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Kai “Laisvei” šešiasdešimt
°'

Kada žmogus pragyvena 
tam tikrą laiko tarpą, jis 
mėgina pasverti, o koks gi 
ženklas lieka, kad jis gyve
no visuomenėje? Ką jis pa-

Leokadija Diržinskaite

darė, kad gyvenimas būtų 
gražesnis, prasmingesnis? 
Nejauku, jei kartais tenka 
prisipažinti, kad paėmei iš 
gyvenimo daugiau, o davei 
jam mažiau, negu galėjai 
duoti!

Matyt, jog taip atsitinka 
ne tik su atskiru žmogumi. 
Taip gali atsitikti su kolek
tyvu, organizacija, laikraš
čiu.

Todėl švenčiant “Laisvės” 
šešiasdešimtmeties metu 
Jubiliejų malonu, kad jo 
gyvavimo istorijos netemdo 
jokie šešėliai. Ilgalaikes, 
nenuilstamos veiklos rezul
tate “Laisvė” tapo pažan
gios lietuvių visuomenės, 
iitsidūrusios toli nuo savo
sios tėvynės, kolektyviniu 
protu, sparnais ir ginklu, 
kovojant su išnaudojimu ir 
reakcija. Su šiuo laikraš
čiu į kiekvieno namus atei
davo ir ateina pažangios 
idėjos ir žinios apie darbo 
žmonių kovą už progresą, 
demokratiją. Laikraštis 
savo skaitytojams pasako
ja apie darbo žmonių kovą 
už savo teises, apie tos ko
vos reikšmę ir perspekty-

laikraščiu v

C\ 
daktorių, korespondentų ir 
laikraščio leidėjų pastangų 
dėka tiesos žodis apie Ta
rybų Lietuvą pasiekia Ame
rikos ir kitų kraštų gyven
tojus.

Būnant JAV 1967 metais 
įsitikinau, kaip šioje šalyje 
stengiamasi nuslėpti nuo 
visuomenės tikroji padėtis 
socializmo šalyse, kaip iš
kraipomi faktai, skelbiami 
įvairūs išsigalvojimai — iš 
musės padaromas dramb
lys, kad tik apjuodinti Ta
rybų Sąjungą, jos žmones. 
Todėl pažangios spaudos 
pastangos, suteikti Ameri
koje gyvenantiems daugiau 
žinių apie Tarybų šalį, yra 
ypač reikšmingos. Į

Gyvenant mūsų šaly, kur 
žmonės be laikraščio neįsi
vaizduoja gyvenimo, kur 

tiražai siekia
milijonus egzempliorių ir 
turi pakankamai lėšų savo 
materialinei bazei sukurti, 
nesunku suprasti kaip ne
lengva pažangiems žmo
nėms Amerikoje iš savo ku
klaus uždarbio apmokėti 
spaustuvės, laikraščio tran
sportavimo išlaidas, dėl sa- 

jvo įsitikinimu viešumos ke
isti persekiojimą. Todėl 
laikraščio gyvavimas — tai 
žmonių pasišventimas. Tuo 
ir galima paaiškinti ta di
džia meilę ir pagarba, kuri 
Ivdi šiuos žmones, visą Jų 
sąmoningą gyvenimą.

Garbingo “Laisvės” Jubi
liejaus proga, norisi, bran
gūs prieteliai, Jums vi
siems, visiems paspausti 
ranka ir palinkėti dar ilgų 
vaisingo darbo metų, stip
rios sveikatos, kuo geriau
sios kloties!

Leokadija Diržinskaite

“Laisvės” laikraščio 
kolektyvui

jūrių mariu liko Tė- 
Bet ir nebūdami gim- 
žemėj. Jūs išsaugojot

LAI GYVUOJA “LAISVE”!
“Laisvės” 60 metų sukak

ties proga sveikiname jus 
už jūsų nueitą erškėčiais 
niįklotą kelią, skelbiant ko
vą už geresnį gyvenimą 
čia, taipgi numaskuojant 
čia lietuviškus reakcionie
rius, kurie šmeižia mūsų 
seną tėvynę Tarybų Lietu
va.

Atvažiavau į Ameriką 
1912 metais į mažą mieste
lį Maynard, Mass., turintį 
vieną milžinišką audyklą, 
kurioje dirbo žmonės iš vi
sos apylinkės kaimelių. Lie
tuvių buvo gal apie dvide
šimt šeimų ir keletas pavie
nių. Vienatinė lietuviška 
organizacija čia buvo Šven
to Juozapo pašalpinė drau
gija, kuri susidėjo iš May- 
narde gyvenančių lietuvių. 
Buvo keletas “Keleivio” 
skaitytojų. Mano dėdės 
skaitė “Keleivį” ir “Saulę,” 
kurią čia vadino “taradai- 
ka.” Gavau darbą meluo
damas apie savo amžių. Bet 
kaip jaunuolis algos gavau 
už 54 valandų darbo savai-V-

biliejaus albumo pasiunčiau 
daugiau kaip $600. Worces- 
teriečiai pasirodė duosnūš 
dėl albumo.

Lai gyvuoja “Laisvė,” ku
ri kovoja už darbo žmonių 
reikalus ir už pasaulinę tai
ką, dar daug metų!

Jokūbas ir Uršulė 
Jaskevičiai

Worcester, Mass.

“Laisve” brangi
• H

Su garbingu 60-mečio ju-

JAV pažangiųjų lietuvių veikla
Dvidešimtojo amžiaus pra

džioje į Ameriką iš visų ša
lių plaukė tūkstančiai atei
vių. Daug buvo ir lietuvių, 
nors ir mažos tautos pilie
čių. Naujokais naudojosi 
visos to laiko pagrindinės 
partijos: tautininkai, kleri
kalai ir socialistai. Prie so
cialistų šliejosi laisvi, dau
giau aps išvietę, blaiviau 
protaujanti ateiviaiprotaujanti ateiviai, kurių 
dalis dalyvavo 1905 metų

galėjus reakcijai, — jiems

Visa, kas reikšmingiausio 
įvyko šioje epochoje, kaip 
veidrodyje atsisp indėje 
“Laisvės” puslapiuose. Iš 
gausybės medžiagos, kurią 
teikė gyvenimas, “Laisvės” 
redaktoriai sugebėdavo at
rinkti pačią reikšmingiau
sią, įtaigiausią medžiagą, 
nušviesti svarbiausius isto
rijos įvykius, duodavo ob
jektyvų įvertinimą atski
riems faktams ir reiški
niams.

Labai reikšminga, kad 
kartu su draugais, pašven
tusiais visą savo gyvenimą 
kovai už pažangių idėjų 
skleidimą, laikraštyje ben
dradarbiavo žymi dalis in
teligentijos atstovų, jam 
rašė pažangūs Amerikos 
veikėjai, prijaučiantys ki
tų kraštų darbo žmones. 
Todėl “Laisvės” įtaka vis 
labiau plėtėsi, stiprėjo. 
“Laisvės” skaitytojų rasi
me visuose žemynuose, ne
maža jų ir mūsų Tarybų 
Lietuvoje.

Skaitantiems “Laisvę” 
Lietuvoje, malonu matyti 
laikraščio puslapiuose ži
nias iš gimtojo krašto, skai
tyti, pilnas pasididžiavimo

’ dėl savo tėvynės ‘ laimėji
mų, korespondencijas. Re-

vyne 
tojo j 
ios tėvu kalbą, tėvų papro
čius. Ištisus šešiasdešimt 
metų “Laisvė” skelbė lietu
viška žodį, mokė Tėvynės 
meilės, tiesos, nušviesdama 
išeiviu gyvenimą, ‘tarsi mū
sų Baltija savo pakrantes 
išplautų gintarėliu šviesa.

Mes, “Panevėžio tiesos” 
žurnalistai, sveikiname 
“Laisvę” garbingo šešiasde
šimtmečio proga, linkėdami 
ir toliau lietuvišku ąžuolu 
ošti Amerikos žemėj. Giliai 
jis įleido tvirtas ir galingas 
šaknis, o šakose skamba 
laisvę mylinčių paukščių 
balsai. Daug laimės, svei
katos, daug kūrybinės sėk
mės, brangūs laisviečiai.

“Panevėžio tiesos” 
žurnalistai

Panevėžys, 1971.III.16

ni

šešiasdešimtmečio proga, 
“Laisvės” redakcijos kolek
tyvui, siunčiame nuošir
džiausius sveikinimus.

Linkime daug kūrybinių 
1 i n k ė ji m ų ir neišsenkan
čios energijos, Jūsų kilnia
me darbe.

Su pagarba
Barkauskų šeima 

Lietuva-Kaunas
1971.III.24

1913 metų pradžioje, su
sitaupęs keletą dolerių, už- 
siprenumer a v a u “Laisvę,” 
vėliau “Kov^” ir “Rankpel
nį” iš Škotijos. Sekmadie
niais susirinkdavome 
pas mano dėdes ir visi 
skait y d a v o m e tuos laik
raščius ir ginčydavomės — 
vieni už “Laisvę,” kiti už 
Maikio su tėvu pasikal
bėjimus, kur buvo rašoma 
daugiausia apie kuni
gus ir jų gaspadines, kaip 
jie linksmai nevedę gyvena.

Pasauliniam karui kilus, 
buvau, pertraukęs skaityti 
lietuviškus laikraščius, nes 
buvau paimtas i kariuome
nę. Tarnaujant Filipinų sa
lose, retkarčiais dėdė at
siųsdavo man “Laisvės” ke
lis numerius pasiskaityti.

Sugrįžau į Maynardą 1924 
metais. Greit išsirašiau 
“Laisvę” ir kitiems savo pa
žįstamiems užrašinėjau. Pa
sikvietėm J. Galagauską iš 
Norwoo do ir suorganiza- 
vom LLD kuopą ir vėliau 
LDS kuopą.

Šiandien šio miestelio lie
tuviai pasene ir baigia iš
mirti. Tai ir abi kuopos 
mirė, taipgi ir Švento Juo
zapo pašalpinė draugija.

Gyvendamas Hudsone per 
9 metus, ėjau “Laisvės” va- 
jininko pareigas ir gauda
vau (nors ir ne pirmą) do
vana.

Hudsone buvo darbšti lie
tuvių kolonija, ypač pikni
kų rengime Vose Pavilione 
“Laisvės” naudai, J kuriuos 
suvažiuodavo tūkst ančiai 
žmonių. Sunkiausi darbai 
tekdavo hudsoniečiams.

Dabar jau 28 metai, kai 
gyvenu Worcesteryje ir per
sikėliau i LLD 11 kuopa, 
prie kurios anksčiau pri
klausiau ir pirmutine kny
gą “Karas — ko dėlei” ga
vau. Dabar irgi esu “Lais
vės” vajininkas.

Pereiti metai buvo pasek
mingi. įvyko du piknikai. 
Nors turėjom worcesterie- 
čiai sunkiai padirbėti, bet 
padarėme gražios paramos 
“Laisvei.”

Dėl “Laisvės” 60 metų Ju*

“Laisvę” ir visą jos kolek
tyvą — redaktorius, rašy
tojus, leidėjus, rėmėjus ir 
skaitytojus. Linkiu Jums 
visiems, brangieji, dar daug 
daug metų dirbti tokį kil
nų, tokį garbingą, tokį at
sakingą darbą visuomenės 
labui.

D Tau, brangi “Laisve,” 
linkiu dar daug daug kartų 
atšvęsti tokio garbingo ke
lio dešimtmečių. Linkiu lan
kyti m ū s ų tautiečius s u 
tiesos ir taikos misija, 
šaukti į kovą už taiką ir 
laisvę, kurios šiuo metu 
taip reikalingos, kur jie be- 
bųtų — Šiaurės ar Pietų 
Amerikoje, Azijoje, Afriko
je ar Australijoje. Linkiu 
lankyti ir mūsų brangią tė
vynę Tarybų Lietuvą.

Pirmą karta susipažinau 
su “Laisve” 1930-aisiais me
tais, dirbdamas Kubatono

teko bėgti į užsienį, kad ne- varikliai 
patekus į caro kalėjimą ar j 
Sibirą.

Philadelphijoje 1905 m. 
suorganizuota Liet. Socia
listų Sąjunga ir pradėtas 
leisti jos savaitraštis “Ko
va.” Tais pačiais metais 
Bostone įsikūrė ir savait
raštis “Keleivis,” o po šešių 
metų jo pašonėje gimė ki
tas 
Pradžia visų organizacijų 
bei laikraščiu buvo sun
ki, kol nugalėtas nauja
kurių politinis bei so
cialinis sustingimas ir jie 
įsitraukė į platesnį ameri- 
,kietiškojo gyvenimo barą. 
Tačiau laipsniškai augo or
ganizacijos ir 
lietuvių spauda.

