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B. Pranskus- žaliomis

Proletarines literatūros ugdytoja
Per savo šlovingai nuei

tą 50 metų kelią “Laisvė” 
atliko didžiulį vaidmenį vi
sose revoliucinio lietuvių
darbo masių sąmoninimo teratūros darbuotojų.
srityse. Ji buvo ir tebepusi-j 
lieka skaisčiu švyturiu, ku- i 
ris nušviečia Amerikos lie-Į 
tuviams darbininkams re-' 
voliucinės kovos kelią. No-| 
risi palinkėti, kad tas skais
tus švyturys ir toliau nepa
liaujamai spindėtų s a v o i 
raudona kovos liepsna.

Tarp kitų didžiulių! 
“Laisvės” nuopelnų mani 
norisi pažymėti jos garbin-, 
gą vaidmenį ugdant lietu-; 
vių pažangiąją proletarinę 
literatūrą. Jau nuo pirmų
savo ėjimo metų “Laisvė” 
spietė- apie save pradedan
čius poetus ir beletristus, 
spausdindama geresnius jų 
kūrinėlius. Nesitenkindama 
tuo, ji išleido ir pirmuo
sius lietuvių proletari
nės literatūros rinkinius - 
antologijas: “Atžalas” 
(1920) ir “Švyturį” (1923 
m.). Pastarajame šalia 
amerikiečių draugų kūri
nių buvo įdėti ir Europoje 
(Lietuvoje bei Tarybų Są
jungoje) gyvenusių prole
tarinių rašytojų raštai: A. 
Regračio, J. Stasei io-Skrib- 
liūko, A. Merkytės—Lavė-
nos Liudos, šio straipsnio tikos srityje .be pačių drau

gi autoriaus ir kitų.
Ir per visus vėlesniuns 

metus “Laisvė” nesiliovė
buvusi plati tribūna reikš
tis lietuvių revoliuciniams 
rašytojams. Ne tik ameri
kiečiai draugai, bet ir auto
riai iš Lietuvos, kur revo
liucinė spauda buvo už
gniaužta, o taip pat iš Ta
rybų Sąjungos, kur lietu
viškos spaudos leidimo są
lygos pirmuoju laiku taip 
pat buvo gana sunkios, 
siųsdavo savo kūrinius į 
“Laisvę” bei jos talkininkę 
“Vilnį” ir tie raštai čia bu
vo noriai dedami. “Lais
vės” bendradarbiais anais 
laikais savo eilėraščiais bei 
apsakymais buvo be anks
čiau minėtų autorių taip 
pat A. Dabulevičius - Dabu- 
lis, B. P a u 1 i u k e v ičius-

i* P. Cvirkos našles 
sveikinimas

“Laisvės“ 50 metų proga 
jos redaktoriams, bendradar
biams ir skaitytojams siunčiu 
nuoširdžiausius sveikinimus ir 
linkėjimus su dar didesne 
energija antrąją pušų šimt
mečio dirbti pažangos ir kul
tūros darbą.

Kadaise, ypač antrojo pa
saulinio karo metu, mano vy
ras Petras Cvirka nemaža sa
vo kūrinių siuntė “Laisvei” ir 
džiaugėsi, matydamas, kad 
jie ten išspausdinti ir kad 
juos perskaitys daugelis mū
sų brolių lietuvių, gyvenončių 
anapus Atlanto, kurie taip 
nuoširdžiai ir dosniai rėmė 
lietuvių tautos pastangas ko
voje prieš fašizmą.

Jeigu Petras Cvirka būtų 
gyvas, be abejo, jis labai 
džiaugtųsi, kad “Laisvė” iš
varė' tokį didelį barą pažan
gioje mūsų išeivių kultūroje 

būtų Jūsų ir mūsų “Laisvę” 
£ sveikinęs iš visos širdies.

Marija Cvirkiene
Vilniuj, 1961 m. kovas

Džiugas, A. Jasutis, A. Ku- 
kanka-Liepsnonis ir dešim
tys kitų besivystančios tuo
met lietuvių proletarines li-

Y patingai “Laisvės” 
vaidmuo, kaip lietuvių re
voliucinės literatūros ugdy
tojos, pasireiškė tuo metu, 
kai joje reguliariai kas sa
vaitė buvo dedamos speci
alus “‘proletarų meno” sky
rius. Salio pačių grožinės 
literatūros kūrinių spaus
dinimo, “Laisvė’’ per visą 
laiką plačiai vystė ir litera
tūrinę kritiką, padedančią 
rašytojams augti, tobulėti, 
taisyti savo klaidas. Ir kri- 

gų amerikiečių straipsnių 
“Laisvė” išspausdino nema
žą draugų V. Mickevičiaus- 
Kapsuko, Z. Aleksos-Anga- 
riečio, šių eilučių autoriaus, 
B. Pauliukevičiaus-Džiugo, 
A. Jasučio ir kitų autorių 
iš Lietuvos ir Tarybų Są
jungos kritinių straipsnių 
bei pastabų.

Kada lietuvių revoliuci
niai rašytojai, gyvenę Ta
rybų Sąjungoje, suorgani
zavo savo spaudos leidimą 
(žurnalo “Priekalas,” laik
raščio “Raudonasis arto
jas,” atskirų autorių lei
dinių bei almanachų ir kt.), 
“Laisvės” vaidmuo kaip re
voliucinės lietuvių literatū
ros ugdytojos nesumažėjo. 
Nekalbant apie tai, kad ir 
toliau ji buvo tas centras, 
kuriame spietėsi Amerikos 
lietuvių literatūrinės jėgos 
(rašytojai R. Mizara, Se
nas Vincas, Jasilionis, J. 
Kaškaitis ir daugelis kitų), 
ji pasiliko tap pat visos ki
tos lietuvių organizacinės 
literatūros populiarintoja, 
gausiai ir sistematiškai su-, 
pažindindama su Europoje 
gyvenančių lietuvių revo
liucinių rašytojų raštais A- 
merikos lietuvių darbinin
kus skaitytojus. Visi ge
resnieji lietuvių proleta
rinių rašytojų kūriniai, kur 
j i e bebūtų išspausdinti, 
“Laisvės” buvo persispaus
dinami, duodamos* jų re
cenzijos, ske 1 b i m a i apie 
juos it t.t.

Pabrėždamas “Laisvės” 
vaidmenį ugdant lietuvių 
revoliucinę literatūrą, no
riu pažymėti ir savo asme
niškus ryšius su jubiliate. 
Man “Laisvės” jubiliejus 
ypač brangus, nes galiu pa
sakyti, kad joje prasidėjo ir 
mano kaip literato kelias. 
Tai buvo 1922 m e t ą i s . 
LKP CK sekretoriaus drg. 
K. Požėlos siunčiamas dirb-

ti į Karaliaučių prie po
grindinės spaudos leidimo, 
iš jo gavau nurodymą, kad, 
kaip pradedantis literatas, 
ten gyvendamas susinėčiau 
su draugų amerikiečių 
spauda ir imčiau joje bend
radarbiauti. Iš Karaliau
čiaus ir pasiunčiau pluoštą 
savo eilėraščių, vaizdelių 
bei straipsnių į “Laisvę” 
bei “Vilnį” ir po kurio laiko 
išvydau tą medžiagą iš
spausdintą. Tai buvo pir
mieji mano raštai, pasirodę 
viešoje spaudoje. Iš “Lais
vės” bei “Vilnies” draugų 
gavau paakstinimą ir to
liau b e n d radarbiauti. Ir 
šiandien esu be galo dėkin
gas už tą paakstinimą, nes 
jis mane padrąsino plačiau 
imtis literatūrinio kūrybi
nio darbo. Užsimezgę tuo
met ryšiai su “Laisve” ir 
toliau nenutrūko per eilę 
metu.

Visų ano meto lietuvių 
proletarinių rašytojų, ku
rių daugelio šiandien jau 
nėra gyvųjų tarpe, vardu 
dar kartą noriu tarti nuo-Į 
širdų ačiū “Laisvei” už jos 
nenuilstamas pastangas 
vystyti lietuvių revoliucinę 
literatūra, v

Lietuvių tauta niekad 
s Jūsų neužmirš

Brangūs draugai laisviečiaiI
Šlovingojo “Laisvės” pen

kiasdešimtųjų metinių jubilie
jaus proga siunčiu Jūsų re
daktorių ir leidėjų kolektyvui 
nuoširdų sveikinimai *. €

šlovė “Laisvei”, kad ji per 
ištisą šimtmečio pusę pasi
šventusiai nešė į lietuvių ma
ses, kokiame žemyne jos be
gyventų, skaisčias progreso ir 
socializmo idėjas, nepaliauja
mai kovodama su žiauriąja 
reakcija, su įvairaus plauko 
jos nešėjais.

šlovė “Laisvei”, kad ji nie

kad neatitruko nuo senosios 
savo Tėvynės Lietuvos, n u o 
jos liaudies gyvenimo ir ko
vos su išnaudotojais ir paver
gėjais!

Sunkiausiais kovos momen
tais su buržuazinių naciona
listų kėslais, su fašizmu, su 
užsienio imperializmu bei 
okupacija kovojanti Lietuvos 
liaudis visada susilaukdavo 
per “Laisvę” visokeriopos pa
ramos. Šitos broliškos para
mos lietuvių tauta niekad ne
užmirš ir per amžius bus dė
kinga.

Jubiliejaus proga noriu pa
linkėti “Laisvei” ir visam jos 
kolektyvui stiprybės, ilgo gy
venimo ir sėkmės tolimesnėje 
kovoje už progresą, už tai
ką, už žmonių laisvę ir lai
mingą gyvenimą.

Jonas Gaška

Vilnius, 1961 m. kovas

Sėdi (-iš kairės į dešinę) A. Bimba, S. Sasna, R. Ąlizara, L. Kavaliauskaite, P. Buknys. 
Stovi: J. Gasiūnas, D. M. Šolomskas, P. šolomskas, P. Rainys, S. Večkys, G. M. Grigas.

Šlovingas penkiasdešimtmetis
Tu pradėjai didelį, sunkų, 

bet labai šlovingą penkiasde
šimtmečio kelią, brangioji 
“Laisve”'. Džiaugiuosi sulau
kęs Tavo žilo plauko sukak
ties Tau dar jaunai ir stip
riai esant. Tu drauge su či- 
kagine “Vilnimi” tarsi švytu
rys stovėjai siautė]ančiose re
akcijos ir atžagarei viškumo 
mariose.

O Jūs nenuilstantys Rojau 
Mizara ir Antanai Bimba, ku
rie nešate pagrindinę “Lais
vės” leidimo ir redagavimo 
naštą, — vienas tapote įžy
miu lietuvių rašytoju, o kitas 
labai stambaus masto publi
cistu, kurio veikalai apie A- 
merikos liaudies kovas prieš 
išnaudotojus tapo mokymo 
priemonėmis socializmo kraš
tuose.

O juk judviejų veikla nesi
baigia darbu “Laisves” redak
cijoje ir prie rašomojo stalo, 
judu taip pat stambūs visuo
menės veikėjai pažangių ame
rikiečių stovykloj^. Didelis 
ačiū Jums ir visam kolekty
vui, kuris supa judu “Laisvės” 
redakcijoje, už tą begaliniai 
pasiaukojantį ir tikrai patrio
tišką darbą. Jūsų nuolatinis 
darbas man panašus į žygdar
bį, kurį atliko Hejerdalis, 
plaukdamas “Kontikiu” per 
Vandenyną.

Aš pamenu “Laisvę” nuo 
1923 metų, kai ' dar buvo 
spausdinamos Lumbio karika
tūros. Tada aš laikraštį gau
davau Palangoj išj dr. Bacevi
čiaus, grįžusio iš Amerikos. 
Pamenu, aš daug ko ten ne
suprasdavau, bet man patiko, 
nes buvo kertama^ su reakci
ja ir ponais, buvp plėšiamos 
patriotizmo kaukės nuo suk
čių ir biznierių veidų.

“Laisvė” nedvejodama kal
bėjo apie liaudies ir socializ
mo pergalę ateities Lietuvoje. 
Jau vien už tai “Laisve” Tu 
verta liaudies .meilės. Fašisti
nė ir klerikalinė spaudos cen
zūra “Laisvės” neįsileisdavo į 
mūsų kraštą. Pamenu, “žibu
rėlio” bendrabuty, kur tada 
gyveno daug pradedančių pa
žangių rašytojų, kartais “Lai
svę” mes gaudavome iš Kau
no komendantūros, kur sėdėjo

Dabartinis “Laisves” laikraščio kolektyvas

karo cenzorius, o raštininku 
dirbo vienas bendrabutietis. 
Ir policija padariusi kratą 
bendrabuty “Laisvę” iš mūsų 
atimdavo, sustatydavo proto
kolą. Kažkokie “geradariai” 
iš Amerikos į bendrabutį gau
siai siųsdavo “Naujienas”, 
“Draugą”, “Vienybę”, “Dar
bininką”, “Dirvą”, “Keleivį” 
ir kitą panašų šlamštą. Ir jei 
tas šlamštas ir atliko kai kurį 
teigiamą vaidmenį, tai tik 
tiek, kad Petras Cvirka pa
naudojo jį raydamas savo 
“Franką Kruką”.

“Laisvė” mus pastoviai ėmė 
lankyti tik nuo 1940 m. vasa
ros, kai Lietuvos liaudis išsi
kovojo laisvę. Mus nepapras
tai džiugino , kai tada “Lais
vė” daug dėmesio skyrė nau
jam gyvenimui Lietuvoje ap
rašyti ir aštriai replikavo A- 
merikos lietuvių reakcionie
riams. Bet “Laisve” išliko iš
tikima savo idėjiniams princi
pams ir tiesai ir toliau karo 
metų. Šia proga ir aš galiu 
pasidžiaugti, nes antrojo pa
saulinio karo metu nemaža 
mano darbo dalimi buvo ko- 
respondavimas “L a i s v e i”. 
Nuolat gaudamas skaityti 
“Laisvę”, aš ypač gerai su ja 
susipažinau karo metu ir; pa
mėgau ją.

Po karo mus užgriuvo dide
li darbai namie, tai ir mano 
saitai su “Laisve” susilpnėjo, 
bet nenutrūko. Aš “Laisvės” 
kelią ir kovą atidžiai sekiau 

I ir džiaugiausi kiekvienu kryp
telėjimu į gerą. Ragangau- 

' džių siautėjimas, be abejo pa
darė ir “Laisvei” žalos, bet 
tai dar labiau užgrūdino jos 

i darbuotojų kolektyvą. Iš dien
raščio teko pereiti į dukar-sa- 
vaitinio bėgius, bet laikraštis 
nuo to nesusilpnėjo, o gal būt 
jis tapo dar įdomesnis, labiau 
susitelkęs. “Laisvė” ir toliau 
eina gyva, įdomi ir principin
ga kaip nuolatinė Amerikos 
pažangių lietuvių viešnia. Ne- 
paslaptis, kad ji labai mielai 
skaitoma ir Tarybų Lietuvoj.

Šviesių dienų Tau Laisvuže! 
Ir Jums visiems, draugai, ku
rie geriausias darbo valandas 
atiduodate šiam laikraščiui 
sukurti ir išplatinti. Jūsų vi
sų veikla kaip labai gražio- 
darbo daina. Nuolat grasi
nami ir priešų puolami, Jūs 
didvyriškai einate nusibrėžtu 
keliu, skelbdami tiesą ir de
maskuodami melus. Jums vi
siems, o taip pat ir “Laisvės” 
skaitytojams daug daug gerų 
gyvenimo momentų. Visiems 
lietuviams Amerikoje spau
džiu ranką.

Jūsų,
Jonas Šimkus

1961 m. vasaris.
Vilnius

“Laisvės” redakcijai
Draugams:

A. Bimbai, R. Mizarai
Nuoširdžiai sveikinu šaunų

jį “Laisvės” laikraštį — nepa
lenkiamą kovotoją už liaudies 
laisvę, taurų pažngos idėjų 
nešėją Amerikos lietuvių dar
bo žmonėms.

Stipriai apkabinu Jus ir vi
sus ' “Laisvės” draugus, iš vi
sos širdies palinkėdamas iš
tvermės tolimesniame darbe, 
ilgų gyvavimo metų, naujų 
veiklos laimėjimų.

J. Baltušis
Vilnius,
1961. III. 14.

Monterey, Calif. — Ryk
lė buvo užpuolus narą, kuo
met jis buvo 50 pėdų po 
vandeniu. •

Sveikina K. Požėlas 
sūnus Juras

Sutinkant “Laisvės” pen
kiasdešimtmetį norisi jai pa
linkėti visada taip pat princi
pingai kovoti už darbo žmo
nių geresnę ir šviesesnę atei
tį, kaip ji kovojo per visą sa
vo gyvenimo laikotarpį.

“Laisvė” man artima nuo 
ankstyvos jaunystės. Kaip ne
mylėti laikraščio, kuris vienas 
iš pirmųjų pareiškė protestą 
lietuviškiems fašistams sme- 
tenininkams — 1926 m. su- 
šaudžiusiems mano tėvą Ka

rolį ir jo draugus. Kaip ne
gerbti ir nemylėti laikraščio, 
kuriame bendradarbiavo pa
tys brangiausi žmonės — Vin
cas Mickevičius-K apsuk as, 
mano motina Eugenija Taut- 
kaitė ir kt. Kaip negerbti laik
raščio, kuris turi tokį ilgą am
žių ir kurį redaguoja tokią 
gyvenimo mokyklą išėję žmo
nės kaip R. Mizara ir A. 
Bimba!

Norisi J u m s, vyresniems 
draugams, palinkėti ilgiausių 
metų ir pasisekimo darbe. 
Norisi palinkėti savo bendra
amžiams — jauniesiems Ame
rikos lietuviams būti verta 
vyresniųjų draugų pamaina ir 
kartu su mumis nenuilstamai 
kovoti už šviesų žmonijos ide
alą — taiką be išnaudotojų.

