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ANTANAS PETRIKĄ

"Laisves" kūrimas
ir kūrėjai

Kai švenčiama toks svar
bus jubiliejus, prisimenama 
“Laisvės” 60-metinė sukak
tis; — verta ne tik pana
grinėti pirmuosius to darbo 
pionierius bei kūrėjus, bet 
i r patikrinti lai k rašė io po
litinę bazę, iškelti jo tiks
lus ir bent prabėgomis ap
žvelgti nueitus kelius bei 
nudirbtus darbus.

“Laisvė” yra darbo žmo
nių laikraštis, kuris rūpi
nasi darbininkų klasės ide- 

_ ologija. Ji remiasi demokra
tinio socializmo marksisti
ne pasaulėžiūra bei pasau
lėjauta, Ji kovoja prieš im
perialistinius karus, prieš 
žmonių išnaudojimą, prieš 
ju tamsinimą bei prietarų 
skleidimą.

Čia galima žinomą faktą 
dar karta pakartoti, jog 
laikraštis “Laisvė” gimė So. 
Bostone, įkurtas būrelio 
jaunų entuziastų, norėjusių 
šviesti bei kultūrinti maža
mokslius savo brolius, atvy
kusius iš tėvynės Lietuvos. 
Pirmasis jos numeris pasi
rodė 1911 m. balandžio mėn. 
6 d., ketvirtadieni.

“Šio jubiliejaus proga — 
skaitome jubi 1 i e j i n i a m e 
‘Laisvės’ albume (1971 m.) 
— verta pažiūrėti, kas buvo 
tie toliregiai pionieriai, ku
rie dėjo dolerius ir triūsą į 
nežinomą ‘biznį,’ kurie r i z i - 

7 t kavo viskuo, ką tik turėjo, 
kurio ateitimi jie patys kas- 
ž i n ar buvo tikri. Jie išgy
veno daug sunkių valandų 
kai sąskaitos kilo, kai sko
los augo, o ‘biznis’ svyravo! 
Tačiau jų ryžtas ir drąsa 
nugalėjo visas abejones. Kai 
kurie jų buvo patyrę spaus- 
t u v n inkai, kiti tik šiaip 
energingi berneliai.” Va tų 
garbingų vyrų vardai:

Juozas Valatka, Mikas 
Miz'ara, Juozas Neviackas, 
Antanas Neviackas, Juozas 
Undžius, Vincas Paukštys- 
čibiras ir Petras Naudžius.
Pastarasis dar gyvas, gy
vena Kapsuke, Lietuvoje. 
P. Naudžius daugiausia ir 
informacijos apie “Laisvės” 
pirmąsias dienas suteikė 
(“Laisvė” 1969 m. sausio 
mėnesio 21, 24, 28 d.). P. 

t > Naudžius gimė 1885 m. lie
pos mėn. 3 d. Kraujučių

kaime, Barzdų (tuomet 
Griškabūdžio) valse. Taigi 
šio jubiliejaus proga jam 
sukanka 86 metai amž. Į 
JAV jis atvyko 1909 m., 
grįžo Lietuvon 1913 m. Ten 
dirbo, kol išėjo į pensiją, 
girininku Paežeriuose (Vil
kaviškio raj.).

Apie sunkią laikraščio 
pradžią P. Naudžius rašė:

Darbo pradžia
“Skelbtą dieną pirmasis 

‘Laisvės’ numeris buvo iš
leistas. Toliau kas savai
tė be sutrikimo ėjo, bet 
prenumerata vis tiek ma
žai teplaukė... Vasarą 
atėjo mums labai sunkios 
dienos... Atrodė, kad dar
bo pakanka, tik pinigų nė
ra. Buvo daug savaičių, 
kad ir po tris dolerius į sa
vaitę nebuvo galima paim
ti atlyginimo. Likom sko
lingi šeimininkėms, teko 
prašytis. Buvo dienų, kad 
ir 5 centus kišenėje sunku 
buvo sugraibyti, kad galė
tum nedarbo dieną nuva
žiuoti tramvajum kur nors į 
parka ar kitur kur į gam
tą. Visų didžiausias rūpes
tis buvo, kad tik laiku ap
mokėtum skolos dalį už rai
des ir mašinas. Antraip, 
laiku neįmokėjus, mus visus 
sulikviduos.

Prisimenu, buvo pati sun
kiausia krizė vasarą 1911 
m. liepos mėnesį. Pinigų 
nėra, tad kaip mokėti skolos 
dalį? Laimei, turėjome pa
šalinį darbą—-spausdinome 
pašalpinės Vytauto ( drau
gijos konstituciją... Kad 
būtu laikraštis įvairesnis 
ir įdomesnis, V. Paukštys, 
Juozas Neviackas ir aš 
bandydavome talkininkauti, 
stengdamiesi šį tą parašy
ti, nes redaktoriui sunku 
buvo visa laikraštį užpildy
ti. ... Korespondentų taip 
pat beveik neturėjome...

Padėtis buvo sunki. Ta
čiau nutarėme laikytis iki 
paskutiniosios. Jeigu jau 
sprogsime (bank r u t u o s i - 
me), tai bent su trenksmu! 
Reiškia, tuomet liksime vi
si pliki. Bet vis tiek pas 
visus tūnojo viltis, kad gal 
pasiseks iš tų vargų išbris
ti. Ir neapsirikome!

PIRMOJI “LAISVĖS” BENDROVE
Iš kairės — sėdi: J. Undžius, V. Paukštys (Čibiras), J. Neviackas, J. Nau

džius; stovi: M. Mizara, P. Naudžius, L. Prūseika ,J. Valatka

Artėjant rudeniui, mūsų 
reikalai ėmė šiek tiek taisy
tis. Pradėjome gauti dau
giau prenumeratų. Atsira
do pašalinių darbų spaustu
vėje. Jau pradėjome atly
ginimo kas .savaitė gauti po 
7-8 dolerius. Jau ir su .dar
bu geriau aps i p r a t o m(e. 
Ėmėme galvoti, kad reikia 
‘Laisvę’ leisti du kartus ,į 
savaitę...

Atėjo diena, kada ‘Lais
vė’ pradėjo eiti du kartus 
į savaitę, tačiau prenume
rata mažai padaugėjo. Ir 
tik po kelių numerių du- 
kartsavaitinio ‘Laisvės’ išė
jimo atsirado pas skaityto
jus pasitikėjimas, kad laik
raštis gyvuos. Pagausėjo 
plaukti (už 50% komiso) 
prenumerata. Atsirado laik
raščio platinimo agentų, 
kurie patys siūlėsi , laikraš
tį platinti... S c r a n t o n o 
mieste, Pa., gyveno laikraš
čių ir knygų agentas tūlas 
Petrikas. Jis buvo populia
rus ir gabus agentas. Tas 
Petrikas pradėjo beveik kas 
savaitę siųsti pinigus, su
rinkdamas 50 ir daugiau 
prenumeratorių.

Mūsų reikalai staiga pa
sitaisė: įmokėdavome sko
lą ir paimdavome kas sa
vaitę atlyginimo no 12 do
lerių. Likusius pinigus ineš- 
davome į banką atsargai.”

Atvyksta L. Prūseika
11912 metų p r a d ž i o j e į I 

Bostoną atvyko, V. Paukš-Į 
čio kviečiamas, iš Sibiro pa-j 
bėgęs rašytojas ir revoluci-i 
jos kovotojas Leonas Prū-i 
seika — Albertas Vabalas. 
Laisviečiams jis buvo tin-1 
karnas, redaktorius, geras! 
oratorius-kalbėtojas, puikus! 
agitatorius bei organizato
rius. Tik va beda: ką da
ryti su senuoju redakto-! 
rium A. Montvydu? Pa-! 
stumti jį į bedarbių gre
tas—nemalonų. Tačiau rei
kalas išsisprendė savaime: 
“Keleivio” leidėjai, norėda
mi susilpninti laisviečių jė
gas, pasiūlė A. Motvydui 
daugiau algos — 15' dolerių 
savaitei. Tai jau 3 doleriai 
daugiau, negu senoji J alga., 
Tuo priedu A. Montvydas 
susigundė ir nuėjo dirbti į 
“Keleivio” redakciją.

Pagaliau leidėjai suprato, 
jog dviem laikraščiam vie
name mieste perankšta, ne
pakanka. spaustuvėm paša
liniu darbu, kurie tuo metu 
laikraščiams buvo geras 
įplaukų šaltinis: spausdino 
plakatus, programas, kon
stitucijas ir t. t. 1914 m. 
jie iškėlė “Laisvę” į Brook- 
lyną ir nutarė praplėsti 
laikraščio ekonomine bazę: 
vietoj pustuzinio leidėjų, 
įkūrė kooperatinę spaudos

Pragyvenome krūvą mėty
Na, tai jau švenčiame nešti, kol jie atsiekė tai ką

laikraščio “Laisvės” 60 me- šiandien 
tų gyvenimo jubiliejų. Tai,! M 
rodosi, kad bus ilgiausiai iš-! 1 es’
gyvenęs progresyvus lietu
vių darbininkų laikraštis 
šioje šalyje. Tuomi galime 
pasidžiaugti. Galiu pasigir
ti, jog ir man sukanka 60 
metų, kai gyvenu šioje na li
jo io i e tėvynėje!

Savo gimtinėje teko nuo 
pat mažens pakelti daug 
varoo: piemenauti, ūkio 
darbus dirbti, o mokslo gau
ti nebuvo kada. Matant,
kai]) dabar auga Tarybų! 
Lietuvoje jaunimas, reikia 
tik pasidžiaugti jų laime ų* 
palinkėti jiems laimingai 
kurti naują gyvenimą. 
Bet tokios sąlygos gali-

turi.
progresyvūs lietu-

viai, kurie esame susispietę 
apie savo laikraštį “Laisvę” 
ir pažangiąsias organizaci
jas, žinome ką reiškia vi
suomeninis darbas. Mes tvė- 
rėme savišalpos organizaci
jas, klubus, apšvietus orga

nizacijas, politines partijas, 
j darbininkų unijas, chorus, 
dramos ratelius ir kita. Įsi
gijome parkus, klubus, sa
les, kuriose ruošėme prakal
bas, paskaitas, balius, mi
tingus, koncertus, piknikus, 
vaidinimus ir kitokius pobū
vius.

mos tik gyvenant socia
listinėje santvarkoje. Aišku, 
jiems teko pakelti daug var- 
igo ir sunkaus darbo naštą

bendrovę, kuri išaugo iki 
apie 2,000 narių. Tas žings
nis žymiai sustiprino laik
raštį, nes kiekvienas akci
ninkas - šerini n k a s jautėsi 
esąs laikraščio savininkas 
ir stengėsi jam padėti.

“Laisvė” traukiama 
i teismą v c-

Dar būnant Bostone, 
“Laisvei” teko išgyventi di
delę bėdą. Tautininkas biz
nierius A. Ramanauskas, 
padedamas kitų jo bičiulių, 
norėjo “Laisvę” sužlugdyti. 
Mat, Lawrenco miesto au
dėjų streiko metu šis tipas 
elgėsi labai nešvankiai 
streikierių atžvilgiu. “Lais
vė” už tai jį pavadino “juo
dašimčiu.” Jis ar tai ne
mokėdamas rusų kalbos, ar 
nežinodamas carinės Rusi
jos istorijos, nežinojo, ką 
reiškia “juodašimtis* ir pa
skaitė tai jį Įtariant tero
ristų organizacijos “juod- 
rankių” nariu. Už jo as
mens neva “apšmeižimą” 
jis iškėlė laikraščiui bylą, 
areštuodino L. Prūseika, J. 
Valatką/ J. Neviacką ir J. 
Undžių. Teko samdyti ad
vokatą, stoti j teismą ir ten 
paaiškinti, kas vra “juoda
šimtis.” Bylą “Laisvė” lai
mėjo, bet turėjo panešti 
daug nereikalingų lėšų.

Kai P. Naudžius išvyko į 
Lietuvą, jo vieton stojo žur

nalistas Jonas Naudžius- 
Barabošius ir ilgus metus 
dirbo laikraščio adminis
tracijoje.

Nuo 1919 m. “Laisvė” ėjo 
dienraščiu iki 1958 m. Nuo 
tada ji grįžo prie dukart- 
savaitinio laikraščio. Tokiu 
laikraščiu ji yra ir šiuo 
metu.

Atsakingaisiais “Lais\>ės” 
redaktoriais, iš kaleinos, 
buvo Antanas Montvydas - 
Antonovas, Leonas Prūsei
ka—Albertas Vabalas, Vin
cas Paukštys - Čibiras, Ka- 
■zvs Vidikas—V. Tauras, 
Rojus Mizara, o nuo 1967 
m. A. Bimba., Pagalbiniais 
redakcijos kolektyvo na
riais dirbo, ar dirba, Jonas 
Barkus-Stropus, S. Sasnaus- 
kienė-Sasna. D. M. šoloms- 
kas. J. Gasiūnas, Ieva Mi- 
zarienė ir kt

Administratoriais buvo J. 
Valatka, J. Naudžius, J. 
Alekšis, Pr. Buknys, o nuo 
1968 m. ‘ ‘Laisvės” reikalų 
vedėja yra Lilija Kava
liauskaitė, buvusi ilgametė 
laikraščio knygvedė - sekre
torė.

Daugiau žinių apie “Lais
vės” kūrėjus, leidėjus, re
daktorius, administratorius, 
bendradarbius bei rėmėjus 
yra kalbamojo laikraščio

Ne visi mūsų darbą Įver
tino, kiti net iš mūs tyčiojo
si, bet mes nepaisėme, mes 
dirbome. “Laisvės” redak-
toriaus Leono Prūseikos ini
ciatyva, 1915 m. suorganiza
vome LLD, kuriai ne visi 
mūsų draugai simpatizavo, 
kiti net kenkė. Bet atva
davęs į Ameriką 1916 m. 
V. Kapsukas mūsų darbą 
iužgyrė. Tada ir kritikai ap- 
j ri mo. Tu i ė j ome I i etų v ių 
j Socialistų Sąjunga su dau- 
igybe kuopų. Ji buvo išau- 
Igusi iki daugiau kaip 6,000 
I narių. Turime LLD, kuri 
‘turėjo apie 7.000 narių. Tu
rime Liet. Darbininkų Susi
vienijimą, pašalpinę orga
nizaciją, turėjusią apie 8,- 
000 nariu. Ji dabar turi 
apie 3 milijonus dolerių pi
nigu savo ižde. “Laisvė” 
padėjo visas tas organizaci
jas išauginti; čia jos dide
lis nuopelnas.

