
Šį Laisvės laida yra jubilie
jinė laida, 40 metų laikraščio 
sukakčiai atžymėti laida.

jubiliejine laida. 
iVIūsų bendradarbiai. 
Dėl pavėikslų. 
Fondas sukeltas. 
Kas daryti?

Rašo R. MIZARA

Pirmiausiai tenka pasakyti: 
daug raštų, skirtų jubilieji
nei laidai, nesutilpo ir už tai 
bendradarbių atsiprašome. .

Visi straipsniai, skirti šiai 
laidai, bet netilpę, bus išspau
sdinti sekamuose Laisvės nu
meriuose.

Jei ne technikinės kliūtys, 
būtume jubiliejinę laidą išlei
dę 18-kos puslapių, o ir tuo
met vargiai ar būtų sucipę 
visi jai skirti raštai.

—o---
Dėl paveikslų: vieni mūsų 

veikėjai sutiko, kad jų pa
veikslai būtų išspausdinti 
laikraštyj, kiti — nesutiko. 
\ Ttijj) būdu mes nusitarėme 
*ei vieno amerikiečio veikėjo 
bei bendradarbio paveikslo 
nespausdinti.

Be Antano Vaivusko rašto, 
kiti visi straipsniai yra para
šyti mūsų amerikiečių bendra
darbių, glaudžiai susijusių su 
mūsų laikraščiu, su jo gyvavi
mu1.

. Tūli mūsų bendradarbiai, 
kurių raštai šiame numery j
telpa, — ar tilps sekamuose 
numeriuose, — rašė Laisvei 
per virš 30 metų.

Argi tai nekelia mumyse 
pasididžiavimo jausmo ?'

—o—
Eilė mūsų bendradarbių, 

rašydami jubiliejinei laidai 
straipsnius, pradeda juos su 
savo asmeniškais išgyveni
mais, su tuo, kaip jie pirmą 
kartą JLaisvę pažino ir su ja 
neatskiriamai susidraugavo.

Panašiai turėtų ateityj ra
šyti i/ daugiau mūsų veikėjų 
ir bendradarbių, nes tai yra 
intriguojantis rašymo būdas.

Laisvės 40 metų sukakties 
atžymėjimas privalo būti tę
siamas iki sekamo Laisvės ak
cininkų suvažiavimo, kuris j- 
vyks 1952 metų sausio mėnesį.

Dėl to tie bendradarbiai, 
kurie dar nieko neparašė apie 
Laisvę, prašomi rašyti.

—o—
Mūsų kooperatyvo praėjusis 

suvažiavimas padarė į laisvie- 
čius atsišaukimą, kad sukel- 
tume $10,000 fondą laikraš- 

.čiui išlaikyti.
Su džiaugsmu pranešame, 

jog fondas jau beveik sukel
tas, — galutinos pasekmės 
bus paskelbtos sekamą savai- 
H.

Fondas sukeltas, tačiau 
darbas mūsų spaudai palaiky
ti nesibaigia, — jis niekad, ne- 
priy^lp baigtis.

r — o—
- ’. I^lfekvienas laisvietis, paž
velgęs‘atgal1, sutiks su- mumis, 
kad,-40 metų bėgyje, jų laik
raštis atliko milžinišką kultū
ros ir apšvietos* Srityje darbą. 
/ Pirmieji. laisviečiąi ąišku, 
niekad nęsitikėjo, , • kad. taip 
bus. u.

• ' ; —0— •
Gyvename baisios karinės 

isterijos gadynę, žiaurios re
akcijos laikotarpį. Areštai, 
persekiojimai 'kovotojų už tai
ką —- kasdieniškas reiškinys.

Įtūpusi, karo trokštanti val
dančioji klasė ryžtasi vienu 
mostu sunaikinti tuos, kurie 
galvoja kitaip, negu ji pati.

Tai verčia kiekvieną prog
resyvų žmogų laikytis cemen
tinėje vienybėje ir veikti, 
tvirtinant pirmiausiai savo 
spaudą, taipgi darbininkų or
ganizacijas.

\gtenkcijos banga bus nuslo
pinu? galingo liaudies balso, 
kuris anksčiau ar vėliau pasi- 
reikš.jį '

Tvirtai pasitikėdami liaudi
mi, josios valia, pasitikėdami 
savo ateitimi, įdirbkime, kaip 
nedirbome niekad pirmiau!
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RIDGWAY REIKALAUJA 
IŠTRAUKT KOMUNISTŲ 
SARGUS IŠ KAESONGO
Amerikonai tik po to grįžtų į 
derybas su siaur. korėjiečiais

Tokio, liep. 13.—Genero
las Matthew Ridgway, vy
riausias amerikonų koman- 
dierius, pareikalavo šitokių 
sąlygų, jei Šiaurės Korėjos 
liaudininkai ir jų bendra
darbiai kinai nori, kad ame
rikonai sugrįžtų į derybas 
dėl mūšių sustabdymo:

Šiauriniai korėjiečiai ir 
kinai privalo pašalint kari
nius savo sargus iš' ploto 
per 5 mylias į kiekvieną pu
sę nuo Kaesongo, kur ve
damos derybos.

Derybų srityje gali būti
ne daugiau kaip po 150 iš 
šiauriniu korėjiečių ir ame
rikonu (Jungt. Tautų) pu
sės. Tie žmonės turi būti 
neginkluoti. Viena ir an
tra pusė gali laisvai pasi
rinkti tinkamus sau asme
nis. tame skaičiuje ir laik
raštininkus.

Amerikonai ir šiauriniai 
korėjiečiai privalo susitar
ti. kokie asmenys bus įleL 
džiami į kambarį, kur bus 
derybos vedamos.

Kodėl pertrūko derybos
Šiaurinių korėjiečiu sar

gai ketvirtadieni sulaikė 20 
amerikonu ir “kitų Jungti
nių Tautu” korespondentų, 
kurie važiavo sykiu su A- 
merikos delegatais i Kae- 
sonera. Admirolas Charles 
T. Joy, amerikinių delegatų 
galva., užprotestavo prieš 
korespondentų sulai k y m ą 
ir pertraukė derybas.

Kodėl korespondentai 
sulaikyti

Šiaurinės Korėjos ir kinų 
elegatai šitaip aiškino per 
inijos radiją:
Jie ir amerikiniai delega

tai, pirm pradedant dery
bas, nutarė, jog korespon
dentai išs vienos ir antros 
pusės galės būti įleidžiami 
tiktai pagal bendrą susita
rimą. Bet amerikonai, ne
laukdami susitarimo, bandė 
“įšmugeliuoti” savo, kores
pondentus. Todėl šiauriniai 
korėjiečiai ir sulaikė juos.

Bet kol nebus susitarta
» i • ' r

Amerika padarė karinę 
sutartį su Australija 
ir Naująja Zelandija

Washington. — Jungti
nės Valstijos, Australija ir 
Naujoji Zelandija padarė 
bendro “apsigynimo” sutar
tį.- Šią sutartį jos pasira
šys netrukus po taikūs su
tarties pasirašymo su Japo
nija. >

Amerikos, Australijos ir 
Nauj. Zelandijos sutartis 
bus panaši į karinį Atlanto 
kraštų sąryšį prieš komu
nizmą. Sutartis bus plati
nama,-traukiant jon ‘ Filipi
nus ir Japoniją.

dėl korespondentų, tol šiau
riniai korėjiečiai neįleis jų 
į derybų ruožtą.

Manoma, derybos 
pasinau j ins

Washington. — Generolas 
Omar Bradley, visų karinių 
Amerikos štabų vadas, sa
kė, galima tikėtis, jog ko
respondentų klausimas bus 
išspręstas, ir pasinaujins 
derybos dėl pertaikos Korė
joje.

Teisėjas Hand 
įsakė paleisti 
15 komunistų

New York. — Jungtiniu 
Valstijų apeliacijų teismo 
teisėjas Learned Hand ket
virtadieni įsakė tuoįaus 
oaleisti iš kalėjimo Eliza
beth Gurley Flynn ir 14 ki
tę komunistu už tas pačias 
senąsias $176,000 belas, ku-? 
rias užstatė Civiliniu Tei
siu Kongreso bėlų fondas.

Bet vietinis Jungt. Valsti
jų prokuroras Irving Say- 
pol dar laikė juos kalėjime 
nėr nakti iš ketvirtadienio 
j penktadienį. Jisai užsi
spyrė vykdyti pirmesni fe- 
deralio apskrities teisėjo 
Sylvesterio Ryano patvar
kymą, kuris atšaukė Civi
linių Teisių Kongreso už
statytas belas. Ryanas lie
pė laikyti 15 komunistų ka
lėjime, iki jie gaus naujus, 
skirtingus užstatus.

Komunistų a d v o k a t ai 
penktadienį kreipėsi į fede
ral! teismą, kad priverstų 
paliuosuoti komunistus pa
gal apeliacinio teisėjo Kan
do įsakymą.
. Teisėjas Hand taipgi įsa
kė paleisti du Civilinių Tei- 

I šių Kongreso belu fondo 
globėjus, rašytoją D. Ham- 
mettą ir dr. Huntoną, už 
-užstatus po $10,000 vienam 
ir kitam.

Apskrities teisėjas Ryan 
priteisė jiem po 90 d. kalėti 
todėl, kad Hammett ir Hun
ton atsisakė išduoti vardus 
žmonių,. davusių paskolas 
bėlų fondui.

Šiaur. Korėja šaukia 
panaujini derybas

Šiaurinė Korėja per radi
ją atsišaukė į amerikonus, 
kad panaujintų derybas dėl 
paliaubų; sakė, pačiose de
rybose galima bus susitarti 
dėl amerikinių ir kitų ko
respondentų priėmimo, v

Indianapolis, Ind.— Spro
gimas rakietinių lėktuvų 
fabrike užmušė 7 žmones.

z Korėja. — Nebuvo jokių 
mūšių ant žemės; tik ame
rikiniai lėktuvai veikė.

Pietų Amerikos lietuvių 
sveikinimai Laisvei

NUO URUGUAJIEČIŲ

/ Montevideo, 1951 m. birželio 30 d.

“Laisves” Redakcijai.
! i ■ .

Brangieji draugai:

“Laisves” 40-jų metinių jubiliejus negalėjo praeiti nepa
sveikintas ir Urugvajaus lietuvių, nes “Laisvė”, — kaip ir 
“Vilnis”, — yra viso pasaulio lietuvių darbininkų laikraštis. 
Pietų Amerikoje, kur reakcionieriai nepersekioja demokrati
nės spaudos, ten “Laisvė” yra itin mėgiamai skaitomas ir Ver
tinamas dienraštis darbininkų skaitytojų eilėse.

Mes, urugvajiečiai, gauną “Laisvę” jau per 20 metų, šiąja 
jbroga nori,me pasakyti, jog “Laisvė” yra veteranė ne tik am
žiumi, bet ir savo orientacija, turinio idėjiškumu, kovingumu 
už darbo žmonių išsivadavimo reikalą, už naujojo pasaulio 
suklestėjimą.

“Laisvė” šiuo metu nuosekliai rodo' kelią į kovą ir į perga
lę. prieš naujo karo kurstytojus, prieš agresyvinę imperialistų 
politiką; “Laisve” vaidina patį svarbiausi vaidmenį lietuvių 
masėse kaip ištikimiausias spaudos organas už taikos reikalo 
laimėjimą. '

Urugvajaus lietuviai, gana nelengvomis aplinkybėmis ‘leis
dami “Darbą”, savo patirtimi puikiai žino, kokias didžiaš 
pastangas sutelkia draugai šiauramerikiečiai, kad “Laisvė” 
šiandien švęstų garbingąjį jubiliejų: 40-sias metines!

Už tai didi šlovė JAV pažangiesiems lietuviams, kurių ryž
tas ir nepaliaujama kova išlaikyti savo spaudą, savas organi
zacijas, susilaukia iš viso pasaulio lietuvių didžiausios pagar- 
bos, šilčiausio dėkingumo.

Iš draugų amerikiečių ryžto ir nuoseklumo pavyzdžių se
miamės sau jėgų ir mes, Urugvajaus laisvieji lietuviai. Tačiau 
mes, karščiausiai sveikindami “Laisvės” redakciją ir admi
nistraciją, leidėjų bendrovę ir vajininkus, rėmėjus ir visus jos 
skaitytojus šios garbingosios sukakties pro^a, taip pat jau
čiame prievolę pareikšti savo nuoširdžiausią, padėką siaur
am eri,k i e čiams už jų gausią paramą medžiaginiai, kultūriniai 
bei moraliai, kurios ypatingai susilaukėme po I-jo P. Amerikos 
Lietuvių Kongreso.

Tegyvuoja viso pasaulio lietuvių darbininkų populiarusis 
dienraštis “L a i s v ė” !

Tegyvuoja “Laisvės” pasiaukojusieji leidėjai ir bendradar
biai !

Tegyvuoja JAV pažangioji lietuvių visuomenė — “Lais
ves” skaitytoja ir palaikytoja!

Savo sveikinimą lydime parašais ir nors kukliomis aukomis, 
kad šis mūsų dvasinis prisidėjimas būtų bent šiokiu tokiu at
spindžiu, jog, pagal išgalę, trokštame “Laisvei” padėti ir me
džiaginiai. Parašai po sveikinimu ir aukos (pezais) :

Abračin^kas Leonas 2.00, Brazauskas Justas 6.00, Brelingas 
Antanas 2.00, Cilcius Alfonsas 1.00, Čeplikas Jonas 3.00, Di- 
grevičius Antanas 2.00, Diksiene Kašte l.OO, Diktoras M. l.OO, 
Donkus Juozas 5.00, Grigonis Juozas 2.20, Gromašauskas Jo
nas 5.00, Janulevičius Petras 1.00, J ak Stonyte Elze 1.00, Juo
dis Ignas 2.00, Kasparavičius Antanas 1.00, Kaušienč Kaze 
5.00, Kaušas Jonas 2.00, Kazlauskas Leonas 2.20, Kazlauskas 
Antanas 1.00, Kibirkštis Jonas 5.00, Lekavičius Juozas 5.00, 
Leviška Vincas 1.00, Lapinskas Petras 5.00, Leviškiene Pauli
na 1.00, Lelis Juozas 5.00, Matonis Antanas 5.00, Matulevičius 
Jonas 2.00, Ragauskas Albinas 2.00, Rasikiene Ona 10.00, 
Rasikas Stasys 5.00, Rievuckas Petras 5.00, Revuckas Antanas
I. 00, "Sausys Antanas 1.00^ Strumlskis Bronius 5.00, Subačius 
Jonas 5.00, Šabrinskas Bronius 20.00 (prenumerata), Ščebeda 
dis Ignas 2.00, Kasparavičius Antanas 1.00, Kaušiejnė Kaše 
da Juozas R. 2.00, Trinskis Jonas 5.00, Tunyla Maižiešius 
5.00, Vainilavičius P. 2.00, Vaitkus Antanas 2.00, Vaitkūnas
J. 1.00, Vaivuskas Antanas 5.00, Valionis Romualdas 5.00, 
Velyvis Antanas 10.00, Zalba Stasys 5.00, Zuzevičius Juozas 
5.00, Žukauskas Pranas 2.00.

Viso 51'parašas ir $182.40.

NUO BRAZIL1EČIŲ
S. Paulo, 1951 m. 17 d. birželio.

“LAISVĖS” 40-tosioms Sukaktuvėms
Draugai: —
Sąryšyje - Laisvės 40-ties metų gyvavimo sukaktuvėmis, 

mes, Brazilijos pažangiųjų lietuvių būrelis, nuoširdžiai sveiki
name Laisvę, jos redaktorius, bendradarbius ir visus kitus 
prie laikraščio prisidėjusius ar prisidedančius brolius, nenu
ilstamai dirbančius lietuvybės ir socialistinį pažangos darbą 
išeivijos tarpe.

Todėl mes, negalėdami kitokiu būdu jus paremti šioje taip 
svarbioje jūsų laikraščio sukaktyje, nors moraliai norime jus 
pasveikinti ir palinkėti kuogeriausio pasisekimo tolim'esniam 
darbe, kovojant prieš kas kartą vis labiau1 kylančią priespau
dą, prieš naujo karo provokatorius ir kitus žmonijos priešus.

Už laisva, ir laimingą gyvenimą! Už taiką ir liaudies ge
rovę! ,

Pasirašo: K. Sūnus, »J. Junevičius, A. Vaivutskas, Bukas, 
P. Pušinis, Erika Bukas, Carlos Levas, Rosa Bendzius, Anto
nina Be^dzius, Julius Karsokas, Feliksas Lekavičius, Marcele 
Grigaitis Lekavičius, Olga Marma, Mįarij^i Marma, Mirta Jun- 
nevičaite, Monika Junevičiene, Alfonso Uunevičius, V. Naun- 
čikas, M. Minkevičius, A. Poškiene, Kristina Poškiūte, Leonas 
Markevičius, Adelia Markevičius.

JUNGT. VALSTIJOS LEIS 
JAPONIJAI ATKURTI 
GINKLUOTAS JĖGAS

• I
“ ■■ I - - - - - .1 e

Bet ir po taikos, sutarties su 
ja laikys savo armiją Japonijoj

Washington. — Jungtinių 
Valstijų planas del taikos 
sutarties su Japonija duo
da japonam pilnutinę lais
vę atsteigti savo armiją, 
karinį laivyną ir oro jėgas.

- Tas planas leidžia Japo
nijai be jokių apribojimų 
plėtoti visas pramones, kaip 
civilinės, taip ir karines.

Toliau planas, sako:
Japonija taps visai sava

rankiška, pilnateise valsty
be.

Salų klausimas
Japonija atsisako nuo 

F o r m o z o s salos (kurią 
Jungtinės Valstijos pripa
žįsta Čiang Kai-šeko kinam 
tautininkam).

Japonija išsižada pietinės 
Sachalino pusės ir Kurilų 
salų, kurios pripažintos So
vietam pagal senąjį didžių
jų karinių talkininkų susi
tarimą.

Japonija atsisako nuo 625 
Karoliną. Marianą ir Mar
shall© salų, kurias dabar 
valdo Amerika kaino globė
ja pagal Jungtinių Tautų 
nutarimą.

Japonija kaktų išsižada 
Bonin ir Ryukvu salų; tarp 
iu ir didelės Okinava- salos. 
Visos šios salos yra ameri
konų užimtos .

Jungtinės Valstijos, An
glija ir kiti susitariantieji 
su Japonija kraštai sutinka 
ištraukti okupacinę savo 
kariuomenę iš Japonijos 
per 90 dienų po taikos su
tarties pasirašymo su ja.
Japonija bus karine 
Amerikos talkininkė

Bet po bendrosios sutar
ties pasirašymo' dėl taikos 
su Japonija, Jung. Valstijos

Riaušėse prieš negrus 
sužeista 12 asmenų
Cicero, III. — Baltųjų go- 

vėda per 3 dienas-naktis kė
lė riaušes todėl, kad vįena 
negrų šeima bandė susi- 
kraustyti į savo pasamdy
tus kambarius apartmen- 
tiniame name. Policija da
vė valią riaušininkams; tad 
buvo atsiųsta Illinojaus 
valstijos milicija.

4,000 riaušininkų mėgino 
sulaikyti milicininkus. Mi
licininkai naudojo durtuvus 
ir šautuvų buožes. Per muš
tynes tapo sužeista bent 12 
asmenų. /

Nors federalis teismas 
buvo įsakęs nekliudyti ne
grų šeimai užimti kamba
rius, bet riaušininkai įsi
veržė vidun, išdaužė, pro 
langus išmėtė ir sudegino 
negrų baldus. Tie chuliga
nai grūmojo sunaikint net 
patį apartmentinį namą.

ORAS.—Giedra, šilta, ne- 
taip šutnu.

galės padaryti atskirą su
tartį, kad Japonijoje bus ir 
toliau laikoma amerikinė 
kariuomenė, laivynas ir oro 
jėgos, esą, pagal “pakvieti
mą iš Japonijos pusės.” Ši 
antrinė, atskira sutartis su
jungs ginkluotas ameriko
nų ir japonų jėgas bendram 
“apsigynimui.”

Amerika, Anglija ir ki
ti “vakariniai” dalyviai ka
ro prieš Japoniją nereika
laus iš jos karinių atpildų 
nei pinigais nei medžiago
mis. Bet japonai galės da
linai atsiteisti darbu. Pa
vyzdžiui. Filipinai galės 
siųsti Japonijon žaliąsias 
medžiagas, kad japonai pa
gamintų iš ju dirbinius, ku
rie būtų Filipinams grąži
nami.

Japonija pasižada suteik
ti buvusiems priešams pa
lankiausias prekybos sąly
gas. Japonija leis preki
niams jų orlaiviams naudo- * 
ti Japonijos lėktuvų aikš
tes < ir duos įvairias kitas 
lengvatas.

Amerika stengsis įtrauk
ti Japoniją j jungtines 
Tautas.

Paliekama pačiai Japoni
jai spręsti, ar ji pasirašys 
taikos sutartį su Kinijos 
Liaudies Respublika ar su 
Čiang Kai-šeko tautininkų 
valdoma .Formozos sala, ar 
nepasirašys sutarties nei 
su viena nei kita.

Dulles planas
Tokį planą dėl taikos su

tarties su Japonija paga
mino republikonas John 
Foster Dulles, prezidento 
Trumano atstovas užsieni
nėje politikoje. Šis valdžios 
užgirtas planas buvo pa
skelbtas liepos 12 d.

Anglija reikalavo suvar
žyti Japonijos laivų staty
bą ir audimų pramonę, kad 
nekenktų tokiem anglų biz
niam. Bet Dulles paveikė 
Angliją atsisakyki nuo šių . 
reikalavimų.

Ketvirtadienį Dullės sakė, 
taikos sutartis tarp Japoni
jos ir buvusių jos priešų bus 
pasirąšyta San Francisco j 
rugsėjo mėnesio pradžioj. 
Sutartis įei§ galion, jeigu 
ją užgirs dauguma sekamų
jų šalių:

Jungtinės Valstijos, An
glija, Aūstralija, Burma, 
Kanada, Ceilonas, Francija, 
Indija, Indonezija, Holandi- 
ja, Naujoji Zelandija, Pa
kistanas ir Sovietų Sąjun
ga.

Sovietai nesutinka
Sovietų vyriausybė jau 

kartotinai priešinosi tokiam 
sutarties planui, kuris at- 
ginkluoja Japoniją ir daro 
ją kariniu Amerikos sąjun
gininku. *

Bet Jungtinės Valstijos ir 
jų bendrai darys savo su
tartį su Japonija, nepaisant 
Sovietų.
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Andai ir Šiandien
I.

Pirmasis Laisvės numeriš išėjo 1911 metų balandžio 5 
dieną South Bostone.

Pirmuoju savo pranešimu leidėjai šitaip pratarė:
“Štai lietuviškoji visuomenė susilaukė dar vieną laik

raštį—Laisvę. Gal ne vienas iš skaitytojų, pamatęs jos 
pasirodymą, ištars: Jau tiek daug išeina laikraščių, kam 
dar naujo reikia? Ir taip jau nekalima visų užsiprenu- 
meruot ir perskaityt.

hTiesa, skaitytojau. ’Vienok reikia atminti, kad kiek
vienas laikraštis turi skirtingą nuo kitų pakraipą, kito
kias ypatybes, todėl jis atranda pritarėjų, kurie nuošir
džiai .platina jį tarp skaitančių ir neskaitančių minių, 
o tuomi žengia pirmyn mūsų kultūriškas darbas...

“Stodami prie darbo, mes apsiginklavome energija ir 
tvirtu noru dirbti. Esame visi jauni vyrai, pažįstanti 
savo dąrbą ir su reikalingu turtu įkūnijimui mūsų už
manymo. Jei tik atsira^ atsakantis skaitlius skaitytojų, 
tai Laisvė neilgai trukus pradės išeidinėti du kartu į 
savaitę...”

Po pareiškimu pasirašo leidėjai-partneriai: J. Neviac
kas, J. P.' Valatka, A. Neviackas, P. Naudžius, J. Un
džius ir M. Mizara.

Smagu skaityti “esame visi jauni vyrai”!...
•Iš jų trys — Juozas Neviackas, Juozas Valatka ir My

kolas Mizara—mirė Amerikoje. P. Naudžius išvyko 
Lietuvon pirmiau, o Juozas Undžius—vėliau; veikiausiai 
ir juodu jau yra. mirę. Tikrai žinome, jog tebėra gyvas 
tik vienas A. Neviackas—Norwoode.

II.
' Tuomet Laisvė buvo keturių puslapių. Pirmajame— 
žinios: iš Amerikos, iš užsienio, iš Rusijos. Įdomu tai, 
kad tuometinis redaktorius A. Montvidas po antrašte 
“Rusijoj” dėjo žinias ir iš Lietuvos. f

Antrajame puslapy]: “Motinos su Rožyte” pasikalbė
jimas; “Mieste ar kaime, kur sveikiau”—F. M., Dr.'Ma
tulaičio; “Apie tikrąją meilę” Marės Vaitiekaitienės 
(rodosi, J. Neviacko); “Pats muša, pats rėkia” — A. 
Montvido.

Trečiajame puslapyj: “Žmogaus gyvenimas,” “Apie 
atskirimo ženklus,”. “Feljetonai,” “Dievas kebliam pa
dėjime”—visi rašyti A. Montvido.

Ketvirtajame: “Nemuškit vaikų,” “Saužudystė”—abu
du A. Montvido; na, ir trys žinelės iš Bostono, o kitkas— 
skelbimai.

Kaip matome, pirmasis Laisvės numeris buvo gan 
nuobodus ir neįvairus, matyt, leidėjai ir redaktorius ne
sirūpino iš anksto padaryti jį įdomesniu; veik visas laik
raštis užpildytas paties A. Montvido raštais, kurie ne/- 
buvo aktualūs, kurie nelietė gyvybinių darbo žmonių 
reikalų.

Įdomu ir tai, kad Dr. Pranas Matulaitis, miręs šiemet 
Clevelande, stojo laisviečiams talkon iš pat pirmųjų die
nų, kai Laisvė buvo pradėta leisti. Tai buvo smūgis Ke
leiviui.

1911 metų lapkričio 14 d. Laisvė pradėjo eiti du kartu 
per savaitę.

Bendrai, Laisvės turinys buvo menkas, kol Amerikon 
atvyko Leonas Prūseika, kuris tuoj, 1912 metais, buvo 
pristatytas laikraščiui redaguoti. Neužilgo po to prie 

’Laisvės prisidėjo Vincas ^Paukštys; juodu abudu įdėjo 
daug* energijos ir pastangų Laisvės turiniui gerinti.

Ir taip Laisvė tobulėjo! t
III.

Neseniai L. Prūseika teisingai rašė: “Neperdėjus ga
lima pasakyti, kad. Laisvę pagimdė Keleivio leidėjų go
dumas. Kada dirbę Keleivyje darbininkai (J. Neviac
kas, J. Valatka, J. Undžius) pareikalavo menko algos 
pakėlimo, Keleivio leidėjai atsakė kategoriškai — ne. 
Tuomet jie, pasitraukę iš Keleivio, ir įsteigė Laisvę.”

Tenka pridėti dar tai, kad tie trys asmenys buvo pa
skelbę Keleiviui streiką. Jie matė, jie žinojo, jog Kelei
vio leidėjai—Gegužis ir Michelsonas—daro gerą biznį, 
patys juo naudojasi, o darbininkų nepaiso.

Jie taipgi mate, jog Keleivis yra tik tiek socialistinis, 
kiek ta<i tarnauja jo leidėjų bizniui, pelnui.
. Jie, šalia visko, matė, jog yra vieta naujam laikraš
čiui,—pažangiam, darbininkiškam, socialistinės dvasios 
laiktašČiPi.

Na, ir jie organizavo Laisvę, kuri 1911 metų lapkričio 
nYėnesį buvo pradėta leisti du kartu per savaitę.

Leidėjai neklydo, nes Laisvė išgyvavo 40 metų!

IV.
Pirmuoju -lietuvišku darbininkiškos krypties laikraš

čiu Amerikoje buvo Jono Šliupo leistas Niūjm?ke>44etu- 
viškasis Balsas, įkurtas 1885 m. Vėliau ėjo žurnalai

l.j ' : .

SALOMĖJA NĖRIS, 
'Žymiausioji lietuviu tautos poete, buvusi Laisves bendra

darbe, mirė Kaune 1944 metais.

“Apšvieta” ir “Naujoji Gadynė” — taipgi šliupo re
daguoti.

Pats Jonas šliupas tuomet buvo ne toks, kokiuo jis mi
rė: tuomet jis buvo aiškiai nusistatęs už darbo žmones, 
už darbininkų’klasę.

Šliupas buvo ir Lietuvos patrijotas, bet jo patrijotiz- 
mas tuomet rėmėsi darbo žmonių interesais. Tik prisi
minkime Šliupo prieš virš 50 metų rašytus žodžius: 
“tverti lietuvišką tautišką kultūrą ant pepėdės darbin
gumo ir teisingo padalinimo darbo vaisių, taipgi ant 
apšvietimo. Darbininkiškoji Lietuva, ant papėdės 
moksliškos šviesos pabudavota, gali viena tiktai įstengti 
suteikt? laimę sąnariams lietuvių tautos... supelėjusieji 
gaivalai—ponai ir kunigai—gali rasti savo išganymą tik
tai išnykime.”

1905 metais įsikūrusi Kova tą patį dalyką formulavo 
tobuliau, nors esmė pasiliko ta pati. Laisvė šiandien taip
gi tęsia tas pačias tradicijas Lietuvos atžvilgiu: Lietuva 
tegali klestėti tik gyvendama be ponų, be išnaudotojų,— 
tik socialistinėje santvarkoje.

V. .
Pirmieji Laisvės leidėjai padare klaidą, pradėdami 

leisti laikraštį Bostone, o ne Niujorke arba Chicagoje.
Jie tą klaidą tuoj pamatė ir 1914 metų pradžioje 

Laisvę perkėlė į Br.ooklyną, didesnį lietuvių centrą.
Daugiau: jie pavertė Laisvę visuomeniniu laikraščiu, 

įkurdami kooperatyvą, kurio dalyviais galėjo būti visi 
padorūs darbo žmonės, įsigydami po dvi kooperatyvo ak
cijas (Šerus) už dešimt dolerių.

bfeužilgo į kooperatyvą įstojo šimtai žmonių, o ilgai
niui akcininkų skaičius pasiekė arti 2-jų tūkstančių.

