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KRISLAI
“Laisvės” jubiliejų mininti 
Leidėjų suvažiavimas 
Laikraščio įvertinimas 
Nacių “Odessos” darbas 
Televizijos problemos

— J. Gašlūnas —
Musu “Laisvės” 60 metu 

jubiliejų iškilmingai minė- 
• s i me balandžio 24 d. Turė- 
’ sime svečių iš plačios apy

linkės. Atvyksta ir dien
raščio “Vilnies” redakto
rius Vincas A n d r u 1 is su 
žmona iš Chicagos.

Šioje jubiliejinėje “Laisvės” 
laidoje turime gausybę svei
kinimų iŠ plačios Amerikos ir 
Lietuvos, gražių aprašymų 
apie “Laisvės” raidą, jos is
toriją, jos vaidmenį visuome
nėje, jos kovas už darbo žmo
nių reikalus, už socializmą.

Smagu, kad mūsų laikraš
tis taip aukštai įvertintas ne 
tik Amerikoje, bet ir Tary
bų Lietuvoje, taipgi visame 
plačiame pasaulyje, kur tik 
lietuvių randasi.

“Laisvės’’ leidėjai - savinin
kai (šeriniu kai) susirenka ba
landžio 21 d. į metinį suva
žiavimą. Jiems bus pateikti 
pilni metiniai redakcijos, ad
ministracijos ir direktorių ra
portai. Leidėjai aptars toles- 

' ’ nę savo laikraščio eigą.
Suvažiavimas ne tik metinis, 

bet ir jubiliejinis. Kaip svar
bu laikraščio leidėjams su
važiavime dalyvauti! Tik pa
galvokime. Mūsų “Laisvė” 
išeidinėja per ilgą 60 m e*t ų 
laikotarpį be jokios pertrau
kos.

Jubiliejiniame minėjime 
garbingą vietą užima tie lais- 
viečiai, kurie skaito savo laik
raštį nuo pat pirmojo nume
rio. O tokių dar turime nema
žai, nors jau daugelis jų pa- 
s i traukė iš gy v ų j ų g r e tų.

Vilniuje ir Kaune suruošti 
iškilmingi jubiliejiniai paren
gimai parodo tai, kaip aukš
tai įvertina mūsų laikraštį 
Tarybų Lietuva.

Galime pasidžiaugti, turė
dami didžiulį skaičių žurna
listų ir kitų bendradarbių Lie
tuvoje, kurie nuolat mums 

> t rasinėj a, žymiai patu rtindami 
laikraščio turinį.

“Laisvė” dar turi nemaža 
jėgų išeidinėti ilgus metus.

Prieš keletą mėnesių Vaka
rų Vokietijos ambasadorius 
Portugalijoje IHans Schmidt- 
Ilorix ir žmona buvo rasti nu
žudyti. Dabar manoma, kad 
tai hitlerininkų bus darbas.

Po karo hitlerininkai susikū
rė slaptą organizaciją vardu 
“Organisation Der Ehemali- 
gen SS Angeh o erigen” su
trumpintai — “Odessa.” ši 
organizacija užsiima karo 
kriminalistų šmugeliavimu iš 
Vokietijos, jų slėpimu užsie
nyje.

Ambasadorius Schmidt buvo 
seniau hitlerininkas. Paskiau
siu laiku jis parodė “Odess- 
ai” nepritarimo. Bijotasi, kad 
jis neišduotų kai kurių buvu
sių jo draugų karo kriminalis- 

’< tų.
t —

Pasirodo, kad vienos valan-

Amerikiečiai pasiliks 
Pietų Vietname

Washingtonas. — Prezid. 
Nixonas ir vėl pareiškė, kad 
tik dalis amerikiečiu bus iš
traukta iš Pietų Vietnamo, 
o kiti pasilikti ^ten gali il
gam laikui.

Nixonas nurodė, kad tam 
tikra amerikiečių jėga pasi
liks ten tol, kol bus paleisti 
amerikiečiai karo belaisviai. 
O paprastai karo belaisviais 
apsikeičia tik tada, kai su
sitaria baigti karą.

Kadangi susitarimo nega
li būti, kol amerikiečiai ne
bus ištraukti iš Pietų Viet
namo, tai karui galo nesi
mato.

Kinijos ir Amerikos 
santykių problemos
Kantonas. — Užsienio di

plomatai patyrė, kad Kini
jos valdžios pareigūnai no
rėtų diplomatinių santykių 
su Jungtinėmis Valstijomis 
ir plačios prekybos.

Esanti vienatinė tam kliū
tis — Čįang Kai-šeko valdo
mas Taivanas „(Formosa). 
Kinijos vadovai negali su
tikti Taivano atskirti nuo 
Kinijos, o Jungtines Valsti
jos nesulaiko čiang Kai-še- 
kui paramos.

Amerikiečiai sunaikino 
tūkstančius kaimu

Washingtonas.—Kongres- 
manas P. N. McCloskey, 
grįžęs iš Indokinijos, pasa
kė, kad amerikiečių mėto
mos bombos sunaikino tūk
stančius kaimų vien tik La
ose, užmušė daug civilinių 
žmonių, bet nieko nelaimė
jo. Ofensyvas sužlugo.

McCloskey smerkė bombų 
mėtymą, kaimų naikinimą, 
civilinių žmonių žudymą. 
Reikalauja sulaikyti bom
bardavimus, nieko nelau
kiant ištraukti amerikiečių 
jėgas iš Indokinijos.

Jeigu Nixonas kandida
tuos prezidento vietai 1972 
metais, McCloskey pareiškė, 
kad ir jis kandidatuos.

Trenton, N. J. — Romos 
katalikų taikos grupė su
ruošė demonstraciją sekma
dienį prie miesto rotušės. 
Protestavo prieš karą Indo
kinijoje.

dos programa televizijoje kai
nuoja kompanijoms nemažiau 
$100,000. Tokia suma pa
dengti ne juokai. O dar ne
perseniai pakakdavo už to
kias programas $25,000.

Todėl dabar televizijoje 
dažnai pakartojamos tos pa
čios programos. I savaitę to
kių pakartojimų esti daugiau 
kaip po šimtą.

Atrodo, dėl lėšų taupymo 
geresnės programos bandoma 
sumažinti.

Demonstracijos prieš karą 
balandžio 24 dieną

Washingtonas. —Vis dau
giau ir daugiau įvairių or
ganizacijų ir unijų priside
da prie demonstracijų. Šiuo 
laiku federalinės valdžios 
tarnautojų unijos užgyrė 
prieškarines demonstracijas.

Vietnamo karo veteranų 
pora tūkstančių per visą sa
vaitę Washingtone. Jie ap
sistojo parke arti Baltųjų 
Rūmų. Kasdien jie protes
tuose dalyvauja. Pirmadie
nį jie demonstratyviai ban

dė įeiti į Arlingtono kapi
nes ir pagerbti užmuštus 
veteranus, padėti jiems vai
nikus. Bet kapinių sargyba 
neleido demonstratyviai ten 
įeiti.

šeštadienį, balandžio 24 
manoma turėti apie pusę 
milijono prieš karą kovoto
jų. Suvažiuos kovotojai iš 
rytinių ir šiaurinių valstijų.

Kitą demonstracija tą pa
čią dieną įvyks San Fran
cisco mieste. Ten suvažiuos-

Piešinys dailininko 
Roberto Feiferio 

susirinks vakarinių valstijų 
taikos kovotojai.

, Į septintąjį dešimtmetį įžengus
Tasai mažas būrelis jaunų vyrų, kurie 1911 metais 

pradėjo leisti naują laikraštį ir jį pavadino “Laisve,” 
vargiai galėjo įsivaizduoti jog tasai laikraštis sulauks 60 
metų amžiaus ir beveik visus juos pragyvens. Iš visų tų 
jaunų drąusuolių tiktai vienas Petras Naudžius tebėra 
gyvas. Jų prakilnų darbą tęsti, jų aukštai iškeltą pažan
gos ir kovos Vėliavą nešti atiteko kitiems draugams ir 
draugėms, kurių dauguma jau irgi gyvena saulėlydį.

Mes tikime, kad “Laisvės” Įsteigėjai tikrai didžiuotųsi 
dabartinių laisviečiųnepalaužiamu ryžtųjų iškeltą vėlia
vą nešti. Jie džiaugtųsi, kad jų pradėtas darbas, jų pa
stangos į Amerikos lietuvių visuomenės rankas įdėti ga
lingą apšvietos įrankį formoje laikraščio, nebuvo veltui. 
Jie džiaugtųsi, kad jų įsteigtas laikraštis per žmonijos 
istorijoje audringiausius 60 metų neiškrypo iš jų jam 
nustatytos linijos. Savo pirmajame žodyje į darbo liau
dį jie pažadėjo, kad “Laisvė” “aštriai pasmerks kiekvieną 
pasiryžimą ką nors pavergti, kiekvieną paprotį bei apsi
reiškimą, kas stabdo laisvą žmogaus tobulinimas^ prota
vimą.” c

Per visą savo gyvavimą “Laisvė” laikėsi šio pagrin
dinio principo: kovoti prieš kiekvieną žmogaus žmogum 
pavergimą, padėti Amerikos lietuviams darbininkams nu
sikratyti religinių prietarų, kurie neleidžia žmogui lais
vai protauti, siekti šviesesnio, gražesnio rytojaus visur 
visiems žmonėms. Nesuskaitomi tūkstančiai lietuviu iš
moko iš “Laisvės” suprasti savo klasinius reikalus ir įsi
traukti į aktyvišką kovą už juos. Ir jeigu Amerikos lie
tuviai darbininkai, pradedant plieno darbininkais bei 
angliakasiais, ir baigiant siuvėjais bei audėjais, nebuvo 
paskutiniai pačiose sunkiausiose ir aštriausiose Ameri
kos darbininkų kovose už didesnį duonos kąsnį, už trum
pesnes darbo valandas, už žmoniškesnes darbo sąlygas, 
tai daug šlovės priklauso laikraščiui “Liasvei.” Ar visoje 
paskutinių šešiasdešimt metų istorijoje kas nors matė 
bent vieną laisvietį skebų (streiklaužių) gretose, darbo 
žmonių priešams tarnaujant? Nematė. Dėka “Laisvės” 
ir visos lietuvių pažangiosios spaudos šviečiamojo vaid
mens, visose streikų kovose Amerikos lietuvis darbinin
kas visada vista lįįtų darbininkų akyse atsirekomenduoja 
ištvermingu, drąši$ kovotoju. Tai šviesus šios spaudos 
vaidmuo, kuris yrž Ąmerikos klasių kovos istorijoje įra
šytas auksinėmis raidėmis ir kuriuo visados didžiuosis 
busimosios lietuviškos kartos.

0 ką jau bekalbėti apie “Laisvės” vaidmenį, suvai
dintą Amerikos lietuvių pažangiųjų organzacijų — su
sivienijimų, lokalinių savišalpos draugijų, klubų, chorų, 
kurių savais laikais buvo pilna visose kolonijose, veikloje. 
Juo giliau apie tai galvoji, tuo aukščiau jį vertini. Jis 
buvo milžiniškas. Daugelis tų organizacijų gal nebūtų 
nei gimusios, nei kiek ilgiau pagyvavusios, jeigu nebūtų 
buvę “Laisvės.”

