAISVĖ

Semi-Weekly

102-02 Liberty Avė.
Ozone Park 17, N. Y.

--------------------------------------■—■ ■

Entered as second 
class matter at the 
Post Office of Ja- 
maca, N. Y., under 
the Act of March 3,

Tel. Michigan 1-6887 1879.

THE LITHUANIAN SEMI-WEEKLY

LAISVE—LIBERTY
Dukartsavaitinis

Dalls Queens apskrityje (N. Y.) $10.00
Kanadoje .................   $10.00
Kitur užsienyje .............  $12.00
Jungtinėse Valstijose __ _________  $9.00

Pavienio egzemp. kaina 10 centų

PRICE 10c A COPY

No. 28 * * * * Ozone Park 17, N. Y. Penkt., baland. (April) 7, 1961 
----- --- ■ ■■1 .......... ■ ——--------

♦ * * ♦ METAI 50-ji

UŽ TAIKĄ, UŽ LAISVE IR UŽ TAUTŲ DRAUGYSTEKRISLAI
Jubiliejinė laida.
Bus dar ir trečia!
L. Prūseikos laidotuvėse.
Jo priešams nepavyko.
Čikagiečių koncerte.

— Rašo R. Mizara —
Tegu vis skaisčiau šviečia 

"Laisvės” švyturysLeidžiame antrąjį “Laisvės” 
jubiliejinį numerį. Jis, kaip ir 
pirmasis, išeina 12-kos pusią-į 

Apių.
> Sekamą antradienį, balan

džio 11 d., išeis trečias jubi- j 
liejinį s mūsų laikraščio nume- j 
ris, taipgi 12-kos puslapių, ir1 
gausiai iliustruotas.

Prisipažinsime, nes tikimės, 
kad mielieji mūsų bendra
darbiai dėl to neužpyks: vi
są eilę jubiliejiniams nume
riams skirtų straipsnių trum-; 
pinome, nes kitaip nebūtum 
galėję visų sutalpinti.

Dėkojame draugams bend
radarbiams n* skaitytojams už 
raštus, už linkėjimus, už svei
kinimus.

O mūsų laikraščio rėmėjams 
—-už gausias dovanas!

Andai buvo šitoje pačioje 
kolunmoje rašyta: kiekvienas 
doleris, kiekviena dešimtinė— 
nuoširdus mūsų laikraščio 
sveikinimas, ne tik jo sutvir
tinimas !

Daugelis mūsų gerų bičiu
lių, atsiminkime, aukojo ne 
vien dolerines ar penkines— 
daugelis aukojo po dvidešimt, 

j .po penkiasdešimt ir > net po 
išimtą dolerių!

H Ačiū, labai ačiū, brangieji 
draugai laisviečiai!

Niujorke dabar mes ruo
šiamės prie jubiliejinio kon
certo, kuris įvyks balandžio 
8 dieną Brooklyne.

Kviečįame visus laisvięčius 
dalyvauti. Kviečiame atsives
ti jin ir savo draugus bei pa
žįstamus. . .

Tą pačią balandžio 9 dieną 
ruošiami banketai:

Detroite
Baltimorėje 
Laurenčiuje
Visi trys banketai skiriami 

mūsų laikraščio “Laisvės” ju
biliejui atžymėti. Prašome tų 
miestų ir apylinkių lietuvius 
dalyvauti pramogose. Pasi
linksminkite, užkaskite,— pri- 

' siminkite ir savo laikraščio 
1 per penkiasdešimt metų nu

eitąjį kelią. Pasiryžkite, kad 
“Laisvė” dar gyvuotų ilgus 
metus.

Atsiminkite : laik r a š č i o 
“Laisvės” gyvavimas, jos to- 

- ^buĮėjimas, jos ateitis priklau
so nuo mūsų visų!

' ■ • ' 1
i Daugiau kaip pusę praėju

sios savaitės praleidau Čika
goje. Dalyvavau draugo L. 
Prūseikos laidotuvėse, LMS 
suvažiavime ir “Laisvės” nau
dai ruoštame koncerte.

Draugo Prūseikos laidotu
vės buvo tokios iškilmingos, 
tokios didelės, kaip ir jo gy
venimas ir darbai!

Velionio politiniai priešai 
nesiliovė jį puolę net ir jam 
mirus.

Tautinių kapinių vadovai 
tiek suglušėjo, jog atrodė, kad 
L. Prūseika, pirmiau negu ga
lėsiąs atsigulti kapinėse, išpil
dytų jiems anti - komunistinį 
afideivitą!..

Koks prasiradimas!..
Bet jis niekad nepildė tokio 

makartistų afideivito gyvas 
būdamas, atsisakė tai darj/ti 
ir miręs!.. *

Jo draugai, kuriuos Prūsei
ka savo testamente įpareigo
jo jį palaidoti, taipgi piktai 
pastūmė šalin “veiksnių” už- 

\ <iiačias!..
/ Apie tai bus parašyta vėliau 

^plačiau.
LMS suvažiavimas buvo

Brangūs draugai la’svie- 
čiai!

Rašau šias eilutes vėlai 
vakare. Pasibaigė triukš
minga redakcinė diena. Dar 
kiek laiko praeis, suūš rota
cinės, ir nuo jų nuslys tūks
tančiai, tūkstančiai “Tie
sos” egzempliorių. Jų jau 
laukia sunkvežimiai, kurie 
nuveš juos į stotis, prie au
tobusų, į aerouostus, ir 
naujas laikraščio numeris 
pradės savo tokį trumpą ir 
tokį- ilgą gyvenimą.

Laisviausios minutės re
daktoriaus paroje. Ar lai
kas dabar rašyti sveikinimo 
laišką mieliems laisvie- 
čiams? Gal atidėti rytdie
nai, kada bus šviežesnė gal
va? Ne, reikia rašyti da-' 
bar, nes rytojaus diena at
neš naujų rūpesčių sūkurį, 
kuris pagriebs ir blaškys, 
neleisdąmąs nei minutei 
prisėsti prie mašinėlės.

O gal ii* geriau dabar Va- 
šyt. Galvoje dar ūžia, tebe
mirga veidai žmonių, su 
kuriais teko susitikti, dar 
šmėkščioja klausimai, ku
riuos reikėjo spręsti. Laik
raštininkui sunku ką nors 
atidėlioti rytdienai. Rytoj 
bus naujų klausimų ir rū
pesčių. Šiandien jis turi 
atiduoti viską, kuo turtin
gas, nes lytoj tai, kas šian
dien aktualu ir svarbu, jau 
gali būti beviltiškai pasenę.

Gal ir geriau rašyti da
bar, nes dabar kažkaip ryš
kiau jaučiamas laikraštinio 
darbo pobūdis, jo ypatingu
mai.

Kokia sunki yra viena 
spaudos darbuotojo diena! 
O kiek ištvermės reikia pen
kioms dešimtims metų! O 
juk laisviečiai leidžia lietu
višką laikraštį ne Lietuvo
je, o Jungtinėse Amerikos 
Valstijose! Kiek čia papil
domų rūpesčių ir neišpasa
kytų sunkumų! 0 juk jie 
leidžia pažangą laikraštį 
Jungtinėse Amerikos Vals
tijose!

Mes galime drąsiai pasa
kyti: jeigu leisti laikraštį 
visur ir visomis sąlygomis 
yra sunkus darbas, tai leis
ti lietuvišką, pažangų laik
raštį JAV yra žygdarbis.

Parašiau šį žodį ir pagal
vojau: laisviečiai yra kuk
lūs žmonės, garsių žodžių 
nemėgsta, jie susirauks,

konstruktyvus.
Koncertas buvo puikus.
Gražią programą davė či- 

kagiečiai menininkai, puikiai 
pasirodė ten ir Imūsų solistas 
A. Iešmantą ir Aido Choro 
kvartetas, vadovaujant Mild- 
redai Stenslerienei.

Man labai patiko klevelan- 
diškio solisto Juliaus Krasnic- 
ko sugiedota M. Petrausko 
“Kada mes draugą laidojom.” 
ši daina buvo skii-ta L. Prū
seikos mirčiai paminėti. 

perskaitę apie žygdarbį. Ir 
vis dėlto šio žodžio išbrauk
ti negaliu.

Priešingai, aš galvoju, 
kaip dažnai mes be galo 
vertiname tuos veiksmus, 
kuriems reikalingas trum
palaikis, kartinis pasiryži
mas ir kaip dažnai nepaste
bime to, kas daroma per 
daugelį metų, diena iš die
nos ir kas liudija apie tvir
tą valią, idėjinį nuoseklu
mą ir ryžtingumą.

Jau greit bus dveji mė
tai nuo tos dienos, kai drau
gė Ieva Mizarienė savo 
“karu” atvežė mane į ano 
meto “Laisvės” patalpas. 
Mielasis , Antanas Bimba, 
kurį jau buvau pažinęs per 
jojo lankymąsi Lietuvoje 
prieš keletą metų,— tik da
bar jo aukštas tiesus lie
muo buvo kiek daugiau pa
linkęs, o jojo plaukai dar 
baltesni, — rodė man kuk
lias jūsų redakcijos ir 
spaustuvės patalpas. Ne
slėpsiu nuo jūsų — vaikš
čiodamas visą laiką galvo
jau, kiek ištvermės reikia 
darbui tokiomis sunkiomis 
sąlygomis kaip jūsų ir kiek 
dar daug mes turime dirb
ti, kad išnaudotume tas pa
lankias sąlygas, kurias 
mums, tarybiniams laik
raštininkams, sudaro mūsų 
visuomenė.

Jūsų šventės proga dau
gelis draugų, sveikindami 
laikraštį, nenoromis pagal
vos apie jo simbolinįį var
dą. ■ /

Laisvė! Koks didis gro
žis, koks vibojantis turinys 
yra šiame žodyje. Kiek 
kraujo, ašarų pralieta ko
voje už laisvės pergalę. Ta
čiau gal kaip tik dėl to, kad 
šis žodis yra tiek viliojan
tis, jo griebiasi ir pikčiausi 
laisvės priešai.

Kas šiandien nesisako 
esąs už laisvę? Žiaurus im
perialistas, pasirodo, naiki
na pavergtuosius kolonijų 
gyventojus ne pelno, ne te
ritorijų vardan, o... koloni
jų tautų laisvės vardam be
protis žmogžudys Hitleris 
irgi... vadavo tautas, o ka
da Kubos tauta po ilgų ko
vų išsivadavo iš engėjų jun

go, tai tie vakarykščiai en
gėjai irgi siekia atkurti tą 
jungą... laisvės vardan.

Paprastam žmogui kar
tais dargi sūsigaudyti sun
ku, .kur nuoširdūs žodžiai 
apie laisvę, kur laisvės 
priešų kauke.

Bet čia į pagalbą ateina 
darbai. “The proof of the 
pudding is in the eating”
— sakoma \ jūsų šalyje. 
Kiekvienas parode save sa
vo darbais.

Aš žinau, brangūs drau
gai laisviečiai, kad Jūs la
bai mylite savo šalį". Aš ži
nau iš savo patyrimo,, kad 
Jūs skaudžiai pergyvenate, 
kada Jungtinės Amerikos 
Valstijos kritikuojamos, 
kada atskiri jų piliečiai že
mina jų garbę, jų demokra
tines tradicijas. Aš žinau, 
kad Jūs tikite Amerikos 
liaudimi. Bet istorija taip 
lėmė, kad šiandien Jūątj 
šalyje didėlį )įtfiiką turi Ia4 
svės, . demokratijos, tautų 
lygybės ir draugystės prie
šai. Tai atkakliai liudija 
gyvenimas, tikrovė.-

Kur šiandien bėga slėptis 
hitlerininkai ir jų sėbrai, 
kurių rankos yra ligi • pečių 
aplaistytos krauju? Kur 
persekiojami tie, kas turi 
tik vieną tikslą gyvenime
— neleisti kilti naujam ka
rui? Kur už grotų sėdi ko
votojai prieš išnaudojimą, 
už darbo žmonių laimę . 'ir 
laisvę? Kur atkuriama na
cių sąjunga, atvirai garbi
nanti Hitlerį ir svastiką?

Kada laisvės priešai į- 
gauna didelę įtaką tokioje 
šalyje kaip kad Jūsų, tai 
tat tampa dideliu pavojum 
visai žmonijai. Štai kodėl 
toks didelis ir garbingas 
vaidmuo tenka JAV tiems 
žmonėms, kurie gina lais
vę, demokratiją, kovoja 
prieš išnaudojimą, jų tarpe 
ir jums. Ir mes*, Jūsų drau
gai Jūsų senojoje Tėvynė
je, turime teisę didžiuotis 
tuo, kad Žmonės, kilę iš Lie
tuvos, leidžiantieji lietuviu
ką laikraštį, yra priešaki
nėse kovęs už laisvę pozici
jose Jungtinėse Amerikos 
Valstijose.

Moksliškai kalbant, laisvė 
yra įsąmonintas būtinu
mas. Žmogus negali būti 
visiškai laisvas nuo gamtos 
ir visuomenės vystymosi 
dėsnių; Jis tegali tuos dės
nius geriau pažinti ir juos 
geriau panaudoti, kad ma
žintų savo priklausomybę 
nuo 'jų. Kuo giliau žmogus 
suvokia tuos dėsnius, kurie 
nulemia jo gyvenimą, tuo 
laisvesnis jis yra.

Jūsų sąmonė, Jūsų ideolo
gija atvedė Jus į kovos ke
lią, nes Jūs įsisąmoninote, 
supratote tos .kovos būtinu
mą. Jūs einate tuo keliu,

Šis “Laisves” numeris yra 

12-kos puslapiu - jubiliejinis

“Laisvės” sukaktis ir 
Literatūros Draugija

Pažangiosios Amerikos lietuvių spaudos istorija yra 
taip pat Amerikos Lietuvių Darbininkų Literatūros Draugijos 
istorija. Tarpe mūsų draugijos ir šios spaudos bendradarbia
vimas visados buvo nuoširdus ir abipusiškas.

Šiandien kiekvienam aišku, kad be “Laisvės” ir “Vilnies” 
suteiktos nuoširdžios talkos mūsų LLD nebūtų pajėgus tapti 
plačia, masine kultūrinę liaudies organizacija, o be Drau
gi i jos nuolatinio rūpinimosi šių laikraščių platinimu ir stip
rinimu, jie nebūtų išaugę į tvirtus, su plača masine cirkulia
cija laikraščius.

Todėl šiandien mes nuoširdžiausiai sveikiname “Laisvę” 
jos auksinio jubiliejaus proga. “Laisvės” vaidmuo mūsų di
džiosios organizacijos gyvenime buvo ir pasilieka labai dide
lis.

Atsiminkime, kad mūsų LLD prieš keturiasdešimt šeše
rius metus buvo įkurta “Laisvės’’ redaktoriaus Leono Prūsei
kos iniciatyva ir pastangomis. Nuo pat Draugijos gimimo 
josios tiek centro, tiek kuopų bei rajonų veikla visuomet pla
čiausiai atsispindėjo “Laisvės” skiltyse.

Per penkiasdešimt metų “Laisvė” puoselėjo tas idėjas, 
kuriomis šiandien. jau >gyyena y.isa .eilę ištisu. kraštų šų .šimtais 
milijom.i žfhonįų: ’■ ■' 1

ūFer savo keturiasdešimt šėšerių metų gyvavimų mūsų 
Literatūros' Draugija, vienintelė masine kultūrine Amerikos 
lietuvių organizacija,' suvaidino svarbų vaidmenį tame pa
čiame garbingame sąjūdyje, Bet mes negalime tenkintis tik 
praeitimi, tik jau pasiektais laimėjimais ir nudirbtais darbais. 
Mums rūpi dabartis, mums rūpi ateiti^. Mes ryžtamės, mes 
turime ryžtis dar naujiems žygiams, naujiems darbams toje 
pačioje kilnioje darbo žmonių kovoje už tikrai laisvą, tikrai 
gėrbūvingą pasaulį, už šviesi} ir viskuo aprūpintą rytojų vi
siems žmonėms ant šios žemės rutulio. Nepaisant senatvės 
ir mirties, kuri hemielaširdingai retina mūsų gretas, mes dar 
turime pajėgų didelius darbus nudirbti, gerokai padidinti sa
vo dalį bendroje darbo žmonių išsilaisvinimo kovoje. Dar 
lemta ilgai,, ilgai gyvuoti tiek “Laisvei” ir visai pažangiajai 
spaudai,. tiek mūsų Literatūros Draugijai. Tik dar kiečiau 
suglauskimo savo gretas!

Tegu gyvuoja “Laisvė”!
Tegu gyvuoja Amerikos Lietuvių Darbininkų Literatūros 

Draugija!
CENRALINIS KOMITETAS

K. PETRIKIENĖ, Pirmininkė 
JONAS GRYBAS, sekretorius 
POVILAS BEČIS, iždininkas

kuriuo ėjo didieji amerikie
čiai — Džefersonas, Frank
linas, Linkolnas. Jeigu Lin- 
kolnas šiandien būtų gy
vas, jis būtų lygiai taip pat 
persekiojamas, kaip ir Jūs 
už Jūsų ištikimybę Ameri
kos liaudies- reikalams, jos 
darbo žmonių reikalams.

