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NUO LEIDĖJŲ A. BIMBA PIRMIEJI “LAISVES” LEIDĖJAI
50 metui audrinu kovę 

ir laimėjimų
Viskas pasikeitė, aiškiai, vinimo valanda dar turės'jau yra pasiekus apie 17,- 
•iežtai pasikeitė. Šian- ateiti. 1000,000. Tai jau didelė or-

• dien nebetoks pasaulis, j Bet grįžkinle prie 
,_______ ;, kurioje
ivė” gimė ir gyveno, kurio
je mes per tuos penkiasde- 
išimt metų gyvenome, dir
bome ir kovojcųie. Kuo šis 

i laikotarpis mums buvo 
J svarbus ir atmintinas?

_.. Kuo daugiausia rūpinosi 
tokį palyginti trumpą lai-' Amerikos žmonės, kuo rū- 
kotarpį" tokių ]
pakaitų, kokios įvyko per p;
paskutinį pusšimtį metų. nome net tris karus — du 
Jokia žmonijos karta pir

Štai lietuviškoji visuome-į 
nė susilaukė dar vieną laik
raštį — “Laisvę.” Gal ne; 
vienas iš skaitytojų, pama-! 
tęs jos pasirodymą, ištars: 
“Jau tiek daug išeina laik- > g’Į 
raščių, kam dar naujo rei-g-- .
kia? Ir taip jau negalimasis buvo pries penkiasde-;Ąnierjgos 
visų užsiprenumeruoti ir' 
perskaityt.”

Tiesa, skaitytojau, 
nok reikia atminti, 
kiekvienas laikraštis 
skirtingą nuo kitų pakrai
pą, kitokias ypatybes, todėl 
jis atranda pritarėjų, kurie' 
nuoširdžiai platina jį tarp 
skaitančių ir neskaitančių 
minių, o tuomi žengia pir
myn mūsų kultūriškas dar- > 
bas.

Vie- 
kad 
turi

šimt metų, nebe tokios nė' 
Jungtinės Amerikos Vals
tijos, kokios buvo 1911 me-' 
tais, kai So. Bostone sauje
lė pažangių lietuvių įsteigė 
laikraštį “Laisvę”. Nieka
dos pirmiau visoje tautų ir 
žmonių istorijoje nebuvo per;

mūsų
“Lais

milžinišku Pinosi pažangieji lietuviai?
4,

irmiausia, mes pergyve-

Tik reikia dirbti visiems, 
kas tik gali, reikia netruk- 
dyt vieniems kitų, jeigu 
išeiname dirbt kultūrišką 
darbą. Juk dirva plati, o 
dirbančių tiek nedaug. Yra 
dar vietos vieniems pro ki
tus prasilenkti, nekliudant, 
neužgaunant, netrukdant. 
Liaudis laukia nuo mūsų 
visų darbo tarp jos, dėl jos 
ir mūsų ^labo, o ne savitar- 
pinų peštynių, kurios yra 
kenksmingomis ir bergž
džiomis.

, milžiniškus, pasaulinius 
,miau nebuvo gyvenusi tokį į karus ir viena netaip jau 
■ margą, tokį audringą, tokį i didelį. Pirmajam pasauli- 
žiaurų ir tokį gražų ir lai- niam karui, kuris prasidė- 

mes buvo-

K®

ganizuotų darbininkų ar
mija. Ji neišaugo į>er vie
ną dieną. Ji neišaugo ke- 
no nors malone. Nemažai 
reikėjo kovoti, nemažai rei
kėjo pasiaukoti, daug kam 
teko sunkiai nukentėti, kol 
mūsų kapitalo viešpačiai 
buvo priversti rimtai skai
tytis su organizuotais dar- 

? bininkais. Su dideliu pasi
tenkinimu ir pasididžiavi
mu mūsų laikraštis “Lais
vė” gali šiandien sakyti, 
jog kiekviena Amerikos 
darbininkų pastanga susi
organizuoti ir organizuotai
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Sėdi (iŠ kairės) J. Undžius, V. Paukštys, J. Neviackas, J. Naudžius; .stovi: M. Mizara, P. Naudžius, L. 
°’inti SaVO interesus turėjo ĮPrūseika ir J. Valatka. (Nuotrauka daryta 1912 metais. Mūši; žiniomis, tik vienas L. Prūseika šiandien 
jos pilniausią užuojautą irjyr“ tar,w‘-) 
paramą.