Bet tai vis praeitis. O kaip su ateitimi? Su kokio
mis perspektyvomis pradedame septintąjį dešimtmetį?

Svarbūs klausimai. J juos ranka numoti negalima. 
Mes esame realistai. Mes matome, kad dėl Amerikos' 
lietuvių senosios kartos gretų didelio praretėjimo, mūsų 
spaudą išlaikyti vis darosi sunkiau, vis sunkesnė našta 
gula ant gyvųjų skaitytojų ir rėmėjų. Natūralu, kad to
kioje padėtyje pasigirsta ir beviltiškumo balsų. Prieš 
tai turime kovoti. Toks gražus laisviečių atsiliepimas į 
prašymą padėti išleisti jubiliejinį “Laisvės” Albumą ir 
dar šią specialią laidą, ryškiausiai Įrodė, kad mes dar 
esame pajėgūs “Laisvę” ilgai išlaikyti. Pesimizmui ir be-\ 
viltiškumui laisviečių gretose neprivalo būti. Tokios są
vokos mums visados buvo ir šiandien tebėra svetimos.

“Laisvė” turi didelį, gražų skaitytojų būrį. Jais 
ji didžiuojasi. Ji yra pasimojus jiems dar ilgai ilgai 
tarnauti.

Mūsų skaitytojams ir rėmėjams
Suplaukė tiek daug sveikinimų ir raštų, skirtų “Lais

vės” 60-niečio jubiliejui atžymėti, jog nepajėgėme juos 
visus sudėti j šią specialią laidą. Labai atsiprašome tų 
draugų, kurių raštai šioje laidoje netelpa. Nutarėme ir 
sekamą laidą padaryti jubiliejine ir išleisti padidintą! 
Tuo būd’i visi tie jubiliejui skirti raštai tilps balandžio 
27 dienos laidoje.

Chicago. — Cook County 
asesorius sumažino 12 mili
jonų taksų U.S. Steel korpo
racijai, kuri yra didžiausia 
vandens ir oro teršėja.

Saigonas. — Pietų Viet
namo vice prezidentas K y 
pasakė, kad be amerikiečių 
pagalbos Saigono jėgos ne
galėtų atsilaikyti.
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Skaitytojai apie “Laisvę”

LAIKRAŠTIS GINA DARBO 
ŽMONIŲ REIKALUS

Didžiojoje Britanijoje. Ten 
jis parašė atsiminimų kny
ga “Saulėtoj Ispanijoj”. Ja 
išleido Lietuvių literatūros 
draugijos Kanados Veikian
tis komitetas Montrealyje 
(Išleidimo metai nepažymė-

Pažangi Amerikos lietu
vių periodinė spauda atliko 
didelį darbų, remdama Is
panijos darbo žmonių kovų 
prieš fašizmų. Ypač plačiai 
1936-1939 metais dienraštis 
‘‘Laisvė” rašė apie didvyriš
kų Ispanijos liaudies kova 
prieš sukilusius reakcionie
rius ir Italijos bei Vokieti
jos inter vemtus, ragino 
steigti, sekant kitų tautybių 
darbo žmonių pavyzdžiu, 
lietuvių komitetus Ispanijos 
liaudžiai remti. Daug to
kių komitetų buvo įsteigta 
Jungtinėse Valstijose, Ka
nadoje, Pietų Amerikoje ir 
kitose šalyse. Tuo laiku 
“Laisvė” nemažai rašė ir 
apie internacionalines bri
gadas Ispanijoje. Ne vie
nam Amerikos ir kitų kraš
tų lietuviui “Laisvė” įkvėpė 
ryžtų vykti savanoriais į tas 
brigadas. Lietuviai į Ispa
niją atvyko iš trylikos pa
saulio šalių ir pateko į skir
tingas internacionalines ar 
ispanų brigadas. Atskiro 
karinio dalinio jie nesudarė, 
nes jų tebuvo daugiau kaip 
šimtas. Amerikiečiai ir ka
nadiečiai turėjo Linkolno 
brigadų. Šioje internacio
nalinėje brigadoje buvo ir 
dvidešimt Jungtinių Ameri
kos Valstijų lietuvių bei as
tuoni Kanados lietuviai. Pa
žymėtina, kad Isp a n i j o j e 
kovojusių lietuvių tarpe bu
vo ir “Laisvės” angliško sky
riaus redaktorius Vytautas 
Zablackas (mirė 1968 m.).

Pažangi spauda iš įvairių 
pasaulio šalių ateidavo į Al- 
basetę, kur buvo internaci- ja visuomeniniame Ameri- 
onalinių brigadų bazė. Iš kos darbo žmonių judėjime, 
ten laikraščiai buvo siunčia
mi į brigadas, karinio ap
mokymo punktus, ligonines. 
Taip “Laisvė” ir patekdavo 
į lietuvių rankas Ispanijo
je. Vieni perskaitę per
duodavo kitiems, nes visiems 
buvo įdomu paskaityti lietu
viškų laikraštį, kuris gina 
darbo žmonių interesus. Kai 
kų tekdavo iš “Laisvės” iš
versti į ispanų kalbų, nes ir 
kiti norėdavo žinoti, kų ra
šo Amerikos lietuvių laik
raštis apie Ispanijos karų, 
apie revoliucinį judėjimų 
kitose šalyse.

Linkolno brigados kariai, 
narsiai kovodami su fašis
tais, pasižymėjo įvairiuose 
frontuose. Ispanijos kare 
didvyriškai žuvo šie Ameri
kos lietuviai, Linkolno bri
gados kariai: Julius Baub
lys, Antanas Mazurka, Ed
vardas Mičiulis, Alfredas 
Ražanskas ir Robertas Vol- 
kas. Iš Kanados lietuvių 
tarpo paguldė galvas už Is
panijos liaudies laisvę: Ba
lys Alksnis, Balys Butri
mas, Jonas Grigaravičius ir 
Juozas Malickas. Linkolno 
brigados karys Edvardas 
Zdanauskas netoli Gandesos 
miestelio 1938 m. balandžio 
1 d. pateko frankistams į 
nagus ir išbuvo nelaisvėje 
penkerius metus. Ištrūkęs 
iš nelaisvės, ir negalėdamas 
grįžti į Kanadą, apsigyveno

Užėmus frankistams Ka- 
talonijų, kai kurie Ispanijos 
respublikos kariniai jungi
niai ir internacionalinių bri
gadų kariai, kurie negalėjo 
grįžti į kraštus, iš kurių at
vyko, atsidūrė Prancūzijoje. 
Ten jie buvo internuoti kon
centracijos stovyklose. Už 
spygliuotų vielų pateko ir 
lietuviai, k u r i e negalėj o 
grįžti į Lietuvų arba išva
žiuoti į kitas šalis. Ir sto
vyklose lietuviai gaudavo 
“Laisvę”. Ji informuodavo 
juos apie įvykius Lietuvoje, 
apie užsienio lietuvių gyve
nimų, jų kultūrinę ir visuo
meninę veiklų. “Laisvės” re- 
dak c i j a i tarpininkau jant, 
buvo gauta nemaža Ameri
kos lietuvių darbininkų lite
ratūros draugijos išleistų 
knygų, šios knygos suvai
dino svarbų vaidmenį lietu
viu savišvietai, v

Linkolno brigados kariai 
grįžo į Ameriką ir Kanadą. 
Antrojo pasaulinio karo 
metais buvę internacionali
nių brigadų Ispanijoje ko
votojai Juozas Sakalas (mi
rė 1948 m.), Povilas Venta 
ir kiti įstojo į Jungtinių A- 
merikos Valstijų kariuome
nę ir įvairiuose frontuose 
kovojo prieš agresorių. Ka
rui pasibaigus, jie dalyvau-

Chicago, Ill.
Congratulations on hav

ing weathered 60 years of 
publication! For a pro
gressive newspaper, this 
is truly a monumental 
achievement! It is a testi
monial not only to the 
strength of your newspa
per, but also to the Power 
of Truth. It is likewise a 
testimonial to the loyalty 
and support of your ma
ny readers and friends, 
who, during repressive 
and critical periods, re
mained firm and loyal. 
They struggled, not only to 
insure the survival of their 
beloved newspaper, but 
went out and secured new 
readers!

May the “Laisvė” con
tinue to publish for many 
more years, and may it 
continue to merit the 
faith and support of i ts 
many readers and friends, 
without whom this auspi
cious occasion could not 
have been possible. Sincere
ly, (Mrs.) Nellie De Scha’af.

St. Petersburg, ^la.
Džiugu yra sveikinti “Lais

vę” su 60 me tų gyvavimo 
Jubiliejum, nes per tuos il
gus metus ji teikė lietu
viams teisingas žinias ir 
skleidė apšvietų. Ji taipgi 
vedė kovų prieš išnaudoto
jus ir visus darbo žmonių 
skriaudikus.

Tikimės, kad “Laisvė” dar 
gyvuos daugelį metų ir nu
švies savo skaitytojams da
bartinę JAV komplikuota 
ekonominę ir politinę padė
tį, lygiai kaip ir pasaulinę

klestėjo mokslas, kultūra ir 
menas, kas metai gerėja 
ekonominis gyvenimas.

Linkime “Laisvei” ilgiau
sių metų! Sveikiname 
60-mečio jubiliejų.

LLD 75 Kuopa
Miami, Fla.

V. Bovina^ 
pirmininkas

A. Valilionis
\ vicepirm.

J. Daugirdas 
tarimų rašt.

J. Paukštaitis 
finansų sekr.

M. Kancerienė 
iždininkė

jos

Worcester, Mass. 
Brangus 

pirmas prisiminimas
Prieš 60 metų, t. y. 1910 

m. pabaigoje, į Rumford, 
Me., atvyko Mykolas Miza- 
ra (Rojaus Mizaros bro
lis) gauti skaitytojų dėlei 
naujo laikraščio “Laisvės,” 
kuris buvo paruoštas išleis
ti su pradžia balandžio mė
nesio 1911 metais. Mano 
brolis Mykolas su Mykolu 
Mizara bendru pasidarbavi
mu gavo virš 100 prenume
ratų - skaitytojų. Ir 
brolis ir aš nuo 1911 
“Laisvę” skaitom.

“Laisvės” gyvavimo

Sveikiname “Laisvės” re
daktorius, visus darbuoto
jus ir skaitytojus, linkėda
mi stiprios sveikatos tęsti 
šį gera garbingų darbų. Te
gyvuoja mūsų laisvutė ir 
teikia mums geras žinias, 
teisingų aiškinimų svarbių 
įvykių pasaulyje dar daug 
daug metų. Draugiškai, 
LLD 45 kuopos valdyba 
nariai (per J. Rūbų).

ir

mano 
metų

laiko
tarpiu buvo išvystytas 
platus kultūros ir apšvietos 
judėjimas lietuvių išeivijoje. 
Mūsų sūnūs ir dukros įsi
traukė į pažangiųjų veiklų 
už taikų ir geresnį rytojų 
visai žmonijai.

