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Nutils pikti balsai

džiaugiasi kasmet
Lietuvos žmonių 

Mes čia, Lietuvoje, 
skaitome tuos 

atsiliepimus, 
“Laisvėje,”

sufabrikavę 
iš Lietuvos” 
kad vienoje 
mūsų gyve- 

Mes tai

Daug malonių balsų pasie
kia Lietuvą iš tolimų pasau
lio kraštų, jų tarpe ir iš Jung
tinių Amerikos Valstijų. Dori 
lietuviai patriotai, apsilankę 
savo senoje Tėvynėje, šiltai 
atsiliepia apie jos laimėjimus 
Tarybų valdžios metais, kartu 
su mumis 
gerėjančiu 
gyvenimu,
su malonumu 
šiltus, broliškus 
issp ausdintus 
“Vilnyje” ir kituose pažan
giuose leidiniuose.

Bet pasiekia mus ir .kitokie 
> —pikti balsai. Jie sklinda iš 

“Draugo,” “Dirvos,” “Vieny
bės” ir kitų panašių laikraš
čių puslapių. Pastaruoju me
tu gerokai prikimę, šie balse- 
liūkščiai n u s k a m b a radijo 
bangomis. Ir kiek juose įtū
žimo, aklos neapykantos nau
ją gyvenimą statančiai lietu
vių tautai. Mūsų nestebina 
reakcinių laikraštukų stūgavi
mas. Mes žinome, kam jie at
stovauja ir kas juose dalyvau
ja. Tai daugeliu atvejų žmo
nės iš praeities Lietuvos, liau
dies išvyti iš dvarų, fabrikų, 
žmonės, kurie nieko nedirbo, 
bet daug uždirbo. Tai buvę 
solidūs ponuliai iš smetoninių 
ministerijų, departamentų, fa
šistinių oficiozų redakcijų. 
Tai pagaliau hitlerininkų tar
nai, kurių ne vienas kruvinas 
nuo galvos iki kojų. Jiems 
dabartinė Lietuva nepatinka. 
Na, ką gi? Jiems nepatinka 
dabartinė, kaip liaudžiai ne
patiko jų valdytoji buržuazi
nė Lietuva.

Tik pasišlykštėjimą sukelia 
Įų veidmainiavimas, farizie- 

4 jiškumas, pradžios ir galo ne
turintis melavimas.

nės ir kuriais jie visiškai pa
tenkinti.

Nacionalistinės atpl a i š o s 
gaudo kiekvieną kritikos 
žiupsnelį iš tarybinės spaudos, 
arba redakcijoje 
tariamą “laišką 
piktai džiūgauja, 
ar kitoje vietoje
nime yra trūkumų, 
viešai skelbiame, siekdami pa
šalinti trūkumus, o jie dėl to 
džiūgauja. Ir džiūgauja jie, 
kurie dedasi “didžiausiais pa
triotais.” Kažin apie kokį 
“patriotizmą” čia gali eiti 
kalba? Kas patriotas: ar tas, 
kuris nori, kad jo krašte ne
būtų trūkumų, ai* tas, kuris 
džiaugiasi jais?

Prieš kurį laiką vienas 
“veiksnelis” iš “Draugo” pa
sipiktino, kad 'Vilniaus vieš
bučiuose esą “tarnaičių,” ne
mokančių lietuviškai. Kur šis 
ponas taikė, nesunku suvokti. 
Bet jam tai tikrai, matyti, ne
lengva suvokti, kad Tarybų

Jeigu pavartysime pokario valdžia neišmes į gatvę pa
tai

net

metų “veiksnių” spaudą, 
ko tik mes joje nerasime.

Buvo toks laikas, kai jie 
datas nustatinėjo, kada grįš
į Lietuvą ir “Kadilakais” 
sliuogs Kauno gatvėmis. Jie 
diena iš dienos pranašavo ka
rą, kiršino žmones, skatino 
nusikalstamus banditinių gau
jų veiksmus. Vienu plunks
nos brūkštelėjimu jie pavers
davo Lietuvą ir dykviete, ir 
kapinynu, ir kuo tik nori, ža
liuojantys kolūkiniai laukai, 
nauji fabrikai ir naujos mo
kyklos, tūkstančiai lie t u v i ų 
studentų — jiems būdavo tik 
“komunistinė prop aganda.” 
Dar palyginti neseniai ponas 
Kardelis Kauno hidroelektri
nę vadino “propag a n d a , ’ ’ 
o jos užtvanka ir pastatus — 
dekoracija, prie kurios foto
grafuojami žmonės “propa
gandos” tikslais. Ginčytis su 
Tokiais ponais netenka, ver
giau pasijuokti.

Jiems nepatinka ir Lietuvos 
elektrinės, ir dujotiekis, ir 
f4bri kai, ir net nauji gyvena
mųjų namų kvartalai. Betgi 
juk niekas ir nesiruošia pra
šyti, kad šie ponai gyventų 
tuose namuose, ar dirbtų tuo
se fabrikuose, kuriuose dirba 
ir gyvena Lietuvos darbo žm.o-

kurio eilčrafttfa tilpo užpraeitame 
“Laisvės'’ numery.

nuopelnai yra mil- 
Buržuazinėje Lietu- 

Laisvė” daugeliui dar- 
atvėrė akis 
i revoliuci-

nemažai įta- 
moksleivijai.

m. Ya
rn o kini ai

! Pažangiu idėjų 
. skleidėjui

I

Per pusę amžiaus laikraš
tis “Laisvė” nuėjo ilgą ir gar
bingą kelią. Propaguojant ir 
skleidžiant pažangiąsias revo
liucines idėjas ne tik JAV, 
bet ir Pietų Amerikoje, ir ki
tuose kraštuose emigravusiųjų 
darbo žmonių lietuvių tarpe, 
“Laisvės 
žiniški. 
voje
bininkų taip pat 
ir paskatino juos 
ne veiklą.

“Laisvė” turėjo 
kos ir Kauno
Prisimenu kaip 1924 

; karinės gimnazijos 
ją stvarstydavo iš rankų į 
rankas ir slapta skaitydavo. 
Nuo tada ir aš tapau nuola
tiniu jos skaitytoju. “Laisvę” 
gaudavau ne tik Lietuvoje, ją 
skaitydavau Argentinoje, ir 
kai kada gaudavau pasiskai
tyti būdamas Ispanijoje ir 
Prancūzijos konclageriuose, o 
dabai* nuosekliai peržiūrinėju

gaunu

metų 
linkiu

kiekvieną numerį, nes 
jos prenumeratą.

Minint “Laisvės” 50 
sukaktį, nuoširdžiai
kuo geriausios sėkmės jos re
dakciniam personalui, visiems 
bendradarbiams, rėmėjams ir 
skaitytojams.

Antanas Tamošiūnas

Kaunas, 1961 m. kovas

Laikraščio ‘Laisves”

kuris
kitos kal-

prasto darbo žmogaus, 
nemoka vienos ar 
bos.

Įtūžę “veiksnių” 
redaktoriai marias 
liejo plūsdami didžiąją rusų 
tautą ir kitas tarybines tau
tas. Gal už tai, kad šios tau
tos padėjo Lietuvai pastatyti 
galingus fabrikus ir elektri
nes, mokyklas ir kultūros rū
mus? žinoma, ir tai jų ne
džiugina, nes jie sėdėdami 
valdžioje, parsidavę Vakarų 
imperialistams, tik tuščiai ple
pėjo apie mūrinę Lietuvą, gy
ventojų gerovės kėlimą, o pa
liko kraštą su šiaudinėmis ba
kūžėmis, menkomis įmonėlė
mis, nepravažiuojamais ke
liais, mažaraščiais valstiečiais 
ir bėdai iais “zimagorais.” 
Bet, aišku, daugiausia juos 
erzina tai, kad ' lietuvių tau
tos sąjunga su rusų tauta ir 
kitomis tarybinėmis tautomis 
sudarė tokias sąlygas, kai jie 
praranda paskutines viltis ka
da nors atkurti Lietuvoje bur
žuazinę santvarką, t. y. vėl 
grįžti savininkais fabrikų bei 
dvarų ir vėl išnaudoti darbo 
žmones. Užtat jie plūsta ru
sų tautą, davusią žmonijai 
Mendeliejevą ir Tolstojų, 
Ciolkovskį ir Puškiną, černy- 
ševskį ir didįjį Leniną.

Nacionalistiniai va d e i v o s 
blaškosi, kaip tas skenduolis, 
kibdamas už menkos ledo ly
ties. Jie bet kuria kaina no
ri pratęsti savo politinę egzis
tenciją, pamiršdami, kad mir
ties nuosprendį šiai egzistenci
jai pasirašė jie patys.

Ir ateis toks laikas, kai gy
venimas nutildys jų piktus 
balsus, nuo jų nusigręš visa 
lietuviška emigracija, kurios 
didelė dalis jau dabar su mei
le žvelgia į Tarybų Lietuvą, 
tvirtu žingsniu žengi a n č i a 
klestėjimo keliu. Į Lietuvą, 
kuri tiesia savo motinišką ran
ką visiems savo doriems sū
nums ir dukroms, gyvenimo 
audrų atplėštiems nuo gimtų
jų krantų. 1

Stasys Laurinaitis

redakcijai
50 metų—tai didžiulis lai- 
tarpas, per kurį laikraštis 

nuėjo sunkų, bet 
kelią, skleisdamas 

esantiems lietu-

Vilnius.

laikraščių 
rašalo iš-

ko
“Laisvė” 
garbingą 
emigracijoje
viams tiesos žodį) Džiugu, kad 
per pusę šimtmečio Jūsų laik
raštis liko ištikimas savo idė
joms ir principains, jis, tar
tum Lietuvos žemėje išaugęs 
ąžuolas, atlaikė gyvenimo au
dras ir karo metQ vėtras, tvir
tas ir nepalenkiamas.

1959 metais, lankantis 
Jungtinėse Amerikos Valstijo
se, man teko artimiau susipa
žinti su kai kuriais Jūsų laik

rbu otojais 
[spūdis li- 
Man pati- 
daug dė-

tradici- 
rašoma 
klausi-

50-me- 
nu visus re-

raščio redakcijos 
ir bendradarbiais, 
ko tikrai malonus, 
ko, kad “Laisvėje
mesio skiriama darbo žmonių 
padėčiai gerinti, lietuviškumui 
ir aplamai tautinėms 
joms išlaikyti, gąusiai 
sveikatos apsaugos 
mais.

“Laisvės” laikraščio 
čio proga sveiki
dakcijos darbuotojus ir bend
radarbius, linkiu
kilniame darbe, suburiant J. 
A.V. gyvenančius pažangius 
lietuvius tolesniam progresui 
ir ryšiams su Tarybų Lietuva 
stiprinti.

Prof. Dr. Z. Januškevičius 
A

Kauno VaĮstybinio Medicinos 
instituto direktorius

sėkmes Jūsų

Dabartine “Laisves Direktorių Taryba

Sėdi (iš kairės j dešine). Jonas Rušinskas, Bronė Keršulienė, Verutė Bunkienė, Sofija Petkienė ir Povilas Venta. 
Stovi: Walteris Brazauskas, Michael Stakovas, Vincas Čepulis, Povilas Rainys, William Baltrušaitis, V>ncas 

Kazlauskas ir Juozas Kairys. (Šioje nuotraukoje dar trūksta Jurgio Waresono ir Vinco Venckūno.)

Brangioji "laisve”!
Gražus tavo vardas! Bran

gus žmogui žodis—laisvė!
žmogui reikalinga duona, 

oras, vanduo. Bet ko labiau
sia žemėje žmogui reikia?

Laisvės.
Suriškite paukščiui sparnus, 

ir jis liks bejėgis ir bežadis. 
Atriškite paukščiui sparnus, 
ir jis plačiai suplasnos ir gra
žiai pragys.

Suriškite žmogui rankas, ir 
jis liūdnas ir be noro eis te
nai, kur bus stumiamas.

Atriškite žmogui rankas, ir 
jis padarys šimteriopai dau
giau, ko ir pats niekados ne
svajojo.

Stebuklai kuriami tik atriš
tomis ir laisvomis rankomis...

žinoma, įvairūs žmonės lai
svę įvairiai ir supranta. Vie
ni nori laisvės netrukdomai 
išnaudoti ir žeminti kitus žmo
nės. Kiti nori laisvės netruk
domai dirbti, kurti visuome
nei reikalingas gėrybes, lais
vai galvoti ir gyventi...

Tarp vieną ir kitų, pasiro
do, esama esminio skirtumo. 
Niekados vieni ir kiti nesu
tars. Ir tik kova gali išspręs
ti tarp jų vykstantį ginčą...

Mes už tai, kad šią kovą 
laimėtų tie, kurie laisvai, ne
surištomis rankomis nori dirb
ti, gyventi ir galvoti. Nes tik 
nesurištos rankos gali sukur
ti stebuklingą ateities pasaulį.

Štai jau penkiasdešimt me
tų tu keliauji į lietuvių išeivių 
namus. Ir penkiasdešimt me
tų tavo vardas kasdieną jiems 
primena reikalą siekti pačio 
gražiausio — Laisvės — ide
alo. Tik šis idealas gali žmo
gų padaryti laimingą...

Man ypač malonu tave svei
kinti tokio gražaus jubiliejaus 
proga. Aš buvau Niujorke. 
Lankiausi tavo redakcijoje. 
Susitikau su tavo redakto
riais, šiandien jau nebe jau
nais ir gerokai padirbėjusiais 
žmonėmis. Susitikau su malo
niais tavo bendradarbiais ir 
paprastais tavo skaitytojais.

Man ypač malonu buvo pa
tirti, kad visi šie žmonės—tai 
pasišventę idealistai, darbš
tūs ir nesavanaudiški spaudos 
darbininkai ir visuomenės

veikėjai. Jie sąžiningi ir geri 
amerikiečiai, kurie linki savo 
šaliai visokeriopos — ekono
minės, socialinės ir kultūrinės 
— pažangos.

Ir kartu jie geri lietuviai, 
kurie linki savo nauju keliu 
žengiančiai tėviškei, kurios 
gelmėse jie patys augo, dide
lės laimės ir pažangos.

Antano Miškinio laiškas
Brangūs tautiečiai, 
žinodamas artinantis Jūsų 

garbingo laikraščio jubiliejui, 
panorau parašyti trumpą laiš
kelį.