Mes Lietuvoje esame be 
galo dėkingi Jums, kad Jūs 
stengiatės teisingai ir ob
jektyviai suprasti mūsų 
darbą, mūsų kelią, kad ne
užmirštate savo senosios 
Tėvynės, aplankote mus, 
skiriate dėmesio savo skil
tyse mūsų gyvenimui, iš
blaškote tuos šmeižtus, ku
riuos skleidžia apie mūsų 
šalį Tėvynės išdavikai, iš
naudotojų atplaišos. Už šį 
kilnų darbą yra Jums dė
kinga 1 visa Lietuvos liaudis.

Penkiasdešimt metų su
kakties proga yrą .įprasta 
siųst linkėjimus. ’:gal
vojau, ką Jums palinkėti. 
Žinau, kad Jums netrūks 
pasiryžimo ir ištvermės. 
Todėl noriu palinkėti Jums 

geros . kūrybinės sėkmės, 
sveikatos, laimės asmeni
niame gyvenime, darbe ir 
kūryboje.

Brangūs draugai Rojus 
Mizara, ^Antanas Bimba, 
Pranas" .Buknys, — visi 
draugai laisviečiai. Žinau, 
kad tikrai išreiškiu gausių 
“Tiesos” 'skaitytojų ir jos 
darbuotojų nuoširdų troš- 
kįmą, jeigu palinkėsiu 
Jums ir Jūsų laikraščiui il
giausių metų, milžinų jė
gos, kuri reikalinga x J ūsų 
kilniame darbe.

Džiaugsme ir nesėkmėje, 
darbe ir kovoje, — mes vi
sa siela’ su Jumis, brangūs 
lietuviški plunksnos broliai 
užjūryje.

Su kokiu malonumu bū
čiau šiandien Jūsų tarpe. 
Bet mus skiria sienos, jū
ros, marios. Tad iš tolo 
karštai spaudžiu Jūsų deši
nę ir broliškai apkabinu 
Jus.

G. Zimanas
“Tiesos” ^vyr. redaktorius

Vilnius
k * i

Pažangos ir taikos 
idėjų sargyboje

Pusšimtį metų “Laisvė” iš
tikimai tarnauja Lietuvos' iš
eivijai, iškeliavusiai už jūrų- 
marių sotesnio duonos kąsnio 
ieškoti. Visus tuos ilgus me
tus ji buvo ir tebėra nepakei
čiamas išeivių mokytojas, pa
tarėjas, organizatorius.

Aš esu vienas iš nedauge
lio Lietuvos žmonių, kuriam 
teko ilgesnį laiką iš arti stebė
ti “Laisvės” poveikį Amerikos 
lietuviams. Turiu prisipažin
ti, jog jis yra iš tikrųjų mil
žiniškas, jis prašoka bet ku
rias paprastai įsivaizduojamas 
skaitytojų ir laikraščio santy
kių glaudumo ribas.

Dėlto visiškai suprantamas 
tas neapsakomas skaitytojų 
prisirišimas prie savo laikraš
čio, neribotas juo pasitikėji
mas, o prireikus — dosnus jo 
rėmimas.

Pateikdama įvairiausią me
džiagą savo pusi a p i u o s e , 
“Laisvė” niekuomet nėra pa
likusi be dėmesio nė vieno 
bent kiek reikšmingesnio įvy
kio ir Lietuvoje. Praeityje 
ji visuomet buvo artimai su
sirišusi su Lietuvos darbo 
žmonių laimėjimais žengiant 
į dar šviesesnę ateitį.

šiuo metu Amerikos lietu
vių ryšiai su savo senąja tė
vyne — tokie tamprūs, kaip 
niekuomet nėra buvę. Ne iš 
kieno nors pasakojimų, o iš 
savo pačių patyrimo, išvažinė- 
ję skersai išilgai Tarybų Lie
tuvą, jie pažino tikrąją padė
tį krašte, o sugrįžę iš kelionių 
namo — į dulkes sutrynė tuos 
piktus ’ šmeižtus, kuriuos apie 
Lietuvą buvo paskleidę jos 
priešai. Ir čia vėl nemažas 
yra “Laisvės” nuopelnas, ku
ri plačiai atvėrė savo skiltis 
tiems melams išsklaidyti.

Būdama kovinga darbo 
žmonių reikalų gynėja, “Lais
vė” per savo gyvavimo laiką 
yra patyrusi visokiausių puoli
mų iš savo politinių priešinin
kų pusės, tačiau visi jie, tary
tum jūros bangos, susidūru
sios su iškilusia granito uola, 
suduždavo į neprilygs tarną 
“Laisvės” autoritetą.

šio tikrai garbingo jubilie
jaus proga darbščia jam: “Lais
vės” štabui, jos atsidavusiems 
vajininkams, rėmėjams ir vi
siems skaitytojams linkiu ge
ros sveikatos ir jėgų dar il
gus metus dirbti pažangos ir 
taikos labui.

• Povilas Rotomskis

Vilnius, 1961. III. 20.

“Laisvės” 
redaktoriui j

Tarybų Lietuvos nepel
niusio valstybinio dainų ir 
kių liaudies ansamblio ko 
tyvo vardu širdingai sveikifiU 
laikraščio “Laisvė” skaityto^ 
jus, bendradarbius ir redakci
ją garbingo 50-mečio sukak
ties proga.

Mes iš visos širdies linkime 
Jums geros kloties darbuose, 
puikios sveikatos, laimės 
garsiai, garsiai dainuojam^. 
Jums “Ilgiausių metų”!

J. Švedas
Vilnius, 1961. III. 6
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įvykusiame “Laisvės” koncerte.)

Šį įspūdingą koncertą, kurį jūs, draugai čikagiečiai, su- 
ruošėte, skaitykime istoriniu. “Laisvės” leidėjų, jos direk
torių tarybos, jos viso kolektyvo vardu tariu nuoširdžią padė
ką koncerto rengėjams, programos atlikėjams, taipgi publikai 
už atsilankymą!

“Laisvės” penkiasdešimtmetį šiuo laiku mini visa pa
žangioji Amerikos lietuvių visuomenė, nežiūrint, kur ji be
gyventų — Šiaurus ar Pietų Amerikoje. Jos jubiliejų gražiai 
atžymi ir Lietuvos žmonės.

Kai gausite mūsų laikraščio jubiliejinius numerius, ma
tysite, kad mūsų laikraščiui sveikinimų suplaukė iš visų pa
saulio kampų, kur tik gyvena lietuvių.

Kodėl taip?
Be kitko todėl, kad “Laisvė” buvo seniau ir tebėra dabar 

plačiai po visą pasaulį pasklidusi, kad žmonės ją 
■.IJtta, ja domisi, ją skaito.

Bet svarbiausia tai: per visus 50 metų savo 
.mūsų laikraštis .stovėjo pažangiosiose pozicijose ir 
Netvirtinu, kad per tuos 50 metų “Laisvė” nebuvo 
tos ar kitos klaidos. Ne! Nebūtų natūralu, jei tai 
teigti.

visur pa-

gyvavimo 
jas gynė, 
padariusi 
galėtume 

Bet mūsų laikraštis nuo pat jo atsiradimo griežtai lai
kęsi dviejų pagrindinių principų, kurie neleido jam toli kur 
nors nukrypti.

L “Laisvė” visuomet kovojo už taikos pasaulyje išlaikymą.
2. “Laisvė” visuomet gynė bendruosius dai^bo žmonių in

teresus ir rodė kelią darbo žmonėms į šviesesnį, gražesnį ry
tojų. Ji visuomet stovėjo darbo žmonių reikalų sargyboje, vi
suomet kovojo prieš visokius apgavikus, suvadžiotojus, liau
dies priešus, nežiūrint, iš kurios stovyklos jie atsirado.

“Laisvė” pradėjo išeidinėti 1911 m. balandžio 5 d. South 
Bostone. Ją įkūrė šeši jauni, pilni ambicijų vyrai. Tačiau 
ten jai dirva buvo per siaura, kadangi tuomet ten ėjo “Ke
leivis,” kurio leidėjai skelbėsi atstovaują socialistines idėjas, 
kaip ir “Laisvė.” Buvo tartasi su ano meto Čikagos lietuviais 
veikėjais dėl perkėlimo laikraščio į jūsų miestą, bet nesusi
tarta. Tuomet “Laisvė” buvo .atkelta į Niujorką (Brooklyną). 
Na, ir Niujorke ji tebeišei’dinėja. 1919 metais “Laisvė” bu
vo pradėta leisti dienraščiu ir juo ėjo iki 1958 metų. Dabar 
laikraštis eina du, kartu per savaitę.

Penkiasdešimt metų—gerokas metų skaičius, juo labiau 
pažangiajam lietuvių kalba laikraščiui. Aš manau, kad šis 
pusšimtis metų, per kurį “Laisvė” ėjo, yra pats įdomiausias ir 
svarbiausias žmonijos istorijoje. Per šį pusšimtį įvyko pasau
lyje milžiniškų pakaitų; buvo baisių sukrėtimų ir laimėjimų. 
Technikos ir mokslo srityje per šį pusšimtį žmonija pasiekė 
tą, kas seniau būtų vadinta stebuklais, šiame pusšimtyje 
žmonija pradėjo naują erą, naują epochą, kurią seniau tik 
pranašavo giliausios išminties žmonės. Turiu galvoje Spa
lio revoliuciją, sukrėtusią išnaudotojišką pasaulį iki pagrin
dų, pastačiusi darbo žmogų savo padėties viešpačiu, atidariu
sį mokslui ir progresui plačiausias perspektyvas, tarusi žodį 
ir,davusi viltį, kad viso pasaulio darbo žmonės, anksčiau ar 
vėliau, pradės gyventi socialistiniu gyvenimu, į kokį ligi šiol 
įstojo jau apie vieną bilijoną žmonių,( tame skaičiuje ir mū
sų gimtoji žemė, Lietuva.

x' ■ Sukilo ir išsilaisvino daugybė Azijos ir Afrikos tautų, 
ilgai gyvenusių imperialistų-kolonistų priespaudoje; greit iš
silaisvins ir visos kolonijinį jungą velkančios tautos.

pačias pa- 
darbi ninku 

ir žurna-
revoliucinės 

ir Amerikoj, “Kovos 
Kapsuko redaguotų, 
pradėjo redaguoti vienas įžymiaų-
Leonas Prūseika ir ją redagavo

Eisenhowerio valdžia, atsimenate, draugai, buvo pasi- 
mojusi kirsti mirtiną smūgį mūsų judėjimui,.- justicijos mi
nistras Brownelis, paklausęs lietuviškų fašišt^'.’skundų, pa
skelbė ALDLD ir LDS “subversyviomis.” Manė, kad mes nu- 
sigąsime ir organizacijas uždarysime. Bet nenusigandome, o 
dar tvirčiau suglaudėme savo gretas ir užpultas organiza
cijas gynėme. Ir mes laimėjome: Nuleidęs' savo snapą, 
Brownelis pareiškė, kad atšaukia savo piktą prasimanymą; 
pareiškė, kad minėtos organizacijos nėra subversyvios. Vi
sa tai buvo smūgis, tarp kitko, ir lietuviškiems “veiksniams,” 
skundikams, šmeižikams, melagiams.

Piktuosius makartizmo laikus mūsų spauda ir visas ju
dėjimas pergyveno didvyriškai!

Mūsų spauda ryžtingai kovoja prieš t. v. “vaduotojų” 
pastangas mulkinti ir apiplėšti lietuvių visuomenę. “Vaduo
tojai,” atsiminkime, tuština žmonėms kišenes,, skelbdami, 
būk jie išvaduosią Lietuvą. “Išvaduos” ją iš ko? Iš Lietu
vių tautos! Mūsų spauda teisingai ir atvirai skelbia, kad 
lietuvių tauta, pasirinkusi socialistinį kelią, iš jo neiškryps, 
nesileis ir vėl būti kapitalistų ir dvarininkų vergiama ir iš-> 
naudojama!

Dėl to tie, kurie iš melų tunka,—visokie politiniai rake- 
tieriąi, — mūsų spaudą visaip puola. Per devynerius metus 
Niujorke ir jo apylinkėje jie organizavo stauglius ir baublius, 
kurie, vilkų balsais kaukdami, pikietavo “Laisvės” pramo
gas, taipgi mūsų chorų koncertus, žinoma, jie tuo “žygiu” 
nieko nelaimėjo, o tik parodė savo tikrą spalvą.

Dabar Čikagoje jie . organizuoja chuliganus, kad šie 
I daužytų “Vilnies” leidyklos langus, kad jie daužytų ir vil
niečių Jokubkų ir kt. gyvenamųjų namų langus! Ne, mieli 
draugai, chuliganiška “taktika” jie mūsų judėjimo, mūsų 
spaudos nesunaikins. Tokia “taktika” jie tik patys save grei
čiau susidoros!

“Veiksniai” širsta-dūksta ant mūsų saudos, kam ji teisin
gai informuoja savo skaitytojus apie tai, kas dedasi Tarybų 
Lietuvoje. Jie “pamiršta,” kad mūsų spauda, “Laisvė” ir 
“Vilnis,” taipgi kiti periodiniai laikraščiai visuomet palaikė 
tamprų ryši su savo tauta, ir visuomet teisingai apie jos būklę 
rašė.

Buržuazijai Lietuvą valdant, mes spausdinome žinias 
ir straipsnius apie tai, kaip darbo žmonės ten yra išnaudoja
mi, kaip jie kovoja su išnaudotojais, kaip buržuazinė valdžia 
liaudies reikalų gynėjus baudžia, persekioja, kiša į kalėjimus 
ir žudo. Prieš tai mes protestavome, 
jome ir tebestovime su liaudimi. Dabąr 
džiulę pažangą, kurią mūsų tauta daro 
cialistinį gyvenimą, 
to siunta ypač prieš 
juos, kad mes, apie 
Ne! Jie to iš mūsų 

O jie meluoja.
jų ten dar turi. Nesugalvodami savo “originalių” melų, jie 
vagia juos vieni nuo kitų ir tuomet skleidžia, kaip savo.

Kadaise vienas lenkų rašytojas parašė alegorišką apy
saką apie tai, kaip vienas žmogus parsidavė' velniui. Taną 
žnąogui reikėjo eiti į pragarą kažką iš liucip.erio parsinešti. 
Kelyje į ;pragarą jis matė tūkstančius “griešninkų” varomų 
į smalos, ugnį, .žinoma,i. jie buvo nuogi.
įdomu, ką varomi į pragarą “griešninkai” daro. Rašytojas sa
ko: net-ir į. pragarą eidami, užkietėję grięšninkąi daro tą pa
tį, ką darė pirmiau. Vagys, negalėdami kitką viens iš kito 
vogti, vogė'nuodėmes. Melagiai vogė viens iš .kito melus ir 
juos kartojo kaip savo, bandydami viens kitą pralenkti mele:

Ar ne taip .‘daro ir mūsų šių dienų “vaduotojai” ir jų 
spauda? Eidami į pragarą, pristigę savų, “originalių” me
lų, vagia juos nuo kitų, ir tebemeluoja! O kai njįūsų spauda 
sučiumpa juos meluojant, tuomet jie bando chuliganiškais 
būdais jai atsimokėti.

Nežiūrint visų piktų melų ir prasimanymų, kuriuos at
lieka “vaduotojai,” Tarybų Lietuva žygiuoja pirmyn ligi šiol 
dar nematytais tempais!

Padori Amerikos lietuviai džiaugiasi ir didžiuojasi savo 
gimtosios žemės progresu! Mūsų pareiga ne Lietuvą šmeižti, 
o sumegsti juo tampresnius kultūrinius ryšius su lietuvių 
tauta, kad galėtume Amerikoje ilgiau išlaikyti lietuvišką žo
dį, lietuvišką dainą, gražias lietuviškas tradicijas.

Mes kreipiamės ir į visus padorius naujuosius ateivius, 
vadinamuosius “dipukus” : neklausykite “vaduotojų” grasinimų 
ir insinuacijų, sumegskite kultūrinius ryšius su savo gimtuo
ju kraštu, nesibijokite skaityti mūsų pažangiąją spaudą, 
teisingai informuojančią apie gyvenimą Lietuvoje!

Pasmerkite langų daužytojus ir tuos, kurie juos 
Paduokime vieni kitiems rankas ir dirbkime bendrą 
ros darbą!