Kai aš atvvkau i šią šalį 
1912 m., tai LSS turėjo tik 
1,000 narių. Tačiau prie
auglis buvo gana spartus: 
1916 m. narių skaičius pa
siekė 2,473, po dviejų me
tu jų buvo 4.000. o 1919 m.

1912-13 m. “Laisvė” pra
dėjo eit du kartu per savai
tę. 1914 m. ji p e r s i k ė 1 ė į 
Brooklyną, o 1919 m. pradė
jo eiti dienraščiu. Nuo 1958 
m. ji vėl eina du kartu per 
savaitę. 1930 m. Chicagoje 
buvo įkurtas Liet. Darbinin
kų Susivienijimas, kuris'bu
vo išaugęs iki 8,000 narių. 
Jo turtas siekia suvirš 2 mi
lijonų dolerių. Susivieniji
mo organas “Tiesa,” “Lais
vė” ir “Vilnis” yra smar
kiausieji tos organizacijos

savatraštis “Laisvė.”

1915 m, Leonas Prūseika 
i su kitais draugais suorga
nizavo Liet. Darb. Litera
tūros. Draugiją, kuri dabar 
vadinasi Lietuvių Literatū
ros Draugija ir buvo išau
gusi iki 7,000 narių. Nuo 
1934 m. ji leidžia bertaini- 
nį žurnalą “Šviesą” ir kas
met duoda nariams dovanai 
knygų. Iki šiol nariai gavo

daugiau kaip 80 knygų. LL1) 
kuopos yra labai veiklios 
pažangiajame lietuvių dar
bininkų judėjime. “Laisvė” 
yra. ilgametis Draugijos or
ganas.

Daug Amerikos lietuvių 
dvasinei ir socialinei orien
tacijai padeda jų lankyma
sis T. Lietuvoje ir svečių iš 
Lietuvos lankymasis pas 
mus. Jie mus suartina su 
Lietuva ir jos gyvenimu; 
mes geriau pažįstame jos 
padėtį ir jos žmones. “Lais
vė” turi nemažą skaitytojų 
būrį Tarybų Lietuvoje.

Rodos, dar taip neseniai 
“Laisvė” varė pirmąsias 
žurnalizmo vagas, o šian
dien švenčia 60-metinį jubi
liejų! Nejučiomis prabėgo 
toks pulkas metų. Šios iškil
mingos dienos proga linkiu 
“Laisvei” daug gražių me
tų ir tikiu, kad ji dar il
gai bus Amerikos lietuvių 
darbininkų klasinės apšvie- 
tos švyturiu!

J. Petruškevičius

Iš atsiminimu apie “Laisvę”
Dar 1920 metais, būda- Itančiams lietuvių išeivių 

parodė jų nelaimės ir iš
naudojimo priežastį. Davė 
iiems žodišką patarimą ir 
švietė jų protą...

Gyvuok, liaudies švietė
jau, ilgus metus. Nešk, kaip 
ir nešei, šviesos žibintą 
tamsioje reakcinėje jūroje 
ir. lankydama lietuvius dar
bininkus, rodvk jiems tiesos 
kelia ir skelbk mūsų bro
liu laimėjimus gimtoje ša
lyje — Lietuvoje.

A. Byrąs

mas pas Jurgį Milakni (Mi- 
tragalio kaime, Rokiškio 
raj. Lietuvoje) pirmą kartą 

pažangioji | gavau susipažinti su “Lais- 
1 y t/-u D Tu o It-o KiTTr/t

džiunglėse, kur buvo veda- Liet Soc. Sąjungoje jau buvo 
mas kelias Marinka-Santos. 6,720 nariu, jų tarpe 802 mo-
Dirbome apie 150 lietuvių.
Vienas iš musu. A. Kuku- 200 kuonu, o turto Sąjunga 
čionis ( jau mires) gaudą- turėjo, įskaitant 
vo “Laisve.” jam atsiusda-r-’-1--—■ p 
vo jo brolis, gyvenas Šiau-Tai nemenka visuomeninė 
rėš Amerikoje. Skaitydavo- jėga ir didoka pinigų suma!

tervs. Tuomet veikė apie

ir namo 
pirkimo fondą, — $25,000.

me dideliu noru, nes Lietu
voje tuo laiku pažangios 
spaudos sunku buvo gauti, 
ypatingai kaimuose.

Sugrįžus i S. Paulą, ret
karčiais tekdavo paskaityti 
“Laisve.” Vėliau kelerius 
metus iš eilės gaudavau 
“Laisve” iš J. Smalensko 
fondo. 1969 metais “Laisvė” 
nepasibelsdavo i mano buto 
duris, aš jos laukdavau.

Dėka gerbiamo draugo J. 
Mankausko ir “Laisvės” ko- 
lektvvo. nuo 1970 m sau
sio mėn. vėl skaitau “Lais
ve.” esu labai Jums dėkin
gas.

Sulaukės “Laisvės.” pir
miausia perskaitau “Kris
lus.” paskui visa nerskaitau 
ir nerdundu kitiems pa
skaitvti. Kas “Laisve” per
skaitė viena svki. tas ir 
daugiau pageidauja ją skai
tyti. '

linkiu “Laisvei” ir Jais* 
viečiams geriausios sėkmės.

A. Pušinis
Sao Paulo, Brasil

Vaistai prieš slopas
Chicago. — Arge ntinoje 

jau naudojami nauji vais
tai, kurie užmušą slogas 
(šalti) į 24 valandas.

Chicagos universiteto ty
rinėtojai iyfrtiiia, kad tie 
•vaistai gerai Veikįa 
prieš influenza ir kitokias 
blogas.

Šiam sąjūdžiui išauginti 
bei turtui sukuopti daugiau
sia jėgų įdėjo LSS kuo
pos ir ju organas “Kova”. 
Jiems talkininkavo, ir žy
miai padėjo to meto socia
listiniai laikraščiai, 
čiai leidžiami. Tai buvo 
“Laisvė.” “Keleivis.” 
iienos” ir kai kurie kiti. Vė
liau “Keleivis” ir “Naujie
nos” tapo pažangiosios sro
vės priešininkais ir jai ken
kė. 1917 m., uždarius “Ko
va,” kovos arenoje liko tik 
viena “Laisvė” ir vėliau gi
musi “Vilnis.”

Veiklos centrai
Aišku.jog didžiausias vei

kimas buvo didmiesčiuose, 
pramonės centruose, kur 
gausiausiai buvo susisįpe- 
tusi ir lietuviu naujoji at
eivi ja.. Pav., Clevelando LSS 
3-čioji kuopa turėjo apie 
300 narių (ioje ir aš pri
klausiau) : Chicagos 4-oji ir 
Detroito 116-oji kuopos tu
rėjo po 200 narių su vir
šum; Philadelphiios 1-oji ir 
Brooklyno 19-oji kuopos tu
rėjo no 100 nariu su kau
pu. Nemaža buvo ir Bos
tono 60-oji kuopa. Tai bu
vo jėga! Tik vienais 1914 
metais buvo suruošta 280 
prakalbų, 82 paskaitos, 89 
vaidinimai, 30 koncertų, 45 
piknikai, neskaitant suruoš
tų šokiu ir kitokių pramo
gų. Veikiama buvo didelis.
Veike 81 choras.

priva

“Nati

ve." Jurgis tik ka buvo 
grįžęs iš JAV. “Laisvę” 
tuo laiku Lietuvoje prenu
meruoti ir skaityti buvo di
džiausias pras i žengimas 
prie esamą ten tvarką—vy
riausybe. todėl ir Jurgis ge
rai ansidairęs iš kur tai iš
traukė laikraštį ir, žiūrė
damas i akis, tarė: “Gal 
idomaujiesi?” Supratau rei
kalą ir greit sulankstęs jį 
įbrukau i kišene. Tiesa, jis 
mane jau pažinojo, nes 
anksčiau buvo davęs “Lum- 
bio Piešiniu Albumą.” c- •

Grižęs namo, nuėjau į 
daržine ir veik visa laikraš
tį perskaičiau. Patiko. Gaila, 
kad toliau dėl esamu apy- 
st o vų j is. n e b e g a u d a v o 
“Laisvės.” Retkarčiais tik 
gaudavau per Krasauską 
(Rokiškyje) vieną kitą iš- 
karnėlę.

Būnant kariuomenėje ir 
kalėjime neturėjau progos 
su “Laisve” susitikti, o tik 
atvykęs Kanadon ir apsigy
venęs pas drg. J. Č e n o n į 
Montreale vėl nudžiugau 
radęs jos numeri. Gaila,
1930 metų depresija neleido 
ilgai man džiaugtis, nes ne
neturėdamas 
jau anleisti 
trankytis iš 
no nlačiaia
1931 metais rudeni atvvkau 
i Torontą, kur radau daug 
draugu, skaitančiu “Lais
ve,” o ir aš pats pąrsikvie- 
Čian ja i savo butą.

Dar Montreale būdamas 
nradėįau ši bei ta rašinėti. 
Sužinojau, kad rašiniai 
snausdinami — pasiunčiau 
eilėraščiu. Taip ir sua.r- 
tėiau su ja. Atsilankius 
i Torontą drg. Mizarai 
ir drg. Bovinni — ios re
daktoriams — likau ios va- 
iininku ir per pora metu 
išėiau pirmūnių Kanadoje.

Šiandien man džiugu ir 
norisi pasnausti rankas tu 
dLangu, kurie per 60 metu 
nešė sunkią, reakcinėje ša
lyje, švietimo naštą ir tūks-'
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darbo turė- 
Montreala ir 

vietos i vieta 
Kanada. Bet

“Laisvės” redakcijai
“Laisvės” laikraščio jubi

liejaus proga siunčiame re
dakcijos kolektyvui nuošir
džiausius sveikinimus, lin
kėdami visiems kūrybinės, 
sėkmės, jėgų ir ištvermės.

Jūsų veikla, skleidžiant iš
eivijoje pažangos idėjas, 
tiesą apie Tarybų Lietuvos 
gyvenimą, kelia respublikos 
spaudos darbuotojų pasige
rėjimą ir yra šviesus pa
vyzdys, kaip reikia darbuo
tis pažangos labui.

Mieli bičiuliai!
Mes visada su Jumis, puo

selėjant darbininkišk o s i o s 
lietuviu spaudos tradicijas.

Feliksas Bieliauskas
Mykolas Požarskas

Brangus drauge 
redaktoriau!

“Laisvės” 60-mečio proga 
sveikinu Jūsų šaunų kolek
tyvą, atliekantį didelį, sun
kų ir atsakingą darbą. Vi
siems Jums stiprios sveika
tos, ilgų gyvenimo metų, 
tvirtos ištvermės.

Eilę metų su didžiausiu 
malonumu skaitau “Laisvę,” 
per ją plačiai sužinau apie 
pažangiųjų lietuviu Ameri
koje gyvenimą. Ačiū Jums 
už tai. Pasveikinkite Jūsų 
bendražygius mano mielus bi
čiulius Povilą ir Nellę Ven- 
tus, Valten ir BronvteKer- 
štilius, Joną Gasiūną ir ki
tus draugus.

Jonas Jurgaitis 
Vilnius, 1971.IH.26
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6-tas puslapis

Sveikinimai 60-mečio proga
Gerbiami Kolegos, Mieli laisviečiai!

LAISVE Antradienis, Balandžio (April) 27, 1971

Priimkite mano nuoširdų 
pasveikinimą minint bran
gią kiekvienam lietuviui 
“Laisvės” 1 a i k r aš č i o še- 
šiasdeši m t m e č i o sukaktį. 
Garbingas tai amžius, ne-

Vacys Reimeris

Džiaugiamės kartu su Ju
mis, pasitikdami “Laisvės” 
šešiasdešimtmetį, garbingą 
laikraščio jubiliejų. Ši su
kaktis mums labai brangi 
visų pirma todėl, kad “Lais
vė” visada stovėjo pažan
gos kelyje, skiepijo ir skie
pija draugystės, pažangos 
idėjas, kovoja už darbo 
žmonių reikalus.