Pažangus Amerikos lietu
vių darbininkų judėjimas 
visuomet gaudavo ir dabar 
gauna, dvasinės bei ideolo
ginės paramos iš Lietuvos 
draugų. Tai labai daug 
reiškia! Be literatų para
mos iš Lietuvos, mums bū
tu sunku išsiversti, v

Nenuleiskime, Draugai, 
rankų ir neapleiskime vi
suomeninio darbo. Nors kai 
kurie jau esame apsenę ir 
mūsų spėkos silpnesnės, bet 
jeigu tik mes iš visos jėgos 
dirbsime, tai galėsime gy
vuoti ir išlaikyti savo orga
nizacijas ir “Laisvę” dar

. Laikraščio “LAISVĖ” 60-mečiui
LAISVO ŽODŽ IO SKELBĖ J AS

Per šešiasdešimt metų buvo visko...
Draugų daug pasitraukė iš gyvųjų tarpo, 
Bet laisvas žodis laikraštyj laisvam sutarpo 
Ir aidi virš reakcininkų miško.

Per šešiasdešimt metų buvo visko...
Ir tyro džiaugsmo, ir kančios nerimastingos, 
Tačiau, nepasimetus ilgo kelio vingiuos, 
Lyg kelrodė žvaigždė mums “Laisvė” t^isko.

Per šešiasdešimt metų buvo visko... 
Nuverpetavo dvi pasaulinės kirstynės, 
Draugų daug pasitraukė iš gyvųjų tarpo 
Bet laisvas žodis laikraštyj laisvam sutarpo, 
Ir —nors nenori galvos kai kurios kimštinės — 
Jis aidi virš reakcininkų miško.

Augustas Tamaliūnas
“Laisvės” kolektyvas — redaktoriai, administratorė, spaustuvės darbinin

kai ir direktoriai — 1969 metais

jubiliejiniame albume, iš- daugelį metų! , 
leistame 1971 m. ' Ignas

LAISVĖS ŽIBURĖLIS
Mes esam mažos tautos daigeliai, 
Nuo gimtojo krašto toli išsisklaidę, 
Pažinom. nelengvą ateivio dalią 
Ir vargo liūnus esam išbraidę.
* Dar tėvų žemėje pradai įžiebti

Laisvės kibirkštėlės naujųjų laikų 
Negeso, bet švyturiu sužibėjo 
Per pastangas, darbą ir eibes aukų.

Laisvės žiburėlis, skaidriai sušvitęs, 
Spindulius skleidė po plačią šalį, 
Kaip tėvas mokė, su reikalu barė, 
Jog nėra tokio, kas būti negali.

Raidė prie raidės — špaltos rikiavos, 
Markso idėjom sodrintais žodžiais, 
šešių dekadų žingsniais atėjo, t 
Į ateitį šviesią mums kelią rodžius.

Gyvuok, klestėk, tu Laisvės žiburėli, 
Atnešdamas žinias iš tėvų šalies.
Ten santvarką naują broliai sukūrė, 
Lai mūsų ir jųjų jausmai susilies.

Rl. Svyrūnėlis
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Iš GARBINGOS PRAEITIES D. M. šolomskas Mirę laisviečiai

Penkiasdešimt metų su “Laisve”
1913 metų rudenį atvy-j 

kau į Ameriką, į Philadel- 
phiją. Keturi vaikinai gy
venome viename kambary
je,—po du miegoj ome vieno-1 
,je lovoje. Tais laikais tokia 
buvo ateivių padėtis.

Vienas iš įnamių skaitė 
“Kovą.” Laikraštis man pa-' 
tiko. Už kelių kvartalų bu-j 
v o laikraščių kioską, kur ašį

Aras Svetimais Sparnais.”
Sunkūs laikai

Kapitalistinėse šalyse dar
bininkų spaudai yra labai 
sunku verstis. “Laisvė” daug 
kartų pergyveno sunkią fi
nansinę padėtį, o ypatingai 
1932-1933 m. didžiosios pa
saulinės kapitalizmo krizės 
laikais.

Antrojo pasaulinio karo, 
tenka didžiuotis. Kaip tei
singas buvo aiškinimas! Po 
kal-o beveik pusė pasaulio 
žmonių atsikratė arba kra
tosi nuo kapitalizmo. Soci
alizmo kelią pasirinko: Al
banijos, Bulgarijos, Jugo
slavijos, Čekoslovakijos, Ru
munijos, Lenkijos, Vengri
jos, Kinijos ir Rytų Vokie-

Dažnai pagalvoju apie 
tuos draugus, su kuriais
taip daug metų teko dirbti 
prie “Laisvės” dienraščio, 
o vėliau dukart savaitraš
čio. Bet labai. daugelio jų

nusipirkdavau rusų kalba 
kairiosios krypties dien-i 
raštį “Novy Mir” ir dažnai 
“Laisvę.”

Tuo metu Philadelphijos! 
lietuviai buvo “Kovos” “pa
triotai.” 1916 m, pavasarį ’ 
atvyko Vincas Kapsukas ir 
stojo prie “Kovos” redaga
vimo. Laikraštis žymiai pa
gerėjo, nors man tais lai
kais nelengva buvo politiko
je orientuotis. Kapsukas 
“Kovą” redagavo iki 1917 ■ 
m. pavasario, kada po caro 
nuvertimo Rusijoje jis ir 
grupė sąjungiečių išvyko į 
Rusiją.

1917 m. rudenį reakcijai 
pasmaugė “Kovą” ir žurna-į 
lą “Naująją Gadynę.” Tada1 
“Kovos” spaus t u v ė j e per į 
metus buvo leidžiamas mė-j 
nesinis žurnaliukas “Ap-J

D. M. šolomskasžvalga,” o sekamais metais! 
mėnesinis laikraštis “Mūsų! 
Tiesa.” Bet jie negalėjo pa-! 
vaduoti “Kovos” — ją pa- 
vadavo “Laisvė.” Kada 
į “Laisvę” pradėjau rašyti 
korespo n d e n c i j a s, nepa
menu. Organizacinėmis ir 
politinėmis temomis straips
nius pradėjau rašyti apie’ 
1920 m.

Dirbdamas pramonėje pa
rašiau nemažai iš darbavie
čių, streikų, apie Rusijos 
revoliuciją, Tarybų Rusijos 
kovas prieš ko n t r-revoliuci
ją ir intervenciją, Pa
ryžiaus Komuną ir pro
ga kitų sukakčių. Iš rusų 
kalbos į lietuvių kalbą iš
verčiau dvi dideles knygas, 
po U)() puslapių, kurios bu
vo “Laisvėje” atspausdin
tos tąsomis. Pirmoji buvo

Jungtinėse Amerikos Vals
tijose pramoninės akcijos 
nuo 1929 iki 1932 m. nukri
to 80 procentų. Darbinin
kų užmokesčio suma suma
žėjo 60 procentų. Sužlugo 
101,500 prekybos ir pramo
nės įmonių ir 58 geležinke
lių kompanijos. Subankru
tavo virš 10,000—40% visų 
JAV bankų. Dėl bankų 
bankruto milijonai ameri
kiečių neteko savo kuklių 
santaupų, kurias jie buvo 
pasidėję juodajai dienai. 
Šimtai nukentėjo ir “Lais
vės” skaitytojų. Daugelis, 
netekę darbų ir bankuose 
pinigų, negalėjo užsimokėti 
už “Laisvės” prenumeratą. 
Tas baisiai apsunkino “Lais
vę” finansiškai.

Vladimiro Zazubrino “Du 
Pasauliai,”prie kurios buvo 
pridėta Lenino knygos už- 
gyrimas. Ji “L” ėjo 1930 
metais. O antroji knyga bu
vo P. Dorochovo — “Klasių 
Kova.” M. Gromovo—-“Ka
ras Lietuvoje’’ ėjo per “I.” 
ir išėjo knygoje.

Mano Darbas “Laisvėje”
1930 m. rudenį pradėjau 

eiti Lietuvių Lite r a t ū r o s 
Draugijos Centro Komiteto 
sekretoriaus pareigas, o ki
tą pusę laiko dirbau “Lais
vės” Redakcijoje. Toks dar
bo pada 1 i n i m a s nesudarė 
kliūčių. Be raštų bėgamo
mis temomis, dariau daug 
vertimų, kurie tąsomis til
po “Laisvėje.”

Išverčiau knygas: D. Fur- 
manoVo “Gaisras” ir “Suki
limas,” F. G1 ad ko v <) “Ce
mentas,” S. Broide “Lenkų 
Nelaisvėje”—iš 1920 m. im
perialistinės Lenki jos karo 
prieš Tarybų Rusiją, S. Mi
chailo vo “čigonų Aušra,” 
fašistų karo metu Ispanijo
je F. Pitcaruhp “Ispanija 
Kovoje” ir daugelį kitų.

1939 m. sukaKoJ.50 metų 
nuo Prancūzijos involiuci
jos (1789 m.). Apie ją daug 
skaičiau i y parašiau veikalą 
“Aušra Vakaruose,” kuris 
per “L”/ėjo apie tris mė
nesius. 1939 m. prasidėjo 
Antrasis pasaulinis karas 
hitleriškos Vokietijos už
puolimu ant Lenkijos. Iš
aiškinimui poniškos Lenki
jos greito susmukimo, para
šiau ilgą kurini “Baltasis

Mūsų judėjimo vadovybė 
pasiuntė mane į Adminis
traciją dirbti. Dirbau pre
numeratų tvarkymo darbą. 
Daug teko susirašinėti su 
prenumeratoriais ir koloni
jų veikėjais, lankytis į ko
lonijas, laikyti skaitytojų 
susirinkimus. Ir visų ben
dromis pastangomis pavyko 
išlaikyti dienraštį “Laisvę.”

“Laisve” teisingai 
numato ateitį

Darbininkiškas laikraštis 
nėra tik žinių padavėjas. Jis 
yra darbininkų organizato
rius, masinis agitatorius, 
kelio į ateitį nurodyto jas, 
svarbių įvykių aiškintojas. 
Čia p a d u o s i u tik porą 
“Laisvės” atsiliepimų į pa
saulinius istorinius įvykius.

1939 m. rugsėjo 1 dieną 
hitleriška Vokietija užpuo
lė Lenkiją ir prasidėjo 
Antrasis pasaulinis karas. 
“Laisvė” rugsėjo 4 d. savo 
redakciniame, tarp kitko, 
rašė:

“Darbo milžinas, kad ir 
sukruvintas, aptaškytas 
purvu ir krauju, atsikels 
daug stipriau, kaip jis a įsi
kėlė iš kraujo klano po 
Pirmojo pasaulinio karo ir 
nublokš tuos, kas ji išnau
dojo, skriaudė, kankino, ap- 
gavinėjo ir ant galo atvedė 
į tą baisiausią žmonijos ka
tastrofą. Jis sudaužys ver
gijos pančius ir pats pradės 
būdavot i nauja tvarką.”

Dabar perskaičius tą, ką 
mes numatėme pasekmėje

tijos liaudis. Azijoje iš im
perialistų kolonializmo pa- 
siliuosavo Indija, Indone
zija, C e i 1 o n a s, Burma, o 
milžiniškoje Afrikoje, kur 
pirmiau buvo imperialistų 
kolonijos, dabar- yra jau 
virš 40 nepriklausomų vals
tybių. Lotynų Amerikoje 
Kuba eina socializmo keliu, 
o eilėje kitų šalių vystosi 
kova už nusikratimą JAV 
imperialistų koloniaįižmo.

Antras įvykis, tai hitle
riškos Vokietijos ir jos sė
brų užpuolimas ant Tarybų 
Sąjungos. Pamename, kaip 
tada Amerikoje antitarybi
nė lietuvių spauda džiaugė
si, pranašavo greitą nacių 
laimėjimą, Tarybų Sąjun
gos žuvimą. Kai kurie re-

jau nėra gyvųjų tarpe.
Mirė Redakcijos nariai: 

Rojus Mizara, Vincas Pauk- 
štys-Čibiras, Vincas Tauras- 
Vidikas, Leonas Prūseika.

Spaustuves darbininkai: 
Stasys Balčiūnas, Petras 
Baranauskas, Maikįs Gri- 
gas-Giraitis, Jurgis Kurai
tis, V. Dvariškis, A. Mūras, J. 
Naudžius, Pranas Pakalniš
kis, Nikis Pakalniškis, Po
vilas Rainys, Vincas Rudai
tis, Vacius J. Senkevičius, 
Petras Taras - Taraškevi
čius, Petras Vaznys, Juozas 
Visockis, Juozas Valatka— 
vienas iš “Laisvės” steigė
jų. S. židžiūnas. Vytautas 
Zablackas, E. Kuncaitė.

Namo prižiūrėtojai: Vin
cas Globičius, K. Karpavi
čius, Šnuolis, J. Vitkūnas, 
Jurgis Zablackas.

Dauguma jų mirė jau pa
sitraukę iš “L”. įstaigos. 
Mirė Pranas^ Balsys, Jonas 
Grubis, Nakvidavicius, ku
rie tik kaip kada “Laisvėje” 
padirbdavo. Dar apie pusė 
tuzino buvusių “Laisvės” 
darbininkų gyvena, bet jie 
dirba kitur.

daktoriai net specialias 
laikraščių laidas išleido. Gi 
“Laisvės” redakcija šaltai 
apsvarstė susidariusią pa
dėtį ir 1941 m. birželio 24 
d. savo redakciniame rašė:

“Mes jaučiame, kad So
vietų Sąjungos ir fašizmo 
karas bus baisus ir žiaurus. 
Fašizmo bjauriausia neapy
kanta yra nukreipta prieš 
sąmoningus dar b i nin k u s. 
Fašistai į Sov. Sąjungą žiū
ri kaip į baisiausią savo prie
šą. Fašistai jau dabar šau
kia prieš komunistus savo 
vakarykščius priešus karan. 
Fašistai jau pirmą užpuoli
mo naktį žudė Kauno, Kije
vo, Odesos ir kitų miestų 
ramius civilinius žmones.

