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75 IEJI METAI—KOVŲ IR LAIMĖJIMŲ JUBILIEJUS
PRAEITASIS KELIAS

Kuomet septyni jauni lietuviai pažangiečiai 1911-aisiais metais South 
Boston, Mass. įsteigė “Laisvę”, jie negalėjo nė svajoti, kad po 
septyniasdešimt penkerių metų socializmo vėliavos plevėsuos šalyse, 
kuriose gyvena arti pusės žmonijos ir, kad socializmo santvarkoje gyvuos ir 
jų gimtasis kraštas — Lietuva. Jie taipgi negalėjo svajoti, kiek per 
ateinančius ilgus dešimtmečius jų įsteigtasis kuklus laikraštis loš svarbią 
rolę Amerikos lietuvių darbo žmonių kovose plačios Amerikos liaudies 
sąstate už geresnį rytojų.

Mūsų pasididžiavimas turi tvirtus pagrindus. Kokią rolę mūsų laikraštis 
lošė mūsų šalies, Anierikos, gyvenime? Žiūrint į praeitą kelią mes matome, 
kad nuo pat pirmoji numerio “Laisvė” tvirtai stovėjo Amerikos liaudies 
reikalo pozicijose. Per tuos ilgus dešimtmečius mes buvome gretose tų, 
kurie kovojo už darbininkų teisę organizuotis į unijas, už geresnes darbo 
sąlygas, už socialines reformas. Anglies kasyklose, plieno pramonėje, 
auto-industrijoje, verpyklose, siuvyklose, visur kur tik dirbo lietuviai ir 
lietuvės) mūsų laikraštis lošė savo rolę kaip organizatorius, skatintojas, 
drąsintojas, įkvėpėjas.

Amerikos lietuviai, visi, ne tik pažangiečiai, turėtų būti dėkingi mūsų 
laikraščiui ir kitiems pažangiems spaudos organams. Buvo laikai, kuomet 
tokios sąvokos kaip socialinis saugumas, senatvės pensijos, nedarbo pašalpa 
ir socialinis mediciniškas aptarnavimas buvo laikomos “radikališkomis”, už 
kurias kovojo tik kairieji, tik pažangiečiai. Kovos buvo sunkios, bet tos 
reformos, kurios buvo iškovotos, mums duoda tvirto pagrindo didžiuotis.

Kiekvienas lietuvis, nežiūrint kokių politinių įsitikinimų jis bebūtų, kuris 
gauna senatvės pensiją, naudojasi lengvata, kurią mes kovodami už jį, 
iškovojome, o tas liečia ir naujuosius imigrantus, kurie paliko Lietuvą 
Antrojo pasaulinio karo metu. Taip, ir buvęs Smetonos režimo valdininkas, 
kuris Lietuvą paliko ir dabar čia gyvena, naudojasi tuom, ką mes, šalia kitų 
Amerikos darbo žmonių, jam iškovojome. .

Bet, kova už socialines reformas dar ne viskas. Mes su pasididžiavimu 
žiūrime į ilgą praeitą kelią, kuriuo eidami mes prisidėjome prie kovos už 
civilines teises, kovodami prieš rasizmą, už taiką, už moterų lygybę, už 
gamtos apsaugą. Mes visuomet ėjome patriotiniu mūsų šalies Amerikos 
keliu, nes šalies sąvoka ne abstrakcija, o jos žmonės, jos liaudis — o už jų 
gerbūvį mes visuomet stojome visomis savo jėgomis.

Tokia pat ištikimybė mus visuomet rišo ir su gimtine Lietuva. Lietuvių 
tautos tautinis atgimimas iš pat pradžios turėjo socialistinį atspalvį. 
Nežiūrint vėlyvesnio kristalizavimosi į skirtingas sroves, aušrininkai ir 
varpininkai bent pradžioje ne tik vartojo socialistinę fraziologiją, bet save 
matė kaip socialistinio-liberalinio-pasaulietiško judėjimo dalį.

Kuomet “Laisvė” pradėjo išeidinėti, skirtingos srovės jau buvo 
susiformavusios, ir laisviečiai aiškiai stojo į socializmo vėžes. Tas pilnai 
derinosi su Amerikos lietuvių bendruomenės klasiniu charakteriu. 
Naujajame pasaulyje, tuomet jau gyveno lietuvių tautos proletariato 
dauguma: nors Amerikos lietuviai tuo metu sudarė gal apie 20 nuošimčių 
lietuvių tautos, jų didi dauguma buvo industriniai darbininkai, kurie savo 
skaičiumi pralenkė Lietuvos miestų ir miestelių darbininkiją: mes čia 
nekalbame apie vargingus valstiečius ir bežemius, — kaimo proletarus.

Kuomet “Laisvė” įsisteigė, Amerikos lietuviai darbo žmonės jau turėjo 
savo tradicijas, savo istoriją ir net savo martirologiją: atsiminkime, kad 14 
metų prieš “Laisvės” pasirodymą penki lietuviai angliakasiai 
Pennsylvanijoje žuvo susirėmime tarp streikierių ir policijos, kad lietuviai 
Amerikoje jau buvo pergyvenę ilgų metų patyrimą pikieto linijose ir 
bendrai klasinėje kovoje. Nestebėtina, kad savo atsinešime į Lietuvą 
pažangieji Amerikos lietuviai niekad neabejojo, su kuom jie veikia: su darbo 
žmonėmis, su liaudimi. Štai kodėl visiškai natūralu, kad kai Lietuva tapo 
tarybine-socialistine, “Laisvė” ir kiti pažangūs leidiniai tą faktą sveikino. 
Tai buvo aukščiausia lietuviško patriotizmo išraiška: Lietuva — tai jos 
liaudis, jos darbo žmonės. Ir mes visuomet buvom su jais.

Tarp kitų politinių Amerikos lietuvių srovių dabar vyksta ginčai: vieni 
užsispyrę keikia viską, kas tarybinio, kiti bando žiūrėti kiek blaiviau, 
vartoja išsireiškimą “veidu į Lietuvą”, i,Mums tas išsireiškimas 
nereikalingas, nes mes niekad nebuvome nuo Lietuvos nusigręžę.

Kuomet “Laisvė” įsisteigė, ji kovojo prieš caristinę priespaudą Lietuvoje: 
kuomet baigiantis Pirmajam pasauliniam karui Lietuvos biedniokai bandė 
steigti tarybinę santvarką, “Laisvė” jiems linkėjo pasisekimo, o kuomet tos 
pastangos buvo užgniaužtos, “Laisvė” geidė, kad buržuazinė respublika 
būtų kiek galima demokratiškesnė; kuomet tautininkai-fašistai ir jų 
talkininkai krikščionys-demokratai 1926-aisiais metais nuvertė demokratinę 
koaliciją ir suvaržė kraštą diktatūros replėmis, “Laisvė” visomis savo 
jėgomis gynė Lietuvos liaudį ir jos kovojantį avangardą — anti-fašistus. 
Tolimesnė istorija gerai žinoma. Mes stovėjome su Lietuva jos triumfuose ir 
kančiose, jos laimėjimuose ir sunkenybėse ir mes' esame su ja iki šio 
momento.

Švenčiant “Laisvės” 75 metų jubiliejų mes su pasididžiavimu žiūrime į 
praeitą kelią kaip amerikiečiai ir kaip lietuviai.

Garbė tiems, kurie padėjo pamatus mūsų laikraščiui! 
Garbė tiems, kurie per dešimtmečius jį puoselėjo!

Garbė mūsų praeities kovoms!

APIE JUBILIEJINI NUMERI....

Su šiuo jubiliejiniu numeriu, beveik trigubai padidintu savo puslapių skai
čiumi, mes galime patiekti tik dalį tos medžiagos — straipsnių, atsiliepimų ir 
sveikinimų, kurie mus pasiekė sukaktuvių proga. Tą medžiagą mes 
patieksime sekančiuose numeriuose, kurie tęs sukakties minėjimą.

Si jubiliejinė laida byloja už aukštą mūsų įvertinimą, kuris gyvas 
pažangiuose Amerikos lietuviuose ir taipgi gimtinėje Lietuvoje. Mes 
stengėmės istoriniai nušviesti tą ilgą kovos kelią, kurį mes keliavome su 
Amerikos lietuvių darbo žmonių masėmis, ir specifišką rolę, kurią mies 
lošėme. Mūsų garbinga istorija gili ir plati ir mes galėtume patiekti daugelį 
kartų daugiau medžiagos, bet mes tikime, kad šis numeris atspindi tą 
dvasią, kuri vyravo per praeitą istorinį laikotarpį.

Mes dėkojame visiems, kurie pridėjo savo balsą ir darbą prie šios 
šventiškos laidos. Mes tęsiame 1911-ais metais pradėtąją kelionę.

Redakcinė kolegija, Direktorių taryba, administracija

AMERIKOS LĖKTUVAI PUOLĖ LIBIJA.

Tripolis, Libija. — Vietinėse ligoninėse randasi tuzinai sužeistų libiečių, 
taipgi yra užmuštų. Libijos gyventojų tarpe viešpatauja didelis 
pasipiktinimas prieš amerikiečių žygį.

Paryžius. — Prancūzijos valdžia atsisakė leisti Amerikos orlaiviams 
skristi per jos teritoriją link Libijos. Čia pranešama, kad per Tripolio 
bombardavimą bombos pataikė į Prancūzijos ambasadą.

Bona. — Visos Vakarų Europos valstybės, išskiriant Britaniją, smerkia 
arba bent^pepritaria amerikiečių žygiui prieš Libiją. Olandijos premieras 
pareiškė, kad europiečiai yra didžiai nustebę ir susirūpinę. Jis sakė, kad 
Amerika turėtų apsigalvoti prieš įstumiant pasaulį į visuotiną karą.

Londonas — Britanijos darbiečių partija pasmerkė Thatcher valdžią, 
kuri pilnai kooperavo su amerikiečiais žygyje prieš Libiją. Britanijos 
vyriausybė leido JAV kariniams orlaiviams pakilti iš Anglijos ir tuomi 
prisidėjo prie akto prieš Libiją.

Maskva. — Tarybų Sąjunga apibūdino Amerikos karinių pajėgų 
pasikėsinimą prieš Libiją kaip “nuogą agresiją prieš savaimingą, laisvę 
mylinčią šalį.”

Delis, Indija. — Indijos valdžia griežtai pasmerkė JAV akciją Libijoje.

Paryžius. — Čia turėdama 78 metus amžiaus mirė garsi rašytoja ir 
kovotoja už moterų išsilaisvinimą Simonne de Beauvoir.

Madridas. — Skelbiama, kad vienas Amerikiečių karinis orlaivis, kuris 
dalyvavo Libijos bombardavime, buvo priverstas pakelyje atgal nusileisti 
Ispanijos teritorijoje. Amerikiečiai sako, kad lėktuvas turėjo techniškas 
problemas, bet libijiečiai sako, kad lėktuvas buvo pašautas.

j Tripolis. — Libija skelbia, kad ji pašovė 20 amerikiečių lėktuvų. JAV 
sako, kad tik vienas lėktuvas negrįžo.
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nedavė leidimo perskrist jos teritoriją.

GERBIAMI DRAUGAI -
"LAISVĖS" REDKOLEGIJOS NARIAI!

<=*^^AISVĖS“ 75-MECIO PROGA NUOŠIRDŽIAI SVEIKINU 

JUS. TAIP PAT VISUS LAIKRAŠČIO DARBUOTOJUS. KORESPONDENTUS. 
RĖMĖJUS IR SKAITYTOJUS. ŠIS RYŠKUS JUBILIEJUS — ŠVENTE IR TA
RYBŲ LIETUVOS KOMUNISTAMS, VISIEMS DARBO ŽMONĖMS.

SVARUS „LAISVES“ GYVAVIMO DEŠIMTMEČIAI, KUPINI DARBŲ 
IR KOVOS. BYLOJA APIE GARBINGĄ KELIĄ, KUR| NUĖJO LAIKRAŠTIS. 
IŠKILUSI IŠ DARBININKŲ, PAŽANGIOJO JAV LIETUVIŲ JUDĖJIMO GEL
MIŲ. „LAISVE" PATI TAPO TO JUDĖJIMO ORGANIZATORE, SUBRANDI
NO VISĄ PLEJADĄ ASMENYBIŲ, KURIŲ VARDAI ĮRAŠYTI NE TIK Į 
IŠEIVIJOS, LIETUVOS ŽURNALISTIKOS, BET IR Į JAV DARBININKŲ JU
DĖJIMO ISTORIJĄ. TAI A. BIMBA IR R. MIZARA, V. ANDRULIS IR 
L. JONIKAS, A. PETRIKĄ IR K. KAROSIENĖ, V. BOVINAS IR D. ŠO- 
I.OMSKAS. J. GASIONAS IR M. KAUL-KAVALIAUSKAITĖ. L MIZAR1ENE, 
P. VENTA, R. BARANIKAS IR DAUGELIS KITŲ.

„LAISVE“ — ŽENKLUS LAIKRAŠTIS SAVO REVOLIUCINIU IDĖJIŠKU
MU, NUOSEKLUMU IR TVIRTUMU. LIETUVIŠKOS SPAUDOS ISTORIJOJE 
NETURIME KITO TOKIO ILGAAMŽIO MARKSISTINES KRYPTIES LAIKRAŠ
ČIO. NEBUVO JAV DARBININKŲ JUDĖJIMO, VISO PASAULIO RAIDOS 
ŽYMESNIO ĮVYKIO, KURIS PER PASKUTINIUS TRIS AMŽIAUS KETVIR
ČIUS NEBOTŲ NUŠVIESTAS IR TEISINGAI ĮVERTINTAS „LAISVES“ SKIL
TYSE. „RAŠYKITE TIK TEISYBĘ, GRYNĄ KAIP AŠARA“,— MOKĖ LAlK- 
RAŠTIS SAVUOSIUS KORESPONDENTUS TOLIMAIS 1922 METAIS. TAS 
KILNUS PRIESAKAS BUVO ĮVYKDYTAS. TVIRTAI PASIRINKUSI DARBI
NINKŲ KLASES, PROLETARINIO INTERNACIONALIZMO POZICIJAS, „LAIS
VĖ“ IKI ŠIOL SKELBIA SOCIALINES PAŽANGOS, DEMOKRATIJOS IR SO
CIALIZMO IDEALUS.

„LAISVĖ“ DAUGELĮ DEŠIMTMEČIŲ YPATINGĄ DĖMESĮ SKYRĖ PRA
NEŠIMAMS IŠ SOCIALIZMO STATYBOS FRONTO TARYBŲ SĄJUNGOJE.* 
„LAISVĖ“ SOLIDARIZAVOSI SU LIETUVIŲ TAUTOS KOVA UŽ LAISVĘ 
IR PAŽANGĄ, SVEIKINO NAUJOS DARBO LIETUVOS GIMIMĄ 1940 ME
TAIS. „LAISVĖ“ IR LAISVIEČIAI KARTU SU KITAIS PAŽANGIAIS JAV 
LIETUVIAIS GYNĖ TARYBŲ LIETUVĄ NUO PRIEŠŲ ŠMEIŽTŲ, VERTIN
GĄ MORALINĘ IR MATERIALINĘ PARAMĄ SUTEIKĖ FAŠISTINES OKU
PACIJOS NUSIAUBTAM KRAŠTUI.

„LAISVĖ" VISADA BUVO SU LIETUVIŲ TAUTA, TVIRTAI TIKĖDA
MA JOS PASIRINKTO SOCIALISTINIO KELIO TEISINGUMU, TIESDAMA 
BENDRADARBIAVIMO TILTUS TARP TARYBŲ LIETUVOS IR IŠEIVIJOS. 
TODĖL LAIKRAŠČIO ŠVENTĖ YRA BRANGI IR TARYBŲ LIETUVOS DAR
BO ŽMONĖMS, ŠIUO METU ENTUZIASTINGAI ĮGYVENDINANTIEMS IS
TORINIUS TARYBŲ SĄJUNGOS KOMUNISTŲ PARTIJOS XXVII SUVAŽIA
VIMO IR LIETUVOS KOMUNISTŲ PARTIJOS XIX SUVAŽIAVIMO NUTA
RIMUS.

KŪRYBINGŲ METŲ, SVEIKATOS IR IŠTVERMES JUMS. MIELIEJI 
LAISVIEČIAI! TEGU NEMARUS IR IŠDIDUS ŽODIS LAISVĖ. ĮRAŠYTAS 
JŪSŲ LAIKRAŠTYJE, TELKIA TAUTIEČIUS UŽSIENYJE KOVAI UŽ TAI
KĄ, SOCIALINĘ PAŽANGĄ, DEMOKRATIJĄ.

Lietuviu indėlis
Aš noriu pasveikinti “Laisvės” 

redaktorius ir rėmėjus švenčiant 75 
metų sukaktį — 75 metus, per 
kuriuos jūsų laikraštis stovėjo 
pirmose gretose Amerikos darbi
ninkų klasės kovoje už pagrindines 
demokratines teises ir socialinį 
teisingumą. Aš ypatingai noriu 
pagerbti atmintį buvusių redakto
rių, Rojaus Mizaros ir Antano 
Bimbos.

Lietuvių indėlis Amerikos darbo 
unijų judėjime yra istoriniai 
svarbus. Kovose už unijų įsteigimą 
anglies kasyklose ir plieno liejyklo
se juos dažnai sutiko kompanijų 
policijos šautuvai ir bosų šnipų ir 
provokatorių pinklės. Bet jie ne 
vien kovojo — jie įdėjo savo 
kultūrinį ir intelektualinį indėlį į 
Amerikos istoriją. Ypatingai Bim
bos knygos, kaip tai “Molly 
Maguires”, lieka svarbiu įnašu į 
Amerikos darbo žmonių apšvietą.

Didelis skaičius eilinių lietuvių 
darbininkų veikė visur, kur tik 
buvo kovota už darbo žmonių 
reikalą. Mes ypač prisimename Joe 
York (Juozą Jorkūną), 19 metų 
darbininką, kuris buvo Detroito 
Komunistinio jaunimo sąjungos 
organizatorius. 1933 m. kovo 6 d. 
Fordo ginkluoti samdiniai atakavo 
auto — darbininkų demonstraciją, 
kurioje buvo reikalauta darbo 
bedarbiams, galo badui. Krito 
keturi demonstrantai, tarp jų 
pirmose gretose žengęs Joe York.^ 
Jis kovojo už socializmą ir jeigu jis 
būtų gyvas šiandien, jis džiaugtųsi, 
kad jo tėvų gimtinė pagaliau tapo 
socialistine.

Phillyp Bonosky
Phillip Bonosky yra žymus 

pažangus Amerikos rašytojas, 
gimęs lietuviu imigrantu plieno 
darbininkų šeimoje Pennsylvani
joje. Jis dabar yra teoretinio 
marksistinio žurnalo “Political 
Affairs" redakcinės kolegijos 
narys.

"Laisvės” darbuotojų 
kolektyvui

Mieli draugai,
Nuoširdžiai sveikinu visus jus 

“Laisvės” 75-ųjų metinių proga. 
Drauge su laikraščio skaitytojais, 
bendradarbiais bei rėmėjais džiau
giuosi šia didele jūsų švente.

“Laisvė” per 75-rius metus nuėjo 
garbingą kelią darbo žmonių 
bendram reikalui nesuklupdama, 
neišeidama į klyskelius. Ypač ji 
daug davė Amerikos pažangiems 
lietuviams, vesdama juos kultūriniu 
lietuvybės, darbininkų kovų keliu 
už sotesnį rytojų, už malonesnę 
gyventi ir turtingesnę pasirinktąją 
antrąją tėvynę Ameriką.

Amerikos pažangieji lietuviai, 
eidami po “Laisvės” iškelta vėliava 
nenutrūko nuo savo tautos, 
neišdavė Amerikos darbininkų 
klasės kovų, visuomet per 75-rius 
metus ėjo su pažangiąja Amerikos 
liaudimi už demokratiją, taiką 
pasaulyje, už socialinę pažangą, už 
galutinį darbo žmonių laimėjimą. 
“Laisvė” grūdino Amerikos pa
žangius lietuvius proletarinio inter
nacionalizmo dvasia.

Tokia “Laisvė” buvo sunkiais 
svetimšaliams Palmerio reakcijos 
metais, tokia buvo makartizmo 
antikomunistinės isterijos metais, 
tokia tebėra kovos avangarde prieš, 
Amerikos pažangių lietuvių seno
sios gimtinės ir jos liaudies, 
pasirinkusios socialistinio gyvenimo 
kelią, šmeižikus, buržuazinius na
cionalistus.

Didelis nuopelnas tiems drau
gams, kurie per daugelį metų 
puoselėjo “Laisvę”. Pagarbiai 
lenkiu galvą jų atminimui.

Laikraščiui linkiu gyvuoti, ne
pasiduoti sunkumams.

S.J.Jokubka
“Vilnies” redaktorius
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Gegužės Pirmoji ir mes
Šio jubiliejinio numerio pasirodymas maždaug supuola su besiartinančia 

Gegužės Pirmąja. Apie šios šventės reikšmę ir svarbą mūsų skaitytojams 
nereikia kartoti: jie iš pat savo jaunatvės tą šventę iš širdies gelmių šventė. 
Mūsų šalyje, šūkis “Į gatves!” praeityje buvo labai konkretiškas — ir visai 
logiškai: juk Pirmoji Gegužės gimė Chicagoje, išaugo iš Jungtinių Valstijų 
darbininkų kovų, kaip simbolis.

Antrasis (socialistinis) internacionalas savo kongrese Paryžiuje 
1889-aisiais Gegužės Pirmąją paskelbė tarptautine darbo žmonių švente, 
pagerbdamas tą datą, kuomet grupė streikierių 1886-aisiais metais 
Chicagoje žuvo susirėmime su policija.

Lietuvoje Gegužės pirmoji pirmą kartą buvo švęsta 1892-aisiais metais 
Vilniuje, ir vienu ar kitu būdu švenčiama iki šios dienos. Smetoninėje 
Lietuvoje ją švęsti valdžia griežtai draudė, bet drąsūs jauni vyrai ir 
moterys, rizikuodami ilgus metus kalėjimo bausme, sugebėdavo slapta 
naktį prieš šventę iškelti raudonas vėliavas ant telefonų vielų, iškabibti 
plakatus, iššūkius... Dabar masės Gegužės pirmąją pripildo gatves, 
panašiai kaip tai daro šimtai milijonų žmonių visame plačiajame pasaulyje. -

Pirmosios Gegužės proga “Laisvė” sveikina savo skaitytojus ir visus, 
kuriems toji šventė lieka brangi.

Mažųjų farmerių dalia
New Yorko “Times” rašo:
“Agrikultūros departmentas dabar atvirai sako, kad tie mažieji ir 

vidutiniai individualiniai farmeriai, kurie negali išlįsti iš skolų, turi 
‘pasitraukti’. Bet kur jie gali ‘trauktis’? Tie farmeriai, kuriems gręsia 
bankrotas, gyvena ir dirba ant žemės, kuri priklausė jų tėvams ir 
seneliams.

Farmeriauti — ypatingas užsiėmimas, — iš jo žmogus nelinkęs lengvai 
persikelti į kitą gyvenimo sritį, neigi farmeriai pajėgia prisitaikyti prie kitų 
darbų, kokių iš viso ne taip jau lengva rasti. Farmerių šeimoms dabar gręsia 
tikros tragedijos, ir nestebėtina, kad nemenkas tokių farmerių nuošimtis 
dabar randa išeitį net savižudystėse.”

“Times” sekmadieninis žurnalinis priedas, kuriame taip rašoma, paduoda 
vieno Iowa farmerio gyvą pavyzdį likimą. Įlindęs giliai į skolas, negalįs 
atsiteisti bankams, neturėdamas pakankamai pinigų brangiai 
kaštuojančiam traktorių taisymui, laukdamas varžytynių, farmeris vieną 
dieną parodė žmonai savo gyvasties apdraudos dokumentą, jai 
pasakydamas, kad kai jis mirs, ji galės kolektuoti dešimtį tūkstančių 
dolerių. Po to jis pabučiavo vaikučius ir pradėjo eiti link tvarto. Staiga 
supratusi, ką jis gali padaryti, žmona stengėsi jį pavyti, bet buvo pervėlu — 
iš tvarto pasigirdo šūvis...

Administracija, kuri dedasi esanti didelė farmerių draugė, į jų likimą 
negailestingai žiūri. Tas sutampa su bankų ir didžiųjų farmerių interesais: 
kuomet maža ferma išvaržoma, jos plotas prisideda prie didelio ūkio, kuris 
panašiai tvarkomas kaip korporacijos valdomas fabrikas...

The Nation 120 metų

Vasario 22 dieną žurnalas “The 
Nation” išleido storą jubiliejinį 
numerį, — šis savaitraštis švenčia 
savo 120 metų sukaktį. Tai 
garbingos sukaktuvės garbingo 
leidinio, prie kurio sveikinimo ir 
mes galime savo balsą pridėti.

“The Nation” yra ypatingas 
spaudos organas. Jis ne marksisti
nis ir net ne socialistinis, bet šios 
sukakties proga jį sveikino platus 
politinis spektrumas nuo liberališ
ko centro iki kairės. Pavyzdžiui, 
jubiliejiniame numeryje spausdina
mi labai įvairių grupių ir 
asmenybių sveikinimai: buvęs 
prezidento Carterio padėjėjas 
žurnalistas Bill Moyers ir New 
Yorko Marksistinė mokykla; li
berališkasis dramaturgas, Arthur 
Miller ir Amerikos-Sovietų Drau
gingumo taryba; rašytojai Allen 
Ginsburg, Kurt Vonnegut, James 
Baldwin; žymiausiasis Amerikos 
astronomas ir taikos šalininkas Carl 
Sagan; auto-darbininkų, mašinistų, 
siuvėjų ir daugybė kitų unijų, kurių 
priešakyje yra įvairių įsitikinimų 
žmonės, įskaitant kairiečius.

Būtų galima paklausti, kaip 
vienas spaudos organas galėjo 
užsitarnauti tokios skirtingų šalti
nių pagarbos? Atsakymas aiškus, 
kad per tą ilgą savo gyvavimo 
laikotarpį, 120 metų, “The Nation” 
tapo žinomas kaip padorus, 
nepriklausomas, Amerikos žmonių 
interesams atsidavęs leidinys. 
Kairiečiai ne visuomet sutiko su 
“The Nation” nuomonėmis, bet 
reikia pripažinti, kad tas žurnalas 
visuomet tvirtai stovėjo civilinių 
teisių, žmonių gerbūvio, demokrati
jos ir taikos pozicijose. “The 
Nation” niekad nelinko į sen- 
sacionalizmą, niekad nebandė 
“pralenkti” kitus leidinius “pirmo
mis žiniomis”. Vietoje to, ten 
visuomet buvo bandyta kruopščiai, 
sistęmatingai ir nuodugniai įvykius 
analizuoti.

Šiais laikais “The Nation” 
numeryje po numerio analizuojama 
Reagano ir jo administracijos 
politika geriau negu kokiame 
kitame JAV žurnale. Centralinės 
Amerikos klausimu, nusiginklavimo 
klausimu, Amerikos vidujinės 
ekonominės politikos ir kitais 
pagrindiniais klausimais “The 
Nation” užima pažangias pozicijas.

Nestebėtiną^kad reakcininkai šio 
žurnalo labai neapkenčia. Jubilieji
niame numeryje tarp kitų atspaus
dintas straipsnis pavadinimu “The 
Nation istorija pagal FBI”. 
Pasirodo, kad dar nuo 1918-ųjų 
metų Federalinis tyrinėjimo biuras 
(FBI) pradėjo kaupti informacinę 
medžiagą apie “subversinius” to 
žurnalo palinkimus. FBI dokumen
tuose pažymėta, kaip “The Nation” 
stovėjo prieš JAV invaziją 
Meksikon 1915 m., kaip stojo prieš 
Amerikos įsivėlimą į Pirmąjį 
pasaulinį karą, kaip smerkė 
Palmerio užpuolimus ant svetur- 
gimių kaip gynė Sacco ir Vanzetti 
— ir taip toliau ir taip toliau.

“FBI kaltinimai,” sako žurnalo 
redaktoriai, “mums sudaro gar
bę...”

“The People’^s Daily World” 
a j

Pradedant Gegužės pirmąja 
pažangiečių dienraštis “Daily 
World” pakeičia savo pavadinimą į 
“People’s Daily World” (“Liaudies 
dienraštis”). “Daily World”, kaip 
žinia, išsivystė iš “Daily Worker”, 
kuris vienu metu buvo oficialiuoju 
JAV Komunistų partijos organu, 
Aet paskui pavirto platesnės 
apimties kairiu-marksistiniu lai
kraščiu.

Nauja laikraščio forma pasireikš 
ne tik pavadinime, sako redakcija, 
bet ir formoje: “People’s Daily 
World” stengsis tapti polpuliariu, 
įdomiu bet tuo pačiu laiku likdamas 
politiniai nuosekliu laikraščiu.

New Yorke viešėjo Katyja Lycheva, 11 metų tarybinė mergaitė, norinti 
pakeisti Samanthą Smith pasaulio vaikų kovoje prieš atominį karą. Katyja 
Amerikoje aplankė penkis miestus, visur būdama Californijos organizacijos 
“Children as the Peacemakers” viešnia. Washingtone tarybinė mergaitė 
dalyvavo daugelyje televizijos programų. Ji visur sakė, kad vaikai nenori 
gauti palikimo pasaulį, kuriame būtų atominiai ginklai.

New Yorke Katyja aplankė Jungtines Tautas, kur buvo pagerbta 
specialiu medaliu.

Prie Jungtinių Tautų akredituoto vilniečio žurnalisto Viliaus Kavaliausko 
nuotraukose: Katyja Lycheva sėdi TSRS atstovo kėdėje JT Saugumo 
Tarybos salėje; Tarybinė mergaitė su amerikiete drauge Star Dowe.

Ką gina “Įstatymų gynėjai”?

Libija ir Nikaragva

Vienos savaitės bėgyje prezidentas Reagan pajėgė įvykdyti net du 
provokacinius žygius prieš tolimą Libiją ir artimesnę Nikaragvą. 
Išsireiškimas “provokaciniai” ne mūsų, o daugelio amerikiečių, atliekančių 
svarbias pareigas, kaip Kongreso nariai, svarbių laikraščių redaktoriai, 
komentatoriai ir buvę kitų administracijų aukšti pareigūnai.

Libijoje mūsų krašto didis galingas laivynas įplaukė į Sidros įlanką ir su 
libiečiais išprovokavo susirėmimą, apšaudė Libijos kranto instaliacijas ir 
paskandino kelis laivus. Techniškai imant tos įlankos centras yra 
tarptautiniai vandenys, kaip teigia Washingtonas. Bet užtenka pažvelgti į 
žemėlapį, norint suprasti, kodėl Libija visą įlanką skaito sava: niekam nėra 
reikalo ja naudotis, nebent plaukiant iš vienos Libijos dalies į kitą.

Centralinėje Amerikoje Reaganas, nežiūrint Kongreso opozicijos, įsakė 
JAV kariniams helikopteriams transportuoti Hondūro kariuomenės 
junginius prie Nikaragvos rubežiaus, kur sukilėliai - “kontros” veikia ČIA 
globoj. Kongreso Atstovų rūmai balsų dauguma atmetė Reagano prašymą 
tiems sukilėliams-parsidavėliams įteikti dar šimto milijonų vertės ginklų ir 
kitokios karinės paramos. Senatas, nors su maža (7 balsų) dauguma pritarė 
prezidento reikalavimui. Opozicija įsivėlimui į naujus Vietnamus Amerikoje 
visuose gyventojų sluoksniuose.'Stiprėja. Bet administracija Washingtone 
pasirryžusi eiti prieš gyventojų nuotaikas ir prieš sąjungininkų Vakarų 
Europoje ir Lotynų Amerikoje patarimus.

Kartais vartant “patriotinę“ 
spaudą ypatingai čikagiškį “Drau
gą”, nebegali susigaudyti, norėda
mas suprasti: o kas gi tuos 
laikraščius leidžia? Kieno interesus 
jie gina?

Man asmeniškai susidaro įspūdis, 
kad daugelį tos spaudos editorijalų 
ir šiaip sau rašinių sū malonumu 
pasirašytų šios šalies neonaciai - 
tiek juose rūpesčio, užuojautos 
Antrojo pasaulinio karo nusi
kaltėliams...

Neveltui pradžioje užsiminiau 
“Draugą”. Šiame katalikiškame ir 
didžiai mėgstančiame moralizuoti 
leidinyje retas numeris pasirodo be 
nacistinių išpuolių prieš ameri
kietišką Office of Special Investiga
tions, be karo nusikaltėlių gynėjų, 
tokių, kaip Žumbakis ir Co. 
straipsnių.

Prieš kurį laiką Čikagos katalikai 
daugybę vietos paskyrė, leisdami 
išsisakyti ne kam kitam, o 
kaliforniečiui ekstremistui A. Ma
žeikai. Tam pačiam, kuris aktyviai 
reiškėsi, keliant chuliganišką 
triukšmą prieš atidarant Los

Angeles Olimpines žaidynes. Tam 
pačiam, kuris ipo žaidynių pareiškė, 
kad vadinama “Baltų laisvės lyga”, 
kurioje jis yra vienas vadovų, ir 
toliau tęs savo ekstremistinę, 
atvirai antisocialistinę, antitarybinę 
veiklą. Matyt, visiškai neatsitikti
nai šis avantiūristas iš Kalifornijos 
labai aktyviai įsijungė ir į nacių 
talkininkų gynimą. Tai dėsninga to 
pačio kelio tąsa!

Labai būdinga tai, kad “Drauge” 
išspausdintame interview A. Mažei
ka... teisinasi. Girdi, jis ir jo 
kolegos nesą antisemitai. Kitaip 
tariant, mėgina įrodyti neįrodoma. 
Juk net toks laikraštis, kaip 
“Washington Post’’, dar pernai 
rašė, kad grupės, panašios į 
Mažeikos, yra antisemitinės. Tai, 
beje, nekelia jokių abejonių! A. 
Mažeika, .kaip ir visi tokio raugo, 
nekalba faktais - faktai būtų jų 
nenaudai. Faktų jie bijo. Kaip tik 
todėl visa propagandinė ugnis ir 
nukreipiama prieš tai, kad OSI 
naudojasi ir tarybiniais dokumen
tais, kurie pasak OSI atstovų,

— v *■

Visokiausios Lietuvos...
Vietinėje buržuazinėje lietuvių spaudoje dabar, lyg sapnuojant, minimos 

visokiausios galimos Lietuvos — bet kokios, kad tik nebūtų dabartinės — 
socialistinės. Dažnai kalbama apie ^‘Kazimierinę Lietuvą”, — atseit, 
Lietuvą, kaip ją suprato 15-ame šimtmetyje Lietuvos didikai, kurie norėjo 
nuo Lenkijos tam tikros autonomijos bet visgi šimtais gijų buvo su ja 
surišti. Kazimieras Jogailaitis buvo paskelbtas šventuoju visokiais 
politiniais sumetimais, bet “Draugas”, “Tėviškės Žiburiai” ir panašūs 
leidiniai negali pamiršti tų “gerųjų laikų”, ko gero svajoja juos atgaivinti...

“Šeiminė” ir “prezidentinė” Lietuva — tai jau vėlyvesnės sąvokos, 
paimtos iš laikotarpio tarp pirmojo ir antrojo pasaulinio karų. “Šeiminė” tai 
ta; kuri vyravo, kai dar veikė visokios partijos, o “prezidentinė” ta, kuri 
įsivyravo po fašistinio Smetonos - Voldemaro perversmo. Pagal logiką už 
šeiminę turėtų būti linkę liaudininkai ir socialdemokratai, bet čia jų kaip ir 
neliko — “Naujienos” tikriausiai pačios nesusivokia, už ką stoja. Ųž 
“prezidentinę” aiškiai nusistatę tautininkai ir jų “Dirva”. O katalikai, 
krikšČionys-demokratai? Jiems sunku susigaudyti. Iš vienos pusės jie 
padėjo tautininkams nuversti šeiminę santvarką, bet iš kitos po perversmo 
tautininkai jų kaip ir atsikratė, neprileido prie bendro “bliūdo”. Tad galvoja 
— gal geriausia grįžti prie “kazimierinės”?

Pačioje Lietuvoje didžiulė gyventojų dauguma apie tuos visus 
sapaliojimus tikriausiai nežino, o jeigu žinotų, tai tik gardžiai pasijuoktų.

visiškai autentiški ir visada 
patikimi.

Nacių talkininkų gynėjai susibūrę 
jau į keletą organizacijų. Apie vieną 
jų - būtent “koaliciją už 
konstitucines teises ir saugumą” 
(Coalition for Constitutional Rights 
and Security) - minėtame “Drauge” 
Mažeika porina itin plačiai. Girdi, 
tai esanti tų agentų organizacija... 
Čia vyresnio amžiaus skaitytojai, be 
abejo, iš karto prisimins McCarthy 
laikus. Tai “koalicijai’’ baisiai 
nepatinkanti OSI. Vėl gi noriu 
atkreipti jūsų dėmesį: nekalbama 
apie šios įstaigos iškeliamus faktus, 
nes jie, kartoju, labai neparankūs 
mažeikoms, bet kalbama, kad tokia 
įstaiga yra.

Šia proga norisi pastebėti, kad 
pagaliau ir Kanadoje susirūpinta 
karo nusikaltėliais, pradėta domėtis 
jų praeitimi, ir, kaip pareiškė 
atsakingas pareigūnas, irgi bus 
remiamasi ir tarybiniais dokumen
tais bei liudininkais.

♦ ♦ ♦

Na, bet grįžkime prie “Draugo” 
interview — juk jis simptomingas 
daugeliu prasmių. Visų pirma tuo, 
kad nusikaltėlius mėginama slėpti 
už įstatymo skydo. Antra - 
raginimu daryti spaudimą tam 
tikriems amerikiečių sluoksniams. 
Taip ir sakoma: “Politikai yra 
realistai. Jie negalės ignoruoti karo 
veteranų, NASA mokslininkų, 
etninių grupių balsų”.

Štai šis pareiškimas negali nekelti 
nuostabos. Kaip karo veteranai, 
kovoję prieš nacius, dabar gali kelti 
balsą už juos? Matyt, ponas 
Mažeika čia kalba apie veteranus, 
kovojusius nacistiniuose apka
suose... Ką gi, kaip rodo keletas 
pavyzdžių, NASA iš tikrųjų 
prieglobstį buvo suradę stambūs 
karo nusikaltėliai, tituluoti moksli
ninkų vardais. Kai tie faktai iškilo 
aikštėn - dori NASA mokslininkai 
išreiškė didelį pasipiktinimą - norint 
tuo įsitinkinti užtenka pavartyti 
atitinkamo laikotarpio amerikiečių 
spaudą.

♦ * ♦
Klausimas apie etines grupes 

žymiai sudėtingesnis. Juk mažeikos 
jau nuo seno įpratę kalbėti visos 
etninės grupės vardu... Pagal 
vėliausius, tiesa, jau senokus, 
surašymo duomenis, vien Jung
tinėse Valstijose lietuvių etninę 
grupę turėtų sudaryti apie 740 
tūkstančių žmonių. Nejaugi jie visi

nacių gynėjai? Nejaugi jie visi 
pritaria nekaltų žmonių žudymui ir 
tam, kad nusikaltėliai išvengtų 
atsakomybės?! Be abejo - ne. 
Mažeika kalba mažos profesonalių 
avantiūristų grupės vardu. Tačiau 
kaip jis norėtų kalbėti visų vardu - 
bent jau iš visų pasinaudoti!

Tai neslepiama, A. Mažeika kalba 
tiesiai:

“Išėję kovoti už tiesą (!), turime 
suprasti, kad be minimalių lėšų 
būsime priversti kapituliuoti... Nė 
vienas, kuris jaučiasi lietuviu, nuo 
tos moralinės pareigos negali 
pabėgti. Kiekviena finansiškai 
pajėgesnė šeima turėtų įsipareigoti 
500-1000 dolerių aukai. Aukotojai 
tiesiogiai dalyvauja akcijoje...”

Kaip matome, čia betūksta labai 
nedaug: grąsinimo, kad nedalyvau
ją nacių kolaborantų gelbėjimo 
akcijoje, patys tampa neonacistų 
akcijos aukomis.

Jeigu toliau taip eis - panašus 
grąsinimas visiška realybė.

Stebėtojas

DEL KO GERA
Kai „Laisvė" gimė, aš jau dešimt 

metų buvau prijunkęs prie socializ
mo idėjos. O buvau prijunkęs prie 
jos ne dėl to, kad aš toks geras, ne! 
Geriaus, dėl to, kad kapitalistų san
tvarka tokia bloga, lyg spirte spiria 
darbininkus įsimylėti į socializmo 
idėją. Taip ir „Laisvė" — ne dėl to 
gera, kad ji 1911 metais gimė, ojdėl 
to, kad buvo daug susipratusių arba 
bent pajudėjusių prie tos idėjos dar
bininkų.

J. Baltrušaitis

SURADO ŠALTINĮ
Atvažiavęs į Ameriką, gavau darbo 

geležies liejykloje. Darbas buvo 
sunkus ir nesveikas. Labai netiko 
dirbti, bet reikėjo dirbti, nes be ama
to ir kalbos angliškos kitą darbą ne
gi susirasi. Pirmiausiai susipažinau 
su lietuviu (darbe) V. Petraičiu, kuris 
buvo niekinamas kaipo socialistas 
ir bedievis. ’ O nuo tokių, kunigai 
aiškindavo, reikia šalintis, kaip nuo 
blogiausios ligos. Bet man jis buvo 
geras ir davė visokių pamokinimų 
ir per jo storonę, gavau lengvesnį 
darbą. Sykį jis man padavė pasiskai
tyti laikraštį, kurio vardas buvo „Lais
vė". Tą vardą ir to laikraščio turinį 
labai gerai atsimenu ir šiandien, nes 
jis man patiko. Man atrodė, kad su
radau šaltinį, iš kurio galima suži
noti tikras blogumo ir gerumo prie
žastis ir tuojau užsirašiau „Laisvę", 
kuri tuomet ėjo sykį į savaitę ir kuri 
pradėjo mane supažindinti su klasi
niais darbininkų reikalais.

M. Pukls-Punls
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Amerikos žemėje Su gimtine širdyje

Amerikoje. Kai 
Valstijos priėmė 
įstatymą, lietuvių 
nusirito į Pietų

Amerikos žemynas buvo atrastas 
visai jo neieškant. 1492 m. vasarai 
baigiantis, į Atlanto vandenyną leido
si Kristupo Kolumbo vadovaujama 
eskadra—jis manė trumpiausiu ke
liu, iš vakarų pusės per vandenyną, 
pasiekti Indiją. Po dviejų mėnesių 
varginančio plaukiojimo jūreiviai tik
rai išvydo žemę. Tai buvo Bahamų 
salos — ką mes dabar vadiname Ame
rikos žemynu. Kolumbas taip ir mirė, 
įsitikinęs, kad priplaukė Rytų Azijos 
krantus...

Likimas lėmė, kad tą Kolumbo kelią 
teko pakartoti ir tūkstančiams lietu
vių. Vargo, politinių persekiojimų ge
nami, jie plaukė iš buržuazinės Lietu
vos į visas pasaulio šalis. Daug jų 
atsidūrė Siaurės 
1921 m. Jungtinės 
imigraciją ribojantį 
emigracijos banga
Ameriką, daugiausia Braziliją ir Ar
gentiną.

Sunkiausiomis emigracijos sąlygomis 
tautiečiai būrėsi į draugijas, ėmė leisti 
darbininkiškus laikraščius — šviesda- 
miesi mokėsi klasių kovos abėcėlės. 
Pažangus veikimas,bendra idėja jun
gė lietuvių išeivių organizacijas Siau
rės ir Pietų Amerikoje.

Gausios ir stiprios JAV lietuvių or
ganizacijos, spauda turėjo didelę įta
ką lietuvių kolonijoms ir kitose šaly
se. Imkim kelis pavyzdžius iš Argen
tinos.

1915 m. Brukline susikūrė viena 
reikšmingiausių kultūrinių organizaci
jų išeivijoje — Lietuvių darbininkų li
teratūros draugija (LLD), leidusi ir pla
tinusi knygas, kurios padėjo skleisti 
darbo žmonių išvadavimo idėjas. Drau
gijos steigėjo, „Laisvės" redaktoriaus 
Leono Prūseikos paskatinti ir imdami 
pavyzdį-iš JAV lietuvių, 1916 m. Ar
gentinos lietuviai įsteigė Lietuvių li
teratūros draugijos 18-ąją kuopą. Ji 
pradėjo aktyviai reikštas Buenos Airių 
lietuvių kolonijos visuomeninėje veik
loje: rengė viešas paskaitas, platino 
knygas ir laikraščius. 1919 m. Buenos 
Airėse įsikūrė ir kita, 69-oji, kiek vė
liau Berise — 82-oji kuopos. Patago- 
nijoje gyvenantys lietuviai 1919 m. 
sudarė 110-ąją kuopą. Vėliau, 1924 m., 
šios kuopos susiliejo į vieningą lietu
vių pažangiečių organizaciją — Lietu
vių Darbininkų Apšvietos Draugiją 
Argentinoje. Ji buvo analogiška Lie
tuvių literatūros draugijai, palaikė su 
jos Centro komitetu glaudžius ryšius, 
nuolat gaudavo ir platindavo JAV lei
džiamą literatūrą ir spaudą. Gal kaip 
tik Bruklino „Laisvės" laikraštis, pa
siekęs Buenos Aires, bus davęs vardą 
ir Lietuvių darbininkų apšvietos drau
gijos chorui — šis pirmasis Argentinos 
lietuvių choras vadinosi „Laisvė". „Be 
LLD neįmanoma įsivaizduoti nei gy
vavusių lietuviškų vaikų draugijėlių, 
nei gražiai klestėjusių liaudies cho
rų, — rašė žymus lietuvių išeivijos 
veikėjas, ilgametis LLD pirmininkas 
Antanas Bimba. — Ypač be LLD ne
galima įsivaizduoti mūsų pažangiosios 
spaudos ne tik Jungtinėse Valstijose,

102-02 Liberty Avė., Ozone Park

Dažnokai mintimis grįžtu į metus, 
praleistus Niujorke, viename įdo
miausių ir margiausių pasaulio mies
tų. I ten „grąžina" ir pokalbiai su 
draugais, pažįstamais ar net... nepa
žįstamais. Pavyzdžiui, neseno susiti
kimo su Vilniaus universiteto dėsty
tojais metu priėjo jau pagyvenęs 
žmogus, plačiai nusišypsojo ir pa
klausė:

— Na, o kaip besilaiko mūsų 
draugai Niujorke?

Niujorke liko nemaža draugų, ir 
sekundei susimąsčiau — apie ką čia 
pašnekovas? Jis iš karto pridūrė:

— Šneku apie „Laisvę"... juk ir 
su jumis ten susipažinome. Maždaug 
prieš dvylika metų.