Mes gėrimės Jūsų ištver
me, neišsenkama valia ir 
meile tėvų žemei. Daug 
metų “Laisvė” nušviečia 
Tarybų Lietuvos gyvenimą, 
džiaugiasi jos laimėjimais, 
populiarina juos lietuvių 
išeivių tarpe, drąsiai ir ryž
tingai kovoja prieš tuos, 
kurie bando mūsų pasieki
mus sumenkinti. Jūsų labai 
reikalingą darbą remia visi 
dori lietuviai.

nusakomai reikšmingas 
darbas, kurį nuveikė juoili- 
atė “Laisvė” lietuvišKosios 
emigracijos ir iš viso lietu
viškos kultūros dirvonuose. 
Didelė garbė nenuilsta
miems laisviečiams—“Lais
vės” redaktoriams, darbuo
tojams ir korespondentams, 
o taip pat skaitytoj ams-rė- 
mėjams, kurie savo pasiau
kojamu darbu, talentu, rū* 
pėsčiu, lėšomis tiek daug 
metų įgalina šviesti šį ryš
kų pažangios minties švy- 

• turį. “Laisvės” šviesa tel
kė ir telkia tuos, kieno ran
komis kuriamos visos gyve
nimo vertybės, kurie kovo
ja už tikrąją darbo žmo
nių laisvę ir demokratiją, 
už taikų visų tautų sugy
venimą, už šviesią pasaulio 
ateitį.

Neįkainuojamas “Laisvės” 
nuopelnas palaikant išeivi
joje lietuvybės ugnį, degan
čią progreso vardan.

Mes Lietuvoje didžiuo
jamės Jūsų kilniąja veikla, 
dirbant nepalankiomis są
lygomis, įveikiant daugelį 
kliūčių ir sunkumų. Juo la
biau Jūsų darbas vertas 
aukštos pagarbos.

Labai patenkinti, kad me
tai iš metų stiprėja ir mū
sų, žurnalistų, tarpusavio 

į santykiai ir kad jie yra 
, abiem pusėm > naudingi.

A. LA URI Nei U KAS

“Laisvės” laikraščio 
Redakcijos kolektyvui

Karštai sveikiname visą 
redakcijos kolektyvą, ben
dradarbius ir rėmėjus su 
laikra š č i o šešiasdešimtme
čiu.

“Laisvės” jubiliejus pa
žangių Amerikos lietuvių ir 
Tarybų Lietuvos šventė. 
Per savo gyvavimo 60-me- 
tį — laikraštis išvarė platų 
barą kovoje už pažangias 
idėjas, telkdamas papras
tus darbo žmones, skurdo ir 
negandų priverstus emi
gruoti iš gimtojo krašto, 
rūpinosi stiprinti vaisingus 
ryšius su Tarybų Lietuvos 
darbo žmonėmis, skleidė tie
są lietuvių išeivijos tarpe 
apie darbo žmonių valdomo 
tėvų krašto dabartį.

Laikraščio pu s 1 a pi u o s e 
nuosekliai demaskuojami 
buržuaziniu naci o n a 1 i s t ų 
prasimanymai ir šmeižtai 
prieš Tarybų Lietuvos dar
bo žmonių pasiekimus viso
se gyvenimo srityse.

“Laisvės” jubiliejaus pro
ga linkime visiems redakci
jos darbuotojams dar ilgus 
metus vaisingai darbuotis 
pažangos, taikos labui. Te
gul toliau skamba laisvas 
darbininkiškas žodis.

“Dainavos” susivienijimo 
žurnalistai, Alytaus 

miesto ir “Nemuno” 
kolūkio visuomenės 

atstovai
R. Mizaros kultūros namai 
1971 metų balandžio 8 d.

vės” pozicij ą, a t r e m i a n t 
Tarybų Lietuvos ir visos 
Tarybų šalies priešų melą 
bei išpuolius.

Kartu su Jumis, brangūs 
bičiuliai, minėdami garbin
gą “Laisvės” sukaktį, linki
me laikraščio redakcijai, jos 
rėmėjams ir visiems ben
dradarbiams daug sveika
tos ir asmeninės laimės, vi
sokeriopos sėkmės Jūsų kil
niame darbe.

Partijos istorijos 
instituto bendradarbiai

Vilnius

IŠ LAIŠKU
, Yla, admini s t r a t o r i u m i 
Konstantinu Kilikevičiumi, 
linotipininku Zigmu Ja- 
inausku. Tai taip pat labai 

lėktuvas nusileido Mask- malonūs ir draugiški Kana
dos lietuvių savaitraščio 
darbininkai. Prie progos 
perduokite visiems Jiems 
nuoširdžiausius sveikinimus 
ir linkėjimus.

Jūsų “Laisvę” aš ir ma
no šeima skaitome su ido-

Vilniaus “Tiesos” redaktorius

Jubiliejaus proga “Tie
sos” redakcijos kolektyvas 
siunčia visą glėbį geriausių 
sveikinimų, linkėdamas vi
sada aukštai iškėlus nešti 
tiesos, taikos ir pažangos 
vėliavą. Mieli draugai, vi
siems geros sveikatos, as
meniškos laimės!

“Tiesos” redakcijos 
kolektyvo įpareigotas

Garbingos sukakties pro
ga siunčiu Jums visiems 
“Laisvės” darbuotojams ir 
bičiuliams kuo geriausius! 
linkėjimus dar ilgai gyvuoti 
ii| dirbti aukštų idealų labui.

Sveikatos, ištvermės, pa
sisekimo.

Jūsų
Vacys Reimeris 

rašytojas, “Gimtojo 
krašto-’ redaktorius

Albertas Laiirinčiuk’as

Nuoširdžiai sveikiname 
visą “Laisvės” štabą, visus 
rėmėjus ir skaitytojus Ju
biliejaus proga. Labai no
rėtume kartu su visais lais- 
viečiais, dideliam draugų ir 
bičiulių būryje atšvęsti šią 
didelę šventę.

Mes visuomet prisimena
me malonius susitikimus 
“Laisvės” salėje, visus pui
kius draugus ir bičiulius. 
Linkime jiems geros svei
katos ir sėkmės. Linkime 
jiems ir toliau darbuotis 
taikos ir pažangos labui, 
dar ilgai išlaikyti seniausią 
pažangų JAV lietuvių laik
raštį. “Laisvę.”

Vytautas ir Maryte 
Zenkevičiai

Vilnius

Berkeley, Calif. — Bomba 
sprogo Bank of America 
pastate. Tai jau 24-a si s 
bombų sprogimas to banko 
skyriuose Kalifornijoje per 
14 mėnesių.

Sveikinimas 
iš Urugvajaus

Mieli Draugai,
Jūs esate nusipelnę didelio 

ir garbingo įvertinimo 
švenčiant savo laikraščio 
“Laisvės” 60-ąsias metines. 
Šios sukakties proga Įleis
kite man palinkėti “Lais
vės” kolektyvui, visiems 
bendradarbiams ir skaityto
jams geriausios sėkmės to
liau ryžtingai darbuotis ir 
pažymėti dar daugelį “Lais
vės” metinių sukakčių, ši
to linkime mes visi Urugva
jaus pažangūs lietuviai.

Aš čia atvykau 1927 metų 
lapkričio mėnesį, o 1928 me
tais pamačiau šį brangų, 
mylimą laikraštį “Laisvę.” 
AŠ jį pamilau, ir man rodos, 
kad neperdėsiu pasakęs, jog 
as buvau čia p i r m utinis 
“Laisvės” platintojas. Tais 
laikais mes atvažiavę į tro- 
pišką kraštą nieko nežino
jome, kas dedasi pasaulyje. 
“Laisvė” mums padėjo šią 
problemą išspręsti. Per ją 
mes pradėjome organizuo
tis ir suprasti, kas mūsų 
draugai ir kas priešai.

Su pagarba,
Jonas Triuskis

Kuo daugiausia parengimu 
Laisves” paramai. ■

Sveikinimas ‘Laisvei” 
jubiliejaus proga

JAV pažangieji lietuviai 
istorijos eigoje visą laiką 
žengė priešakinėse Ameri
kos proletariato gretose. Ir 
šiandien, Jūs, gerbiamieji 
laisviečiai, ne tik tęsiate gar
bingas ir senas tradicijas, 
bet ir vykdote laikraščio 
dvasiai vertus žygdarbius. 
Lotyniškasis žodis “progre
sas” reiškia pažangą, vysty
mąsi to, kas nauja; ju
dėjimą pirmyn. Ir “Laisvė” 
per ištisą šešiasdešimtį me
tų savo veiklos programa 
ir kasdieniniu darbu nuo
sekliai ir atkakliai varė 
plačią visuomeninio progre
syvaus darbo vagą į ateitį. 
Linkiu jubiliejaus p r o ga 
turtinti ir gausinti garbin
gas tradicijas!

Su nuoširdžiausiais lin- 
kėjmais, Jūsų skaitytojas ir 
korespondentas,

levai Mizarienei
Gerbiamoji Ievute

Jau beveik du mėnesiai 
kai
vos aerodrome, o traukinys 
mane “atrideno” į taip pa
siilgtą Vilnių, į gimtąją Lie
tu v ą. Praeityj e pasiliko 
viešnagė Amerikoje, Kana
doje, Anglijoje. Visi įspū
džiai “susiguli” kažin kaip 
palaipsniui ir prisiminimai 
susigrupuoja iš detalių į 
nuoseklią visumą. Šioje vi
sumoje labai gražiai įsirašo 
ir susitikimas su Jumis, ke
lionės New Yorko greitke
liais, apsilankymas “Lais
vės” redakcijoje.

Taigi šį laiškelį mane pa
skatino parašyti (tą jau se
niai reikėjo padaryti) šios 
dienos “Tiesoje” atspausdin
tas istorijos mokslų kandi
datės- Leokadijos Petkevičie
nės straipsnis “Kovingi pus
lapiai,” skirti “Laisvės” 
šešiasdešimtmečiui. Aš pri
sidedu prie autorės minčių 
ir sveikinu Jus visus šios 
garbingos sukakties proga.

mumu. Ypač pasisekę pe
riodiniai straipsneliai “Kris
lai,” įvairenybės. Naudin
gi perspausdinti reportažai 
su Bronium Raguočiu, prof. 
A. Marcinkevičiumi, V. Bo- 
vino straipsnis “Jis buvo 
didesnis už didelius.”

Pirmąją siuntą mano už
siprenumeruotos “Laisvės” 
Amerikoj?, keturis laikraš
čius iš karto, Lietuvoje, ga
vau š, m. kovo 31 d., o ba
landžio 2 d. dar gavau 6 ir 
7 numerius, tad dar kar
tą Jums ačiū.

Kadangi jau ne už kalnų 
pati gražiausia ir nuosta
biausia pavasario bei visos 
dirbančiosios žmonijos šven-

Norėdamas visus aplenkti 
siunčiu šį straipsnį “ex
press” paštu. Džiaukitės 
ir Jūs juo, kaip džiaugiasi 
daugumas mūsų pabuvoję 
Amerikos lietuvių “Laisvė
je” ir susipažinę su Jūsų

į tė — Gegužės Pirmoji, su 
J kvepiančiomis ievomis iv

Alfredas Kazlauskas

“Laisvės” redakcijai
Gerbiamieji “Laisvės” re

dakcijos nariai ir bendra
darbiai! Kuo nuoširdžiau
siai sveikiname Jus su di
džiai prasminga švente — 
“Laisvės” jubiliejumi.

Jau šešiasdešimt metų 
“Laisvė” nenuilstamai ko
voja už socialinės pažangos 
demokratijos ir socializmo 
idealus, kartu su visa pa
žangiąja JAV darbininkų 
spauda tvirtai stovi darbo 
žmonių interesų sargyboje.

Mums, Lietuvos revoliuci
nio judėjimo ir LKP istori
kams, šios garbingos sukak
ties proga ypatingai malonu 
pažymėti, kad “Laisvės” ko
vos kelias, nuviestas marks
izmo-leninizmo ir proletari
nio internacionalizmo idėjų 
šviesos, ryškiai simbolizuo
ja geriausias JAV pažan
giųjų lietuvių judėjimo ir jų 
Spaudos kovines tradicijas. 
Mes dažnai sklaidome ne 
tik naujausius, bet ir laiko 
tėkmės jau nuge Is vintus 
“Laisvės” numerius, kurių 
beveik pilnus daugelio me
tų komplektus kruopščiai 
saugo Partijos istorijos in
stituto mokslinė biblioteka. 
“Laisvęs” laikraščio pusla
piai mums visada buvo ir 
yra tarsi gyvas metraštis, 
neišsenkamas žinių šaltinis 
apie pažangiųjų JAV lietu
vių gyvenimą ir siekius, 
apie visos pažangiosios lie
tuvių išeivijos ryšius su gim
tuoju kraštu, su Lietuvos 
darbo žmonių kova už švie
sesnį rytojų, laimingą, socia
listinį gyvenimą.

Būdama nuoširdi Tarybų 
Lietuvos bičiulė, “Laisvė” 
visuomet stengiasi duoti 
principingą atkirtį tiems lie
tuvių išeivijos “veiksniams,” 
kurie vis dar skleidžia ne
apykantą naujam, socialis
tiniam gyvenimui Lietuvoje. 
Už tai “Laisvė” ne kartą yra 
patynisi piktus reakcionie
rių išpuolius prieš ją.