Visi senieji amerikiečiai lietuviui veikėjai, ilgai

Mes visuomet stovė- 
mes rašome apie di- 
kurdama naują, so- 
nepatinka ir jie del

Jie nori, kad-mes sektum
“Veiksniams” tai 

mūsų spaudą.
Lietuvą rašydami, meluotume, kaip jie. 

nesulauks!
Sizifai mulkina savo skaitytojus, kiek

originalių” melų, jie

Sveikinu kovotojus 
; už taiką ir laisvę

Prof. A. Račiūnas
50-ties metų sukaktuvių 

proga sveikinu laikraščio 
“Laisvė” bendradarbius — ko
votojus už teisybę, laisvę ir 
taiką. Linkiu ir toliau varyti 
sunkų, bet labai svarbų dar
bą. Ir mūsų muzikos kūrėjai 
(kompozitoriai) prisideda 
prie taikos, tik reikalingas ar
timesnis ryšys su “Laisvės” 
skaitytojais...

šiuo metu intensyviai birbti 
prie naujo kūrinio —■ rašau 
penktąją simfoniją taikos te
ma.

Didžiausias troškimas kiek
vieno artisto, mokslininko, ap
lamai kiekvieno tarybinio 
žmogaus yra taika.

Aaika — tai "pagrindas mū
sų gražiausių troškimų, žmo- 
niškiausių idėjų. Todėl mapo 
karščiausi linkėjimai yra — 
Tegyvuoja taika!
Vilnius, 1961 m. kovas.

"Laisvės"
M. GEDVILAS

Lietuvos TSR švietimo ministras

Dvidešimt septynių tūkstan
čių Tarybų Lietuvos mokyto
jų, švietimo ministerijos ir sa
vo asmeniškai vardu karštai 
sveikinu šaunųjį “Laisvės” re
dakcijos kolektyvą su garbin
gu jubiliejumi — 50-osiomis 
laikraščio įkūrimo metinėmis.

“Laisvės” laikraštis subūrė 
apie savę pačias geriausias, 
p a č i as progresyviškiausias, 
pačios liaudiškiausias Ameri
kos lietuvių jėgas. Jis ugdė 
ir skatino Amerikos lietuvių 
politinį sąmoningumą, drąsiai 
kėlė aikštėn kapitalistinės 
santvarkos pikžaizdes, ragino 
darbo žmones nesilenkti įvai
raus plauko išnaudotojams, 
bet drąsiai ginti savo teises.

Mus, ♦komunistus, tiek po
grindžio laikais, tiek šiais lai
kais ypač jaudino ir dabar 
jaudina ta meilę ir šiluma, 
kuria p '"sunktos “Laisvės” 
laikraščio žinutės apie gimtą
ją Lietuvą, apie jos darbo 
žmonių gyvenimą. Tūkstan
čiais kilometrų mes esame 
skirti vieni nuo kitų, bet 
kie atstumai, jokios jūrų 
okeanų platybės neišdildė

(Antanas Račiūnas buvo 
kompozitoriaus' J. Gruodžio 
mokinys, vėliau specializavosi 
Paryžiuje. Iki tarybinio lai
kotarpio jis parašė operą 
“Trys talismanai”. Pokario! 
metais jis sukūrė pirmąją lie-l 
tuviškąją tarybinę operą “Ma-į 
rytę”, vaizduojančią didvyris-1
ką Lietuvos partizanų kovą 
su hitleriniais okupantais, už

Bet tam žmogui buvo 1 Tarybų valdžių. Opęros cęntre
— lietuvių1 tautos šlovingoji 
dukrą partizanę Marytė Me,-'

niai —operų autoriai bei kom
pozitoriai V. Klova, E. Balsys, 
V. Paltanavičius, 
las.

Kompozitorius
A. Račiūnas yra 
tuvos nusipelnęs 
jas. — Red.)

V. Baumi-

profesorius 
Tarybų Lie
mene veikė-

Sveikinimas
Sveikinu “Laisvę” su Auk-

kursto.
kultū-

at- 
jo- 
ir 

pa-

redakcijai
širdyse mes visada jaučiame, 
kad Jūs visada kartu su mu
mis, baigusiais Lietuvoje so- k, 
cializmo statybą ir pradėjo- j 
siais naujos, tobulos komunis-> 
tinės visuomenės kūrimą. Mes 
gėrimės Jūsų neapykanta pik
čiausioms lietuvių liaudies 
priešams buržuaziniams na
cionalistams, vadinamiems 
“dipukais” ir sveikiname Jū
sų redakcijos kolektyvą už 
prideramą atkirtį tiems, kurie 
dar vakar sukruvinę savo ran
kas lietuvių liaudies krauju, 
šiandien bando šmeižti ir pur
vais drabstyti mūsų šviesiąją 
tarybinę tikrovę. Mes visuo
met kartu su Jumis Jūsų kil
nioje kovoje už taiką prieš 
agresorius, kolonialistus ir ka
ro kurstytojus.

šiandien mes su pasididžia
vimu galime pranešti, kad ne 
veltui Jūs didžiuojatės Tary
bų Lietuva, ne veltui džiau
giatės mūsų laimėjimais vi
suose ekonominio ir kultūri
nio gyvenimo baruose, o ypač 
liaudies švietimo šrityje. Jei 
anksčiau darbo žmogaus vai
kui mokslas buvo tik 
vendinama svajonė, tai 
dien Lietuvoje mokosi 
vienas penktas žmogus,
rinių ir nepilnų vidurinių mo
kyklų skaičius išaugo nuo 96, 
1928-39 mokslo metais, iki 
1377 _ 1959-1960 mokslo 
metais. Be to, dabar yra 202 
mokyklos suaugusiems,
tarpu kai buržuaziniais lai
kais suaugusiems buvo vos 2 
mokyklos, šiandien veikia 76 
įvairaus tipo viduriniai tech
nikumai, kuriuose mokosi 32,- 
329 žmonės. Aukštąsias mo
kyklas, . kurių yra 12, lanko 
26,763 studentų.

Beveik keturis kartus išau
go mokytojų skaičius, palygi
nus su 1939-1940 mokslo mo
tais. Neperdedant galima pa
sakyti, kad mūsų respublika 
virto didžiule mokykla.

Baigdamas noriu visų Lietu
vos TSR liaudies švietėjų var
du dar kartą iš visos širdies 
palinkėti sėkmės ir laimės Jū
sų kilniame darbe, kovojant

- už taiką, o taip pat ir as
meniniame gyvenime. Tegy
vuoja ir vystosi dar tampres-. 
ni draugystės ryšiai tarp Lie- ▼ 
tuvos TSR 
darbuotojų 
A.V. lietuvių 
Vilnius 
1961. 111. 1

neįgy- 
šian- 
kiek- 
Vidu-

tuo

žangiųjų Amerikos lietuvių 
gimtajai Lietuvai.

Kraupiaisiais smetoninės 
diktatūros ir' tamsiais vokie
čių okupacijas metais “Lais
vė” visada buvo kartu' su tais, 
kurie kovojo’ už' lietuvių liau
dies laisvę ir nepriklausomy
bę, už tikrai laisvą socialistinę 
Lietuvą, lygiateisį broliškų ta
rybinių tautu šeimos narį.

Mus žavi Jūsų meilė ir did
žiavimasis savo gimtine, savo

liaudies švietimo 
ir pažangiųjų J- 
!

Seniausias pažangus 
lietuvių laikraštis

t

“Laisvė” tęsė ir tebetęsia pačias gražiausias,
‘žangiausias tradicijas lietuviškos 
spaudos, ėjusios Lietuvoj 
lo' “Naujoji gadynė,” V.

1912 metais “Laisvę” 
šių lietuvių laikraštininkų 
per apie dešimt metų.

L. Prūseika ne tik laikraštį redagavo, jis ją ir platino, 
rinko aukas, rinko prenumeratas, visaip remdamas. Nęt ir 
po tp, kai jis pradėjo dirbti “Vilnies” redakcijoje, Prūseika 
niekad “Laisvės” nepamiršo: jis buvo juos uolus vajininkas, 
jis buvo jos ir bendradarbis. Laisviečiai niekad nepamirš sa
vo mylimo redaktoriaus, veikėjo ir draugo, atsidavusiai vei- 

■i kusio, kad mūsų spauda gyvuotų.
........ 1920 metais “Laisvė? gavo gerą talkininkę, kąi Čika

goje gimė “Vilnis” Vėliau Argentinoje gimė “Rytojus,” 
dar vėliau Kanadoje “Liaudies balsas,” o paskui Urugvajuje 
—“Darbas.”

Kai mes, Jungtinių Valstijų pažangiečiai, kalbame apie 
A‘Laisvę,” kartu turime galvoje ir “Vilnį,” nes šitiedu mūsų 
laikraščiai sudarę tvirtą frontą prieš reakcionierius. Prie- 

’sas darė ir tebedaro viską jiems pakenkti, juos sunaikinti. 
’Set mūsų spauda gyvuos, kol gyvuos mūsų judėjimas, tokios 
dhgąnizacijos, kaip Literatūros Draugija: ji gyvuos, kol bus 
Amerikoje lietuviškai kalbančių žmonių. Mes turime užsi
grūdinusius veikėjus, spaudos platintojus ir rėmėjus, kurie 

alijasi paskutiniu centu su savo spauda.
jus kadrus, pasišventusius
i per keliasdešimt metų !..

Pasakysiu: jubiliejinis 
mingiausias mūsų- spaudos

stovė
ję pažangiosiose pozicijose, traukime į mūsų gretas jaunesnius 
žmones ir visi bendrai tvirtinkime mūsų spaudą “Laisvę” ir 
“Vilnį.”

Šiuo metu reikia būtinai paskubinti ir gerokai padirbėti, 
“Vilnies” vajus už $10,000 būtų greičiau sukeltas! 
Tegyvuoja mūsų spauda jr organizacijos!
Tegyvuoja taiką!

kad

0 męs turime pui- 
žmones, dirbančius mūsų spau-

“Laisvės” vajus buvo bene sėk- 
vajus visoje istorijoje.

Esu pilnai įsitikinęs, kad ir dabartinis “Vilnies” vajus 
^sukėlimui $10,000 fondo bus įvykdytas net su kaupu! 
."' Šiuo metu didžiausias mūsų spaudai trūkumas ne lėšo- 
se-r-stokuoja techninių jėgų. Tik dėl to buvome priversti sų- 

i'^retinti “Laisvės” Įėjimą.
c.:.- Bet ligi šiiol mes nugalėjome kiekvieną kliūti, atsisto

jusią kelyje. Atmušėme kiekvieną priešo antpuolį. Mūsų vi
suomenė, /pajutusi priešo taikumus prieš mūsų spaudą smū
gius, labiau susikaupia ir 'abiau ją remia, dosniau aukoja

Sveikinu p i r m uosius 
“Laisvės” įkūrėjus! Labai 
gaila, kad mažai jų liko 
mūsų gyvųjų tarpe!

Sveikinu visus dabarti
nius “Laisvės” draugus, 
kurie dirba ir finansiškai 
remia “Laisvę” ir visą mū
sų pažangos darbą!

Lai gyvuoja “Laisvė” 
ilgus, ilgus metus!

Lai gyvuoja pažangos 
darbas ir spauda ant visa
dos!

per

J. K. Mazukna

“Laisvės” penkiasdešimtme
tis yra įžymus įvykis lietuvių 
periodikos istorijoje. Tai se
niausias pasaulyje pažangus 
lietuvių laikraštis.

“Laisvės” nuopelnas yra tas, 
kad ji ilgus metus nešė pa
žangos idėjas į lietuvių emi
grantų mases ir ligi šiol liko 
ištikima geriausioms Ameri
kos demokratinio judėjimo 
tradicijoms, n e m i r t i n g am 
marksizmo-leninizmo mokslui, 
nušviečiančiam darb i n i n k ų 
klasei ir visai liaudžiai kelią 
į šviesesnę ateitį.

Nuopelnas yra tuo didesnis, 
kad laikraščio redaktoriai, 
leidėjai ir skaitytojai išsaugo
jo šią ištikimybę dolerio gar
binimo šalyje, kurios darbi
ninkų judėjimo istorija žino 
tiek daug aiškių renegatystės 
pavyzdžių, tięk daug nusilen
kimo dolerio visagalybei^ fak
tų. Visa tai rodo pažangiojo 
JAV lietuvių darbininkų judė
jimo, klirio kūdikis yra “Lais
vė,” subrendimą.

Lietuvos darbo žmonės ger
bia “Laisvę” ir už tai, kad ji 
visada aktyviai r ė m ė savo 
gimtosios tėvynės darbininkų 
ir valstiečių išsivadavimo ko
vą.

Pažąngiųjų JAV lietuvių 
moralinė parama kovotojams 
prieš buržuazijos jungą, jų 
siųstos per “Laisvę” <ir “Vil
nį” aukos Lietuvos darbininkų 
spaudai remti, politkaliniams 
antifašistams šelpti suvaidino 
svarbų vaidmenį kovoje prieš 
fašizmą, už laisvą socialistinę 
Lietuvą. \

Nuo pirmųjų Tarybų Lie
tuvos gyvavimo dipnų “Lais
vė, ° “Vilnis” ir kiti pažangie-

ji JAV lietuvių leidiniai nuo
sekliai gynė darbo žmonių - 
gyvybinius reikalus, lietuvių 
tautos žengimą progreso, soci
alistinės statybos keliu. “Lais
vė,” “Vilnis” ir kiti jų kovos 
draugai buvo ir ligišiol tebėra 
vieninteliai teisingos informa
cijos apie Tarybų Lietuvą, 
apie visą Tarybų Sąjungą ir 
kitas socialistines šalis skelbė
jai toje šalyje, kur dar tiek 
daug melų ir šmeižtų sklei
džia per savo spaudą įvairių 
rūšių reakcionieriai, išnaudo
tojų klasių interesų gynėjai 
buržuaziniai nacionalistai.

Gyvuok ir toliau klestėk, 
brangioji jubiliate, viso JAV 
darbininkų judėjimo labi/J. 
pažangiųjų lietuvių kovos 
reikalui. Tegu visada iš Ta
vo puslapių skamba drąsus 
taikos, tautų draugystės, pro
letarinio internacional i z m o , 
laisvės ir socializmo gynimo 
žodis. Linkime ir toliau bud
riai stovėti- Tarybų Lietuvos 
liaudies interesų gynimo sar
gyboje.

R. Šarmaitis
Vilnius, 1961 m. kovo 4 d. ‘

"Laisvei"
“Tėvynės balso” , redakęi- 

ja nuoširdžiai sveikina “Lais
vės” bendradarbius auksinio 
jubiliejaus proga. Linkime 
kuo geriausios sėkmės jūsų 
kūrybiniame darbe, sklei
džiant humanizmo, taikos ir 
tautų draugystės idėjas Ame
rikos lietuvių tarpe.

Redakcinė kolegija

t

Miela važiuoti Tarybų Lietuvos keliais. Keleivio akį vilioja dekoratyviniai medžiąi, įo 
patogumui įrengtos poilsio ir sustojimo aikštelės. , 2 p.-Laisve (Liberty)—Penk L, baland. (April) 7, 1961



Jūsų ir mūsų šventė "Laisvei"
“Laisvei” sukanka 50 me

tų! Šis faktas giliai jaudina 
ir džiugina kiekvieną pažan
gų lietuvį, vis tiek, kurioje 
Atlanto pusėje jisai begyven
tų.

Iš tikrųjų, reikia tik pagal
voti ! Sunkiomis emigracijos 
sąlygomis gimė, augo vystėsi 
pažangus laikraštis ir išgyve
no mūsų žurnalisti' os istori
joje labai ilgą amžių — išti
sus 50 metų ! Ir tai tokių me
tų, kurie tiek pasaulio istori
joje, tiek mūsų tautos gyveni
me buvo pažymėti didžiosios 
svarbos įvykiais, tiesiog isto
riniais sukrėtimais ir pervers
mais.

Du pasauliniai karai, Did
žioji Spalio revoliucija, bur
žuazinės Lietuvos priespauda 
Tarybų Lietuvos gimimas ir 
suklestėjimas, — bet ką kal
bėti, juk tai kiekvieno mūsų 
kartos žmogaus išgyventi įvy
kiai, ir tai tokie įvykiai, ku
rie niekad neužmirštami, nes 
jie tiek viso pasaulio vystymą
si, tiek mūsų tautos kelią pa
suko nauja linkme.

Nėra nieko Įdomiau, kaip 
sklaidyti “Laisvės” komplek
tus, jau nuo laiko pageltusius, 
dulkių apneštus, bet savo la
puose tebelaikančius praeities 
kovų dundėjimą, pasaulinių 
kataklizmų griausmus, darbo 
žmonių Viltį išsivaduoti ir 
džiaugsmą dėl naujai gimu
sio pasaulio, statomo pagal 
didžiojo Lenino planą.

“Laisvės” puslapiuose ne 
tik atsispindėjo tai, kas vyko 
pasaulyje, “Laisvė” ilgus me
tus kovojo. Ji kovojo dėl 
aukščiausių mūsų epochos ide
alų, dėl teisingesnės visuome
nės santvarkos, dėl darbinin
kų klasės išsivadavimo. Šioje 
kovoje ji sutiko priešų įnirti
mą, intrigas ir klastas, perse
kiojimus ir grasinimus, — vi
są tą niekšišką melą ir išda
vystę, kurios visada griebiasi 
darbo žmonių priešai kovoje 
dėl savo privilegijų išlaikymo. 
Tačiau “Laisvė” ilgus metus 
nešė aukštai iškeltą žmonijos 
pažangos vėliavą, ir to mūsų 
išsivaduvusi iš kapitalizmo 
priespaudos tauta niekad ne
užmirš.