Kaip šiandien prisimenu, 
kai dar būdamas paauglys, 
moksleivis, skaitydavau dau
gelį išeivių laiškų ir į juos at
sakinėdavau, nes tų laiškų ra

šio jubiliejaus proga norisi 
palinkėti, kad “Laisvės” ry
šiai su tėviške kasmet stiprė
tų. Mes mylime “Laisvės” 
laikraštį ir esame jo geri skai
tytojai. Iš kiekvieno laikraš
čio numerio mes sužinome, 
kuo užjūryje gyvena lietuviš
koji išeivija. Norėtųsi, kad 
laikraštyje dar dažniau spau- 
sdintųsi ir mūsų rašytojai, ku
rie išeivijai papasakotų, kuo 
gyvena šiandieninė Lietuva. 
Tebūnie “Laisvės” laikraštis 
tiltu per giliausias marias 
tarp gyvų lietuviškų širdžių...

Ir kartu norisi karštai kar
štai palinkėti, kad “Laisvė”, 
pradėdama šeštąją dešimtį, ir 
toliau skintų kęlią į išeivių 
širdis. Ir kad neštų joms pa
tį gražiausią — “Laisvės” ide
alą.

Daug laimės ir geros sėk
mės, brangūs bičiuliai!

E. Mieželaitis
Vilnius
1961. III. 1

šytojų tėvai, motinos, tuo me
tu mažaraščiai, į talką pasi
kviesdavo “mokytesnj” žmo
gų. Taigi beveik nuo pat vai
kystės man buvo žinomi išei
vių vargai bei rūpesčiai.

Su savotišku grauduliu pri
simenu laiškinio popieriaus 
lakštus su piešinėliais (labai 
dažnai — skrendančiais ba
landžiais, nešančiais snapuose 
laiškus) ir dainelėmis — “Aš 
Lietuvos bernužėlis gromatą 
rašysiu, Amerikos gyvenimą 
visiems apsakysiu...” laiškuo
se, kaip kas mokėjo, taip tą 
gyvenimą ir apsakinėjo. Visa 
eilė giminių ir kaimynų žadė
davo sugrįžti, kai užsidirbsią 
pinigų, o kiti ir šitaip parašy
davo : “Sugrįšiu, kai marios 
užšals”. Marios ir iki šiol ne
užšalo, o ir tų žmonių dauge
lio nebėra gyvųjų tarpe.

Prisiminiau dar kartą apie 
tai šiandien, sėdęs rašyti šių 
keleto žodžių. Tuo lyg norė
liau pabrėžti, kad gerai nusi
manau, koks buvo sunkus dar
bas, kiek reikėjo atkaklumo

il* energijos tuos įvairiose vie
tose gyvenančius, įvairiai gal
vojančius žmones suburti į 
draugijas, į chorus, išmokyti 
skaityti laikraštį, išmokyti 
vertinti socialinius bei politi
nius klausimus ir t.t.

Tad ir laikraščio, šį kartą 
jūsų “Laisvės” reikšmė ir svo
ris dar keleriopai padidėjo'. 
Todėl ir mus, Tarybų Lietu
vos žmones, garbingas jubilie
jus nemažiau džiugina.

Linkiu “Laisvei” ir toliau 
sėkmingai vykdyti užsibrėž
tus uždavinius. Iš visos šir
dies sveikinu redaktorius, ben
dradarbius ir visus visus ligi 
vieno skaitytojus.

Ant. Miškinis

Vilnius, 1961 m. III. 3.

Sveikinu “Laisvę”
Gerbiamąją “Laisvės” re

dakciją, administraciją ir vi
sus bendradarbius ir rėmėjus 
jubiliejaus proga sveikinu ir 
linkiu laimingos sėkmės dar
be ir daug laimės ir sveika
tos asmeniškam jūsų gyveni
me.

“ La i s vė s ” s k a i t y toj a s
Vytautas Mizara

Vilnius. 1961—III —22

MYKOLAS SLUCKIS
kurio sveikinimas tilpo užpraeitame 

"Laisvės” numery
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Amžinos jaunystės paslaptis
Laisvė! Gražų, be galo pra

smingą pavadinimą Jūs išrin
kote savo laikraščiui, brangūs 
laisviečiai! Ar tai ne vienas 
brangiausių žodžių, nesvar
bu, kokia kalba jis būtų ta
riamas ?

Visą žmonijos istoriją, visą 
lietuvių tautos istoriją tartum 
galingu prožektorium peršvie
čia šito žodžio skambėjimas. 
Didžiausios priespaudos, juo
džiausios reakcijos metais žo
dis “laisvė” amžina ugnimi 
liepsnojo liaudyje, jo trošku
liu degė išvargę pirmųjų lie
tuvių emigrantų akys, kada 
jos su viltimi žvelgė į rūkuo
se paskendusį svetimą krantą.

Jūsų “Laisvė” štai jau pen
kiasdešimt metų ištikima ko
vos už laisvę idėjoms. Nebo
dama jokių represijų ir per
sekiojimų, ji pasakoja tiesą 
apie Tarybų Lietuvą, įžiebda- 

• ma net ir kapitalistinių girnų 
aptrintose širdyse Tėvynės ir 
laisvės ilgesį. Į nepajudina- 
mus Jūsų laikraščio tiesos bas
tionus bejėgiškai 
akcinės lietuvių 
melo, šmeižto ir 
■bangos. Jūsų, 
“Laisvė” yra tas 
tu rys, kuris rodo 
ir laisvę visiems, paklydu- 
siems kapitalistinės Amerikos 
miglose. Mes broliškai apka
binsime kiekvieną dorą lietu
vį, kuriam ne Niujorko lais
vės statula, o Jūsų “Laisvė' 
parodys kelią į Tėvynę, rū
pestingo sodininko rankomis 
prigydysime kiekvieną istori
jos vėtrų nulaužtą šaką prie 
laisvos tautos kamieno.

sies, Tarybų Lietuvos jau
nimas, 
garba galvojame apie pažan 
giosios 
veikėjus, 
dešimt metų budėjo 
“Laisvės” lopšio, kurie išug- 
dė ją į kovingą, tikruosius lie
tuvių tautos interesus ginantį 

(laikrašti. Mes su nuostaba se- 
[ kame tą titanišką kovą, kurią 
Jūs, laisviečiai, nenuilstamai 

i kovojate šiandien pačioje ka
pitalistinio pasaulio citadelė-

! jo.

susižavėjęs ir su pa-

lietuvių emigracijos 
kurie prieš penkias- 

metų budėjo prie
lopšio,

daugiau galvų priversite pa
galvoti, kuo daugiau širdžių 
uždegsite tiesos ir laisvės tro
škuliu — tuo laimingesni bū
sime ir mes. Juk neveltui mes 
esame vienas kūnas! ir krau-

Ta pačia proga leiskite pa-

sudūžta re- 
emigracijos 

neapykantos 
ir tik Jūsų

Mes iš visos širdies linkime 
Jums ir Jūsų laikraščiui, 
rio kiekviena 
Jūsų protu, 
gyvenimu, 
darbingos ii

Ilgiausių metu, 
mano bičiule!

bą, kurį Jūs atliekate propa
guodami ik populiarindami 
tarybinę lietuvių literatūrą. 
Mes laimingi, jeigu mūsų kū
riniai padeda Jumsi nelengvo
je Jūsų kovoje, jeigu 
vės” puslapiuose jie 
Jūsų ginklu.

Penkiasdešimt metų 
toks amžius, kada jtoli
ti, kada už pečių pidelis ko
vos ir darbo patyrimas, kada 
žvilgsnis aiškus, o I žodis tie
sus. Tai ne senatvė; o subren- 

nes tas- kas kovoja, įie- 
Amžinos Jūsų ląik- 

paslaptis —

“ La iš
tampa

— tai 
maty

d imas, 
sensta, 
raščio jaunystės 
jo kovingumas.

Būkite laimingi ir tvirti ta 
meile, kurią meį jaučiaĮme 
Jums, kuria kupinęs tūkstan
čių dorų lietuvių išeivių krū
tines. Nuoširdžiai linkiu “Lai
svei” amžinos ir kovingos jau

jos leidėjams — 
sėkmės jų garbinga- 

jos skaitytojams — 
ne doleriais perkamos

1 vis; 
iš savo

svei-
katos ir 
me darbe, j 
tikros, 
laimės.

svieskite taip, 
apuokai ir pelei 
drevių nedrįstų nė nosies iš
kišti. Šviesk, brangioji “Lai- 
sv

ku- 
eilutė alsuoja 

Jūsų jausmais ir 
geros sveikatos, 

• kovingos nuotai
kos ir, kaip priimta lietuvių 
tarpe1, laimės. Jūsų laimė — 
tai ir mūsų laimė. Kuo dau
giau akių Jūs atversite, kuo1 Vilnius, 1961 m

Nuoširdus Jusi) bičiulius
Justinas Marcinkevičius

Tikrosios laisvės draugams
Jūs, tolimojo užjūrio 

liai ir seserys, visą savo 
Vio gyvenimą pašventėte 
vai už lietuvišką žodį, už gim
tosios žemės meilę, už naujo
sios Tarybų , Lietuvos laimę. 
Kai pagalvoji, kokią gi'Jūs 
iš to turite naudą ar bent lū
kesčius? Jokios! Nei dvarų, 
įiei fabrikų, nei kapitalų tė
viškėje nepalikote. Kaip Lie
tuvoje, taip ir tolimame už
jūryje sunkiai dirbote ir tebe
dirbate svetimiesiems, nežino
dami, ką žiaurusis rytojus 
Jums ruošia. Tačiau Jūs Lie
tuviai atiduodate geriausius 
savo jausmus, poilsį ir gal 
būt nemigo naktis; Jūs ilgi
tės jos, svajojate apie ją, tau
pote uždarbį, kad ją dar ir 
dar kartą pamatyti.

Aš mačiau džiaugsmo 
ras Jūsų akyse ant Gedimino 
kalno, žiūrint į Vilniaus bok
štus ir statybų kranus; Trakų 
ęžeruose plaukiojant garlai
viu ir dainuojant “Bijūnėlį”, 
asfaltuotu plentu lekiant į 
gražiuosius Anykščius, į Pa-

• langą... štai, kas yra bran
giausia tikrai lietuviškai šir
džiai! Aš jaučiu Jūsų, sugrį
žusių į anapus Atlanto, žvilgs
nius į žydriąsias okeano tolu- 
inas, belaukiant brolių iš gini- ■ 
fines, aš mątau Jūsų nusimi-! laisvė. 
Rimą, kad tokiu mažu būreliu jį naudoja 
Ir taip neilgai jie ten svečia
vosi. štai, kur slepiasi tikra
sis patriotizmas, humanizmas.
O .visa tai yra rezultatas kuk
laus ir kartu milžiniško “Lai
svės” darbo išeivių tarpe per 
visą šimtmečio pusę.

Labai reikšminga, kad gy
vas Jūsų ryšys su gimtine, įs- vėjote

bro- pėdžiai savo šeimose, artimų- 
išei-i jų tarpe sudomino Jūsų jauni
ke-! mą, kuris iki šiol nuo Jūsų 

[veiklos buvo atitrūkęs.
j šakokite, kalbėkite tam gra- 
aukštai kvalifikuotą, talen- 
žiajam jaunimui apie’ šviesą.

;sios laisvės vėliava 
humaniškiausias idėjas, 

į riate grūdus nuo šii 
Papa-j šviečiate darbo žmjonių sąįno- 

Dėl to tai Jūs ir susilau- 
amžiaus;

i

skelbiate 
ski-

nę.
kete garbingo
to Jūs galite

dėl 
žtarnautai 

j džiaugtis ir’ didžiuotis savo 
darbo vaisiais.

Kartu su Jumis džiaugiasi . m i T • i i-.
šiandieną mano 

Ilgiausių Įme
tu Jums ošia Antakalnio pu
šynėliai, šlama išsiveržusi iš 
krantų Neris, neša ‘gaivūs pa
vasariniai rytų vėjai.

Teofilis Tilvytis

mis kartu 
mintys ir širdis.

Vilnius

o °a • ui • ??Sveikina Laisvę
Sveikinu “Laisvę” 50 me 

tų jubiliejaus proga. “Lai 
ve” pradėjau skaityti, 
tik ji pasirodė, dar gyven- 

per

o-
Įkai

tingą Tarybų Lietuvos jauni
mą, dirbantį naujose gamyk
lose, statybose, mokslo labo
ratorijose, išlaisvintuose bend
ruose laukuose; didvyriškai 
kuriantį naują, gražų gyveni
mą ant Baltijos kranto.

šviesus ir didingas žodis — 
Juodos sąžinės žmonės 

savo nešvariems 
i darbams pridengti; yra rete
žių laisvė, yra gangsterių lai
svė, yra sukčiavimo ir išnau
dojimo laisvė, išrasta tam, 
kad pastojus kelią tikrajai 
laisvei 
gybės

Jūs,

išrasta
kelią

•vedančiai žmoniją ly- 
ir, brolybės keliais.
broliai ir seserys, sto- 
ir tebestovite po tikro- y

damas Donora, fa., ir 
visus 50 metų skiitau.

“Laisvė” per laiką 
šė apšvietą lietuvių tarpan, 
mokė ir kvietė prie orgąni- 
zacijų, prie kovoį už ge 
nį gyvenimą. “Ljaisvė” 
kė teisingas žinias iš viso 
pasaulio, davė dąugybę pa
mokančių straipsnių, talpi
no ir sveikatos reikaluose 
gerų patarimų. Į .

Aš trokštu, kad “Laisvė” 
dar gyvuotų kitus 50 metų 
ir neštų lietuviams apšvie-

ne-

tei-

praeit.} vasari} lankęsi pažangieji JAV lieAmerikos turistai Lietuvoje 
tuvių veikėjai L Mizaii*-r>ė,

NUOTRAUKOJE:
L. Jonikas ir K. Karosienė a įvyksta į Nidos pionierių stovyklą.