Bet Hitleris apsirinka, 
kada jis mano nugalėti So
vietų Sąjungą. Fašizmas, 
užpuldamas Sovietus, tuo 
pat kartu pasirašė savo 
bjauraus viešpatavimo mir
ties dekretą.”

Visi matome, kad “Lais
vės” dėstymas buvo teisin
gas, gyvenimo įvykiai jį pil
niausiai patvirtino. Mes ga
lėtume paduoti dar daug ci
tatų Lietuvos ir kitų šalių 
reikalais, kurie taip pat 
šimtu procentu pasitvirtino.

Man garbė ir smagu pri
siminti, kad teko su kitais 
draugais dirbti “Laisvės” 
Redakcijoje, Administraci
joje ir už išsiuntinėtoją. 
Nuo 1957 m. Redakcijoje 
pilnai dirbau iki vidurio 
1966 m. Pasitraukiau į pen
sininkus sveikatai pairus.

Tarpe senatvės pensinin
kų esame trys: Jonas Bur
kus, Pranas Buknys ir aš.

LEONAS PRŪSEIKA
buvęs ‘Laisvės” redaktorius,

VINCAS PAUKŠTYS
(ČIBIRAS) 

buvęs “Laisvės” redaktorius

ROJUS MIZARA 
[buvęs “Laisvės” redaktorius,

“Laisvės” vaidmuo Lietuvi ij 
Literatūros Draugijos gyvenime

Kaip glaudžiai mūsų keliai rišasi! Praėjusiais me
tais, minėdami Lietuvių Literatūros Draugijos 55 metų 
sukaktį, neišvengiamai džiaugėmės ir “Laisvės” nueitu 
keliu. Be laikraščio “Laisvės” mūsų Draugijos gyvavi
mas būtų buvęs daug sunkesnis.

Per visą Draugijos gyvavimą “Laisvė” buvo mūsų 
organas, per kurį ir Centras, ir kuopos, ir apskritys ga
lėjo vesti savo agitaciją, pranešti nariams apie savo 
veiklą. Ir šiandien “Laisvės” skiltys atdaros kiekvienam 
mūsų pranešimui, kiekvienam mūsų raštui, už ką mes 
esame itin dėkingi “Laisvės” redakcijai.

Taigi, šia iškilminga proga — “Laisvės” 60-mečio 
jubiliejaus—vardu visų Lietuvių Literatūros Draugijos 
narių sveikiname visą “Laisvės” kolektyvą, skaitytojus, 
rėmėjus. a

Lai gyvuoja mūsų brangusis laikraštis “Laisvė” per 
ilgus metus!

Ieva Mizarienė
Lietuvių Literatūros Draugijos 
Centro sekretore

V. ANDRULIS

“Laisvės” 60 metų kelias
“Laisvės” 60 metų sukak

tį minint galiu pasididžiuo
ti esąs vienas seniausiųjų 
“Laisvės” skaitytojų. Vos 
atvykus iš Lietuvos, 1911 
metų gegužės pabaigoje, 
neilgai laukus, gavau “Lais
vę”. Pradžioje atrodė kaip 
ir nepartinis pažangus laik
raštis.

1912 metais vasario mė

Pažvelgus 60 m. atgal
šešiasdešimt metų atgal 

dauguma lietuvių buvo at
vykę tik su ražančium iš 
Lietuvos, taip sakant, žalia 
masė jaunų žmonių, besi
blaškančių gyvenimo srau
te, ieškančių sau prasmingo 
gyvenimo kelio. Kelią reikė
jo susirasti patiems, o tai 
nebuvo lengva. Nuo lopšio 
dienų įugdytus prietarus 

i nusikratyti nėra lengva.
“Laisvė” įsikūrė su nedi- 

Idėlių kapitalu, su menku 
[patyrimuį bet su aiškių tik
usiu: šviesti darbo žmones 
kovai už geresnį gyvenimą.

Laikraštis niekada nebuvo 
turtingas, bet taip pat nie
kada negrėsė bankrutas. 
Kada tik susidarė sunki pi
niginė padėtis, skaitytojai 
atėjo su pagalba, o buvo 
laikų, kada laikraščiui rei
kėjo bylinėtis teismuose už 
keno tai “garbės” įžeidimą. 
Skaitytojai padėjo apsigin
ti nuo užpuolikų.

go j e, pradėta leisti socialis
tinis savaitraštis “Žarija”. 
Savaitinio tačiau neužteko, 
tai “Laisvė” atpildė tą spra
gą ir daug paplito čia.

“Laisvė” rėmė “Vilnies” 
įkūrimą. Nors kada “Vilnį” 
ruošėmės dienraščiu pavers
ti, kai kurie laisviečiai su
abejojo, bet A. Bimba tvir
tai stojo už dienraštį. Visi

n e s į apsigyvenau L y n n, 
Mass, arti Bostono. Prie 
pirmos progos nuvykau pa
simatyti su laisviečiais. Pa
menu, vėlai vakare radau 
raštinėje tik vieną Vincą 
Paukštį. Jis mane sutiko 
maloniai. Išsikalbėjus pasi
rodė, kad abu esame “vilniš
kiai”: jis Švenčionių apskri
ties, o aš Trakų.

Pau k š t y s ■ pasididžiavo,! 
kad “Laisvė” gavo labai ge
rą redaktorių Leoną Prū-, 
seiką, kuris buvo Sibire iš
tremtas, bet pabėgęs atvyko 
Amerikon. Paukštys veikė1 
Prūseikos atkvietimui Ame
rikon, tai pirmiausia Prū
seika ir atvyko į Bostoną.

Jis parodė man “Laisvės” 
vėliausius numerius, didžia
vosi vedamaisiais, Prūsei
kos rašytais, taip pat raš
tais apie didelį audėjų strei
ką Lawrence, Mass.

Nuo to ir tapau “Laisvės” 
skaitytoju. Jei ne pats, tai 
kas kitas sykiu gyvenant 
prenumeravo.

Beje, nuo pirmo pasima
tymo su Vincu Paukščiu už
simezgė mudviejų draugys
tė, kuri ir buvo iki jo mir
ties.

Greit teko susipažinti ir 
su Prūseika.

Malonu prisiminti ir tas, 
kad “Laisvės” redakcijoje 
dirbau nuo vidurio 1921 me
tų iki vidurio 1923 metų.

Per tuos 60 metų “Lais
vė” labai daug nusipelnė. 
Laikraščio vaidmuo ypač 
pasidarė svarbus, t a p u s 
dienraščiu. Dar labiau, kai 
valdžia uždarė “Kovą”, Lie
tuvių Socialistų Sąjungos 
(LSŠ) organa.

Pradžioje LSS skilimo L. 
Prūseika dar bandė paveik
ti P. Grigaitį. V. Paukštys 
laikė Grigaitį ne socialistu, 
nes turėjo su juo karčių pa
tyrimų kai Paukštys dirbo 
prie Škotijos lietuvių socia
listų laikraščio “Rankpel- 
nis”, kuriam Grigaitis ben
dradarbiavo.

Atvykęs V. Kapsukas į 
abu paveikė. “Laisvė” užė
mė gerą poziciją ir labai 
daug davė socialistiniam ir 
aplamai darbininkų judėji
mui.

“Naujienoms” dar toliau 
į dešinę nuriedėjus Chicą-

VINCAŠ ANDRULIS
“Vilnies”' redaktorius

Per tuos 60 metų gyveni- * 
me įvyko didelių pakaitų: v 
žuvo carinė patvaldystė Ru
sijoje, pergyvenome du pa
saulinius karus, Lietuvoje 
liaudies gyvenimas pasikei
tė iš pat pagrindų.

Pažvelkime koks Ameri
koje darbininkų gyvenimą^ • 
buvo prieš 60 metų. Streika-"\ 
vom-kovojom už 8 vai. dar- \ 
bo dieną. Darbo unijos bu- ' 
vo tik svajonė. Uždarbiai / 
menki. Jokios ligoje ar ne
darbui užėjus šalpos nebu
vo. Kožnas darbininkų rei
kalavimas buvo jų pačių 
kraujuose skandinamas.

kiti taipgi rėmė, kai buvo 
nutarta remti.

Abiejų laikraščių santy
kiai buvo ir tebėra geri.

Gaila, kad minėdami 60 
metų “Laisvės” sukaktį, jau 
neturime visos eilės dirbu
sių redakcijoje ir adminis
tracijoje. Garbė jiems! Jie 
jos nusipelnė.

Pradėjau “Laisvę” užra
šinėti gyvendamas Hazle
ton, Pa., jau 1912 metais. 
Pamenu vieną įvykį, kuris 
gerai pavaizduoja svarbų 
mūsų spaudos vaidmenį. Du 
broliai Žemaičiai užsiprenu
meravo “Laisvę”. Pradžioje 
vieno žmona mane subarė: 
“Kam mėtyti pinigus gazie- 
tai”. Bet po kiek laiko ji at
siprašė ir va ką sakė:

“Kol neturėjo “Laisvės”, 
vyras parėjęs iš darbo vos 
spėdavo pavalgyti skubėda
vo į smuklę. Dabar vos spė
jęs pavalgyti ima žinias 
skaityti. Iki perskaito pusę 
laikraščio, pavargsta ir eina 
gulti”.

Ji sakė, kad ir keli kiti 
skaitytojai taip daro. Aš 
vieną dieną užrašiau 8 
“Laisves”.

Šiandien padėtis kitokia. 
“Laisvė” visada gynė liau
dies reikalus, padėjo kovo
se. “Laisvė” lietuviu darbo 

ir 

žmonių universitetas, ku
riame nuolat tilpdavo pa
saulinių rašytojų, mokslei
vių kūriniai, iš kurių skai
tytojai mokėsi. Laikraštis 
išauklėjo eilę rašytojų, poe
tų, bendradarbių, korespon
dentų.

Prieš 60 m. mesjjioterys 
žiūrėjome į laikraštį/ kaip į 
ką tokio mums neprieinamo, 
nesuprantamo. Nė viena 
neišdrįso imti plunksną, pa
rašyti kokią žinutę, apibū-

K. PETRIKIENĖ
LLD Pirmininkė

Patyrimai su keliais skai
tytojais akstino mane dau
giau dirbti dėl spaudos.

Mūsų laikraščių vajai yra 
labai svarbus apšvietus pa
skleidimo darbas.

Tegyvuoja “Laisvė”!

Pakalbinkite savo kaimynus 
ir pažįstamus užsirašyti “Lais
vę.” Jie jums bus dėkingi

dinti svarbesnį įvykį.
O kaip dabar yra? Pra

džia buvo sunki, bet buvo 
ryžtasi. Dabar be moterų 
triūso neišsilaikytų mūsų 
spauda, įstaigos bei organi
zacijos.

Už visa tai turim padėko
ti mūsų laikraščiams, katrie 
mokė, auklėjo savo skaity
tojus kilniems gyvenime 
tikslams.

K. Petrikiene

Bostonas. — Būrys prieš
karinių kovotojų demon
stravo karo baisenybes, prie 
miesto rotušės mėtydami 
granatas. Jie skelbė, kad A 
atidaro “pavasarinę ofen- V 
syv4 prieš karą Indokinijo- • ~ M je.
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Lietuva paminėjo “Laisvės” 
j'šeš i a sd esi m tm et į

VILNIUS. Tarybų Lietu-'dradarbių J. Kaškaičio 
s visuomenė plačiai pa-i S. Jasilionio kapų.

žymėj o pažangaus J A V lie-1
tuvių laikraščio “Laisvė”;
šešiasdeš imties metų ju-Į Kapsuko Universitetas

Vilniaus Valstybinio

11

sesiasdes i m 11 e s metų ju-i KapsuKo universitetas ir 
biliejų. Respublikinės bib- Kultūrinių ryšių su užsie- 
liotekos konferencijų sale- nio lietuviais komitetas 
je įvyko (bal. 6 d.) didelis!“Laisvės” 60-mečiui pažy- 
vakaras. Jį surengė Lietu-Į mėti surengė mokslinę kon- 
vos Žurnalistų sąjunga, Į ferenciją, kuri įvyko bal. 8 
Kultūrinių ryšių su užsie- d.) universiteto Kolonų sa- 
nio lietuviais komitetas įrJėje. 
Respublikinė biblioteka.

I minėjimą atvyko Lietų r . T
vos KP CK ‘sekretorius A.!^ ,re,ktorlus P^sopus J. 
Feręnsas, respublikos M ■. 
nistru Tarybos pirmininko 
pavaduotoja L. Diržinskai- 
tė. Lietuvos TSR Aukščiau
siosios Tarybos Prezidiumo! 
pirmininko pavaduotojas J. 
Vi Idžiūnas, 1 aetuvos K P j 
CK kultūros skyriaus ve
dė ias S. Šimkus, 
Aukščiausiosios

1

į Konferenciją įžan g i n i u 
_ Įžodžiu pradėjo Universite- 
ii ii* • t

i Kubilius. Tarybų Lietuvos 
mokslininkų, aukštųjų mo
kyklų dėstytojų ir studentų 
vardu jis palinkėjo sėkmin- 

i go darbo ir geros sveikatos 
(“Laisvės” redakcijai ir laik- 
jraščio skaitytojams.