Dar gyvendami buržuazinė
je Lietuvoje, mes žinojome 
“Laisvę”. Ne dažnai ir tik 
per didžiausius sunkumus ji 
pasiekdavo Lietuvoje savo 
skaitytojus, nes tuo metu ji 
drąsiai kėlė balsą prieš fa
šistinį terorą, prieš geriausių 
žmonių kalinimus ir žudymus, 
prieš pilietinių laisvių var
žymus, prieš antiliaudišką 
valdančiosios klikos politiką. 
O kada gimė Tarybų Lietuva, 
“Laisvė” nuo pat pirmosios 
jos gyvenimo dienos ją sveiki- 
io, gynė, palaikė visur, kur 
tik ji galėjo.

Mes niekad neužmiršime, 
neužmirš ir ateinančios kar
tos to didžiulio pasiaukojan
čio darbo, kurį “Laisvė” kar
tu su “Vilnimi” išvystė, Did
žiojo Tėvynės karo metu pa
laikydama Tarybų Sąjungos ir 
visos antihitlerinės koalicijos 
pastangas kovoje prieš kruvi
nąjį fašizmą. Mes niekad ne
užmiršime, kad “Laisvė” la
bai daug prisidėjo, telkdama 
materialinę ir moralinę pagal
bą Lietdviškajai divizijai, ko
vojusiai dėl Tarybų Lietuvos 
laisvės, ir visiems lietuviams, 
'kurie frontuose ar partizanų 
būriuose dėjo visas pastangas, 
liejo kraują ir atidavė gyvy
bes šventojoje kovoje prieš 
fašizmą.

Pokario metais “Laisvė” 
taip pat diena iš dienos kovo
jo dėl ateities drauge su lais
vosios Tarybų Lietuvos žmo
nėmis, stengėsi suprasti mūsų 

Dalis Tarybų Lietuvos turistų, besilankiusių praėjusių metų gale Niu
jorke, buvo užėję ir j R. ir I. Mizarų butų. Nuotraukoje stovi (ifi kairės 
I dešinę) A. Bimba, Alt Bieliauskas, R. Mizara, M. Sluckis. I. Mizaricaiė, 
K. Meškauskas, J. Gašlūnas, L. Jautrintas.

I pastangas, mūsų sunkumus ir 
! laimėjimus, statant naują, 
gražų ir laimingą gyvenimą.

, “Laisvė” daug prisidėjo prie 
to, kad mūsų tautiečiai gyve-

I na JAV, po daugelio metų 
galėjo aplankyti savo senąją 
tėvynę Lietuvą ir pamatyti 
jos naujuosius žmones, sta
tančius naują buitį, laiminges
nę negu buvo senoji.

čia, Lietuvoje, mes visada 
aukštai vertiname mūsų bro
lių pažangiųjų JAV lietuvių 
pastangas, leidžiant tiek metų 
“Laisvę”, Mes žinome, kad 
neužmirštamo revoliucionie

riaus V. Kapsuko-Mickevi- 
čiaus įtaka laikraštį savo me
tų pasuko į teisingą kelią, kas 
leido “Laisvei” suprasti ir tei
singai priimti pagrindinius 
mūsų epochos įvykius, pir
miausia Didžiąją Spalio socia
listinę revoliuciją.

Mes didžiuojamės tokiais 
mūsų tautiečiais kaip L. Prū- 
seika, V. Paukštys, V. Andru
lis, Senas Vincas, pagaliau A. 
Bimba ir R. Mizara, neskai
tant daugybės kitų, kurie vi
są savo širdį, visą energiją ir 
sveikatą daugel metų skyrė 
pažangiajam: mūsų tautiečių 
judėjimui JAV, o tuo pačiu ir 
“Laisvei”. Tebūna jiems am
žina garbė už tai!

“Laisvė” — tai gyvas nuo
latinis ryšys tarp senosios Tė
vynės ir jos sūnų bei dukterų, 
gyvenančių JAV. Su dideliu 
susidomėjimu mes skaitome 
tai, ką savo skiltyse rašo “Lai
svė” ir “Vilnis”. Mes džiau
giamės, kad tiek senesniais 
laikais, tiek ypač karo ir po
kario metais “Laisvė” labai 
dažnai spausdino savo skilty
se geriausiųjų mūsų rašytojų 
raštus.

Juk per “Laisvę” JAV lie
tuviai plačiau susipažino su 
geriausiais mūsų rašytojų P. 
Cvirkos, S. Nėries, J. Baltušio, 
T. Tilvyčio, V. Mykolaičio-Pu
tino, L Simonaitytės, J. Šim
kaus, K. Korsako ir daugybės 
jaunesniųjų raštais — jų po
ezija, apsakymais ir roma
nais, straipsniais ir apybraižo
mis. Lietuvių tarybiniai rašy

tojai visada su noru bendra
darbiauja “Laisvėje”, nes jie 
žino, kad čia išspausdintus jų 
kūrinius perskaitys mūsų dar
bininkai ir visi kiti pažangūs 
žmonės, likimo nublokšti ana
pus Atlanto, bet niekad nenu
stoję mylėti savo gimtosios 
šalies Lietuvos, jos žmonių, 
jos naujo socialistinio gyveni
mo.

Šią iškilmingą dieną, kada 
“Laisvė” švenčia savo pirmąjį 
50-metį, iš visos širdies norisi 
palinkėti, kad dar daug metų 
ji vis taip pat aukštai iškėlu
si neštų pažangos, laisvės, tau
tų draugystės vėliavą, kad ji 
visada palaikytų glaudžiau
sius ryšius su savo senąja tė
vyne, kad visiems savo skai
tytojams ji ir toliau būtų va
dovas ir kovotojas dėl atei
ties, dėl laisvės ir taikos. «

Antanas Venclova

SVEIKINIMAI
RAŠYTOJ1O JULIAUS BŪTĖNO ŽODIS

MIELOJI “LAISVĖ” IR MIELIEJI LAISVIEČIAI!
Sveikindamas jubiliejaus proga, maloniai prisimenu sa

vo pirmąją pažintį su Jūsų laikraščiu. Tai buvo 1926 metais. 
Aš mokiausi Alytaus gimnazijoje. Mano klasės draugui Ga
briui Klimkevičiui byolįs iš Amerikos siuntinėjo įvairių laik
raščių ir Amerikos Lietuvių Darbininkų Lteratūros Draugijos 
išleistų knygų; jų tarpo siuntinėjo ir “Laisvę“, kurią mes, 
keli mokiniai, atidžiai ir su Žingeidumu skaitydavome.

j Tais pat metais aš nusiunčiau redakcijai prozos vaizdelį 
“Lietingą naktį”, kuris b|uvo atspausdintas “Laisvėje” gegu- 

’ žės mėnesį. Tai buvo viekas pirmųjų maio plunksnos darbų.: 
pasirašiau slapyvardžiu J. Alūnaitis. Iškarpą lig šiol tebesau- 
gau ...

Ypatingai dar malonu, kad “Laisvės” redaktorius—rašy
tojas R. Mizara yra dzūkas, kilęs iš mano gimtosios apylin
kės.

Linkiu didžiausios sėkmės laikraščiui, jo redakcijos ko
lektyvui ir visiems; skaitytojams bei rėmėjams.

i Julius Butėnas
Vilnius, 1961 m. kovo 10 d.

“LAISVĖS” REDAKCIJAI

Montevideo, 23 kovo mėn. 1961 m. 
.GARBINGI DRAUGAI!

Penkiasdešimt metų sargyboje už teisybę “Laisvė” duoda 
pavyzdį visiems kitiems laikraščiams.

Todėl, “Laisvė” yra mylima visų pasaulio lietuvių ir jų 
vaikų, nes senesnieji skaito noriai žinias ir su dideliu džiaugs
mu iš literatūros skyriaus semiasi sau reikalingų mokslui ži
nių.

Kaip jau yra žinoma mūsų tėveliai buvo priversti ap
leisti savo Tėvynę būdami mažamoksliais, ir tokiais išvykę 
pradėjo ieškoti pasaulyje geresnės laimės. Mes, jaunuoliai, 
gyvenantieji Pietų ir šiaurės Amerikoje, ar kitose pasaulio 
šalyse, suprantame ir mylime mūsų tėvų nuveiktus darbus 
per tuos ilgus metus. Mes esame dėkingi vyresniems ir orga
nizacijoms, kurie mus mokino ir mokina, kurie mumis supa
žindino ir teikia naujų žinių apie lietuvių kultūrą, kad mes 
taip pat galėtume eiti tuomi pat keliu už pažangą, už taiką 
ir' draugingą sugyvenimą visų Pasaulyje — idant mylėtume 
vienas kitą.

Tą visą atliko “Laisvė” per tuos penkiasdešimt metų. 
Ji su džiaugsmu praleido tuos metus gyvenimo, kur turėjo 
visokių kliūčių savo kelyje, bet viskas buvo nugalėta ir atei
tis yra šviesi ir graži.

Niekuomet negalima užmiršti kad “Laisvė” turėjo savo 
teisingą kelią, kurį parodė ir užvedė visus pažangius lietu
vius ir todėl Josios Šventės dienoje, leiskite ir man pasvei
kinti iš visos širdies ir karštai palinkėti JUMS visiems redak
toriams, bendradarbiams, leidėjams, kurie per tiek metų pa
rodė tokią didelę ištvermę ir pasiryžimą išlaikyti laikraštį 
toli nuo savosios Tėvynės.

Lai gyvuoja “LAISVĖ”!
Lai gyvuoja broliškumas ir meilė tarpe Urugvajaus ir 

šiaurės Amerikos lietuvių!
Lai gyvuoja Taika Pasaulyje! u

Rene Diktoraite

Minint ^Laisvės” 50
mėty sukaktį

Aš turėjau pažintį su ke
liais “Laisvės” įsteigėjais, tai 
gavau jos pirmąjį numerį ir 
skaitau ją iki šiandien.

“Laisvės” pradžia buvo be
galiniai sunki. Jeigu “Laisvė” 
pergyveno tą krizę ir išsilai
kė, tai daugiausia ačiū jos su 
geležine energija ir pasiauko
jimu leidėjams, kuriems 
pirmoje vietoje buvo dar
bininkiški idealai ir tikslas 
išlaikyti laikraštį. Minint 
“Laisvės” 50 metų jubiliejų, 
daugelio iš mūsų skrenda 
mintys atgal į 1911 metus, 
kada mes su džiaugsmu suti
kome pirmą numerį “Lais
vės.” Tada daug kas iš mū
sų buvome tik apie 20 metų 
amžiaus, o nūdien prie tų dar 
50 metų prisidėjo.

Per tąjį laiką “Laisvė” be 
jokių svyravimų skelbė . ap- 
švietą, ištikimai tarnavo ir gy
nė darba žmonių reikalus. Už 
tai ji ir yra darbo žmonių 
taip branginama.

Tiesa, jau daugelio tų 
darbščių pasiaukojusių drau- 
gų-draugių, kurie prisidėjo 
prie “Laisvės” įsteigimo ir 
palaikymo, nėra su mumis — 
jie jau ilsisi po šalta velėna.

Garbinga atmintis jiems vi
siems !

Gi mes, kurie sulaukėme 
šitos labai reikšmingos sukak
ties, galime skaitytis prie lai
mingiausių.

Dauguma iš mūsų atvyko
me į Ameriką be jokio išsi- 
laivinimo. Vos galėjome šiaip 
taip maldaknygę paskaityti. 
“Laisvė” per tą 50 metų, lan
kydama mūsų namus, buvo 
mums geriausia drjaugė, pata
rėja. Ji labai daug mums 
pagelbėjo apvalyti savo pro
tus nuo dar urvinio žmogaus 
proto liekanų ir bereikalin
gos baimės.

Be “Laisvės” Amerikos lie
tuvių judėjimo veikla nebū
tų ėjus ta pažangios kultūros 

eiga, kuria mes nūdien di
džiuojamės.

Be . “Laisvės” nebūtum: tu
rėję tos didžiai brangios ir 
garbingos kultūros draugijos 
—Lietuvių Literatūros Drau
gijos; nebūtume turėję daug 
chorų ir kitų pažangių drau
gijų.

Šiandien Amerikoje randa
si gana skaitlinga ir labai tur
tinga reakcionierių, priešdar- 
bininkiška spauda, kuria nau
dojasi ir darbininkai, ir daž
niausiai jie palieka tos spau
dos aukomis. Darbininkų tam- 
sinimui yra plačiai naudoja
ma radijas ir televizija. Dėl 
šito “Laisvė” ir visa darbi
ninkiška spauda šiandien yrą 
nemažiau reikalinga, kaip ir 
buvo praeityje.

Tie mūsų eilėse esanti pesi
mistai, kurie kalba, būk mū
sų veiklai užtektų vieno laik
raščio, nepermato padėties ir 
už tai skelbia klaidingą ir 
kartu labai žalingą mintį.

1959 metais, būnant Lie
tuvoje, patyriau, kad ten mū
sų pažangūs laikraščiai “Lais
vė” ir “Vilnis” labai laukia
mi ir branginami, žmonės 
pasidalindami juos skaito iki 
suplyšta.

Kas išgali ir turi artimų Lie
tuvoje, patartina juos apdo
vanoti—užrašyti jiems “Lais
vę” arba “Vilnį,” o jie jums 
bus labai dėkingi.

Pusės šimto metų sukaktis 
yra gražus metų skaičius tiek 
žmogaus, tiek ir laikraščio 
gyvenime.

Čia taipgi reikia nepamirš
ti ir to, kad per tą 50 me
tų “Laisvės” kelias nebuvo 
gėlėmis klotas: teko pergy
venti - daug audrų, dažnus 
pridšų puolimai ir nemažai ki
tokių sunkumų.

Jeigu “Laisvė” tuos visus 
sunkumus nugalėjo ir nūdien 
mes minime jos 50 metų su
kaktį, tai d a u g i a u šia di
delis ačiū tam neskaitlingam

Iš visos širdies sveikinu “Lais
vę” garbingo jubiliejaus pro- 
ga. Sveikinu artimiausius jos 
bendradarbius Ievą ir Rojų 

■Mizarus, Antaną Bimbą, A. 
Petriką, P. ir N. Buknius, o 
taip pat visus pažangius tau
tiečius, susibūrusius apie “Lai-, 
svę”.

Pastaraisiais metais nemaža 
laišviečių lankėsi Tarybų Lie
tuvoje, turėjo progos susipa
žinti su jos gyvenimu, su jos 
kultūros ir mokslo suklestėji
mu, su pasiektais laimėjimais 
ir dar esamais trūkumais jos 

pramonėje ir žemės ūkyje. 
Spausdindama nuoširdžius ir 
teisingus pabuvojusių Lietuvo
je pasakojimus, “Laisvė” la
bai daug nuveikė tam, kad 
Amerikos lietuviai žinotų tie
są apie Tarybų Sąjungą, apie 
Tarybų Lietuvą.

Vis didesnis skaičius Tary
bų Lietuvos piliečių turi gali
mybės pabuvoti pas Jus. Su 
didžiausiu malonumu prisime
nu valandas praleistas “Lais
vėje” 1959 metų pabaigoje. 
Jūsų nuoširdus domėjimasis 
Lietuvos dabartiniu gyvenimu, 
mūsų darbu, mūsų planais ir 
perspektyvomis paliko man 
visam gyvenimui neišdildomą 
įspūdį.

Dar kartą sveikinu, linkiu 
visiems laimės ir sėkmingo to
limesnio darbo!

Vyt. Vazalinskas
Lietuvos TSR žemės ūkio

ministras

“Laisves” auksinio 
jubiliejaus proga

Jums dipukai langus dau
žo ? Puiku! Tai reiškia, kad 
Jūs gerai dirbate savo darbą. 
Tai reiškia, kad Jūsų laikraš
čio skelbiamos pažangios idė
jos randa pritarimo darbinin
kų klasėje. Jei taip nebūtų, 
reakcionieriai nesinervuotų ir 
Jus paliktų ramybėje.

Antra • vertus, pažangaus 
laikraščio redakcijos langų 
daužymai rodo tamsybininkų 
bejėgiškumą: juk “stipriau
sias” jų ginklas prieš perga
lingas socialistines idėjas yra 
. . . lazda. Nepavydime jiems 
šio “ginklo” — lazda yra chu
ligano, invalido ir iš gyveni
mo pasitraukiančio senio įran
kis.

Tarybų Lietuvos žmonės 
didžiuojasi “Laisvės” laikraš
čio kolektyvo šaunumu, neiš
sekama energija kovoje už 
darbo žmonių išsivadavimą iš 
tamsos ir išnaudojimo.