Prisiminiau pašnekovą — vieną iš 
didelės daugybės Lietuvos žmonių, 
kurie lankėsi „Laisvėje", susitiko su 
laisviečiais. Ir jeigu dabar reikėtų 
suminėti visus, kurie pabuvojo kuk
lioje, bet labai svetingoje pastogėje 
Liberty aveniu, sąrašas gautųsi labai 
ilgas — o kas galėtų užtikrinti, kad 
jis jau pilnas?!

... Suprantu, tų didžiiulių „Lais
vės" nuopelnų išeiviškai žurnalistikai 
(kaip ir lietuviškai žurnalistikai aps
kritai), pažangiajam Amerikos lie
tuvių darbininkų judėjimui (kaip ir 
pažangiajam judėjimui Valstijose 
apskritai) fone tai gali pasirodyti 
nelabai svarbu — tie žmoniški susi
tikimai „Laisvės" pastogėje. Tačiau 
jeigu jūs sutiksite Tarybų Lietuvos 
žmogų, kuris lankėsi Niujorke ir ne
pabuvojo „Laisvėje" — tai bus reta 
išimtis.

... Žiūrint iš toli — atstumo, laiko 
prasme, atrodytų: na, kas čia ypa
tingo? Atvyko žmogus į Niujorką, 
nuvažiavo į lietuvišką redakciją, ten 
pasisvečiavo, ir — viskas! Tačiau 
taip tik atrodytų — juk tas svečias 
turėjo progos, kalbėkime 
retos progos pabendrauti 
kos lietuviais, pagaliau, 
kiečiais. Sužinoti apie jų 
„iš pirmųjų šaltinių".

tiesiai — 
su Ameri- 

ameri- 
gyvenimą

Pabuvoti jų

Kanadoje, bet iš dalies ir Pietų Ame
rikoje".

LLD, jos organas — „Laisvės" laik
raštis iš tiesų buvo visos pažangio
sios lietuvių išeivių spaudos tvirtoji 
atspara. „Laisvės" redakcijos darbuo
tojai buvo nuolatiniai Kanados, Brazi
lijos, Argentinos lietuvių darbininkų 
judėjimo pagalbininkai, nes jų patirtis 
ir autoritetas buvo neginčijami. 
1927 m. R. Mizara, anot jo paties, bu
vo „paskolintas Argentinai"—atvyko 
čia padėti lietuvių spaudai, pažangiai 
veiklai. Jis stojo vadovauti pradėju
siam eiti pažangios krypties savaitraš
čiui „Rytojus". R. Mizara jau turėjo 
patyrimo: nuo 1919 m. dirbo „Laisvės" 
ir „Vilnies" redakcijose.

Paspirtį tautiečiams Pietų Ameriko
je suteikdavo ir JAV veikusi „Lietu
vių meno sąjunga", kurios centras 
taip pat buvo „Laisvėje". Kaip to įro
dymą užtinkame pažangios Argenti
nos organizacijos „Lietuvių liaudies 
teatras" 1940 m. išleistame albume 
įdėtą Bronės Šalinaitės nuotrauką. 
Greta parašas byloja: „Amerikos Lie
tuvių meno sąjungos sekretorė, žymi 
ir gabi lietuvių dainos ir muzikos mo
kytoja. Šalinaitė savo gabumais va
dovauja bent kelius Amer, liet, cho
rus (ji buvo ir Niujorko „Aido" va
dovė— A. K.). Jos kūriniais tenka 
naudotis ir L. L. Teatrui".

Tam pačiam albume matome Onos 
Babarskienės nuotrauką. Onutė vėliau 
iš Argentinos persikėlė gyventi į JAV, 
dainavo Niujorko „Aido" chore, 
„Laisvės" veteranai prisimena ją kaip 
smagią laikraščio parengimų organi
zatorę ir šeimininkę, o viešėjusieji iš 
Lietuvos su dėkingumu mini jos sve
tingumą ir nuoširdumą. Gaila buvo 
laisviečiams skirtis su Onute, kai ji 
išsikėlė iš Niujorko.

Pažangiojo Argentinos lietuvių ju
dėjimo istorija gal ir ne tokia skam
bi, kaip, tarkim, JAV, bet lygiai ver
ta pagarbos: ir čia negailestinga reak
cija, represijos, kalėjimai, persekioji
mai. Ir čia — nepalaužiama ištvermė. 
Imkim laikraščio pavyzdį: pirmajam 
darbininkiškam „Rytojui" tebuvo skir
ta treji legalaus darbo metai — užgriu
vo karinio perversmo šmėkla’. Jo vie
ton stojo „Momentas", jį keitė „Mūsų 
kova", ją — ,/Vienybė", „Tėvynė", 
^Pažanga"... Uždarius vienu pavadi
nimu ėjusį laikraštį, netrukdavo pasi
rodyti kitas! Kokia Argentinos pažan
gių lietuvių, spaudos darbininkų pa
sišventimo ir pasiaukojimo galia. Šias 
tradicijas tęsia' penkioliktus metus 
gyvuojanti Buenos Airių „Vaga", 
„Laisvės" bendražygė Argentinoje.

Argentinos lietuvių pažangiai veik
lai suteikdavo jėgų, ryžto tai, kad ji 
nebuvo izoliuota nuo lietuvių išeivių, 
visų darbo žmonių judėjimo Lotynų 
Amerikos šalyse, Jungtinėse Valstijo
se.

Ir 
ne. . 
vių

Argentina yra Amerikos žemy- 
. Ir Argentinoje liko JAV lietu- 
laikraščio „Laisvė" žymė!

Algis Kusta

namuose ir savo akimis pamatyti gy
venimo būdą. .. Visiškai neatsitik
tinai kaip tik šie įspūdžiai — tuo ne 
kartą teko įsitikinti — dažnai užgo
žia grynai „amerikietiškus", turis
tinius.

... Pirmą kartą svetingas duris te
ko praverti 1970-siais metais, taigi, 
jau prieš penkioliką metų. Turistu. 
Ir nors jau tada turėjau nemaža gerų 
pažįstamų laisvieč'ių iš jų viešnagių 
Lietuvoje (tuo metu dirbau „Gimtojo 
krašto" laikraščio redaktoriaus pava
duotoju), savo akimis pamačius Niu
jorko maštabus, skubančius žmones, 
nenutrūkstamą mašinų skruzdėlyno 
judėjimą kažkaip sunku buvo pati
kėti, kad štai tokiomis sąlygomis ims 
ir susirinks didelis būrys žmonių — 
tam, kad, susitiktų su Tarybų Lietu
vos žmogumi, jo turistinės grupės 
draugais. Tačiau pravėrus salės duris 
— ten atvežė dabartinis „Tiesos" re
daktorius Albertas Laurinčiukas — 
pasitiko balsų šurmulys ir didžiulis 
būrys linksmų, draugiškų žmonių.. . 
Noriu pakartoti, taip buvo prieš pen
kiolika metų, bet lyg dabar matau 
šviečiantį gera šypsena Antano Bim
bos veidą. Tada, dar guvus ir energin
gas, jis savo mašinėle bogino į pik
niką keliasdešimt mylių už Niujorko 
ribų. Povilą Ventą, tada (kaip ir visa
dos, kada tik teko jį po to matyti) su
sirūpinusį, ‘ kad tik „viskas būtų 
tvarkoje". Rūpestingą šeimininkę bal
singąją Nelę Ventienę. . . Vėlai vaka
re jie pakvietė į savo namus, ir ta
da bene pirmą kartą teko pamatyti 
tokią nepanašią į mūsišką buitį. . . Ie
vą Mizarienę, kuriai energijos, links
mumo, sąmojaus galėjo pavydėti bet 
kas.. . Stipriai ranką spaudė, plačiai 
ir draugiškai šypsodamasis profeso
rius Henry Juška (jau šimtaprocenti
nis amerikonas!) ir jo tėvukas Jonas 
Juška... Dabar netgi savotišką žurna
listinę skolą Jaučiu, iki šiol tinkamai 
neparašęs, kaip Henris — visiškai 
neamerikoniškail — mylėjo savo tėvą,
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Prieš 75 metus šie jauni vyrai mūsų laikraštį įkūrė...

Tarp ankstyvųjų “Laisvės” redaktorių: 

Leonas Pruseika ir Vincas Paukštys.
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ir nepaisant didelio užimtumo, jo in
teresams, pomėgiams, draugams skyrė 
daugybę laiko ir pats. . . tapo didžiu
liu Lietuvos draugu. .. Dirigavo 
Mildred Stensler, kuri, susipažinus, 
pasirodė nepaprastai miela ir betar
piška. Ir dar daugybė kitų žmonių.. . 
Ką gi, dabar dalies Jų, deja, nebėra. 
Bet jie išlikę tokiais, kokiais buvo: 
nuoširdžiais, labai mylėjusiais Lie
tuvą, darbo žmogų — tokiais jie liko 
darbais, atmintyje, raštuose.

... Po to daugybę kartų teko vars
tyti pastato Liberty aveniu duris — 
atlydint kitus svečius iš Lietuvos. Dir
bant žurnalistu Niujorke tą teko da
ryti daug kartų. Su laisviečiais pra
leista daugybė valandų, dienų. Ta
čiau ryškiausiai atsimena kaip tik pir
masis apsilankymas. Ir — ne tik man. 
Tada, 1970-siais, „Laisvėje" buvome 
kartu su kitu mūsų turistinės grupės 
nariu, estu menotyrininku, žurnalis
tu Tammistu Kalevu — jis dabar 
valstybės veikėjas Taline. Grįžęs na
mo, Kalevas parašė knygutę apie tą 
kelionę, ji ir dabar mano biblioteko
je. Joje daug autoriaus pabrauktų 

vietų, ir visiškai nemokant sudėtin
gos estų kalbos, supranti, kad auto
rius daug — na, tiesiog labai daug
— rašo apie „Laisvę" ir jos žmones
— mirga pažįstamos pavardės. Po to 
mes su juo buvome susitikę ne kartą
— ir talinietis visados prašydavo 
perduoti jo nuoširdžiausius linkė
jimus laisviečiams, kurių, kaip jis 
pats sakė, niekados neužmirš.

Tai irgi ne išimtis: „Laisvėje" kar
tu su lietuviais, lankėsi daugybės ki- ’ 
tų tarybinių tautybių žmonių. Visi 
jie buvo sutinkami kaip visiškai sa
vi, su tuo pačiu nuoširdumu, svetin
gumu, draugiškumu ir taktu. Tai 
mažas, bet labai konkretus ne para
dinio, o nuoširdaus internacionaliz
mo, tautų savitarpio supratimo pa
vyzdys.

Susitikimus kukliame, bet tokiame 
įsimintame pastate Liberty aveniu 
prisimena visi, kam tik teko čia būti. 
Ar tai būtų kolūkietis, ar akademi
kas. Juk tai įspūdžiai visam gyve
nimui.

Jonas Lukoševičius

„Tėvyne, būk mums kaip duona, be 
kurios negalėtume išgyventi nė die
nos"— man giliai į širdį įstrigo šis 
paprasta^, tačiau be galo talpus saki
nys, prieš keletą metų pasirodęs „Lais
vėje". Po juo pasirašęs „Laisvės" skai
tytojas ir korespondentas išreiškė, api
bendrino daugelio pažangiųjų Ameri
kos lietuvių jausmą savo protėvių 
žemei. Tėvynė, jos darbininkų klasės 
kova už išsivadavimą, taikūs pokario 
metų pasiekimai, dabarties siekiai so
cialistinėje Lietuvoje — tai šerdis, pa
laikiusi ir palaikanti visą pažangiųjų 
tautiečių judėjimą Amerikoje. Tokia 
pat šerdimi šiame judėjime ir veikime 
buvo ir tebelieka pažangioji tautiečių 
spauda, laikraščiai, tarp kurių žymi 
vieta priklauso „Laisvei"—tiesos žo
džio apie socialistinę tėvynę skleidė
jai Amerikoje, šalyje, kurioje taip 
maža objektyvios informacijos apie 
Tarybų šalį.

Kurio laikotarpio „Laisvę" bevarty- 
tum, tėvynės tema, gilus tikėjimas jos 
šviesia ateitimi laikraščio leidėjų ir 
korespondentų širdyje užima centrinę 
vietą.

Štai, kiek daugiau negu prieš 60 me
tų, 1926 m. sausio 26-ją dieną savo 
garsioje prakalboje „Lietuvos respub
lika ir jos ateitis", pasakytoje Mon
tello, Mass. Antanas Bimba su giliu 
įsitikinimu teigė: „Mes nenustojame 
vilties ir pasitikėjimo Lietuvos darbi
ninkų judėjimu, kurio priešakyje stovi 
Lietuvos Komunistų partija.. . revoliu
cinis judėjimas maršuoja pirmyn. Jisai 
laimės. Jisai turi laimėti. Istorija yra 
darbininkų pusėje."

Toks gilus įsitikinimas darbo žmo
nių pergale, Tarybų valdžios pergale 
Lietuvoje net ir sunkiausiais Lietuvių 
tautos istorijos momentais, materiali
nė ir moralinė parama darbininkų ju
dėjimui— esminis visos pažangiosios 
lietuvių išeivijos Amerikoje bruožas 
iki Tarybų valdžios atkūrimo Lietuvo
je, o taip pat hitlerinės okupacijos 
metais.

O štai prieš 40 metų Antanas Bimba, 
pirmasis Amerikos lietuvis, aplankęs 
pokario Lietuvą, knygoje „Prisikėlusi 
Lietuva" rašė:

„Ar yra praėjęs nors vienas žymes
nis Amerikos lietuvių susirinkimas, 
kuriame nebūtų buvę prisiminta apie 
Lietuvą?. . Mes kalbėsime apie Lietu
vą ir sielosimės jos likimu, jos polė
kiais, jos troškimais".

Didelį, reikšmingą darbą atliko 
„Laisvė" telkdama apie save pažan
giuosius Amerikos lietuvius, skleisda
ma pažangiausias žmonijos idėjas, 
žengdama koja kojon su tomis lietu
vių jėgomis, kurios kovojo dėl teisin
gesnės socialinės santvarkos skelbda

ma tiesą, apie naują, laimingą Nemu
no krašte kuriamą gyvenimą.

Ryškiomis raidėmis į laikraščio isto
riją įrašytos Leono Prūseikos, Rojaus 
Mizaros, Antano Bimbos, kitų pažan
giųjų veikėjų pavardės. Šių ir dauge
lio kitų „Laisvės" redaktorių, bendra
darbių ir korespondentų pasiaukoja
mas kasdieninis darbas pažangos, tai
kos ir demokratijos vardan pelnė gilią 
pagarbą Tarybų Lietuvoje.

Didelį autoritetą pelnė „Laisvė" ir 
tuo, jog jos bendradarbiai nuosekliai 
ir įtaigiai demaskavo visus tuos, kas 
bandė ir bando menkinti gimto krašto 
pasiekimus, iškraipo tiesą apie Tarybų 
Lietuvos ekonominį, socialinį ir kul
tūrinį gyvenimą.

Žymiausių išeivijos veikėjų R. Mi
zaros, V. Andrulio, A. Bimbos, vardais 
Tarybų Lietuvoje pavadintos vidurinės 
mokyklos, didelio dėmesio susilaukė 
Lietuvoje išleistos pažangiųjų išeivijos 
veikėjų knygos. Jos kaip proletarinės 
lietuvių kultūros dalis natūraliai įauga 
į šiuolaikinės lietuvių tarybinės publi
cistikos kontekstą. Respublikos istori
kai su dideliu dėmesiu tyrinėja pažan
gios išeivijos, jos organizacijų ir spau
dos istoriją.

Pažangieji Amerikos lietuviai, „Lais
vės" bendradarbiai ir korespondentai 
visada su mumis( Žymiausių socialis
tinės Lietuvos švenčių metu — jie tarp 
garbingiausių respublikos svečių. Ta
čiau atvyksta jie čia ne tik kaip sve
čiai. Atvyksta, jausdami pareigą per
teikti, paliudyti visa kas pamatyta ir 
išgirsta tėvų žemėje savo bičiuliams 
Amerikoje — dažnai kaip tik „Lais
vės" puslapiuose.

„Gimtinė tik viena: tegul niekados 
nesibaigia nuoširdūs susitikimai su 
ja", — rašė viena iš „Laisvės" kores
pondenčių K. Karosienė prieš keletą 
metų Vilniuje išleistoje jos knygoje. 
Mes, savo ruožtu, norėtume palinkėti, 
kad niekados nesibaigtų nuoširdūs tė
viškės sūšitikimai su „Laisve" ir lais
viečiais, daug nusipelniusiais savo se
nosios tėvynės socialistinei kultūrai.

N. Maliukevičius
* * *

Gavę šį Nerijaus Maliukevičiaus ra
šinį „Laisvės" laikraščiui, sakome Jam 
ne tik dėkui, bet kartu ir patys prisi
mename daug atsiliepimų, kuriuos- 
viešnagių Tarybų Lietuvoje metu kal
bėjo ten viešėję laisviečiai.

Mildred Stenslerienė:
— Mūsų ryšiai su Lietuvos meni

ninkais labai platūs. Iš jų sulaukėm 
ne tik įvairiopos pagalbos, patarimų, 
bet ir naujų kūrinių. Per muzikos 
kūrinius, per dainą mes gaunam tą 
jausmą, kuriuo jūs gyvenate, geriau
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pažįstame tėvų žemės šiandieną. Mes 
džiaugiamės jūsų laimėjimais. Mes, 
dainininkai, populiarinantys lietuvišką 
muziką, norim perduoti vfisa tai ir 
mūsų klausytojams, kad šie kartu su 
mumis pergyventų Lietuvos artumą, 
jos džiaugsmą.

Joana Dimikienė:
— Štai kuo tikiu —Lietuva. . . Nuo 

pat pradžių tikėjome tarybinės san
tvarkos Lietuvoje įsitvirtinimu, gra
žesne ateitimi. Argi suklydome? No
riu paminėti Antaną Bimbą, kuriam 
palieku dėkinga visą gyvenimą, kad 
mane, Amerikoje gimusią lietuvaitę, 
priartino prie lietuvių tautos nūdienio 
gyvenimo, prie jos darbų ir svajonių. 
Nedaug man teko ragauti mokslų, — 
gal tik keturias savaites per mokyk
los slenkstį žengiau, bet akys regi, 
o širdis priima Lietuvą kaip sveikatą. 
Teisybei apie ją kalbėti reikalingesnė 
sąžinė, negu universitetas. . .

Vaitiekus Dorinąs:
— Mano trys kelionės į Lietuvą 

prisodrintos įspūdžių, ir jie tokie jau- 
dulingi, kad užtenka ilgiems metams. 
Prisimenu, Antanas Bimba, grįžęs iš 
Lietuvos, parašė knygą „Prisikėlusi 
Lietuva". Jei sugebėčiau savo kelio
nių įspūdžius sudėti knygon, pavadin
čiau ją „Klestinti Lietuva". Tik liūd
noka, kad savo rankomis nemūrijau 
jos namų, neariau laukų. .. Ir vis dėlto 
jaučiu, kad kažkoks ryšys tarp Lie
tuvos ir manęs dar tvirtas. Gal todėl, 
kad ir toli nuo jos gyvendamas, vi
suomet buvau už naują Lietuvą ir kiek 
beįmanydamas ją rėmiau. . .

Aldona Aleknienė:
— Kiekvieną kartą, kai tik atvyks

tame, matome didelį jūsų gyvenimo 
progresą. Šį kartą, pavyzdžiui, lankė
mės Panevėžyje. Pastatyti didžiausi 
nauji rajonai. Gražūs pastatai, gražiai 
įrengti kambariai. Viskas moderniška. 
Ir pats miestas tuo pačiu darosi dar 
didesnis ir gražesnis. Puikūs gėlynai. 
Visur Lietuva paskendusi gėlėse. La
bai gražiai prižiūrimi parkai.

Povilas Alekna:
— Važiavome iš Vilniaus iki Suba

čiaus ir toliau. Kelionė dvi sū puse 
valandos, žinoma, greitkeliais, o ne 
kokiais šunkeliais. Platūs, derlingi 
ūkių laukai, tvarkingi. Prieš dvejus 
metus, kai buvome čia, man gražiai 
atrodė, o dabar dar labiau traukia akį. 
Aš nesistengiu girti. Kaime, ūkyje, esu 
užaugęs, tad žemdirbio darbus žinau. 
Kai važiuoju, taip akys ir laksto į abi 
kelio puses...

Jurgis Varis-Vareaonas:
— Kiekvieną sykį, kai pas jus at

važiuoju, pamatau ką nors nauja, įdo
maus. Jūsų gyvenimas eina pirmyn ir 
turit dėl ko gyventi. Visada, kaip bu
vęs statybininkas, aš domiuosi jūsų 
statybomis. Kaskart pamatau vis dau
giau puikių gyvenamųjų namų (tie
siog didžiuliais rajonais jie kyla), li
goninių, mokyklų, visuomeninių pa
statų. Imkim kad ir jūsų operą. Labai 
puikus teatras (...),

Man patinka ir jūsų keliai, gražios 
keleivių laukimo stotelės. Pas mus to
kių dalykų nėra. Nei stiklinių, nei 
mūrinių, nei kitokių. Niekas į tai ne
kreipia atidos.

Janina Vilkelienė:
— (...) Rašysiu „Laisvei", papasa

kosiu, kur buvau, ką mačiau. (..) Sa
kau jums, mieli žmonės, — Lietuva 
nuostabi, kaip ta pavasarį pražydusi 
gėlė. Mūsų viešnagės dienos buvo 
saulėtos, pats pavasario spalvų tirštu
mas, gegutės apkukuojamas. Žydi so
dai, žaliuoja javai. Senosios emigraci
jos žmonės — daugiausia kaimiečiai, 
gal todėl laukų, miškų peizažas mums 
brangesnis už puošnius rūmus. Ir man 
asmeniškai Lietuva prasideda nuo 
Anykščių, nuo tų kalvų, kurios aplink 
juos, nuo laukų. Jie numelioruoti, iš
raižyti keliais, daug kur lietinimo 
įrengimai. O kokios puikios gyven
vietės!

IŠ LAIŠKŲ

Miela sesute,

Dabar turim nuovoką, kad šita val
džia mūs ir mūsų tėvynės Lietuvos 
neužmirš. Kai gyvenom prie Smeto
nos, miela sesute, neturėjom akim 
prašvietos. Buvo laikų, kad nebuvo 
nė cento prie dūšios, negalėdavau tau 
nei laiško parašyti, nes neturėjau pi
nigų ant ženklelio, o dirbom nuo anks
tyvo ryto iki vėlai vakare. Ir negalė
jom nė drapanų nusipirkti sau. Pirkom 
vienam vaikui prasčiausios medžiagos 
eilutei, užmokėjau 30 litų, už pasiu
vimą 9 litus, o kur kiti reikalai?

Buvom ant ordinaruos ir gavom 
metams 80 litų, rugių 12 centnerių, 
vasarojaus 8 centnerius, bulvių dešimt 
centnerių, kurą ir stubą. Duoda ir pie
no vasarą 3 litrus, o žiemą du litrus. 
Tai mano vyro alga, o dirbam visi, 
kaip pasiutę — nuo saulės tekėjimo 
iki sutemų.

O dabar ir mes džiaugiamės, kad 
atidarys langelį, apšvies ir mūsų šlu
belę saulelė. Jau davėm prašymą gaut 
lauko, užsirašėm 10 hektarų ir tikimės 
gauti.

O tu, Algiuk, atsiųsk mums laikraš
čių, mes mylėtum juos skaityti.

Zofija ir Jonas Zmitrai
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Spalio revoliucijos įtakoje

pusę, o 
nuslinko 

susi-

Kai vyko dešimtasis Lietuvių so
cialistų sąjungos suvažiavimas Bruk
line (1919 m. rugsėjo 27 d. — spalio 
1 d.), kur 112 delegatų atstovavo 
266 kuopoms, jungusioms daugiau 
kaip 9000 narių, organizacija netu
rėjo savo pastovaus organo. Užda
rius reakcijai LSS leidžiamą „Kovą" 
1917 m. gruodyje, organizacija leido 
periodinius biuletenius ir nelegalią 
spaudą („Apžvalgą", „f .ūsų tie
są"). Savaime suprantama, suvažia
vime, kuris absoliučia balsų dauguma 
nutarė eiti drauge su JAV komu
nistų partija ir tuo pačiu tapo pir
muoju Amerikos lietuvių komunistų 
sąjungos suvažiavimu, iškilo klausi
mas dėl sąjungos organo.

„Laisvė" 1919 m. Nr. 14 (rugsėjo 
31 d.), aprašydama suvažiavimą,
nurodo, jog „Laisvei" pageidaujant, 
laikraštis tampa „Lietuvių komu

nistų sąjungos nuosavybe".
Tai buvo visiškai natūralu ir pa

grįsta. Jau anksčiau keltas klausi
mas, kad „Laisvė" turi tapti prole
tarinės sąjungos organu. Tačiau kol 
ėjo „Kova", negalėjo būti klausimo 
dėl lygiagrečio kairiųjų socialistų or
gano, tuo labiau, kad „Laisvė" susi
laukdavo ir revoliucinės LSS spau
dos priekaištų dėl kai kurio nenuo
seklumo. Tiesa, „Laisvės", kurią re
dagavo taip pat revoliuciniai socia
listai, pozicija pagrindiniais tarptau
tinio darbininkų judėjimo klausi
mais buvo proletariškai internaciona- 
listinė. V. Kapsukas, aptardamas LSS 
IX suvažiavimą Čikagoje, rašė, jog 
socialistinio JAV lietuvių sąjūdžio 
kairėje stovinti „Kova" ir jai prita
rianti „Laisvė". Jeigu visi JAV lie
tuvių socialistiniai laikraščiai svei
kino caro nuvertimą Rusijoje, pasi
sakydami prieš karą ir „socialpatrio- 
tizmą", tai socialistinė Spalio revo
liucija išardė vadinamą privačių 
laikraščių frontą: „Laisvė", LSS va
dovaujant, tvirtai pasuko į kairę, į 
revoliucinio proletariato 
„Naujienos" su „Keleiviu
į dešinę, kol jų „socializmas" 
jungė su kontrrevoliucija. L. Prūseika 
„Laisvėje" 1917 m. rugpjūčio 2 d. 
numeryje, straipsnyje „Mūsų kai
rioji srovė", rašė apie Amerikos lie
tuvių socialistų skilimą. „Laisvė", 
suprantama, buvo tas laikraštis, ku
rio revoliucingumas spalio istorinių 
įvykių įtakoje kaip tik sustiprėjo, ta
po nuoseklesnis.

Tik keliems mėnesiams po Didžio
sios Spalio Socialistinės revoliucijos 
praėjus, 1918 m. kovo mėn. „Lais
vės" dalininkų (šėrininkų) suvažia
vimas pasisakė už „kairiąją dvasią" 
— prieš imperialistinį karą, už pro
letarinę Rusijos revoliuciją. Kilus 
revoliucijai, dėtos didžiausios pastan
gos ją remti. įkurtas Rusijos, revo
liucijos rėmimo lietuviškas komite
tas. Jo sudėtyje — ir laisviečiai. O 
1919 m. liepos 27 d. įvykusiame 
„Laisvės" bendrovės suvažiavime, 
kuriame dalyvavo A. Bimba, J. Šu
kys ir kiti revoliuciniai socialistai, 
pasisakyta už Trečiojo internacionalo 
principus, nutarta „pavesti „Lais
vę" su visu turtu Lietuvių Socialistų 
Sąjungai".

Tad „Laisvė" buvo vienas iš tų 
Amerikos laikraščių, kuriems Didžioji 
Spalio socialistinė revoliucija reiškė 
lemiamą žmonijos istorijos posūkį, 
turėjusi didžiulės reikšmės ir Ame
rikos, ir Lietuvos darbo žmonių liki
mui. Kai Amerikos reakcija ir apskri
tai buržuazinė spauda pylė ant re
voliucijos neapykantos srutas, kai 
amerikiečius užplūdo begalinis melo 
ir šmeižtų apie naująją Rusiją srau
tas, pažangiai spaudai buvo labai 
nelengva atrinkti tiesos grūdus, no
rint išsamiau painformuoti’apie įvy
kius Rusijoje ir gimtajame krašte. 
Buvo reikalinga klasinė nuovoka ir 
gilus proletarinis idėjiškumas. Paga
liau ir pačios žinios iš Europos kelia
vo labai pavėluotai. Svetimkalbius 
laikraščius griežtai varžė amerikinė 
cenzūra, įsigalėjusi, kai JAV stojo 
į imperialistinį karą, prieš ką protes
tavo revoliucinis proletariatas ir Vi
si pažangūs demokratiniai sluoksniai.

„Laisvė" tapo Didžiojo Spalio re
voliucijos idėjų skleidėja, nugalėju
sio Rusijos tautų proletariato veik
los ir kovų populiarintoja. Tuo pa
čiu ji prisidėjo prie revoliucinių idė
jų skleidimo tarp JAV lietuvių so
cialistų, prie jų lemiamo apsispren-. 
dimo LSS X suvažiavime.

Apie šį „Laisvės" apsisprendimą 
Antanas Petriką knygoje „LLD ir pa
žangieji Amerikos lietuviai" (1965 m.) 
šitaip rašė:

„Nuo 1917 m. pabaigos, Didžiojo 
Spalio Revoliucijos eigoje, kai Ru
sijos komunistai užkariavo tos šalies 
valdžią, Amerikos lietuvių socialis
tų spaudoje pradėjo reikštis vis smar
kesni nesutarimai. Tik šiuo kartu 
buvo jau ne „privatinių" laikraš
čių" klausimu, nes „Kovos" jau nebe
buvo, bet grynai ideologiniu. Šios 
diskusijos pagaliau tapo aštriais 
barniais, kol 1919 m. prieita prie fizi
nio skilimo. „Naujienos" išstojo prieš 
Rusijos bolševikus, smerkė jų taktiką 
ir jų kuriamą valstybinę santvarką. 
Jos rėmė Kerenskio valdžią. „Kelei
vis" nors kiek atsargiau, bendrai 
sekė „Naujienas". „Laisvė" artėjo 
prie nuoširdaus Rusijos revoliucijos 
ir komunistų-revoliucionierių rėmi
mo, nors ir kai kur statė klausimų,

V. Andrulis, A.
R. Mizara, J. Šukys, J. Šu-

J. Gasiūnas, J. 
žinomi pažangie-

tiek veteranai , tiek jauni-

nemaža dalykų buvo „neaiškūs", ji ■ 
laukė „daugiau informacijų " ir kt. 
Pagaliau ji, nors kai kur ir kritikuo
dama, pasekė V. Mickevičiaus- 
Kapsuko nurodytu keliu, laipsniškai 
priėmė LSS vedamą liniją".

„Laisvė" per visą Tarybų valdžios 
įsitvirtinimo Rusijoje ir kitose šalyse 
laikotarpį, iki pat pilietinio karo ir 
imperialistinės intervencijos pabaigos, 
veikė revoliucijos idėjų įtakoje. 1918 
m’-’rugpjūčio 27 d. „Laisvėje" Julius 
Daubaras, įžymus JAV lietuvių re
voliucionierius, rašė:

„Mūsų socialistiškų laikraščių re
dakcijos ir mes, darbininkai, turėtu
me imtis pavyzdį iš Rusijos darbinin
kų judėjimo ir jų veikimo".

1919 metais, kai dar vyko žūtbū
tinė kova dėl socialistinės revoliu
cijos pergalės apgynimo, „Laisvėje" 
laimėjusio Rusijos proletariato idė
jas savo raštais vienaip ar kitaip 
skleidė J. Ramanauskas, J. Dauba
ras, P. Krakaitis, V. Paukštys, A. 
Bimba, L. Prūseika, 
Petriką,
kienė, V. Bovinas, 
Baltrušaitis ir kiti 
čiai 
mas.

Padėties revoliucinėje Rusijoje, 
kurioje siautė pilietinisVkaras, akty
viai į jį kišantis kontrrevoliucionierių 
pusėje imperialistinėms valstybėms, 
vaizdą perteikė būsimo „Laisvės" ir 
„Vilnies" redaktoriaus Fredo Abeko 
(M. Akelaičio) laiškai. „Laisvėje" 
1919 m. sausio 7 d. (Nr. 2) rašoma, 
kad buvęs LSS VI rajono organiza
torius po Vasario revoliucijos išvy
ko į Rusiją, kad Vladivostoke buvo 
sulaikytas, kaip raudonasis, kad vėl 
pasiekęs Sibirą, kai kritusi Kerenskio 
valdžia, bet ten patekęs į Semionovo 
ir Kolčako koloniją. . . Taigi tame 
laiške V. Paukščiui F. Abekas pasa
kojo apie savo gyvenimą Vladivos
toke, apie lietuvių veiklą Sibire. Su
galvojęs ten įsteigti pažangią drau
giją „Arklas", bet negaunąs leidimo, 
negalįs visko parašyti. Kitą sykį, 
gegužėje, Pil. Aido slapyvardžiu F. 
Abekas „Laisvėje" rašė apie reakcijos 
siautėjimą Tolimuosiuose Rytuose. O 
rugsėjo 9 d. „Laisvėje" tas pats Pil. 
Aidas pranešė, kad jis „dabar ran
dasi Kolčako nelaisvėje" ir pridėjo 
eilėraštį „Jubiliejus", skirtą Norvu- 
do LSS 133 kuopos, kurioje veikė, 
dešimtmečiui. . .

Tai buvo gyvi Spalio revoliucijos 
krašto gyvenimo atgarsiai. . .

„Laisvė" spausdino V. Lenino raštų 
vertimus, tuo pačiu atskleisdama tie
są apie pirmosios pasaulyje socia
listinės revoliucijos tikslus.

Drauge „Laisvei", suprantama, 
labai rūpėjo gimtojo krašto likimas. 
Žinios apie Tarybų valdžios kūrimą
si pasiekė Brukliną labai pavėluo
tai, laikraštis sveikino revoliucines 
Lietuvos darbo žmoryų pastangas.

1919 m. spalio 16 d. „Laisvė" (Nr. 
16) rašė, jog LKS pirmasis suvažia
vimas pasmerkė Lietuvos socialbur- 
žygius, pareiškė užuojautą Lietuvos 
politiniams kaliniams, pasveikino Ta
rybų Rusijos valdžią ir revoliucinę 
valdžią Lietuvoje su V. Kapsuku prie
šakyje. Taigi, žinios iš gimtojo krašto 
tikrai vėlavo, sklido ir įvairių gan
dų. . .

„Laisvė" ir jos leidėjai buvo kupini 
revoliucinio entuziazmo. Kad ir sun
kiomis sąlygomis 1919 m. rugsėjo 16 
d. „Laisvė" tapo dienraščiu. O dar 
po pusės mėnesio — lietuvių komu-, 
nistų laikraščiu, kurį įkvėpė Spalio 
revoliucijos idėjos.

Vladas Viešintas

LAISVI

Prieš 75 metus šie jauni vyrai mūsų laikraštį įkūrė...
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PIRMOJI “LAISVĖS” BENDROVĖ \
Iš kairės — sėdi: J. Undžius, V. Paukštys [Čibiras], J. Neviackas 
Naudžius; stovi: M. Mizara, P. Naudžius, L. Prūseika, J. Valatka.
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Prieš penkiolika metų, kai “Laisvė” šventė 60-ąją sukaktį. Jubiliejinis 
komitetas — sėdi [iš kairės] Elena Jeskevičiūtė, Lilija Kavaliauskaitė, Vera 
Bunkienė ir Nastė Buknienė. Stovi Antanas Bimba, Povilas Venta, Dr. 
Antanas Petriką.
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Ir atrodė, kad pergalė 
ne taip toli

Ruošėsi kon- 
inteligentija, 
draugių kalbų 
mūsų partija

visai galimą dalyką — taip 
įsiaudrinus situacijai, kaip to 
kongreso metu, Lietuvoje visko 
galėjo būti, — išgirdome, jog 
pažangiųjų Amerikos lietuvių 
atstovai, vadovaujami Fredo Abe
ko, aplankys kalėjimą, politinius 
kalinius.

Susijaudinimui nebuvo ribų. O 
šnibždesys, gandai kalėjime sklido 
įvairiausi. Kai vedė mus į 
pasivaikščiojimą, matėme, kad 
baisiausiai valomi koridoriai, 
šveičiamos grindys, langai... Argi 
juos įsileis? Ar galėsime jiems, 
mūsų užjūrio draugams, pasakyti 
savo žodį, juos išgirsti? Dabar jau 
reikėjo susikaupti.

Sukomės įprastu siauro kiemo 
ratu. Niūri kalėjimo siena, aukšta 
mūrinė tvora, vienodas žingsnių 
kięme ir kraujo ritmas smilki
niuose. Susimąstę, rūstūs visų 
veidai.

Kitą dieną kalėjimo viršininkas 
griežčiausiai įspėjo: “Jei ateis 
svečiai, nedrįskite nieko kalbėti. 
Jiems leista tik pasižiūrėti”. 
Vadinasi, nei pasakyti, nei išgirsti.

Neramios laukimo valandos... 
Sužvangėjo raktai. Atsidarė kame
ros* durys. Juoduoja prižiūrėtojų, 
valdininkų uniformos. Ir... pagaliau 
jie! Įeidami nusiėmė kepures, 
pagarbiai nusilenkė.

Kaip apsakyt tą trumpą akimirką, 
didelį mūsų susikaupimąi, begalinę 
rimtį? Žvilgsniais glostėme jų 
pablyškusius veidus, akis, plaukus. 
Norėjome, kad užčiauptos mūsų 
lūpos, susikaupę veidai bylotų: mes 
su jumis, mes viską ištversime, 
pasieksime pergalę, o visa kita 
smulkmenos... tik smulkmenos...

Nežinojome, kuris jų Fredas 
Abekas, ar buvo čia “Laisvės”, 
“Vilnies” atstovų. Tik trumpą 
valandėlę mes pasijutome arti 
laisvės, drauge su šiais nepažįsta
mais, bet tokiais brangiais 
žmonėmis. Kalėjimo kamera pasi
darė erdvi, tarsi išnykčF^sienos, 
padvelkė laisvės vėjas... Mes, 

. Lietuvos revoliucinių kalinių būrys, 
pasijutome didžiosios viso pasaulio 
armijos dalimi. Kas mums kalėji
mai, mūsų kančios... Tokių kaip 
mes milijonai--^— jų yra visuose 
žemės rutulio kampuose... Ir 
pergalė pasirodė ne taip jau toli...

M. Meškauskienė

i

Mano paskutinioji — aštuntoji 
vasara fašistiniame kalėjime buvo 
gal kiek neįprasta. Jautėsi kažkokie 
požeminiai smūgiai, o kas ten 
laisvėje vyko, kokie sukrėtimai — 
nieko tikro negalėjai sužinoti. 
Kalbėjo, kad visa Suvalkija 
sunėrimus, bruzda. Dzūkijoj irgi 
maišatis kažkokia, Pakaunės ūki
ninkai neveža pieno į laikinąją 
sostinę... Pagaliau toks įvykis 
pačiame Kaune — Pasaulio lietuvių 
kongresas, į kurį turėjo atvykti 
lietuvių iš viso pasaulio.

Kaip pasakojo naujai areštuotos 
draugės, artėjant kongresui, sujudo 
net opozicinių partijų ir visokių 
grupuočių veikėjai, 
gresui pažangioji 
rašytojai ir kiti. Iš 
buvo matyti, kad
Irganizavo fabrikų bei įmonių 

arbininkų delegacijas, kurios 
kongrese turėjo tarti savo žodį apie 
darbininkų padėtį, viešai pareika
lauti amnestijos politiniams kali
niams, darbo ir duonos bedarbiams, 
spaudos, žodžio ir susirinkimų 
laisvės.

Dar kalbėjo, kad ne tik visa 
Kauno žvalgyba, pėsčioji, raitoji 
policija sukelta ant kojų, net 
kariuomenės daliniai paruošti 
“visokiam atvejui”.

Ir laikraščiuose atsispindėjo 
“pasiruošimas” kongresui — labai 
dažnai cenzūros išbrauktuose raš
tuose buvo dedami skelbimai arba 
puslapiuose tiesiog baltos dėmės 
žiojėjo.

Mums, politiniams kaliniams, tas 
kongresas, žinoma, labai rūpėjo. Ar 
atvyks Amerikos pažangieji? Ar 
įsileis juos į kongresą? Ar duos 
jiems viešai prabilti?

Pažangiųjų Amerikos lietuvių 
spauda fašistinės reakcijos metais 
Lietuvoje buvo lyg gaivinantis 
spindulys.

Net ir smetoniniuose kalėjimuose 
būdamos, mes žinojom, kad apie 
“Laisvės” ir “Vilnies” laikraščius 
susispietę Amerikos pažangieji 
lietuviai siuntė Lietuvos fašistinei 
valdžiai savo protestus prieš terorą 
Lietuvoje, prieš politinių kalinių 
kankinimus, reikalaudami jiems 
amnestijos. Kiek būdavo džiaugs
mo, kai mums pavykdavo slaptomis 
retkarčiais gauti jų laikraštį ar 
iškirptą iš jo straipsnį. Žinojome ir 
didžiavomės, kad už okeano mūsų 
broliai ir seserys lietuviai ne tik 
remia mūsų kovą, bet ir patys 
kovoja, per savo spaudą skelbia 
didžiąją tiesą darbo žmonių 
masėms.

Ir štai pro storas kalėjimo sienas 
prasiskverbė žinia: Amerikos lietu- • 
vių delegacijai vadovauja komu- 
nisias Fredas Abekas, joje esama 
“Laįsyės” ir “Vilnies” atstovų.

Kaipx sulaikyti plūstantį džiaugs
mą, bęgalinį susijaudinimą! Kiek
viena diena atnešdavo ką nors visai 
netikėto. Kad ir tada... Slaptai, 
labai slaptai išgirdome, kaip 
visiškai negalimą, bet drauge ir

PERSKAITĖ 4 KARTUS

62ZQSOQ rr>i

rn <2

A

’J

Mums bestreikuojant keletą sa 
valčių pasirodo ir „Laisvė". „Laisvės" 
redakcija ir administracija prisiuntė 
streikams 50 egzempliorių. Iki tol aš 
nebuvau matęs „Laisvės", bet man 
atėjo mintis į galvą, ar tik nebus 
laisvos minties laikraštis.

Susirinkimui užsibaigus parėjau 
namo, suglamžęs „Laisvę". Parėjęs 
namo, pasislėpiau savo kambary ir 
ėmiau skaityti. Perskaičiau ištisai 
keturis kartus ir dar vis norisi skai
tyti.

hrtoci^)'s.

S. Penkauskas
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Milijonai Amerikos šeimynų [pagal pačios valdžios statistiką] gyvena lūšnynuose, 
didmiesčiuose gyvena šimtai tūkstančių benamių. Bet butų netrūksta, labiausiai 
turtingiems . . . Kiekvieno sekmadienio “New York Times” žurnaliniame priede galima 
rasti kelis puslapius, kuriuose nekilnojamojo turto kompanijos, arba patys savininkai, 
garsina parduodamus namus.) Štai tų namų keturi pavyzdžiai: pirmasis, viršuj dešinėje, 
kainuoja arti keturis šimtus tūkstančių dolerių, pilis viršuj, kairėje [Anglijoje] dešimtį 
su puse milijono svarų, trečiasis, apačioje, kairėje, keturis šimtus tūkstančių, o 
ultra-moderniškas namas apačioje, dešinėje, milijoną ir penkis šimtus tūkstančių dole
rių .... Ar jie perkami? Žinoma, kitaip jie nebūtų skelbiami pardavimui.
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Lietuvės moterys—* 

visuomet avangarde .
a

Čia perspausdiname ištrauką iš Ksaveros Karosienės 
atsiminimų knygos “Pasirinkimas visam gyvenimui” 

[“Minties” leidykla, Vilnius, 1984]

“LAISVĖ”

Šis paveikslas nutrauktas 1908-aisiais metais Pittston, Pennsylvanijoje. 
Čia matome vaikus, berniukus, kurie jau dirbo anglies kasyklose. Vaikų 
žiaurus išnaudojimas tada buvo įprastas dalykas. Prieš tokį išnaudojimą 
kovojo suaugę angliakasiai, tarp jų Pittstono lietuviai, kurių tarpe jau veikė 
socialistinė kuopa.

Kai atvykau j Filadelfiją, moterų judėjimas Amerikoje 
buvo masiškas. Jį organizavo vadinamosios sufražistės 
(suffragettes). Jos kovojo dėl moterų lygių teisių su vy
rais, reikalavo, kad tos teisės butų įrašytos į JAV konstitu
ciją. Norėdamos atkreipti valdžios dėmesį į savo reikala
vimus, sufražistės rengė didžiules moterų demonstracijas. 
Kai kurios demonstrates žygiuodavo apsimovusios vyriš
kas/kelnes, kas tais laikais buvo tiesiog neįsivaizduojama. 
Porcija jas puldavo, suimdavo. Buržuazinė Amerikos 
spauda su panieka rašė apie moterų „sukilimus“. Bet su
sidūrimai su policija, represijos prieš taikias moterų de
monstracijas ir visiškai nedžentelmeniškas, žiaurus elgesys 
su sufražistėmis skatino pažangesnes iš jų daryti ir politi
nes išvadas. Jos sujudo reikalauti ir politinių teisių. Tačiau 
tai sunkiai sekėsi: „demokratinė“ Amerikos valdžia neno
rėjo pripažinti moterims lygių teisių. Sufražisčių sąjūdžio 
pradžia laikomos demonstracijos, surengtos dar 1913 m. 
per prezidento Vudrofo Vilsono inauguraciją. Sufražistės 
ne sykį užplūsdavo gatves ir aikštes, piketavo ir Baltuosius 
rūmus. O tik 1920 m. buvo suteiktos moterims balsavimo 
rinkimuose teisės. Bet daugelis svarbiausių reikalavimų, 
pavyzdžiui, lygios teisės darbe, ir iki šiol neįgyvendinta, 
tad kova tęsiasi daugelį dešimtmečių. Ją rėmė ir remia 
Moterų lyga už taiką ir laisvę, kurios nare tapau atvykusi 
į Filadelfiją ir tebesu iki šiol. Teko dalyvauti ir anų laikų 
moterų demonstracijose.