Juras Požėla

Vilnius,
1961 m. kovas



u Lai s vės” role pogrindžio 
metais Lietuvoje

• Pirmą 
mačiau 
bernavau 
niškių valsčiuje, Šiaulių ap
skrityje. Čia susipažinau su 
Vitkumi Teofilių ir jo žmona, 
grįžusiais iš JAV. Vitkai iš

■ Amerikos parsivežė vienintelį 
turtą — didelį kiekį revoliu
cinio ir pažangaus turinio 
knygų, žurnalų ir laikraščių. 
Parvežtoji literatūra buržuzi- 
nėje Lietuvoje buvo draudžia
ma. Vitkams muitinėse teko 
duoti kyšį, kad jos nekonfis
kuotų. Parsivežė ir “Laisvės“ 
įdom esn i ų j ų n u m erių.

.Godžiai skaičiau Vitkų par
vežtą “Laisvę“ ir kitą litera- 
tūlą. Ypatingai man patiko 
Lumbio karikatūrų albumas, 
kurio piešiniai aštriai smerkė 
.buržuazinę] santvarką Lietuvo
je.

Kepalių dvare 1921 metais 
buvo įsteigta Lietuvos komu
nistų partijos nelegali organi
zacija, į kurią ir aš’ buvau pri- 
imtas. “Laisvė“ ir kita Ame
rikoje išleista revoliucinė lite
ratūra turėjo nemažo povei-

kartą “Laisvę“ pa- 
1921 metais. Tada 
Kepalių dvare, Jo- 

šiaulių 
čia susipažinau

darbo žmonių reikalus, pro
testavo prieš pilietinių laisvių 
varžymą, fašistinį terorą, ra
gino liaudį organizuotis bur
žuazinei santvarkai nuversti, 
moraliai ir medžiaginiai rėmė 
revoliucinio judėjimo 

fašistų kalinamus.vius

K M

Dar painesniais ir sudėtin
gesniais keliais “Laisvė“ atei
davo j kalėjimus. Kartais tie

kio stojusiems į partijos 1 keliai tiek siauri buvo, kad 
i jais tik atskiri “Laisvės“ 
i straipsniai praeidavo. Man te- 
į ko “Laisvės“ paskirus nume- 
■ rius bei iš jos iškirptus straip- 
I snius skaityti buržuazinės Lie
tuvos kalėjimuose. Didelė m.o- 
' ralinė parama buvo politi-;
niams kaliniams, gauti “Lais
vę”. Labai smagu buvo, kad 
ir pažangieji lietuviai Ameri- 

su mumis.
Man šiandien itin džiugu- 

su penkiasdešimtosiomis meti
nėmis pasveikinti “Laisvę,“ 

'—■“Laisvė” Lietuvoje ėjo išbus redaktorius, rėmėjus, pla- 
_j*ankų į rankas kol visai susi- į tmtojus, 
.dėvėdavo. Lietuvos darbo

'Žmonės “Laisve“ labai dome- Vilnius, 
'josi/ nes ji gynė ir Lietuvos 1961. III.

galią organizaciją K a pelių o-
se.

Kaip vėliau patyriau. į Lie-1 
tuvą sudėtingais ir painiais Į 

...keliais patekdavo nemažas i 
kiekis “Laisvės.” Didelio išra- • «» •
.(tingumo cenzūrai 
rodė amerikiečiai 
“Laisv 
miems

apeiti pa-
• siųsdami 

giminėms, pažįsta 
žįmonėms.

ateidavo
.Jakuose, per pašto tarnauto
jų neapdairumą, tyčia jiems 
praleidus ir kitais keliais.

J Lietuvą j 
uždaruose ]<oj*e s

“Laisves” egzempliorių 
Iškaičiau Brazilijoje
(“Laisvei” 50-ties metų jubiliejaus proga)

Taip, tai buvo 1932 m. pa-< organizavo Brazilijos Lietuvių 
skutinėmi's dienomis, kai be- Spaudos Komisija, kurios tik- 
veik po trijų metų bastymosi į slas buvo platinti pažangiąją 
cųkrašvendrių ir kavos fazen
dose grįžau į San Paulo mie-

'štą.
• Apsigyvenau, t. y. priėmė 

mane antį buto lietuvių šeima.
;,£ia radau kitą tautietį, gyve- 
.nantį tokiomis -pat sąlygomis. 
Ant rytojaus pradėjau teirau

kis apie darbą, gyvenimo są
lygas, spaudą. Apie spaudą 
atsakymas buvo Miglotas, gir- 

rdi,-turime porą lieįtuviškų, bet 
.nedidelis daiktas. I Bet galima 
gauti pasiskaityti laikraščių 
ir iš Amerikos,—- jei norėsi, 
ryt vakare nueisime, susipa
žinsi ir gausi pasiskaityti.

;;TMP, kambario draugas nuve- 
.de, supažindino, gavau laik
raščių ir tą patį vakarą ner-

..s.įaičiau pirmąjį “Laisves“ 
’^egzempliorių. Ir taip nusta

tytą savaitės dieną perskaity-
naujesnius.

man patiko, 
žinių iš dar- 
ir daug ga-

tus pakeasdavau į
Dienraštis “L.“ 

paduodavo daug 
tbihinkų gyvenimo 
na įdomių straipsnių, apysakų 

Skaitydamas “L.“ su- 
kodėl palikęs žagrę, 
žiau mėginti laimę, 

kur 
did

žiausią bedarbę. Supratau, 
kodėl čia tuo laiku darbo ran
kos nuslįojo pareikalavimo.

Vargąis-negalais, gavę s 
menkai 1 atlyginamą darbą, 
pradėjau gyvenimą didmiesty
je.

Daug skaičiau “L.“ 
ganizuotą darbininkų 
mą, meno savyveiklą, ir aš su
siradau pažangesnę lietuvių 
organizaciją, stojau nariu ir 
kiek galėdamas bei sugebėda
mas prisidėjau prie organiza
cinės veiklos.

Prasidėjus karui, “L.“ gavi
mas sumažėjo. Kai kas teigė, 
kad tam tikra grupelė mono
polizavo “Laisvės“ gavimą. 
Neturėdamas faktų nesiimu' 
to tvirtihti, tik prisimenu, kad 
būvo labai liūdna ir skaudu, 
neturint nei kokios spaudos 
sava kalba. Ir taip iki kam 
pabaigos.

Pasibaigus karui tu<j susi-

ir t.t.
..pratau,

*%twprenc
pasirinkdamas Braziliją, 
atvykęs 
žiausią bedarbę.

1930 m. radau

apie or-

“Laisvės” redakcijai
Garbingos 50 metų sukak

ties proga nuoširdžiai sveiki
name Amerikos pažangiųjų 
lietuvių žodį “Laisvę.“

Nuo pat pirmųjų savo žings
nių “Laisvė“ yra tikras dorų 
darbo žmonių draugas, 
laukiamas svečias ne 
Amerikos lietuvių š e i m o s e, 
bet ir Tarybų Lietuvoje.

Mes sekame Jūsų spaudą ir 
visada žavimės neišsenkama 
mūsų užjūrio brolių ir sesių 
energija, kovojant už pažan- 

nacionalinės lietuvių

Jis 
vien

gą, u z 
kultūros palaikymą išvykusių- 
jų sunkiaisiais buržua z i j o s 
metais iš Lietuvos lietuvių 
tarpe.

Jūsų kova yra nelengva, 
nes jūs neturite tinkamų są
lygų. Tačiau nežiūrint į tai, 
Jūs dirbate didelį ir naudingą 
darbą.

Iškilmingo .jubiliejaus pro
ga linkime daug kūrybinių 
jėgų ir sveikatos “Laisvės“ re
daktoriams Rojui Mizarai, 
Arltanui Bimbai iy visam lei
dėjų kolektyvui.

Linkime kuo geriausio pasi
sekimo Jūsų kolektyvo mote
rims, kurios savo nenuilstamu 
darbu tai]) pat yra daug pa
dariusios pažangos skleidimo 
fronte!

žurnalo “Tarybinė Moteris'“ 
redakcijos kolektyvo vardu

Tegyvuoja “Laisve!”
Didelį ir sunkų kelią nuė

jo “Laisvės“ darbuotojai, rė
mėjai, bendradarbiai ir redak
toriai, jų tarpe žymūs spaudos 
veikėjai Mizara, Buknys, Šo- 
1 omskas, Gasiūnas ir kiti, ku
rių darbas nebus pamirštas 
niekada.

Mes, gyvendami P i e t ų 
, visus jos skaitytojus. Amerikoje daugelį metų skai- 

B. Baranauskas Įtėme “Laisvę,“ pasiilgę laukė
me kiekvieno jos ■ -numerio. 
Nemažai šio < 1 a i k r a š č i o 
straipsnių p e r s is p a u s d i n d ą v o 
mūsų pažangieji laikraščiai. 
Dabar jau keletas metų gy
vename T a r y b ų Lietuvoje. 
Mus ir toliau lanko senas mū
sų bičiulis — “Laisvė.“ Skai
tome jį j r didžiuojamės mūšy-; 
b rol ių u ž j b rijo . {F£flkFa|Čįįb, j o • 
nepailstančiais“ ‘ tmdejans, re-“ 
daktpriais.

“Laisvė“ labai daug padėjo 
Pietų Amerikos pažangiajai 
'spaudai, išvedė ją į platų ke
lią. “Laisvės“ redaktorius Ro
jus Mizara 1927-1928 metais 
redagavo Argentinos lietuvių

spaudą savo tautiečiu tarpe.
Buvome dėkingi draugams 

amerikiečiams, kurie aukojo 
“Laisvės“ prenumeratas mums 
Brazilijon. Buvo tokiu, kurie 
net dešimts ir. daugiau prenu
meratų apmokėdavo. “Lais
vės“ 
čiams 
auka, 
rie 
“Laisvės

a pmokėdavo.
prenumerata brazilie- 
buvo kilni ir vertinga 
Atsirado keletas, 

patys pasimokėdavo
prenumeratą,

uz 
bet 

diena-dienon Brazilijos pinigų 
kursui smunkant ir valdžios 
dekretais pinigų persiuntimą 
į užsienį draudžiant, nors ir 
gana gerais norais, nebuvo 
galima naudotis. Apie porą 
metų. (1947-8) “Laisvė“ Bra
zilijoje turėjo be trupučio 100 
skaitytojų, turėjo korespon
dentų keletą tų plunksnabrai- 
žių, kurie aukodami poilsio 

, ir straipsne- 
pavaiz duoti 

lietuvių pažan- 
jų pasisekimus

II-...
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Lietuva paveiksluose

'■X’ . ■ • . '

kaip 
savi-
savo

j. . •/ .Širvintų rajono “Viešų“ kolūkio jaunuoliaiŠirvintų rajono “Viešų“ kolūkio jaunuoliai garsėją 
geri gamybininkai ir kaip puikūs saviveiklininkai. Su 
veiklos programa jaunieji kolūkiečiai pasirodo ne tik 
žemė$ ūkio artelėje, bet ir užsuka pas kaimynus.

NUOTRAUKOJE matome kolūkio šokėjas atliekant 
lietuvių liaudies šokį “Sadutė.“

(Nedidelės saulės baterijos—ateities energijos įrenginiai. 
Remdamiesi savo tyrimais, Lietuvos Mokslų akademijos pus
laidininkių laboratorijas mokslininkai konstruoja naujus pus
laidininkių prietaisus, kurie bus naudojami energetikoje, 
telemechanikoje kuriant naują skaičiavimo techniką 

NUOTRAUKOJE: Fizikos-matematikos instituto
dininkių laboratorijoje. Moksliniai bendradarbiai 
lacka ir A. Šileika prie spektrų tyrimo.
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puslai-

M

»Panevėžys.
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Iš mano atsiminimų
Tai buvo prieš penkias

dešimt metų, kada aš, įžen
gęs į septynioliktuosius sa
vo jaunystės metus ir netu
rėdamas jokios ateities, net 
ir vilties į ateitį gimtojoj 
šaly, pakėliau savo jaunys
tės sparnelius ir išsiren
giau skristi į tolimą, neži
nomą man pasvietį ieškoti 
geresnės laimės ateičiai, į 
rojišką Ameriką, kur laimė 
ant medžių auga. Buvo 
skaudi valanda, kai reikėjo 
atsiskirti su sena motina, 
paliekant ją vieną, bet ki
tos išeities neturėjau. Ma
žažemio vaikas, tėvas seniai 
buvo miręs, ir prie to mažo 
sklypelio žemės aš jau ne
turėjau nieko, nes vyriau
sias brolis pasisavino., o 
man beliko tik buožėms tar
nauti. 1911-aisiais metais 
su skaus./.u širdyje palikau 
seną motiną ir gimtąją šalį 
Lietuvą ir atvykau į šią ša
lį laimės pasisemti. Bet! 
vieton laimės, radau tik 
sunkius, pavojingus darbus 
kietųjų anglių kasyklose.

Tik ką pražydusioj jau
nystėj palikau gimtąjį Pa- 
nemuninkų kaimą, prisi
glaudusį prie Nemuno 
krantų ir Punios šilo, ošian
čio varguoliams liūdnas go
das. Tai Dzūkijos kampe
lis, kuris buvo tamsus, kaip 
naktis. Dar vaiku būda
mas, dar tėvui gyvenant, 
išmokau pas kaimo darak
torių skaityti iš maldakny- 

raides rašyti lietu-

kuris buvo gerai 
gi pasaulie- 
ir laikraščio 

matyti, kol

“šliuptarnis ir striošnas 
bedievis.” Mane pagyręs, > 
išėmė iš ryšulio tris knyge
les ir siūlo man. Pajutau, 
kaip mano skruostai parau- 
donėjo ir dingo drąsa, jei 
kokia buvo. Galvą kraty
damas, atsisakinėjau, nes 
neturiu pinigų, o jis man 
sako: “Aš neklausiu pini
gų; kai turėsi, atiduosi, o 
dabar, ve, imk šias knygu
tes ir skaityk. Matau, kad 
linkęs skaityti.” Brolis link
telėjo galva, duodamas man 
suprasti, kad imčiau. Tai 
buvo mano pirmas turtas, 
kurį aš įsigijau bargan.

Knygeles skaičiau po ke
lis kartu, iki įsisavinau, iki 
pats save pamačiau, kaip 
aš buvau tamsus kaimo ber
niokas. Knygelės buvo 
“Mokslas apie dangų ir že
mę,” “Dvi kelionės į šiau
rę” ir “Gamtos istorija.”

Nors buvau katalikiškai 
užaugintas ir motina, atsi
sveikindama per ašaras 

kad nepamiršę i au

gės, o 
viškai ir rusiškai pamokė 
brolis, 
raštingas.. Bet 
tiškos knygos 
taip ir neteko
atvažiavau pas brolį į ’ šią 
šalį.

- Buvo be galo .man įdomu, 
net nuostabu, kadū pirmo
mis dienomis, tik atvažia
vęs, susitikau su lietuviškais 
laikraščiais. Pas brolį gy
veno keli įnamiai ir, rodos, 
visi skaitė kokį nors laik-

kurie aukodami 
žinutėmis 
sugebėjo 

apie Brazilijos 
gų judėjimą, 
bei lūkesčius.

Tais pačiais 
kojo fašistinio lagerio 
vyriai“ savo nepagrįstais 
skundais vietos saugumo or
ganams įdavė eilę mūsų drau
gų kalėjimai!, o vėliau jie bu
vo ištremti į salą.

Tuo laiku 
m as gerokai 
pažangiosios 
ratinio pašto 
į popierių 
mui. 
popieriaus, mūsų 
paslėpę išnešdavo “Laisvę 
pažymėjimu: 
surastas.“ Kiek kartų skaity
tojui pageidaujant prisieidavo 
skubiai keisti adresą. Susira
šinėjimui su redakcija reikė
jo naudotis visa eile gudrybių. 
Tuo laiku dirbusi “Laisvės“ 
administracijoje Lilija Kava
liauskaitė stebėdavosi dažnu 
adresų kaitaliojimu, nusiskųs
davo, kad tai labai nepatogu, 
bet uoliausiai viską patvarky
davo, kad tik “Laisvė“ kuo 
geriausiai pasiektų skaityto
jus. šiai merginai, atsidavu
siai savo pareigoms, sutartinai

metais lietu viš-

“Laisvės“ gavi- 
pablogėjo. Daug 
spaudos iš cent- 
buvo pervežama

fabriką perdirbi- 
Nekartą dirbantieji prie 

tautiečiai, 
su

adresatas ne-

laikraštį “Rytojus,“ paruošė 
spaudos ir organizacinės veik
los kadrus. Argentinos lietu
viai niekada neužmirš draugo 
Mizaros atlikto didelio kultū
rinio ir politinio darbo.

Aš skaitau “Laisvę“ jau 
daugiau kąip 30 metų. Gyve
nant užjūryje, ji man, kaip ir 
visiems lietuviams darbinin
kams, buvo artimiausias mo
kytojas, skatinęs suprasti sa
vo žmogiškąsias teises, kvie
tęs į kovą prieš socialinę ne
teisybę, į kovą dėl liaudies 
laisvės.

Iš mūsų klestinčios Tėvynės 
—Tarybų Lietuvos — siunčiu 
širdingiausius 1 i n k ė j i m u s 
“Laisvės“ bendradarbiams!

Tegul “Laisvė“ ir toliau ei
na savo užsibrėžtu keliu, te
gul ir toliau drąsiai kovoja su 
mūsų Tėvynės šmeižikais ir 
stovi taikos sargyboje.

Juozas Balčiūnas

Baigiama statyti nauja gelžbetoninių 
konstrukcijų gamykla.

m

Zitą Starkcvaitę, Vilniaus universiteto Ekonomikos fa
kulteto trečio kurso studentę dažnai galima sutikti Vilniaus 
aviacijos klube. Jau antri metai ji užsiiminėja sklandymo 
sekcijoje. Komjaunuolė Zita pati viena jau drąsiai skraido 
mėlynomis padangėmis. Ji jau yra atlikusi daugiau kaip 60 
savarankiškų skridimų

NUOTRAUKOJE
erdvę.

•<- L ■:

dirbant, kiekvienas “Laisves“ 
ekzempliorius, pasiekęs Brazi
lijos lietuvį, susilaukdavo dar 
daugiai! skaitytojų, nes eida
vo iš rankų į rankas.