Jūsų garbingo Jubiliejaus 
proga — nuoširdžiausi sveiki
nimai ir geriausi linkėjimai 
ateičiai!

Jonas Ragauskas
“Ite, missa ėst" autorius 

Kaunas, 1961 m. kovas 

būreliui draugų - draugių, ku
rie “Laisvės” palaikymui atsi
davusiai darbavosi ir šiandien 
darbuojasi.

Prisipažįstu, kad ir mano 
gyvenime “Laisvė” turi labai 
didelę svarbą.

Nemažai mano raštų til
po “Laisvėje.” Taipgi “Lais
vė” rūpinosi ir laisviečiai vi
sais būdais gelbėjo mano raš
tų išleidimu knygbmis. Aš tą 
viską labai įvertinu ir visiems 
širdingiausiai dėkbju.

šita labai svarbia 50 metų 
sukakties proga sveikinu 
“Laisvės” . personalą, darbš
čias y^jininkes ir vajininkus, 
bendradarbius, rėmėjus ir 
skaitytojus!

Lai dar ilgus metus gyvuo
ja mūsų visų mylima “Laisvu- 
tė”!

Antanas Metelionis

Jų sapnai mums tik 
juoką sukelia

A. GRICIUS
Rašytojas, LTSR nusipelnęs 

meno veikėjas

Prieš kurį laiką gavau iš 
Čikagos atviruką. Jį parašė 
man vienas senas pažįstamas, 
žmogus ne koks atžagareivis, 
dargi su pretenzijomis į pa
žangumą ir, kaip ir daugelis 
tokių pat nelaimingų suklydė- 
lių, karo audros nupūstas už 
vandenyno ir dabar giedantis 
tokią giesmę, kokiame vežime 
sėdi.

Atviruke buvo sveikinimai 
man iš “Amerikos Lietuvos” 
(tai buvo pabrėžta).

Man pasirodė, kad pažįsta
masis kalba apie lietuvių tau
tiškas kapines, kurias būda
mas Amerikoje aplankiau. 
Pamažu manyje įsitvirtino 
mintis, kad iš tiesų, kapinės 
ir tegali būti pažįstamojo mi
nėta “Amerikos Lietuva”...

Kitokios Lietuvos ten nėra 
ir negali būti.

Man buvo graudu tokias 
užuominas daryti ir tam savo 
pažįstamam nieko neatrašiau.

žmonės, noromis ar nenoro
mis praradę realią, konkrečią 
savo tėvynę, kurioje gimė ir 
užaugo, kur juos “močiutė už
liūliavo dainomis”, — susikū
rė miražą ir juo giriasi. “A- 
merikos Lietuva!”

Kartais paskaitau laikraš
čius iš anapus, leidžiamus ir 
prirašomus įvairių autorių. 
Randu nemaža ir pažįstamų 
pavardžių, su kurių turėtojais, 
rodos, taip netolimoje, bet 
kartu ir labai tolimoje įvykių 
mastu ir turiniu praeityje te
ko gyventi, kartu dirbti, bi
čiuliauti.

Nežinau, kokias emocijas ir 
mintis sukelia tie raštai jiems 
patiems, tų raštų autoriams. 
Nežinau, ar jie patys tiki tuo, 
ką* rašo ir skelbia tų laikraš
čių skaitytojams.

Bet mums čia, Lietuvoje, tie 
sapnai dažniausiai sukelia 
juoką. Ne bereikalo mūsų 
kaime galima išgirsti reaguo-jto. Dėl to juo didesnė garbė 
jaut į tokius plepalus tokiais , tam aktyvui, juo labiau aki- 
žodžiais: vaizdi ir jo galia.

“Laisvės” kelias per tą pen- 
• tai sun- 

erškėčiotas ir duobėtas, 
ir aplamai darbininkų 
kapitalistiniuose kraš-

— Na, jau, brolyti, nusipu- j 
tojai, nusipranašavai, kaip tie kiasdešimt metų — 
mūsų dipukai... il—~ --

O kai ne juoką, tai įspūdį, 
kad tai — balsai iš tų lietuvių 
tautiškų kapinių...

Ko gi kito galima ir belauk
ti iš žmonių, kurie neteko tik
rovės jausmo, prarado gyvų 
saitų pajautimu ... savo gim
tuoju kraštu, — Lietuva prie 
Nemuno, tiesiog nenormaliu,

to nelengva surasti to-

i kus, ' 
kaip 
kelias 
tuose.

Dėl 
kius žodžius, einančius iš pat 
širdies gelmių, kuriais šian
dien reikėtų sveikinti “Lais
vę” ir tuos garbingus vyrus, 
kaip R. Mizara, A. Bimba ir 

priešingu gamtai būdu iškeis- i kt., tiek metų nešusius ir te-
darni ją į įsidingotą “Ameri
kos Lietuvą”, t. y. kapines 
sau patiems...

Kam apsigaudinėti patiems 
ir apgaudinėti kitus? Juk dar 
prieš daugelį metų K. Ginei
tis savo knygoj “Amerikos 
lietuviai” pavadino Ameriką 
“Tautų katilu”.

O svaičiojimai grįžti į Lie
tuvą tokiu keliu, kokiu jie 
tikisi,—“ugnimi ir kalaviju”, 
— tai toks pat miražas, kaip
ir įsidingotą “Amerikos Lie-1
tuvą,” t. y. kapines sau pa- Vilnius
tiems.

žinoma, negalima neigti ir 
to fakto, kad ir toj “dipuki- 
nėj” spaudoj pasigirsta blai
vesnių, gyvų ir gyveniman, o 
ne į “tautiškas kapines” šau
kiančių balsų. Juo toliau, juo 
garsiau jie skelbsis ir tvirtės. 
Netoli laikas, kai jų gausmas 
užslopins kapinių, kad ir tau
tiškų, varpus.

Mes čia, Tarybų Lietuvoje, 
laukiame “Laisvės”, kaip ir 
“Vilnies”, ir godžiai tuos laik
raščius skaitome. O jų į Lie
tuvą ateina gana daug: ame
rikiečiai juos išrašo į kaimus 
ir miestus savo giminėms ir 
pažįstamiems.

“Laisvė” ir “Vilnis” nėra 
mums įprasto tipo laikraščiai. 
Nėra ko ir norėti: jie leidžia
mi ne mums, gyvenantiems 
Lietuvoje, bet savai auditori
jai, savam skaitytojų ratui.

Tačiau mums labai brangus 
ir pats svarbiausias bruožas 
tai tas, kad “Laisvė”, atsto
vaudama darbininkų klasę ir 
gindama jų reikalus, išsaugo
dama proletarinio internacio
nalizmo principus, nepraran
da gyvo ryšio su kraštu, ku
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riame gimė jos skaitytojų ma
sė, — su Tarybų Lietuva.

Skaitydamas “Laisvę” aš 
girdžiu gyvų žmonių gyvus 
balsus apie gyvą gyvenimą.

Skaitydamas “Laisvę”, aš 
jaučiu plakant žmonių širdis 
unisenan su visų, gyvenančių 
prie Nemuno lietuvių širdimis, 
su jų šiąja diena, darbais, .ir 
veikla šiandien ir jų istori
niais tikslais, svajonėmis bei 
viltimis rytojun, ateitin.

“Laisvė” švenčia 50 metų 

sukaktį. Kokiu mastu matuo
ti to lietuvių darbininkų Ame
rikoj laikraščio nuveiktus dar
bus per pusę šimtmečio? To
kio masto nėra: darbai didėli 
klasiniai sąmoninant lietuvius 
darbininkus, keliant ir puose
lėjant jų kultūrą, palaikant 
ir stiprinant jų meilę gimtajai 
kalbai ten pat Amerikoje, bet 
taip pat niekad neužmirštant 
ir skatinant saitus su gimtuo
ju kraštu, su lietuvių tautos 
kamienu — Lietuvos darbo 
valstiečiais ir darbininkais.

“Laisvės” veikla ypač auk
štai iškyla ir įgyja didelį svo
rį žinant, kad jos aktyvas —- 
tai ne tokie, kurių kišenės 
pūpso pilnos pinigų.' “Lais
vės” aktyvas toks, kurio kiek
vienas centas sunkiai uždirb- 

l tas, primirkęs kruvino prakai

benešančius savo pečiais labai 
sunkią, bet ir labai vertingą 

i “Laisvės” organizavimo, leidi- 
; mo ir redagavimo naštą.

Tegyvuoja “Laisvė” ir te- 
' auklėja savo skaitytojus lais
vės, taikos tarp tautų ir socia
lizmo dvasia!

Ilgiausių metų, garbingų 
metų, vaisingų metų “Lais
vei”, jos puikiam štabui, ak
tyvui ir visiems skaitytojams!

A. Gricius

Sveikinu!
50 metų “Laisvės” gyvavi

mo jubiliejaus proga siunčiu 
sveikinimus iš tolimos Argen
tinos.- Sveikinu “Laisvės” dar
buotojus, rėmėjus, skaityto
jus-

Linkiu “L.” redakcijai, ad
ministracijai ir visiems ben
dradarbiams tą idealą ir to
liau vykinti, kad sulauktume 
ir pamatytume tą laiką, kai 
visa žmonija tam: idealui pri
tars.

Tada pajustume savo sąži
nėje malonų pasitenkinimą, 
kad atsiekta tai, dėl ko visą 
gyvenimą darbuotasi. Tada 
visa žmonija jau laimingai 
gyvens ir bus dėkinga tiems, 
kurie visą gyvenimą tam: tiks
lui paaukojo.

Linkime jums sėkmingai 
darbuotis ir geros sveikatos!

Linkėjimus siunčia ir visa 
mano šeima.

Senukas K. Undraitis
Buenos Aires, Argentina 
29-3, 61



Didysis ^Laisvės” koncertas 
šį šeštadienį, balandžio 8

ATVYKSTA JULIUS KRASNICKAS Iš CLEVELAND 
šį šeštadienį, “Laisvės” jubiliejinio koncerto pro

gramoje dalyvaus ir Julius Krasnickas, tenoras, gerai 
išlavintas dainininkas. Koncerto skelbimuose negalėjo
me,įdėti jo paveikslo, nes neturime klišės. Atsilankę j 
koncertą turėsite malonumo jį išgirsti ir pamatyti.

Skelbime galite matyti, kad koncerto programa bus 
įvairi, žavėjanti. Koncertas prasidės 6 vai. vakare. Vie
ta^ visiems žinoma: New National Hali, 261 Driggs 
Ave., Brooklyn© (Greenpoint). v

Svečių turėsime iš plačios Amerikos, žymus veikė
jas Jurgis žebrys atvyks iš Clevelando sykiu su daini
ninku Julium Krasnicku.

Tikimės, kad šiame auksinio “Laisvės” jubiliejaus 
koncerte iškilmingai atžymėsime mūsų laikraščio 50 
metų sukaktį.

Philadelphia, Pa.
Visi “Laisves” skaityto

jai, visi dailės mylėtojai ir 
visi savo senos tėvynės Lie
tuvos pasiilgę būkite šį šeš
tadienį, balandžio 8-tą, 7:30 
vakare Republikonų klube, 
2530 N. 4 St. Čia Jonas 
Grybas, viešėjęs praėjusią 
vasarą Lietuvoje, rodys 
naujus paveikslus apie mū
sų brolių bei sesių gyveni
mą užjūryje. Matysite nau
jus ir jeigu bus laiko, tai 
parodys ir senus, kurie 
jums patinka.

Šiuos metus LLD 10-ta 
kuopa pradėjo gražiai, su 
naujais nariais. Jau gauta 
penki nauji, o dar tik metų 
pradžia. Su aukomis “Lais
vės” jubiliejiniame vajuje 
nesame atsilikę, pažengėme 
pirmyn. Būtų gražu, pa
girtina, kad kuopiečiai per 
visus šiuos metus turėtų 
pakilusį ūpą, energiją, pa
siryžimą kuopą narių skai
čiumi didinti, veikimą plės
ti.''Senatvė neturi trukdyti, 
laiko turime, tik reikia tu
rėti viltį.

Upper Moreland town
ship policija sulaikė gyven
tojus, taisančius savo apy
linkėje kelią. Keliai - duo
bėti. Vietos piliečiai krei
pėsi į atitinkamas įstaigas 
su prašymu kelią taisyti, 
bet nepavyko.

Ir vyrai, vaikai ir mote
rys, šimto penkiasdešimties 
saičiuje, pasiėmė įrankius 
ir savais kaštais ėmė duo
bes lyginti. Bet policija pa
sakė, kad čia valstijos nuo
savybė, ir jeigu. nesulaiky
site darbo, būsite areštuoti. 
Darbas sulaikytas ir kai
melio žmonės apgailestauja, 
kad nepasisekė pataisyti.

Spaudoje girdisi tėvų bal
sai prieš netikusią televizi
jos vaikų programą. Tėvai 
sako, kad jų vaikai 31-ną 
valandą per savaitę žiūri 
šaudymų, muštynių ir kitų 
gengsterinių įvykių.

Na, ir prisižiūrėję pana
šių įvykių, vaikai ištvirks- 
ta ir negalima vėliau su 
jais susikalbėti.

Tėvai pageidauja geres
nių, švaresnių bei pamoki
nančių, bet ne gengsteriz- 
mu permirkusių televizijos 
programų. !

Valstijoje yra 277 prot- 
įigių ligoninės. Jos ligo
niais perpildytos. Jose gy
vena gamtos nuskriausti 
pirmiau buvę sveiki pilie
čiai. Jie atskirti nuo svei
kųjų ir tik retkarčiais juos 
prisimena spauda, organi
zacijos bei giminės, kurie 
jais rūpinasi;

. Teamsterių lokalas 107-tas 
turi bėdų. Septyni lokalo 
nariai skundžia lokalo val
dybą, kad ji nęprisilaiko 
išleistų darbo įstatymų,

skirdami biznio agentus, 
dirbtuvių pirm i n i n k u s, 
kuomet, jų supratimu, 
pagal įstatymus turėtų būti 
lokalo narių susiri n k i m e 
viešu ar slaptu balsavimu 
renkami.

Skundėjai sako, kad loka
lo valdyba, tai darydama, 
skiria savo patikimus žmo
nes, palaikančius jų nusi
statymą.

sugavimui greitai sieina tankiau susirgti. Bet

AFL - CIO unija kaltina 
New Jersey Turnpike vir
šininkus vartojant neleisti
ną taktiką 
važiuojančių. Turnpike po
licija civiliniais drabužiais 
apsirengusi, darbi n i u o s e 
trekuose ir įsitaisę radarus, 
kad nebūtų pažinti kaip po
licininkai.

Unijos pareigūnai sako, 
kad jie nesą priešingi sau
gumui, bet neleistina poli
cijai vartoti išmatų trokus, 
darbinius drabužius, kuo
met tos rūšies darbininkai 
priklauso unijai. Unija sa
ko, kad toki darbininkai 
priklauso prie unijos ir ne
turi būti daromi jiems kal
tinimai, kad priklauso poli
cijai. Unija reikalauja, kad 
panašus būdas būtų sulai
kytas.

Valstijos gubernatorius 
Lawrence atsišaukė, kad 
gegužės pirma diena turė
tų būti atžymėta kaip vals
tijos industrijos diena. Aiš
ku, gubernatorius daro tai, 
kad būtų nukreiptas dėme
sys nuo darbininkų šven
tės.

Visiems darbo žmonėms 
žinoma, kad gegužės 1 die
na—pasaulio darbo žmonių 
kovos šventė, o kapitalistai 
bando paneigti šią šventę, 
tai įvairiuose miestuose ir 
valstijose skiriama ši diena 
kitokiam tikslui.

Vasario mėnesio Grand 
Juiy patarė Philadelphijos 
miestui legalizuoti prostitu
ciją. Kovo mėnesio Grand 
Jure nupeikė tokį patari
mą. Kovo mėnesio teisėjai 
pasakė, kad tai būtų didelė 
gėda miesto vardui^ Jie pa
tarė palaidoti šį dalyką vi
sam laikui, naikinti šį blo
gą dalyką visomis galimy
bėmis. Kovo mėnesio teisi
ninkai žiūri blaiviau.

Prisiminkite balandžio mė
nesio susirinkimą. Gaukite 
nors po vieną narį į LLD 
10-tą kuopą. Mūsų visų 
pareiga kuopą narių skai
čiumi didinti.

Pilietis

New Delhi. — Balandžio 
7 d., Vijajavadoje, atsidaro 
Indijos Komunistų partijos 
suvažiavimas. Tarpe broliš
kų delegatų iš Tarybų Są
jungos atvyko Michailas 
Suslovas.

Haverhill, Mass.
Įvairios* žinutes

Pas mus šiuo sykiu ma
žai yra 'nusiskundimų apie 
nedarbą, nes pavasarinis 
sezonas, tai čeverykų išdir- 
bystėse dirba.