J. Lii^inskas, 
Detroit, Mich.
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žings- 
kultū- 

kaip tai- 
Jaunutei

Derliaus šventes dalyviai Anykščiuose.

tu
rn ieste 
Brazi-

Su jubiliate teko susipažin
ti gyvenant imigracijoje, apie 
1928 metus. Tuo metu Brazi
lijos pažangieji lietuviai 
rėjo sukūrę San Paulo 
“Susivienijimą lietuvių 
lijoje”, leido laikraštį 
sas”. Tai buvo pirmieji 
niai Brazilijos lietuvių 
rinio gyvenimo. Ir, 
syklė, labai sunkūs, 
imigrantų kolonijai trūko pa-

Geriausios sėkmės!
• Pirmosios lietuvių draugijos 

Argentinoje susitvėrė prieš > 
50 metų 
rast j 
leido

“8 .aisvė” parode man 
kelią į laisvę

pirmojo pasaulinio karo 
metais Žūklių d vai'e I

1’0 
1921 

•( Viljkaviškio apskrityje) kai 
kurię kumečiai gaudavo iš A- 
merįkos laikraščių, kuriuos 
jiemls atsiųsdavo ten gyvenan
tys .giminės. Kai kada tarp 
šitų laikraščių Jąūdavo ir vie- 
nąs kitas egzempliorius “Lais
vės,” kurį išsiskirdavo iš kitų 
Amerikos lietuvių 
“Laisvę” rašė ne tik apie A- 
merįkos lietuvių1 
gyvenimą, bet ir 
Lietuvoje įsigalinčią kapitalis
tų, dvarininkų ir buožių val
džią, apie Lietuvos darbinin
kų kovą prieš išnaudotojus. 
“Laisvę” kumečiai noriai skaL 
te ir leido iš rankų į rankas, 
kad , ji pasiektų kuo daugiau 
žmonių. Asme n i š k a i man I 
“Laiįsvė” irgi padarė labai di
delį įspūdį: ji padėjo atsikra
tyti religinių prietarų ir su
prasti darbo žmonių uždavi-

laikraščių.

darbininkų
tiesą apie

nius kovoje už geresnes gyve
nimo sąlygas, kovoje už savo 
ginjtojo krašto laisvę.

1925 metais, m a n sėdint 
VilKaviškio kalėjime už revo
liucinę veiklą, gavau gudriai 
sudraskytą vieną “Laisvės” 
egzempliorių, į kurį buvo su
vyniotos silkės. Tai mane la
bai nudžiugino ur paskatino 
ląikytis ištvermiįngai, pakelti 
žiaurius kankiniųius ir elektri- 
zavimą. 1928 metais, emigra
vęs į Vokietiją, o vėliau į Ar
gentiną, tapau nuo 1 a t i n i u 
“Laisvės 
vč

mečio laimėjimai, ir duoda
mas atkirtis dipukams, buvu
siems hitlerinių okupantų tal
kininkams, išbėgusiems iš Lie
tuvos drauge su sutriuškinta 
fašistine vokiečių kariuome
ne.

Penkiasdešimtmečio jubilie
jaus proga iš visos širdies 
sveikinu “Laisvės” redakto
rius, leidėjus, bendradarbius, 
skaitytojus ir visus Amerikos 
pažangiuosius lietuvius bei jų 
organizacijas, remiančias pa
žangųjį laikraštį. Ilgiausių 
metų ir geriausios sėkmes^ tau, 
brangioji “Laisve”!

Pranas Ulevičius

Vilnius, 1961 r. kovo 1 d.

šiauramerikiečiai.
Susivie-

or-

1S-

SkaitytojŲ Balsai
PRISIMINUS 

“LAISVĘ”
Kai “Laisvė” pradėjo

eidinėti 1911 metais, tuo
met Gardnery buvo lietuvių 
socialistų kuopa, nariais ne
skaitlinga, bet veikli/

Nuo pat pirmų dienų 
“Laisvės” pasirodymo kuo
pa per prakalbas, susirin
kimus pradėjo ją platinti. 
Nors priklausantieji prie 
LSS nariai už mėnesines 

: duokles gaudavo laikraštį 
“Kovą,” bet kurie mažai 
suprato klasių kovą ir soci
alizmo teoriją, tiems “Ko
va” buvo apysunki skaityti, 
joje telpančius raštus su
prasti, ir jie ėmė daugiau 
dėmesio kreipti į pasiro
džiusį naują laikraštį “Lais
vę,” nes joje tilpdavo įvai
rios žinios, parašytos pa
prasta kalba, kad ir ma
žai mokantis skaityti galė
jo suprasti viską, kas joje 
rašo m a. Todėl “Laisvę” 
greit šimtai ėmė ją skaity
ti.

tyrusių žmonių visuomeninio 
darbo bare, stigo literatūros. 
Kadangi gimtasai kraštas bu
vo valdomas buržuazinės ir 
reakcingos klikos, bet koks 
pažangus pasireiškimas triuš- 
kintmas, o jo vadovai grūda
mi į kalėjimus ir net šaudo
mi, gauti paramos iš Lietuvos 
nebuvo galima nė svajoti.

Todėl, vienintelė išeitis bu
vo senesnės ir jau organizuo
tos užsienio lietuvių kolonijos 
—■ broliai
Pas juos ir kreipėsi 
nijimo lietuvių Brazilijos 
ganizacija, prašydama mora
linės ir materialinės paramos. 
Atsakymo ilgai laukti nerei
kėjo. Pradėjo plaukti litera
tūra, finansinė parama, tik
ras. ir ir nuoširdus patariama
sis žodis. Viena iš artimiau
sių tuometinių mūsų bičiulių 
buvo “Laisvė”, ir jai vado
vaujanti draugai.

Praėjo daugiau kaip 30 me
tų, o “Laisvė” vis dar laukia
mas svečias Brazilijos lietu
vių.

Mes džiaugiamės, kad mū
sų broliai už Atlanto sugeba 
išlaikyti savo spaudą, ii- su 
didvyrišku ryžtu skleidžia 
tiesos žodį tarp nuklydusių 
nuo gimtųjų namų jos sūnų.

Todėl, minint Jūsų laikraš
čio “Laisvės” penkiasdešimt
metį, taip ir norisi palinkėti 
geriausio pasisekimo tolimes
niame spaudos bare redakto
riams 
jams, ir 
bičiulei

susitvėrė 
tačiau, savo laik-/^ 

to krašto lietuviai i.š-'j 
žymiai vėliau. “Proleta- 
kurio pasirodė tik 2 nr., 
1920 metais, o “Ryto- 
leidžiamas jau didesnių 

ir tvirtesnių organizacijų, iš
ėjo 1927 metais.

Pirmieji lietuviai emigran
tai Argentinoje lietuviškus 
laikraščius ir knygas gaudavo 
iš JAV. Laikraštis “Laisvė” 
nuo pat pirmųjų savo numerių- 
pasiekė Argentiną ir ten jis 
ėjo iš rankų į rankas.

1925 m., kai aš nuvykai į 
tą šalį ir vėliau, pas kai ku
riuos iš senųjų emigrantų dar 
buvo galima matyti pluoštai 
paskirų “Laisvės” ir kitų laik
raščių egzempliorių, pageltu
sių ir gerokai aptrintų, bet 
saugojamų, kaip itin brangus 
daiktas.

Gyvenančiam svetur savas, 
gimtąja kalba, laikraštis yra 
labai brangus. Ir kuo sun
kiau jis gaunamas, kuo dau-^ 
giau vargo jo išleidimas kai
nuoja, tuo jis brangesnis ir 
mylimesnis. 
sada turėję stiprią ir gerą sa
vo spaudą, to laikraštinio “al
kio” gal irnejuto, bet argenti- 
niečiai jį kenčia net iki šiolei. 
Už tai jie taip myli savo laik
raštį, kuris nuolatiniai reakci
jos varžomas tik per didelį 
vargą išeina. Kad ir su dide
liais trūkumais vis tiek jis yra 
jiems brangus ir geras. Todėl 
jie ir iš kitur gaunamus pa
žangius laikraščius labai myli 
ir vertina.

Pažangineji JAV laikraščiai 
labai daug padėjo argentinie- 
čiams, ypač 1930-32 m. Uri- 
buro reakcijos laikotarpy, nes 
tuo laiku “Rytojus“ buvo už
darytas ir geriausieji Argon
uos lietuvių veikėjai sugrūsti 
į kalėjimus.

Laikraštis “Laisvė” Argenti
nos lietuviams labai mylimas 
dar ir dėl to, kad vienas jo 
redaktorių, Rojus Mizara/

išėjo

4

Vilnius,

ir kitiems darbuoto- 
ilgų metų senai mano 
“Laisvei”!

L. Vaibasys

1961 m. kovas.

PER ATLANTĄ VYKO 
1,919,750, ŽMONIŲ

International Air Trans
port Association praneša, 
kad 1960 metais lėktuvais 
per Atlantą skrido 1,919,- 
750 žmonių. Tai 24.7 nuo
šimčiai daugiau, negu 1959 
metais. Per metus dar bu
vo 3,168 skridimai su pre
kėmis, o 1959 m. prekinių 
skridimų buvo tik 2,524.

JAV lietuviai, vi-

į Argentiną, ir ten padėjo su
stiprinti laikraštį “Rytojų”. 
Jis sutelkė, suorganizavo į 
stiprų judėjimą pažangiąsias 
lietuvių organizacijas, paruo
šė ir išugdė nemaža kadrų, 
gražiai pasirodžiusių vėles
niais laikais ir sugebėjusių at
laikyti žiaurios reakcijos puo
limus.

Dabar “Laisvei” sukanka 
50 metų. Tai gražus laikraš
čiui emigracijos sąlygose am- 

labai didelį dar- 
laiką atliko. Ne 
ir Argentinoje, 

Urugvajuje dau
geliui lietuvių jis atvėrė akis, 
praplėtė jų pasaulėžiūrą, da
vė tos šviesos, kuri taip rei
kalinga kovoje už šviesesnį ir 
geresnį gyvenimą.

Garbingo jubiliejaus proga 
linkiu laikraščiui “Laisvei” 
kuo geriausios sėkmės, kuo 
didesnio pritarimo skaityto
juose ir visuomet būti kovini 
gu, tvirtu ir principingu laik
raščiu, kaip iki šiolei. k 

Nuoširdžiausi mano 
nimai visam “Laisvės 
buotojų kolektyvui.

Danielius Jakubonis

žius. Didelį, 
bą jis per tą 
tik JAV, o 
Brazilijoje ir

s vem
ti a r-

skaitytoju. “La iš
manė d a u g ko išmokė, 

d a ii g man padėjo sunkiame 
koyos kelyje į laisvę. Dėl to 
su “Laisve” nesiskyriau ir ko
vodamas Ispanijoje Internaci
onalinių brigadų gretose bei 
būdamas Prancūzijos koncen
tracijos stovyklose. 1939 m. 
pradžioje gyvendamas Pary
žiuje bendradarbiavau “Lais
vėje.”

Šiuo metu, gyvendamas ir 
laisvoje Tarybų 

taip pat skaitau 
ii* gėriuosi pažan-

dirbdamas
Lietuvoje,
“Laisvę”
giujų Amerikos lietuvių dar
bu “Laisvėje,” kurioje nu
šviečiamas ir klestintis Tarybų 

gyvenimas, septyn-T .i etų vos

“Laisvė”' buvo švyturys, 
žinių šaltinis ir mokykla 
mažę s nių kolonijų lietu
viams darbininkams.

Kiek “Laisvė” per tą pu
sę šimto (50) metų davė 
darbininkams apšv i e t o s , 
naudingų patarimų visais 
klausimais, liečiančiais kas
dienį žmonių gyvenimą, to 
negalimą nei pamiršti, nei 
paneigti. Tai neįkainuoja
ma dvasinė nauda,' kurią 
skaitytojas gaudavo iš 
“Laisvės.”

Linkiu “Laisvės” redak
toriams ir bendradarbiams 
sveikatos ir ištvermės dar
buotis, kad dar daug metų 
gyvuotų ir progresuotų!

Politas Kidiaskas

Kauna, 1961. III. 7.

I.IKTUVOS SVEČIAI TURISTAI NIUJORKE

r*

ILoji dalis, puslp. 8, Balandžio (April) 11, 1961

■

Praėjusių metų gale viešėdami JAV, Tarybų Lietuvos turistai, lydimi 
A. Bimbos, P. Ventos J. Grybo ir kitų, aplankė Jungtinių Tautų rūmus 

Niujorke. Ten pat nusitraukė jie ir šj paveikslą.
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“■Laisves” vaidmuo mūsų
gyvenime

Berods birželio mėnesį 1911 į mo gretas, pasunkėjo mūsų 
metais gavau kelis numerius spaudos gyvenimas. Toji naš

ta nekuriems pasidarė persun
ki. “Laisvė” suretėjo, eina 
dukart savaitraščiu, bet turi
niu nesusilpnėjo. Jos vaidmuo 
tebėra svarbus.

“Laisvės” vedėjams teko 
pergyventi sunkumų.

Jau pat pradžioje savo gy
venimo “Laisvė” buvo trau
kiama teisman. Jos vedėjai 
Leonas P r ū s e i k a, Vincas 
Paukštys buvo areštuoti , dar 
So. Bostone jai einant.

Brooklyne “Laisvę” traukė 
teisman kun. Petkus. Bylas 
“Laisvė” laimėjo, susilaukė 
daug simpatijos ir gavo daug 
paramos.

Laike Palmerio politinės is
terijos siautėjimo laisviečiai 
irgi buvo persekiojami, bet 
jie visas bėdas, visus vargus 
pergyveno.

Nekurie pirmųjų “Laisvės” 
leidėjų pavargo ir pasitraukė, 
bet jų vietas kiti užėmė. Vin
cas Paukštys, vienas pirmųjų 

svarbiųjų laįsviečių, ilgus 
buvęs atsakingu jos 

mirė jau prieš 
penkerius metus. Kitas jos 
redaktorius, Leonas Prūseika, 
mirė šiomis dienomis. Bet jis 
ilgus metus buvo “Vilnies” 
redaktorium.

“Laisvės,” vos pradėjusios gy
venimą.

“Laisvė” įkurta dėl to, kad 
dirbę prie “Keleivio” keli dar
bininkai ir daugelis kitų soci
alistų buvo nepatenkinti to 
laikraščio nuduotu socialistin- 
gumu.