Tačiau V. Kapsukas ir kiti kairieji LSS veikėjai pers
pėdavo, kad organizuojama JAV lietuvių darbininkių drau
gija jokiu būdu negali apsiriboti sufražisčių sąjūdžiu. 
Nors jis kėlė pažangių reikalavimų, tačiau vis dėlto šie ne
išėjo už buržuazinės visuomenės ribų. „Moterų balso“ pir
mojo numerio, išėjusio 1916 m. kovo 8 d. Škotijoje, veda
masis straipsnis taip aiškino klasinį moterų kovos dėl lygių 
teisių skirtumą:

„Turtingosios moterys reikalauja vien lygių teisių su 
vyrais. Joms ir pakanka, nes tuomet jos įgys lygų su vy
rais turtą, lygų mokslą ir lygią laisvę. Darbininkėms to 
negali pakakti, nes lygios su vyrais teisės tai išreiškia pir
miausia lygų neturtą ir išnaudojimą. Mes turime kovoti 
kartu su vyrais dėl visiško to išnaudojimo panaikinimo. 
Tuomet tiktai — socializmo tvarkoj — galės pražydėt tikra 
laisvė ir meilė, tada ir vaikai bus ne našta tėvams, o laimė“.

Darbininkių organizacijai nuo pat jos kūrimosi ištakų 
buvo keliamas uždavinys ne atskirti moterų sąjūdį nuo viso 
darbininkų išvadavimo judėjimo, o paversti jį proleta- 
riato-kovos^tiesioginiu talkininku, specifiškomis galimy
bėmis lygomis įtraukti per moterų organizaciją dar
bininkes įldasių kovą. Susikūrus LMPS, susivienijime 
tuoj pat prasidėjo kova dėl tvirto idėjinio apsisprendimo 
ir tuo pačiu dėl santykių su LSS kairiuoju sparnu. V. Kap
suko veikiamas LMPS ir jo organas „Moterų balsas“ iš 
karto pasuko revoliucine kryptimi. Netrukus ir nedidelė 
grupelė inteligenčių — susivienijimo vadovių, linkusių kaip 
tik į sufražistinį darbą ir ryšius su dešiniaisiais socialis
tais, buvo priverstos pasitraukti iš LMPS, kurio bolševiki
nis nusistatymas labai pykino dešiniuosius socialistus. To
dėl „Naujienos“ su pašaipa rašė:

„Dabar moterys ginčijasi dėl bolševizmo spaudoje, 
kuopų susirinkimuose, konferencijose ir ginčijosi neseniai 
įvykusiame suvažiavime. Gaila tiktai, kad kaip kitur, taip 
ir šitoje organizacijoje, didžiuma tų ginčų yra tuščių gir
nų malimas. Bolševikiškoji srovė progresisčių susivieniji
me yra gausesnė. Ir nenuostabu: organizacija dar jauna, 
narių išsilavinimas labai silpnas, vadovės turi mažai paty
rimo, griebiasi už to, kas išrodo naujausia ir navatniausia“.

Iš tikrųjų organizacija buvo jauna, bet ir „pasenusi“ 
ji neįgavo tokio proto, kokio norėjo menševikai, o vado
vėms jau veiklos pradžioje užteko klasinės nuovokos, nors 
trūko patyrimo bei išsilavinimo, kad galėtų pasirinkti ko
vojančio proletariato, bet ne buržuazijos prisišliejusia 
menševizmo kelią. „Naujienos“ pyko, kai LMPS II suva
žiavime kairioji rezoliucija dėl taikos ir krypties buvo pri
imta visiška balsų dauguma — prieš balsavo tik penkios 
delegatės, norėjusios moterų organizaciją paversti refor- 
mistine, švietėjiška. Menševikai pažangias moteris vadino 
„Kapsuko vaikais“, o joms tai buvo geriausias įvertinimas. 
Iš tikrųjų, dauguma LMPS veikėjų ėjo V. Kapsuko pasiūly
ta kryptimi, savo organizaciją patikėdama revoliucinių so
cialistų, o vėliau — komunistų, globai ir vadovavimui. 
V. Kapsukas, prisimindamas apsisprendimo kovas organi
zacijoje, 1923 metais iš Maskvos rašė:

„Labai malonu, kad jūsų susivienijimas nepasidavė tų 
renegatų įtakai ir kad jis vis labiau įsitraukia į bendras 
Amerikos darbininkų klasės kovas. Tai yra pamatinis su
sivienijimo uždavinys — traukt kiek galima platesnes lie
tuvių darbininkų mases į bendrą kovą komunistų partijai 
vadovaujant. Aiškus dalykas, kad dabartinės paaštrėju
sios klasių koyos momentas reikalauja ir nuo jūsų susivie
nijimo savo veikimo būdo tolimesnio keitimo: jis dar la
biau, negu iki šiol, turi pavirsti masine pagalbine kovos 
organizacija; jo laikraštis taip pat turi daug labiau but 
kovos organu, pritaikytu kuo plačiausioms Amerikos dar
bininkių masėms“.

Toliau jis rašė: „Savo keliu pageidaujama, kad jūsų 
susivienijimas ir jo laikraštis palaikytų artimesnius ryšius 
su Lietuvių komunistų partija ir su Sovietų Sąjungos lie
tuviais darbininkais-ėmis ir valstiečiais-ėmis“.

LMPS tapo gera klasine mokykla revoliuciniams dar
bo žmonių kadrams ugdyti, vadinasi, jau tuo buvo patei
sintas šio susivienijimo įkūrimas. Mano bendražygės iŠ 
LMPS įrašė savo vardus Amerikos lietuvių komunistinio 
judėjimo istorijoje. Susivienijimo narės jau organizacijos 
veiklos pradžioje pasirodė narsios ir puikios kovotojos.

Kai atvykau į Filadelfiją, Amerikoje vyko gausūs 
streikai ir demonstracijos, kuriose ypač aktyvios buvo mo
terys. Jų aktyvumas buvo suprantamas: kovojo prieš rnais* 
to brangimą, prieš darbo žmonių padėties sunkėjimą. Lie
tuvės darbininkės šioje kovoje rodė gražų, pasigėrėtiną 
pavyzdį. Agnė Kavaliauskaitė-Jurevičienė vadoyavo ciga
rų pramonės darbininkių streikui. Ona Budveičiūtė (Bud- 
veitytė) buvo streiko organizatorė marškinių siuvykloje 
R. Svegždžiūtė (švegždaitė), kaip siuvėjų unijos (profe
sinės sąjungos) tarybos vadovė, sėkmingai vadovavo strei
kui. Tokie buvo „Kapsuko vaikai“ moterų judėjime!

Būtų girtina, jei...
nekvepėtų demagogija

Jaunos amerikietės angliakasės: jos dirba, kur kadaise dirbo lietuviai 
imigrantai.

MŪSŲ JAUNIMO AUKLĖTOJAI

W1W2V
Anti-Fascist Youth Rally
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1933 metų pradžioje „Laisvėje“ buvo įves
tas anglų kalbos skyrius. Pradėta Pionierių 
kampeliu (Pioneer Corner) ir tuoj pakeista 
į Jaunimo Skyrių (Youth Section).- Pirma šio 
skyriaus vedėja buvo Bertha Fulton (Palta- 
navičiūtė), bet už pusmečio jį perėmė Jonas 
Orman. Vėliau jį vedė Helen Kaunaitė, 
Walter Kubilius ir kiti.

Tų pačių metų liepos mėnesį įvyko nacio- 
, nalinio jaunimo konferencija, susidedanti iš 
LDS kuopų ir chorų atstovų. Tai buvo entu
ziastiška ir ugninga jaunimo veiklos pradžia. 
Išrinktas Nacionalinis Jaunimo Komitetas, 
į kurį įėjo: Helen Kaunaitė, Bertha Fulton, 
Aida Kairytė, Amelia Jeskevičiūtė, Yytautas 
Zablackas, J. Latvis ir Ben Medley. Komiteto 
sekretorium ir „Laisvės“ ir „Tiesos“ (LDS or
gano) angliškų skyrių redaktoriumi išrinktas 
J. Orman — jau kaip pilnai apmokamas dar
bininkas. Iki to laiko visas darbas buvo atlie
kamas liuoslaikiu nuo darbo bei mokyklų 
lankymo, visų bendromis pastangomis.

Ilgą laiką sporto skyrių vedė J. Vedegis, 
vėliau jį pakeitė Tamas YernCal^ir Bill Malin. 
Bernice Schelly (Salinaitė) vedė per keletą 
metų puikų meno skyrių „On the Line“. Me
no reikalais daug bendradarbiavo ir Clem 
Straus.

Rugsėjo mėn. komitetas nutarė pasiųsti de
legatą į Paryžiaus Kongresą prieš karą ir fa
šizmą. Delegatu išrinktas C. Straus, kuris, su 
dideliu ūpu sugrįžęs iš to kongreso, plačiai 
maršrutavo su prakalbomis.

Labai veiklus buvo tų laikų mūsų jauni
mas LDS kuopose, choruose ir Jaunųjų Ko
munistų Lygoje. Daug ir plačiai buvo veikia
ma kovoje už pašalpą bedarbiams, nes tai 
buvo didžiosios depresijos laikai. Darbų ma
ža, ir tie už badmiringas algas. Visa tai ryš
kiai atsispindi 1933—34—35 metais.

APIE KĄ NIEKADA NEPARAŠYS 
CHICAGOS MARIJONŲ DIENRAŠTIS

Jeigu surinkti į vieną daiktą visa, kas OSI (kitaip tariant - Office of Special 
Investigations) tema parašyta veiksniškoje spaudoje - gautųsi jau stora 
knyga. Gal net keletas jų. Tačiau išsunkus žodinį vandenį, kuriuo permirkę 
tie rašiniai ir ašaras, kuriomis persunktas rūpestis dėl nacinių karo 
nusikaltėlių likimo, liktų tik kelios glaustos idėjos. Kaip antai:

“Nuo karo praėję, jau daug metų ir nebėra ko kelti senų reikalų į dienos 
šviesą.

Karo nusikaltėliai, jeigu tokie tik buvo, yra baudžiami dievo ir jie verti... 
užuojautos.

OSI - komunistų agentų ir amerikietiškos Temidės priešų lizdas. Bet kuris 
liudininkas arba dokumentas, kuris yra iš socialistinio lagerio ir ypač - iš 
Tarybų Sąjungos - visiškai neteisingi ir nepatikimi”.

Štai, ko gero, ir visi nacių talkininkų gynėjų “argumentai” ir “teiginiai”. 
Tiesa, prie jų dar būtina pridėti prašymą aukoti karo nusikaltėlių gelbėjimo 
reikalui. Tik, ko gero, žodis “prašymas” čia nelabai tinka, tikslesnis būtų - 
“reikalavimas”. Taip visiškai nedviprasmiškai yra rašęs “Pasaulio lietuvis”, 
“Laisvoji Lietuva” - ten netik reikalaujama “aukoti”, bet ir nedviprasmiškai 
grąsinama tiems, kurie to nedarys.

Visa tai kartojama jau ne pirma diena. Yra profesionalų, kurie iš to minta, 
ir bent jau juos galima suprasti - juk jiems vis vien, iš ko misti. Tačiau kaip 
vertinti spaudą, kuri visiems šiems rašiniams dosniai skiria vietos? 
Redaktorius, kurie lieja ašaras ne dėl aukų, o dėl jų budelių? Matyt, kai 
kurie jų dabar supranta, kaip sakoma, “perlenkę lazdą”, ir toks M. Dr. 
(Mykolas Drunga), vienas ašaringiausių ir vandeningiausių čikagiškio 
klerikalų “Draugo” raštininkų, teisinasi. Tą jis daro, aišku, ne todėl, kad 
imtų smerkti nacių talkininkus - priešingai, Drungos simpatijos tvirtai jų 
pusėje, bet todėl, kad tam tikruose sluoksniuose Valstijose vis dažniau 
kalbama apie nacistų gynėjų - žumbakių nuotaikas, apie tai jau rašoma 
ir amerikietiškoje spaudoje.
Tad štai kaip prabilo M. Dr.:

“Čia (tai yra “Draugo” laikraštyje - aut.) gal būtų vieta dar kartą pabrėžti, 
kad mes nesame ir neturėtume būti nusistatę preš karo kriminalistų 
aiškinimą, teismą ir nubaudimą”.

Kokie gražūs žodžiai, ar ne?!Tačiau nuo jų trenkte trenkia demagogija... 
Jeigu, kaip minėta, nacių gynimui skirti rašiniai jau sudarytų knygas, man 
neteko tame pat “Drauge” matyti nė vieno rašinio, kuris imtų ir paragintų: 
nustatykime, girdi, patys - kas mūsų tarpe yra karo nusikaltėliai, 
paskelbkime jų pavardes, pasmerkime ir visi nutils. Tokių rašinių nėra ir 
negali būti. Tas pats M. Dr. toliau rašo:

“...Jeigu tad mes prieš OSI keliame protesto balsą, tai ne dėl to, jog 
norėtume karinius nusikaltėlius apsaugoti nuo deramo jiems atpildo”.

O dėl ko kito, ponas M. Dr.?! Dėl ko dar? Juk šiuo noru ir siekimu 
persunkta kiekviena veiksnių raštininkų eilutė, postringaujant šia tema.

Gryna demagogija kvepia to rašinio žodžiai:
“...Ir mūsų siekimas - užtikrinti, kad tikrieji karo nusikaltėliai būtų 

ieškomi, teisiami ir baudžiami”.
O juk būtų tikrai įdomu, reikšminga ir žavu, jeigu tas pats čikagiškis 

“Draugas” imtų ir pristatytų: mes žinome, kad tas ar anas - karo 
nusikaltėliai.

Aišku - to nebus. Nes ir upės pradėtų tekėti į kalnus...

V. M.

Nemaža veikta ir nirto srityje. Eilėje ko
lonijų veikė beisbolio ir krepšininkų koman
dos. Rungtyniauta savitarpyje ir su kitų tau
tų bei amerikiečių komandomis.

Nepraleista ir lavinimasis. Eilėje kolonijų 
veikė savitarpinio lavinimosi mokyklos, ypač, 
vasaros atostogų metu, kad jaunuoliai galėtų 
suvažiuoti iš apylinkių į vieną vietą. Lavin
tas! politiniais, meno ir sporto klausimais.

Prie Jaunimo skyriaus buvo įvestas pio
nierių kampelis, kurį vedė (^LJ^Jimaitė ir 
Mary Sinkus, o vėliau viena Mary. Tikslas 
buvo pačiam jaunimui šviesti jaunuosius iš 
pat mažens.

Pasaulinėje politinėje arenoj pradėjo reikš
tis karo ir fašizmo pavojus, ir mūsų jaunimas 
tai matė, suprato ir — ėmėsi darbo. 1934 m. 
geg. 30 d. buvo paskelbta Nacionalinė Jau
nimo Diena prieš Karą ir Fašizmą, ir šiame 
sąjūdyje mūsų jaunimas veikliai dalyvavo.

Birželio mėn. prie LDS Antrojo Seimo at
laikyta atskira jaunimo konferencija. Tai bu
vo labai entuziastiškas sąskrydis, kuriame 
dalyvavo 63 delegatai nuo 30 ‘organizacijų. 
Amelia Jeskevičiūtė Apšvietos komisijos 
vardu pateikė ilgą raportą su planu (curricu
lum), kaip turėtų būti vedamos jaunimo mo
kyklos. Aida Kairytė plačiai raportavo už 
Sporto komisiją ir pateikė sumanymus atei
čiai. Prezidiumą sudarė: Walter Kastenas, 
Chicago, Ill., C. Griciūhas, Philadelphia, Pa., 
Aldona Kazokytė, Brooklyn, N. Y., ir Izabelle 
Lygmaliūtė, Detroit, Mich-

Sekantiems metams į Nacionalinį Jaunimo ’ 
Komitetą išrinkti: J. Orman, Aida K^įrytė, 
Aldona Kazokytė, Bertha Fulton, Tony Sin
kus, Amelia Jeskevičiūtė, Helen Kaunaitė

Priimta rezoliucijos prieš karą ir fašizmą 
ir už revoliucinius sveikinimus Lietu vos’jau
nimui. Su nepaprastai pakilusiu ūpu protar
piais skambėjo dainos, išliejančios mūsų ko
vingo jaunimo jausmus. Nutarta pasiųsti de
legatą į Pasaulinį Sporto Kongresą prieš karą 
ir fašizmą. Referendumo būdu delegatu iš
rinktas Jonas Ormanas.

1935 m. sausio mėn. Washingtone įvyko 
didžiulė konferencija su vyriausiu reikalavi
mu bedarbiams įvesti apdraudą. Lietuvių 
jaunimui atstovavo Vytautas Zablackas.

Balandžio 12 d. paskelbiamas jaunimo 
streikas prieš karą ir fašizmą. Dalyvauja šim
tai tūkstančių studentų. Jaunimas mato ky
lantį karo ir fašizmo pavojų ir energingai 
dirba, kad būtų užkirstas kelias.

5-TAS PUSLAPIS

1936 metais Ispanijoj po Liaudies fronto 
laimėjimų rinkimuose užverda kova. Ameri
kos jaunimas tęsia kovą prieš fašizmą ir, kiek 
galėdamas, remia Ispanijos liaudies kovą. 
Bruzda ir mūsų lietuvių jaunimas ir veikliai 
dalyvauja visose kovos arenose.

1937 m. mūsų pasišventusių jaunuolių gru
pė vyksta į Ispaniją (slaptai, nes valdžia ne
duoda leidimo ten vykti), ten dalyvauja 
įsteigtame Abraham Lincoln b^talijone ir sto
ja karo frontan. Namie įsisteigia Lincolno 
batalijono Lietuvės draugės, kurios labai 
daug dirba palaikymui susirašinėjimų su 
mūsų jaunuoliais ir siunčia jiems nuolatinius 
įvairių gardėsių ir cigarečių pakelius.

Ve/iGu Amer. Liet. Kom. gelbeji-
mui isp;.K,.cs Demokratijos. Jį sudarė: 
D. M. Solomskas, pirm., Amelia Jeskevičiūtė, 
vicepirm., Aida Kairytė, fin. sekr., Anne Vaz- 
nys, sus. sekr., Helen Kaunas, ižd.

Tų mūsų jaunų vyrų vardai turėtų būti 
istorijon įrašyti auksinėmis raidėmis^ Toje 
kovoje žuvo — JULIAN BAUBLYS, ANTA
NAS MAZURKA, EDWARD NlClULIS ir 
BERNARD RAŽANSKAS. Grįžo vieni sun
kiau, kiti lengviau sužeisti arba nesužeisti 
šie: PETRAS GASPARAS, JUOZAS GRIGAS, 
CHARLES DZEVECKO, BALI KILAS, CYP
RIAN KUCHINSKI, JONAS KUMPIS, ANTA
NAS LIVINAS, WESLEY MIKALAUSKAS, 
STANLEY MOTIEJŪNAS, JUOZAS NEDVA
RAS, ALBINAS RAGAUSKAS, ALFRED RO
GERS, JUOZAS SAKALAUSKAS-SACAL, 
JONAS SAVAKO, BUNNI SOVETSK1, 
CHARLES YOUNG, VĖTĄS ZABLACKAS.

1938 m. įvykusio LDS 4-to seimo jaunimo 
posėdyje daug diskutuota apie kultūrinę ir 
lavinimosi veiklą. Įvadą joms davė Al. Kai- 
rūkštis ir Amelia Jeskevičiūtė, o Aida Kai- 
rytė-Orman pravedė diskusijas dėl platesnės 
socialinės veiklos. Naują Jaunimo komittj’Y 
sudalė: Ann Stelman, Walter Kubilius, Anne 
Waznis, John Orman, Stanley Rengle, 
Charles Kwarren ir Adolph Nedvaras.

1939 m. sausio mėn. Washingtone įvyko 
skaitlingas Amerikos Kongresas už Taiką ir 
Demokratiją. Nuo lietuvių dalyvavo Ispani
jos kovų veteranai V. Zablackas ir C. Young 
kaip LDS centro atstovai; iš Chicago, Ill., 
Matt Sholomskas ir J. Nedvaras; iš Worces
ter, Mass., John Green; iš Binghamton, N. Y., 
Helen Žukas; iš Pittsburgh, Pa., John Urban. 
Kongresas nutarė teikti Ispanijos kovojan
čiai liaudžiai visokią pagalbą.
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Mokykla prie 
žibalinės 
lempos...

"Laisvė” buvo mano pirmoji 
mokykla. Gyvenom mažame kai
melyje,.kaip sakoma, “ant farmos”. 
Elektros tais laikais namuose dar 
neturėjome, tai visa šeima 
susirinkdavom vakarais aplink stalą 
virtuvėj, kur degė viena žibalinė 
lempa, ir tėvelis garsiai skaitydavo 
mums žinias iš “Laisvės”. Taip prie 
šios silpnos lemputės vyko mano 
lietuvybės apšvieta.

Kai jau buvau kiek lankiusi 
pradinę mokyklą ir susipažinusi su 
raidėmis, mama priviliojo mokytis 
garsiai skaityti lietuviškai, pažadė
dama už tai numegzti man šiltą 
megztuką. 0 nuo tėvelio kiek vėliau 
gavau patraukimą rašyti. Tėvelis 
buvo aktyvus, priklausė kelioms 
lietuviškoms organizacijoms ir 
mokėjo gražiai rašyti protokolus, 
tad netrukus buvo pakviestas rašyti 
ir kuopos korespondencijas į 
“Laisvę”. Kai "Laisvė” įkūrė anglų 
kalbos 'skyrių, tėvelis ragino mane 
bandyti rašyti apie jaunuolių veiklą. 
Tuo metu aš labai domėjausi sportu 
ir žmogaus sveikata — net ir 
svajojau apie medicinos mokslą, tad 
sumaniau rašyt “kolumną” anglų 
kalba apie sveikatos reikalus.

Nepajėgė tėveliai išleisti mane 
C toliau į mokslą, nes Amerikoj siautė 

didžiulė ekonominė krizė. Reikėjo 
ieškoti darbo. Maniau, kad 
pasibaigs mano medicinos, o tuo 
pačiu ir žurnalistikos karjera, bet 
net nesvajojau, kad netrukus 
atsivers man naujas kelias — šį 
kartą į meno sritį, o per meną — ir 
vėl į spaudą. Abu su tėveliu 
dainavome Newarko (Niuarko) 
“Sietyno” chore, kuriam vadovavo 
muzikė bronė Šaknaitė. Ji pradėjo 
mane rengti muzikai ir chorvedys- 
tės pareigoms. Susipažinau su 
apylinkės lietuvių kultūros veikla, 
pradėjau aktyviai dalyvauti Lietu
vių meno sąjungos darbe.

Pasibaigus Antrajam pasauliniam 
karui, LMS rūpinosi, kad Amerikoj • 
gimę jaunuoliai, kurių daug grįžo iš 
kariuomenės, atgaivintų ir sus
tiprintų lietuviškus chorus, teatro 
ir šokių ratelius. Reikėjo plačios 
reklamos ir propagandos. Tą 
paramą radome mūsų “Laisvėj”, ir 
netrukus gimė mano nauja skiltis — 
“LMS News and Views”. Daugiau 
kaip dešimt metų rašiau anglų kalba 
apie Lietuvių meno sąjungos narių 
nuopelnus ir šiaip apie Amerikos 
kultūrinį bei politinį veikimą.

1959 m. “Laisvės” redaktorius 
Rojus Mizara pakvietė mane 
kelionėn į Lietuvą su pirma 
turistine grupe. Kai grįžau, Rojus 
sako: “Dabar gavote akivaizdinį 
“diplomą”, turėtumėt rašyti savo 
LMS "kolumną” lietuviškai, aš 
padėsiu suredaguoti”. Taigi vėl 
paklausiau išmintingo patarėjo. 
“Perkrikštijau” skilties antraštę į 
“LMS veikla”, tad teko dar 15 metų 
rašyti apie LMS darbą lietuviškai. 
Per tuos metus vis tobulinausi 
muzikoj, dar keturis kartus 
aplankiau savo tėvelių žemę. Tos 
kelionės ir ypatingi susitikimai su 
Lietuvos žmonėmis, su meninin
kais, rašytojais ir kitais davė man 
daug medžiagos, savo žiniomis 
pasidalydavau su “Laisvės” skaity
tojais. Iki šiol esu LMS sekretorė. 
Mano vadovaujami “Aido” choristai 
visada susitinka “Laisvėje”. 0 kiek 
toje salėje svečių iš Tarybų 
Lietuvos pagerbėme!

Aš džiaugiuosi, kad laikraščiui jau 
sukanka garbingas 75 metų 
jubiliejus, ir nuoširdžiai jį sveikinu, 
linkėdama ištvermės, geisdama, 
kad ir toliau “Laisvė” turtintų mūsų 
gyvenimą.

Mildred Stensler

LAISVIEClAI APIE „LAISVĘ"

Kiek laisvutė man ir tūkstančiams 
kitų skaitytojų yra gero padariusi, 
kiek mes iš jos gavome apšvietos ir 
žinojimo, nei už tūkstančius dolerių 
nenupirktum to mokslo.

J. K. Navallnsklenė

*

Būk sveika, „Laisve" brangioji. Esu 
tau neapsakytai dėkingas už tavo ilgų 
metų mokinimą ir kultūrinimą žmo
nijos. Už tavo vedamas (kovas, kurio
se tu be atvangos gynei darbp žmonių 
reikalus. Tu tūkstančius žmonių ap
švietei gilesniu žinojimu ir už tai tave 
pamylėjo tūkstančiai darbo žmonių ir 
daug intelektualų.

Jonas Karosas

“LAISVĖ”

Choro nuotrauka daryta 1919 m. Tada “Aicją” mokė J. Velička

' Didžiausias New Yorko rajonas 
Brooklynas nuo seno garsėja darbi
ninkiška ir kultūrine veikla. Daug 
dešimtmečių čia veikia progresyvios 
įvairių tautų organizacijos, klubai.

Brooklyne leidžiamas ir seniau
sias pažangus Amerikos lietuvių laik
raštis „Laisvė", štai jau pažymintis 
savo deimantinį jubiliejų. Mums ma
lonu prisiminti, kad keletą metų dir
bant New Yorke, teko artimai bend
rauti su daugeliu laisviečių. Visam 
gyvenimui išliks atmintyje susiti
kimai su redaktoriais ir leidėjais 
Antanu Bimba, Ieva Mizariene, Povi
lu Venta.

Tik vieneriais metais jaunesnis už 
„Laisvę" yra „Aido" choras. Tai ta
rytum gyvas tiltas tarp pažangiųjų 
Amerikos lietuvių ir Tarybų Lietuvos 
kultūros. Ketvertą metų tuo tiltu te
ko vaikščioti ir mums.

Dažną šeštadienį sėsdavome į daug 
mylių Amerikos keliais nuriedėjusią 
mašiną ir iš vakarinio Manhattan© 
traukdavome Brooklyn© link. Pake
liui tekdavo pervažiuoti labai ap
krautą Queensb'oro tiltą arba pralįsti 
Midtowno tuneliu po East Riveriu. 
Paskui keletą mylių į rytus paspaus- 
davome Long Islando greitkeliu ir iš 
jo išsukdavome statmenai į pietus 
Woodhaveno bulvaru, kol pasiek
davome Liber, ty Avenue. Joje ties 
102-ąja gatve po dundančia „Sub
way" estakada ir stovi „Laisvės" 
vienaukštis namas. Pro šonines du
ris galima patekti tiesiai į salę su 
nedidele scena. Priešais ją būdavo 
sustatomos dvi kėdžių eilės: pirmoji 
— sopranams, antroji — tenorams, 
bosams. Dažniausiai antrą valandą 
popiet ir prasidėdavo „Aido" choro 
repeticija.

“Aido” choras inscenizuoja vestuves Choro nuotrauka daryta 1919 m. Tada “Aidą mokė J. Velička

Drauge visada
Susibūręs 1912 metais, „Aidas" 

greta „Laisvės" išvarė gražią vagą 
pažangiosios mūsų išeivijos kultūri
nėje veikloje. Ilgiausiai — nuo 1951 
metų — chorui vadovauja Mildred 
Stensler. Jai „Aido" septyniasdešimt
mečio dienomis 1982 metų pavasarį 
buvo suteiktas Tarybų Lietuvos nu
sipelniusios kultūros veikėjos Garbės 
vardas. Tai Mildred ir prikalbino 
mudu dainuoti „Aide".

... Repeticija prasideda. Mokytoja 
(taip nuo seno Amerikoje vadinami 
chorų dirigentai) reikli ir ištvermin
ga. Ji kantriai prašo kartoti ir kar
toti kiekvieną mažiau pavykusią fra
zę. Bet ir choristai — ne tinginiai. 
Jie — ir ne naujokai, o daugelį de
šimtmečių atidavė lietuviškai dainai. 
Buvo laikas, kai aidiečai statė net 
operetes. Jose vaidino ir šiandien 
aktyviai chore dainuojantys Viktoras 
Bėkeris, Nastė Buknienė, Nelė Ven- 
tienė, Povilas Venta. Ach, kaip da
bar Povilo trūksta laisviečiams ir ai- 
diečiams, bet ta nenumaldoma lem
tis. . .

Tačiau pasitraukusiųjų iš mūsų 
tarpo darbus tęsia kiti draugai. Jie 
toliau pasiaukojamai dirba darbinin
kiškos teisybės labui. Todėl dar ir 
šiandien, nežiūrint visokių negandų, 
tebeveikia pažangios organizacijos, 
didžiausiuose JAV miestuose tebe
eina laikraščiai — „Laisvė" New Yor
ke, „Vilnis" Chicagoje.

Daugelis redaktorių, skaitytojų, 
rėmėjų savo kelią į pažangų judėji
mą pradėjo nuo darbininkiškos 
dainos. Taip ir buvo ir ilgametei 
„Laisvės" administratorei, publicistei, 
redaktorei Ievai Mizarienei. Kartą 
jos paklausėme:

— Gerbiamoji Ieva, kaip Jūs atė
jote į pažangųjį judėjimą?

— Pirmiausia įstojau į darbininkiš
ką chorą būdama apie dvylikos me
tų. Ir jau nuo tada mano pasaulėžiū
ra ėmė keistis, nors su mama dar vis. 
vaikščiojau į bažnyčią. Mane tiek 
chore, tiek gyvenime visą laiką su
po darbininkai. Tarp jų gausėjo 
socialistiškai nusiteikusių žmonių, 
tai tomis pažiūromis palaipsniui 
persiėmiau ir aš.

— O kaip Jūs pradėjote bendra
darbiauti pažangiojoje spaudoje?

— Apsipratus chore, man buvo 
žymiai drąsiau stoti į progresyvų 
moterų susivienijimą. Pradėjau skai
tyti „Laisvę". Paskui ir pati išdrįsau 
duoti į laikraštį pranešimus, kad įvy
ko koks nors mūsų susirinkimas ar 
parengimas.

Iš tokių, iš įvairių vietų daugelio 
autorių rašytų žinučių, suplaukdavu
si iš visos Amerikos, Kanados susi
darydavo plati pažangiečių veiklos 
panorama. Taip rašydamas į „Laisvę", 
išaugo ne vienas vėliau plačiai ži
nomas jos korespondentas. Tai Ste
fanija Masytė iš Detroito, Walteris 
Raila iš Californijos, Marytė Baltu- 
lionytė iš San Francisko, Rudolfas 
Baranikas iš Chicagos (dabar newyor- 
kietis), kurie aktyviai talkina ^Lais
vei" ir šiandien.

„Laisvės" 75 metų jubiliejaus pro
ga norime iš visos širdies pasiųsti 
per Atlantą pačius karščiausius lin
kėjimus jos skaitytojams ir rėmė
jams, o labiausiai tai mūsų mieliems 
ir nepamirštamiems aidiečiams!

Irena ir Sigitas Krivickai
Vilnius

Vis rengiausi parašyti apie mano 
tėvą, kuris buvo vienas iš primųjų 
“Laisvės” dalininkų. Dabar, “Lais
vės” 75-osios sukakties proga, 
jaučiu būtinumą papasakoti, ką aš 
apie jį prisimenu.

Mano tėvas, Petras Auštra, gimė 
Kauniškių kaime, Kalvarijos vals
čiuje, Marijampolės apskrityje. 
Atvyko iš Lietuvos į Ameriką dar 
caro valdymo laikotarpyje ir 
apsistojo pas dėdę Auštrą, 
Hazelton, Pennsylvania. Trumpai 
padirbėjęs anglių kasyklose, jis 
persikėlė gyventi Brooklyn N.Y., 
kur susipažino su mano motina ir 
susituokė. Ten ir aš gimiau.

Vėliau, ieškant geresnio darbo, 
mano ?tėvai persikėlė gyventi į 
tirštai lietuviais apgyventą Ansonia 
miestelį, Connecticut valstijoje. 
Kaip tik tuo laiku, darbininkai 
pradėjo organizuotis į unijas, 
pradėjo kovoti už geresnį darbo 
užmokestį fabrike, suprato, kad 
prisidedant prie unijos organizavi
mo, tik vieningai susiburiant 
darbininkams galima atsiekti geres
nių darbo sąlygų. Įsijungė ir jis į šią 
kovą.

Aš, kaip visi jauno amžiaus 
vaikai, sekiau tėvą ir kai kurie 
šeimyniniai įvykiai nepamirštami 
per visą gyvenimą.

Prisimenu, kai vakarais susirink
davo būrelis mano tėvų draugų 
kieno nors namuose, jie mokindavo- 
si lietuvių kalbos bei rašto, 
lavindavosi, dalindavosi aktua
lijomis, liečiančiomis unijų organi
zavimą. Taip laisviečiai, vienas iš 
kito, mpk&si.

Sekmadieniais, eidavome į lais
viečių rengiamus piknikus pas 
lietuvius farmerius.

Tai buvo Palmerio laikotarpyje, 
kuomet vyko baisūs persekiojimai 
žmonių, kovojančių už unijų 
susitvėrimą. Reakcijai siaučiant, 
tūkstančiai žmonių tapo uždaryti 
kalėjimuose, kaikurie paskirti 
deportavimui. Jų tarpe buvo ir 
mano tėvas.

Tėvas tapo suimtas ir uždarytas 
Hartfordo kalėjime, kmzlnudvi su 
motina dažnai jį laikydavome. 
Beveik po metų laiko, jis tapo 
paleistas iš kalėjimo su pinigine 
bauda, kurią motina sumokėjo 
draugų laisviečių aukomis.

Po pirmojo Pasaulinio karo, 
daugelis lietuvių grįžo į tėvyne. 
Išvyko ir mūsų šeima. Apsi
gyvenom tėvo tėviškėje.

Lietuvoje tėvas tvirtai laikėsi 
savo politinių įsitikinimų. Nors 
visame kaime ir apylinėje jis buvo 
vadinamas bolševiku, bet žmonės 
su juo skaitėsi, jį gerbė.

Tėvas nevažiuodavo sekmadie
niais bažnyčion, neleisdavo kuni
gams šventinti mūsų ūkio laukus. 
Šventinant kaimo laukus, kunigas 
vengdavo kreipti krapylą mūsų ūkio 
pusėn, o tėvas iš tolo stebėdamas, 
šypsojosi. Rudeniop, kuomet javai

Tuomet man ėjo 15-ieji
„Laisvės" 75 metų jubiliejus pri

mena man mielas kitas sukaktuves: 
prieš 60 metų „Laisvėje'.' buvo at
spausdintas pirmas mano prozos 
vaizdelis „Lietingą naktį".

1926 m. artinantis Lietuvos III 
seimo rinkimams, opozicijos atsto
vams griežtai reikalaujant, buvo šiek 
tiek sušvelninta klerikalinė cenzūra 
užsienio spaudai.

Aš tuomet mokiausi Alytaus gim
nazijoje. Mano klasės draugas Gabrie
lius Klimkevičius turėjo Amerikoje 
brolį Jurgį, tenai pasivadinusį Klimu. 
Tasai Klimas ėmė siuntinėti įvairius 
Amerikoje išeinančius lietuviškus 
laikraščius, tarp jų „Naujienas", „Ke
leivį", „Saulę" paskiau ir „Laisvę" bei 
„Vilnį". Daug juoko sukeldavo mo
kinių tarpe „Saulė" dėl archaiškos 
savo kalbos. . .

Ir „Vilnyje" ir „Laisvėje" tuomet 
buvo mažai žinių iš Lietuvos, o dau
giau būdavo informuojama apie pa
žangiųjų JAV lietuvių organizacijų 
veiklą ir apie Tarybų Sąjungos gy
venimą.

Mes tarėmės, kad reikėtų ką nors 
parašius nusiųsti tiems laikraščiams. 
Netrukus G. Klimkevičius gavo iš 
jam nepažįstamo asmens laišką, ku
riame buvo prašoma rašyti „Lais-^ 
vei". Aš tada greitomis ir sulip
džiau prozos vaizdelį „Lietingą nak
tį". Malonu buvo, gavus laikraščio 
numerį su išspausdintu pirmuoju kū
riniu. ..

„Laisvėje" pamenu, buvo tada daug 
rašoma apie Antano Bimbos bylą, 
kuri tenykščių reakcionierių pastan
gomis buvo sudaryta už tariamą die
vo išniekinimą. Mums toji byla atro
dė labai keista. Kaip čia dabarl Juk 
nuo caro valdžios persekiojimų į
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Mano tėvas
gerai patręštoje dirvoje gausiai 
užderėdavo, tėvas, juokaudamas, 
sakydavo kaimynams;
— Šventinant kaimo laukus, 

suvarėte visus velnius į mano lauką, 
todėl turiu gerą derlių.

Jeigu javai ar šienas laukuose 
būdavo sausas - suveždavo 
sekmadieniais, o anais laikais, tai 
buvo didelis “griekas”.

Prisimenu, kai laisvalaikiu tėvas 
vienas kluone gulėdamas ant šieno, 
skaitydavo kažkokią spaudą, apie 
kurią aš tik vėliau sužinojau, kai 
mūsų kaimynas (brostvininkas) 
dirbo talkoje, vežant mūsų laukų 
javus į kluoną. Jis surado už sparo 
(gegnės) užkištą “Laisvę” ir kitokią 
spaudą. Šis šventeiva viską paėmė 
ir nunešęs į Kalvarijos nuovadą, 
paskundė mano tėvą.

Atvažiavo į kaimą policija, padarė 
neapsakomą kratą ir išvežė tėvą 
Kalvarijos nuovadon, o iš ten į 
Marijampolės kalėjimą, kur mudvi 
su motina ir vėl jį lankėme. Kuomet 
tėvas buvo paleistas, mes iš
keliavome į nežinomą kraštą, į 
Argentiną.

Argentinoje, Buenos Aires 
mieste apsistojome pas kalvarijie- 
čius brolius Klibingaičius. Už poros 
dienų, draugų Klibingaičių lydimi, 
apsilankėme pažangiųjų lietuvių 
laikraščio “Rytojaus” redakcijoje, 
(R. Mizara buvo vienas šio 
laikraščio kūrėjų). Ten aš pirmą 
kartą išvydau Amerikoje leidžiamą 
“Laisvę”. Tarp rytojiečių mano 
tėvas pajuto tą pačią draugų 
šilumą, taip, kaip tarp laisviečių. 
Įsijungė jis į pažangiąją veiklą, o 
mane nuvedė į “Laisvės” choro 
pamokas, kurios vykdavo “Ryto
jaus” patalpose.

Kuomet atvykau 1942' metais į 
JAV pas gimines, Paukščius, man 
rūpėjo pamatyti “Laisvės” spaus
tuvę, redakciją ir bendrai laisvie- 
čius, apie kuriuos tėvas taip dažnai 
pasakodavo. Nuvykau su tėvo 
seseria A. Paukštiene, ten pajutau 
ir supratau visa tai, ką tėvas 
pakartotinai kalbėdavo.

Kartais, laisviečių parengimuose, 
prieidavo prie manęs žmogus 
klausdamas:
—Ar tai tu Auštraitė? Petro 

Auštros duktė?
— Taip, - atsakydavau.
— Tavo tėvas buvo smarkus 

žmogus. Mes buvome draugai. - Jis 
gerai rėždavo "Spyčius”. - Ir 
pradėdavo paskoti man apie tėvo 
praeitį pažangioje veikloje.

Abudu mano tėvai palaidoti 
Buenos Aires priemiestyje, Sarandi 
kapuose. Tėvas buvo vienas iš 
pirmųjų “Laisvės” dalininkų, kuris 
aktyviai veikdamas, anų laikų 
organizacijose, įtraukė savo vardą į 
pažangiųjų lietuvių istoriją.

Tebūna šviesus ir pagarbus jo 
atminimas.

H. Feiferienė

Ameriką anuomet bėgo tautinio ju
dėjimo, paskiau 1905 metų revoliu
cijos dalyviai, o štai kokia viduram 
žiška byla iškilo toj laisvės šaly
je! ..

Dabar tie klausimai yra plačiau' 
nušviesti B. Raguočio monografijoje 
„Antanas Bimba", išleistoje 1974 m. 
Vilniuje.

„Laisvė" sveikino 1940 m. Lietu
voje įvykusią revoliuciją ir Tarybų 
valdžios atkūrimą.

Po Antrojo pasaulinio karo ryšiai 
su „Laisve" atsinaujino. Karo metu 
jie buvo nutrūkę, tiktai Tarybų Są
jungos gilumoje atsidūrę rašytojai 
palaikė su tuo laikraščiu ryšius. Po 
Tarybų Lietuvos išvadavimo aš pra
dėjau aktyviai „Laisvėje" bendra
darbiauti. Jos skiltyse buvo išspaus
dinta nemaža mano straipsnių iš kul
tūrinio bei literatūrinio gyvenimo. 
Malonu buvo paspausti rankas ir pa
sišnekėti su A. Bimba, R. Mizara, J. 
Gasiūnu , A. Metelioniu, D. Šoloms- 
ku, daugiau pabendrauti su dr. 
A. Petriką ir kitais gimtąjį kraštą 
lankiusiais laisviečiais.

Šiandien malonu pasveikinti „Lais
vę", sulaukusią tokio šaunaus jubi
liejaus. Susipažinau su ja, kai tetu
rėjo 15 metų, o šiandien penkiskart 
daugiau... Kiek tad jubiliejų pra
ėjo!

Visuomeninio ir kultūrinio gyve
nimo istorijos tyrinėtojai savo stu
dijoms randa daug medžiagos „Lais
vės" komplektuose. Ieškos, ras jos 
ir ateityje. Pagarba tiems, kas „Lais
vę" įkūrė, ją redagavo ir redaguo
ja!

Julius BUTĖNAS
rašytojas, Lietuvos TSR 

nusipelnęs kultūros veikėjas
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Nuo pat pradžios . . .
Rašo N. Ventienė

1938 metų vasarą, palikusi 
laikinąją Lietuvos sostinę Kauną, 
Žaliakalni, Laisvės Alėją, jaunus 
pažįstamus, draugus, atvykau i 
Ameriką — tiesiai į lietuviškąjį 
Brooklyną, pas savo dėdę ir 'tetą 
Žvirblius. Jų namuose pirmą kartą 
pamačiau “Laisvę”, ir nuo tos 
dienos mano ryšiai su šiuo 
laikraščiu niekad nenutrūko — per 
48 metus mano gyvenimas su ja, o 
taip pat su pažangiu Amerikos 
lietuvių judėjimu ir su mūsų kitais 
laikraščiais glaudžiai surištas.

Faktinai mano ryšiai ta prasme 
dar ankstyvesni... Mat, 1916-aisiais 
metais gimiau šioje šalyje, 
Amerikoje, lietuviškojo Brooklyno 
širdyje, ir 1938-ais metais grįžusi į 
tą patį Brooklyną aš sugrįžau į 
gimtinę^bet tik teoretiškai. 
1921-aisiais^metais mano tėvelis 
Kazimieras Juška, viską metęs 
nutarė grįžti į gimtąją Vyžuonų 
apylinkę, netoli Utenos. Primenu 
lyg per sapną kelionę per Atlantą, 
paskui traukinius, Anykščių-Ute- 
nos linijoje nedidelį traukinėlį, 
paskui vežimą, arklius... Lyg per 
miglą atsimenu kaip aš ir broliukas 
stebėjome laukuose besiganančias 
karves, kurias Brooklyne pažinome 
tik iš paveikslėlių knygose. Aš tada 
turbūt mokėjau abi kalbas — tėvai 
namie kalbino lietuviškai, su vaikais 
gatvėje žaidėme kalbėdami angliš
kai. Bet Vyžuonose anglų kalba 
greitai išgaravo, ir tapau tikra 
lietuvaite, neatskiriama nuo kitų 
apylinkės vaikų.

1930-aisiais įlietais atvykau į 
Kauną. Jaunai merginai iš provinci
jos ne taip jau lengva buvo 
įsidarbinti sostinėje — 1930 m. 
galima sakyti, buvo pats smeto- 
nizmo įkarštis, metai buvo vadi
nami “Vytauto Didžiojo Metais“, 
laikraščiai nuolat kartojo išsireiš
kimą “Tautos vadas” (Smetona), 
žygiavo jaunalietuviai, šauliai, 
neo-lituanai, skautai. Bet darbo 
nebuvo, bedarbių skaičius vis augo. 
Tad, darbo susirasti teko ne fabrike 
arba įmonėje, o pas privatinę 
šeimą. Ir taip atsidūriau Vaškelių 
namuose gan simpatiškoje šeimoje 
Žaliakalnyje, kur dirbau iki grįžau 
Amerikon, kaip namų ruošos 
darbininkė.

Vaškelienė buvo choristė, ir ne 
bet kokia, o Kauno operos choro. 
Kilmės ji buvo rusė ir namuose 
kalbėjo abiem kalbom. Vaškelis 
buvo, jeigu neklystu, socialdemo
kratas arba bent liaudininkas. Tą 
sprendžiu iš to, kad jis mane 
pasiųsdavo į Laisvės Alėją nusipirk
ti laikraštį “Sbcialdemokratas”. 
Nors laikraštis buvo legalus, jis 
pats nedrįsdavo jo pirkti; mat, 
dirbo karininkų krautuvėj, gamin
damas jai prašmatnius geros odos 
portfelius, kuriuos su pasididžiavi
mu nešiojosi smetoninės armijos 
majorai, pulkininkai ir kiti aukšti 
karininkai...

Aš pati jau turėjau politinius 
palinkimus į kairę, nors mareo 
politinis nusimanymas dar buvo 
nesubrendęs. Bet kairumas turėjo 
savo šaknis. Brooklyne gyvenda
mas mano tėvelis skaitė “Laisvę“ ir 
dainavo “Aido” chore, buvo artimas 
choro vedėjo Eremino draugas. Be 
abejo mane mažytę nuvesdavo į 
choro koncertus, nors to tikriausiai 
neatsimenu...

♦ ♦ ♦

Iš Lietuvos grįžusi per dvi savai
tes, turėjau progos įsitikinti, kokią 
“antrąją Lietuvą” čia buvo sukūrę 
imigrantai: su teta ir dėde 
dalyvavau “Laisvės” piknike Almos 
parke Coney Island apylinkėje. 
Publika buvo didžiulė ir, palygina
mai, jauna, minia pritvindė Įtąrką, 
šokių salę. Piknikas manfbuvo 
naujas reiškinys, turintis kiek 
panašumo į Lietuvos gegužinę, bet 
ir labai skirtingas. Moterys, nors 
visos darbininkės, buvo gan 
elegantiškai apsirėdžiusios, vyrai 
stovinėjo su alaus bokalais rankoje, 
o vadavaujantieji laisviečiai rėžė 
politines kalbas apie karo ir fašizmo 
pavojų...

