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30 metinei 
dienraščio sukakčiai 

atžymėti

No. 218

A. BIMBA

Dienraščio Laisvės 30 metų nie Amerikos darbo žmonių 
jubiliejauš proga įgyveniųie ir kovose. Mes, 

lietuviai, negyvename nuo 
i viso švieto atsiskyrę saloje. 
* Mes esame neatidaloma da
lis visų Amerikos žmonių, 
visos Amerikos visuomenės. 
Tuo būdu, visi šioje šalyje 

! įvykiai veikia mus, mes gi, 
iiš savo, pusės, veikiame tuos 
įvykius, nors labai maža da
lele, bet. proporcijonališkai 

mr^nėišiaikysimėr'klaidą1 Pyis^me prie jų pakrei- 
padarysime! Optimistai sa-|Plm0 X°n ar k^n pusėn, 
kė: Dar tebesame jauni!Tas svambus desms be. su- 

. Jvyrai ir moterys, suremsi-|Prat.imas. Yra kert.mu. ak- 
me pečiais ir “pajudinsime1™?111. V1?JJ ?»sipratusių 

/prnp” . ; lietuvių darbininkų, kurie
Laimėjo optimistai ir iž!Laisvę‘leiclžia ir palaiko, fi- 

dukartraščio Laisvės gimeiir ^08^struk-j 
dienraštis Laisvė, ši sukak- j
tis yra geriausias liūdinin-i Pavartykite visus, ne tik 
kas: “pajudinome žemę” ir1 paskutinių trisdešimt me- 
išlaikėme dienraštį! M bet nuo pat jos užgimi- 

“Šitą darbą męs pradėjo- imo». Laisvės puslapius ir su- 
me ne iš savo.itiuoso noro,! rasite, kad kiekvienas jų, 

išrokavi- galima taip išsireikšti, 
vės redakci- kvėpuoja tuo supratimu, tą

Trisdešimt metų yra gra
žus laikotarpis tiek žmo
gaus, tiek laikraščio gyve
nime. Gerai atsimename j 
1919 metus. Per visą pir-[ 
mąjį pusmetį ėjo visoje* lie 

A tuvių pažangiojoje vNuo 
menėje karštos, įtemptoj 
diskusijos. Pesimistai sakė 
Niekas neišeis, neištesėsi-'

STASYS JASILIONIS, 
poetas, ilgametis dienraščio 

bendradarbis.

I JONAS ŠIMKUS, 
rašytojas, žumalisĮas, Laisves 

bendradarbis.
DR. J. J. KAŠKIAUČIUS, 

poetas, rašytojas, 
bendradarbis

Brooklyn, N. Y., Penktadienis, Rugsėjo - Sept. 30, 1949

Įdomus Palyginimas
Laisvės Redakcijai, 
Brooklyn, New York..
Gerb. Laisvės Redakcija!

Leiskite man pasveikinti 
dienraštį Laisvę ir jos vedė
jus su,. 30 metų jubiliejaus 
sukaktimi.

Gal būt, nėra nieko sma
gesnio, kaip turėti progą

• * ne dėl kokių ten
x wų,” rašė Lais'. ______ . , .

ja, “bet verčiami gyvenimo i dvasia. Jokiu didesniu at
. aplinkybių . . . mes darbą1 mažesniu Amerikos gyveni- 

pradėjome, mes išpildome\^Q įvykiu arba sąjūdžiu 
didžiumos — kelių tūkstan-DJ^sv^ n^ra pasakius: Tai 
čių norus, mes dirbsime, 
kiek pajėgsime, bet dienraš
čio pasilaikymas, jo platini
mas i s Į 
sys ne^nuo mūs, kelių re- y 
11 ' ‘ Ir spaustuvėje sviesti. — - — ,

darbininkų, fccUtaiP sakant, pataikyta į tas-'trumpą pasveikinimą, atėjo

Part Three

Dalis Trečia

13-tas Puslapis

ANTANAS VAIVUSKAS

Spaustuvė
skaitytojų, Urugvajuje — su mūsųMažai rasis

kurie pasvarsto apie paga-1 organizacijų kūrimosi pra-
minimą to laikraščio, kurį džia, prasidėjo ir spaudos 
skaito. Bet .dar mažiau ra-; pirmieji žingsniai. Patys 
sis tokių, kurie turi pilnes- darbštieji, patys sąmoningie- 
nį supratimą, kaip ir kokio- ji mūsų judėjime dalyviai 
mis priemonėmis tas laik-1 stojo prie spaudos darbo, 
raštis atspaudžiamas, kieki Jie atsisakė nuo laisvalaikių 
vargo ir rūpesčių, pašiau- tuščio leidimo, nuo patoges- 
kojimo ir lėšų į jį įdėta, iki nio asmeninio gyvenimo, 
jis pasiekia skaitytoją. j nuo pelningesnių uždarbių 

Nekalbėsime čia apie au-!ir pasiaukojo dirbti vargi- 
kštos technikos kapitalisti- nantį, pavojingą, beveik be 
nę spaudą, kurios moder-i atlyginimo darbą, kad sū
niški įrengimai turi didžiu- kūrus ir išlaikius savąją 

I lio pramonės fabriko apim-į spaudą, kuri skaidrintų są- 
tį. Šiąja proga mums bus'monę išnaudojamųjų ir juos 
įdomiau pakalbėti apie dar-j skatintų organizuotai ko- 
bininkiško laikraščio spaus-;vai.-
tuvę. ! Atėjo į mūsų spaustuves

Spaustuvė! Spauda!... įmonės sąžiningi — patys 
Kiek kilnumo šiuose žo-;sąžiningiausi, — ištikimi 
džiuose! Kokį didį vaidine-jpatys ištikimiausi — 
nį žmonijos civilizacijai at- darbo klasės kovai. Daugu- 
liko spaustuvė!... Iki šių!moje jų atėjo be jokio šioje 
dienų dar nei radijas, nei i srityje patyrimo. Tokių var- 
kinas, nei televizija nepa-|gas buvo keleriopai sun- 
vaduoja spaudos. Tur būt, kesnis. Tačiau, dėka jų pa- 
Gutenbergo išradimas dar siaukojimui, darbininkai tu-

Paimk Naujienų pirmą “burdingierius.” 
numerį, išleistą Chicago je, j Dabar Keleivio ir Nau- 
ir bandyk sulyginti su šiųijienų raštai yra perspaus- 
dienų Naujienomis. Skirtu-!dinami klerikališkoj spau- 
mas, kaip šviesios dienos;dbj. su pagyrimu, kad’jie 
prieš tamsią naktį. Pirmam 'kariauja prieš tuos, kas no- 
Naujienų numeryje skėl-|ri kiek sparnus apkarpyti 
biama kovą prieš išnaudp-! Jd^ikalizmui... Vartant tą 
tojus ir x -
gaitis tame numeryj skelbė i gįau tokių sutvėrimų, 
kovą trims 1 
vių klerikalų ir

i’ kapitalizmą. P. Gri-iseną spaudą, matai ir dau- nebus išstumtas ir šios, ato- rėjo savo spaudą. Spaustu- 
................. .... ....!o ____ —--c, kurie mo> epochos. Be abejo, spau-tyės atliko ir kitą svarbų 

Chicagos lietu-iyra pasikinkę į klerikališ- dos technika tobulės, spau- vaidmenį: -išlavino dešimtis
L tautinių- ką ar fašistišką vežimą, bet dos darbas darysis lengves- mūsų draugų rašybos, pa

kų laikraščiams, pranašavo, ar verta apie juos kalbėti? nis, spartesnis, tačiau^ kny- traukėjuos tyliteratūrą, j
kad jie jau atgyveno, savo naeilrni 1 . .dienas ir turės pasitraukti b •! Znuint • tokius pasikei-! pamfietas dar ilgai tarnaus menas u s į ? m [tumus ir silpnumus darbo11 , h . f|vasjosis kelio socializmui. . M . . -i- / . j-i • , i^m°gaus proto oei uvasios

metus be jokių svyravimų 
numokime ranka, palaikė teisingą liniją už 

Į kiekvieną klausimą buvo darbo žmonių reikalus. 'Ta * ‘ ’“***’** — I
i bandyta nu- vedėjams ir darbininkams! 

Ar visuomet buvo, I Man, pradedant rašyti šį

mums nesvarbu, tai mūsų 
neliečia

ir augimas priklau-1 bandyta-atsakyti, kiekvieną garbė priklauso Laisvei, jos 
- -- reikalą buvo bandyta nu- vedėjams ir darbininkams!

d akcijoje ir 
dirbančių < 
nuo visų tų, kurių mes no-\ , 
rus, kurių mes pageidavi-\dos, teisingai 
mus išpildeme...”

Šis atsidavimas visuome
nei, šis 
suomene buvo ii 
mūsų dienraščio 
stiprybės šaltiniu.
gimė 1911 metais ir tapo savo

j ką, prieita teisingos iš^a-lį mintį pažiūrėti į Laisvės 
reikalas su- pirmuosius leidinius. Be-

! prasta, tai įau kita tema, į vartydamas tą mano seną 
! kurią šičia nėra vietos gi- archyvą, kuris jau buvo 

’ pasitikėjimas vi-gintis. Svarbu, kad dienraš- L’kaip ir pamirštas nuo 1917
. pasilieka i tis stengėsi »teisingai kiek- į metų, .suradau ne tik Lais- 

giliausiu'vien^ suprasti ir Į vės senus numerius, bet ir
Laisvė i įvertinti. Stengėsi teisingai. daug laiškų nuo Laisvės 

---- i skaitytojams ir visai i redakcijos ir administraci- 
dienraščiu 1919 metais tar- lietuviškai • visuomenei ro- 

'nauti darbo žmonėms: juos cVti kelią, 
šviesti, juos organizuoti, jų Laisvė tapo dienraščiu 
kultūrinį lygį kelti, jiems nepaprastu pokariniu laiko- 
kelią rodyti į geresnę, Jais-! tarpiu, kai, laimėjusi karą, 
vesnę ateitį.

Šiandien, prabėgus tris
dešimčiai metų, prisiminus 
1919 metus, siela sušyla, 

i tikiu, kiekvienam iš mūsų, 
kurie vienu ar kitu būdu 
prisidėjome prie įkūrimo 
dienraščio, kurie tvirtai ti
kėjome ateitimi ir savo dar
bininkiškomis pajėgomis 
dienraštį išlaikyti. Atsiver
čiu dienraščio pirmąjį/nu
merį (rugsėjo 16 dD it* 
skaitau savo straipsnelyje 
“Pirmas Žingsnis”:

“Kiekvieno darbo prddį/žia 
reikalauja daug pasišventi
mo ir drąsos. Pimnas žings
nis kiekvienu gyvenimo mo-\

Laisvė

mūsų buržuazija- tuko ne
svietiškuose pelnuose ir ry
žosi iš darbininkų klasės 
atimti kiekvieną laimėjimą, 
pasiektą pramonėje karo 
sąlygomis. Ypatingai sam
dytojai negalėjo pakęsti ka
ro-metu sustiprėjusio dar
bo unijų judėjimo. Gi su
triuškinimas revoliucinio 
politinio darbininkų judėji
mo, kuris pasireiškė formo
je Socialistų Partijos kai
riojo spąrno ir paskift ko
munistinio i 
valdančiajai 
re nebeatidėliojamu dienos 
reikalu.

Kaip tas laikotarpis atro- 
mentu dažnai nulemia, visą j dė, galima spręsti kad ir iš 
tolimesnį likimą. • vieno kito pranešimo, -tilpu- 

“Su šiuo numeriu Laisvėto pačiuose pirmuosiuose 
išeina dienraščiu. Tie drau- dienraščio numeriuose. Rug
iai, kurie susispietė apie 
Laisvę, nutarė žengti toliau rugsėjo prasidės 
ir žengti toliau tokiu laiku, kas plieno darbininkų strei- 
kada to reikalauja Ameri
kos lietuvių darbiniu ku re-\kų kare apims penkiasde- 

šimt miestų dešimtyje vals
tijų. Tikimasi kraujo pra
liejimo, nes visos plieno 
dirbtuvės aprūpintos maši
ninėmis kanuojėmisT Arba 
štai pranešimas iš Seattle, 
Wash.: “Demonstracija už 
politinių kalinių paliuosa- 
vimą. Šimtas tūkstančių 
žmonių prašo paliuosuoti 
politiškus kalinius T Kalėji
me sėdėjo įžymieji Ameri
kos darbininkų vadai Euge
ne Debs ir Thomas Mooney.

(Tąsa ant 14 pusi.) .

' voliucinis judėjimas.
“Laisviečįai pilni drąsos, 

pilni pasišventimo, pilni en
tuziazmo daro pirmą žings
nį šiame taip dideliame dar
be.

“Mes sveikiname juos už 
tai; sveikina 'juos kiekvie- 
nas susipratęs lietuvis dar
bininkas.”