Mes didžiai vertiname 
tvirtą ir principingą “Lais-

T971.IV.6 
BRANGŪS DRAUGAI!

Nuoširdžiai sveikiname 
Jus, sulaukus garb ingo 
“Laisvės” šešiasdešimtme
čio. Su ypatingu dėmesiu 
ir dėkingumu visada mini
me pasiaukojusį “Laisvės” 
kolektyvą, kuris per tuos 
metus atkakliai ir nuosek
liai skleidė lietuvių išeivijos 
tarpe materialistinę pasau
lėžiūrą, skiepijo proletarinį 
internacionalizmą kovoj už 
darbininkų klasės vienybę 
ir susitelkimą, prieš juodos 
reakcijos užmačias. Linki
me “Laisvei” ir toliau būti 
tikra pažangios darbinin
kiškos minties tribūna, sėk
mingai varyti gilią kovos 
už demokratiją ir socializ
mą vagą.

“Valstiečių laikraščio 
redakcijos žurnalistų

vardu:
Zinaida Baleišienė 
Jurgis Karosas 
Juozas Oguzas 
Leonas Grubinskas 
Vidmantas Urbonas 
Henrikas Stasiūnas

Gerbiamą Redakcijos 
Kolektyvą

ir skaitytojus nuoširdžiai 
sveikinu “Laisvės” jubilie
jaus proga. -

Nuoširdžiai
Marija Macijauskiene 

1971.IV.3 :

darbu bei entuziazmu. Aš 
gi pas Jus buvau net du 
kartus!

Noriu Jums dar pridurti, 
kad svečiuodamasis Kana
doje pas mano puikiuosius 
bičiulius Margaretą ir Povi
lą Dangčius, kurie mane 
nuostabiai priėmė, lankiau
si ir “Liaudies balso” redak
cijoje. Susipažinau su vy-. 
riausiu redaktoriumi Jonu

pražystančiomis alyvo mis, 
todėl leiskite pasiųsti su šio
mis eilutėmis pačius širdin
giausius sveikinimus bei lin
kėjimus amžinos energijos, 
sveikatos, laimės ir džiaugs
mo visiems Jums. Te
gul per šią šventę atsi
radusi šypsena Jūsų visų lū
pose neišnyksta per visus 
metus. Tad dar kartą su 
žydinčiu Gegužiu.

Laimužė lai Jus lydi vi
sur ir visada...!

Su aukšta pagara,
Inž. Remigijus Jusionis 

Vilnius, 1971 m. bal. 6 d.

Istorija primena draugus
Labai žaviai E. Tautkaitė,} 

B. Pranskus, A. Jąsutis, A. 
Guzevičius pavaizduotų sa
vo literatūrinius žingsnius, 
nuaidėjusius “Laisvėje” ir 
“Vilnyje.” Pasveikintų jubi
liejumi. Deja. Žėri jų kny- 
gos-saulutės. O autorių jau 
nėra gyvųjų tarpe. Jie pri
mintų: savo kūriniuose, 
įžiebtuose darbininkiškame 
Lietuvos pogrindyje, reiškė 
proletarų polėkius, bėrė 
spindulius, skelbė saulėtekį. 
Bet ponai, kurie Nemuno 
kraštui audė ne šilką, audė

Alpus Liepsnoms
grandines, — neleido kovin

“Laisves” laikraščio 
redakcijos kolektyvui, 
visiems laikraščio 
skaityto j aim,s!

Garbingo jubiliejaus pro
ga siunčiu 'nuoširdžius svei
kinimus ir geriausius linkė
jimus redakcijos kolekty
vui ir skaitytojams. Geriau
sios sėkmės Jūsų kilniame 
ir garbingame darbe!

“Laisves” laikraščio 
bendradarbis

nuo 1958 metu
J. Slėnys 

Panevėžys, 1971.1 V.6

giems literatams spausdin
tis. O tų žiburėlių įžiebe jus 
įmetė už grotų. Tačiau jų 
raštai, slaptai atkeliavę, 
švystelėdavo “Laisvėje.”

Štai 1939 m. Guzevičius, 
neseniai- ištrūkęs iš narvo, 
apybraižoje pasmerkė tau
tininkų n iro 1 a i d ž i a v i mą 
Klaipėdos grobikams. 1929- 
1939 m. pažangiečių orga
nas spausdino eiles, apsaky
mus, apybraižas ir Kauno, 
Šiaulių bei Raseinių politka
linių. R. Mizara, A. Bimba, 
pamatę, kad šie kūriniai, su

išleistoji Barbiuso “Ugnis,” 
Pakrovskio istorija, Hekelio 
“Pasaulio stebuklai” ir kit. 
šių eilučių autoriui bei ki
tiems padėjo įžiebti ryškės- ’ 
nę marksizmo ugnį. Tada 
■paprašiau pas Kaškaitį 
Markso, Lenino tos leidyk
los išleistus veikalus. Jei 
siuntė juos, Lietuvos pasie
nyje konfiskavo.

Nemažai rankraščių pa
kelyje “Laisvėn” žuvo “nu- 
globoti” tautininkų. Būda
mas komjaunuoliu, 1932 m. 
pabaigoje Amerikon siun
čiau kritikos darbus: “S. 
Jesenino kūryba,” “Trečio 
Fronto” 5 numer. čia la
bai entuziastingai vertinau 
S. Nėries, Cvirkos, Venclo
vos kūrybą. Apie šį nume
rį rašiau ir 1931 m. Nelei
do cenzūra palydėt ligi skai
tytojo. Nors rašinys ma
žiau brandus. Nes dar ne
buvau skaitęs pogrindžio 
leidinių. O pastarąjį daly
ką parašiau perskaitęs Le
nino raštus, Kapsuko kny
geles ir kit. Siūčiau ir po- 
emėlę “Komjaunuolių suei-5 
ga.” Vėliau Kaškaitis tvir
tino: šie rankraščiai ligi jo 
neatkeliavo. 1934-1936 m. 
negalėjau iš kalėjimo pa
siųsti pažangiajam laikraš
čiui savo kūrinių. Tik 1937- 
1939 metais mano keli rank
raščiai - kaliniai “išbėgo” iš 
už grotų — švystelėjo “Lais
vėje” ir “šivesoje.”

Nebūčiau pasirodęs kny
goje “Po raudonąja vėliava” 
su savo literatūrinėmis sva
jonėmis, jei Mizara, S. J. Jo- 
kubka nuo savo komplektų 
nebūtų nurašę tų eilių. Nes 
fašizmo metais visi mano 
rankraščiai pakliuvo “po 
velėna”. Deja, knygon nega
ilėjau įdėti “Čigonės”, “Mo
tina kapuos” (atspausdin
tus be parašo). “Susitiki
mas su sese”. (Šitame eilė-

io j imišku antspaudu, — sku
biai juos atspausdindavo. 
Tie bendradarbiai su kaupu 
pateisino pažangios spau
dos nuoširdumą.

Štai Guzevičius — aukštas 
prozos ąžuolas. Pranskus— 
literatūros profesorius. 
Apie Jasutį J. Bulota sukū
rė mokslinį darbą. Bet ne
galima buvo adresuoti “Lais
vei” rankraščių. Štai šių 
eilučių autorius jai savo kū
rinius 1930-1933 m. siuntė 
Kaškaičiui. O 1930 m., kai 
Zarasų sekliai ir laiškus 
ėmė tikrinti, kurį laiką, pa
gal Kaškaičio patarimą, ei
les, apsakymus siųsdavau J. 
Bindokienei. (Tur būt, iš
galvota pavardė.) Savo kū
rinius atspausdintus išvys
davau tiktai iškarpose.

Fašistai “Laisvės” nume
rius palaidodavo Kybartų 
muitinėje. Na ir knygas. 
Džiaugiuos: 1933 metais šis 
laikraštis panaudojo mano 
“Darbas bedarbės metu.” 
Čia šiltai sužėrėję žodžiai 
apie “Trečip Fronto” kovin- 
gesnius autorius, apie Venc
lovą, daugeliu momentų su
tampa su nūdienos lietuvių
literatūrinių moksl i n i n k ų 
apibendrinimu šia tema. 
Tai Indija J. Bielinienės, V. 
Galinio, V. Kubiliaus entu
ziastingi pasisakymai apie 
1931>-1935 m. Cvirkos, S. 
Nėries, Venclovos, Korsako 
kūrybą. “Laisvė,” 1927-1940 
m. spausdindama pogrindžio 
rašytojus, ne tik kovojo su 
fašizmu, bet ji patarnavo ir 
ateičiai. Nūn šią medžiagą 
Vilniaus mokslininkai pa
naudoja sovo knygoms.

Lietuvos spaudoje daug 
kartų su pagarba priim

raštyje priminiau pokalbį su 
Agota Kukankaite 1939 nuf 
Pravieniškių kalėjime. 1945. 
II. 4 ją baltieji nužudė), 
“Kalinio meilė” ir kit. Šiuos 
eilėraščius dėl savo bėdų 
Kaškaitis 1939 metais nega
lėjo perduoti į “Laisvę”.

Minimus kūrinius, atspaus
dintus “Laisvėje” ir neat- 
spausd i n t u s, pažangiečiai 
surado tik po to, kai knyga 
“Po raudona vėliava” jau 
švystelėjo. Taip iš “Laisvės” 
atkarpėlių gimė ir Jasučio 
knyga. J.Kaškaitis tvirtino: 
Mizara, Bimba ir “Krisluo
se” apie mane, jauną auto
rių, rašė. O iš V. Tauro 1933

C f

m. prieš pat savo areštą ga
vau nuoširdų atsiliepimą dėl 
savo literatūrinių žiburėlių. 
Ir už A. Guzevičių, ir už E. 
Tautkaitę, ir už prof. Pran- 
skų dėkoju “Laisvei”, pa
žangiečiams, išsaugojusiems 
meninę ugnį, įžiebtą ant a 
Nemuno krantų. “Laisvės” 
kibirkštis neužgesinama!

A. Liepsnoms 
1971 m. III. 25, 
Kaunas

Visiems nenuilstantiems
“Laisves” darbuotojams

Karštai sveikinu, nušvi-

rašyti ant popieriaus su ka- niau: Literatūros draugijos 1971.III.25

tus 60-ajam mūsų visų ger
biamos “Laisvės” pavasa
riui !

“Laisvės” šventė — tai 
reikšminga tiek Amerikos 
lietuvių, tiek Lietuvos kul
tūros šventė. Dėkoja m e 
Jums už ryžtą, principingu
mą, už meilę naujajai Lie
tuvai, kuri brangi mums vi
siems.

Linkiu ilgų ir darbščių 
metų ir daug šviesių pava
sariu !

A. Medonis f
“Mintis”-“Gintaras” *
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k Sveikinimai 60-mečio proga
Lietuvos rašytojų

• sveikinimas
Tarybų Lietuvos rašyto

jai nuoširdžiai sveikina pa
žangaus JAV lietuvių laik-

• raščio “Laisvės” darbuoto
jus su garbingu 60 metų ju
biliejumi. Mums džiugu, kad 
“Laisvė,” nuėjus sunkų, bet 
garbingą kelią, ir šiandien 
vienija pažangiąsias mūsų 
tautos jėgas, stiprina 
ryšius su Tarybų šalimi, 
su gimtąja Lietuvos že
me, su jos liaudimi. 
Savo kilniu darbu “Laisvė” 
nusipelno visokeriopos mū
sų meilės ir dėkingumo.

Nuoširdžiai linkime “Lais
vės” Redakcijai ir jos ben
dradarbiams tvirtos sveika
tos didelės kūrybinės sėk
mės, sprendžiant- kultūrinės 
ir politinės statybos uždavi
nius, plečiant ir stiprinant 
mūsų literatūrinius ryšius.

Lietuvos TSR
• Rašytojų Sąjungos
t Valdyba

skaitytojus, linkime ir to
liau ištvermingai stovėti sa
vajame kovos poste ir ginti 
tuos idealus, kuriuos nusa
ko jūsų laikraščio vardas.

“Kauno Tiesos” 
Redakcija

Redaktorius, bendradar
bius ir skaitytojus nuošir
džiai sveikiname su “Lais
vės” š e š i a s d ešimtmečiu, 
karštai linkime visokerio
pos sėkmės jūsų kilniame 
šviesos ir pažangos skleidi
mo darbe. Jusms visiems 
stiprios sveikatos ir laimės.

“Vagos” leidyklos vardu, 
Jūsų

Jonas čekys
Vilnius

Sveikiname “Laisvę” ir| 
visus laisviečius 60-ųjų me
tinių jubiliejaus proga. Lin
kime visiems “Laisvės” ve-! 
teranams ir bendradar
biams daug laimės, geros 
sveikatos. Linkime'dar ilgai 
ilgai darbuotis lietuvių iš
eivijos ir mūsų brangiosios 
tėvynės labui.