Universiteto vyr. dėstyto- 
TSRSijas L. Kapočius perskaitė 

Tarybos pranešimą apie Didžiosios 
deputatas J. Paleckis. Lie- Snalio socialistinės revoliu- 
tuvos draugystės. ir kultu- ei jos atgarsius “Laisvės” 
riniu rvšiu su užsienio šąli- puslapiuose, bu ves SNO 
mis draugijos pirmininkas bibliotekos New Yorke di- 
R. Petrauskas, Valstybinio rektorius, dabaruniversite- 
snaudos komiteto pirminiu-;to docentas L. Vladimiro- 
kas F. Bieliauskas, partijos vas — anie “Laisvės” ryšius 
Vilniaus miesto komiteto su Tarybų Lietuva. Uni- 
sekretoriųs V. Kojala, Mo-versiteto >tfvr. dėstytojas 
kslų akademijos visuome- Br. Raguotis nag r i n ė j o 
nės mokslų skyriaus aka- “Laisvės” vaidmenį lietuviu 
demikas sekretorius V. 
Niunka, kiti atsakingi res
publikos partiniai ir tary- apžvelgė satyrinius kūri- 
biniai darbuotojai, žinomi 
visuomenės ir kultūros vei- Tėvynės karo metais, o Vil
kėjai, rašytojai, žurnalis- niaus pedagoginio instituto 
tai, reemigrantai. Gražiai docentė L. Petke v i č i e n ė 
buvo pagerbti vakare ilga- perskaitė pranešimą “Lais- 
mečiai “Laisvės” darbuoto- vė” — proletarinės kultū
rai S. Sasna. J. Gužas ir ros ir švietimo skleidėją”, 
rašytojas A. Marge ris.

Minėjimą pradėjo Lietu
vos Žurnalistų są j u n g o s 
valdybos pirmininkas J. 
Karosas. Jis perdavė nuo- 

t širdžiausius Tarybų Lie
tuvos žurnalistų sveikini
mus “Laisvės” redakcijos 
bendradarbiams ir laikraš
čio skaitytojams.

Daug šiltų žodžių apie 
“Laisvės” redaktorius, lei
dėjus, rėmėjus, apie visus 
pažangiuosius JAV lietu
vius pasakė minėjimo metu 
kalbėję Partijos istorijos 
instituto direktorius R. Šar
maitis, Tiesos” redakto
rius A. Laurinčiukas, “Ko
munisto” žurnalo vyr. re
daktorius G. Zimanas, Kul
tūrinių ryšių su užsienio;kai. 
lietuviais komiteto pirmi-įmokvklų dėstytojai, 
ninko pavadų o t o j a s V. 
Kazake v i č i u s , respubli
kos užsienio reikalų mi
ni s t r o pavaduotojas 
V. Zenkevičius, Vilniaus 
universiteto vyr. dėstyto- 

^ias B. Raguotis, “Gimtojo 
krašto” redakt o r iu s V. 
Reimeris. Fizikos ir mate
matikos instituto direkto
rius profesorius V. Statule- 
vičius.

Minėjimo dalyviai pasiun
tė syeikinimo telegramą į 
Niuiorką, “Laisvės” redak
cijai.

Koncerto programa atliko 
Respublikinės bibliot e k o s 
pavv z d i n i s vokalinis , an
samblis, skaitovai, kurie 
deklamavo “Laisvės” poetų 
eilėraščius. Po to buvo ap
rodytas naujas Lietuvos 
kino studijos dokumentinis 
filmas “Lietuviškoji Ame
rika.”

Vakaro metu bibliotekoje 
veikė “Laisvei” skirta pa
roda.

marksistinės kritikos rai
doje, docentas J. Bulota

mus “Laisvėje”’ Didžiojo

miesto visuomenė i mokytoja A. K iizmienė, sve-lmitetoAlytaus
ir “Nemuno” kolūkio žem-jčiai iš Vilniaus —- žurna

listų sąjungos pirmininkas 
J. Karosas, 
sienio reikalų ministro pa
vaduotojas V. Zenkevičius,

Iškilmingą vakarą, kuris 's 
įvyko Rojaus Mizaros kul-j 
tūros namuose, pradėjo Lie-j 
tuvos KP rajono komiteto 
sekretorė H. Stankevičiūtė.

Apie “Laisvės” laikraščio 
kelią ir ryšius su Lietuva 
papasako j o “Komunistinio! 
rytojaus” lai k r a š č i o re-i 
daktorius S. Pleskus, Ry
liškių vidurinės mokyklos

rašytojai, 
reemigrantai

Mokslų akademijos isto
rijos inst i t u t o moksliniai 
bendradarbiai A. Gaidvs ir 
J. Aničas savo pranešimus 
oaskvrė materialistinės pa
saulėžiūros propag avimo 
“Laisvėje” ir poitinio kleri
kalizmo kritikos klausimams. 
Universiteto docentas R. 
Žiugžda konferencijoje kal
bėjo apie “Laisvės” laik
raščio kova prie karą ir 
reakciją <1965-1 970 me
tais). “Gimtojo kraašto” 
atsakingojo sekretoriaus V. 
Baltrėno pranešimas buvo 
skirtas “Laisvės” redakto
riams.

Konferencijoje dalyvavo 
žinomi visuomenės ir kul
tūros veikėjai, mokslinin- 

žurnali.stai, aukštųjų 
stu-

lentai.

“Laisvės” šešiasd e š i m - 
ties metų sukakties proga 
Lietuvos Žurinalistų sąjun
gos Kauno skyrius, “Kauno 
Tiesos” laikraščio redakci
ja ir miesto viešoji bibli
oteka surengė iškilmingą 
vakarą. Jį pradėjo “Kauno 
Tiesos” laikraščio redakto
rius Z. Baltušnikas. Apie 
“Laisvės” laikraščio kelią, 
i o vaidmenį propagu o j ant 
pažangias idėjas, kovojant 
už darbo žmonių interesus 
kalbėjo Vilniaus universite
to docentas J. Bulota. Daug 
šiltu žodžiu anie pažangų 
JAV lietuvių laikrašti tarė 
reemigrantas, “Vagos” lei
dyklos Kauno skyriaus dar
buotojas D Jakubonis ir 
viešosios bibliotekos direk
toriaus pavaduotojas moks
lo reikalams J. Baltušis. 
Minėjimo dalyviai pasiun
tė sveikinimo tel e g r a m ą 
“Laisvės” redakcijai.

“Laisvės” jubiliejaus pro
ga bibliotekoje surengta 
paroda.Tą pačią dieną žurnalis

tai, kultūros darbuotojai, 
reemigrantai padėjo gėles 
ant buvusių “Laisvės” ben- laikraščio 60-metį paminėjo

Balandžio 9 d. “Laisvės”

pirmininko pava-Į 
duotojas P. Jančiauskas.

Vakaro dalyviai pasiun-'
respublikos už- sveikinimo telegramą

į “Tiesos” redakt o r i u s A. 
Laurinčiukas, Kultu r i n i ų 
ryšių su užsienio lietuviais 
komiteto pirmininko pava
duotojas V. Kazakevičius. 
Minėjime dalyvavo partijos 
iraj o n o komiteto pirmasis

“Laisvės” redakcijai.
Alytaus saviveiklininkai 

surengė koncertą. Po to 
buvo pademonstruotas do
kumentinis filmas “Lietu-

Minėjimo dalyviai ant 
Juodžio kalno prie Rojaus 
Mizaros kapo padėjo gėles, 
aplankė jo memorialinį kam-

čius,
torius B. Žmuidinavi- 
raiono vykdomojo ko-

“Laisvės” 60-mečio minėjimo iškilmingo vakaro metu koncertavo 
Respublikinės bibliotekos pavyzdinis vokalinis ansamblis, 

. kurio dainininkes matome K. Liubšio nuotraukoje.
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Te gyvuoja “Laisvė” lietuviška ir laisva!
“Laisvė” buvo nemažo turinio laikraštis, 

negalėjo prisilygint. Tilpo “Laisvėje” daug gerų 
poemų, žadinančių supratimo pažangoje, pamoki
nimų ir patarimų sveikatos, supažindino politikos 
supratime. ^ “Laisvė” per gyveno sunkų kelią, ją 
užpuolė tamsios dvasios priešai ir norėjo sunai
kinti ir kitokį apšaukė subversyve. “Laisvę” my
lintieji jos skaitytojai talkininkiškai stojo ją ap
ginti ir nugalėjo visus užpuolikus. “Laisvė” ta
pus jubiliejine 60 metų laida, aš iš visos širdies 

-sveikinu ir linkiu jos redakcijos, administracijai, 
visiems dirbantiems rašėjams, skaitytojams, rė
mėjams ir bendradarbiams daug tvirto sveikatos 
ir ilgiausių metų. Kad “Laisvę” spausdintų dar 
ilgus metus su pilna energija ir kova už taiką 
visų tautų naują santvarką, ramybę, laisvę ir 
laimę! Luhk SUnulpnckny

Miami, Fla.
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Sveikinu “Laisvę” su jos GO metų Jubiliejumi, 
taipgi visą kolektyvą ir skaitytojus Amerikoje ir 
Lietuvoje.

Vincas Karkinas
Jensen Beach, Fla.

“Laisvės” 60-mečio proga sveikinu visus lais
viečius, “Laisvės” kolektyvo narius, direktorius, rė
mėjus, skaitytojus.

Lai gyvuoja mūsų laikraštis “Laisvė” dar daug 
daug metų.

Sveikinu laikraštį “Laisvę” jos 60 metų jubi
liejaus proga. Skaitau “Laisvę” nuo pat atvykimo 
iš Lietuvos 1914 m. Taipgi ir mano vyras A. Gas
paras skaito nuo to laiko. Daug sėkmės “Laisvei” 
ir jos kolektyvui.

F OaEĮ
Klementina Y.enkeliimienė

Waterbury, Conn.

Balandžio 6 d. grupė Vilniaus žurnalistų padėjo^ gėles ant buvu
siu “Laisvės”

S. Jasilionio
bendradarbių J. Kaškaičio (viršuje) ir 
(apačioje) kapų. (K. Liubšio nuotr.)

P. V. Gasparienė
Grand Rapids, Mich.

į

AT *

o

Lai gyvuoja laikraštis “Laisvė”, lai gyvuoja 
darbininkai! Gražu būtų, kad sulauktų deimantinį 
jubiliejų.

O

LAI GYVUOJA!

Povilas Lipsevičius
Lawrence, Mass.

<

Respublikinėje bibliotekoje “Laisvės” 60-mečio pro
ga buvo surengta paroda. Joje — “Laisvės” laikraščio 
numeriai, jos redaktorių ir jos bendradarbių knygos, 
straipsniai, taip pat Tarybų Lietuvos žurnalistų straips
niai apie “Laisvę” ir laisviečius.

Notraukoje matome rašytoją A. Marge.rį ir Kul
tūrinių ryšių su užsienio lietuviais komiteto, darbuotoją 
V J Glovacką. K. Liubšio nuotrauka

“Laisvės” paminėjimas
Linkiu “Laisvei” ir jos 

visam personalui dar daug 
laimingų ir sveikų metų ne
nuilstančiai darbuotis.

“Laisvė” per savo 60 me
tų gyvenimą turėjo daug 
vargo ir kovų. Reakciniai 
priešai puolė ją iš visų pu
sių, norėdami ją sunaikinti.

4 Bet jiems nepasisekė. Už 
tai dėkui mūsų rašytojams 
ir veikėjams, kad jie mokėjo 

; atsilaikyti prieš užpuolikus.
“Laisvė” per 60 metų nu- 

. veikė didelį apšvietos dar- 
, bą. Gaila, kad daugelio mū

sų rašytojų ir veikėjų ne
bėra gyvųjų tarpe.

P. Šlajus 
Chester, Pa.

Kuo daugiausia parengimų j 
“Laisves” paramai. *
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SVEIKINIMAS

Sveikinu 
jaus proga, 
jųjų darbuose.

laikraštį “Laisvę” jos 60 m. jubilie- 
Linkiu visam kolektyvui daug sėkmės

Anna Lėni s
Lawrence, Mass.

<♦>
Sveikinu “Laisvę” jos 60 metų Jubiliejaus pro

ga, visą kolektyvą, skaitytojus ir rėmėjus, ir ko
respondentus, kur man tekdavo kaip kada iš Pitts- 
burgo ir apylinkės parašyti. “Laisvę” skaitau 
virš 50 metų ir skaitysiu iki matysiu.

George Urbonas,
Detroit, Mich.
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S. J. JOKUBKA

KAIP SKAITĖME “LAISVĘ
| “Laisvės” redakcijai

Atsimenu, 1929 metų pa
baigoje, kai pažangių Bra-

mo organizacijos su laikraš
čiu “Garsas” buvo pats 
suklestėjimas, Sao Paulo 
mieste Bom Retyro skyrius 
tada turėjome Jose Pauli
no gatvėje klubų — nemažų 
salę šokiams ir kambarį 
skaityklai. Nekokia ta mū
sų skaitykla buvo, nes netu
rėjome pinigų užsiprenume
ruoti laikraščiams, o dykai 
nelabai kas atsiųsdavo. Ta
čiau buvo redakcijų, tame 
tarpe ių “Laisvės,” kad at
siųsdavo. Be “Laisvės,” gau
davome dar “Vilnį,” “Prie
kalą,” “Raudonąjį Artojų,” 
Tilžės “Baisa” ...

V
s

t

S. J. JOKUBKA
V i 1 n ies” re d a k tori us

Godžiai skaitydavome 
sus laikraščius, bet Ameri-j 
kos lietuviu laikraščius 
m č g d a v o m e labiau s i a i. 
Mat, iš šių laikraščiu mes 
mokydavomės organizuotis, 
veikt. Sekdami “Laisvėje” 
ir “Vilnyje” Amerikos lietu
vių veikla, jų pavyzdžiu bu
vome suorganizavę savišal
pos grupelę. Pagal Ameri
kos Lietuvių Meno Sąjun
gų įsteigėm scenos mėgėjų 
ratelį. Vėliau—LLD 11 kuo
pa. Siekėm veikti taip, kaip 
veikė A me r i k o' s lietuviai, 
kaip matėme iš laikraščiui 
juos veikiant.