Atsikėlusi į Brooklyhą; Laisvė tuoj pradėjo smarkiai 
platintis. "

1919 metų lapkričio mėnesį Laisvė pradėjo eiti dien
raščiu.

Keleivis netiesą rašo, sakydamas, būk Laisvė gavusi iš 
kadaise gyvavusios Lietuvių Socialistų Sąjungos $20,000 
ir tik tada pradėjo eiti dienraščiu. To niekad nebuvo. 
Laisvė pradėjo eiti dienraščiu paskolintais pinigais — 
skolintais iš pavienių asmenų.

VI.
/ . . z

Finansiškai Laisvė niekad neturėjo “raskažių.” Pir
mieji jos leidėjai per porą metų labai vargingai vertėsi, 
dažnai gaudami per savaitę už savo darbą po keletą 
dolerių, o kai kada negavo nei tų.

Kai Laisvė buvo inkorporuota Niujorko valstijoje, tai 
savo čarteryj aiškiai pasakė, jog šis kooperatyvas, jo na
riai, jokių dividendų už akcijas negaus; kiekvienas “at
liekantis” doleris bus sunaudotas apšvietos reikalams.

Taip buvo, taip ir tebėra. .
Kai ižde pinigų yra' daugiau, tuomet gerinamos 

spaustuvės mašinos, tobulinamas laikraštis, leidžiamas 
su daugiau puslapių, arba siekiamas! leisti knygos, bro
šiūros.

Mūsų personalo narių algos niekad nebuvo aukštes
nės už Vidutines fabrikų darbininkų algas, dažnai že
mesnės. Algas bendrovės direktorių taryba nustato, pa
sitarus su visais darbininkais, kad niekas negalėtų rū- 
goti. ' ' , '

Kiekvienas personalo narys gerai žino, kokioje padė
tyje stovi iždas, dėl to jis ištikimai dirba, nesijausdamas, 
kad jo darbu ka.s nors pelnus kraunasi.

Prieš 40 metų Keleivio spaustuvės darbininkai buvo 
išėję streikan dėl to, kad jie žinojo, jog samdytojai krau- 
naši didelius pelnus, bet atsisako pakelti jiems ir taip 
labai skrumnas algas.

Kad taip buvo, liudija ir tas faktas: kai vienas Kelei
vio leidėjų, Jurgis Gegužis, mirė, jis paliko arti 100,000v dyti gyveniman.
Ml.* i • t “X T I 1 1 . • . I • • • 1 •dolerių turto. Netenka abejoti, jog apie tiek pat ar 
daugiau uždirbo ir mirusiojo partnerys, S. Michelsonas.

Gegužio palikimas buvo sukėlęs skandalų net ir spau
doje tarp tų, ku-rie-prie jo kibo. Šiandien, .sakoma., Ge
gužio turtas jau visai “sutirpo”...

Laisvės leidėjai niekad jokių turtų nesukrovė. Atža
gariai: jie visuomet gyveno trūkumuose. Laisvės per
sonalo nariai, — redakcijos, administracijos ir spaustu
vės, — taipgi visuomet dirbo, kaip sakiau, už ne didesnes 
kaip vidutinio fabriko darbininko algas.

Tai gerai žino kooperatyvo akcininkai-leidėjai, tai ge
rai žino Laisvės skaitytojai.

Dėl to, kai Laisvei reikalinga ekstra medžiaginės pa
ramos, visuomenė stoja jai talkon ir aukoja.

VII.
Laikotarpis, kurį šiandien gyvename; yra svarbesnis 

negu buvo tas, kuriame Laisvė gimė.
' Dėl to šiandien ir laikraščio vaidmuo yra kur kas 

svarbesnis; pati Laisvė, kaip dienraštis, reikalingesne.
Sunkūs šiandien Laisvei laikai, sunkūs jie ir visiems 

kitiems neangliškiems laikraščiams Amerikoje.
Atvykę iš anapus vandenyno žmonės miršta, naujų 

(neskaitant riboto skaičiaus dipukų, kurie nėra visi jau
ni ir ne visi dargi suaugę) neatvyksta,, gi čiagimiai ma
žai tesidomi lietuviška spauda. Tiesa, mūsų seniai skai
tytojai, mūsų veikėjai šiandien ryžtingiau spaudą re
mia, negu remdavo seniau; jie labiau supranta jos reikš
mę; Laisvė šiandien yra lyg jų šeimos narys.

Suėmus viską, kaip Laisvė, taip ir Vilnis, gali eiti 
dienraščiais dar per metų eilę.

Andai viename laisviečių pasitarime buvo iškeltas toks 
obalsis: privalome išlaikyti Laisvę dienraščiu dar per 
dešimt metų!

Tai yra galima. r

VIII. ’
Sąlygos laikraščiui leisti labai sunkėja. Infliacija 

smaugia darbininkus, smulkius biznierius, smaugia ir 
smulkiąją spaudą. Viskas brangsta, gi mes negalime 
prenumeratos pakelti tiek, kad ji apmokėtų laikraščio 
išleidimo lėšas.

Siautėjant karinei,isterijai, kelia galvą visokios rū
šies reakcininkai ir ryžtasi pažangiąją spaudą pasmaug
ti, — šalinti iš kelio kiekvieną, kuris taria žodį už tai
kos pasaulyj išlaikymą.

Tūli biznieriai, nusigandę tos isterijos, ištraukė iš 
Laisvės net savo skelbimus.

Kryžiokų suorganizuoti nekultūringi asmenys bando 
kenkti Laisvės pramogoms pikietais.

Visokios liaudies išgamos Laisvę skundžia valdžiai.
Tačiau lietuvių visuomenė, kultūringoji visuomenė, 

matydama visa tai, dar duosniau mūsų laikraštį remia ir 
palaiko!

Pasitikime, kad ji ir palaikys!

IX.

Prieš 40 metą 
buvome pavėnį 
Gerbiamieji laisvieč&jf 
Prisiunciu Laisvės pre

numeratai atnaujint $7 ir 
$3 dėl pastiprinimo kultū
ros ir progreso, kuris 
mums taip brangus gyveni
me. Aš tai suprantu, ka
dangi pirm 40 metų mūsų 
protas buvo pavergtas, bu
vome bejėgiais. Mūsų pro
tą buvo pavergę dvasiški ‘ 
tėveliai su savo davatko
mis. Kad šiandieną mūsų 
protas laisvas, už tai tariu 
ačiū progresyvei spaudai. 
Šiandien jaučiuosi, kad gy
venu šiame pasaulyje liue
sas nuo visokių dievotų. 
Neprivalau lenktis ranką 
bučiuoti, kad nuvestų į dan
gų.

Mūsų liuosybei šiandieną 
matau naują pavojų. Pri
viso, prigabenta iš visur ir 
Amerikon tų, kurie siekia 
nuodyti žmonijai protą. 
Tuo tikslu landžioja po 
stubas. Su DP neseniai.‘prLj 
buvę juodvarniai, ieškoda^ 
mi sau naudos, landžioja 
po eilinių dipukų n^mus, 
įkalbinėja jų vaikams ir 
jaunuoliams, kad vengtų 
mūsų, senų amerikiečių, ne- 
susidėtų su mumis. Juos 
baugina. Jiems uždraudžia 
imti į rankas progresyvį 
laikraštį ar knygą skaityti.

Man teko dirbti šapoje Su 
vienu užnuodyto proto di
puku lietuviu. Kada jam 
prisieina smarkiau padirbė
ti visą dieną, tai pradeda 
skųstis, kad sunkiai reikia 
dirbti.

. —Vergijon patekom, —* 
sako jis.

i

Laisvė nėra partinis laikraštis,—jis yra lietuvių ame
rikiečių liaudies laikraštis.

Mūsų laikraštis,per visą savo gyvavimą rėmė darbi
ninkų streikus, darbininkų kovas, vestas dėl žmoniškes
nio gyvenimo ir šviesesnio rytojaus.

Laisvė kovojo ir tebekovoja prieš fašizmą^
Laisvė stoja už taikos išlaikymą pasaulyj. Mūsų po

zicija tuo reikalu aiški: spręsti tarptautinius ginčus 
ne ginklu, o derybomis, pasitarimais; penkios didžiosios 
valstybės — Amerika, Tarybų Sąjunga, Kinija, Anglija 
ir Francūzija—gali ir privalo susitarti.

Mes priešingi pašėlusiam ginklavimuisi, kuris žemina 
darbo žmonių gyvenimo lygį; ginklavimasis/gimdo in
fliaciją, kuri stumia darbo žmones didžiuliu skurdan.

Mes energiškai pasisakome už tarptautinį susitarimą 
dėl bent dalinio nusiginklavimo ir atomo bombos nu- 
įstaty minimo.

z X. •
Mūsų kraštą užgulė reakcijos siaubas, kilęs iš karinės 

isterijos.
Valdančioji klasė siekiasi Jungtines Valstijas sufašis- 

tinti.
Šių metų birželio mėnesio 4 dieną mūsų krašto aukš

čiausiojo teismo daugumos padarytas sprendimas vie
nuolikos komunistų vadovų bylos reikale plačiai atidarė 
reakcijai vartus. Smitho aktas, kurį teismo dauguma 
pripažino legaliu, yra toks platus, taip visą apimąs, jog 
pagal jį kiekvienas, priešingas esamosios valdžios poli
tikai, asmuo gali būti įkištas ilgiems'metams kalėjimam

Šiandien siunčiami kalėjiman komunistai, rytoj gali 
to paties susilaukti nekomunistai, stoją už taiką žmonės.

Nūnai žmonės kišami į kalėjimus ne už kokį nors blo
go priešvaldiško darbo atlikimą, o už galvojimą—galvo
jimą marksistiškai. Atsiminkime: net caristinėje Ru
sijoje nieko panašaus nebuvo!

Padėtis labai rimta, bet ji nėra beviltiška. Mes pa
sitikime žmonėmis, liaudimi. Mes sakome: žmonių bal-1 
sas gali sulaikyti reakciją ir priversti patį aukščiausiąjį 
teismą atkeisti savo sprendimą Smitho akto atžvilgiu.

Sakėsi esąs didelis moks
linčius, Kauno Universitete 
mokslą ėjęs. Sakau 'jam: 
“Žinai tiek, kaip kunigėlis, 
o čia turėsite šerti ‘tyunč- 
presą’.”

Paklausiau, ar jau įsira
šė unijom Jis man atidrožė, 
kad jis nemato svarbos pri
sirašyti. Jis tiek pat gau
nąs mokesties, kaip ir mes.

—Labai gerą tu/i giliuką 
Amerikoje, — pūsteb ėjau 
jam.

i

Žinoma, ne visi taip tam
sūs, yra protingų dipukų, 
kurie pradeda atsisukti nuo 
tamsintojų. Laikui bėgant 
jie visi susipras. Taigi,—

Tegyvuoja pasaulyje ir 
tarp mūsų apšvieta ir pro
gresas.

Senas Amerikietis

Brangį laisve, 
garbe Tau!... /

Per ilgus sunkius ketu- 
riaš dešimtis metų pranaša
vai tiesą ir šviesą paverg
tiems, skriaudžiamiems 
žmonėms. Būk užtarėja 
dūsaujančių alkanų vergų., 
Kovok be paliovos, kol vi
so pasaulio darbininkiška 
liaudis taps išlaisvinta.

Cicilija ir Steponas 
Joniškięčiai.

XI.
Laike 40 pastarųjų metų daug kas pasaulyj pasikeitė. 

■ Dabartis ir ateitis taipgi kupina svarbių įvykių. Tik 
šiandien viškaš keičiasi daug greitesniais tempais negu 
keitėsi prieš 40 metų.

Kaip smagu ir miela gyventi ir būti dalyviais to judė
jimo, kuris neša taiką, gerbūvį ir laisvę milijonams dar
bo žmonių ir visam pasauliui!

40 metų bėgyj daug mirė gerų laisviečių—mūsų laik-
raščio bendradarbių, platintojų, skaitytojų. Amžina 
jiems atmintis!

Pradėtuosius jų darbus mes privalome ryžtingai vyk-

Nieks neprivalo sakyti, jog jis senas, kol gali vaikš
čioti ir galvoti. Kiekvienas ir kiekviena privalome dau
giau'# geriau dirbti savo spaudai išlaikyt. •

Washington.—Maisto kai
nos Jungtinėse Valstijose 
per dvi pirmąsias birželio 
savaites šiemet būvo 18 
procentų aukštesnės, negu, 
pirm Korėjos karo' pra
džios, kaip suranda valdi
nis Darbo Biuras.

Sfcvannah, Ga. — Du ka
riniai lakūnų policininkai 
išprievartavo dvi negnfcs ka
lines, kaip pripažįsta ^lėk
tuvų stovyklos oficieriai. 
Žada nubaust nenaudėlius.

2 pusi.—Laisve (Liberty)-šeštadien., Liepos-July 14, W51



SAIJETIS -

Politinės 40 metų istorijos bruožai
Lapsvė gimė 1911 metais. 

Jungtinių Valstybiii prezi- 
deAtti buvo konservatyvu
sis'William Howard Taft. 
Pati praeito šimtmečio pa
baiga ir šio šimtmečio pra
džia buvo šiai šaliai pir
miau istorijoje neregėto 
ekonominio augimo ir plė
tojimosi laikotarpis. Kaip 
tik šiuo nepaprastu “ramy
bes” laikotarpiu daugiau
sia milijonų europiečių at
plaukę Amerikon laimės 

’ ieškoti ir sudarė milžiniš
kus darbo jėgų šaltinius vi
soms pramonėms. Be jokio 
perdėjimo galima šį laiko
tarpį pavadinti Amerikos 
kapitalistinės ekonomikos 
klestėjimo laikotarpiu.

Policiniai irgi buvo ramy- 
- bes laikotarpis. Kas liečia 

amerikiečius,, tai vargiai 
kas iš jų galėjo įsivaizduo
ti, jog taip jau labai arti 
pirmoji didžioji pasaulinė 
katastrofa. Ar daug kas 
galę jo tikėti 1911 metais, 

#wad-^914, tik už trejeto me- 
l”*tų, užsiliepsnos pasaulinis 

karas, į kurį bus įtraukta

Wilsonas prieš Taftą
1912 metais rudenį įvyko 

prezidentiniai rin k i m a i. 
Tarpe didžiųjų kapitalisti
niu partijų nebuvo jokio 
didelio principinio klausi
mo. Taftas buvo republi- 
konų nominuotas antram 
terminui, bet rinkimus pra
kišo. Pirmoje vietoje, jis 
prakišo todėl, kad republi- 
konai susiskaldę. Theodore 

• Rooseveltas, kuris sistema- 
’ tiškai ir sąmoningai paruo

šė Taftą prezidentystei ir 
taiį) karštai jį piršo Ameri
kos įmonėms 1908 metų 
rinkiniuose, 1912 metais bu
vo su juo susipykęs ir iš
ėjo j^ieš jo kandidatūrą. Iš 
savo pusės, pajutę Ameri
kos žmonių palinkimą lin
kui progresyvizmo ir atša
limą linkui Tafto konser
vatizmo, demokratai savo 
kandidatu pastatė buvusį 
universiteto profesorių ir 
prezidentą,- išsigarsinusį li
beralą, autorių keleto sto
rų knygų, # pirmos klasės 
gražių, liberališkai skam
bančių frazių kalvi, New 
Jersey valstijos gubernato
rių Woodrow Wilsoną. Jo 
kandidatūrą karštai rėmė 
W. J. Bryan, demokratų 
partijos liberališkojo spar
no vadas, kuris labai bijojo, 
kad ta garbė neatitektų 
New Yorko demokratų suk
tosios Tammany Hall kli- 

-fkos kandidatui Champ
Clark - -

Kjril tarese Pirmojo karo
Bet taip pat 1912 metais, 

kai mūsų Laisvė tebebuvo 
tik vienų metų amžiaus, A- 
nlerikoje ekonominė gerovė 
jap buvo pradėjusi smar
kiai niauktis. Sekamais 
metais jau daug įmonių už- 

..'sidarinėjo ir su darbo sura
dimu jau milijonas kitas A- 
mėrikos darbininku turėjo 
daug bėdos, šiandien visk

■ žino, kad Amerikos ekono
miką 1914 metais išgelbėjo 
karu užsiliepsnojus Euro
pa.' O smarkusis liberalas, 
didelių knygų autorius, 
Prezidentas Wilsonas, siste- 
matiškai tuojau pradėjo 
ruošti šio krašto įtraukimą 
j karą. Jis paskelbė, kad 
niekas, o niekas negali

barant jūrų. Amerika ga
bens Karo pabūklus toms 
iaHmA kurios jų reikalaus 
arba pajėgs jų užsisakyti.

[Bet tai buvo aišku, kad ši 
šalis atvirai ir aiškiai pa
sisako už Anglijos imperia
listų pusę prieš Vokietijos 
imperializmą. Nespėjus ka
rui užsiliepsnoti, Anglijos 
galingas laivynas kiniška 
siena apjuosė Vokietiją ir 
jau joks ginklas iš Ameri
kos ar iš kurio kito krašto 
už jūrų negalėjo prasimuš
ti Vokietijon. Kai vokie
čių submarinai pradėjo 
skandinti Amerikos ir kitų 
kraštų laivus, gabenančius 
karinę pagalbą anglams, 
šios šalies įsitraukimas į 
karą pasidarė neišvengia
mas. .Amerikos vyriausybę 
iš tikrųjų buvo pastatyta 
prieš didžiulę dilemą: atsi
sakysi prekybos su An
glija ir jos talkininkėmis, 
napiie ištiks pirmiau negir
dėtu mastu ekonominė kri
zė. ‘ 1914 metų karas pasi
darė Amerikos ekonominiu 
išganymu.

Visų “juokingiausias” A- 
merikos politiniame gyve
nime laikotarpis buvo 1I9T6 
metai. Tai buvo preziden
tinių rinkimų metai. Repu- 
blikonai savo kandidatu pa
statė barzdotą C baries 
Evans Hughes, iki gyvojo' 
kaulei konservatyvišką po
litikierių. .Demokratai be 
jokiu ginčų ir ceremonijų 
nominavo tą patį Woodrow 
Wilsoną antram terminui. 
Nors kiekvienas Wilsono 
prezidentavimo - žygis per 
visus porą metų,nuo Euro
poje karo prasidėjimo, sky
nė kelią šio krašto įtrau
kimui į kara, bet demokra
tai ir pats Wilsonas rinki
mų kampaniją vedė tik vie
nu galingu, patraukliu šū
kiu: “He (Wilson) kept us 
out of war J” Tai yra
(Wilsonas) išgelbėjo, mus • V T- -XT v • _ • _ 1 'Nežinia, ar bu- 

istorijoje tokia
iš karo!” 
vo visoje 
kita politinė apgavystė, ko
kia buvo atlikta ant Ame
rikos žmonių 1916 metų 
rinkimuose. Mes čia nekal
bame apie tai, ar būtinai 
reikėjo Ameriką įtraukti p 
karą, ar tikrai galima buvo 
išvengti karo, ar gerai pa
darė Wilsonas, šią šalį 
įtraukdamas Anglijos pu
sėn į karą- ar ne, bet tik no
rime 'pabrėžti, kaip gerai, 
gudriai suplanuota propa
ganda gali suvedžioti, ap
gauti, protą apsukti tiesiog 
visam kraštui. Visi žino, 
jog tik vienas tas šūkiš ir' 
davė prezidentui Wilsonui 
pergalę tuose rinkimuose. 
Toks didelis buvo Amerikos 
žmonių troškimas išvengti 
karo, būti nuošaliai tos bai
sios europinės skerdynės, 
jog jie tikėjo, kad tik Wil
sonas ir demokratų admi
nistracija išgelbės jų žemę 
nuo karo katastrofos.

Galvatrūkčiais į karą
Bet koks apsigavimas, 

koks apsivylimas! 1917 m. 
vasario 2 d. prez. Wilsonas 
nutraukia diplomat i n i u s 
ryšius sū Vokietija. Kovo 
pradžioje Wilsonas buvo 
įvesdintas Jungtinių Vals
tybių prezidentu antram 
terminui. Kovo 12 d. išlei
džiamas įsakymas - apgin
kluoti Amerikos tąvorinius 
laivus. Balandžio 6 d. Wil
sonas pareikalauja, kad 
Kongresas formaliai ir ofi
cialiai paskelbtų karą Vo
kietijai. Taip ir buvo pa
daryta.

Su tuo užsidarė vienas 
Amerikos istorijos lapas ir 
prasidėjo kitas, naujas. Pa
sibaigė taip vadinama A- 
merikos “izoliacija” ir pra

(Liberty)* šeštadien., Liepos-July 14, 1951

sidėjo siekimas pasaulinės 
hegemonijos (vadovybės). 
Nuo dabar joks rimtesnis 
tarptautiniuose santykiuo
se įvykis nebebus padary
tas be Amerikos įsimaišy
mo. Kiek ir khįjbus gali
ma, nuo dabar Amerika 
stengsis tarti ir pirmutinį 
ir paskutinį žodį tarptauti
nėje diplomatijoje.

Kaip ėjo ir pasibaigė Pir
mas pasaulinis karas, kiek
vienam žinoma. Žinoma ir 
tas, kad karas pasibaigė 
Amerikos - Anglijos laimė
jimų, ypač Amerikos laimė
jimu. Tiesa, šimtas kitas 
tūkstančių Amerikos jau
nų vynj paklojo savo gyvy
bę bei ’ sveikatą Europos 
laukuose, bet tai buvo men
kutė, kapitalistinės diplo
matijos kalboje, kaina už 
tai, ką tas karas Amerikai 
davė. Niekados pirmiau ši 
šalis nebuvo mačiusi tokio 
didelio pakilimo ir pralobi- 
mo. Kaip kokia' magiška 
lazdele buvo iššluota iš ša
lies visoks nedarbas, nie
kam nė galvoje nebeliko nė 
mažiausios minties apie 
ekonominius negalavimus.

kaip ant mielių. O nė vie
na kanuolė neiššovė ant 
Amerikos žemės, nė viena 
bopiba nenukrito ant Ame
rikos miestu.
r >

“Nesusipratimas”
su istorija

atrųdė, kad džiaugs
iu laimei nebebus galo 

Bet ne visai
mui 
po šio karo, 
taip istorija pabylojo, kai]) 
buvo Wilsono ir Amerikos 
kapitalo sapnuota. Karas 
nepasibaigė visai ta j n, kaip 
buvo suplanuota.. Dar ka
rui nepasibaigus, trūko tal
kininkų N retežyje viena, 
silpniausia, grandis: įvyko 
1917 metų revoliucija, tos 
garsiosios “dešimt dienų,” 
kurios supurtė visa pasauli. 
To tai nenumatė ir nesiti
kėjo’nei Wijsona-s, nei kiti 
senojo pasaulio diplomatai.

Juo giliau pasaulis bren
da į metų okeana, tuo vis 
ryškesnės ir svarbesnės vi
siems darosi tos “dešimt 
dienų,” tai yra, ta 1917 me
tų lapkričio revoliucija. Ge
rai, kad didžiosios Rusijos 
žmonės pasiuntė velniop sa
vo carą. Niekas tam rim
tai nei Amerikoje, nei An
glijoje, nei Francūzijoje ne
sipriešino. Jri “baisi klai
da” buvo tame, kad jie 
čionai nesustojo, nepaliko 
senųjų klasinių santykių, 
bet užsimanė sykį ant visa
dos apsidirbti su išnaudoto
jais ir išnaudojimu. Jie 
baisiai prasižengė prieš vi
sus senojo pasaulio diplo
matus, vadus ir pranašus, 
kuomet jie pasiuntė velnio]) 
ir Kerenskio “demokratinį” 
režimą.

Tai buvo, taip sakant, 
pats pirmasis nusidėjimas. 
Iš jo pradėjo plaukti ir 
šiandien, tebeplaukia visos 
mūsų gadynės “bėdos” ir 
“nelaimės.” Juk taip, ar 
ne, kasdien kalama j galvą 
Amerikos žmonėms komer
cinės spaudos ir visų'kitų 
propagandos priemonių? ,

Jeigu ne tas pirmasis nu
sidėjimas, jeigu ne tos “de
šimt dienų,” aišku, šių lai
kų prezidęntai ir ministrai 
neturėtų jokio galvosūkio.. 
Jei jais tikėti, tai šiandien 
nebūtų nė Korėjos kon
flikto, nė Azijos, nė Afri
kos žmonių nepasitenkini
mo imperialistiniu jungu.

Kaip ten nebūtų, ta re
voliucija įvyko, šiandien 
Amerikos diplomatijos ir 
klasinių interesų akimis

žiūrint, visiškai nesvarbu, 
visiškai mums neapeina, 
kad ta pati lapkričio revo
liucija pasiekė Vokietiją ir 
sunaikino vokiškų grobikų 
planus, padėjo daugiau, ne
gu šimtai divizijų armijos, 
laimėti karą prieš Vokieti
ją. Tai kas, kad dar 
š i m t- a s kitas tūkstančiu 
amerikiečių būtų pakloję 
savo gyvybę^ Europos lau
kuose. Bet 
karo daug 
“lengviau.” 
atsidaHusios
“žaizdos.” Svietas gal šian
dien nė negirdėtų apie to
kį “izmą,” kaip komuniz
mas.

būtų buvę po
“geriau’* ir 

Nebūtų buvę 
pasaulio kūne

šiuo

Nesupratimas ar 
nedėkingumas?

Amerikos politiką 
tarpu labai smarkiai veikė 
ir anglų - francūzų “nedė
kingumas.” Kaip greitai 
Amerika “jiems” karą iš
kurnėjo ir ant stalo prieš 
juos prezidentas Wilsonas 
paklojo savo “keturiolikos 
punktų” taikos ’ programą, 
šie pastatė akis ir pasakė: 
Tokie programa tik kvai
liams ir neišmanėliams. Jo
kia Amerika mums taikos 
sąlygų nepadiktuos.

Atsimenate, kaip gražiai 
ir entuziastiškai mes išly
dėjome Wilšoną Paryžiun 
parvežti “demokratinę” tai
ką. Atsimenate, kaip nu
sivylęs ir susikrimtęs jis 
pargrįžo iš Paryžiaus. Tuo 
tarpu čia namie Wilsono 
oponentai republikonai' pra
dėjo iš naujo kalbėti apie 
izoliaciją, apie beprotišku
mus Versalio taikos sutar
ties, apie Wilsono iškeptos 
Tautų Lygos nesąmonę. 
Kongresas atsisakė sekti 
Wilsono pėdoipiš, sutuokti 
Ameriką su Tautų Lyga, 
prisiimti nors mažiausią 
aitsakomybę uz senosios eu
ropiečių diplomatijos intri
gas ii* šunybes'. Buvo pasa
kyta, kad Amerika eis vie
na savais keliais.

Woodrow Wilson užbaigė 
savo prezidentavimą ne tik 
pažeista sveikata, bet ir vi
siškai sulaužyta dvasia. Ne 
tilc dar tebeprezidentauda- 
mas, bet iki pat mirties 
(jis mirė 1924 m.), jis ne
dovanojo buvusios Rusijos 

Sveikina Laisvę, jos 40^-ties met ii. gyvavimo 
sukakhtvi'ą proga

ST. PETRIKIS, 
o

1437 W. NORTH AVE., PITTSBURGH 12, PA.

Savininkas S. ORDA

Eelefonasr Cedar 1-0329,

PEPPERS BAR & GRILL
A. M. PIPIRAS

Savininkas

1532 BROWNSVILLE ROAD 
PITTSBURGH, PA.

Tai nauja vieta.

Tikimasi, kad bus atidaryta apie pabaigą 
liepos mėnesio.

Beaver Ave. Fish & Poultry
1820 BEAVER AVE., PITTSBURGH, PA.

imperijos žmonėms už jų 
1917 metų nusidėjimą. 
Griežtai, atkakliai jis atsi
sakę pripažinti Tarybų Są- 
iu/ngą ir su ja skaitytis. 
Tas nusistatymas buvo dar 
daugelį metų tęsiamas kitų 
administracijų, kurios, po 
1920 metu rinkimu, jau bu
vo r e p u b 1 i k o n i škos, — 
Hardingo, Coolidge aus, 
Hooverio.

PITTSBURGH, FA.
Graži mūsų LDS 142 kuopa. Gražus mūsų LDS.
LDS 142 kp. oficialiai buvo įvardinta 6 d. gruodžio 

. 1937 m., tada, kada įvyko įsijungimas APL A į LDS. 
Pirm to ji buvo žinoma kaipo APLA 2-ra kuopa McKees 
Rocks, Pa. O dar pirm to buvo žinoma kaipo Laisvės 
draugija. LDS 142 kp. tiesioginiai yra nauja atžala iš 
sėklos buvusios Laisvės draugijos.

Pokarines kančios
Tai buvo keistas, įdomus 

ir įspūdingas tas pokarinis 
laikotarpis.* Namie, jis pa
sižymėjo reakcijos laimėji
mu ir paruošimu didžiosios 
krizės ekonominiai. Užsie
niuose — Amerikos kapita
lo tolimesniu lindimu į nau- 
j a s vietas ir rinkas 
iš vienos pusės, ir, iš 
kitos .pusės, stip r i n i m u 
tų jėgų, kurios pagaliau 
privedė pasaulį prie antro
sios katastrofos, prie An
trojo pasaulinio karo. Nie
kas tiek daug dėmesio ne
davė ir tiek pinigų nepaklo
jo išugdymui taip vadina
mos Vokietijos socialdemo
kratinės respublikos, nie
kas taip nesirūpino toje 
respublikoje išvystyti fašis
tinį eleTnentą, kaip ameri- 
kirAų diplomatija ir dole
riui. Tai buvo pokarinis 
laikotarpis, kuriame buvo 
viskas panaudota sunaiki
nimui-Europos žmonių pa
sireiškimo politikoje. Per
daug čia vietos užimtų kiek 
platesniam prisiminimui tos 
visos liūdnos istorijos.