Miestuko industrija be
veik tik viena — čeverykų, 
kitokių darbų yra mažai. 
Darbininkai iš patyrimo 
yra vienos rūšies. Dabarti
niu laiku daugelis ir pen- 
sionierių dirba, kad užsi
dirbti dvyliką šimtų dole
rių. Seno amžiaus darbinin
kai nėra persekiojami, bile 
tik moka amato. Nemokan
tiems darbo negalima jo 
gauti. Prie to, čia yra uni
ja, tai patvarko savus dar
bininkus.

Gyvenimas ir politika
Mūsų miestuko politikie

riai irgi tokie pat, kaip ir 
kitur. Taksus gyventojams 
kelia be pasigailėjimo. Mo
kyklas ir kitus pastatus 
griauna arba parduoda už 
vieno dolerio vertę. Turin
tiems kokią stubelką prisi
eina visi tie išlaidų reikalai 
padengti. Kurie neturi stu- 
belkų, tai tiems randos yra 
keliamos.

Mirti reikia be sirgimo
Sulaukus senesnio am

žiaus pas mus ir kitur pri- 

kaip sirgti, kad pas mus 
miestuko ligoninė patvarkė 
sergančiam į dieną mokėti 
net iki 31 dolerio? Kiek pa
prastas darbo žmogus gali 
ligoninėje pabūti? Mūsų li
goninėje randasi 220 lovų. 
Daktarai ir valdinin k a i 
džiaugiasi, kad jos ligonių 
pilnos. Ligoniai moka to
kias dideles mokestis. Me
tams baigiantis buvo pra
našaujama, kad miestas 
dar vieną milijoną ir pusę 
turės damokėti “ligoninės 
nedateklių”. Atrodo, kad 
ten kas yra netvarkoje.
Lietuvių Piliečių Kliubas
Šių metų pradžioje Lie

tuvių kliubas padarė nau
jus pakeitimus , dėl narių 
šalpos. Nutarė ligos pašal
pą mokėti sergančiam na
riui per 6 mėnesius sirgimo 
po $25 savaitei; o toliau 6 
mėnesius per pusę tiek. Po
mirtinės mokėti $500 už tą 
pat mokestį 35 c. į mėnesį.

Tai gal vienas kliubas 
yra visoje Amerikoje, kuris 
tbkią mokestį nelaimės at
sitikime nariui moka.

Mirtis skina
Nors mūsų miestukas ne- fe

turėjo tūkstančių lietuvių, 
bet visgi apie tūkstantis 
buvo priskaitoma. Bet da
bar taip mažai, jų jau beli
ko! Vaikščiojant gatvėmis 
negalima jau sutikti lietu
vio. Suvažiavę prieš virš 
50 metų jau baigia išnykti, 
o jaunuoliai susimaišė su 

•kitomis tautomis. Tiktai ke
lios savaitės, .kai mirė M. 
Matonienė, Daunienė ir P. 
Jankauskas. Ligoniai, kurie 
jau po kelis metus serga, 
yra A. Večkys, Pūtis, Abro
mavičius ir Rapines. Nauji 
kapai sparčiai' auga.

Rinkime naujus
Šiais met a i s turėsime 

naujus rinkimus miesto 
viršininkų, tai mėginkime 
rinkti visus naujus į konce- 
lerius, palikdami seną tik 
Willett, nes tas žmogus 
darbuojas gyventojų gero
vei ir miesto turtą mėgina 
•taupyt. ! -

Nepaminkime ir savo 
K1 i u b o gašpadoriaus. J. 
Kook’o. Jis eis ant tikėto' į 
Concelerą — balsuokime už 
jį. Jisai bus geras dėl bied- 
nesnių miesto gyventojų.

Aukuras

Nuotraukoje matome Šiaulių statybinių medžiagų 
kombinato naująjį skaldos cechą.

T

JUBILIEJINIS 
"LAISVĖS” FONDAS

AthoJ, Mass.
“Sveikinu ’Laisvės’ 50 m. auksinį jubiliejų. Suskai

čiau ant metų po dešimtuką, tai pasidaro $5. Linkiu lai
mingai praleisti auksinį jubiliejų. Alo.iz Pakarklis.”

San Francisco, Calif.
“Gerb. laisviečiai: Mes linkime, kad ‘Laisvė” gyvuo

tų dar daug, daug metų ir skleistų apšvietą darbo žmo
nėms, kaip iki šiolei skleidė. Mes labai daug gauname 
visokių žinių, pamokymų ir darbininkiško supratimo 
skaitydami laikraštį ‘Laisvę’. Čia randate mūsų dovaną 
—$50. B. ir V. Sutkai.”

Baltimore, Md.
“’Gerbiama Administracija: ‘Laisvės’ 50 metų aud

ringo gyvenimo sukaktyje sveikinu visą ‘Laisvės’ perso
nalą, linkiu, kad ‘Laisvės’ mintys niekad nemirtų ir kad 
dar daug metų ‘Laisvė’ gyventų ir darbo žmonėm rodytų 
kelią į gražų gyvenimą. Malonėkite priimti nuo manęs 
nors mažą dovanėlę $25. Su pagarba, H. Cwon.

Shelter Island, N. Y.
“Brangus Draugai! Mes labai nustebome išgirdę 

apie Leono Prūseikos mirtį. Gaila mums jo labai. Jis 
daug darbo įdėjo lietuvių išeivijai. Daug mus mokė, pa
liko mums puikią atmintį, savo gyvenimo knygą—‘Atsi
minimai ir dabartis’.

“Taipgi sukrėtė mus ir Seno Vinco-Jakščio mirtis. 
Jų atminčiai aukoju ’Laisvei’ mažą dovaną $3. Lai laik
raštis ‘Laisvė’ ilgai gyvuoja. Joseph Jackim.”

EASTON, PA.
širdinga padėka

Šiuomi dėkoju visiems 
draugams ir draugėms už 
užuojautą laike mano ligos. 
Didelis dėkui tiems, kurie 
aplankė, k u r i e prisiuntė 
laiškais ir atviru temis 
užuojautą! Ačiū “Laisvės” 
štabui už užuojautą, E.Ka- 
tinienei ir B. Ramanauskie
nei už pranešimą “Laisvė
je”.

Daugelis klausia, kaip 
mano sveikata. Po dviejų 
operacijų jaučiuosi dar 
silpnas, bet daktaras sako, 
kad viskas bus gerai, svei
kata pasitaisys.

L. Tilwick

Redakcijos Atsakymai
Jaunučiui. —Atleisite, 

kad jūsų ilgoko straipsnio 
apie kūčias negalėsime su
naudoti. Diskusijų tuo rei
kalu pilnai užteko. Susiras
kime svarbesnes temas pa
naudojimui laikraštyje vie
tos ir savo laiko bei energi
jos. Gal buvo mūsų klaida 
iš viso leisti “Laisvėje” 
toms nelaimingoms disku
sijoms prasidėti.

ARĖJUI.—Atleisite, kad 
jūs straipsnelio apie tą su
sidėvėjusi menševikų ora
kulą nesunaudosime. Ne
apsimoka laikraštyje vietą 
užimti. Vis tiek labai ačiū 
už rašinėjimą.

Bijosi revoliucijos 
Pietų Vietname

Saigonas. —- Vakarams 
paklusni . Ngo Dinh Diemo 
vyriausybė bijosi liaudies 
revoliucijos. Jau nuo seniai 
komunistų vadova u j a m i 
partizanai (Viet Cong) vei
kė Mekongo upė^ srityje. 
Dabar jie beveik užvaldė 
Kienhoa provinciją ir su
mušė valdžios armijos dali
nius.

Partizanų yra tik apie 
10,000, bet jiems masiniai 
pritaria darbo žmonės. Ngo 
Dinh Diemo valdžia turi 
150,000 karininkų ir karių, 
50,000 žandarų, • bet negali 
įveikti partizanų. Ji krei
piasi, į SEATO pagalbos.

Los Angeles. — “Jury’’ 
nuteisė visam amžiui kalė
jimo Dr. B. Fich ir C. Tre- 
goff. Jie sako, kad kreipsis 
į aukštesnį teismą prieš_ šį 
sprendimą.

Minėjo 50 metų gaisro 
sukaktį, kuriame 
žuvo 147 žmonės

Triangle marškinių siu
vyklos gaisras dar ir šian
dien yra gyvas, kaip baisus 
pavidalas žmonių atmini
muose.

Kaip gaisras prasidėjo ir 
kiek gyvybių žuvo — per 
metų metus buvo tamsumo 
apvilktas. Bet mergaičių 
vos 13-kos metų žuvimas 
tartum šaukia ir mums pa
rodo, kaip jos nęre per lan
gus į mirties nasrus iš de
gančio pastato.

Moteriškų drabužių siu
vėjų unija minėjo- 50 metų 
sukaktį ir atminčiai gaisro 
žuvusių atidengė medalio
ną- paminklą. Prie jo sto
vi moteris laikydama gėlių 
puokštę, kuri priminė jos 
sesers žuvimą gaisre.

Gaisragesybos komisio- 
nierius Edward F. Cava
nagh, Jr., sakė, kad šešėlis 
Triangle gaisro kabo ir da
bar ant šios apylinkės.

1911-ųjų metų gaisras 
prasidėjo šeštadienio po
pietę kovo 25 dieną, aštun
tame aukšte, Asch pastate, 
ant ’kampo Washington 
Place ir Green St. Trys vi
duriniai aukštai buvo už
imti Triangle Shirtwaist 
kompanijos. Ji samdė 1,000 
darbininkų, bet gaisro lai
ku dirbo tik 625 žmonės, 
daugumoje jaunos moterys, 
kad užsidirbus ekstra pini
gų. Suskambėjo skambutis, 
skelbiąs, kad dirbimo lai
kas pasibaigė. Žmonės ren
gėsi eiti namo, dar kelios 
minutės ir , gal būtų pasta
te bebuvę tik kelios mirtys, 
o gal nė vienos. Bet tuo lai
ku prasidėjo baisus gaisras.

Kai liepsna pasibaigė, 147 
darbininkai, tūli rekordai 
rodo 146, buvo mirę. Tryli
ka lavonų rasta viduje na
mo. Dauguma mirė ant ša
ligatvio po nušokimo pro 
langus nuo 9-to aukšto.

Sakoma, jog 9-to aukšto 
užpakalinės durys buvo 
užrakintos. Reiškia, nebu
vo galimybių išbėgti nuo 
ugnies. Pastatas daž n ą i 
apibūdinamas kaip gaisro 
spąstai ir netinkamas jo
kiai dirbtuvei. Jis buvo pa
statytas 1900—1901 m, ir 
buvo skaitomas moderniš
kas ir su nuo ugnies apsau
gos struktūra.

Gaisro prasidėjimo prie
žastis nebuvo pilnai nusta
tyta. Bet daugumoje priim-

Dailgiau aukų į Jubiliejaus Fondą gauta sekamai:
Nuo pikniko, Miami, Fla., (per

M. Valilionienę) ................................... $137.95
Laisvietis, Trenton, N. J.................................. 64.00
ALDLD 7-a Apskr. (per D. G. Jusiu),

.Worcester, Mass...........................•............ 50.00
Karolina ir Antanas Barčiai, Canton, Mass. .. 50.00 
ALDLD 28 kp. susirinkime (koresp. tilpo)
L. Tilwick, Easton, Pa...................................... 38.00

Waterbury, Conn........................................ 27.00
A. Mureika, Milford, Conn............................... 26.00
J. ir K. Vaičekauskai, Binghamton. N. Y........ 20.00
Jonas ir Ona Samulioniai, Fitchburg, Mass. .. 20.00 
Franas Paserpskis, St. Clair, Pa......................... 11.00
A. Kershawich, Clifton, N. J........................... 11.00
Amelia Raulušaitienė, Bellemore, L. 1................ 10.00
Anastasia Paukštienė, Miami, Fla.................. 10.00

‘Jonas Briedis, McKees Rocks, Pa.................... 10.00
Teklytė Dominaitienė, Miami, Fla.................... 10.00
J. Vaivada, Rochester, N. Y............................. 10.00
C. L. M., Cleveland, Ohio ................................ 10.00
A. ir M. Kazlauskai, Haverhill, Mass.............. 10.00
Eva Tamulionienė, Fitchburg, Mass...................10.00
p. Norvaiša, Shrewsbury, Mass....................... ) 10.00
C. ir A. Urbanai, Hudson, Mass..........................10.00
Ona ir Jonas Eitučiai , Cleveland, Ohio .......  10.00
Dėdė pypkorius iš Conn..............................  10.00
Senas Parapijonas, Brooklyn, N. Y............ . . . .  6.00
J. Masalskis, New Castle, Ind......................... ,. 6.00
Seno Vinco duktė Elzbieta, Gibbstown, N. J. .. 6.00
W. Karlonas (atminčiai švogerkos Elzb.

Gramskienės mirties), Maspeth, N. Y. ... 5.00 
J. Strumskis, Philadelphia, Pa........................... 5.00
A. Baronas, San Francisco, Calif...................... 5.00
Laisvės skaitytoja, Hartford, Conn......................5.00
S. ir J. Jurevičiai, Ft. Lauderdale, Fla..............5.00
Velionis J. Labeika, Rochester, N. Y....................5.00
Žalnieraičių šeima, Philadelphia, Pa.................... 5.00
A. Janulis, Cleveland, Ohio .............................  5.00
Petronėlė Sarapas, Norwood, Mass...................... 5.00
Juozas Egeris, Hudson, N. 'H. •.......................... 5.00
Vincas Vinzulis, Brockton, Mass.......................  5.00
Anton Gitaitis, Middletown, Del......................... ■ 3.00
M. Paulauskas, Pittsburgh, Pa............................. 3.00
J. Velička, Jamaica, N. Y.....................................2.00
P. ir B. Navalinskai, Atlantic City, N. J.......... 2.00
M. D. Kalušis, Fitchburg, Mass............................2.00
Anthony ir Gladys Maurus (Atminčiai motinos

Mary Maurus 2-jų mėn. mirties), 
Philadelphia, Pa.................... . 2.00

O. Gricienė, Rochester, N. Y............................... 1.50^
Po $1: K. Vikonis, B. Kovalchuk, Philadelphia, Pa.; 

A. Simanaitis, Pittsburgh, Pa.; F. Kaziliūnas, B. Valan- 
čiauskienė, Worcester, Mass.; Joe Cibirka, Far Rocka
way, N. Y.; A. Butėnas, Lawrence, Mass.; M. Racila, 
Dover Foxcroft, Me.; M. Jurevičienė, Brooklyn, N. Y.; 
J. Pakutka, Chesire, Conn.; H. Janolewicz, W. Eliza
beth, Pa.; J. ir V. Grigai, Hudson, Mass.; J. Peldžius, 
So. Boston,Mass.; Joseph Valiukas, A. Utka, Detroit, 
Mich.; G. Račkauskas, Stoughton, Mass.; A. Shurkus, 
Nashua, -N. H.; Helen Graibus, Carle Place, N. Y.; A. 
Lapash, Far Rockaway, N. Y.; V. Simmons, Tampa 
Fla.; G. Pauliukonis, Shaft, Pa.

M. Peterson, So Boston, Mass.; V. J. Pshal- 
gauskas, Fitchburg, Mass.

Didelis ačiū visiems viršminėtiems, kurie taip gra
žia pasirodė su dovanomis.

Laisvės Administracija

ta teorija, kad jis prasidė
jo po “katerių” stalu krū
vose audeklinių nuokarpų, 
kur galėjo būti įmesta pa
piroso nuorūka.

J.VN.

Hanojus. —Šiaurės Viet
namas pareiškė, kad jeigu 
SEATO siųs savo jėgas į 
Laosą, tai jis negalės to pa
kęsti ir ateis laosiečiams į 
pagalbą.
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New Jersey naujienos
vusi. Kelętą Jięnų buvo li
goninėj ir dabar jau randa
si namie ir povąliau atgąu- 
na sveikatą.

V. Šimanauskai, Union, 
N. J., irgi buvo ligos per
blokšti ir apie porą savai
čių irgi buvo ligoninėje. 
Dabar abu hamuose ir svei
kata eina geryn.

Livingstono ligoniai: Tį-

Pastaruoju laiku kažin 
’ i kodėl “Laisvėje” pasirodo 

. Paskuti- 
i niose mano dviejose kores
pondencijose padaryta šios 

’ klaidos:
1) iš Newarko bedarbių 

tyrinėjimo U. S. Subcomit- 
tee bedarbių skaičių buvau 
padavęs 220,000, p tilpo pa
taisyta 22,400.

2) Apie Newarko draugi
jas rašydamas rašiau apie 
kun. StakneviČ’.ų, o pa
taisyta Stankevičių.

Taip išrodo, kad aš rašau 
ir nežinau ką rašau.

IGNAS
Red. Pastaba: šios klai

dos — tai nėra jokie patai
symai, bet korektūros klai
dos. Atsiprašome autoriaus 
už mūsų praleistas klaidas.