“Laisvė” man patiko. Nu- 
sisprendžiau skaityti ir ki
tiems užrašyti ją. Nuo to ma
no ryšys su “Laisve” veik ne
nutrūko. Kada pats neprenu
meravau, 
gyvenau,

“Laisvės 
kos lietuvių gyveiime buvo ir 
tebėra man labai svarbus. 
Trumpai suėmus:

Ir pat pradžioje “Laisvės” 
leidėjai nesistengė pasipelnyti. 
Jie gaudami nedidelį atlygini
mą vedė svarbų švietimo ir 
organizavimo darbą.

Laike Rusijos revoliucijos ir 
po jos, prasidėjus kovai tarp 
kairiųjų ir dešiniųjų socialis
tų, “Laisvė” nesusidėjo su 
“Keleiviu” ir “Naujienomis.” 
Ji kovojo prieš oportunistus.

“Laisvė” nerėmė ir negarbi
no pirmojo pasaulinio karo, 
nes jis buvo imperialistinis.

“Laisvės” vaidmuo ypatin
gai pasidarė svarbus tapus 
jai dienraščiu, kada persikėlė 
iš South Bostono į Brooklyną.

“Laisvė” kovojo prieš po
litinius nukrypimus: pirmiau 
prieš sektantinį “ekstra kai
riųjų,” vėliau prieš dešiniųjų 
oportunistų. Abi tos grupės 
piktai puldinėjo “Laisvę,” bet 
ji nevien panešė tai, bet išėjo 
stipresne, nes įgijo Amerikos 
lietuvių pažangiojoj visuome
nėj daug ir didesnio pasitikė
jimo.

Nesuklysiu pasakęs, kad 
būdama dienraščiu “Laisvė” 
buvo plačiausiai skaitomas 
Amerikos lietuvių laikraštis-

Mažėjant mūsų išeivijai, o 
čiagimių juk nedaug įtraukė-' 
me į pirmąsias mūsų judėji- liauninkų.

tai kiti, su kuriais 
prenumeravo ją.

vaidmuo Ameri-

ir
metus 
redaktorium,

“Laisvę” sveikina
Kapsuko sūnus

Brangūs drąugai!
džiugu pasvei-Man labai

kinti Jus garbingojo laikraš
čio “Laisvės” 
ga. Mano tėv 
čius-Kapsukas 
svės” redakcij 
da, kada v: 
siautėjo 
karas, 
mirties
ryšius su “Laisve” iri aukštai 
vertino Jūsų darbą. Buržua
zijos diktatūros metais Lietu
voje K a p s u ko 
“Laisvėje”, jo k

jubiliejaus pro
as V. Mičkevi- 
peržengė “Lai- 

os slenkstį ta- 
same pasaulyje

pirmasis pasaulinis 
Nuo to laiko iki pat 
jis palaike nuolatinius 

“La sve

•aipsniai
, išleis-

Vieni žmonės pasitraukė, ki-|įos pas jus> tarnavo Lietuvos
ti mirė, bet “Laisvė” eina ir 
eis ilgus metus ir švies, in
formuos Amerikos lietuvius, 
rodys lietuviams darbi nin
kama

Lai
teisingą kelią, 
gyvuoja “Laisvė”!

V. Andrulis

darbo žmonių kovos už savo 
išsivadavima reikalui. Todėl - r
mums nepaprastai brangus 
beveik dvidešimties metų tė
vo bendradarbiavimo prisi įm

inimas Jūsų garbingame laik
raštyje.

Tegul ir ateityje 
jungia pažan 
jėgas Amerik

SĄJUNGA STATO
DIDELĮ LAIVĄ

Tarybų Sąjunga praneša, 
kad Leningrade p r a d ė j o I 
statyti keleivini didelį lai- Vilnius, 1961 
vą “Konstitucija.” Laivas 
bus 28,000 tonų įtalpos, 9 
aukštų ir galės vežti su vi
sais patogumais 1,000 ke-

T.

ROJUS MIZARA

Iš musiji teatro istorijos
Nežinau, ar kiekvienas, 

besidomįs sceniniu menu, 
yra pagalvojęs, kada ir kur 
jis pirmą kartą matė sta
tant scenoje veikalą ir kokį 
įspūdį tai jam paliko. Šių 
eilučių autorius neilgą vei- 
kaliuką, vadinamą primity
vioje lietuvių scenoje, matė 
maždaug prieš 50 metų, ne
dideliame Nemunaičio baž-

Suvaidinome

nebeat- 
žanras 

skatinąs

Buvo žiema. Po mišparų 
susirinko būrelis dzūkų 
“teatro pamatyti”. Nedide
lėse krautuvės patalpose 
buvo vaidinta komedijėlė, 
kurios pavadinimo 
menu, bet kurios 
buvo didaktinis, 
šviestis, mokytis.

Pati vaidyba buvo labai 
primityvi ir ji manęs nė 
kiek nestebino: man atro
dė, jog tai gali padaryti 
kiekvienas, mokąs kalbėti 
ir turįs penkis žmogaus po
jūčius. Buvo nuostabi tik 
kalba: mano pažįstami as
menys vaidino ir kalbėjo ne 
dzūkiškai, bet grynai lietu
viškai, — panašiai, kaip 
rašoma knygose ir laikraš
čiuose! “Argi 
žmonės
kalbės?” —■ galvojau.

Spektaklis mane gerai 
nuteikė ir užkrėtė noru bū
ti “aktorium”. Bet nualin
toj, tamsioj Dzūkijoj tuo
met tik svajoti api-e tai te
buvo galima.

Po kelerių metų pasiė

kada nors 
taip ir gyvenime

“Laisve”
giąsias tautiečių 
oje!
V. Mickevičius j;įau Ameriką ir čia Lau- 
m. kovas renso mieste pamačiau pir

mą lietuvišką vaidinimą— 
Jikgoslavi- buvo pastatyta, berods, tra- 

žmogus gėdija “Legališki žmogžu- 
Tai mane dar la- 

pritap-

Belgradas! — 
joje sunkiausias 
yra S. Krznar, 22 metų am- džiai”. 
žiaus, jis sviria 472 svarus, biau uždegė noru

Jok mes pažįstami, 
tiesa?

su
Pet-
ma-

ti” prie kokio nors scenos 
mėgėjų ratelio ir jame iš
vien veikti. Ši mano sva
jonė išsipildė 1914 ar 1915 
metais Bostone: ten tuomet 
gyvavo Lietuvių socialistų 
sąjungos kuopelė, kurios 
nariai, pasikvietę talkos iš 
pašaliečių, ryžosi suvaidin
ti Nagornoskio istorinę 
pjesę “Živilė”. Pjesę pa
statėme South Bostono lie
tuvių salėje.
“vidutiniškai”, kaip būda
vo sakoma, gi publika “bu
vo patenkinta”. Taip rašė 
spauda.

Vėliau susipažinau 
kompozitorium Miku 
rausku, kuris įtraukė 
ne į operetinę vaidybą.

Prisipažinsiu: joks mano 
“pasisekimas” scenoje, jo
kie draugų vieši ir asme
niški pagyrimai manęs ne
sugadino. Visuomet jau
čiau ir žinojau, jog akto
rius nesu ir juo vargiai ka
da tebusiu. Scenoje veikiau 
tik kažkokiam savo vidi
niam troškoliui užgesinti, 
na, ir lietuvių kultūrai pa
remti. Man visuomet atro
dė, jog, norint būti akto
rium, reikia turėti ką nors 
daugiau, negu mes, scenos 
mėgėjai, turime, — kažką 
“paslėpto”.

Nuo to laiko praėjo ge
rokas metų skaičius. Teko 
perskaityti apie vaidybą 
nemažą knygų rietuvėlę, 
teko susipažinti su teatro 
istorija, plačiau pasidomė
ti dramine literatūra. Pa
jutau, jog nėra nieko “pa
slėpto”. Norįs aktorium 
būti asmuo pirmiausia pri
valo turėti talentą ir did
žiulę meilę sceniniam dar- 

,bui. Jis privalo būti kultū- 
1 riniu atžvilgiu išprusęs,

dinta Blizinskio komedija 
“Žentas dėl parodos”. Na, 
o pačioje Lietuvoje pirmą 
kartą — 1899 m. rugpjūčio 
8 d. — viešai scenoje buvo 
suvaidinta Juozo Vilkutai- 
čio-Keturakio komedija — 
“Amerika Pirtyje”. Lietu
voje, be abejojimo, yra bu
vę ir anksčiau pastatytų 
dramų bei komedijų, bet 
salptai, ir api-e tai spaudo
je nebuvo niekur minėta.

Draminis lietuvių me
nas Amerikoje nedaug te
pakilo kokybiškai, palygin
ti su tuo, koks jis buvo 
prieš 20 metų, c kiekybiš
kai visai susiaurėjo.

Kadėl? Svarbiausia prie
žastis bene bus ta, kad į 
dramini mūsų mena ne
daug tesijungė 
žmonių: !
no šaka tėra susidomėję.

Tiesa, 
lietuvių, 
kursus ii 
kiečių profesiniame teatre, 
bet su lietuvišku gyvenimu 
jie nepalaiko jokių ryšių. 
Nedaug apie juos mes ir 
težinome, nes jie yra prisi-Į 
dengę “suamerikonintais”; 
vardais.

Mūsų draminiai savivei
klos rateliai nedaug tepajė
gia įtraukti jaunimo, ypač 
vyrų, dėl menko lietuvių 
kalbos mokėjimo. Mūsų ve
teranai aktoriai - mėgėjai 
sensta, jų energija ir ryž
tas silpnėja: nemažai tų, 
kurie kadaise mūsų scenoje 
dažnai rodydavosi, jau išsi
skyrė iš gyvųjų tarpo.

Pati mūsų draminio me
no Amerikoje užuomazga 
buvo silpnai pradėta, be jo- gaudo 

pagrindo; vabzdžius.
tebuvo nutupia

mė n a 
čiagimių 

mažai jie šia me-

yra amerikiečių 
baigusių dramos 

? dirbančiu ameri- v

.... -a. • • • j-i • • q rimu atžvilgiu isprusęs,Atsimenate, ką ‘Laisve rase, svarbesmaisiais politiniais klausimais; i apšvietus, jis neturi bijotis
~ r I begalinio metodinio darbo.
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Kai mes statom filmus ir 
žinom, kad juos matysite Jūs, 
mums širdyse šilčiau pasidaro. 
O Jūs žiūrėdami tuos filmus 
galvojate apie mus, apie tė
vynę. štai mes mintimis ir 
drauge...

Mūsų kinematografija dar 
labai jauna, o Jūsų “Laisvės” 
laikraščiui jau penkiasdešimt 
metų. Tai ilgas ir garbingas 
jo darbuotojų ir bendradarbių 
kelias. Tai puiki sukaktis! 
Visa širdimi sveikinu ir Jus, 
ir visus šio laikraščio skaity
tojus šio brangaus Jums jubi
liejaus proga.

Balys Bratkauskas
aktorius-režisierius

Vilnius, 
1961 m. kovas

Aktcriaus saviruoša, kaip 
visada — neturi ribų. Lai
mingas tas, kuriam yra 
progų jaunatvėje pažinti 
šį principą pirmiau, negu 
jis praleidžia metų eilę mė
gėjiškos scenos klaidžioji
muose.

Kvietkas, kuris ėda 
muses ir jautieną

Gražus kvietkas “Dionea 
mucipula” arba “Venjus 
Fly Trap.” Jis auga stubo- 
je, apie 12-kos colių aukš
čio ir baltai žydi.

Kvietkas — mėsaėdis. Jis 
muses ir kitokius 

kio mokslinio pagrindo; vabzdžius. Kai tik musė 
pernelyg mažai tebuvo nutupia ant kvietko., tai 
kreipta dėmesio į kokybę, į kvietkas užsidaro ir ją su- 
turinį ir formą. “Ot, kaip 
suvaidinsime, taip bus ge-‘ 
rai...” Pjesės pastatymo 
būdavo imamasi svarbiau
sia tam, kad sutrauktų į 
spektaklį publikos, kad 
gautų iš jos pinigų organi
zacijos, kurios tai ruošė, 
iždui praturtinti.

/.Y į Ifo&ws, b$® ^’’ia^t

Tai nedaug, palyginti, žymesnių 
tuvoje. . “Vrangelis jau pabėgo ’- 
nupiešė tuo klausimu ir paveikslą, 
ką rytoją. Mes, kurie dirbame 
“Laisvę”, ir darome istoriją.

iš
Y if

t

antraščių, tilpusių
■ tai buvo prieš 40 metų. 

“Laisvėje” tilpusios :
Laisvėje”, kurie platiname

Viii salyno, Yodo ir Marbirinktn Trnnkit i

Laisvėje”, bylojančią apie didžius įvykius pasaulyje, ypatingai Lie- 
Mūsy mielasis dailininkas Lumbis (J* Bulis, jau miręs) 

žinios sudaro įdomią žmonijos istoriją jos kelyje į šviesesnį, tai- 
“L a i s v ę”, kurie rašome “Laisvei”, kurie visaip remiamLaisvei”, kurie visaip remiam

Pirmasis viešas lietuvių 
draminis pastatymas įvyko 
prieš 70 m.—1889 m. gruo
džio 31 d. — nedideliame 
Plymoutho miestelyje: čia 
buvo suvaidinta trumpa 
Turskio parašyta komedi
jėlė “Be sumnenės, arba 
kaip ant svieto einasi”. Ko
medija lietė lietuvių imi
grantų nedalią keliaujant 
ir atkeliavus Amerikon. 
20-čiai metų praėjus, 1909 
m., toji pati komedijėlė bu
vo statyta Bruklyne.

Ar šiandien, po 70 metų, 
šis pirmasis lietuvių kalba 
veikalėlis yra kur nors už
silikęs — sunku pasakyti. 
Man bent niekad neteko jo 
matyti. Reikšminga buvo 
tai, kad pirmieji mūsų ak- 
toriai-mėgėjai griebėsi ori
ginalaus veikalo, bylojančio 
apie jų pačių gyvenimą — 
džiaugsmus ir sielvartus.

Tiesa, 1885 m. Niujoko 
lietuviai buvo besimoją pa
statyti Gutzkovo tragediją 
“Patkulis”, bet negalėjo jos 
išmokti dėl kalbos nesu
prantamumo—Vertimą bu
vo atlikęs Jonas Šliupas.