♦ ♦ ♦

Po trumpo laiko vėliau susipaži
nau su dviem mūsų judėjimo 
“šulais” — su “Laisve” ir su “Aidu”. 
I “Aido” chorą įstojau tuojau, nes 
tas patenkino mano seną norą, 
palinkimą ir svajonę — dainuoti. Ir 
su šiuo mūsų mylimu choru aš- 
dainuoju iki šios dienos. Su 
“Laisve” irgi sutapau, nors labiau 
laipsniškai. Laikraščio buveinė tada 
buvo- Lorimer gatvėje, prie pat 
lietuviško kvartalo, Brooklyno 
dalyje Williamsburgh, kur gyveno 

įvairių tautybių neturtingi žmonės, 
ypatingai imigrantai: lietuviai, 
lenkai, žydai, italai ir kiti. “Laisvės” 
buveinė tikriausiai nebūtų laimėjusi 
prizo kokiame nors architektūros ar 
moderniškumo konkurse; atrodė, 
kad visi dirbo susispietę, tarp 
dulkių," triukšme, prie 19-ojo 
šimtmečio stiliaus senų rašomųjų 
stalų — bet dirbo su entuziazmu, 
pasiryžimu, kovingumu... Susipaži
nau su Mizara, Bimba, Sasna ir' 
taipgi su iš Ispanijos pilietinio 
karo grįžusiu jaunu vyru, kurio 
atrodė labai ryžtingi veido bruo
žai, kalbėjo lėta Lietuvos pajū
rio tarme ir šypsena. Man tai' 
krito į akį. Ir taip aukštaitė Nelė 
Juškaitė susipažino su žemaičiu 
Povilu Venta ir tapo gyvenimo ir 
kovos draugais iki galo.

* * ♦

Mažoji Lietuviškoji Tarybinė 
Enciklopedija mano biografiniame 
įnaše sako, kad aš dirbu “Laisvės” 
administracijoje nuo 1963 metų. Tai 
geras bendras apibūdinimas, nes 
per tą ilgą metų eilę dirbau 
laikraštyje, kur tik reikėjo — 
administracijoje, ekspedicijoje ir 
1.1. “Laisvė”, jos vajai, jos 
kasdieniniai reikalai, jos kiekvienas 
numeris ir jos išėjimas man yra pats 
gyvenimo centras, kaip buvo ir 
Povilo: jis gyveno su “Laisve” iki 
paskutinės akimirkos, ir tikiuosi aš 
galėsianti eiti tuo pačiu keliu.

N. Ventienė

LĄIŠKŲ

Brangus broli ir broliene, k
. . . Žemes, tai teisybė, iš visų dva

rininkų ir stambiųjų ūkininkų atėmė. 
Dabar žemės niekas neturi daugiau 
kaip 30 ha. Iš kunigų ir vienuolynų 
žemė yra taip pat atimta ir, atiduota 
bežemiams ir mažažemiams.

O kai jūs, brangus broli ir broliene, 
rašote, kad pas jus kalba, kad Sovietų 
Raudonosios Armijos kariai yra nu
plyšę ir išbadėję, tai yra gryna mela
gystė, neteisybė. Teisybė, pas juos 
nėra to puošnumo, kaip pas mūsų ir 
kitų valstybių karius. Sovietų Raudo
nojoj Armijoj žiūrima ne į grožį, bet 
į praktiškumu. Čia yra svarbiausias 
dalykas, kad'drabužis būtų šiltas; pa
togus dėvėti, o ne blizgučiais žibė
tų...

Bedarbių 'pas mus dabar ne tik ne
bėra, bet jau ir trūksta darbininkų. . .

... Dabar pas mus ąyvenimas links
mas, raudonarmiečiai* rodo kino fil
mus, rengia koncertus, šoka rusų tau
tinius šakius ir visa tai yra ■ darbo 
žmonėms veltui^ Cią nereikia mokėti 
nė vieno cento. Raudonarmiečiais 
mes esame labai patenkinti. Jie drau
giški ir sąžiningi vyrai. Nepasiklausę 
ar nesumokėję jie nepaims nė vieno 
cento ar papiroso. Gali jiems veltui 
siūlyti kažin kąv jie neims, jeigu iš 
jų nepaimsi pinigų. Tai tokia yra 
Raudonoji Armija, o visa kita yra tik
tai plepalai. ..
Stanislavas ir Povilas Šovai su šeima

... O mes dabar,

esame pavalgę iki sočiai, niekas mū
sų nespaudžia, niekas neniekina. Že
mė dvarų ir stambių ūkininkų apkar
pyta, palikta po .30 ha (apie 55 mar
gai), o kita išdalyta kumečiams, beže
miams ir mažažemiams. Man pridėjo 
apie 2 ha, dabar turiu viso 7 ha že
mės. Taip pat valdžia duoda naujaku
riams miško trobesiams pasistatyti ge
romis sąlygomis, taip pat sėklų lau
kams apsėti. Įsteigė traktorių ir kitų 
mašinų bei įrankių žemei dirbti stotis, 
iš kurių galės kiekvienas už mažą at
lyginimą gauti paramą žemės apdirbi
mui; visiems nemokamas mokslas, gy
dymas; kiekvienas aprūpintas senat
vėje, ligoje ir kt...

Tikybos niekas nedraudžia ir kuni
gų niekas nevaržo, gyvena kaip gyve
nę. Tik, žinoma, jiems algų valdžia 
nemoka, juos užlaiko patys tikintieji. 
Taip, kaip pas jumis. Neraštingumas 
panaikinamas, visi mokinasi skaityti ir 
rašyti. Daug pravesta įvairių reformų 
darbo žmonių naudai, kurių suminėti 
čia maža vietos.

Antanas ir Verusė Žemaičiai

Lietuva brangi, mano tėvyne
Ne pirmus metus sklaidau 

“Laisvę” — tą lietuvišką laikraštį 
žiburį, kuris skleidžia gražią, 
spinduliuojančią šviesą užjūrio 
lietuviams, žmonėms niekados 
nepamiršusiems savo gimtirtės, 
prosenelių, senelių, tėvų žemės. Ir 
labai man miela, džiugu, kada aiškiu 
šriftu primargintuose poslapiuose 
pamatau savo etiudus, pasakojimus 
apie Nemuno ir Baltijos krašto 
nepakartojamą, subtilią, pačias 
jautrausias Mielos stygas liečiančią 
gamtą.

0 kokie nepamirštami būna 
susitikimai su dorais, sąžiningais 
Amerikos lietuviais, kurie daugel 
dešimtmečių neregėję mylimos 
šalies, ką tik išlipę iš oro lainerių, 
kelia pilnas nuostabos akis į žydrą, 
lietuvišką dangų, šiltu delnu glosto 
baltą, liekną beržą, išaugusį 
Vilniaus mūrų palaukėje, žy
dinčiame, dobilų lapeliais nuklo
tame sode klausosi varnėnų 
čiulbesio ir ratuotų bičių dūzgim^T 
kuo greičiau skuba prie mėlynų 
Trakų ežerų ir senosios, legendomis 
apvainikuotos pilies. Kaip gera 
tiems žmonėms atsakyti į daugybę 
juos dominančių klausimų.

Pamenu vieną žilą seneliuką iš 
Klivlendo, kuris teiravosi, ar peri 
Lietuvoje gandrai, ar kelia jiems 
artojai į aukštą medį uosinį ratą 
gandralizdžiui?.. Juk jis atvažiavo 
Lietuvon su savo vaikaičiu, jaunu 
vaikinu,, gimusiu svetur, bet 
šnekančiu gryria dzūkų tarme, 
skaičiusiu lietuviškas pasakas, bet 
nemačiusiu gandro, kuris vaikus į 
sodybas neša, aukso žiedus 
įsimylėjusiems sumaino...

Toli gandro šįkart neteko ieškoti. 
Išvydome jį Karoliniškėse, ten, kur 
stiebiasi gražuolis televizijos bokš
tas, o jo pašonėje šlama vešlus 
landšaftinis draustinis, pilnas žy
dinčių žolynų, gaivios drėgmės, 
svaigių šilo kvapų. Buvo birželio 
pradžia, ankstus rytas, gandrui 
nuplasnojus linkui šimtamečio 
ąžuolo, Neries pakrančių ievynuose 
pasigirdo lakštingalos giesmė. 
Senukas dzūkas, kilimo .nuo 
Varėnos, vaizdingųjų Merkio apy
linkių sielojosi: “Va\,nepasiėmiau 
magnetofono, būčiau užrašęs 
giesminiilikės dainą!.. Juk ten, 
KlivlendeJ kai pasidaro ilgu, aš 
kartais imu ir uždainuoju: “Lak
štingalėle, miela paukštele, kodėl 
negiedi ankstų rytelį...”

Suprantu mūsų svečių tyrus 
jausmus, amžiną gimtinės nostalgi
ją.

Amžinai gyvas gamtos balsas, 
kaip ir amžinas žemės, žmogaus 
pavasaris, einantis, nueinantis ir 
vėl sugrįžtantis su paukščiais, 
žiedais, naujom aušrom. Kiekvienas 
iš mūsų brangų ir šventą žodį 
Tėvynė pradedame tarti, išgirdę 
upelio čiurlenimą, gervių klyksmą 
viršum auksu nušvitusių beržynų, 
rasotoje pievoje basomis kojomis 
palietę Motiną Žemę. Kaip poetas 
Justinas Marcinkevičius yra išsi
reiškęs: “Du pasaulyje brangiausi 
dalykai — Taika ir gamta!” Gamtos 
turtai — bendras žmonijos 
kultūrinis lobis, lygiai taip, kaip 
prabangios Indijos šventyklos 
Rafaelio paveikslai, Bethoveno 
muzika, Antikos skulptūros. Ir 
gamtos išsaugojimą ateities kar
toms mes gretiname su Akropolio, 
Venecijos rūmų, Petro ir Povilo

bažnyčios Antakalnyje, medinių 
savamokslio dievadirbio Svirskio
kūrinių išsaugojimu. • ?

Po visą pasaulį keliauja indėnų 
rašytojo iš Kanados miškų, buvusio 
medžiotojo Grejaus Aulio (Pilkosios 
Pelėdos) knyga “Apleistos trobelės 
pasakojimai”. Ją autorius skiria
“visiems žmonėms, baltiesiems ir 
indėnams, taip pat visiems, kurie 
skaitys šiuos pasakojimus apie girių 
glūdumos gyventojus su užuojauta 
ir supratimu... Ir ypač tiems, kurių 
širdis ilgisi atviro tako, platybių 
laisvės, bet negailestingas likimas 
lėmė pažinti Neliestosios Gamtos 
paslaptis tik iš knygos puslapių”.

0 štai ką parašė sugrįžęs iš 
viešnagės Lietuvoje vienas lietuvis 
— bususmxatįojo vaikas, dabar 
gyvenantisfCtka&oJe: “Tarsi regiu: 
stiebiasi rugiai, suklykė putpelė. 
Dieve Mano!.. Juk tai toji pati, kuri 
man klykavo vaikystėje. Septynias
dešimt metų prabėgo, kai palikau 

"Itetuvišką sodžiuj rugių lauką, 
putpelę tarpu mėlynų rugiagėlių. 
Kiek mūsų praėjo, kiek atgulė 
žemėn amžinam poilsiui, o ji vis 
gyva ir klykauja rugiuose, 
Aukštaitijoje, netoliese gegučių 
graudenamo Perkulės miško ir gėlų 
Andreikėnų versmių...”

Rašau šias lyriškas, pakilias
eilutes, galvodamas apie Jus, 
brangūs tautiečiai užjūryje. Ką 
galiu dovanoti Jums? Savo širdies 

.nerimą, ilgesį. Papasakosiu apie 
pavasarį, taip gražiai prasidedantį 
Lietuvoje.

...“Iš po garuojančių eglės šakų 
aną vidurdienį prasimušė tyras 
šaltinėlis. Atbudo iš žiemos miego, 
išsilaisvino iš ledo šarvų tylus miško 
upeliukas, plūstelėjo per kraštus, 
dugne maišydamas akmenėlius ir 
žibančias vandens žoles. Prakalbo,

marškos. Pasirodė ir

atsiduso giria ties Saldutiškiu. 
Sučireno viršum kalnelio vyturėlis. 
Numetė gaiviems vėjams savo 
kepurėlę. Suplyšo tirštų miglų 
baltakraštės ___
pempės. Nuo pirmojo jų skardaus 
klykelėjimo atbudo žemė. Įsisegė 
auskarėlius keroti lazdynai, pasi
puošė žirginėliais. O paskutinis

Pasiaukojusių prakaitu...
[S. J. Jokubkos atsiminimų žiupsnelis]

“Laisvę” pradėjau skaityti 1928 
metais, kai visa šeima iš Brazilijos 
kavos plantacijų pabėgome į Sao 
Paulo miestą: Gaudavau ją 
pasiskaityti iš tokio pat jaunuolio 
kaip aš, kuriam Amerikoje 
gyvenantis dėdė prenumeruodavo. 
Vėliau eidavau pasiskaityti į 
Brazilijos Lietuvių Susivienijimo 
skaityklą, kur “Laisvė” ateidavo 
punduliais. Dar vėliau, kai 
Brazilijos lietuviai žiaurios reakci
jos buvo nustumti į gilų pogrindį, 
nors būdavo pertraukų, bet vis 
tiek, atėjusią slaptais keliais, 
gaudavau pasiskaityti. Ir nuo to 
laiko iki pat dabar turbūt nesu 
neperskaitęs nė vieno “Laisvės” 
numerio, kiek tik jų patekdavo į 
mano rankas.

“Laisvė” man davė labai daug. 
Papildomai atidarė akis pažinti 
žmonių pasiskirstymą į išnaudoto
jus ir išnaudojamus, supažindino su 
materialistinės filosofijos pagrin
dais, su darbininkų kovų sunkumais 
ir entuziasmu laimėti. Dalinai 
“Laisvė” yra ir kaltininkė, kad' 
šiandien esu “Vilnies” redaktorius.

/ ♦ ♦ ♦
Kai 1947 metų kovo 10 d. atvykau 

į Ameriką, La Guardia aeroporte 
pasitiko mane tuo metu buvęs 
“Laisvės” vyr. redaktorius Rojus 
Mizara. Iš aeroporto jis mane 
parsivežė tiesiai į savo namus. 
Atvykusį iš—skurdžios Brazilijos, 
draugų Mizarų butas imponavo, bet 
kai kitą dieną Rojus nusivežė į
Lorimer St. “Laisvės” įstaigon, 
įspūdis buvo nekoks. Administraci
jos raštinė buvo ankšta. L. 
Kavaliauskaitė triūsė šūsnyje prie 
rašomo stalo, prie to paties stalo 
barškino mašinėle kita mergina, 
nebepamenu jos pavardės. Ad
ministratorius P. Buknys, rodos, 
išviso neturėjo atskiro darbui stalo. 
Pasieniuose matėsi unduliai knygų, 
laikraščių, netgi namų apyvokos 
daiktų. Raštinė žinoma buvo 
visiškai kitokia, negu buvau matęs 
San Paulyje didlapio “Folha de 
Manha” administracijoje. Ten 
raštinės grindys buvo išblizgintos, 
administracijos tarnautojai dirbo 
kiekvienas prie atskiro stalo, gale 
salės už rimtai didelio stalo 
darbavosi laikraščio administra
torius.

“Laisvės” spaustuvėje buvo dar 
prasčiau. Buvo pritvinkusi ne
malonaus dažų kvapo, pridulkėjusi, 
rašaluota, pilna užkampiuose po
piergalių. Du vyrai rašaluotomis 

sniegas, regis, pakvipo alyvomis, 
kurios dar negreit skleisis.

Vėl mintys skrieja prie Dubysos 
klonių, “kur rausta žemčiūgai, kur 
rūtos žaliuoja,” prie gintarinės 
Baltijos ir Nemuno krantų, 
sutikusių parskrendančias gulbes. 
Girdžiu, kaip tyloje aidi himnas 
gimtinei, prieš daugel metų 
Maironio parašyta, širdies giesmė 
“Lietuva brangi, mano Tėvyne!..”

Ką regiu, ką jaučiu, dovanoju 
Jums, brangūs “Laisvės” skaityto
jai. Tėvynė niekados nepamiršo ir 
nepamirš tų, kuriems už viską 
pasaulyje brangesnė tėvų žemė. 
Tos žemės vardas — Lietuva, 
ištąrtas mūsų bočių, Mažvydo, 
Donelaičio, Salomėjos Nėries.

Leonardas Grudzinskas 

rankomis, pasikloję ant stalo, dėlio 
jo metalo nulietas eilutes kompo
nuodami laikraščio puslapius, čežė 
jo trys linotipai. Tvankus spaustu 
vėje oras žmogaus sveikatai buvo 
nepavydėtinas. Tačiau buvo smagu 
matyti kaip gimsta “Laisvė”. R. 
Mizara supažindino su spaustuvės 
darbininkais: V. Rudaičiu, V. 
Sinkevičiumi, N. Pakalniškiu, P. 
Venta, J. Byronu ir kitais.

Užlipom į pastato antrą aukštą, 
kur buvo redaktorių kambarys. 
Netilpo man galvoje, kad tokiame 
nedideliame kambaryje, užversta
me knygomis, laikraščiais gali 
dirbti protinį darbą keturi redakto
riai: A. Bimba. R. Mizara, D. 
Solomskas ir S. Sasna. Be jų, 
kambaryje turėjo užėmęs kertę su 
apkrautu laikraščio atspausdinto
mis skiltimis stalu korektorius J. 
Barkus. Penktasis redaktorius V. 
Tauras, matyt, netilpo kambaryje, 
dirbo salėje už scenos prie 
radiatoriaus, kad nesušaltų...

♦ ♦ ♦

Su kiekvienu jų spaustuvėje ir 
redakcijoje šnektelėjau. Nė vienas 
neprikaišiojo blogoms darbo sąly 
goms. Dirbo jie pakilia nuotaika, 
negalvodami apie nuovargį, nepai
sydami kiek per dieną reikia įdėti 
darbo valandų, kad laikraštis išeitų 
laiku. Darbo dienos jie nematavo 
valandomis. Už ilgesnę darbo dieną 
jiems rekompensacija buvo džiaugs
mas, kad išėjo laikraštis. Dirbo jie 
pasišventę ir suprasdami, jog dirba 
reikalingiausi darbą darbo žmonių 
protams. Dirbo jie Amerikos 
pažangių lietuvių visuomeniniam 
judėjimui, kad jis būtų stiprus, 
efektyvus pažangai, demokratijai, 
tautų draugystei. “Laisvės” dar
bininkams malonumas dirbti buvo, 
kad laikraštis išeina kasdien ir 
iškeliauja į šimtus ir tūkstančius 
skaitytojų namų.

Pasiteiravau apie atlyginimą už 
darbą. Mažai ką didesnis už 
Brazilijoje fabriko juodadarbio 
darbininko. Duonai pakanka ir ko 
daugiau reikįa pasiaukojusiam 
žmogui ir kai jis žino, jog nėra 
išnaudojamas?J Privatiško bizniško 
laikraščio redAĮctoriai, spaustuvės 
darbininkai bei administracijos 
tarnautojos merginos redaktoriai, 
spaustuvės darbininkai bei adminis
tracijos tarnautojos merginos eitų į 
streiką, reikalautų geresnių darbo 
sąlygų, didesnio atlyginimo už 
darbą. “Laisvės” kolektyvas žinojo, 
kad jų darbo pridedamoji vertė eina 
laikraščio reikalui, apie geresnes 
darbo sąlygas bei didesnį atlygini
mą už darbą negalvojo.

Tokie buvo “Laisvės” redaktoriai, 
tokie buvo spaustuvės darbininkai, 
toks buvo administratorius, admini
stracijos raštinės merginos. Kito
kiais jų negalima buvo įsivaizduoti, 
nes visur buržuazinės demokratijos 
sąlygomis bei reakcinėse šalyse 
pogrindiniai darbininkiškų laikraš
čių darbuotojai tokiais yra, kitaip 
darbininkiškų laikraščių nebūtų. 
Kapitalo šalyse darbininkiški 
laikraščiai gyvuoja jų darbuotojų ir 
kolektyvų pasiaukojimu.

♦ ♦ ♦

Žinoma, “Laisvė” per 75 metus 
nebūtų galėjusi eiti vien laikraščio 
kolektyvo pasiaukojimu, ryžtu. 
Laikraščiui išsilaikyti be riebiai 
apmokamų komercinių skelbimų, 
vien iš prenumeratų, būtų buvę 
neįmanoma. Reikėjo, kad kas iš 
šalies remtų, finansuotų, platintų jį, 
ieškotų maujų prenumeratorių.

Todėl didelis nuopelnas tenka ir 
tiems laikraščio skaitytojams bei 
rėmėjams. Daug padėjo “Laisvei” 
gyvuoti šių žmonių dešimkės, 
šimtinės, šimtų skaitytojų 
dolerinės. Ir jie tai darė, kad 
laikraštis buvo jiems reikalingas, 
kad juos lankytų, kad iš laikraščio 
semtųsi apšvietos, klasinio susi
pratimo, meilės emigracijoje lietu
vybei, kad laikraštis jiems neštų 
pasaulines, nacionalines ir vietos 
neiškraipytas žinias, kad būtų jų 
kovos ginklas,. už pažangius 
darbininkiškus įsitikinimus.

♦ ♦ ♦

Beveik nebėra buvusių "Laisvės” 
kolektyvo narių, nebėra daugumos 
nuoširdžių “Laisvės” rėmėjų, skai
tytojų, draugų. Minint “Laisvės” 
75-ąsias metines pagarbiai lenkime 
tų draugų atminimui galvas, lai jie 
būna mums likusiems pavyzdžiu 
tęsti darbą daryti viską, kad 
“Laisvė” gyvuotų dar ilgus metus, 
tol, kol ji bus reikalinga Amerikos 
pažangiems lietuviams.
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“Laisvė” Mano 
Gyvenime...

Augau Račiupėnų kaime, prie pat 
Kupiškio miestelio. Dar vaikas 
būdamas, girdėjau pasakojimus 
apie velnius, raganas, aitvarus ir 
kitas stebuklingas būtybes, kurios 
neva gyvena palėpėse bei daržinėse 
pasislėpusios nuo žmonių. Labai jau 
norėjosi pamatyti jas savo akimis, 
todėl kartu su savo draugais 
landžiojau po klėties ir daržinės 
palėpes — gal ten pamatysiu 
pasislėpusią raganą ar aitvarą. 
Todėl namuose nebuvo mano 
neapžiūrėtų vietų.

Mano tėvas Povilas Petronis buvo 
pažangus žmogus, jau 1903 m. jis 
priklausė LSDP Kupiškio grupelei, 
o nuo 1909 m. dalyvavo Kupiškio 
“Jaunimo ratelyje” kartu su Jurgiu 
Bukėnu, Pranu ir Povilu Krapavic- 
kais, Jonu Juodakiu, Pranu 
Gaidamausku, Alizu ir Povilu 
Baltušiais ir kitais. Būdamas LSDP 
ratelio valdybos nariu, dar prieš 
1-ąjį Pasaulinį karą jis gaudavo ir 
skaitė “Iskrą”, Amerikoje leidžia
mus lietuviškus laikraščius, tame 
tarpe “Keleivį” ir “Laisvę”. Visą tą 
pažangiąją literatūrą jis slėpė 
klėties ir daržinės stoguose. 
Benaršydamas po pastoges, aš tas 
slėptuves žinojau.

Tėvas mirė 1918 m., kada man 
buvo aštuoneri metai. Nuo 6 metų 
jis pradėjo mane mokyti skaityti ir 
rašyti, todėl pradžios mokykloje 
man reikėjo mokytis neilgai ir 1920 
m. aš įstojau . į Kupiškio 
progimnaziją. Kiek pasimokęs, 
labai susidomėjau savo tėvo 
“palikimu” įvariose slaptavietėse. 
Pradėjau skaityti ten surastus 
lietuviškus laikraščius, jų tarpe ir 
“Laisvės” laikraštį. Todėl galiu save 
priskirti prie pirmųjų “Laisvės” 
laikraščio numerių^ skaitytojų. Jie 
mano sąmonėje paliko didelį 
pėdsaką: niekada nepasidaviau 
buržuazinio nacionlizmo ir fašizmo 
ideologijos įtakai. Besimokydamas 
1924-1928 m. Panevėžio mokytojų 
seminarijoje, dalyvavau pažangiųjų 
mokinių slaptante<ratelyje “Idėjos 
draugai”. Per vasaros atostogas 
Račiupėnuose lankydavausi pas 
kaimynus Povilą Krapavicką ir 
Jurgį Žalnieriūną, kurie gaudavo 
"Laisvę” ir duodavo man paskaityti. 
Mums visiems buvo įdomu žinoti, 
ką rašo amerikonai.

Apie “Laisvės” laikraštį ir 
pažangiuosius tautiečius JAV, vėl 
sužinojau 1944 m., kovodamas prieš 
vokiškuosius fašistus 16-osios liet, 
šaulių divizijos gretose. Tada, per 
Raudonąjį Kryžių, mes gavome 
dovanų skintą, kurią atsiuntė 
suorganizdoti “Laisvės” redakcijos 
pažangieji tautiečiai iš JAV. Jau 
tada mes sužinojome apie pa
žangiųjų tautiečių veiklą JAV, apie 
jų veikėjus R. Mizarą, Antaną 
Bimbą ir kitus.

Su Antanu Bimba pirmą kartą 
susitikau tuoj po karo, kada jis 
1945-46 m. lankėsi Tarybų 
Lietuvoje. Jis atsilankė 16-je liet, 
divizijoje, kuri tuo metu jau 
dislokavosi Vilniuje. Tada buvau 
lietuviškosios divizijos artilerijos 
vadu, todėl kartu su divizijos vadu

Lyg istorinis eksponatas ... Ši mašina spausdino “Laisvę”, kol veikė 
laikraščio spaustuvė.

“LAISVE”

Kai “Laisvės” namuose dar dundėjo didieji presai . . . Kolektyvas prieš 17 metų . . . 
Pirmoje eilėje sėdintieji — J. Gasiūnas, Ieva Mizarienė, Lilija Kavaliauskaitė, Stefanija 
Sasna ir Antanas Bimba. Jau visi paliko šį pasaulį — taipgi didelis skaičius kitų: S. 
Vėčkys, Povilas Venta, Jonas Lazauskas, P. Šolomskas ir eilė kitų.

pulkininku V. Motieka sutikau ir 
lydėjau drg. A. Bimbą. Aprodėme 
jam ir divizijos artilerijos techniką, 
papasakojome apie divizijos kovų 
kelią.

Su Rojum Mizara asmeniškai 
susipažinau 1965 m., kada jis buvo 
atvykęs į Vilnių. Susitikome su juo 
drg. A. Sniečkaus bute.

Turiu prisipažinti, kad tuo metu 
aš nesiruošiau artimiau bendrauti 
su lietuviškąją išeivija, todėl 
“Laisvės” laikraščio ir lietuviš
kosios išeivijos veikla domėjausi 
labai paviršutiniškai. Tik 1962 m. 
išėjęs iš karinės tarnybos ir tapęs 
“Tėviškės” draugijos prezidiumo 
pirmininku, jau artimai, pradėjau 
bendrauti su pažangiąja lietuvišką
ja išeivija ir “Laisvės” redakcija. 
Esu parašęs ne vieną straipsnį į 
“Laisvę” apie lietuvių tautos kovą 
už Tarybų Lietuvos laisvę, jos 
gyvenimo pažangą ir “Tėviškės” 
draugijos veiklą. “Laisvės” skaity
tojai tą gerai žino. Žino jie ir tai, 
kaip “Tėviškės” draugija rūpinasi 
kad “Laisvės” redakcijos darbuoto
jai, rėmėjai ir platintojai geriau ir 
giliau pažintų dabartinį lietuvių 
tautos gyvenimą.

Linkiu -“Laisvei” dar daug metų 
nešti lietuviams, gyvenantiems 
JAV, tiesą apie lietuvių tautos 
gyvenimą broliškoje Tarybų Są
jungos tautų šeimoje.

P. Petronis

ARTISTE ant stalo

Kai aš pažvelgiu į praeitį, aš ran
du daug nuotykių, surištų su ,,Lais
ve". Dar atsimenu, kai žengiau į 
trečius metus, per vieną vakarėlį, 
pastatė mane moterys ant stalo ^Lais
vės" svetainėje ir turėjau lietuviškai 
deklamuoti dėl jų. Atsimenu, kad 
mane tos deklamacijos mokino mano 
tėveliai, išrinkę jas iš „Laisvės".

Ona Lukauskienė

Povilo Ventos gyvenimo prasmė
Pereitais metais dalyvavau „Vilnies" 

laikraščio 70-mečio jubiliejaus iškil
mėse. Į Čikagą atvyko ir „Laisvės" 
laikraščio redakcinės kolegijos pir
mininkas Povilas Venta. Jis buvo ku
pinas gražių planų ir man kalbėjo, 
kaip ruošiasi sekančiais metais pažy
mėti „Laisvės” 75-mętį.

Argi galėjo kas tada pagalvoti, kad 
taip greitai ir netikėtai nutruks šio 
šviesaus ir garbingo žmogaus gyveni
mo siūlas. Žinia apie Povilo Ventos 
mirtį mane pasiekė Leningrade, kur 
aš dalyvavau tarptautinėje rašytojų ir 
kultūros veikėjų konferencijoje „Var
dan gyvenimo žemėje". Ten, Lenin
grade, aš prisiminiau savo draugystę 
su Povilu Venta, tvirtos valios, jaut
rios širdies žmogumi.

Povilą Ventą pirmą kartą sutikau 
1960 metų vasarą Niujorke. Sužino
jęs- jog Rojus Mizara susirgo ir guli 
ligoninėje, nuskubėjau jo aplankyti. 
Prie ligonio lovos radau būrelį arti
miausių jo draugų — Ilzę ir Antaną 
Bimbas, Nastę ir Praną Buknius, Nelę 
ir Povilą Ventas. Paskui mes plačiais 
laiptais pakilome ant plokščio ligoni
nės stogo, kur, nevargindami Rojaus 
Mizaros, galėjome pasikalbėti. Apie 
Povilą Ventą, žinomą pažangų JAV 
lietuvių veikėją, iki tol buvau girdė
jęs tik iš pažįstamų pasakojimų. Da
bar prieš mane stovėjo vidutinio 
ūgio, gerų akių ir labai tvirtos va
lios žmogus. Tada jis teturėjo pen
kiasdešimt metų. Kai žiūrėjau į atvi
rą, kartais labai rimtą, o kartais šyp
sena papuoštą jo veidą, man buvo 
aišku, kad jis gyvena ne vien aud
ringos vakarykštės dienos prisimini
mais. bet ir rytojaus planais

Povilas Venta nemėgo pasakoti 
apie save. Bet užtat jis galėjo va
landas kalbėti apie savo draugų dar
bus, veiklą, dalytis mintimis apie ko
vą dėl socialinės teisybės, dėl taikos 
išsaugojimo, dėl draugiškų ryšių su 
Tarybų šalimi stiprinimo. Tarp pažan
gių JAV lietuvių jis buvo pripažin
tas, žinomas veikėjas.

Vakarykštė diena jam buvo reika
linga tik tam, kad į ją atsirėmęs, ga
lėtų žengti platesnį žingsnį į rytojų.

Gyvendamas ir dirbdamas JAV ta
rybinio žurnalisto darbą, aš dažnai 
susitikdavau su Povilu Venta ir jo 
namuose, ir „Laisvės" laikraščio re
dakcijoje, ir poilsio valandomis kur 
nors prie Atlanto vandenyno arba 
pavėsingame Niujorko parke.

Povilą Ventą drauge su kitais pa
žangiais JAV lietuviais matydavau 
tarybinių švenčių progomis TSRS At
stovybės prie SNO rengiamuose ofi
cialiuose priėmimuose. Man būdavo 
malonu, kad jį ir jo žmoną Nelę pa
žįsta ir gerbia įžymūs tarybiniai ir 
pažangios amerikiečių visuomenės 
veikėjai.

Kartą, kai P. Venta buvo atvykęs 
pasisvečiuoti į Tarybų Lietuvą, Bir
žuose vyko muzikos festivalis. Jis pa
noro jame dalyvauti. Važiavome 
mašina trise — Povilas Venta, Jonas 
Jurgaitis ir aš. Nuvažiavę dalį kelio, 
sustabdėme automobilį prie didelio 
seno beržo. Buvo saulėtas vasaros ry
tas. Ką tik nuo pievų dingo rasos bri
liantai. Pasiklojome patiesalą, išvynio
jome sumuštinius, atidarėme kavos 
termosą. Povilas Venta ir Jonas Jur
gaitis už pažangią veiklą Lietuvoje 
buržuazinio valdymo metais abu sė
dėjo kalėjime. Paskui juos išskyrė Ii-. 
kimo keliai, nors abu žiūrėjo į gyve
nimą ta pačia kryptimi. Ir štai da
bar, po daugelio metų, likimas su
vedė juos tėvų žemėje. Jų veide aš 
tarytum mačiau ir praeitų sunkių ko
vų nuovargį, ir laimėtos pergalės 
džiaugsmą.

Povilo Ventos tikroji pavardė yra 
Stulpinas. Jis gimė 1910 metų sausio 
25 dieną Papilėje, darbininkų šeimo
je, netoli gražuolės Ventos upės. Jis 
anksti patyrė buržuazinės santvarkos 
pagimdytą ir palaikomą socialinę ne

teisybę, žinojo juodos duonos kąsnio 
kainą. Šešiolikos metų jaunuolis pra
dėjo dirbti Klaipėdos uoste kroviku. 
Ten jis ėmė mokytis iš prityrusių 
darbininkų organizuotos kovos dėl 
teisybės, dėl geresnės buities. Darbi
ninkai Povilą Ventą vertino už drau
giškumą ir nuoširdumą. Aišku, darb
daviams nepatiko tiesus jo žodis, jo 
drąsi veikla, jis-tuoj patyrė persekio
jimus. Dirbdamas, o vėliau tarnauda
mas kariuomenėje, jis ėjo tiesiu, ko
votojo keliu — suartėjo su komunis
tais. Jų idėjos pasidarė jo gyvenimo 
pagrindas.

Nuo 1934 metų Povilas Venta ak
tyviai dalyvavo Raudonosios pagal
bos organizacijos (MOPR'o) veikloje.
1936 metais kairiųjų pažiūrų žmonės 
jį išrinko Klaipėdos miesto seimelio 
atstovu. Už aktyvią pažangią veiklą 
jis ne vieną kartą buvo baudžiamas 
administracinėmis baudomis, suima
mas, kalinamas. Bet jis — nenurims
tančios kovos dėl laisvės sūkuryje.
1937 metais — į Ispaniją, kur kovoja 
prieš tarptautinio fašizmo agresiją. 
1939 metais Povilas Venta internuo
jamas Prancūzijoje. Stovykloje už 
spygliuotų vielų draugai išrinko jį 
čia patekusių lietuvių, Ispanijos kovo
tojų, komiteto pirmininku. 1940 me
tais kovo mėnesį Povilas Venta pa
bėgo iš stovyklos. Jam pavyko laivu 
pasiekti Amerikos krantus, kur įsijun
gė į pažangių JAV lietuvių veiklą.

Užsienyje gyvenantys pažangūs lie
tuviai su džiaugsmu sutiko 1940 me
tais įvykusį Tarybų valdžios atkūri
mą Lietuvoje. Povilas Venta veržėsi 
į gimtąjį kraštą, bet pasaulyje" plėtė
si karo frontai, kurie užkirto kelią 
į namus. Povilas Venta pateko į JAV 
armiją ir kovojo prieš japoniškuosius 
militaristus Indokinijoje. Nusivilkęs 
kareivio uniformą, jis vėl įsitraukė į 
pažangių JAV lietuvių veiklą. Nuo 
1952 m. jis dirbo Niujorke „Lcds^ 
vės" redakcijoje. 1960 metais PovU 
las Venta išrenkamas „Laisvės" bend-: 
rovės direktorių tarybos pirmininku. 
O vėliau, mirus Jolmi Gasiūnui, An
tanui Bimbai, Ievai Mizarienei — re
dakcinės kolegijos pirmininku. Greta 
jo visada buvo jo žmona, darbščioji 
Nelė Juškaitė-Ventienė, kuri garsėjo 
ir kaip aktyvi scenos meno veikėja,! 
savo maloniu, skambiu balsu džiugi-! 
nanti draugus parengimuose ir kon
certuose. Ji taip pat dirba „Laisvė
je". Dabar ji tęsia savo mirusio vyro, 
Povilo Ventos darbą.

Mes prisimename turiningą Povilo 
Ventos interviu per Maskvos televi
ziją, jo , žodžius, raginančius gyventi 
taikoje. Prisimename, kad jis buvo 
Tarybų Lietuvos žurnalistų sąjungos 
garbės • narys, jam buvo suteiktas 
LTSR nusžpelniusio kultūros veikėjo 
garbės vardas. Mes taip pat prisi
mename, kad ilgametis „Laisvės" re
daktorius Antanas Bimba buvo apdo
vanotas garbingu TSRS „Tautų drau
gystės" ordinu už draugiškų ryšių tarp 
TSRS ir JAV tautų stiprinimą, kad 
gražiai pagerbti ir kiti pažangūs lietu
vių kilmės amerikiečiai.

Lietuvių tauta domisi kiekvieno jų 
turiningu, šviesiu gyvenimu, aukštai 
vertina jų nuopelnus, linki jiems 
sveikatos ir sėkmės.

Albertas LAURINCIUKAS

75 metai? Tai rimtas amžius ir 
laikraščiui, ir žmogui. Ir vienas, ir 
kitas pagalvoja: kaip greitai tas 
laikas bėga... Tik tokio amžiaus 
žmogus daugiau vertins savo 
praeitį. 0 laikraštis? Jis gali 
sulaukti ir atkakliai siekia 80, 90, 
100 ir daugiau metų.

Taigi, gal ir linkėti “Laisvei” 
sulaukti 100 metų jubiliejaus? 
Žinoma, reikėtų, bet aš gerai žinau, 
kad lietuviškų laikraščių ateitis 
Amerikoje nepavydėtina.

Bet “Laisvė” eina. O tai parodo 
jos atkaklumą. Jau vien dėl to 
reikia džiaugtis. Ir mums čia, 
Lietuvoje, belieka tikėtis, kad 
laikraštis išsilaikys, kaip sakoma, 
“ant balno”. Įdomus jo turinys, 
gerai parinktos iliustracijos, visada 
patraukia dėmesį “Krislai” ir 2-ojo 
puslapio apžvalga, manau, kad 
neblogai pavaizduoja šių dienų USA 
gyvenimą.

Būkite teisingu jūsų gyvenimo 
vaizduotojų — tai vienas linkėjimas 
“Laisvei”. Ir vis dėlto, svarbi 
“Laisvės” misija parodyti Tarybų 
Lietuvą, jos gyvenimą ir ypač 
pažangą ekonomikoje, kultūroje, 
socialiniame gyvenime.

Man 1972 m. spalio mėn. 
sugrįžusiam į gimtinę iš emigraci
jos, labai gerai matosi, kaip toli 
pažengė Lietuva. Žinoma, lengva 
prisiminti ir tuos laikus, kai dar 
gyvenau New Yorke ir kituose USA 
miestuose.

Gėrimės ištverme
Mano asmeniška pažintis su 

“Laisve” sena ir surišta su mano 
tėvo Jono Jurgaičio gyvenimu. 
Prieš pirmąjį pasaulinį karą tėvas 
dirbo Liepojoje, dalyvavo revo
liucinėje veikloje. 1914 m. pradžioje 
po nepasisekusio darbininkų streiko 
jam prisiėjo slapstytis nuo caro 
žandarų ir taip atsidūrė Amerikoje, 
kur gyveno jo brolis Juozas ir 
mamos brolis Ferdinandas Bu- 
drys-Haynė.

Prasidėjus pirmajam pasauliniam 
karui, su tėvu neturėjome jokių 
ryšių. 1921 m. pirmuoju laivu tėvas 
grįžo iš Amerikos ir apsigyveno 
Mosėdyje, atsivežė iš ten didelę, 
apie 500 egz. knygų dėžę. Tuo laiku 
Žemaitijoje nebuvo jokių biblio
tekų, todėl gauti lietuvių kalboje 
pažangios minties knygas buvo 
didelė retenybė. Tėvo parsivežtos 
knygos buvo Lietuvių literatūros 
draugijos Amerikoje leidiniai. 
Knygos buvo gražiai išleistos, 
geruose viršelių įrišimuose — D-ro 
J. Basanavičiaus Lietuviškų pasakų 
šešių tomų rinkinys, d-ro V. 
Kudirkos raštų 6 tomai, Vaidilos 
Ainio raštų 2 tomai, d-ro J. Šliupo 
vertimai, Julijos Žemaitės, Jono 
Biliūno apsakymų knygutės. Knygų 
dėžėje buvo ir revoliucinės 
literatūros - Prūseikos “Karolis 
Marksas”, Sinklerio “Dugne”, 
“Laisvės” laikraščio komplektai.

Mosėdiškiai išsiilgę pažangios 
spaudos žodžio, vakarais rinkdavosi 
Naujokų - mūsų tėvų namelyje prie 
mirksinčios spingsulės, ilgas valan
das klausydavosi skaitymų iš knygų 
ir “Laisvės” numerių, ginčijosi, 
kolektyviai aptarinėjo straipsnius, 
kurių turinys buvo labiau sudė
tingas. Valstiečiai, kurie mokėjo 
skaityti, bet gyveno toli nuo 
Mosėdžio, skolindavosi knygas, kad 
su kaimynais galėtų pasiskaityti jas 
savo namuose.

Mūsų namuose pastoviai lanky
davosi grupė revoliucingai nusi
teikusių jaunuolių — Jonas 
Bagutskis iš Bakš&ų kaimo, Stasys 
Kuprys iš Mosėdžio miestelio, 
Nikodimas Memgaudas ir Antanas 
Budrys iš Naujokų kaimo, Jonas 
Zubė ir Juozas Doniela iš Igarių 
kaimo, Kostas Paulauskas iš 
Paeiškūnės kaimo, kurie apart 
mano tėvų literatūros iš anksto 
peržiūrėdavo naujai gautus “Lais
vės” numerius, parinkdavo tinka
miausius straipsnius skaitymui.

Vietos dvasininkija, • reakcingieji 
ūkininkai ir Mosėdžio valsčiaus 
buržuazinės valdybos darbuotojai 
pradėjo visokeriopai persekioti 
pažangiuosius žmones, kurie rink
davosi pas Jurgaičius išgirsti 
teisingą žodį, gauti pasiskaityti 
“Laisvės” laikraštį ir ginančias 
liaudies interesus knygas. Mosėdžio 
parapijos katalikų bažnyčios klebo
nas Vansevičius ne kartą iš 
bažnyčios sakyklos skelbė, kad tie, 
kurie skaitys tokius parmasoniškus 
laikraščius, kaip “Laisvė”, negaus 
bažnyčios išrišimo ir amžinai juos 
persekios įvairios kančios. Buožės
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Greitai bėga laikas
Pernai perskaitęs “Akiračiuose” 

dažnai blaiviai galvojančio istoriko 
V. Trumposv straipsnį negaliu 
nesutikti su jo^odžiais, jog “kraštas 
be išeivijos gali lengviau išsiversti., 
negu išeivija be krašto”.

Bet jūs, laisviečiai, visuomet 
artinote išeiviją prie Lietuvos. Tas 
jūsų darbas neša naudą ir USA 
skaitytojams, ir pačiai gimtinei, 
reikia daugiau ryšių, daugiau 
bendravimo ne tik per keliones. 
Neseniai aplankiau Dailės muzieju
je parodą, kurioje eksponuoti 
1904-1940 m. laikotarpio Lietuvos 
dailininkų paveikslai. Tai P. 
Kalpoko, V£K. Jonyno, P. Puzino, 
V. Vizgirdos ir kt. menininkų 
kūriniai. Klausiau, kaip ilgai veiks 
paroda. Pusmetį, o gal ir metus, — 
atsakė.

Daug kas stebisi ne tik dvasine, 
bet ir materialine Lietuvos kultūra. 
Malonu imti į rankas Lietuvos 
dienraščius, ypač žurnalus!

“Laisvės” sukakties proga linkiu 
jai nepavargti, toliau tęsti misiją, 
kuri padeda lietuviams išeivijoje 
suartėti su lietuviais tėvynėje. 
Statykit, laisviečiai, ir toliau tiltus 
tarp abiejų kontinentų, tarp 
išeivijos ir gimtinės — toks 
linkėjimas, atrodo, jus bus pasiekęs 
iš ne vieno skaitytojo, bendradarbio 
ar rėmėjo.

Vyt. Alseika

atleisdavo samdinius iš darbo, jeigu 
šieji buvo įtarti, kad skaito 
pažangią spaudą. Visos tos 
reakcionierių priemonės buvo be 
rezultatų.

1922 m. buržuazinės valdžios 
Kretingos apskirties žvalgyba 
kratos pas tėvus metu konfiskavo 
dvi V. Lenino “Valstybė ir 
revoliucija” knygas, Prūseikos 
“Karolis Marksas” ir keletą 
naujausių “Laisvės” laikraščio 
numerių, kuriuose objektyviai — 
teigiamai buvo rašoma apie liaudies 
naujai kuriamą gyvenimą Tarybų 
Sąjungoje. Apskrities žvalgybos 
viršininkas Kryžius, remdamasis 
šia “kompromituojančia” medžiaga, 
areštavo mano tėvą J. Jurgaitį, 
pasodino į Šiaulių sunkiųjų darbų 
kalėjimą.

1923 m. 6uvo paskelbti rimkimai į 
Antrąjį Lietuvos seimą. Mama — 
Vacė Jurgaitienė — buvo iškelta 
kuopininkų kandidate į seimo 
atstovus “Darbo kuopos” sąra
šuose, tačiau prieš pat seimo 
rinkimus visi kuopininkų sąrašų 
kandidatai į seimo atstovus buvo 
areštuoti ir pasodinti į kalėjimą. 
Mano mama į kalėjimą turėjo 
pasiimti sūnų Vacį, kuriam buvo tik 
pusė metų amžiaus.

“Laisvė” plačiai rašė apie 
Lietuvoje siaučiančią žiaurią reakci
ją, apie darbininkų areštus, griežtai 
smerkė demokratijos įstatymų 
pagrindų pažeidimus, areštuojant 
iškeltuosius darbininkų kandidatus 
į seimo atstovus. Man tada buvo tik 
10 metų, bet aš, perskaitęs 
“Laisvėje” tuos Straipsnius, pilnai 
supratau, kad šis laikraštis teisingai 
gina darbininkų reikalus ir jau tada 
reiškiau “Laisvei” didelę simpatiją.