Gyvuok, “Laisve,” dar 
daug daug metų!

Domicėlė ir 
Juozas Lukai

Juos matome ir pažangioje 
lietuvių kultūrinėje veikio
jo. Niujorke jau daug me
tų sėkmingai darbuojasi Po
vilas Venta. Ypač vaisingai 
jis dirba “Laisvės” bendro
vės direktorių tarybos pir
mininko poste. Čikagoje 
taip pat lietuvių kultūrinė
je veikloje darbuojasi Juo
zas Nedvaras, Antanas Lit
vinas ir kiti buvę Ispanijos 
kovotojai. Kanadoje akty
viai dalyvauja lietuvių kul
tūrinėje veikloje Liudas Ki- 
sielis ir kiti buvę Linkolno 
brigadoje.

Minėdami “Laisvės” gar
binga šešiasdešimtmetį, mes, 
buvę internacionalinių bri
gadų Ispanijos kariai, džiau
giamės ir didžiuojamės tais, 
kurie jų redaguoja, leidžia, 
remia ir platina. Šis pažan
gus Amerikos lietuvių laik
raštis visada atspindėjo 
darbo žmonių kova, jų vil
tis. SSL

Ilgiausių metų 
“Laisvei” ir daug 
dienų' laisvieciams.

linkime 
saulėtų

Pr’anas Ulevičius
Vilnius, 
1971 m. kovas

Jungtinėse Tautose 
skaičiuojama, kad per

Miami, Fla.
Mieli “Laisvės” jubilie

jaus dalyviai! Šiandien jūs 
susumuojate “Laisvės” isto
rinę misija, kurių ji garbin
gai vykdo pažangiame lietu
vių judėjime per praėjusius 
60 metų, šis “Laisvės” jubi
liejus, tai gražus ir pelnytas 
vainikas Amerikos lietuvių 
kultūriniam judėjimui.
“Laisvės” 60 metų istorija 

yra kupina pasaulinių su
krėtimų ir perversmų. Jos 
puslapiuose įrašyti I ir II 
pasauliniai karai, pirmoji 
pasaulyje Socialistinė Spa
lio revoliucija. Šiuo metu 
“Laisvė” kovoja už taikų 
pasaulyje, gina Vietnamo 
liaudį, kurią puola ir žudo 
jiihperializmo' agresija.

Mes prisim e n a me, kaip 
1911 metais pirmieji “Lais
vės” nuriieriai buvo siunčia
nti skaitytojams, juose rašo
mas žodis “socializmas” — 
tada reiškė tik gražų idealų. 
O šiandien didžiuojamės, 
kad tie socializmo idealai, 
didelėje pasaulio dalyje ~- 
yra jau tikrovė. Šimtai mi
lijonu žrhonįų šiandiengy
vena socialistinėje santvar-

ap- 
mą- 

žiau sekamus 30 metų Kini
ja ir Indija turės po bilijonų 
gyventojų.

Great Neck, N. Y.
Sveikiname “Laisvę” 60 

metų gyvavimo sukakties 
proga. Per tuos ilgus me
tus .ji pergyveno visokius 
laikus. Nėra gražesnio ir 
svarbesnio tikslo kaip orga
nizuoti ir šviesti darbo 
žmones, kad tiktai bendrai 
kovodami prieš visokius 
darbo žmonių išnaudotojus 
ir visokius T. Lietuvos 
“laisvintoji^,” “Laisvė” pa
rode teisingus kelius, ku
riais eidami ir dirbdami 
mes su gyvenimu ėjome. 
Neužmiršome savo gimto
jo krašto, džiaugiamės jo 
laimėjimais. Džiugu, kad 
galėjome iki šiol išlai
kyti “Laisvę.” Lai gyvuo
ja “Laisvė” dar ilgus ritė
tus. Draugiškai, Povilas 
Bečis.

Meš džiaugiamės, kad tie 
socializmo idealai, kuriuos 
“Laisvė,y skelbę per 60 me
tų, šiandien ir Lietuvoje yra 
realizuoti. Tarybų Lietuvo
je, socializmo sąlygose, su-

Įdomi “Laisvės” Praeitis Jums brangūs draugai 
nuoširdūs sveikinimai

Gerbiami “Laisvės” leidėjai, 
bendradarbiai ir rėmėjai,
Minint garbingų Jūsų lei

džiamos ir išlaikomos “Lais
vės” 60 metų jubiliejų, aš 
noriu išreikšti Jums gilių 
padėkų už Jūsų atsidavimų 
JAV lietuviu darbininku ir 
JAV darbo žmonių reika
lams. Nuolat skaitydamas 
Jūsų leidžiamų laikraštį, aš 
įsitikinau, jog per visa savo 
egzistencijų “Laisvė” buvo 
ir tebėra uoli šviesos ir pa
žangos nešėja darbo žmo
nėms. Jos skiltyse kaip ko- 
leidoskope atsispindi visi 
aktualiausi darbo žmonių 
reikalai: jų sielvartai, 
džiaugsmo momentai ir vil
tys susilaukti šviesios atei
ties. Jos puslapiuose randa
me rūščius darbo žmonių 
žodžius prieš galvų kelian
čius fašistus, revanšistus, ra
sinės ir nacionalinės neapy
kantos skleidėjus, atominio 
karo kurstytojus.

“Laisvė” atidžiai sekė ir 
rėmė Lietuvos darbo žmo
nių kovų už savo naciona
linį ir socialinį išsivadavi
mų. “Laisvė” džiaugsmingai 
sutiko 1940 metais Lietuvos 
darbo žmonių pergalę prieš 
fašizmų. Ji rėmė Lietuvos 
darbo žmonių pastangas šia 
pergalę įtvirtinant, o šiuo 
metu ji atkakliai gina nuo 
lietuvių nacionalistų ir už
sienio reakcijos reikšmin
gus mūsų respublikos eko
nominius ir kultūrinius pa
siekimus. '

Linkiu Jums ir ateityje 
! ištvermingai triūsti JAV 
■lietuvių darbininkų ir apla
mai JAV darbo žmonių la- 

■ bui, tautų draugystės ir 
- proletarinio internacionaliz

mo stiprinimui, atominio 
, ginklo eliminavimui ir tai

syklų su Tarybų Sąjungą, kos visame pasaulyje išsau-

“Laisvė”, tokį įžymumų 
atsiekęs laikraštis, verčia 
daugelį pamislyti apie jos 
atsiradimų ir jos pasekmin
gų tęsimų savo gyvavimo. 
Daug juk yra buvusių Ame
rikoje lietuviškų laikraščių, 
kurie įsisteigė anksčiau už 
“Laisvę”, neatsiekė tokio il
go amžiaus, kokį atsiekė 
“Laisvė.” Esame verčiami 
pakalbėti, kodėl “Laisvė” 
tapo tokiu populiariu laik
raščiu Amerikoje tarp lietu
vių, ypatingai tarp darbi
ninkų.

Nors “Laisvė” pradėjo ei
ti irgi privati, tačiau jos 
tonas, veikiausia, buvo kito- 
kis, negu privačio “Kelei
vio”. Tai lietuviškosios pro- 
gresyvės masės kibo prie 
“Laisvės.” Tas reiškė tų, 
kad jau reikėjo kitokio lie
tuviško laikraščio rytinėje 
Amerikos dalyje, negu kad 
buvo “Keleivis” ir kiti, ku
rie nebepatenkino lietuviš
ko s i o s darbininkiškosios 
masės. Tiesa, “Kova” bu
vo jiems gera. Bet “Kova” 
buvo Socialistų Sąjungos 
organas, o ne populiarus lei
dinys. Su ja buvo sunkiau 
prieiti prie politiniai dar 
nepilnai pribrendusių darbi
ninkiškųjų masių.

Tai daug laiko ir neėmė, 
iki “Laisvė” tapo populia
riu laikraščiu, padėtu ant 
kooperatyviškų pamatų, 
kur balsavo žmogus, o ne 
Šeras. Ji pelno nenešė nie
kam, ale buvo įrankiu dar
bininkų socialės ir politinės 
apšvietos, buvo vadu darbi-h 
ninku kovose už geresnį at- 
lyginiirių darbe, už trumpes
nes darbo valandas, už uni- . 
jas, už politinę nepriklauso- , 
mybę nuo turčių partijų.

Gražu prisiminti tuos lai- 1 
Ims, kai “Laisvė” tapo pro
gresyvių lietuvių masių laik
raščiu. Nuo tada “Laisvė” 
jau yra apšvietos ' šaltinis 
Amerikos lietuviams darbi
ninkams. Per visa jos gyve
nimų, “Laisvė” turėjo ir te
beturi puikų redakcinį ko
lektyvų, kaip ir skaitlingų 
masę puikių bendradarbių. 
Žmogus, skaitantis “Laisvę” 
visų savo amžių, yra apsi
švietęs politiniai, sociologi
niai, meniniai, etc.

Atvejų atvejais pastebė
ta, kad Amerikos lietuvis, 
kuris atvyko be mokslo iš 
Lietuvos, bet skaitė “Lais
vę, geriau žino politika, eko
nomijų, ir sociologijų, negu 
■vidurinę mokyklų baigęs

Amerikos jaunuolis. Dar ir 
dabar daugelis gyvenančių 
Amerikos lietuvių, kurie te- 
beskaito “Laisvę”, pasakys, 
jog “Laisvė” tebėra jiems 
mokykla.

Tie, kurie yra buvę “Lais
vės” dalininkų suvažiavi
muose, žino, kad “Laisvė” 
buvo ir tebėra masių# kont
roliuojamas laikraštis. Josi 
suvažiavimai per visus josi 
gyvenimo metus buvo ma
siniai. Tokios masės kontro
liuojamas laikraštis negalė
jo būti kitokiu, kaip tik ma
sėms naudingas.

Progresyvė Amerikos lie-; 
tuvių visuomenė, kurios 
laikraščiu yra “Laisvė”, bu
vo didelė ir graži visuome
nė, aps.š”ietusi visuomenė. 
Ji buvo liuosa nuo prietarų 
ir visokių kunigų išmislytų 
suvaržymų.

Amerikos progresyvė vi
suomenė, su savo spauda, 
kaip “Laisvė”, atplėšė iš 
klerikalinių išnaudojimo re
plių apie trečdalį lietuvių. 
Tiems lietuviams nebereikė
jo būdavo t i “lietuviškų” 
bažnyčių, nereikėjo jiems ir 
tos armijos kunigų išlaiky
ti.

Daug galima prisiminti 
gero, ka “Laisvė” atliko per 
pereitus šešiasdešimt metų. 
“Laisvė” atsižymėjo labai 
gražiai remdama idealus, 
kur jos rėmimas buvo rei
kalingiausias. ..

■ Kur biednuomenė kovojo 
už darbų ir geresnį pragy
venimų — ten buvo “Lais
vė”. Kur darbininkai strei
kavo už didesnes algas ir 
trumpesnes darbo valandas 
—ten buvo “Laisvė”. Kur 
darbininkai kovojo už pri
pažinimų unijų ten buvo 
“Laisvė.