Taigi, Plymoutho lietu
viai — angliakasiai buvo 
pirmieji, savo ryžtu atida
rę lietuvių sceniniam me
nui duris! Juk tik 1894 m. 
Prūsų Lietuvoje — Tilžėje, 
o vėliau Klaipėdoje, buvo 
pastatyta A. Fromo-Gužu
čio drama “Kauno pilies iš- 
griovimas”. 1896 m. kovo 
31 d. Petrapily buvo suvai-

Tel Avivas. — Naciu bu
delio Eichmanno teismas 
įvyks Jeruzalėje. Jo gynė
jais bus advokatai Rober
tas Servatius ir Dieter 
Wechtenbruchas, kurie at
vyko iš Vakarų Vokietijos.

Kvietką galima šerti ir 
šviežia, nevirta jautiena.

Jis žinomas jau nuo 1760 
metų. Jį atidengė North 
Carolina gubernatorius pul
kininkas Arthur Dobbs. Vė
liau tyrinėjo gamtininkas 
Charles Darvinas 1875 me
tais ir jis rašė: “Tas aug- 
muo yra žinomas, kaip “Ve
nus Fly Trap” nuo jo stai
gaus ir greito veikimo. Tai 
vienas iš gražiųjų kvietkų. 
Jis greitai gaudo muses... 
Ir stebėtinai vikriai čiulpia 
mėsa.” V

'^».v:.;?jy

Vilniuje, Stalino prospekte, atiduotas naudojimui 
moderniškai įrengtas viešbutis “Neringa.” 

NUOTRAUKOJE: naujojo viešbučio interjeras.

II-oji dalis, puslp. 9, Balandžio (April) 11, 1961
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J. F. KENNEDY 
dabartinis JAV prezidentai

“Laisvės” 50-ties metų 
jubiliejaus proga

Buvau jaunas, žengiau pir
mus žingsnius sąmoningo pa
žangaus gyvenimo keliu. Ta
čiau siautėjusį tautininkų ir 
krikščionių demokratų fašis
tinė reakcija be jokios kaltės 
pasmerkė mane, kaip ir dau
gelį dorų darbo žmonių atsto
vų, ilgiems metams pūti sun
kių darbų kalėjime.

Nuo 1929 metų visoje Lie
tuvoje kalėjimų režimas po
litiniams kaliniams žymiai pa
sunkėjo: buvo atimtos ir pa
naikintos iki tol sunkioj kovoj 
iškovotos politkalinių privile
gijos ir lengvatos. Kad visai 
izoliuoti mus nuo “laisvėje” 
vykstančių politinių įvykių ir 
kad atimti galimybę mokytis, 
fašistinė vyriausybė uždraudė" 
įleisti į kalėjimus politkali
niams iš “laisvės” knygas ir 
laikraščius.

Tačiau, nežiūrint [stiprintų 
sargybos bokštų, stropiai sau
gomų geležinių durų ir storų 
plieno langų grotų, naujos 
knygos ir laikraščiai pasiek
davo mus nelegaliu keliu.

Prisimenu, 1931 m. pavasarį 
pirmą kartą mes Kauno sun
kių darbų kalėjime gavom 
keliolika numerių Amerikos 
pažangių lietuvių leidžiamo 
laikraščio “Laisve.” Tai buvo 
mums didelė džiugi naujiena 
—tiesiog surprizas.

Nežinau, kaip kiti, bet aš

tada pirmą kartą gavau pa
matyti ir skaityti užsienyje 
leidžimą lietuvių kalba pa
žangų laikraštį. Tačiau mes 
visi mėgdavom skaityti “Lais
vę,” kurioje tilpdavo daug 
medžiagos apie siautėjusį tuo 
metu Lietuvoje žiaurų fašis
tinį terorą ir daug kitų įdo
mių žinių apie pasaulinius 
įvykius, kurie neatsispindeda- 
vo tuometinėje Lietuvos spau
doje.

“Laisvę” mes skaitydavom 
slaptai, ji eidavo iš rankų į 
rankas, iš kameros į kamerą. 
Nuo to laiko praėjo jau 30 
metų. Lietuvos darbo žmonių 
kova baigėsi pergale. Mes' 
statome naują, šviesų ir lai
mingą gyvenimą visiems.

Dabar jau nebereikia pasi
slėpus skaityti “Laisvę.” Jau 
bus treji metai, kaip aš pasi
dariau nuolatiniu “Laisvės” 
skaitytoju. Už “Laisvės” iš
rašymą man tariu širdingai 
ačiū savo sesutei Barborai 
Kalpus, gyvenančiai Detroite.

Linkiu Jums, draugai, ir to
liau dirbti tą kilnų ir garbin
gą tiesos, apšvietos ir kultū
rinių žinių skleidimo darbą 
Amerikos lietuvių tarpe, pa
laikyti mūsų tėvų kalbą ir 
meilę savo senai tėvynei Lie
tuvai.

A.. Mileika
1961-111-22 d. Vilnius

Tarybii Lietuvos vadovybe

A. SNIEČKUS
Lietuvos Komunistų partijos 

CK pirmasis sekretorius

J. PALECKIS
Tarybų Lietuvos Prezidiumo 

pirmininkas

Universalus laišfcas 
ponams veiksniams

“Laisvės” jubiliejlaus proga

Ponas Veiksny!
Pasirodo, tamsta esate la

bai plačios fantazijos žmogus 
ir savo rūšies jumoristas. Sa
vo laiške tamsta rkšai:

“Mūsų kūnas šie 
ir širdys tenai, k 
vyturėlis pavasarį 
šum lietuviškų dirvų... Mūsų šir
dys yra tenai, kur 
munėlis, 
kia...”

ia, o dvasia 
.ir lietuviškas 

čyrena vir-

banguoja Ne- 
kur Šešupė miela plau-

Stipriai 
neprikiši! 
ponas 
sielų,” 
žiu otų 
kitaip 
Krukas, už tam tii 
rą apsiimtų susit 
jūsų dvasiomis...

Atleiskite, ponas Veiksny, 
už tokią lyrinę šio laiško įžan
gą. Matote, reikalas labai 
jautrus ir sudėtingas. Tūks
tančiai lietuvių sugrįžo į savo 
Tėvynę, apsigyveno tėviškėje 
prie banguojančio Nemunė
lio ir mielos Šešupės. Dauge
lis čia lankėsi kaip svečiai ir 
ekskursantai. Kiekvienas iš jų 
jautėsi ir jaučiasi 
ir dvasią viename) kūne, 
jūs, ponas Veiksn 
kitais savo gimina 
niais, vis šaukiate

pasakytą — nieko 
Jeigu 

čičikovas iš 
jis,

tai išgirstų 
“Mirusiųjų 

tikriausiai, atva- 
supirkti jūsų sielas. Ne 

.ir Frankas 
xrą honora- 
varkyti su

pasielgtų

turįs širdį
Gi 

y, kartu su 
čiais Veiks- 
ir šaukiate:

jei Šešupė, Nemunas ir ki
tos Lietuvos upės pajustų, kad 
jūsų sielos skraido viršum jų, 
tai jos sukeltų tokias bangas, 
kurios bematant išvaikytų jū
sų sielas atgal į savo kūnus;

jeigu jūsų sielos imtų skrai
dyti virš lietuviškų dirvų, tai 
vyturėliai, nustoję čyrenti, iš
gaudytų jūsų sielas iki vienos;

jei jūsų sielos imtų skraidy
ti virš Lietuvos fabrikų, tai jų 
aukšti kaminai įsiurbtų jas į 
savo nasrus...

Kaip matote, ponas Veiks
ny, tai nėra fantazija. Jokių 
jūsų sielų bei širdžių Lietuvo
je nėra, nes ir upės tyliai 
plaukia, ir vieversėliai links
mai čyrena, ir fabrikai didin
gai leidžia juodų ‘ dūmų ka
muolius...

Manome, kad šis laiškas 
yra universalus, t. y. tinka vi
siems ponams “veiksniams”. 
Todėl adresuojame jį įvairio
mis kryptimis:

ALT
VLIK

PLB
PŠIK...

(ir kitoms organizacijoms, tu
rinčioms po 3-5 narius).

O tuo tarpu iki sekančio 
laiško, ponai Veiksniai!

Su tamstomis susirašinėjau
tieji lietuviškieji Tariniai.

Nuorašas tikras:
Donatas Rodą,

“Mūsų kūnas šičia, o siela —• 
tenai...” Nagi, pamėginkit ir 
jūs, kaip ir kiti lietuviai, at
vykti pas mus su kūnu ir sie
la. Nenorite?

Taip, šito jūs nenorite. Ta
čiau kažkodėl vaizduojate,
kad jūsų siela skraido čia, 
Lietuvoje, virš Nemuno ir Še-
supęs. Daug kas čia atvyks, 
o jūs, ponas Veiksny, 
pat įrodinėsite. Ir tamsta, 
kiti ponai Veiksniai, 
niekad teisybės nepasakysite.

vis tą 
ir 

atrodo,

Vilnius, 1961 m., kovas.

“Laisvės” redakcijai

M. 8UMAUSKAS
LTSR Ministrų Taryboj pirmininkas

VL. NIUNKA 
Lietuvos KP CK sekretorius

Tamsta visuomet stengsies 
’nutylėti, kaip , buržuazijos 
viešpatavimo metąis Lietuvoje 
krovėte turtus iš vargdienių 
prakaito, kaip šlykščiai mul
kinote paprastus žmones, kaip 
persekiojote kiekvieną pažan
gesnę mintį. Tarpsta net už- 
simint neužsiminsi apie tai, 
kaip hitlerinės okupacijos me- 

veiksniai” su 
stiniais oku- 
altų žmonių 

banguojančio

tais dabartiniai 
savo sėbrais—faši 
pantais laistė nek 
kraują prie _ _ 
Nemunėlio ir miejos Šešupės”.

Viso to tamsta nesakysi ne 
tik todėl, jog buVai Lietuvos 
liaudies pardavikas, bet ir to
dėl, jog esi bailys ir bijai sa
vo darbu atitaisyti liaudžiai 
padarytas skriaudas, 
bijo savo liaudie 
savo Tėvynės.
tamsta, ponas Vęiksny, užsii
mi tuščia fantazija, kad. būk 
tai tamstos siela skraido vir
šum lietuviškų dirvų ir upių, 
šia proga leiskit? man vieto
je fantazijos štai ką pasakyti:
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Gerbiamas drg. Mizara,
Sveikiname “Laisvės” 

laikraščio 50 metų jubilie
jaus proga jo redaktorius bei 
darbuotojus, bendradarbius 
ir skaitytojus. Linkime pro
gresyviam JAV laikraščiui 
ilgiausių metų, skleidžiant 
pažangiąsias idėjas tėvyn
ainių tarpe!

V. ir J. Slėniai
P. S. Laikraščio jubilie

jaus proga parašiau dainą 
“Išskrenda gervės.” Ją pa
siunčiau Montello Vyrų 
dailės grupei. J. S. 
Panevėžys

Tiesos žodis
Laikraščio “Laisvės” 50-čio proga no

risi prisiminti faktus.
1929 m. gruodžio mėnuo. Lietuvoj 

žvangėjo fašizmo pančiai. Cenzūra kliu
dė pasakyti tiesą net grožinės literatū
ros kūrinyje. Tai mane paskatino susi
rišti su “Laisve”. “Laisvei” rašiau 
taip, kaip diktavo širdis: su meile dar
bo žmogui ir su neapykantos žiežirba 
fašizmui. Pirmi mano kūriniai — eilė
raščiai ir apsakymai — “Laisvėje’’ buvo 
atspausdinti 1930 m. sausio mėnesį A. 
Genio vardu. Tais metais šiame laikraš
tyje spausdinausi ir A. Badaičio vardu. 
Štai po 30 metų man pateko dvi mano 
apsakymų iškarpos. Dabar, kai laisvei 
plevėsuoja Tarybų vėliava, būti revo
liucionieriumi įprasta, o tuomet, ypač 
jaunuoliui, tiesai pasakyti ne tik reikė
jo drąsos, rizikos, bet ir nemažai pa
stangų ryškiau revoliucinei minčiai iš
reikšti. Bet kai 1930 m. savo apsaky
muose radau sakinius apie revoliucio
nierius, apie kalėjimą, į kurį grūdo ko
votojus, apie komunistines proklamaci
jas, apie tai, kaip fašistai sušaudė dar
bo žmonių reikalo gynėją, pajutau, kaip 
fašistinė priespauda net jaunuolį skati
no , kovoti, protestuoti.

Itin dažnai “Laisvėje” spausdinau sa
vo eilėraščius, apsakymus, kritikos 
straipsnius 1933 m. Tuomet mano lite
ratūrinis žodis buvo jau žymiai kovin- 
gesnis, nes nuo 1933 m. priklausiau 
komjaunimui. Skaičiau pogrindžio lite
ratūrą.

1934-1935 m. mano ryšiai su “Lais
ve” nutrūko: sėdėjau Utenos ir Panevė
žio kalėjime. Bet nuo 1936 m. pradžios 
iš Kauno kalėjimo nelegaliai vėl galėjau 
į šį laikraštį pasiųsti savo ‘ kūrinių. 
Spausdinausi A. Liūniečio vardu. Po 
daugelio metų radau vieną kitą eilėraš
tį, parašytą IX forte, atspausdintą “Lai
svėje” be parašo. Ar išsiunčiant mano 
parašas išbrauktas dėl konspiracijos, ar 
“Laisvės” redakcija išbraukė — neži
nau. Ligi 1940 m. birželio mėnesio, kol

sėdėjau kalėjime, “Laisvė” spausdinda
vo mano kūrinius. Ir daugiau Kauno 
kalėjimo politinių kalinių bendradarbia
vo “Laisvėje”: spausdindavo straips- 
nius, reportažus apie fašistinį terorą į 
kalėjimu eilėraščius, apsakymus.

Vėliau buvo malonu sužinoti, kad ma
no rankraščius kruopščiai ir nuoširdžiai 
redagavo R. Mizara ir A. Bimba. Kaš- 
kaitis pasakojo: jie kartais apie mano 
literatūrinius daiktus spaudai parašy
davo šiltą žodį. Rankraščius siųsdavau 
per J. Kaškaitį, nes “Laisvėn” tiesiai 
laiškų fašistų valdžia nepraleisdavo.