Tenka pasitenkinti viena 
kita pastaba apie padėtį 
čia namie. Niekados pir
miau taip žiauriai ir pla
čiai Amerikos kapitalas ne
buvo pasimojęs ant žmonių 
teisių, kaip tame pokari
niame 
kas, kas buvo 
ta karo metu, 
likti išimtinai 
kišenėje. Karo 
go tūkstančiai 
talistų. Kainos ant visko 

(Tąsa 4-tam puslap.)

laikotarpyje. Vis- 
prisršienau- 
turėjo pasi- 

kapitalistų 
metu pridy- 
naujų kapi-

Sve'ikinu 
Laisvę Ml-ties metu 
Jubiliejaus proga.'

Dirbau praeityje ir 
prižadu darbuotis 

ir ateityje.
P. ŠLEKAITIS, 

Scranton, Pa.

BISKIS Iš DRAUGIJOS ISTORIJOS

Pittsburghe ir apylinkėj, apie 1907 m., buvo organi
zuojama Laisvės draugija. 1910. m1., McKees Rocks, Pa., 
buvo suorganizuota Laisvės draugijos kuopa iš 16 narių. 
Tuo laiku organizavosi ir daugiau Laisvės draugijos kuo
pų. 1911 m. buvo nutarta draugija įkorporuoti. Jkorpo- 
ruojant Laisvės draugiją, buvo vardas pakeistas į Augs- , 
čiausią Prieglaudą Lietuvių Amerikoje. Sutrumpinthi 
APLA. McKees Rocks Laisvės draugijai btuvo suteiktas 
vardas APLA 2-ra kuopa. Kaip augo jAPLĄ 2-rą kuopa? 
1916 m. prisirašė 16 narių; 1911 m. 23: 1612 m. 49; 1913 
m. 115; 1914 m. 27; 1915 m. 84; 1916 m. 78. Viso per 
7 metus prisirašė 392 nariai. Išsibraukė 39 nariai. Pabai
goj 1916 m. jau buvo 353 nariai. Tai buvo augščiausias 
skaičius kuopos narių. Vėliau kiekvienais metais kuopos 
narių skaičius mažinosi.

1917 m. kuopa pirko narna. Namo pirkimui nariai sū- 
skolino pinigų $2,975.00. Vėliau kuopa įsigijo ir čarterį, 
tai yra kuopa įsikorporavo. čarteryj vardas draugijos 
buvo, pažymėta Lietuvių Augščiausia Prieglauda Amer. 
Vardo žodžiai sukeisti. Turint nuosava narna, nuosavą 
klubą, kuopa skolą tuoj išsimokėjo ir vėliau dar bankuo- 

_ se pinigų turėjo.
Vėliau rengiantis APLA prie susijungimo su LDS, 

APLA 2-ros kp. didžiuma remiantis kuopos čarteryj su
keistais žodžiais, per teismą bandė pakeisti visą kuopos 
turtą kitu vardu, LAPA 2-ros kp. vardu. Teismas prasi
dėjo 1933 m. pradžioje. Tada LAPA 2-ra kuopa skundė 
APLA 2-rą kuopą. Teismas tęsėsi virš metus laiko. Daug 
buvo išeikvota draugijos turto advokatams ir tt. Daug ir 
nariais draugija susiskaldę. (Tuo laiku draugija turėjo 
209 narius, įskaitant suspenduotus.). Iš to teismo draugi
jos nariams, nei didžiumos pusė, nei mažumos, jokios 
naudos nebuvo. Pasinaudojo vien advokatai. Gaila, kad 
taip įvyko. Sutinkant abiem pusėm lapkričio 16, 1934, 
teisėjas išnešė “Decree’, padalindamas kuojos turtą 
abiem pusėms. * , ■;

Po teismo ir vėl APLA 2-ra kuopa turėjo pradėti iš 
naujo gyvenimą. Pasiliko kuopa nariais neskaitlinga, bet 
energinga. Rūpinosi naujų narių gavimu, rūpinosi savo 
vietos įsisteigimu. Pagaliaus aptikta tinkami namai par
davimui ir, apsvarsčius, apgalvojus, nutarta tie namai' 
pirkti. Balandžio 16, 1936, nupirkta namai po num. 3351 
W. Carson St., Pittsburgh, Pa. Namas prie gatvės, (buvu
si daktaro rezidencija) ir 2 namai į kitą galą lotų, kur 
riuose gyveno. 4 šeimps; trys lotai ir trys bildingai val
džios įkainuoti $10,650., buvo nupirkti už $3,500. Tai la
bai pigi kaina.

Siaučiant bedarbei namą perkant 1936 m. Pittsburghe 
užėjo didžiausis potvinis ir padarė minėtiems namams'1 
žalos. Dar tik nutarus namus pirkti, kuopa rūpinasi, kad 
įsigyti čarterį. ir kuopa gavo čarterį vardu APLA 2-ra. 
Čarterį gavom 23 d. kovo 1936 m. Kaip, jar minėjau, po 
potvinio kiekvienuose namuose buvo reikalingas didesnis

• ar mažesnis namų remontas. Ir kuopai naujai įgyti na
mai būtinai reikėjo aptaisyti. (Seniau įgyti namai pasili
ko LAPA draugijai.) O kuopa pinigų neturėjo. Reikėjo 
skolintis ir kuopa pasiskolino iš APLA Centro $1,500 ir 
kelis šimtus dolerių nariai suskolino. Susitvarkyti kaip 
reikia; apart pinigų dar reikėjo ir fizinio darbo pridėti. 
Ir, ot, tie energingi ir pasiryžę kuopos nariai ir dirbo. 
Taisė jie tuos namus, buvo patys karpenderiai, mAlioriai, 
elektrikai, pleisteruotojai, pliumeriai ir viskas, žodžiu 
sakant, pas mus viskas buvo iš talkos. Dažniausiai atlygi
nimas buvo tai po darbo stikliukas degtinės ar stiklas 
alaus. Ir retai kada pietums sanvičius. Apie pinigišk.ą ąt- 
Ivginima kalbos nebuvo, kur tik-fcąivo galima be to ap-‘ 
sciti. ' . ...J

Kaip laike teismo, taip ir po teismo draugijos ugdy
mui. ir namo remontui būtinai reik įvardinti pasiaukoju
sieji šie nariaį: pirmoj vietoj'tai Juozas Mažeika, paskui 
A. Valaika ir jo žmona (dabar jie gyvena Chicago.]); . 
J. Kvedeias ir vėliau jo žmona, J. Purtikas, A. Yankaus- 
kas, Paulauskienė ir vėliau Paulauskas, A. Veleniškis. 
Al. šerbinas ir vėliau V. šęrbinienė, I. Kazlauskas, James 
Balčius. J.' Labanauskas. J. Miliauskas ir vėliau kiti na
riai atėjo talkon, kurie ir dabar gražiai draugijai dirba. 
Rūpindamiesi namų remontu, sykiu rūpinomės ir gavimu 
larsnių del klubo užlaikymof Klubui laisniai gauti 1937 . 
metais. •

Klubui laisnius gavus ir aptaisius namus, prasidėjo ir 
draugijos augimas kaip nariais taip ir finansiniai. Į trum
pą laiką draugija visas skolas apmokėjo. A

25 d./birželio 1945 m. gauta iš Korto pataisymas prie 
čarterio, pakeičiant draugijos vardą: dietoj APLA 2-ra 
kuopa, viskas dabar vadinasi LDS 142( kuopa.

Turint draugijai pinigų, jau 1949 m. LDS 142 kp. na
riai pradėjo kalbėtį apie naujo n^mo statymą. Vėliau pa
sirodė, kad geriau bus perdirbti senas -namas. Planai pa
daryta ir sutartis pasirašyta buvo su kontraktorium na- 
mą remontuoti. Remonto darbas tik užsibaigė šį metą 24 
d. gegužės mėn. Rlemontuoti namas lėšavo LDS 142 kp. 
$30,861.43. Nauji rakandai lėšavo $4,930.01. Sykiu LDS 
142 kuopai lėšavo klubo įrengimas $35,791.44. Dabar 
LDS 142 kuopos namai ir klubas labai gražiai atrodo, 
bet, viską apmokėjus, pinigų kuopai pasiliko tik $11,940.- . 
84. Narių aktyvių kuopa turi 60. Draugijos arba social 
narių yra apie pora šimtų.

Tai labai trumpa istorija 1910 m. Laisvės draugijos 
pasėtos sėklos, — dabartinės LDS 142 kuopos istorija. 
Plačiau aprašyti draugijos veiklą nuo 1910 metų, tai su
sidarytų stambi knyga gerų darbų del kurių nariai buvo 
pasiaukoję ir dabar aukojasi.

J. Miliauskas, 
j LDS 142 kp. pirmininkas.
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POLITINES 40 M. ISTORIJOS BRUOŽAI
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(Tąsa iš trečio pusi.) 

pakilo. Kai tik . pasibaigė 
karinės kontrolės, Ameri
kos darbininkai pradėjo 
reikalauti nors mažos da
lelės ir sau ekonominių lai
mėjimų, nors keleto trupi
nių tų nesvietiškų pelnų, 
kuriuos karo metu prisižė
rė Amerikos samdytojai. Ir 
tuojau visas kraštas buvo 
užlietas streikų banga — 
svarbiausi iš jų buvo an-

kiekvienas tų streikų buvo 
brutališkai, žiauriai jėga 
nuslopintas. Atsi nešime 
linkui darbininkų nebuvo 
jokio skirtumo tarpe de
mokratiškų ir republiko- 
niškų kapitalistų. Darbo 
unijos, kurios karo metu 
jau buvo išaugusios į dide
les, skaitlingas darbo žmo
nių organizacijas, viena po 
kitos buvo • brutališkai su-^ 
laužytos.

' merikos istorijoje reakcin
giausiu režimu. Niekados 
pirmiau nebuvo matyta to
kio masinio politinio tero
ro ir persekiojimo. Šimtai 
pažangių žmonių, ypač sve- 
turgimių, skaudžiai nuken
tėjo. ;

Bet kaip tik tuo pačiu 
tarpu ėjo ir plėtojosi kitas 
procesas. Vis labiau ir la
biau liaudyje augo nusivy
limas, nepasitenkinimas ir 
net pasipiktinimas vįsa ka
rine ir pokarine valdžios 
politika. Milijonams žmo
nių pradėjo atrodyti, kad 
bile kas bus geriau už de
ra o k r atų daministraciją. 
Joks palmerinis Wilsono 
režimo teroras prieš komu
nistus ir šiaip kovinguosius 
darbo žmones nepajėgė už
gniaužti arba paslėpti šio 
žmonių sentimento.

Šitokioje atmosferoje įvy
ko 1920 metų rudenį pre
zidentiniai rinkimai. Re- 
publikonų partija puikiai 
mokėjo tą žmonių nepasi
tenkinimą įkinkyti į savo 
vežimą. Ką daugiau žmo
nės dąrys, kaip kitaip jie 
išlies savo nepasitenkinimą 
ir nusivylimą tįems, kurie 
įtraukė, juos į karą ir da- 

| bar po/karo juos gali vai
sinti tik politiniu teroru ir 
persekiojimu? Savo kandi- 

Komu- į republikonai pastatė

Prieš 35-rius metus Klemensas ir Ona, gyvenusiu 
Binghamton, N. Y., susituokė civiliniu šliubu. Tai 
buvo pati pirmoji pora tarp to miesto lietuviu, susi
tuokusi civiliai. ,

Minėdami savo vedybų 35-rių metų sukaktį, Kle
mensas ir Ona aukoja Laisves 40 metų jubiliejini at
žymėti 40 dolerių ir linki, kad mūsų Laisvė ir to
liau, kovotų už taiką, už laisvę ir gerbūvį visiems 
darbo žmdnėms!

demokratus, dar į aršesni. 
Demokratų ir Wilsono nuo
dėmės pradėjo jfl atmintyje 
nublukti. Dabar prieš jų 

‘akis didžiaisiais nusidėjė
liais pasirodė republikonai 
su Herbert Hooveriu pryš- 
akyje.

Aktą,” tų po pasaulinio karo, ir 
vėl prasideda mūsų krašto 
e k o n ominiai negalavimai. 
Prieš metus buvo jau rim
tai kalbama apie naują kri
zę, jau buvo valdžios pri
pažįstama, kad tarpe ketu
rių ir penkių milijonų dar
bininkų išmesta iš darbo. 
Kaip tik tas naujos krizės

Pirmieji puolimai ant 
komunistų

Kaip ir visuomet, valdan
čioji klasė visą atsakomybę 
už darbo žmonių masinį 
nepasitenkinimą suvertė 
ant jų pirmųjų eilių. Šiame 
atsitikime — ant komunis
tų. Tik prisiminkime Pal-1 
merio raidus ir tūkstan- Į 
čiais politinių kalinių už 
kimštus kalėjimus.
nistų Partija buvo nuvai y-, težinomą, bet iki gy
ta į požemį. ^Atrodė, .l°g ; Vojo kaulo konservatyvų po- 
reakcijos siautėjimui nebe-i ]įtikierių Warren 
bus nei galo nei ribų. “Li
beralo” Wilsono režimas 
pasidarė beveik visoje A-

Marijona Ramanauskienė

Gama
liel Hardinga. Demokratai 
nominavo wilsonietj James 
M. Cox. Rezultatai: 16,- 
138,000 balsų prieš 9,142,-

■ 000 laimėjo Hardingas.

Harding-Coolidge-Hoover 
gadyne.

Ir taip prasidėjo nelai- 
»minga, ir .gana ilga republi- 
; konų viešpatavimo “gady- 

I nė.” Ji tęsėsi iki 1933 me- 
! tų. Apart Hardingo, Ame
rika per tuos dvyliką metų 
pergyveno C o o 1 i d ge’ų ir 
Hooverį su “višta kiekvie
nam puode” ir “automobi- 

| liumi kiekviename gara- 
i džiuje” ir, žinoma, priedui, 
didžiąją depresiją. Tai bu- 

, vo be jokio suvaržymo di
džiojo kapitalo viešpatavi- 
Tno gadynė. Hardingas tu- 
Irėjo tik vieną šūkį: Šalis

<8 v ę i k i nu La is v ę 
jos 4O-ties melu sukaktyje 
ir mano (jimimo Cbirz. 24.

78 metų^ntn^tyje.

JUOZO RAMANAUSKO 
atminčiai 

sukaktyje septyneriij metų 
jo mirties (mirė gegužės 

18 dieną, 1944 m.)

Velionis Juozas Ramanaus
kas, Amerikos lietuvių buvęs 
vadinamas Minersvijles Ra
manausku, buvo ilgametis 
Laisvės skaitytojas, bendra
darbis, užrašinėtojas. Jįs 
darbavosi organizuojant mai- 
nierių uniją. Buvo kūrėju 
daugelio lietuvių organizaci
jų skyrių tarp mainierių/ 
Organizacijoms darbavosi iki 
savo mirties. Man labai liū
dna gyventi 
draugo.

Seku visą 
prantu, kaip 
da meluoja,
nis. Bet su melu nelaimės. 
Man patinka kaip dienraštis 
Laisvė nušviečia pasaulio si
tuaciją. Todėl sveikinu Lais- 
'vę šioje jos 40-ties metų su
kaktyje ir linkiu jai gyvuo
ti daug metų.

Marijona Ramanauskienė.

be savo minčių

spaudą, bet su- 
komercinė spau- 
Tai jos uždavi-

žmonių kovingumas
Tačiau kas nors ir - dau

giau atsitiko šiame, istori
niame laikotarpyje. Ameri
kos žmonės parodė nepa
prastą, didelį kovingumą. 
Milijonais darbo žmonės 
ėjo į streikus ir kovojo 
prieš nevaržomą kapitalo 
sauvalę, Po visą kraštą iš
sivystė reikalavimas, kad 
žmonėms būtų sugrąžintos 
demokratinės teisės 1r civi
linės laisvės. Pačioje val
dančioje klasėje pradėjo 
reikštis nuomonių skirtu
mas. Vienas po kitam fe- 
deraliniąi teisėjai išdrįso 
viešai pasmerkti Palmerio 
raidus ir politinį persekio
jimą komunistų. Palaips
niui Komunistų Partija vėl 
legalizavosi. T ū k s tančiai 
politinių kalinių atgavo sa
vo laistę ir teises. Ir mes 
pamatėme, kad pabaigoje 
šios “republikonų gady
nės,” kai šį kraštą užklupo 
pirmiau nematytas nedar
bas, kai milijonai ir milijo
nai darbininkų atsidūrė 

| miestų gatvėse-be darbo ir 
be duonos, tie patys komu
nistai, kurie Palmerio lai
kais buvo medžiojami ir be 
jokių ceremonijų kemšami į 
kalėjimus, viešai ir atvirai 
atsistojo didžiojo bedarbių 
sąjūdžio priešakiu. Tarpe 
1929 ir li932 metų bedarbiu 
tarybų tinklas apėmė visą 
šalį. Alkanų demonstraci
jos ir pagaliau žygiai į pa
tį Washingtoną, Hooverio 
brutališkos pastangos tero
ru ir jėga alkanuosius be
darbius nuraminti, sudaro 
atskirą istoriją Amerikos 
darbo žmonių kovose.

Ir štai ateina' kritiškieji 
1932 metų prezidentiniai 
rinkimai. Depresija ir bai
sus žmonių nusivylimas kū- 
lidžiais ir hūveriais sudarė 
•demokratams auksinę pro
gą atsigriebti. Pas juos, kaip 
ir pas republikonus, gra
žiai skambančių frazių ir 
demagogijos nestinga. Pa
žadai nieko nekaštuoja. Tai 
yra dalis taip vadinamos 
dvipartinės sistemos. Nusi
bodo viena partija, štai 
■jums tos pačios klasės kita 
partija. Savo likimą dabar 
paveskite jai.

Roosevelto gadynė
Bet buvo ir kas nors dau

giau. Demokratai šį sykį 
savo pryšakin pastatė žmo
gų, kuris iš širdies įsitiki
no, kad tuo' keliu kraštas 
nebegali eiti, kad kapitaliz
mas nusisuks sprandą, jei
gu į kiekvieną darbininkų 
pasijudinimą už £eisę orga
nizuotis į darbo unijas ir 

. laimėti geresnį duonos kąs
nį bus valdžios atsakyta 

, brutališka jėga, kad kai
■ penkiolika ar kiek milijonų
■ darbininkų jau kelinti me

tai vaikštinėja be darbo ir 
išsėmė • paskutinius savo 
pragyvenimo šaltinius, ti-

turi sugrįžti į “normališ- 
kumą. Viši karo padariniai 
turi eiti laukan iš Amerikos 
ekonominio gyvenimo. 
“Private enterprise and 
initiative” turi turėti lais
vas rankas. Kaip Wilsonas 
1919 ir 1920 metais, taip 
Hardingas 1921, 1922 ir 
1923 metais pavedė valdžios 
aparatą kapitalui apsidirb
ti su bet kokiu darbininkų 
reikalavimu daugiau teisių, 
geresnių darbo sąlygų ir 
didesnio atlyginimo. Ypa
tingai Fepublikoniški prezi
dentai negalėjo pakęsti ka
ro veteranų reikalavimo, 
kad ir jiems priklauso nors 
maži trupiniai tų pelnų, 
kuriuos , karo metu mūsų 
kapitalistai susikrovė ir iš 
kurių jie nesvietiškai pra
lobo. .0 kai veteranai ne
norėjo suprasti arba nesu
prato šitokios nepaprastos 
“politikos” ir pagaliau ma
siniai patraukė į Washing- 
toną paprašyti iš Kongreso 
šiokio tokio atlyginimo už 
jų kančias ir pasiaukojimą 
savo kraštui, formoje kokių 
ten “bonų,” Hooveris ant 
jų užleido armiją, jų kem
pes sudegino, vieną kitą 
jų nudėjo ant vietos, o ki
tus brutališka jėga iš Wa- 
shingtono išvaikė. Bet tai 
ir buvo paskutinis žygis, 
kurio dar reikėjo tiems pa
tiems geriems Amerikos kriaušiai iš /kapitalistų pu- 
žmonėms įsitikinti, kad re- sės beprotystė juos 
publikonai ne geresni už minti ir paklusniais palai-.

kyti brutališka jėga. Jis 
viešai pasakė, kad jis gali 
išgelbėti Amerikos kapita
lizmą tiktai “Nauja Daly
ba,” o tai reiškia, kad mū
sų kapitalistų neprisotina
mi apetitai turi .būti ap
karpyti, kad ir darbo žmo
nėms reikia šis tas duoti, 
kad taipgi laikas su jais 
rimtai skaitytis, leisti jiems 
organizuotis į darbo unijas, 
į šiaip organizacijas. Šian
dien numetimas jiems kąs
nio duonos, vietoje kietos 
plytos, arba kulkos į kak
tą, daug geriau su laiku ap
simokės visai kapitalistinei 
santvarkai. ,.

Herbertas Hooveris ne
norėjo tos garbingos vjetos 
užleisti. Republikonai jį 
nominavo antram terminui. 
Bet kai buvo suskaityti 
balsai, pasirodė, kad už jį 
balsavo- tik 15,761,841, tuo 
tarpu už demokratų kandi
datą Ręoseveltą buvo pa
duota net 22,821,857 balsai. 
Taip negarbingai antro ter
mino siekiąs joks preziden
tas pirmiau nebuvo žmonių 
atmestas.

Ir taip mes susilaukėme 
1933 metu p r e z i d e n t o 
Franklin Delano Roosevel
to ir jo “Naujosios Daly
bos.”

Reikia pripažinti, kad sa
vo pažadus Roosev eitas 
stengėsi rimtai ištesėti. Su 
negirdėtu ryžtu jis griebėsi 
gelbėti iš krizės Amerikos 
kapitalistinį laivą. Ir ne
galima sakyti, kad jam tas 
nepavyko. Roosevcltas rim
tai skaitėsi ir su darbo' 
žmonėmis. Niekados pir
miau taip tolerantiškai fe- 
derąliriė valdžia nežiūrėjo į 
Amerikos darbininkų pa
stangas susiorganizuoti į 
darbo unijas, kaip Roose
velto prezidentavimo lai
kais. Jo pastangomis Kon
gresas priėmė “Wagnerio

EGZAMTNUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

' Tel. ST. 2-8842

nura-

kuris, garantavo 
darbininkams teisę orga
nizuotis ir kurį taip nacha- 
liškai, po Antrojo pasauli
nio karo Kongresas pakei
tė “Taft - Hartley Aktu.” 
Naujosios Dalybos laikais, 
Hooseveltui padedant ir re
miant, .Amerikos darbo 
žmonių iškovotos socialinės,---- x- -—~ ---- —--
reformos buvo didelės ir pavojus ir ta baimė, kad 
svarbios, tokios svarbios, 
jog prieš tūlas jų dar ir, 
šiandien net didieji reakci
onieriai nedrįsta viešai iš
stoti.

torija. JCaip tik per šį lai
kotarpį . Amerikoje smar-1 
kiai išaugo ir pažangusis 
judėjimas. Komunistų .įta-; 
ka darbo unijose ir šiaip i 
masinėse darbo žmonių or
ganizacijose 
aukšto laipsnio.
lės didžiulių f darbo 
priešakiu atsistojo 
sios jėgos.

xšiuose trumpuose 
žuose į , tai nėra laiko įsi
gilinti. Grįšime prie abel- 
nos padėties šalyje.

Nepaisant visų, tiesiog 
herojiškų prezidento Roo
sevelto pastangų Amerikos 
kapitalistinę ekonomiką iš
tempti iš merdėjimo ir kri
zės,. pilnutinai 
Reikėjo naujos 
katastrofos, naujo pasauli
nio karo, kad nors laikinai, 
nors kiek ilgesniam laiko-* 
tarpini prašalinti nedarbo 
rykštę. Tik naujas 1940 m. 
karas, tik Amerikos įsi
traukimas į tą karą, kai]) 
rankos pamojimu, išnaikino 
nedarbą, milijonai atsira
do naujų darbų, sugrįžo di
džiulio ekonominio pralobi- 
mo gadynė mūsų kraštui.

Šiandien, po penketo me-

pasiekė labai 
Visos ei-j 

unijų 
kairio-

bruo-

nepavyko. 
pasaulines

I
Tcl. AV. 2-4026 g

DR. JOHN REPSHtS
- ■ į * (REPŠYS) 8

LIETUVIS GYDYTOJAS |

Valandos: 2-4 ir 6-8 5

Nedaliomis ir šventadieniais: g 
nuo 10 iki 12 rato. g 

495 Columbia^jgRd. b

DORCHESTER, MASS. |

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y. . 

Tel. EVergreen *7-6868

1 Valandom:'

12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
'ANTANAS LEIMONA^

Savininkas
306 UNION AVENUE

Gerai Patyrę Barberiai

« CHARLES J. ROMAN.
LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

B
’Liūdčsio valandoj kreipki- ' 
tSs prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiąi mo
derniškai įruošta mūsų 
šermeninč. Mūsų patarna
vimu ir kainomis būsite 
patenkinti.

1113 Mt. Vernon St 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 411G

ramybė pasauliniu mastu 
priartins mūsų kapitalis
tinei ekonomikai naują, 
gal dar baisesnę kata
strofą, negu turejoirte in
žinieriaus Hooverio “vystoft 
kiekvienam puode” laWiS, 
—kaip tik tas, o ne kas?ki
tas, pastūmėjo prezidentą 
Trumaną į konfliktą Korė- 

(Tąsa penktame pusi.)

KOMPLIMENTAI NUO

BOGART STREET TAVERN
SKANUS ALUS, DEGTINĖS 

IR VYNAI

ANNA KRUPNICK
AND

STANLEY WENSO.N
Savininkai

38 Bogart Street, Brooklyn, N. Y.

Telefonas HY. 7-9798

KOMPLIMENTAI

NUO

PETRO KAPICKO

32 Ten Eyck Street, Brooklyn, N. Y.

Telefonas EVcrgrecn 4-8174

Telephone E Vergreen 4-9672

MATTHEW SIMON

Telefonas STerling 8-9156..

Jis dabar yra savininkas buvusio 
CONNOLY’S BAR & GRILL

KOMPLIMENTAI
NUO

Visuomet Maloniai Priimame Svečius 
Vietinius ir iš Kitur.

437 Seventh Avenue, Brooklyn, N. Y.
Kampas 15th Street ,

LIETUVIŲ
AMERIKOS PILIEČIŲ 

KLIUBAS
■ JUOZAS ZAKARAUSKAS 

Manager
*

Puiki Lietuvių įstaiga
Tinkama Draugijų Susirinkimams, Baliams, 

Vestuvėms ir Kitokiems Pokyliams.

280 Union Avenue
I

Brooklyn, N. Y.
Kampas Stagg Street

4 pusi.—Laisve (Liberty); Šeštadien., Liepos-July 14,



KAS BUVO PRIEŠ 40 METU
< IR KAS DABAR

KaįĄrios dešimtys metų at
gal laisve buvo jaunutė, tik
pražydusi gėlė. • Atmenu, tuo- 
inet, gyvendamas Naujojoj 
Anglijoj ir nedidelėj lietuvių 
kolonijoje, pirmu kartu ją 
inaČiau ir skaičiau. Aišku, tik 
atvykus iš Lietuvos ir Lietu
voje, gyvenant kaime, toliau

pirkimui. Gavome, atsakymą, 
kad nėra leistina ir kad turi 
tokį tarimą' atšaukti ir. mini
mos bendrovės Šerų nepirkti. 
Bet jeigu valdyba tai darytų, 
tai ji bus už tai atsakominga 
sugrąžinimui žuvusių pašal
pos pinigų.

Turint tokius nurodymus

įsikūrusios Komunistų Partijos 
vietinės kuopos kambariuos- 
na įsiveržė vietinė ir fed eru
lės valdžios policija. Suėmė 
apie 20 vyrų ir moterų ir vi
sus išvežė į Deer Island. Pasi
darė suirutė, judėjimas su- 

.krypo ir priešai tuomi nusi
džiaugė.

Vienus išėmė po kaucija 
anksčiau*, kitus vėliau. Tačiau 
judėjimas jau nebuvo tok is 
našus ir tvirtas, kokiu buvo 
pirm reakcijos užpuolimo.

nuo miesto, mažai teko maty
ti lietuvių kalba laikraščio ar 
kito rašto apart maldaknygės.

Tais laikais Laisvę puošė 
Rožytės su Motina pasikalbė
jimai. Jaunam esant ir politi
koj nesigilinant, arba maža 
tuo reikalu supratimo turint, 
būVo įdomus dalykas. Skai
tant lengvesnius raštus, kar
tas nuo karto pasiskaityda- 
vau ir sunkesnių, politiniais 
’klausimais raštų. Aiškus daly
kas, kad niekas negimsta tu
rėdamas aiškų supratimą vie
nu ar kitu klausimu. Tai ima 
laiko, veiklos, laikraščio skai
tymo ir draugų bei draugių 
nuoseklaus aiškinimo suprasti 

^isuomeninius ir politinius da- 
®kus. Ir tuo švietėju, aiškin- 

,^roju buvo Laisvės špaltos: ko
lonijų korespondencijos, ben- 

I dfradartfių raštai, ir redakto
rių editorijalai.

Įsigilinant į judėjimą

Tais laikais toje kolonijoje 
buvo, nemaža, veikli LSS kuo- 
,pa. Tos kolonijos visas lietu
vių judėjimas, ir pažiba buvo 
LSS. Joje ' priklausė jauni 
emerging! ir veiklūs vyrai ir 
moterys. Tautininkai bei kle
rikalai savo veikla bei politi
niu judėjimu buvo nykštukai 
prieš LSS. Klerikalų bei tauti
ninkų parengimai, prakalbos 
nevykdavo. Progresyviai pro- 

' tingais konkrečiais klausimais 
bei kritika juos numaskuoda- 
Vq. Ir didžiuma lietuviškos 
publikos visada palaikydavo 
į^ogrė^yvių bei Laisvės pusę. 
Taip sekėsi iki pirmo pasauli
nio karo. Toji kolonija buvo 
progresyvių lietuvių dominuo- 

jj£ma.
Užėjus pirmam pašauliniui 

karui ir gerą būrį LSS narių 
paėmus į kariuomenę, kitiem 
kitais sumetimais apleidus tą 
koloniją, veikimas pasidarė 
nė tokis. Tačiau LSS kuopa 
palaikė savus kambarius, mo
kinosi vaidinti veikalus, gyva
vo gražus ir skaitlingas na
riais choras, viršijantis kata
likų Chorą. Kunigas, kuris no
rėjo susisukti savą gūštą, ne

buvo sulaikyti minimos orga
nizacijos pinigai nuo žuvimo. 
Aišku, mums, kurie kovojome, 
kad organizacijos pinigai ne
žūtų, ir kovą laimėjus, nuo 
tautininkų ir klerikalų buvo- 
įvairių “kopiplimentų.”