Kai mūsų šalis įsijungė,

triuškinti fašizmą — ten buvo 
“Laisvė”. Kai Lietuvai rei
kėjo pagalbos badmečio lai
ku — ten buvo “Laisvė”. 
Kai Lietuvai reikėjo visoke
riopos pagalbos po Antrojo 
pasaulinio karo ten buvo 
“Laisvė”.

“Laisvė atspindi Ameri
kos progresyvius lietuvius; 
ji yra jų dalimi.

A. Gilman

jgojimo labui. Kartu aš no-T V
rėčiau išreikšti pageidavi
mų, kad Jūs ir toliau stip
rintumėte saitus su savo 
gimtuoju kraštu.

L. Kapočius 
Vilniaus Valstybinio uni

versiteto vyr. dėstytojas

Nenuilstamai tęsti 
kilnią veiklą

Pažangūs Amerikos

Whitestone, N. Y.
Sveikinu laikraštį “Lais

vę” jos 60 metų proga, var
du riiano mylimo vyro Izido
riaus Pranaičio, kuris išsi
skyrė iš gyvųjų tarpo kovo 
12, 1971 m. Jis mylėjo 
“Laisvę” ir skaitė nuo pat 
jos įsikūrimo; Lai ‘‘Laisvė” 
gyvuoja daug metų!

Draugiškai,
Veronika Pranaitienė

St. Petersburg; Fla.
Mes, “Laisves” patrio

tai, LLD 45 kuopos nariai 
ir simpatikai, sveikiname 
mūsų miela “Laisvę” jos 
šešiasdešimt metų Jubilie
jaus priogriy taipgi petsorialų, 
darbu o t o .j u s , bendradar
bius, rėmėjus ir skaityto- 
.jrišy kurių visų bendras jė
gas sukaupus, šis brangi
nantis jubiliejus yra gali
mas. Lai gyvuoja “Laisvė” 
ilgus metus. Draugiškai, J.

lie- 
kad 
turi 

galimybę g i m t ų j a kalba 
skaityti savo m ė g i a m a 
“Laisvės” laikraštį, kuris 
drųsiai gina liaudies, de
mokratijos, pažangos ir tai
kos reikalus, smerkia rasi
nę diskriminacija, reakcijų, 
kovoja prieš skurdų ir iš
naudojimų, teisingai infor-; 
muoja, kaip Tarybų Lietu
vos darbo žmonės gyvena 
be ponų, pasakoja apie liau
dies ūkio, kultūros ir moks
lo pasiekimus. Už tai skai
tytoj ai “Laisvę” mėgsta, 
laukia, remia, platina.

šešiasdešimtmečio proga 
nuoširdžiai sveikinu visa 
“Laisvės” kolektyvų ir jos 
bičiulius ir linkiu ilgus, il
gus metus nenuilstamai tęs
ti kilnia veiklų, puoselėti 
lietuvių kalbų, pažangių 
mintį. Redakcijos darbuo
tojams, rėmėjams, platinto
jams ir skaitytojams linkiu 
geros kloties, ištvermes, 
stiprios sveikatos ir viso to, 
ko širdys trokšta.

Vandalinas Junevičius 
“Žemes ūkio specialisto“ 
redaktorius

šviesos taupymo laikas
Šį sekmadienį, balandžio tuviai gali didžiuotis, 

25 prasideda šviesos taupy- jau šešiasdešimt metų 
mo laikas, šeštadienio vaka
re laikrodžius reikia pava
ryti vienų valanda pirmyn.

“LAISVĖS” 60-MEčIO PROGA /
Ilgiausių Metų mūsų Prometėjui,—^ 
Priešui nelaimių, tamsos... 
šešiasdešimtmečiui metų suėjus, 
Rodant mums kelių tiesos...

Mūs tūkstantinės kentė, dejavo, 
Nes nežinojo kų veikt;
Tamsoj klaidžiojo, skurdo ir žuvo— 
Sabus draugus ėmė neigt...

Tik Tau užgimus pražiūro akys, 
Nes tu akis atidarei...
Į naujas sritis parodei kelių,
Kovingų žodį tarei...

Dienos ir naktys, naktys ir dienos— 
Nerimo bėgo laikai...
Ašarom’s sruvo žmonių blakstienos, 
Krauju žymėjo takai...

Bet Tu nebojai audrų siutimo, 
šlykščių fašizmo bandų;
Rodei mums priešus, skelbei teisybę—
Įgijūi daugel draugų...

Kas tik pažino, Tave suprato— 
Liko kovingas žmogus.
Gimė jiems noras laisvai gyventi, 
Kovot prieš skurdų-vargus...

Lirikiu sulaukti daūgelio metų
Naikinant šmėklas tamsos, 
Garbingai skėlbti teisybės žodį 
Ant mūs planetos visos...

Canada, 1971 III 20
Palanta

Maskva. — TSRS sveiki
na naujųjų Egipto, Sirijos 
ir Libijos federacijų.
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Lietuvos Antifašistiį Parama “Laisvei”
Kadangi viešai leisti bur- 

4 žuazinėje Lietuvoje spaudą, 
atskleidžiančią f aš i s ti n ė s 
santvarkos išnaudotojišką 
pobūdį, buvo negalima—to
kie leidiniai buvo cenzūros 
konfiskuojami, — Lietuvos 
revoliucinio judėjimo daly
viai siuntė savo raštus į po
grindyje ėjusią komunisti
nę spaudą arba į Amerikos 
šalyse ėjusią pažangią spali
eki. Savo ruožtu Amerikos 
šalyse gyvenusieji išeiviai 
iš Lietuvos gyvai domėjosi 
gimtojo krašto darbo žmo
nių padėtimi ir godžiai 
skaitydavo straipsnius, pri
siųstus iš Lietuvos ir apie 
Lietuvą.

“Laisvėje” yra paskelbta 
daug įdomios medžiagos 
apie Lietuvą, kuri ir šian
dien domina istorikus. Ypač 
gausu joje duomenų apie 
padėtį buržuazinės Lietuvos 
kalėjimuose, apie juose lai- 

• komų politinių kalinių anti- 
** fašistų persekiojimus, apie 
. buržuazinės žvalgybos tar

nautojų savivaliavimus. Už 
kėlimą aikštėn šių gėdingų 
faktų spaudoje ir viešose 
paskaitose klerikalai 1926 
metais iškėlė “Laisvės” re
dakcijos darbuotojui Anta
nui Bimbai dargi teisminę' 
bylą, apkaltinę jį “dievo j 
įžeidimu”.

Lietuvos Komunistų par
tijos Centro Komitetas ne 
kartą yra organizavęs me
džiagos siuntimą Amerikos 
lietuvių pažangiajai spau
dai. Antai 1934 metais buvo 
paraginti parašyti amerikie
čių spaudai savo straips
nius - atsiminimus visi 24 
buvę politiniai kaliniai, 1933 
m. spalio 20 dieną atvykę į 
Tarybų Sąjungą, Lietuvai 
ir Tarybų Sąjungai pasikei
tus politiniais kaliniais. 

1 ’Tuos straipsnius - atsimini
mus man teko paredaguo
ti, perrašyti mašinėle ir pa
siųsti “Laisvei”. Pasirašyti 
tikromis autorių pavardė
mis, straipsniai buvo pas
kelbti 1934-1935 metų “Lais
vės” numeriuose.

Revoliucinio judėjimo da
lyviai rašinėjo “Laisvei” 
taip pat iš pačios Lietuvos. 
Ypač daug medžiagos yra 
pasiuntę ir paskelbę 1934- 
1940' m. “Laisvėje” Juozas 
Jurginis (slap. O. Breiva ir 
kt.), Aleksas Jasutis (slap. 
V. Varašius, V. V.) Leiba 
Sausas (slap. S. Nemunai
tis). Straipsniai, korespon
dencijos buvo siunčiamos 
įvairių asmenų adresais. Fa
šistinė cenzūra laiškus, nors 
ir ne visus, cenzūruodavo. 
Dalis pasiųstų straipsnių 

t ^nepasiekdavo adresatų, bū
davo cenzūros sunaikinami. 
Vis dėlto “Laisvėje” buvo 
paskelbta vertingų reporta
žų apie Lietuvos valstiečių
streiką 1935 metais, apie 
Kauno darbininkų visuotinį 
politinį Streiką 1936 duetais, 
apie pažangiųjų rašytojų ir 
Kauno universiteto studen
tų antifašistinę veiklą.

Lietuvos Raudonosios pa
galbos Centro Komitetas 
apie 1935 metus paragino 
visų buržuazinės Lietuvos 
kalėjimų politinių kalinių 
kolektyvų atstovus aprašyti 
fašistinio teroro priemones, 
taikomas politiniams kali- 
n i a m s revoliucionieriams, 
nušviesti bendrą padėtį ka
lėjimuose. Nelegaliai kalėji
muose parašyti straipsniai, 
politinių kalinių sąrašai iŠ 

Y įvairių kalėjimų buvo gauti 
* ir paskelbti “Laisvėje” 1936 

-1940 metų laikotarpiu. Juo

se yra vertingų žinių ne tik 
apie terorą, bet ir apie poli- 
tinių kalinių lavinimąsi, 
rankraštinių žurnalų leidi
mą, apie jų pastangas įsi
jungti į lietuvių tautos lais
vės gynimą nuo gresiančio 
hitlerinės Vokietijos užpuo
limo pavojaus.

Tarybų Sąjungoje gyvenę 
Lietuvos Komunistų parti
jos nariai rašė “Laisvėje,” 
“Vilnyje,” “Šviesoje.” popu
liarindami socializmb kūri
mo Tarybų šalyje pasieki
mus, informuodami apie jos 
politinį ir kultūrinį gyveni
mą. Apie tai nemaža rašė 
Jonas Kasperaitis (slap. J. 
Stankus), Juozas Mickevi
čius (slap. J. Guogas), Jo
nas J u r e v i č i u s (slap. 
Jūraitis), Simonas Kaga- 
nas (slap. Jalas), Bro
nius Pranskus (slap. V. 

! Žalioms) ir kt. Iš Maskvos 
buvo siunčiami straipsniai 
apie Komunistų Internacio
nalo VII kongreso darbus, 
[daug “Pravdoš” straipsnių 
vertimų.

Jungtinėse Amerikos Vals
tijose ilgą laiką ėjo du lie
tuvių pažangūs dienraščiai. 
Trūkstant kvalifikuotų lite
ratūrinių darbuotojų /‘Lais
vės” redaktoriai A. Bimba, 
R. Mizara dar iki 1940 me
tu kėlė klausimą LKP va
dovams, kad į pagalbą jiems 
iš Lietuvos atvyktų koks 
nors rašytojas, žurnalistas. 
Kovos dėl liaudies fronto 
sudarymo metais jiedu pra
šė prisiųsti iš Lietuvos ra
ižytoją Petrą Cvirką. Nu
vyko 1939 metais Juozas 
[Jurginis, bet padirbėjo jis 
ten tik apie pusmetį.