Žurnalo “Mūsų
Gamta” Kolegija:

Budrys, Geležausk’as 
Butkevičius, Geda 
Paulis, Antanaitis 
Bergas, Gudelis 
Jankavičius, Litvinas 
Logminas 
Mereškevičius 
Stasinas, Verbyla

Brangus Draugai,
Nuoširdžiai sveikiname 

garbingo “Laisvės” šešias
dešimtmečio proga, linkime 
sveikatos ir ištvermės sun
kiame, bet tokiame reikalin
game darbe.

“Švyturio” Redakcijos
Kolektyvas
Vyr. Redaktoriaus 
pavaduotojas

A. Garonas
Vilnius

Karštai sveikiname “Lai
svę” su šešiasdešimtmečiu. 
Linkime nuolatinės jaunys
tės. O jos darbuotojams en
tuziazmo, ryžto ir geros 
sveikatos.

“šluotos” kolektyvas
Vilnius

Leiskite pareikšti viešą 
mano padėką ir gerbiamam 
Jonui Smalenskui, iš Miami, 
Fla., kurio geros širdies dė
ka “Laisvė” mane lanko jau 
virš 16 metų!

Su pagarba,
K. Tauskas 

Zarasai

Visiems laisviečiams
Nuoširdžiai sveikiname vi- 

• *sus “Laisvės” bendradar
bius, rėmėjus ir skaitytojus 
šlovingo “Laisvės” šešias
dešimtmečio proga. Mes ža
vimės jūsų ištverme, idėjine 
jėga, ištikimybe pažangos, 
demokratijos, internacion- 
lizmo bei taikos idėjoms. 
“Ląisvės” vardas yra popu
liarus ir mylimas ne tik 
Jungtinėse Amerikos Vals
tijose, bet ir Lietuvoje, kur 
jūsų laikraštis yra laukia
mas ir mielas svečias.

Tvirtai spaudžiame jums 
ranką, karštai apkabiname 
jus ir siunčiame nuošir
džiausius sveikinimus, lin
kėdami daug sveikatos ir 
sėkmės jūsų labai sunkia
me ir kilniame darbe.

Žurnalo “Komunistas” 
Redakcijos vardu, 
Vyriausias Redaktorius 

t 4 Henrikas Zimanas

Brangus Draugai!
Iš visos širdies sveikinu' 

visą “Laisves” personalą 60- 
mečio Jubiliejaus proga!

Linkiu visiems geriausios 
sveikatos ir ilgų ilgų me
tų, tvirtų jėgų Jūsų dar
be ir ypatingai laimės Jūsų 
asmeniškame gyvenime.

P. Smuikaitienč
“Laisvės” skaitytoja

Gerbiamas redaktoriau!
Siunčiu Jums ir visiems 

“Laisvės” laikraščio ben
dradarbiams bei rėmėjams 
nuoširdžius sveik i n i m u s 
garbingo ir reikšmingo ju
biliejaus proga.

Savuoju laikraščiu di
džiuojasi pažangi Amerikos 
lietuvių išeivija, juo džiau
giamės ir mes — gintaro 
žemės sūnūs ir dukros.

“Laisvė,” tarytum šauk
lys, apjungė pažangiąsias 
lietuvių išeivių jėgas jų 
kovoje už pažangą, sulydė 
ir nutiesė tiltus į gimtąją 
žemę, apie kurios darbo 
žmonių kančias ir kovą, jų 
pergales ir naujo gyvenimo 
džiaugsmą pasakojo ir pa
sakoja savo skaitytojams— 
mieliems tautiečiams — tu
riningi laikraščio puslapiai.

Per 60 metų, įkvėpdama 
daugelio žmonių širdims 
ir protams kilnias idėjas, 
“Laisvė” nusipelnė didžiu
lės pagarbos, kurią laikraš
čio redakcijos kolektyvui, 
jo rėmėjams reiškia visa 
Tarybų Lietuvos liaudis.

Šios didžios šventės pro
ga linkiu Jums gerb. re
daktoriau, ir visiems laik
raščio bendradarbiams ge
ros sveikatos, kūrybingų 
metų vaisingai darbuotis 
pažangos labui.i

R. Petrauskas
Lietuvos draugystes 
ir kultūrinių ryšių 
su užsienio šalimis 
draugijos pirmininkas

Brangūs Laisviečiai!
Sveikinu Jus ryšium su 

Jubiliejine 60 metų sukak
timi laikraščio “Laisvės” iš
leidimu. Tegul žydi, kaip 
šiame atviruke rožė, ir pro
gresuoja “Laisvė.” Tvirtos 
sveikatos ir naujų laimėji
mų Jūsų kolektyvui.

Vytas Grupkaitis 
Inta. TSRS

Brangūs Draugai,
Daugelis senosios ir jau

nosios kartos kauniečių ge
rai žino ir nuolat skaito pa
žangiųjų Amerikos lietuvių 
laikrašti “Laisvę,” gimusį 
prieš 60 metų Bostone. Mes, 
“Kauno Tiesos” redakcijos 
darbuotojai, reiškiame gilų 
susižavėjimą jūsų entuziaz
mu ir energija, skleidžiant 
pažangias idėjas lietuvių iš
eivių tarpe. Kauniečiai žur
nalistai didžiai vertina jūsų 
pastangas ir pasiaukojimą, 
savo laikraščio puslapiuose 
te i si nga i nušviečiant Lietu
vos dabartį, kovojant prieš 
visokių lietuvių tautos at-

Svenkinimas iš Zarasų
Sveikinu “Laisvės” kolek

tyvo visus darbuotojus gar
bingo jubiliejaus—šešiasde
šimtmečio proga su nuošir
džiausiais linkėjimais iš pa
vasarėjančio gimtojo kraš
to per tolimą, rūstų ir aud
ringą Atlanto vandenyną.

Visa tai, ką jūs, gerbia
mieji draugai, esate nuvei
kę per 60 metų pažangos, 
tiesos, taikos, š v i e t i m o ir 
tautų draugystės labui, yra 
tikras žygdarbis! Mes len
kiame galvas prieš jūsų ne
savanaudišką pasiaukojimą 
kitų gerovei, savęs išsiža
dėjimą, pareigos ir atsa
komybės jausmą, sunkų ir 
įtemptą darbą.

Tegu “Laisvė,” žengdama 
į savo septintą dešimtmetį, 
dar ilgai lanko mus ir džiu
gina mūsų širdis. O visam 
“Laisvės” kolektyvui—daug 
tikrosios laimės, neblėstan
čios jaunystės, energijos ir 
ištvermės sunkiame, bet la-

plaišų mėginimus juodinti 
ir šmeižti Tarybų Lietuvos 
pasiekimus.

■* Sveikindami garbingo j u- ha i reikalingame ir naudin- 
▼ biliejaus proga “Laisvės” game darbe ir asmeniniame 

bendradarbius, rėmėjus ir I gyvenime.

ILGIAUSIŲ METŲ
“Laisvės” šešiasdešimties 

metų sukaktį minint tenka 
prisiminti tuos laikus kai 
mes gyvendami Argentino
je grūmėmės už būvį, “Lais
vė” >mums buvo lyg šviesus 
saulės spindulys, kuris mus 
šildė, mokė organizacinės 
veiklos, ištvermės ir ryžto 
mūsų kasdieniniame gyve
nime. Taip pat mums tei
kė didžiulę ir materialinę 
paramą.

Neįkainuojamą indėlį Ar
gentinos lietuviams įnešė 
“Laisvės” redaktorius Ro
jus Mizara, kuris 1927-1928 
metais, būdamas Buenos 
Airese, redagavo mūsų laik
raštį “Rytojus,” ruošė bei 
ugdė spaudos ir organiza
cijų darbuotojus.

Mes, gyvenusieji Argen
tinoje, gerai prisimename ir 
esame labai dėkingi laisvie
čiams už visokeriopą para
mą: lėšas, knygas, patari
mus, kurie buvo nuolat tei
kiami, ypač sunkiausiais 
mums atvejais.

60-mečio proga karštai 
sveikiname “Laisvės” ko
lektyvą, visus jos bendra
darbius ir rėmėjus ir linki
me, kad ji dar daug daug 
metų gyvuotų ir tęstų kovą 
už taiką ir progresą lietu
vių išeivijos tarpe.

Buvę emigrantai:
A. ir D. Jakuboniai 
K. ir J. Staškauskai 
J. ir P. Žilinskai 
A. Tamošiūnas
J. Povilionis 
V. Bendoraitienė
K. Zuora
S. ir A. Skorupskiai
J. Mažutis
J. Diržys
P. Paraščiakas 

Kaunas, 1971 m. kovas

“LAISVEI”
Brangieji “Laisvės” re

daktoriai, korespondentai, 
rėmė j ai, skaitytoj ai!

Jaučiu garbę ir pareigą 
rašyti Jums reikšminga pro
ga — Jūsų laikraščio še
šiasdešimt m e č i o sukaktu
vėms.

Viešint Jungtinėse Ame
rikos Valstijose man teko 
daug sykių susitikti ir iš
sikalbėti su * Jumis, susipa
žinti su Jūsų laikraščio re
dakcijos ir spaustuvės žmo
nėmis bei jų kasdieniniu 
darbu.

Mačiau ir įsitikinau, ko
kio tikro pasišventimo rei
kalauja iš Jūsų redaktorių, 
ypač visų pirma iš Antano 
Bimbos, ir taip pat Jono 
Gasiūno, Ievos Mizarįenės, 
tas sunkus, atsakingas dar
bas ruošiant ir leidžiant 
laikraštį. Mačiau ir paty
riau, koks kruopštus ir var
ginantis yra “Laisvės” ad
ministratorės Lilijos Kava
liauskaitės triūsas. Mačiau, 
kiek jėgų ir pasiaukojimo 
Jūsų laikraščiui atiduoda 
spaustuvė s darbininkai 
Steponas Večkys, Petras 
Šolomskas, Juozas Dainius, 
Anelė Ventienė, Jonas La
zauskas, Bill Malin.

Dalyvaudamas Jūsų kon
certuose, susibū rimuose, 
pobūviuose mačiau, su ko
kiu tauriu nesavanaudišku
mu Jūs remiate sąvąjį laik
raštį iš ilgais sunkaus dar
bo metais sutaupyto dole
rio. Mačiau, kaip Jūs mo
kate “Laisvę” skaityti, ir 
patyriau, kaip brangus yra 
Jums šis laikraštis, išpuose
lėtas Jūsų, išlaikytas Jūsų 
jau šešiasdešimt metų.

Tai vis šviesiausi viešna
gės Jūsų šalyje ir Jūsų tar
pe įspūdžiai ir prisimini
mai.

Leiskite, mielieji laisvie
čiai, pasveikinti Jus su Jū
sų laikraščio garbinga su
kaktimi. Palinkėti kiekvie
nam iš Jūsų žmogiškos lai
mės, neišblėstančio pasiau
kojimo pažangos idealams 
ir pašaukimui, kuriems taip 
ištikimai ir tauriai tarnau
ja Jūsų “Laisvė” ir Jūs — 
jos žmonės.

Br. Raguotis 
Vilnius

Didžiai Gerbiamas 
“Laisvės” Redaktoriau!

Siunčiu visą glėbį nuošir
džiausių sveikinimų Jums, 
didžiai gerbiamas redakto
riau , visam darbščia j am 
“Laisvės” kolektyvui ir pla
čiajam rėmėjų bei skaityto
jų ratui! Visi jūs nešate pa
žangių idėjų estafetę jau 
daugiau kaip pusę šimtme
čio—60 metų. Jūsų pastan
gų dėka “Laisvė,” išeidama 
reguliariai, išvarė plačią va
gą kultūriniame Amerikos 
lietuvių gyvenime, padėjo 
jiems sėkmingai kovoti 
prieš visokio plauko tamsy
bininkus, ugdyti socialistinę 
sąmonę mūsų išeivijoje.

Nors šiandieninėje Ame
rikoje išsikerojo ne tik at
mosferinis, bet, svarbiausia, 
ir idėjinis neregėto masto 
užteršimas, įžūliausio melo 
naudojimas propagandi
niam" individo apkurtinimui, 
tačiau iš- “Laisvės” pusla
pių dvelkia kažkokia ypa
tinga idėjinė šiluma, išplau
kianti, be abejo, iš viso jūsų 
pasiaukojančio darbo, iš jū
sų pasiskyrimo besąlygiškai 
tarnauti laikraščiui. Nors 
atskiri darbuotojai, pavyz
džiui, kai kurie rinkėjai, pa- 

T i k d a v o laikraštį, bet pa

grindinis branduolys ištiki
mai nešė ir tebeneša laik
raščio vėliavą, didvyriškai 
nugali visus sunkumus.