Pas kunigą'

Tūlą laiką gyvavusiai lietu
vių parapijai, tiktai karštų 
katalikų tepalaikomai, buvo 
sunku išsiversti, kuomet buvo 
stiprus progresyvis lietuvių ju
dėjimas vadovybėje tuomet 
gyvavusios LSS kuopos. Pini
gų trūko. Maldininkų mažai, 
bet kunigą ir kunigo gaspadi- 
nę reikėjo palaikyti. Iš kur 
pinigų gauti? Jie turėjo susi
sukę gūštą pašaipinėse orga
nizacijose. Jų buvo vadovybėje 
ir susirinkime nesant arba bū
nant tik mažam skaičiui prog
resyvių iš organizacijos iždo 
paskolina parapijai apie po
rą tūkstančių dolerių. Tarimų 
knygoje yra užrašyta. Raščiu
kas su kunigo parašu randasi 
organizacijos archyve. Bet 
lietuvių parapija subankruta
vo, kunigas išsikraustė, baž
nyčią pasiėmė airių kunigas ir 
jau keli metai praėjo nuo j- 
vykio.

Progresyviai, laimėję kovą 
nepirkti nebuvusių bendro
vių šėrus, priėjo išvados, jog 
būtina reikalauti airių kunigo, 
kad atiduotų skolįntus pini
gus pašalpinei organizacijai. 
Ergelis ėjo per kelis susirinki
mus: Katalikai priešinosi, nu
rodydami, kad lietuvių para
pija negyvuoja, kunigo nėra 
ir pinigai turi būt- užmiršti. 
Progresyviai dalykus perstatė 
kitaip. Jie sakė, kad jeigu ai
rių kunigas lietuvių bažnyčią 
savo kontrolėn paėmė ir ją 
valdo, turi savo rūšies kunigą, 
tai .jisai yra atsakomingas už 
paskolą ir turi paskolą grą
žinti.

Kova laimėta. Išrinkta trijų 
asmenų komisija, kurioje lai
mė buvo būti ii’ man. Padarę 
su airių kunigu sutartį, nuėjo
me į jo rezidenciją. Aišku, su
tartį pasimatyti su kunigu 
padarė mūsų advokatas ir,

Pamokos iš praeities
Taip, prieš 40 metų dien

raštis Laisvė buvo jaunutis' 
mūsų judėjime. Mes, dienraš
čio Laisvės rėmėjai ir palaiky
tojai irgi buvome jauni vyrai 
ir moterys, turėjome energi
jos, drąsos, ir veikėme-smar
kiau. Laisvės vajuose dirbo 
daugiau draugų, nors trans- 
portacijos parankumai nebu
vo toki patogūs, kokiais jie 
šiandieną yra. Tais laikais 
vienam mirus ar atsisakius 
skaityti Laisvę tuojau gauda
vai naują skaitytoją. Tačiau 
ir tais'laikais Laisvė be aukų 
neapseidavo.

Dabar kita istorijos lapo 
pusė. Mirus Laisvės skaityto
jui ir pasidairius po vietinius 
lietuvius gyventojus, ypatin
gai mažesnėse lietuvių koloni
jose, surandi, jogui yra išsisė- 
njusi dirva plėsti judėjimą, 
gauti naujų skaitytojų todė- 
liai, kad likę lietuviai jau pa
seno, aptingę ir surambėję. 
Aišku, nesakau, kad visi to
ki, yra išimtis, bet nedidelė.

Ir minint 40 metų mūsų 
dienraščio jubiliejuj turime 
(jeigu: norime, kad dienraštis 
gyvuotų) tinginį vyti iš savo 
tarpo. Ieškoti progų jo palai
kymui ir aukoti pagal išgalę. 
Dienraštis Laisvė mus mokino 
ir nurodė teisingą kelią pra
eityje, jį rodo mums ir dabar
tyje. Be Laisvės pasiliktume 
spangį ir nieko apie darbinin
kų /judėjimą nežinanti.

Pilietis.

Politinės istorijos 
bruožai

(Tąsa nuo 4 pusi.) 
joje ir prie niekados pir
miau negirdėto ginklavi
mosi, Marshall Plano ir 
Trumano Doktrinos isteri
jos ir programos. Tas kon
fliktas, tas ginklavimasis 
laikinai nustūmė nuo Ame
rikos padangės naujo ne
darbo debesį. Kaip ilgam, 
tai jau kitas klausimai

nešliaužioti?
Roosevelto populiarumas 

buvo toks didelis, jog jis 
pirmutinis išdrįso sulaužy
ti seną amerikinę tradici
ją, kad niekas negali būti 
prezidentu daugiau,, kaip 
du terminu. Jis buvo en
tuziastiškai išrinktas ir 
trečiam ir ketvirtam 
terminui. Jo belaikė mir
tis ir į jo. batus įstoji
mas Harry S. Trumano bu
vo labai didelė ne tik A- 
merikai, bet visam pasau
liui nelaimė.

Koksai gi buvo šiuo ket
verto desėtkų metų laiko
tarpiu vaidmuo mūsų jubi- 
liejato Laisvės? Jos vaid
muo Amerikos lietuviškoje 
bendruomenėje buvo milži
niškas. Visose šio laikotar
pio audrose Laisvė turėjo 
tik vieną tikslą, tik vieną 
misiją: organizuoti ir švies
ti lietuvius, teisingai infor
muoti juo§ ii* rodyti jiems 
kelią į aukštesnį kultūrinį 
lygį, į geresnę ir laisvesnę 
būklę.

Atsiminimai
Prieš keturias dešimtis 

metų įsikūręs darbininkiš
kas laikraštis Laisvė dau
geliui Amerikos lietuvių 
atidarė akis ir pasuko link 
progreso. Laisvė parodė 
darbininkui jo skriaudėjus. 
Ji išaiškino, jog ne dideliais 
vaitojimais, o tik veiksmu 
galima ap s i s a u g o t i nuo 
skriaudų, c

Jeigu ne mūsų brangioji 
Laisvutė, tai ir šiandien ne
žinotumėm, kas per viena 
kapitalistinė sistema. Mū
sų brolius darbininkus būtų 
mulkinę toki geltonlapiai, 
kaip Keleivis, Naujienos, 
zokoninkų ir kita panaši 
spauda, kuri nė krislelio 
teisybės darbininkams ne
parašė, nepatarė, kaip iš
kovoti sau geresnį gyveni
mą. , • 1 ;

Dienraštis Laisvė visados 
pribūdavo streikų’ laikais. 
Darbininkai streikieriai vi
sados laikraštį gaudavo

iš praeities
veltui. Atsimenu, 1914 me
tais, man dar gyvenant 
Nashua, N. H., kylant strei
kams, Laisvę atsi ų s d a v o 
pundais ir būdavo dalinama 
streikieriams. Per Laisvės 
nurodymus, kaip kovoti už 
duoną ir druską, streikas 
buvo laimėtas. O- Laisvė 
tuomet buvo dar jaunutė, iš 
visų šonų visi priešai sten
gėsi, kad tik ji negyvuotų.

Laisvė savo gyvenime "tu
rėjo daug priešų: prade
dant socialistais smalavi- 
riais, baigiant klerikalais, 
visi troško ją ‘numarinti. 
Vėliau ilgaskvernis kunigas 
Petkus buvo užvedęs prieš 
dienraštį bylą, manydamas 
jį pasmaugti. Bet ir tam 
nenusisekė.

Kaip afsimenu, tai mūsų 
brangioji Laisvutė ėjo ti
krai erškėčiuotu keliu. Tu
rėjo panešti dideles kan
čias. Bet priešai negalėjo 
jos sunaikinti. Ji gyvuoja

jau 40 metų. Linkiu dar 
sulaukti kita tiek, 80 metų 
jubiliejaus, tęsti tikrą dar
bininkišką poziciją ir švies
ti lietuvius, patarti jiems jų 
kovose už geresnį pragyve
nimą ir ateityje.

S. Penkauskas

GUB. DEWEY 
GERINASI JAPONIJAI

Tokio, Japonija. — Atlė
kęs Thomas Dewey, repu- 
blikonas New Yorko vals
tijos gubernatorius, sakė, 
“turėtų būti s u m e g s t a 
dbąugiškumo ir pagarbos 
ryšiai tarp Jungtinių Vals
tijų ir Japonijos.”

Dewey kalbėjo Ameriko
nų-Japonų Draugijai, susi
dedančiai iš Japonijos val
dininku ir fabrikantu irC v

įžymių amerikonų.

Hunan, Kinija. — Kinijos 
valdžia - suėmė amerikinį 
Vyskupą Cuthbertą O’Ga- 
rą. Jis kaltinamas kaip 
šnipų vadas.

PASSAIC, N. J.

Savin iukaj dviejų <ųdž tūlių čeverykų krautuvių, Lakštučių-Lark 
šeima sveikina dienraštį Laisvę

Sveikiname 
dienraštį “Laisvę,” jos 40 
meii[ garbingo gyvavimo 

sukaktį.

Gyvuokit ir Švieskit lie
tuvių liaudį, kaip ir iki 

šiol demokratinėje ir 
pažangioje dvasioje.

MRS. & MR A. LARK, Sr.
Proprietors oQ

. Brooklyn Shoe Store
100 Market St. Passaic, N. J.

»

Jau' virš 26 metai Lakštučių šeima operuoja šioje 
pačioje vietoje moderniškai įrengtą čeverykų krautuvę, 
ir per tą laiką Įsigijo gražią reputaciją mandagiu ir 
teisingu aptarnavimu. Jų krautuvėje rasite dideli cevc- 
rykų pasirinkimą — vyrams, moterims 'ir vaikams.

MRS. '& MR. A. F. LARK, Jr.
Proprietors of \

Lark Shoe Store, Inc.
671 Main Ave. Passaic, N. J.

' šių laikų moderniškiausia įrengta čeverykų krautu
vė yra LARK SHOE STORE, Inc. Ją operuoja Lakš
tučių sūnus ir jo žmona. — Kaip tėvai, taip ir jaunieji 
Lakstučiai yra draugiški žmonės. Užeikite, o pamatysite 
koks didelis čeverykų pasirinkimas moterims ir vaikams.

galėdamas pasilaikyti, aplei
do koloniją.

Karas pasibaigė. Nckurie 
buvę LSS nariai* grįžo (kiti 
tos laimės neturėjo, žuvo karo 
lauke), veikimas vėl padidėjo, 
ūpas pakilo.

Bet čia iškilo gana rimta 
frToblema. Likusieji katalikų 
ir tautininkų šulai pradėjo 
pardavinėti įvairių bendrovių 
LieUwjje šėrus. Jie netik vi- 
liojo^R pavienių žmonių pini- 
gus< bet, lindo į pašalpines or
ganizacijas. Toje kolonijoje 
gyvavo dvi pašalpinės organi
zacijos ir klubas. Jie prie klu
bo nekibo ir pirkti šėrų ne
prašė. Bet pašalpinėse organi
zacijose jie tai darė, kadangi 
$era dalis jų- buvo minimų 
Organizacijų viršūnėse.

Ir štai vienos pąšalpinės or
ganizacijos susirinkime per
varo tarimą, kad pirkti (be
atmenu kokios) Bendrovės Lie
tuvoje šėrų, rodosi, už tūks
tantį dolerių.
I Jie džiaugėsi, krykštavo, sa- 
v*ji tikslą pasiekę. Tačiau 
tnan ir kitiems organizacijos 
Bariams, kurie skaitėme Lais
vę ir jos nurodymus, kad tų 
bendrovių pirkti .’Šerai nepa
teks tikslo, tarimas buvo 
Skaudus. Laisvė tuomet įspėjo, 
kad tie Šerai tik agentų del-

pripildys. Teko kreip
tis prie advokato su paklau- 
ęhnui, galima pašalpinės or- 
ganizJcijos pinigus švaistyti

(ir dar užsienyje) šėrų
nesančių .organizacijų, bend-

mums atėjus, kunigas jau ži
nojo mūsų atsilankymo tikslą. 
Svečius atėjūnus airių kunigas 
nevisai maloniai priėmė. Jisai 
bandė perkalbėti, kad atsisa
kytume savo pasibrėžto tikslo. 
Bet matant mūsų griežtą nusi
statymą, sutiko mokėti kas 
mėnuo po tam tikrą dalį. Ir 
komisija turėjo lankyti airio 
klebono rezidenciją kiekvieną 
mėnesį kol pinigai buvo at
siimti iki vienam centui, kiek 
buvo skolinta.

Skilimas-Reakcija

1919 metais LSS pradėjo 
judėjimą už Komunistų Par
tijos pasilikimą po LSS vado
vybe. Mūsų LSS kuopos vado
vaujanti žynonės (jų buvo du: 
vienas jau miręs, kitas gyvas) 
aiškiai pasisakė už LSS ir’Gri
gaičio ir Michelsono užimtą 
vadovybę. Vadovai, negalėda
mi įtikinti eilinius narius, pa
sitraukė iš LSS vietinės kuo
pos.

Pasilikę vieni, eiliniai na
riai ėmėsi veikti, palaikė kam
barius,' plėtė judėjimą. Pasi
traukusių vadų agitacija prieš 
savus buvusius draugus nuėjo, 
niekais. Iš tuo laiku pasitrau
kusių /LSS kuopos vadų jau 
geras laikas kaip atsisveikino 
su Keleiviu ir Naujienomis ir 
likosi progresyvioj judėjimo 
rėmėju ir Laisvės skaitytoju 
vienas iš jų.

Bet užėjus 1919 metų re
akcijai ir vieną Vakarą susi
rinkus geram būriui žmonių,

* Šestadien Liepos-July 14, 1951

Naujas karas—nauja 
gerove

Antrasis pasaulinis ka
ras, kaip ir Pirmasis, atne
šė Amerikai naują,. negir
dėtą ekonominį pralobimą. 
Pilnai ir galutinai Amerjka 
tapo galingiausia, vadovau
janti kapitalistinė šalis vi
sam pasaulyje. Niekados 
pirmiau . nestovėjo • taip 
aukštai jos prestižas karo 
nualintuose kapitalistiniuo
se kraštuose. Kai beveik 
visa Europa degė karo 
liepsnose, kai ten bombos ir 
ugnis miestus ir kaimus ly
gino su žeme, kai nesuskai
tomi Europos žmonių mili
jonai liko benamiais ir be
duoniais, kai net Afrikos 
tyruose žmonių kraujas lie
josi upeliais, čia, pas mus, 
įmonės dieną ir naktį • ra
miai gamino gėrybes, čia 
nė viena bomba iš oro ne
nukrito ant mūsų tniestų 
ir kaimų, čia klestėjo nie
kuomet pirmiau negirdėta 
darbo ir gerovės gadynė.

Ta situacija, tas istorinis 
faktas, paveikė ne tik pel- 
nagrobius, ne tik demokra
tiškus ir republikoniškus 
Valdovus, bet daugelį, dau
gelį ir darbo žmonių. Dau
gelis jų irgi galvoja ir sa
ko: Kaip tai gali dar kas 
nors priešintis mūsurtpasau- 
linei vadovybei, nepSsitikėti 
mūsų, galybe, mūsų neklau
syti,, prieš mus ant kelių

Širdingas Sveikinimas

SVEIKINU LAISVI?
MY-TLES METU SUKAKTIES PROGA, 

LINKIU JAI GUVUOTl KUO ILGIA USIA 
J

IR TEIKTI APŠVIETI
DIRRANCIĄJA1 ŽMONIJAI. .

' CHARLES VILŪNAS
' *

Savininkas •

RĘSTAURANTO SU PILNAIS
? GĖRIMŲ LAISNIAIS

284 Scholes St. Brooklyn, N. Y.
■ ■ Telefonas IIYaeinth 7-9677.

KOMPLIMENTAI NUO

Happy Days Bar & Restaurant
JUOZAS LU GAUSK AS, Saviriinkas

Čia visada gausite gerus pietus ir pasirinksite 
sau patinkamų gėrimų.^

426 South 5th Street Brooklyn, N. Y.
Telefonas EVergreen 4-9508.

Lietuvis Laikrodininkas
TURI GRAŽŲ PASIRINKIMĄ AUKSINIŲ, 

SIDABRINIŲ IR KITOKIOS 
RŪŠIEŠ DAIKTŲ.

Laikrodžiais,
Žiedais,

Bronselėtais i
Laketukais,

Jūs Save Statotėsi Prakilniu.
Taisome Laikrodžius ir įvairius kitokius 

auksinius (įaiktus.

JONAS PATAŠIUS
307 Grand Street Brooklyn N. Y.

Prieš City Market.

KOMPLIMENTAI NUO .

CAFE VITA
Gražus Rūmas Banketams 

ir įvairiems pokiliams.

Ant užsakynąų paruošia pietus parems, krikštynoms 
ir kitokiems įvykiams.

' Planuodami pokilius kreipkitės:

CAFE VITA

49 Ten Eyck Street , Brooklyn, N. Y.
. Telefonas EVergreen 4-8520
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Paskutinė taksus 
mokėti diena

New Yorko taksų ir finan
sų raštinė praneša spaudai, 
jog pirmadienis, liepos 
yra paskutinė diena
taksų mokėtojams, kurie 
kft dalimis.

Liepos 15 d. turėtų 
paskutinė. Bet kadangi 
diena yra 
bus galima 
pirmadienį.

Tikimasi
surinkti virš 30 milionų 
rių.i '

16, 
tiems 

mo-

sekmadienis, 
taksus mokėti

būti 
toji 
* tai 

ir

šiuo metu taksais 
le-

Juozas Dovydaitis 
palaidotas

namas.
ir baigėsi.

rankas 
po

kuris turi 
Avė., 

Juozas 
bjznj 

užėjus
velioniu

Liepos 9 d., antrą valandą 
po pietų, iš šalinsko koply
čios buvo išlydėtas į Alyvų 
Kalnelį Juozas Dovydaitis.

Velionis Juozas gyveno pas 
savo seserį Monkuvienę, 591 
Halsey St., Brooklyne. Jie tik 
abu gyveno sesers nuosavam 
namelyje. Velionio jauniau
sias brolis, neseniai atvykęs iš 
Europos dipukas, ’atėjęs į Lie
tuvių Amerikos Piliečių Klubą 
pranešė, kad jo sesuo, sugry- 
žusi namo ar tai iš atostogų 
•ar svečių, liepos- 6 d. rado 
Juozą amžinai miegantį vie
nam kambaryje.

Man teko su Juozu kalbė
tis dirbtuvėje ir klubo susirin
kime birželio 29 d. Jis tada iš
sireiškė, kad jis niekur neva
žiuos vakacijų leisti, kadangi 
jis yra pasilikęs vienas namie, 
tai. reikią prižiūrėti 
Tuo mūs kalbos
Viens kitam padavę 
sakėme — pasimatysime 
vakacijų dirbtuvėje.

Velionis Juozas Dovydaitis 
daug metų dirbo pas velionį 
Mičiulį ir dabar paskutines 
dienas baigė dirbęs pas jo sū
nų Edie Mitchell,
dirbtuvę 1072 Greene 
Brooklyne. Velionis 
turėjo ir savo kriaučių 
senesniais laikais, bet 
depresijai abu su

v Maneliu turėjo kriaučių dirb
tuvę uždaryti, negalėdami at
silaikyti.

Tokia nelaimė papuolė. 
Staigi mirtis pakirto Juozą 

'vakacijų laiku, kuomet visi 
tos dirbtuvės kriaučiai ir sy
kiu bosai išvažinėję. Veikiau
sia dar ir šiandien daugelis 
tos dirbtuvės kriaučių ir kriau- 

čkų nežino, kad Juozas jau po 
žeme. Niekas ir negalėjo pa
manyti, kad toks diktas ir 
sveikas vyras, sulaukęs tik 56 
metus amžiaus, gali važiuoti 
į kapus.

Velionis Dovydaitis buvo lė
to būdo ir su nieku nenorėjo 
turėti ( kokių nesusipratimų. 
Nors pas kriaučius ir buvo ir 
dabar yra visokių nusidėvėju
sių politikierių, bet Juozas vi
sada stovėjo ir prieš pat jo 
mirtį balsavo už progresyvius.

Gal tūli draugai, kurie da
lyvavo jojo laidotuvėse, dau
giau nusimano apie Juozo gy
venimą ir jo įvykusias laido
tuves, tai malonėkite parašy
ti, dienraštyje Laisvėje. Aš 
tik tiek galėjau pranešti, ka
dangi aš pats d až in o jau, kai 
jau buvo jis vežamas tą dieną 
į kapus.

Lai ilsisi irtus geras priete- 
lis Alyvų Kalnelyje!

J. Stakvilevičius.

B' '•B n
Majoras pasiskyrė 

sekretorius
Majoras Impellittwi tre

čiadienį paskelbė, jog jis pa- 
siskiria pildomuoju sekreto- 
rium Jack Tierney, o jo pa- 
gelbininku — yVilliam Ettel, 
buvusį ligoninių departmento 
sekretorių.

Važiuosime gražioje kompanijoje Į LDS 
Trečiosios Apskrities pikniką 

l

šį sekmadienį, liepos 15, 
Liberty Auditorijos apylinkėje 
gyveną susirinks kaip 12:45 
dieną į Liberty Auditoriją 
iš ten važiuos busu į LDS 
čiosios Apskrities pikniką.

Tas pats busas.
Lietuvių Amerikos 
Klubu, Williamsburge,
1 :15 vai. po pietų. Ten 
tos apylinkės keliauninkai 
si rinkę.

Tada busas patrauks
Williamsburgo tiltą, Holland 
Tunelį, tiesiai į Linden, N. J., 
kur įvyks minimas piknikas.

Busu važiuosime linksmojo 
kompanijoje, dainuodami lie-

ir

sustos ties 
Piliečių 

kaip 
bus 
su-

per

Paradavo 300 motery 
streikieriu

Trečiadienį apie 3 šimtai 
moterų kailiasiuvių streikieriu 
sudarė paradą. Jos maršavo 
siuvėjų distrikto gatvėmis ne
šinos iškabas, kuriose nurodo
ma, jog aukštos kainos suma
žina darbininkų algas.

Moterų paradas parėmė 
streikuojančius kailiasiuvius, 
kurie reikalauja pakelti 10 
procentų algos ir sutrumpinti 
darbo laiką.

Streikieriu unijos susirinki
me buvo raportuota, kad 
streikas netrukus bus laimė
tas.

Padėkos žodis
bai- 

turiu

padare
atsibu-

Mano vakacijos laikas 
giasi. Liepos 13 dieną 
grįžti į Chicagą.

Man tdideli įspūdį 
Laisvės piknikas, kuris
vo liepos 7 d. Jis man labai 
patiko.

Aš noriu širdingai paačiuoti 
tiems draugams, kurio auka
vo Vilnies naudai. Su kuriais 
man tik teko susieiti ir pasi
kalbėti ir užsiminti apie Vil
nį, nei vienas neatsisakė kiek 
nors paaukoti. Išsitraukė pen
kinę, du ar vieną dolerį ir pa
aukavo. Buvo ir tokių, kurie 
užsirašė ant metų Vilnį ir 
dar tris dolerius paaukavo. O 
vienas geras draugas padarė 
man dar didesnį įspūdį. Pas 
draugą Joną Jušką išsitraukė 
ir padavė man dešimkę ir sa
ko: “Paimk pusę tos bumaš- 
kos ir nuvesk dėl’ Vilnies ant 
šmero.”

Taigi, aš nuo Vilnies tariu 
visiems aukavusiems širdingai 
ačiū. Aukavusių
kiek kas aukavo, bus paskel 
bta Vilnyje taip

vardai h

Vil-

sir-
Juš-

greit, kaip 
greit pargrįžęs priduosiu 
niai.

Ta pačia proga tariu 
dingai ačiū draugams,
kams, kurie suteikė man kam
barį. Taipgi 'ačiū Walter 
Grannui, Juškienės švogeriui, 
kuris porą kartų mus nuvežė 
į pajūrį pasimaudyti.

Visiems 
ačiū.

tariu širdingai
W. Kukas.

Prekėmis užverstos 
krautuvės, pirkėju mažai

sma-tuviškas dainas. Tai bus 
gi kelionė į pikniką.

Kiek girdėjau, tai dar yra 
vietų kelionei. Tai tie, kurie 
nesuspėjo užsiregistruoti, pri
būkite į minimas vietas. Ga
lėsimo kartu visi važiuoti.

Girdėjau taipgi, kad kai 
kurie brooklyniečiai važiuos 
ir savo automobiliais.

Atrodo, 
apylinkės 
nike LDS 
lyvaus. •

Pažiūrėsimo, kiek žmonių 
dalyvaus iš New Jersey, vals
tijos. Bus smagu su jais susi
eiti ir kartu pasilinksminti.

Liberty Auditorijoje
A u d itori j os gaspa d orius 

Walteris, jo žmona ir sūnelis 
rašo iš atostogų ir LMS mo
kyklos, Worcester, Mass.:

“Smagiai leidžiame atosto
gas. Gaila, kad labai trum
pos.”
Walteris dar priduria: “tur

būt sugrįšiu sekmadieni, jei 
viskas gerai seksis.” Bet jo 
žmona ir sūnus pasiliks mo
kykloje iki liepos 22 d..

HELP WANTED 
HELP WANTED—MALE 

MALE and FEMALE
Reikalingas Janitor vyras ir mo

teris j 4-rių šeimynų namą. Suga- 
biam asmeniui gera proga. Gauna 
beismonte 2 kambarius, maudynę, 
elektrą. Yra garo šiluma ir šiltas 
vanduo. 330 Keap St., Brooklyn, 
N. Y. Tel. BUckminister 2-0979.

(1Š7)

RANDAVOJIMAI
PASIRENDUOJA KAMBARYS

Pasirenduoja .didelis, naujai išde- 
koruotas su šiluma ir šiltu vande
niu kambarys. Netoli subvės. Kreip
kitės: 437 — 49th St., Brooklyn, 
N. Y. (137)

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

F. W, SHALINS-ŠALINSKAS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

FUNERAL HOME

Puikiai įruošta Koplyčia bei šermenim patalpa.
Taipgi patogi ir graži salė po-šermeniniam 

pietam laikyti

Koplyčia ir Sale suteikiama voltui.

84-02 Jamaica Ave Woodhaven, N. Y.

I

kad, iš Brooklyn© 
nemažai šiame pik- 
narių ir rėmėjų da-

Š i o. sek m ad i e n i o vi d ur d i en y j e, 
liepos 15, į Auditoriją susi
rinks keliauninkai, pasiruošę 
vykti į LDS pikniką.

Busas 'išeis nuo Auditorijos 
12:45 dieną. . Rep.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.,
Visoki vaistai, kosmetikai, kūdi
kiam reikmenys, įvairūs daikte
liai, . ligonių kambariui reikme
nys* — už griežtai žemas kaįnas.

Dirbančiam skaičius 
pakilęs

New Yorko industrinis ko- 
misionierius Corsi raportuoja, 
jog gegužės mėnesio viduryje 
visoje valstijoje dirbo 5,697,- 
300. vyrų ir moterų (neįskai
tant ant ūkių dirbančiųjų). 
Tai 501) daugiau, negu balan
džio menesio viduryje.

PARDAVIMAI
MASPETII, L. I., N.’ Y.

Nauji mūriniai bungalows, 59-40 
Maspeth Avė., 4% kambariai, spali 
vuotų tiles maudynės, garadžius, 
Terrace, pilnas skiepas su privati
niu įėjimu nuo gatvės. Brass Plum
bing, geso garu šildymas. Kost.um 
budavonės virtuvės, šėpos, Formica 
sinkų viršai. Insulated stogai, visi 
vandens nuleidimai sujungti su mie
sto sewers. Public ir parapijinės 
mokyklos prie nuosavybės. Šv. Sta
nislovo persimai nymo Bažnyčioj ir 
Švento Kryžiaus Bažnyčia arti.

Agentas ant vietos šeštadieniais 
ir sekmadieniaias.

CARDINAL REALTY CO., Ine.
531 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NE. 8-9000.

Receptų Specialistai;
MAX PEIST, Ph. O., 

EDWIN LANE, Ph. G.
Tel. EV. 7-6233

Matthew A
BOTUS

(BUYAVSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

So. Brooklyn Parsiduoda grosernė ir delicates
sen krautuve; 4 dideli kambariai, 
lysas, pardavimo priežastis — mir
tis vieno iš šeimos. Kreipkitės: 
144 Driggs Ave., Brooklyn (Green
point), N. Y. (135-37)

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J. 

MArket 2-5172

Nariu

pranešė, 
d nok les

IŠ LDS 50 KUOPOS 
SUSIRINKIMO

Ketvirtadieni, liepos 5 d., 
White Eagle svetainėje įvyko 
k u o p os sus i r i nk i m as. 
dalyvavo vidutiniai.
.Finansų raštininkas 

kad nariai pasimoka
laiku, išskyrus du, kurie eina 
prie susispendavimo, bet kom. 
pasižadėjo juos aplankyti ir 
manoma, kad ir jie pasimo
kęs duokles. Pinigų ižde yra 
suvirs 35 dol. šiuomi laiku li
gonių nėra.

Buvo raginama, kad visi, 
kurioms laikas pavėlina, da
lyvautų mūsų LDS Apskrities 
piknike, kuris ivykš 15 d. lie
pos, Linden, N. J. Kai kurio 
žadėjo užsisakyti vietas busu 
važiuoti.

Organizatorius W’. Kulik 
perstatė naują narį, drg. Meš
kėną, mūsų kp. užrašų, sekr. 
gyvenimo draugą. Reiškia ir 
mūsų kuopoje vajus gavimui 
naujų narių prasidėjo. Mano
ma, kad neužilgo bus gauta 
daugiau naujų narių. Geriau
sio pasisekimo Kūlikui ir vi
siems, kurio jam prigolbės 
naujų narių gavimui.

Sekantis susirinkimas įvyks 
2 d. rugpjūčio, toj pat vietoj. 
Skaitlingai dalyvaukite.

Koresp.

Krautuvių savininkai skelbia 
turį didelį prekių perviršį. 
Krautuvės užverstos įvairio
mis prekėmis. Laukti jau ne
bereikta. Ką tik nori pirkti, 
gali gauti. Bet pirkėjų, paly-1 
ginamai, per mažai.