Bet ne tuos šiltus atsimi
nimus aš buvau* pašimojęs 
Šia proga išlieti. Turiu min
tyje kitą temą, būtent: 
Laisvės vaidmuo, abelnaja-

,į žmonių eilese, todėl, ir rei-i^pmu|
Tas Grigaičio pranasavi- kįa sakyti: garbe priklauso1 . ... ’ 

mas išsipildė kaip tik ant- tik tiems laikraščiams ir 
raip: klerikalai nepasitrau- tiems vadams, kurie palaiko 
kė Grigaičiui iš kelio, bet!nesvyruojančiai darbo žmo- 
Grigaitis pasitraukė kleri-Įnių reikalus. 
kalam§7jis, karštai pasįbu-( 
čiavęs -su klerikalais vieno- i 
je NeW Yorko karčiamoje, jlgų>

Laisvei

laikraščiams ir

Laisvė viena į s tu darbo 
žmonių draugų ir jų gynė-

!ga ir laikraštis, žurnalas ir žurnalistiką. Tokią mokyk
lą perėję draugai, su maža 
išimtimi, likosi ištikimi sa
vo klasės reikalo kovotojai.

jos, nuo draugų Prūseikos, 
Naudžiaus, Neviacko ir kit.

Mat, 1913-14-15 metais, 
pradedant organizuoti Au
kščiausios Prieglaudos Lie
tuvių Amerikoj Draugiją, o 
ta draugija buvo pasiskyrus 
Laisvę už savoz organą, man 
ir tekdavo daugiausiai susi
rašinėti su Laisvės'redakci
ja ir administracija. Sma
gu prisiminti tuos draugiš
kus j s u s i r a š inėjimus .. 
Vartydamas seną archyvą, 
suradau daug, daug senų 
Kovos numerių, Keleivio, 
patį pirmą numerį Naujie
nų, išleistą vasario 19 d., 
1914 m.-, Darbininkų Bal-

! pradėjo nuolankiai tempti 
tą klerikalįšką vežimėlį, ku
rį taip spjaudė Naujienų 
pirmame numeryje!.. .

Pažiūrėjau į Keleivio nu
merius *40 metų atgal, kur 
buvo skelbiama socializmas 
ir laisvoji mintis' tarpe dar
bo žmonių, kur ne vienai 
lietuvis, ką skaitė Keleivį, 
turėjo daug vargo surasti 
sau “burdą.” Nes tais lai
kais prieš Keleivį darė ab- 
lavą visokį- kapucinai, o jų 
įrankis buvo tos gaspadinės, 
kurios užlaikė laisvamanius

ilgų metų 
gyventi ir 

pasilikti darbo žmonių pu
sėje!

J. K. Mažukna.

Šio dienraščio jubiliejaus 
proga būtinai paakstinkite 
^avo draugą bei pažįstamą 
užsisakyti metams Laisvę!

fPer 30 metų daug gerų 
laisviečių mirė — užpildy-

Spaustuvė!... Kiek joje 
pašvenčiama e n e r g i jos! 
Kiek didvyriškumo pavyz
džių v kupina jos istorija! 
Kiek jaunų esybių pirma 
laiko nuvysta nuo jos nuo
dingų dulkių ir dujų!...

Spaustuvė!... Su kokiu 
baisumu tarianjas Šis žodis 
jįen, kur persekiojamas dar
bo žmonių judėjimas, kur 
teroru bandoma numalšin- i Brazilijos lietuvių komunis- 
ti nenumaldomą • liaudies tinę organizaciją, Kynas 
kovą! Ten, prieš pogrindinę;greit politiniai subrendo ir 
spaustuvę paleidžiama išti
sa armija seklių, provokato
rių, suniekšėjusių būtybių. 
Dieną ir naktį ten ieškoma 
giliai paslėptos spaustuvės, 
bauginančios reakcionie
rius. Jie žino, kad iš tokios

kimo jų paliktą tai pą padi- spaustuvės, kaip lava iš ug-
dinta energija ir darbštu
mu !

sąjūdžio, mūsų są, pirmą numerį, išleistą 
klasei pasida- gegužės 1, 1914 m., ir daug

sėjo 17 dieną skaitome: “22 
milžiniš-

kas. Ta didžiulė darbinin-

kitų senų laikraščių ir 
laisvos idėjos^ žurnalų.

Buvo labai įdomu varty-i 
ti tuos senus Kovos nume
rius, tuos gegužinius nume
rius Kovos ir Keleivio; kiek, 
tenai raštų ir agitacijos už I 
socialistišką idėją! Kovoj, 
1912 m., skelbiami LSS 
kuopų sekretorių ir virši
ninkų antrašai. LSS tais 
laikais turėjo 180 kuopų, 9 
rajonus; graži spėka darbi
ninkiškam judėjime! Žiū
rint į tuos kuopų, rajonų, 
centro ir visų rašytojų var
dus, kurie dar nėra išdilę 
iš tų senų numerių, / prisi
mena 
tų draug 
.geresnį, 
jau yra iš gyvųjų tarpo pa
sitraukę. Yra ir tokių, ku
rie dar gyvi, bet yra pasi
traukę iš darbd žmonių ei
lių ir prieš juos veda ko
vą...

Jabai daug ... Daug 
augų, kurie dirbo už 

šviesesnį rytoji),

VINČAS KAPSUKAS-MICKEVIČIUS, 
Lietuvos darbininku vadas, buvęs Laisves 

bendradarbis, mirė , 1935 metais.

Pamenu, kaip Brazilijo
je buvo įkurta “Mūsų žo
džio” spaustuvė. Su šia 
spaustuve neatskiriamai 
sulietas drąsaus ir išmin
tingo, ryžtingo ir ištikimo 
revoliucionieriaus — Albi
no Kyno vardas. Garbingai 
jis nuėjo revoliucinį kelią 
ligi galo. Įstojęs į slaptąją

iš eilinio bendražygio tuoj 
jis perėjo į vadovaujantį 
kadrą. Visa savo jaunuolio 
aistringa siela jis siekė būti 
naudingu Brazilijos liaudies 
kovai už išsivadavimą iš 
kapitalistų priespaudos. 
Tai kovai atidavė savo jau
nystę, savo kilnias svajones,niakalnio, veržiSšt ugningi

revoliuciniai atsišaukimai,1 viltis bei troškimus.
šaukią liaudį į kovą su ti- Albinas Kynas — pirmas 
ronais, su išnaudotojais. Brazilijos lietuvių komunis- 

;Kartais jiems pavyksta už- tinio laikraščio' spaustuvės 
klupti pogrindyje veikian-: darbininkas. Pradžia buvo 
čia spaustuvęD-.Suima jos i skaudi. Visų nekenčiamas 

.darbininkus. Kokias kan-; vienas išdavikas Kyną ir 
sčias suimtieji patiria inkvi-|eiię geriausių mūsų draugų

n nlinlzn i • 1 — 1___ JI _ 1 •_________ ___ _

Albinas Kynas — pirmas

'zitoriu rankose — sunku 
žmogui įsivaizduoti. Bet, 

■ netrukus ir vėl pasirodo 
spausdiniai, išėję iš naujai 
įkurtos spaustuvės. Ir vėl 
tęsiamas darbas, ir vėl val
dovai siunta, ir vėl, ir vėl...

Spaustuvė — baisus žo
dis ten, kur komunistų par
tija persekiojama ginklu 
bei kalėjimu! Spaustuvė — 
paguoda, viltis, galinga 
priemonė kovojančiai darbo 
žmonijai! Spaustuvė — ir 
legąlėse sąlygose darbinin
kų judėjimui reiškia patį 
tvirčiausią pagrindą!

ątidavė budeliams. Kynas 
tada buvo suimtas .pirmojo 
n e 1 e g a 1 a us laikraštuko 
“Darbininkų žodžio” spaus- ' 
tu ve j e, kuri, kaip vėliau pa
aiškėjo, buvo įkurta minėto 
provokatoriaus, kad ją vė
liau judošiškai atidavus po-

Lietuvių darbininkų ju
dėjimas emigracijoje taipgi 
turi puikią spaustuvės isto
riją. j Be spaustuvės nėra 
masinės organizacijos, nes 
negali būti masinės organi
zacijos be savo spaudos.

„Visur — JAV, Kanado
je, Argentinoje, Brazilijoje^

Apie 30 lietuvių kovoto
jų tada reakcionieriai už
darė į kalėjimą ir rengėsi 
ištremti. Visus juos žiau
riai kankino S. Paulo ir 
Rio de Žaneiro žvalgybų 
rūsyse, tramdė po kalėji
mus, o vėliau ištrėmė į ka
torginę “Ilha dos Porcos” 
salą. Veik du metus išbuvo 
mūši) draugai nelaisvėje. 
Po nekuriu įvykių Brazili-' 
jos politiniame 'gyvenime, 
1932 metų pabaigoje vi
siems politiniams kaliniams 
buvo paskelbta amnestija. 
Draugai grįžo į savo išdras-

(Tąsa ant 14 pusi.) -



ienraštis Di Savo Bendradarbių Skaičiumi

■rd

ANTANAS MATULIS, 
ilgametis Laisvės 

bendradarbis, veikėjas.
A. J. SMITAS, 

ilgametis Laisvės bendradar
bis, visuomenininkas.

STASYS KUZMICKAS, 
ilgametis Laisvės bendradar

bis ir vajininkas.HELEN TAMAŠAUSKIENĖ, ' 
nuolatinė bendradarbė,

SOFIJA PETKIENĖ, 
nuolatinė Laisvės'bendra

darbė. •

ONA GIRNIENĖ, 
ilgai rašiusi dienraščiui.

i

j

visa

kovoje su plieno 
ir šaukė lietuvius

būtų sunku aplaužyti.
“Nors šita darbininkų ko

va bus sunki, nors ji, drą- 
nu. šiai galima sakyti, įnarys 
kad daug aukų, vienok reikia ti- 
kur keti, kad darbininkų pusė

je bus pergalė. Mes taipgi 
tikime, kad ir kitų pramo- 

,(^a1' nes šakų darbininkai ateis
bįninkų “karą.’yJo prieįa- pagalbon plieno darbiniin- 
lįyje stovėjo žymusis kovo- kams, paduodami jiems sa- 
tbjas, paskui tapęs Komu-»Vo brolišką ranką* 
nistų Partijos vadu/Wil- (1919 m., rugs. 23 d.)

burgo rajone tinstąs 
samdė visas svetaines, 
darbininkams nebūtų 
susirinkti.”

Puikiai atsimenu tą

Visoje šalyje ėjo milžiniškos 
demonstracijos jų iš 
nimui.

Dienraštis- Laisvė 
širdimi rėmė plieno darbi
ninkus 
trustu
dėtis prie sąjūdžio atidary
ti kalėjimų duris ir išleisti 
politinius kalinius. Nebuvo 
ir negalėjo būti nė minties, 
kad tie sąjūdžiai neapeina 
lietuvių arba jų dienraščio 
Laisvės.

Prie dideliu įvykiu buvo 
ruošiamasi ir kitoje pra
monėje. Samdytojai kėsino
si ir ant angliakasių. Kaip 
tik tomis dienomis, kuomet 
Laisvė tapo dienraščiu, 
Clevelande ėjo Jungtinės 
Mainierių^ (United Mine 
Workers) unijos konvenci
ja. Konvencijoje užvirė ko
va tarpe dešiniųjų ir kagd 
riųjtly Unija buvo dešiniųjų 
rankose. Ir čia Laisvė nepa
mojo ranka ir nesakei: Ne 
mūsų reikalas. Tūkstančiai 
lietuvių mainierių priklau 
so unijai. Laisvė jiems rodo 
kelią, ragina juos rūpintis 
unijos reikalais- ir neleisti 
jai išsigimti į anglies kara
lių priemonę. Mainierių 
unija iškelia • reikalavimą 
nacionalizuoti kasyklas. 
Dienraštis karštai paremia.

Mūsų dįėnraštis visu 
griežtumu pasmerkia sam
dytojus įvaryti kylį į tarpą 
čiagimių ir 
darbininku v

sveturgimių
pramonėje.

skaitome:
“Plieno karas jau prasidė
jo. Juodieji kazokai arkliais 

ir šaudo darbi- 
Kitas stambus 
“Plieno- trustas 

supjudyti ameri-

mindžioja
ninkus.”
antgalvis:
stengiasi
kiečius darbininkus prieš
ateivius. 10,000 amerikiečių 
darbininkų padaromi spe
cialiais policistais. Pitts-

liam Z. Fosteris. Tuo laiku 
aš dirbau Amalgamyitų 
Rūbsiuvių Unijoje,- Reda
gavau “Įllarbą.” A^Hr dau
gelis kitų unijps/veikėjų bu
vome' paskatinti plieno dar
bininkų unijoms

suklupęs, už valandos kitos tas sunkvežimis, į kurį sun- 
būtų užgulusi žvalgyba . . .