1937-40 m. “Laisvėje” yra A. Klevo 
atspausdinti reportažai iš Kauno darbo 
žmonių kovos. Atrodo, tai rašytojo Gu- 
ševičiaus kūriniai. Gerai žinau: Guze- 
vičius kalėjime naudojosi Klevo slapy- 
varde. Tuomet buvo “Laisvėje” atspau
sdintas kovingas straipsnis apie Kauno 
rašytojų legalų susirinkimą. Įdomu: 
kas rašė?

“Laisvė” atspausdindama rankraš
čius, prisiųstus 1927-40 m. iš revoliuci
nio Lietuvos pogrindžio,— daugelio au
torių eilėraščių, apsakymų, literatūrinių 
straipsnių,— išgelbėjo, nes tų kūrinių 
originalai žuvo. “Laisvėje” su entuziaz- * 
mu bendradarbiavo jaunas rašytojas A. 
Jasutis ir kiti.

Tėvynės karo metais, pasiunčiant ra
šytojų raštus “Laisvėn”,— didelį darbą 
atliko įžymusis kritikas K. Korsakas. 
Jis tuomet ne vieną ir mano rankraštį 
redagavo.

“Laisvės” redaktoriai, reikšdami di
delį jautrumą revoliucinių kūrinių auto
riams,— neapsiriko Ne vienas tų rašy
tojų vėliau, tarybinės santvarkos sąlygo
mis, aktyviai pasireiškė savo kūryba.

Fašistai “Laisvės” Lietuvon neįsileis
davo. Aš jos iškarpas slėpdavau: per 
kratą būtų atėmę ir pridėję prie bylos.

“Laisvės” jubiliejaus proga nuošir
džiai dėkoju draugams, padėjusioms 
prieš daugelį metų žengti grožinės lite
ratūros keliu.

Geriausios sėkmės “Laisvei”!
A. Liepsnomis 

Kaunas, 1961—II—24.

Ilgio ežeras
Pilnas ežeras lelijų.

Dainuoja jos ar miega?
Ir vandens tik blyksniai tematyti.
Baltos taurės—iš neliesto sniego.
O geltonos lūgnės—ten saulelė žydi.
Meldai krūpčioja—gal šnekasi su vėju? 
žalsvą vandenį apglėbę laiko.
Geras kažin kas lig šiol mane lydėjo 
Ir dosnus—kaip mylimam —be saiko.
Kaip Veronika į lelijas negulsiu 
Savo sopulio palikt žaliam dugne. 
Aš pati likimą savo pulsiu, 
Jeigu jis išdrįstų trypt mane.
Jį prašoksiu ant lelijų visą— 
Ir baltom, geltonom taurėm degs
Jei mokėsiu viską atiduot. [vanduo.
Iš likimo nieko neprašysiu.
Bus likimas—trumpas džiaugsmo šokis 
Ir be ašarų—kaip ašaros vaiskus.
Bus likimas—vienas ilgas šokis-------
Lig lelijų pasilenks dangus — -------

J. Degutytė

Gedulingi varpai

O kas 
s, tas bijo ir 
Ir štai todėl

TELEGRAMA
R. MIZARAI, “LAISVĖ”

Vilnius, balandžio 6 d.— 
Gerbiamieji draugai! Svei
kiname jus ir Jūsų laikraš
tį su penkiasdešimtmečiu. 
Šiandien, balandžio 6 d., 22 
vai., mes skiriame specialią 
radijo laidą “Laisvės” jubi
liejui atžymėti.

Tarybų Lietuvos radijo 
ir televizijos komiteto pir
mininkas Januitis.

dališ, pUslp*. 10, Balandžio (April) 11 1961

O, tie varpai — 
vario varpai — 
jie kaip paukščiai sparnus išskleidžia... 
Vakaras, ir pabaigti jau darbai, 
o jie man užmigti neleidžia...
Jie užgriūva mane kaip sunkūs kalnai, 
sunkūs paukščiai į širdį suleidžia nagą, 
ir jų sunkūs sparnai, jų variniai sparnai 
mano galvą plasnodami plaka ir plaka... 
Man pro ausį prazvimbia švino' kulka, 
lyg iš avilio pievomis lekianti bitė...
Ir naktis ta ilga, begaliniai ilga, 
ir aušros languose dar kol-kas nematyti...
O, tie varpai — 
vario varpai — 
jie kaip paukščiai sparnus nuleidžia, 
ir iš žemės į viršų iškyla grabai, 
ir iškyla sušaudyti kruvinaveidžiai 
žmonės — žmonės — žmonės... Varpų 

sparnai
visą žemę liūdesio gedulu gaubia---------- ■
pakyla aukštyn krematorijų pelenai 
ir pavirsta gyvais žmonėmis, kurie 

atsiklaupę
maldauja jiems dovanoti, tik menką gyvybę, 
prašo teisėtosios duonos, tačiau klaikus 
žmogžudžio batas trempia ir trypia
motinas, trypia senius ir ištaško vaikus.......
Ak, varpai, 
jūs vario varpai, 
virš manęs gedulingus sparnus išskleidę,

kaip baisu girdėti šaukiant labai 
klaikiai dar nemylėtą mergaitę, 
raudančią motiną savo mažųjų vaikų 
ir artoją, kuris žemę sėjo ir arė... 
Kaip klaiku! Kaip klaiku! Kaip klaiku!

Kaip klaiku!
Ką tie išgamos žemėje vakar padarė!'-.......
Ir kada neužgijusi žemės žaizda 
dar kraujuoja, o krematorijai dar neužgeso, 
raketa, į padangę aukštyn paleista, 
žmogui — žmogui — žmogui — žmogui vėl 

graso...
Aš prakeikiu visus visus žmogaus žudikus 
šiam visam dideliam pasauly...
Tepakyla žmogus! Tepakyla žmogus!
Ir per amžius tešviečia jam saulė----------
O, jūs varpai,— 
vario varpai — 
Buchenvaldo varpai! — 
Jūs užgriuvot mane kaip sunkūs kalnai, 
sunkūs paukščiai, į širdį suleidę man nagą, 
jūsų sunkūs sparnai — tie variniai sparnai, 
mano galvą nakčia plaka, plaka ir plaka, 
ir širdis man krūtinėje plaka ir plaka 
jums į taktą, varpai, 
jūs variniai varpai, 
Buchenvaldo varpai, 
o varpai !--------------- —

Ed. Mieželaitis

Buchenvaldas, 1959 m. >
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Iš tamsos į šviesą
Tamsi naktis, kad ir kiek šviečia 
Mėnulis aukštai padangėj,

| Žvaigždelės mirga, tartum kviečia, 
Kad lėkt pas jas ir būt’ erdvėj.
Mat, čia, ant rutulio šios žemės, 
Yri daug dar šešėlių tamsių, 
Kurie dar gąsdina vis žmones 
Ir prietarus leidžia tarp jų.
Bet štai rytuos jau puikus rytas!

• Tartum kad nebūta nakties.
Saulutė greit į aukštį ritas — 
Tuoj visą pasaulį apšvies.
Tada gi jau ir visą tamsą 
Išnaikins nuo žemės visos.
Žmonės išvydę tikrą šviesą 
Šešėliams tikėti nustos.

Jonas Juška

Dvi darbininkes
Dideliame turtingo ang-kada mano motina pamatė, 

lies kasyklos savininko na
me darbuojasi dvi mergi
nos: Marijona — juodveį- 
dė ir Katrina — baltveidė, 
lietuvaitė.

Marijona gražiai nuau
gus, aukšta, laiba; veidas 
gražiai subudavotas, bet la
bai tamsus. Jinai darbuo
jasi virtuvėje prie virimo ir 
kepimo valgių. Jinai dirba 
tokį darbą jau per keletą 
metų, tai gerai išmokus ir 
įpratus dirbti ir neblogai 
už savo darbą gauna ap
mokėti.

Katrina — labai jaunu
tė, menkutė, mėlynakė, gel
tonplaukė, tikra gražuolė. 
Jinai ką tik pradėjus dirb
ti. Ji darbo nemoka ir jai 
nesiseka dirbti ir dirba už 
mažą užmokestį, Ji, mat, 
visą laiką gyvenus prie tė
vų ir jos motina beveik visą 
namų darbą atlikdavo. Bet 
dabar jos gyvenimo aplin
kybės taip susidarė, pasi
keitė. Jos tėvas mirė. Jis 
gyvas būdamas uždirbo jai 

kitiems šeimos nariams 
duoną. Dabar Katrina bu
vo priversta pasii e š k o t i 
darbo, užsidirbti sau pra
gyvenimą ir uždirbti moti
nai ir dviem mažiems bro
liukams. Jinai gavo darbą 
ir dirbo prie kambarių ap- 
švarinimo už labai mažą 
užmokestį, kadangi buvo 
nepatyrus darbininkė.

Bet, nežiūrint to, į Mari-

kad aš juoda, kad ji būtų 
mane paskandinusi į išeina
mąją vietą, tai būtų gerai 
padariusi. Jinai mane už
augino paniekai.

Bet Marijona buvo labai! 
geros širdies. Nežiūrint, 
kaip Katrina ją niekindavo, 
matydama, kaip Katrinai 
nesiseka,’sunku dirbti,jinai 
ją pamokydavo, padėdavo 
jos darbą atlikti. Ir pama
ži Katrina pradėjo pripras
ti prie Marijonos. Pradė
jo žiūrėti į ją kaip į sau 
lygią, su laiku pasidarė ar
timos ir geros draugės.

Jos abi vakarais, užbaigę 
darbą, savo mažame kam- 
barėlyj praleisdavo laiką 
besikalbėdamos, besiskųs- 
damos viena antrai savo 
gyvenimo sunkumais.

Katrinos tėvui mirus, jai 
reikia maitinti savo moti
ną ir du mažus broliukus, 
o jos užmokestis už darbą 
toks menkas, kad toli gra
žų neužtenka išmai tinti 
šeimą, nors ji atiduodavo 
motinai visą savo uždarbį, 
o jai pačiai nelikdavo nė 
cento. Jos suknelė jau pra
deda plyšti, bateliai nusine
šiojo, reikalingi nauji, bet 
nėra už ką nusipirkti.

Negeriau ir su Marijo
na. Nors Marijona ir dau
giau uždirba, bet ji dides
nių išlaidų, didesnę šeimą 
maitinti turi. Jos seni tėvai 
nedirba, nes dirbti perseni,

LIETUVA PAVEIKSLUOSE
PER MINUTĘL-PLOKŠTĖ

Vilniaus bandomojoje pluošto gaminių gamykloje pra
dėjo veikti nauja pusiauautematinė technologinė linija, kuri 
gamina iš medžio atliekų kietas plokštes. Šios plokštės bus 

Į plačiai naudojamos baldų gamyboje, o taip pat statybose. 
Naują technologinę liniją specialių pultų pagalba valdo tik 
du operatoriai. Pilnai įsisavinus kietų plokščių gamybą, nuo 
linijos beveik kas minute bus nuimama plokštė.

NUOTRAUKOJE matome naują technologinę liniją.
Prie linijos valdymo pulto operatorius M. Sabinas.

MOKYKLOS RADIJO MAZGAS
s Ii

mokyklojeJiezno naujoje vidurinėjeŠiais mokslo metais
buvo įkurtas radijo mazgas. Mokyklos radijo mėgėjai radio
fikavo patalpas ir organizavo specialias radijo valandėles. 
Dabar mokykloje dažnai transliuojamos radijo programos.

Nuotraukoje matome mokyklos radijo mėgėjus Česlovą 
Drazdauską ir Juozą Ardaravičių prie radijo mazgo, besi
ruošiančius pradėti radijo valandėlę.
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Kalnaberžės mokyklos-intemato direktorius Stasys Vinike- 
vičius (centre) apžiūri darbščiųjų rankų būrelio narių

S. Litvinsko (kairėje) ir A. Gužausko darbus.
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joną žiūrėjo su panieka. Ji- gyvena lūšnyne, žiemos me
nai ją užgauliodavo žo
džiais, visaip niekindavo. 
Jai atrodė, kad jai būtų 
per žema su Marijona kal
bėti bei draugautis. Mat, 
kada Katrina augo tarp 
neapsišvietusių žmonių ir 
savo tėvų, jinai girdėjo 
apie tamsios spalvos žmo
nes visokių blogybių, bet 
nieko gero apie juos. Jeigu 
Katrina kuo nors nusikals
davo motinai, tai motina 
ją gąsdindavo, kad pašauks 
ir atiduos ją juodam žmo- 
^ii, o tas darys tą ir tą su 
ja. Tai Katrina, augdama 
ir girdėdama iš savo moti
nos tokias kalbas apie neg
rus, rodos, persigėrė ta ne
apykanta ir įaugo į ją. Tik 
susidarius skirtingoms gy
venimo aplinkybėms, pa
lengva Katrinos mintis kei
tėsi.

Marijona matė ir jautė 
jai Katrinos neapykantą ir 
jai buvo sunku priimti 

Jt uos Ęatrinos įžeidinėji
mus. Kartais jai labai 
širdį suspausdavo ir ašaros 
nuriedėdavo per jos juodą 
veidą. Suvaitodavo ir iš
tardavo: Kodėl dievas žmo
nės sutvėrė taip nevieno
dus? Jeigu visi būtų balti 
arba juodi, tai nebūtų tarp 
žmonių tokios neapykantos 
ir diskriminacijos. Ir kuo 

Td aš kalta, kad gimiau 
^juoda? Kada aš užgimiau,

tu šalta, langai ir sienos 
kiauros, negalima ir nėra 
iš ko prišildyti. Su tėvais 
gyvena Marijonos ligotas 
brolis su savo žmona ir ke
turiais vaikais. Brolis jau 
keli metai serga džiova ir 
nieko nedirba, dėl ligos ne
gali dirbti. Vaikai žiemos 
metu nuo šalčio ir nedaval- 
gymo beveik visuomet su
sirgę. Brolio žmona kai ka
da dirba, bet darbo palai
kyti negali, nes jinai rei
kalinga namie prižiūrėti 
ligonius. O ir pati, nusidir
bus, susirūpinus, nedaval- 
gius, beveik visuomet ser
ganti, bet neturi laiko sirg
ti ar dejuoti. Taigi, Mari
jonos visas uždarbis eina 
jos šeimos užlaikymui. Ji
nai irgi negali pasipuošti ir 
nesipuošia. Jos suknelė ir
gi plyšta, o nusipirkti nau
ją nėra už ką.