Detroit, Mich.
Detroito Lietuvių Sąry

šis nutarė surengti spaudos 
pikniką liepos 30 Jieną, to
je pat vietoje, kąįp rengda
vo ir kitais metąis. Vėliau 
bus parašytą plačiau. •

J. Liminskas

Filmai iš Lietuvos; 
Prūseikos mirtis <1 Į

k Kovo 25 d. J. Grybas ro
dė filmus iš Lietuvos Eli- 
zabethe, N. J. Paveikslai 
buyo labai įdomūs, kalba 
gera ir aiškiai suprantama. 
Iš paveikslų labai aiškiai 
matėsi, kad mūsų senoji 
tėvynė Lietuva jau ne ta 
Lietuva, kokia palikome |• m 4. i humene, Stoniene ir Jame-apie 50 metų atgal. į gon §iu ’ Urpu laikogi ng.

Žiūrint į paveikslus rodo- blogai.
si, kad čia matai ne suvar-! Ligoniams linkiu geriau- 
gusią agrikultūros šaliukę,: sios sveikatos, o mirusiam 
kokia buvo mūsų laikuose,' amžiną atilsį.
bet matai pilnai industriji-! " —:— •
nę šalį. Matai didelius na-■ KLAIDOS ĄTĮTAISYMAS 
mus, didelius pastatus dar ; 
statomus. Matai fabrikus,1 
dirbtuves, autobusus ir au-1 , i i • j
tomobiliuš. Matosi dideli I .Wa&
kranai ir buldozeriai, kurie i 
krauna į didelius sunkveži
mius iškasdami žemę ir 
prirengdami dėl naujų pa
statų ir naujų kelių. Ir ki-1 
tokia mašinerija.

# * Ant kolūkių matosi dideli 
pastatai, tai kiaulidės ir 
karvidės. O į karves ir be
konus net malonu žiūrėti. 
Tuojau gali suprasti, kad 
gaspadorius namie ir pri
žiūri tvarką. Taip sakyda
vo mūsų krašte.

Literatūros ir Meno de
kadą Maskvoj, tai tikra lie
tuvių tautos kultūros ir 
meno pažiba. Artistai-dai- 
nininkai pirmos klasės. 
Kostiumai puikiausi.

Kas galėjo manyti, kad 
Lietuva turės savo komer
cinį laivyną ir mokės pasi- 
budavoti laivus ir plaukios 
po atviras jūras, žuvaus ir 
savo išdirbinius pristatys 
kitom šalim savo budavo- 
tais laivais?. Šiandien tas 
viskas yra realybė.

Susirinkusi publika pą- 
veikslais buvo labai paten
kinta ir pageidavo daugiau

4 a Saujų paveikslų iš Lietu- 
k v vos. J. Grybas sakė, kad jis 

mano greitoj ateityj gauti 
ir vėl elizabethiečiams pa
rodyti.

Liūdna naujiena
Tą vakarą džiaugėmės 

paveikslais ! iš Lietuvos. Ir 
tuo pačiu kartu gavome 
liūdną naujieną, kad Chi
cago je mirė L. Prūseika.

Suprantama, tas vakaras 
pasidarė kaip ir liūdesio 
vakaras. Nes tame susirin
kime nebuvo žmogaus, kas 

' L.x Prūseikos nepažino, kai
po vieno geriausių ir svar
biausių darbininkų vadovų, 

'mokytojo, rašytojo, prakal- 
bininko, organizatoriaus if 
draugo.

Pirm, paprašius, publika 
sustojo ir nulenkė gąlvas 
minutei kaip jo pagarbai ir 
padėkai už tą, ką jis yra 
padaręs Amerikos lietuvių 
darbininkų judėjimui.

ALDLD sekr. J. Grybas 
P^$ūrė sąj<ydumas: “Jus, | 
drąųgai, žinote, kąs buvo 
Leopas prūseiką. Jis buvo. 
ĄLjpIjj tėvas, io.s tvėrėjas, 
jos ąųkįėtųjas. Kadangi šis 
paręngiąaas yra surengtas 
ALDLR 5J kp., tai geriąų- 
sia§ pagerbimas bus jam ir 
jo idėjcąns jei jūs, kurie 
daY nepriklausote prie šįos 
draugijos, įsirašysite į jąv.

Keliolika artimesnių 
Prųsęikos draugu prisidė
jo prie vięšos užuojautos 
per laikraštį.

Mūsų ligoniai
Kita nemaloni žinia ta, 

kad mūsų veiklioji draugė 
B. Makutėnienė sulaužė 
koją, kuri dabar yra sugip-

/ suota. Da^ąr ji randasi na- 
. Nelaimė atsitiko prie 
pačios namų.

P. K. kepyklos savininkė 
. Kudirkienė, irgi darbš- 

draugė, buvo sunegala-

Ąpię nedarbą
“The De^rąit Free Press” 

įtalpino visą eilę straipsnių 
savo redakcinės narės Jean 
Sharley apie nedarbą. Jos 
rašiniai paremti faktais, 
pasikalbėjimais su bedar
biais ir bedarbėmis, padavė 
tų asmenų vardus ir antra
šus. Iš to pasirodo, kad 
Detroite yrą didelis nedar
bas. Daugelių bedarbių ir 
jų šeimų padėtis yrą labai 
sunki. Sunkiausioje padėty
je yrą tie bedarbiai, kurie 
neturi darbo specialybės. 
Tarp nedirbančių 6Q Pro
centų sudaro tokie darbi
ninkai.

Tarpe nedirbančių yrą 
daug ir jaunuolių. Jaunimo 
problema yra ta pati, kaip 
Detroite, taip ir kituose 
miestuose — jie neturi dar
bo patyrimo. Daugelis yyą 
išsimokslinę, ne t baigę 
mokslą darbo, specialybės, 
bet praktikos neturi ir ta
kiems darbo gauti yra sun
ku. Pąimkįme, kąd ir rąstį: 
nes dąrbipiųkę: ' v į e ų ą i p 
samdytojąs žiūri į t*h HUU 
jau yrą Heleris niętūę 
busi, u kitaip į tą, kuri tik 
Sieksią baigus^, ų Jąą ųe~ 

lepusi.
Supkiuję padėtyje yrą įr 

senęsniejo. erpžiaųs dąrfei- 
ninkai. Tarp 4^ įr £4 mėtų 
amžiaus bedarbiui jau yra 
sunku darbą susįrąsti. Dar
bui jis jąu <(per senąs”, gi 
senatvės pensįjąį dar “jąū: 
nas”.

Nęgrų taip pat yra 
daug nedirbančių. Detroite 
negrų gyvena 482,000, gi 
kolegijų studentų yra tik 1 
iš 47 studentų. Bendrai De
troite yra arti 500,000 be
darbių, negrai sudaro 40 
procentų.

Nedarbas yrą ęįicĮęĮis pę 
vien Detroite, bet visoje 
Mįchįgang. valstijoje.

“L” Skaitytojas

Waterbury, Conn.
Išsiskyrė iš gyvųjų tarpo

> *4 . . • '

Po ąųnkios ir ilgus ligos 
sustojo širdis plakus ir už
geso paskutinė gyvybė Hę- 
lenos Buzięųės, l;Uri išgulė
jo ligonio patąlenup. praei
tų metų rugpiūčio mėnesio, 
po dukterų priežiūra. Ge
rai, kad turėjo 3 dukteris. 
Su viena, Oną, gyveno kar
tu. Antra duktė, Helena 
Walker, gyvena Nauga
tuck, Conn. Trečioji duktė, 
Birutė Zdanis — Plymouth, 
Conn. Per tą visą ligos lai
ką nuo xrugp. vidurio, kada 
ją paralyžiavus liga pagul
dė ir skaudžiai kankino iki 
kovo 24 d. (tą dieną ji mi
rė) buvo po savo dukterų 
globa savo gyvenamame 
name.

Taipgi paliko vedusį sū
nų Antaną, gyve n a n t į 
Scranton, Pa., ir 6 anūkus. 
Liko 3 seserys ir 3 broliai 
Lietuvoj.

Helena buvo progresyvių 
pažvalgų, skaitė “Laisvę” 
ir “Liaudies Balsą”, pri
klausė LLD ir LDS, lanky
davo parengimus, juose 
dirbdavo, lankydavosi susi
rinkimuose, dirbo visur, 
kiek galėjo. Daugelis mū
sų jos pasigesime. Gailą, 
kad jos daugiau nematysim 
susirinnkimuose ir paren
gimuose.

Jos palaikai kovo 27 die
ną išvežti į Scranton, Pa., 
laidoti pas jos seniai miru
sį vyrą.

Isėkis ramiai, Helena!
Klaidos atitaisymas

Kovo 28 d. “Laisvėj” til
po pranešimas, kad kovo 
12 d. LLD 28 kuopos susi
rinkime buvo sudėta per 
draugus $27 “Laisvės” 50 
metų sukakties minėjimui 
ir įsiskverbė negeist i n a 
klaida. Draugė Klementina 
Jenkęliūnienė .aukojo $2, 
bet jos vardas nebuvo įrą- 
šytas į aukojusių sąrašą.^

Atsiprašau draugės už 
klaidą. Mat, yra taip: kas 
nieko nedaro ir klaidos ne
padaro.

J. Strižauskas

vo pasakų. O jią mane klau
sią: tų, fer^rį,’ gąl esi ai- 
risis? Juokais' jam atsakiau, 
kad esu skačmonas ir toks 
pat katalikas kąip ir tu, 
'vaikeli. Tuo kartų vaikąs 
klausia manęs: ar tu eini į 
bažnyčią. Greitai atsakau, 
kad į bažnyčią visai neinu 
nuo to laiko, kai įgavau 
apšvietą ir protą kas liečia 
dievą. Tai prie pabaigos 
mudviejų kalbos aš gavau 
nuo vaiko “velnių”. Jis ma
ne išbarė ir pasakė, kad tu,

vo tikybinių kalbų nieko 
neprisiminė nei apie peklą, 
neį apie čyščių, nei apie ro
jų, gal jo mokytoja ir pati 
į panašius burtus netiki?

Mano išvada tokia: kad 
ne tiktai Amerikoje, bet vi
sose katalikiškose parapiji
nėse mokyklose visur pa
saulyje “tyčęrkos” mulkina 
vaikus.

Vėlesniu laiku mūsų šaly
je katalikų kardinolai, vys
kupai, kunigai ir jų organi
zacijos pradėjo kampaniją

barberi, gąilęsięsi po smer- reikalaudami pinigų iš JAV 
ties, peš tavo siela niekui' iž<j0 katalikų mokykloms, 
neras vietos ir tą klaidą . •-
tau atitaisyti jau bus per f w
vėlu. Tačiau vaikas tarp sa- tų, lutheronų ir kitų Rpmai

Kaip žinome, kad Jung
tinėse Valstijose protestan-

Miami, Fla.
Pasikalbėjimas su vaiku 

kirpykloje
Velykų savaitę vienas 

bąrberis paprašę mane pą- 
dirįęti vieną dieną jo bar- 
bęrnėje, peš jis turįs ką tai 
pąsipirkti dėl švenčių. Bu
vo tai antradienis, kovo 28. 
Biznis eina labai gerai, vi
sokio'amžiaus žmonės ker
pasi plaukus ir dabinasi 
dėį švęnčįų-velyką, kurios 
turėjo įyykti sękiųadienį, 
bal. 2 ' Z' .

Tą pačią $ęną pę pietų 
į ipąųo kėję apsėdo kokių 
7 metų amžiaus vaikas ir 
pąprąsė tiktai įš apačios 
plaukus gyąžįaį pąkUTtb p 
Y-irsųs p^sįlįeką pękirp-

CHICAGO, ILL.

Mirus įžymiajam mūsų publicistui, kovotojui 
už taiką ir šviesesnį darbo žmonių rytojų

Leonui Prūseikai :

Reiškiame nuoširdžią užuojautą jo, giminėms, 
draugams, mūsų spaudai, kuriai 

jis dirbo, ir. bičiuliams.

Pranas, Adelė Pakalniškiai ir šeima 

Nick, Frances ir Niek Jr. Pakalniškiai

MIAMI, FLA.

Mirus

Leonui Prūseikai
Reiškiame giliausią užuojautą 

jo seserims ir draugams.
LLD 75 KUOPA

BROOKLYN, N. Y.

Mirus

Leonui Prūseikai
Reiškiame giliausią užuojautą jo giminėms 

ir draugams.

Mes Leoną pažinome nuo 1924 metų.
Jis mums buvo labai mielas drąugas.

J. ir K. KARPAVIČIAI ir ŠEIMA

sekmadieni įi^ą yj^os, tąi 
W bptj ęįgį i 0,
žinoma, ąfeąfe YąiKas> ir 
§ako, kad jis sekma
dienį į b,ažpypįft ęinft.. p4- 

i bažnyčią 
einą. ĄĮsake: į katalikų. 
KląųsįM ]9, į' W>kyk- 
lą eįfla, i viešąją ąp į parą- 
pijos bažnytinę. Greitai už
sako, kad eina į parapijų^. 
Mokytoja , ęsąnti nelabąi 
graži, bet ji gražiai1 mokę 
muspąbažnąi melstis ir die
vą prasyti, kad jis mūsų 
sielas išsaugotų nuo prą- 
pulties. Sąko, aš turiu 8 
brpliųs įr sesutę, męs vįąį 
einame į bažnyčią ir dieyą 
prašome, kad jis saugotų 
mūsų sielas.

Gąną? ganą, sakau, tų tą- 

Mįrus

Leonui Prūseikai 
ir

SenąiiĮ Vincui-Jakščiui
Reiškiame gilią užuojautą jųjų 

giminėms ir draugams.
Juozas ir Genė Dainiai 

iš New Jersey

* 1
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Bostono Apylinkei
Massachusetts Moterų Sąryšio konferencija 
įvykę šių metų BalanJžio-Ąpril 16, 11 vai. 

rytų, 3Į8 Ęrpąęhvay, So. Bostoją, Mass.
Qrgąnįząęijps ^ąįonėkit prisiųsti dęlęgatųs.

VALDYBA

nepriklausančių religi j ų į New Yorkas. — Kubos 
žmonių yra dauguma, bet ’ užsienio ministras R a u 1 
jie nereikalauja iš valsty-’Roa sako, kad Jungtinės 
bes iždo, pinigų savo mo-1 Valstijos be karo paskelbi- 
kykloms. Dar net prieš tai 
pasisako, nes tai priešinga 
mūsų šalies Konstitucijai.

V. S. Barberis

mo veda karą prieš Kubą. 
Jų apginkluoti ir išlavin
ti Kubos priešai permeta
mi į Kubą diversijoms.

Waterbury, Conn.

Parengimas “Laisvės” Naudai 
Auksinio Jubiliejaus Proga

' Rengia Literątūros Draugijos 28 Kuopa

Bus Rodomi Spalvoti Paveikslai
' Iš Dr. ir Kristinos Stanislęvaičių kelionės 

Romoje, Meksikoje ir kitur.

Rodymas įvyks Sekmadienį

Balandžio 16 April
Pradžia 2-rą valandą popiet

Sale 103 Green St., Waterbury, Conn.
Rodys Dr. Stanislovaitis, prasmę aiškins 

Kristina Stanislovaitienė.

Visko čia negalima paaiškinti, ateikite ir persitikrinkite.

Įžanga Veltui Visiem

Detroit, Michigan

BANKETAS
PAMINĖJIMUI LAIKRAŠČIO “LAISVĖS” 

AUKSINIO JUBILIEJAUS

Įvyks Sekmadienį

Balandžio 9 April i
Pradžia 6-tą valandą vakare

Salėje 4097 Porter
ĮŽANGA Iš ANKSTO PERKANT BILIETĄ $1.50 I

i Prie durų perkant bilieto kaina $1.75

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

valgiai ir linksmą atmosfera.
Rengėjai

Baltimore, Md.
Balandžio 9 d. LLD 25 kuopa rengia naujų iš 

Lietuvos filmų rodymą. Jie bus pirmu kartu rodomi 
Baltimorėje. Gražūs, spalvoti ir įdomūs filmai. Jų 
pavadinimai: 1 — “Atlante,” (žvejų gyvenimas), 
2 — “Lietuvos Menininkų ir Literatūros Dekada 
Maskvoje,” 3—“Tarybų Lietuva,” 4 —“Dainų Šven
te Lietuvoje.”

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

Filmai bus rodomi salėje
703 Pon}ta St., sekmadienį, balandžio 9 April, 2 vai.

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

Įėjimas nemokamas. Kviečia Rengėjai

" n .

Lawrence, Mass., ir Apylinkė-
Šaunus

BANKETAS
RENGIA MAPLE PARK BENDROVĖ ' 

‘ ►. t.. ’ ,i \ ' ' • *. . * * r' t . »

Sekmad., Balandžio 9 April
Pradžia 1:30 popiet

Tai bus pirmas šių metų pavasarinis parengimas—
, Atidarymas Maple Parko

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

aptarnavimui gerais pietųinis.
Kurie nebusite, gąįlėsitės.