“Laisvė” ir “Vilnis” mūs 
skaityklos lankytoj ams bū
davo labiausiai mėgiami dar 
ir dėl to, kad tik kų atvyku
sioms iš Lietuvos ir politi
niai dar neišprususiems bu
vo lengviau suprasti, negu 
“Priekalas” bei Tilžės “Bal
sas.” Korespondencijas apie 
Amerikos lietuvių gyveni
mų, apie organizacijų veik
lų, streikus ir darbininkų 
kovas stačiai ryte ryda
vom. Bandy davom sugro- 
muliuoti ir sunkesnio turi
nio straipsnius, bet daugu
ma.! skaityklos lankytojų 
dar buvo sunkiai įkandami. 
Tačiau iš lengvo prusome, 
lavinomės, vis labiau įsisa
vindami darbo žmonių idė
jas ir plėsdami savo pasau- 
lėžvalgos akiratį, >

Bet neilgai mums teko 
toje skaitykloje studijuoti 
ir sotintis laikraščiais. Bur
žuazinės Lietuvos konsulas 
San Paulyje m ū sų Brazili
jos Lietuvių Susivienijimų 
ir jo organų “Garsas” įskun
dė valdžiai. Vienų vakarą 
atvykę į klubų žvalgybinin
kai viską suėmė, užplomba
vo ir ištaškė tik ką pradė
jusį suklestėti mūsų visuo
meninį veikimų. Tai buvo 
pirmas Brazilijos pažangių 
lietuvių įskundimas reakci
nei valdžiai ir žvalgybos bai
sus užpuolimas, su Krėtęs vi
sų Sao Paulo miesto lietuvių 
koloniją. Visa eile d raugų 
buVo areštuota, penki de-

vi

portuoti fašistinėn Lietu
von, daug aktyvių darbuo
tojų turėjo-kur nors laiki
nai pasislėpti.

Truko beveik metai, kol 
pažangieji Brazilijos lietu
viai iš po šio žvalgybos už
puolimo atsigavo. Bet da
bar jau buvo daug atsarges
ni, guvo jau perėję per 
žvalgybos “krikštų.” Vie
šos - skaityklos nebesteigė, 
nei atvirai taip jau nebevei
kė. Judėjimas prasidėjo po
grindyje. Studijavimas ir 
laikraščių bei knygų skaity
mas vyko privatiškuose bu
tuose mažais draugų rate
liais ir kolektyvinis. “Lais
vės” ir “Vilnies” niekas vie
šai nebevartė. Atėjusieji 
laikraščiai į konspiratyvius 
adresus ėmė keliauti iš ran
kų į rankas, giliai užančiuo
se paslėpti. Ir taip tęsėsi 
mažiausiai dešimt metų./

Tik kai pasibaigė II Pa
saulinis karas ir Brazilijo
je lyg kiek atslūgo reakci
ja, “Laisvė,” “Vilnis” ir ki
ti iš užsienio atėję pažan
gūs laikraščiai pasidarė ne
bepavojinga skaityti ir 

i tramvajuje. Pareikalavimas 
pažangios lietuviškos spau- 

įdos pasidarė neapsakomas. 
;Bet kaip jos pakankamai 
gauti! Spaudai platinti ko
mitetas atsišaukė į Ameri
kos lietuvius. Pirmutinis 
atsiliepė dr. J. Kaškevičius, 

■ užprenumeruodamas net ke
liolikai žmonių abu laikraš
čius. Atsiliepė ir daugiau 

i amerikiečių draugų. “Lais
vė” ir “Vilnis” pradėjo 
plaukti visai eilei Brazili
jos lietuvių. Kilo džiaugs
mas, kad vienu ar dviem 
egzemplioriais nebe r e i k i a 
dalytis iki suplyšta.

Nemažiau ir šiandien Bra
zilijos lietuviai trokšta skai
tyti “Laisvę” ir “Vilnį,” bet 
dėl to pašėlusio valiutos su
varžymo pasiųsti į užsienį 

| užsiprenumeruoti negalima. 
O laikraščiai ateina, jeigu 
tik kas siunčia. Taip pat 
ateina Urugvajun, Argenti
non.

Gražu būtų, kad vėl at
sirastų Kaškevičių ir kitų 
gerų draugų.

Mieli laisviečiai,
Visus redakcijos, spaus- 

vės, administracijos darbuo
tojus, visus bendradarbius 
ir rėmėjus nuoširdžiausiai 
sveikinu jūsų gražaus jubi
liejaus — “Laisvės” šešias
dešimt mečio — proga 
“Laisvės” istorija yra be
veik viso darbininkiško 
Amerikos lietuvių judėjimo 
istorija: gimusi, kai socia
listinis sųjūdis plačiai apė
mė išeiviška darbininkija, 
“Laisvė” pergyveno ir at
spindėjo ištisus darbo žmo
nių kovos dešišmtmečius su 
jos pergalėmis, sunkumais 
ir rūpesčiais, džiaugsmais 
ir skausmais. Lietuvos kul
tūros darbuotojai, pagerb
dami “Laisvės” jubiliejų, 
ypač mielai prisimena tai, 
kad laikraštis, rūpindama
sis politiniais - visuomeni
niais darbo žmonių reika- 
liais, daug prisidėjo prie lie
tuviškos proletarinės kultū
ros ugdymo, turtinimo, kad 
jis pagal išgales populiarino 
tarybinę lietuviškų kultūra.

Draugai laisviečiai, svei
kinant jus su jubiliejumi, 
malonu dar sykį prisiminti 
jaukių viešnagę “Laisvės” 
redakcijoje, aplinkoje mielų 
darbuotojų, tarp kurių dau
gelis yra geri pažįstami ir 
iš susitikimų Vilniuje.

Žinau, kad kiekvieni nau
ji “Laisvės” gyvavimo me
tai atneš vis naujų sun
kumų, darbo rūpesčių, 
pavojų. Tad nuoširdžiau
siai linkiu visiems ištver
mės, nesilp s t a n č i o savo 
kilnios istorinės mi sijos 
supratimo, realistinio op
timizmo. Tegul jums pa
deda ir ta mintis, kad Lie
tuvoje laisviečiai, kaip ir vi
si JAV pažangiečiai, turi 
daug, labai daug nuoširdžių, 
neužmirštančiu bičiuliu. L- **

Vytautas Kazakevičius
1971.III.il, Vilnius

IR KALĖJIME “LAISVE” 
MUS APLANKE
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Sveikiname “Laisvę
Jos 60 metų jubiliejaus 

proga, linkėdami visam jos 
kolektyvui — d a r b u o to
jams, korespondentams, va- 
j i ii iri kams, o labiausiai skai
tytojams ir rėmėjams, dar 
ilgai ilgai gyvuoti ir nepa
siduoti pesimizmui.

“Laisvė,” kuri per 60 me
tų gynė darbo žmonių rei
kalus kovose, suvaidino 
svarbų vaidmenį mūsų gy
venime, parodė mums tei
singų kelių į klasinį susi
pratimų ir padėjo išauginti 
pažangias organiza c i j a s , 
kaip LLD, prie kurios ir 
mes turime garbės priklau
syti St. Petersburge, Flo
ridoje.

Prieš virš 60 metų mažai 
kas iš mūsų lietuvių ateivių 
mokėjo skaityti anglų kal
ba laikraščius. “Laisvė” at
ėjo jiems į pagalbų supras
ti, kas dedasi pasaulyje, 
šviestis ir organizuotis.

Jonas ir Anna Walins
Anna Maria, Fla.

Pastaba :Gaila, mūsų mie
loji Ona nebesulaukė šių 
jos parašytų žodžių šioje 
jubiliejinėje laidoje.

Redakcija

JUOZAS ZAJANKAUSKAS

Tai vienas iš seniausių lai- 
sviečių visoje Amerikoje. 
Nors į Jungtines Amerikos 
Valstijas Juozas atvyko 
1915 metais, bet sako “Lai
svę” pradėjo skaityti dar 
gyvendamas Škotijoje. Pa
žangus laikraštis iš Ameri
kos jam patiko, ir nuo to 
laiko jo ryšiai su “Laisve” 
nebenutrūko. Ir šiandien, 
jau sulaukęs 83 metų am
žiaus, Juozas tebėra “Lais
vės” skaitytojas ir nuošir
dus rėmėjas.

Šio garbingo šešiasdešimt 
metų jubiliejaus proga 
Juozas Žajankauskas karš
tai sveikina “Laisvę” ir 
linki jai dar ilgus ilgus 
metus gyvuoti!

Kai 1911 metais “Laisvė” 
pirmuoju numeriu pasauly
je pasirodė, man dar tebuvo 
devynetas metų amželio. 
Aišku, tada nieko daugiau 
neišmaniau, kaip su pieme
nuko botagėliu pasišvaisty
ti, Metams bėgant, įvykiai 
įvykius lydėjo, o man, ku
mečio vaikui, užaugus į vy
rus, ir taip vadinami “Lie
tuvos nepriklauso m y b ė s ” 
metai atslinko. Tačiau nuo 
to mūsų vargo broliams nei 
kiek gyvenimas nepagerėjo. 
Kadangi lietuviškos žemelės 
ne visiems užteko ir kito
kio darbo tėviškėlėje daug 
kas nesurasdavo, taip tūks
tančių emigrantėlių ir mano 
gyvenimas atvingiavo į bra
ziliškus subtropikus.

Anais tolimais laikais, 
nugalint nemažus sunku
mus, nors ten baltos duone
lės ir nebuvo iki soties, bet 
pirmieji emigrantai jau sie
kėsi klasinės apšvietos. O 
apšvieta ir darbininkiškas 
supratimas tik per spauda 
pasiekiamas. Bet San Pau
lo lietuvių kolonijoje pažan
giai apšvietai buvo rezga
mos visokios pinklės. Lie
tuviški nacionalistai čia ak
lai vykdė Kaune įsigalėju
sių fašistų prisakus: ne
leisti lietuviuose progresy
vioms idėjoms plėstis.

Taigi, kai vieni eidami 
šviesos keliu švietėsi, kiti 
juos vietinei policijai skun
dė komunistais esant, o to- 
ji be atodairos areštavo, ka
lino ir deportavo. Tik per 
pirmąjį dešimtmetį iš San 
Paulo tapo ištremta! virš 30 
lietuvių.

Tarp kitos darbininkiškos 
spaudos “Laisvė” irgi atli
ko nemažų vaidmenį pažan
gių idėjų skleidime. Ir atsi
tiko, kad vos tik atvykęs į 
miestų iš cukranendrių 
plantacijos, po nekurio lai
ko tapau ne tik “Ųaisvės” 
skaitytoju, bet ir platintoju. 
Už progresyvių idėjų sklei
dimų, neilgąi trukus, teko 
man net kalėjimo braziliš
kos buizos ragauti. Nieko 
nepadarysi. Kas teko, tai te
ko. Kovojant su klasiniu 
priešu, to išvengti negalima.

Tačiau, jeigu vieniems te
ko už geležinių grotų “ilsė
tis,” kiti visomis išgalėmis 
veikė, platino spauda, rėmė 
politkalinius. 1932 metais 
esant San Paulo “Liberda- 
de” kalėjime draugų pagal
bų stipriai jaučiau. Štai 
draugės, iš Raudonosios pa
galbos, Onutė Vaitkevičiūtė 
ir Antanina Grinevičiūtė 
gudriai su apelsinais įteikė 
man laikraštį “Laisjvę.” Tai 
buvo bene vienintelis atve
jis, kai “Laisvė” prasi-

skverbė anapus kalėjimo 
grotų, pas lietuvius po
litinius kalinius. Atnešė 
tada mums daug naujienų 
iš gimtojo krašto ir iš viso 
pasaulio. Jau net 39 metai 
prabėgo, kai “Laisvė” mus 
penketų lietuvių tada aplan
kė tolimojo krašto kalėjime. 
Pagaliau ir 15 laimingų me
tų išgyvenau į Tarybų Lie
tuva sugrįžęs, o ana “Lais
vės” apsilankymų kalėji
me su pasididžiavimu prisi
menu.

Šiemet, “Laisvei” šešias
dešimt metų sulaukus, karš
tai sveikinu visa laikraščio 
leidėjų kolektyvų ir nuošir- 
d ž i a u s i a i linkiu visiems 
draugams laisviečiams sti
prios sveikatos ir dar ilgus 
metus sėkmingai darbuotis 
pažangos labui.

Antanas Zokas
Vilnius '
1971 metu kovas
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Užrašykite “Laisvę” savo 
giminėms, gyvenantiems Lie
tuvoje. Prenumerata 12 dole
rių.

4'

Kovo 22 d. man suėjo 88 metai amžiaus, tad 
savo gimtadienio proga sveikinu ir “Laisvę” jos 
60 metų gimtadieniu.

Lai gyvuoja “Laisvė” ir jos visas kolektyvas!

Juozas S. Deltuva,
Baltimore, Md.
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Ilgiausių Metų '‘Laisvei” jos 60 metų gimtadie
nio proga. Lai ilgai gyvuoja, taipgi daug sėk
mės visam “L.” kolektyvui.

N. Valaitis,
Hayward, Calif

Sveikinu “Laisvę” jos 60 metų Jubiliejaus pro
ga, linkiu ilgai gyvuoti. Taipgi sveikinu ir visų 
“Laisvės” kolektyvų. Ilgiausių metų visiems!

Antanas Martinionis
Cicero, III. -
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Ignas

Miela Laisve
lankyk mus dar daugelį metų!

Taipgi sveikinu 
stiprios sveiką <♦> 
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<l>Kamarauskas
Oakland, Calif.
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Juozas Krasauskas
Liūdnas prisiminimas ir 

sveikinimas “Laisves” 
60 m. jubiliejaus

Juozas Krasauskas mirė 
1955 metų gegužės 25 d. 
Jau prabėgo 16 metų kai 
mirė mano mylimas vyras. 
Aš visuomet prisimenu jį 
su liūdesiu širdyje. Juozas 
skaitė “Laisvę” nuo pat 
pirmų jo į Ameriką atvyki
mo dienų. Jis mylėjo skai
tyti “Laisvę” ilr sulyg išga
le aukodavo jos reikalams.