Aišku, kodėl pirkėjų mažai. 
Prekių kainos per aukštos, 
daugeliui žmonių nepasiekia
mos.

Apsigynimo Departmentas 
vėl praneša, jog septyni Broo- 

iklyno ir Queens kareiviai yra 
[žuvę Korėjoje.

Dar 178 ateiviai suimti
Immigration and Naturali

zation Service raportuoja, jog 
šiomis dienomis buvo suimta 
dar 178 ateiviai tarp dokų 
darbininkų.

Jie kaltinami nelegaliu čia 
įvažiavimu ir skiriami\depor
tavimui.

Milionieriaus žmona sumušta, 
detektyvas areštuotas

Mrs, Elisse Boyd, aliejaus 
išdirbystės savininko žmona, 
randasi ligoninėje kritiškoje j 
padėtyje. Ji buvo baisiai su
mušta saver namuose.

Areštuotas detektyvas Ro
bert M. Hinds, kuris su, kitais 
baliavojo per visą naktį Mrs'. 
Boyd apart,mente ir paskui 
ryte pašaukė policiją. Bet jis 
sako nežinąs, kas ją sumušė.

Alice Endem, 60 metų am
žiaus moteris, užsimušė nu
šokdama nuo 17 aukšto stogo, 
333 Central Park West, New 
Yorko.

MATTHEW P. BALLAS
» •

LAISNIUOTAS GRABORIUS

GfiO Grand Street Brooklyn, N. Y

PUBLIC

UNDERTAKER

AND

NOTARY

DATTyti NIGHT

CALL

S'l'agg 2-5013
<W

ALBERT BARTON
Bieliausko įstaigos inarjadžeris.

Puikiai įrengtos dvi Koplyčios, duodamos 
mylinpemš pašarvoti dovanai.

REPUBLIC BAR & URIEL
Savininkas

IGNAS SUTKUS
Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 

burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto

LIKERIO, VYNO ar ALAUS

Pas Igną.Sutkų visada rasi sau pažįstamų
492 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

Kampas Union Avė. ir Hooper Street.

TELEVISION Telefonas
EVergreen 4-8961

Petras Kapiskas
PALAIKO

BAR & GRILL
DEGTINĖS, VYNAI 

IR ALUS

32 TEN EYCK STREET 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: Evergreen 4-8174

(Prieš Forest ’Parkway.)

Telefonas Virginia 7-4499.

SILVER BELL BAKING CO
(Taip dabar vadinasi Varpo kepykla)

I

36-40 Stagg St. Brooklyn, N. Y
Telefonas STagff 2-5938 V

ANTANAS BALČIŪNAS, savininkas

l

Vedybom ir parčm keksų ekspertai

Kepa visokių rūšių duoną, ypač 
specialistai europiškos ruginės duo
nos, kur jos jie kepa keliolikos rūšių.

Tik kepėjai težino 
sekretą Varpo pro
duktų gerumo.

Taipgi kepa ir parduoda krautu
vėms ir pristato j namus ne tik vi
sokią duoną, bet ir Tortus, Keksus, 
Piragus ir Piragaičius.

SUFFOLK COUNTY FARMERS
Silver Bell Baking Co., šeštadieniais čia 
turi savo produktų skyrių, todėl Long Is
lando lietuviai pasinaudokite tais ver
tingais produktais. Vieta — Middle 
Island, L. L, arti 25 kelio.

Tel. Yaphank 3218 ar 3202.

MARKET

,/iv« Btll BAKJHG CO*
• V H «v

Varpo kepykla greitu laiku atidarys savo skyrių 
Hicksville, L. L Penktadieniais ir antradieniais bus 
HICKSVILLE FARMERS MARKETE. Norintieji MM. *1 •F ■ J "**■' —•

užsisakyti Vąrpo kepyklos_duonos_ar pyragų, pašau
kite aukščiau paduotu telefonu arba parašykite: 
Silver Bell Baking Co., Box 44, Middle Island, L. I.

REAL ESTATE
Perkant arba parduodant namą; visada užeikite 
pas savo pažįstamus. Mes turime daug visokių 
namų pardavimui—taipgi turime didelį sąrašą 
tų, kurie jieško sau tinkamo namo.

BILE REAL ESTATE KLAUSIMU — 
KREIPKITĖS PAS MUS

Mūsų patarnavimas teisingas ir sąžiniškas.

APDRAUDA - INSURANT.
Mūsų agentūra parūpina visokią apdrauda na
mams, automobiliams, bizniams ir tt. Nepaisant 
kokios apdraudos jums reikia—

mes ją parūpinsime.

Kai jūsų apdrauda išsibaigia . . .
Atnaujinkite ją mūsų agentūroj. Jūs galite pas 
mus kreiptis bile apdraudos klausimu. Jeigu 
jums reikia patarimo apdraudos reikalais— 
užeikite arba telefonuokite mums.

TIKRAI BŪSITE PATENKINTI 
MŪSŲ PATARNAVIMAIS

Orman & Michelson
REAL ESTATE—INSURANCE

111-15 Jamaica Ave., Richmond Hill 18, N. Y
Telefonai: .v

Virginia 9-0842 Virginia 7-4111

6 pusi.—Laisve (Liberty)* Šeštadien,, Liepos-J ui y 14, 1951
’ .^-3:
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SECTION
II

DALIS II

Musų spauda ir ateitis

: 40 METŲ 
SUKAKTIS

Senieji ir naujieji priešai
Šviesa yra dažnai varto

jama kaipo simbolis spau
dos. Apsiskaitęs žmogus 
yra laikomas apsišvietusiu 
žmogum. Giliau į tai pažiū
rėjus, galima rasti ryšys 
tarp spausdinto žodžio ir 
šviesos. .

Pagal mokslininkus, ug
nies atradimas tai buvo 
svarbiausias įvykis žmoni
jos istorijoj. Ji buvo atras
ta, be abejo, pripuolamai, 
kada* sumuštos uolos skevel-! 
droš davė kibirkštį, kuri 
įžiebė ugnį sausoje žolėje 
ar labuose. Bet mūsų prose- 

Jneliai ugnį atrado, grei
čiausia, kai perkūnas tren
kė j gwą ir uždegė nudžiū
vusį medį.

Tas išaiškina ir mūsų 
t prosenelių perkūno garbiniu 

mą, nes jis davė jiems ug
nį. Parsinešę ją į savo uolo
tą urvą, jie turėjo šilumą 
audringomis ir tamsiomis 
naktimis, apsaugą nuo lau
kinių žvėrių, kurie bijojo 
ugnies liepsnos, ir geresnį 
iškeptą arba išvirtą maistą.

Ugnis, lygiai kaip ir per
kūnas, jiems buvo nesu- 

. prantama. Kartą j namus 
. parsinešę, jie saugojo ją lyg 

kokią šventenybę. Vyrai, iš
eidami į girias medžioti, 
paliko/ją moterų žiniai. Ne
sunku yra įsivaizduoti, 
kaip jie jautėsi, jei grįžę .iš 

’ ilgos /medžioklės, pemirkę 
ir sušalę, rado savo urve 
tik šaltus pelenus.

Reikėjo -rasti patikimas 
asmuo, kuris neužsnūstų, 
arba iš blogos valios ugnies 
neapleistų. Jauna mergina, 
suprantama, geriausiai ti
ko šiam reikalui, jei ji buvo 
padori ir patikima. Taip 
išsivystė ugnies garbinimas 
su garsiomis mūsų tautai 
vaidilutėmis. Vėliau, kada 
žmonės išmoko gauti ugnį 
titnago pagalba, vaidilutės 
pasiliko kaipo simboliai 
patikimumo, padorumo ir 
nekaltybės. Ugnies garbini
mas jau buvo religija.

Mes neturėtumėm savo 
prosenelių už tai perdaug 
pasmerkti.
jiems laikė galvoti. Nakti- 
ftiist ,arba lietingomis šalto
mis jenomis, jiems nebe
reikto sėdėti savo urvuose 
ir dantimis kalenti. Palei 
ugnį, saugūs nuo ' žvėrių, 
jie turėjo laiko ir susimąs
tyti. Bežiūrėdami į nesu
prantamą, paslaptingą liep
sną, kada urvų sienomis 
slankiojo tamsūs šešėliai, 
jie pradėjo galvoti, kad ir 
pamažu, miglotai, be| jie 
jau galvojo.
Ugnis įžiebė žmogaus pro

te kibirkštį, kuri niekad ne- 
beužgeso.; Taip bedūmoda
mas, jis rado būdų, kaip pa
gerinti savo akmeninį kir
vuką, vėliau lanką ir strė
les, bei rūbus. Liepsna bu
vo jam lyg koks pranašas, 
kuris davė daug žemiškų 
gėrybių: molinius indus, 
stiklą, sidabrą ,auksą, varį, 
geležį ir nesuskaitomą dau
gy^ kitų naudingų reik
menų. Jos šaltinis—perkū-

Ugnis davė

sirūstiho ir kartais be jokių 
matomų rankų atėmė žmo
gaus gyvybę, palikdamas 
beveik nepaliestą lavoną.

Neišrišamus gyvybės ir 
mirties klausimus, todėl 
žmogus paliko ugnies šalti
nio, galingojo ir paslaptin
gojo perkūno vhliai.

Kad ir užimtas buvo 
priešistorinis žmogus, jis 
rado laiko ne tik galvoti, 
bet ir pažaisti. Blogam orui 
esant, pasislėpęs savo urve 
palei,ugnį, jis pradėjo pieš
ti su anglių ant uolotos sie
nos. Pirmieji jo paišiniai, 
greičiausia, buvo žvėrys. 
Daug šimtmečių prabėgo, 
kol žmogus išmoko net ir 
kasdieninius savo gyvenimo 
įvykius išpaišyti, kaip, pa
vyzdžiui, medžioklę, karą 
ar panašius įspūdingus at
sitikimus. Tokie paveiksliu
kai buvo vartojami žinių 

,perdavimui, kaipo istoriniai 
dokumentai arba kaipo pa
gražinimai ant kapų pa
minklų.

Ilgainiui, vietoj jaučio 
užteko tik ragus išpaišyti 
ir “apsišvietę” to laiko 
skaitytojai žinojo, ką toks 
ženklas reiškė. Gyvulių bei 
daiktų vardai tais laikais 
buvo trumpi, Vienskiemi- 
niai žodžiai ir ragų ženk
las vėliau pavirto į tam ti
kro garso ženklą. Taip at
sirado mūsų .^iandien var
tojamos raidas ir abėcėlė.

Kinams yrą duodamas 
kreditas dėl spausdinto raš
to išradimo. Tą principą 
pritaikė europiečių rašybai 
vokietys Gutenbergas ir iš
rado spausdinimo mašiną. 
Iš pradžių, tiktai knygos 
buvo spausdinamos. Vėliau, 
kada spaustuvių m'ašinos 
patobulėjo, pasirodė ir laik
raščiai.

Spaūsdintas žodis pavei
kė žmonijos kultūrą lygiai 
taip, kaip ugnis paveikė 
priešistorinių žmonių civi
lizaciją. Spausdinta knyga 
pasiekė darbo žmones, kad 
ir tolimuose kaimuose bei 
miesteliuose. Laikraščiai 
skleidė šviesą ' visuose pa
saulio • kampeliuose. Šiąn- 
dien, kada komercinė spau
da, radio ir televizija yra 
tik išplėstos reklamos, 
rhums lietuviams sava, pro- 
gresyvė, spauda yra ypač 
svarbi ir nepamainoma.

Žmonija šiandien turi 
lėktuvus, traukinius, auto
mobilius, laivus ir daugybę 
kitų techniškų stebuklų. 
Atominė^energija žada ati
daryti kelius netgi į kitas 
planetas. Ta kibirkštėlė, 
ugnies įžiebta priešistorinio 
žmogaus prote, technišku 
atžvilgiu davė gerų vaisių. 
Mūsų miestai yra lyg iš pa
sakų knygos “Tūkstantis ir 
viena naktis.”

Bet dvasiniai daugumas 
žmonijos yra pasilikę bent 
per penkis tūkstančius me
tų. Krikščionybė ne tik kad 
nepadėjo pasauliui dvasi
niai atbusti, bet dar giliau 
į tamsybes jį stūmė. Am
žiai, kada bažnyčia kara
lius karūnavo, yra žinomi 
kaipo tamsieji amžiai. 
Daug, todėl, reikės padirbė
ti, kad mės dvasiniai pasi
vytum atominę bombą ir ją 
pažabotum naudingam dar
bui.
<• Spaudos uždavinys, auš
roje atominio amžiaus, yra

VINCAS MICKEVIČ1US-KAPSUKAS 
buvęs Laisvės bendradarbis.

Laisves sparnai
Lietuviai, palikę kaimus žalius, / 
Laisvės ieškojo už marių plačių, 
Bet rado jie klaidinančius kelius 
Ir daug išliejo ašarų karčių.

Kai dūmais juodais aptemo dangus, 
O mašinos perkūnais dundėjo, 
Drąsuolė Laisvė praskleidė sparnus 
Ir kovon ’visus šaukti pradėjo.

Suklupę vargo draugai pakilo;
Jiems kelią parodė Laisvės sparnai!
Pergalės dainos nebenutilo;
Nebeužgeso aušros spinduliai.

Neilsta Laisvės galingi sparnai!
Skleidžias kasdien horizontai nauji, 
Nes Laisvės keliai, tai žvaigždžių keliai!
Keliauti jais' gali lietuviai visi.

Jonas Vasilis

įžiebti kiekvieno žmogaus 
dvasioje taikos kibirkštį, 
kuri niekada nebeužgestų ir 
išgelbėtų šį pasaulį nuo 
pražūties.'Nelengva bus jai 
pasivyti technišką mokslą, 
nes jis šiandien jau atomi
nėmis bombomis grūmoja 
visiems taiką mylintiems 
žmonėms. Bet kur yra va
lia, ten yra ir galia, kaip 
sako seni žmonės.

Mūsų spaudai reikia žy
nių ir vaidilučių, kurie sau
gotų ją, lygiai, kaip mūsų 
proseneliai saugojo ugnį. 
Ant spaudos aukuro, vietoj 
gintarojmes galime pakloti 
pinigų, kiekvienas pagal sa- 
vb išgalę; vietoj kruvinų 
aukų, mes galime savo dar
bu palaikyti savo spaudos 
šviesą. Mūsų spauda ne
gąsdina paslaptingais bur
tais ir užkerėjimais, nes ji 
yra mūsų pačių sukurta. Ji 
rodo mums kelią į šviesesnį 
rytojų — taiką ir progresą.

Laisvės dienraštis yra 
vienas iš pirmųjų lietuvių 
spaudos pionierių Ameriko
je. Jame mes randame ži
nių iš visų pasaulio kraštų, 
iš visų šio krašto valstijų ir 
iš senosios Lietuvos. Moks
las ir menas taipogi yra ga
na plačiai paliečiami. Be 
to, vyrai randa patarimų, 
kaip sulaikyti plaukų slin
kimą, kad pakaušis nenu
pliktų ; moterys sužino, kaip 
savo svorį reguliuoti, kad 

grakščią figūrą palaikyti 
galėtų, žodžiu, Laisvė yra 
Amerikos lietuviui bevęik 
vienintelė dvasinė paguoda. 
Kai jis, vargų palaužtas, 
toli nuo tėvynės, apleidžia 
šį pasaulį, Laisvė apie tai 
jo kaimynams praneša ir 
kartais net ir į kapus pa-

Laisvė " kovoja už taiką 
ir progresą. Tiktai dvasi
niai , paliegėliai tvirtina, 
kačf dabartinė pasaulio pa
dėtis yra pagal dievo planą, 
kad karas yra dievo valia, 
kad biblija tai yra vienin
telis pagrindas, ant kurio 
galima statyti bet kokią vi
suomeninę santvarką...

Priešistoriniai žmonės, 
jei jie iš kapų atsikeltų, ne
galėtų atsistebėti mūsų 
didmiesčiais. Dvasiniu at
žvilgiu tokie pat stebuklai 
yra galimi. Laukinis žmo
gus, be abejo, skaitė visai 
paprastu dalyku savo drau
gą basliu nutrenkti ir jo 
maistą ar žmoną pasisavin
ti. Vėliau, giminės tarp sa
vęs labai kruvinai kariavo. 
Juk labai neperseniai ir šio 
krašto valstijos viena kitą 
užpuldinėjo. Dabar, tai bū
tų skaitoma Amerikos iš
davyste ir didžiausia tra
gedija. Argi žmonija nega
lėtų dar vieną žingsnį pir
myn pažengti ir rasti kelią 
taikos būdu tarptautinius 
ginčus išspręsti?

Šiemet “Laisvė” • švenčia 
savo 40-ties metų sukaktį. 
Darbininkiškam laikraščiui 
pusėtinas amžis. Ypatingai 
prisimenant, kiek daug 
vargo per tą laiką reikėjo 
panešti. Per visą laiką prie
šai puolė ją visokiais bū
dais. Pirmiausia bandė 
teismų pagelba ją pa
smaugti. Jau antrais jos 
gyvavimo metais, laike di
džiojo audėjų streiko Law
rence, Ramanauskas ' areš- 

■ tuo ja visą jos štabą už pa
vadinimą juodašimčiu, iš
stojusiu prieš streikierius. 
Teisėjas paskiria po $1,000 
užstato kiekvienam. Priešai 
nudžiugo. Bet neilgai 
džiaugėsi. “Laisvės” advo
katas bylė laimėjo. Pirmas 
šūvis nepataikė taikiniu.

Po to prasidėjo kiti teis- 
miški skundai. Manyta, 
kad tuomi “Laisvę” prives 
prie bankrūto. Juk kiekvie
nam skundui reikia advoka
tą samdyti.

Nepoilgam išlenda ir ku
nigas Petkus. Jo dvasiškas 
apetitas buvo nepaprastas. 
Jis reikalauja $100,000 už 
aprašyma, ką jo gaspadinė 
kalbėjo parapijom! mitinge. 
Bet teisme jis gauna gerą 
“pirtį,” ten gerokai išpra
kaituoja ' ir atiduria net 
Lietuvoje atsivėdinti.

Skundžia Kazys Pilėnas 
už pavadinimą provokato
rium. Jis irgi reikalauja 
nei mažiau, z nei daugiau, 
kaip ^$100,000. Bet ir jiš 
pralaimi ir tik apsilaižo, 
pamislijęs, kad tokia krūva 
pinigų paspruko iš jo ran
kų. ' >

Buvo daugybė ir kitų 
prieš “Laisvę” užvestų by
lų, bet visos jos atremtos 
darbininkų, remiančių savo 
laikraštį. • Kiekvieną sykį, 
kuomet tik kas pasikėsinda
vo ant “Laisvės,” darbinin-

D r. J. F. Borisas

LAISVES 40 METŲ JUBILIEJUS 
IR MES, LIETUVIAI

(Lyg ir atsiminimai)
Laisvės rolę galima iš

reikšti vienu anglų kalboje 
sakiniu: “Carrier of news 
and knowledge, instrument 
of progress and good will 
among < Lithuanian people.” 
Tai pasako viską apie Lais
vę.. j

Šiemet sukanka Laisvef 
40 metų. Daugelis mūsų 
jau išgyvenome šioje šaly
je apie 40 metų, todėl gali
ma padaryti apžvalgą iš 
Laisvės ir sykiu iš savo as
meninio progreso. Žmogus 
per 40 metų gali daug nu- 
progresuoti. Gi laikraštis— 
toks, kaip Laisvė—sujungia

Mes lietuviai, gyvenan
tieji Amerikoje, galime pa
sididžiuoti Laisve, kuri 
kaip tik’ dėl to ir kovoja. 
Prieš keturiasdešimt metų 
ją sukūrė susipratę lietu
viai, nepasigailėdami au
kų ir darbo., Laisvė neap
vils tų, kurie ją remia ir 
ugdo. Tešviečia ji ilgiau ir 
skaisčiau negu senovės lie
tuvių aukurų ugnis!

Jonas Vasilis.

kai su aukomis pribūdavo 
pagelbon.

Dabar atsirado nauji 
gaivalai, išsirutuliavę iš fa
šistinio kevalo, kurie pikie- 
to keliu bando jai kenkti. 
Bet kaip pirmieji nieko ne
laimėjo per teismus, taip ir 
šie gaivalai nieko nelaimės. 
Darbininkai mokės apginti 
savo spaudą.

Vienok . nereikia manyti, 
kad mums jau negresia pa
vojus ir ramiai galime sė
dėti. Jeigu mes, pirmieji 
“Laisvės” skaitytojai kuo
met ji pasirodė, buvome 
tarpe 25-30 metų amžiaus, 
jauni, pilni energijos, tai 
šiandie jau esame 65-70 
metų, susmukę, silpnos 
sveikatos, silpno matymo. 
Daugelis jau persiskyrė su 
šiuo nuodėmingu pasauliu. 
Skaitytojų skaičius suma
žėjo, o jaunimas suameriko- 
nėjęs, jų vietų neužpildo, 
lietuvių laikraščių neskai
to. Tai mums, kurie dar 
laikomės šiame nuodėmin
game pasaulyje, prisieina 
daugiau susirūpinti “Lais
vės” išlaikymu, daugiau ją 
finansiniai remti.

Amerikos lietuviai dar
bininkai ne tik dabar pasi
žymi savo dosnumu. Graži 
jų ir praeitis. Jie rėmė ir 
Lietuvoje' judėjimą prieš 
carizmo priespaudą. Tik ką 
peržiūrėjau “Dahbininkų 
Balsą” N 2 ir 4-tą, 1906 
metų. Ten radau Lietuvos 
Socialdemokratų Partijos 
apyskaitą už pirmuosius 4 
mėnesius. Štai 
stambesnių aukų:
Per laikraštį “Kovą” gau

ta 1,670.70 markių ir $400.
Nuo Chicagos lietuvių— 

1,370.62 markių.
Nuo Bostono lietuviu — 

$110.00.
NuOvBroktono lietuvių — 

$332.00.

keletas

tūkstančių žmonių mintis, 
iš kurių raštų galima daug 
pažengti pirmyn.

Šia proga noriu išsireikš
ti, kaip man teko susitikti 
su Laisve 1913 metų spalio 
mėnesį. Tų metų liepos mė
nesio pabaigoje poetas -R. 
didžiūnas, dabartinis Laii 
vės redaktorius R. Mizara, 
Rožė Galčiūtė (dabar Mrs. 
Šaulienė, ji gyvena Lynn, 
Mass., su savo šeima, malo
naus būdo, demokratiška 
moteriškė) ir šių žodžių ra
šytojas apleidome Merkinės 
miestelį. Merkinės mieste
lis randasi paliai patį Ne
muną ir Merkį’. Merkio upė 
įteka į Nemuną prie Merki
nės.

Aplink Merkinės miestelį 
yra platoki smiltynai. Ne
munas platus, su sala. Kiek 
Merkinės miestelyj tada 
gyventojų buvo, negaliu 
tikrai pasakyti. Mes ap- 
leidome Lietuvą tokiais pat 
tikslais, kokiais dauguma 
lietuvių tais laikais Lietu
vą apleido. Mūsų tėvai sa
kydavo, kad dirbamoji Lie
tuvos žemes baigiama nau-

lietuvių

Nuo Bostono apielinkės— 
$500.00.

Nuo Plymouth lietuvių— 
518.30 rublių.

Nuo Philadelphijos liet.
— $400.00. .

Nuo Chicagos lietuvių — 
$743.00.

Nuo nežinomo iš Ameri
kos — 1,300 rublių.

Nuo Baltimorės lietuvių
— $67.00.

Nuo Newarko lietuviu — 
$61.25.

“Darbininkų Balso” N 4 
vėl randame:

Iš “Vilties” redakcijos 
darbininkų 1,012.25 mar
kės'.

Nuo Šv. Jono Krikštytojo 
draugystės, Baltimore, 767.

Per, “Kovą,” Philadel
phia — $730.00.

Nuo Bostono lietuviu — 
$100. {

Nuo J. Šliupo ’ per M. 
Zaunikę—1,519.18 markių.

Nuo Brooklyno
— $465.78.

Nuo Minersville
— $63.00. •

Nuo Waterbury
— $58.00.

Čia pažymėjau tik stam
besnes aukas, o smulkesnių 
neminėjau, nes daug vietos 
užimtų. Turiu priminti, 
kad Amerikos lietuviai per- 
visą laiką rėmė iJetuvos 
judėjimą, o dabar remia 
savo spaudą ir ne lietuviš
kiems gaidukams, išsiperė- 
jusiems Vokietijoje po fa
šistiniais sparnais, sulai
kyti darbininkišką spaudą.

Senieji priešai nusirami
no, atkando dantis besi
stengdami “Laisvę” pa
smaugti. Dabar jų vietas 
užėmė naujiejj, fašistiniai 
gaidukai, bet ir jiems grei
tu laiku aplėps sparneliai, 
o “Laisvė” kaip gyvavo, 
taip ir gyvuos!

švencioniškis.

lietuvių

lietuvių

i

doti, gi kasdien gimsta nau
ji tūkstančiai lietuvių ir vis 
daugiau, priauga; reikalin
ga žemę dalintis tarp bro
lių, seserų į siaurus “šniū
relius,” į mažus ūkelius. 
Merkinės miestely kitokių 
resursų nebuvo, iš kurių 
būtų buvę galima žmoniš
kai gyventi.

Laukai aplink Merkinę 
labai panašūs į Atlanta, 
Ga., apylinkę. Tik, žinoma, 
Atlanta turi 
gyventojų, o

apie 400,000 
Merkinė ma-

yra didokaMerkinėje 
bažnyčia ir buvo cerkvė su 
aukštoku. bokštu pagal 
Merkinės “bokštus.” Mer
kinės bažnyčia—sena. Man 
teko Merkinėje lankyti 
pradžios mokyklą.

Merkinės apylinkėj ran
dasi smiltynai, ypatingai 
aplink Maksimonių ir Jo- 
nionių kaimus. Jonionių 
kaimas stovi kitoj Nemuno 
pusėj, kur gimė Marė Bal- 
tulioniūtė ir , Antanas Ma-

(Tąsa 12-tame pusjapyj)

7 pusi.—Laisve (Liberty).
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ANTANAS VAIVUSKAS.

VLADAS
*

Ko lietuvis savo akimis nematė Brazili
joje! Ko jis nepatyrė savo raumenimis ir 
savo 'širdimi! Visa tai prašosi gabios 
plunksnos, kuri sukurtų spalvingą ir sul
tingą literatūrinį veikalą apie gyvenimą 
lietuvio, atkeliavusio’ į tolimą atogrąžų 
šalį. . •

Kada nors kai kas gal imsis šio dėkin
go darbo. Jo belaukiant, šį kartą mes at
pasakosime vieno lietuvio jaunuolio gy
venimo istoriją, šių žodžių rašytojas — 
paprastas darbo žmogus, savamokslis, ra
šąs laisvąlaikiais, grįžęs iš darbo.z Todėl 
jam nepavyko ir šį atpasakojimą papuoš
ti ryškesnėmis spalvomis, nepaisant, kad 
to labai siekė.

Su Vladu autorius draugavo ir išvien 
veikė pogrindyje. Tačiau be prisidėjimo 
kitų draugų, gausiai padėjusių surinkti 
biografinius duomenis, šis atpasakojimas ✓
būtų išėjęs visai ’ apytuštis. Visiems jiems 
— širdingiausias dėkui!

, I.
Kraujo srovės žemę plauna,

> Kraujo varsom gėlės žydi,
Gi tos vėliavos raudonos —

1 Kelia drąsą, kovą lydi,
ST. JASILIONIS.

iš tėviškes išblokšti
Dzūkijos artojų žemę artėjo siaubo 

mėtas.
Kraujo spalvos prošvaistės vis ryškiau 

atsispindėjo vakarų dangaus skliaute. 
Vis dažniau sudrebindavo orą pabūklų 

. trenksmas.
Varžėsi į Lietuvą pirmojo pasaulinio 

karo-ugnis. Netrukus dzūkų artojų ža- 
. , liąsias lankas ir sodybas niokojo kaizeri

nė kariuorųenė, sėjanti mirtį, paverčian
ti viskj pelenų krūvomis.

Neaplenkė • vokiečiai ir Domantonių 
kaimo, Alovės valsčiuje, Alytaus apskri

ti <1- tyJ6’
Iš ten, kaip iš daugelio Lietuvos vie- 

■ ' tų, žmonės bėgo nuo karo ir . atėjūnų 
mirties. Bėgo į Rytus, į Rusijos gilumą. 
Evakuojančiųjų karavane buvo doman- 
toniškių Bauževičių šeima: tėvas Cipri- 
jorias, ' motina Anelė, trys sūnūs ir dvi 
dukterys — Morkus, Kostas ir Vladas, 
Marija ir Eleną. Jauniausias, kokių 6-7 
metų, buvo Vladas.

Nelaimingųjų^monių karavanas stū
mėsi į Rytus. Jo'įkandin slinko vokiečių 
kariuomenė. Ties . geležinkelių stotimis 
bįf ties vietomis, kur vbikė šioks toks su
sisiekimas, bėglių vilkstinės-retėjo ir 

i trumpėjo.
Karo rykštė visus skaudžiai plakė. Juo 

labiau tuos, kurie į svetimas žemes pa
teko. Tiems sunkiau buvo gintis nuo ba
do, ligų ir šalčio. Bauževičiai atsidūrė 
Ukrainos stepėse? Jiems irgi visko teko 
matyti ir patirti.