TEGYVUOJA “LAISVĖ“ 
ILGIAUSIUS METUS!

Jacintas Mačiulaitis
Vilnius
1961 — Kovas

Zita Starkovaitė prieš pakylant i

-k;,

II-oji dalis, 8 Puslp. Balandžio (April) 7, 1961

Pamenu, mano brolis jau 
skaitė “Keleivį” ir tik pra
dėjusią išeidinėti “Laisvę,” 
vienas įnamis prenumeravo 
“Kataliką,“ o Smetonos, “tau
tos vado,” 
“Lietuvą” ir dar ką. Kada 
pirmomis 
dar bes i ilsint po varginan
čios kelionės, laiškanešis 
paliko laikraščius — aš nu
stebau ir klausiu brolienę: 
kodėl tiek daug gazietų? 
Brolienė buvo beraštė ir ne
mokėjo skaityti. Ji sakė: 
tai burdingierių ir tavo 
brolio. Pasiėųięs laikraš
čius, vartinėju, žiūrinėju ir 
stebiuosi, bet mažai ką ir 
suprantu, tačiau į šalį ne- 
pastumiu; žingeidumas ma
ne sužavėjo.

Gal tai 
vaitėj — 
ėjo ponas 
ir, visus 
sėdo palei stalą ir ilgai 
nelaukęs atsirišo r y A u - 
lėlį. Jis pažiūrėjo į mane, 
kad aš, prigulęs prie kero- 
sininės lempos, skaitau 
laikraštį, neatmenu kurį. 
Jis, pažvelgęs į mane, pra
bilo: “A, matau turite sve
tį — grinorių, ir jau skai
to laikraštį. Labai puiku, 
taip ir reikia; nedaug gri
norių, tik pribuvusių, grei
tai imasi už laikraščio, kaip 
šis jaunuolis.” Tai buvo 
Juozas Petrikys, kuris pel- 
nijosi sau duoną, užrašinė
damas įvairius laikraščius 
ir pardavinėdamas visokias 
knygas. Jis buvo laisvas, 
taip sakant, šliupinis lais
vamanis ir gyveno pas ma
no brolienės dėdę Gilbaitį, 
kuris buvo žinomas visų 
šio miesto lietuvių kaip

o Smetonos,
brolis Juozas —

dienomis, man

buvo antroj sa- 
jau dirbau. AG 
nešinąs ryšulėliu 

pasveikinęs, atsi-

prašė, 
dievo, bet perskaitęs kelis 
kartus
gų ir žemę
joti: argi iš tikro yra kur 
toks dangus, apie kurį ku
nigai pasakoja? Daug il
ki tokių klausimų iškilda
vo religijos reikalais. 
Į laikraštį “Kataliką” dau
giau nežiūrėjau. Į ponus 
pradėjau žiūrėti su panie
ka, ypač susitikęs su ang
lių kašyklose sunkiais dar
bais, ir kaip darbo žmonės, 
mainieriai, buvo išnaudoja
mi, ir vis tai ponų darbai ir 
tvarka. Laikui bėgant, — 
ne su viena savaite, — su- 
a r t ė j au su “Keleiviu” ir 
“Laisve.’’

Toks buvo pirmasis kur
sas į .mano universitetą, į 
^apsišvietimą. ■ '

Laikas''bėgo. Aš, kad ir* 
.sunkiai, lėtai, bet kasuosi 
! pirmyn į pažangų kelią, 
kuriuo eina susipratusi darbo 
žmonija. Štai užpuola ir 
pirmasis pasaulinis karas; 
čia prasideda ir didelis per
silaužimas 
vadovuose.

Kuriuo 
Eiliniam, 
žmogui be 
spręsti, kurioj pusėj stovė
ti. Mūsų lietuviškų socia
listų “Keleivis” pasuko 
Kautskio keliu į buržuazinį 
liūgyną, tad ir prisiėjo su 
juo atsiskirti , o dar arčiau 
suglausti mūsų pažangiųjų 
gretas aplink “Laisvę,” ku
ri neiškrypę iš teisingo ke
lio.į

Ir taip aš pasirinkau 
kelią į apšvietą ii' klasinį su
sipratimą, ačiū “Laisvei.”

Beskaitydamas “Laisvę,” 
po kelių metų net jsidrąsi-^ 
nau ir korespondenciją pa- 
rašyti, nors nesitikėjau 
kad bus patalpinta. O kada 
pamačiau savo vardą po ko
respondencija, kurios aš gal 
būčiau- neatpažinęs, jei ne 
vardas, ne tik nudžiugau, 
bet ir pasidrąsinau dau
giau rašyti.

Ir taip aš pasilikau ar
ti “Laisvės,” kad nė nepa
jutau, kad štai jau ir 50 
metų jubiliejus.

Tad pažvelgus atagl į 
tuos prabėgusius 50 metų, 
rodos, neįtikėtina, kad jie 
taip greitai prabėgo, kad, 
štai, tenka atsisėsti ' prie 
stalo ir rašyti šiuos širdin
giausius sveikinimus ir lin
kėjimus brangiam laikraš
čiui, kuris ryžtingai nešė ir ne
ša šivesos žibintą virš dar
bo masių, šviesdama kelią 
į laimingą liaudžiai ateitį.

Kartu reiškiu ir savo^ 
džiaugsmą,. kad ir aš esu 
dalyvis tos ilgos, 50 metų 
žygiuotės. Z. Vienužis

Mokslas apie dan-
,” pradėjau sva-

darbo _ žmonių

keliu pasukti? 
savam o k s 1 i u i 

galo sunku nusi-

L



J. GASIŪNAS

'Laisvės' vaidmuo pažangiajam
lietuvių judėjime

Iš Lietuvos atvykau į 
Ameriką 1913 metų liepos 
mėn pradžioje. Pribuvau į 
Chicagos miestą. Apsisto
jau pas savo kaimyną, Gri- 
giškių kaime gimusį Anta
ną Tebelskį. Jis gyveno su 
žmona ir pora mažų vaiku
čių prastame medi n i a m e 
nuomotame bute. Jie turė
jo bent šešis įnamius. Susi
spaudę turėjome gyventi 
keturių kambarių bute.

Kiek pamenu, mane, kaip 
naują įnamį, kiti įnamiai 
neprielankiai pasitiko, nes 
ir taip jau buvo mažame 
bute spūstis. Bet su laiku 
apsipratome.

Įdomu man buvo tai, kad 
šiame bute rado savo vietą 
beveik visi tuo metu Jung
tinėse Valstijose išeidinėję 
lietuviški laikraščiai. Už
klausus, , kaip čia visokių 
pažvalgų laikraščiai prenu
meruojami, Tebelskis man 
paaiškino: kiekvienas pas j į 
gyvenas įnamis privalo 
nors viena laikraštį užsi
prenumeruoti. Kadangi 
įnamiai buvo įvairių pa
žvalgų, suprantama, ir laik-, 
raščius jie prenumeravo 
pagal savo skonį ir įsitiki-, 
nimą.

Neturėdamas užsiėmimo, 
nes dar tebebuvau bedarbis, 
įsikibau visus iš eilės, skai
tyti. O kai gavau darbą ir 
parsinešiau kelis dolerius 
algos, tai mano gaspado- 
riius priminė, kad ir man 
reikia vieną laikraštį užsi
rašyti. Jis ir laikraščių 
agentą Ilgaudą pasikvietė, 
o tas man įpiršo užsiprenu
meruoti Šerno redaguojamą 
“Lietuvą” ir Kaičio leidžia
mą “Lietuvių Žurnalą.”

Dabar aš jau pajutau 
esąs savo vietoje, lygus su 
kitais įnamiais. Galiu su 
jais dalintis laikraščiais.

Geriausia patiko 
socialistinė spauda

Turiu prisipažinti, kad 
man geriausiai patiko 
“Laisvė,” “Kova” ir dalinai 
“Keleivis,” nors pastarasis 
man atrodė perdaug pajuo
kia religiją. Lietuvių Soci
alistų Sąjungos o r g a n a s 
“Kova” atrodė ne toks įvai
rus savo turiniu kaip “Lais
vė.” Todėl pirmiausia ir 
griebdavau “Laisvę” skai
tyti, o kitus jau vėliau, kai 
nutverdavau laisvo laiko. 
“Lietuvių Žurnalas” 
gi buvo socialistinių 
žvalgų ir įdomus.

Pirmojo pasaulinio karo 
metu tarp Chicagos lietuvių 
smarkiai prigijo dienraštis 
“Naujienos.” Visi jį skai- 

(tydavome. Taipgi pradėjo 
išeidinėti dienraščiais “Lie
tuva” ir “Katalikas.” “Lie
tuvą” išleidinėjo bankinin
kas Olševskis, “Kataliką”- 
bankininkas Tananevičius.1 
Vėliau abu laikraščiai užsi
darė, kai leidėjų bankai 
bankrutavo.

Kadangi tuo metu “Nau
jienos” skaitėsi socialisti
nių pažiūrų dienraščiu ir 
daugiau rašė anie abelnus 
darbininkų reikalus, negu 
kiti vietiniai laikraščiai, tai 
ir visas Chicagos apylinkės’ 
socialistinis veikimas t ą 
dienraštį rėmė, serus pir
ko, prisidėdavo prie jo pla
tinimo. Bet tai buvo ligi to 
lhiko, kai “Naujienos” pa
sisakė už karo rėmimą ir 
vėliau pasmerkė proletari
nę revoliuciją Rusijoje, įvy
kusią 1917 m. lapkričio 7 
d. Kai Socialistų Partija 
suskilo ir dauguma narių 
nuėjo su kairiuoju sparnu,

panašus skilimas įvyko ir 
lietuvių socialistiniame vei
kime. Tada lietuviai kai
rieji socialistai paskelbė 
griežtą kovą dešiniųjų soci
alistu dienraščiui, v
Naujas laikraštis Chicago j

Rimtas klausimas tada 
pas chicagiečius kilo, ar 
“Laisvė” galės aptarnauti 
ir Chicagą, patenkinti visus 
Chicagos ir apylinkės pa
žangiųjų lietuvių poreikius. 
LSS 8-to Rajone konferen
cijose ir komitete tas klau
simas buvo aptartas ir pri
eita bendros nuomonės, kad 
Chicagai reikia savo laik
raščio. Tuo pačiu kartu 
nusitarta imtis intensy
vaus darbo “Laisvę

dienraščiu pavertimas ir iš
laikymas tiek daug metų 
praėjo be “Laisvės” prita
rimo, techninės, medžiagi
nės ir moralinės paramos. 
Daugelį sykių tartasi su 
“Laisvės” personalu, kaip 
sustiprinti “Vilnies” redak
cinį ir techninį sąstatą. 
Vilniečiai gavo iš “Laisvės 
tūlam laikui R. Mizarą, vė
liau A. Bimbą ir dar vėlia 
L. Prūseiką, taipgi techn 
kus V. Rudaitį, St. Večkį. 
Byroną, trumpam laikui P 
Šolomską.

Kaip nekalbėsime, “Lais
vė” visada skaitėsi lietuviu 
pažangiosios spaudos ir ph- 
v,angiųjų organizacijų “vy
riausiu broliu,” kurio žodis 
daug svaros turi. Gyven
damas Chicagoje, dirbda
mas “Vilnies” redakcijoje, 
pamenu, atydžiai tėmycla- 
vau, kaip dienraštis* “Laiš- 
vė” ryškina svarbiausius 
politinius ir organizacinius 
klausimus.

“Laisvė” ir musų 
organizacijos

pa-

LEONAS PRCSEIKA 
prieš 50 metų atvykęs | JAV, buvo 
"Laisvės’’ redaktorius, visuomet uo
lus jos rėmėjas ir bendradarbis 

remti ir daugiau paplatinti 
Chicagoj. Padirbėjus, “L.” 
p r e n u m eratorių skaičius 
žymiai pakilo, taipgi gauta 
lietuviais apgyventose vie
tose spaudos “standai,” ku
riuose buvo galima įsigyti 
“Laisvę” kasdien.

LSS 8-tojo Rajono konfe
rencijoje, 1918 m. spalio 
mėn. 13 d. dauguma delega
tų pasisakė prieš dešiniuo
sius, smarkiai krit i k a v o 
“Naujienų” redakciją. To
je konferencijoje nusitarta 
nupirkti “Laisvės” šėrų už 
$40. Dešinieji dėl to kėlė 
triukšmą, bet jie nieko ne
laimėjo.

LSS 4-toji kuopa buvo 
viena didžiausių ir svar
biausių kuopų. Ji gyvavo 
didžiausioje Chicagos lietu
vių kolonijoje — Bridge- 
porte ir susirinkimus lai
kydavo Mildos name. Tuo 
metu ši kuopa taipgi pirko 
“Laisvės” šėrų už $50, nors 
dešinieji griežtai tam prie
šinosi.

Daugelis 
įsigijo “L.” 

Pradėtas 
8-to rajono
ja.” Tai buvo ne didžiulio 
formato laikraštukas, bet 
efektingas k o v o t o jas už 
darbo žmonių reikalus, ko
vojąs prieš visokios rūšies 
socialšovinistus, oportunis- 

” , tus, vadovaująs pažangia
jam lietuvių veikimui Chi
cagos apylinkėje.

Reikia 'pasakyti, kad 
“Laisvė” ir laisviečiai abel- 
nai šį laikraštuką kuo galė
jo rėmė, jam nadėio. Bot1 
neilgai jis galėjo išeidinėti. 
Žiaurieji Palmerio puoli
mai jam gyvastį atėmė. 
Chicagos pažangieji lietu
viai ir vėl liko be savo’vie
tinės spaudos.

Vėl konferencijos, vėl pa
sitarimai. Na, ir prieita 
prie įkūrimo laikraščio 
“Vilnies,’’ to laikraščio, ku
rio 40-metinę sukaktį 1960 
metais minėjome.

“Laisves” santykiai 
su “Vilnimi”

Nereikia manyti, kad ir 
“Vilnies” įkūrimas, jos

pavienių 
Šerus, 
išleidinėti 
organas ‘

irgi

LSS 
Žari-

,U
i-

darbui, kad LDS 
ant tvirto pama- 
Yorke R. Mizara 
draugais dirbo,-

Susivienijimą

Juk didžiausias kreditas 
priklauso “Laisvei” ir jos 
redaktoriui Leonui Prūso
kai už įkūrimą Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Lite
ratūros Draugijos ir jos 
kuopų visose lietuviais ap
gyventose kolonijose. Nuo 
pat pirmųjų šios draugijas 
metų iki šio laiko “Laisvė” 
organauja šiai draugijai be

jokio atlyginimo, “Laisvės” 
štabo1 nariai važinėja po 
kolonijas, aiškina šios drau
gijos ’svarbą, rekrutuoja 
naujus narius, kuria nau
jas kuopas, apvienija ben
dram darbui visus pažan
giuosius veikėjus.

Arba imkime kad ir Lie
tuvių Darbininkų Susivie
nijimą. Be “Laisvės” ir 
“Vilnies” nuoširdžios para
mos ir tiesioginio darbo juk 
šios savyšalpos . draugijos, 
galima sakyti, neturėtume. 
Mūsų spauda praskynė šiai 
fraternalei draugijai kelią 
ir žymiai padėjo ją išauk
lėti. Jos redaktorius R. Mi
zara nesigailėjo energijos ir 
laiko tam 
pastatytų 
fo. New 
su kitais
kad naująjį 
mkornoruotu ir daugelyje 
valstijų g autų leidimus. 
Chicagoje daug dirbo “Vil
nies” redaktorius V. And
rulis su kitais draugais, 
šiandien galime pasidžiaug
ti to sunkaus darbo vai
siais.

O ka jau bekalbėti apie 
tai.. ' kiek darbo žmonių 
naudai “Laisvė” davė per 
savoi .oyvavimo 50 metų? 
Kiekviena darbo žmonių 
kova buvo užrekorduota ir 
paremta. Kova už bedarbių 
andraudą, socialinę senat
vės apdraudą ne tik gavo 
“Laisvės” skiltyse karštą 
pritarimą, bet ir propagan
dinę ir organizacinę para
mą. Lietuvos darbo žmonių 
kova prieš fašizmą atspin
dėjo “Laisvės”
jiems teikė moralę pagalbą. 
Kiekviena darbo žmonių

kova gavo nuoširdaus “L.” 
pritarimo.

Džiuginančios pasekmes
Gyvenimas bėga savo ke

liu. Prieš 50 metų socializ
mas buvo tik teorijoje, o 
šiuo metu jis vykdomas 
praktikoje jau beveik pusė
je pasaulio kraštų. Ką nuo 
pirmos savo įsikūrimo die
nos “Laisvė” skelbė, dabar 
jau galime džiuginančias 
pasekmes matyti.

Manau, kiekvienas lais- 
vietis yra dėkingas savo 
laikraščiui už tai, kad jį, 
taip sakant, “pastatė ant ko
jų,” davė jam marksistinį 
supratimą, kaip teisingai 
suprasti gyvenimą, kaip 
sėkmingai kovoti prieš dar
bo žmonių priešus, už pa
žangą, už skaistesnį rytojų.

Kaip matote, “Laisvę” 
pradėjau skaityti su pirmą
ja į Ameriką atvykimo die
na. Spaudai rašinėti-bend- 
radarbiauti pradėjau 1917 
m., “Laisvei” pradėjau ben
dradarbiauti 1918 m. ir 
nuo to laiko mano ryšiai su 
“Laisve” niekad nebenutrū- 
ko.

Ko galima dabar palinkė
ti, tai kad “Laisvė” gyvuo
tu ir bujotų dar daugelį 
daugelį metų.

SVEIKINA
Ugningi, jaunatviški

ir

skiltyse ir

“Laisvei”

svei
kinimai garbingojo “Laisvės” 
penkiasdešimtmečio proga jos 
redaktoriui — mylimam rašy
tojui R. Mizarai ir visam 
dakcijos kolektyvui.

“Laisves” skaitytojai 
Žaslių vid. mokyklos 
mokytojai ir moksleiviai 

1961. III. 11.
Kaišiadorių rajonas

re-

Ieva T. Mizariene

Ilgiausių "laisvei" metų!
i • • .