Jį prisimindama, sveiki
nu “Laisvę” jos 60-mečio 
jubiliejumi. Tegul “Lais
vė” gyvuoja dar daugelį 
metų, nešdama į mūsų na
mus teisingas žinias, kovo
dama už gęresnę žmonėms 
ateitį ir už pasaulinę tai
kų, kad žmonija galėtų gy
venti ramybėje be karų ir 
baimės. Į

Marcele Krausauskienė 
Norwood, Mass.
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Lietuvių Namo Bendrove
SVEIKINA “LAISVĘ” 60 METŲ JUBILIEJAUS

PROGA

Linkime 'Laisvei” gyvuot
Skleisti Apšvietų K

*

WALTER KERSHULIS, p 
JURGIS BERNOTĄ, vice-j 

JONAS GRYBAS, seki

102-04 LIBERTY AVĖ
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OZONE PARK, N. Y.

Laikraštį “Laisvę” jos 60 metų Jubiliejaus 
proga. Linkiu ilgai gyvuoti, 
visa jos kolektyvų, linkėdamas 
tos ir sėkmės.;

Auna Cibulsky

ILGIAUSIŲ METŲ!

Sveikiname “Laisvės” 60 metų gimtadienį. 
Linkime ilgai gyvuoti.

LLD 10 kuopos valdyba ir nariai 
Philadelphia, Pa.
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SVEIKINAME ,
Sveikiname “Laisvę” su jos 60 metų Jubilie

jaus proga. Linkime ilgai gyvuoti, sulaukti dar 
gražių sukakčių. Taipgi linkime visam kolek
tyvui stiprios sveikatos ir sėkmės.

LLD 185 kuopos valdyba ir nariai 
Ozone Park, N. Y.
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Daug laimes ir sėkmės “Laisvei”! Sveikinu 
jos 60 metų Jubiliejaus proga.

Suzanna Kazokytė-Jones
( Frackville, Pa.

Washingtonas. -- Senato
rius Muskie tvirtina, kad ir 
jį FBI šnipinėjo, kaip dau
gelį kitų senatorių, kongres- 
manų ir kitų visuomenės
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Albany, N. Y. — Valstijos 
biudžeto direktorius Dun
ham paskelbė paleidimų iš 
darbo 8,250 tarnautojų, kad i 
sutaupytų 200 milijonų do
leriu, v

1971.III.il
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Gilūs kultūrinio darbo pėdsakai Prisiminimai iš senos praeities “Laisvės” kolektyvui
Mes, lietuvių tautos val

akai, išsisklaidę po platų pa
saulį, galime pasidžidžiuoti 
lietuviškos spaudos derliu
mi. Tas rodo lietuvių išeivi
jos kultūrinio lygio pakili
mą. Visokių partijų, parti- 
jėlių bei religinio kulto dog
mų pasekėjai — leidžia sa
vus laikraščius, propaguo
dami savo įsitikinimų pa
saulėžiūrą.

Pažangios Amerikos lietu
viu srovės laikraštis “Lais
vė” per 60 metų lanko lietu
viu darbininku namus. Dė- V . V
ka pasišventusio leidyklos 
personalo su šimtų rėmėjų 
pagalba — laikraštis išlei
džiamas iki šių dienų. Nė 
vienas Lietuvoje leidžiamas 
laikraštis negali savo am
žiumi prie “Laisvės” prilyg
ti.

Žmonėms, kurie pradėjo 
leisti “Laisvę,” rūpėjo ir 
knygų leidimas. Nes prieš 
60 metų Amerikoje, kaip ir 
Lietuvoje, buvo jaučiamas 

? knygų badas. Kaip tik iš 
“Laisvės” kūrėjų ir darbuo
tojų kilo idėja suorgani
zuoti Lietu vių Literatūros j 
Draugiją leidimui informa
ciniu, kultūrinio ir marksis- 
tinio turinio knygų. LLD, 
“Laisvės” rūpestingai re
miama, atliko užsienio lietu
vių tarpe dideli darbą, iš
leisdama įvairaus turinio 83 
knygas, kurias šiandien ra
si daugelio lietuvių namų 
knygyn ė 1 i u o s e. Nemažai 
knygų išleido ir pati “Lais
vė.”

Man teko perimti mirus- 
sios LLD narės knygas — 
reikėjo keturių dėžių joms 
sutalpinti.

Prisimena seni laikai, kai 
1927 m. iš Lietuvos į Kana
dą, į Winnipeg, atvykę jau
nuoliai, nerasdami darbo, 
susirinkdavo į vieną biliar

do užeigą, kad susitikti su 
savo tautiečiais. Senas Win- 
nipego lietuvis gyventojas 
K. Ginkus ten užeidavo su 
grinoriais pasikalbėti. Jis 
kiek galėdamas patardavo, 
kur galima surasti darbą. 
Tai buvo gyvenimo ar ba
do klausimas.

K. Ginkus ateidavo ne 
tuščias, jis atsinešdavo ir 
laikraštį “Laisvę.” Griebda
vau ją skaityti, kad sužino
čiau, kas dedasi pasauly ir 
atvyktoje naujo j e, Ameri
kos kontinento salyje. Vie
ną dieną K. Ginkus mus pa
kvietė atvykti į jo namus. 
Keletas mūs nuėjome. Ten 
radome daugiau laikraščių 
ir knygų. Susirinkus lietu
vių būreliui, K. Ginkus pra
bilo: Jeigu norime knygas 
skaityti, tai jų išleidimui 
reikia suorganizuoti Ameri- 
Xos Lie tu viii Darbininkų Li
teratūros Draugijos kuopa. 
Ir taip gimė Draugijos 217 
kuopa.

Po metų klajokliško gy
venimo, 1928 metais, pasto
viai apsigyvenau Toronto 
mieste, ir į mano kukliai 
Įrengtą kambarėlį pradėjo 
ateidinėti “^isvė’?. Čia įvy
ko ir pirmas bandymas pa
rašyti korespondenciją į 
“Laisvę” apie vietini lietu
vių gyvenimą.

Vėliau atsirado daugiau 
entuziastų — rašyti poeziją 
ir proza. Susibūrėm į mė
gėjų rašytojų rateli. Pra
sidėjo kūrybinis darbas — 
rašymas, kritika, savikri
tika, perrašymas. Visa tai, 
kuri geresnė mėgėjiška kū
ryba, “Laisvė” mielai spaus
dindavo proletarų meno sky
riaus puslapyje.

f Tada buvo didokas trūku
mas mėgėjų teatrui scenos 
veikalų — dramų, komedi

jų. Ratelio plunksnos grau
žikai parašė keletą scenos 
veikalų ir šiek tiek poezijos. 
Kai kurie vcikaliukai Lie
tuvių Meno Sąjungos buvo 
išleisti. Kita kūrybos dalis 
buvo spausdinama “Laisvė
je,” Proletarų Meno skyriu
je. Taip “Laisvė” skatino 
ir davė progą ir mažamoks
liams lavintis ir pasireikšti 
— rašyti, kurti.

Per keletą metų teko daž
nai susirašinėti meno rei
kalais su drg. V. B o v i n u . 
Gaila, kad niekuomet nete
ko su juo asmeniškai susi
tikti.

Nuo seno “Laisvė” buvo 
Amerikos pažangiųjų lietu
vių kultūrinis centras. Savo 
nuveiktais kultūriniais dar
bais paliko gilius pėdsakus 
užsienio lietuvių kultūrinė
je istorijoje.

V. Raila

Prisiminus kas buvo vei
kiama, dėl pažangių darbų 
prieš 60 metų ir dar pir
miau; prisiminus tuos ide
ališkus veikėjus, katrie dir
ba dėl žmonių geresnio — 
šviesesnio gyvenimo, orga
nizuodami- LSS kuopas ir 
įvairias pažangias draugi
jas, gerai supranti, kad vei
kimas ir palaikymas viso or- 
ganizaty visko darbo buvo 
neįmanomas be spaudos — 
laikraščio užlaikymo. Palai
kymui ryšių - susisiekimų su 
visų kolonijų veikėjais, bu
vo reikalas tverti bendroves 
laikraščių išleidimui. Taip

“Laisvei” 60 mėty
Sveikinu su didžiu jubilie

jumi. Juk tai pirmas pažan
giųjų lietuvių leidžiamas 
laikraštis susilaukė tokio §0 
metu amžiaus. 1922 metais 
pirmą sykį susipažinau su 
“Laisve” Lietuvoje. Supra
tau, kad tai yra tiesi linija.

35 metus gyvendamas Ar
gentinoje mūsų organizaci
jų bibliotekose gaudavome 
pasiskaityti Amerikos pa
žangiųjų lietuvių leidžiamą 
spaudą. Dabar, gyvendamas 
Lietuvoje, esu dėkingas drg. 
Ignui Kamarauskui, gyve
nančiam Oakland, Calif., ku
ris per penkerius metus 
man prenumeravo “Laisvę”. 
Gaudavau normaliai. Taip 
pripratau, kad kai negaunu, 
jaučiu trukumą. Daug kau
niečių prašo pasiskaityti A- 
merikos lietuvių laikraščių. 
Labai įdomaująs.

Dabar nežinau, gal ir vėl 
atsiras koks geras draugas 
ir man “Laisvę” užprenu
meruos.

Argentinoje gyvendamas 
buvau gerai susipažinęs su 
drg. Rojų Mizara, kurio jū
sų tarpe jau nėra. Taip pat 
Argentinoje susipažinau su 
drg. Jonu Gasiūnu ir porą 
sykių Lietuvoje susitikome 
su drg. Antanu Bimba, kai 
jis lankėsi 1966 m., kai lai
kė paskaitą Kauno Politech
nikumo Inžinerijos Fakulte
to studentams.

Argentinoje pažinojau, ir 
priklausėm sykiu prie pa
žangiųjų lietuvių organiza
cijų ,Venskūnus, Feiferius, 
Iešmantus, Babarskus. Skai
tydamas “Laisvę” randu jų 
pavardes. Kaip neprisimin
ti, juk tai gyvenimo ir vei
kimo praeitis.

Sveikinu visus pažangiuo
sius veikėjus, spaudos dar
buotojus, rėmėjus, visus lai- 
sviečius. Linkiu daug ryžto, 
sėkmės ir sveikatos jūsų 
darbe.

Tegyvuoja “Laisvė,” skelb
dama šūkį už demokratiją, 
laisvę ir taiką pas a u 1 y j e, 
demaskuojant buržuazinius
nacionalistus, lietuvių tau
tos išdavikus.

Jonas Staškauskas
Kaunas

J. K.. MAŽUKNA

“Laisvės” korespondentas

ir “Laisvės” bendrovė su
tverta prieš 60 metų, šian
dien “Laisvė” mini garbin
gą 60 metų jubiliejų.

“Laisvė” per 60 metų at
liko didelius darbus dėl pa
žangos; “Laisvė” visados ir 
visur gynė darbo žmonių 
reikalus; “Laisvė” buvo ir 
yra organas šviesos ir tie
sos.

Turiu prieš save senus 
“L.” numerius ir laiškus, 
rašytus 1913-14 m. Laiškai 
rašyti: J. Naudžiaus, L. 
Prūseikos ir kitų. Laiškuo
se rašoma apie sunkumus 
“L.” išleidimo, rašoma apie 
tamsiųjų fanatikų puolimus, 
kad galėjus sunaikinti “L.” 
gyvenimą.

Skaitau išleistą “L.” spe
ciali numerį .1949 m. rugsė
jo 30, paminėjimui “L.” 30 
metų gyvavimo. Šis nume
ris susidėjo iš trijri dalių 
užpildytas įdomiais straips
niais įvairiais klausimais. 
A. Bimbos straipsnis “Au
drose gimę”, V. Paukščio 
“Piemenų įstaiga”. Tie abu 
straipsniai labai aiškiai pa
sako pergyventus “L.” sun
kumus per 30 m., o ypatin
gai pradžioje tų 30 metų. 
Tilpusios nuotraukos pir
mųjų “L.” darbininkų - Vei
kėjų. Žiūrint į tas nuotrau
kas, prisimeni, kad ne sykį 
su jais draugiškai kalbėjai, 
o kaip gaila, kad ne visi ga
li pasidžiaugti šiuo “L.” ju
biliejum !

Skaitant “L.” išleistą spe- 
cialį numerį 1913 m., rugsė
jo 23, katras buvo paskirtas 
tik moterų. reikalams, nes 
tais laikais moterys kovojo 
už gavimą lygių teisių su 
vyrais. “Laisvė”, kaip ir vi
si pažangūs žmonės, reika
lavo, kad JAV pilietinės tei
sės būtų lygios moterų ir 
vyrų.

Tame pačiame “L.” nume
ryje telpa daug raštų už 
moterų teises, tarpe tų raš
tų ir buvusių socialistų: F. 
J. Bagočiaus, St. Michelso- 
no, P. Grigaičio.

“Laisvės” palaikymas ar
timų lysių su Tarybų Lietu
vos žmonėmis yra didelis 
malonumas. Malonu skaity
ti raštus “Laisvėje” Tary
bų Lietuvos rašytojų ir va
dovaujančių žmonių — J. 
Paleckio, A. Sniečkaus, J. 
Baltušio ir daug kitų. Jų 
raštai, asmeniški susitiki
mai T. Lietuvoje ar čia Ame
rikoje, yra malonūs ir drau
giški. Be mūsų pažangios 
spaudos, be “L.”, koksai bū
tų tamsus mūsų gyvenimas! 
Nors pažangiųjų veikėjų 
eilės yra sumažėję, bet dar 
turim gražų skaitlių pažan
gių žmonių. Bendrai dirb
dami, galėsime palaikyti 
mūsų spaudą!

Džiaugiuosi, kad galiu pa
sveikinti “Laisvę” su 60 me
tų sukaktimi, kad galiu pa
sveikinti “Laisvės” rašyto
jus, darbininkus, rėmėjus, 
skaitytojus ir visus, kas tik 
prisidėjo prie “Laisvės” iš
leidimo.