Jokia kita- šalis niekados 
nėra mačiusi tokio atkak
laus pasipriešinimo atimti 
iš darbininko burnos nors 
mažiausią kąsnelį duonos, 
koks buvo per šį laikotarpį 
parodytas Amerikoje. Pa
imkime 1919 metų plieno 
darbininkų streiką, kuriam 
vadovavo įžymusis kovoto
jas William Z. Fosteris. 
Atsimenate tą streiką? 
Taip, daugelis mūsų pui
kiai atsimename. Tai buvo 
be galo sųn&Lir. aštri kova. 
Prieš kovojančius plieno 
darbininkus, prieš beveik 
milijoną jų, susivienijo val
stybė su visomis naikinimo 
jėgomis, monopolistinis ka
pitalas ir bažnyčia. Prieš 
tokį suvienytą frontą dar
bininkai, žinoma, neatsilai
kė. Streikas buvo sutriuš
kintas. Plieno darbininkų 
pastangos susiorganizuoti 
tapo paverstos niekais. Bet 
šituo streiku Amerikos dar
bininkai parašė vieną iš pa
čių herojiškiausių savo ko
vų istorijos puslapių.

Tuo pokario laikotarpiu 
prieš kapitalo ofensy vą 
taip pat kovojo anglies ka
sėjai, geležinkeliečiai, teks- 
tiliečiai ir kiti darbininkai. 
Karo metu pralobusios ir 
išsipūtusios monopolistinės 
korporacijos mojosi numuš
ti algas ir atimti iš darbi
ninkų kitus iškovotus lai
mėjimus. Darbininkai pasi
priešino, ir mes turėjome 
pačių ryžtingiausių ir 
smarkiausių kovų laikotar
pį-

Ypatingo dėmesio vertas 
1922 metų angliakasių 
streikas. Tai buvo vienas 
iš aštriausiu ir kruviniau
sių susikirtimų Amerikos 
klasių kovos istorijoje.

Ką tas kapitalo ofensy- 
vas reiškė Amerikos darbi
ninkams, galima spręsti iš 
profesinių sąjungų narys
tės stovio. Jeigu 1920 me
tais Amerikos Darbo Fede
racija turėjo 4,078,000 na
rių, tai 1923 metais bepali
ko 2,926,000. Arba, pavyz
džiui, Amalgameitų siuvė
jų unija, kuri tais laikais 
buvo viena iš pažangiausių 
unijų, nuo 200,000 narių 
nukrito iki 100,000, vadi
nasi, neteko pusės narių.

Arba, kas iš mūsų yra 
pamiršęs baisųjį didžiosips 
depresijos laikotarpį (1929-

žiaurų ir tokį gražų ir lai- .... ........ ............
mingą laikotarpį, kokį mes!j0 1914 me’tais, 

kckį pergjy- me griežčiausiai priešingi.
Jr Jis mums buvo imperialis- 

svarbiausia, tįnįs> nepateisinamas karas.
i Visi mūsų šalies tų laikų 
• prezidento užtikrinimai, 
! kad tas karas vedamas už 
laisvę ir demokratiją, mū
sų neįtikino. Mes netikėjo
me, jog tai būsiąs paskuti
nis karas. Ir mes buvome 
teisūs. Prabėgus tik dvide- 
sėtkiui metų mes turėjome 
kitą, dar didesnį ir dar 
žiauresnį karą. Tai jau 
buvo karas prieš fašizmo 
pasimojimą nušluoti nuo 
žemės rutulio socializmą ir 
pavergti visą žmoniją po 
dar negirdėto teroro jungu. 
Antrąjį pasaulinį karą mes 
visais būdais ir visomis jė
gomis rėmėme, jo laimėji
mui nesigailėjome jokių 
pastangų. Trečiam ir “ma
žam” karui, į kurį mūsų 
šalį įtraukė valdantieji ra
teliai su prezidentu Tru- 
manu pryšakyje, mes bu
vome priešingi. Tai buvo 
1950 metų karas Korėjoje.

Šių visų kąru charakte
ristika buvo tačiau vienoda 
ta prasme, jog visi jie bu
vo vedami toli už plačiųjų 
jūrų, ne mūsų žemėje, oke- 
no nors kito žemėje. Nie
kas nesunaikino mūsų mie
stų, miestelių ir kaimų. 
Europoje, Azijoje ir Afri
koje per tuos karus milijo
nai ir milijonai krito ir ci
vilinių žmonių, o pas mus 
čia Amerikoje nė vienam 
civiliniam žmogui nė plau
kas nuo galvos nenukrito. 
Tai be galo didelis skirtu
mas. (Jo nereikia pamiršti 
nė valandėlei. Visi trys ka
rai atnešė mums ekonomi
niu požiūriu negirdėtą, ne
regėtą ir nesapnuotą pra
losimą, padarė Ameriką 
tokia, kokia ji šiandien yra 
— turtingiausia, galingiau
sia kapitalistinė šalis visa
me pasaulyje!