Amerikoj gimusiam lietuviui “Laisvė” ne
tik pagelbėjo geriau pažinti savo tėvų kal
bą, bet taipgi padėjo giliau suprasti lietu
vių kultūrą, įpročius, jųjų, vargus senojoje 
Lietuvoje ir vargus, atvykus į šią šalį.

Mūsų tėvai didelėje daugumoje atvyko 
į šią šalį bemoksliai, su religiniais prieta
rais. Ne visi sugebėjo įsikultūrinti, bei sų’r 
prasti, savo klasės reikalus. Taigi ir savo 
vaikams negalėjo perduoti’ sąmoningo kla
sinio įsitikinimo. Dalis mūsų, Amerikoje 
gimusių lietuvių turėjome progą sueiti su 
pažangiais lietuviais dėka! lietuviškų liau
dies chorų, dėka lietuviškų! mokyklėlių. Vė
liau kai kurie net ir įėjome į orgainizacijąs, 
kaip tai Lietuvių Moterų Progresyvin Su
sivienijimai, Amerikos Lietuvių Literatūros 
Draugi j on ir kt.

Su įstojimu į organizacijas, 
skaityti ir spaudą, tai reiškia 
Ir tokiu būdu, ėmėme suprasti, 
sės, kad yra išnaudotojai ir išnaudojamieji. 
Tuomet giliau įvertinom ii savo tėvelių pa
pasakotą gyvenimą senojoj Lietuvoj, geriau 
supratome, ko jie čia vyko, taipgi labiau 
įvertinome jųjų bėdas, atvykus į svetimą 
šalį. į

Mūsų pažangiosios organizacijos kadaise 
didelį dėmesį kreipė į paląikymą vaikų mo-

pradėjome 
ir ‘‘Laisvę”, 
kad yra kla-

IEVA t. MIIZARIENE 
ilgametė ‘‘Laisvės" bendradarbė

kyklėlių, į palaikymą saviveiklos mokyklų 
suaugusiems, kur galėjome pagilinti teore
tinį, supratimą. Liaudies chorai irgi daug 
prisidėjo prie1 auklėjimo pažangių žmonių. 
O per “Laisvės” skiltis visuomet buvo aks
tinams. į tas organizacijas įstoti.

Buvo suorganizuoti klubai, kuriems pri
klausė vientik Amerikoje gimusis jaunimas, 
ir jie naudojosi “Laisve” kaipo savp orga
nu, kur buvo galima rašyti angliška kalba. 
Per ilgą laiką buvo palaikytas angliškas 
skyrius “Laisvėje”. Deja, dabar jo nėra. 
O tai negerai, nes lietuviškai kalbančio jau
nimo vistiek yra. kuris daug smagiau išsi- 
reiškia anglų kalba.

Nemažas skaičius jaunų vyrų “Laisvėje” 
gavo progą išmokti spaustuvės darbo, ir jie 
dabar dirba angliškų laikraščių spaustuvėse, 
kur užsidirba geras algas. Esu tikra, kad 
kiekvienas iš šių vyrų ir dabar -prisimena, 
kaip vargingai ir pasišventusiai dirba * tie 
žmonės, kurie jiems padėjo išmokti amato, 
tų žmonių pasišventimą savo idėjai. Ti
kiu, kad kiekvienas iš jų, nepaisant kokių 
aplinkybių verčiamas nusibloškė tolokai nuo 
“Laisvės”, nepamiršta, kad tai laikraštis, 
kuris kovojo ir kovoja už darbo žmonių bū
klę, už šviesesnę ateitį kiekvienam darbi
ninkui.

Rašant šiuos žodžius, pro mintis prabėga 
tiek daug įvykių, susijusių su pažangiu 
Amerikos judėjimu 'ir, rodos, nei vienas įvy
kis nebūtų buvęs pilnai suprastas be “Lais
vės”, be pažangios spaudos. Man teko per
važiuoti nemažai JAV kolonijų, ir dėka 
“Laisvei” ir mūsų pažangaus judėjimo, vi
sur radau vienminčių draugų lietuvių, su 
kuriais, po dienos darbo, buvo taip malonu 
sueiti, pasidalinti mintimis. Skaitant “Lais
vę” arba kitą mūsų pažangią spaudą, ne
paisant kaip toli išvyksti nuo namų, kalba 
ta pati, nes judėjimas riša visus į vieną.

Ypatingai turime džiaugtis, kad yra laik
raščiai, kaip “Laisvė”, dabartiniu laiku. 
Kas gi mums perduotų žinias iš Tarybų 
Lietuvos, kur lietuvių tauta daro tokį milži
nišką progresą, taip sparčiai žengdama į 
socializmą.

Taigi, “Laisvė” mylima ir brangi netik 
lietuviams, kurie čia atvyko iš savo gimti
nės vargo vejami prieš 50 metų, bet taipgi 
branginama ir jų vaikų, kurie taip trokšta 
pažinti savo tėvų šalį.

Linkiu ilgiausių metų “Laisvei” jos 50 
metų jubiliejaus proga. Taipgi noriu pa
sveikinti ir palinkėti daug sveikatos ir iš
tvermės jos darbininkams, rėmėjams ir 
skaitytojams, kad išlaikytų dar per ilgus 
metus!

Progresyviai Amerikos 
lietuviai, kurie tik skaitė 
“Laisvę”, “Vilnį”, kanadiš- 
kiu lietuviu “Liaudies Bal
są”, tai nuo pat naujos Lie
tuvos gimimo dienos 1940 
m. matėme Lietuvos rašy
tojų straipsnius, matėme ir 
supratome kokie tie raštai 
teisingi, gražiai parašyti, 
kokie patraukianti, kad 
mes juos skaitydami netve- 
riam iš didelio džiaugsmo 
ir nesuradome žodžių jiems 
už tai padėkoti.

Buržuazijos metais nevi
si pažangių rašytojų raštai 
mus pasiekdavo, nes pirma 
kleras, o paskui tautinin
kai su A. Smetona prieša
kyje, daugumą tų raštų 
sunaikindavo, nepraleisda
vo, bet užteko ir tų, kurie 
mus pasiekė: mes gerai su
pratome, kad Lietuvoje fa
šizmo dienelės jau suskai
tytos. Ir neapsivylėm. Ak, 
tu mažyte tautele, per
šimtmečius buvai užguita [ 
pasaulio didžiūnų, kas už- i 
degė ugnelę tavo širdyje, 
kas tau suteikė žinojimo, 
kad tik Tarybų Sąjungos 
daugtautinėj šeimoj tau 
bus lemta laisvai klestėti, 
nuo savo sprando nusitren
kus žiaurų despotų jungą?

Dar statau klausimą: ar 
mes amerikiečiai padėjome 
Lietuvos žmonėms to tikslo 
pasiekti? Taip, padėjome, 
padėjome gal ir labai daug. 
Mes rašydami laiškus savo 
giminėms, visada nors po 
kelias eilutes įterpdavome 
ir apie politiką. Juose nuro
dėme priežastį jų sunkaus, 
apverktino gyvenimo. Aiš
kinome blėdingumą smeto- 
nininkų režimo Lietuvos 
liaudžiai, ir kaip jį galima 
pašalinti. Be to, siuntinė- 
jome iškarpas iš savo laik
raščių, kur buvo straips
niai apie politiką, parašyti 
mūsų pačių ir ištikimiau
sių darbininkų klasės vadų 
iš viso plataus pasaulio ir 
iš Lietuvos smetoninių bas- 
tilijų. O tai buvo mūsų la
bai gražus darbas ir puiki 
propaganda prieš fašizmą.

Gal “Laisvės” skaityto
jams bus įdomus šitokis 
faktelis. 1927 metais ma
no sesers duktė savo laiš
kelyje, dėkodama už jai pri
siųstą dovanėlę, rašė: — 
“Mielas dėdute, tas jūsų 
laiškelis, kuriame jūs daug 
rašėt apie politiką, ėjo iš 
rankų į rankas per visą S. 
Kalvariją, kol nuo jo vi
siškai nusitrynė, • nudilo ra
šalas.” O tokių laiškų mes 
siuntinėjome ne tiktai sa
vo giminėms, bet ir kaimy
nams ir pažįstarpiems., ku
rių tik antrašus žinojome. 
Gal nemažai tokių laiškelių 
mirties susilaukė smetoni- 
ninkų niekšų pirštuose,' bet 
daug ir galėjo pasiekti tei
sybės žodžio ištroškusią Lie
tuvos 
busti 
jau 
prieš
cenzoriai ne juokais pradė
jo cenzūruoti visus ameri
kiečių laiškus, bet jau buvo 
pavėluota. Man 1938 me
tais iš Dzūkijos Leipalingio 
mano žmonos Justės brol
vaikis rašė: “Miela tetute 
ir švogerėli, kas yra, kad 
m-es nuo jūs jau negaunam 
tokių laiškelių su iškarpo
mis, kaip kad pirmiau gau
davome?” Kitame laiškely 
rašė. “Gavome jūsų laiške
lį, labai dėkui, bet atnešė 
pusiau atplėštą, pasakė, 
kad gautas netvarioj, ir 
nuėjo”. Kituose laiškuose

50 metų
rašydavo, kad “nei vienos iš
karpos jūsų laiškuose nera
dome”. O aš veik kiekviena
me laiške tai iš vieno, tai 
iš kito laikraščio iškarpas 
siuntinėjau.
LIETUVOS DRAUGAI IR 

PRIEŠAI
O kaip būtų buvę gražu, 

ir kiek daug daugiau gero 
Lietuvos žmonėms būtų nu
dirbę Amerikos lietuviai, 
jei jie būtų buvę vieningi, 
ir jeigu visi jų vadai būtų 
buvę Lietuvos draugai! Bet 
ne! Visoki “veiksniai”, 
darbo žmonių priešai, pabė
gę iš savo gimtinės šalelės, 
visokiais būdais niekina ir 
purvais drabsto ir tuos A- 
merikos lietuvius, kurie 
pirmutiniai ištiesė savo pa
galbos ranką nuo karo nu- 
kentėjusiems Lietuvos žmo
nėms. Jie šmeižė ir šmei
žia savo tėvynės tikrus pa
triotus.

TIK NESENIAI .
ŠVENTĖME

Rodosi, tik visai neseniai 
atšventėme “Laisvės” sida
brinį jubiliejų, o ve, jau 
prabėgo 25 meteliai. Tuo
met gyvenau Suffield, Con
necticut valstijoj, ir su di
džiausiu atidumu skaičiau 
jubiliejinius “Laisvės” pus
lapius ir savo širdyje labai 
džiaugiausi nuoširdumu ir 
didingumu. Taip pamilau, 
kad nenumečiau nei vieno, 
čielutėlius puslapius lip
džiau į tam tikrą knygą. 
Manydamas: jei sulauksiu 
auksinio jubiliejaus, tai bus 
man puikus prisiminimas 
tų draugų, kurių daug, ži
nojau, jau gulės kapuose 
po žalia velėna. O aš kai 
kurių jų gražiausius straip
snius pasiųsiu į “Laisvės” 
auksinį jubiliejų.

BET LAIKAS VISKĄ 
PAKEIČIA

Deja, laikas viską pakei
čia, pakeičia taip, kad žmo
gus niekad nepamanai nei
gi susapnuoji. Taip atsiti
ko ir su mano taip labai 
branginta knyga. Besikil- 
nojant iš vienos vietos į ki
tą, ji kažinkur dingo. Nors 
išverčiau visus savo namo 
kampelius, bet tos milžiniš
kos knygos niekur nesura
dau. Gal ji nuoširdžių 
žmonių rankose žuvo. La
bai gaila!

Dabar visi mieli gerieji 
draugai ir draugės, palin
kėsiu jums geros sveikatos, 
ilgo amžiaus. Būkite tvirti 
ir tikėkitės sulaukti dei
mantinio “Laisvės” jubilie
jaus !

liaudį ir padėjo at- 
iš letargo miego. Tik 
paskutiniais laikais 
savo galą fašistiniai*

Su meile,
Susninkų Jurgis

Tenai, kur Kauno jūra
(V. Laurušo muzika) 

žuvėdra kelią rado — 
Vilioja platuma.
Nauja gražioji jūra 
Bus visad artima.

— Kur tu leki ?
— Kur tu skrendi?
— Kokia svaja 
Tavo širdy ?
— Kaip čia smagu 
Skrajoti tarp bangų!

Tenai, kur Kauno jūra, 
Kur ošia vandenai, — 
Balta žuvėdra skrenda, 

blykčioja sparnai...Ir

— Kur tu leki?
— Kur tu skrendi?
— Kokia svaja 
Tavo širdy?
— Smagu, platu
čia tarp naujų krantų!

E. MATUZEVICIUS

II-oji dalis, 9 puslp. Balandžio (April) 7, 1961



S. J/JOKUBKS

Pirmoji mano pažintis su “Laisve” Brazilijoje

buvo beveik

Buvo seniai, 1928 me
tais. Aš tik ką buvau at
bėgęs į Sao Paulo miestą iš 
garsiųjų Brazilijos kavos 
plantacijų, kur kapangos 

j revolveris ir rimbas buvo 
tvarkos įstatymas, kur 
žmogus dar
vergas ir gyveno puslauki
nių pamiškėse žmonių gy
venimu.

Milioniniame Sau Paulo 
i mieste, paskendusiame am- 
1 žinai žaliuojančiuose par

kuose ir pasipuošusiame 
kolonialio stiliaus plantato
rių rūmais, tik kur-ne-kur 

i prie geležinkelių ir miesto 
pakraščiuose matėsi fabri
kai, ilgi kavos maišų pri
krauti sandėliai ir šiaip 
jau smulkios siuvėjų, batų 
taisymui ir baldų dirbtuvė
lės.

Didžiosiose miesto gatvė
se bildėjo praėjusio šimt
mečio laiku braškanti atvi
ri tramvajai. Netašytais 
akmenimis grįstu grindi
niu tratėjo sunkūs vežimai, 
traukiami nusususių ilgo
mis ausimis mulų. Botagų 
pliauškėjimai ir vežikų šū
kavimai miesto triukšmo 
simfonijoje buvo vyraujan
čiais garsais. Automobilių 
ir šiaip jau automašinų 
tais laikais beveik nebuvo.

Be gausybės italų, portu
galų ir ispanų, mieste jau 
buvo apščiai ir lietuvių, ne
seniai atbėgusių iš kavos 
plantacijų, bet jau bepra
dedančių įsikurti mieste. 
Kai kurie jie dar tebedėvė- 
jo lietuviškas kepures, gru
bias sudėvėto čerkaso eilu
tes ir iš kavos plantacijų 
atsivežtus raudonus sapa- 
tonus-batus. Vietine portu
galų kalba tik gabesnieji 

I šiek tiek šnekėjo, kiti visi 
. rodėsi, pirštais! ir krautuvė

se, ir susitikę nelietuvį.
Šimtai lietuviu tada ieš

kojo mieste darbo, kiti šim
tai miesto centre ištaikin- 
gų valgyklų ir viešbučių

i virtuvėse plovė indus už 
milreįsą kitą ir ryžių košės 
lėkštę. Buvo ir laiminges
nių. Šitie jau dirbo alaus 
bravoruose ir garsiojo Bra
zilijoj milionieriaus F. Ma- 
tarazo didžiuliame Sao 
Paulyje fabrike. Mes, nau
jokai iš kavos plantacijų, 
jiems pavydėdavom.

Tuo tarpu paskendusia- 
me raudono molio purvyne 
miesto pakraštyje, vadina
mam Mooca, buvo lietuvių 
sostinė. Lietuvių čia buvo 
stačiąi tiršta. Nedideliuose, 
kelių kvadratinių metrų 
kambariuose, gyvendavo iš
tisos šeimos. O kai kuriuo
se atvejuose viename tokia
me kambarėlyje gyvendavo 
tiek žmonių, kiek sutilpda
vo sugulti ant grindų. Mo
terys maistą ruošdavo kie
muose, patvoriuose ar šiaip 
jau kokiame užkampėlyje 
už namo. Gatvėse iki vidur
nakčio krykštaudavo pur
vinais veidukais, išblyškę, 
kudloti geltonplaukiai lie
tuviukai.

Aitra gausi Sau Paulo 
lietuvių kolonija buvo kita
me nįiesto pakraštyje, vadi
namam Bonu Retyras. Čia 
lietuviai gyveno giliuose, 
cementu išlietuose, drėg
nuose didelių namų rūsiuo- 

v rūsius dienos šviesos
neįeidavo, dvokdavo ir pe
lėsiais, ir žmonių prakaitu 
,{r Visokiausiomis puvenų 
rūgštimis. Bet žmonės 
džiaugėsi — renda nebran-rIr; aš čia, atbėgęs iš ka
vos plantacijų, prie mano 
pažįstamų Repšių šeimos 
tokiame rūsyje radau prie-

glaudą. Rūsyje nebuvo nei 
stalo, nei kėdės, nei suolo, 
o tik septynios surūdijusios 
geležinės siauros lovelės 
viena prie kitos beveik sm 
glaustos. Tiesa, kertelėje 
dar stovėjo iš senų dėžių 
lentil sukalta spintelė Rep
šienei pasidėti indus. Kaip 
mano, taip ir Repšių visas 
turtas lagaminuose būdavo 
pakištas po lovomis. Ten 
būdavo ir nepaspėti nuva
lyti purvini batai, ir nepa- 
spėtos išplauti kojinės — 
viskas, ką tik mes turėjor 
me.

Rūsio palubėje kabojo 
dieną ir naktį deganti ne
didelė elektros lemputė. O 
ant lubų dūzgė siuvėjų 
dirbtuvėlės siuvamos maši
nos ir trepsėjo tenai gyve
nančių dviejų šeimų, žydų 
tautybės, paaugliai vaikai. 
Kai kada siuvykloje nukris
davo nuo stalo sunkus pro
sas (laidynė), ir mes rūsy
je krūptelėdavome. Repšie
nė net pašokdavo nuo lo
vos.