Linkiu, kad visi laimingai 
sulaukę “Laisvės” 75 metų 
deimantinio jubiliejaus, ga
lėtumėm garsiai pasakyti:

Valio pažangioji spauda! 
Valio “Laisvė”!!!

J. K. Mažukna

Lietuvos TSR Ateizmo 
muziejaus mokslinių dar
buotojų kolektyvas ir ad
ministracija širdingai svei
kina Jus su garbingu “Lais
vės” laikraščio 60-ties metų 
Jubiliejumi ir linki tolimes
nės žurnalistinės sėkmės, 
tvirtumo ir valios sunkia
me, bet labai reikalingame 
darbe. Ilgų metų Jums ir 
Jūsų redaguojamam laik
raščiui “Laisvei”!

Kolektyvo pavesti: 
Lietuvos TSR Ateizmo 
muziejaus direktoriaus 
pavaduotojas mokslo 
reikalams

A. Martinonis
Skyriaus vedėjos:

V. Vabalienč
S. šliaupiene

Vyr. mokslinė 
bendradarbė

N. Klimanskiene 
Moksliniai

• bendradarbiai
V. žitkaitė
K. Vinokurovas

Vilnius, 1971 bal. 5 d.

Kuala Įaimpur, Malaižia. 
— Indijos pilgrimus vežan
tis autobusas susidūrė su 
sunkvežimiu. Užmušti 8 
žmonės ir sužeista 13.

Garbinga ‘“Laisves’' sukaktis
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SVEIKINU “LAISVĘ”
Su jos garbingai išgyventais 60 metais. Nega

liu pamiršti nė mano mylimo gyvenimo draugo 
Vincento Kazlausko, nes jis mane supažindino su 
“Laisve”, ir paskutiniai jo žodžiai buvo — nepa
miršk “Laisvės”. Jis būtų buvęs labai linksmas 
dalyvauti ' šioje garbingoj sukaktyje. 
“Laisvei” gyvuoti dar daug metų.

Anna Kazlauskienė,
Carle Place, N. Y.
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Sveikinu “Laisvės” 60 metų gyvavimo sukaktį 
ir visus “L.” darbininkus, skaitytojus ir rėmėjus. 
Širdingai linkiu visiems geros sveikatos, kad ga
lėtume dar ilgus metus išlaikyti ir skaityti “Lai
svę”.

Alena Kairiene
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Ilgiausių Metų mūsų mylimam laikraščiui jo f 
1 60 metų gimtadienio proga! Gyvuok‘ilgai. | 
T Taipgi daug sėkmės kolektyvui. ;;
f Elena ir Petras Siauriai. f
į Woodhaven, N. Y. j

šešiasdešimt metų tai 
gražus laikotarpis, kupinas 
įdomių pergyvenimų. Taip, 
žmonės savo žinojimą kau
pia iš pergyventų patyrimų. 
“Laisvės” praeitis, kupina 
įdomių įvykių.

Bauginuosi gilintis į at
siminimus, nes tikiuosi, kad 
draugai, dirbusieji prie 
“Laisvės,” tiksliau parašys 
apie tuos drąsuolius, pra
dėjusius spausdinti “Lais
vę” 1911 metais...

Aš į Ameriką atvykau tik 
1912 metų sausio 2 dieną, 
į Newark, N. J. Susipaži
nau su Juozu Staneliu, A. 
Žolynu, J. Dobiliu. Jie ma
ne supažindino su LSS 11 
kuopa. Kuopos susirinki
muose kildavo pokalbiai 
apie du socialistinius laik
raščius—“Keleivį” ir “Lais
vę.” Aš žinojau tik apie 
LSS organą “Kovą,” nes ją 
skaičiau nuo 1907 metų.

Kai kurie draugai aiškino, 
kad tai esąs tik socialistinių 
jėgų skaldymas. Sako, 
“Laisvės” išleidimas yra pa
sekmė “Keleivio” zecerių 
susipykimo su leidėju Ge
gužiu ... Kitų nuomonė bu
vo, kad Gegužis iš viso ne
sąs socialistas, tik “Džian 
Bambos spyčių” leidėjas...

“Laisvę” tuomet redaga
vo jaunas revoliucionierius 
L. Prūseika, ką tik pabėgęs 
iš Sibiro. L. Prūseika buvo 
veiklus ir gabus agitato
rius, organizatorius. Suor
ganizavo daugelį LSS kuo
pų, įsteigė “Laisvės” rėmė
jų grupę. 1915 metais pra
dėta organizuoti Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Lite
ratūros Draugiją, kuri, tū
li LSS nariai manė, būsianti 
oportunistinė ir tik LSS jė
gų skaldytoją... Bet gyve
nimas visai ką kitą įrodė. 
Ypač kuomet reakcija ap
draskė Socialistų Sąjungą.

Kokia tuomet buvo 
lietuvių visuomenė?

Lietuvių išeivija tuomet 
buvo skaitlingiausia. Bet 
Lietuva per šimtmečius bu
vo katalikybes pavergta ir 
tik iš kunigų, maldų, pote
rių “apsišvietusi.” Buvome 
tamsuoliai^ Tuomet čia lais

vą žodį skleisti buvo dau
giau laisVės. Bet žmonės 
buvo kunigų tiek sufanati
zuoti, kad- puldavo mušti 
kalbėtojus ir prakalbų ren
gėjus. Apie tų laikų įvy
kius “Laisvės” skaitytojai, 
tikiu, atsimena.

“Laisvė” persikėlė iš Bos
tono į Brooklyną, tapo dien
raščiu, o po spalio mė
nesio perversmo Rusijoje 
jos vaidmuo tapo labai la
bai svarbus. Du “socialisti
niai” laikraščiai — “Kelei
vis” ir “Naujienos” — susi
žavėjo smetonine Lietuvos 
“nepriklausomybe” ir puolė, 
šmeižė Tarybų Sąjungą, 
kaip dabar Tarybų Lietuvą!

Iš kunigų spaudos darbo 
žmonės niekuomet nesulau
kė jokios užuojautos, ar 
teisingo jų vargų priežas
ties aiškinimo. O lietuviams 
darbo žmonėms labai norė
josi žinių iš darbo žmonių 
šalies tvarkymosi. “Lais
vė” ir “Vilnis” Amerikos 
lietuviams buvo kibirkštis, 
kuri įžiebė šviesą, kaip Ru
sijos žmonėms buvo “Iskra” 
ir “Pravda” (“Kibirkštis” 
ir “Tiesa”).

Garbė “Laisvės” ir “Vil
nies” pirmūnams, kurie ry
žosi pradėti leisti pažangius 
laikraščius šalia “Keleivio” 
ir “Naujienų.” Tas sunkus 
jų darbas buvo garbingas 
darbas. Aš tuos pradinin
kus veik visus pažinojau. 
Gaila, dabar beliko tik keli 
iš senųjų.

Kadaise ir Philadelphijoje 
“Laisvė” turėjo daug pri
tarėjų. Į “Laisvės” meti
nius parengimus (piknikus) 
žmonių suvažiuodavo kar
tais iki 4,000. “Laisvei” pa
ramos likdavo nuo 2 iki 4 
tūkstančių dolerių.

Smagu, kad ir aš; prie to 
darbo prisidėjau.

R. Merkis
Devyniasdešimtmetis Ho- 

wardas Wordas iš Lydso 
(Anglijoj) susilažino iš 5-ių 
tūkstančių svarų sterlingų, 
kad išgyvens 100 metų. La
žybas jis gali laimėti tik 
tuo atveju, jei bus gy
vas 83 metų Džimas Wind- 
soras, su kuriuo jis susila- 
žinOo
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Sveikinu laikraštį “Laisvę” su jos 60 metų ju
biliejaus proga. Linkiu visam kolektyvui geriau
sios sėkmės. Lai gyvuoja “Laisvė” ilgai!

Petras Bieliauskas, 
Richmond Hill, N.

* i-

Sveikiname “Laisvę” jos 60 vmetų Jubilie
jaus proga, ir linkime jai ilgai gyvuoti!

Frank ir Julia Konteniai
Rochester, N. Y.

Nuoširdžiai sveikinu “Laisvės” 60 metų Ju
biliejaus proga, linkiu gyvuoti dar daug metų ir 
tęsti kovą už liaudies šviesesnį rytojų.

“Laisves” Bendradarbis 
Philadelphia, Pa.

“Laisve”, tu darbo žmonių švyturys. Visą tavo 
gyvavimo laiką rodei žmonijai kelią į geresnę 
ateitį. Tavo kelias nebuvo rožėmis išklotas, dau- 
giaus erškėčiuotas. Bet per tą 60 metų gyvavimo 
laiką nesuklupai. Linkiu tau ir toliaus dar daug 
metų tęsti užsibrėžtąjį tikslą.

Motiejus Klimas,
East Brunswick, N. J.

Sveikiname “Laisvę” jos 60 metų Jubiliejaus 
proga. Aš, ALMA BRUWER, kilus iš Vilniaus, 

■ Žaslių miestelio, atvykau į Ameriką 1910 metais 
į Lawrence, Masis. Dainavau Laisvės Chore. 
Dabar su savo vyru ROBERT BRUWER gyve
nu St. Petersburg, Fla.

Linkime “Laisvei” gyvuoti daug daug metų!
Alma ir Robert Bruwer

St. Petersburg, Fla.
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1 O-tas puslapis Penktadienis, Balandžio (April) 23, 1971

Moterys dėkoja veiklos praeities
“Laisvei”

Su “Laisve” susipažinau 
būdama 15 metų amžiaus iridėj ų streikas Massachu-

. nuo to laiko ją skaitau, joje setts valstijoje. New Bed- 
bendradarbiauju, dirbau jos fot.fie eina teismas 662

aPgma jokiai liberališkesnei, netik

“Laisves” skiltis bevartant
1929 m. Tebesiaučia au-Įdaro bent koki komitetai,

administracijoje, dirbu re- stl.eikiei.iu. juos 7 
tus direktorių tarybos sek- Paskllh? advokatai Darrow 
retorė ir šiaip direktorių ta-'r Hays.
rybos nare. O dar žiauresnė

Tai sakau, kad parodžius, na (;astonia, North Caro- 
kaip. Amerikoje gimusi lie-į liną, kur irgi streikuoja 
tuvaitė iš kart galėjo ra^tiiaudėjai. Vyksta masiniai 
sau vietą mūsų pažangių jų i piketai ir jų puolimas su 
tarpe ir mūsų laikraščni |ašarinėmis b o m b o m i s ir 
skiltyse. O gi aš ne viena,; ginklais. Sužeista ir sumuš- 

įsDl]P.giau i (kirbi-|ta daugybė moterų ir vyrų, 
ninkišką judėjimą. Dešimtys areštuoja m a.

Moterys ypatingai r:/!? - ’
sau “vietą” j 
judėjime. Nei klerikalai, nei

fašistai, puola ir išardo.
“Laisvėje” pranešama:
“Ačiū tam, kad šiandien

ten neleidžiama veikti nei

kova ei-

rado 
pažangiajame!vg gpa May Wiggins, jai

.. . . _ . ,. 1 važiuojant su kitais strei-
tautininkai nekreipė jokios^kieriais į masinį mitingą, 
atidos į moteris. Vien vyrai- Niekad nepamirškime, kad 
užėmė jų draugijose pos- j y darbininkų kovos ke
tus, tf&igu kur ir priimdavo j— nukloti panašiomis .au- 
moteris į organizacijas. Paikomis
pažangiečius - kaip tik at-j P|.ez Hel.bel.tas Hooveris 
virkščiai. Čia moterys buvo'
raginamos, kviečiamos .į at- “Laisvė” rašo apie išrink- 
sakomingas vietas, į organ:-j tą prezidentą :
zacijas, į laikraščių bendra-i “Mūsų atsakymas Hoove- 
darbius, vajininkus ir tam rio valdžiai tegali būti vie- 
panašiai. įnas: Visi revoliuciniai lie-

,,T . _. „ .. , ! tuviai darbininkai turi sto-“Laisvėje per ilgus metus,d į Dal.binink (Komunis.
buvo ‘Moterų Skyrius”; f y
įvestas, kurį veik išimtinai; --
užpildydavo moterys. Čia 
joms buvo proga pasikalbė
ti savo reikalais, pasidalin
ti žinojimu, pasimokyti.

Ir dabar šiuo mokymosi 
vaisiai džiugina mus. Mes 
turime moterų redakcijo
se, . administrac i j o s e, di
rektorių tarybose. Turime 
moterų bendradarbių ir ko- 
respon d e n č i ų.‘ Laikraščių 
vajuose jos puikiausiai pa
sižymi.

Štai kodėl sakau: Moterys 
dėkingos “Laisvei ’ už kpvą 
už lygias teises visiems — duolių. 
moterims ir vyrams.

Lai gyvuoja “Laisvė”!,'se'kr.; J. Klučinas, ižd.; na- 
Lai skleidžia apšvietą darbo iriais, — J., _ Bondžinskaitė, 
žmonių tarpe dar per ilgusSinkevičiūtė, P. Buknys,

Kompanijos mušeikos nušo-

važiuojant su kitais strei-

darbininki š k a i organizaci
jai, Ko m i t e t a s šelpimui 
Lietuvoj Baduolių nutarė 
nerizikuoti siųsti į Lietuvą 
nei vieno cento.”

Atsikreipia į aukotojus, 
kad praneštų, kur nori per
vesti savo aukas, ir kad 
daugiau aukų nesiųstų ko
mitetui. Jų sugestija auko
tojams sekamai skirti gau
tas aukas:

1— Priešfašisti n i a m Ko
mitetui/

2— Gasto n i j o s streikie- 
riams

3— Atsiimti sau
Jeigu nebus gauta auko

tojo pareiškimo, tai toji/da- 
lis aukų bus padalinta/ pu
siau — Priešfašist imi am 
Komitetui ir Gast o n i j o s 
streikieriams.