Žiauraus likimo blaškomą Bauževičių 
‘šeimą ištinka dar viena nelaimė: Ukrai- 

, t noS žemėje amžinu miegu užmiega jų 
• brangusis tėvelis. Po fciprijono mirties 

Bauževičių šeimos vairą paima jų moti
nėlė — nuostabios energijos ir ryžto mo
teris, ir vyresnysis sūnus Morkus. Dau
giausiai dėka motinos sumanumui ir rū- 

> ' pesčiui, Bauževičiai atlaikė visus kitus 
1 audringo meto smūgius, nenustoję dau- 

giau aukų ir perdaug.nenuklydę nuo ke
lio atgal.

z — GRĮŽTA MAT? SPALIO 
t REVOLIUCIJĄ

Priblėsus karo gaisrui, grįžta į Dzų- 
kijąA Tuoj po Didžiosios: Spalio socialis
tinės revoliucijos laimėjimo. BaužeVi- 
čiams teko išvysti gimstant naują pasau-

V lį — įsikūnijant Tarybų santvarką. Re
voliucijos idėjos giliai paveikė ,jų sielą 
ir sąmonę. Savo akimis jie matė, kaip ru-

* ‘. sų darbo liaudis sugriovė carinę prie- 
i spaudą ir padėjo pagrindą skaisčios at- 

. -' eitįes visuomenei susikurti. Bauževičiai 
tai perprato ir stovėjo revoliucijos pusė
je. . '. ‘

Mažasis Viadukas, dar vaiko ‘sampro
tavimu, jau suvokė revoliucijos sukeltą 
didžiąją socialę transformaciją: jis do
mėjosi ir džiaugėsi besiklausydamas sa
vo vyresniųjų kalbų; kad nuo dabar ne-

V Bebus žiauriųjų dvarponių, žandarų; 
.. . kad nuo dabar visi buvusieji bedaliai ir

gį engiamieji žmonės bus lygūs ,žemę dirbs 
sau ir jos derlių paims sau. Šitie pirmie
ji Viaduko vaikystėje įgyti įspūdžiai, vė
liau, .augant į vyrus, padėjo subręsti jo 
tvirtai revoliucinei pasaulėžiūrai.

.Grįžo Bauževičių šeima į ten, kur gi- 
• mė ir augo, kur buvo likęs septynių de- 

I šimtinių savas žemės ruoželis. Sugrįžę 
■
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VĖLIAVĄ IŠKĖLĖ!.
į Domantonius rado ant jų žemės naujus 
šeimininkus — mirusio tėvo brolius, ku
rie jau buvo tvirtai įkibę į paliktą žemę, 
nes manė, jog našlė su vaikais nebegrįš 
iš Rusijos. Greičiausia jie gyvi neišli
ko... Bet štai, Bauževičiai ūmai atsira
do prie savo slenksčio ir pareikalavo gi
mines pasišalinti. Ciprijono broliai 
bandė šiauštis, bet ant galo sutiko ūkį 
apleisti; bylinėtis būtų buvę beprasmin
ga. Gimines graužė apmaudas ir noras 
kerštauti. Jie nusitarė nieku nepagelbė- 
ti naujai besikuriančiai našlei. “Be mū
sų paramos, sprogs nuo bado!” — nirto 
ūkį' palikdami giminės.

Daug vargo pakėlė Bauževičiai iki 
susitvarkė savo ūkelį ir iš jo pradėjo iš
simaitinti. Prietelišką ranką jiems ištie
sė motinos giminės. Bet pats svarbiau
sias ūkio atkūrime vaidmuo priklausė 
motinai, tai darbščiai bei išmintingai 
motinai, kuri mokėjo it sugebėjo, taip 
gražiai išauklėti savo vaikus, ’ įkvėpti 
jiems tyrą broliškumo meilę įr ryžtą 
drąsiai sutikti ir nugalėti visus sunku
mus, nuolat gulančius ant mažažemio 
valstiečio pečių. Del to Bauževičiai paly
ginamai greitai atsikūrė, nors ir maža
me žemės ūkyje. Net iš stambesnių ūki
ninkų ėmė jiems pavydėti.

Domantonių kaime Bauževičių šeima 
įgijo gerą vardą. Į ją buvo nukreipti 
apylinkės gyventojų žvilgsniai. Niekas 
nematė brolių Bauževičių girtaujant, 
triukšmaujant, kas buvo nesvetima dau
gumai Lietuvos kaimo jaunimo. Kaimy
nai juos gerbė ir mylėjo, kaip draugiš
kus, nuoširdžius žmones.

Bet Bauževičiai trauke į save valstie
čių dėmesį dar'ir savo įspūdingais pasa
kojimais, ką jie patyrė Rusijoje. Ypač 
Morkus, paprastai, bet vaizdžiai'pasako
davo domantoniškiams apie tą šalį,, kur 
dvarų žemės išdalintos, buvusiems ber
nams ir ’bežemiams; apie tą šalį, kur 
valstiečių nežmoniškam skurdui padary
tas galas. (

— O čia, pas mus, koks gyvenimas Te
kalbėjo Morkus ir aiškino, jogJr Lietu
vos darbo žmonės privalo pasekti rusų 
tautos pavyzdžiu. > ; < > i •

SKIRSTOSI VIENINGA ŠEIMA
Broliai ir seserys vieningai arė ir sėjo. 

Taip eilę metų darniai ūkininkavo ir 
vertėsi skrumniu mažažemio valstiečio 
gyvenimu. Dalykai ėmė kitaip klotis, kai 
visi suaugo ir rengėsi vestis bei ištekėti. 
Einant senovės tradiciniu Lietuvos kai
mo papročiu, seserims reikėjo sudaryti 
kraitį, o. broliams priklausė dalis. Septy
nių dešimtinių žemę padalinus, kas iš 
jos belieka? Broliaia Bauževičiai supra
to, kad iš tokios dalybos gausis tiktai di
desnis skurdas, kad iš mažažemių jiems 
teks nužengti į grįtelninkų padėtį. Tuo
met, be bernavimo svetimiems ūkinin
kams už pusdykį, niekur kitur savo jė
gos neįsiūlysi. •

Iš tokios nelemtos padėties išeitį jie 
tematė, kaip ir tūkstančiai Lietuvos 
vargstančių žmonių, tiktai palikti tėviš
kę ir už tolimų jūrų ieškoti pragyveni
mo., Sesuo Marija už vyrą gauna Čižių 
Petrą ir išvažiuoja nežinomon . Brazili
jon. Brolis Morkus taip pat vedasi, pa
siima savo dalį ir į Argentiną nuklysta.

Vieninga Bauževičių šeima ima krikti.
Netrukus ir tretysis jos narys leisis į 

platųjį pasaulį. V 7
VLADAS IR JO MERfĮĘLĘ . f

i ' Z1'
Jaunesniajam sūnui Vladui jau aštuo

niolika. metų. Jis —motinos mylimiau
sias sūnelis. Motinos ir būdą paveldėjęs: 
darbštus, paklusnus, išmintingas. .Lėto
kų judėsiu, dailaus, tvirto ir aukšto ūgio 
jaunuolis. • Tankūs tamsiai, kaštoniniai 
plaukai puošniai dabino jo plačią kaktą 
ir ryškino proporcingus vyriško veido 
bruožus. Susimąsčiusiose, šviesiai-mels- 
vose akyse atsispindėjo tauri Vlado sie
la, ramus, geraširdis ir tvirtas būdas. 
Nemėgo išdaigauti, .vienok buvo links
mas, draugiškas jaunuolis, mokąs palai-1 
kyti‘ ir ugdyti draugystės saitą.

Mokslo tepasiekė vos keturių pradinės 
mokyklos skyrių. Tolesniam mokymuisi 
buržuazinė Lietuva pastatė ribą: vals
tiečio vaikas, kad ir labai gabus ir linkęs 
į mokslą, turi piemenauti, o paūgėjęs— 
barnauti. Mokslas buvo lengvai prieina
mas tik buožių sūneliams, nepaisant, 
kad išsimokslinimas mažiausia jiems rū
pėjo. Vienok, per protekcijas, kyšius, 
įtakas jie sėkmingai baigdavo gimnazi
jas ir universitetus.

Vladas ir su tokiu įgytu mokslu suvo
kė skaitymo reikšmę, daug skaitė ir to
dėl pagilino savo žinojimą. Pakliūdavo 
į jo rankas ir pažangesnių autorių raš
tai.

Kaimo jaunimo tarpe Vladas buvo pa
vyzdingu jaunuoliu. Jo draugystės visi 
ieškojo. Nei viena sutartinė be Vlado 
skambaus balso nebuvo užtraukiama. 
Vakarinėse su Vladu norėjo šokti pačios 
gražiausios, pačios grąkščiausios mergi
nos, kurios nuolat varžėsi už jo širdies 
paviliojimą.

Vladas Bauževičius

Viena jų patiko Vladui. Vladas— 
jai. Tyra, aistringa meilė įsiliepsnojo 
jųdviejų:širdyse. Jo pasirinktoji buvo 
Bronė, to pat kaimo, graži ir linksma, 
darbšti ir dora mergelė. Didelės žalsvai 
mėlynos jos akys dvelkė šešiolikos pava
sarių žydria jaunyste. Grakštų, formin- 
gą: moters kūną dabino vešlios kviečio 
spalvos kasos. O kokio skambaus,'žavaus 
balso dainininkė buvo Brofiė! Kitos to-' 
kios įstabios dainininkės ir kitos tokios 
gražuolės nesirado Domantonyse! i 

..Bet, kaip neretai pasitaiko, tokia didi 
meilė būna kieno nors kliudoma, kieno 
nors siekiama sudrumsti. Bronės ir Vla
do aistringai draugystei irgi atsirado 
kas siekė pertvarą statyti, kas siekė jų 
širdyse žaizdą atverti.

Tuo pat metu Bronės meilės ieškojo x 
tūlas pasiturinčių ūkininkų sūnus, taip
gi puikus jaunas vyras. Bronės tėvai pa
laikė stambiojo ūkininkaičio pusę ir ren
gėsi už jo savo gražiąją dukrą išleisti. 
Gi Bronei tiktai Vladas vienas... Ta
čiau, tiek ji, tiek jos mylimasis buvo 
bejėgiai palenkti tėvų norą.z Nepadėjo 
Bronei nei ašaros, nei maldavimai, nei 
aštresni ginčai.

Pasitaikė, kad. ūkininkaitis buvo pa
šauktas į kariuomenę. Vladas ir Bronė 
laisviau pasijuto ir laikinai pamiršo jų 
meilės ardomąją kliūtį.« Bet tai neil
gam. Ūkininkaitis buvp tvirtai pasiryžęs 
paveržti Vlado mergelę.

’ ATSISVEIKINIMAS
Žmonės vėl bėgo’iš Lietuvos.
Šį kartą ne nuo vokiečių ir ne nuo ka

ro ugnies. Nuo savųjų skriaudikų bėgo 
artojai ir miestelėnai į kitą pasaulio da
lį —' į. Pietų Ameriką.

•. ■Tartum^iš užkerėto rago sklido Lietu
vos provincijoje garsas apie Brazilijoje ‘ 
pabertus aukso trupinius, apie braziliš
kus bananynus, kavynus, apie darbo, už
darbių ir duonos perteklių . ..

Vieni susižavėjo pasakomis, bet dau- 
ghma —■ ieškojo tiktai didesnio duonos 
kąsnio. Ir taip susidarė ištisi ešelonai iš 
skurstančių žmonių, paliekančių savo tė
vynę 'ir traukiančių į Vokietijos, Olandi
jos, Prancūzijos uostus, iš kur didžiu
liais laivais buvo perkeliami per Ąįlanto 
vandenyną ir atiduodami į naują vergo
vę Brazilijos kavynUose, cukraus nen
drynuose, tiltų bei tunelių statybose ...

Trečiaisiais masinio emigravimo me
tais (1929), Vladas, vargais negalais 
sudaręs pinigų laivakortei, atsisveikina 
su savo motinėle, sesute ir broliu' ,ir įsi
jungia į iškeliaujančiųjų srovę. Skaudu 
jam buvo palikti gimtuosius Domanto- 
nis, gaila motinėlės, draugų ir mylimo
sios mergelės. Gaila žydinčio ir kve
piančio Lietuvos pavasario. ..

Prješ išvykstant nuėjo paskutinį k'ąrtą 
pasimatyti su Brone.

Karštomis ašaromis raudojo ji ir, 
glausdamos i prie Vlado krūtinės, karto
jo:

— Nesimatysim daugiau, Vladei, lie
si matysim ...

— Ne, Bronyt! Nuvykęs tave tuoj 
kviesiu. Pamatysi ...

— Širdis man sako, kad. . .
Gausios ašaros nebeleido jai baigti sa

kinio.
Vladas kietai ją apkabino, pabučiavo 

į lūpas ir jaudindamasis ištarė:
— Pamatysi, Bronyt, sueisim ir bū

sim laimingi. Ten mums nieks nekliu- 
dys.

Ir Vlado akis suvilgė ašaros, žodžiai 
nutrūko ir paskutinis “sudie’’ užspringo 
gerklėje.

II
PIRMIEJI IMIGRANTO ŽINGSNIAI
Didelis “Cap Arcona\’ laivas 1929 me

tų gegužės pabaigoje į Santos uostą at
vežė gausų kiekį svetimšalių. Lietuvių 
būryje buvo ir Vladas. Tik ką nusileidus 
laiptais žemyn pasitinka naujokus dva
rininkų agentai, kurie kalba nesupran
tama kalba ir renkasi tvirtesnio ūgio 
vyrus bei moteris. Naujokai nervinasi, 
dairosi į visas puses, nežinodami .į ką 
kreiptis patarimo. Veiduose išgąstis, o 
gal ir baimė. Tartis ir kitą kelią rinktis 
daug laiko nėra. Kūrie neturi adresų, 
tie pasiduoda agentų valiai ir nuseka 
paskui juos.

Uostas nykus, miglų supamas. Tvan
ku. Nešvaru.

Vladas laimingesnis: jis turi sesers 
adresą San Paulo mieste. Be to, jis jau 
atvyko perspėtas nesiduoti svetimiem^ 
būti vedamu, nes tokiu atveju tikrai pa
teks į Brazilijos džiungles.

1 Susirado geležinkelio stotį ir ilgai ne
laukus išvyko.

Traukinys sunkiai kopė į kalną, trau
kiamas plieninių lynų. Po kelių tokių 
etapų įsibėgėjo', čia smigdamas į tamsius 
tunelius, čia tartum pakibdamas ore 
virš siaubingų bedugnių, kalnų tarpe
kliuose. Už poros valandų Vladas pri
buvo į San Paulo miestą ir susirado sa
vo sesers Marijos Čižienės butą, atokia
me darbininkų užmiestyje Lapa.

Švogeris dirbo molinių vamzdžių ga
mykloje “Mekanika,” Jam padedant, ten 
darbo gavo ir Vladas. Tai buyo sunkus, 
sveikatą žalojantis darbas. Nuo ilgo per
mirkime greit supūdavo drabužiai ir 
avalynė. Drėgmė skverbėsi pro odą ir 
graužė kaulų sąnarius. Už tokį darbą 
teatlygindavo į valandą tik 900 reisų. 
Su darbadienio laiku nebuvo jokios 
tvaijms: vieną dieną tekdavo dirbti 3-4 
valandas, kitą — 18 valandų. Uždarbio 
pakako tik paprasčiausiam pragyveni
mui. Vien už maistą reikėdavo per mė
nesį mažiausia išleisti 110 milreįsų.

Kantriai toje gamykloje dirbo Vladas. 
Apie geresnių sąlygų ieškojimą nebuvo 
galima nė svajoti, kadangi iš kitų darbo
viečių jau buvo atleidžiami darbininkai.

Bet ir šitoks darbas baigėsi: po dvie
jų mėnesių atleidžia Vladą drauge su 
kitais darbininkais.

Vladas bedarbių minioje, kuri kasdien 
didėjaj ir desperatiškai blaškosi nuo vie
no fabriko vartų'prie kito. Krizė gilėja, 
aštrėja ir skaudžiai plaka proletarų kla
sę. Pusbadžiai bedarbiai siūlosi fabri
kantams už bet kokį atlyginimą, kad tik 
atsigynus nuo bado.. Bet, vietoj priimti 
nors vieną bedarbį iš kelių šimtų, sto
vinčių prie fabriko nuo brėkštančio ryto 
iki vidurdienio, matydavai atstatomus 
iš darbo ir dauginančius badui pasmerk
tųjų gretas, naujus bedarbius.

Tris mėnesius Vladas ieškojo darbo 
kur bepapuolėj Ilgai stovėjo ties fabrikų 
vartais nepaisant, kad ten kabojo užra
šas: Nao ha vagas (Nėra vietų). Per tą 
laiką maitinosi pas savo kaimyną iš Lie
tuvos, dar tebedirbantį odų fabrike. Ne
darbo, skurdo, nežinomo rytojaus padė
tis svetimoje šalyje, Vladą giliai sukrė
tė. Dingo siektoji svajonė uždirbti lai
vakortei mergelės atsikvietimui iš Do
mantonių. Nežinojo nei kaip pačiam teks 
išsimaitinti, gyventi.

Prieš akis skleidėsi klajoklio audrin
ga būtis.

KUBATONO KALNUOSE
Nebuvo galima kur kitur savo 

įsiūlyti, kaip tiktai Mairįnk-Santos gele
žinkelio tiesimo kompanijoms. Jos rei
kalavo ir rinkosi tvirtus bei patvarius 
darbininkus prie pačių sunkiausių ir pa
vojingiausių tunelių kasimo darbų Ku- 
batono kalnyno ruože.

(Bus daugiau)

jėgos

Mūsų švietėja
Na, tai mūs švietėja 

Laisvė šulaukė-išgyvenoke- 
turias dešmtis metų! i

Laisvė savo avvenimę ir* 
9-i turėio visokių nuotėkių. 
Bet ji juos pergyveno taip, 
kaip ir žmogus turi savo 
gyvenime visokių nuotikių 
ir turi juos pergyventi*

Laisvė savo gyvavimo lai
ku atliko labai daug nau
dingo darbo. Ji išmokino 
savo skaitytojus suprasti 
žmonių gyvenimą tai}), kaip 
iš tikrųjų jis yra.

Daug, daug lietuvių ati
traukė nuo visokių prieta
ru. Suteikė savo skaityto
jams tinkamą supratimą 
tikėjimų link.

Taipgi išmokino, iškul- 
tūrino savo skaitytojus. 
Kartą svarbiam ir skaitlin
gam lietuvių suvažiavime 
sėdim kartu ant estrados 
su dr. Graičiūnu. Jis man 
pareiškė: “Stebėtinai tin

kamai ir kultūringai užsi
laiko progresyviai lietuviai 
savo suvažiavimuose. iRo- z 
dosi, kad jie būtų Wnk$> 
kolegijas!’’ Na, o dr. Grai- \ 
čiūnas tuo klausimu turi 
daug patyrimo. V

Reikia pripažinti, kad 
Laisvė turi ir daug priešų, 
kurie, jei turėtų kokią nors 
galią, tuojau ją pasmaugtų.

Bet turime nepamiršti, 
kad ji turi tūkstančius ir 
tūkstančius labai gerų 
draugų, rėmėjų. Bile ne
laimėje jie ją gelbsti. Daug 
kartu tas jau buvo įrodyta.

Nei vienas bile kurios ki
tos srovės laikraštis tuomi 
negalėjo ir negalės susily
ginti su Laisve.

Visiems mums yra aišku, 
kad Laisvės pasisekimas hr 
bai daug priklausė ir \ pri
klauso nuo tų asmenų, ku
rie prie jos dirbo ir įkurie 
dabar dar dirba. Tie žmo
nės mokėjo Laisvę išauginti 
ir ištobulinti iki dabartinio 
jos laipsnio.

Aš irgi jau apie 38 me
tai, kai esu artimai prisi
rišęs prie Laisvės. Tiesa, 
tik porą metų gyvenau arti 
jos. O kitą visą laiką gy
venu virš septyni šimtai 
mylių nuo jos. Bet Laisvė, 
visuomet lanko mano na- . 
mus. Kiek galėdamas, šį •/ 
bei tą parašau.

Rodosi, pirmiausiai man 
Laisvę užrašė Leonas Prū- 
seika. Tai buvo 1913 me
tais, Westville, Ill. Nuo to 
laiko ne tik ją skaitydavau, 
bet karts nuo karto šį bei 
tą jali ir parašydavau.

Iš karto rašydavau kores
pondencijas. Rašydavau ir 
mokinausi, kad vis būtų 
tinkamesnės, aiškesnės ko
respondencijos. Dažnai pa
silikdavau kopijas ir įfcrny- 
davau tilpusią korespon
denciją.

Kartą* asmeniškai pada
viau korespondenciją tuo
laikiniam Laisvės redakto
riui V. Paukščiui. Jis ją 
patalpino. Bet aš patėmi- 
jau, kad daug kas buvo ne 
taip atspausdinta, kaip ma
no buvo parašytą. (Aš jo 
užklausiau, kame dalykas^ 
Vincai? Tai geras draugas 
Paukštys davė man gerų 
patarimų.

Tiesa, daugelis mūs ge
ni draugų išsisklaidėm po 
plačią' Ameriką. Tūli iš 
mūs tapo profesijonalais, 
kiti biznieriais, tai stam
biais, tai smulkiais. Daų? 
gelis iš mūs rudi j am prie 
savų užsiėmimų, 
gas 
ypač 
Rūdijam, kol su rūdysi nevi
sai. Bet vistiek neturim už
miršt mūs švietėjos Lais
vės, kol gyvensim.

Pranas

labai ii- 
x valandas dirbdami, 

smulkūs biznieriai,

—------------ ------------ ..............................' ' > n.....------------ ----------------------------------------- i

.. 8 pusi.—Laisve (Liberty), šeštadien., Liepos-July 14, 1951



ISTORINIAI ĮVYKIAI, ATSITIKĘ 
LAIKE LAISVES GYVAVIMO

Žemiau telpa tik svarbesnieji įvykiai, atsi
tikę pbr pastaruosius 40 metų, t. y., laike 

\ Laisvių gyvavimo. Juos surinko D. M. šo- 
'JomsKas. Skaitytojas raginamas išsikirpti 
juos ir laikyti savo knygynėlyj, tai bus jam 
po ranka medžiaga, į kuria bent kada nors 
galės pasižiūrėti, ir susirasti reikalingas da
tas. LAISVĖS REDAKCIJA.

1911
Balandžio 5 d., So Bostone, Mass., i^ėjo 

pirmasis Laisvės riumeris.
'Italijos ir Turkijos karas Afrikoj.
Kovo 25 sudegė marškiniais fabrikas New 

Yorke, žuvo 145 žmonės.
Rfevoliucija Kinijoj—nuversta monarchija.
Išsiliejo Yangtze upė Kinijoj, prigėrė 

apie 100,000 žmonių.
Rugsėjo 17 d. C. P. Rogers išskrido iš New 

Yorko .perskridimui Amerikos. Po daugelio 
apsistojimų jis nusileido Kalifornijoj po 84 
valandų oro kelionės.

Meksikoj Revoliucija. <
1912

Pasibaigė Italijos-Turkijos karas. Turkija 
neteko Tripolitanijos ir Kirinaikos Afrikoj.
'Iškilo karas Balkanuose. Prieš Turkiją, 

kariavo Juodkalnija, Graikija, Bulgarija ir 
Serbija. “ '

Balandžio 14 d. pasažierinis laivas Titanic 
jiuskeįulo Atlantiko okeane, susikūlęs į 

f Jflajikiojantį ledyną; žuvo 1,517 žmonių.
1913

Balkanuose karas pasibaigė Turkijos pra
laimėjimu. Po to ant Bulgarijos užklupo bu
vę jos talkininkai ir Rumunija.

1914
Birželio 28 d.’ Sarajevo mieste, nušautas 

Austro-Vengrijos sosto įpėdinis Frantz Ferdi
nand ir jo žmona, kas buvo priekabiu pra
džiai Pirmo Pasaulinio Karo.

Birželio 25 d. didelis gaisras sunaikino Sa
lem, Mass, miestą. Liko 15,000 benamių, 
nuostolių $12,000,000.

Rugpjūčio 1 d. prasidėjo Pirmas Pasąuli- 
nis -Karas. ' 1

Rugsėjo mėnesį ėjo didžiausi mūšiai rusų 
su austrais Galicijoj,- vokiečių ir francūzų 
prie Marne upės. 1

Rugpjūčio 15 d. pirmas laivas perplaukė 
Panamos Kanalą.

Rugpjūčio 17 d. Galvestone nuo uragano 
žuvo 275 žmonės.

■ 1915
kovo 26-28 dd. Berne, Šveicarijoj, įvyko 

tarptautinė moterų konferencija.
4-6 Hld., balandžio, Berne, įvyko tarptau- . 

fine jaunimo konferencija..
Vokiečiai įsiveržė į Lietuvą, užėmė Kau

ną/ Vilnių ir visa Lenkiją.
1916

w Balandžio 20-24 dd. Dubline, Airijoj pra
sidėjo sukilimas prieš britus. Sukilimas žiau- . 
riai nuslopintas — Kruvinasis Velykdienis.

Balandžio 24-30 dd. Kentalėje, Šveicari
joj, įvyko tarptautinių socialistų konferenci
ja. ’ !t'

Birželio 4 d. rusų armija, vadovystėje ge
nerolo Brusilovo, pradėjo ofensyvą.

Visoj Vokietijoj . prasidėjo darbininkų 
streikai — auga nepasitenkinimas karu.

Liepos 12 d. laike parado, San Francisco 
mieste mesta b'omba. Užmušta 10 žmonių. 
Suimtas darbininkų veikėjas Thomas Moo
ney, Warren Billings ir kiti.

Liepos 30 d. Jersey City įvyko vadinama 
Black Tom amunicijos eksplozija, žuvo 2 
darbininkai; nuostolių $22,000,000.
K . 1917

Kovo mėnesį prasidėjo Rusijoj revoliuci
ja' t!miuverstas carizmas.

Bąįalndžio 6 d. Jungtinės Valstijos pas
kelbė karą .Vokietijai.

Balandžio mėnesį Berlyne streikuoja
300,000 darbininkų...

Gegužės mėnesį prasidėjo darbininkų strei
kai ir kareivių' sukilimai Francijoj—nepasi
tenkinimas karu.

•'Spalių 24 d. vokiečiai baisiai sumušė italų 
armiją prie Kaporetto. ♦
, Lapkričio 7 d. Rusijoj įvyko liaudies re
voliucija — įsteigta tarybinė santvarka.

ffi ■ 1918
. Vasario 23 d. Tarybinė armija supliekė 
vokiečių armijas prie Pskovo.

.Liepos 12 d. sunaikintas caras ir jo šei- - 
. niyna. j

Rugpjūčio mėnesį prasidėjo darbo žmo-' 
nių sukilimai Japonijoj — Ryžių Sukilimas.

Spalių 17 d. paskelbta nepriklausoma če- 
ko-Slovakijos respublika.

Pradžioj lapkričio sukilimai Vokietijoj.
11 d. baigėsi Pirmas Pasaulinis Karas. .

Pakriko Ai/stro-Vengrijos imperija.
B _ ’ į 1919

Sausio 15 d.Berlyne, nužudytas Karolis 
LifbKneaftitas irjtožė Luksenburg. •

Sausio 18 d. /Versaillėje, Francijoj/suda
ryta taikos sutartis užbaigai karo su Vokie-

' munistų Internacionalas.
Kovo 21 d. įsikūrė sovietinė vyriausybė 

Vengrijoj. , ’ ’’ . '
Balandžio 13 d. įsikūrė tarybinė vyriausy

bė Bavarijoj. ' • ,
Gegužės 1 d. nuversta tarybinė vyriausy

bė Bavarijoj.
Rugnjųčio 1 d. nuversta tarybinė vyriau

sybė Vengrijoj.'
Tarybų armija parbloškė Kolčako, Deni- 

kino ir Judeničiaus armijas.

1920
Sausio 10 d. Genevon susirinko valstybių 

atstovai ir padėjo pamatus Tautu Lygai.
Spalių 17 d. gen. Želigovskis ir jo legio

nai užgrobė Vilnių.
Pavasarį lenkų armija, remiama užsienio 

imperialistų, pradėjo karą prieš Tarybų Ru
siją. Sovietinė armija parbloškė lenkų armi- . ♦ JO - M •
J‘T X . - .'

Rudenį tarybinė armija nugalėjo Vrange- 
lį ir išlaisvino Krymą.

Boston, Mass, suimti Nicolas Sacco ir 
Bartholomeo Vanzetti A kurie Įkaitinami 
žmogžudystėje. Sacco-Vanzetti reikalas tę
sėsi kelis metus.

z 1923
Sausio menesį į Ruhr sritį įmąršavo Fran

ci jos ir Belgijos armijos.
Kovo 9 d. Bavarijoj, Hitleris ir generolas 

Ludendorff pradėjo fašistų 
pralaimėjo.

Gegužės 17 d. Camden, S.
ky kloję 76 vaikai.

Rugsėjo mėnesį „prasidėjo 
sukilimai Bulgarijoj.

Turkijoj paskelbta respublika priešakyje 
su Kamel-Paša.

1924
Spalių 12 d. į New Yorką atskrido vokie- 

i čių pagamintas oro laivas “ZR-3”, kuris vė
liau vadinosi “Los Angeles.” 7

1925 .
Kinijoj darbininkiškos, jėgosy išvien su na

cionalistais pradėjo karą prieš pardavikiš- 
kus generolus —- “žygis į šiaurės.”

Sausio 20 d. baisi audra Missouri, pietų 
Illinois ir Indiana valstijose padarė daug 
nuostolių, žuvo 830 žmonių.

Rugsėjo 3 d. susprogo Amerikos oro lai
vas “Shenandoah,” žuvo visa įgula.

1926
Gegužės mėnesį didysis darbininkų strei

kas Anglijoj.
Rugpjūčio 6 d. pirmas kalbamasis judis 

rodytas New Yorke.
Rugsėjo 8 d. kapitalistinių valstybių su

tartis su Vokietija Locarno j ir pastaroji 
■ priimta į Tautų Lygą.

Rugsėjo 18 d. didysis uraganas Floridoj, 
kuriame žuvo 372 žmonės.

Spalių 20 d. baisus uraganas Kuboje, žu
vo virš 600 žmonių.

Gruodžio 17 d. Antanas Smetopa su I^ari- 
ninkų gauja nuvertė Lietuvoje liaudies iš
rinktą valdžią; 27 d. sušaudė liaudies va
dus: Karolį Požėlą, Kazį Giedrį,/ Juozą 
Greifenbergą ir Rapolą čiornį,

1927
•Sausio 6 d. 600 Jungtinių Valstijų mari

nų išlipo Nicaragoje apsaugojimui Amerikos 
kapitalistų reikalų.

Kovo 5 d. yirš 1,000 Jungtinių Valstijų 
, marinų išlipo Kinijoj, kad apsaugojus Stan

dard Oil Co. ir kitų turtus.
Balandžio - Gegužės mėn. įvyko Mississi

ppi upės išsiliejimas, kuris, sunaikino 4,000,- 
000 akrų pasėlius, 148,000 kiaulių, 5*0,000 
galvijų, 25,000 arklių ir kelis šimtus žmonių.