Pirmas žingsnis atliktas, 
pradėti se

kantį, patį'pavojingiausi — 
mašiną pristatyti į slėptu- 

pa-į'vę. Ant rytojaus Kynas vėl 
nuvyko į firmą neva pažiū
rėjimui kaip mašina bus 

Nepažįsta-1 įpakuota, o iš tikrųjų jis 
>-!ten nuvyko kontržvalgybos 
N tikslu. • \

w v> • Firmoje nieko nenorma- 
revoliucinio darbo vai vartojo vokiečių kalbą■ lauS jis nepastebėjo. Išvyk-' 

(kilęs iš Vokietijos pasie-: damas pasakė, kad tą pa-: 
nio), blondinas, šviesiai mč- gią dieną po pietų pribus, pakl.autas sunkvežimis 

■ ■ • ■■■■'■’" Į° darbininkai mašinų past- su ]Ovoniis, kėdėmis, puo-
__  ___ „„ __  t Kada buvo' nustatytos, imti. Nustatytą valandą vištomis, viršuj visko 
Tai pats sunkiausias gerai išstudijuotos visos de- sunkvežimis sustojo ties 

‘ . Šoferis- buvo iš- 
l ’Rcnusima- 

esančią pačiame S. Paulo nantis apie spaustuvės da- 
rštks tūlos 

sudarytas smulkus, mašiną. Artistiškai niAlavė krikščionių sektos/ tikinty- 
apghlvotaš, planas, esąs vokiečiu, ir ko gero — 

dienu Kynas sumėtė pėdas ir su- “fiurerio” šalininku... Vie- 
T nisvė" rašer “Plieno darbi- klaidino žvalgybos sekimą, noje kišenėje aiškiai kyšo-' 
įlinkai tikisi greitos pagal- Ket iš c 11 - - r* v • j, • * "i • \

(Tąsa nuo 13 pusi.) kas žinojo jo butą, jo 
kytus židinius. Iškankinti, gins, r Akiniai gerokai 
ligoti, nusilpę... Verstinas'keitė jo veido bruožus, 
katorginis darbas saloje ant bai darė jį elegantišku; _ 
jų kūno uždėjo savo krūvi-įsiturinčiu žmogumi, vaidi 
nas bei pūliuojančias 'žaiz
das. /j

Tačiau, jokių žaizdų ne- mųj

zy-j Dabar reikėjo 
pa 
rū

kioji mašina buvo pakrauta, 
kartu su namų apyvokos 
daiktais. Ši šeima taipgi ne
žinojo ir perdaug nesirūpi
no, kas toje aklinai užkalto
je dėžėje gabenama. Kons
piracijos dėlei, viskas iš 
anksto buvo taip paruošta, 
kad šiame darbe būtų kuo 
mažesnis ratelis žmonių, ži- 
nančių paslaptį. Tatai, pa
galbiniams žmonėms nesu
kėlė nei išgąsčio, nei bai
mės, nei rūpesčio . ..

nančiu smulkiosios buržua
zijos atstovą.
iųjų tarpe1“ jis mudavė^ vo 

turėjo jų sielos^ jų revoliu-'kiečiu. Iš tikrųjų jis ir bu 
cine! dvasia ! O laisvė jiems vo pąnašus i*, vokietį: Jais-;

[reiškė revoliucinio
atnaujinimą. Visi v 
į savo kovos postus.

Kynui buvo pavesta įren-pymJ akių.
gti giliain pogrindyj spaus-;
tuvę. Tai pats sunkiausias gerai išstudijuotos visos de- sunkvežimis sustojo 
uždavinys. Sekliai, kaip šu- talcs, Kynas^uėjo Į didelę durimis. Šoferis- 
nes, sekiojo grįžusiųjų iš vokiečių hitlerininkų firmą, rinktas visiškai *

J katorgos kiekvieną pasiįti-[
11 ’ ' centre, pwlęti spaudžiamąją [lykus, be to, kai

Laisvė ;sąkė tiesą: be au 
kų- nebus galima apsieiti 
Ant rytojaus skaitome 
“Du užmušti, trylika su 

. lLžeistų pirmą streiko dieną.” 
. ' Dar kitą dieną: “Plieno 

agita- s(rei|<c žuvo jau keturi dar- 
torius. Visoje eilėje mitingų bininkai.” 
teko kalbėti 
nuo vienos estrados su Fps- 
teriu ir kitais plieno vadais. 
Daugelyje vietų mitingai 
neįvyko, nes policija nelei
do. Daugelis mitingų buvę 
policijos išvaikyta. Kova bu
vo baisiai, aštri. Labai tei
singai Laisvi ją apibūdino bos iš geležinkeliečių ir an- 
Vkaru.” Ji tą karą palaikė gliakasių.” 
visemi^ pajėgomis. Rašė Spalių 17 dieną Laisvė 
apie jį daug, šaukė ir’ kyie- praneša: “Apskelbė milži- 
tė lietuvius plieno darbifiin- nišką angliakasių streiką, 
kus, kurių buvo tukstan-. 400,000 minkštosios anglies; 
čiai, nepasiduoti, nenusileis- .....   ,
ti, laikytis išvien su visais kričio pirmą dieną.” burghe, Clevelande, I hila-
plieno darbininkais iki kar-: Mainieriai sustreikavo/^elplnjoje, Bostone, 
čiausios pabaigos. Tik vie- Iškilo istorinis 1...._____

tarpe darbo ir kapitalo. Bet 
laimėjo kapitalas. Pirmiau- 

ir samdytojai 
^apsakomą reik- sutriuškino mainierių strei- 
Amerikos darbi' ką. Palikti vieni kovos lau- 

ninkų judėjime. Viena, kad ke, plieno darbininkai nebe- 
prięš teko ' vilties laimėti, anks

čiau ar vėliau turėjo pasi
duoti ir pasidavė — pasi
davė neviltėjo ir'pakrikime. 
'Jų unijos buvo nušluotos ir 
paskui per virš penkiolika 
metų plieno darbininkai ne
beišdrįso organizuotis ir 
rimtai pasipriešinti plieno 
trusto sauvalietvimui.

!■ Ties šiuo Amerikos aud
ringo gyvenimo laikotarpiu . 
buvo, apsistota tuo tikslu, 
kad ryškiau / pavaizdavus! 
tik gimusio dienraščio sai
tus su Amerikos darbiniu-, 
kų kovomis. .Ir. paskui per, 
visą trisdešimt metų laiko- '• 
^irpį nebųyb ^tokios kovos, 
nebuvo t^kio darbo žmonių 
sąjūdžio7 ar už kasdienio; 

:gyvenimo pagerinimą, ar už, 
[tolimuosius siekius prieš iš-į 
naudojimą- ir priespaudą,

I kurio Laisvė neoųtų rėmus, 
kuriam ji nebūtų’telkus lig-1 

[tuvius darbininkus. Ir jei-! 
!gu Amerikos, lietuviai jo- 
i kiam Amerikos darbo žmo- 
! nių sąjūdyje nebuvo pas-; 
kūtiniai arba nepasirodė; 
jų priešų lageryje, tai la-1 

!bai daug priklauso nuo to* 
didžiulio, istorinio vaid- 

[ mens, kurį suvaidino dien- 
•raštis Laisvė. Nė valandėlei 
nereikia pamiršti, kad mil
žiniška Ajitcrikos lietuvių 
dauguhfa dirba pačiose; 

30, 1940 sunkiausiose ir didžiausiose!

sti ed\iei įams Mūsų dienraštis karštai 
• sveikina mainierių unijos ; r . 
konvenciją, kad ji “įgaliojo 
unijos viršininkus apšaukti . i/1170 
streiką” (Laisvė, rugs. 27 ;saKai 
d.). Dar už poros < 
Laisvė rašo: “1

sis. Jis net nesuvokė, kad 
gabena spaudos mašiną, o 
koki tai žemės ūkio mecha
ninį įrengimą. Taip jam, 
buvo duota suprasti.

Su šoferiu vyko ir vienas! 
j ištikimas draugas, 

kalbėdamas apie nepastebėtas jokioje veiklo- 
mašina buvo'

leidosi skersai miestą. Pra
važiuojant gretimomis 
žvalgybos būstinei gatvė
mis, automobilis staiga su
stojo. Tėvas ir sūnus, vie
ninteliai šio transporto

''-------------- -y---------------------- j kiečių fašistinis dienraštis)
Amerikos pramonėse — Išsirinko rankinę spaudžia 
plieno, anglies, automobilių, mąją. Teiravosi ir apie ki-..mūsų 
audimo, siuvimo; gyvena 

'pačiuose didžiausiuose in
dustriniuose. centruose —

darbininkų sustreikuos lap* Chicagoje,^ Detioite, Fjtts-

. Laisvė rašė:
“Plieno darbininkų strei- šia valdžia 

kas Qires 
šmę visjf

jie išeina į streiką 
unijos lyderių norus; antra 
— streike dalyvauja apie 
600,000 darbininkų, i Jų lai
mėjimas — bus dideliu v|sų 
Amerikos darbininkų laimė
jimu ir jų pralaimėjimas — 
bus didžiausiu smūgfti vi
siems darbininkams. Jeigu 
jie pralaimėtų šitą kovą, 
tai ne :tik , plieno baronų, 
bet ir visų kitų darbo šakų 
darbdavių išaugtų didesni 
ragai ir darbininkams juos

f
JUOZAS BULLI5-LUMBI5, 

žynius karikatūristas, per rrictu eilę piešęs karikatūras 
k Laisvei, žurnalistas ir(didis Laisvės rėmėjas, 

\/ mirė prieš šešerius metus.
V <

14 pusl.y-Laisvė (Jubiliejinė Laida)—Penkt., Rugs

Worcester, Mass.

tas, vis 
“jo” spaustuvės praplėti- je. Dėžė su 
mą, apie didelio biznio da- sunki. Keturi vyrai vos ga- 
rymą. Firmos < tarnautojai1 Įėjo ją judinti. Pakrovus -į 
palaikė,jį tikrų savo7tau-'sunkvežimį, buvo skubiai 

Brook-'tiečiu ir nepamanė, kad tiek'pasileista į tolimą užmiestį, 
»” spaustuvės' ištrur, tą pačią dieną tu- 

Scrantone, Shenandoah adresas, pavadinimas ir jo'rejo keltis .viena lietuvių 
vokiška pavardė, šeima į nuosavą namelį vie-: 

tevsone ir 1.1. Kaip tik tuo-: viskas buvo gražiai suklas- name lietuvių rajone, prie
še centruose mūsų dienraš- tuota. Jei šitos komedijos j šingoje S. Paulo miesto pu-j 
tis turi daugiausia skaity-: vaidinimas būtų mažiausiai [sėje. Buvo nusamdytas ki
toju. Kaip tik tuose cen-| 
truosc, tuo būdu, jo vaidmuo 

svarbiausias ir afektingiau- 
sias.

Taip buvo 1’919 metais,! 
i taip yra šiandien. Tokiu jis, | 
be abejo, ir pasiliks, kol mes; 
gyvensime, kol gyvuos Lais- 

!v§.

konfliktas ^yne’ Lawrence, Wilkes-Ba- šio i “vokiečio 
rre, L 
Waterbury, Elizabeth,, Pa-i paduotoji

n Linkėjimai
nuo

Wilben Bottling Co.
'll) TAYLOR STREET 

Worcester, Mass.
Telefonas 4-5222

TEL. CLIEFSIDE 6-6650 HOME DELIVERY

Albert J. Bakūnas
beer ------- SODA

316 Third SL, Cliffside Park, N. J.
Bankielains ar draugiškoms sueigoms ahj ir sodę pristato

A. J. Bakūnas. Patelefonuoki^ jam.

Dienraštį Laisvę jo 30-ties metų sukaktyje. 
Tai yra 30 metų intensyvio apšvietusdarbo,

Amerikos lietuvių .visuomene.

D. Mažeika, A. Pilkauskas
Patyrę Barbenai

Kviečiame
Atsilankyti

89 WAIrD STREET, 
Worcester, Mass.

P. Laukaitis
Sūriausia pataiso ir 
parduoda čeverykus, 
ir garantuoja savo 

darbą ir tavorą

91 mCmU) STREET, 
Worcester, Mass.

ir nešti apšvietei į namiM liesos ir laisvės
Ir o kš ta 11U ems zviov ėv is.

C/fARU^S'VidtlNAS.

Ręstą ura n tą su Likerių Laisniais

CAINE
Paini and Wall Paper Co.