Taigi, Katrina įsitikino, 
kad jų abiejų darbas, gyve
nimas ir sunkumai yra vie
nodi ir jos abi vienodos, 
nežiūrint skirtingos veido 
spalvoš. Ir jos susiejo į la
bai artimą draugiškumą.

Margaret Valinchus

Washingtonas. — Angli
jos premjeras Macmillanas 
tariasi su prezidentu Ke
nedžiu Laoso ir kitais pa
sauliniais reikalais..

...................... ............. ..................................

Il-oji dalis, puslp. 11, Balandžio (April) Įl, 1961

Praeitis ir dabartis
' -IBus jau daug metų, kai 

sutikau gerai pažįstamą 
žmogų, kuris savo žipono 
kišenėje turėjo įsikišęs laik
raštį “Vienybę,” tad ir pa
klausiau jį: Dėl ko tu, bū
damas socialistu, skaitai 
“Vienybę”?

—Aš jos viduryje talpi
nančių raštų neskaitau, jie 
nesutinka su mano minti
mi, idėja; skaitau tik pir
mą puslapį, kuriame telpa 

m a r g umynai,” ten 'yra
trumpi paragrafėliai ir įdo
mūs pasiskaityti, — atsakė 
jis man.

Tada “Vienybę,” jei ne
klystu, redagavo J. O. Šir
vy das. Ar jis pats juos ra
šė, ar kas kitas — nežinau.

Po to mūs pasikalbėjimo 
tuojau įvyko “Laisvės” di
rektorių susirinkimas, ku
riame kilo klausimas, kaip 
pagerinti dienraščio turinį. 
Tada aš jiems (direkto
riams) papasakojau, dėl ko 
tas socialistas skaito “Vie
nybę,” ir paklausiau juos: 
ar nebūtų galima įvesti ir 
“Laisvėje” tokius margu
mynus ar kitokias trump- 
menas lengvam pasiskaity
mui?

Direktoriai, persimetę po 
žodį kitą, su pasiūlymu pil
nai sutiko, sakydami, kad 
tai yra geras sumanymas, 
bet mes patys to padaryti 
negalėsime, palikime redak
cijai.

Susirinkime dalyvavo ir 
V. Tauras, tuo laiku buvęs 
“Laisvės” vyriausias re
daktorius, girdėjęs direkto
rių nuomonę, tik tiek pa
sakė: “Bandysime.”

Direktorių susirinkimas 
buvo antradienio vakare, o 
penktadienio “Laisvėje” pa
sirodė jau naujas skyriuj— 
“Įvairumų puslapis.” Jo 
redaktorius, darydamas 
jam įvadą, ragino visus ga
linčius rašyti bendradar- 

į biauti jam ir palaikyti jį 
i nuolatiniu skyrium.

V. Tauras patarė D. M. 
Šolomskui kiek galint ra
šyti iš istorijos, ir jis po 
biskį rašinėdamas iš istori
jos, kaip jau visiems yra 
žinoma, paliko autorium, 
parašė knygą “Pasiskaity
mai iš istorijos.”

Seniau “Įvairumų pusla
pio” nuolatinis bendradarbis 
buvo velionis K. Steponavi
čius; jis visada surasdavo 
jam raštų kiekvienai jo lai
dai. Dabar dažniau rašo 
tik J. Bimba. Kiti tą pus
lapį visai užmiršo. J. N.
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Vilniaus žaislą fabriko “Vienybė” dailininkės konstruktorės ■ 
(iš kairės) S. Savulionienė,, L Abaronienė ir E. Tunkevičienė 

aptaria Londono parodai skirtus pavyzdžius.

M.SukakiusIfĮEnė
M.HugaitienĖ
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Lietuvos TSR Mokslą akademijos Energetikos ir elektro
technikos instituto moksliniai bendradarbiai ruošia ir tiria 
technologinių procesą automatinio valdymo sistemos popie
riaus, bei tekstilės pramonėje.

NUOTRAUKOJE: laboratorijos vedėjas, technikos moks
lą kandidatas Antanas Nemura ir jaunesnioji mokslinė bend
radarbė Genovaitė Jasinevičiėnė elektrinės skaičiavimo 
šinos pagalba tiria prietaiso tekstilės juostos ir verpalų 
kybei automatiškai nustatyti schemą.

ma- 
ko- I

Lietuvos TSR Mokslų akademijos Eksperimentinės me
dicinos instituto moksliniai bendradarbiai medicinos mokslų 
kandidatai (iš kairės) Vytautas Astrauskas, Tomas Kairiūkš
tis ir biologijos mokslų kandidatas Genovaitė Miškinytė tiria 
triušį, kuriam yra sudirginti smegenų požieviniai centrai.

$

Dvi darbo draugės — Mar
celė Sakalauskienė ir Marcelė 
Augaitienė iš šakių rajono 
“šilgailių” kolūkio pagarsėjo 
savo sugebėjimais auginti 
kiaules.

M. Sakalauskienė mokosi iš 
pirmūnų patyrimo, skaito įvai
rią literatūrą, tariasi su speci
alistais.
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Stem

Pernai, viešėdamas tėviškėje JAV lietuvis Povilas Ven
ta lankėsi visoje eilėje naują Lietuvos gamyklų ir fabrikų. 
Didelį įspūdį jam paliko neseniai Kaune, ant Nemuno kranto 
išaugęs šilko-pliušo kombinatas.

NUOTRAUKOJE: Povilas Venta (viduryje) šilko-pliušo 
kombinate kalbasi su viena jo darbininke.
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Praėjusią metu vasarą Tarybą Lietuvoje viešėję Ameri- 
lietuviai-turistai atvežė Lietuvių socialistų sąjungos 81 

kuopos vėliavą, kuri papildė vertingus Vilniaus istorijos-revo- 
liucijos muziejaus eksponatus.

NUOTRAUKOJE: “Vilnies” laikraščio administratorius 
Jokūbas Pauliukas (kairėje) įteikia atvežtąją vėliavą Istori- 
jos-revoliucijos muziejaus direktoriui Leopoldui Rešeliauskui.

Šių mokslo metų pradžioje Vilniuje Petro Cvirkos 
vėje buvo perduota naudojimui nauja vidurinė mokykla. Nau
joje mokykloje yra turtingai įrengti fizikos, chemijos, gam
tos ir kiti kabinetai, o taip pat sporto ir aktų salės.

NUOTRAUKOJE: nauja vidurinė mokykla 
iP. Cvirkos gatvėje.

Elisabethville. — Virš 
4,000 Katangos negrų grą- 
sino sunaikinti 50 švedų 
karių, kurie ten randasi 
Jungtinių Tautų jėgose.
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Ka* praėjusiais metais Tarybų Lietuvos turistai lankėsi Čika
goje, juos čikag'ečiai gražiai pamylėjo. Nuotraukoje 

matome rašytoją M. Sluckj, dėkojant 
čikagiečiams už vaišingumą.

“Laisves” 50 mėty sukaktis
Brangūs draugai ir draugės 

laisviečiai!
Nors geografiniai ir skiria 

mus kiek tūkstančiu kilomet
rų, bet mintimis, supratimu, 
idėjomis, reikalais jaučiamės 
bendri dėl kovos už geresni 
gyvenimą, už pasaulinę taiką.'

O pažangi spauda kaip tik 
ir yra, kad subendrinti min
tis, sugrupuoti išsiblaškusius i 
vieną stiprią oorganizaciją.

Šiaurės Amerikos^ draugai 
ir draugės visuomet tėmi.jo 
Pietų Amerikos lietuvių kolo
nijas ir visuomet atėjo su pa
galba savo broliams ir sesu
tėms su žodžiu, spauda, gera 
literatūra ir net finansais ir 
gabiais žmonėmis.

Šiaurės Amerikos lietuvių 
spauda pradėjo lankyti Ar
gentinos lietuvių koloniją ir 
draugijas dar prieš pirmąjį 
pasaulinį karą. Tarp kitų 
laikraščių ir buvo “Laisvė” 
nuo pirmo numerio ir iki šiol 
tebelanko mus ir netik Argen
tinos lietuvių koloniją, bet ir 
kitas Pietų Amerikos lietuvių 
kolonijas, teisingiau, visas Lo
tynų Amerikos lietuvių kolo
nijas.

Laikraštis t. y. kaip švytu
rys rodantis kelią keleiviui vi
suomet apšviečia, parodo tei
singą aiškų kelią.

Laikraštyj “Laisvėj” atspin
di visokeriopas gyvenimo ju
dėjimas, parodo žmogui ge
ras, teisingas puses ir persta- 
to blogąsias, kad būtume at
sargūs, nes teikia žinias to
kias, kurios realiai jau ištir
tos ir teikiamos žmonijai.

Laikraštyje kiekvienas skai
tytojas atranda medžiagos to- 
bulinimuisi, sužino, kas deda
si ne vien savo apylinkėje, 
bet ir kitose šalyse ir visame 
pasaulyje. Geras, rimtas, tei
singas laikraštis stengiasi 
mokslinėmis žiniomis lavinti 

Tarybų Lietuvos turistai (lankęsi 1960 metų ^ale) 
Niujorke, netoli Erripire State pastato.

skaitytojus, vyrus ir moteris, 
senus, .jaunus ir mažus. Skai
tydamas tokius laikraščius, 
skaitytojas žiūri į gyvenimą 
blaivai, rimtai, išmoksta su
prasti, atskirti, kas geras, tei
singas ir kas blogas, apgau
lingas, ir netik dėl savęs, bet 
dėl visos šalies, viso pasaulio, 
visos žmonijos!

“Laisvė” atliko labai daug 
naudingų darbų. Tą gali ge
riausia, teisingiausiai paliudy
ti skaitytojai, ypač tie, ku
riems buvo laimė ją skaityti 
nuo pirmo numerio iki šių die
nų, per 50 metų.

Nors gal ir nebedaug tokių 
beliko, bet tikiuos, kad dar 
yra keletas. Būtų svarbu ma
tyti .jų vardus, atvaizdus ir 
jų išsireiškimus “Laisvėje” ne 
tik apie “Laisvės” pergyven
tas audras bet ir savas ben
draujant “Laisvei”.

“Laisvė” Argentinos lietu
vių kolonijai nuo pat pradžios 
buvo ir yra tikras švyturys, 
kuris apšviečia, parodo tikrą, 
teisingą kelią.

Už tą visa aš savo ir visų 
pažangių, progresyvių drau
gų ir draugių, gyvenančių Ar
gentinoje, vardu siunčiu ge
riausius linkėjimus “Laisvei”, 
jos darbuotojams, bendradar
biams, skaitytojams, kad 
“Laisvė” laimingai įžengtų į 
antrą pusamžį ir kad sėkmin
gai sulauktų šimtmetinio “Lai
svės” jubiliejaus!

Ta pačia4 proga įdedu 50 
pesų, tai bus po pesą į metus. 
Kadangi daugiau neišgaliu, 
tai nors bus maža, bet nuošir
di dovanėlė. Nors finansiniai 
esu silpnas, bet mintimis jau
čiuosi esąs jaunas ir visuomet 
kiek galiu darbuojuosi spau
dos naudai. “Laisvė” man ir 
kitiems Argentinos lietuviams 
pažangiems veikėjams labai 
daug padėjo.

J. B — tis

MIKROMEGAS

ŽiBrimt pro mano akinius
Amerikoniškojo džazo 

adresu
Teigiama, jog ameriko

niškojo džazo (pašaipiai va
di n a m o “amerikoniškąj a 
klasika”) tėvu buvo Niuor- 
leano (Lousianos) negras 
Ferdinandas Mortonas. Ši 
pi imitivistinė kakafo n i j a 
išaugo greta negrų religi
nių giesmių, spiri t u a 1 ų . 
Tiksliau sakant, komercinis 
džazas yra iškraipytų neg
rų liaudies melodijų ir spi- 
ritualų nevykęs mišinys. 
Jame beveik nėra nei melo
dijos, nei harmonijos- Šias 
būtinąsias muzikos savybes 
pavaduoja sausas, pabrėž
tinai akcentuotas ritmas, 
įtampa ir disonansas. Kiek
vienas instrumentas groja 
savo toną. Būgnas jo kapi
talinis instrumentas. Dža
zas nėra jokia savita kūry
ba, tik kitų kūrinių para
zitas. Pradžioje jis buvo gi
miningas t. v. “ragtime” ir 
“blues” sintezei. Vėliau jis 
“išsirutuliojo” į daugelį ša
kų: hot jazz, wa-wa, jungle 
style, boogie woogie, sweet 
jazz, crooning, swing, be- 
bops, rock and roll, jitter 
bug, Wst Coast, clasical 
jazz, etc. Kiekviena šaka 
turėjo save- apaštalų. Dža
zas pasireiškė devyniolikto
jo amžiaus pabaigoje pieti
nėje JAV dalyje.

Džazui išpopuliarėjus, at

Sveikinu 44 Laisvę”
šlovingo “Laisvės” 50 metų 

sukakties jubiliejaus Į proga 
sveikinu redakcijos kolektyvą 
ir kuo širdingiausiai linkiu 
sėkmės dirbant neapsakomai 
naudingą, kilnų i ir vienkart 
labai atsakingą, sunkų kultū
rinį darbą.

50 metų Jūs, kaip tikri, gar
bingi ir ryžtingi laisvės kovo
tojai, aukštai iškėlę nešate 
“Laisvės” vėliavą, nepaisyda
mi jokių audrų ir kitokių kliū
čių. i

Šiandien mes, Lietuvos gy
ventojai, visi kaip vienas, iš 
savo patyrimo, gerai žinome, 
ką reiškia tikroji žmonių lais
vė, tai yra laisvė ne tų klas
tingų, grobuoniškų slouksnių, 
kurie savanaudiškiems tiks
lams sutrypia darbo žmonių 
masių laisvę ir kilniausius 
troškimus, juos pačius pavers
dami žiauriai, niekšiškai iš
naudojamomis, bevilčiomis 
masėmis, šiandien mes alsuo
jame gaiviu laisvės oru, pil
nai užtikrinti, kad visa tai, ką 
mes kuriame, yra mūsų pačių, 
ir kad mes patys pagarbiai 
traktuojami, kaip laisvės ir 
taikos kovotojai. Todėl aš 
drąsiai tvirtinu, kad visa Lie
tuvos liaudis linki Jums kuo 
geriausios sėkmės.