Gegužės 20, d. iš New Yorko pakilo Char
les Lindbergh ir po 33 ir % valandų, atli
kęs 3,610 mylių, nusileido Paryžiuje. Tai 
buvo pirmąs be apsistojimo perskridimaš 
Atlanto Vandenyno.

1928
Kovo 13, St. Francis vandens tvenkinys, 

40 mylių nuo Los Angeles sprogo, žuvo 450 
žmonių ir padalė daug nuostolių.

Liepos 6 d. Strand Theatras, New Yorke, 
pradėjo publikai rodyti/kalbinį judį.
*' Rugsėjo 12-17 dd. smarkus uraganas siau

tėjo Puerto Rico, Guadeloupe, Floridoj. Flo-
- . (Tąsa 10-tame puslapyje)

Sjpsio 15 U 
LifDKnedSitas i

šio 18 d. /Versaillėje, Francijoj/su d a- 
čfikos sutartis užbaigai karo su VoRie-

Žvingilų Žodis
Gerbiamieji:

Šiuomi sveikiname Laisvę 
jos 40 metų sukaktuvių 
proga. Lai gyvuoja Laisvė 
dar 40 metų!

Antanas ir 
žvingilai

Jewett1 City, Conn.

Ieva

KIBIRKŠTYS
Kiekvienas žmogus turi 

labai daug gerų minčių ir 
gerų norų, bet jeigu tos 
mintys nesucementu o t o s 
apšvieta. tai menka audra 
.jas išnešioja į visus kam
pus ir žmogus lieka'tuščias.

Tamsus, neišlavintas ir 
religijos supančiotas prota
vimas—lygus raistui. Kuo
met laisvas, išmokslintas ir 
apšviestas protavimas lygi
nasi okeanui. J

1921
Rugpjūčio 24 d..susprogo Anglijoj, byal i li

ninis oro laivas “ZR-2”, žuvo 62 žmonės.
Lapkričio 11d. Washington, D. C., prasi

dėjo taip vadinama: “Karo Laivynų Apri- 
■^bavimo Konferencija.”

1922
Sausio 28 d. Washingtone sugriuvo teat

ras, kuriame žuvo 98 žmonės.
Kovo 22 d., iš Lisabono, Portugalijos, iš

skrido Cargo Oautinho ir C. Cabrai. Jie at
likę 4,300 mylių, nusileido Brazilijoj.

Birželio 22-23 d d. Hierrin, III. įvyko tarpe 
streikuojančių mainierių ir streiklaužių mū
šis, kuriahie žuvo 26 asmenys.

Spalių mėnesį Italijoj fašistai užgrobė 
valdžią. ' ’ • * ;

jaunų

Jauni ant medžių lapai 
labai panašūs j pirmesnius 
nukritusius.
ž m o n i ų gentkartė labai 
daug kuo skiriasi nuo se
nos.

Jaunas apsvaigintas gy
venimu; senas jau išsipagi
riojęs iš to svaigulio. To
dėl senas ir jaunas skirtin
gai supranta gyvenimą.

Nors dažnai maži ir seni 
susilygina protavime, bet 
troškimai ju skirtingi. Ma
ži trokšta būt senesniais, 
kuomet seni trokšta būt 
jaunesniais/

Juo daugiau ilginasi gy
venimo metai, tuo daugiau 
trumpinusi gyvenimo die
nos.

Jei tavo prakilnūs troški
mai dar neįvykdinti, tatai 
pasiskubink tai atlikti.

MONTELLO, MASS.

Ed. Sklut & Co.
Geležinių reikmenų 

popieriavimo kambarių popieros, 
pentai, stiklas ir 

plumberio reikmenys 
pas mus:

114 Ames St., 
Montello, Mass.

Telephone 9125.

Retail & Wholesale Groceries
Pas William Zinkewicz yra geras pasirinkimas

> groserniško maisto.

sukilimą, bet

17 Arthur Street . Montello, Mass.
Telephone 7748./

MONTELLO, MASS.

Sveikinimas Laisvei nuo
LIETUVIŲ PILIEČIŲ PAŠALPINIO KLIUBO
Kliubas turi suvirš 400 narių. Šiemet mini savo

50 metų sukaktį nuo įsisteigimo ir 20 metų 
nuo savo užeigos uždėjimo.

Kliubas randasi:
118 AMES STREET, MONTELLO, MASS.

Valdyba.

C., sudegė mo-

darbo žmonių

Naui Fur Coats
>•«% M •; _ ~"J IW ■ w > T4*

Sveikinimai
(Compliments)

nuo Laisvės draugo

\ iš Brockton, Mass

Sveikinam Laisvę 
\ 40-ties Metų 
Sukakties Proga

A.L.D.L.D. 7 APSKRITIS, MASS. VALSTIJOS 
KOMITETO NARIAI 1951 M.:

J. Karsonas ,
5. Penkauskas
J. Blazonis

l

J. Yeskevictus
J, Lukas

, L). Lukienė
H. Tamašauskienė
•J. Skliutas
Ji Stigienė.

jaunose Hienose mes mei
lę, o meilė mus suranda vŲ 
sur, bet senosę dienose mes 
daug ką surandam, bet ne 
meilę.

Svieto Pereiga

♦
Daugelis žmonių karštai 

stoja už laisvę dievus gar
binti, bet jie ūmai atvėsta, 
kai paklausi, ar tatai reikš 
ir laisvę jokių dievų negar
binti. E. H. Julius.

MONTELLO, - BROCKTON, MASS.

MONTELLO BAKING CO.
MIKE WALLENT, savininkas 

( Tel. 6752-W.

23 Bellevue Avenue Brockton, Mass.

PIONEER ĘOOD STORE
JOHN SEREIKJS ' f

Telephone 6636. • ; •

69 Hovendon Ave. Montello, Mass.

DUGEY’S PACKAGE' STORE
Vicsokiems parengimams geras vynas. 

Alų baksuose ir bačkose pristatome į vietą.
STANLEY P. GRIZE, savininkas.

Telephone Brockton 649. t
6 Arthur Street Brockton, Mass.

Liquors, Wines and Beers
MONTELLO PACKAGE STORE, Inc;

Savininkas. — ANTHONY YANKUNAS 
Telephone 7748.

19 ARTHUR STREET, BROCKTON, MASS. ’

NAUJI
VISOKIOS RŪŠIES 

KAILINIAI 
(FUR COATS)

A. Vasaris

GERIAUSIOS 
KOKYBĖS, 
ŽEMOMIS 

KAINOMIS

Pilnas aptarnavimas visokių darbų prie kailinių. t 
PATAISYMAI, MADŲ PERDIRBIMAI, 

IŠVALYMAI.
, Telefonas: BROCKTON 8-1246

WARRIS FURRIERS
735 N. Main Street Brockton 7, Mass.
Sulyg sutarties iš anksto, laikysime krautuvę atdarą • 

vakarais ir sekmadieniais. K

Bridgewater Workers Co-op. Assn
BRIDGEWATER, MASS.

Lietuviai išdirbėjai garsių OVER GLOBE čevery- 
kų dėl vyrų. Siunčiame visur ant pareikalavimo.

Dirbtuvės antrašas yra:

BRIDGEWATER WORKERS CO-OP. ASS’N
42 Spring Street, Bridgewater, Mass.

1

Kovo 4 d. Maskvoje susiorganizavo Ko- 9 pusi.—Laisvė (Liberty). Šeštadien., Liepos-July 14a 1951



^ISTORINIAI' ĮVYKIAI,’ ’’’ATSUKĘ 

LAIKE LAISVES GYVAVIMO
(Tąsa iš 9-to puslapio) 

ridoj žuvo iki 2,500 žmonių, o nuostoliai sioT 
kė $7,000,000.

1929
Birželio 7 d. Romos popiežius su savo ar

timais nutarė jau nevadinti Popiežiaus vals
tybe Vatikaną, bet Vatikano valstybe.
’ Kovo mėnesį Meksikoj prasidėjo revoliu
cija, kurioj žuvo 4,000 žmonių ir virš 11,- 
jO buvo sužeistų.
Gegužes 15 d. Clinic Hospital, Cleveland, 

Ohio, įvyko eksplozija ir gaisras, kuriame 
žuvo 124 žmonės. f • J

Spalių men, prasidėjo Amerikoj taip vadi
namas “Stock Market Crash.” Į trumpą lai
ką Šerai nupuolė $16,000,000,000, daugelio 
darbo žmonių pinigai dingo bankuose. Kra
bas palietė 25,000,000 Amerikos žmonių.

1930
Valstijos kalėjime, Clevelande, gaisre, 

balandžio 21 d. žuvo 320 kalinių.
Pietų Amerikoj Wall Stryto kapitalas į- 

vykdė visą eilę “revoliucijų.”
•Bolivijos valdžia nuversta 22 d. birželio, 

Perų respublikos 22 d. rugpjūčio; Argenti
nos 6 d rugsėjo ir Brazilijos valdžia nuvers
ta 24 d. spalių.

Rugsėjo 3 d. uraganas Santo Domingo už- 
jpušė virš 2,000 žtnonių, sužeidė 6,000 ir 
nuostolių padarė $'♦0,000,000.

• Spalių 5 d. susprogo Anglijos baliūninis 
oro laivas “R-101,” nelaimėjo žuvo 47 žmo
nės.

gis V., sulaukęs 70 m. Karaliaus vietą užė
mė princas Wales, kuris pasivadino Edwa^- 
das VIII. Bet metų gale jis neteko sosto.

Vasario 17 d. įvyko “revoliucija” Para
guay valstybėje; nuverstas prezidentas Aya
la, buvęs Anglijos1 šalininkas.

Kovo 7 d. Hitleris sulaužė su Anglija ir 
Francija susitarimus ir pasiuntė savo armiją 
į Rheino sritį.

Balandžio 7 d. Ispanijos demokratinė 
liaudis laimėjo parlamento rinkimus. i

Gegužės 23 d. Smetonos fašistinis teis
mas nutarė sušaudyti valstiečius: Alfonsą 
Petrauską, Kazį Norkevičių, Bronių Prataše- 
vičiu ir Petra šarkauska.

Liepos 17 d. Ispanijos fašistai su.' Hitlerio 
ir Mussolinio pagalba pradėjo karą prieš 
liaudį, kuris tęsėsi net iki 1939 metų.

Spalių 25 d. Hitleris ir Mussolini's paskel
bė Berlyno-Romos Ašį, tai'yra/kad jie 
vieningai veiks.

Lapkričio 25 d. Vokietija ir Japonija 
sirašė karo suokalbį, vadinamą“Prieš 
mintorno Sutartį.” Italija tuojau prie 
prisidėjo.

abu

pa- 
Ko- 
j OS

SO. BOSTON, MASS.

1931
Japonijos imperialistai įsiveržė ir /užgro

bė Mandžuriją. * I
Sausio 2 d. Panamoje, nuverstą vyri^usy-

Baląndžio mėnesį įvyko rinkimai Ispani
joj. Juos sekė liaudies revoliucija, nuversta 

Ja, karalius Alfonsas XII[ pabūgo, 
joj įsikūrė respublika.

Pietų Amerikoj “revoliucijos” kartojosi.
.A' 1 d. nuversta Perų resp. valdžia; lie- 

y 24 — Chile; spalių 26 d. — Paraguay 
3 d. gruodžio — EltSalvador. j

monar

Sausio 27 d. Japonijos imperialistų karo 
užpuolė Shanghajaus miestą, Kinijoje. 

_Jovo 1 d. pavogta Charles Augustus Lind
bergh, 19 mėnesių vaikas, Ch. Lindbergh su- 
“y, Vėliau rasta, jo kūno tik skoletukas no- 

nuo namų. Buvo suimtas Bruno Richard 
^lizz'zzn, 35 metų, nuteistas Į ir elektros

kėdėj sudegintas. )
1933

Sausio 30 d. Vokietijoj fašistai
po į savo ran'kas valdžią priešakyje su Adol- 
phu Hitleriu.

Kovo 12 d. pirmu kartu į Amerikos žmo- 
kreipėsi prezidentas Franklinas Delano

toli

jėga pačiu-

Rooseveltas
Vasario 27 d. hitlerininkai 

tikslu sudegino parlamento
' j Berlyne, kad užpuoklT

kų organizacijas. Aj
„.Jandžio 4 d. sulūžo pypi 

vas “Akron,” žuvo 73 asmtaS 
mirolas Moffett. / \

Gegužės 17 d. Ispanijfoj parlamentay nu- 
‘2 atskirti bažnyčia nuo valstybes.

Lapkričio 16 d. prezJ Rooseveltas atstei- 
• diplomatinius ryšiusrBU SSSR.

provokacijos
(jfeeichstago) 
cĄmunistus ir

ikos- rtro l.ai- 
jų tarpe a d-

Sausio 25 d. buvo suimtas John Dillinger 
jo sėbrai, kaltinami išplėšime iš banko 
jOOO. Jis pabėgo iš kalėjimo. Liepos 22 

; nušautas Chicagoje, prie teatro.
Sausio 26 d. Hitleris veidmainiškai pasira

šė su Lenkija nekariavimo sutartį.
Sausio 31 d. Jungtinės Valstijos sumažino 

_ > vertę iki 59.05 c. aukso vertės, lygi- 
su 1900 m.

asario 17 d. užsimušė po kalnus belai-
3 Belgijos karalius Albertas I, buvo 

metų amžiaus. .
Liepos 25 d. fašistai nuvertė valdžią Aus- 
Joj, nužudė kanclerį E. Dollfussą.

H

Vasario
susprogo

1935
13 d. virš Ramiojo Vandenyno, 
Amerikos baliūninis oro laivas 

i,” žuvo 83 žmonės. Baliufto pagami-
buvo' kainavęs $4,000,000.

Kovo 16 d. Hitleris paskelbė, kad Vdkic- 
daugiau nesiskaito su Versailles taikos ♦ 

ir paskelbė armijos mobilizaciją.
Gegužės 15 d. Maskvoje atidarė subvę. 
Gegužės 18 d. netoli Maskvos, susprogo

Maksim

1937
Liepos mėnesį Japonijos imperialistai- pra

dėjo plačius karo veiksmus prieš Kiniją. Jie 
Užpuolė Peipingo, ir Shanghajaus miestus. 
Jie užgrobė pamarį, bombardavo Amerikos 
karo laivą “Panay.”

Hitleris paskelbė, kad Vokietija nėra kal
ta už 1914-1918 metų karą ir nesiskaito su 
jokiais Versailles taikos punktais.

Gegužės 21 d. Tarybų Sąjungos keli lėk
tuvai nunešė Mokslininkus ant Šiaurinio Po- 
4—Istoriniai įvykiai, atsitikę laike Laisvės 
no, žuvo Amerikos lakūnė, Amelia Earhart 
Putnam, kuri skrido aplink pasaulį.

Liepos 14 d. Tarybų lakūnai Gromov, Ju- 
mašiev ir Daliniu atskrido iš Maskvos į San 
Jacinto, Calif, atlikę ilgiausią pasaulyje ke
lionę 6,262 mylias kelio.

Gruodžio 11 d. Italijos fašistai pasitraukė 
iš Tautų Lygos, todėl, kad Lyga prieštaravo 
Italijos karui, Ethiopijoj.

1938
Kovo 11 d. Hitlerio armija įsiveržė į Aus

triją ir pastaroji buvo prijungta prie Vokie
tijos.

Rugpjūčio 6 d. Sovietų Armija sumušė Ja
ponus prie Zaoziornaja (Chasano).

Rugsėjo 30 d. Anglija ir Francija pasida
vė-Hitlerio ir Mussolinio reikalavimams 
Muench one —- išdavė Čekoslovakiją. Hitle
rio armija tuojau okupavo dalį Čekoslovaki
jos.

Gruodžio 6 -d^ Francija ir hitleriška Vo
kietija pasirašė draugiškumo ir nekariavi
mo sutartį ant 25 metų laiko. .

1939
Kovo*T4 d. Čekoslovakijos respublika bu

vo panaikinta. Jos teritoriją okupavo hitleri
ninkai ir vengrai fašistai.

Kovo 22 d. Smetona ir vyriausybe sutiko 
su Hitlerio reikaldvimu ir atidavė Vokieti- 
tijai Klaipėdą ir jos kraštą.

t Balandžio 7 d. Italijos fašistų armija už
puolė Albaniją.

Balandžio 30 d. New Yorko mieste atsi- v 
darė Pasaulinė Paroda.

Gegužės 2 d. iš užsienio komisaro vietos 
pasitraukė Maksimas Litvinovas, • jo- vietą 
užėmė Viačeslavas Molotovas.

Gegužės 7 d. Hitleris ir Mussolinis pareiš
kė, kad jie visais tarptautiniais klausimais • 
veiks vieningai — viens, kitą Tems, Ir už ke
lių dienų abi fašistų valstybės paskelbė ka
rinę sutartį.

Gegužės 11 d. Japonijos armija užpuolė 
Mongolijos Liaudies Respubliką. Sovietų Są
junga atėjo Mongolijai į pagalbą. Neoficia- 
lis karas tęsėsi apie 3 mėnesius. Japonija 
neteko apie 100,000 kareivių ir nusiramino.

Rugpjūčio 23 d. veidmainiškai hitleriška 
Vokietija pasirašė nekariavimo sutartį ant 
10 metų su Tarybų Sąjunga.

Rugsėjo' 1 d. Hitleris užpuolė Lenkiją. 
Prasidėjo Antras Pasaulinis Karas.

Rugsėjo 3 d. Anglija ir Franęija paskel
bė karą hitleriškai Vokietijai.

28 d. spalių; Tarybų Sąjunga perdavė 
Lietuvai Vilnių.

Lapkričio
Finlandijns
gos, kuris baigėsi kovo mėnesį, 1940 m.

1940
Japbiijjos imperialistai giliau įsibriovė į

• Kiniją. *
Kpyo 13 d. baigėsi ,Submijos — Sovietų 

Sąjungos karas. \ '
Birželio 17 d. Smetona pabėgo pas Hitle

rį,-Lietuvoje įsisteigė liaudies, kož^binė vy-
- riąusybė. « L -i

Balandžio-Liepos mėnesiais Hitlerio armi
jos okupavo Daniją, Norvegiją, Holandiją, 
Belgiją ir parbloškė Franciją.

Liepos 14 d. Lietuvoje visuotinu, lygiu ir 
slaptu balsavimu išrinktas seimas.

Liepos 21 d. Lietuvos Seimas vienbalsiai 
"paskelbė, kad Lietuva bus Tarybine Socia- 

. listine Respublika ir pasiuntė delegacjją 
Maskvą prąšyti, kad Lietuva butų priimta

(Tąsa 11-tame pjusląpyjė).

“Jau met^i prabėgo.
Kai mano sūnelis
Negrįžta iš karo,—
Tas brangus vaikelis.

“Gal baisus dalykas
Su juo atsitiko,
Gal brangus sūnutis
Gyvas neb’išliko?! 

t
/ 1 •

“O gal kur dar randas’ •
Be rankų, be kojų; -
Gal kur nelaimingas
Dar šaukia, dejuoja?!

,“Oi, baisi ir žiauri
Ta karo tikrovė:
Vienturtį sūnelį
Iš širdies išrovė.”

Taip motina verkia
Rytais, vakarais,

; Nes josios- sūnelis
Jau niekad nepareis.

Su ašaromis verkia •
Parimtus vienai
Apgaubta tamsumo, 
Nors šviesi diena...
Ji jaučia, kaip širdį v

Jos plėšo skausmai;
Jai rodos baisiausi
Tie fronto veiksmai!...
Jai slegia krūtinę
Liūdesio akmuo,
Kad išvežtas sūnus
Negrįžo, namo.

J. Bijūnas

Žinios iš Lietuvos
I

Plečia daugiamečių žolių 
pasėlių plotus

i MAŽEIKIAI, bal. 24 d. — j 
“Už taika” kolūkio nariai 1 
šiais metais nuims dobilų der
lių nuo 200 hektarų ploto. 
Daugiametėmis žolėmis — 
dobilais ir motiejukais šiais 
metais bus apsėta dar 252 ha 
žemės. Vienamečių ir daugia
mečių žolių pasėlių plotų iš
plėtimas kolūkiui suteiks ga
limybę sparčiau išvystyti vi- 
suqmenine^ gyvulininkystės 
fermas, pakelti gyvulių pro
duktyvumą. Gerai prižiūrint 
visuomenines karves, jau da
bar jų produktyvumas pakilo 
25 procentais palyginti 'su 
praeitais metais. V. Tverkus

—o—
Tarpkolūkinės plytinės' 

statyba

JONIŠKIS, geg.,8 d. —“Le
nino keliu” ir Mičiurino vardo 
kolūkių naujai bendrame susir 
rinkime nutarė statyti plytinę. 
Sudarytos- dvi statybinės bri
gados. Plytinė per metus pa
gamins apie I milijoną plytų. 
Prie jos bus taip pat įrengtas 
medžio apdirbimo cechas.

E. Liaudanskas

Worcester, Mass.

Cane Paint & Wallpaper Co.
204 Millburg Street

Worcester, Mass.
Tel. 2-2304

Nuolaida namų savininkams ant 
wallpaper, pentų ir kitų 

reikmenų.

Jeigu nori būti gražiai 
nukirptas, tai ateik pas:

J) Mažeika
89 Ward Street

Worcester, Mass, ■

mėnesį prasidėjo karas tarpe
(Suomijos) ir Tarybų Sąjun-

..j pasaulyje lėktuvas 
” žuvo 48 žmonės.

Birželio 14 d. prasidėjo karas
Gorki

tarpe Bo- 
j ir Paraguay už Charo sritį. Tęsėsi iki 
pabaigos.

Birželio 18 d.'Hitleris ir Anglija pasirašė 
laivynų sutartį.

Rugpjūčio 14 d. prez. Rooseveltas pasira- 
Social Security Bilių.

Rugpjūčio 15 d. Alaskoje, užsimušė Will 
komedijantas ir lakūnas Wiley Post, 

“jo 15 d. Hitleris patvarkė, kad visi 
Jai netenka Vokietijoj pilietinių teisių. ' 

1936
Sausio 20 d. mirė Anglijos karalius Jur-

į

—i__________

Harrison, N. J.

Kostumeriškas Kriaučius
JOHN THE TAILOR

Drabužiai ant užsakymo. 
Gražiai taisau kailių (Fur) 

< aprSdalus. .

326 Millbury Street
' Worcester, Mass.

So. Boston Hardware, Inc
322 West Broadway So. Boston, Ml

“Chi-Namel” pentai, — tai geriausi dažai.
JOHN KLIMAS, Savininkas.

Telephone SO.. 8-1756 .

WORCESTER, MASS.

BEST WISHES

YESHINSKAS INSURANCE AGENCY

Vernon Insurance Agency

HOTEL VERNON BLDG.

WORCESTER, MASS.

P. Yeseliūnas per daugelį metų įgijo patyrimo, kaip pra
ryti geriausią ir skaniausią visokios rūšies sodę 

dėl visokių parengimų.—Užsisakykite pas:

WILBEN BOTTLING CO.
10 Taylor Sheet / Worcester, Mass.

Telefonas: 4-5222

HEALY & SULLIVAN, Inc
HARVARD DISTRIBUTORS

Geriausias alus!

42 Gold Street Worcster, Mass.
Tel. 4-6857 — 4-6858

LAISVĖS ĮSTEIGĖJAMS SVEIKINIMAS
NUO

LIETUVIŲ SOCIJALĖS KEMPĖS BENDROVĖS 
METHUEN, MASS.

Lai būna garbe
. mirusioms ir gyviems.
kurie įsteigė darbo žmonių

L. & R. MOTORS, be.
I

Parduodame aliejų, gazoliną 
ir taisome automobilius.

Darbą garantuojame.

L. & Ri. MOTORS, Ine.
Kamp. Ellsworth ir Hardjng Sts. 

Worcester, Mass.

laikrašti LAISVĘ

Maudynes, Virtuves Sinkos, 
Garo ir Vandens Paipos, 
Karšto Vandens Boileriai 

ir kitokios reikmenys už kainas 
/' taupinančias pinigus — pas:

Sadick Plumbing Supply
64 Millbury Street

Worcester, Mass.
‘ Tel. 3-3132.

\-- ------------------------------------------------------- -------- •

The Rialto Barber Shop
Trys patyrę Barbenai 

jūsų patarnavimui
pas

M. MACKONIS /

40 Millbury Street 
Worcester, Mass.

................. ............................ ... 1 T ! 'I ***
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Pirm., J. Kodis,
Vice-Pirm., S. Penkauskienė,
Ižd., V. Kralikauskas
Sekr., A. Večkys
Prot. Sekr., L. Šupetrienė.

TRUSČIAI:
J. Slaivis
P. Gar Jonis, 
J. Šupetris.

JONAS
MARCINKEVIČIUS

Sveikina dienraštį Laisvę 
proga 40 metų sukakties ir 
mirti savo^ 69 metų sukaktį. 
Jis paaukojo į Laisves Jubi
liejaus Fondą-$69, tai yra, 
po dolerį dėl kiekvienų savo 
amžiaus metų.

Laisvės štabas linki Jonui 
dar daug metų gyventi ir 
būti laimingam.

BOARD-DIREKTORIAI:
B. xChulada
M. Balevičius
N. Garjonienė
D. Sukackas v
D. Bulauka
A. Chuladiene.

/

Pūal.—Laisve (Liberty). Spstadien.,, Liepos.July 14, 1951
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LAWRENCE, MASS.

į . s T (Tąsa iš 10-to puslapio) 
Tįrylty Sąjungą.

; < Rugpjūčio 3 d. Lietuva tapo prilipta į 
' Tarybų Sąjungą.

Lapkričio 5. dieną Franklin D. Roosevel- 
u* išrinktas trečiam prezidentavimo termi- 
w.'

1941
Hitlerio armija įsiveržė į Bul-

6 d. Hitlerio armija užpuolė

mėn. Hitlerio ir Vengrijos ar-

jKovo 2 d.
gąriją.

v Balandžio
Graikiją.

Balandžio
n) i jos užpuolė Jugoslaviją.
į Birželio 22 d. Hitlerio armija iš pasalų 

Užpuolė Tarybų Sąjungą.
. Liepos 12 d. Sovietų Sąjuhga ir Anglija 

Pasirašė sutartį, kad vieningai kariaus prieš 
tlifleri'zmą.

Gruodžio 7 d. Japonija iš pasalų užpuolė 
Juhgtines Valstijas — Pėarl Harbor.'

■ Gruodžio 8 d. Sovietų Armija pradėjo
1 of^nsyvą Maskvos srityje, kur sunaikino pu

sę [miliono hitlerininkų.

i 1942
i <" Sausio 1 d. Washingtone Jungtinės Vals

tijos, Sovietų Sąjunga ir dar 24 kitos šalys 
paskelbė deklaraciją, kad kariaus vieningai 
įjri pergalės.
flBjWrJeiio 11 d. Jungtinės Valstijos ir Ta
rybų Sąjunga pasirašė sutartį, kad viena 
ąntrai teiks pagalbą karo laimėjimui.

Lapkočio 6 d. baisus uraganas ir ciklonas 
Bengalijoj, Indijoj; užmušė 11,000 žmonių 
if; prigėrė 10,00t\

Lapkričio 28 d. Bostone, supleškėjo šokių 
svetainė Cocoanut Grove, žuvo 491 žmogus.

1943
Vasario 2 d. pasidavė Hitlerio armijos li

kučiai Stalingrado srityje, kurių ten buvo 
ąpsupta 335,000.

Birželio 21 d. prasidėjo negrų ir baltųjų 
riaušės Detroite, žuvo 34 žmonės, sužeista 
apie 700/areštuota virš 1,300, ’

• Liepos 10 d. Jungtinių Tautų armija išli- . 
po Sicilijoj.

‘Rugpjūčio 1 d. prasidėjo negrų-baltų 
riaušės Harleme,-New Yorko dalyje, šeši 
pegrai užmušta 
QQO.

Liepos mėnesį nuverstas. Musąolįnio reži
mas Italijoj.

Rugsėjo 3 d. Jungtiniu Tautų armija išsL. 
kįlė .Italijoj. Italija kapituliavo. ... .į, ..

Spalių 13 d. Italija paskelbė karą hitle
riškai/Vokietijai.

Lapk. 6 Tarybinė Armija išlaisvino Kije- 
Ukrainos uostinę.

‘ 1944
Sausio 31 d. antras žemės drebėjimas 

Turkijoj, žuvo daugiau, kaip 2,000 žmonių, c 
Balandžio 10 d. išlaisvintas Odesos mies

tai
•Birželio 6 d. Jungtinių Tautų armija išsi

kėlė Vokietijoj ir atidarė vadinamą “Antrą
jį Frontą.”

Liepos 3d. Tarybų armija išlaisvino Mins
ku, Baltarusijos sostinę.

Liepos 6 d. Ringling Brothers & Barnum
& Bailey Cirko gaisre, Hartford,. Conn., .. 
Žuvo 106 žmonės.

Liepos 13 d. Tarybų, armija išlaisvino Vil
nių, Lietuvos sostinę.

Liepos 17 d. Port Chicago, Calif., sprogo 
du amunicijos laivai. Nelaimėje .žuvo 322 
Žmones.

Spalių 13,d. Tarybų armija išlaisvino Ry- 
gą, Latvijos sostinę.

' y Spalių 21 d. Cleveland©, Ohio, sprogo 
skysto gazo tankas, nelaimėje žuvo 135

nuostoliai viršijo $1,000,-'

L^ rričio 7 d. Franklin Dela.no Roosevėl- 
tąa išrinktas ketvirtam prezidentavimo ter- 
ntnui. g;
į 1945

> *jVasąrio 1 d. atidarytas Lincoln tunelis po 
Hudson upe, tarp'New Yorko ir Weehaw-

*jBalaridžio 13 d. Tarybų armija užėmė 
Vieną, Austrijos sostinę.
: jBaianSžio 25 d. prie Torgau, Vokietijoj, 
susitiko Sovietų Sąjungos ir Jungtinių Vais
tau armijoš.

f Balandžio 25 d. San Francisco, Calif, at
sidarė tarptautinė konferencija, kurioje su
organizuota Jungtinių Tautų Organizacija.
< / Gegužės 2 d.
UŽėmė Berlyną, Vokietijos sostinę.' 