291 MILLBURY?ST., 
Worcester, Mass.

Painters Staging for Rent \

Linkėjimai Nuo

L. & K. Motors, 
Inc.

Cor.'LAĘAYETTE & 
HARDINE STS., 
Z

Worcester, Mass.



vo Gimimo Oieoos Laisvė Gynė Motery Reikalus

KS. B. KAROSIENĖ 
ilgametė Laisvės bendradarbė 

ir visuomenininke.
KATRINA PETRIKIENĖ, 

ilgametė mūšy bendradarbė 
ir visuomenininke.

EVA T. MIZARIENĖ, 
ilgametė Laisvės direktorių 

tarybos narė ir bendra
darbė.

*

Nuo

KRISTINA 
STANISLOVAITIENĖ, 

žurnalistė ir visuomenininke.
SUZANA KAZOKYTĖ, 
buvusioji bendradarbė, 

dainininkė.

J. K. NAVALINSKIENĖ, 
nuolatinė Laisvės 

bendradarbė.
K. MUGIANIENĖ, 

ilgametė mūsų bendradarbė • 
ir veikėja.

/ , gėrimo ir baigėsi muštynė- 
/ mis. Antrame, — žmonės 
** draugiški, girto nei vieno. 

VMan nepažįstami M. Kačiu
tė, Jukeliai, Mingila, R. 
Kručas, J. Danielius, kalba 

, klausinėja, ar 
lietuvius, kurie nieko ben-Į moterys nelengviau liuobė skaitau kokį laikraštį, kny- 
dro nenorėjo turėti su sa- namų ruošą. Vakare, grįž- gas? Jukeliai^ duoda savo 
vais tautiečiais, pradėjau tant iš darbo, vąikai su- antrašą, kviečia kada užei- 
prisibijoti, jog galiu pa-įtikdavo vyrus pas duris su fį pasiimt kokią knygą pa-

“Ir Amerikoje Yra
Lietuviškų Laikraščių,

♦ »
Atvykus į Ameriką 1910, Vyrai sunkiai dirbo prie- 

m. pas “sua'merikonėjusius”įplaukoje ir n • • t • •t 1 ’ sandeliuose, su nianim,

pradėjau tant iš darbo, vaikai su-
o_.._ _____ i duoda savo
antrašą, kviečia kada užei-

miršti lietuviškai skaityti..skardine, kad parsineštų
P 1 r t 1 , WA 1 VI 1 VI IV O 1 I 1 z-x -v-k /-x-^Tiesa, šeimininkai 
turėjo lietu v. sapnininką, 
kuriame lytais ieškodavo 
“išvirožijimo” nakties pa
slapčių. Apart sapnininko, 
kas tik lietuviška ar rusiš
ka, viską neigė. Ot, fran-

* cūziškai tai kas kita; nors , .
nei vieno žodžio tos kalbos c^uana- Kad maistą nuryti, 
nemokėjo. reikalinga bent ką nugerti.

Rašiau tėvui laiške, kad įmeta į puodą- sauja švie- 
prisiųstų bent kokią moky- žios kavog ir dapila vandei 
klos knygą pasiskaityti lie- nį0. anį angliinis kūrena- 
tuviškai. , . mo pečiaus kava kąršta per

r

karienei alaus.
Alus!
Negalėjau aš jo gerti, — 

kartus, priklus, bet... va
karienei — rūkytas, ap
džiūvęs kumpis arba “len
kiškos” dešrelės su juoda

va_ sisk'aityti.
Lyte, po baliaus, tetai 

! pareiškiau, kad alučio, prie 
I kurio jau buvau vidutiniai 
pripratusi, daugiau neger
siu.

Per J. Danielių užsipre
numeravau Laisvę. Jukelis 
paskolino knygą “Kankin-

tojai ir Kankiniai už Moks- mi!.... 
lą.” Beskaitant knygą, va
kare, nuėjus gulti, “Tėve 
Mūsų” ir “Sveika Marija” 
ėmiau kalbėti jau gulinti.
Mintyse j ėmė kilti abejonės 
apie tūlus bibliškus padavi
mus, ypač pranašo, rodosi, 
Johano, įvykis, kada jį Die
vas pasiuntė perspėti Sodo
mos ir Gomoros gyventojus. 
Nors geram katalikui skai
toma mirtina nuodėme abe
joti apie stebuklo tikrovę, 
bet,. kaipgi bangžuvė, pri
plaukus prie kranto išsižio- 
įo;SiųWarytasis Dievo pra- 
našas/iįėjo iš žuvies vidu
riu 
nieko nebūtų įvykę su juo-

Lankant kunigų 
progimnaziją, tokios pamo
kos buvo įvykio tikrove, bet 
dabar tai kėlė abejonę. Kas
dieninis “Tėve Mūsų” taip 
pat pradėjo atrodyti ne vi 
sai tobulu; “kam reika
linga tie patys žodžiai Kar
toti kas dieną?” Nuo kūdi

kystės dienų įkalti visokie) Laimingi, katrie jaunose 
prietarai ėmė drumsti ma
no jauną vaidentuvę, kol 
protas prasiveržė į pasau
lio beribę....

Švenčiant Laisvės jubilie
jų, ne aš viena prisiminsiu 
laikraščio svarbą žmogaus 
gyvenime.

dienose pripranta prie laik
raščio ir geros knygos. Ar
tėjant gyvenimo saulėlei
džiui, kada draugai kiek 
jau praretės, tikriausias 
gyvenimo sankeleivis bus 
laikraštis ir knyga.

Katrina Petrikienė.

sveikutėlis, kaip kad

reikalinga bent ką nugerti. 
Kavą virdavo sekamai: ry-

tuviškai.
. Už apie pusantrų metų ištisą dieną. Kada puode 

persikėliau .gyventi pas ki-j’au perdaug prisirinkdavo 
. tą giminę, New YorkeJ pa-i kavos, šeimininkė išversda- 

vandenį. Kaip vėliau tekda- vo savaitę ar ilgiau virusią, 
vo prisiminti, tai buvo ten šaltu vandeniu perplauda- 
Maksimo Gorkio vaizduoja- vo puodą ir vėl iš naujo, kol 
mas “Gyvenimo Dugnas”.

♦ Vyrai dirbo sunkius laiva- 
kroviu darbus. Mano teta,| 
kaip ir kitos šeimininkės, 1 
toje apylinkėje, ?
mius. Gyveno trijuose tam-' 
siuose kambariuose, gi šei
mą sudarė: du įnamiai, šei-| 
mininkai, trys vaikai ir aš. I 
Tame pat name ir susiedi-1 
joje gyveno daugiau lietu
vių, bet nei vieno namus 
nelankė bent kokis lietuviš-

• kas laikraštis. Kantičkos ir 
Šaltinis radosi kožnoje stu- 
boje, bet kitokios knygos —

< niekur.

jau perdaug prisirinkdavo

Jeigu Jūs Norite Turėti:
Dviguboj Sumoj Apdraudą Per 20 Mėty
Pilnai Išmokėtą Apdraudą Po 20 Mėty
Tinkama Pašalpą Atsitikime Ligos ar Sužeidimo 

---Stokite j Lietuviy Darbininky Susivienijimą

’ Su dideliu džiaugsmu savo krūtinėje 
sveikinu dienraštį Laisvę šiaja gražia 
sukaktimi! ę '
Visada prisidedu su finansine para
ma prie palaikymo dienraščio Laisvės 
dar ilgiems metams.

S MA TE USA S SIMONA VI (N US. i

LEOKADIJA BEKEŠIENĖ, 
nuolatinė mūsų bendradarbė, 

veikėja.

atsi rasdavo puode skylė.
Jaunam žmogui tokios 

gvvenimo sąlygos atrodė 
. _ . J tikru pragaru. Beveik kož-

ną šeštadienį arba sekma
dienį pasikartodavo kaimy
nų peštynėš, barniai, o už 
kėlių dienų, prie alaus bač
kos, susitaikymas. Išauklė-i 
ta religingai, 
meldžiant. ’ 
prašiau, kkd 
keistų padėtį, 
Venti taip neįmanoma.

Tenemento žemumoj lie- 
! tuvis laikė Valgomų daiktų 
i krautuvėlę. Krautuvėlės sa
vininkas dirbo prie anglies 
liodavimo į laivus, gi jo 
žmona, su dviem mažais 
vaikučiais, darbavosi krau
tuvėlėje. Kartą užėjus į 
krautuvę ant stalo popierių 

■krūvoje, žiūriu kyšo tau
kuotas lakštas lietuviško 

!laikraščio. Kokia tai laimė! 
Skaitau atidžiai, rodos, sun
ku save įtikinti, kad ir Am- 

„ rikoje yra lietuviškų laik- 
Jraščių. Tai buvo pirmas 

savaitraščio Laisvės. pusla
pis. ’Namon parsinešus,, 
skaičiau bent po kelis kart 
kožną eilutę, norėjau, kad 
laikraštis,ateidinėtų kas sa
vaitė,' bet kaip tai padaryti, 
į Bostoną nenueisiu surno- 

j kėt už prenumeratą, o pi
nigus pasiųsti nežinojau 
kaip.

■/ v
Vienas tetos burdingie- 

rius kaip tai Sužinojo, kad 
įvyks lietuviškas balius. Nu
sivedė ir mane; į tąjį balių. 
Tai buv$ viėtos Socialistų 

> 52 kp. -(^drengtas ■ balius. 
Mano gyvenime antras lie- 

, tuviškas balius. .Skirtumas 
žymus: pirmame buvo daug

J, naktį, besi-1 
verkdama Dievoi 
bd kaip’ nors pa-!

>■

LDS dabar turi 20 metų išmokamos apdraudos planą. 
Pagal tą planą, narys ^ali turėti' išmokėtą apdraudą po 20 
metų, ir daugt geresnėmis sąlygomis, negu jis turėtų įsira- 
šęs ant tiesioginės 20 metų išmokamos apdraudos — 
20 Year Payment Life.

Jeigu,- pavyzdžiui, 26 metų amžiaus asmuo jsirašo bile 
kur ant taip vadinamos 20 metų išmokamos apdraudos 
(20 Year Payment Life) $1,000. sumoj, tai jis turi mokėti 
apie $30 į metus per 20 metų. Po 20 metų nebereikia mo
kėti, ir jis turi visam amžiui išmokėtą apdraudą $1,000 su
moj. Bile kada jam mirus, jo pašalpgavis gali gauti $1,000 
apdraudos.
- Bet vietoj to, tas asmuo gali įsirašyti į LDS ant papras
tos apdraudos $2,000 gumoj. Jis mokėtų už $2,000 apdrau
dos/tik $31.44 į metus, per 20 metų. Per vnsą tą 20 metų 
laiką jis būtų apsidraudęs $2,000 sumoj, ir jeigu pasitai
kytų nelaimė ir jis numirtų bile kada tų 20 metų laikotar
py, tai jo pašalpgavis gautų $2,000 pomirtinės. Jeigu jis 
norėtų, tai po .20 metų mokėjimo galėtų nebemokėti jokios 
mokestiės, J r jau turėtų išmokėtą apdraudą $1,000 sumoj 
per visą gyvenimą. ' Bilę kada jam mirus po 20 metų jo 
pašalpgavis gautų $1,000 apdraudos.

Kodėl LDS planas geresnis už "20 Year Payment Life” 
Apdraudą?

Todėl, kad pagal LDS planą galima turėti du kart dides
nėj sumoj apdraudą ($2,000 vietoj $1,000) per 20 metų, 
mokant beveik tokią pat mokestį, arba mažai ką daugiau 
senesniam amžiuj.

Tokiu biriu kiekvienas, susipažinęs su LDS planu, panfa^ 
tys, kad geriau apsimoka įsirašyti į LDS ant $2,000 ap
draudos, nerii kur nors kitur apsidrausti ant taip vadina
mos “20 Yeąr Payment Life” apdraudos $1,000 sumoje.

i '..v... VIApart apdraudos, dar galite įsirašyti ir į pašalpos 
skyrių ir atsitikime nelaimės-susirgimo galite gauti 
pašalpos nuo $6 iki $15 į savaitę.

Kurie dar neprigulite prie LDS, tuojau įsirašyki
te. Įrašykite savo vaikus, anukus, savo pažįstamus 
ir draugus. Į .

Dėl platesnių informacijų kreipkitės j LpS Trečios Apskrities 
kuopų sekretorius:

1 kuopa, A Gilman, 131-47 239 St., Laurelton, L. I.
8 kuopa, K. Žukauskienė, 673 Selfmaster Parkway, Union^N.J.
13 kuopa, M. Klimas, 88-01: 107 St., Richmond Hill, N.
14 kuopa, B. Schneider, 1938 Linden St., Brooklyn,
24 kuopa, Alice A. Lideikis, 5 Orchard St., Great I>(e< 

kuopa, A. Lukaitis, 591 Ave. A, Bayonne, N. J. 
kuopa, B. Makutėnienė, 470 Brookside Pl., Cranford, N. J. 
kuopa, J. Weiss, 55th St., Brooklyn, N. Y.
kuopa, G. Jamison, 134 Northfield Ave., Livingston, N. J. 
kuopa, C. Bready, 1902 Ave. L., Brooklyn, N. Y.-

kuopa, J. Gasparaitis, 385 Harvard Ave., Hillside, N. J. 
kuopa, O. Kačergis, 37 Bowers St., Jersey City, N .J. 
kuopa, Chas. Stephans, 344 Palisade Ave., Cliffside, N. J. 
kuopa, A. Valickas, 36 Parmalee Ave., Hawthorne, N. J. 