Kad patenkintų savo skai
tytojų troškimą matyti 
spaudoje daugiau tikrų ži
nių apie Lietuvą, “Laisvės,” 
“Vilnies” redaktoriai persi- 

i spausd i n d a v o straipsnius, 
Į korespondencijas iš Lietu- 
vos Komunistų partijos po
grindyje išleistų laikraščių, 
taip pat jos išleistus atsi
šaukimus, kurie įvairiais 
keliais pasiekdavo pažan
giuosius Amerikos lietuvių 
laikraščius.

Nuvertus Lietuvoje fašis
tinį režimą ir pradėjus jo
je socializmo kūrimą, “Lais
vė” ir kiti pažangieji Ame
rikos lietuvių leidiniai tei
singai informavo visus Lie
tuvos patriotus apie vyks- 
tančiuš gimtajame krašte 
socialinius pertvar k y m u s, 
demaskavo buržuazinių 
laikraščių antita r y b i n i u s 
šmeižtus. A. Bimba paren
gė, o ALDLD 1940 m. išlei
do specialią knygą “Naujo
ji Lietuva faktų ir doku
mentų šviesoje,” kurioje bu
vo paskelbti Tarybų Lietu
vos, kaip socialistinės dar
bininkų ir valstiečių valsty
bės, pagrindiniai susikūri
mo dokumentai.

Antrojo pasaulilnio karo 
metu hitlerinei Vokietijai 
okupavus Lietuvą, “Laisvė” 
ir kiti pažangieji Amerikos 
lietuvių laikraščiai nebega
lėjo gauti tiesioginių infor
macijų iš gimtojo krašto. 
Tokių informacijų siuntinė
jimą pažangiesiems laikraš
čiams organizavo 1942 metų 
pradžioje Maskvoje įsikū
ręs Lietuvos Komunistų 
partijos Centro Komitetas. 
Medžiagos rinkimas ir tvar
kymas’buvo pavestas R. 
Šarmaičiu i, J. Žiugždai 
(nuo 1943 metų prisidėjo 
dar L_šansas), ši grupė su
telkė iš Maskvoje gyvenusių 
lietuvių rašytojų, žurnalis

tų, visuomenės veikėjų, iš 
Raudonosios Armijos 16 lie
tuviškoje šaulių divizijoje 
buvusių literatų visą būrį 
rašinėjančių užsienio lietu
vių spaudai. Parengti 
straipsniai, apsakymai, ei
lėraščiai; korespondencijos 
iš Raudonosios Armijos lie
tuviškosios divizijos, iš par
tizanų, veikusių okupuotoje 
Lietuvoje, būrių buvo siun
čiamos per Tarybinį infor
macijų biurą (Sovinform- 
biuro).

Grupė siuntė Amerikos 
lietuviams didelį kiekį įvai
rios medžiagos, kuri dėl jū
roje ir ore vykusių mūšių, 
matyt, ne visa pasiekdavo 
adresatus. Ta medžiaga bu
vo pagrindinis pažangiosios 
spaudos informacijos apie 
Lietuvą šaltinis. Jos gausu 
karo metu “Laisvėje,” “Vil
nyje,” “Šviesoje,” “Tiesoje.” 
Amerikos lietuvių darbinin
kų literatūros draugija tuo 
metu išleido Maskvoje gy
venusių lietuvių rašytojų 
sudarytus rinkinius “Didy
sis lietuvių tautos priešas’ 
ir “Lietuva ugnyje.”

Archyve išliko 1942 metų 
gruodžio 29 d. parengta su
vestinė. Iš jos matyt, 'kad 
per 1942 metus Amerikos 
pažangiųjų lietuvių spaudai 
anksčiau minėtoji grupė pa
siuntė 49 apsakymus, 13 7 
straipsnius, 139 eilėraščius, 
daugiau kaip 100 straipsnių- 
telegramų. Per 1943 metų 7 
mėnesius vėl buvo nusiųs
ta pažangiųjų lietuvių skau
dai 203 straipsniai,>45 apsa
kymai ir apybraižos, 5 pje
sės ir kita medžiaga. Iš ra- 
šinejusių “Laisvei” ir ki
tiems pažangiesiems laik
raščiams galima paminėti 
apie 50 rašytojų, žurnalistų, 
vėliau žinomų Tarybų Lie
tuvos visuomenės veikėjų, 
tarp jų: Juozas Banaitis, 
Juozas Baltušis, Elijas Bi- 
levičius, Mira Bordonaitė, 
Juozas Chlivickas, Petras 
Cvirka, Aleksandras Drob
nys, Irena Dzevicka - Sta- 
chelska, Mečislovas Gedvi
las, Liudas Gira, Vytautas 
Girdzijauskas, Mar i j o n a s 
Gregorauskas, Jokūbas Jo- 
sadė, Laurynas Kapočius, 
Albinas Knyva, Judita Ko
modaitė, Kostas Korsakas, 
Antanas Kvedaras, Jonas 
Laurinaitis, Alpas Liepsno
ms, Mykolas Liubeckis, Jo
nas Marcinkevičius, Eduar
das Mieželaitis, Vladas Mi
kėnas, Mironas Moskvinas, 
Vladas Mozūriūnas, Janina 
Narkevičiūtė, Salomėja Nė
ris, Vladas Niunka, Povilas 
Pakarklis, Justas Paleckis, 
Irena Povilavičiūtė, Vacys 
Reimeris, Kazys Sideravi- 
čius, Motiejus Šumauskas, 
Jonas Šimkus, Pranas Ule
vičius, Juozas Vaišnoras, 
Viktoras Valaitis, Emenui- 
las Vaserdamas, Antanas 
Venclova, Genrikas Zima
nas, Jonas Zinkus, Juožas 
Žiugžda ir kiti. Bendradar
biavimą spaudoje jie tęsė ir 
1943 bei 19244 metais. Kai 
kurie šių autorių ir šiandien 
parašo užsienio lietuvių pa
žangiajai spaudai.

Antrojo pasaulinio karo 
metu, kai hitlerinė Vokieti
ja užpuolė Tarybų šalį, apie 
23,000 Lietuvos gyventojų 
evakavosi į Tarybų Sąjun
gos gilumą. Daugelis jų iš
važiavo visai nepasirengę, 
tik vasariniais drabužiais. 
Ypač sunkioje padėtyje bu
vo atsidūrę vaikai evakuoti 
iš Palangos, Druskininkų ir 
kitų pionierių stovyklų.

Antano Bimbos iniciatyva

Jungtinėse Amerikos Vals
tijose buvo sudarytas Pa
galbos teikimo Tarybų Lie
tuvai komitetas, kurio pa
skatinti pažangieji lietuviai 
rinko pinigus, aukojo įvai
rius daiktus, o moterys 
mezgė kojines, pirštines, 
megztinius. Pirmasiš ame
rikiečių lietuvių dovanų 
siuntiny^—29 dėžės su įvai
riais daiktais — pasiekė Ta
rybų Lietuvos vyriausybę 
Maskvoje 1943 m. spalio mė
nesį. Po to ėmė plaukti siun
tiniai su įvairiomis dovano
mis. Paskutiniai JAV, taip 
pat Kanados, Brazilijos, Ar
gentinos, Urugvajaus pa
žangiųjų lietuvių dovanų 
siuntiniai pasiekė Lietuvą 
jau po jos išvadavimo 1944 
metais iš hitlerinės vergo
vės. Vien pažangieji JAV 
lietuviai antrojo pasauli
nio karo metu pasiunntė 11 
siuntų, kuriose buvo įvairių 
prekių už 259,966 dolerius. 
\Tsos pasiųstos dovanos Ta
rybų Lietuvos vyriausybės 
atstovų buvo paskirstytos 
vaikų namų augintiniams, 
Raudonosios Armijos lietu
viškosios divizijos kariams, 
sietuvos partizanų būriams,

Po karo JAV pažangieji 
lietuviai vėl surinko dar 85 
tūkstančius dplerių, nupir
ko ir 1948 metais prisiuntė 
į Vilnių įvairių aparatų ir 
reikmenų eksperimentiniam 
medicinos institutui įreng
ti. Dalis prisiųstų dovanų 
buvo išdalinta jau po Ta
rybų Lietuvos išvadavimo 
V i In i a u s, Kauno ir kitų 
miestų įmonių darbinin
kams bei įstaigų tarnauto
jams. Daugelis karo kietais 
nukentėjusių žmonių, gavu
sių dovanas, ir šiandien su 
dėkingumu prisimeūa Ame
rikos šalių pažangiųjų lie
tuvių, ir ne vien tik lietuvių, 
suteiktą jiemsr paramą dra
bužiais,, avalyne ir kitomis 
prekėmis.

“Laisvės” skiltyse plačiai 
atsisp i n d ė j o tiek lietuvių 
tautos kova prieš hitle
rinę okupaciją, tiek 
Amerikos šalių pažangių
jų lietuvių veikla, pade
dant sutelkti visas antifa
šistines jėgas, demaskuo
janti fašistinių į reakcionie
rių ir jų talkininkų ardo
mąsias pastangas, nušvie
čianti Pagalbos teikimo Lie
tuvai komiteto patriotinį 
darbą, teikiant paramą ka
ro nuniokioto gimtojo kraš
to darbo žmonėms.

i
Sunkiu metu užmegztas 

Lietuvos revoliucinio judė
jimo dalyvių, rašytojų, žur
nalistų ir kitų visuomeni
ninkų bendradarbi avimas 
“Laisvėje” nenutrūko ir po
kario laikotarpiu. Pažangių
jų užsienio lietuvių spaudo
je dažnai sutinkame Lietu
voje gyvenančių autorių 
straipsnius, laiškus, pasako
jančius, ką pasiekė Lietuva, 
žengianti socializmo ir ko
munizmo kūrimo keliu. Tuo 
ši spauda padėda skleisti 
pažangos idėjas, padeda 
ugdyti tarybinių tautų ir 
kapitalistinių ^alių tautų 
savitarpio susi pratimą ir 
draugystę. (

Pasitikdami “Laisvės” 60- 
mečio jubiliejų, visi jos 
draugai ir bendradarbiai 
nuoširdžiai linki laikraščio 
redakė i n i a m kolektyvui ir 
toliau, kaip ir ligi šiol, ko
voti prieš reakcionierių už
mačias, būti ištikimais dar
bo žmonių reikalų gynėjais, 
nenuilstamai skleisti kovos 
už šviesesnę darbo žmonių 
ateitį idėjas.