Prie parko vartų gauda
vome nusipirkti lietuvišką 
laikraštį “Pietų Amerikos 
Lietuvis”. Jį leido atbėgę 
iš Lietuvos aferistai ir be
veik nieko daugiau nerašy
davo, o tik apie parduoda
mas geromis sąlygomis
Brazilijos džiunglėse žemes,' 
apie laivakorčių agentūras, smo 
na, ir kaikada parašydavo, mano 
kad toks ir toks Sao Paulo Vilkas, Lietuvoje taip pat

lietuvis nusižudė. Pažan
gių Sao Paulo lietuvių lai
kraščio “Garsas” dar nebu
vo.

Vieną sekmadienį vaikš
tinėjau parke atsiskyręs 
nuo žmonių. Galva 'stačiai 
plyšta nuo galvojimo: Ir 
kaip čia pradėti gyventi ši-

S. J. JOKUBKA
Brazilijoj gyvendamas uoliai 

"Laisvei” bendradarbiavo

tam prakeiktam mieste! 
Tėvai, seserys, brolis pali
ko kavos plantacijose. Rei- 

' ketų pagelbėti jiems iš te
nai pabėgti. O aš darbo 
kaip nerandu, taip neran
du. Baigiasi nusidėvėti ba
tai, drapanos, pinigų jau 
seniai nebeturiu.

Žiūriu, atskuba iš džiaug- 
žėrinčiomis akimis 

pažįstamas Jonas

- 
uoštęs gimnazijos suolą. 
Priėjo, ir tarsi netekęs 
kvapo pradėjo:

— Naujieną pasakysiu! 
Antanas iš Amerikos gavo 
laikraščių.

— Iš Amerikos?! — Iš 
tikrųjų buvo keista. Žino
jau, kad Amerikoje eina 
daug lietuviškų laikraščių. 
Bęt kas mus šitain krašte 
svieto galėjo atsiminti ir 
netgi pasiųsti laikraščių!

Kaip mat, iš galvos iš
dulkėjo i mane slėgusios 
mintys. Išėjom iš parko ir 
siaura gatvele pasukom 
linkui Antano buto. Saulė 
kajitino iš pasiutimo. Ant 
cementinio šaligatvio pus
nuogiai vaikai maišėsi po 
kojomis. Negrįsta, gatvele, 
šlapiais kaip antis riebus 
italas stūmė prikrautus ba- 
nąnų karučius ir Vis šaukė 
užkimusiu balsu:

i—Urna dužia, dois centos 
reis! (Liet.: vienas tuzi
nas — du šimtai reisų).

Jono Vilko draugas An
tanas gyveno taip pat rū
syje, bet ne taip giliame ir 
daug erdvesniame. Vidury
je rūsio stovėjo ir senas 
stalas. * Tokios pat surūdi
ju 
pasieniuose. 0 aįit 
kaip aš gyvas esu, gulėjo 
kokie trys laikraščio 
svės” egzemplioriui! Buvo 
švarutukai, naujutėliai 
tarsi kvepėjo pra.mohingo- 
sips Amerikos orų.

Priėjo,

• J. UlVlVkJ jycxv KJ LA-*- LA LA A 

sios geležinės Jovelės — 
stalo,

“Lai

ir

— Dėdė atsiuntė,— pra
dėjo.

Straipsnis apie Tauragės 
plečkaitininkų sukilimo da
lyvį kap. Majų. Korespon
dencija iš Brooklyno siuvė
jų susirinkimo. Aprašymas 
apie kaž kokiame mieste 
(vardo nebeatsimenu) di
delį streiką. O jau tų ži
nių, žinių! Ir iš Amerikos 
lietuvių gyvenimo, ir iš vi
so pasaulio. Antraštės taip 
ir mirgėjo, vos spėjome a- 
kimis gaudyti.

Verčiu, skubu ieškoda
mas kokios nors žinutės iš 
savo gimtinio miesto Brid
geport, Conn. Mano nelai
mei, nė viename numeryje 
nėra. Bet ką gi... Pasidaro 
truputį liūdna.

Prašau Antano, kad duo
tų parsinešti namo.

— Ne, —• kategoriškai 
jis pasakė. — Pas mus rū
syje vietos pakanka. Kas 
nori pasiskaityti, visiems 
durys bus atviros kasdien 
iki dešimtai valandai vaka
ro. Įkursim, draugai, skai
tyklą, nes laikraščių ateis 
ir daugiau. Parašiau dėdei, 
kad atsiųstų ir knygų. Jie 
ten turi daug.

Nežinau, ar tas rūsys te
bėra Rua Pradės gatvėje. 
Bet čia išduosiu paslaptį: 
Tame rūsyje tada gimė em
brionas Bražilijos lietuvių 
revoliucinio judėjimo, ku
riame išaugo ne vienas 
šaunus pažangus Brazilijos 
lietuvis, kuriame išaugo ne 
viena šauni pažangi Brazi
lijos lietuvaitė.

Penkiasdešimt metų...

1

■» se.

J. Kaškaitis

Sukako 50 metų "Laisvei'’
Penkių dešimtų metų ju

biliejus'! Auksinis jubilie
jus! Iš paskutiniųjų Lie
tuvą pasiekusių “Laisvės” 
numerių (4 ir 5) matyt, 
kad prisirengimai prie did
žiosios sukakties jau gero
kai įpusėjo. Iš visur plau
kia pasveikinimai, aukos, 
linkėjimai.

MieĮpsios draugės, mielie
ji draugai, mintimis ir sie
la ir aš kartu su jumis! 
Kartu su jumis ir visa eilė 
“Laisvės” skaitytojų čio
nai, mūsų visų brangiojoj 
tėviškėj. O “Laisvė” — 
toks brangus iš toli pribu
vęs svečias! Kaip tiktai at
eina ryšuliukas, tkip ir ei
na jis iš rankų į rankas. 
Skaitom straipsnius, žinias, 
pranešimus, sekam vardus 
pavardes; kas kur dalyvavo 
mitinge, vakarienėj, kon
certe, suvažiavime, geguži
nėj. Kas ir kiek prisidėjo 
su aukomis.

Sekam aukotojų vardus, 
vajininkų vardus, kores
pondentų, rašytojų vardus. 
Ir dažnai pasikalbam, pasi
džiaugiam, kad taip gražiai 
ir energingai juda kruta 
mūsų mielieji pažangie
čiai tenai, toli už okeano!

Ir visų mūsų širdys pla
ka vienan taktan -Visi 
skaudžiai pergyvenam Ku
bos skriaudas, kur ją vėl ir 
vėl puldinėja imperialisti
niai vanagai plėšrūnai. Ap
maudą degam dėl Kongo 
žvėriškų žudynių, dėl Lao
so banditiškų antpuolių, 
dėl nepaliaujamų Alžyro 
skriaudų, dėl priespaudos 
atbundančių tautinių Afri
kos bei Azijos kampelių ...

Mūsų, pažangiečių kelias 
— tai nuolatinių kovų, pa
stangų ir darbų kelias, ~ 
pažangos ir kultūros ke
lias... Ir garbė jums, mie
lieji j draugai laisviečiai, 
kad taip pasišventėliškai, 
pasiaukojamai, solidariai 
žengiate plačiuoju pažan-

gos vieškeliu. Kad tebeaste 
ištikimi ir patvarūs, sąmo
ningi, klasiažinūs darbinin
kai, pažangos kovūnai...

Ilgą, spalvingą jūs perė- 
jot kelią, palikdami neišdil
domus antspaudus, kovų 
ir darbų pėdsakus. Ir, ži
note, aš dabar kaip tik ir 
seku šitą jūsų garbingą pa
žangos kelią per ištisą pus- 
šimtmetį, *per visą mūsų 
brangiosios “Laisvės” gy
vavimą, nuo pat jos kuk
lios pradžios 1911 mėtais,

4X<<;

U

■LL
v

$

j m

JQNAS KAŠKAITIS 
ilgametis “laisvės” bendradarbiu 

ir rėmėjas

kai, kėlių drąsių bernaičių 
pastangomis, “Laisvute” 
pirmą kartą išvydo pasaulį 
Sautbostone-

Vartau, žiūrinėju “Lais
vės” komplektus Partijos 
istorijos intitute Vilniuje. 
Archyvo kambariai prL 
krauti tokių senų, kruopš
čiai surankiotų komplektų. 
Didžiulės, sunkios kasmeti
nės knygos, kur paeiliui su
dėlioti, standžiai suraišioti 
laikraščio numeriai, suda
rydami tų metų “L.” kom
plektą. Komplektai daž
niausiai seni, parudavę, su- 
trešėję,— popierius trupa 
byra skiautelėmis. Atsar
giai turiu versti puslapius, 
ieškoti informacijų didžia
jai Lietuvos enciklopedijai, 
daryti kartoteką, pažymė-

darnas, kas ir kuo kada pri
sidėjo prie pažangaus judė
jimo, žodžiais 
aūkomis teikdami pagalbą 
darbininkiškai spaudai, pa
žangos organizacijai, savo 
tėvų šalįai, Tarybų Sąjun
gai, streikinnikams, polit. 
kaliniams —• ten pat Ame
rikoj ar Lietuvoj...

Kelių pradinių metų “L.” 
komplektai nucbųdoki, bet 
ir būdingi. Sakysim, 1911, 
1912 metais tik keli buvo 
kįek pramokyti ir gabūs 
draugai, kad ga etų reda- . . .. i I---  ,,

uvo J. B;

, Veiksmais,

d: 
guoti “įaisvę” ir “Kovą 
ai’
Smelstoijius, A. Montvidas, 
Kl. Jurgelionis, K. Vairas- 
Eačkausjkas, L. Prūseika... 
Ir susigaudyk tų kufį... 
Pat pirijnas ėmė redaguot 
nedidukę savaitinę: 
Vę” A. M< 1 -’ \L \ 
tukas buvo palšas, be socia
listinio nugarkaulio. Seka
mais 1912 nū “Ii.” redaga
vo L. Pfuseika, padarė lai
kraštį s 
tesnį.
Vincas Paukštys^ V, Tau
ras, R. Mizarą, A, Bimba, 
Dar paskiau ir įj, Barkus, 
D/ M. šolomskas. S. Sasna,

Varlinėdamas kelių pir
mųjų metų “Laisvės” kom-

ll

; “Lais-
ontvidas. Laikraš-

ruseika, padarė lai- 
jpalvingesnį ir rim- 
Paskiau pribuvo

kokieplektus, 
c pūs ir įžeidus būdavo ten 
draugai, LSS hąriąi,; kiek 
ten būdavo smarkių pole-ten būdavo sma 
mikų, ginčų, ergelių. V. 
Paukštys buvo ūbai taktiš
kas, patardavo 
karščiudt ir ten 
ginčą likviduot, 
į laikraštį.

Ėjo metai, brando, lavi
nos skaitytojai, 
vesnė ir pati 
ypač kąi ji persikėlė į Bru- 
Idiną ii

O tie baisieji 
pirmasis pasaųl 
nų siaūtėjimąs. 
kova pifieš fašistą Francis 
ką Fraųko, gelti 
rio Behito Muso I

taip nesi- 
pat vietoj 
nelandžiųt

darėsi gy
“Laisvė”

virto d enrąščiu, 
karai — 

inis teuto-
Įspanijos

onojo ceza- 
linio strain

sėjimai, Hitlerio grūmonės 
ir pagaliau antrasis ka
ras!... Kaip skausmingai 
mes visa tai pergyvenom!

Kaip nuoširdžiai visose 
liet, kolonijose darbavosi 
draugės moterys! su mezgi
niais, svederiais, piršti
nėm. Kiek prisilakstydavo, 
privargdavo vyrai, x raišio
dami sunkius pakus, kol iš 
mūsiškės Lietuvos gelbėji
mo komiteto įstaigos visa 
tai patekdavo į RWR (Ru
sijos karui gelbėti) centrą, 
o iš ten į laivą ir į Tar. Są
jungą, į Lietuvą.

Šitą audringą periodą 
sekdamas “L.” komplektuo
se aš ypač gyvai, pergyve
nau, per jaučiau. Ir visa 
tai turėjau kruopščiai at
žymėti kortelėse, kad enci
klopedijoj atsirastų vietos 
vertingiems pažangiečiams.

Na, brangūs draugai ir 
malonios draugės, ir jūs 
kai ką atsiminsite, skaity
dami šitą rašinėlį. Juk pa
tys visa tai pergyvenot, 
per jau te t, perkentėjot. Ir 
garbė ir šlovė jums už tai! 
Jūsų nuoširdžios pastan
gos, aukos, darbai daug; 
daug padėjo mūsų brangia
jai tėviškei iš karo griuvė
sių atsistatyti. Daug padė
jo visai Tarybų Sąjungos 
šeimai atsigauti bendroj 
tautų draugystėj.

Minėdami šitą didžiulį 
50 metų “L.” jubiliejų, 
mieli draugai, žinokite ir 
jauskite, kad jus gražiai 
įkainuoja, įvertina T. Lie
tuvos broliai, T. Sąjungos 
broliai ir viso pasaulio bro
liai.

Visi mes geidžiame tai
kos, nusiginklavimo, sam
būvio! Į Gana atombombų 
košmaro, termobranduoli
nio visuotinio naikinimo!

Pasaulines pažangos ke
liai plačiausieji — tai mū
sų bendra kelionė. Ir •eiki
me tą kelionę visi!

Lai gyvuoja “Laisvė”!
■ Ilgiausių metų “Laisvei” 

ir laisviečiams, pažangos 
nešėjams!

Ne visi-ems aišku, kokią di
delę galią ir įtekmę turi 
spauda-laikraštis ant žmo
gaus. Todėl daugeliui ten
ka papulti į tos spaudos 
įtekmę, kuri netik naudos 
jam neneša ir neduoda, ale 
dar blėdį jam amžinai tei
kia — nuodija jo protą per 
visą jo amžių. Ir kartais 
tokia protui nuodinga 
spauda, sykiu su panašia 
mokykla, iš žmogaus pada
ro aršesnį sutvėrimą, negu 
kad yra natūraliai plėšrū
nas žvėris.

Didžiausia yra nelaimė 
žmogui tame atvėjy, kad 
jis negi gali visada ir pasi
rinkti tą spaudą arba mo
kyklą,^ kas jam būt nau
dinga visam jo amžiui. 
Taip jau yra, turime pri
pažinti. Mat, neužgimsti 
lavintu protu, taipgi neuž
gimsti ir jau užaugęs. Čia 
tai jau kaip koks gyveni
mo laimikis. Jeigu pats ta
pai geros spaudos ir geros 
mokyklos mokiniu, arba vy
resnieji tave prie to prive
dė, tai laimingas. O jeigu 
tas viskas atsitiko prie
šingon pusėn, tai dažnai ir 
dingęs amžinai, jeigu kam 
nepasidavei tave iš tos ne- 
laiinės išgelbėti...

Mes, lietuviai, save gerai 
pažįstame ir žinome. Abel- 
nai paėmus, lietuviai yra, 
natūraliai, gero vėlinanti 
artimui ir bile kuriam žmo
gui, jeigu jo tik niekas ne
liečia užgauti fiziniai arba 
suktai. Jie taipgi natūra
liai gelbstanti artimui ir 
kitiems draugiškiems, žmo
nėms,, jeigu jiems tik pana
šiai atsimoka.

Bet protą nuodinanti 
spauda, sykiu su panašia 
mokykla, gali iš jo padary
ti biaurią pabaisą. Tapęs 
tokia pabaisa jis gali jau 
atlikti tokius biaurius dar
bus prieš savo tautą, kurių 
net patys lietuvių priešai 
negali atlikti. Juk tai me
keno daugiau, kaip nuo
dingos spaudos ir panašios 
mokyklos , pastangomis tūli 
lietuviai tapo . paversti į 
biauriausius niekšus ir iš
gamas, kurie galėjo žudyti 
netik kitus lietuvius, kurie 
jiems nieko nepadarė, ale 
ir savo artimuosius galėjo 
žudytu visokiais tauriau
siais būdais. Tą mes viską 
matėme antrame pasauli
niame kare ir po to karo, 
kai dalis lietuvių, virtę 
banditais, žudė ir naikino 
kitus savo brolius, seseris 
ir jų vaikus, taipgi lietu
vius. Žinome, jie savo tau
tos banditais virto per pa
stangas hitlerinių vokiečių, 
lietuvių tautos priešų, ku
rie lengvai pirm karo pa
pirkinėjo tuomet esančią 
lietuvišką spaudą, prade
dant krikdemais, tautinin
kais, ir baigiant ir pačiais 
pasivadinusiais socialistais.

Nedaug geresnių rezulta
tų protui nuodinga spauda 
parodė ir Amerikos lietu
viuose. Protui nuodingo
sios spaudos sekėjai — tū
li katalikai, tautininkai, ir 
vadinami socialdemokratai 
— irgi gal būt atlikę to
kias pabaisas, kaip ir jų 
remiami protiniai apnuo- 
dinti Lietuvos banditai, jei
gu jiems tik būt buvus pa
togesnė proga. Argi tie čia 
spaudos protiniai apnuo- 
dintį nepriėjo jau prie už
puldinėjimo sau nepatinka
mų žmonių ir daužymo sau 
nepatinkamos spaudos namų 
langų? Tik vienas žingsnis 
toliau ir Amerikoj esanti 
lietuviai fašistiniai bandi

tai jau žudytų tuos lietu
vius, kurie netaip mano, r 
kaip patys banditai. Jeigu į 
ne Amerikos miestų polici
jos pastangos išvengti žu
dynių, tai ne vienas lietu
vis būtų atgulęs ant gatvės 
nuo protiniai sugadintų 
hitleriškos lietuviškos spau
dos banditų smūgių...

Koks tai yra didelis skir
tumas tų žmonių, kurie 
papuolė po įtekme “Lais
vės” Amerikoje per pen
kiasdešimt metų. Tie lietu
viai, kurie sekė “Laisvę”, 
“Vilnį” ir jiems panašią 
spaudą Amerikoje, išlaikė 
tikrą ir pilną lietuvio pri
gimties charakterį. Jie pa
siliko gerą vėlinanti vi
siems lietuviams, kaip ir 
kitiems žmonėms, be rasės 
ir įsitikinimų skirtumo, bi
le tik anie respektuoja žo
džio laisvę ir skirtingą pa
žiūrą ekonominiame ir so
cialiame gyvenime. “Lais- 
vės” įtekmėj išgyvenęs per 
penkiasdešimt metų lietu
vis nėra ir nebus susitepęs 
nei fiziniai ir nei dvasiniai 
prieš kitaip mąstančius lie
tuvius arba kitus Ameriko
je.