133 kuopa, O. Kačergis, 37 Bowers St., Jersey City, N. J. 
135, kuopa, O. Verteliene, 203 W. 16 St., Linden, N. J. 
159 kuopa, P. Wagnis, 427 Lorimer St.^ Brooklyn, N. Y. 
168 kuopa, F. Shimkus, 120 Linden Ave., Arlington, N. J. 
200 kuopa, Helen Zablackas, 70-42 Link Ct., Maspeth, N. Y.

Arba galite kreiptis j LDS Centrą, 419 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.
LDS 3-ČIOJI APSKRITIS,

MATEUŠAS SJIMONAVIČIUS 
Savininkas

Restauranto su Gėrimais
437 Seventh Ave., Brooklyn, N. Y.

Kampas 15th Street
Telefonas STerling 8-9156.

Sveikiname ir Linkime Gyvuoti!
/ ’ _____

. Širdingai sveikiname dienraštį Laisvę jo trisdešimties metų 
sukaktim ir linkime jam gyvuoti dar ilgus metus!

S

Mes pasižadame remti dienraštį Laisvę ir toliau taip, kaip 
rėmėme iki šiol, nes spauda yra reikalinga žmonijos ir tazitų 
progreszd.

/• Laimingos ateities dienraščiui Laisvei!

JUOZAS ŠAPOLAS ir JONAS VAIGINIS
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Telefonas:
HY. 7-9603

Savininkai

Thames Bar & Grill

147 Thames St., Brooklyn, N. Y.

Karšti pietūs kasdien, 
Puiki salė vestuvėms, bankietams 

ir kitokiem/ pokiliams.

>wN



“Laisvė” Kairei visko j Kuprinėj

Fašistai atmušti... Mūšis aprimo . . . Pažiūrėkim, ką rašo Amerikos lietuvių spauda?’

Pirmu kartu man pate
ko į rankas dienraštis “pai- 
^vė” 1937 metais ir nuo to 
laiko patapau nuolatiniu ; 
jos skaitytoju.

Atvykus Ispanijon, j 
tarptautinių brigadų bazę 
Cuartel Central, kareivinė
se suėjome su kitais lietuA 
viais, kurie anksčiau buvo 
atvažiavę. • Džiaugiamės, 
sveikinamės. Vėliau ateina
mus ieškodamas vienas! 
Jungtinių Valstijų, ■ silpnai, giais radiniai

ATSIMINIMAI IŠ ISPA
NIJOS CIVILIO KARO

Rašo R SAUSIS

Jautėmės laisvais, tik ne
laimė, nemokėjome, kitokios 
kalbos. Tokiose sąlygose, 
aišku, “Priekalas,” “Lais
vė” ir “Vilnis” buvo mums 
dvasiniu maistu, padėjo 
mums plačiau ir teisingai

browskio.” Iš Chillon pėsti 
einame į Cordobos provin
ciją.

Naktis. Vos kojas pavilk
dami, einame nežinodami 
kur. Vadovai sako, jau eįą 
netoli, bet tą “netoli” per 
visą naktį negalime pasiek
ti.

Pranui Balsiui Mirus
' (1949-V-17.)

1 Čia pavasaris žvilga sušvitęs, 
Šiepias gęlės pilnu gražumu, *

* Čia mirtis mūsų draugą nuskynė, — 
Taip krūtinėj manoj neramu...

' šlama medžiai, vėjelio paliesti, \
’ Paukščių dainą kartoja aidai, — 

Nuo mirties to nelauktojo žygio į— 
Skausta širdys ir liūsta veidai.*
Siaus šalna ir nuvys gražios gėlės,
O ir lapai nuo medžių nukris, 
Bet ir vėl mūsų žemė didžiuosįs— ' 
Ją pavasaris naujas lankys.
() mūs draugas negrįš į mūs būrį, 
Mūsų' akys jau - jo neregės, — 
Tik minties atminimuos jį rasim, 
Tik mūs pupos Šaipoką minės...

Stasys Jasilionis.

Atsiminimai iš Praeities
t

i

metais (iš Tower City, Pa.) 
ir sako: paimu anglišką laik
raštį, nieko jame nėra, pai
mu tautininkų laikraštį, irgi 
nieko nėra. Paimu kunigų 
laikraštį, irgi nieko gero ja
me nėra. Sako: vaikas, par
ėjęs iš kariuomenės, ką tai 
parsinešė susivyniojęs į L’ais- 

<vę. Perskaičiau Laisvę, joje 
visko yra. Sako-f užrašyk 
man Laisvę. Gerai, sąkau, 
Jonai, užrašysiu. . .

Jonas Vąlantinavičius jau 
yra miręs; jis mirė 1947 me-

tų gruodžio men. 25 d.
v Linkiu Laisvei sulaukti dau
gybės jubiliejų ’

Aš, kaipo mainierys ir sa
vamokslis, daug iš Laisvės 
prasilavinau ir apšvietos ga
vau. Raginu tuos, katrie dar 
neskaitot Laisvės, užsiprenu
meruoti jų.

Stanley Marcinkus.

šiandien vargiai surasite 
kraštą, turintį lietuviškai 
kalbančiųjų, kur nerastu
mėt dienraščio Laisves.

Sveikinu Dienraštį Laisvę Trisdešimties Metu 
Jubiliejum ir Linkiu jąm gyvuoti 

y ilgiausius metus! .

. JUOZAS BALTAITIS.

7

• Besidžiaugiant tais bran
ds ir besikal- 

lietuviškai kalbantis, labai! ban t, girdime trimito gar- 
draugiškas vyras, daktaras1 sus. J-tis sako, eikite, dra.u- 
K. J. ' ...

Susipažinus, paklausine-! 
jus apie Ameriką ir ten gy
venančius lietuvius, progre- 
syvę spaudą, K. J. sako, ei
name į skaityklą, ten rasi
me draugą J-tį iš Klaipėdos 
krašto, jis yra skaityklos 
vedėju, parūpins jums- lie
tuviškų laikraščių, iš jų ga-;
lesite plačiau sužinoti apie 
mus amerikiečius ir ten iš
einančią spaudą.

:inę su feįraugu 
pas i kas, pa-

įgai, tai jus šąukia.
— Drauge, pavėlink pa

siimti tuos laikraščius.
— Negaliu, nes jie pri

klauso skaityklai,) tik vakar 
gavome, dar ne visi per
skaitė,—atsako, — jei nori
te, aš turiu senesnių nume
rių, galiu jums atiduoti.

— /Mielu noru, mums 
koks skirtumas, iki šiol ne
mačiusiems Amerikoj lei
džiamų darbininkiškų laik
raščių. ‘ |
Atnešė nemažai kopijų,J-čiu, 

prašėme literatūros. Jis at- mes pasidalinome ir padė- 
leidžiamą koję, paspaudėme jo dėsi-nešė “Priekalą,” 1 

Tarybų Sąjungoj ir po ke
lias kopijąs “Laisvės” ir 
“Vilnies/ 
peržiūrėję laikraščius, su
pratome, 
žmonių laikraščiai ir gina h 
jų reikalus — žiūrinėjame/(į 
džiaugiamės. Tai buvo mū- ] 
sų trijukė — žemaitis, dzū- i 
kas ir aukštaitis su 180 litų 
per visus tris, pabėgę iš 
Lietuvos nuo Smetonos dik
tatūros, pervažiavome Eu
ropą iš šiaurės į pietus. Ke
lionė truko lygiai mėnesį 
laiko.

Čia suradome daugiau

“Laisvės
Ant greitųjų

jog tai darbo

Smetonos valdymo laikais 
tųkie laikraščiai, kaip “Lai
svė” ir “Vilnis,” buvo nele-

vo baudžiami mažiausia ke
turis metus sunkiųjų dar
bų kalėjimu. Tačiau Lietu
vos darbo žmonės, nežiūrint 
smetoninės žvalgybos tero
ro ir kalėjimų, skaitė slap
tai leidžiama Komunistų 
partijos organą “Tiesą” ir 
“Jaunimo Tiesą.” .

Daug pažįstamų gerų 
draugų buvo kankinami ka
lėjimuose už ^skaitymą tų 
ląiki^ščių, bet tas jų ne
baugino, darbo liaudis my
lėjo tuos laikraščius, nes 
juose buvo gvildenami jų 
reikalai, teisingai reagavo 
j kiekvieną klausimą pa- 

’ saulinėje politikoje. Juose

; . Rijoje pilietinis karas ir tt. 
/;/ * Gailu buvo prisiminti 

tais laikais gimtinę Lietu
vą ir ten esančius draugus 
už geležinių grotų, mes trys 
jautėmės laisvi, ištrūkę iš 
Smetonos fašizmo ir minti- 

. z jome, kad greit gausime gin
klą j rankas ir stosime atvi- 
ron kovon su fašizmu, nebe- 

£ • ręikės bijotis už penkis litus 
/ • parsidavusiu žvalgybininko, 

ir tokiu būdu, nors ir netie
sioginiai pagelbėsiine savo 

fe.' broliams Lietuvoje.

nę: ?
— Iki pasimatymo!

x Dar jis pranešė, kad ten, 
kur važiuojame, rasime ir 
(jaugiau • lietuvių. • Ir ištik
tųjų, nuvykę suradome dar 
Septynis lietuvius. Naujos 
pažintys, dalinamės įspū
džiais. Paaiškėjo, jog, buvo 
ir daugiau lietuvių, bet ne
seniai išvyko į frontą.

Po dviejų mėnesių kari
nių pratimų, gauname įsa
kymą pasiruošti kelionei į 
tolimą pietų Extramaduros 
frontą, Siera Mereno kal
nus. Per du pratimų mė
nesius turėjome pakanka
mai laiko perskaityti, išstu
dijuoti visą lietuvišką spau
dą, jos turinį. Vadovybe 
taipgi rūpinosi apšvieta, 
skyrė tris vakarus į savaitę 
kiekvienos tautos vienetui 
laikyti diskusijas savo kal
ba ir savosios tautos reika
lais,' 
vo užimti pamokoms ispanų 
kalbos, istorijos, kultūros, 
politikos ir tt.

Kadangi mos jau buvome 
viską perskaitę, nusprendė- 
me ir kitiems nuvežti, pasi
skaityti, tikėjome surasti 
daugiau savųjų tautiečių. 
Susidėję visą gautą kariš
ką mantą ir lietuviškus lai
kraščius į kuprinę,! už pu
sės valandos važiuojame 
traukiniu į vakarus! Vieno
je vagono kupė buvome šeši 
lietuviai, kiti1 radosi kitoj 
kuopoj.

Išlipome Almadenos sto
tyje ir puikiu asfaltuotu 
plentu pešti traukiame pro 
Ahnadeną į Chillon! kaimą. 
Praeidami matėme didžiu
les gyvojo -sidabro kasyklas.

ChilloQoje T^domė divizi
ją, paskirstytą į brigadas: 
italai turi savo “Garibaldi” 
brigadą, jugoslavai, rumu
nai, bulgarai, turkai, čekai 
ir graikai —♦ “Dimitrovo,” 
o' lenkai, latviai, vengrai, 
ukrainiečiai, baltarusiai ir 
mes, lietuviai, -į “į^om-

kiti trys vakarai bu-
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tuviai, nė vienas neatsiliko, 
nes nebuvome perdaug ap
sikrovę .menkniekiais, turė
jome tik antklodę, apsiaus? 
tą, maistą, vieną-kitą kny
gą ir po keletą kopijų “Lai
svės” ir “Vilnies”. Keliorfė 
tęsėsi , dvi paras.

Ryto metu išėjome iš 
miestelio Balalcazar Belines 
į laukus, buvome arti fron
to ir buvo pavojus būti kas 
minutę užpultais. Surado
me kitas brigadas: lenkų 
“Dombrowskio” ir. “Micke
vičiaus” batalionus, vengrų 
— “Rakoczi,” ukrainiečių 
ii; baltarusių — “PaFafo” 
Ir Taraso Ševčenkos kuo
pas. Latviai tapo paskirti į 
brigados antitankinę dalį.

Klausiame brigados vado, 
kur ih<£S lietuviai būsime 
priskirti? Ar yra ir dau
giau lietuvių?

— Q, lietuviai geri 
riai...