Ir tai, kad komercinės 
spaudos jūroje be pertrau
kos išeina “Laisvė,” su įdo
miai, taikliai rašomais “kris
lais,” su “Kas ką rašo?,” 
su politi n ė m i s apžvalgo
mis, su rimtais ideologiniais 
straipsniais, inf o r m a c i j a 
apie dabartinę Lietuvą, su 
spalvinga vietos gyvenimo 
kronika, yra nuostabus pa
siekimas. Visa tai miela 
skaityti ir mums, Lietuvoje, 
visa tai žavi ir mus, kelia 
mūsų didžią pagarbą tau
riam, pasišventusiam jūsų 
triūsui.

Nueitas 60-mečio kelias 
teįkvepia jus visus toles
niam pasiaukojamam dar
bui, pažangių idėjų estafe
tės nešimui į naujus de- 
dešimtmečius.

Su nuoširdžiausiais 
; linkėjimais

J. Šimonis

Gerbiamas Redaktoriau,
“Laisvės” jubiliejaus pro

ga dar kartą sveildnu re
dakcijos kolektyvą, linkė
damas kuo ilgiausių kūry
binių metų. Noriu kartu pa
sidžiaugti išleistu jubilieji
niu albumu, kurį mačiau 
“Gimtojo krašto” redakci
joje. Tai menumentali isto
rinė apžvalga, dailiai ilius
truota nuotraukomis, pa
pildo tą istoriją. Žinoma, 
albumas liks ilgiems am
žiams, kaip unikali reteny
bė.^Man labai malonu, kad 
ir mano pavardė atžymėta, 
kaip “Laisvės” bendradar
bio, gyvenančio tėvynėje.

Šia proga leiskite pasvei
kinti ir su artėjančia darbo 
žmonių tarptautine šven
te — Gegužės Pirmąja. 
Taip pat Jus, gerbiamas 
Redaktoriau, sveikina ir žy
musis berniukų choras 
“Ąžuoliukas” su vadovais 
H. Perelšteinu ir V. Ba- 
benskiene.

Br. Jauniškis
LTSR Respublikiniu 
mokytojų namų direktorius

Lietuvos drauugai 
sveikina “Laisvę”

Brangūs Draugai! Laik
raščio “Vakarinės naujie
nos” redakcijos kolektyvas 
širdingai sveikina “Laisvės” 
darbuotojus ir skaitytojus 
su garbingu šešiasdešimt
mečio jubiliejumi!

Išeivijos kultūrinio gyve
nimo data yra ne vien tik 
Jūsų, brangūs užsienio lie
tuviai, šventė. Ją pažymi ir 
Vilniaus darbo žmonės. 
“Laisvės” jubiliejus yra 
reikšmingas įvykis pažan
giosios spaudos gyvenime. 
Jis primena didvyrišką ko
vą, kurią sunkiomis sąlygo
mis vykdo pažangiau šieji 
amerikiečiai.

Per šiuos ilgus metus 
“Laisvė” yra nuėjusi didelį, 
garbingą kelią, kuriuo tei
sėtai reikia didžiuotis. Lin
kime jums, mieli laisviečiai 
leidėjai, skaitytojai ir rė
mėjai — dar ilgus metus 
dirbti savo kilnų darbą 
ir aukštai iškėlus laikyti 
“Laisvės” vardą.

Tegu Jūsų laikraštis, pa
vadintas gražiu ir prasmin
gu “Laisvės” vardu, gyvuo
ja ir klesti ilgus dešimtme
čius!

Laikraščio “Vakarines 
naujienos” kolektyvo 
vardu, redaktorius

Česlovas Zigarskis
Vilnius

* Mieli laisviečiai!
(Specialiai LLD 45 kuopai)

Gerai žinodamas Jūsų di
delį atsidavimą savo gimtai 
žemei — Tarybų Lietuvai, 
noriu keliais žodžiais pri
siminti Jus ir pasakyti Kas 
gero čia pas mus Lietuvoje.

Atėjo šiltas pavasaris, 
tuoj visur pasibers tūkstan
čiai žibučių, purienų, ievų, 
tulpių, alyvų, jezminų žie
dai. Sugrįžę paukščiai pra
dės savo devynbalses gies
mes. Galingi artojai išju
dins tūkstančius hektarų 
derlingos žemės, visur su
banguos darbo rankų jūra, 
o jaunimas galingais bal
sais sveikins Gegužį.

Šiuo metu pas mus labai 
rimtos dienos, visa liaudis 
aptaria-svarsto Komunistų 
raitijos 24 suvaž i a v i m o 
nutarimus, kurie mūsų 
kraštą pakels dar į dides
nes aukštumas. Balandžio 
mėnuo, tai švaros, tvarkos 
ir dideliems darbams pasi
ruošimo mėnuo. Po jo at
eis Gegužės P i r m o s i o s 
šventės, kurias mes švenčia- 
čiame laisvai ir išdidžiai.

Prieš porą metų aš atsi
sveikinau su Jumis, mieli 
samtpetersburgieciai, bet ir 
šiandieną <nan malonu pri
siminti tokius gerus drau
gus kaip: A. Pakali, Mille- 
rius, Rubus, Blaškius, Val
ley, Stančikus, PučKorių, 
Račkauskus, Vaitkevičius, 
StaKėnus, Puišius, M. Kli
šius, V. Dubendrį, Juknius, 
Salūnus, Sklėrį, Leoną Va
lančių ir dar daugelį kitų, 
puikių lietuvių. Tą atsisvei
kinimo dieną Jūs man da
vėte priesaką niekados ne
pamiršti Saulėtos Floridos 
draugų. Ir kol širdis plaks, 
aš to nepamiršiu, o jeigu 
gausiu leidimą, ir vėl Jus 
aplankysiu, gal net ateinan
čiais metais? Man vėl bus 
labai miela sutikti savo ge
rąjį brolį Frenkį Mockapet- 
rį, sesutę Oną Klimienę, 
jų artimiausius kaimynus 
Grėblikus ir LeVally Jūsų 
tarpe.

Aš dar dirbu, kad nepra
ilgtų pensininko dienos. Gy
venime viskas eina gerai ir 
esu sveikas.

Linkiu Jums visiems ge
ros sveikatos ir geros ryt 
dienos, dar per daugelį me
tu.

Tegy v u o j a saintpeters- 
burgiečiai — pažangūs 
Amerikos lietuviai ir mūsų 
visų miela “Laisvė,” kurią 
Jūs taip puikiai remiate ir 
kuri mane laikas nuo laiko 
aplanko. Ačiū visiems!

Visuomet su Jumis, Jūsų,
Vytautas Mockapetris

Kaunas, 1971 metu 7 C

balandžio pradžia

se, salėse ir kitur be jokio 
atlyginimo. Be to, jiems 
tenka nukentėti nuo viso
kių reakcininkų persekioji
mus, niekinimus ir kitokias 
nuoskaudas panešti. Tik di
delis pasišventimas tų žmo
nių padeda visokius reika
lus atlikti, visokius darbus 
nudirbti.

O kai tenka ir darbo nu
stoti arba dar aršiau—kalė
jime atsidurti. O betgi bur
žuazija nieko nelaimes! Ji 
mūs nenugalės ir iš pasi- 
brėžto kelio neišstums. O 
reakcionierių jėgos kasdien 
smunka, jie susilpnėja. Vi
sa jėga progresyviškų žmo
nių rankose ir reakcionie
riai jos neatims, progreso 
jie nesustabdys!

Taigi, mieli “Laisvės” 
laikraščio skaitytojai! Mu
du sveikiname visą “Lais
vės” redakcijos kolektyvą, 
visus rėmėjus ir skaityto
jus proga “Laisvės” šešias
dešimt metų jubiliejaus 
šventės ir nepamirškime ją 
remti. “Laisvės” laikraštis 
yra darbininkų klasės spin
dulėlis, taigi visi, kaip vie
nas, jį remkime, kad jis ne
užgestų ir šviestų mums 
dar daug daug metų!

Prof. B. F. ir 
Ona B. Kubiliai

“Laisvės” redakcijai
Gerbiamieji Laisviečiai!

Kiekviena diena mus džiu
gina, kad “Laisvės” jubilie
jus jau čia pat! Mes ži
nome, kad per tą 60 metų 
jums teko pergyventi daug 
visokių problemų. Darbą 
pradėti lengviau, negu jį iki 
galo laimingai davesti. 
“Laisvė” mus lanko du kar
tu per savaitę tik dideliu 
jos redaktorių, bendradar
bių ir viso kolektyvo pasi
šventimu. Tai didelių pa
stangų darbas, kuris išaugo 
į gražų darbininkiškos idė
jos laikraštį.

Na, o ką kalbėti apie 
“Laisvės” rėmėjus, bendra
darbius, skaitytojus, kores
pondentus, chorus? Mote
rys ir vyrai dirba laisvie- 
čių parengimuose, virtuvė

Millstone, N. J.
Sveikinu “Laisvę” su jos 

60 metų jubiliejumi ir lin
kiu, kad mūsų gerbiama 
“Laisvutė” gyvuotų ir teik
tų geriausias žinias iš viso 
pasaulio dar per daugelį 
metų.

Čia keletas eilučių iš pra
eities apie save.

Iš Lietuvos iškeliavau 1906 
metų lapkričio mėnesį. Ne
norėjau pasiduoti į caro ar
miją, tai ir pasišalinau. 
Kai pribuvau į Vokietiją, 
daktarai nepraleido, sakė, 
kad turiu nesveikas akis, tai 
»ir pasilikau tūlam laikui 
Vokieti joje; dirbau prie 
mūriųinkų. Vokietijoje dirb
damas gydžiausi akis. Net 
keturias savaites buvau li
goninėje. Akys biskį pasi
taisė, bet į Ameriką neban
džiau keliauti, sumaniau ap
lankyti Angliją. 1907 metų 
birželio mėnesį atkeliavau į 
South Bank miestelį Angli
joje pas pažįstamus žmones 
iš Lietuvos, g y v e n a u čia 
apie 2 metus. Darbai pa
sibaigė, rėkė jo ieškoti darbo 
kitur.

Gerų prietelių patariamas, 
1909 ,m. atvažiavau į Škoti
ją. Darbą gavau anglies ka
sykloje. Škotijoje gyvenau 
iki 1911 metu. Gavau laiš
kus nuo brolio Jono, kad at
važiuočiau į Ameriką. Jau 
turėjau susitaupęs pinigų, 
tai nusipirkau bilietus ir 
1911 metų birželio mėnesį 
pribuvau pas brolį Joną Ra
dusį, Bayonne, N. J. Darbą 
gavau Standard Oil Co. Gy
venant pas brolį Joną, vie
na 1913 metu sekmadienį 
atvažiavo pas mane Motie
jus Kičas. Abu buvome 
geri draugai, iš to paties 
Rūdos kaimo, Gižų parapi
jos. Sako, aš užrašinėju lie
tuvišką laikraštį “Laisvę.”' 
Sakau, gerai, užrašyk. Ir 
nuo to laiko, 1912 metų, 
skaitau “Laisvę” be per
traukos. ,

Škotijoj gyvendamas skai
čiau “Rankpelnį.”

M. Kičas jau prieš dau
gelį metų miręs.

“Laisvės” skaitytojas
S. R.

Užrašykite “Laisvę” savo 
giminėms, gyvenantiems Lie
tuvoje. Prenumerata 12 dole* 
rių.
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Prisiminimai iš meno veiklos
Prisiminus mūsų pažan

giųjų lietuvių teatrus ir jų 
vaidintojus New Yorko 
mieste ir apylinkėj, tai bū
tų galima labai daug rašyti. 
Bet aš čia noriu nors kiek 
apie juos ir jų veiklą pa-

Aš atvažiavau i Amerika 
1906 metais ir pagyvenęs 
keletą metų New Yorko 
miesto dalyje Brooklyne pa
mačiau vaidinant muzikali 
veikalą “Kaminkrėtis ir ma
lūnininkas.” Jį vadovavo ir 
rolę vaidino tų laikų chor
vedys Leonas Ereminas. 
Vaidinimas man labai pati-

toriai prigulėjo. Ir turiu 
pasakyti, kad jo vardu daug 
teatrų tapo suvaidinta; O 
kalbant apie vaidintojus, tai 
reikia pasakyti, kad drama
turgų irgi turėjom keletą. 
Ir štai jie: Br. Vargšas, ku
ris parašė veikalus “Kry
žius,” “Gadynės žaizdos” ir 
parašė “Prašvilpta laimė,” 
kitus. Rojus Mizara, kuris 
“Ponas amerikonas,” “Mū
sų gyvenimo žaizdos” ir 
“Nesusipratimas,” ir Jonas 
Juška, kuris parašė libretą 
operetei “Sudrumsta šir
dis,” veikalą “Darbininkų 
darbo biuras” ir apie desėt- 
ka komišku vaizdeliu. Ir

būti vaidintoju. Ir štai ne
užilgo Juozas Šukys, tų lai
kų režisierius, mane pakvie
tė imti rolę veikale “Žmog- 
žudiai.” Ir aš atlikau Anta
no rolę ir dar labiau pami
lau vaidinimus. Po to ėjau 
į dramos mokyklėlę ir biskį 
susipažinau su vaidyba ir 
režisūra. Ir po to režisa
vau šiuos veikalus: “Kry
žius,” “Graži Mageliona” ir 
“Erškėčių taku.” Tai ir bu
vo tokia mano pradžia me
no veiklos.