Tai yra puikus “Laisvės” 
rekordas, tai yra be galo 
geras “Laisvės” nuopelnas 
per penkiasdešimts metų 
netik lietuviškai tautai, ale 
ir pavyzdys kitoms, kaip 
žmones reikia auklėt, idant 
netik saviems būti geru, 
ale būti geru, nuoširdžiu ir 
respektingu ir kitiems, be 
rasės ir įsitikinimų skirtu
mo. Tokiu apšvietus rekor
du yra kuo didžiuotis...

“Laisvės” įtekmės žmo
nės nėra niekam langų dau
žę, nei jokių kultūriškų pa
rengimų pikietavę ir blaš- 
kę-mėtę puvėsiais. Nėra 
jie nei vienų kultūrą skel- r , 
biančio žmogaus užpuolę ' 
neL fiziniai ką * sužeidę. 
“Laisvės” sekėjai nėra nie
ko užpuolę taip, kaip kata
likiškosios spaudos proti
niai apnuodintieji kad už
puolė Joną Perkūną ir mir
tinai jį sužeidė, kuris turė
jo pirm laiko mirti tik to
dėl, kad bandė skleisti lais
vą mintį, kuri nepatiko tos 
spaudos savininkams.

Ir tas viskas atsitiko la
bai paprastu būdu. Lietu
viai darbininkai susivieni
jo su išmintinga lietuviška 
inteligentija ir bendromis 
jėgomis sutvėrė ir leido 
“Laisvę” tik dėl to tikslo, 
kad šviesti lietuvius darbi
ninkus, idant jie taptų ne
tik sau geri, ale ir kitiems 
— sugyventų broliškai su 
visomis tautomis.

“Laisvės” įtekmės žmo
gus dabar gali labai did- * 
žiuotis, kad jis buvo jos 
skaitytoju ir jos filosofijos^- 
sekėju net per penkiasde
šimts metų,

A. Gilman

Balsas iš Druskininku
Nuoširdžiausi sveikinimai 

“Laisvei” auksinio jubiliejaus 
proga!

“Laisves” skaitytojai
Aldona ir Vitalis

Vosyliai . . .
Druskininkai

1961 sausio 28 d.

Washingtonas. — F. B. 
Ellis, Civil defense direkto
rius, sako, kad jis reika
laus dubeltavai tiek pini
gų, kaip iki dabar buvo 
skiriama/ Sako, kad jam 
“reikia $104,b00,000”. Kaip 
žinia, šis departamentas 
žmonėms nervus gadina 
“karo užpuolimų” prakti- ‘ 
komis.
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J. JURGINIS l' :

I Mano pažintis su "Laisve"
į ir jos skaitytojais

1939 m. gegužės mėnesio 
pirmomis dienomis švedų 
laivu aš atplaukiau į Niu
jorką. Laivui artėjant uos
te prie prieplaukos, man 
vis neramiau darėsi. Didė
jo baimė, ar neprapulsiu aš 
šitame garsiame, bet man 
nepažįstamame mieste. Jei
gu aš būčiau turėjęs dole
rių maišą, be abejo, būčiau 
buvęs drąsus. Bet mano 
piniginė buvo daugiau i ne
gu liesa, o uždarbis, kurį 
aš gaudavau kaip kores
pondentas, mažiau negu" 
kuklus. Naudotis viešbu
čiais, restoranais ir kitais 
keliauninkų patogumais aš 
negalėjau. Tiesa, Detroite 
aš turėjau artintų, giminių, 
bet jų išlaikytiniu pasida
ryti nesiruošiau. Jie net 
nežinojo, kad aš atvyksiu ir 
todėl negalėjau tikėtis, kad 
jie atvažiuos manęs pasi
tikti.

vą, džiaugėsi kiekvienu lie
tuvių tautos kultūriniu lai
mėjimu. Jie netapatino pa
žangiųjų žmonių ir liaudies 
nuopelnų su fašistinės val
džios pasigyrimais. Jie ži
nojo Lietuvą esant dvejo
pą, oficialiąją, atstovauja
mą valdžios, 'ir tikrąją — 
darbo žmonių ir pažangio
sios inteligentijos Lietuvą.

I

Su tokiais įspūdžiais aš 
išvykau iš Amerikos 1939 
m. paskutinėmis gruodžio 
dienomis. Kalėdas atšven- 
čiau laive. Tuomet jau vyko 
antrasis pasaulinis karas. 
Dėl karo ir vėliau Lietuvą 
ištikusios hitlerinės okupa
cijos mano ryšiai su “Lais
ve” ir jos skaitytojais nu
trūko.

Dėl ^Keleivio” santykių 
su Z. Angariečiu

Tolimam, bet karštai 
mylimam broliui

Prieplaukos krantinėje 
buvo susirinkęs pulkas 
žmonių laivo ir keleivių pa
sitikti. Keleiviai., išlipę 
ant kranto, mojavo skrybet 
lėmis, kepurėmis ir skepe
taitėmis. Žvalgiausi į kran
tą ir aš, net nežinodamas 
ko ieškoti. Ir koks džiaugs
mas mane apėmė, kada aš 
pamačiau prie krantinės, 
turėklų prisispaudusi vyrą, 

' laikantį rankoje laikraštį 
su užrašu “Laisvė”. “Lais
vėje” aš bendradarbiavau, 
pasirašydamas Eugenijaus 
Rėzos, O. Brajos ir kitais 
slapyvardžiais ir apie savo 
atvykimą Amerikon buvau 
prąnešęs jos redaktoriams. 
Tapiau nė su vienu iš jų 
nebuvau pažįstamas. Vyras

i “Laisve” mane pamatė, 
* nes aš buvau vienintelis iš 

visų keleivių, kuris į kran
tą pasiunčiau Europos ko
votojų prieš fašizmą svei
kinimą, ties petim pakėliau 
sugniaužtą dešinę ranką. 
Jis ėmė laikraščiu mojuoti, 
o aš suspaudžiau abi ran
kas ir parodžiau, kad svei
kinu. r

Išlipęs iš laivo susipaži
nau su R. Mizara ir Pi Bu- 
kniu. Jie manęs laukė ir 
nuvežė į “Laisvės” redak
ciją, buvusią tuoinet Lori
mer ir kitos gatvės kampe, 
kurios pavadinimo nebeat
simenu. Lorimer vardą at
simenu dar ir šiandien, nes 
šios gatvės adresu siųsda
vau iš Lietuvos “Laisvei” 
savo korespondenciją ir 
straipsnius, pasirašytus 
slapyvardžiais. Oficialusis 
redakcijos adresas buvo ki- 
wks. Fašistinė cenzūra jį 
žinojo ir juo siunčiamus 
laiškus pašte konfiskuoda
vo* ir nakindavo. Lorimer 

•vardas man padėjo apgauti 
cenzorius.

; j Amerikoje aš tuomet iš
buvau beveik 8 mėnesius. 
Stisipažinau ne tik su A. 
Bimba, D. Šolomsku, S. Sa
snauskienė, V. Tauru ir ki
tais redakcijos darbuoto
jais, ne tilt su Dr. A. Petri- 
ka, J. Gasiūnu, K. Petri- 
kiene ir kitais to laikraščio 
bendradarbiais, bet ir su 
kdilais šimtais skaitytojų. 
Dalyvavau “Laisvės” pik
nikuose ir kituose parengi
muose. Pas daugelį svečia
vausi namuose. Žmonės, su 
kuriais aš tuomet susipaži
nau ir tarp kurių gyvenau, 
stebino mane tauria tėvy
nės meile. Jie nekentė fa- 
^stinės diktatūros, prieš ją 

Zkovojo, rėmė Lietuvoje ka
linamus revoliucionierius ir 
.visa širdimi mylėjo Lietu

Su laisviečiais susitikau 
tik 1959 ir 1960 metais, ka
da jų nemažas būrys atvy

ko į Lietuvą aplankyti savo 
gimtinės. Norėdamas nors 
maža dalelyte atsidėkoti už 
tą svetingumą, kurį aš pa
tyriau būdamas Amerikoje, 
dvi vasaras savo atostogų 
metu keliavau su jais po 
Lietuvą. Rodžiau, aiškinau 
kaip gidas ir kalbėjausi 
kaip eilinis pilietis.

Ne viskas jiems patiko 
Tarybų Lietuvoje, kaip ir 
mums, nuolatiniams jos gy
ventojams, ne viskas patin
ka. Dar yra nemaža trū
kumų, kuriuos reikia paša
linti, kad gyvenimas būtų 
geresnes ir gražesnis. Ta
čiau jie 4rau£e su mumis 
sugebėjo tai, ką matė, pa
lyginti su tautos jėgomis 
statomu grožiu naujovišku 
namu. Kada vyksta staty
ba, kad ir kaip. rūpestingi 
būtų statytojai, visada sta
tybos aikštelėje atsiranda 
skiedrų, lentgalių, duobių 
ir šiukšlių. Jie sugebėjo 
pakelti galvas aukštyn ir 
pamatyti patį pastatą. Jie 
drauge su mumis trokšta 
ir stengiasi, kad statybos 
aikštelė eitų vis švaryn ir 
švaryn ir kad nereikalingi 
dalykai iš ten visai išnyktų. 
Jie buvo ir yra tėvynės pa
triotai.

Betgi Amerikoje yra di- 
pukiški “patriotai”, kurie 
daužo langus ir terlioja sie
nas tiems, kurie- vyksta 
Lietuvos aplankyti ir par
grįžę jos nešmeižia. Aš ne
siimu spręsti, kiek tų dipu
kų rankos švarios nuo nu
žudytų žmonių kraujo, bet 
gerai žinau, kad į Ameriką 
su nusikaltėliais pateko ir 
dorų žmonių, kuriuos aš 
pats pažinau ir galiu būti 
liudininku. * Daug išvyko 
vaikų, kurie dabar jau su
augo. Nemaža gimė Ame
rikoje, kurie dabar jaunuo
liai. Dipukų vadai nori vi
są šitą naujosios emigraci
jos jaunimą maitinti dipu- 
kiškuoju “patriotizmu”, pa
remtu n e a p y k a nta. Jie 
džiaugiasi, matydami šian
dien Lietuvą skarrftalėtą, 
purviną, lūšnuose pasken

dusią, be nacionalinės kal
bos ir kultūros ir niršta, 
kad ji tokia nėra. Jie sa
ko, jog Lietuvoje lietuvių 
tautos nebėra ir nori jau
nuolius įtikinti, jog tauta, 
tai jie. Tarybinės santvar
kos jie gali nekęsti, galbūt, 
jie prieš ją nusikalto arba 
nuo jos nukentėjo. Tai jų 
reikalas. Gali jie pagaliau 
ir iš savo dipukiško “pa
triotizmo” gyventi, kada 
jis neblogai apmokamas. 
Su jais ginčytis arba jiems 
ką nors įrodinėti yra bergž
džias darbas. Neapykanta 
jiems seniai aptemdė akis, 
ir jie nebepraregės.

Gaila tų, kurie prieš ta
rybų santvarką nenusikalto 
arba nuo jos nenukentėjo, 
kurie Lietuvą paliko vai
kais būdami arba emigraci
joje gimė. Neapykantos 
Lietuvai propaganda atima 
iš jų tėvynę ir stumia juos 
į ištautėjimą. Negalima 
juk mylėti tautos, kurios, 
anot dipukų vadų propa
gandos, nebėra arba kuri 
tiek niekinga ar nekūrybin- 
ga, kad ji meilės neverta.

“Laisvė” ir jos skaityto
jai džiaugiasi kiekvienu 
Tarybų Lietuvos laimėjimu 
4r giliai pergyvena dėl pa
tirtų nesėkmių. Jiems lie
tuvių tauta gyvena Lietu
voje. Jie eina kartu su mu
mis. Aš didžiuojuos tuo, 
kad esu su jais pažįstamas 
ir nuoširdžiai visus sveiki
nu su garbinga sukaktimi.

Vilnius
1961 m. vasario 28 d.

"Laisvės” redakcijai
Draugui R. Mizarai

Karštai sveikinu nenuilsta
mą kovotoją už liaudies lais
vę — seniausiąjį lietuvių dar
bo žmonių laikraštį Ameriko
je.

Širdingai linkiu ištvermės ir 
pasisekimo tolimesnėje veik
ioje Redakcijos Darbuoto
jams.

A. Gudaitis-Guzevičius

Vilnius,
1961 m. kovo men.

Kostas Stiklius 
sveikina "Laisvę”

Aš, 80 metų jaunas senis, 
sveikinu laikraštį “Laisvę”, 
sulaukusį 50 metų auksinio 
jubiliejaus. Sveikinu ir linkiu 
“Laisvei” kuo ilgiausiai ir 
laimingiausiai gyvuoti, šviesti 
brolius ir seseris lietuvius, 
laužti amžių amžiais jiems už
dėtus protui ir kūnui surūdi
jusius geležies pančius.

Aš atsimenu pirmuosius 
“Laisvės” numerius, kurie pro
tarpiais, pro caro sargų akis 
prasprūkdavo į Lietuvą. C 
“Laisvė” nepatiko ne tik care 
satrapoms, bet ir smetonlai- 
žiams.

Kartą man su reikalu užė
jus į Kauno pašto kontorą, 
mačiau pilną 'doklą konfiskuo- 
tų iš užsienio laikraščių, tarp 
kuriui mačiau ir “Laisvės” nu
meną. “Ak jūs politiniai ban
diniai, kada gi jums ateis ga
las” ! pagalvojau. Na, i: 
atėjo — visus kaip dulkes vė
jas išnešiojo. Tik šlykštaus 
prisiminimo šešėlis beliko, i? 
jie, kaip ir tie dipukai, nie
kad nebegrįš!

Dabar laisvai į Lietuvą ei
na “Laisvė”, “Vilnis” ir kiti 
pažangūs laikraščiai. Tik rei
kia, kad broliai ir seserys 
amerikiečiai, vietoj beverčių 
“patentuotų vaistų” bei men
kos vei-tės skurlių, daugiau sa
viškiams į Lietuvą užprenu
meruotų iš Amerikos lietuviš
ku laikraščių — “Laisvę” ir 
“Viliiį”!

Kostas Stiklius

1961; L 27 ■ . ,
Krekenava

1919 metų pavasarį ame
rikiečius pasiekė žinia, kad 
Lietuvoje mirę įžymusis 
bolševikas ir vięnas iš Lie
tuvos Komunistų partijos 
organizatorių Zigmas An- 
garietis (Aleksa). Klerika
lų spauda paskelbė, kad 
būk jis pats nusižudęs. 
Lietuvių Socialistų Sąjun
gos laikraštis “Mūsų tiesa” 
gi tvirtino, kad jį nužudė 
lenkų legionieriai. Girdi,
“pastarieji apsupę namą,

kur buvo darbininkų tary
ba ir pareikalavo, kad ji 
pasiduotų. Nepasiduodant 

lenkų buržuazijos 
ėmė šaudyti, ir

gi, tie
įrankiai
nušovė d. Zigmą kartu su 
kitais penkiais darbininkų 
atstovais”' (“Mūsų tiesa”, 
Nr. 4, 1919 m. bal. 10).

Betgi pasirodė, kad tai 
buvo netiesa, kad Z. Anga7 
rietis nebuvo nė pats nusi-

buvo ne ‘Keleivio’ pinigai; 
jis manydavo, kad tai už
mokestis už raštus.

“Be- to, reikia priminti, 
jog kuomet Aleksa bendra
darbiavo ‘Keleiviui’, tai 
dar nebuvo apsireiškęs toks 
didelis skirtumas tarp so- 
ciališdavikų ir tarptauti
nių socialistų. Nuo pat ka
ro pradžios d. Aleksa stojo 
už tarptautinius socialis
tus.

“Bet kaip ten nebuvę, jis 
pertraukė ryšius su ‘Kelei
viu’ už kiek laiko po karo 
prasidėjimo. ‘Laisvė” tatai 
prirodo, duodama ištrauką 
iš Aleksos laiško, tilpusio 
1916 m. ‘Kovos’ num. 49, 
kur jis sako: ‘tai principi
nis biznierių laikraštis'. O 
d. Pakaušis ‘Laisvėje’ pri
mena, kad 1915 m. Lietu
vių Social-demokratų, 
tijos Užsienio Biurui

ZIGMAS ANGAR1ETIS-ADKKSA 
buvęs “Laisvės" bendradarbis

Par-
per-

Žurnalistui, rašytojui, vi
są gyvenimą glaudžiai su
sijusiam su spauda, laikraš
tis tampa tarsi gyva būty
bė. Į jį žiūri kaip į žmogų, 
stebi jo veido bruožus, klau
saisi balso, giliniesi į min
tis. ir iš viso to stengiesi 
įspėti, koks jis yra: doras 
ar suktas, teisingas ar me
lagis, protingas ar kvailas, 
turįs savo kilnius idealus, 
ar tesiekiąs tik savanaudiš
kų tikslų, tarnaująs kažkie
no bizniui ir politinėms ma
chinacijoms.