Kviečia Rengėjai

§ p.--LaįsYČ (LibęrĮy).—PęnHL, įąląnil. (April) 7, Į9fil



Telegrama iš Vilniaus apie 
“Laisvės” jubiliejų

Ar mažės nedarbas 
Jungi. Valstijose

Vilnius, balandžio 5 d.:— 
Šiandien dienraštis “Tiesa” 
plačiai pažymi “Laisvės” 
penkiasdešimtųjų metinių 
sukaktį.

Pirmajame pusią p y j e 
įdėta informacija ir dabar
tinio “Laisvės” kolektyvo 
nuotrauka.

Po antrašte “LAISVEI” 
50 METŲ” — skiriamas vi
sas antrasis laikraščio pus
lapis. Jame yra išspausdin
ti Rojaus Mizaros ir Anta
no Bimbos straipsniai, taip
gi straipsniai Kauno Medi
cinos Instituto direktoriaus 
prof. Z, Januškevičiaus, 
Kauno Politechnikos Insti
tuto direktoriaus prof. K. 
Baršausko; J, Kličiaus pa
sisakymai, “švyturio” re

Narnas pasimoiimas 
prieš liaudies Kubą

„ Washingtonas. —■ Jung
tinių Valstijų Valstybės de
partamentas išleido 36 pus
lapių brošiūrą, kurią už
vardino “White Paper on 
Cuba”. Brošiūra puola da
bartinę Kubos liaudies vy
riausybę, įrodinėja, kad Dr. 
Castro “atsisakė” nuo to 
tikslo, kurį jis statė įvykin
damas revoliuciją prieš dik
tatoriaus Batistos režimą.

Brošiūroje kaltinama da
bartinė Kubos vyritusybė 
už jos draugavimą su Ta
rybų Sąjunga, Kinija ir ki
tomis socialistinėmis šali
mis.

JAV Valstybės departa
mentas ją kaltina ir už tai, 
kam ji pasiuntė i Čekoslo
vakiją apie 200 jaunuolių 
lavintis valdyti karo lėktu
vus “Mig”, taipgi kam pa
siuntė apie 2,700 kubiečių 
j socialistines šalis lavintis 
būti technikais..

Siūlo Castro valdžiai at
sisakyti nuo dabartinio ke
lio, tai tada gaus “demo
kratijos šalių pagalbą”. Bet 
jeigu Castro vyriausybė to 
nepadarys, tai Jungtinės

50,000 anglų protestavo prieš 
atomų ginklus ir JAV bazes

Londonas. — Iš plačios • 
apylinkės miestų sumarša- 
vo į Londoną desėtkai tūk- į 
stančių žmonių ir su londo- 
niškiais laikė protesto de
monstracijas Trafalg aro 
aikštėje.

Susirinko apie 50,000 
žmonių. Jų tarpe buvo ir 
mokslininkas Earl Bert
rand Russell. Kalbėtojai

Vakarų vokiečiai 
labai nusigandę

Bonna. —Antradienį, ba
landžio 11 dieną, Izraelyje, 
prasidės teismas nacių bu
delio Adolfo Eichmanno, 
kuris kaltinamas už 3,000,- 
000 žydų gyvybių.

Aišku, kad tame teisme 
bus iškelta aikštėn labai 
daug Eichmanno bendra
darbių, į$urie žudė žydus ir 
kitų tautų žmones.
“ Dabar Vakarų Vokietijo
je labai daug buvusiu Hitle
rio generolų, policijos vir
šininkų, koncentracijos sto
vyklų viršininkų, teisėjų 
ir kitų pareigūnų turi 
ankštas valdiškas vietas. 
Vakarų vokiečiai bijosi, 
kad teisme jų vardai ir 
darbai bus parodyti.

6 p.—Laisvė (Liberty)— Penkt., baland. (April) 7, 1961

daktoriaus A. Bieliausko 
apybraiža, A, Stankevi
čiaus eilėraštis.

Puslapį dar puošia pir
mųjų “Laisvės” įkūrėjų 
nuotrauka ir kai kurių 
“Laisvės” pirmųjų pusla
pių faksimilės.

Apie “Laisvės” jubiliejų 
taip pat šiandien spausdina 
medžiagą Vilniaus dienraš
tis “Vakarinės Naujienos”, 
rusų kalba dienraštis “So- 
vietskaja Litva”, lenkų kal
ba dienraštis “č e r v o n y 
Standard”.

Kauno miesto gyventojus 
su “Laisvės” penkiasde
šimtmečiu šiandien supa
žindina dienraštis “Kauno 
“Tiesa”.

Ae Vaivutskas

Valstijos pilniausiai rems 
tuos “kubiečius, kurie ko
voja už laisvą Kuba”.

Brošiūra bus masiniai 
platinama. Jos kopijomis 
bus aprūpinta Jungtinėse 
Tautose delegatai. Brošiū
ra bus paruošta ir ispanų 
kalba ir masiniai platina
ma Pietinėje ir Centralinė- 
je Amerikoje su pagalba 
Amerikos 21-nos valstybes 
sąjungos.

Havana. — Kubos laik
raščiai rašo, kad juos ir 
Castro vyriausybę nenuste
bino JAV Valstybės depar
tamento* išleista brošiūra. 
Laikraš t i s “Revoliucion” 
rašo: “Brošiūroje yra be
gėdiškai iškraipomi faktai, 
ciniškai įžeidžiama Kubos 
vyrausybė ir liaudis... Tai 
manevrai, k a d J išlaikyti 
Jungtinių Valstijų kapita
listų įsigalėjimą ir viešpa
tavimu Lotynų Amerikos 
šalyse”.

Laikraštis “El Mundo” 
rašo: ’’Tai atvira JAV in
tervencija i Kubos vidaus 
reikalus”. Panašiai atsilie
pė ir kiti Kubos laikraščiai.

sakė kalbas reikalaudami 
uždrausti atominius gink
lus ir panaikinti Anglijoje 
Jungtinių Valstijų karines 
bazes.

Iš Trafalgar© aikštės 
tūkstančiai žmonių numar- 
šavo prie JAV ambasados 
ir ,ten laikė protesto susi
rinkimą. Policija areštavo 
31 demonstrantą.

Kuriasi nauja jaunimo 
organizacija

Džiugu, kad, kaip atrodo, 
rimtai kuriasi pažangaus 
Amerikos jaunimo nauja 
organizacija. Ji jau turi ir 
vardą, būtent: “Advance 
Youth Organization”.

Nau jos organiz a c i j o s 
pirmoji metinė konferenci
ja įvyks Niujorke šios sa
vaitės pabaigoje — balan
džio 8 ir 9 dienomis. Vieta: 
Adelphi Hall, 74 Fifth 
Ave., Room 10B. Prasidės 
šeštadienį 10 vai. ryto.

Spėjama, kad šitoje, pir
moje konferencijoje daly
vaus apie 200 jaunų žmo
nių. Reikia tikėtis, kad po 
naujosios organizacijos vė
liava suras vietą visos esa
mos jaunimo organizacijos.

Rep.

New Yorkas. — “The 
New York Times” iš balan
džio 3 dienos susirūpino 
apie nepaprastą nedarbą 
mūsų šalyje, šio dienraščio 
redaktoriai remiasi fabri
kantu Nacionalio Susivieni
jimo pareiškimu.

Fabrikantai numato, kad 
gerėjant mašinerijai ir vis 
daugiau įvedant automati
zacija, tai sekančiais metais 
industrinė gamyba su 2,- 
000,000 mažesniu dirbančių
jų kiekiu pagamins tiek pat 
produkcijos kaip dabar pa
gamina. O jau reikmenų ir 
dabar yra perdaug. Jiems 
rinkų stoka.

Kita priežastis, tai Jung
tinių Valstijų kapitalistų 
įdėliai kitose šalyse. 1959 
metais JAV kapitalistų įdė
liai užsienyje jau siekė 30 
bilijonų dolerių, tai yra, už 
tiek pinigu jie ten turėjo 
gamybos ir Kitokių įmonių.

1957 metais Jungtinės 
Valstijos į užsienius išvežė

Iš Aido choro 
parengimo

Kovo 25 d. įvyko Aido 
choro parengimas. Jis buvo 
skaitlingas. Skanią vakarie
nę pagamino B. Keršulie- 
nė, O. Čepulienė, N. Ventie- 
nė ir K. Rušinskienė. Pir
mininkavo V. Brazauskas.

Po valgio prasidėjo dainų 
programa. M. Stensler ją 
pravedė nauju būdu — vi
siems išdalino korteles su 
dainomis ir paprašė daly
vauti dainavime. Buvo la
bai įdomi programa.

Buvo iškviestas. padai
nuoti t rietas, kurį. sudarė 
A. Velička, M. Petrikienė ir 
Dr. Petriką. Jie gražiai su
dainavo. • ' ! . • ■
: J. Juška: paaiškino apie 
Chicagoje. įvykstantį Liet, 
Meno Sąjungos suvažiavi
mą ir jo svarbą. Delegaci
jos pasiuntimui į tą suva
žiavimą suaukojo .$59, seka
mai: M. Simanavičius $14, 
S. W. ir O. Titaniai $10. Po 
$5: K. Karpavičienė, S. 
Rumšą, D. Mažylis, J. Kal
vaitis, Baltrušaitis, Jonas 
Jr., M. Klimas, Mary Krei
vėnas (jos dovana gauta se
niau). Širdingiau 'ia padėka 
aukojusiems.

Girdėta, jog buvo aukų 
mažesnėmis sumomis, bet 
jos neūžrašinėta.

Buvo pranešta, kad nuo 
parengimo liks ir pelno. Po 
vakarienės, dainų ir sma
giai praleisto laiko visi 
skirstėsi gerame ūpe.

V. Kazlauskas, 
Choro koresp.

Paryžius. — Sprogo bom
ba prekyvietėje ir sužeidė 
30 žmonių.

Telefonas Circle 5-7711

APŽIŪRĖK MIESTUS— 
APLANKYK GIMINES.

Specialios grupinės ekskursijos 
ruošiamos lėktuvais arba laivais.

Vietų skaičius ribotas. 
Reikia rezervuotis iš anksto.

Mes taip pat padedam atkeliauti 
jūsų giminėms iš USSR

DVI SPECIALIOS KELIONES 
su M. S. BATORY 
I LENINGRADĄ 

Balandžio 18 ir liepos 11, 1961

Smulkmenų ir pilnesnių informa
cijų rašykite arba skambinkite

COSMOS
TRAVEL BUREAU, Inc. 

45 West 45th Street 
New York 86, N. Y.

COSMOS 
TRAVEL BUREAU

Skelbia
EKSKURSIJĄ j LIETUVĄ 

už <$9,500,000,000 industri
nių prekių. Gi tais pat me
tais užsienyje JAV kapita
listų įmonėse dirbo 3,500,- 
000 darbininkų ir pagamino 
$13,500,000,000 vertės pre-! 
kių. Dabar kiekvieneriais 
metais JAV kapitalistų įdė
liai užsienyje paauga 10 
procentų. Raiškia, užsieny
je, kur jie pigiai moka dar
bininkams, dar daugiau 
prekių pagamins ir dar la
biau sumažės rinkos pre
kėms, pagamintoms Jungti
nėse Valstijose.

Turint mintyje ir tai, kad 
prezidento Kenedžio vy
riausybė dar nepakeitė 
JAV užsienio prekybos po
litikos, kaip buvo, taip ir 
yra suvaržymai prekybos' 
šu socialistinėmis šalimis. 
Taip pat nėra.' požymių, 
kad ji imtųsi plačios pro
gramos viešųjų darbų. Vi
sa tai veda prie išvados, 
kad galime laukti žymiai 
padidėjančio nedarbo.

PRANEŠIMAI
BROCKTON, MASS.

Pranešimas Spaudos Mylėtojams ir 
Piknikų Lankytojams

Ateinančią vasarą ‘‘Laisves'’ bei 
spaudos piknikas jvyks Liepos-July 
2 d. Ramova Parke, Montello, Mass. 
Pradžia 1-mą vai. dieną.

Prašome visus pasižymėti savo 
kalendoriuj pikniko dieną ir kvie
čiamo dalyvauti piknike.

GEORGE SHIMAITIS, 
pikniko komisijos pirmininkas

(27-28)

WORCESTER, MASS.
Sekmadienį, balandžio (April) 9 

d., 29 Endicott St., įvyks įdomi at
velykio bei margučių parė. Ren
gia Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
Draugijos Moterų veikimo komisija. 

Rengėjos turi sudariusios šiam 
parengimui įdomią1 programą. Bus 
duodamos dovanos už gražiausius, 
prasčiausius ir stipriausius margu
čius. Šio gražaus šurum-burum 
programa prasidės; 4-tą vai. popiet. 

Kviečiame; visus atsilankyti.
-Rengėjos (27-28) 

...-gi: i: J... < 
BROCKTON, MASS.

Pirmas pavasarinis parengimas 
Šurum-burum — įvyks- šeštadienį, 
balandžio (April) 8 d., Liet. Taut. 
Namo žemutinėje-f salėje, pradžia 7 
vai. vakare.' Įėjimas su durų lai
mėjimu tik 25c. Mus muzika šo
kiams, valgių ir gėrimų.

Rengia ir kviečia Moterų Klubas.

Kitas didelis parengimas — tai 
koncertas ir banketas, atžymėjimui 
“Laisvės” jubiliejaus, įvyks balan
džio (April) 23, pradžia 1:30 vai. 
dieną, rengia .Vyrų Dailės Grupė, 
Tautiškame name. (27-28)

OZONE PARK N. Y.
LLD 185 kuopos susirinkimas 

įvyks trečiadienį, balandžio (April) 
12 d., pradžia 7:30 vai. vakare, 
"Laisvės” salėje, 102-02 Liberty 
Avė.

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
ril) 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. 
yak., 102-02 Liberty Avė. Prašo
me visus narius dalyvauti susirinki
me ir kurie dar nemokėjote duok
lių stengkitės užsimokėti.

• Prbt. sekr. (26-27)

BROOKLYN, N. Y.
LDS 46 kuopos susirinkimas 

įvyks trečiadienį, 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 (April) 
3 d., pradžia 7:30 vai. vakare, Liet. 
Tautiško Namo kambariuose. Visi 
nariai prašomi dalyvauti, o ypač 
tie, kurie dar nešate užsimokėję už 
1961 m. duoklių. G. Shimaitis

(26-27)

VYRIŠKI DRABUŽIAI

Nauji ir biskį dėvėti paltai, batai, 
ir kiti drabužiai. Pačiam dėvėti ar
ba siųsti už marių. Prieinamos kai
nos. Pertaisymai veltui.

LUTA CLOTHING 
1556 St. Nicholas Ave. (187-188) 

~NYCU«|yr 191st.
U,“ «’r, •

Aido choro Operete
Prašome visus lietuvių 

dainos mylėtojus balandžio 
30 dieną pažymėti savo ka
lendoriuje kaip skirtą Ai
do chorui. Tą dieną vaidin
sime operetę “Zaporožietis 
už Dunojaus”—Aido choras

Rio d e Janeiro. — JAV 
ambasada jau persikėlė į 
naują Brazilijos sostinę ■— 
Brasilia, u

Auksinio ^LAISVES” Jubiliejaus 

KONCERTAS
Rengia* “Laisvės” Auksinio Jubiliejaus Atžymejiino Komitetas

Įvyks Šeštadienio VakarąBALANDŽIO 8 APRIL
NEW NATIONAL HALL, 261 DRIGGS AVENUE 

BROOKLYN, N. Y.

Labai Įvairi ir Įdomi Programa:

S. Kazokaite A. Iešmantą

Aido Choro Kvartetas: N. Ventienė, O. Čepuliene 
N. Buknienė, K. Rušinskiene Mildred Stensler, mokytoja

rv ‘. 1T
i.

Ukrainą šokėjų
Instruktorius Fred Klimovich,

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

Augustinas Iešmantą, baritonas 
DAR BUS EKSTRA DAINININKĖ

Koncertas prasidės 6-tą valandą

:’upč: Dnipro Dancers 
Akordionistas Joe Shkodich

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

IR ATVYKS GARBINGŲ SVEČIŲ 
—.-------------------------------------—
vakare. Bilietas $2.00 asmeniui į

SUSIRINKIMAS
LLD 1 kuopos susirinki

mas ivvks balandžio 14 .d., 
7:30 vakaro, Kultūros cent
re. Prašome visus narius 
dalyvauti, yra keli reikalin
gi sprendimo dalvkai.

Valdyba

Hanojus. — Laoso liau- 
diečiai sutinka su Tarybų 
Sąjungos planu Laoso rei
kalais.

PARCELS TO RUSSIA
Siųskite maisto, medžiagų, arba 
bile ką jūs norie, į Rusiją per’ 
mūsų seną, patikimą ir patyru
sią organizaciją. Greitas ir man
dagus patarnavimas. Muitas W 
kiti mokesčiai apmokami či&J 
Jūsų giminėms nereikia nieko, 
mokėti. Klauskite kainų sąrašo.

ŪSAM CORPORATION
101 W. 2901 St.. New York 1 

Tel. Clllckerlng 4-7898

Daugiau Įvairių parengi* 
mų Laisves naudai.