Pastaruoju metu visi Lietu
vos gyventojai yra labai pasi
piktinę tais buržuaziniais na

44Laisvei” 50 metų
Vilnius, 1961. III. 28

Brangūs bičiuliai ir broliai 
“laisviečiai”!

Gerbiamieji “Laisvės” 
skaitytojai ir leidėjai!

Leiskite šią iškilmingą ir 
džiugią valandą, švenčiant 
Jūsų pažangaus laikraščio 
“Laisvės” penkiasdešimtmetį, 
karštai ir iš širdies paspausti 
Jūsų dešines ir palinkėti sėk
mės ir ilgiausių metų Jums ir 
Jūsų jubiliatui.

Aš esu giliai įsitikinęs, kad 
Jūsų “Laisvė” ir toliau bus 
Jūsų kelrodžiu kovoje už pa
žangą ir demokratiją, už tau
tų bendradarbiavimą ir taiką 
pasaulyje.

Brangūs bičiuliai, kiekvieną 
jūsų žingsnį, kiekvieną Jūsų 
žodį mes, Tarybų Lietuvos 
žmonės, sekame, džiaugia
mės Jūsų laimėjimais skel
biant taikos, brolybės idėjas. 
Tai mes matome “Laisvės” 
puslapiuose, kuriuos čia zsu

sirado kompozitorių, kurie 
bandė, remdamiesi jo moty
vais, komponuoti. Jie dar
gi prievartavo Debussy, 
S t r a vinskio, Scho-enbergo, 
Schillingerio ir kitų muzi
kų darbus. Tarpe tokių 
“modernistinių” kompozito
rių buvo D. Ellingtonas, 
G- Milleris, Georgas Gerš- 
vinas ir kiti. Pastarojo 
“Rhapsody in Blue” (pesi
mizmo himnas) bene tik 
bus pranašiausias kūrinys, 
kurį dirigentas Paul White- 
manas bandė įevsti net į 
koncertų salę. Sekdamas 
Gilberto & Sullivano opere
čių metodu, G-eršvinas su
kūre o p e r e t ę “Porgy & 
Bess,” kuriai jis bandė pri
taikyti pseudošimfoninį at
spalvį. Tačiau joje maža 
realizmo ir.stoka tikro pie
tietiško negrų gyvenimo 
pavaizdavimo. Visas kūri
nys perdaug melodramatiš
kas.

ĮGeršvinas buvo bene tik 
įžymiausias tos rūšies “mo
dernistinės” muzikos eks- 
ponuotojas ir kūrėjas. Ta
čiau jo dainų melodingu
mas toli neprilygsta kitam 
Amerikos liaudies dainiui 
Stephen Fosteriui ar Fran
cui Šubertui, kuris irgi de
vynioliktojo amžiaus pra
džioje naudojo savo kompo
zicijom austrų • liaudies me
lodijas.

cionalistais, kuri,e, kerštauda
mi prieš Jus, vartoja šlykš
čius, chuliganiškus teroro 
veiksmus. Mes visi gerai ži
nome, .kad daugelio šių (pa
tamsio “didvyrių” rankos yra 
gausiai sutęptoą nekaltų .Lie
tu,vos darbo žąaonių krauju. 
Šiandien šie niękšiški imper 
rializmo samdiniai veikia 
įkvepiami tokių savo “dvasi
nių vadovų”, kaįp Krupavičai, 
Sidzikauskai, Ąęchavičiai ir 
kifi tolygūs “nepriklausomy
bės gelbėtojai“, kurie, niekad 
neturėję , nė krislelio tėvynės 
meilės, pačiu ’begėdiškiausiu 
būdu apvaginėjo Lietuvos iž
dą, padarydami jos liaudžiai 
aibes skurdo ir sunkių žaizdų. 
Teneužmiršta visi šie “didvy
riai,” kad šiandien Lietuvoje 
jų vardai kelia tik didžiulį 
liaudies pasišlykštėjimą ir ne
apykantą.

į Griežtai smerkdamas bur
žuazinių nacionalistų Jums, 
brangūs “Laisvės” kovotojai, 
daromas nuoskaudas, Lietu
vos liaudis kuo širdingiausiai 
linki, kad aukštai Jūsų neša
ma “Laisvės” vėliava dar gau
siau sutelktų dorų žmonių 
mases.

Tegyvuoja “Laisvė” ir jos 
skleidžiamos idėjos!

Vincas Vitkauskas
i

Dimisijos generolas-leitenantas 
Kaunas, 1961 m. kovas

Jidžiausia meile perverčiame 
didelis ir mažas, jaunas ir 
senas. ■’

Skaudu girdėti, kad dar iš
eivių lietuvių tarpe pasitaiko 
tokių žmonių, kurie teršia sa- 
vo, kaip lietuvio vardą, šmei
žia savo Tėvynę, pasiduoda
ma nacionalistų, tų pasturla
kų, įtakoms. Kantriai aiškin
kite jiems, kas yra tikrieji 
lietuvių tautos bičiuliai ir kas 
jos priešai. O tai jie supras, 
— tikrai tikiu, —ir nuo na
cionalistų nusisuks.

Ką Jūs rašote, apie naują
ją Lietuvą, tarybinę, — tikra 
teisybė. Tai gali patirti bet 
kuris' Tarybų Lietuvos žmo
gus. Tai greitai pamatys il
tie kurie dar kai kuo abejoja.

Tai sėkmės, bičiuliai, žen
giant į antrąją šimto pusę!

K. Kedaitis,
“Eltos” korespondentas 

Vilnius

i dabartini džaza žiūri la
bai prastai. Jis sako, jog 
“Komercinis džazas... pagal 
kapitalistinės visuoni e n ė s 
poreikius negailestingai iš
kraipė daugelį puikių neg
rų liaudies muzikos pavyz
džių, ištvirkino ir pažemi
no daugybę talentingų neg
ru muzikantu-” Tikra tie
sa! Džazas šiuo metu yra 
t ik karei aminės ir kabare
tinės apygirtės publikos fa
voritas.

Lietuvos muzikologas Vyt. 
Karpavičius, matomai, vie
nas jaunesniųjų, savo j 
straipsnyje “Džazas (“Li-l 
teratūra ir menas,” 1960 
m. lapkričio 19 d.) sako:

“Tarybinis džazas, koky
biškai nauja muzikos rū
šis, toliau vystydamas ge
riausias pasaulinės džazo 
muzikos tradicijas, ryžtin
gai atmeta, (mano pabrauk
ta—M.) amerikoniškojo ko
mercinio džazo muzikinį 
cinizmą ir beidėjiškumą, 
kurie svetimi mūsų esteti
kos principams.” Jis ten 
cituoja ir rusų kompozito
rių Dm. Kabalevskį, kuris, 
kalbėdamas apie džazo me
lancholiškus aikčioj i m u s , 
pasakė, kad “po lyrikos iš
kaba pasirodo daugybė dai
nų, kuriose skamba silpno; 
žmogaus, ; _ 
ir nuolat besiskundžiančio 
smuilkiais 
nepasisekimais—pilka 
desys.” Tarybinio žmogaus | 
nuotaika. ’ 
drąsi 
rojanti ar žliumbianti!

Vyt. Karpavičius savo 
straipsnyje stato kelis visai 
pertinentiškus klausimus: •

“Kokia turi būti estradi
ne muzika? Ar galimas 
yra lietuviškas džazas? Ki
taip sakant, ar estetiniu 
atžvilgiu tikslinga jungti 
estradinėje muzikoje būdin-

Vienu tarpu šį estradinį 
triukšmą dievino net kai 
kurie mūsų krašto- kairio
sios srovės veikėjai. Jį gy
nė ir vienas kitas pažangus 
lietuvis, įžiūrėdamas gar
siuose būgno dūžiuose kokį 
tai. “liaudiškumą” ar “pro- 
letariškumą,” kurio ten ne
buvo. Niujorkietis Sidney 
Finkelsteinas 1948 m. pa
rašė net storą knygą 
(“Jazz — a People’s Mu
sic”), kurioje jis d ž a z u i 
“poklonuš” muša. Jis “įžiū
rėjo” netgi Musor g s k i o , 
Verdi, Mocarto, Purcelio, 
Šostakovičiaus, Čaikovskio 
ir kitų muzikos korifėjų 
kompozicijose “daug džazo 
elementų”! Kad mūsų die
nų didieji kompozitoriai ne
sinaudoja džazo motyvais 
ar metodais, tai — jo ma
nymu — dėl to, kad jo ne
supranta ar nemoka juo 
naudotis. Džazas esąs anti- 
buržuazinė muzika, kovo
janti prieš “snobų” sukur
tą klasicizmą- Finkelstei
nas peikia mūsų krašto, mu
zikos mokyklas bei konser- 
v a t o r i j as, kurios skiria 
lengvabūdišką džaza nuo 
rimtos muzikos. Tai esą 
“klasikinės linijos” apraiš
ka. Finkelsteinas stoja už 
“hot jazz” (karštą džazą), 
kuris esąs “pilnai kūrybin
gas ir žmogiškai išraiškin
gas.“ Džaze jis mato juo
dosios žmonių rasės sąmo
nėjimą, solidarumą, nacio
nalinę tradiciją, ist o r i n ę 
kultūrą, kovą prieš vergiją 
ir išstojimą už Amerikos 
demokratinę pažangą. Dža
zas talpinąs savyje tikrą 
emocinį realizmą, neatskiria
mą nuo laisvųjų žmonių gy
venimo.

Autoriaus entuzia z m a s gas mūsų liaudies intona- 
pralenkė logiką ir tikrovę! cijas bei ritmiką su klasi- 

. Kiek žemiau ir pats Fin- nes džazinės rašybos ele- 
kelsteinas savo knygoje tu-į men tais”?
ri pripažinti, jog komerci
nis mūsų krašto džazas jau 
seniai nustojo atstovavęs 
negrų liaudies melodijoms, 
kad naujasis komponuotas, 
Niuorleano džazas neturi 
nieko bendra su dabartiniu 
negrų gyvenimu. Naujasis 
džazas, jeigu toks būtų su
kurtas, turėtų atspindėti 
dabartinę liaudies situaci
ją, dabartines sąlygas ir 
liaudies melodijas.

Finkelsteinas užmiršo pa
sakyti dar ir tai, kad da
bartinis džazas seniai nu
stojo buvęs išimtina negrų 
rasės savastis, kad jį pasi
savino ir eksploatuoja bal
tieji komersantai. Ar kal
bamosios knygos autorius 
ir dabar laikosi savo senos 
prodžazinės filosofijos—ne
žinau.

Žinomasai dainini n k a s 
Polis Robsonas, tyras Ame
rikos negrų rasės atstovas,
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apmaudaujančio i ka-
Karpavičius neabe- 
stoja už lengvo 
muzikos įpil ketini
mam), jog tai neiš- 

ka visuomet turi būti | vengiama. Tačiau jis sta- 
optimistiška, ne aša-|te jai ir neapeinamas sąly-

gyvenimo jotinai 
liū_! žanre”

savo

Atsakymų į šiuos klausi
mus — sako Vyt. Karpavi
čius rasime už ir prieš. 
Jaunesnieji k o m pozitoriai 
mano, jog t. v. “lengvosios,” 
nuotaikingos, pramog i n ė s 
muzikos žanras “turi visas 
pilietines teises įeiti į mū
sų estradą, jei jis sukurtas 
lietuvių tarybinio kompozi
toriaus, pakankamai įval- 
džiusio džazinės rašybos 
techniką.” Gi priešingos 
nuomones kompozitoriams 
tokia muzika “nieko dau
giau neprimena, kaip tik 
prirūkytą kavinę” (mūsų 
leksika — karčiamą). To
liau sakoma:

“Kita mūsų kompozito
rių, ypač vidutinės ir seno
sios kartos atstovų dalis, 
teigia, kad bandymai sulie
tuvinti džazinę muziką ar 
‘sudžazinti’ liaudies melo
dijas yra netikslinga, nes 
džazinės išraiškos priemo-

Lietuvių Darbininkų Literatūros Draugijos suvažiavimas Brooklyne 1919 metais.

Vilniaus gelžbetoninių dir
binių gamykloje pilnu pajėgu
mu pradeda veikti naujas na
mų gamybos cechas. Jame 
gaminamos namų sienos, per
dengimai, laiptai ir kitos de
talės.

NUOTRAUKOJE: naujas 
namų gamybos cechas.

nes neišvengiamai sudarko, 
suluošina m ū s ų liaudies 
melodijų grožį. O neturin
tis lietuviško nacionalįs, 
nic elemento džazas, jų nuo- i 
mene, žaloja jaunimo skonį, 
atitraukdamas jį nuo ‘rim
tos’ muzikos, ir todėl jis pa- 
keistinas išimtinai lietuvių 
liaudies instrumentine, ge
riausiu atveju—kaimo ka
pelos tipo pramogine muzi-

gas:
“Išaugę mūsų visuomenės 

muzikiniai poreikiai šian
dien vis labjau išjudina es
tradinės muzikos kūrybą iš 
sustingime. Tačiau savai
me suprantama, jog toles
nis mūsų estradinės muzi
kos vystymasis neįmano
mas, atsiribojus nuo dau
gianacionalinės taryb i n ė^> 
estrados geriausių pasieki- / 
mų. Tik glaudus tarybinis 
bend radarbiavimas, nuola
tinis keitimasis kūriniais 
su broliškų respublikų est
radinės muzikos meistrais 
sudarys sąlygas išspręsti 
svarbu mūsų muzikinės da
barties uždavinį: sukurti 
naują lietuvišką tarybinį 
estrados repertuarą, kuria
me savitas stilius ir liau
dies muzikos t ra d i c i j o s 
jungtųsi su patraukliu est
radiniu blizgesiu, grakštu
mu, gyvenimo džiaugsmu,-- 
bruožais, būdingais geriau- 
siems estradinės muzikos 
kūriniams.”

Tokia estradinės muzikos 
kūryba, remta daugiatau- 
tiniais motyvais, atsto
vautu liaudies dainoms bei 
melodijoms., tačiau ji suvis 
nebūtų panaši mūsų kraš
to komerciniam d ž a z u i^ 
prieštaraujančiam nusisto
jusiam estetikos skoniuikir 
pripažintos muzikos porei
kiams.

ILoji dalis, puslp. 12, Balandžio (April) 11, 1961