Mes Tarybų Lietuvoje 
atidžiai sekame išeivijos 
spaudos veidą anapus At
lanto. Ir šiandien, jūsų 
jubiliejaus dieną, mums 
itin džiugu pasakyti, kad 
pusę šimtmečio gyvuojąs 
“Laisvės” laikraštis savo 
doru ir tauriu veidu visa
da žavėjo Lietuvos darbo 
žmones. Šiame veide mes 
matėme įbrėžtus kilniau
sius liaudies žmogaus., pa
prasto darbininko bruožus, 
balse girdime darbo klasės 
siekimą gyventi laisvai, ne
pasiduoti išnaudoto j a m s , 
nesu sitaikyti su socialė- 
mis skriaudomis ir neteisy
bėmis. “Laisvės” veidas— 
tolimo, bet karštai mylimo, 
ypatingai brangaus brolio 
veidas. Tai ištikimas bro
lis, nepamiršęs gimtųjų na
mų, neišsižadėjęs motinos 
dėl biznio ir blizgučių. Ir 
todėl mes šiandien su gi
liausia meile ir dėkingumu, 
su gražiausiais sveikini
mais ir linkėjimais spau
džiame kietą, pūslėtą darbi
ninkišką mūsų brolio ran-

“Laisvės” laikraščio pen- 
‘ proga nonei lenku legionierių sikėlusiam 1915 m. Škoti- i na^ve.s ai u rr..k x _ „„v- aki... kiasdešimtmecionužudytas. Kąip ten nebū- jon, d. Aleksa rašė apie. f „o i ^W-!risi is širdies pasveikintitų, rypium su tuo tos pa- Keleivi. Keleivio pmnci- bendradarbius ir

čios f'Mūsu tiesos” 5-me pų subanlcrutinimo tiesiai V1®us 1° oenaradar biusv .i, ■ -i ! veteranus, kuriu, atkaklusnumeryje skaitome redak- neg limo, pakęst• ir pasiaukcjantfs darbas iš
cijos strmpsnfV Kete- Ir y sik as lakiastis 1 J ikiausias at.
vis” ir drgl Z. Aleksa”. 
Šiandien straipsnelis įdo
mus tuomi, kad iš jo suži
nome, kaip tais laikais 
menševikų “Kaleivis” ban
dė sayintis tą žymų vadą. 
Pasiskaitykimį: .

“Atėjus žiniai apie drg. 
Z. Alęksos nužudymą, ‘Lai-

drįsta reklamuotis d. Alek
sos ‘draugiškumu’, jam pa- 
pasi tikėjimu”.

Beje, “Mūsų tiesa” (Nr. 
4) paduoda ištrauką iš Z. 
Angariečio laiško, 1912 m. 
rašyto į Minersville, Pa., J. 
M. Jasulevičiui, kuriame 
randame biografinių infor-sve’ primina ‘Keleiviui’, ldm!alIle uiogianmų mu,.- 

kad j s turėtų1 perduoti Są- ^eijų apie jį. Angarietis
rašo:

“Kas link manęs tai aš 
gimiau Vilk. pav. Alvito ar 

VT Daukšių gminos (jei tokia 
kas pis Amerikos lietuvius. I Va>’ aTuSau Kalva?J0S Pa~ 

tai išvadino vl(; Te> Janav°s_ gminoje.

jungai pas jį esamus Alek
sos rąštus, kadangi Sąjun
ga tai buvo j'am artimiau
sias dvasios žvilgsniu d J J A . 1 1 ? _ X

‘Keleivis’ už 
‘Laisvę’ ‘chamais’, ir išsi- 
gyrė, kad jis buvęs vienatį-į 
nis Ahierikos lietuvių laik-1 
raštis, kuriuo d. Aleksa pa
sitikėdavo. Tąj savo pasaky
mą ' 
ti tuomi, 
prieš I karą 
jam ęavo rąstų. ‘Keleivio’ 
leidėjai gi jam savo laik
raščio nesiuntinėdavo, ne
norėdami parodyti .to laik
raščio 
rių jis būtų dar gal pir
miau nuo jo nusikreipęs. 
Kad Aleksa, ‘Keleivio’ ne
matydamas, ; 
tai tam buvo 
svarbi priežastis 
leidėjas Gegu 
būdu įsipiršo 
ku siuntimui 
gų iš Revolir 
kinių Šelpimo 
sirašinėdavo su Aleksa, pa- 

as kokia ten jo 
gimine, dead nukreipus ša
lin kalėjimo 
domę.

“Kapsukui 
rikon, Z. Ale 
nęs rašė, jog 
neduodavęs suprasti, jog jo 
persiunčiami pinigai tai

eleivis’ bando parem- 
kad Z. Aleksa 

siuntinėdavo

'dorybių’, dėlei ku

am rašydavo, 
štai kokia 

'Keleivio’ 
zis kokiu ten 
būti tarpinin- 
Aleksai pini- 
cijos ir Kan- 
Fbndo, ir su-

si rašy d.

vyriausybės

atvykus Ame- 
ksa pasipikti- 
‘Keleivis’ jam

“Į mokslus ėjau Mariam- 
polės gimnazijoj ir Varšu- 

| vos veterinorių institute. 
Ant trečio kurso likau su
imtas (1904 m.) už demon
straciją, ir teismui atiduo
tas už ginkluotą pasiprie
šinimą (nors to ir nebuvo). 
Teismas b u y o 1906 m. 
gruodžio mėn. Gavau 9 mė
nesius (vieton 18,—1905 
m. pusę numušė).

“Antrą kartą buvau su
imtas 1906 m. geg. 1 d. (tą 
pat dieną paleido). Dar 
kartą įkliuvau, ir dabar 
kalėjime jau nuo 10 birže
lio 1909 metų. Tupėjimas 
baigsis 15 d. gegužės 1915 
m.; jei neišlaikysiu kator
gos, tai permainys ant ka
lėjimo, ir pridės dar du 
metus. Tokiu būdu turė
čiau išeiti 1917 m., jei ne
permatomos aplinkybės...

“Bet išeisiu ne ant lais
vės, tik į Sibirą ant išsiun
timo.

“Prie socializmo pradėjau 
linkti apie 1898-1899 m., 
be pašalinės įtekmės, vien 
savo protavimu. Socialistu 
likau 1901 m., iki to laiko 
jokio socialistiško rašto ne

draugai, tolesnių laimėji
mų, didelių kūiybinių pa
siekimų, ilgų gyvenimo me
tų, geros sveikatos ir as
meninės laimės.

Mes giliai tikime, kad 
įžengusi į savo amžiaus, 
antrąjį penkiasdešimtmetį, 
“Laisvė” su dar didesne 
energija kovos už savo kil
niuosius idealus, už papras
to darbo žmogaus laimę ir 
žmogiškąsias teises, už pa
žangą ir šviesą, už laisvę ir 
taiką visame pasaulyje. 
Mes tvirtai žinome, kad ju
biliatas ir toliau bus karš
čiausias ir ištikimiausias 
Tarybų Lietuvos bičiulis, - 
pasakos A m e r i k os lietu
viams tiesą apie jų gimtąjį 
kraštą, demaskuos naciona
listų ir perbėgėlių šmeižtus 
bei prasimanymus, 
prieš tuos “trispalve” 
dangstančius šaltojo karo 
trubadūrus, kurie be 
nės ir be garbės, kaip 
ki šunyčiai urzgia ir spy
gauja, sapnuodami atominį 
Lietuvos “išvadavimą.” 
“Laisvės” balsas, jos teisin
gas ir kovingas žodis tepa
siekia visus, doruosius mū
sų tautiečius anapus Atlan
to.

Mums, tėvynėje gyvenan
tiems spaudos ir literatūros 
darbuotojams, nėra mieles
nės pareigos ir didesnio 
džiaugsmo, kaip bent kokia 
dalele prisidėti prie kilnaus 
ir reikalingo Jūsų darbo.

Ilgai gyvuok, nuolat tvir- 
tėk ir plisk kuo plačiausiai, 
mūsų tolimasis, mūsų bran
gusis, mylimasis broli. Ta
vo dorą ir taurų veidą Lie
tuvos darbo žmonės amži
nai saugos savo širdyse.

A tranas Jonynas 
Vilnius, 1961 m. kovas

kovos 
besi-

sąži-
men-

tikrųjų yra puikiausias at
sidavimo darbo liaudžiai 
pavyzdys. Tarybų Lietuvos 
žurnalistai ir literatai vi
sada žavėjosi ir žavisi jūsų 
n e s a v a n audišku, tauriu 
žurnalistiniu darbu, kurį 
nedvejojant galima pava
dinti darbo didvyriškumu. 
Linkime jums, brangūs

mačiau, išskyrus Markso 
ir Engelso. Tenai radau 
savo pasauliožvalgai pama
tus. Ateizmu pradėjau už
sikrėsti apie 1895-1896 m. 
Prie Lietuvos 
kratų Partijos 
1906 m.

“Kriticizmas

SVEIKINU!
Nepaprasta mūsų mylimo 

šviesos skleidėjo laikraščio 
“Laisvės” 50 metų sukaktis.

Sveikinu Amerikos lietuvių 
pažangiuosius veikėjus, spau
dos rėmėjus, skaitytojus, vi
sus laisviečius ir'linkiu daug 
sėkmės ir sveikatos jūsų dar
be. Tegyvuoja “Laisvė” ir 
teskelbia šūkį už laisvę ir tai
ką visame pasaulyje.

1922 m. dar būdamas Lie
tuvoj gaudavau 
pažangiuosius
“Laisvę” ir “Vilnį”. Tada 
mą sykį ir susipažinau su 
ra darbo žmonių spauda.

Argentinoje išgyvenau
ir tenai amerikiečiai 

padėdavo ne tik kny- 
laikraščiais bei patari- 
bet ir organizatoriais.

Laisvės” redakto-

amerikiečių
1 a i k r a ščius 

pir
tį k-

Z

Socialdemo- 
prisidėjau 35

pas mane 
pradėjo atsirasti apie 20 
metų atgal, dabar turiu 30 
metų. Prie nacionalizmo 
niekados nebuvau linkęs, j 
išskyrus trumpų valandų 
besitęsiančių 2-3 dienas.

“Gimnazijoj mažai drau
gavau su lietuviais... Būda
mas 4-5 klasėje lietuvių 
draugų turėjau vien kandi
datus į kunigus; aš tokių 
elementų nekenčiu. Dau
giausia draugavau su žy
dais, vokiečiais ir rusais. 
Tarp pastarųjų kelis patė- 
mijau palinkusius prie so
cializmo.

“Tai maž' daug tekias 
galiu jums suteikti žinias 
apie save. Nelabai įdomios.

“Dar ' pamiršau, mano 
tėvas—turtingas ūkininkas 
(turi 500 margų žemės) ir 
gmino teisėjas. Mano san
tykiai su namiškiais nela
bai koki; priežasčių neaiš
kinsiu, — jos ir taip aiš
kios”.

Salietis

metus
mums 
gomis, 
mais,
Nuolatinis 
rius rašytojas R. Mizara dau
giau kaip metus laiko gyveno 
Argentinoje, ten redagavo 
Argentinos lietuvių darbinin
kų laikraštį “Rytojų” ir mo
kė mus organizacinės Veiklos.

Dabar aš gyvendamas tary
binėje Tėvynėje — laisvoje. 
Lietuvoje iš visos širdies lin
kiu “Laisvei” kuo geriaūsio 
pasisekimo ir ilgiausių metų.

Jonas Staškauskas
Kaunas, 1961 m, vasaris

VIENAS DOLERIS JAU 
VERTAS $40,000

Pinigai, kurių jau niekas 
neturi, tai gauna didelę 
vertę. Štai New Yorko ko
mercinė spauda skelbia, 
kad už sidkbrinį 1804 metų 
dolerį dabar skiriama $10,- 
000, o už dolerį išleistą 
1849 metais, kuris buvo su 
dvigalviu aru, tai skiriama 
net $40,000.

ILoji dalis, 11 puslp. Balandžio (April) 7, 1961



"Laisvė" buvo mums 
i didelė pagalbaL**

Pirmu kaitų “Laisvė“ į ma-įgrupės sekretorius, buvo vie
nas nepavaduojamų draugų. 
Būdamas koncentracijos sto- 

Internacionalių vykioje savo straipsniuose ašt
riai kritikuodavo Smet o n o s 
diktatūrą ir jo pakalikus, taip 
gi rašydavo apie kaltininkus, 
k u r i o paskandino Ispanijos 

liaudžiai kovoti prieš fašizmą.' liaudį kraujuosi'. Daug jo 
Bibliotekoje radome ir lietu-; laiškų ir straipsnių yra gavęs 
viškos spaudos: Tarybų Są-i 
jungoje leidžiamą žurnalą ' 
“Priekalas,” 1 a i k r a š t u k ą i 
“Raudonasis artojas,“ ir Ame
rikoj leidžiamus dienraščius 
“Laisvę“ ir “Vilnį.“

Nuo tų metų pasidariau ar- ■ 
timąs draugas su “Laisve.“ ’ 
Lietuvoj gyvendamas tik bu- į 
vau girdėjęs, kad Amerikoj ! 
progresyviai leidžia du dide-i 
liūs laikraščius, “Laisvę“ ir 
‘Vilnį,“ bet mes, Lie t u v o s 
liaudis, negalėjome jų gauti, | 
smetoninis diktatoriškas rėži-1 
mas bijojo tuos laikraščius įsi-j 
leisti, kad liaudis nesužinotų, I 
jog -Amęrikos kontinente gy- j 
vena tūkstančiai lietuvių, ku
rie kelia galingą balsą už 
laisvą Tarybų Lietuftą.

Kada 1939 metais pasitran
kėm iš Ispanijos į Francūz i.ją, 
buvome uždaryti į koncentra
cijos stovyklas už spygliuotų 
vielų, čia vėl susidūrėme su 
didele problema dėl gavimo 
laisvos darbo žmonių spaudos, j 
nes ir Francūzijos žandarme- ' 
rija elgėsi taip pat, kaip Sme-1 
tonos žvalgyba. Bet kaip ; 
Smetonos žvalgyba negalėjo 
sulaikyti liaudies veikimo 
prieš jo žiaurią diktatūrą,! 
taip ir mūsų veikimo negalė- ! 
Jo sulaikyti francūzai. Kad ir 
buvome uždaryti už spygliuo
tų vielų, radome būdą susi
siekti su laisvuoju pasauliu.

Stovyklose pravesti politinį 
ir kultūrinį darbą buvo ne
lengva. Lietuvių grupėje buvo į 
Kazys Preikšas. Jis mums la- ' jj 
bai daug pagelbėjo organ i-' 
žuolis ir pravesti politinį vei- ' padėką tau, “L; 
kimfe, nes jo ilgų metų patyri- | >sjems A m e r i k 
mai Smetonos kalėjimuose su- viams lietuviams 
teikė mūsų lietuvių grupei la
bai didelę moralinę pagalbą; 
jis ipuvo didelės energijos 
draugas.

Šiandieną K. Preikšas eina i 
Tarybų Lietuvos užsienio rei
kalų ministro pareigas.

Andrius x Bu lota, lietuvių

no rankas pateko 1937-uju 
metų pradžioje, kada atvyko
me Ispanijon, 
Brigadų bazėn Albacete.

lioteka savanoriams, atvyks
tantiems į pagalbą Ispanijos

Kilniausia -skelbti idėją už taiką
Amerikos lietuvių laik

raštis “Laisvė” per pen- 
kiasdešimt yctų nuvei
kė didelį kultūros d arba 
mūsų, išeivių tarpe. Dar 
anais fašizmo siautėjimo 
laikais “Laisvė” patekda
vo ir į mūsų šalį “zuikiu.” 
Ji pasakojo (tiesa, tik pa
šnibždom), kaip gyvena ir 
kovoja užjūrio broliai lietu
viai. “Laisvė” taip pat ne
maža vietos skirdavo savo 
puslapiuose, aprašinėjama, 
kaip kovoja Lietuvos darbo 
žmonės prieš kruvinąjį fa
šizmą.
prisidėjo 
sunkios, 
kovos.

“Laisvė” gerokai 
prie mūsų ilgos, 
bet pergalingos

prieš trisdešimtLygiai 
trejus metus mane kaip 
komjaunuolį fašistinis ka
riuomenės teismas nuteisė 
šešiems metams sunkiųjų 
darbų kalėjimo. Kauno ir 
Šiaulių kalėjimuose susiti
kau su daugybe nuteistų 
inteligentų, valst iečių ir 
darbininkų. Vieniems čia 

Atsimenate? Po to, kai 1980 metais tautininkai su socialistais suskaldė SLA seimą Cikadoje, išmestieji delegatai pasisakė už kūrimą Lietuvių Darbininkų Susivienijimo. Nuotraukoje matome policijos 
išmestus delegatus ir svečius, dalyvavusluos sesijoje.

į tuo laiku buvęs LLD sekreto- 
į rius, dabartinis “Laisves” re
daktorius drg. D. šolomskas.

Daug- tu drg. Bulotos laišku 
‘ ir straipsniu būdavo 
: dinama 

perspaus-
Laisvč i e.

Andrius Bulota

“Laisvė“ yra liaudies laikraš
tis, tai “Laisvės” redaktoriai 
Rojus Mizara, Antanas Bimba 
ir visas “Laisvės“ štabas, su 
plačiosiomis Amerikos progre
syvių lietuvių masėmis, su di
džiausiu nuoširdumu 
did vy riš k ą 1 s pa n i j os
kuri pirmoji su ginklu ranko
je pasipriešino prieš žiaurųjį 
fašizmą.

Mes, lietuviai, kurie buvo
me savanoriais nuvykę į 
galbą Ispanijos liaudžiai 
paskiau, būnant Francūz 
koncentracijos stovyklose,
bai daug p a j u t o m e jūsų, 
Amerikos lietuvių, suteiktą 
moralinę pagalbą.

50-1.1 jų metų “Laisvės” jubi- 
. liejaus proga noriu išreikšti 
i didžiausią ir nuoširdžiausią 

, “Laisve,” ir vi

rėmė

pa
ir 

jos

J ūsutą 
nuoširdžią pagalbą.

Lietuvių Ispanijos 
laisvanorių kovoto.)ų 
vardu (tuo metu buvęs 
lietuvių grupės 
pirmininkas)

P. Sausis

durys užsitrenkdavo dešini- poetas Vytautas Montvila 
čiai, penkiolikai, dvidešim- ir kiti. Nacionalistai, hitle- 
čiai metų, o dar kitiems vi- rinių okupantų samdiniai 
sam gyvenimui. Aš kalėjau 
kartu su Domu Kučinsku, 
kuris buvo nuteistas mir
ties bausme. Šis ištikimas 
revoliucionierius, komunis
tas nemaldavo pasigailėji
mo, o didvyriškai laukė 
mirties minutės. Dėka dar
bininkų demonstracijų, rei
kalavimų mirties sprendi
mas buvo pakeistas sunkių
jų darbų kalėjimu iki gy
vos galvos. Aš neabejoju, 
kad ir “Laisvė” prie šios 
kilnios akcijos nebūtų ne- 
prisidėjusi.