Beje, tuo pačiu laikų Juo
zas Kačergius gerai veikė. 
Jis buvo geras ir energin- 
gas aktorius ir režisierius. 
Jis su n ink i no vaidintojus 
veikalams “Du Broliu” ir 
“Farmazonai.” Kiek vėliau 
pradėjo vaidinti ir režisuoti 
Jonas Valentis, kuris buvo 
šiek tiek daugiau pasimoki
nęs vaidybos. Ir jis režisa
vo veikalus: “Prieš srovę” 
arba “Kunigas Strazdelis,” 
“Klasta ir meilė,” “Iš mei- 
lės”ir kitus.

Bet aktoriai persiskyrė i 
dvi grupes. Viena grupe bu
vo vadinama. Juškos grupe, 
o kita — Valenčio. Ii* gal 
taip buvo ir gerai, nes abie
jų grupių aktoriai nėrėsi iš 
kailio, kad tik artistiškiau 
pa si rody t i scenoje. Ir t a. s 
davė progą eiti pirmyn.

Beje, reikia prisiminti ir 
pasakyti, kad tarpe 1911 ir 
1942 metų buvo labai paki
lęs ūpas pas vietinius vai
dinti teatrus. Būdavo, vi
sokios draugystės rengia 
parengimus ir kviečia vai
dintojus išpildyti jų pro
gramas su vaidinimais. 
Žinoma, tada buvo gera ir 
vaidintojams, nes. buvo su
važiavę į Ameriką jauni vai
kinai' ir merginos, ir buvo 
lengva pasirinkti akt orius 
veikalų charakteriams. Mat, 
tada veik visi norėdavo būti 
aktoriais, žmonių j teatrus 
taipgi daug sueidavo, nes 
žmonės nebuvo tiek daug 
išsiskirstę į sroves. Visi vai
dintojai ir režisieriai dirbo. 
Rengėjai, kurie gaudavo 
pelną nuo vaidinimų, pini
gus sunaudodavo darbininš- 
kiems reikalams. Vaidinto
jai vaidindavo ne tik New 
Yorko mieste, bet kartais 
gastroliuodavo ir po kitas 
kolonijas. Bet, laikui bė
gant, vis ėjo parengimai ir 
vaidinimai mažyn, nes žmo
nės pradėjo vis labiau skirs
tytis į sroves ir neiti į kitų 
srovių parengimus. Ir taip
gi iš Lietuvos atvažiavusieji 
apseno, o Amerikoje gimu
sius negalima buvo pripra-' 
tinti prie vaidinimų. Mat, 
jiems trūko kalbos ir jie ne

Sveikinimai 60-mečio proga
LIVONIA, MICH.

Sveikinu “Laisvę” su jos 
išgyventa 60 metų sukak
timi. Ji mums davė daug 
apšvietos ir: nurodė kur 
mūsų keliai turi mus vesti. 
Dabartiniais laikais “Lais
vė” pasiekia kitas šalis, ir 
mes daugelis užrašome 
“Laisvę” į Lietuvą ir gau
name gražius padėkos laiš
kus. Gyvuok, “Laisve”, dar 
ilgus metus!

Vera Smalstiene

Jonas Juška

HARTFORD, CONN.
Sveikiname “Laisvę” su 

j60 metų gimtadieniu. Tai 
Igarbingas darbas atliktas 
apšvietos bare tarpe darbi
ninkų, neįkainuojamas. Lin
kime ir ilgai ilgai lankyti 
mūsų namus. Draugiškai, 
O. Visockienė, J. V. Kazlau, 
Laisvės Choras, G. O. Silks,
L. Žemaitienė, L. Butkevi
čienė, M. Barnett, A. Ži
linskienė, F. Roman, J. V. 
Vasil.

taipgi Senas Vincas, kuris 
parašė “Atvažiavo su krai
čiu” ir kitus.

Bet labai džiugu yra pri
siminti, kada mes New Yor
ko mieste ir apylinkėje tu
rėjom 4 chorus.

Štai “Aido” choras su
tvertas 1912 m. Jo sutvėrė
jas buvo Viktoras Januška, 
kuris pakvietė chorvedį Le
oną Ereminą jį mokyti. Ir 
turiu pasakyti, kad choras 
buvo ir yra pasekmingas. 
Jis dainavo per 58 metus ir 
šiandien tebedainuoja. Ii’ 
publika nuolat jį mėgsta. Ir 
tuo laiku Central Brooklyne 
buvo “Central Brooklyno 
darbininkų choras” ir Mas- 
pethe “Lyros” choras. __
jie trumpiau gyvavo. Bet 
mūsų kaimyniškame mieste 
Newarke buvo “Sietyno” 
choras, kuris ilgai gyvavo 
ir vaidino operetes. Jį va
dovavo gabus chorvedys W. 
Žukas. Mūsų gi “Aido” cho-j 
ras tai nemažai chorvedžių 
turėjo: L. Ereminas, B. Šali- 
naitė, A. Žilinskaitė, W. Žu
kas, J. Velička, J. Butėnas, 
J. Kazakevičius, H. Rete- 
kevičiūtė. A. Stankus ir da
bartinė vadovė Mil dr ėda 
Stensler, kuri vadovauja 
jau suvirs 20 metų.

Kalbant apie dainininkus, 
tai reikia prisiminti, kad 
jie 1923 metais sutvėrė 
“Lietuvių Meno Sąjungą, 
kurioje prigulėjo 11 chorų 
ir daug kitokių meninių or
ganizacijų ir pavienių. Ji 
dabar tebegyvuoja organi
zuodama dainininkus ir kel
dama jų ūpą. Ji savo laiku 
daug darbo atliko išleisda
ma dainas ir parūpindama 
chorams. Ir taipgi ji išleido 
sąsiuvinį “Rinktinės dai
nos.” operetę “Sudrumsta 
širdis.” komišką vaizdeli ir 
t. t. Dabar jau dainų LMS 
nespausdina, nes iš T. Lie
tuvos gauna. Jos centro ko
mitetas New Yorko mieste.

Mūsų tarpe buvo talentin
gas kompozitorius Frank 
B al woo d (Balevičius), kuris 
operetei “Sudrumsta ši r-

WATERBURY, CONN.
Liet. Literatūros Dr-jos 

28 kp. sveikina “Laisvę” jos 
60 metų Jubiliejaus proga.

Tai yra ne viena diena,

žiavimą su 60-mečio jubi
liejumi. Sveikiname visą 
“Laisvės” kolektyvą, ben
dradarbius ir skaitytojus. 
Sveikindami linkime dar il
gus metus vaisingai dar
buotis pažangos labui var
dan progreso ir taikos.

Šis “Laisvės” Jubiliejus 
yra džiaugsmas kiekvienam 
pažangiam lietuviui išeivi
joje. “Laisvė” išvarė pla
čią vagą skleisdama idėją 
už taiką ii* demokratinių 
tautų draugystę. Tai yra 
vienas gražiausių gyvenime 
siekių, kaip kova už pro
gresą, už darbo žmonių 
laisvę ir laimę. Draugiškai, 
Paul ir Aldona Aleknai.

čio kolektyvui, bendradar
biams, skaitytojams geriau
sios laimės, sveikatos ir dar 
ilgus metus išeidinėti “Lai
svei”. Mes visi esame nusi
pelnę laikraščio patriotai 
didingos šlovės. Klubo val
dybai: B. F. Kubilius, pir
mininkas; K. Stukienė, vi- 
ce-pirm.; R. Šniukas, užrašų 
sekr.; B. Gelgotas, fin. se
kretorius; J. Galinauskas, 
iždininkas.

pat 
ją

BEDFORD, MASS.
Skaitau “Laisvę” nuo 

jos susitvėrimo ir aš 
skaitysiu iki akys matys.
Žiemos laiku, toli gyvenant 
nuo draugų, apie juos suži
nau per “Laisvę”. Sveikinu 
su 60 metų jubiliejaus pro-

KEARNY, N. J.
Sveikinu visus “Laisvės” 

darbuotojus, linkiu visiems 
būti sveikais, kad ilgai gy
ventumėt, ir kad “Laisvė” 
dar daug metų išeidinėtų.

s “Laisvės” daug išmo- 
ir esu dėkinga.

Su draugiškais 
linkėjimais,

Mary Witkus

Julia Gittzus

kau

DEARBORN, MICH.
Sveikinu “Laisvės” Jubi

liejinį 60 metų šėrininkų 
suvažiavimą, linkiu visiems 
šėrininkams geros sveika
tos ir ištvermės jūsų visų 
darbuose. Lai “Laisvė” gy
vuoja dar daug metų. Lai 
būna taika žmonijos tarpe. 
Karas yra žmonijos pražū-

LAWRENCE, MASS.
Didžiai ir garbingai svei- 

bet daug metų pergyventa.)kinu “Laisvę” 60 metų Ju- 
“Laisvė” yra geriausias 
draugas darbo žmonėms. Ji 
vis tave lydi kur tu eini, 
dirbtuvėse, kasyklose, strei
kuose. Visose nelaimėse ji 
tau padeda kovoti ir tave 
užtaria. Ji tave užtaria li
goje, linki tau pasveikti; o 
mirus apgailestauja tave. 
Liūdnoje valandoje, ji už
jaučia tavo mylimiausius, 
gimines ir draugus. “Lais
vė” suteikia žmonėms tei
singiausias žinias iš viso 
pasaulio. Mes gerbiame vi
sus “Laisvės” redaktorius, 
rašytojus, korespondentus, 

peį i r tuos, kurie prisideda

biliejaus proga. Mes skaito
me ’’Laisvę” nuo 1917 me
tų. Mano vyras' Vincas mi-

Pranas Jočionis

Binghamton-Johnson City 
New York

Sveikiname mūsų mylimą 
s”, sulau

kusį gražaus amžiaus,— 60 
metų. Daug didelių darbų 
atlikai ir:.garbingai rodei 
tiesos kelią į šviesesnį ryto
jų. Gyvuok, klestėk ir 
šviesk darbo liaudį dar 
daug metų. Lai taika pra- 
švysta pasaulyje ir visiems 
laikams išnyksta skurcįąs 
ir neteisybė. Draugiškai, 
Nastė Yuodikaitienė ir Ona 
Wellus.

rys jau keturi metai, skau-1 laikraštį “Laisvę 
du ir liūdna likusiai vienai, 1 
bet nuo laikraščio “Lais
vės” neatsisakau. Mano vy
ras buvo ilgametis “Lais
vės vajininkas, dabar aš 
dirbu jo vietoje. Esu užra
šius “Laisvę” giminėms Lie
tuvoje.

Linkiu geriausios sėkmės 
“Laisvės” kolektyvui, kad 
dar darbuotųsi ilgai ilgai 
dėl darbo žmonijos gerovei. 

Eva Kralikauskiene

Haverhill, Mass.
Sveikinu “Laisvę” jos 60 

metų gyvenimo ir darbinin
kų švietimo jubiliejaus pro
ga. “Laisvė” visuomet talpi
no teisingas žinias apie Lie
tuvą ir darbininkišką judė
jimą. Visuomet rodė darbi
ninkams teisingą kelią, daug 
prisidėjo prie gavimo dar
bininkams nedarbo ir senat
vės apdraudos. Todėl darbi
ninkai “Laisvę” myli ir re
mia kaip kas išgali, rink
dami prenumeratas, auko
dami ir visaip kitaip jai pa
dedami, ir linki kad “Lais
vė” gyvuotų ir šviestų dar
bininkus dar per daug daug 
metu.

“Laisvė” yra visuomet 
mylima ir gerbiama visų 
darbo žmonių.