R. šarmaitis
1971.IIL7

Sveikinimai 60-mečio proga
(Mieli ir brangūs bičiuliai 

laisvečiai
Nuoširdžiai sveikiname 

jus “Laisvės” šešiasdešimt
mečio proga. Mes nesiliau
jame gėrėjęsi tuo, kokį di
džiulį Jaarbą per visą šį ilgą 
laiko tarpą atliko ir šian
dien atlieka “Laisvė”, nenu
ilstamai skelbdama Ameri
kos lietuvių tarpe tiesos žo
dį, padėdama jiems palaiky
ti ryšius su gimtuoju kraš
tu. “Laisvės” jubiliejus yra 
visų jūsų bendro darbo ju
biliejus. Gyvendami trejetą 
metų jūsų tarpe, mes ma
tėme, kiek daug jums tenka 
rūpintis ir dėti pastangų, 
kad, nepaisant visų sunku
mų, būtų laiku išleidžiamas 
jūsų laikraštis. Kiekvienas 
naujas “Laisvės” numeris 
akivaizdžiai rodo, su kokiu 
pasiaukojimu lais v i ė č i a i 
šiandien tęsia savo kilnią 
veiklą, pradėtą prieš šešias
dešimt metų.

Dar kartą nuoširdžiai 
sveikiname jus, mielieji bi
čiuliai, šio puikaus jubilie
jaus proga. Linkime visiems 
geros sveikatos, ištvermės 
ir sėkmės, toliau leidžiant 
“Laisvę”, bei asmeninės lai
mės.

Jūsų
Robertas ir Onutė 
Žiugždai

Ilgiausių metų!
Lankantis Jungtinėse 

Amerikos Valstijose, turė
jau daug ir labai malonių 
susitikimų, tačiau labiausiai 
jaudinantis, giliausiai širdin 
įsirėžęs buvo su pažangiai
siais lietuviais — ištikimais 
mūsų bičiuliais—laisviečiais, 
su “Laisvės” redaktoriais 
draugais Bimba, Mizariene, 
Gasiūnu.

Mane stebino ir stebina 
šių žmonių energija, jų 
meilė pažangioms idėjoms 
ir nenuilstamas darbas la
bai sunkiomis sąlygomis. 
Mes esame jiems be galo 
dėkingi už Tarybų Lietuvos 
kultūros laimėjimų propa
gavimą, už tiesos žodį apie 
mūsų Tėvynės laimėjimus 
visose srityse.

Kaip tik todėl “Laisvės” 
jubiliejus — šešiasdešimt
metis — ne tik didelė JAV 
pažangių lietuvių, bet ir vi
sų mūsų šventė. Jos proga 
nuoširdžiai sveikinu visus 
laisviečius, linkiu jiems ge
ros sveikatos, ilgiausių me
tų ir daug asmeninės laimės.

Geros’ sėkmės ir išštver- 
mės Jūsų sunkiame ir kil
niame darbe, brangūs lais- 
■v iečiai!

D. Banionis
TSRS Valstybines premijos 
laureatas, Lietuvos TSR 
nusipelnęs artistas, Panevėžio 
dramos aktorius

i

Gerbiamas Redaktoriau!
Per Jįis noriu pasveikin

ti visą? šaunųjį “Laisvės” 
kolektyvą, sulaukusį tokio 
garbingo jubiliejaus.

“Laisves” redakcijai
Brangūs Draugai,

šešiūdešimt metų — il
gas kelias bet kokiam laik
raščiui; žinant, kad “Lais
vę” leidžiate ypač sunkio
mis sąlygomis, Jūsų nuei
tas kelias žadina dar di-
desnę pagarbą.

Svečiavausi pas Jus, lais
viečius: žinau, kokie Jūs 
svetingi, linksmi, energingi, 
draugiški.

Tad, spausdamas dešinę, 
linkiu visiems laisviečiams 
—■ ir asmeniškai pažįsta
miems, ir žinomiems tik iš 
pavardžių—tokiais būti vi
sada.

Nuoširdžiausiai sveikinu 
garbingo jubiliejaus proga 
laikraščio personalą, platin
tojus, rėmėjus ir visus tuos, 
kurie kuo nors prisideda 
prie spausdinto žodžio išlei-

Juk “Laisvės” kiekvieno 
numerio laukia ne tik Ame
rikos lietuviai, bet ir mes, 
ištikimi laikraščio skaity
tojai Lietuvoje.

Jonas Lukoševičius j

dimo ir paskleidimo plačio
sios lietuvių išeivijos* tarpe.

Jau šešiasdešimt metų, 
kai Jūsų (sakyčiau, kad ir 
mano, nes nuo 1929 metų 
su “Laisve” susipažinau, pa
milau, ir su trumpomis per
traukomis, ne dėl mano kal
tės, iš ją skaitau) laikraš
tis lanko, šviečia ir teisingai 
informuoja savo skaitytojus 
apie pasaulyje esamą padė-
ti; ypatingai apie mūsų 
gimtojo krašto liaudies pa
sirinktąjį kelią.

“Laisvė,” kaip ir dauge
lis kitų Jūsų leidinių, mie
lai laukiamas svečias visur, 
juo labiau ten, kur nėra tie-

Brangus draugai Laisvie- 
čiai,

Sveikiname Jus su gar
bingu “Laisvės” laikraščio 
šešiasdešimtmečiu.

|są pasakančio lietuviško 
laikraščio. Čia turiu min- 
(tyje Brazilijoje gyvenančius 
f mūsų tautiečius, kurių tar
pe ir aš praleidau trisde
šimt metu, v

Gyvendami Niujorke, mes 
šešerius metus stebėjome 
Jūsų pasišventusį darbą.

Linkime Jums ir toliau sėk 
mingai tęsti šį darbą pa
žangos labui, draugiškų ry
šių tarp'JAV darbo žmonių 
ir Tarybų Lietuvos stiprini
mui. . "

Gavome jūsų puikiai iš
leistą . jubiĮįęjinį albumą. 
Norime ir mes prisidėti prie 
visų ten paskelbtų sveikini
mų ir linkėjimų. Ypač mums 
patilto “Laisvės” kblektyvo 
foto nuotrauka 23-me pusla
pyje. Visi linksmi ir opti
mistiškai nusiteikę. Būkite 
tokiais ir toliau. Lietuvoje 
“Laisvės” 60-sis jubiliejus 
buvo gražiai ir įspūdingai 
atžymėtas. Respublikinėje 
Bibliotekoje buvo jubilieji
nė konferencija, o Vilniaus 
Universitete kalonų salėje— 
mokslinė konferencija, ku
rioje ir aš dalyvavau su pra
nešimu temoje “Laisvė” ir 
“Tarybų Sąjunga.”. Gaila, 
kad šiose iškilmėse nedaly
vavo nė vieno “Laisvės” at
stovo.

Baigdami, norėtume dar 
kartą padėkoti už parodytą 
mums šiltumą ir svetingu-

Linas Valbasys
Todėl, kai]) buvęs emi

grantas, aš labai gerai su
prantu sunkų Jūsų darbą ir 
didelį ryžtą padėti tūkstan
čiams tėvynainių, gyvenan
čių toli nuo gimtojo išras
to, kad jie galutinai neati
trūktų nuo tėvynės, kad 
teisingai sužinotų, kaip čia 
mes gyvename.

Tad: sėkmės ir laimės, 
mieli Draugai, dar ilgai il
gai tęsti šį nelengvą, bet 
garbingą darbą Lietuvių iš
eivių tarpe!

Su geriausiais 
linkėjimais,

L. Valbasys
i Vilnius, 1971.11.24

mą būnant mums svetimoje1 
mums Amerikoje.

Geriausių linkėjimų ir ge
ros sveikatos visiems drau
gams.

Irena Vladimirovienė
Levas Vladimirovas

Vilnius

“Laisves” Redakcijai
Brangūs Draugai!

Garbingas “Laisvės jubi
liejus (60-metinis) yra ne 
tik Jūsų, JAV lietuvių, išei
vių šventė, bet ir mums 
“darbiečiams” ši sukaktis
labai brangi. Juk “Laisvė”
nuo pat pirmųjų dienų, kai

Iš pavasariu alsuojančios 
Tarybų Lietuvos sostinės 
Vilniaus garbingo jubilie
jaus progą “Tarybinės Mo
ters” žurnalo redakcija sa
vo ir visų skaitytojų vardu 
siunčia jums širdingiausius 
sveikinimus. Linkime geros 
sveikatos, sėkmės ir ištver
mes jūsų nelengvame, bet 
taip reikalingame ir kilnia
me darbe.

tik atvažiavome į Urugva
jų, skleidė mums pažangią
sias idėjas.

“Laisvė” nuveikė didelį 
darbą, burdama lietuvius 
išeivius apie pažangos vėlia
vą tais laikais, kuomet Lie
tuvos darbo žmogų engė 
buržuazija, ji džiaugsmin
gai su . visa lietuvių tauta 
sutiko Tarybų valdžios at
kūrimą Lietuvoje.

Gerb. Redaktoriau,
Su “Laisve” mane sieja 

artimi ryšiai dar nuo 
1934 metų, kada pradėjau 
jai siuntinėti savo straips
nelius, vertimus iš “Prav
dos” ir kitų leidinių. Va
dinasi, bendra d a r b i a u j u 
“Laisvėje” jau 36 metus.

“Laisvės” 60-mečio proga 
siunčiu jos redakciniam ko
lektyvui geriausių linkėji
mų, ištvermės Jūsų sunkia
me, daug pasiaukojimo rei
kalaujančiame darbe.

R. šarmaitis 
Vilnius, 1971 III 9

Ilgiausių metų jums, Geri, broliški ryšiai sieja 
brangūs draugai! ir mūsų abu laikraščius —

“Tarybinės Moters” “Laisvę” ir “Darbą,” rpalo-
Redakcija

Vilnius, 1971.IV.7

Brangus ir mielas
Drauge Bimba, 

nuoširdžiausiai sveikinu
Jus “Mokslo ir gyvenimo” 
žurnalo kolektyvo ir savo 
vardu “Laisvės” jubiliejaus 
proga ir linkiu Jums daug 
sveikatos, e m u gi jos ir žva
lios nuotaikos redaguojant 
visų mūsų mėgstamą laik
raštį.

Jonas Karosas

nu, kad šie santykiai toliau
vaisingai vystosi.

“Laisvės” jubiliejaus pro
ga nuoširdžiai sveikiname 
visus nenuilstančius redak
cijos ir spaustuvės darbuo
tojus, jos skaitytojus ir rė
mėjus, linkime tolesnio vai
singo darbo, geros sveika
tos, visokeriopos lamiės mū
sų visų labui.

Jonas S ta nulis
“D” administratorius

Bronius Mockevičius
AtSo “D” redaktorius
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Prisiminimai iš Baltimores
Prisiminimų per 60 metų

sų jų neišvardinsi. Taigi 
mes bandysime apsiriboti 
tik įžymesniais-.

Prisimename LSS veiklą, 
LLD įkūrimą, LDS suorga-l 
nizavimą, pirmąjį pasaulinį 
karą, kai vokiečiai buvo 
okupavę Lietuvą, kai tūks
tančiai lietuvių buvo pasi
traukę į Rusijos gilumą. 
Mes r i n k o m e v pabėgė
liams aukas ir siuntėme 
jas ten, kur buvo lietuviai 
apsistoję. Mes atmename ir 
antrąjį pasaulinį karą, kai 
hitlerininkai buvo užpuolę 
Lietuvą ir norėjo okupuoti 
visą Europą. Mes rinkome 
aukas, rūbus, maistą, vais
tus, tabaką, saldainius ir 
siuntėme mūsų broliams lie
tuviams į T. Sąjungą. Bu
vo veikliu moterų komite
tas, kuris siuvo ir mezgė 
šiltus rūbus Lietuviškosios 
Divizijos kariams. Mūsų 
LLD 25 kuopa ir jos nariai 
visi buvo įsitraukę į šalpos 
darbą. Kova prieš hitleriz- 
mą buvo vedama plačiu 
frontu.