Vadas leidžia mums 
sirinkti, kur norime 
Pasirenkam mums .gerai ži- _____ _______
nonio poeto Adomo ^1, kad

Ture-

Kada Laisvė pradėjo išeidi
nėti du sykius per savaitę, tai 
aš su pirmu numeriu ją užsi
rašiau. Rinkau prenumera
torius, kalbinau ir raginau 
kitus užsirašyti Laisvę. Dir
bau minkštųjų anglių kasy
klose Century, W. Va.
jau gerą pasisekimą: gavau 
daug Laisvei skaitytojų.

Man renkant prenumeratas, 
tūlas korespondentas parašė 
korespondenciją iš j Century, 
W. Va. Tarp kita ko buvo 
jon įterptas žodis, jog aukš
tą laipsnį pasiekė prostituci
ja, kad moterys griebiasi ki
toniškų būdų...

Man vėlai vakare I einant 
Century miestelio gatvėmis, 
mane atakavo keli vyrukai fa
natikai už ne mano kores-

ka-

pa
eiti.

čiu skausmą, pabraukiu 
ranka, visa kruvina ...

Po dviejų mėnesių sėk
mingo gydymosi, vėl grįžtu 
atgal į frontą. Grįžda
mas sustojau Albacetė je, 
pasiėmiau lietuviškų lai
kraščių draugams, bet ma
žai jų beradaų. Gai
la buvo jų, bet likusieji 
džiaugėsi atnešta dovana.
Ispanijoje kovodami lietu

viai mylėjo dienraštį “Lai

pondenciją. Sako: tu rašai į 
Laisvę apie moteris, mes tau 
duosime į kailį. Aš mėgi
nau pasiteisint, kad ne aš ra
šiau minėtą korespondenciją, 
—kas kitas rašė. Jie sako: 
tir vaikščioji po stabas su pil
nomis kišenėmis Laisvės nu
merių, tu ir rašinėji į Laisvę. 
Dar jaunas ir sveikas buvau, 
tai nutariau pabėgti nuo jų. 
Teisybė, jie manęs nei nesi- 
vijo. Kitą dieną pasitikau 
minėtą korespondentą. Sa
kau : už tavo rašytą kores
pondenciją kad kiek būčiau 
gavęs mušti; reikia rašyti į 
Laisvę, pasiteisinti, kad toji 
buvo ne mano rašyta, kad 
svetimą korespondenciją nori 
primesti man. Jis mane su
draudė. Sako, nerašyk, jie 
pastraksės ir bus gerai. Gal 
būčiau ir rašęs, ale kad ko
respondencija buvo teisinga. 
—nei pridėti nei atimti ne-

Vėliau LaisVe turėjo bylų su 
kunigu Petkum. Rinkau au
kas, turėjau geras pasekmes. 
Aukų surinkau pusėtinai gb- 
ra krūvą. Kunigas Petkus 
pralošė bylą.

Man dabar gyyenant Penn- 
sylvanijoj, atėjo Jonas Valan- 
tinavičia pas mane 1947-tais

Juozo Bakaičio įstaiga -

BAR & GRIL1

518 Grand St, Brooklyn, N, Y,

Telefonas EVergreen 4-9007

4

Sveikinu Dienraštį -Laisvę jos 30-tics metų 
(’ sukakties jubiliejum.

i

Į

GEORGE KAZAKEVICH
ORCHESTRA

-Music For All Occasions

82 Powers St., Brooklyn 11, N. Y.
Telephone EVergreen 7-4788.

vičiaus batalioną. Keturi, 
silpnesnės sveikatos ir bu
vę kelis kartus frontuose ir 
sužeisti eina į šaulių kuo-

pasišauname būti kulka- 
svaicįininkais. Mūsų nuo
stabai, suiįkiųjų kulkasvai- 
džių kuop(\j( 
vieną lietui

Lietuviam^ 
ną kulkasvh 
din am e 
vardu. <t

Netrukus gkuhame įsa
kymą pasiruoši pereiti j 
priešo Užnugarį- ir kirsti 
priešui iš ten, iš kur visai 
nesitikėjo. Prieš išeinant į 
ataką, turėjome palikti vi
sus asmeninius daiktus, 
taipgi ir visą literdtūrą. 
Gailh buvo, slartis su tokiu 
bfangiu turtu—šimtus my
lių nešėme, skaitėme ... 
bet įsakymas buvo aiškus 
ir teisingas, nes jei priešas 
paimtų į belaisvę, ar pas 
užmuštą rastų dokumentus, 
laikraščius, pagal tą galė
tų nustatyti apie karinome-

randame dar

paskiria vie- 
į, kurį, pava- 

KaYolio ‘ Požėlos

“Laisvė” gynė Ispanijos 
liaudies reikalus,- varė kam
paniją už aukas kovotojų 
pagelbai. Ir mes, atvykę iš 
Lietuvos, daug sykių gavo
me pakietus ir pinigų, ypač 
kada buvome Prancūzijoje, 
Camp de G urs uždaryti už 
tai, kad kovojome už Ispa
nijos liaudies reikalus ir, 
žinoma, už visų tautų, dar
bo žmonių reikalus.

Prisimindamas praeities 
kovas, tik mažą dalelytę tų 
kovų, kurias asmeniškai 
teko ^pergyventi, norių pa
brėžti tą faktą, kad carbi- 
ninkiška, progresyvų spau
da tose kovose lošia'- didelę 
rolę. Tos rolės dalį sulošė 
ir dienraštis “Laisvė,” lin
kiu, tad, ’jai dar daug me-

žmonių reikalus. /

Didelė ir nuoširdi pądėka 
gerbiamam draugui daili
ninkui Robertui Fei fenui 
už gražią šiam straipsniui 
iliustraciją.

Ataką pradėjome dar 
saulei nepatekėjus, tęsėsi 
iki pietų, užemeni priešo 
pozicijas, paėmėm daug be
laisvių, bet kova buvo labai 
žiauri,, žuvo daug draugų, 
tarpe jų ir du lietuviai. Po 
to, priešas metė prieš mus 
maurų kavaleriją, pei’ėjo 
kontratakon, kulkos pro au
sis zvimbė kaip bitės. Ap
linkui dulksta sausoji že
mė. Priešas šaudo sprogs 
tančiomis kulkomis .f.. 
spaudžiu kulkasvaidžio.ran
keną ... 3

Pajuntu esąs visas šlapias, 
stebiuos iš kur tiek daug 
prakaito , imasi...- kairia 
šonas pradėjo tirpti, jau-j

t

e
linkėjimai nuo

JDHL
DANTŲ

Sveikinu dienraštį Laisvę,
išgyvavusį 30 metų

ir širdingai linkiu jam gyvuoti dar ilgus metus

ir teikti žmonijai apšvietę,

IGNAS SUTKUS.

Ignas Sutkus yra savininkas

REPUBLIC BAR & GRILL
492 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Telefonas EVergreen 4-8969

'I

IV *

Sveikina Dienraštį Laisvę jubiliejaus proga

ir linkiu jam gražiai gyvuoti.

PETRIKĄ
GYDYTOJAS

221 South 4th St.
Brooklyn, N AY.

TeL EVergreen 7-6868

Valandos:*
9—12 ryte; 1—8 vakare

v

Penktadieniais uždar y ta

Antanas Leinionas

TONY'S UP-TO-DATK
BARBER SHOP

306 Union Ave., Brooklyn, N. Y..
Gerui patyręs barberis.

*

/*
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JUOZAS MILIAUSKAS, 
ilgametis Laisvės bendra

darbis

’ D. P. LEKAVIČIUS, 
ilgametis, bendradarbis ir 

veikėjas.

Laisvės Dienraščio Pareigos
Per praeitus 30 metų savasties 'industrijoj ir nuo 

dienraštis' Laisvė; be per- bet kokios pareigos tos in- 
traukos kovojo ūž darbo dustrijos tvarkyme., Jo dar- 
žmoniu reikalus, už 
už socijalę tvarką, kuri už- sios 
tikrintų pasaulio žmonijai Bet 
šviesesnį rytojų.

Tose svarbiose pareigose 
nelengvas buvo darbas, — 
todėl, kad nękurie iš tų, už1 
kurių duonos kąsnį ir leng
vesnes gyvenimo : 
Laisvė kovojo, ne sykį drab- na daugiau nei pusė pašau-' 
stė ir tebedrabsto x . fe ___ _ _____ fefe_,
vais. Aš čia turiu rųintyje žmonių nuosavybe, rodė Laisve dienraščiu. Nu-
dar politiniai /nepribrendu-; 
šią mūsų dalį: darbininki
jos. Bet laisviečiai, supras
dami pavergtojo darbiniu-, 
ko padėtį ir jo gyvenimo są-1

ž tiesą, bo jė&ą atsidūrė šlykščiau- 
■iir; nv-icms * vertelgystės rinkoje.

Dienraščio Laisves i 
Jubiliejaus Proga

I , ' • -
tiškiems paliegėliams pro- Netrukus nupirkta ant 

Trisdešimt metų laiko-;Lorimer Streeto narnas ir 
tarpis, tai mūsų gyvenime!iš čia dar ir dabar išeidi- 
didelč krūva metų. Smagu 'nėja Laisvės dienraštis, 
pasveikinti Laisvės dienraš-' Tuo metu s|autė palmeri- 
tį jo 30 metų sukakties pro- nė reakcija. CjiĮ^yės priešai 
ga. Per ,visą tą laikotarpį dėjo pastahgasjjun’ovpkuo- 
jis taip neatlaidžiai vedė ko-jti — skųsti valdžiai. Dali 
va už darbo žmonių reika- nai tos pastangos jiems pa

dus — už pažangą. 'vyko. 1920 metų pradžioje
Laisves įsikūrimo dien-!^uy° aręštųotas Laisv.^gas- 

įraščiu laikais buvo aštrių 
(kovų metai su social-patri- 
jotais ir tautininkais — 
klerikalais. Kad atremti ir 
numaskuoti tuos darbo 
žmonių klaidintojus, kilo 
sumanymas leisti Laisvę 
dienraščiu. Laisvė perkrau
styta nuo Roebling St. ant 

į patogesnę vie- 
intensyviai

vėj tilpo korespondencija 
apie Brooklyne plačiai pa
sklidusį skandalą — Petkų, 
jo gaspadines ir parapijo
mis. Kai šis incidentas7(by
la) buvo praneštas Laisvės 
skaitytojams, tai kolonijų 
pažangūs - žmones smarkiai 
sujudo ginti Laisvę. Kun. 
Petkus teisme bylą pralai
mėjo. Laisvė medžiaginiai

NORWOOD, MASS

padorius J. Valatka. Nusi-
Linkėjimai 

nuo

ir skaitytojų skaičiumi dar 
labiau sutvirtėjo. Nuo tada 
Laisvės priešai pamatė, 
kacl nelengva pramušti pa
giežos kaktomis tvirtą dar
bininkišką sieną.

30 metų sukakties proga 
Laisvės gyvavimo dienraš
čiu, mes galime, tik pasi
džiaugti jos , teisinga kova 
už darbo žmonių reikalus.

Kazys Bevąrdis.

Širdingai sveikiname dienraštį Laisvę 
. šio jubiliejaus proga ir linkime jam gyvuoti 

ko ilgiausius metus.

Uiisviečiai, prisilaikydami: 
tiesios politines linkmės,1 
nenustojo kantrybės nei 
drąsos, eidami prie šio kil
naus tikslo — aukščiausio 
gerbūvio žmonių daugumai.

Spaudos uždavinys ne 
tik svarbus, bet ir sunkus; 
todėl, kad ji judina liaudį 
iš letargus miego ir aria 
dirvonus mūsų smageny- 
nuose. Ji pribrandina žmo-

darbininkas pradeda Grand St., j 
į pabusti. Jis pradeda reika-, tą ii’ pradėta 
Jauti balso ir privėlegijų rūpintis virš minėto suma- 
tvarkyme inustrijos ir so- nymo įkūnijimu. Social-pa- 
cijalio gyvenimo. prijotai ir klerikalai su tau-

Šiandiena, jau jis toli pa- įtininkais tyčiojosi, kad lai- 
salygas'žengė į ta linkmę, šiandie-Išviečių užmanymas buk tai 

* ' ■ ' ' ‘ ]esąs tik “blofas.” Bet 16 d.
ją pur- lio tautu turtai yra darbo ruP>ejo, 1919 metais, pasi- 

....... .'„.Moe.vjMe, rod§ Laisvė dienraščiu. Nu-
Bet kad imti atsakomybę j vi8i.ti(; *lnin:

tvarkyme industrinio ir so-fe, sake’ k:id Laisve 
cijalio gyvenimo, reikia pro-1 'Yd >w ln‘b. . . to lavinimo ir, mokslo. Ta-1 Tfe «?«al-pa-

, i i fe i-,.,.-, triotaj su savo traices ka- ciau tas mokslas turi ture- . . • «, • ; marotais nauju argumen-jti pamatą ne vien savanau-itu„ e įš M.įskvos ^ndvi.
■ dysteje. Jis tun būti pa-)čids_ K) iniai susipratę

! remtas idealais plačios vi-|lictuviaj . ir dį,žia. 
suomenes gerbūviu vosi, turėdami ju reikalus

Faktas yra faktu, kad • . • r, .r v v . a ;ginanti dienrašti, .kapitalistinėse salyse moks-p c______ .' . '
las remiasi, ‘savanaudystėšl -• v. . - !
pamatu. Komercijinė spau AtllllIlCiai AlltailO 
da, radio, net ir pačios mo-įwr > 
kyklos yra kontroliuojamos ndZ3K€VlCl<lUS 
stambiojo kapitalo; ir tas! N . / ,
aišku, kad jis bando pavers-į ?' 
ti mūsų visus informacijų 
šaltinius i tą linkinę, kuri '
daugiausia naudos , duos 
turčiams. į!