Bėgo metai, siaučiant Lietuvoje 
reakcijai, įsigalėjus fašizmui, “Lais
vės” laikraštis į mūsų kraštą 
patekdavo labai retai ir su dideliais 
sunkumais, — tai kartais rasda- 
vome be antraštės įvyniotą į “Kelei
vio” numerius, tai koks nors 
amerikonas, atvažiavęs į gimtąjį * 
kraštą, atveždavo vieną kitą 
numerį, kuriuos įduodavo tėvo 
brolis Juozas. “Laisvės” numeriai 
kaip ir nelegali komunistinė 
literatūra eidavo iš rankų į rankas, 
kiekvieną numerį perskaitydavo ne 
viena dešimtis žmonių.

Po Pergalės Didžiajame Tėvynės 
kare “Laisvė” pradėjo reguliariai 
lankyti mus, ir dabar kiekvienas jų 
numeris yra su dideliu įdomumu 
visų skaitomas.

Švęsdami “Laisvės” 75-mečio 
jubiliejų, mes, jo ilgamečiai 
skaitytojai, su didele pagarba 
prisimename pasiaukojusius, iš
tvermingus “Laisvės” redaktorius 
ir dešimtis kitų redakcijos darbuo
tojų, šimtus bendradarbių, kurie 
spaudą platina, aukoja savo lėšas 
laikraščiui leisti.

Gėrėdamiesi Jūsų visų ištverme 
ir pasiaukojimu, linkime ir toliau 
nepailsti sunkiame, bet garbingame 
darbe.

Jonas Jurgaitis
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Iš laikraščio skilčių... SUŠAUDYTI LIETUVOJE
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Keliai į spaudą
Jubiliejiniais, septyniasdešimt 

penktaisiais, “Laisvės” gyvavimo 
metais išėjusi Vilniuje Vinco Bovino 
raštų knyga “Už proletarini meną ir 
literatūrą” yra iš tikro labai 
prasminga: ji atskleidžia pažangios 
JAV lietuvių spaudos, ir ypač 
“Laisvės” pastovų kultūrini inte
resą, pastangas dešimtmečiais 
skatinti proletarinę kūrybą. Vincas 
Bovinas buvo vienas iš tų pažangios 
išeivijos literatų, kurie gyveno ir 
dirbo vien rytinėje Amerikos 
pakrantėje. Todėl ir absoliuti 
dauguma jo raštų šiai knygai 
parinkta iš “Laisvės” skilčių.

Tad galima sakyti, jog Tarybų 
Lietuva “Laisvės” sukakčiai pateikė 
gražią dovaną. Tuo labiau, kad 
Vincas Bovinas yra dirbęs ir 
“Laisvės” redakcijoje.

Dar 1978 metais, viešėdamas 
Amerikoje, kalbinau Vincą Boviną, 
imtis darbo, ruošiant raštų rinkinį. 
Tačiau buvo aišku, jog jis pats šito 
darbo negalės pradėti: per pokalbį 
Maijamio pažangių lietuvių klube, 
kur jis mane pristatė susi
rinkusiems Tarybų Lietuvos bičiu
liams, buvo aiškiai matyti, kad jo 
jėgos yra ribotos (tada jis ėjo jau 
89-uosius. metus). Tad ir namo 
išskubėjo Anksčiau. Parodė savo 
labai gražiai prižiūrimą skaityklą, 
kur taip smagu buvo rasti Lietuvos 
spaudą, mėgino, mano klausinė
jamas, kai ką prisiminti iš praeities. 
Tada praktiškai ir susitarėme, kad 
jis sutinkąs išleisti Vilniuje savo 
raštų knygą, jeigu tik imsimės ją 
patys sudaryti. Tad reikia patikslin
ti knygos “Pratarmės” autorių, 
kuris sako, jog kai “buvo pasiūlyta 
sudaryti savo raštų rinkinį ir jį 
išleisti”, jis “tokio, atrodo, 
viliojančio pasiūlymo atsisakė, 
motyvuodamas, tuo, kad jo rašiniai 
esą vienapusiški, nepilnaverčiai”.

V. Bovinas iš santūrumo kartais 
atsikalbinėjo, bet jam pačiam 
sudaryti knygą, žinoma, nesiūliau, 
jis žinojo, kad mes ją ruošime. 0 tai 
buvo sumanyta su jo žinia. Dėl to su 
juos susirašinėjome, kai kuriuos 
dalykus aiškindamiesi. Dėl to jis 
man atsiuntė ir savo “Autobiografi
ją”, kuri niekur nebuvo spausdinta 
ir kuri jo raštų rinkinyje pasirodė 
primą sykį. Kad nebuvo įmanoma 
ilgiau bendradarbiauti su V. Bovinu 
dėl jo knygos ruošimo visiškai 
suprantama: 1982 m. rugpjūčio 8 d. 
jis mirė.

Tačiau, kad V. Bovino raštų 
knyga buvo vis dėl to sudaryta, tam 
tikra prasme ir pasisekė. Rinkau jo 
bibliografiją, bet vargu ar būtų 
pavykę greičiau surinkti raštus 
knygai: dirbdamas “Minties” lei
dyklos “Gintaro” redakcijos vedėju, 
po 1978 metų dar turėjau tiesiogiai 
parūpinti J. Milerio-Dzūkelio (kuris 
rašo plačiau ir apie V. Boviną), V. 
Railos, K. Karosienės prisiminimų 
knygas, išleisti kitą pažangiečių 
literatūrinį palikimą ir leidinius apie 
jų praeitį (A. Petriką, L. Kapočius, 
L. Petkevičienė, B. Raguotis, 
“Laisvės” ir “Aido” sukaktuviniai 
leidiniai ir kt.). Laimei, pasisiūlė į 
talką Jonas Petronis. Kas domisi 
pokario pažangiąja JAV lietuvių 
spauda, tas žino, kad šis kuklus 
Lietuvių kalbos ir literatūros 
instituto bendradarbis yra joje 
nemažai spausdinęsis, kad jis 
domisi proletarine išeivių kūryba, 
rašė apie R. Mizarą ir kitus 
literatus, sudarinėjo bibliografiją. 
Labai kruopštus, rūpestingas li
teratūros instituto bendradarbis 
yra joje nemažai spausdinęsis, kad 
jis domisi proletarine išeivių 
kūryba, rašė apie R. Mizarą ir kitus 
literatus, sudarinėjo bibliografiją. 
Labai kruopštus, rūpestingas li
teratas J. Petronis po ilgoko darbo 
atnešė į leidyklą rankraštį, su 
kuriuo teko pradėti dirbti. Kaip 
visada, ruošiant spaudai pažangių 
užsienio lietuvių palikimo knygas, 
patarimais daug padėjo rankraštį 
perskaitęs doc. Bronius Raguotis.

Nors šis rankraščio pavirtimas 
knyga leidykloje užsitęsė, tačiau J. 
Petronis vėl palinko prie senųjų 
“Laisvės” ir “Vilnies” komplektų ir 
kol V. Bovino raštai laukė savo 
leidybinės eilės, atidavė “Vagai” 
Rojaus Mizaros apsakymų rinkinį, o 
“Minties” leidyklai studijėlę apie R. 
Mizaros gyvenimą ir kūrybą. Dabar 
J. Petronis ruošia R. Mizaros 
publicistinių raštų kultūros temo
mis rinkinį, svajoja - kas visai 
natūralu! - apie kitų raštus. Gal J. 
Vireliūno-Svyrūnėlio, gal D. Solom- 
sko, gal G. Krakaičio, gal..Na, bet 
palauksime, tikėdamiesi, kad tęsės 
ir daugiau.

Papasakojęs, kaip gimė dar viena 
“Laisvės” bendradarbio knyga, 
noriu trumpai ją ir pristatyti. 
Rinkinį sudaro trys skyriai - 
“Literatūra ir jos rūpesčiai”, 
“Teatras, kinas, menas”, “Lietuvių 
meno sąjunga”. Kiekviename re- 

‘prezentuojama tik nedidelė V. 
Bovino publicistikos dalis: ne 
kiekvienas jo rašinys gali būti 
aktualus. V. Bovino publicistiniame 
palikime pakanka raštų, kurie 
turėjo, sakytume, laikiną paskirtį. 
Jeigu kas norės rašyti apie V. 
Bovino literatūrinį darbą, tam 
padės sudarytojo pateiktas biblio
grafinis priedas, kur suregistruoti 
svarbesni raštai, atskirai nepanau
doti ar nepaminėti knygoje. Ne 
viskas pagaliau V. Bovino raštuose 
priimtina ir populiarintina.

Neužmirškime: V. Bovinas ne
baigė nė vieno mokyklos skyriaus, 
buvo tikrąja ta žodžio prasme 
savamokslis. Rašė jis tais laikais, 
kai proletarinės literatūros kūrėjai 
daug ieškojo, ginčijosi, klydo ir vis 
dėl to rasdavo, dirbo, mokėsi, kūrė. 
V. Bovinui būdingas tvirtas idėjinis 
principingumas, kartais nuslystant 
ir į sektantiškumą ar kairuolišku- 
mą, bet visada giliai įsitikinimu 
pagrįstas. Tai buvo nuoseklus 
kovotojas už klasinę proletarinės 
kultūros misiją, drauge - žingeidus, 
plačių interesų ir meilės kūrybai 
propaguotojas.

Man atrodo, kad pažangios 
kultūros išeivijoje istorijai labai 
svarbus skyrelis “Lietuvių meno 
sąjunga”, kur kaip tik V. Bovinas 
galėjo daugiausia pasakyti: jis, be 
abejo, buvo vienas kompetetin- 
giausių ir įžymiausių LMS veikėjų. 
Jo pranešimai LMS suvažiavimams 
- svarbus išeiviškos kultūros 
dokumentas.

Įdomūs ne tik išeiviškos kultūros 
istorijos tyrinėtojams yra V. Bovino 
raštai - ypač ketvirtą dešimtmetį - 
apie proletarinį JAV meną (kinas, 
teatras), kurio vystymasis turėjo 
tiesioginės įtakos pažangiųjų lietu
vių kultūriniam gyvenimui.

V. Bovino dėmesys revoliucinam 
amerikiečių menui buvo susijęs 
tiesiogiai su jo veiklos LMS 
rūpesčiais.

Pagaliau išliekamos vertės turi ir 
V. Bovino raštai išeiviškos 
pažangiečių lietratūrinės kūrybos 
temomis - tiek faktais, tiek 
teoriniais aspektais. Jo rašiniai apie 
R. Mizarą, P. Pakalniškį, A. 
Petriką, J. Kaškaitį, jo polemika su 
idėjos draugais padeda atskleisti ir 
autoriaus tvirtą charakterį, ir kai 
kuriuos proletarinės literatūros 
kritikos bruožus - tiek stipriuosius, 
tiek ir silpnuosius...

Baigiant šios laisviečio knygos 
pristatymą, norisi suabejoti dėl jos 
pavidalo: gal ir negeriausia buvo 
pažangiečių raštų serijos išvaizda, 
bet vargu ar geriau buvo leidyklai 
atsisakyti autoriaus portreto (beje, 
vėl patikslinant pratarmę, reikia 
pasakyti, jog jis ir po 1935 m. 
fotografavosi), o viršelį sumoder
ninti kad ir geru dailininko drabu. 
V. Bovino raštų knyga būtų 
nepagadinusi įspūdžio, jeigu ji būtų 
pratęsusi seriją, kurioje išėjo L. 
Joniko, M. Kavaliauskaitės, J. 
Milerio, A. Petrikos ir kitų 
pažangiečių knygos. Buvo galima ir 
bent pluoštelį nuotraukų su V. 
Bovinu įdėti, kaip tai daryta kitose, 
iki šiol pasirodžiusiose knygose - 
tada ir autorių geriau suprastų 
skaitytojas.

Vytautas Kazakevičius
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Nuo pat jaunystės žinojome, kad 
dar iki pirmojo pasaulinio karo 
daugelis lietuvių darbininkų ir 
valstiečių, skurdo ir reakcijos 
persekiojimų vejami iš gimtojo 
krašto, iškeliavo į Ameriką, kur 
sunkiu darbu pelnė sau duonos 
kąsnį. Žinojome, kad dar 1911 
metais pažangieji Amerikos lietu
viai pradėjo leisti “Laisvės” 
laikraštį. Tačiau reguliariai ėmėme 
skaityti jį tik po antrojo pasaulinio 
karo.

“Laisvės” laikraštis padėjo mums 
suprasti sunkias darbo žmonių 
gyvenimo ir darbo sąlygas 
kapitalistinėje Amerikoje, supažin
dino mus su JAV lietuvių 
gyvenimu. Kartu mes matėme, su 
kokia meile laikraščio skaitytojams 
buvo pateikiamos žinios iš Tarybų 
Lietuvos, kaip buvo džiaugiamasi 
kiekvienu lietuvių tautos laimėjimu 
toliau vystant šalies ekonomiką ir 
kultūrą.

1965 metais nuvykę į Jungtines 
Amerikos Valstijas, turėjome 
progos tiesiogiai pažinti tos šalies 
tikrovę. Tada gerai pažinome 
daugelį puikių laisviečių, su 
pasigėrėjimu matėme, kaip jie, 
nepaisydami didžiausių sunkumų, 
rūpinosi toliau leisti savo laikraštį. 
Dalyvaudami laisviečių susirinki
muose, matėme, kaip jie su tikrai 
tėvišku rūpinimusi tardavosi, kaip 
surinkti lėšų tolesniam laikraščio 
leidimui užtikrinti. Šiltai prisime
name, kaip šimtai pažangiųjų 
Amerikos lietuvių darbininkų — 
laisviečių aktyviai rėmė laikraštį 
savo aukomis.

Ne vienas iš jų susitikimų metu 
pasakodavo mums, jog jie mėgsta

Šios ir daugelis kitų knygų išspausdintos “Laisvėje”.

savąjį laikraštį dėl to, kad- jame 
plačiai rašoma apie JAV lietuvių 
darbininkų organizacijų veiklą, apie 
jų šventes, susirinkimus, apie jų 
džiaugsmus ir rūpesčius; jie 
didžiuojasi “Laisvės” laikraščiu, 
kad jis padeda aiškiau suprasti jų 
gyvenimo tikrovę, aktyviai kovoja 
už tikrąją demokratiją, už taiką. 
Laisviečiai pasakodavo, jog jie 
mėgsta savąjį laikraštį dėl to, kad 
jis nuolat teikia jiems gausią 
informaciją apie Lietuvą, tuo pačiu 
tartum padėdamas palaikyti nuola
tinį ryšį su gimtuoju kraštu, su jo 
žmonėmis, kartu duoda atkirtį 
visokiems reakcionierių prasimany
mams ir šmeižtams.

Nuo mūsų buvimo Jungtinėse 
Amerikos Valstijose praėjo jau dvi 
dešimtys metų. Nebėra Antano 
Bimbos, Rojaus Mizaros, Prano 
Buknio, Ievos Mizarienės, Povilo 
Ventos, daugelio kitų puikių 
laisviečių, su kuriais teko artimai 
bendrauti per trejus mūsų buvimo 
toje šalyje metus. Bet su dideliu 
pasitenkinimu matome, kad lais
viečiai ir toliau, negailėdami 
sveikatos, su tokiu pačiu ryžtu ir 
pasiaukojimu leidžia savąją “Lais
vę”.

Tiesiog sunku pervertinti “Lais
vės” laikraščio reikšmę pažangiųjų 
JAV lietuvių gyvenime. Malonu, 
kad štai jau septyniasdešimt 
penkerius metus jis kaip galingas 
švyturys skleidžia tiesos ir 
pažangos žodį Amerikos lietuviams. 
Norisi palinkėti laisviečiams sveika
tos, jėgų ir energijos, toliau 
leidžiant “Laisvę”.

Onutė ir Robertas Žiugždai

Sulaukęs iš Amerikos nuo brolio 
laišką, jis įdėmiai jį skaitė, raukėsi 
ir vėl skaitė. Paskui, atstūmęs kitus 
darbus, sėdosi prie popieriaus ir 
rašė:

“Brangus mūsų broli ir gentys! 
Laišką gavome ir perskaitėme kelis 
kartus. Mums rašote, kad jūs 
Amerikoje pinigus renkate ir viską 
darote, kad mūsų Lietuvoje 
nuversti dabartinę valdžią ir 
ketinate mums pinigų prisiųsti, kad 
mes čionai neapkęstume dabartinės 
valdžios. Tai aš jums, brolau, 
priminsiu tiek, kad Jūs važiavote 
Amerikon laimės ieškoti ir mus 
palikot vargti. Ir mes vargome per 
visą smetonizmo viešpatavimą 
Lietuvoje. Bet kai dabar mes 
nusikratėme tą jungą nuo savo 
suvargusio sprando ir sulaukėme 
laimingos valdžios ir geresnio 
gyvenimo, kuomet mūsų akys 
prašvito, tai jūsSnorite vėl mums 
atimti mūsų laimingą gyvenimą...”

Taip JIS rašė broliui į Ameriką. 
Laiške buvo ir šitie žodžiai: “Tai, 
brolau, mes nenorime Jūsų pinigų ir 
tokių jūsų laiškų. Jūs darykite ten, 
kur jūs gyvenate, kaip jums 
patinka, o į mūsų Lietuvos reikalus 
nesikiškite”.

Ir šis jo laiškas buvo at
spausdintas “Laisvėje” 1941 metų 
sausio 17 d. Ar galėjo JIS tą žinoti? 
Tačiau, deja, ir mes negalime 
pasakyti jo pavardės. O kodėl? Šitai 
tegu paaiškina komentaras, kuris šį 
jo laišką tais metais atlydėjo į 
“Laisvės” redakciją. Štai jis:
“Man teko skaityti vieną laišką iš 

Lietuvos pas vieną žmogeli. Kai 
paprašiau duoti laišką įdėti į 
“Laisvę”, tai jis suprato kad esu ne 
jo pusės žmogus ir prašė, kad 
neminėčiau jo pavardės. Pažadė
jau tai padaryti.

Šis žmogelis yra prisiklausęs 
fašistinių evangelijų apie Lietuvą ir 
parašė laišką savo giminėms 
Lietuvon, kad jie neremtų dabarti
nės valdžios, nes ji esanti 
bedievių...”

Taigi, kas tas JIS, kurio laišką, 
lydimą tokio komentaro, išspausdi
no “Laisvė”? Tačiau gal tai ir ne 
svarbu, bet čia graži proga atkreipti 
dėmesį į darbą, kurį dirbo 
Amerikos lietuviai, persiųsdami 
gautus iš Lietuvos laiškus “Laisvei” 
ir juos atlydėdami tam tikrais 
komentarais, paaiškinimais ir pan.

Mes ką tik pasakėme — 
Amerikos Lietuviai — bet dabar 
pasikoreguojame, sakydami, kad ne 
visi jie džiaugėsi politinėmis ir 
socialinėmis permainomis Lietu
voje. Ir čia mums rūpi tą parodyti 
taip, kad pats skaitytojas kuo 
gyviau pajaustų dvasią, kuri 
tuomet buvo lietuviškoje" JAV 
išeivijoje.

Štai ką “Laisvei” rašė, pavyz
džiui, J. Simutis, persiųsdamas jai 
laišką iš Lietuvos.

“Gerbiama “Laisvės” redakcija. 
Prisiunčiu Jums laišką iš Lietuvos. 
Jį man sugrąžino “Keleivis”, 
atsisakydamas patalpinti. Tai 
matote, kaip “Keleivis” bijo 
teisybės - kaip velnias kryžiaus.”

Vadinasi, buvo tuomet lietuvių 
išeivijoje laikraščiai, kurie nespaus
dino laiškų iš Lietuvos, bijojo jų, 
nes jie pasakojo teisybę. Štai kitas 
to pavyzdėlis. M. Vaitiekūnas rašė:
“Gerb. “Laisvės” redakcija,
...pranešu tamstoms, kad aš 

gavau laišką iš Lietuvos nuo savo 
brolio sūnaus - Petro Vaitiekūno. 
Aš prašau tamstų, gerb. “Laisvės” 
redaktorių, kad tą laišką įdėtume į

“Laisvę”. Tą laišką buvau nusiuntęs 
“Keleivio” redakcijai ir prašiau, kad 
patalpintų, bet “Keleivis" atsisakė 
patalpinti. Dar sakė, kad kai kurias 
ištraukas patalpins, bet nė tų 
nepatalpino ...”

Gi “Laisvė” talpino, spausdino. 
Maža to. Ji labai aukštai vertino 
juos. Štai jos žodžiai: Laiškai gauti 
iš Lietuvos, rašyti pačių Lietuvos 
darbo žmonių - valstiečių, darbinin
kų, tarnautojų — turi didelės 
reikšmės Amerikos lietuviams.

Kad jie turi didelės reikšmės 
suprato visi - tie, kurie jų nedavė 
spausdinti ir nespausdino, ir tie, 
kurie iš visos Amerikos juos siuntė į 
“Laisvės” redakciją. Turėdami 
galvoje tokį supratimą, įsi
klausykime į žodžius, kurie į 
“Laisvę” atlydėdavo gautus Ameri
koje iš Lietuvos laiškus.

“Draugai laisviečiai, — rašo A. 
Čekanauskas, - aš jau sulaukiau 
laiško nuo savo giminės iš Lietuvos, 
mūsų mylimo krašto. Mano 
brolienės laiškas atskubėjo su 
“Laisvės” varpu - Lietuvos pašto 
ženklu".
Ir toliau:
“Kas gali daugiau tikėti tokiems 

melagiams, kokie yra tautininkų ir 
kunigų redaktoriai. Tie jų laikraš
čiai tinką tik į sąšlavyną išmesti. Jie 
pyksta, kad palietė turčius, kad 
nauja Lietuvos vyriausybė atims 
neteisėtai turčių pasisavintus tur
tus. Mano širdis pilna džiaugsmo. 
Manau, kad visi vargdieniai galės 
laimingu gyvenimu pasidžiaugti.”
M. Bukauskienė prašo:
“Patalpinkite šį laišką, kadangi 

daug yra žmonių, kurie sako, kad 
rusai užponavo Lietuvą, kad 
lietuviai negalės net nieko parašyti, 
o šis laiškas kaip tik yra ir rašytas 
prie naujos Lietuvos valdžios.”

“Turiu priminti, - rašo On. 
Babkevičienė, —persiųsdama “Lais
vei” sesers laišką, - kad mano sesuo 
yra karšta katalikė. Reiškia, nauja 
valdžia džiaugiasi ne tik ateistai, 
bet ir katalikai - darbininkai”...

B. Zmitraitė siunčia “Laisvei” du 
laiškus, vieną rašytą prie Smetonos 
valdžios, o kitą - prie naujosios. Ir 
komentuoja:

Iš tų laiškų matome tokį didelį 
skirtumą, regis nebe tas pats 
žmogus rašo, o ypačiai, kuomet rašo 
biednas darbininkas, ne pro
gresyvus, ne bolševikas. Tas 
parodo, ką lietuvių liaudis mano 
apie jų naują gyvenimą”.
Jonas Ramanauskas šitaip:
“Lapkričio 7 gavau laišką iš 

Lietuvos... nuo Juozo Bagdono. 
Kadangi J. Bagdonas 2 kartus iš 
Lietuvos pribuvęs gyveno Miners
ville, Pa. ir labai gerai yra žinomas 
Minersviliečiams lietuviams, tai 
kada eina toks klaidinimas lietuvių 
apie dabartinę Lietuvą, bus 
žingeidu pasiskaityti, ką jis rašo 
apie tai, kaip tikrenybėj dabar yra. 
O laišką vėliau man sugrąžinkit. Aš 
noriu turėti po ranka, kaip 
dokumentą, kad prisiėjus reikalui, 
galėčiau parodyti...”

Gražūs, iškalbingi šitie “priedai” 
prie laiškų iš Lietuvos. Ir 
pirmiausia tuo, kad plačiai, visos 
Amerikos mąstu parodo, kaip 
Lietuvos darbininkiškoji išeivija 
suprato ir priėmė 1940 metų 
birželio įvykius Lietuvoje, tuos 
visus pertvarkymus, kurie buvo 
padaryti, pertvarkant tautos 
gyvenimą. Pagaliau, tai charak
terizuoja ir “Laisvę”, kaip tikrai 
darbo žmonių laikraštį. “Laisvė” 
džiaugėsi:

“Vis daugiau amerikiečiai lietu
viai gauna laiškų nuo savo giminių, 
gyvenančių Lietuvoje. Beveik 
kiekvienas laiškas yra pilnas 
džiaugsmo. Darbo žmonės džiau
giasi, kad sykį ant visados 
Lietuvoje užduotas stiprus smūgis 
neteisėtumui, išnaudojimui ir prie
spaudai”.

Ir todėl “Laisvei” rūpėjo, kad 
šitais laiškais džiaugtųsi visi, kas iš 
liaudies, su liaudimi, kas linkėjo 
dirbančiai Lietuvai laimės ir 
gerovės...

Pranas Šklėrius

Reikia pasakyti, jog „Laisvė" yra 
laikraštis, kuris per savo gyvavimą 
išlaikė vieną ir tą pačią liniją. ~Sią 
liniją yra sunkiausia ir pavojingiausia 
vesti. Si linija yra skaisčiausia darbo 
klasei. Si linija veda varguolius prie 
pasiliuosavimo iš supuvusio pasaulio. 
Šia linija eidami pasiliuosavo apie du 
šimtai milijonų darbo žmonių, tame 
Skaičiuje ir Lietuvos liaudis. Jaunutis
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Sąmoningumo ugdytoja Karo

Ilgus dešimtmečius Amerikoje 
vyko sunkūs klasiniai mūšiai, 
kuriuose aktyviai reiškėsi JAV 
pažangūs lietuviai, jų organizacijos 
ir spauda. Pažangiečiams buvo 
žinoma dar V. Lenino parengta ir 
iškelta bendro fronto taktika, kurią 
priėmė Komunistų Internacionalo 
III kongresas.

Bendrų pastangų svarba ypa
tingai įsakmiai prisiminė 1929-1933 
m. ekonominės krizės metais. 
“Laisvė” daug dėmesio skyrė šiam 
klausimui. Pavyzdžiui, 1933 m. 
birželio 19 d. ji rašė: “Mes esame 
padėtyje, kada turi būti vedama 
griežta kova prieš visokius suve
džiotojus ir apgavikus, kad išplėšus 
iš jų įtakos darbininkus ir apjungus 
juos kovai prieš badą ir vargą”. Be
veik kiekviename numeryje tais me
tais “Laisvė” ragino darbininkus ne
pasiduoti darbdavių sauvalei. Štai 
birželio 20 d. numeryje skaitome 
korespondenciją apie Hiltono siuvė
jų streiką. Fabriko šeimininko 
pasamdyti agentai bandė atkalbėti 
darbininkus nuo ryžtingų veiksmų. 
“Laisvė” išstoja kaip tikras masių 
tribūnas, ragina: “Hiltono darbinin
kai, kriaučiai, neklausykite tų ponų, 
organizuokitės po vadovybe Adatos 
Darbininkų Industrinės unijos. Nes 
ši unija laimėjo tūkstančiams 
darbininkų geresnes sąlygas ir 
algas.” Turint galvoje to meto 
dalies darbininkijos menką išprusi
mą, lietuvių darbininkų laikraščio 
žodis rodė tiesiausią kelią į 
žmoniškesnį būvį, aiškino padėtį, 
kėlė darbininkų nuotaiką. Kitame 
laikraščio numeryje skaitome apie 
Hudsono verpimo fabriko darbinin
kų streiką. Fabrike dirbo sąmonin
gų lietuvių darbininkių. Daugiausia 
jų pastangomis pavyko pasiekti 
streikininkių vienybės ir laikraštis 
su pelnytu pasididžiavimu savo 
tautietėmis ir skaitytojomis pažy
mėjo: “Jeigu nebūtų lietuviai 
progresyviai pritraukę joms 
organizatorių, tai jau seniai 
kompanija būtų sumulkinus ir būtų 
atgal suėjuosios” — t.y. darbinin
kės būtų sugrįžusios prie darbo... 
Toliau korespondencijoje aiškinama 
klasių kovos abėcėlė: negalima 
nutraukti streiko kovos pusiaukelė
je (čia irgi darbavosi išsijuosę 
darbdavių agentai), nes tada 
daugelis darbininkių iš viso gali 
prarasti darbą... “Taigi, laikykitės 
moterys — ragina laikraštis — 
“klausykit organizatoriaus, nes jis 
yra vadovavęs šimtams streikų ir 
yra patyręs, kaip reikia kovoti prieš 
bosus”.

Organizatoriaus pavardės laikraš
tis dėl suprantamų priežaščių 
nenurodo. Galimas dalykas, jis 
buvo irgi iš lietuvių darbininkų 
aktyvistų... Streikas laimėjo, 
darbininkės gavo kuklų, tačiau 
realų priedą prie atlyginimo. 
Neperdėsime sakydami, kad padėjo 
laimėti streiką “Laisvė”, jos 
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aktyvus dalyvavimas darbininkių 
pusėje. Tokių realios darbininkų 
laikraščio pagalbos skriaudžiamie
siems pavyzdžių buvo ne vienas ir 
ne du. Krizės metai ypatingai 
užaštrino laikraščio socialinį kryp
tingumą ir kovingumą. Nežiūrint 
ekonominio sunkmečio, “Laisvė”, 
kaip ir “Vilnis” susilaukdavo gausių 
rėmėjų, talkininkų. Apie tai ne sykį 
informavo skąitytojus D. Šoloms- 
kas, kiti laikraščio redaktoriai. 
Žinoma, redaktoriams ne pinigai 
rūpėjo, ne dėl pinigų dirbo. Be to, 
apie kokius pinigus galima buvo 
kalbėti, kada krizė palietė daugiau
sia darbininkus, taigi ir jų spaudą. 
Ir vis dėlto, nestigo entuziazmo, 
veikė proletarinis solidarumas, 
darbo svarbos supratimas. Pavyz
džiui, “Laisvė” ne tik nemažino 
krizės metais išleidimo, bet ir 
įsivedė angliškus skyrius jauni
mui... “Mums rūpi ne dolerių 
gaudymas — rašė “Laisvė” — o 
skleidimas darbininkiškos ap- 
švietos.”

Nežiūrint plataus organizacinio 
darbo, švietėjiškos ir kultūrinės 
veiklos lietuvių kolonijose, laikraš
tis plačiai informavo ir komentavo 
Lietuvos fašistinės valdžios eko
nominę politiką, spausdino išsamias 
Lietuvos ūkinio gyvenimo apžval
gas. Taiklios kritikos susilaukdavo 
ir Amerikos lietuvių dešiniųjų 
organizacijos spauda. Štai 1933 
metais “Laisvė” iškėlė aikštėn 
“Lietuvos atstatymo bendrovės” 
vadovų spekuliacijas. Per kelis 
dešimtmečius bendrovės vadai 
susižėrė į savo kišenes gražaus 
pinigo, o kada atėjo laikas 
atsiskaityti eiliniams pajininkams 
už veiklą, bendrovė nebesurinko 
kvorumo seimui pravesti, pralobę iš 
eilinių pajininkų indėlių, bendrovės 
tūzai paprasčiausiai sabotavo tokius 
seimus... Tai sukėlė pasipiktinimo 
audrą, bet spekuliantams po krizės 
priedanga pavyko išvengti atsako
mybės. Ta proga “Laisvė” rašė: 
“Kuomet mūsų spauda “Laisvė” ir 
“Vilnis” ir kalbėtojai nurodinėjo, 
kad tai yra apgavimas darbininkų, 
patriotizmo frazėmis, ir kad tie 
sunkiai uždirbti centai eis vėjais, tai 
“Keleivis”, “Naujienos” ir visa 
fašistinė spauda rėkė, kad esame 
išdavikai Lietuvos... O ką dabar tie 
ponai gali pasakyti?”

Ponai, žinoma tylėjo. Sunkiau
siais Amerikos, tuo pačiu — 
imigrantų, lietuvių darbininkams — 
sunkiausiais metais “Laisvė” aukš
tai iškėlė klasinės kovos vėliavą, 
švietė ir aktyviai palaikė darbinin
kus jų kovoje su išnaudojimu. Toje 
kovoje gimė profesinės sąjungos, 
buvo iškovotos kai kurios buržuazi
nės teisės ir laisvės. Našiai ir su 
didžiausia nauda jčia pasidarbavo 
Amerikos lietuvių darbininkų 
laikraštis “Laisvė”.

Vytautas Kostkaitis
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Iš tų laikų . . .

NEPALAUŽĖ PERSEKIOJIMAI
Kaip ir kiekvienam revoliuciniam 

laikraščiui, einančiam Jungtinėse 
Amerikos Valstijose, taip ir „Laisvei" 
teko patirti įvairius, R. Mizaros žo
džiais tariant, „sunklaikius". „Būtų 
buvęs stebuklas, — rašė jis, — jei dar
bininkiškas laikraštis nebūtų turėjęs 
sunkių laikų".

„Laisvė" buvo ne sykį persekiota 
valdžios įstaigų, kitų klasinių priešų. 
Jie šmeižė laikraštį ir jo redaktorius, 
traukė juos į teismą, ėmėsi kitokių 
represijų ir insinuacijų. Laikraščiui 
persikėlus iš Bostono į Niujorką, jau 
per 1914—1916 metus reikėjo atlaiky
ti atskirų asmenų keltas bylas, pikta
vališkus „Vienybės lietuvninkų" šmeiž
tus.

Puolimai prieš pažangiųjų lietuvių 
spaudą ypač sustiprėdavo tais laikais, 
kai JAV-ose įsiviešpataudavo atvira 
reakcija. Antai, siaučiant Palmerio rei
dams, 1920 m. sausio 5 d. valdžios 
pareigūnai iškratė „Laisvės" patalpas, 
pagrobė redakcijos dokumentus, su
ėmė laikraščio tuometinį administra
torių, o kiek vėliau ir redaktorių 
V. Paukštį-Cibirą.

Netrukus (1924 m.) kun. N. Petkus 
patraukė „Laisvę" į teismą už tariamai 
jo asmenybės įžeidimą, o iš tikrųjų 
už teisybės žodį apie jį. Dvejus metus 
(1924—1925 m.) tęsėsi ši byla. „Ji, — 
rašė „Laisvė" 1925 m., — užsibaigė lai
mėjimu dienraščio, o mūsų priešų(. . .) 
pralaimėjimu; visi jie stengėsi „Lais
vę" pasmaugti, bet jiems tai nepavy
ko".

Tačiau priešai ir toliau persekiojo 
laikraštį, jo redaktorius, rėmėjus.. Ap
akinti klasinės neapykantos, jie nesi
drovėjo jokių^iemonių. 1926 m. pra
džioje lietuviškieji klerikalai įskundė 
A. Bimbą už „dievo įžeidimą" ir ragi
nimą nuversti valdžią. Tikroji insinua
cijos priežastis buvo ta, kad „Laisvės" 
redaktorius savo kalboje apie Lietuvą 
pasmerkė tuo metu gimtąjį kraštą val
džiusių klerikalų politiką, nurodė, jog 
Lietuvos likimas ir ateitis esanti dar
bininkų rankose, ir jie „įsteigs savo 
valdžią". Prieš šį reakcijos pasikėsini
mą į A. Bimbą, į žodžio, susirinkimų, 
spaudos teises stojo pažangioji Ame
rikos visuomenė, laimėjusi šią kovą.

„Laisvės" puolimai ir persekiojimai 
pareikalavo iš laikraščio daug lėšų, 
labai trukdė redaktorių darbą. Ypač 
sunkios materialises ir moralinės są
lygos pažangiajai spaudai gyvuoti1^su
sidarė, įsiviešpatavus Amerikoje „šal
tojo karo" ir makartizmo atmosferai. 
Valdžios palaikomi ir skatinami, vis 
labiau siautėjo į JAV po šio karo 
atvykę vadinamieji „perkeltieji asme
nys", tarp jų karo nusikaltėliai, hitle
rininkų talkininkai, kiti/ buržuaziniai 
nacionalistai. „Jie staugia prie mūsų 
salių, jie užpuldinėja einančius į mū

Vaizdas iš skerdynių prie “Republic Steel” fabrikų Chicagoje 1937 metais, kur policija 
nušovė 10 darbininkų, sužeidė 30'.

sų parengimus, juos piketuoja, jie 
bjauriausiais melais niekina ir šmei
žia. . ." — rašė „Laisvė". Priešų samdy
tos visuomenės atliekos, chuliganai ir 
nusikaltėliai puldinėjo „Laisvės" re
daktorius, kitus laisviečius, norėjo su 
jais fiziškai susidoroti.

1950 m. kovo 19 d. Klivlende buvo 
užpultas ir sužeistas Antanas Bimba: 
„Pasikėsinimas ant mano sveikatos ir 
gyvybės,—pabrėžė A. Bimba „Lais
vės" laikraštyje, — nė kiek nepakirto 
mano troškimo ir įsitikinimo pašvęsti 
visą likusią ■ sveikatą, visas likusias 
gyvenimo dienas kovai su darbo.žmo
nių priešais'ir darbui dėl tų idealų, 
brangių ir prakilnių idealų, kurie man 
ir visiems Amerikos pažangiesiems 
lietuviams yra taip arti širdies" („Lais
vė", 1950, k$vo 29). Sį taurų „Laisvės" 
redaktoriaus pasiryžimą patvirtino jo 
ir laikraščio,i tolesnė veikla. Jos nepa
jėgė nei sutrukdyti, nei nutraukti, nei 
pasukti jokie reakcionierių puolimai, 
grasinimai kalėjimu ir deportavimu. 
„Mes neskubėjom į slėptuves, — rašė 
L. Prūseika. — Mes gynėme garbingas 
laisvės tradicijas. . ."

„Šaltojo karo" laikotarpiu vadina
masis kongresinis komitetas antiame- 
rikinei veiklai tirti kvietė tardymams 
A. Bimbą, R. Mizarą ir kt. Tačiau, 
kaip pabrėžė R. Mizara, -+- „Laisvės" 
ir laisviečių nepalaužė jokią „ragan- . 
gaudžių komiteto inkvizicija". Ji dar 
ne kartą mojosi užgniaužti JAV lie
tuvių pažangiąją veiklą, užslopinti 
„Laisvės" ir jos redaktorių balsą.- 
1954 m. Lietuvių literatūros draugija 
(LLD) ir Lietuvių darbininkų susivie
nijimas (LDS) buvo įtraukti į valdžiai 
nelojalių ir jai priešiškų organizacijų 
tarpą. Joms grėsė uždarymas, o jų 
nariams — persekiojimai. Daugiau kaip 
trejus metus (1954—1957) truko pa
žangiųjų lietuvių ir jų spaudos kova 
prieš šį neteisingą valdžios aktą. Šių 
organizacijų persekiojimas buvo at
šauktas.

Valdžios represijos ir toliau nesilio
vė: jau 1963 m. pabaigoje administ
racijos įstaigos vėl iškėlė bylą A. Bim
bai, šį kartą kėsindamosios atimti iš 
„Laisvės" redaktoriaus JAV pilietybę. 
Persekiojimui buvo surastas formalus 
pretekstas. Iš tikrųjų A. Bimba nore- * 
tas nubausti už „Laisvės" ir jo paties 
pažangiąją yeiklą, už jų nuoseklią tai- 

,kos, demokratijos, pažangos politiką. 
A. Bimbos ginti stojo visos Amerikos 
demokratinės jėgos ir bylos nutrauki
mas (1967 m. liepos mėn.) buvo jų 
pergalė.

„Laisvės" kelias — kupinas drąsios 
ir taurios kovos prieš reakcijos siau
tėjimus ir represijas, už kilnius huma
nizmo, demokratijos, socializmo idea-/; 
lusz ;

- Justinas Namikas

Vieną įspūdingiausių puslapių „Lais
vė" ir laisviečiai įrašė į išeivijos pa- 
žangięčių istoriją karo metais. Kaip 
žinome, Amerikos valdantieji sluoks
niai, didžioji spauda propagavo izo- 
liacionizmo politiką ir tiktai 1941 m. 
gruodžio 8 d., po Perl Harboro trage
dijos Havajuose, buvo paskelbtas ka
ras Vokietijai. Nesikišimo į „Europos 
reikalus" nuotaikomis mikliai naudo
josi pronacinė agentūra, neišskiriant 
ir Amerikos lietuvių dešiniosios spau
dos. Todėl Amerikos lietuvių pažan
giečiams teko kovoti antrojo pasauli
nio karo metais su plačiu antitarybiniu 
bloku, kurio svarbiausia smogiamoji 
jėga buvo keliolika laikraščių. Tie 
laikraščiai labai įnirtingai nuo pirmųjų 
karo dienų puolė Tarybų Sąjungą, 
šmeižė jos šalininkus. Tie laikraščiai 
pranašavo greitą Tarybų Sąjungos 
pralaimėjimą, skatino išeivijoje nacio
nalistines nuotaikas. Bet pažangiečiai 
nenustojo tikėjimo net sunkiausiomis 
Tarybų Sąjungai dienomis, kai nacis
tinės gaujos banga po bangos ritosi 
į Tarybų Sąjungos gilumą. Pirmųjų 
mėnesių karinės nesėkmės negalėjo 
nuslopinti tarybinės liaudies . ryžto, 
liaudies, kovojusios teisingą, išsiva
duojamąjį karą.

Teisingas istorinis pramatymas — 
būdingas „Laisvės" publicistikos bruo
žas. R. Mizara taip rašė 1941 m. spa
lio 4 d. numeryje: „Karas gali tęstis 
dar keletą metų, bet hitlerizmas bus 
sunaikintas, taika bus atsteigta".

Tuo tarpu klerikalinė ir tautininkų 
spauda, kuri nuo seno save laikė „Lie
tuvos interesų gynėja", be menkiau
sios gėdos laimino ir sveikino nacių 
ir jų lietuviškųjų kolaborantų darbus 
Lietuvoje, nė žodžiu neužsimindama 
apie kruvinus nusikaltimus. Tokia 
veikla buvo daugiau nei įtartina. To
dėl „Laisvė" 1941 m. spalio 1 d. rašė: 
„Draugo" redaktoriai jaučiasi labai 
prastai. Gal jie pradeda pajusti, kad 
jų pronaciška propaganda gali sukelti 
prieš save didelę audrą. Todėl jie ba- 
žijasi: „Nė vienas lietuvių katalikų 
laikraščių redaktorius Amerikoje nie
kuomet nebuvo ir nėra pronacis".

Žinoma, tokiais „Draugo" pareiški
mais niekas netikėjo. Įžūlūs fašistiniai 
agentai tiktai dangstėsi žodžiais, o fak
tai rodė visai kitokį vaizdą ir A. Bim
ba kitame straipsnyje taikliai pastebi: 
„Draugas" perdėm ir ištisai talpino ir 
talpina Dr. Ancevičiaus kablegramas 
tipsiai iš Berlyno? Tuo tarpu katalikų 
lyderis kunigas Balkūnas pripažino, 
kad Dr. Ancevičius yra Hitlerio ap
mokamas agentas". „Draugas" ne tik 
naudojosi Hitlerio agentų paslaugo
mis, bet ir persispausdindavo straips
nius iKiJ^cįų^leldžiamų laikraščių Lie
tuvoje, ragindavo visus melstis, kad 
karo nelaimėtų Tarybų Sąjunga. .. To
dėl visiškai teisingą išvadą padarė 
„Laisvė", kuri rašė, kad „Draugo" šta
bas yra pronaciškas".

Ne mažiau kaip katalikiškoji spau
da atvirų nacių agentų vardo nusipel
nė ir vadinamoji partinė, srovinė spau
da, tokie laikraščiai, kaip „Naujienos", 
arba „Keleivis", savo metu vadinęs 
save „socialistiniu". Apie „Keleivio" 
tikrąjį veidą byloja karo metų rašlia
va, kurioje, pavyzdžiui, atsirado pa
giriamųjų žodžių net vadinamajai 
„Lietuvos vyriausybei" nacių valdo
moje tėvynėje. „Laisvė" deramai įver
tino tamsuoliškus .Keleivio" užmojus, 
ji taip rašė: „Keleivio" redaktorius 
dar uoliau agentauja Hitleriui. Jis nu
siima kepurę prieš nacių sudarytą Lie
tuvos vyriausybę, kuri susidarė iš iš
gamų ir parsidavėlių ir sako: „Reikia 
tikėtis, kad ši vyriausybė sugebės at
statyti Lietuvos ūkį. .." „Keleivis" dar 
pyksta ant mūsų, kuomet sakome, kad 
jis yra nacių pastumdėlis". „Laisvės" 
karo metų publicistika tarnavo, su
prantama, ne tiktai laikraštinei pole
mikai. Tai buvo plačios demokratinių 
jėgų protestų kampanijos prieš nacis
tinę propagandą dalis. Kaip pronaciš- 
ki laikraščiai, taip ir jų koresponden
tai bandė mėtyti pėdas, tas pats P. An
cevičius vėliau savo rašliavą ėmė siųs
ti jau ne iš Berlyno, o iš Lisabonos, 
Buenos Airių. Tačiau demokratinės vi-

metu
suomenės tai nesuklaidino. JAV vy
riausybė, atsižvelgusi į pagrįstus pa
žangiosios visuomenės protestus, už
draudė šį informacijos šaltinį. Sis 
uždraudimas buvo irpažangiečių laik
raščio pergalė.

Kitas ženklus laisviečių karo metų 
ir istorijos epizodas — tai straipsnių 
ir fotoreportažų serija „Lietuva buvo 
ir bus tarybinė". Po šia antrašte die
nos šviesą išvydo Tarybų Lietuvos vy
riausybės vadovų J. Paleckio, M. Ged
vilo ir kitų straipsniai, buvo pateikta 
eilėraščių, įspūdingų fotoreportažų. 
Tuo pačiu „Laisvė" (kaip ir „Vilnis") 
dar kartą pademonstravo savo ištiki
mybę Lietuvos nacionaliniams intere
sams, gyvą ryšį su tėviške.

„Laisvė" skyrė daug dėmesio 1944— 
1945 m. istorinėms Jaltos ir Potsdamo 
konferencijoms, taip pat — San Fran- 
ciske vykusiam Suvienytųjų Nacijų 
Organizacijos susikūrimui. Šio miesto 
apylinkėse gyvenanti K. Karosienė ta
po specialia „Laisvės" korespondente. 
1945 m. gegužės, birželio, liepos mė
nesiais beveik kiekviename laikraščio 
numeryje buvo spausdinami K. Karo- 
sienės straipsniai apie konferenciją. 
Straipsniuose „Lietuvių misija" tar
nauja fašistams", „Ką veikia suvažiavę 
„Lietuvos gelbėtojai" San Franciske", 
„Lenkų ir lietuvių reakcionierių veiks
mai San Francisko konferencijoje" ir 
kituose ji demaskavo lietuvių buržua
zinių nacionalistų „memorandumus", 
prašymus, lankymąsi pas buržuazinius 
diplomatus...