Daugelio draugų, kurie 
kalėjo kartu su mani m , 
šiandieną nebėra gyvųjų 
tarpe. Vieni jų iškan
kinti kalėjimo nesulaukę 
naujosios santvarkos ryto 
mirė prieš laiką, kiti buvo 
nužudyti hitlerinės okupa
cijos metu. Taip žuvo nuo
širdūs mano draugai kartu 
kalėję Liudas Adomauskas,

Atvyko jis į Philadelphią, 
Pa., 1913 metais

1913 metų balandžio pa
baigoje nelauktai, netikėtai 
atsilankė vyras į “Kovos” 
redakciją, buvusią 1815 E. 
Moyamensing Avė. Viduti
nio ūgio, gerokai pražilęs, 
kirptais, ūsiukais, europišku 
švarku apsivilkęs. Admi
nistratorius A. Žymontas 
tuojau p a j u t o , kad koks 
“grinorius” atsilankė. Jis 
pabūgo, kad tik nepaprašy
tų kokios prieglaudos.

Mat, tais laikais neretai 
pas i taikydavo, kad atvyksta

Sibiro pabėgusių, ir tūli jų 
griežtai pareikalaudavo 
bent koki o s prieglaudos, 
kol ką kur susiras. Tokiais 
yra buvę J. Kulikauskas, 
Jasaitis, J. Krasauskas ir 
Simonas Janulis (Ūsonis). 
Pabėgę iš Sibiro, atvyko į 
“patikimą’’ lietuvių socia
listu centra.

“Kovos” išleistuvė nebuvo 
jokia pagalbos įstaiga ar 
prieglauda. Bet pasitaikius 
tolimam svečiui užkliūti, 
visgi netinka jį išvaryti. 
Turėdavo kas kaip nors pa
rūpinti bent kokią prieglau
dą pas bet kurį draugą, 
Socialistų, sąjungos pirmo
sios kuopos narį.

Draugas A. Baranauskas 
to nereikalavo, ir Žymanto 
išgąstis buvo bereikalinga, j 
A. Baranauskas prisistatė, 
kad jis esąs atstovas Lietu
vos Socialdemokratų parti-; 
jos. Toks pareiškimas, nu-l 
gązdino daugiausia centro 
sekretorių ir reda k c i j ą .1 
Mat, čia visuomet buvo jau
čiamas lyg koks nemalonu
mas, kad žymesni Lietuvos 
socialdemokratai parašo šį 
tą negeistiną; ap ką kriti
kuoja, ar ko pageidauja i.s| 
amerikinių socialistų. Sek-) 
rotorius Stasiulevičius pir
mutinis pareiškė: jei Ant.1 
Baranauskas bandys čia ką 

nužudė ir mano brolį Joną 
Čiplį. Ne vienas žudikas 
dar kruvinom rankom su
spėjo išbėgti ir pasislėpti 
užsienyje. Pažang i o s i o s 
spaudos pareiga aiškinti jų 
budeliškus darbus ir skelbti 
niekšingus jų vardus, rei
kalaujant jiems užpelnytos 
bausmės.
Praėjo juodi, rūstūs metaj. 

Gyvename šviesią komuniz
mo statybos gadynę. Senąją 
kartą pakeičia jaunoji, ku 
ri visu atsidavimu kovoj 
už naują gyvenimą.

Baigdamas dar kart 
sveikinu ir linkiu “Laisvei 
be atvangos, kantriai siekli 
tikrosios laisvės ir skelbti 
kilniausią šių dienų idėj 
—taika.

Adomas Čiplys
Vilnius, 1961 m. kovas

a
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Daugiau įvairių parengi
mų Laisvės naudai

Apie Antaną Baranauską—Praną Eidukevičių

rū-

diktuoti, tai grinorių never
ta klausyti, nes jie nesu
prantą šios šalies socialis
tų veikimo taktikos...

Lietuviu Socialistų sąjun
ga tuomet pergyveno lyg ir 
reformacijos laikotarpį. Čia 
buvo nemažai visokių intri
gų ir visokių socializmo 
principų dėstytojų. J. Šliu
pas, Sirvydas, J. Baltrušai
tis, J. Grinius, F. J. Bago- 
čius, Herman - Purvis, K. 
Jurgelionis ir J. Smelsto- 
rius —! visi buvo “autorite
tai.” Į

Tuo tarpu Socialistų In
ternacionalas irgi buvo pa
sidalinęs. Jau žinojome 
menševikus ir bolševikus. 
Taigi A. Baranauskas, kaip 
ir V. Kapsukas ir Z. An- 
garietis, rėmė bolševikų, 
Lenino frakciją, labai
pinosi, kaip eis Amerikos 
LSS. Buvo jaučiama, kad 
Amerikos liet, socialistų 
nusistatymas, liečiantis ir 
Lietuvos socialdemok ratų 
veikimą, turi didelę reikš
mę. Čia veikiama viešai, 
lietuvių nusistatymas prieš 
carimą didelis, taigi ir tikė
tina parama Lietuvos revo
liucijai.

Tuo laiku J. Šliupas ir J. 
O. Sirvydas jau buvo pra
keikę Lietuvių Socialistų 
sąjungą ir vedė kovą prieš 
ją. Bet Sąjungoje dar bu
vo dideliais autoritetais F. 
J. Batočius, Michelsonas, 
H. Purvis, P. Grigaitis ir 
kiti. A. Baranauskas, ma
tyti, gerai nujdutė, kas at
eityje įgali įvykti su neku- 
riais vadais, ir jis labai 
daug padarė perspėjimų, 
koks pavojus yra iš pusės 
taip vadinamos smulkiosios 
buržuazijos inteligentijos, 
(griežtesnes kovos jis čia 
tuo tarpu nevedė, tai vėliau 
atliko V. Kapsukas. Bet pa
sikalbėjimuose su eiliniais 
nariais daugiausia tik apie 
tai ir kalbėdavo.

Gelbsti streikieriams
Kuomet A. Baranauskas 

atvyko, tuo tarpų čia vyko 
didelis ir kovingas cuker- 
minkų streikai Streiką\ iš
šaukė IWW uilija. Streiko 
organizatorium buvo čimat- 
vykęs tūlas lietuvis J. Šmi
tas. Ugningas agitatorius, 
gabus kalbėtojas. Cukrau- 
nių darbininkai didelėje di
džiumoje buvo liet u v i a i, 
lenkai, keletas rusų.

Cukraus kompanijos ry
žosi streiką sudaužyti su 
mušeikų ir policijos pagal
ba. Kova buvo nepaprastai 
sunki, daug streikierių su
muštų, suareštuotų. IWW 
unija nors kovinga, bet bu
vo silpna. Į Philadelphiją 
neprisiuntė daugiau orga
nizatorių, 
Šmito.

Per dvi 
nas darė, 
Kiekvieną 
skaitlingi mitingai, ir orga
nizatoriaus ugningos kal
bos, lietuviškai ir lenkiškai.

N|, ir vieną dieną orga
nizatorius Šmitas dingo 
kaip į vandenį įpuolęs. 
Komitetas likosi keblioj pa
dėtyje, nes niekas nežino

apart vieno J.

savaites jis vie
ką galėdamas, 
dieną būdavo

jo, kur ir kas atsitiko, su or
ganizatorium.

Man tuomet teko būti tik 
streikierių korespondentu, 
kad parašinėčiau į laikraš
čius apie streiką. Neturėda
mi jokio kalbėtojo pasita
rėm pirmiausia kreiptis į 
“Kovos” r e d a k c i ją, kad 
bent kas atvažiuotų į strei
kierių t susirinkimus |ir pa
kalbėtų. Gavome centro 
sekretorių J. Stasiulevičių. 
Jis pasakė kalbą lietuviš
kai, o lenkiškai kalbėti ne
mokėjo. Kitą dieną atsi
sakė visai kalbėti.

Ką gi daryti? “Kovos” 
redakcijoje buvo ir Ą. Ba
ranauskas. Jie mielu noru 
sutiko mums patarnauti. 
Ir taip A. Baran a ų s k a s 
kiekvieną dieną pribūdavo 
į streikierių susirinkimą, 
daugiau kaip per savaitę 
laiko. Kalbėdavo- lietuviškai 
ir lenkiškai.

Vėliau unijos centras pri-1 negavo per porą metų. 1921
siuntė jauną, mažai patyru
sį vyruką, dalyvavusį Law- 
renco audėjų streike, bet 
mažai turintį organizatyvio 
patyrimo. Po šešių savai
čių streikas buvo pralaimė
tas. Ta proga man teko 
daug pasikalbėti su Bara
nausku, ir gerokai pasimo
kyti. Jis labai rūpinosi tuo, 
kad LSS nariai didžiumoje 
labai silpni principiniai ir 
teoriniai.

Į vadovai! jančus asmenis 
jis žiūrėjo abejingai. Ypač 
į keleivinius socialistus — 
juos laikė visai nįažaver- 
čiais mūsų darbininkiškam 
judėjimui. Ką Baranauskas 
tik pranašavo, vėliau atvy
kęs V. Kapsukas tiesiai 
pirštu parodė į nekuriuos 
LSS viršininkus, ir pradėjo 
griežtą kovą prieš dešiniuo
sius, vadinamus kautskinin- 
kus.

A. Baranauskas apsigy
veno pas savo sesutę Petke
vičienę. Draugai Petkevi
čiai gyveno šiaurinėje mies
to dalyje, kampe 12-tos ir 
Vine gatvių. Kadangi Jonas 
Petkevičius buvo kurpius 
savo amate, tai ir užsiimi
nėjo tame aplūžusiame me
diniame namuke taisymu 
kurpių.

A. Baranauskas pagyveno 
šioje šalyje apie tris mėne
sius. Per tą laiką apvažia
vo keletą kolonijų, pasakė 
keletą prakalbų ir vėl grįžo 
i Europą. Kadangi jis ’ne
buvo ugningas oratorius, 
neprirašė daug ‘fkvoteri- 
nių” narių, tai tų laikų 
centrinės viršūnės jam 
turėjo simpatijos, 
gerai jautė.

A. B. sesute ir 
J. Petkevičius

Apie šiuos draugus norisi 
prisiminti, ir tai labai ver
ta. Draugė Petkevičienė 
buvo kiek vyresnė už Anta
ną. Nežinau, kokius moks
lus ji ėjo, bet kalbėti gerai 
kalbėjo — rusiškai, lenkiš
kai, žydiškai ir vokiškai. 
Josios vyras taip pat mokė
jo kelias kalbas. |Abu jau 
gerokai pagyvenę, tykūs, 
susirinkimuose niekad ne- 
diskusuodavo. Atrodė, kad 

ne-
Jis tai

su

Antanas,

jie labai mažai ką ir žino. 
13et kuomet man teko su 
jais turėti artimą pažintį, 
sužinojau, kad jie jau daug 
darbavosi net pabaigoje de
vynioliktojo šimtmečio. Jie 
gyveno netoliausia nuo Vo
kietijos, turėjo ryšius
vokiečių, lenkų ir rusų re
voliucionieriais.
kaip moksleivis ir revoliu
cionierius buvo persekiotas. 
O sesutė sugebėjo jam 
daug gelbėti.

Kuomet Lietuvoje buvo 
įsisteigusi tarybinė vyriau
sybė su V. Kapsuku prieš
akyje, čia Amerikoje spau
dos pranešimuose buvo mi
nimas ir A. Barana u s k o 
vardas. Ir' kuomet smetoni- 
ninkai su vokiečių pagalba 
nuvertė darbininkišką vy
riausybę, draugė Petkevi
čienė neapsakomai rūpino
si, kas galėjo atsitikti su 
josios broleliu. Jokių žinių 

metais gavo laiškutį nuo 
broliuke- Antano, pranešan
tį, kad jis sveikas ir dar
buojasi Maskvoje. Tuomet 
jų akys nušvito ir pradėjo 
rūpintis, kad kuo skubiau
siai galėtų išvykti pas bro
lelį į Maskvą.

Po kiek laiko pavyko iš
važiuoti, ir laimingai pasie
kė Maskvą. Tarybų Sąjun
ga tuomet buvo puolama iš 
visų pusių visokių genero
lų ir pergyveno sunkiau
sius laikus. Man teko su 
drg. Petkevičiais susiraši
nėti dažnai net iki pat karo. 

.Iš laišku sužinojęs stebė
jausi, kad mūsų J. Petkevi
čius, silpnas senukas, galė
jo užimti taip svarbią vie
tą, atsakingą tarnybą,—jis 
dirbo šalies apsaugos drau
gijoje.

Jo viso gyvenimo ištiki
mybė darbo žmonėms! Mo
kėjimai keleto svarbių kal
bų padarė jį visai tinkamu 
šalies tarnybai. Ne sykį 
prisiminė, kad labai pavo
jinga dirbti. Carizmo ir 
buržuazijos palaikytojų dar 
buvo daug slaptai veikian
čių, užsiimančių žudymu 
sovietinių' darbuotojų.

Draugai Petkevičiai iki 
pat didžiojo karo gyveno 
Maskvoje, Malaja Liublian- 
ka, namas 16, kambarys 9.

Po tiek daug pragyventų 
metų, malonu prisi minti 
šiuos draugus. Rodėsi “ma
žiukai” žmonės, bet kiek 
daug jie nudirbo! Šių die
nų jaunesnieji darbuotojai, 
turinti visas galimybes kur
ti naują gyvenimą, turėtų 
nepamiršti savo pirmtakū- 
nų nudirbtų darbų.

R. Merkis

VARO BELGUS 
Iš KONGO

Jungtinės Tautos, N? Y. 
Afrikos-Azijos valstybės 
įnešė rezoliuciją, reikalau
damos, kad Belgija ištrauk
tų savo jėgas iš Kongo, o 
jeigu ji to nepadarys per 
21 dieną, tai paskelbti jai 
boikotą.

Miami, Fla. —Čionai jau 
yra 50,000 Kubos pabėgė
lių. Jie beveik visi nedirba.

Brangi sukaktis
Amerikos kontinente lie

tuvių spauda jau įžengė 
sukaktuves ir jau atšvendė 
Kanados “Liaudies balsas,” 
JAV “Vilnis” savo 40 me
tų gyvenimą, Urugvajaus 
“Darbas” 25-kius metus.

Argentinoje yra spauda, 
ir jau daug metų, bet ji ne
turi tos laimės, nes ją daž
nai išdaužo ir turi vėl pra
dėti iš naujo, bet ateis die
na, kada ir ji turės teisę at
švęsti savo sukaktį!

Brazilijos lietuviai irgi 
laukia tos dienos, kada ga
lės pasakyti į pasaulio lie
tuvius: “Štai ir mūsų šven
tė! Štai ir mūsų atlikti dar
bai! Štai ir mes dirbome!”

JAV lietuvių darbininkų 
laikraštis “Laisvė” yra vi
sos Amerikos kontinento 
švyturys, kurio per 50 me
tų niekas neįstengė užge
sinti — nei ekonominis li
kimas, nei audros, nei prie
šai. “Laisvė” tai lietuviu 
žodis, lašantis į kietą uo- $ 
lą!.. Patarlė ir sako: “La
šas po lašo ir akmenį pra
kala.” “Laisvė” jau baigia 
prakalti ir kiečiausią uolą: 
didžiausi siekiai jau atsiek
ti — Lietuva jau laisva ir 
lietuvių sąmonė jau aukš
tai pakelta už progresą ir 
lietuviška kultūra, bet už 
taiką dar yra kovojama 
kartu su viso pasaulio žmo
nija.

Kas būtų, jeigu JAV-jų 
lietuviai nebūtų sugebėję 
ištarti tikrą ir svarų žodį į 
visus lietuvius? Kokia bū
tų istorija, koks būtų liki
mas? Kitaip ir negalėjo 
būti. Į JAV suvažiavo ne 
visi tik pralobti, buvo ir to
kių, kurie griebėsi organi
zuotis ir kuo grečiausiai 
leisti spaudos žodį “Lais
vę,” — sudaryti naują lie
tuvišką pasaulį, pirmąjį 
Šiaurės Amerikoj, kur rado $ 
pritarėjų ir ištikimų drau
gų- ’ '

“Laisvė” — švyturys,- de
gantis per 50 rhetų — išau
gino daug gerų kovotojų ir 
patraukė į save Amerikos 
kontinento lietuvius. Kas, 
ir kur nepažįsta “Laisvės” 
ir jos nusistatymo? Ją skai
to ir mokosi iš jos Šiaurės 
Amerikoje, Kanadoje, Bra- . 
zilijoje, Argentinoje ir U- 
rugvajuje.

O, kaip plačiai Tu, “Lais
ve,” išsiplėtei per tuos 50 
metų! Kiek triūso ir dar
bo 'įdėjote jūs, brangūs 
draugai, per tuos 50 metų! 
Kiek pergyvenote sunkumų 
ir nedateklių, bet kovojote, 
buvote pasišventę ir nepa
laužiami! ,

Sveikinu jumis, draugai, 
— R. Mizarą, A. Bimbą, J. 
Gasiūną,, D. Šolomską iį; 
kitus. Tiesiu jums broliš
ką ir draugišką ranką, J r 
prašau tęsti ši 
bą ir toliau su 
pasišventimu.

Tebūnie jūsų 
visam Amerikos 
tui!

Tebūnie, meilė 
bė lietuvių tarpe visam pa
saulyje!

Tebūnie, brangiausias ir 
reikalingiausias obalsis tar
pe pasaulio lietuvių ir viso 
pasaulio žmonijos — TAI
KA!

Teklesti lietuviškas me
nas ir kultūra!

Stasys Rasikas
Montevidėjo, Urugvajus
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į brangų dar- 

tuo pačiu

pavyzdys 
kontinen-

ir vieny-

Paryžius. — Sacharą už
ima 3,000,000 ketvirtainiš- 
kų mylių plotą, bet ten ran
dasi tik 580,000 gyventoją

II-oji dalis, 12 puslp.
Balandžio (April) 7, 1961