Šiandieną, jei kur rhnda-! 'WKiSMO
si laikraštis, radio stotis ar- 
ba kitas kuris informacijų | ■rak |
šaltinis, paremtas liaudies! 

jis yra paneigiamas! 
persekiojamas.

Visas progresyvis judėji- 
nias yra tiesioginiai sniau-* 
giamas, jo vadai į kalėj i* .WjPjR  JWi ■;

žmonių mus kišami.

veninio problemas. Tautas 
arba bile organ izaty vės 
grupės žmonių yra labai 
panašios į namą arba bile 
kitą kokį budinką (pasta
tą). Jei kiekvieną plytelė 
budinke yra sveika ir' tvir
ta, budinkas stovi šimtme
čius; jei aptrupėjus ir išti- 
žus, budinkas gali sugriūti 
dar jį bebudavojant.

Bile civilizuotu
organizacija yra tas pasta- Dienraščįai,' tokie, kaip 
tas, kuris pridengia liaudį Laisvė, Vilnis ir tam pana- 
nuo gyvenimo audrų. Jeiišūs, šiandieną kaip tik ir 
jos nariai inteligentiški, stovi pirmutinėse eilėse pro- 
pilni pasiryžimo prie kilnitagresyvio judėjimo. Jų užda- 
tikslų ir tvirtos valios, ory vjnys yra be galo svarbus ir 
ganizacija neš žmonija 
naudą ir gyvuos amžinai

17 d., 1940 in.)

be galo sunkus. Jų redakto
riai, vadai, net ir progresy
viu judėjimo pritarėjai, tu
ri visuomet , plūduriuoti 
persekiojimų bangose ir gy
venti kalėjimų šešėliuose.

Laimė, kad tie žmonės 
yra tiek kupini pasišventi:| 
mo ir ištvermės .dėl savo 
idealų, tad jie nenustojo 
spėkų ir narsos žengti pir
myn. Vienąs kitas (kaip 
Bentley, Budenzas ir kiti) 
persi verčia į išdavikus ir jie 
sau susisuka labai šiltus liz
dus po kapitalizmo sparnu. 
Bet tie išgamos užsitraukia

■, (Mire Spaliu
Tu, drauge, savo gyvenimo 

kelionę užbaigei
Ir erdvėje dūmais pranykal,
Bet tavo šviesūs darbai, 

kuriuos tu dirbai
Pasiliko amžinai!

'Aukoja Laisvei 
metų jubiliejaus 

šeima:
/*’. Kazokienė ir 

dukterys: Suza/nnaAr Aldona.-

dienraščio 30 
proga $30.

neturi

rališkai supuvę, ji grius: 
dar beorganizuojant ir'p 
vietą rfaudos, dar padarys 
žmonijai žalos.

Tikslas žmogaus gyveni-: 
mo ir pirmutinis gamtos 
įstatymas yra palaikyti sa
vo gyvastį tokiose aplinky
bėse, kuriose yra progai 
gauti daugiausia iš gyveni-] 
mo, neišnaudojant .kitų' 
žmonių. Tai yra užtikrini
mas darbo, užtikrinimas! 
gyvenimo aplinkybėms, ku
riose bus galima apšvieta,' anį savęs tokią liaudies pa- 
sveikatos palaikymas ir iš-j nieką, kact jų šilti lizdeliai 
auginimas šeimos kultūrin- teteikia jų^mizernam gyve- 
gai, ir— aukočiau visko — nimui 
užtikrinimas pilniausio pa- mą, 
sinaudojimo savo darbo vai-i )agarba ateinančiose gent
ainis. jkartėse, kurią jie būtų ūz-

Bet didžiulei industrijai įsitarnavę. Bet ir gerai! 
vystantis, t darbininkas buvo]Silpnas piktžoles gyvenimas

'Kiel j ų neini

i labanmažą atlygįni- 
palyginti su liaudies

gresyveje veikloj 
būti vietos.

Todėl ir mano
Inas dienraščiui Laisvei ir 
jos štabui šios, 30 metų su
kakties proga: ir toliau dir
bti, kaip jie dirbo per pra
eitą gentkartę darbo žnife 
nių gerovei. Nenustokite, 
draugai, drąsos ir ištvjer-

linkę ji

aplinkybių. Ateities gčnt- 
kartęs bus jums dėkingos!

.' Inžinierius Gabrėnas,
1949 rugpjūčio 29/ d.,

mantinė jo ir paleido. Po ke
letas dienų vėl valdžios 
agentai darė Laisvėje kra
tą ir areštavo jos redakto
rių V. Paukštį. Ir jį pa- 
kąmantinėję paleido. v Prie
šų pastangos vėl susmuko 
— neišdege. Laisves skaity
tojų ir šėrininkų skaičius 
smarkiai augo. Augo ir plė
tėsi kartu visas progresyvių 
lietuvių frontas.

1921 metais reorganiza
vosi ALDLD ir galutinai 
apsivalyta nuo social-patri- 
jotų. Progresyvis darbas 
vėl ėjo sklandžiai, tik neil
gam.

1923 metais Brooklyno 
kun. Petkus, norėdamas 
pasipinigauti ir kenkti dien
raščiui Laisvei, patraukė 
ją teisman, reikalaudamas 
$100,000 už jo neva “šlo
vės aptarsimą.” Mat, Lais-

NORWOOD, MASS.

SOUTH
NORWOOD 
MARKET,

WINE
I , i!■ ' and i

BEER
Meats and Groceries
1068 Washington St.

Norwood, Mass.
LOUIS KILKUS, Mgr.

Norwood 7-0485

For Snrjrt Style and Quality 
I

in Men’s and Boy’s Wear
Reep Your Eyes on

KENNEY’S-

1048 Washington St. 
So. Norwood, Mass.

IFZ/crc Shopping 
is a 'Pleasure.

THE SAMOVAR
Charles J. Wcisul, Mgr.

1112 Washington St 
So. Norwood, Mass.

Norwood 7-1117

Sanson’s Motor
Ine.

106 Broadway 
Norwood, Mass.

Dry Goods Store
Vyrams, Moterims 

ir Vaikams
B. SARAPAS

1150 Washington St.
Norwood, Mass.

Daugulis Lunch
FRANK RAMAS, Mgr.

1118 Washington St. 
Norwood, Mass.

Mrs. Rushing’s 
Dry Goods Store

1052 Washington St. 
Norwood, Mass.

, RITZCAFĘ

1100 Washington St. 
Norwood, Mass.

CAFE

VENICE

1088 Washington St.

Norwood, Mass.

Prager’s Package 
Store

e/<Mr3

1032 Washington St, 
Norwood, Mass.

atstumtas nuo bile kokios:išravėja. Silpniems ir pro-| Trenton, N. J. .. ...................... ..■.■■■„u........■■... J L_ z > *•< •' -n -• * •

x Real Estate ir Insurance Reikalais Pirmiausiai Kreipkitės Pas i

ORMAN
87-07 81 th Slice

MICHELSON
t, Woodhaven, N. Y. - Telefonas Virginia 9-0842

Mes taipgi sveikiname visus buvusius ir esam uo
sius Laisvės redaktorius, raštinės ir spaustuvės 
darbininkus, kurie įsteigė Dięnraštį Laisvę, išbū
davę jo jo prestyžą ir išlaikė per tą ilgą 30 metų 
periodą.

t

Mes taipgi didžiai gerbiame dienraščio Laisvės 
platintojus ir bendradarbius. Sveikiname jus, bro
liai ir seserys, linkime jums tęsti Laisvės platinimo 
ir bendradarbiavimo darbą iki jūs sveikata leis tą 
garbingą darbą dirbti.

Tegyvuoja Dienraštis Laisvė, kaipo Amerikos 
lietuvių mokyto jas. ir vadas!-

JOHN P. ir M ARI E-KOCH

Savininkai

WALK-OVER SHOE STORE
• »

5432 Vernor Highway, Detroit, Mich.

Sveikinu Dienraštį Laisvę jo 30 metų jubiliejum 
ir linkiu Laisvei ir visiems jos darbuotojams 

kuogeriausio pasisekimo.

i. ‘ I KRANK NARAS

OLD TIMERS INN
FRANK NARAS, savininkas

5726 W. Warren Ave., Detroit, Mich.

Beer — Wine — Liquors — Lunches

Telefonai:
Bus. TYler 4-9707 Ęes. Hogarth 4621

Sveikinu Dienraštį Laisvę šio jubiliejaus proga 
ir linkiu jam gyvuoti dar ilgus metuk

y ' KAZIMIERAS SENKUS.

Kazimieras Senkus turi patogią

Restauracijy su Likeriais]
140 Sunbury St., Minersville, Pa.

Atskiras kambarys kompanijom užeiti, niekini 
netrukdant pasikalbėti ir pasilinksminti.

T*

%

Tegyvuoja Dienraštis Laisvė, tasai gaususis 
apšvietus šaltinis! Tegyvuoja kovotojas

Į už dirbančiosios visuomenės laisves ir gerbūvį!

Dienraščio Laisvės 30-ties metų jubiliejus yra 
delis džiaugsimo sąjūdis visai pažangiajai ( 

Amerikas lietuviu visuomenei.
M I ■ ' ■ * J. EGERLS.

R.F.Jl No. L DERRY ROAD 
^Jhidson, New Hampshire

, p , ■ . / , i. .

•• ; ■ '.o - • Al, '1 8r\. A-1' ,

' v ■ ' '
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JURGIS ŠIMAITIS, 
ilgametis bendradarbis, 

vajininlčas, veikėjas.

STASYS PENKAUSKAS, 
ilgametis bendradarbis, 

vajininkas, veikėjas.

A. GILMANAS, 
bendradarbis, karikatūristas.

TAMAS LISAJUS, 
davęs paskolą Laisves dien

raščiu padarymui.

Spaustuve
(Tąsa nuo 14 pusi.) tekti. Buvo numatytos vi- 

paslapties žinovai, kurie į sos smulkmenos: elektros

rai prasigyvenę esam.
Baigdamas, noriu palinket 

Laisvei gyvuot dar ilgus me
tus. Katrie skaitė Laisvę per 
30 metų,, tie daug pasimoki
no ne tik politikoj, bet ir 
visuose gyvenimo klausimuo-

ONA i JANONIENĖ, 
poeto Juliaus Janonio motina, 

ilgamete dienraščio bendra
darbe, jau mirusi.

JUOZAS SAKALAS, 
buvęs Laisvės bendradarbis, 

jau miręs.

FREDAS ABEKAS, 
buvęs mūsų bendradarbis, 

veikėjas; jau miręs.

se. i
Taigi, gyvuok, mylima Lais- 

vute, ir lankyk mus kasdieną 
per daugelį dar metų!

r R—ka.

YVONNE’S, Inesunaikino Kyno naujutėlį, 
ramesnį gyvenimą pradė
jusį židinį. Budeliai šį drą
sų reVoliucionierių taip 
žvėriškai kankino, jog į vė
liau pats Kynas rašė iš ka- 
lėjimol kad gyvulys nebū
tų atlaikęs tokių kančių...