Kai tarybiniai kariai hit
lerininkus iš Lietuvos išgrū
do, tuomet mes siuntėme vi
sokią pašalpą tiesiai į Lie-

t u va. v
Kovojome ir prieš besi

reiškiančią r e a k c i j ą čia 
Amerikoje. Gerai atmena
me kovą už Sacco ir Van
zetti išla i s vi n i m ą, Tomo 
Mooney bei Billingo .išlais
vinimą, prieš Scottsboro 7 
jaunuolių įkalinimą, prieš 
Ku Klūks Klano juodašim
tiškus veiksmus, rėmėme 
streikier i u s, badaujančius 
žmones ir kitus pašalpos 
vertus piliečius.

Čia “Laisvė” suvaidino 
nepaprastai didelį vaidme
nį. Ji mums ir kitiems pa
žangiečiams labai daug pa
dėjo. Tik “Laisvės” dėka 
mūsų balsas buvo išgirstas, 
mūsų kova buvo įprasmin
ta, jai buvo parodytas ke
lias.

Gaila, kad beširdė mirtis, 
ištraukė iš mūsų eilių daug 
gerų žmonių. Mes tuos 
draugus prisimename ir len
kiame galvas prieš juos, t. y. 
prieš tuos, kurie kartu su 
mumis dirbo, bet šiandien 
negali pasidžiaugti “Lais
vės” 60-metiniu jubiliejum 
ir kartu su mumis jį pami
nėti. Garbė jiems!

, LLD 25 kp. Komitetas

Sveikinimai 60-mečio proga
“Laisvės” Redakcijai, 
Draugams, Bičiuliams

Brangūs draugai! Iš vi
sos širdies sveikinu Jus, 
darbo ir kovos ugnyje at- 
žyminčius įsim in t i n ą ir 
svarbų jubiliejų—“Laisvės” 
laikraščio šešiasdešimtmeti- 
nę sukaktį. Džiaugiuosi Jū
sų nepa laužiama valia ir 
ryžtingumu nešti per “Lais
ve” tiesos žodi broliams už
jūrio lietuviams, humaniz
mo, demokratijos, laisvės 
idėjas visiems geros valios

“Laisves” Redakcijai
Malonu pasveikinti “Lais

vę” kaipo seniausią lietu
viu darbo žmonių laikraš
tį, nuosekliai išlaikiusį ko
vos už socializmą vėliavą. 
Amerikos lietuvių pažan
gieji darbo žmonės pagrįs
tai didžiuojasi “Laisvės” 
nueitu ilgu ir garbingu ke-f
iiu. Į Vilnius

Eidama Amerikoje ir gin-i

tojas ir bendradarbis. Nuo
širdžiai linkiu “Laisvės” re- 
d ak tori am s, bendradar* 
biams sveilfatos ir ištver
mės tęsti
leidimo d arba. Skaityto
jams linkiu su dar didesniu 
pasiryžimu ir du o sn u m ui 
remti savo ištikimą draugą 
ir kovotoją už darbo žmo

nių teises, kokiu yra “Lais-I 
ve.”

Sveikinimas “Laisvės” Mieste pasidairius
Maitos ir i____
Kilnu laikraščio v

Justas ^aleckis

“Laisve”--mūsų apšvietos šaltinis
Mes, lietuviai ateiviai, ku- i tau jokio išrišimo jau nėra, 

rie atvykome prieš 60 me
tų, radome labai sunkius 
laikus. Darbą buvo sunku 
gauti, o kurie gavom dar
bus, tai visai mažą gavome 
užmokestį. Pykom; keikėm 
tokią padėtį, į kurią mes 
papuolėme. Bet ką gi da
ryti ? Turėjom vargti skurs
ti ir kentėti. Visi mes bu
vome auginti tikinčių tė
vų ir būdami Romos kata
likai, turėjome kantrybės.

Gavau darbą anglių ka
sykloje,’ Penn s y 1 v a n i j o s 
valstijoje. Mokestis buvo 
37 centai už toną, reikėjo 
nušauti tą anglį ir į karu
kus supilti; mokėjo tik už 
stambius gabalus, bet rei
kėjo ir smulkią anglį su
pilti j karukus be užmokes
čio,

Kantrybės neturėdamas, 
po poros mėnesių nuvykau 
į Pittsburghą. Ten gavau 
darbą, už kurį mokėjo 13 
centų į valandą. Sunkus 
darbas, maža mokestis. Ką 
daryti ? Kaip užaugintas 
gerai tikinčios motinos, nu
ėjau į bažnyčią išpažinties. 
Pasakiau kunigui, kad daug 
keikiau. Jis klausia, ką tu;<qjajsvė”

Aš broliui pareiškiau: 
Būkime geri vienas kitam, 
bet aš daugiau į bažnyčią 
neisiu.

Gavau darbą bučernėj ir 
grosernėj. Užmokestis bu
vo $20 į mėnesį ir vieną 
kartą valgis į dieną, pietūs.

Pradėjau daugiau pa
žinti jaunų žmonių, kurie 
prikalbino prie socialistų 
kuopos, Na, o 1911 metais, 
kai pradėjo išeidinėti “Lais
vė,” aš ją pradėjau skaity
ti ir vėliau dar kai kada 
korespondencijas parašyda
vau. Taigi turėjau ryšius 
su “Laisve” per visą jos gy
vavimą. Kai kada pateik
davau šiokį tokį straipsnelį 
ir po keletą dolerių paauko
davau.

Gaila man tų švietėjų, 
kurie, man rodosi, dar per 
jauni mirė: V. Paukštys, 
L. Prūseika, dr. Kaškevi-

žmonėms. Jūsų pasišventi
mo, besąlygiško atsidavimo, 
nepalenkiamo principingu
mo dėka “Laisvė” susilaukė 
plataus pritarimo skaityto
jų tarpe tiek Jungtinėse 
Amerikos Valstijose, tiek ir 
Tarybų Lietuvoje.

Labai esu laimingas ir di
džiuojuosi*, kad galiu pri
skirti save prie “Laisvės” 
aktyvių skaitytojų ir ben
dradarbių.

Karštai linkiu “Laisvei” 
toliau stovėti kilniausių idė
jų sargyboje, su dar dides
niu sėkmingumu nešti žmo
nėms tautų solidarumo ir 
taikos mintis bei jausmus, 
skiepyti skaitytojų širdyse 
meilę laisvei, humanizmui, 
demokratijai, ryžtingai ko-’ 
voti prieš reakcijos reiški
nius gyvenime, imperialisti
nių jėgų siautėjimą, toliau 
stiprinti ryšį su tėvynai
niais, ugdyti meilę gimta
jai tėvynei Lietuvai, gražia
jai tėvų kalbai bei tautos 
kultūrai.

dama tenykščių darbo žmo
nių teises, “Laisvė” niekada 
neužmiršo senosios Tėvynės 
Lietuvos reikalų. Ji visada 
rėmė Lietuvos cjarbo žmo
nių kovą už išlaisvinimą iš 
carizmo jungo, iš buržuazi
nės - fašistinės diktatūros, 
iš kapitalistinės eksploataci
jos.

Niekada neužmirš Lietu
vos darbo liaudis tvirtos 
patriotinės “Laisvės” pozi
cijos Didžiojo Tėvynės karo 
metu, kada hitleriniai gro
bikai sudarė didžiausią pa
vojų lietuvių tautai ir buvo 
pasiryžę ją visiškai sunai
kinti. Tuo sunkiausiu me
tu “Lais'vė” ne t____ -__
rėmė kovojusią už savo gy-

“Laisvės” redakcijai
Vilniaus valstybinio V. 

Kapsuko universiteto ir 
Kultūrinių ryšių su užsie
nio lietuviais komiteto su
rengtos mokslinės konfe
rencijos, skirtos pažangiųjų 
JAV Ii e t u vi u laikraščio 
^Laisvė” šešiasdešimtmečiui 
pažymėti, dalyviai siunčia 
jums, brangūs draugai, 
nuoširdžius sveikinimus šio 
garbingo jubiliejaus proga.

Jau šešiašdešimt metu 
“Laisvė” pasiaukojamai dir
ba kilnų savo tautiečių 
švietimo ir auklėjimo darbą,

tik moraliai kovoja prieš reakci-
ją, atkakliai gina demokra

Vilnius

Jūsų —
Juozas Baltušis

“Laisvės” redaktoriui
Plunksnos brolių—ELTOS 

žurnalistų — vardu nuošir
džiai sveikinu Jus asmeniš
kai ir visą redakcijos kolek-

nnžnno’ną ir tnikną idė 'Tarybų Lietuvą, kurie me vybę ir laisvę lietuvių tau-i. -l0<’ Pazanfi()S 1 ta nosine x—.v.rt
— • jas.

“Laisvė” daug ir vertin
gai prisidėjo, vystant JAV 
lietuvių pažangiąją visuo
meninę ir kultūrinę mintį. 

(Savo puslapiuose ji nenuils- 
I taniai skleidžia tiesą apie 
Tarybų Lietuvą, apie mūsų 
šalį, duodama atkirtį reak
cionierių šmeižtams.

Karštai sveikindami “Lai
svės” redakcijos kolektyvą 
bendradarbius, rėmėjus ir 
skaitytojus laikraščio še
šiasdešimtmečio proga, lin
kime ir toliau ugdyti ir pub- 
selėti taurius demokratijos 
ir pažangos idealus, ginti 
taiką.

Iš visos širdies linkime 
visiems jums geros sveika
tos, jėgų, energijos ir ryž
to jūsų veikloje.

Konferencijos dalyviai

Dalininkų Suvažiavimui t <1 n117
N-/' - prieš karą ruošiasi vykti

Negalėdamas dalyvauti į Washingtonan traukiniais, 
“Laisvės” Bendrovės dali-1 autobusais ir automobiliais, 
ninku suvažiavime, šiuomi 
siunčiu norę pasveikinimą 
tam draugų suvažiavimui.

I Nuo pat “Laisvės” pirmo 
numerio, kai “Laisvė” pra
dėjo išeidinėti, aš prenume
ravau “Laisvę,” ir prenu
meruoju iki šios dienos. Ma
no žmona, nors nesikišdama 
į politiką, ir į visokius ne
susipratimus, visuomet ger- 
bė-mylėjo “Laisvę” per dau
gelį metų. O kai paaugo du
kra advokatė Stefanija, tai 
ir ji įsitikino ir pamylėjo 
“Laisvę.” Ji sako, kad “Lais
vė” yra jai patinkamiausias 
laikraštis; ji taupo įvairias 
iškarpas iš “Laisvės.”