Čia seniau buvo priskaito- 
ma apie 700 lietuvių. Buvo 
visokių draugijų, bet dabar 
jau nedaug kas beliko—mat 
žmonės paseno, o kiti išmi
rė, lietuviu iš Lietuvos at- 
važiavusių labai mažai pa
siliko. O čia gimę ir augę 
susimaišė su kitomis tauto
mis. Jau daugelis nemoka 
lietuviškai šnekėti nors ir 
vadina save lietuviais.

čia seniau buvo du cho
rai “Laisvės” ir “Nemuno”. 
Lietuvių Piliečių Gedimino 
dubas duodavo chorams 
kambarį laikyti pamokas, o 
chorai už tai surengdavo 
klubui koncertą-abu chorai 
dainuodavo. Tai būdavo vi
siems gerai — chorams ir 
klubui. Bet dabar jau cho
rų nėra, jau lietuviškų dai
nų negirdėti. Mass, valstijos 
chorai važinėdavo vieni pas 
kitus į visokius parengimus, 
ypatingai vasarą į piknikus. 
Haverhillio ir Lawrence pa
žangiečiai važiuodavome sy
kiu į kitus miestus. Tai bu
vo labai linksmus laikai. 
Haverhillio Laisvės Choras 
surengdavo savo

paskiausia, o kadangi per 
vasarą choras važinėdavo i 
kitus miestus, tai pas mus 
būdavo suvažiuodavo daug

Iš organizacijų čia pasili
ko Lietuviu Piliečiu Gedimi
no klubas ir dar gerai gy
vuoja. Nors mažos, bet gy
vuoja LLD ir LDS kuopos.

“Laisvės” vajuose šiais lai
kais gerai dirba Mary Sa- 
metis (Kazlauskienė) ir An
tanina Račkauskienė. Todėl 
mes galime pasididžiuoti, 
kad Haverhillius yra ant 
žemėlapio.

Mes visi linkime, kad 
“Laisvė” dar vaikščiotų per 
daug metų, o mes ją skaity
sime ir paremsime.

x A. Navickas

darbu ir finansiškai prie 
laikraščio išlaikvmo. Mes 
linkime “Laisvei”, kad ji 
dar daug metų gyvuotų!

Su draugiška pagarba,
M. Svinkūnienė

St. Petersburg. Fla.
Nuoširdžiai sveikiname 

“Laisvės” šėrininkų šuva- L'

LOS ANGELES, CALIF.
Šiuomi sveikinu “Laisvės” 

60-tą j į Jubiliejaus sukaktį. 
Linkiu, kad “Laisvė” gy
vuotų dar per ilgus metus, 
ir kovotų už prašalinimą 
karų, ir kad taika gyvuotų 
amžinai, 
sveikinu 
nalą ir 
bius.

Taipgi nuoširdžiai 
“Laisvės” perso- 
visus bendradar-

San Francisco, Calif.
Sveikiname “Laisvę” jos 

60 metų gyvavimo proga. 
Skaitau “Laisve” 45 metus. 
Lai gyvuoja' ilgus metus. 
Kartu su manim sveikina 
sekantieji: LLD 153 kuopa, 
Marie Baltulionytė 
King, J. M.
Mijat, J. A 
A. Cneesh 
Draugiškai,

Telda 
Ginaičiai. M. R. 

. • A. Norkiene, 
ir P. Williams 
Vale Sutkiene.

pikniką

jiems vi urvu jxaiMuo u w ne- „ v_
norėjo už dyką dirbti. Da- *s. Paraše muziką ir daug 
bar tokiu veikalu nebuvai- 'a'11’.1 apvilko muzika. T et 
dinam, tik kartais “Aido" galla’ kad ->aunas mire- 
choras operečių scenas at- Beje, mūsų tarpe buvo ir 
k^oja, tai ir viskas. I tebėra filmini n kas Jurgis

Ir dar reikia priminti, Klimas, kuris nufilmavo 
kad tais laikais buvo su-išiuos veikalus: “Kuprotas 
tvertas Lietuvių Liaudies oželis,” “Birutė,” “Katriu- 
Teatras, prie kurio visa ak-ltės gintarai,” “Botanical

garden” ir “Sudrumsta šir
dis.” Ir jo filmas “Kupro
tas oželis” buvo pirmas kal
bamas ir spalvotas lietu
vių kalboje. Antras filmų 
meistras bei operuotojas, 
tai Jonas Grybas, kuris rode 
ir rodo filmus apie Tarybų 
Lietuvą ir supažindina žmo
nes su Lietuva ir jos dar
bais, net ir tuos, kurie ne
buvo nuvažiavę Tarybų Lie
tuvos pažiūrėti. Tai labai 
"ražus ir garbingas darbas. 
Ir jį prisiminti labai džiu
gu.

O jau prisiminus mūsų 
“Laisvę” ir jos atliktus dar
bus dėl menininkų, tai jau 
tikrai reikia stebėtis ir ati
duoti jai didelę garbę. Ji 
miolat spausdino ir spaus
dina menininkij skelbimus 
bei garsinimus įdėdama jų 
nuotraukas ir aprašo visus 
jų parengimus ir visa veik
la. Ir taip dirbo per 60 me
tu. Reiškia, ji atliko il
giausią ir svarbiausią rolę 
dėl menininkų.

Tad mes, menininkai, pa
sisakykime, kad mes giliai 
įvertinam jos atliktus dar
bus ir kad dėkodami jai už 
tai visuose mūsų parengi
muose dainuosim j ai “Il
giausiu metų,” nes jos šie
met džiugus jubiliejus.

Jon'as Juška

šakalų žemaitis

LOS ANGELES, CALIF.
Sveikiname “Laisvės” 60 

metų sukaktį ir linkime dar 
ilgo gyvavimo ir sėkmės 
tęsti kilnų darbą, kovoti 
prieš išnaudojimą, už taiką 
ir geresnio darbo žmonių 
būklę. Linkime geros svei
katos ir sėkmės visiems 
“Laisvės” darbuotojams, 
tęsti toliaus svarbų kilnų 
darbą, siekti tiesos pasau
lyje ir skaistesnės ateities 
darbo žmonijai. Draugiškai, 
Juozukas, C. Visgaitis, J. 
Ulinskas, A. Marcinkus, G. 
A. Bemat.

Ludington, Mich.
Sveikiname mūsų brangų 

laikraštį “Laisvę” jos 60 
metų gyvavimo. Mudu abu
du skaitome “Laisvę” nuo 
pat jos įsisteigimo, ir labai 
gerbiame tuos draugus, ku
rie taip atsidavusiai dirba, 
nežiūrint kokias sunkeny
bes jie turi panešti. Lai 
mūsų “Laisvė” dar ilgai 
gyvuoia. Petras ir Marytė 
Smalsčiai.

NASHUA, N. H.
Sveikiname “Laisvę” 

60 metų jubiliejaus sukak
tim, visus darbininkus tiek 
daug metų išdirbusius dėl 
mūsų brangaus laikraščio 
teikdami mums teisingas 
žinias. Linkime, kad dar il
gai

su

gyvuotų!
M. P. Karpavičiai

CHICAGO, ILL.
Ex-Mainierių Draugiškas 

Klubas sveikina darbo žmo
nių laikraštį “Laisvę”, su
laukusį gražaus amžiaus, 
60 metų. Linkime laikraš-1

Chicago, Ill.
Nuoširdžiai sveikiname 

“Laisvę” jos 60 metų Jubi
liejaus proga. Linkime 
“Laisvės” kolektyvui sėk
mės, ir kad “Laisvė”- ilgai 
gyvuotų ir lankytų visų 
lietuvių pažangiečių namus, 
draugiškai, Walter is ir Da
ra tėlė Mūreliai.

Huntington Sta., N. Y.
Šiuomi sveikiname “Lais

vę” jos 60 metų gyvavimo 
proga. . Linkime, kad dar 
išeitų daug daug metų, ra
šytų teisingas pasaulines 
žinias. Ilgiausių metų! 
Draugiškai, F. J. Klaston, 
J. A. Kauliniai ir J. Anglis.

Binghamton, N. Y.
Karštai sveikiname laik-

San Francisco, Calif.
“Laisvės” 60 metų jubilie

jus bus atžymėtas balan
džio 24 dieną. Ta proga 
kiekvienas pažangus lietu
vis turi nepamiršti pasvei
kinti “Laisvės” kolektyvą, 
visus jos darbuotojus, vaji- 
ninkus, rėmėjus ir visus, 
kas tik prisidėjo prie laik
raščio išleidimo per tuos 60 
metų. “Laisvė” visada 
mums rodė teisingą kelią 
už darbininkų klasės reika
lus. Iš jos mes išmokome ir 
supratome, kaip kovoti už 
liaudies geresnį, 
ateities rytojų.

Antrojo pasaulinio karo 
metu, kada buvo užpulta 
mūsų tėvynė Lietuva ir Ta
rybų Sąjunga nacizmo-fa
šizmo, “Laisvė” ir jos dar
buotojai dėio visas pastan
gas sumobilizuoti visus lais
vės mylėtojus i kovą prieš 
kruvinąjį priešą. Ir karas 
buvo laimėtas.

Mes sveikiname “Laisvę” 
ir linkime, kad ji gyvuotų 
dar ilgus metus, nešdama 
apšvietą kiekvienam lietu
viui ir kovodama už pasto
vią taiką pasaulyje.

Ignas Kamarauskas

“Laisvės” jubiliejus
Prieš šešiasdešimt metu 

gimė kūdikis vardu “Lais
vė.” Žinia pasklido po pla
tų lietuvių pasaulį. Darbi
ninkų klasė per šimtmečius 
ieškojo ii’ kovojo už laisvę, 
už gerbūvį. “Laisvės” var- j 
du gimė laikraštis, kurio 
sąmoningi, laisvę mylintieji 
žmonės šiandien švenčia 60 
metų jubiliejų, kitais žo
džiais tariant, nusiima ke
pures prieš tą 60 metų ko
votoją, organizatorių ir 
švietėją.

Šimtai mokslu apšviestų 
draugų dienas ir naktis rū
pinosi, rašė, dirbo nenuils
tančiai dėl apšvietos darbi
ninku klasės išsilaisvinimo 
iš kapitalistinės nelaisvės ir 
skurdo.

Tad šiandien mes mato
me, kad tie laisvės draugai, 
tie pionieriai, kurie dar 
šiandien yra gyvųjų pasau
lyje, neapsiriko. Jų idėjos 
užkariavo šeštadalį pasau
lio.

Jaunučiai, spėkingi drau
gai pradėjo laisvės apšvie
tos darbą dirbti. Per tą 60 
metu laiką, nors jau ne vie-* < 
n as iš jų paseno, tačiau te
belaiko aukštai iškėlę ta lais
vės švyturį. Kiti suklupo 
dvasioje, dar kiti jau amži
nai atsiskyrė su šiuo pasau-

šviesesni

Ta didžia “Laisvės” 60 
metų išgyvenimo proga jau
čiuos laimingu, kad esu vie
nas iš daugelio tų laisvie- 
čiu, kurie tebeskaito “Lais
vę” nuo jos pirmojo nume
rio, išėjusio prieš 60 metų. 
Tad šia proga sveikinu 
“Laisvę,” išlai k i u s i a per 
tiek metų teisingą klasinę 
liniia.

Pagerbiu “L” vadovus, 
švietėjus, rašytojus. Liū
džiu dėl tų “Laisvės” skai- 
tvtojų, bendradarbių, entu
ziastu, kurie negalėjo su
laukti “Laisvės” 60 metų 
jubiliejaus iškilmių. Te gv^ 
vuoja “Laisvė” dar per il
giausius metus!

F. Klaston

raštį “Laisvę” jos 60 metų 
Jubiliejaus proga ir linki
me, kad ilgai gyvuotų. Gai
la, netekus mūsų mylimo 
redaktoriaus R. Mizaros 
Jis niekad nebus užmirš
tas. Linkime dabartiniam 
“Laisvės” kolektyvui daug 
sėkmės. Su pagarba, L. M.

Tarybą Sąjunga iškėlė 
Žemės satelitą

Maskva. —Tarybų Sąjun
ga sekmadienį iškėlė Žemės 
palydovą, kuris dabar skrie
ja aplink Žemę.

Šis palydovas tarnausiąs 
kaip platforma erdvėse. Ma
noma, bus pasiųsti kosmo
nautai platformai įrengti.

St. Louis, Mo. — Daugiau 
kaip pusei milijono ameri
kiečių, sergančių sifiliu, rei
kalinga skubi pagalba. Ame
rikos Socialinės Sveikatos

x . „ , Sąjunga ragina federalinę
Liužinai, J. K. Vaicekaus- valdžią skirti arti 24 milijo- 
kai, P. Mikalajūnas, V. Ka- nų dolerių venerinių ligų / 
smauskas. kontrolei.