Daug ištikimų Tarybų Lietuvos pat
riotų pasidarbavo karo metais „Lais
vėje". Tai buvo bekompromisinė ko
va su klasiniu priešu ir laisviečiai 
garbingai išlaikė šį istorinį egzaminą.

Virgilijus Llauška

NEDRĮSO UŽSISAKYTI

Tuo metu, kai „Laisvės" įkūrėjai 
paskelbė leis naują laikraštį, man 
teko gyventi Chicagoj. Mano apsi
gyvenimas tenai dar buvo nepasto
vus, užsisakyti, kad „Laisvė" pas 
mane ateitų — nedrįsau skubintis. 
Jau ir tada žinojau, kad ne visi laik
raščiai yra pastovūs, žinojau, kad ne 
vienas jų atsisveikina su pasauliu, 
išgyvenęs tik metus ar kitus (kiti 
dar trumpiau).

St. Jasllionls

DAUGIAU NEDEGINS
1911 m. trumpam laikui apsigy

venau pas L. Simaitį, savo pusbrolį, 
Brooklyn, N. Y. Parsinešdavau „Lais
vę" ir „Keleivį" pasiskaityti. Mano 
marti buvo labai religinga, ne sykį 
tais laikraščiais pečių pakūreno. Bet 
mėgo, kad aš jai paskaityčiau pasi
kalbėjimą „Motinos su Rožyte". Ji 
daug juokų turėdavo, kuomet motina 
sakydavo į Rožytę: Nugi nugi, kur 
mokyta, tai mokyta".

Vėliau aš vėl sugrįžau gyventi į 
Worcestet, Mass. Po kiek laiko 
marti atrašė laišką ir sakė: „atva
žiuok pas mus gyventi, daugiau tavo 
laikraščių nedeginsiu".

G. Simaitis

SKAITĖ NUO 1913 METU
... 1911 metais, kada atvykau į 

Ameriką, iš pirmų dienų gavau skai
tyti laikraščius „Saulę" ir „Keleivį". 
Prie „Saulės" skaitymo patraukimo 
nebuvo, už tai „Keleivį" skaičiau su 
atydumu apie du metus, kol neįsto
jau į Socialistų partiją. Bet 1913 me
tais įstojau į Socialistų partiją, ga
vau jos organą „Kovą" ir tada me
čiau „Keleivį" ir užsirašiau „Laisvę".

J. Bimba

KLAUSĖ, AR SKAITAI “LAISVĘ”
Well, nėra tai labai senas 1919 ir 

1920 m. reakcijos laikas. Tie, kurie 
paliko laisvi ir tie, kurie pateko į 
įvairius šios šalies kalėjimus, atmena, 
kokie buvo murzini „Keleivis" ir 
„Naujienos". Atmena tie, kurie atme
na kalėjimų koštuvus ir žino, kad 
įvairūs kamantinėtojai nieko ne
klausė, ar tu skaitai „Keleivį" ar 
„Naujienas", bet kiekvieno prokuro
ro buvo statyti klausimai, ar skaitai 
„Laisvę". „Laisvė" kaip visuomet 

. taip ir tais laikais buvo nekentėja 
valdančios klasės, todėl, kad „Lais
vė" ėjo ir eina teisingu darbininkų 
klasės keliu.

Pilietis

„Laisvės" spaustuvėje jautiesi kaip 
savo stuboje. O draugai, kurie ten dir
ba, kaip tikri broliai — ne taip, kaip 
kitose įstaigose, kur žmonės pasipūtę, 
kaip kokie kapitalistiniai bosai.

J. MuraŠka

„Laisvė" — ta mūsų lietuviška res
publika, buvo ir yra lietuvių laisvų 
minčių reiškėją. „Laisvėj" visuomet 
buvo ir yra vietos išreikšti mintis nu
skriaustam, ypatingai veikiant mūs 
lietuviškam judėjimui.

Pirmiau skaitydavau „Keleivį". Iš 
karto „K" man patiko, pakol nebuvau 
„Laisvės" mačius. Bet kai mano var
gingą namelį pradėjo lankyti „Laisvu- 
tė", tada supratau, kuris laikraštis gina 
mūsų darbininkų reikalus.

Biržų Sarka
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ŽEMAITĖ SU PAŽANGIETtMIS
Ksavera Karosienė savo svarbio

je atsiminimų knygoje “Pasirinki
mas visam gyvenimui” [“Minties” 
leidykla, Vilnius, 1984] vaizdžiai 
aprašo savo susitikimus su mūsų 
literatūros klasike J. Žemaite. 
Paduodame ištrauką. \

Žemaitė į Jungtines Amerikos Valstijas atvažiavo 
1916 m. kovo 7 d., pora savaičių vėliau, negu man buvo 
lemta atvykti į Filadelfiją dirbti Lietuvių socialistų sąjun
gos leidžiamo ,,Kovos“ laikraščio raštinėje.

Filadelfijoje mane pasiekė Lietuvos šelpimo fondo pir
mininko C. Hermano pranešimas, kad Amerikon atvyko 
A. Bulota, A. Bulotienė ir Žemaitė rinkti aukų nukentėju- 
siems nuo karo. A. Bulotienė rinks lėšas „Žiburėlio“ drau
gijai, tai yra moksleiviams šelpti.

Man tada jie visi dar buvo negirdėti. Žemaitės raštų 
nebuvau skaičiusi ir apie ją nieko nežinojau. Bet kadangi 
visi taip sujudo dėl tų svečių, labai parūpo ir man su jais 
susipažinti, ypač kai sužinojau, jog jie yra žymūs visuo
menės veikėjai, savo vardų nesuteršę nešvariais politika
vimais, kai kiti aukų rinkėjai įsiveldavo į juos.

Tuo metu JAV veikė trys tokie fondai: Lietuvos šelpi
mo fondas, kuris buvo laikomas visuomenišku, ir iš jo tau
tininkai su klerikalais pabėgo; Lietuvos gelbėjimo fondas, 
kuris buvo tautininkų rankose, ir klerikalų tvarkomas Tau
tos fondas.

Rodos, praėjus porai savaičių po Bulotų ir Žemaitės 
atvykimo, buvo surengtos pirmos prakalbos Brukline. „Ko
vos“ administratorius P. Kurkulis mane pakvietė vykti į 
tas prakalbas. Ten ir pamačiau Žemaitę, senyvą, 70 metų 
moterį. Ji sužavėjo klausytojus, vaizdžiai nupiešdama, 
kaip, karui užėjus, vyko mobilizacija, daug buvo gabenama 
sužeistų, degė kaimai ir miesteliai. Ji prisiminė, kaip jai 
pačiai, drauge su kitais senais žmonėmis, moterimis ir vai
kais, teko bėgti iš sodžiaus į Vilnių. Tai buvo šiurpi, jau
dinanti kalba.

Bevažinėjant po kolonijas, Žemaitei vis dėlto buvo 
lemta įsivelti su tėvynainiais į amerikonišką politiką. Kle
rikalai, norėdami, kad kuo daugiau aukų tektų M. Yčui, 
kun. K. Olšauskui ir panašiems, apšaukė Žemaitę melage 
dėl jos demaskuojančių laiškų apie klerikalų šelpimo veik
lą Lietuvoje ir tarp pabėgėlių. Ji parašė atsakymą į libe
ralinę sandariečių „Ateitį“, kurią tada redagavo A. Rimka. 
Bet ten jai „neatsirado“ vietos, tada atsakymą išspaus
dino LSS organas „Kova“.

Tarp kitko ji rašė:
„Noriu paaiškinti apie kunigėlius, kurie visas savo 

spėkas yra įtempę slėgti ir prispausti jaunuosius, mažosios 
jaunuomenės liuosesnę dvasią. Kuniginis komitetas, pasi
vadinęs „ceritriniu“, o paprastai vadinamas „yčiniu“, ren
ka tam tikrus žmones, sugebančius prieš visą svietą šaukti 
ir girtis nepildomais darbais“.

Ji iškėlė daug faktų, atskleidžiančių jų suktybes, ir 
pasmerkė juos.

Žemaitei apsilankius Masačūsetso valstijoje, „Vuster 
deili telegram“ (Worcester Daily Telegram) išspausdino 
ilgoką straipsnį, kuriame ji pasakojo apie lietuvių trėmimą 
iŠ gimtojo krašto. Tuo ji supažindino ir amerikiečius su 
karo padėtimi kaizerio kariuomenės okupuotoje Lietuvoje?

Netrukus į JAV atvyko ir V. Kapsukas. Nors jis tuo
met ir polemizavo kai kuriais šelpimo ir moksleivių klau
simais su tuometiniais socialistais, tuo pačiu paliesdamas 
ir šelpime dirbančią Žemaitę, kuriai buvo sunku susigau
dyti visoje tuometinėje JAV lietuvių politikoje, tačiau Kap
sukas ją labai gerbė kaip liaudies rašytoją. Jis man sakė: 
„Esi jauna, skaityk jos raštus, kuriuose ji vaizdžiai aprašo 
skriaudžiamus žmones, buvusią Lietuvoje baudžiavą ir ku- 

‘ mečių vargus, jų kovas, jų stiprią dvasią ir pagiežą cariz
mui, buožių valdžiai. Tuomet suprasi, kokia buvo Lietuva 
praeityje ir kokia ji yra šiandien carizmo laikais''.

Nuo to laiko sekiau Žemaitės kelionę ir skaičiau visas 
apysakaites „Naujojoje gadynėje“ ir netrukus pasirodžiu
siame „Moterų balse“. Jos kūriniai „Prasikaltėlis“, „Bau
džiavos naktis“, „Savitarpyje“, „Klampynė“, „Amerika“, 
„Jonienė“, „Magdelė“, „Prakilni meilė“ ir kiti paliko gilų 
įspūdį mano jaunoje sieloje.

Tų metų spalio mėnesį, pasirodžius pirmam „Moterų 
balso“ numeriui, Žemaitė pasiuntė sveikinimą:

„Siunčiu savo širdingą pasveikinimą jums, moterims 
darbininkėms, išėjusioms ant plataus kelio kovos su amži
nais prietarais ir vergija. Eikite į draugišką talką visiems 
kovotojams dėl laisvės ir žmonių gerovės! Neškite į tą kovą 
savo sveiką protą, savo karštą sielą, savo mylinčią širdį! 
Daugel bėdų mes matėme, daug ir naudos jus galite at
nešti. Ženkite drąsiau prie šviesos!“

Žemaitė rengė paskaitą apie Povilą Višinskį — jo de
šimtosioms mirties metinėms paminėti. Kita paskaita bu
vo—„Moterų padėtis Lietuvoje“, prasidėjusi žodžiais: 
'„Man sulaukus senatvės ir visą gyvenimą gyvenus po prie
spauda nagaikos ir kumščio iš valdžios pusės . . .“

1947 metų gruodžio mėnesį Bulotai paliko JAV ir grįžo 
į Lietuvą. Žemaitė apsigyveno pas savo sūnų Antaną Zy- 
montą Čikagoje..

Ten gyveno .beveik trejus metus. Dažnai sakydavo 
prakalbas Lietuvių moterų progresyvaus susivienijimo 
Amerikoje narėms, nes ji tuoj įstojo į tos organizacijos 
9-tą kuopą, o vėliau - - ir į Lietuvių socialistų sąjungą.

Jos materialinė padėtis, matyt, buvo bloga, nes netru
kus LMPS 9-oji kuopa surengė Čikagoje koncertą —„Mūsų 

gerbiamos rašytojos senutės Žemaitės naudai“.
LMPS 3-iosios apskrities konferencijoje Žemaitę išrin

ko į agitacijos komisiją, kuri rašė atsišaukimus dėl moterų 
lygių teisių ir lygaus atlyginimo. Rezoliucijos buvo siun
čiamos šalies valdininkams. Rajonas ją taip pat išrinko į 
valdybą.

1918 metai buvo nepaprasto sujudimo metai! Rusijos 
revoliucijos veikiamas, kristalizavosi ir Amerikos darbinin
kų judėjimas. Tas procesas neaplenkė ir lietuvių. „Nau
jienos“ jau seniai varė politiką prieš Rusijos didžiumiečius 
(bolševikus) ir smerkė tuos, kurie buvo su jais. LSS per
gyveno sunkų laiką. Ją puolė ir valdančioji klasė, ir social- 
patriotai su „Naujienomis“ bei „Keleiviu“ priešakyje. Tos 
reakcijos metu kova buvo sunki. Revoliucionieriai patyrė 
nemažų nuostolių.

LMPS tuomet elgėsi kaip politikė organizacija. Ji 
žengė revoliucinio proletariato pramintu, kovos keliu ir 
atkakliai kovojo su socialpatriotais.

Žemaitei buvo sunku suvokti visą tuometinę’ politiką, 
trūko ir gilesnio klasinio supratimo, nors ji ir priklausė 
LSS. 

t

1918 metų spalio mėnesį buvo sušauktas antitis LMPS 
suvažiavimas Filadelfijoje. Devinta kuopa Žemaitę išrinko 
savo delegate. Ji rašė: „Dabar, draugės, turėsite man duoti 
informacijų, kad aš nuvažiavus turėčiau ką pasakyti, kokiu 
tikslu atvažiavau į tą suvažiavimą“. , _ ’ . .

Suvažiavime Žemaitė buvo išrinkta į pasiūlymų ir re
zoliucijų komisiją, kur ji pritarė LMPS politinei krypčiai, 
padėdama po rezoliucijomis savo parašą.

Dar sykį pasikalbėjau su Žemaite 1919 metų rudenį. Ji 
atsivedė nedidelę mergaitę į svetainę Bliu Ailand (Blue 
Island) gatvėje, kur vyko Amerikos komunistų partijos stei
giamasis suvažiavimas. Vakare ten pat buvo surengtos 
viešos paskaitos.

Mergaitė buvo vertėja, nes Žemaitė norėjo žinoti, kas 
veikiama, ir suprasti Amerikos socialistų partijos kry.ptj, 
kodėl ji persiorganizuoja į komunistų partiją. Po prakalbų 
ji paprašė mane, kad daugiau papasakočiau apie tuos įvy
kius. Ji labai viskuo domėjosi, ir tai, kas jai buvo svar
biau, užsirašinėjo.

Ji paaiškino, kodėl čia atėjo ir kodėl užsirašinėja:
„Kadangi aš esu giliai susirišusi sd LMPSA ir kito- . 

mis veiklomis Amerikoje, noriu suprasti tas kovas, kurios 
dabar čia pasireiškia, nes greitu laiku rengiuosi vykti atgal 
į Lietuvą ir tenai rašysiu apie Ameriką. Grįžtu į namus, 
nes negaliu priprasti prie šios šalies. Man Amerikos duo
na karti!“

IŠ MOŠŲ GARBINGOS
PRAEITIES. . .

"Laisvė” gimė prieš 75-erius metus, bet tuo laiku 
Amerikos lietuvių darbininkiškai — socialistinis judėjimas 
jau buvo įsisiūbavęs. Mes čia paduodame ištrauką iš Lauryno 
Kapočiaus knygos "Senojiišeivija ir Lietuva” apie ankstyvus 
pradus, iš kurių išaugo mūsų laikraštis. Knyga spausdinta 
Lietuvoje 1981-aisiais metais.

1894 m. į JAV imigravo socialistas S. Ma- 
levskis-Homolickis, gimęs 1869 m. Zarasų apskrityje. Bai
gęs Vilniaus gimnaziją, trejus metus mokėsi Petrapilio 
universitete. Baigti universiteto negalėjo, nes už politinę 
veiklą trečiame kurse carinės ochrankos buvo suimtas 
ir nutremtas penkeriems metams į Sibirą. Iš ten S. Ma- 
levskis nuvyko į JAV, apsigyveno Niujorko priemiestyje 
Brukline, aktyviai bendradarbiavo „Naujoje gadynėje" ir 
buvo šio laikraščio leidėjo pavaduotojas. Be to, jis bu
vo iniciatorius organizuojant lietuvių darbininkų socia
listini švietimą. Tuo tikslu 1894 m. Niujorke jis įsteigė 
lietuvių darbininkų draugiją „Apšvietą“ ir „skaitė jos 
nariams paskaitas mokslinio socializmo lemomis" 47.

Niujorke kūrėsi ir lietuvių darbininkų meno savi
veikla. Jos organizatorius Leonas Ereminas, 1891 m. imi
gravęs iš Rygos į JAV. 1894 m. jis suorganizavo pirmąjį 
JAV lietuvių pasaulietišką chorą — Lietuvių Mildos gie- 
dorių draugiją,— kuris buvo darbininkiškas savo veikla. 
Siame darbe S. Malevskis buvo L. Eremino padėjėjas: jie. 
glaudžiai bendradarbiavo, pritaikydami lietuvių dainoms 
melodijas 48.

Beveik tuo pačiu metu lietuvių darbininkų spaudoje 
randame žinių ir apie kitų lietuvių kolonijų socialistus. 
1895 m. Filadelfijos lietuviai socialistai pradėjo rūpintis 
kurimu lietuvių socialistų kuopos, atskirtos nuo lenkų 
tautybės darbininkų. Pagal ASDP nuostatus, socialistų 
kuopai sudaryti reikėjo mažiausiai penkių socialistų. Fi
ladelfijoje tuo metu, kaip pranešė JAV lietuvių darbi
ninkų spauda, „randasi 10 vyrų, ką priguli prie socialis
tų" 49 tai yra dešimt lietuvių socialistų, priklausiusių len
kų socialistų kuopai 5". Lietuvių socialistų kuopa atskirai 
susikurti negalėjo, nes nebuvo lietuvio organizatoriaus. 
Filadelfijiečiai lietuviai socialistai guodėsi: „Gaila, kad 
mes neturime organizatoriaus, tai sutvertume atskirą lie
tuvių kuopą" 5I.

JAV lietuvių darbininkų spaudoje pasirodė ilgaš re
dakcinis straipsnis „Visiems lietuviams abelnai, bet fila- 
delfijiečiams ypatingai". Po straipsniu pasirašė Stasys. 
Jis pataria filadelfijiečiams lietuviams socialistams pa
tiems kurtis kuopą ir neieškoti socialistų organizato
riaus, „katras pašauks draugus į kokią nors svetainę dėl 
sutvėrimo draugystės". Organizacinį darbą autorius siū
lo filadelfijiečiams atlikti savo protu52. Filadelfijiečiams 
taip pat siūloma patiems skaityti nekatalikų periodikoje 
spausdinamus straipsnius, apysakas, taip pat pažangias 
knygas. Tarp tokių knygų K. Markso „Darbas ir kapita
las", P. Lc^Urgo „Religija kapitalo", ekskunigo V. Dembs- 
kio „Išganymas vargdienio", pažangios darbininkams skir
tos knygos „Genių dėdė", „Krumplių Jonas", antireliginio 
turinio knygos: „Tikyba ir mokslas" ir kitos, išleistos JAV 
arba Rytų Prūsijoje 53.

1895 m. lietuviai socialistai pradėjo reikštis ir Balti- 
morėje. Kai 1895 m. rugsėjo mėn. Baltimorės lietuviai su
sirinko aptarti, už ką reikia balsuoti per rinkimus į savi
valdybę, „išmanesni lietuviai stojo už socialistų pusę", 
o Jonas Baltrušaitis savo kalboje įrodęs, kad reikia bal
suoti už socialistus, nes „dabar socialistų pulkas tikrai 

gerai auga, ir žmonės eina į dūmos namus, City hall 
(miesto savivaldybė.— L. K.) pasirašyti ant socialistų kan
didato" kurį išrinkus bus kas rūpintųsi . darbininkų rei
kalais.

F0RDIZMAS TAI FAŠIZMAS! Tokią iškabą 
auto-darbininkai iškėlė prie Fordo fabriko 
Dearborn Michigan kur 1931-aisiais metais Fordo 
ginkluoti samdiniai nužudė keturis darbininkus. 
Lietuviai tose kovose lošė svarbią rolę. “Laisvė” 
savo laiku plačiai tas kovas atspindėjo.

Po kelių dienų JAV lietuvių darbininkų spauda pra
nešė, kad Baltimorės lietuviai darbininkai 1895 m. ’•rug
sėjo 27 d. „uždėjo tikrai darbininkišką, socialistišką 
klubą" 5f>, o klubo sekretorius kvietęs „visus lietuvius, 
mylinčius darbininkų pusę, ateiti ir stoti į eilę darbinin
kų, idant būtų galima daugiau ką gero nuveikti dėl išva
davimo biednų ir skriaudžiamų žmonių iš turčių neva
lęs” J*’.

„Nauja gadynė", kreipdamasi į Baltimorės lietuvius 
darbininkus, ragino juos nusisukti nuo kapitalistų parti
jų, demokratų ir respublikonų, atiduoti savo balsus už 
socialistus 57.

Kai lietuvių socialistų, priklausiusių kitų tautybių so
cialistų organizacijoms, skaičius Pensilvanijos valstijos 
lietuvių kolonijose padidėjo, Amerikos socialistų darbi
ninkų partijos viduje pradėjo kurtis nacionalines lietuvių 
socialistų kuopos, kurios kartu buvo laikomos ASDP sek
cijomis.

Pirmieji atskirų lietuvių socialistų kuopų organizato
riai buvo R. Kuncmonas, į JAV imigravęs 1891 m., Jo
nas Naujokas, buvęs Veiverių mokytojų seminarijos auk
lėtinis, K. Butkus, S. Kuodis ir kiti lietuviai darbininkai.

Ypač aktyvus buvo R. Kuncmonas. Jis buvęs geras 
kalbėtojas ir veikliausias socialistas lietuvių angliaka
sių tarpe. 1896—1898 m. jis „suorganizavo keliolika lie
tuvių socialistų kuopų Pensilvanijos valstijoje" 58, lietu
vių angliakasių kolonijose — Šenande, M[aunt Karmelyje, 
Mainersvilyje, Džilbertone ir kt. Taip pat steigėsi ir lie
tuvių socialistų klubai. Plačią visuomeninę veiklą 1897— 
.1898 m. išvystė Niu Džersio valstijoje, Elizabetporte, vei
kęs lietuvių socialistų klubas.

JAV lietuvių darbininkų kairėjimą smarkiai skatino 
1894—1897 m. prasidėjusi ekonominė krizė, dėl kurios 
pagilėjo klasiniai prieštaravimai tarp Pensilvanijos anglia
kasių ir kasyklų savininkų. 1897 m. šie prieštaravimai 
įsiliepsnojo į masinį angliakasių streiką, kuriame daly
vavo apie 150 000 darbininkų. Jų tarpe daugiausia buvo 
lietuvių, lenkų, slovakų, italų ir kt. Nepaisant ekonominių 
darbininkų reikalavimų, streikas nuo pat pradžios turėjo 
ir politinį pobūdį. Streikui prasidėjus, kasyklų savinin
kai samdė streiklaužius. Streiklaužiavo Lucernes apskri
ties Latimero kasykla netoli Hazletono. 500 streikuojan
čių angliakasių, jų tarpe daugelis aktyvių lietuvių darbi
ninkų, patraukė į Latimerą raginti kasyklos darbininkus, 
kad prisidėtų prie streiko. Jiems kelią pastojo Lucernes 
apskrities šerifas su šimtu stipriai ginkluotų pagalbininkų. 
Streikininkai sustojo. Šerifas priėjo prie jų, laikydamas 
abiejose rankose po revolverį, ir liepė grįžti atgal. Pora 
jaunų Vyrų, mokančių angliškai, pradėjo aiškinti, kad 

streikininkai beginkliai, eina ramiai, niekam nieko blogo 
nedarydami. Šerifas užsimojo vienam streikininkui revol
veriu per galvą, šis instinktyviai atmušė jo ranką ir gink
las iškrito. Tai šerifui buvo pretekstas. Šį įvykį šerifas 
palaikė maištu, perskaitė iš anksto parengtą „maišto aktą" 
ir liepė savo talkininkams šaudyti. Pasigirdo šūviai. Vieni 
žmonės pradėjo kristi, kiti leidosi bėgti. Šerifo samdiniai 
šaudė į bėgančius, vijosi ir šaudė. . . Buvo nušautas 21 
angliakasys, 55 streiko dalyviai sužeisti. Aphnkimai gy
ventojai puolė gelbėti sužeistuosius, nešė juos prie savo 
namų, „o šerifo samdiniai sustoję rūkė cigarus ir žiūrė
dami šaipėsi".

Užmuštųjų tarpe buvo penki lietuviai angliakasiai: 
Antanas Grikis, kilęs nuo Simno, Jonas Tarnavičius — 
nuo Lazdijų, Pranas Keidelis — nuo Veisiejų, Jokūbas Ta
mošiūnas ir Rapolas Rakavičius — iš Vilniaus krašto.

Po šios žiaurios provokacijos prieš streikuojančius an
gliakasius „darbininkų organizacijose ir spaudoje kilo di
džiausias pasipiktinimas ir protestai dėl šios skerdynės. 
Pradėta reikalauti, kad šerifas su savo mušeikomis būtų 
patrauktas į teismą. Tiesa, teisme jiems buvo iškelta by
la, bet tai tik dėl to, kad žmogžudžius išteisintų. Teismas 
gražiai juos nubaltino ir paleido" 59.

Latimero angliakasių žudynės sukėlė didelį pasipikti
nimą ir protestų bangą lietuvių darbininkų tarpe. 1897 m. 
Šenande, Šamokine, Maunt Karmelyje ir Hazletone lietu
vių socialistų iniciatyva vyko protesto mitingai, kuriuo
se dalyvavo ir kitų tautybių darbo žmones. Senando mi
tinge dalyvavo 2000 asmenų, Maunt Kaimelio — 4000. 
Lietuvių darbininkų protesto mitingai įvyko Mainersvi
lyje, Filadelfijoje, Čikagoje, Plimute, Skrantone, Eliza
betporte, kur dalyvavo po 200 ir daugiau žmonių. Balti
morės protesto mitinge dalyvavo 300 lietuvių darbininkų.

IŠ „LAISVES" komplektų
IŠ 1940—1941 METŲ LAIŠKŲ

Mielas broli,

. . . Mūsų gyvenimas ramus. Mūsų 
didysis ir galingasis kaimynas Sovietų 
Sąjunga stoja savo ir Lietuvos apgy
nimui. Tūli žmonės visko prikalba to
kiu laiku. Pas mus ramu ir yra tvarka. 
Mūsų antras kaimynas (Vokietija) te- 
bekariauja. Gal geresnė bus valdžia 
naujoji, biedniems gal duos žemės, 
dvarus ir stambiuosius ūkininkus iš
dalins. Kad duotų žemės iš tų, kurie 
labai daug turi dėl bežemių ir maža
žemių, tai aš galėčiau apsivesti. Aš 
turiu didelį palinkimą žemei dirbti, 
gyventi prisirišęs prie žemės. Žinoma, 
man nereikia daug žemės, jeigu duotų 
nuo 8 iki 15 hektarų, tai pilniausiai 
užtektų. Galų gale tokia valdžia yra 
geriausia, kuri biedną žmogų aprūpina 
darbu ir kitais pragyvenimo šaltiniais.

Juozas Valaškevlčius

Mielas broli,
• t •

Kai paleido politinius kalinius iš ka
lėjimų, tai parėjo iš Mikniūnų dvaro 
ir Vincas Sakalauskas. Sakalauskas 
parvažiavęs tuojau • sutvėrė Makniū- 
nuose Komunistų partijos kuopelę ir 
ant rytojaus išvažiavo visi į Alytų 
demonstruoti, kur dalyvavo 60 tūks
tančių žmonių; buvo daug kalbėtojų, 
pasmerkti buvo fašistai Smetonos val
dininkai ir dvarininkai; kalbėtojai rei
kalavo, kad būtų įvesta griežta kont
rolė dvaruose, kai; ponai nieko nesu
naikintų, o dvarų žemė turi būti 
padalinta bežemiams ir mažažemiams.

O Makniūnų dvariokai (kumečiai) 
jau dabar kontroliuoja Muiželio dva
rą. Jie neduoda ponui nieko parduoti; 
jie jau turi ir sandėlių raktus, net ir 
pieno neduoda vežti į Alytų. Sako: 
„ir mes nors sykį turim žmoniškai 
pavalgyti su pienų", j.

Veismūnuose tai permainų didelių 
nėra, vis džiaugiafnės šita nauja vy
riausybe. .. Tikimės, kad valdžia su
mažins mums žemės mokesčius.

Julius Baranauskas

Nepalaužė persekioji ai
OCTCM* I Ml * TMM fffTWVMI C»**XI TOJKMUMI

Didžiojo plienininkų streiko metu 1919-aisiais 
metais Pittsburgh, Pennsylvania kompanija bandė 
streiką palaužti Šiuo skelbimu “The Pittsburgh 
Chronicle Telegraph” laikraštyje. Penktoje 
eilutėje sakoma lietuviškai: “Grįžkite prie darbo.” 
Septynios vartotos kalbos [šalia anglų] yra lenkų, 
kroatų, italų, lietuvių, slovakų, rusų ir vengrų.

Sveiki r
> »< 

» V W * 
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Gyvenam po senovei. Tik, kaip ži
nia, valdžia tai ne ta pati. Ir todėl 

kaip kas naujo ir įdomaus yra. Anais 
laikais aš niekur nebuvau „tinkamas", 
kaip tik točkas vežioti su žemėmis ir 
už tai atlyginimas į>er dieną buvo trys 
litai, arba 3,50, nū daugiausia keturi 
litai. O bolševikai, kaip tais laikais 
buvo išpeikti ir pastatyti į paskutinę 
Vietą, taip aš dabar juos aukštinu. 
Kaip sakiau, pirma, buvau „netinka
mas", o dabar paskyrė, mane vachmist
ru. Atlyginimas 300 litų arba rublių 
per mėnesį. Ir tai dar šiandien inži
nierius užklausė: gal tau per skriauda. 
Gal neužtenka 300 rublių per mėnesį? 
Aš per visą savo gyvenimą nesu gir
dėjęs tokio užklausimo iš aukštesnių 
žmonių.

R. J. Jallnkiai
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“LAISVĖ” IR GROŽINĖ
LITERATŪRA

Kiekviena redakcija, jeigu nori, kad 
laikraštis būtų labiau skaitomas, sten
giasi pastoviai pateikti grožinės lite
ratūros. Tai sena ir JAV lietuvių 
spaudos tradicija. Dėmesys grožinei 
literatūrai ,,Laisvėje", „Vilnyje",
„Liaudies balse" ar „Šviesoje" reiškia 
daugiau, negu tradicijų, kurios tiks
las — patraukti skaitytojus. Tai ir, sa
kytume, proletarinės organizacijos po
litika, kuri skiria ypatingų reikšmę 
dvasinei žmonių kultūrai, jų estetiniam 
auklėjimui. Pagaliau, kas, jei ne pa
žangus laikraštis, gali ir turi tiesiogiai 
ugdyti proletarinę literatūrų, turtinti 
demokratinę kultūrų? „Laisvė" per 
savo 75-erius gyvavimo metus daug 
pasidarbavo, ugdydama JAV lietuvių 
proletarinę kūrybą, skatindama domė- 
jimųsi grožine literatūra. Pagaliau tai, 
kas išspausdinta laikraštyje, dažnai ir 
tiesioginis indėlis į išeiviškų litera
tūrų. Gal kada nors bus surašyta 
„Laisvėje" spausdintos grožinės kū
rybos bibliografija, — o ji susidarytų 
didžiulė, — bet dabar, norint priminti 
„Laisvės" įnašų į pažangiųjų užsienio 
lietuvių literatūrų, dar sunku kurti 
apibendrinantį vaizdų, galima tik pa
teikti atskirus pavyzdžius. Kaip be
būtų, vien surašyti tuos 75-erius me
tus atrodytų begalinis darbas, o 
kiekvienų metų autoriai ir kūriniai 
šį surašą praplėstų dešimteriopai ir 
daugiau kartų.

Todėl čia prisiminsime tik kai ku
riuos metus, dažnai skiriamus ir ilgų 
laiko tarpų.

Bet prieš tai reikia dar sykį pri
minti, jog „Laisvės" redakcija ir pati 
leido knygas, apie kų rašoma „Lais
vės" 70-mečio albume. Tarp tų kny
gų — almanachas „Atžalos", R. Mi- 
zaros romanai „Sliakeris" ir „Povi
las Jurka", A. Dagilio (K. Genio) eilė
raščių rinkinys „Džiaugsmai ir siel
vartai", P. Pakalniškio „Dingus rožy
tė", S. Jasilionio poezijos knygos 
„Bešvintantis rytas" ir „Pavasario 
godos", R. Zidžiūno (Atlikto Kriukio) 
„Daug labų dienų" ir kt.

Perverskime kai kurių metų „Lais
vės" komplektus, nerųėgindami viskų 
priminti.

1918 metai

Tais metais „Laisvė" spausdino 
P. Krakaičio, J. Vireliūno (Svyrū
nėlio), R. Mizaros (M. Mūrago), J. 
Jako (J. Sakalo) apsakymus, J. Pa
kaušio (J. P. Karnaukalo) R. Zidžiūno 
(Aurės Zvaigo), V, Rimkaus (Keršto 
Širdies), J. Acerio, J. Jako eilėraščius. 
Daug vertimų. V. Paukštys (Sven- 
čioniškis) verčia K. Hamsuno „Badų", 
G. Mopasano „Širdies atsiminimus", 
S. Psybiševskio „Velnio" bažnyčių", 
M. Tveno „Adomo dienininkų", P. 
Krakaitis išvertė A. Čechovo, L. And- 
riejevo beletristikos.

1919 metai
Eilėraščius spausdina K. Bizauskas 

(Saulės Brolis), V. Rimkus, A. Mar
cinkevičius (Lakštingalos Vaikas),
K. Genys (Zem. Svyrūnėlis), R. Zi- 
džiūnas, J. A. Dementis, J. Žebraus
kas, J. Pakaušis, J. Aceris, apsaky
mus R. Mizara, J. Vireliūnas, P. Kra
kaitis, J. Zalanskas (J. Rėdą) ir kt. 
Bet užtat, artėjant LSS X suvažiavi
mui, paverčiant „Laisvę" dienraš
čiu, smarkiai sumažėja vertimų.

1923 metai
R. Zidžiūno, K. Genio, J. Kaškaičio, 

B. Pranskaus (V. Zalionio) eilėraš
čiai, V. Andrulio, V. Jakščio (Seno 
Vinco), J. Buivydo (K. Mikoduko), A. 
Žagaro beletristika ir feljetonai. D. 
Solomskas verčia N. Kedrovo „Vai
kus", J. Barkus — A. Franso „Nepa
perkamus teisėjus". O. Henrio „Drau
giškumų ir t. t. (1924—1930 m., kol 
LMS centras buvo Čikagoje, litera
tūros puslapiai buvo spausdinami 
„Vilnyje", ten daugiau būta vietos 
ir grožinei literatūrai).

1924 metai
R. Zidžiūnas spausdina eilėraštį 

„Draugas Leninas". V. Paukštys ver
čia J. Petruševskį, J. Barkus — G. 
fon Omtedo. Apsakymus ir vaizdelius 
skelbia J. Jakas, eilėraščius — J. 
Kaškaitis.

1930 metai
Spalio 2 d. (Nr. 235) Petruška (R. 

Mizara) rašė: „Laisvė" pereitais me
tais sakė savo skaitytojams: kasdien 
duos apysakų". Savo pažadą pernai 
tesėjusi, bet reikia laikraščiui dau
giau kūrybinės talkos. Greta savų 
autorių ir vertimų, tuo metu pažan
gioje JAV lietuvių spaudoje gausiai 
spausdina savo kūrybą TSRS gy
venantys lietuvių rašytojai, verčiama 
tarybinė rusų literatūra, amerikiečių 
pažangi kūryba (pav., A. Gilmanas- 
Gutauskas išv. M. Goldų, D. Solomskas 
— S. Kotovų, ir P. Dorochovų, Džiu
gas (B. Pauliukevičius) — M. Gorkio 
„Dainų apie Sakalų", J. Barkus — 
Claude Mc. Kay „Kareivio sugrįži
mą" ir kt.) Daugiau spausdinama 
Seno Vinco kūrybos, S. Butkaus eilė
raščių.

1932 metai

Pats frakcinių kovų įkarštis, kai 
su „skloka" nuėjo visas būrys žino

mų pažangiųjų JAV lietuvių literatų 
(A. Petriką, V. JdKstys, S. Strazdas, 
J. Vilkelis, M. Masys, J. Elmanas, 
V. Paukštys ir kt.). Tačiau toliau ak
tyviai dalyvauja TSRS gyvenantys ra
šytojai, susiorganizuoja pažangūs Ka
nados lietuvių literatai, kurie užpil
do net „Literatūros ir meno" pus
lapius. Stiprios sektantizmo įtakos, 
tame tarpe ir vertinant kūrybinį gy
venimą Lietuvoje. Spausdinamas 
T. Dreizerio pareiškimas, kodėl jis 
siūlo balsuoti už komunistus. TSRS 
gyvenantys lietuvių rašytojai vis pa
rūpina tarybinių autorių vertimų.

1934 metai
S. Jasilionis, J. J. Butkus, I. Kle- 

vinskas, V, Senkevičius, D. Soloms
kas, P. Pakalniškis, V. Zalionis, F. 
Sodainis, A. Dabulis, P. Saženis ir kiti 
užpildo „Literatūros ir meno" pusla
pius. Išversti įlies Bella „Šautuvas", 
D. Grebenščikovo „Lydos geležin
kelietis", O. Erdberg „Didysis demok
ratas" ir „Raudonoji skepetaitė",
A. Novikovo — Pribojaus „Šarvuo
tis „Osliabija", K. Pallon „Submari
nes L-55", M. Zosčenko „Vieno gy
venimo istorija" ir „Velnias", D. 
Malro „Kvotimas" ir kt.

1936 metai
Baigiasi frakcinės kovos, dauguma 

buvusių „sklokininkų" grįžta į pa
žangiečių veiklų, jų redakcijas. Po
žiūrį į literatūrą plečia Bendrojo 
fronto uždaviniai. Silpnėja ryšiai su 
TSRS gyvenančiais lietuvių rašyto
jais. Spausdinama: I. Erenburgo 
„Naujoji Ispanija", J. Tračiuk „Per
šautas dekretas"^ H. Richter „Bul
garų kareivis", H. Huppert „Raudo
noji vėliava" ir kt. Rašoma apie
B. Shaw jo 80-mečio proga. Randame
J. Kėkšto-Adomavičiaus, Vilniaus 
jauno revoliucionieriaus eilėraščių, 
tarp kurių iki šiol ir nežinotų. Bend
radarbiauja A. Jasutis-Julmis. Ak
tyvūs Kanados lietuvių autoriai. Per
spausdinamas V. Kapsuko straipsnis 
„Janonio mirtis".

1938 metai
D. Šolomsko „Paskutinis streikas", 

„Atlaidai", ir kita beletristika. Iš
spausdintas visas A. Sinklerio „Rais
tas" („Džiunglės"). B. Senkevičienė 
verčia NĮ. Pogodina. Daug informa
cijos apie Lietuvos rašytojų kūrybą.
K. JaKubėno, J. Krumino, A. Lasto, 
S. Anglickio, A. Jasučio-Julmio ir ki
tų eilėraščiai. . .

1938 metai
Bendrojo fronto, antifašistinės ko

vos vienybės uždaviniai skatina skir
ti didesnį dėmesį visam, kas pozity
vaus kuriama Lietuvoje. „Laisvėje"
— J. Kruminas, A. Jasutis-Julmis,
L. Gira, P. Cvirka, J. Būtėnas, J. Jur
ginis ir kiti autoriai. Grožinės lite
ratūros pateikia ir pažangūs JAV lie
tuvių literatai. Daug dėmesio Vil
niaus krašto, grąžinto Lietuvai, lite
ratūrinei kūrybai.

1940—1941 metai
Entuziastingas Tarybų valdžios 

sveikinimas, supažindinant su jos 
literatūriniu gyvenimu. Tęsiant šį 
supažindinimą, žinia: karas, Lietuva
— nacių okupuota. Užsimezga ryšiai 
su TSRS gilumoje atsidūrusiais Lie
tuvos rašytojais.

Antrojo pasaulinio karo metais 
užsimezgęs kūrybinis „Laisvės" ir 
„Vilnies" bendradarbiavimas su tary
biniais lietuvių rašytojais įgijo pla
tų mastų ir tapo ilgalaike tradicija.

Yra paskelbti įspūdingi faktai, kiek 
tarybinių lietuvių rašytojų spaus
dino savo kūrinius JAV ir kiek jų 
kur išspausdino.

Vien „Laisvėje" po karo išspausdin
ta ištisai: M. Gorkio „Žmonėse",
M. Remarko „Vakarų fronte nieko 
naujo" (1943), K. Simonovo „Die
nos ir naktys", Dž. Londono „Kai 
dievai juokiasi" (1948), L. Tolsto
jaus „Antplūdis", Z. Verno „Aplink 
žemę per 80 dienų" (1949), A. Gu- 
zevičiaus „Kalvio Ignoto teisybė" 
(1950), R. Rolano „Užburtoji siela" 
(1952—1953), G. Mopasano „Mažoji 
Rok" (1955) V. Mykolaičio-Putino 
„Sukilėliai", J. Baltušio „Parduotos 
vasaros" (1957), M. Šolochovo „Žmo

gaus dalia" (1961), R. Granausko
„Laikrodis" ir kiti veikalai.

Vytautas Užglrys

IS LAIŠKŲ

Mes esame laisvi. Mūsų džiaugsmui 
išreikšti trūksta žodžių. Žinau, jūs, 
draugai, džiaugiatės kartu su mumis 
ir,’ suprantama, čia iš tikro yra kuo 
džiaugtis. Lietuvoje visur plevėsuoja 
raudonos vėliavos, jos reiškia Lietu
vos liaudžiai galutinę Laisvę. . .

Tautos „vadas" A. Smetona pabėgo 
kaip šeškus. Unaravai valdė, „garbin
gai" pabaigė; „vadas" pabėgo su ke
liais savo pakalikais, bet visi lizdai 
įvairaus plauko „žmogėdrų" liko Lie- 

. tuvoje. Žinoma, Lietuvos liaudis su 
jais apsidirbs nesunkiai ir apsidirbs 
kartą visiems laikams.

Dabar pas mus gyvenimas eina nor
maliai: pakol kas viskas vyksta sena 
tvarka. Svarbiausia tuom tarpu valo-

VYTAUTAS K. JONYNAS 
IR JO DAILĖS DARBAI

V. K. Jonynas
Viliaus Kavaliausko nuotr.

Vytautas K. Joitynas, lietuvis 
dailininkas, kuris yra plačiai 
žinomas šioje šalyje, kurioje gyvena 
nuo 1951 metų, ir taipgi gimtinėje 
Lietuvoje, sukūrė čia reproduktuo- 
tą skulptūra “Motina” 1960-ais 
metais. Jonyno darbai randasi 
visoje eilėje muziejų šioje šalyje ir 
Europoje. Čia jis atstovautas 
Metropolitan muziejuje, Philadel- 
phijos muziejuje, Brooklyno muzie
juje, Kongreso bibliotekoje ir eilėje 
kitų. Lietuvoje jo darbai randasi 
Vilniaus Dailės muziejuje, Vytauto 
Didžiojo muziejuje Kaune, Dailės 
muziejuje Klaipėdoje. Jis taipgi 
atstovautas Latvijos, Estijos, Vo
kietijos, Vatikano ir kituose 
muziejuose.

Dailininkas Jonynas lankėsi Tary
bų Lietuvoje, kur buvo surengta jo 
kūrinių paroda. Jis palaiko glau
džius ryšius su Lietuvos dailinin
kais, kurių tarpe randasi ir tų, kurie 
studijavo jo klasėse, kuomet jis 
prieš karą dėstė Kauno Dailės 
mokykloje.

Jonyno kūryba yra plačiai 
išsišakojusi ir tematikos ir žanro 
atžvilgiu. Jis yra grafikas, tapyto
jas, skulptorius, akvarelistas ir 
iliustruotojas. Jis taipgi pridėjo 
savo meistriškas rankas prie 
vitražų. Kaip daugelis vadovaujan
čių dailininkų, Jonynas pats 
nemažai rašė meno ir kultūros 

' bendrais klausimais ir jo raštai tilpo 
įvairiuose žurnaluose čia ir Europo
je. Jis taipgi žinomas kaip 
pedagogas.

mas valdžios aparatas nuo fašistinės 
smetoniškos gaujos, nes per tuos be
veik 15 metų visa Lietuva buvo ap
statyta įvairiausiais „pareigūnais", val
dininkais ir valdininkėmis, ypatingais 
tautos atstovais, ’ inspektoriais, direk
toriais, vakmistrais, brigadų genero
lais ir t. t. Vienu žodžiu, suminėti tų 
visų šlamštų, kurį turėjo vilkti ant 
savo sprando Lietuvos liaudis, siau
čiant smetonijadai, šiame laiške nepa
kaktų vietos. Visa tauta buvo sekama 
ir terorizuojama smetoniškos žvalgy
bos, Smetonos darbo „samagonas" bu
vo pardavinėjamas visur ir visuomet, 
net pirmų dieną Velykų. . . kai tuo 
tarpu visos kitos įstaigos turėjo būti 
uždarytos, kaipo metinės šventės pro
ga.

J. Samulaitis

DAILININKAS BARANIKAS
LANKYSIS LIETUVOJE

Dailininkas Rudolfas Baranikas 
gegužės mėnesio pabaigoje lankysis 
Lietuvoje, kur jis dovanos Dailės 
muziejui Vilniuje keletą kūrinių iš 
ciklo “Napalmo elegija”. Eilė kitų 
darbų iš to ciklo randasi Amerikos 
šiuolaikinio meno muziejuose.

Baraniko tapybos darbai randasi 
pastoviose Moderniškojo meno 
muziejaus kolekcijose New Yorke. 
Whitney muziejaus, Brooklyno 
muziejaus, Stokholmo Moderną 
Museet, ilgos eilės universitetų 
kolekcijų ir kitų. Apie jo darbus 
plačiai rašė vadovaujantieji JAV 
kritikai, kaip tai Donald Kuspit, 
Dore Ashton, Lucy Lippard, Irving 
Sandler. Jis pats publikavo nemažai 
straipsnių meno klausimais Ameri
kos ir Britanijos žurnaluose, kaip 
tai “Artforum”, “Art in America”, 
“Art Monthly” ir 1.1.

1987 metų pradžioje apžvalginė 
kilnojama jo qlarbu paroda pradės 
keliauti po Amerikos muziejus ir 
keliaus maždaug dvejus metus. Ta 
proga Ohio valstijos universitetas 
išleis D. Kuspit’o knygą apie jo 
darbus. Vienas jo kūrinių iš to 
pačio “Napalmo elegijos” ciklo 
įjungtas į 60 žymių JAV dailininkų 
kolekciją, kuri vasaros pabaigoje 
pasieks Havaną ir ten bus palikta 
kaip Šiaurės Amerikos dailininkų 
dovana socialistinės Kubos liau
džiai.