Fašistiniai gaivalai bando 
skųsti Baduolių Šelpimo 
Komitetą miesto valdžios 
ištaigoms, bet nieko nepe- 
ša. Sekretorius R. Mizara 

toms įstaigoms,

konferencija ate i v i ų tei
sėms ginti. Dalyvauja 500 
delegatų nuo 335 organiza
cijų, jų tarpe 65 lietuviai. 
Konferencija buvo brutališ- 
kai pulta ir ašarinėmis du
jomis išvaikyta. Daug su
žeista ir areštuota. »

Elena N. JeskeviČiūtė 
Jubil. Komis. Narė

.—j—

Iš Brazilijos per
M. Kavaliauskaitę

Mieloji Margarit!
Jūsų siunčiamą 

“Laisvę” gaunu, 
mes neturime savo 
tai “Laisvė”
dalykų nušviečia. /

_ .. •<

laikrašti
Kadangi 
spaudos, 

mums daug

mo laikais buvo labai svarbi. 
Jūs, laisviečiai, visuomet 
buvote solidarūs su terori
zuojamais broliais, kurių 
Lietuvoje buvo prikimšti 
kalėjimai -ir Varnių sto
vykla.

Atvažiavus į Braziliją, 
taip pat turėjau progos vie
ną kitą numerį paskaityti, 
bet, žinoma, labai retai. Bet 
ačiū Jums už Jūsų rūpestį 
pasiųsti man “Laisvę,” ku
rią aš ne viena skaitau — 
dalinamės. Laikraštis įdo
mus savo turiniu, vykusiai 
demaskuoja “vaduotojus,” 
kurių centras Šiaurės Ame
rikoje.

Neužmiršiu pažangių lie
tuvių iš Š. Amerikos, su ku
riais teko susitikti viešna-
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metus.
Ieva Mizarienė

Happy Anniversary!
“Nelaisvės sunkios nukan-

[kintas, 
Garbinga mirtim tu žu-

Hard is the road to free
dom and justice. But its the 
only road progressive pe
ople can take. Our spirit and 
determination has brought 
us to a remarkable land
mark

; i tų) Partijos eiles. Mes sto- išaiškino
(vime išvakarėse naujų pup- kaip veikė komitetas, ir 
limų ant darbininkų klasės, kad nutraukėm veikla, ne- 
Ateina naujos industrinės norėdami remti fašistine 

valdžią.
Nedarbo krizė

Su pradžia 1930 metų ne
skai

toma bedarbių eilėse 20 mi
lijonų darbininkų. New 
Yorke 100,000 bedarbių 
-maršavo link miesto ro
tušės. Prieš jų eiseną su
mobilizuota 25,000 policijos 
ir gaisrininkų. Pirmą sykį 
tokio dydžio: dertionstracija 
įvyksta šiame' mieste. Pa
našių eisenų vyksta visoje 
šalyje. / ; '

SLA 36-tas seimas
Fašistinio nusist a t y m o 

valdyba išdrasko šį seimą.
Dienotvarkėje sužymėta 

521 delegatas. Kiek iš jų 
teisėtai išrinkti nežinoma. 
Dėl to kyla diskusijos, ir 
pažangieji delegatai reika
lauja vieno atstovo mandaj 
tų komisijon, kad būtų vi-

audros.”
Lietuvos baduolių šelpimas

Lietuvoje siaučia dideli ------ — ...
šalčiai. Praėjusių metų j darbo krizė didėja,
derlius sunaikintas ir badas 
g r ę s i a jos gyventojams. 
Amerikos Lietuvių Organi
zacijų Priešfašistinis Cen
tro Komitetas ragina stoti 
pagalbon.

Įsikuria specialus komite
tas šelpimui Lietuvos ba- 

, Jį stidaro: V. Bo
vinas, pirm.; R. Mizara,

Per Jumi noriu pasveikin- ggS proga tėvynėje ir sykiu 
ti laikraštį “Laisvę”, ku- aplankyti Kauno pluošto 
riam,sukanka balandžio me-[fabriką, kur mus taip gra- 
nesyje šiais ^metais J>ū;tis žiai priėmė ir kur Jūsų tu- 
metų nuo jo išėjimo. Sveiki^ ristai padainavo. Neužmir- 
nu skaitytojus, jos darbo šių ir tos mergaitės, kuri 
personalą ir visus pažangius apdovanojo gražia atvirute, 

perrišta pluošto šilkiniais 
siūlais su gražiai parašytu 
posmu, kuris skamba šitaip: 
“Ak tie keisti lemties keliai, 
tolimi keliai. Mus daugelį 
metų atskirai vedė, atkak
liai. Bet mes iš skirtingų 
kraštų, čionai skubėjome ir 
aš, ir tu.”

Brangūs laisviečiai, tęski- 
Jūsų taip svarbų darbą. 

Daug Jums 
viso gero linkinti

N. Valentienė

ti laikraštį

lietuvius, kurie kuo nors 
prisideda prie laikraščio iš
leidimo. Tai ilgas “Laisvės” 
išvargtas tiesos kelias. Dar 
gyvenant man Lietuvoje 
prieš virš 40 metų, jau teko 
skaityti “Laisvę” Tąsyk 
laikraštis ateidavo per Vo
kietiją. Jau tada mes ma
tėm veiklą pažangiųjų lietu
vių, kurie pasitraukė iš Lie
tuvos dar caro laikais. Jū
sų moralinė ir materialinė 
parama po pirmojo pasauli
nio karo, fašistų viešpatavi

te

Žiupsnelis statistikos apie laivini 
Lietuvos mokslininkus
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Sveikinu “Laisvę” jos 60 m. Jubiliejaus 
proga!

Lai gyvuoja “Laisvė”!

M. A. Pūkis,
Yucaipa, Calif.
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Sveikinu “Laisvę” su jos 60<metų gimtadieniu
Jubiliejaus proga.

Sėkmės gyvuoti dar ilgus metus!

J. Shaskas ir
R. Merkis,

Philadelphia,

Sveikinu “Laisvę” su jos 60 rplfų gimtadieniu. 
Man suėjo 87 metai amžiaus kovo 26 d., š. m., tad 
ta proga noriu ir pasveikinti “Laisvę, linkėdamas 

jai Ilgiausių Metų!

A. Vaitkevičius,
Norfolk, Mass.

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

5’5

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

<♦> 
4<

i

- “Laisves” 60th an- 
ni versary. It’s a happy 
occasion. Progressive Lithu
anians can proudly look 
back and see that the monu
ment built by them is still 
being held high in the 
march to a better future.

Very few nationality 
groups in the United States 
have bęen able to publish a 
paper for 60 years. The only 
progressive Estonian paper 
in the United States — 
“Uus I Im” (means “New 
World”) has been existing 
for 62 years, but it’s a small 
paper, which started as a 
weekly and was changed to 
a monthly a few years ago. 
It’s ana c c o m pl i shment, 
however, since the Estonian 
group here is very small — 
about ten times smaller 
than the progressive Lithu
anian group. t

Latvians published a pa
per also for many years. 
I am not sure if they still 
have it.

Long live “Laisve!”
Use

P. Rainys, B. Krasauskas, 
V. Januška, A. Matulis, J. 
Alekšis ir J. Nalivaika. Jie 
atstovauja visoms mūsų 
pažangioms centrali n ė m s 
organizacijoms.

Padėtis Lietuvoje baisi, 
o fašistinė valdžia neteikia 
pagalbos. Komitetas kreL siems žinoma, kiek teisėtų 
pėsi į p. Balutį (Lietuvos delegatų randasi. XTLL__ 
atstovą Washingtone) leis-atidengus teisingumą duo
ti Šelpimo Komitetui steig- menų, centro valdyba su 
ti baduoliams “kičinus,” policijos pagalba puolė pa
kui- mūsų surinkti pinigai į žangius protestuojančius

Taip ir likosi nesuži- 
badaująnčiai biednuomenei- 29^ ^ios dienos, kodėl 

Ateina žinios, per Varšu
va, kad Lietuvoje badauja 
150,000 žmonių.

“Išdalins ten, 
kur reikalinga”

Ta antrašte “Laisvėje” 
rašomas atsakymas į Bos
tono “Darbininko” patari
mą siųsti pinigus Liet. Ka
talikų Veikimo Centrui, o 
tas išdalins. Į tai “Lais
vė” atsako:

“Aišku, jog badaujantis 
darbininkas, kuris neištiki
mas kunigams, negaus pa
šalpos. Kas nori sustiprin
ti kunigų kišenius — tegul 
siunčia ‘katalikų veikimo 
centrui’.”

Ėjo dažnos diskusijos, 
kaip ir per ką siųsti aukas 
baduoliams. O pažangioji 
visuomenė, duosniai auko
dama, nori užtikrinimo, kad 
aukos pasiektų varguome
nę.

Tačiau Lietuvos fašistų 
valdžia neleidžia darbinin
kams steigti savus komite
tus. Gaunami laiškai iš 
Lietuvos, kad kai tik susi-

Vieton

centro valdyba su

bus naudojami tiesioginiam delegatus ir išmetė iš sei 
teikimui maisto Lietuvoš:mo. Taip ir likosi nesuži

SLA valdininkai bijojo įsi
leisti viena narį į mandatų 
komisija. Išvada galima tik 
viena: dėl to, kad jų dele
gatai ne 'visi buvo teisėti.

Per ilgą laiką “Laisvė
je” eina Angliakasių Sky
rius, o rugpjūčio 12 d. iš
leista specialiai paaukota 
“Ma.inieriams ir Ju Reika
lu Svarstymui” laida. Ang
liakasiu apylinkės speciali 
(komisiia rūpinasi medžiaga 
šiai laidai. Komisiion įei
na: J. D. Taunis, K. Ruš- 
kinskienė ir S. Reikauskas. 
Visa “Laisvė” užpildyta pa
čių mainierių raštais apie 
iu darbo sąlygas, apie dul
kių ligas, apie unijos reika-

1960 m. 
spalio 1 d.

1970 m. 
sausio 1 d.

Bendras mokslo darbuotojų skaičius 3320 8270
Turi laipsnį:

mokslų daktaro ....... . 31 158
mokslų kandidato ............ 

Turi mokslinį vardą:
758 2389

akademiko, nario-korespondento,
profesoriaus ................ /: 72 148
vyr. mokslinio bendradarbio 87 ' 364
docento ........... ................ . . . .
jaunų mokslinio bendradarbio

285 811

ę ir asistento .......................... . .227 309
Mokslo darbuotojų pasiskirstymas mokslo šakose

Bendras mokslo darbuotojų skaičius 3320 8270
Iš to skaičiaus mokslo šakose:

fizika-matematika .................. 256 834
chemija ................................... 155 342
biologija .................. . . 157 541
geologija-mineralogija ....;.. 29 85
technika .. ................ . 719 2531
žemės ūkis .......//........ . 281 437
istorija .. .......... 237 369
ekonomika .......... /....... 150 462
filosofija ................. •. . 38 120
filologija....... ’........ /........... 326 631
geografija ..,.//. ./.<....... 43 43
teisė .................,...'/... 30. 93
pedagogika....... •........... . 206 580
medicina .................. 318 577
farmacija ....... ..................... . 13 17
veterinarija .. .........  •............ 54 60
menotyra .. . . . .......... . 178 360
architektūra ........ ......... . 32 79
kitos šakos......... . ................ . . 98 109

Meno Skyrius
Šis skyrius pasirodo šeš

tadieniais. Jame labai daug 
įdomių straipsnių apie me
nų ir menininkų veiklų. Ja
me dažnai rašo J. Nalivai- 
ka (kaipo LMS sekreto
rius), B. Šalinai te, Buolio 
Sūnus, V. Bovinas ir kiti.

Gruodžio men. Washing
tone įvyksta nacionaline

SVEIKINIMAS IR LINKĖJIMAS 
“LAISVĖS” JUBILIEJUI

(1971 m. bal. 5 d.) >
šiais metais jau vyksta svarbi šventė mūsų — 
Kilnus jubiliejus mūs “Laisvės” brangios, 
Nes jai jau sukako šešiasdešimt metų, 
Kaip dięba gerovei dėl liaudies visos.

Trumpai, aiškiai sakant, ji nuolat kovojo 
Už laisvę, už taiką ir lygias teises, 
Visose kovose stipriai vis stovėjo 
Ir šaukė į talką minias bei mases.

Tad šiemet, kai vyksta šis jos jubiliejus, 
Džiugiai ir maloniai pasveikinkim ją, 
Kartu pasidžiaukim, kad taip ilgai dirbus 
Tebėr dar ir šiandien sveika ir linksma.

Ir dar palinkėkim sėkmės jai gyvuoti 
Ir apšvietą skleisti dar ilgus metus.
Ir taipgi bičiuliams ją remt nepamiršti. 
Nes ji neša šviesą į mūsų namus.

Jonas Juška

<♦>

<♦>

LLD 9-ta kuopa sveikina “Laisvę” su 60 metų 
Jubiliejaus proga, linki “Laisvei” ilgai gyvuoti per 
daugelį laimingų metų. Taipgi linkime visam 
“Laisvės” kolektyvui tvirto sveikatos, laimingai 
darbuotis, kad “Laisvė” nenustotų mus lankius.
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M. Uždavinis, fin. sekr.
Norwood, Mass.
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Lai gyvuoja “Laisvė” ilgus metus. Daug 
sėkmės jos kolektyvui, skaitytojams ir 

rėmėjams.
Juozas Simel,

„ Colts Neck, N.

Sveikinu “Laisvę” jos 60 metų Jubiliejaus pro
ga. Linkiu visam “L.” kolektyvui sėkmės, ir lai 
“Laisvė” dar ilgai gyvuoja.

Mary Kreivėnienė,
Brooklyn, N. Y.

Sveikiname “Laisvę” jos 60 metų Jubiliejaus 
proga. Linkime, kad ilgai ilgai gyvuotų!

Agnes J. Petru kaltis,
New London, Conn.

Sveikinu “Laisvę” jos 60 metų sukakties pro
ga. “Laisvė” man davė labai daug per tuos 60 
metus.

Lai gyvuoja “Laisvė”!
Lai gyvuoja jos darbuotojai!

Alise Jonikienė,
Chicago, Ill.
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