Dabar, taip sakant, gyve
name ir veikiame bendrai 
prieš Tarybų Lietuvos ir 
Tarybų Sąjungos priešus, 
prieš sm e t o n i n i n k u s , 
hitlerininkus, tautininkus, 
kle r i k a 1 u s ir naujieni- 
nius “socialistus,” kurie 
dergia Tarybų Sąjungą ir

Kai kurie išvyksta penkta-" 
dieni, bet daugiausia vyksta 
šeštadienio rytą.

Gegužės Pirmosios tradi
cinė demonstracija įvyks 
šeštadienį, gegužės 1, Union 
Square. Pradžia 2:30 vai. 
popiet. Bus įžymių kalbėto
jų ir muzikos programa.

Kaip 11:30 vai. ryto dau
gelis demonstrantu susirinks 
ties California Department 
of Commerce pastatu, 155 
E. 44 St. Ten jie pareika
laus išlaisvinti Angela Da
vis ir kitus politinius kali
nius. Po to visi maršuos į 
Union Square dalyvauti ge- 
gu ž i nė j e dem o ns traci j oje.

tą ir visą Tarybų Sąjungą,

*

keikei? Turčius ir visą su
tvarkymą, nes sunku pa
kęsti tokią padėtį, kurion 
aš papuoliau. Kunigas man 
atsakė: Mes negalinu1 nie
ko daugiau daryti, nes taip 
pono dievo sutvarkyta.

Nuvykau Į Illinojaus vals
tiją, kur mano broliai dir
bo mainose. Vienas jau tu
rėjo šeimą, penkis vaikus 
augino. Jis buvo laisvų pa- 
žiūrų vyras. O antras bro
lis dar buvo neseniai vedęs 
ir artimus ryšius turėjo su 
vietiniu klebonu. Tai buvo 
1910 metai. Šis brolis sako, 
einam snaviedotis. Nu ge
rai. nuėjom i bažnyčią spa- 
viedotis. Aš kunigui pasa
kiau savo “griekus,” o jis 
manęs paklausė: Na, o ko
kius laikraščius ir knygas 
skaitai? Aš iam atsakiau, 
kad gaunu “Kova” nuo to
lu asmenų. O kokią kny
ga skaitai? Tūlas asmuo 
davė man pasiskaityti wIn- 
kviziciia.” Kunigas, lyg 
nerkūno trenktas, pareiškė: 
Eik sau šalin iš bažnyčios,

čius, R. Mizara ir daug ki- tyvą “Laisvės 
tu, su kuriais teko šuva- šimtmečio proga, 
žiavimuose dalyvauti.

Linkime ir pageidaujame, 
kad “Laisvė” gyvuotų dar 
daug daug metų!

Jei ne mūsų spauda — 
____ ’ ir “Vilnis,” gal 

dar kunigai . pasinaudotų 
iš mūs.

Lai būna taika pasauly
je!

Linkiu Jums, brangūs lais- 
viečiai, ilgus metus vaisin
gai darbuotis taikos ir pa
žangos labui.

ELTOS direktorius
Donatas RODĄ

Justas Paleckis 
bet ir organizavo materiali
nę paramą kariams ir par
tizanams, kovojusiems prieš 
hitlerininkus. Tokiu pat rū
pestingumu ir meile savo se
najai Tėvynei “Laisvė” tel
kė paramą išvaduoti ir at
sistatančiai Lietuvai.

Džiugu, kad galime svei
kinti 60-metę “Laisvę” iš 
laisvos, eksploatacijos jun
gą nusikračiusios Tarybų 
Lietuvos. Naujoje Lietuvo
je darbo liaudis įkūnijo 
kilniąsias socializmo idėjas, 
kurias skelbė ir skelbia 
“Laisvė.” Lietuvių tauta 
drauge su broliškomis tary
binėmis tautomis užtikrin
tam žengia pažangos keliu į 
tolimesnius laimėjimus.
. Sveikinu mieląją “Laisvę” 
kaipo jos ilgametis skaity-

luoja ir šmeižia, nepaisyda
mi gyvų faktų, istorinių 
įvykių, ir kas dabar dedasi 
Tarybų Lietuvoje.

Tad šiuomi mes nusitarėm 
prisidėti prie “Laisvės” ko
lektyvo nors ne su didele1 
auka padengimui mažų iš
laidų per 60 metu. Nusita- 
rėm pasiųst “Laisvės” fon- 
dan išlaidoms padehgt po 
du dolerius už kiekvienus 
metus.

Tegu gyvuoja “Laisvė,” ir 
tegu laikosi geroje pozicijo
je prieš įvairius darbininkų 
klasės priešus!

Mik'as Detroitietis 
ir šeima

Majoras Lindsay pareiškė, 
kad miestas negavo 512 mi
lijonų dolerių nei iš valsti
jos, nei iš federalinės val
džios. Tokiu būdu planuoja
ma paleisti iš darbo apie 

190,000 įvairių tarnautojų.
Numatyta paleisti 14,300 

policistų, 3,200 gaisragesių, 
4,200 sanitacijos darbininkų, 
19,700 mokytojų ir jų pava
duotojų, 20,000 sveikatos ir 
ligoninių tarnautojų, 15,000 
welfare tarnautojų. Taipgi 
planuojama uždaryti 8 ligo
nines.

Viena mokytoja, kurios 
vardas neskelbiamas, pa
traukė miestą teisman ir 
reikalauja 2 milijonų dole
rių jai atlyginti už mokyk
loje išprievartavimą, nesant 
tinkamos apsaugos. Areš
tuotas ir kaltinamas 15 me
tų jaunuolis.

7

Pranas Jočionis

Worcester, Mass.
LLD 11 kp. nariai ir 

“Laisvės” skaitytojai svei
kina “Laisvę” jos 60 metų 
gyvavimo sukakties proga. 
Linkime, kad i r toliau 
“Laisvė” lankytų musu na
mus ir skleistų tiesos žodį 
tarp lietuvių išeivijoje ir 
gimtajame krašte. Taipgi 
linkime geriausių pasekmių 
suvažiavimui.

Sveikina sekami: LLD 11 
kp., M. J. Petkun ai, Ona 
Dudonis, K. Daugėla, J. 
Jaskevičius, M. Green, F. 
Petkūnas, V. Žitkus.

Draugiškai, r.
J.Jaskevičius

Aleksandras Deikus sveikina 
“Laisvę” jubiliejaus proga

mens išdirbdavo kryžius, 
antkapius, visokius pagraži
nimus. Turėjau pas jį ne
mokamai išdirbti net treje
tą metų.

Kai grįžau namo, buvau 
pašauktas carinėn kariuo
menėn. Buvau paskirtas į 
22 sopiorų pulką. Tarna
vau Vladimirskoje guberni
joje, Viborge, Suomijoje, vė
liau - Kalužinskoje guberni
joje. Ten galėjau laisvu lai
ku ir uždarbiauti.

Amerikon atvykęs dirbau 
visokius darbus. Ilgokai iš
dirbau bartenderiu Brook- 
lyno Piliečių klube. Dabar 
dirbu tą patį darbą Maspe- 
tho Lietuvių Piliečių klube.

“Laisvės” skaitytoju esu' 
beveik nuo pat atvykimo į 
Ameriką. Taipgi esu Lietu-' 

pic vin. XYCUV1V, mvu ix vių Literatūros Draugijos
[kalėjas. Iš geležies ir ak- narys.

KELRODIS I MASPETHO 
LIETUVIŲ PILIEČIŲ 

KLUBĄ
Imkite subway 14th St. li

nijos iš New Yorko ar iš 
Canarsės Brooklyne. Va
žiuokite iki Grand St. sto
ties. čia išlipkite ir paimki
te busą, kuris .eina į Mas- 
pethą; išlipkite ant 69th st. 
Nuo ten tik vienas blokas 
iki Lietuvių Piliečių Klubo, 
kuris randasi ant . 69-61 
Grand Ave.

Važiuojant automobiliais 
iš Connecticut ir Massa
chusetts valstijų, atvažiav^ 
iki Long Island, važiuokite 
Throgs Neck tiltu iki Long 
Island Expressway, sukite 
dešinėn į Expressway ir va
žiuokite iki pamatysite du 
didelius gaso tankus^ juos 
pravažiavę laikykitės deši
nėj, privažiuosite pasisu
kimą į Grand Ave., pasi
sukite ir važiuokite iki 
Grand Ave., sukite dešinėn 
ir važiuokite iki Klubo du
rų.

Kalinių sukilimas 
nugalėtas

Kingston, Kanada.—King- 
stono kalėjimo kaliniai su
kilę per penkias dienas lai
kė pasigrobę keletą sargų. 
Jie reikalavo pagerinti ka
lėjimo sąlygas. Atrodo, ne
laimėję pasidavė, sargus pa
leido.

Riaušėse vienas kalinis 
užmuštas, 11 sužeista.

Areštuotas 13 metų vai
kas ir kaltinamas padegimu* 
namo kovo 28 d. Gaisre žu
vo ’ ugniagesių kapitonas 
John T. Dunne Brooklyne.

Harleme policistai apšau
dė negrų grupę. Vienas bu
vo užmuštas, kitas sužeis
tas. Atsišaudant du polici
ninkai pašauti. Kaltina juo
duosius pantherius.

Pranešimas
Harrison, N. J.

West Hudson Labor Ly
ceum Association buvo ta
rimas, kad klubo nariams 
būtų pagaminta pietūs ge-

Maskva. — NeŲJtėtai mi
rė pasižymėjęs tarybinis 
biologistas, vandenų tyrinė
tojas V. G. Bogorovas 66 
metų amžiaus, dalyvauda
mas mokslinėje konferenci- gūžės 2-rą d. pirmą vai. 
joje Moldavijos respublikos 15-17 Ann Street, 
sostinėje Kišineve. (31-34)

Apie save jis sako:
Gimiau Lietuvoje 1889 m. 

balandžio 4 d. Steponkaimy- 
je, Betigalos parapijoje, Ra
seinių rajone. Atvažiavau 
Amerikon 1912 metų vasa
rio 17 d. pas savo tetą Ma- 
selskienę. f ;

Lietuvoje gyvendamas tu
rėjau progą išmokti kalvio 
amato. Mano tėvas išleido

Jau laikas rūpintis piknikų dar tik 17 metų mokytis pas 
rengimu. Laikas užsisakyti kalvį Stasį Šilvą. J1S bUVO 
parkus ir i» anksto pasiruošti .ne tik kalvio, bet ir akmens 
garsinimus piknikų. |
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Prašome visus jsitemyti!
“Laisvės” dalininkų jubiliejinis suvažia

vimas prasidės lygiai 10 vai. ryto. Meninė 
programa su dainomis, muzika ir sveikini
mais prasidės 2:30 vai. po pietų. O banke
tas prasidės 4 valandą.

JUBILIEJINIS BANKETAS
Minint laiknaščio “Laisvės” 60 metų Sukaktį

Šeštadienį, Balandžio 24, 1971
Lietuvių Piliečių Klubo salėje

69-61 ir 63 GRAND AVE., MASPETH, N. Y.
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