.Gegužės 8 d. Berlyne, kapituliavo hitle- 
rjika Vokietija.
. į*Gegužės 9 d. Sovietų armija išlaisvino 
Iragą, Čekoslovakijos sostinę.

, f Rugpjūčio 8 d. Tarybų Sąjunga paskelbė 

Tarybų armija galutinai

1

^Rugpjūčio 14 d.. Japonija kapitįįiavo.
Baigsi Antras Pasaulinis Karas.

1946
indo 6 d. Lenkijos vyriausybė paskelbė 
l^pHų industrijos šakų nacionalizaciją.
tįsio 29 d. Jungtinių Valstijų Valstybės, 
ptorius paskelbė, kad Krymo Konferen- *
L buvo susitarta, kad Sovietų' Sąjunga • 

atgauna nuo Japonijos pietinę dalį Sachali
no salos ir Kurilų salas.

Vasario 10 d. Tarybų Sąjungoje įvyko 
parlamento rinkimai, dalyvavo 99,000,000 
piliečių balsavimuose.

Liepos 25 d, buvo išsprogdinta atomine 
bomba prie Bikini salų.

Rugpjūčio 19 d. iškilo riaušes tarpe indu- 
sų ir musulmonų, žuvo 3,000 žmonių.

Rugsėjo 20 d. prezidentas Trumanas pa
varė iš prekybos sekretoriaus vietos Henry 
Wallace, kuris reikalavo taikos keliu spręs
ti reikalus su Tarybų Sąjunga.

Rugsėjo 30 d. tarptautinis tribunolas nu
tarė pakarti 11 nacių vadų: Goeringą, Hans 
Frąnk, Wilhelm Frick, gen. Jodi, E. Kalten- 
burnner, maršalą Keitel. A.> Rosenbergą, 
Fritz Sauckel, A-S. Inquart, Julius Streicher 
ir J., Ribbentrop. i

Spalių 15 d. Paryžiuje baigėsi Taikos 
Konferencija, suteikusi taikos sąlygas Bul- 

’ gari j ai, Italijai, Rumunijai, Vengrijai ir 
Suomijai.

Lapkričio 10 d. Franci joje laike parla
mento rinkimų komunistai gavo daugiausiai 
balsų.

Gruodžio 21 d. Japonijoj įvyko žemės 
drebėjimas, žuvo 1,200 žmonių.

1947
Sausio 7 d. pasitraukė iš Jungtinių Valsti

jų Valstybės Sekretoriaus vietos James P. 
B'yrnes,

Kovo 1 d. Jungtinės Tautos oficialiai pas
kelbė, kad Prūsijos valstybė panaikinta, ku
ri buvo rasodįninkas Vokietijos militarizmo.

Kovo 4 d. Francija ir Anglija pasirašė 
militarinę sutartį ant 50 metų.

. Kovo 12 d. prezidentas Trumanas pareiš
kė Kongresui, kad Jungtinės Valstijosr prie
šinsis komunizmo įsteigimui bile kurioje par 
šaulio dalyje.

Kovo 25 d. Centralia, Ill. anglies kasyk
lose žuvo 111 mainierių.

Balandžio 10 d. baisi audra Texas ir Ok
lahoma valstijose, žuyc^ 134-žmonės, sužei
dė 1,300. '

Balandžio 16 d. Texas City prieplaukoje 
susprogo Franci jos laivas su amunicija. Už
mušė 512 žmonių, nuostoliai siekė $50,000,- 
000. A ' ‘

Gegužės 30 d. Vengrijos Raudis prašalino 
Nagy valdžią ir įsteigė liaudies demokratinę 
respubliką.

Birželio 7 d./ Juhgtinių Valstijų Senatas 
užgynė taikos /sutartis su Bulgarija, Italija, 
'Rumunija ir Vengrija (su Suomija nebuvo 
karo padėtyj).

Liepos 2 d. Tarybų užsienio ministras V. 
Molotovas pareiškė, kad Marshallo Planas 
atima laisvę toms šalims, kurios jį priėmė.

Liepos 9 d. Graikijos fašistinė valdžia 
areštavo 11,500 piliečių.

< Liepos 20 d. Holandijos armija pasmarki
no užpuolimą ant Indonezijos.

Spalių 23 d. miškų gaisre supleškėjo mies
telis Bar Harbor, Maine; nuostoliai $30,000,- 
000. -

Lapk. 6 d. Molotovas pareiškė, kad apsi- 
gaudinėja Amerikoje tie, kurie mano, kad 
tik jie turį atominę jėgą.

Gruodžio 30 'd. nuverstas Rumunijos ka-
• rąlius Michail; įsisteigė liaudies demokrati

nė respublika.

1948* / *
. Vasario 25 d. pasitraukė Čekoslovakijos 
prezidentas E. Beneš. Jo vietą užėmė komu
nistas Gotvaldas.

Balandžio 19 d. Italijoje įvyko pžfrlamcn- 
tariniai rinkimai.

.Gegužės 14 d. Palestinoje pasiskelbė žy
dų tautos nepriklausoma Izraelio valstybė.

Lapkričio 1 d. Izraelio valstybės armija į- 
siveržė į arabų Lebanono valstybėlę.

Gruodžio ,23 d. pakartas Hideki Tojo, 
buvęs Japonijos premjeras, ir dar šeši jo 
sėbrai, apkaltinti užpuolime ant Perlų uosto.

Gruodžio 27 d. Vengrijos liaudies vyriau
sybė areštavo kardinola Joseph MindSzenty.

1949
% f

Sausio mėnesį smarkiai . išsiplėtė karas 
tarpe Izraelio, naujos žydų valstybės, ir 
arabų šalių. ■z .

Sausio 21 d. Kinijos Liaudies Armija užė
mė Tiensino miestą, čiang Kai-šekas trau
kiasi iš prezidento vietos.

Vasario 22 d. Tarybų Karo Ministras 
maršalas Bulganinas pareiškė, kad SSSR ko
voja už pasaulinę taiką, bet pasirengus at
remti bent kokį užpuolimą.

Vasario 23 d. pertraukta mūšiai tarpe Iz
raelio ir arabų valstybių.

(Balandžio .6 d. prezidentas Trumaiias sa
kė, kad “demokratijos apgynimui” bus nau
dota atominės bombos.

Liepos 11 d. prezidentas Trumanas rei
kalavo, kad nepaisant augančių skolų, Jurig- 

, tinęs Valstijos turi vis daugiau ginkluotis.
' Rugpjūčio 16 d. Tarybų Sąjunga atšaukė 

ambasadorių iš Jugoslavijos, paskelbė, kad 
Tito yra priešas SSSR.

Rugpjūčio ,29 d. prasidėjo sukilimai Boli
vijoje. Jie nuslopinti į dvi savaites laiko.

Rugsėjo 12 d. Tarybų Sąjungos okupuo-
/ Tąs4 12-tame puslapyje) , •

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Inkubatorinėje stotyje

ANYKŠČIAI, bal. 26 d. -r 
Inkubatorinės stoties kolekty
vas, siekdamas viršyti darbo 
normas, kas' trečią dieną į in
kubatorių pakrauna po 11,000 
kiaušinių.

Vienadieniais viščiukais pe
rykla šiais metais aprūpins 
Anykščių, Kovarsko, Troškū
nų, Panevėžio, Utenos, Uk
mergės ir kitų rajonų kol
ūkių/ paukštininkystės fermas,

* A. Ragaišis
—o—

KAUNAS. Kauno miškų 
ūkis anksti pradėjo miškų so- 
dityimą. Pirmiausiai pradėjo

šį darbą Zapyškio, Penemu- 
nės, Kalnėnų, Raudondvario 
ir kitos girininkijos. Pirmau
ja Vilkijos girininkija.

Prie medelių sodinimo pri
sideda ir mokyklinis jaunimas. 
Raudondvario progimnazija, 
vadovaujant mokytojui Biliui, 
tik per vieną dieną apsodino 
pušų daigais 2 ha įhiško. Kau
no XII vidurinės mokyklos 
mokiniai pasodino 200,000 
pušų daigų. J. Volungytė

LAWRENCE, MASS.

ESSEM PACKING CO., Inc.
I

Turi visokios mėsos.
*

Geri kumpiaia, kil'basos, frankfurteriai
I 

ir kitokį mėsos valgiai.

t. ‘ •

101 BEACON ST. LAWRENCE, MASS.

LAWRENCE, MASS.
............................ - ■ ....... i-------------------------------------

Sportsmen’s Cafe
GERA UŽEIGA.

Obalsiai:
Geri Gėrimai! Choras Maistas! 

Geri Laikai!

101 ir 103 Lawrence St.

Rose Bud Flowers

Pasirinkimui—
Gėles nuplautos ir pundeliuose. 

Priimame užsakymus ir per 
telegramą.

t

85 Lawrence Street,' 
Kampas Elm. St. 
Lawrence, Mass.

Phone 3-8705

' P. ALAKSONIS
Užlaiko Bučernę ir Grosernę.

Turi visokios gatavos mėsos ir kitų valgio produktų.
Kainos prieinamos.

219 Farnham St. Lawrence, Mass.

l.awrcnce,. Mass.

Kenner’s Shoe Store
Jimmies Cafe, Inc.

Mes turime įvairiausių 
OVERGLOBE 

išdirbycstes apsiavų.

537 Broadway 
Lawrence, Mass.

Malonus ir'gera patarnavimas, 
r

63 Lawrence St.

Lawrence; Mass.

CHULADA & SON
Geras pasirinkimas mėsos ir grosernes produktų 

už prieinamas kainas.
. i' -

164 Park Street Lawrence, Mass.

Dr. Frank J. Grafi
4 OKULISTAS

Gerai akinius prirenka 
už prieinamą kainą. 

Geras akių išegzaminavimaę.

114 Summer Street
Lawrence, Mass.

Tel. 34456

M. J. Bassett Hardware Co.
Pentai, Šelakai, Sienų Popieriai, 

Virtuvių reikmenys.
PRIEINAMOS KAINOS.

258-266 Park Street
Lawrence, Mass.

Phone 6064

A. F. Sweetra Insurance 
Agency 

/

Geras ir malonus patarnavinfas. •

135 Newbury Street Lawrence, Mass.
Tel. 20074

Albert’s Pharmacy
Jonas Orbbčius

Gera aptieka.
Mandagus patarnavimas.

Prieinamos kainos.

Taisau ir vaksuoju apsiavus 
(Šiušias)

Paimto daikto darbas užtikrintas 
ir geras.

LAWRENCE. MASS

110 Jackson Street LAWRFENCE, MASS.
Lawrence, Mass.

MISSIM ROTTLING CO.
Pristatome krikštynoms, veselioms ir kitokiems parengi
mams ir pavieniams asmenims, taipgi piknikams, valgyk

loms ir krautuvėms. — P^tarnavias veltui!

Sophie’s Beauty Shoppe
SOPHIE PENKAUSKIENE, 

savininkė;

Gera Barbernė
ALBERT ABI LAHOOD

yra gera Barbcrnė.-

Malonus patarnavimas. 197 Lawrence St

33 Chestnut Street
Lawrfcncc, Mass.

Lawrence, Mass.

Bob’s Package Store, Inc
METHUEN, MASS.

Pristatome degtinę, 
vyną ir alų. 

r

289 Park Street, 
Lawrence, Mass.

Tel. 30979.

Cossar’s Gulf Servicl
Pleasant & Hawe St.

' Methuen, ivlass.
Tel. 9692

, Geras Gczolinas ir Aliejus.
/ Specialistai Alyvaviino

Automobilių. ' -

METHUEN, MASS

PETE’S PACKAGE STORE

Phono 2-0167.

32 Center Street Methuen, Mass

SIERPINA FARMS
Telephones: 82093 — 30309.

IIomogcnizLiotas Pienas.- 
\ Pirmos rūšiesi Smetona.

483 Howe Street Methuen, Mass.

rrrrr

49 Walnut
Dirbtuvės

Street Lawrence, Mass.
Telefonas 27939. — Namų Telefonas 83049.

THE MAY FAIR
Linksmiausia užeiga pas Kazlauskus. Malonus patarnavi
mas. Svečiai, atsilankę pas mus, būna patenkinti. Puiki 

orkęstra šokiams.
“FLOR SHOW” du kartu į vakarą: 8-9; 10-11.

90 Franklin Street Lawrence, Mass.

xM. P.
Sve'ikinimas (Compliments)

LAWRENCE, MASS.

Bob J. LaRoche
. DRUMS AND ORCHESTRA

Muzika dėl parengimų ir sueigų.

66 Melvin Street
Telefonas: 36472

Lawrence, Mass.

Pete’s Auto Top
< * Geriausia darbai atliekami* prie opausterių,

. viršų uždėjimo, padūškų ir kiL
130 Jack&on Street Lawrence, Mass.

Tel. 22453.

11 pusi.—Laisvė (Liberty), šę^adien., Liepo«-July 14, 1951
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40 METĘ JUBILIEJUS 
MES, LIETUVIAI

.Parksį, o iš ten traukiniu— rosią Mickevičių giedant

(Tąsa iš 7-to puslapio) 
tūlis, šiaip aplink kitus 
kaimus—-kaip tai, Subarto
mis (Vinco Krėvės-Mickevi
čiaus gimtinė), Rudnią ir 
toliau — visur žaliuoja ne
dideli miškai, eglynai, pu

šynai. Manau, kad Tarybų 
Lietuvos valdžia ir jos in
žinieriai ateityje galės ap
link Merkinę išvystyti 
stambią stiklo industriją, 
naudingiausia stiklui me
nes smiltys yra vyriausia ir 
džiaga. O iš stiklo žmonės 
galės statyti gyvenimui na
mus.

Sveikatos atžvilgiu yra 
žinoma, kad stiklo namuo
se būtų sveika gyventi. Jau 
dabar turime New Yorke 
U. N. namą, kuris yra pa
statytas iš 50 nuošimčiu 
stiklo. žodžių sakant, iš 
mažo Merkinės miestelio 
gali išaugti toks miestas, 
kaip Atlanta, Ga. Nes gam
ta Merkinės miestelį apdo
vanojo visokiomis gerybė
mis: upės — Nemunas ir 
Merkys, gražūs smiltynai. 
Gamta tartum žmogui pirš
tu duria į akį ir sako: nau
dokis mano gerybėmis, aš 
jų daug turiu.

Merkinės apylinkės įmo
nės yra draugiški, gabūs 
biznyje ir visuomenės rei- 

. kalai jiems nuolatos rūpi. 
Štai, Worcester, Mass., 
randasi M. Sukackienė, vi
suomenininke; Nikodemas 
Kudarauskas, Stašys Ba- 
kanauskas, Jonas ir Vin
centa Kielai, seni Worces- 
terio biznieriai. Philadel- 
phijoj rašytojas Vincas 
Krevė-MickeviČius.

Laisvėj dirbęs darbinin
kas poetas Rojus židžiū- 
nas; jis yra gimęs ir au
gęs Merkinės miestelyj, iš
gyvenau pas jo motiną apie 
tris žiemas, , kai lankiau mo
kykla. Poeto židžiūno mo
tina buvo nedidelio ūgio, 
tačiau ji buvo labai darbš
ti, geros valios moteris. Ji 
turėjo daug bėdų ir vargo 
augindama Rojų ir norėda
ma jį išmokyti. Jos, rodo
si, buvo didžiausia bėda tai 
Merkinės klebonas Kaka- 
riekas, kuris iš visu parapi
jom! čiulpdavo “sulą.”

Mano dėdė- Juozas Jur
gaitis, kuris taipgi mokėsi 
kunigu, sakydavo, kad kle
bonas Kakariekas -yra apy
linkės smakas. Niekad* jam 
turto nebuvo gana.

Rojus Mizara, Laisvės re
daktorius, yra gimęs ir au
gęs Savilionių kaime, ta
čiau dalį savo vaikystės lai
kotarpio tarnavo Merkinės 
valsčiaus kanceliarijoje. Jo 
tėvas Mykolas turėjo įdo-

mu charakterį. Visus Sa
vilionių kaimo mirusius jis 
laidojo.
įsigijęs net baltą kamžą ir 
kryžių. . Ant kapinių už
duodavo fnaldą; už suau
gusius, paprastai, malda 
būdavo ilgesnė, o už miru
sius vaikus — trumpesnė.

Taip pat maž daug darė 
ir Marytės Baltulioniūtės 
tėvas Jonioniu kaime. 
Priežastis buvo ta, kad 
klebonas kun. Kakariekas 
už savo patarnavimą kai
miečius gerokai aplupdavo, 
o vikarai pas jį nesilaiky
davo, todėl kaimiečiai ban
dydavo apsieiti be jo ir jo 
maldų. ' ‘

Senas Laisvės darbinin
kas, mėgstąs atlikti darbą 
gerai ir pavyzdingai, Ste
ponas Večkvs, taipgi yra 
gimęs netoli Merkinės, 
Maksimų kaime. ♦.

Jersey City, N. J., gyve
na Antanas Matulis, kuris 
yra gimęs ir augęs Jonio
niu kaime, kitoj pusėj Ne
muno, visai netoli nuo Mer
kinės, yra gabus visuome
nininkas.

Gi šių žodžių rašytojas 
gimė Kastriškių kaime. Ne
munaičio parapijoje, Likos 
dvaro palivarke, apie kurį 
nieko nežinau, nes augau 
Maksimoniif ir Savilionių 
kaimuose. Man geriau pa
tiko Maksimonių , kaimas, 
nes jis yra ant paties Ne
muno kranto ir visai prie 
Merkinės miestelio.

Tai tik maža dalis -mer
kiniečių, kuriuos čia pami
nėjau.

Jis taipgi. turėjo

1913 metų vasara buvo 
labai graži. Lietuvos javai 
puikiai ' užderėjo, tačiau 
mes rengėmės Merkinę ap
leisti ir apie pabaigą lie
pos mėnesio, karštą an
tradieni, sulyg anksčiau 
padarytos s u t a r ties su 
agentais, visi suvažiavome 
i Merkinę: R. Mizara, R. 
židžiūnas, Rožė Galčiūtė ir 
šių žodžių rašytojas.

Su savo, tėvais liūdnai 
persiskyrėme; susėdome į 
vežimą ir persikėlėme pa
ramų per Nemuną. Šalia 
Jonioniu kaimo eina vieš
kelis į Seirijus; tuo vieške
liu ilgai važiavome, o vė
liau įvairiais šunkeliais, ta
kais per tris dienas ir nak
tis pėsti priėjome prie Vo- 

> kieti jos rubežiaus.
Vakare, apie 8-9 valandą, 

mūsų grupė, kuri jau buvo 
didoka, peršokome nedidelę 
upukę, kuri skyrė Lietuvą 
nuo Vokietijos.

Sustojo Berlyne, kelis

kartus. Važiavome į Bre
meną, kur, rodosi, išbuvo
me apie 7-8 dienas, laukda
mi laivo j Ameriką.

Laivas “Koeningham 
Louis” per 9-10 dienų per
plaukė didįjį Atlanto van
denyną.

Galų gale pasirodė lung 
Island sala ir vėliau Staten 
Island it, štai, Laisvės Sto- 
vyla. Mūsų laivas sustojo 
Hoboken, N. J., šalia Col
gate muilo dirbtuvės. Va
karą praleidome laive, žiū
rėdami į didelius New Yor- 
ko namus ir šviesą, nesiti
kėdami taip ilgai čionai 
gyventi.

Ant rytojaus nedideliais 
laiveliais mus nuvežė 'Ellis 
Island. Imigracijo 
turi keturis nedi 
bokštukus. Atrodo daugiau 
į kalėjimą, negu į stotį.

židžiūnas ir Galčiūtė tą 
pačią dieną apleido Ellis 
Islandą. Jie turėjo geres
nius dokumentus ir reikia
mą sumą pinigų parodyti. 
Mudu su Mizara pasiliko
me ir ilgokai “svečiavo- 
mės.” Daug telegramų siun- 
tėm į savo gimines, tačiau 
telegramos sugrįždavo be 
atsakymų. .Mizara, rodosi, 
išbuvo 8 dienas ,o aš apie 
mėnesį laiko. Naktimis, kur 
mes nakvodavome, blakių 
tiek daug buvo, kad jas 
mes šluotomis šluodavome. 
Valgomuose kambariuose— 
milijonai tarakonų!

Likęs vienas, be savo 
draugu, susirgau ir atsidū
riau į Ellis „Island ligoni
ne, kur mane gydė. Ligo
ninėj mane aplankė Slavo- 
kųt Imigraciios Draugiios 
atstovas F. B. Kukol. Jis 
manęs paklausė,, ar; sutik
čiau pasiduoti po io drau
giios globa. Sutikau su 
mielu noru. .Tada jis mane 
nusivedė pas valdžios par
eigūnus, kur manęs klau
sinėjo visokių klausimų. 
Kiek amžiaus turiu? Paro
džiau savo metrikus, — gi
męs spalio 22 d., 1898 me
tų. Kokį darbą moku dirb
ti, ar moku rašyti ir skai
tyti? Į visus jų klausimus 
atsakinėjau trumpai'.i Jan
kauskas buvo mano perkal
bėto jas. Tada man padavė 
kokį tai dokumentą pasira
šyti.. Pasirašiau greitai, 
susukdamas raides, tartum 
koks raštininkas. Visi vir
šininkai į mane pasižiūrė
jo. Tada F. Ę. Kukol sako 
man rusų kalba, kad aš. esu 
jo globoje ir sykiu važiuo
siu su juo į jo namus. Ne
užilgo, nedideliu laiveliu, 
mes nuplaukėme į Battery

į Slavokų Imigrantų Drau
gijos Ofisą, rodosi, 434 W. 
23rd St., New Yorke. Na
mas buvo švarus ir graliai 
užlaikomas.

Ponas ir Ponia Kukol abu 
buvo malonūs žmonės. Tuo 
laiku Juozas Undžius vay 
karais 'pas juos buvo per/ 
kalbėtojas ir, rodosi, die
nomis dirbo Tėvynės spaus
tuvėje. Juozas Undžius. — 
vienas iš pirmutinių lais- 
viečių — man davė Laisvę. 
Jis taipgi man davė ir kitus 
lietuviškus laikraščius pa
siskaityti. Jis taipgi para
šė tinkama laišką mano gi
minėms į Lawrence, Mass., 
nurodydamas, koki man 
dokumentai reikalingi, kad 
pasiliuosavus iš Slavokų 
Imigrantų Draugijos.

Undžius man perstatė 
Laisvę teisingai ir tuo kart 
jis papasakojo man apie 
Mykolą Mizarą, taipgi pir- 

ąjį laisvietį, ir sakė, kad 
Mykolas Mizara yra jo 
draugas.

Tai aš jaučiausi rames
nis ir mano pirmutinės A- 
merikoje bėdos supynė ma
ne su Laisve.

Šiurpu ir pamąstyti apie 
Ellis Island stotį. Tai tikra 
ašarų sala, kuri neturi sau 
lygios.' .

Tai įvyko prieš apie 38 
metus.

Juozas Undžius Ameri
kos nemylėjo. Jis ’ vėliau 
grižo į Lietuvą.

Dabar gi mes sveikiname 
Laisvę su jos 40 metų ju
biliejum; tuo tarpu naujai 
atvykusieji lietuviai nori ją 
sunaikinti.

Apie prieš 40 metų į šią 
šalį atvyko daug rimtų jau
nuolių, darbščių, energin
gų; nepaisant jų politinių 
nusistatymų, dauguma jų 
buvo dori ir geros valios 
jaunuoliai, geri šios šalies 
piliečiai. Aišku, dėl to, kad 
mes buvome pavyzdingi, 
tai ir šiuo tarpu dipukai 
lengvai į šią šalį įvažiavo.

Daug metų tam atgal 
Vincas Krėvė-Mickevičius, 
sugrįžęs iš mokyklos į Su- 
bartonių kaimą, anksti ry
te užgirdo savo tėvą sta-

lenkų kalba gazdinkas; su
stojo prie savo namo ir kal
bėjosi su kaimynais. 'Jis 
maž daug taip apie savo 

: Ožkos bliau- 
ja savo halsu, o mano tė
vas-—nei Tai bėda!

■, Toks jo išsitarimas grei
tai nuskambėjo per artL 
mus kaimus. .

Dabar yra tokia pati bė
da mums su dipukais. Jie 
bliauja, pikietuoja prieš 
Laisvės suvažiavimus, pik
nikus. Tai yra, žinoma, ne 
lietuviu balsai. . bet smeto- 
nizmo balsai. Gaila, kad jie 
igijo šį “mokslą” lietuvių 
žemėje.

Aišku gali būt mums, se
niems amerikonams, jog 
tai, ką dipukai žino, tą ir 
mes gerai žinome. O' ką 
mes žinome, to jie mežino.

Todėl progresvviška vi
suomenė gali toleruoti jų 
bliovimą, nes mes žinome, 
kad mūsų jėgos yra tvir
tos ir sykiu šviesus ryto
jus. ‘ Gi naujai atvykusieji 
lietuviai turi mokytis seno 
algebi*bs sulyginimo: Gyvy
bė, Mirtis ir kas randasi 
raidėje X? Mūsų atsaky
mas—progresas.

Laisvė eina progreso ♦ke
liu, “mes mylime progresą, 
lai ji ilgai gyvuoja tarp 
mūsų!

maz daug t;
/ tėvą išsitarė:

BINGHAMTON, N. Y.

Dr. Hugo Breit

237 Main Street

BINGHAMTON, N. Y.

Verkitus Food Market

52 Glenwood Avenue

BINGHAMTON, N. Y.

PHILADELPHIA, PA.

Kartu su visa pažangiąja
Amerikos lietuvių visuomene 

ir aš sveikinu LAISVĘ jos 40 metų sukaktim 
ir linkiu jai gyvuoti dar ilgus metus.

ANTANAS DEGUTIS
Savininkas

ISTORINIAI ĮVYKIAI, ATSITIKĘ 
LAIKE LAISVĖS GYVAVIMO

BAR & GRILI

2600 N. 29th Street, Philadelphia, Pa.
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• • 1 (Tąsa iš 11-to puslapio) ‘ ,
toje Vokietijoj įsikūrė Vokietijos. Demokra
tinė Respublika priešakyje su Wilhelm 
Pieck. ' ;

Rugsėjo 23 d. prezidentas Trumanas pa
skelbė kad Tarybų Sąjunga turi atominę 
bombą.
> Spalių 14. d. po devynių mėnesių, teismas 
apkaltino vienuolika Amerikos komunistų 
vadų federaliniame teisme, New Yorke; pa
smerkti kalėjiman.

Lapkričio 10 d. Tarybų Sąjungos atstovai 
Jungt. Tautų sesijoj pareiškė, kad jų šalis 
atominę energiją naudoja civiliniams tiks
iantis, ‘bet, jeigu bus užpulta, tai ji turės ir 
atominius' ginklus.

1950
Sausio 9 d. prez. Trumanas siūlė Kongre

sui išleisti į metus virš 42 bilionus dolerių, 
nors tas padarytų šaliai virš 5 bilionus dole
rių skolų.

Sausio 12 d. Sovietų Sąjungos Aukščiau
sia Taryba pareiškė, kad bus • naudojama 
jnirties bausmė Šalies išdavikams.

• Sausio 25 d. Indija pasiskelbė, kaipo ne
priklausoma. Tikrumoje ji yra Anglijos im
perijos dčUis. \

Vasario 25 d. Tarybų Sąjunga paskelbė, 
kad apsigynimui statys galingą jūrinį karo 
laivyną. •

Kovo 1 d. čiang Kai-šekas, reikalaujant 
Amerikos politikams, vėl pasiskelbė Kinijos 
prezidentu, nors iš* Kinijos jis yra išvytas.

Kovo ,20 d. į Saigon prieplauką atplaukė 
Jungtinių Valstijų karo laivai. Prasidėjo 
darbo žmonių, demonstracijos ir protestai.

Balandžio 23 d. Kinijos Liaudies Armija 
išląisvino Hainano salą, kur suėmė apie 25,- 
000 Čiang Kai-šeko kareivių.

Gegužės 28 d. Berlyne demonstravo prieš 
“vakarų demokratiją” virš 500,000 jaunuo- 

* lių. .
Birželio 25 d. prasidėjo karas Korėjoje. 

Prezidentas Trumanas tuojau patvarkė, kad 
Jungtinių Valstijų karo jėgos vyktų į Ko
rėją.

Rugpjūčio 16 d. Senate buvo smarkiai kri
tikuota prezidento Trumano politika Korė- 

/ joje.
Surinko D. M. šolomskas.

40 metų gyvavimo proga 
sveikinu LAISVĘ ' 

ir linkiu jai geros ateities.

W. Talunas Cafe
638 N. 12th Street, Philadelphia, Pa.

3351 Pittsburgh St.

K. MELNIS

Sveikiname

ir linkime dar

daug metų gyvuoti

dienrašti

PITTSBURGH, PA.

L. D. S. 8-ta Apskritis,

Pittsburgh, Pa
4L

Sveikinu dienraštį Laisvę A^-metiriių 
sukaktuvių proga.

, JOHN! URBONAS,
Pittsburgh, Pa. •

Sveikinu dienraštį Laisvę ^-metinių 
sukaktuvių proga.

M. RUDNIKAS, Pittsburgh, Pa.

A

RESTAURANT & GRIL^
Puiki užeiga, skanus maistas ir gėrimas, pas

ANT. GRIGAITIS
3545 Butler Street 'Pittsburgh, Pa.

BINGHAMTON, N. Y

v.

LIETUVIS GĖLININKAS
JONAS VAICEKAUSKAS

Binghamton, N. Y.48 Mygatt Avenue

Geras pasirinkimas gražiausių gelių, reikalui esant.

KRIAUCIUS
ANTANAS NAVALINSKAS

55 Glenwood Avenue Binghamton, N. Y.
*» •

Malonus ir grcitag patarnavimas.

Apsiavę ir Rūbų ‘ Krautuve
L. SIMULIUNAS ir MARY KAZLAUSKAS

346 Clinton Street Binghamton, N. Y.

Visai šeimai gaunami dalykai.

Springdale, Pa.

RESTAURANT & GRILL
Gera užeiga, tinkamas gėrimas ir pritaikytas‘valgis, pas

J

12 pusi.—Laisve (Liberty). Šeštadien Liepos-July 14,

I.