Čia reprodukuojame jo kolažą 
“Atiką — Vietnamas”, sukurtą 1974 
m. Jis dabar kuria ciklą, kuris 
vadinasi “Nakties dangaus elegija”, 
kurį kritikai lygina su norvegų 
ekspresionisto Muncho darbais.

Iš Jono 
Meko 

kūrybos
Aš išmokau geografijos 
iš karo 
žemėlapių.

Aš supratau 
žmogaus anatomiją 
iš 
kacetų 
kronikų.

Po trisdešimt 
metų 
ant
Dachau takų 
lyja.

Po kojom 
Šlapias, 
bevardis 
žvyras.

kieme ikaitęs 
senas, išbalęs ratlankis 
dar giliau 
jplyšta .'. .

kaista,
kaista
liepos galva . . . 

vaikystė . . .
bitelės .... medus . . .

atlapos
tvarto 

durys . . .

mėšlo, avių, kiaulių 
kvapas .. .

Skulptorius Konstantinas Bogdanas V. Gulevičiaus nuotr.

Valanda skulptoriaus dirbtuvėje
Pačiame Vilniaus senamiestyje, 

Rūdninkų gatvėje, yra skulptoriaus 
Konstantino Bogdano kūrybinė 
dirbtuvė. Nors prie šio žmogaus 
pavardės oficialiuose tekstuose 
rašoma daug reikšmingų titulų 
(Lietuvos TSR liaudies dailininkas, 
Dailininkų Sąjungos valdybos 
pirmininkas, Dailės instituto skulp
tūros katedros vedėjas, profesorius 
Lietuvos TSR valstybinės premijos 
laureatas, TSRS Dailės akademijos 
narys korespondentas...), čia, savo 
dirbtuvėje, apsivilkęs tamsiu darbo 
chalatu, pasiėmęs į rankas kaltus ir 
plaktukus, jis yra tik skulptorius. 
Mielas, paprastas žmogus, džiugiai 
sutinkantis kiekvieną svečią, net 
gal ir nevisai laiku duris 
pravėrusį.

Skulptorius niekada neišsiduos, 
neparodys, kad jį sutrukdė, kad 
įtemptai dirba, kad skuba... Toks 
betarpiškas, nuoširdus ir draugiš
kas Konstantinas Bogdanas buvo ir 
prieš tris-keturis dešimtmečius, kai 
studijavo Kaune taikomosios dailės 
institute, toks jis ir šiandien, 
švęsdamas savo šešiasdešimtmetį, 
priimdamas sveikinimus su gar
bingu valstybiniu apdovanojimu - 
TSRS tautų draugystės ordinu.

Šios skulptoriaus savybės, dar 
pridėjus nepaprastą mokėjimą 
bendrauti su žmonėmis - labai 
praverčia per dailės dienas - 
tradicinę šventę, kai, trumpam 
palikę savo mūzas, dailininkai visu 
būriu keliauja po respubliką.Įpratę 
mintis reikšti spalvomis, linijomis, 
granito plastika, meno žmonės 
dažnai visai sutrinka, kai jiems 
suteikiamas žodis. Tik, žinoma, ne 
Konstantinas Bogdanas. Jis visada 
labai jautriai jaučia auditoriją. 
Atvykęs, pavyzdžiui, į svečius pas 
kokios nors kaimo mokyklos 
moksleivius, skulptorius pradžioje 
būtinai jiems papsakos kokią nors 
fantastiškiausią istoriją, kokį nors 
patirtą ar išgalvotą nuotykį, ir tik 
po to, tarsi nejučiom, pareis prie 
rimčiausių meno dalykų. Beje, 
susitikimams su jaunimu K. 
Bogdanas turi profesinį pasiruoši
mą: jis yra baigęs Panevėžio 
mokytojų seminariją, mokytojavęs 
vidurinėse mokyklose. Ir tik po to 

Gražus Vilniaus vaiždas nuo Gedimino kalno.

jau buvo skulptūros studijos, 
aspirantūra Leningrade. K. Bog
danas - menotyros kandidatas. Jo 
plunksnai priklauso monografija 
“Juozas Mikėnas”, drauge su kitais 
yra parašęs knygą “Lietuvos dailė”.

...Bet štai, mes jau pravėrėme 
svetingąsias duris. Dailininko 
kūrybinė dirbtuvė - tai jo 
mikropasaulis. Čia paprastai liks 
gyventi visi jo herojai. Maži eskizai, 
fragmentai, natūralaus dydžio 
skulptūrų modeliai ir jau baigti 
darbai saugo savyje tas kūrybinių 
kančių paslaptis, kurių iki galo 
niekam nelemta įminti. Žvilgsnis 
sustoja ties skulptūra “Julius 
Janonis”. Tai iš jos išaugo 
paminklas lietuvių proletarinės 
poezijos pradininkui, pastatytas 
Biržuose. Dirbtuvėje galime pama
tyti ir visą portretų galeriją: 
skulptorius šioje srityje ypač daug i 
yra nuveikęs. Tai ir ciklas “Mano Į 
draugai”, ir kompozitoriaus J. I 
Gruodžio, akademiko A. Pureno ' 
biustai. Ypatingai susijaudinęs 
Konstantinas Bogdanas rodo Stasio 
Krasausko portretą. “Kuriu antkapį 
paminklą” - sako. Anksti mus 
palikęs žymusis grafikas buvo labai 
artimas skulptoriaus draugas, ir tai 
dar labiau padidins atsakomybę. 
Nors šioje srityje yra nemažas 
patyrimas. Ne be pasididžiavimo K. 
Bogdanas rodo fotografiją ant
kapinio paminklo pažangiam Ameri
kos lietuvių veikėjui Leonui 
Prūseikai, kuris yra pastatytas 
(1963 m.) Čikagos kapinėse.

Žurnalistai, atėję į dailininko 
dirbtuvę, visuomet daugiausia 
domisi ateities planais, ir skulpto
rius K. Bogdanas su aukštaitišku 
atvirumu nuoširdžiai jais dalijasi. 
Dabar sako, brandinąs mintį 
sukurti dekoratyvinę skulptūrą 
Elektrėnų miestui, ruošiasi “at- 
vest” į Vilniaus universiteto kiemelį 
jauną Adomą Mickevičių. Ir apie 
Vilniaus įkūrėjo Gedimino skulptū
rą visai rimtai galvojąs. Yra ir 
konkreti perspektyva: su grupe 
bendraautorių baigiamas kurti 
paminklas tarybinės liaudies žyg
darbiams, kuris iškils Vilniuje, 
dešiniajame Neries krante.

Vida Petrauskaitė
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Iš musu šalies

Pagyvenęs vyriškis pravė
rė Kalifornijos imigracijos ir 
natūralizacijos tarnybos du
ris ir paklausė policininką, 
kur jis galėtų padaryti labai 
svarbų pareiškimą. Durų 

t saugotojas, patraukęs pečiais, 
nusiuntė lankytoją pas arti
miausią klerką. Čia vyriškis 
Įtraukė oro ir išpyškino: „Aš 

' esu Hitlerio armijos karei
vis, kurio Jūs ieškote jau 
40 metų..."

Georgui Gertneriui šiandien 
64 metai. 1943-aisiais jis, 22 
metų jefreitorius, tarnavo 
nacistiniame maršalo Rome
lio korpuse Afrikoje ir pate
ko į anglų nelaisvę. Kartu 
su kitais karo belaisviais jis 
buvo perduotas amerikiečių 
kariuomenei ir nuvežtas j 
Jungtines Amerikos Valsti
jas. Tuo metu Amerikoje 
buvo apie 500 karo belaisvių 
stovyklų, kur buvo laikoma 
425 tūkstančiai Europoje į 
nelaisvę patekusių hitlerinin
kų. Gyvenimu „naujajame 
pasaulyje" nacistai nesiskun
dė, tačiau 1945 metų rugsė
jo 22-ąją jefreitorius Gert- 
neris iš Demingo stovyklos 
Niu Meksiko valstijoje din
go-

Keturiasdešimt metų fašis
tų kareivis gyveno Denio 
Vaileso vardu. Iš pradžių 
apsistojo Kalifornijoje, Pas
kui — Havajuose, vėliau Įsi
kūrė Kolorade. Čia prieš 
dvidešimt metų vedė. Dirbo 
tiekėju, dailininku, teniso ir 
slidinėjimo treneriu. Savo 
praeities nepasakojo niekam, 
net žmonai. Prieš trejus me
tus tiesą ji vis dėlto sužino
jo: įtarusi, kad gyvena su 
besislapstančiu žmogžudžiu, 
pagrasino išeiti, ir bėgliui 
teko išsipasakoti.

Žmonos patartas, jis slap
ta susisiekė su Teksaso uni
versiteto istorijos profeso
riumi Arnoldu Krameriu, 
monografijos apie hitlerinius 
karo belaisvius Amerikoje 
autoriumi. Tas, pajutęs ne
blogą progą uždirbti, pri
grasino laikyti liežuvį • už 
dantų ir kartu pasiūlė rašyti 
knygą. Jos pasirodymo dieną 
hitlerinis jefreitorius pasi
davė Amerikos valdžiai.

lerių banknotą/ Vakarop, 
skaičiuodamas dienos paja
mas, kiosko savininkas pa
stebėjo, kad banknotas pa
dirbtas. Tą dieną lankytojų 
buvo nedaug, ir prisiminti 
apgavusį klientą nebuvo 
sunku. Kitą dieną jis vėl pa
sirodė, padavė lygiai tokį 
pat banknotą, paėmė porą 
bilietų ir skubiai atsisveiki
no. Dabar pardavėjas buvo 
gudresnis ir, žvilgtelėjęs pro 
langą, užsirašė svečio maši
nos numerį.

Amerikoje pinigų padirbė
jus gaudo slaptoji tarnyba,

jo pakeliui į namus ir suvar
pė kulkomis Denverio radijo 
programų vedėją Alesą Ber
gą. Tais pačiais! metais neo- 
nacistai žiauriai nukankino 
— daužė plaktuku, o po to 
nužudė šūviu į galvą savo 
bendramintį, įtartą ryšiais 
su policija. Sį pavasarį gru
pės narys Misūrio valstijoje 
nušovė policininką, tikrinusį 
automobilius greitkelyje. 
Praėjusių metų lapkričio ir 
gruodžio mėnesiais buvo kė
sintas! į FTB agentus Port
lende ir Sietle. Dvejus me
tus fašistai masiškai padir
binėjo banknotus. 1984 me
tų balandžio mėnesį jie už
puolė Sietle šarvuotą inkasa-

HITLERININKAI 
PO AMERIKOS
DANGUMI

Penktojoje aveniu esančio 
„Daltono" firmos knygyno 
dokumentinių knygų skyriuje 
aptikau ilgoką virtinę soli
džių tomų, po kuriais buvo 
lentelė „Trečiojo reicho is
torija'1. Garbingiausioje vie
toje stovėjo nacistų biblija 
— Adolfo Hitlerio „Main 
kampf", ISleista anglų kalba, 
bet v iridi u bemaž nesiski
rianti nuo kažkur matyto 
vokiško karo metų leidimo. 
Kitos knygos buvo origina
lios, t. y. amerikiečių auto
rių. „Himleris ir SS", „Dak
taro Gebelso propagandos 
aparatas", „Lluftvafės istori
ja", „intymus fiurerio gyve
nimas" — ant visų nugarėlių 
Švietė išsikėtojusi svastika, 
su kuria paženklintais dali
niais kovodami Antrajame pa
sauliniame kare paguldė gal
vas bevelk pusė milijono 
Amerikos karių.

Šventvagyste dvelkė šie 
„istoriniai tyrinėjimai", ypač 
tuo metu, kai visa pažangio
ji žmonija minėjo fašizmo 
sutriuškinimo 40-met|. Ko 
jais siekiama? Sprendžiant iš 
turinio ir simpatijų aprašo
miems veikėjams, toli gražu 
ne to, kad rudasis maras nie
kuomet negrįžtų.

Šiandieniniai Jungtinių Val
stijų fašistai.

Nuotrauka iš „Nlusvlk“
(JAV)

Tokiu propagandiniu purvu 
šiandien laistoma fašistinė 
sėkla — kad ji Išdygtų, su
vešėtų, suklestėtų. Hltleriz- 
mas ir jo pasekėjai dabarti
nei Amerikai nėra istorija. 
Kad ir kaip būtų keista, tai 
šios šalies Šiandiena — iš 
pažiūros gal ir nereikšminga, 
bet vis dėlto nerimą kelianti 
tendencija.

Jungtinių Amerikos Vals
tijų pareigūnai dabar nežino, 
ką daryti su prisistačiusiu 
bėgliu. Georgo Gertnerio 
anksčiau ieškojo ne viena 
Amerikos teisingumo įstaiga. 
1947 metais federalinis tyri
mų biuras išleido lapelį su 
paieškomo bėglio u nuotrau
ka ir aprašymu. Padėti su
rasti pasprukusį hitlerininką 
visuomenės prašė pats FTB 
direktorius Edgaras Huve- 
ris. Karinės įstaigos, prive
lėjusios saugoti belaisvių sto
vyklas, taip pat turėjo ieš
koti vokiečių jefreitoriaus, 
tačiau jos paieškas nutraukė 
1963 metais. Vieninteliai, 
kas dar galėtų persekioti 
bėglį, tai imigracijos ir na
tūralizacijos tarnybos parei
gūnai, bet ir tie atsisakė 
pretenzijų, nes esą Jungtinių 
Amerikoj Valstijų sieną Ge
orgas Gertneris pervažiavo 
(tiksliau, buvo pervežtas) 
legaliai.

Knyga, kurią yaldžiai pa
sidavęs autorius padovanojo 
Kalifornijos valstijos parei
gūnams, vadinasi „Paskutinis 
Hitlerio kareivis Amerikoje". 
Tačiau Georgas Gertneris, 
tebesivadinantis Deniu Vaile- 
su, toli gražu nebuvo pasku
tinis ar vienintelis Amerikos 
fašistas.

Gerai suorganizuotas neo- 
nacistų sąjungas Amerikos 
valdžia „aptiko" tik prieš me
tus, nors josi jau seniai gy
vavo ir apie jas ne kartą 
rašė šalies spauda.

1984 metų pavasarį žmo
gus, pavarde Tomas Alenas 
Martinesas, Filadelfijoje pir
ko du valstijos loterijos bi
lietus po 50 centų kiekvieną 
ir pardavėjui padavė 10 do-

turinti apie du tūkstančius 
agentų, sauganti prezidentą, 
aukštus administracijos pa
reigūnus ir atvykstančius į 
svečius valstybių vadovus. 
Dolerių klastotojai jai tarsį 
papildoma našta. Bet šiuo 
atveju slaptoji tarnyba ne
sunkiai surado Martinesą, 
taip dosniai Filadelfijoje 
švaisčiusį padirbtus bank
notus.

Jau per pirmą tardymą 
aferistas susigundė pers
pektyva išvengti kalėjimo 
ir tapti slaptosios tarnybos 
informatoriumi. Jo patarti 
agentai apsupo motelį ne
toli Portlendo (Oregono vals
tija) ir suėmė pinigų klasto
tojų gaujos vadą, kažkokį 
Geirį Li Jarbrą. Kai tvarkosi 
saugotojai pasikapstę šio nu
sikaltėlio praeityje, paaiškė
jo, kad spausdinti dolerius 
buvo bene nekalčiausias jo 
užsiėmimas. Geirio Jarbro 
jau ieškojo policija už pasi
kėsinimą į prokuratūros pa
reigūnus Aidaho valstijoje. 
Visą tą laiką jis vadovavo 
neonacistų organizacijai, kuri 
trumpiausiai vadinosi „Tvar
ka". Trumpiausiai todėl, kad 
fašistai, tarsi norėdami atro
dyti devyngalviu slibinu, va
dino savo gaują dar ir „Ty
liąja brolija", „Baltųjų ame
rikiečių bastionu".

Kai įvairiose valstijose 
buvo stumti geri du tuzinai 
„Tvarkos" narių, kaltinimus 
neonacistams pateiki jau 
ne vien slaptoji tarnyba, bet 
ir kelių valstijų policija bei 
federalinis tyrimų biuras. 
Nusikaltimų sąrašas tikrai 
netrumpas: 1984 m. birželio 
18-ąją grupės nariai patyko-

torių automobilį ir pagrobė 
500 tūkstančių dolerių. Pra
ėjusią vasarą per visą šalį 
nuskambėjo apiplėšimas Ju
kų oje (Kalifornija), kai de
šimt karinėmis uniformomis 
apsirengusių vyrų sulaikė ir 
ištuštino 3,6 milijono dole
rių vežusį banko automobilį. 
San Franciske jie ruošėsi 
dar neregėtai operacijai — 
didžiausiam pasaulio istorijo
je apiplėšimui: ketino užpul
ti garsiosios Brinko kompa
nijos (didžiausios Amerikoje 
firmos, pervežančios specia
liomis mašinomis pinigus ir 
kitas vertybes) seifą tuo me
tu, kai jame buvo 30 mili
jonų.

Suiminėdami neofašistus, 
FTB agentai griebėsi didžiau
sio atsargumo. Mat ankstesnis 
bandymas suimti vieną „Ty
liosios! brolijos" vadeivų Vil
jamą Mat j ūsą po 36 valan
das trukusios apgulties ir su
sišaudymo baigėsi tuo, kad 
buvo nukauti du šerifo tar
nybos pareigūnai, o pats na
cistų vadeiva žuvo, suspro- 
gus bunkeryje buvusiam di
namitui.

Kratydami „Tvarkos" narių 
namus, policininkai ir FTB 
agentai aptiko ir iš neona
cistų konfiskavo 150 šauna
mųjų ginklų, tarp jų — 11 
kulkosvaidžių, 150 tūksjtan- 
čių šovinių, daugybę granatų, 
daug plastiko sprogmenų ir 
dinamito užtaisų, 36 automo
bilius. Areštas buvo uždėtas 
ir dviem fermoms, kur na
cistai turėjo vasaros treni
ruočių stovyklas. Čia jie 
mokėsi gaminti bombas, 
sprogdinti tiltus ir geležinke
lio linijas, padeginėti ben

zino kolonėles. Pratyboms 
buvo samdomas patyręs in
struktorius — buvęs briga
dos generolas Gordonas Mo
ras, sabotažo ąpecialistas.

Neonacistai ruošėsi plačiai 
teroro kampanijai. Dar prieš 
du dešimtmečius šios gru
pės nariai bandė susprogdin
ti bombą mitinge, kuriame 
kalbėjo Martinas Liuteris 
Kingas, dėtos bombos į mo
kyklinius autobusus su juo
daodžiais vaikais. Paskuti
niaisiais metais kėsintasi į 
asmenis, kurių nužudymas 
būtų sukėlęs nemažą propa
gandinį triukšmą. Dabar pa
aiškėjo, jog buvo ruošiami 
atentatai prieš buvusį JAV 
valstybės sekretorių Henrį 
Kisindžerį, Deividą Rokfele- 
rį, trijų pagrindinių JAV 
telekompanijų prezidentus.

Teroro akcijos buvo ren
giamos ne vien tik izoliuo
tos rudmarškinių grupelės 
iniciatyva. „Tvarkos" neo- 
nacius rėmė ir per polici
joj gaudynes slėpė kukluks- 
klano vietiniai skyriai. De
šinieji ekstremistai palaikė 
ryšius su Jungtinėse Ame
rikos Valstijose veikiančiais 
chorvatų fašistais, Amerikos 
nacistų partija.

Neofašistai turi legalų 
laikraštį „Spotlait" („Prožek
torius"), skelbiantį nacių 
tiesas 166 tūkstančių egzem
pliorių tiražu. Tiesa, pasta
ruoju metu nacisjtų lyderiai 
guodžiasi, kad jų judėjimas 
susilpnėjęs. Štai kuklukskla- 
nas praradęs arti trečdalio 
narių. Patys nacių lyderiai 
įdomiai aiškina to priežastis: 
esą dabartinė valdžia taip 
atitinkanti neofašistų porei
kius, kad dauguma nutarę 
neizoliuoti savęs uždarose 
organizacijose...

Amerikos fašistai sukūrė 
net savo religiją, kurios 
dogmas dar 1946 metais! pa
skelbė kukluksklano įkūrėjas 
Veslis Sviftas. Pasak jo, Kris
tus buvęs ne kas kitas, kaip 
arijas, tiksliau — anglosak
sas, „pažadėtoji žemė" — tai 
Amerika, o visus juodao
džius, geltonodžius, juodbru
vus reikia naikinti kaip šė
tono vaikus.

Kitas nacių teologas Kel
tas Džilbertas, jau atsėdėjęs 
San Kventine penkerius me
tusi už bandymą vienuose 
kongresų rūmuose susprog
dinti 1400 svarų dinamito, 
nusprendė, kad rasistų bib
lija dar nepakankamai radi
kali. Savo parapijoje Post 
Folse (Aidaho valstija) jis 
skelbia, jog Adolfas Hitle
ris buvo persikūnijęs prana
šas Elijas, taigi ir „Main 
kampf" priklausanti prie 
biblinių kanonų. Dar šių 
metų pavasarį pastorius 
Džilbertas pranašavo, kad 
gegužės 1-ąją, kai suėjo 
lygiai keturi dešimtmečiai 
nuo pranešimo apie nacių 
diktatoriaus! mirtį, prasidė
sianti „paskutiniojo teismo 
diena".

„Paskutinysis teismas" taip 
ir neatėjo, tačiau dabar 23 
neofašistai teisiami Sietle. 
Teisiami ne už raginimą 
įtvirtinti Amerikoje fašizmą, 
žudyti kitų rasių atstovus, 
o už pinigų klastojimą ir 
banko mašinų užpuldinėjimą. 
Tik tiek tegali papriekaiš
tauti naciams amerikietiška 
Temidė.

...Plimuto uostas — istori
nė . viso „Naujojo pasaulio" 
vieta. 1609 metais čia išme
tė inkarą burlaivis „Meif- 
lauer" su pirmaisįiais pili
grimais iš Anglijos. Išsilaipi
nę 101 žmogus buvo pirmie
ji Siaurės Amerikos kolonis
tai. Tūkstančiai amerikiečių 
kasmet lanko istorinį uostą. 
Tačiau šiandien jame stovi 
dar vienas' burlaivis — jach
ta „Ostvind". Tai buvęs as
meninis Adolfo Hitlerio lai
vas. Jame ketinama įrengti 
muziejų, ir valdžia nekrutina 
nė piršto, kad uždraustų šį 
pasityčiojimą iš Amerikos 
nacionalinės šventenybės!.

Vilius KAVALIAUSKAS

Plėsti tautu bendradarbiavimo.

Amerikos rašytojai Lietuvoje

TSRS ir JAV rašytojų susitikimo dalyvius priima Lietuvos TSR Aukščiausiosios 
Tarybos Prezidiumo pirmininkas R. Songaila.

...ir Lietuvos menininkai Amerikoje
Beveik mėnesį Jungtinėse Valsty

bėse vieši grupė žinomų Tarybų 
Lietuvos menininkų, kurie Chicago- 
je ir New Yorke surengė serijų 
koncertų bendru “Salute to Lithua
nia” vardu.

Chicagoje Lietuvos menininkai 
koncertavo autoritetingų vardų 
turinčiame Beverly Art Center ir 
visame pasaulyje žinomame Chica- 
gos Mokslo ir pramonės muziejuje. 
Į koncertus lankėsi šimtai chicagie- 
čių — tiek amerikiečių visuomenė, 
tiek ir nemažai lietuviškos išeivijos 
atstovų.

Žiūrovai labai palankiai sutiko 
svečių iš Vilniaus pasirodymus. Jų 
tarpe buvo tarptautiniu mastu 
garsus tenoras Virgilijus Noreika, 
koncertavęs jau daugelyje pasaulio 
kraštų, pažangiečiams gerai žino
mas iš ankstesnių apsilankymų. 
Daug tarptautinių garbingų kon
kursų yra laimėjusi mezzo-soprano 
Nijolė Ambrazaitytė. Pirmų kartų 
Amerikos meno mylėtojai galėjo 
išvysti vienų geriausių Lietuvos 
balerinų Loretų Bartusevičiūtę, 
dažnai šokančių ir Leningrado 
Kirovo teatre. Praėjusiais pietais 
Maskvos Bolshoi teatre į jubiliejinį 
spektaklį Anna Karenina šokti 
kartu su Maya Plisetskaya buvo 
pakviestas Vilniaus baleto artistas 
Jonas Katakinas.

Šie žymūs svečiai žada apsilanky
ti ir “Laisvėje”. Po susitikimo su 
pažangiečiais jie pakviesti koncer
tuoti Jungtinėse Tautose. Įvyks jų 
koncertas ir Washingtone.

Nijolė Ambrazaitytė

JAV liaudies balsas

Demonstracijose dažnai matomas raginimas Reaganui: “Grįžk į 
Hollywood!”

Demonstracijoje prieš rasizmą Washingtone: giedamas kovingas himnas 
“We Shall Overcome”.

Jonas Katakinas

Loreta Bartusevičiūtė-Noreikienė

Katalikės vienuolės solidarizuojasi su streikuojančiais Californijos fermų 
darbininkais.
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1. PAVASARINIS PEIZAŽAS
Jau viršum laukų sučiulbo vytu

riai. Pabaliais, švytruodamos balto
mis pasparnėmis, laimingos sveiki
nasi pempės. Pavasaris. Sename 
lizde nutūpė gandras. Paimu knygą 
ir, jausdamas didelį malonumą, 
skaitau Justino Marcinkevičiaus 
“Pavasario sonetą I”.
Vėl žemė su mumis — prie mūsų — 
mums
kalneliais bėganti į grūdo šventę. 
Kaip kosulys nusirita dangum 
griaustinis vieną rytą švintant.

Žvaigždė prie grumsto — grūdas. 
Po lietaus
ištrūksta jo dvasia — gyvybė — 
daigas,
ir kaip visų stebuklingiausias daik
tas,
i mirtį atsispyręs, ima augt.

O šalia jo — Žmogus, atsimenantis 
viską,
tik nesuprantantis pradžios ir pa
baigos.
Pagrok, daigeli gležnas, jam pag
rok,

kaip, niekieno neraginamas, vyksta 
gyvenimas, kaip dygsta, žydi, vysta 
prie niekad nesibaigiančios vagos.

Ant palangės nutūpė balandis ir 
atsargiai snapu pakalena į langą. 
Tikriausiai ir jis kalba apie pavasa
rį, nori išjudinti iš užstalės ir kvie
čia eiti ten, kur laukas, kur grūdo 
šventė. Kol šis rašinys pasieks 
"Laisvę”, grūdai aukštokai iškels 
daigelius, ir platūs laukai suvilnys 
vasarojumi.

Tačiau ši mano kelionė dar su 
sniegu. Buvo vasario 21-oji, kai, 
truputį paviešėjęs Rokiškyje, 
anksti rytą išvykau į Onuškį. Toli 
tada atrodė iki pavasario vyturių, 
iki sudygusio daigo muzikos apie 
tai, “kaip niekieno neraginamas 
vyksta gyvenimas”. Žmonės kaili
niuoti ir kepurėti vaikštinėjo po 
speigmetį, trynė rankas, trypė ko
jomis. Ir tokia šiluma buvo reikalin
ga ir brangi.

2. ONUŠKIS, KAI SALIA LAI
MINGAS ŽMOGUS

Tą dieną Onuškyje laimingiausi 
buvo mokytojai. Kuomet sutikau 
aštuonmetės mokyklos direktorių 
Juozą Keliuotį, tai pirmiausiai paro
dė į aštuonbutį namą.

— Na, kaip? — klausė ir nelauk- j 
damas kalbėjo: — Geras namas. 
Dar nespėjome kojų apšilti, o jau 
girdim: mokytojų namas. Nors ne iš 
mokytojų piniginės toks gražuolis 
išaugo, bet po jo stogu dabar visi 
Onuškio mokytojai, aštuonios jų 
šeimos. Ot, ateis pavasaris, paso
dinsime medelių, gėlių. Sužaliuosi
me kaip toji darželio rūta.

Onuškyje jau antrą kartą, tačiau 
pirmasis apsilankymas toli, ir ne
daug ką iš tų įspūdžių galėčiau pri
siminti. Ak, antai tas dviaukštis 
tikrai pažįstamas. Tai ūkio raštinė. 
Nukasto sniego takai veda į plačias 
fasadines duris, ir mes, žinoma, jas 
atidarysime. Juk žiema ne tas lai
kas, kad savo viešnagę praleistu- 
mėm tik po grynu dangum.

Iš nosies, iš burnos virsta tiršti 
iškvėpto oro gumulai. Tačiau laimė 
žmogų šildo. Ir Juozas Keliuotis ne
matė, kad jo svečias jau sužvarbo ir 
ištvermingai kalena dantimis. Jis 
juk irgi iš tų aštuonių, kurie ką tik 
įsikėlė į naujausią Onuškyje namą.

Gražu, kai žmogus laimingas. Ši
tuo grožiu jis kažkaip papuošia ir- 
aplinką. Kažin, kokią nuotaiką bū
čiau išsivežęs iš Onuškio, jeigu ne 
šis žmogus? Žiema jau buvo įsiėdu
si, įgrįsusi ir nemanau, kad be jo 
būčiau sugebėjęs pamatyti daugiau, 
negu gausius, sulig langų sniego vė
pūtinius, baltu šerkšnu apkrėstas 
medžių šakas, sniegu apdrėbtus na
mų stogus. Gi būnant šalia J. Ke- 
liuočio, regėjosi turtingiau. Ir pir
miausia žmonės. Iš Trakiškės, Si
dabrinės, Vyžuonų, Pasadnyko, 
Stukų kaimų. Et, ką dabar čia pais
tau! Juk šie kaimai išnykę, jų jau 
nėra. Smarkokai apnykę ir kiti — 
Naujasodė, Kraštai, Užbliai, Kie- 
miškiai... Tačiau jie išnyko ar nyks
ta, kad va šitaip aukštai ir plačiai 
išaugtų Onuškis — centrinė tarybi
nio ūkio gyvenvietė. Patys onuškie- 
čiai ją vadina miesteliu ir, matyt, 
turėdami galvoje ne tik išvaizdą. 
Yra čia parduotuvė, valgykla, mo
kykla, vaikų lopšelis - darželis, kul
tūros namai, biblioteka. Ko dar rei
kia gyvenvietei, kad pavadinant * 
miesteliu, neatrodytų per daug? 
Vanduo iš krano, šiluma iš katilinės. 
Puodai užkeliami ant dujinių viryk- 
lų. Ir kuomet mano pašnekovas kai-’

Iš kelonių po Lietuvą
bėjo, kad onuškiečių butai savo pa
togumais prilygsta miesto gyvento
jų butams, pagalvojau, kad iš tikrų
jų nėra jokios prasmės atsiskirti sa
vo požiūriu. Miestelis tai miestelis! 
Net neišsidaviau, kad laikas nuo lai
ko išgirsdavau, kai sumykia karvė, 
sužviegia kiaulė, sukudėkina višta 
ar nusižvengia arklys. Tokie kai
miški garsai greičiau rodė ne į žmo
nių gyvenimo sąlygas, o į darbo po
būdį, į tuos arimus, pievas, laukus, 
pasėlius, kurie po stora sniego dan
ga iš visų pusių plačiai apgulė Onuš
kį.

3. PANORAMA iŠ MUZIEJAUS
“Dideli pasikeitimai Onuškyje” — 

taip norėjau pavadinti šį rašinį, bet 
kiek tokių pavadinimų būta! Dideli 
pasikeitimai Butrimonyse, dideli 
pasikeitimai Vievyje. Dideli, dide
li... Tačiau argi pasakysi, kad jie 
neatspindi esmės? Todėl tikriausiai 
tokių trafaretų neišvengti ir ateity
je. Tie dideli pasikeitimai, beje, pa
siekė savo; jie sustabdė ilgus metus 
užsitęsusi kaimo “nutekėjimo” į' 
miestą procesą, ir atsirado atvirkš
tinė statistika — ana tas ir ana tas 
iš miesto jau sugrįžo į kaimą. Tai 
lyg suma tų visų pasikeitimų, ku
riuos vadiname didžiuliais. Vievyje,
Butrimonyse, Alovėje, Dusetose, 
Onuškyje ir visur, kur namuose 
kvepia šiltas pienas ir šeimininkės 
savo svečius vaišina SAVU sūriu, 
SAVU skilandžiu.

Didžiuliai pasikeitimai. Onuškyje 
apie juos vaizdingai pasakojo mu
ziejus. Savas. Dažnas ūkis turi pa
našius ir paskirtis jų saviems pri
minti, o svečiui parodyti, iš kokio 
mažo daigelio išauga didelis medis.

Onuškio tarybinio ūkio muziejus 
nedidelis, teužima tik veną kamba
rėlį. Tačiau jeigu neabejingas, 
smalsus, tai čia uždelsi, kaip kitoje 
paveikslų galerijoje. Tiesa, čia žmo
gus ir jo gyvenimas, sakyčiau, ati
temptas tiesiai iš lauko su visa jo 
duona. Ir regi, kaip jis ją valgo va
kar, užvakar ir mažą laiko atkarpą. 
Jeigu meno kūrinyje jis į tave žiūri 
iš akimirkos, tai čia jį regi plačiai 
daugelio metų erdvėje.

Štai 1956 metai. Štai duona, ku
riai onuškėnai prikūlė iš hektaro 6.5 
centnerio grūdų. O va pernykštė jų 
duona, kuri penkis kartus didesnė. 
Jai iš hektaro prikulta jau 32 cent
neriai grūdų. Prie duonos visais 
metais žmonių veidai, tos nedidelės, 
dažnai apgeltusios nuotraukėlės. 
Čia dar nesuspėjo ateiti diplomuoti 
muziejininkai ir dažnai akys nesu
randa reikalingos darnos, nuoseklu
mo. Tačiau tai nedidelis nuostolis. 
Jis tik paaštrina dėmesį.

Kaip pagaliau uždariau muziejaus 
duris, savijauta pasiliko tokia, lyg 
niekur iš jo nebūčiau išėjęs. Atmin
tyje atgijo ir tie vaizdai, kurie lydi 
mane patį. Nors jie nuo Onuškio 
o-ho-ho kaip nearti, tačiau kokie jie 
panašūs!

4. KELIŲ ŠVIESA
Moka tėvai didžiuotis savo vai

kais. Netgi tuomet, kai neturi per 
daug kuo jų pagirti. Apie šešiasde
šimtuosius metus ir Vincas Karlo
nas gyrė sūnų Praną — esą, ir Šiau
rėje pabuvo, ir Tolimuosius Rytus 
pamatė. Žodžių, ne iš kelmo spirtas, 
jeigu tiek paregėjęs. Dabar prisi-. 
menu tai ir šypsausi — nuslinko nuo 
žmonių liežuvių tokie pagyrimai. 
Jeigu prasitaria kas, tai netyčia, 
kaip kad Onuškyje. Tačiau, palauki

me, žmonės! Rimtai, atidžiai noriu 
įsižiūrėti į šį reiškinį. Ir anksčiau 
buvo ilgų kelių iš Lietuvos. Į Ame
riką, Braziliją, Argentiną dėl duo
nos kąsnio. Į Sibirą už revoliucinę 
veiklą. Kiti keliai trumpesni — į 
buožės laukus ganyti ar arti, į baž
nyčią, retkarčiais į turgų. Kokie dar 
buvo būdingesni Lietuvos valstiečio 
keliai? Čia paminėtų šviesa nedide
lė, kaip nuo balanos, žvakės ar žiba
linės spinksulės.

Kai tokias mintis pasakiau J. Ke.-. 
liuočiui, šis atsiręžė mokyklos pu
sėn. Valandžiukę patylėjo, lyg su- 
rinkinėdamas į krūvą savo vaikys
tės prisiminimus. Jie senų laikų ne
pasiekia. Vaikystė jo pokario metų. 
Čia augo, čia baigė septynmetę, iš 
čia nukeliavo į Panevėžį. Regis, 
ranka iš Onuškio galima pasiekti šį 
vidurio Lietuvos miestą, o tik 1952 
metais jį pirmą kartą pamatė.

— Tuomet ir traukiniu pirmą 
kartą važiavau, — prisiminė Onuš
kio mokyklos direktorius ir tęsė: — 
Dabar paaugo kiek vaikelis, ir, žiū
rėk, rajoniniame laikraštyje kelio
nių įspūdžiais dalijasi. Kad ir mūsų 
mokiniai. Vyresnieji suspėjo aplan
kyti visus žymiausius Lietuvos 

miestus, žymesnes istorines vieto
ves... Kur nedurk, visur pabuvoję. 
Juokiasi, išgirdę, kad jų direktorius 
tik, sulaukęs 15 - 16 metų pirmą 
kartą traukiniu važiavo.

Juokiasi. Bet argi tik jiems juo
kinga. Argi mes patys iš to nepasi
juokiame. Taip linksmiau ir, paga
liau, tai būdingas kelionių bruožas. 
O kelionės dabar ilgos, daugiadie
nės — iš Onuškio į Karpatus, į Vi
durinės Azijos respublikas, į Šiau
rę, kur Murmanskas, Archangels
kas, į Sibirą, kur toks nuostabus 
Baikalo ežeras, į tolimuosius Ry
tus... Kelionės įaugo į valstiečio 
buitį, kad jų jau neišrauti. 0 prisi
minkime; argi seniai buvo priimta, 
garsinant žmogaus inteligentišku
mą, priminti ir jo keliones? Nesą 
kau, kad tai neteisinga, bet tokiu 
atveju šios kelionės rodo į kaimo 
žmogaus inteligentiškėjimą.

Mano viešnagės Onuškyje dieno
mis apie 30-ties žmonių grupė ruo
šėsi kelionei į Kaukazą. Neabejoju, 
kad po jos kiekvieno akyse ir širdy
je, o ir visame Onuškyje bus švie
siau Tokių kelionių šviesa neabejo
tinai didelė.

Pranas Karlonas

Detroltletė Stefanija Masytė su motina

Mirė Lietuviai

Vasario 18 d. nuo širdies 
priepuolio mirė pažangietis, Kazys 
Maknavičius (Charles Mack), 94 
metų amžiaus. Laidotuves tvarkė 
Charles Step (Stepanauskas) laido
tuvių namuose, 18425 Beech Daly 
Road, Detroite. Sukremuotas vasa
rio 19 d. Paliko dideliame nuliūdime 
žmoną Domicelą ir dukrą Astą 
McDonald.

Kazys Maknavičius buvo pažan
gus lietuvis, priklausė prie Detroito 
Lietuvių Klubo, per daug metų 
buvo ALDLD 52 kp. sekretorius. 
Kiek žinoma, Kazys Maknavičius 
buvo vienas ALDLD 52 kuopos 
steigėjų. Buvo “Laisvės” nuolatinis 
skaitytojas ir laikraščio rėmėjas.

Vasario 27 d. nuo širdies 
priepuolio mirė Adolph Eddie 
Romanauskas, 64 metų amžiaus. 
Buvo pašarvotas Voran laidotuvių 
namuose, Allen Park, Michigan, 
palaidotas kovo 1 d. su bažnytinė
mis apeigomis Woodmere kapinėse. 
Dideliame nuliūdime paliko žmoną 
Genevieve; dvi dukras Michaliną ir 
Gail; mylimą motiną Elizabeth 
Ramanauskienę ir sesutę Sophie.

Kovo 1 d. Mt. Carmel ligoninėje 
mirė Juozas Šalinis, sulaukęs 90 m. 
amžiaus. Buvo pašarvotas Charles 
Step (Stepanausko) laidotuvių 
namuose, palaidotas Holy 
Sepulchre kapinėse kovo 3 d. Paliko

CHICAGO, ILL.

Nuoširdžiai sveikiname “Laisvę” jos 75-erių metų jubiliejaus 
proga. Linkime visiems darbuotojams sėkmės ir toliau tęsti tą 
sunkų darbą, kad dar “Laisvė” mus ilgai lankytų.

Marcella Wassel
Edward ir Frances Jordan

CICERO, ILL.

“Laisvės” laikraščio draugai:
Sveikinu jūsų ateinančią 75 metų sukaktį. Linkiu jums stiprios 

sveikatos ir laimės.
Prašau priimti $10 auką.

Su pagarba, 
“Vilnies” laikraščio 

ekspeditorius ir direktorius
Jonas Feiza

Atlikę sėkmingus koncertus Chicagoje, Virgilijus Noreika ir Loreta 
Bartusevičiūtė, dabar koncertuoja New Yorke. Cami Hall, 165 West 57th 
Street, New York, Friday night, April 18, 1986. 7:30 p.m. Biletų kaina yra 
$15.00. CAMI box office tel. yra [212] 841-9633.

WATERBURY, CONN.

Sveikinu “Laisvės” suvažiavimo visus dalyvius ir “Laisvės” 
Administraciją, redaktorius ir jų bendradarbius.

Linkiu jiems visiems geros sveikatos ir gero ūpo, kad “Laisvė” ir 
toliau lankytų mūsų namus.

Su linkėjimais siunčiu mūsų mylimai “Laisvei” $100.
M. Svinkūnas

DETROIT, MICHIGAN
nuliūdime anūkus ir pusbrolius 
Floridoj.

Vasario 25 d. Henry Ford 
ligoninėje nuo vėžio ligos mirė 
James Knoblock, 63 metų amžiaus. 
Buvo pašarvotas Charles Step 
(Stepanausko) laidotuvių namuose, 
palaidotas kovo 1 d. Holy Sepulchre 
kapinėse. Velionis buvo ne lietuvis, 
bet paliko nuliūdime savo žmoną 
lietuvę, Carol Ann Lubinskas, 
gyvenančią Westland, Michigan.

Kovo 2 d. mirė klubietis Peter 
Peslis, 91 metų amžiaus. Buvo 
pašarvotas Charles Step (Stepa
nausko) laidotuvių namuose, palai
dotas kovo 5 d. Holy Sepulchre 
kapinėse, atsisveikinimą pasakė Šv. 
Antano bažnyčios kunigas Babonas. 
velionis paliko nuliūdime sūnų 
Peter Jr.; dvi dukras Helen ir 
Lydia.

Velionis buvo Detroito Lietuvių 
Klubo narys nuo 1958 metų. 
Pažangiečiai ypatingai gerai jį 
pažino, nes per daug metų jis buvo 
fotografas; turėjo savo krautuvę 
Vernor Highway prie Junction. 
Velionis gyveno su sūnum Allen 
Park, Michigan ir ten nuo širdies 
priepuolio mirė.

Floridoj

Vasario mėn. pasitaikė proga 
ąplankyt St. Petersburg, Floridą. 
Buvau apsistojus pas savo mylimą 
draugę, buvusią Detroitietę Adelę 
Klimavičienę. Trys savaitės labai 
greit prabėgo, bet turėjau progą 
dalyvaut Lietuvių Piliečių Senes
niųjų Klube, kur įvyko ALDLD 45 
kp. pietūs ir du kartu Klubo pietūs. 
Pietus ruošia kiekvieną šeštadienį 
Violeta Kuzmickienė su draugėmis 
klubietėmis; kiekvieną šeštadienį 
po pietų suruošiamas koncertas, 
kurį atlieka Dainos Mylėtojų 
Choras vadovaujamas Helen Janu
lytės; solistas Stasys Kuzmickas 
palinksmina dainomis, o vėliau 
groja smagi muzika. Dalyviai, 
nepaisydami amžiaus sušilę. Pro
gramą tvarko Literatūros pirmi
ninkas Jonas Mileris, o Klubo — 

pirmininkas Stasys Kuzmickas. 
Kiekvieną šeštadienį pietums susi
renka pilna svetainė lietuvių klubo 
narių ir svečių. Svečius pristato 
Aldona Aleknienė. Gražus suėjimas 
ir draugiškumas; galiu tikrai sakyt, 
kad nėra nė viename Amerikos 
mieste tokių didelių pažangiųjų 
lietuvių suėjimų ir pietų, kaip St. 
Petersburge. St. Petersburgie- 
čiams didelis bravo!x

Moterų Diena

Moterų Diena įvyksta kovo 8 d. 
Moterys visame pasaulyje ją 
prisimena. Taip įvyko ir Detroite. 
Moterų Pažangos Klubas kovo 9 d. 
.susirinko į Detroito Lietuvių Klubą 
ir ten Moterų Dieną atšventė. 
Tą didelę tarptautinę šventę 
prisiminė ne tik moterys, ta proga 
ir vyrai prisiminė visas mirusias 
klubo nares; aptarė ir klubo ateitį. 
Pasirodė, kad klubas turi santaupų 
kas numiršta, iš klubo skiriamos 
gėlės arba parašoma užuojauta 
laikraščiuose “Laisvė” ir “Vilnis”.

Buvo ir nemokamai vaišės 
moterims; vaišes paruošė ir 
patarnavo Pat Stunskas. Narės, 
negalėjusios dalyvaut šiame susi
rinkime, atsiminkite, kad Detroito 
Moterų Pažangos Klubas tebėra 
gyvas ir gyvuoti dar pasiryžęs 
ateityje.

Della Mikalajūnas

Buvusi Detroitietė Della Mikala
jūnas gyvena St. Petersburge, 
Floridoj. Jos adresas: 217 - 20th 
Avė. South, St. Petersburg, 
Florida 33705. Gegužės 12 d. ji bus 
jau 95 metų amžiaus. Gyvena viena, 
be giminių. Ji yra pažangiųjų klubų 
St. Petersburg narė ir tebėra narė 
Detroito Lietuvių Klubo bei 
Detroito Moterų Pažangos Klubo. 
Viešėdamos Floridoj Detroito 
Lietuvių Klubo iždininkė Birutė 
Vegeliūtė Jeske, St. Petersburgie- 
tė Adelė Klimavičienė ir aš 
aplankėme Della Mikalajūnas porą 
kartų. Ji visiems perdavė Detroi- 
tiečiams geriausius linkėjimus ir 
įteikė $10.00 auką Moterų Pažangos 
Klubui, kad visos pasivaišintų, 
kuomet įvyks Tarptautinė Moterų 
Diena. Klubas tai padarė. Della 
Mikalajūnienę aplanko Povilas ir 
Aldona Aleknai, bet turėtų ir 
daugiau draugių bei draugų ją 
lankyt, nes vienai gyvenant 
ratukuose, yra labai nuobodu ir be 
draugų skaudu.

Klubo Susirinkimas

Detroito Lietuvių Klubo mėnesi
nis susirinkimas įvyko kovo 23 d. 
klubo patalpose. Į klubą įstojo du 
nauji nariai: mirusio nario Peter 
Peslis sūnus ir dukra: Helen Peslis 
ir Peter Peslis Jr. Po susirinkimo. 
buvo vaišės, kurias paruošė Klubo 
nuolatinė šeimininkė Antonette 
Garelis. Ji su savo pagalbininkėmis 
Emrha Rye ir Estelle Smith visiems 
patarnavo. ,

Sekantis susirinkimas ir pavasa
rio banketas įvyks balandžio-April 
27 d. Visi dalyvaukime.