Vėliau jį deportavo į fa
šistinę Lietuvą. Kynas ne
pasidavė šiam likimui. Ry
žosi tęsti kovą./ Prancūzi- 

Ojjos uoste iš laivo pabėgo ir 
res- 

publikiečitgf, kurių armijo
je kovėsi vyresniuoju leite
nantu iki karo pabaigos. 
1940 metais grįžo’į išva
duotą Lietuvą. Kiek mbms 
žinoma, Albinas Kynas 
didvyriškai žuvo pirmosio
mis hitlerininkų užpuoli
mo dienomis.

klišių ir kt. gavimu ir pri
statymu į pogrindinę “Mū
sų žodžio” spaustuvę! Kiek
vienas judesys buvo lyčli- 

* * ....i-.,. . ... . . imas didžiausio atsargumo,
kartu vyko, valandėlei nu-j įvedimas, bildesio panaiki- jp draugai puikiai

_ . Nejaugi išdavystė?įnimas, įėjimai ir išėjimai, pramoLo taip akyliai, drau- 
• susekė, atve-|ir net atsarginė anga pavo- smingai, konspiratyviškai 

"L" ~~dirbti. Medžiagos bei spaus- 
Tuneho sumanymą ^Pak- (]jnįų pervežimui niekad 

nebuvo vartojami automo
biliai. Iš draugų niekas au- 
tomobi liaus neturėjo,
svetimą samdyti atrodė pa-1 nuvyko pas/Tspanijos 
vojinga. Tad visi transpor-s 
tai buvo atliekami etapais, 
keliaujant, dažniausia, nak
timis dešimtis kilometrų 
priemiesčių aplinkiniais ke
liais bei takais. Pirmoji iš
davystė, areštai, pamokė 
atskirti silpnavalius, ne
drausmingus draugus, žo
džiu, pamokė didžiausį dar
bą atlikti giliame pogrindy
je*

1933 metų lapkričio pra
džioje pasirodė “Mūsų žo
džio” pirmas numeris. Ir 
nuo tada jis reguliariai iš
eidinėjo per 5 ištisus me
tus. Nirto kaip laukiniai 

i ^ir 
Smetonos atsiųstieji fašis^ 
tai, negalėdami siūlo galo i p ... v.
pagauti. Bergždžios ir beje-j OVeiKlIlU DŠClirSStį 
giškos liko jų pastangos. Sveįkinu Laisvės dienraštį, 
Spaustuvę jie nesusekę ^ir išgyvavusį trisdešimt metų ir 
nieko apie ją nežino iki šių aplankantį mus kasdieną! 1

tirpo. . j
Nejaugi juos ’susekė, atve-| 
žė prie policijos, panosės ir'jaus metui, 
dabar įduos? Kas daryti?' 
Viską palikti ir bėgti? —> 
šitie ir kiti klausimai dai- me užmiestyje namas, -ne- 
gyte daigiojo tėvo ir sū-'turintis gretimų kaimynų, 
naus sąmonę. Šoferis lėtai įveik iš visų pusių apsuptas 
išsirangė iš savo kabinos ir | vaisinių medžių, krūmų, 
pradėjo žiūrinėti užpąkali- į Surasta buvo viena patiki
ni ratą. Šį momentą jis ma šeima, kurią į tą. namą 
buvo panašus į didžiausį nukeliant, buvo nugabenta 
niekšą, į biauriausį išdavi- ir spaustuvė, f
ką. .. Atrodė, kad už se- i volė buvo duoti visiškai na- 
kundės kitos 
policija...

> kus, buvo surastas tolima-

Sveikinu
Dienraštį Laisvę 

trisdešimties metų 
sukaktimi 

ir linkiu jam gyvuoti 
kuo ilgiausius metus 

ir nešti žmonėms 
į namus tiesos žodį!

Kostanias Galiūnas.

juos

Šeimos prie-

užpuls! tūralią šeimyninio gyveni- 
i jmo išvaizdą, nesukelti apy- 

nervinimosi i linkėję mažiausio Įtarimo 
įtempimas atslūgo: šofe-'ir tuo pačiu laiku vengti 
ris kažką tikrai pataisęs,i bet kokio artimumo su kai- 
įjungė motorą ir . paėmė mynais. Į tą namą negalė- 
namų link kiyptį. Sutemusio užeiti nei jo- žinoti jokie 
pribuvo į vietą. IŠkrovimdj pašaliniai, kad ir labai ge- 
nepastebėjo nei kaimyna-U ri, patikimi žmonės. Vyras, 
Pirmasis pavojingos kelionės \Į<aip^ įprastinai, rytą eida- 
etapas laimingai pavyko! yo į darbą ir grįždavo va- 

--------- .kare. Albinas Kynas iš na- 
Pi;abėgo dar pora savaičių mų “nekeldavo kojos.” Gv- 

iki galutinai spaudžiamoji į veno, 
mašina pasiekė savo vietą.;saulėtais sekmadieniais pa- 
Dar kgletą kiemų jį aplan-’sirodydavo kieme grynu 
kė — vis/etapais, vis pėdų yru pakvėpuoti. Spaustuvę 
mėtymo tikslu. Pagal iš-'žinojo dar du pilnai patiki- 
dirbtą planą spaustuvė tu-imi, kovose užsigrūdinę 
rėjo būti įrengta giliame'BKP Lietuvių frakcijos 
vieno priemiesčio kalne, komiteto draugai. Per juos 
specialiai iškastame tunely-1 ir per minėtą šeimą, spaus- 
ję. Įėjimas tunelin būtų tuvė palaikė iyšius su taip 
buvęs taip slaptas, taip ge- tada 
rai užmaskuotas ir taip pa-, i pasauliu.
prastas, jog! net įgudę slap-j O kiek reikalavo konspi- 
taviečių atradėjai būtų ti\ ratyviškumo, kiek vargo su 
rėję didelio vargo į jį pa- popieriaus, dažų, raidžių,

, kaip nelaisvejes^riklžvėrys policijos sekliai

Tokia vienos darbininkiš
kos spaustuvės istorija. To
kia vieno spaustuvininko 
istorija. Prisiminėme ją 
šioje garbingoje “Laisvės” 
trisdešimtmečio sukaktyje,! 
kad nors dalinai pagerbus 
ir jos spaustuvininkus.
Montevideo (Urugvajus), į 
1949 m. rugsėjo 9 d.

Sveikinu Laisves dienraštį,

HOUSE OF BEAUTY

MODERNLY EQUIPPED

Exclusive Ind Not Expensive11

vadinamuM “išorio

Juozo Ramanausko
Atminčiai

dienų!
Pridursime, jog “Mūsų 

žodžio” spaustuvė per kelis 
atvejus buvo paversta pa
grindine Brazilijos Kom
partijos spaustuve. Joje bu
vo spaudžiamas BKP CK 
organas “A Classe Opera- 
ria”; iš jos išėjo šimtai tūk
stančių atsišaukimų ir kitų 
revoliucinių spausdinių.'

Šio gražaus
, Laisvės patrioto 

sūnus
JOHN GALIŪNAS 

užlaiko

BAR & GRILL
BIZNĮ

Sunset Rd., Rt. 9 
Rhinebeck, N. Y.

PITTSBURGH, PA.

Complete Beauty Service
8 OPERATORS — 2 FLOORS j

? Machine & Machineless Permanents
j Individual Hair Styling & Tinting

Razor Hair Cutting-

Featuring All Latest Methods -
of COLD WAVING

Latest Showing of Correct Jewelry & Accessories

DEdham 3-1636 ' ' ’

* 563 High Street,j Dedham, Mass.

YVONNE ir ROBERT NI AURAI 
Navininkai

Da-

tęsia velionio

gyvena Juozo 
Ramanauskas, 
ir tęsia savo

Bridgewater Workers Co-operative Ass’n,
Inc.

Lietuviai išdirbėjai v 

OVER GLOBE ČEVERYKŲ

Visur krautuvėse reikalaukite Over Globe čeverykų 
arba rašykite tiesiai į dirbtuvę.

42 Spring^!., Bridgewater, Mass.

Mano širdingi linkėjimai 
Dienraščiui Laisvei. 

, s

D. P. Lekavičius
. A

1215 Beaver Ave.,
Pittsburgh 12, Pa.

Pamenu, kaip kad vakar 
dieną, kaip Laisvė pradėjo 
eiti dienraščiu. Kokio sma
gumo mes turėjom skaityt ži
nias kasdieną. Mes tuom sy
kiu buvom visi jauni, tik 
pradėję Amerikoj gyvenimą? 
Mes, — didžiuma iš mūsų,— 
turėjom užtektinai energijos 
darbuotis palaikymui laikraš
čio, nors neperdaugiausia 
tarp mūsų buvo tais laikais, 
kurie turėjo pilną klasinį su
pratimą. Vienok, rodos, bu
vo daug lengviau, nes jaunys
tė, pasiryžimas, energija vi
sur žydėjo, šiandieną dide
lė didžiuma iš mūsų, skaity
dami Laisvę per 30 metų, 
prasilavinom, rodos, kad bū
tų galima dar lengviau £p- 
švietos darbas varyt tolyn, 
bet, deja, mes, didelė didžiu
ma, jau peržęngiam gyveni
mo kalną ir einam žemyn, o 
pakalnėn eiti daug greičiau.

Sunku pasakyt, ar mes ga
lėsime palaikyti kitus 30 me
tų Laisvę, bet prie gerų norų 
mes galėtumėm dažniau pa
remti spaudą gausesnėm au
kom, nes visi dabar daugiau 
uždirbam, o' tūli ir gana ge-

Compliments of

Beaver Avenue
Food & Fish Market
1204, BEAVER AVENUE, 

/

Pittsburgh, Pa, N. S.

Telephone 649 ’ — FREE DELIVERY — Res. Tel. 2999W

DUGEY’S PACKAGE STORE K
AVINES, ALES AND BEERS

IN CASES AND BARRELS FOR ALL OCCASIONS
Prop. STANLEY P, GRIZE

6 Ąrthur Street, Brockton 39, Mass.
Mūsų niekad nepamirš

tantis brangus draugas Al
binas Kynas spaustuvės 
darbų pradėjo dirbti anksL 
čiau jos nematęs. O kaip jis 
greit prasilavino! Ir kaip 
puikiai šį darbą atlikdavo! 
Jis tada: buvo ir vyriausias 
redaktorius, ir raidžių rin
kėjas, ir spaudėjas. Dęl pa
tyrimo stokos jis nepapras- 

. ______ ____ Tik po

Džiaugsmingai sveikinu Dienraštį Laisvę ^dies metit sukaktim 
ir linkiu jam kuo puikiausia gyvuoti dar ilgus metus.

Kiekvienas, apšvietą branginantis žmogus, privalo remti dien
raštį Laisvę taip, kad užtikrinti jam ateitį ant tiek ilgai, 

iki Amerikoje bus girdimas lietuviškas žodis.

JUOZAS BEKAMPIS IR ŽMONA.

/ •

*•Bekampiai yra savininkai

DELIKATESŲ IR GĖRIMŲ
KRAUTUVES

502 Chapel Ave., Merchantville, N. J.

J Marijoną Ramanauskienę.
■ bar Marijona jau yra 76 metų 
amžiaus, bet ji

!Juozo darbus.
Minersville j e 

' brolis — Vincas 
j Jis ten veikia
^brolio idėjos darbus.

Amžinai atmins demokrati-
niai žmonės Juozo Ramanausko tai’sunkiai’dirbo. Tik po 

i dviejų tokio sunkaus darbo 
i metų, Kynas pajuto . fizinį 
nuovargį. Sulyso, išgelto, 
pradėjo < šlubuoti jo visa 
sveikata. Didelė dilema ta
da stojo prieš jį: poilsiui ir 
pasigydymui nebuvo nei są- 
lygų, 
buvo riSi lėšų, nei viešai ro
dytis jis nugalėjo; slėptuvė
je taip patLjis ilgiau nebe
galėjo gyventi. Pasirinko 
vienintelę, rizikingą, išeitį: 
viename tolimame užmies
tyje jis susirado darbą me
talurgijos dirbtuvėje ir 
pradėjo atsargų viešą gy
venimą. Tuo laiku jo židi
nyje gimė duktė.

Neilgas buvo šis laiko- 
i tarp i s. Žvalgyba susekė
mūsų Albiną. Vieną tam- 

30, 1949 šią naktį apsupo jo butą ir

Juozas Ramanauskas
Juozas Ramanaųfekas, veiklus 

ir nuoširdus veikėjas, mirė 
1944 metų gegužės 18 d. Juo
zas gimė71870 metais. Mirė su
laukęs 73 metų..

Juozas CRamanauskas buvo 
pats darbininkas ir uolus dar
bininkiškų reikalų gynėjas, ko-į 
votojas už demokratiją, nuola
tinis Laisvės bendradarbis iri

X I .

bendrai darbininkų spaudos, , 
ir jos platintojas. Ir mirdamas | 
jis prašė draugus, kad, vietoje 
pirkti jam gėlių vainikus, kad 
tuos pinigus aukotų darbiniu-1 
kiškai spaudai palaikyti.

Juozas Ramanauskas turėjo 
nuoširdžią draugę ir talkinin
kę savo gyvenime ir kovose,!

18 pusi.—Laisvė (Jubiliejinė Laida)— Penkt

!darbus!
Geriausi linkėjimai jo žmo-Į

I nai — Marijonai, broliui —' 
Vincui ir visiems draugams, 
veikiantiems tai pačiai, 'idėjai!

Marijona kienė

jmui. nebuvo nei 
ei galimybių ,— ne

LINKĖJIMAI

NUO

Stanley P. Grize

40 CLARENCE ST.,BROCKTON, MASS.