Stefanija

Lietuvos 
tautosaka

Tautosaka (folkloras) dabartinėje 
Lietuvoje kruopščiai ir su meile 
apsaugoma, dokumentuojama, 
branginama ir puoselėjama. Mažai 
yra vietų pasaulyje, kur tas užmojis 
būtų varomas su tokia energija ir 
ryžtu. Mes čia paduodame ištraukas 
iš straipsnio šia tema, kurį parašė 
Lietuvos mokslo akademijos lietu
vių kalbos ir literatūros instituto 
bendradarbis filogijos daktaras 
Leonardas Sauka •

Lietuvoje, kaip bendrai Tarybų 
Sąjungoje, masinė kultūra ir 
profesinis menas užėmė tautosakos 
vietą. Tas nereiškia, kad mes 
nustojame puoselėti tautosaką, 
liaudies dainas ir šokius, kaip tai 
dažnai yra Vakaruose.

Tuoj po karo Lietuvių kalbos ir 
literatūros institutas įsteigė tauto
sakos specialų skyrių. Mes turime 
gausų tautosakos knygyną, ku- 
riuom gali naudotis tautosakos 
tyrinėtojai, kurie sudaro antologi
jas rašo analitinius straipsnius ir 
t.t. Mes jau turime penkių tomų 
lietuviškos tautosakos antologiją. 
1980 pradėta sutelkti daugelio tomų 
antologiją pavadintą “Lietuvių 
liaudies dainos.” Du tomai, vienas 
apimantis vaikų dainas, kitas 
piršlybų ir vestuvių dainas jau 
išėjo. Kiti ruošiami spaudai. 
Instituto vedėjas Ambraziejus 
Jonynas parašė knygą apie 
lietuviškos tautosakos tyrinėjimą 
prieš 19-tą šimtmetį. Bet Instituto 
darbuotojai ne tik tyrinėja praeitį. 
Dedamos pastangos supažindinti 
naująją kartą su tautosakos 
palikimu. Tautosaka dėstoma mo
kyklose, ji populiarinama per 
radiją, televiziją, organizuojamos 
mėgėjų grupės, pravedami konkur
sai ir t.t., egzistuoja valstybinis 
liaudies dainų ir šokių ansamblis ir 
tautosakos teatras.

Tautosakos dokumentavimu užsi
ima ne tik pats institutas, bet ir 
kitos kultūrinės įstaigos, kaip tai 
Vilniaus universiteto archyvai, 
valstybinė konservatorija ir kt. 
Didesnė dalis folklorinės medžiagos 
Lietuvoje sukaupta jau tarybiniais 
laikais. Nestebėtina, kad apie 
440,000 žmonių, tai yra, kiekvienas 
aštuntas Lietuvos gyventojas, 
dalyvauja saviveikloje, kuri surišta 
su folkloru.

Profesorius Leonardas Sauka

Senasis lietuvių 
raidynas

Išaustas audimas trim raštais: 
Pirmas raštas — šviesi sauliutė, 
Antras raštas — šviesus mėnulis, 
Trečias raštas — šviesi žvaigždelė.

(Iš liaudies dainos)

t.
y

//. III 

a
iv. v.

7
v/.

Lietuviai, kaip ir kitos tautos, nuo senų 
senovės turėjo savo šventes, siejamas su 
įvairiomis materialinio bei dvasinio gyve
nimo reikmėmis. Kasdieniai ūkio darbai, 
nuolatiniai žemdirbio rūpesčiai dėl būsimo 
jo derliaus, galvijų, oro užgaidų įgaudavo 
konkretumo, apibrėžtumo, nukreipus juos 
į tam tikras išskirtines metų dienas. Metų 
dienų skaičiavimas, paremtas dangaus švie
sulių periodinio judėjimo stebėjimu ir sū
dėrintas su fenologiniais reiškiniais bei 
žėmės ūkio darbų ciklais, sudaro liaudiš
kąjį kalendorių.

Archaiškiausias žmonijos istorijoje yra 
Mėnulio kalendorius. Mėnulio fazių kaitos 
stebėjimai tiko nedideliems laiko tarpams 
matuoti. Toks laiko skaičiavimas tenkino 
pirmykštę žmonių bendruomenę, gyvenu
sią iš medžioklės ir gamtos vaisių rinkimo. 
Seniausieji kalendoriai — tai ant akmens 
amžiaus kaulinių įrankių išraižyti Mėnulio 
fazių sekos ženklai. Jie priskirjami paleo 
litui, vadinasi, Išraižyti prieš 20—25 tūks
tančius metui Galimas dalykas, kad Mėnu 
lie stebėjimai išmokė žmogų ir skaičiuoti. 
Pirmykštė skaičiavimo sutema, atrodo, bu
vo trejetainė — tris naktis Mėnulio fazė 
beveik nekinta: tris naktis pilnatis, tris — 
delčia, tris — priešpilnis, tris iš viso jo 
nematyti... Skaičiai trys, devyni kartojasi 
lietuvių kalendorinėse dainose, kuriose 
aptinkama kosmogoninio mito atspindžių. 
Neolito keramikos indų ornamento brūkš
nelių, taškų skaičiai dažniausiai yra trijų 
kartotiniai. Ir mūsų dienas pasiekęs trejų 
devynerių žolelių gėrimas —- tokios piat' 
senos kilmės. Yra pagrindo teigti, kad ar
chaiškoji savaitė buvo devynių dienų,
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Pirmieji žingsniai mūsų judėjime
[Mano pažintis su pažangiu dienraščiu]

RAŠO VLADAS RAILA

Jaunystėje teko gyventi septy- 
nius metus Krikščionių Demokratų 
Partijos valdomoje Lietuvoje. 
Taipgi teko pusantrų metų tarnauti 
buržuazinės Lietuvos kariuomenė
je. Kaip tik tuo metu pradėjo 
kareivius mokyti “mandagumo” — 
kreipiantis į karininkus nesakyti 
“tamsta”, bet ponas kapitone arba 
leitenante. Kareivių tarpe girdėjosi 
kritiškų kalbų — kad dabar valdžia 
nėra valstiečių ir darbininkų, nes 
brukamas terminas dvarininko- 
pono užsilikusio iš baudžiavos laikų.

Kariuomenėje jokių laikraščių ar 
knygų skaityti beveik negaudavo
me. Tačiau i tėviškę ateidavo 
užprenumeruoti keli laikraščiai, ir 
aš juos perskaitydavau nuo pirmo 
iki paskutinio puslapio. Kartais 
rasdavau žinutę, kad Amerikos 
lietuviai aukomis remią Lietuvos 
valdžią. Atrodė, kad Amerikoje tik 
katalikų parapijos tegyvuoja ir bent 
ką veikia. 0 apie tokius laikraščius, 
kaip “Kova” ir “Laisvė” nei žodelio. 
Tik atvykęs į Amerikos kontinentą 
sužinojau kokia čia yra leidžiama 
spauda ir kaip bujoja kultūrinė 
veikla.

Tuo metu daug lietuvių vyko į 
Braziliją ir Argentiną. Aš susigun
džiau pasiekti Šiauries Ameriką. 
1926 metais su didoka lietuvių 
emigrantų grupe atvykau į Kanadą 
laimės ieškoti. Kanados valdžia 
įsileido tik žemdirbius imigrantus, 
nes norėjo žmonėmis apgyvendinti 
vakarinių provincijų šiaurines dalis, 
kurios brūzgynais ir miškais apau
gusios. Vasaros trumpos, žiemos 
ilgos ir šaltos; imigrantai lyg 
juokaudami sakydavo, kad mus 
veža į Kanados Sibirą.

Po pusmečio vakarinėse provinci
jose paklajojus, 1927 m. pavasarį 
atvykau į Manitobos provincijos 
sostinę, Winnipeg© miestą. Tada 
miestas buvo Kauno dydžio, pro jį 
teka Raudonoji upė (Red River), 
miestas greit auga, plečiasi į miško 
pusę. Na, ir aš laikinai gavau darbą 
prie namų statybos.

Winnipegas vidurkelyje tarpe 
didžiųjų okeanų — labai toli nuo 
Lietuvos. Visgi, radau keletą 
desėtkų lietuvių, kurie čia seniai 
gyveną, kai kurie net skaito 
dienraščio “Laisvės” puslapius.

• • •

Winnipeg© apsigyvenę nauji 
ateiviai rinkdavosi susitikimui į 
vieną bilijardinę. Čia ateidavo 
vienas jau vyresnio amžiaus 
tautietis, K. Ginkus, “grinoriams” 
atnešdavo “Laisvę” paskaityti.

Tai buvo 1927 m. vasara, kai 
pirmą kartą susipažinau su 
“Laisve”. Beskaitydamas dienraštį 
patyriau, kaip plačiai išvystyta 
A.J.V. pažangiųjų lietuvių kultūri
nė veikla, leidžiami net ■ du 
dienraščiai “Laisvė” ir “Vilnis”. 
Visose lietuvių kolonijose veikia 
Amerikos Lietuvių Darbininkų 
Literatūros Draugijos kuopos. 
Klesti chorai ir teatrinės grupės. 
Leidžiamos pažangaus turinio 
knygos. Iki šiol nežinojau tiesos, 
stebėjausi ir džiaugiausi, kad tarpe 
Amerikos lietuvių yra išvystyta 
tokia plati 'kultūrinė veikla. Tas 
viskas ryškiai atsispindėjo dienraš
čio “Laisvė” puslapiuose.

• • •
Po Kanados šaltos žiemos, giriose 

medkirčių darbams pasibaigus, 
1928 m. pavasarį atvykęs į Toronto 
miestą pastoviai apsigyvenau, ir 
tuojaus užsiprenumeravau dienraš
tį “Laisvė”. Pamėginau parašyti 
korespondencijas apie kai kuriuos 
Toronto lietuvių gyvenimo įvykius. 
Vis daugiau atvykdami naujieji 
ateiviai padvigubino Toronto lietu
vių skaičių. Augo narių skaičiumi ir 
jau esamosios draugijos, didėjo ir 
“Laisvės” skaitytojų skaičius, tuo 
pat metu stiprėjo ir kultūrinė, 
veiklą.

• • •
Kaip JAV, taip Kanadoje atėjo 

žiaurios ekonominės depresijos 
laikotarpis — daug žmonių neteko 
darbų, neteko ir duonos. Pašalpos 
nebuvo. Tuo reikalu “Laisvė” 
visuomet atvirai, teisingai užėmė 
darbo žmonių gyvenimo poreikių 
gynimo pozicijas.

Tada “Laisvės” redaktoriai buvo 
pačiam gyvenimo brandume — tik 

vos virš 30 m. amžiaus. Į Torontą 
atvykdavo Rojus Mizara, Antanas 
Bimba, Jonas Siurba pasakyti 
prakalbų paskaitoms, arba savitar
pinio lavinimosi mokymuisi vado
vauti. Jų atvykimas būdavo didelė 
naujiena, lyg šventė. Buvo 
atvykusių sveikatos klausimais 
paskaitininkų. Tai vis laisviečiai 
gydytojai dr. Jonas Kaškevičius ir 
dr. Motiejus Palevičius.

• • •
Daug kartų teko susirašinėti su 

Vincu Bovinu, kuris tuo metu 
redagavo “Laisvėje” Proletarų 
Meno skyrių. Šis draugas vis ragino 
rašyti korespondencijas, apsaky
mus, vaizdelius ir eilėraščius. 
Sakydavo: “Nebijokite jei gramati
ka ar sintaksė bus klaidinga — 
pataisysim”. Jo skatinimu Toronte 
susibūrė rašytojų ratelis. To 
pasekmėje kiek vėliau buvo 
pradėtas leisti ir pirmasis Kanadoje 
lietuvių laikraštis “Darbininkų 
žodis”, pakeitus vardą į “Liaudies 
balsą”, kurį per 43 metus 
pasišventusiai redagavo draugas 
Jonas Yla. 

• • •
Paliko neužmirštamas prisimini

mas, kaip mes keturi ALDLD 
Toronto kuopos atstovai, 1933 m. 
vykome į Brooklyną, N. Y. į 
draugijos atstovų suvažiavimą. 
Konferencija vyko “Laisvės” salėje, 
kur buvo apsvarstyti organizaciniai 
ir knygų leidimo reikalai. O 
sekmadienį (neprisimenu kokiam 
darže) vyko dienraščio “Laisvės” 
metinis piknikas. Oi, kiek ten 
svietelio prigūžėjo — arti dviejų 
tūkstančių! Ne tik buvo piknikas, 
bet ir dainų šventė. Keli chorai 
atliko meniškąją programą. R. 
Mizara pasakė turiningą prakalbą. 
Grojo orkestras. Pikniko dalyviai 
šoko, “Laisvės” rėmėjai nesigailėjo 
vaišėms dolerio prąleisti. Juk visas 
pikniko pelnas eis laikraščiui palai
kyti. Nekuomet nebuvau matęs 
tokios didelės lietuvių sueigos, 
atrodė, kad Brooklyn© tikrai 
gyvena dalis Lietuvos.

Kai kas pasakė, kad aš esu 
neseniai atvykęs iš Lietuvos. Na, 
tai žmonės ir apipuolė mane 
klausinėti apie Lietuvą. Kaip dabar 
ten žmonės gyvena? Kaip Smetona 
Lietuvą valdo? Bandžiau aiškinti, 
kad jau septyni metai, kai išvykau 
iš Lietuvos. Nieko naujo jums 
negaliu pasakyti, juk skaitote 
“Laisvę”; joje dažnai rašoma apie 
Lietuvos žmonių gyvenimą. Nors 
tie lietuviai į Ameriką atvykę dar 
prieš pirmąjį Pasaulinį karą, tačiau 
matyti, kad jiems Lietuva tebebuvo 
arti prie širdies.

Nuoširdžiai sveikinam “Laisvės” 75 metų jubiliejnį dalininkų, 
remėjis ir svečių suvažiavimą, Laikraščio leidimo paramai 
siunčiame $100.

Vladas ir Marija Railai

S. Virbalas

MONTREAL, QUE., CANADA

Padėka
Sausio 15 d. netikėtai mirus mūsų brangiam tėveliui ir artimam 

draugui Stasiui Virbalui, norime išreikšti nuoširdžią padėką Jonui 
Vilkeliui už pasakytą atsisveikinimo žodį, visiems dalyviams ir 
paly dėjusiems velionį į amžiną poilsio vietą. Jūs visi pagelbėjote 
pakelti tokį didelį skausmą.
Brangusis tėveli ir mielasis drauge, ilsėkis ramiai šaltoj žemelėj. 
Mes tavęs niekad neužmiršime. Palikai mus nuliūdime visai* 
netikėtai.

Ačiū visiems už suteiktą visokeriopą pagalbą.
Sūnūs: Victor, Thomas, Joseph ir John su šeimomis 

Draugė: Albina Critchley

Ilgamečiai “Laisvės” bičiuliai. Robertas ir Elena Feiferiai.
Jis piešia ... ji rašo . . . Roberto jubiliejinis plakatas puošia pirmą puslapį. 
Redakcija reiškia jam padėką.

ST. PETERSBURG, FLA.
»

Sveikiname laikraštį “Laisvę” jos 75-erių metų garbingo 
jubiliejaus proga. Linkime, kad “Laisvė” ir toliau gyvuotų ir 
kovotų už taiką pasaulyje. Mūsų mylimai “Laisvei” aukojame 
$500.

LLD ST. PETERSBURGO KUOPA 
VALDYBA IR NARIAI

Sveikiname laikraštį “Laisvę” jos 75-erių metų garbingo 
jubiliejaus proga. Linkime, kad “Laisvė” dar toliau gyvuotų ir 
kovotų už taiką pasaulyje.

Helen Šarkiūnienė ir Šeima, 
St. Petersburg, Fla.

ST. PETERSBURG, FLORIDA
Kovo 8 d. įvyko Draugijos 

mėnesinis susirinkimas. Jį pravedė 
pirmininkas Jonas Mileris. Jis 
iškvietė Praną Mockapetrį, kuris iš 
renginių komisijos pateikė rapor
tus.

Protokolų sekretorė Aldona 
Aleknienė perskaitė praėjusio 
mėnesio tarimus. Jonas Mileris 
pažymėjo, kad šiandieną atžymėsi
me Tarptautinę Moters Dieną. 
Finansų sekr. Helen Šarkiūnienė 
davė labai gerą raportą pažymėda* 
ma, kad draugijos 69 nariai jau 
užsimokėjo duokles. 0 kurie dar 
neužsimokėjo, tai reikia jiems 
priminti.

Iždininkas P. Alekna su jos 
raportu sutiko.

Povilas Alekna pareiškė, kad jau 
artinas “Laisvės” suvažiavimas. Jis 
įvyks balandžio 20 d.

Per susirinkimą buvo nubalsuota 
ir iš draugijos iždo paskirta abiem 
laikraščiam, “Laisvei” ir “Vilniai” — 
po — $500.

Draugijos knygas patikrino Helen 
Janulytė ir Stella Daraška. Knygas 
rado tvarkoje. ,

Po pietų Aldona pranešė, jog 
turime iš toliau atvykusių svečių. 
Juos supažindino su publika.

Per 75 metus daug pasišventusių 
žmonių dirbo “Laisvės” redakcijoje 
ir spaustuvėje už labai kuklų 
atlyginimą. Iš jų nė vienas 
nepraturtėjo, nes jie to nesiekė. 
Jiems buvo brangiausia marksisti- 
nia socialistinė idėja, kuriai 
atidavė sayo gyvenimo brandžiau
sius metus.

Dabar matome, kad jų svajonės 
išsipildė. Šiandien Tarybų Lietuva 
žengia socialistinės santvarkos 
keliu. Už tai pažangiosios spaudos 
leidimo darbuotojai su didele 
pagarba prisimenami jų gimtinėje, 
Tarybų Lietuvoje.

Pirmininkaujanti Aldona Aleknie
nė pranešė, kad šiendien pagerb
sime moteris. Pirmiausiai jas 
pasveikino su Tarptautine Moters 
Diena. Po to pristatė kalbėtoją 
Heleną Jeskevičiutę, kuri kalbėjo 
lietuviškai: — “Mes šiandien 
matome kas dedasi mūsų šalyje, kas 
dedasi Phillipinuose. Žinome, kad 
šiandien moterys ima didelę 
atsakomybę į savo rankas. Šie 
metai yra skirti taikai, tai yra 
svarbiausias klausimas. Svarbiau
sia yra tai palaikyti visame 
pasaulyje taiką.”

Už H. Jeskevičiūtės gražią kalbą 
svečiai nuoširdžiai paplojo. Po to 
Aldona iškvietė kalbėtoją Helen 
Janulytę, kuri kalbėjo angliškai. 
Janulytė kalbėjo labai daug ir jos 
kalba buvo nepaprastai įdomi. Bet 
aš neminėsiu apie jos kalbą už tai, 
kad Janulytės kalba atspausdinta 
“Laisvėje”. Antrašte — “Let’s 
Celebrate Women’s Day”. Mūsų 
publika atidžiai išklausė Helen 
Janulytės kalbą. Iš publikos jį 
susilaukė labai daug plojimų. 
Aldona dėkojo kalbėtojoms už 
gražias ir įdomias kalbas.

Po to Aldona iškvietė choro 
mokytoją Helen Janulytę ir 
choristus. Choras padainavo šešias 
dainas. Po to sudainavo dar vieną — 
“Let There Be Peace On Earth".

Aldona dėkojo choro mokytojai už 
programą, taip pat kalbėtojams už, 
kalbas. Dėkojo ir šeimininkių 
vedėjai Violet Kuzmickienei.

Pirm. Jonas Mileris irgi padėkojo 
dienos kalbėtojoms.

Lillian Novak buvo rimtai 
susirgusi. Ji keletą dienų buvo 
paguldyta ligoninėj. Bet jau 
sveiksta namuose. Linkime Lillian 
kuo greičiau sustiprėti.

Gauta chorui parama
j

Ch. Ivaška...........................$10
Margaret Klishus............... $30

* * ♦

Lankėsi viešnia iš Lietuvos — 
Vida Asijavičienė iš Kapsuko, Mil
dred ir Jack Daniel iš Quincy, 
Mass., Millie Žardeskas iš Boston, 
Mass.

* * ♦ Į
I

Kovo 15 d. įvyko Klubo renginys., 
Kuomet mums reikėjo ruoštis į 
Klubą važiuoti, tai pradėjo smarkiai 
lyti, ir beveik visą dieną lijo.

Vardu Montreal© LLD kuopos narių ir skaitytojų, Imkim 
“Laisvės” štabui geros sveikatos ir pasisekimo šį didelį darbą tęsti 
ir toliau. Su linkėjimais mylimai “Laisvei” siunčiam aukų, kurias 
įteikė:

J. Urbanavičius.................................................. $ 75.00
Montrealo LLD kuopa............. . ............................ 65.00
G. P. Taruškai.......................................  20.00
M. Karalevičienė....................................................20.00
J. J. Vilkeliai................................ .,..10.00
F. Spaičis................................................................10.00
V. Zavišienė............................................................10.00
Ch. Juška................................  10.00
V. O. Verbyliai.................................................... ..10.00
A. Morkevičius.....................  10.00
E. Petrauskienė..................................................... 5.00
A. Šuplevičienė.*.................................................. 5.00

Manėme, kad šiandien neturėsime 
publikos, bet prisirinko virš šimto. 
Tą dieną turėjome svečių iš plačios 
Amerikos.

Kaip visuomet buvo patiekti 
skoningi pietūs. Po jų Aldona 
Aleknienė supažindino iš toliau 
atvykusiuosius.

Aldona iškvietė prezidentą S. 
Kuzmicką. Pirmiausia jis pasveiki
no dienos dalyvius, iškvietė viešnią 
Danutę Dimienę, atvykusią net iš 
Rygos, Latvijos.

Jinai Latvijos lietuvių vardu 
dalyvius pasveikino ir visiems 
palinkėjo sėkmės.

S. Kuzmickas padainavo “Marga
rita” ir “Rudens lapai”, “Augau aš 
pas tėvelį” ir už gražų padainavimą 
susilaukė daug aplodismentų. Pas
kiau Stasys iškvietė choristus.

Choro mokytoja pažymėjo, kad 
yra keletas mininčių savo gimtadie
nius. Choras jiems padainavo 
“Happy Birthday”, “Ilgiausių Metų 
ir “Valio! Valio! Toliau choras 
sudainavo dar 7 daineles. Už gražų 
padainavimą publika vėl nuoširdžiai 
paplojo.

Pabaigoje S. Kuzmickas padėkojo 
choro mokytojai ir choristams ir 
bendrai publikai už skaitlingą 
atsilankymą ir kvietė dažniau- 
lankytis.

Choro rėmėjai
Amilija Young........................... $20
John ir Betty Jocis..................... $20
,Bill ir Stasia Ruhnli.................... $20
Vytas ir Margaret Alexander .. $20 
Irene Martin................................$10
Anna ir Mike Larohypav............ $10

Svečiai

Danutė Dinienė iŠ Rygos, Latvi
jos, Olga Krigerienė iš Oakville, 
Canada, George Račkauskas iš' 
Waterbury, Conn., Nellie Albert iš 
Woodhaven, N. Y., Gene Kalausky 
iš Clearwater, Fla., Jessie Vesely iš 
Illinois.

♦ ♦ ♦

Kovo 22 d. įvyko Klubo renginys. 
Apie 12 valandą patiekti pietūs.

Po jų Aldona Aleknienė dalyvius 
pasveikino ir pranešė, jog turime iš

SUDEGĖ ST. PETERSBURG, FLA. 
LIETUVIU PILIEČIU KtUBAS

šiuo momentu reikia pranešti, 
kad mūsų Lietuvių Piliečių Klubo 
nariai pergyveno labai didelę nelai
mę, nes balandžio 1-mą d. anksti ry
tą sudegė mūsų Piliečių klubas.

Kanados valiuta—$250.00 
/ JAV valiuta— 175.00

Juozas Urbanavičius 

toliau atvykusių svečių. Jinai juos 
su bendra publika supažindino. 
Aldona pakvietė Klubo pirmininką 
vesti meninę programą. Jis iškvietė 
choro mokytoją Helen Janulytę.

S. Kuzmickas žavingai padainavo 
tris daineles. Publika nuoširdžiai 
jam paplojo.

Choras padainavo šešias liaudies 
daineles. Ir choras susilaukė 
ypatingai daug plojimų.

Ši Kuzmickas padėkojo chorui ir 
mokytojai Helen Janulytei už gražią 
meninę programą, o publikai už 
gausų atsilankymą.

Vėliau visą popietę sekė šokiai.
Paramos chorui įteikė: Matthew 

Žengulys $10, Matthew Saric $20 ir 
Natalija lešmantie^ė $10.

Svečiai
Valentina ir Alex Nevins iš 

Margate, Fla., Natalija lešmantie- 
nė iš Fort Lauderdale, Fla., Joe 
Smith iš Clearwater, Fla.

♦ ♦ ♦

Kovo 29 d. įvyko klubo renginys. 
Mūsų renginiuose pradeda mažiau 
lankytis publikos, bet dar susirenka 
apie šimtas.

Pažymėtina, kad dabar pavasario 
metu jau pradeda būti pusėtinai 
šiltas oras, bet dar nekaršta.

Aldona Aleknienė pasveikino 
dienos dalyvius, taipgi pranešė, jog 
turime svečių atvykusių iš toliau.

Po to Aldona pakvietė Stasį 
Kuzmicką. Jis pranešė, kad B. Y. 
Vaitkai visiems klubiečiams pri
siuntė linkėjimus.

S. Kuzmickas iškvietė choro 
mokytoją ir choristus. Choras 
padainavo septynias labai gražias 
pavasario daineles. Sudainavo ža
vingai. Už tai publika nesigailėjo 
aplodismentų.

S. Kuzmickas padėkojo choro 
mokytojai ir choristams. Po pro- . 
gramos sekė šokiai ir draugiški 
pasikalbėjimai.

Svečiai

Anna Dumša iš Miami, Fla. Jeane 
Vence iš Miami, Fla.

Vera Budrionienė

Kaip paprastai mes dažnai anksti 
rytą atsikeliame ir pirmiausiai 
užsistatome televizijos naujienas 
apie 7-val. ryto. Iš stoties 
pranešė, kad Lithuanian Senior 
Citizens Club dega ir rodo, kaip 
dūmai verčiasi iš mūsų Klubo.

Kaip gaila ir kartu skaudu 
ypatingai mums pažangiečiams ir 
Literatūros Draugijos nariams. 
Mums buvo labai gera proga 
praleisti liuoslaikius ir kartu 
atlikdavom labai gražų kultūringą 
darbą. Visuomet rūpinomės kaip 
daugiau sukelti paramos mūsų 
spaudai.

Dabar esame dideliame rūpesty
je; kur reikės mums sueiti ir aptarti 
savo reikalus.

Remontuoti tą apdegusį pastatą 
neapsimoka, nes daug lėšų reikėtų, 
o gal ir nebus miesto leistina 
pastatą remontuoti.

Kaip bebūtų, bet visi esame labai 
susirūpinę ir dauguma narių norėtų 
ir vėl turėti bent kokią vietelę ir vėl 
t ęsti tą gražų kultūrinį darbą.

Kas įvyks vėliau, pranešime.
Vera Budrionienė
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“Laisvės” suvažiavimas ir 
banketas

Sekmadienį, balandžio 20 d. Lietuvių Kooperatyvinės 
Bendrovės [“Laisvės”] dalininkų suvažiavimas ivyks 10:30 vai. 
ryto, Laisvės salėje, 102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N.Y.

Po suvažiavimo, 1 vai. bus pietūs. Po pietų bus koncertas.

Koncertą atliks svečiai iš Lietuvos: solistas Virgilijus Noreika; 
baleto šokėjai Loreta Bartusevičiūtė ir Jonas Katakinas.

Bus ir kitų svečių iš Lietuvos.

Kviečiame visus New Yorko ir apylinkės lietuvius atvykti. Auka 
12 dol.

"AIDO" KVARTETAS

Sėdi: Nelė Ventienė, Nastė Buknienė. Stovi: Onutė Čepulienė, Kastutė 
Rušinskienė.

Žiupsnelis prisiminimų
RAŠO NASTĖ BUKNIENĖ

Didi dauguma lietuvių imigrantų 
atvyko šion šalin iš kaimų ir 
apsigyveno miestuose. 0 aš kaip tik 
atbulai: atvykau iš Kauno tiesiai į 
“kaimą” — pas savo seserį Oną 
Sanderienę, kuri turėjo didoką 
vaisių fermą prie Marlboro mieste
lio New Yorko valstijoje.

Atvykau paties vaisių rinkimo 
sezono metu. Sanderų šeimyna 
mane sutiko New Yorko uoste, 
vakare mane nusivežė į fermą, o 
sekanti rytą auštant, penktą 
valandą, aš jau buvau lauke, 
rinkdama serbentus ir vynuoges 
šalia šeimynos ir laikinai samdytų 
darbininkų — Amerikoje laikas 
negaišinamas.

Sanderų šeima: tėvas, motina, 
dvi dukros ir sūnus. Kadangi buvo 
mokyklinių atostogų laikas, jaunieji 
dirbo visą dieną šalia tėvų soduose 
ir iš manęs buvo tikėtasi to paties — 
amerikiečiai kai dirba, tai dirba — 
tas man iš pat pradžios pasidarė 
aišku. Dirbti intensyviai, saulėje, 
buvo nelengva, nors ir buvo įdomu 
Dėjau vynuogių kekę po kekės į 
pintines, ragauk kiek tik nori, o 
Kaune tik patys turtingiausieji 
pirkdavo vynuoges, ir tai tik vieną 
kitą gramą, kas reiškia, po keliolika 
vynuogių — mat, tai buvo pats 
brangiausias “tropiškasis” vaisius.

Nors aplinka buvo graži ir maųo 
sesuo gyveno patogiame dideliame 
name, aš jaučiausi liūdna: priežas
tis: nemokėjimas kalbos. Vaikai, su 
kuriais man labai norėjosi kalbėtis, 
beveik nemokėjo lietuviškai, o aš — 
nemokėjau angliškai. Bet vieną 
dieną man lyg atsivėrė naujas 
pasaulis . . . Namas, kuriame 
gyvenome, buvo didelis, turintis 
daug kambarių. Su visais kamba
riais jau buvau susipažinusi, 
išskiriant vieną mažą kambariuką 
pačiame Viršuje. Apimta smalsu-y 
mo kartą užlipau ir supratau, kad 
ten sukrauti visokie nenaudojami 
daiktai, dėžės. Jau norėjau išeiti, 
kai į akį krito viena didelė 
dėžė, kurioje buvo pilna laikraščių. 
Žiūriu — parašyta “Laisvė”. 
Pradedu vartyti — vienas numeris 
po kito, vis “Laisvė” — dėžė pilna to 
laikraščio. Pradėjau skaityti, ir taip 
įsitraukiau į skaitymą, kad pamir
šau, jog jau laikas vakarienei, 
negirdėjau, net kai mane šaukė ir 
po visą namą ieškojo vakarienei.

Viskas paaiškėjo tik vėliau: sesuo 
prenumeruoja “Laisvę” ir saugo 
kiekvieną numerį, laikraščius sude
da į komplektus. Pasirodė, kad šis 
laikraštis pasiekia tą turtingą vaisių 
fermą ir kad jis ne tik skaitomas, 
bet Sandėrių šeima laiks nuo laiko

net vyksta į Brooklyną, New Yorko 
priemiestį į “Laisvės” parengimus! 
Seęuo pažadėjo ir mane nuvežti ir 
su laisviečiais supažindinti. Bet 
teko laukti, iki darb^K4®rmoJe 
sumažės. \

Pagaliau nuvykome, sesuo ir aš. 
Administracijos raštinėje mus suti
ko dvi jaunos lietuvaitės; Lilija 
Kavaliauskaitė ir Marytė Sinkevi
čiūtė, ir pats administratorius 
Pranas Buknys. Nenujaučiau tada, 
kad tas draugas, kuris mus taip 
gražiai prakalbino, taps mano 
gyvenimo draugu . . .

Kuomet laisviečiai išgirdo, kad aš 
esu naujai atvykusi iš Lietuvos, 
redakcijos nariai ir kiti tarnautojai 
mane apsupo ir klausinėjo apie 
Lietuvą, padėtį Kaune, o aš, kiek 
galėjau, pasakojau. Laisviečiai man 
patarė apsigyventi mieste, mokytis 
anglų kalbos, įsitraukti į lietuviškąjį 
judėjimą, o draugas Mizara net 
pasisiūlė tą patį vakarą mane 
pavažinėti po miestą, parodyti New 
Yorką.

Po mėnesio kito — aš jau mieste. 
Susiradau kambarį netoli “Laisvės”, 
gerų žmonių pagalba ir po mėnesio 
laiko gavau darbą, ir beveik urmu 
įstojau į pažangiąsias lietuviškąsias 
organizacijas. Dalyvavau “Aido” 
chore ir jo kvartete. Liaudies 
teatre, Moterų klube ir kitoje meno 
bei visuomeninėj veikloj. Visa tąja 
veikla mes dalyvavome ne tįk 
Brooklyne, bet vykdavome ir į kitas 
lietuvių apgyventas vietoves, 
imant ir didžiąją lietuvių Chicagą, 
kurioje susilaukėme labai malonaus 
priėmimo, ypač mūsų Aido choro 
kvartetas. Ten teko net poeto 
Marcinkevičiaus Baladę apie Ievą 
deklamuoti. Tai ilga, labai jausmin
ga mergaitės tragedija.. Taipgi 
dalyvavau Literatūros draugijoje, 
Lietuvių darbininkų susivienijime. 
Karo metu draugas Bimba mane 
pakvietė prisidėti prie Pagalbos 
Lietuvai komiteto, kuriame su 
draugais gana ilgai darbavausi.

Dabar, kuomet “Laisvė” Švenčia 
savo gyvavimo 75 metų sukaktį, aš 
noriu pabrėžti tą milžinišką darbą, 
kurį atliko pažangios lietuvės 
moterys mūsų spaudoje, veikloje ir 
organizacijose.

Prisimindama “Laisvės” ilgą am
žių, negaliu pamiršti ilgamečių 
“Laisvės” redaktorių, administrato
rių, spaustuvninkų bei kitų “Lais
vei” pasiaukojusiųjų darbuotojų.

Mano vyras Pranas Buknys net 43 
metus buvo “Laisvės’\administrato- 
rius. Man ypatingai skaudu, kad 
Pranui nebuvo lemta sulaukti šios 
garbingos “Laisvės” sukakties.

LAISVĖS 75-erių metų sukakties proga, mieluosius laisviečius: redakciją, 
administrąciją, bendradarbius, rėmėjus ir visus Laisvei pagelbstinčiuosius 
nuoširdžiai sveikinu, linkėdama visiems: sveikatos, ištvermės ir ryžto 
gelbėti lietuvių darbininkiškajai spaudai gyvuoti ir skleisti mūsų judėjimo 
idėjas kuoilgiausiai. Tiems linkėjimams įgyvendinti skiriu šimtą dolerių.

NASTĖ BUKNIENĖ

WOODHAVEN, N.Y.

Nuoširdžiai sveikinu “Laisvės” sukaktį 75 metų jubiliejaus 
proga.

Linkiu energingai tęsti šį svarbų ir garbingą darbą, skleisti 
pažangą ir kovoti už taiką visame pasaulyje.

Gaila, mes “Laisvės” skaitytojai netekome vadų, kurie sutvėrė 
mūsų “Laisvę” ir veikė, norėdami pasiekti 75 metus ir daugiau. 
Tai yra istorinis amžius pasiekti 75 metus.

Todėl siūlau sukelti $75,000 fondą, kad “Laisvė” ir toliau 
gyvuotų. I

\ Joseph Lugauskas

Nuoširdžiai sveikiname “Laisvę” jos 75-erių metų garbingo 
jubiliejaus proga. Linkime, kad mūsų mylima “Laisvė” ilgus 
metus gyvuotų ir kovotų už taiką visame pasaulyje. Su linkėjimais 
“Laisvei” aukojame $100.

Lietuvių Darbininkų Susivenijimo
1 — kp.

Ozone Park, N.Y.

Sveikinu laikraščio “Laisvės” sukaktį — jos 75-erių metų 
garbingo jubiliejaus proga. Linkiu jos leidėjams sveikatos ir 
nenuilstančios energijos tęsti šį gražų darbą ir toliau. Tegul 
“Laisvė” gyvuoja ilgus metus. Su sveikinimu siunčiu mylimai 
“Laisvei” $500.

Anne Y akstis,
Bronx, N. Y.

MŪSŲ ADMINISTRATORE
S. STASIUKAITIENĖ

Ilgus metus dirbusi "Laisvės” 
raštinėje kaip knygvedė ir prie kitų 
pareigų, S. Stasiukaitienė dabar 
sėkmingai eina laikraščio adminis
tratorės pareigas.

Draugė Stasiukaitienė gimė Lie
tuvoje, Virškainėse, prie Pabaisko, 
Ukmergės srityje. Jos tėvas Ignas 
Pavydįs ir jo žmona, Karolina 
(Džiovelytė) 1912 metais atvyko į 
Ameriką. Jų dukrelė tada turėjo tik 
3 metus amžiaus.

Stasiukaitienė baigė kolegiją su 
B. A. laipsniu matematikoje ir per 
38 metus dėstė matematiką viduri
nėse mokyklose. Tuo pačiu laiku ji 
tęsė savo studijas ir gavo magistrės 
(master’s) laipsnį Columbia univer
sitete.

Draugė Stasiukaitienė prieš 40 
metų pradėjo lankyti laisviečių 
renginius ir ji priklauso prie LDS, 
kur ji darbuojasi kaip 33-ios ir 
115-tos kuopos sekretorė. Pasitrau
kusi į pensiją nuo dėstymo 
mokyklose, ji dabar pašvenčia visą 
savo energiją “Laisvei”, už ką visas 
kolektyvas jai yra dėkingas. K. B.

BROOKLYN, N. Y.
Bill Malin per ilgus metus 

“Laisvės” ekspeditorius ir spaudos 
darbuotojas, šiomis dienomis rimtai 
serga. Jis randasi sesers priežiūroj.

TUCSON, ARIZONA

Kovo 25 d. draugas Raymond 
Machulis šventė savo gimtadienį. 
Jo gimtadienio proga Raymondas 
“Laisvei” prisiuntė $62 auką.

Dėkojame draugui Raymondui ir 
linkime jam geros sveikatos, 
sėkmės ir dar daug, daug 
gimtadienių sulaukt.

Administracija.

OZONE PARK, N.Y.

LDS primosios kuopos susirinki
mas įvyks balandžio^27 d., 1 vai. 
popiet, Laisvės sąlėje, 102-02 
Liberty Avė., Ozone Park, N.Y.

Prašome narius skaitlingai daly
vauti, nes turime daug svarbių 
darbų atlikti, ypač balsuoti už 
centro valdybos narius. Tikimės, 
kad bus kandidatų ir iš mūsų 
kuopos. Taip pat reikia apsvarstyti 
vasaros veiklą ir kitus reikalus.

Po susirinkimo bus rodomas 
filmas “Concern for Dying”, kuris 
yra labai įdomus ir reikšmingas, 
ypač šiomis dienomis.

Turėsime užkandžių ir svečių. 
Mes pakvietėm dalyvauti 13-osios 
kuopos narius. Galėsime draugiškai 
pasikalbėti.

Lauksime visų,
Valdyba

Aplankykite Lietuvą
Šiemet Laisvės administracija organizuoja laikraščio skaitytojų 

net tris turistines grupes. Kaip paprastai, grupės Lietuvoje 
pabuvos po 10 dienų ir galimas daiktas, kurie norės galės po parą 
ar dvi nuvykti į savo gimtąsias vietas.

Pirma grupė išskris gegužės 12 d. Maskvoje nakvos 2 naktis, 
Vilniuje 10 naktų. Grįžtant Maskvoje nakvos 1 naktį.

Antra grupė išskris rugpjūčio 18 d. Maskvoje nakvos 2 naktis, 
Vilniuje 10 naktų. Grįžtant Maskvoje nakvos 1 naktį. Sugrįš 
rugsėjo 1 d.

♦ * *
Trečia grupė išskris spalio 13 d. Maskvoje nakvos 2 naktis, 

Vilniuje 10 naktų. Grįžtant Maskvoje nakvos 1 naktį. Sugrįš spalio 
27 d.

Norintys kuria nors grupe vykti, paskubėkite registruotis, nes 
grupėse vietų skaičius ribotas.

Daugiau informacijų ir registracijai kreipkitės:
Laisvės Administracija
102-02 Liberty Avė.
Ozone Park, N.Y. 11417

P.S. Šią žinią praneškite savo giminėms, draugams bei 
pažįstamiems.

Laisvės Administracija

Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimas 

PENKI DEŠIMTMEČIAI, KAI 
LIETUVIŲ DARBININKŲ SUSIVIENIJMAS 

[ASSOCIATION OF LITHUANIAN WORKERS] 
veikia apdraudos, kultūros ir sporto srityse.

Galite įsirašyti į LDS be daktaro egzaminavimo, užpildydami 
narystės aplikaciją.

Įsirašyti galima nuo gimimo dienos iki 70-ties metų. Apdraudos 
paliudymai (policies) nuo 1000 doerių iki 10,000 dolerių. s

Išduodame stipendijas (scholarships) po 1,000 doerių per metus 
penkiems moksleiviams, kurie išpildo mūsų nustatytus reikalavi
mus (requirements).

Dėl platesnių informacijų kreipkitės į LDS Centrą šiuo adresu:
Association of Lithuanian Workers 
26 North Street, room 42 
Middletown, N.Y. 10940 
telefonas [914] 343-3774

San Francisco ir apylinkės
Sveikiname “Laisvės” dalininkų suvažiavimą, minintį ir 

laikraščio 75-erių metų jubiliejų.
Linkime ilgai gyvuoti “Laisvės” štabui, skaitytojams ir 

rėmėjams, ir skelbti apšvietą bei taiką pasaulyje.
Su pasveikinimu siunčiame aukų iš sekančių veikėjų:

Ks. Karosienės, San Leandro, Ca....................... $ 75
M. Baltulionytės, San Leandro, Ca.............................75
Teldos King, San Leandro, Ca.................................... 75
M. Mozūraitienės, San Leandro, Ca........................... 50
K. Mugianienės, Oakland, Ca.................................... 25
M. Ginaitienės, Santa Clara, Ca................................ 25
V. Taraškienės, San Leandro, Ca........................ 25

Viso - $335
V. Taraškienė

MIDDLETOWN, NEW YORK

Nuoširdžiai sveikiname “Laisvę” 75 metų jubiliejaus proga. 
Linkime, kad “Laisvė” dar ilgai gyvuotų, mus ir toliau lankytų ir 
kovotų už taiką visame pasaulyje.

Su linkėjimais siunčiame mūsų mylimai “Laisvei” $100.
Walter ir Amelia Juskovic

Širdingai sveikiname “Laisvę” jos 75-erių metų garbingo 
jubiliejaus proga. Linkime, kad “Laisvė” ilgai gyvuotų ir kovotų 
už taiką visame pasaulyje.

Ed ir Nellie Shumbris, 
Bayside, N.Y.

Nuoširdžiai sveikinu “Laisvę”, garbingai sulaukusią 75 metų. 
Linkiu, kad ilgus metus ji energingai tęstų kovą už taiką visame 
pasaulyje. Su linkėjimais siunčiu mylimai “Laisvei” $75.

Johanna Demikis,
Worcester, Mass.

Garbingo “Laisvės” jubiliejaus proga visiems redakcijos, 
administracijos ir kitiems darbuotojams, laikraščio platintojams ir 
rėmėjams siunčiame nuoširdžiausius sveikinimus ir geriausius 
linkėjimus. Linkėdami geros sveikatos, sėkmingos veiklos taikos 
ir pažangos labui.

ELTOS Žurnalistai

BEDFORD, MASS.

MIRUS

Julia Gittzus
Reiškiame gilią ir nuoširdžią užuojautą sūnums, dukterims, 

anūkams ir proanūkiams, visiems giminėms ir draugams čia 
Amerikoje ir Tarybų Lietuvoje.

Anna ir Arne Mikkola

BRIEFS
They say that last spring, when physicist David Wright began asking 

Cornell University faculty members to sign a pledge refusing to participate 
in “star wars” research, a colleague told him he would be lucky if 10 percent 
agreed to sign.

But Mr. Wright, now a postdoctoral fellow at the University of 
Pennsylvania, felt that it was imprtant to take a stand against the Reagan 
administration’s plan to develop a shield against nuclear attack. He felt that 
the Strategic Defense Initiative, commonly known as “star wars”, was 
technically unworkable and morally wrong.

Today, that campaign has mushroomed in a way Mr. Wright never 
expected. More than 3,100 professors have signed the pledge, including a 
majority of the faculty members at many of the nation’s top physics 
departments.

Among the signers are 14 Nobel Prize winners.
♦ ♦ ♦

Hans E. Weinberger writes to the editor of “The Baltimore Sun” his 
thoughts about Phillipine ousted dictator Marcos:
“The United States government has extended its hospitality to this 

corrupt dictator and his large entourage who ruled his country selfishly, 
often brutally and with total disregard for human rights for so long.
It does not require higher mathematics to figure out that his vast wealth of 

untold millions of dollars could hardly have been derived from his modest 
salary. There is now growing suspicion that he may have diverted funds 
from American aid to his people for his own personal gain.
And now, the American taxpayer is footing the bill for Secret Service 

protection for Marcos and his family, a special bulletproof limousine and 
whatever additional amenities he may be enjoying in blue Hawaii.
Is this a way to reduce our staggering budget deficit?”

♦ ♦ ♦
May Stevens, well known progressive artist spent time lecturing and art 

shows in England and Ireland in March. She has been very well received.
♦ ♦ »

Mark Chalkley from Baltimore says in his letter to “The Sun”;
Edtor: “President Reagan’s request to Congress for $100 million for the 

Nicaraguan contras is a bid to continue with the most heinous 
organized-crime operation in the Americas. Not only will the money be 
taken away from needed programs here in the United States, but it will be 
spent to carry on a war that is completely alien to the interests of most 
Americans.

During a visit to Nicaragua last September I had the opportunity to learn 
what the so-called freedom fighters have done to the country Mr. Reagan 
wants to heop them “liberate”. More than 12,000 people — most civilians — 
have been killed by the counter-revolutionaries, many brutally multilated in 
the process...”

♦ ♦ ♦
Albertas Laurinciukas, well known writer and an editor of “Tiesa” in 

Vilnius, Lithuania, is visiting the United States and will remain here for a 
while. He will attend “Laisve’s” celebration in New York, April 13.
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