Kas dar charakteristiš- 
ka šiam laikotarpiui? Mes 
buvome liudininkai ne tik 
neapsakomo mūsų Ameri
kos ekonominio augimo, ne
matyto turto ir kapitalo 
koncentracijos, bet ir did
žiulių, istorinių darbo liau
dies 
savo 
svė” 
šimt 
sąjungų (darbo unijų) 
bendroji narystė siekė tik 
apie 2,440,000, o šiandien, 
1961 metais, toji narystė

pergyvenome, 1 
veno mūsų laikraštis, 
kas, žinoma, 
tai kad nei mes, nei mūsų laik-' 
raštis nebuvome tik pasy-Į 
vūs tų audrų ir įvykių ste-i 
bėtojai. Kiekviena mūsų ir 
mūsų įstaigos diena buvo 
praleista vienokios ar kito
kios formos veikloje, vieno
kios ar kitokios formos ko
voje.

Pažiūrėkime į šiandieni
nę pasaulio sandarą. Paly
ginkime ją su tuo, kas bu
vo prieš penkiasdešimt me
tų. Tada dar nebuvo buvu
si didžioji Spalio revoliuci
ja, dar nebuvo nė 

siems reikalingas ir lygiai | socialistinės šalies, 
aiškus. Apšvietai išsiplėto-1 dar visa Afrika ir 
jus, ir kova tarp atskirų i vaitojo kolonializmo 
klasių įeis į švaresnes, rim-: spaudoje. Tada dar 
tesnes ir 
vėžes.

Nors mes patys gerai ži
nome, kad kovoj už būvį 

^(atskiros žmonių klasės ne
gali susitaikyt, vienok 
mokslas-žinojimas yra vi- vienos 

tada

prie- 
buvo 

pasekmingesnes | madoje karaliai, carai ir 
'kaizeriai- Prieš pirmąjį pa- 
' saulinį karą Jungtinės Val- 

“Laisvė” aštriai p a- i stijos buvo skolingos Euro- 
smerks kiekvieną pasiryži- P&i penkiais bilijonais_ do- 
mą ką nors pavergti, kiek- lerių formoje įvairių šėrų. 
vieną paprotį bei apsireiš- Na, o šiandien ta pati ka- 
kimą, kas stabdo laisvą pitahstinė Europa ir kitų 
žmogaus tobulinimąsi, pro- kontinentų kapitalistinės 
tavimą. Stodami prie dar- šalys -tiek sulindusios į A- 
bo, mes, apsiginglavome merikos kapitalo. kišenę, 
energija ir tvirtu noru dirb-' J°g jeigu būtų iš jų parei
ti.

Esame visi jauni vyrai, 
pažįstanti savo dabą ir su! 
reikalingu turtu įkūniji-! 
mui mūsų užmanymo. Jei-' 

’ gu tik atsiras atsakantis 
skaitlius skaitytojų, tai 

^‘’Laisvė” neilgai trukus 
pradės išeidinėti du kartu 
L savaitę.

“Laisvės” redaktori u m 
bus A. Montvidas, vienas iš 
gabiausių Amerikos lietu
vių literatų, kuris jau keli 
metai rašo į lietuviškus 
laikraščius po įvairiais pse
udonimais.

Šį “Laisves” numerį iš- 
siūnčiam daugeliui ant pa
sižiūrėjimo. Jeigu kuriems 
patiks, t a i pasiskubinkit 
užsisakyti, nes kas prisius 
prenumeratą prieš balan
džio 20 d., tas gaus laikraš
tį per ištisus metus tik 
vieną dolerį.

uz

J. Neviackas
J. P. Valadka
A. Neviackas
P. Naudžius
J. Undžius
M. Mizara 

(“Laiįvfc" 1911 metų bal. 5 d.)

kalauta tuoj atsiteisti, eko
nominiai kalbant, jas visas 
reikėtų išstatyti pardavi
mui, išlicituoti. Tais lai- 

i kais ,visam kapitalistiniam 
pasauliui vadovavo Brita
nija, Francūzija ir Vokieti
ja. Nūdien Amerika stovi 
pryšakyje, ir tie kraštai te
turi vienį pasirinkimą: 

i šokti pagal mūsų kapitalo 
muziką. Du pasauliniai ka
rai pakirto sparnus toms 
šalims, o aro sparnus 
dėjo Amerikai.
kad 
metų niekas nė sapnuoti 
nesapnavo apie tokį rolių 
pasikeitimą.

Prieš penkiasdešimt me
tų joks pranašas nedrįso 
pranašauti, jog 1961 me
tais mes jau turėsime be
veik visą žemės rutulio 
trečdalį po socializmo vė
liava, jog pirmutinė vėlia
va iškilti ant mėnulio bus 
socializmo vėliava, jog pir
mutinė vėliava lėkti į pla
netą Venerą bus socializmo 
vėliava. Niekam gal nė į 
galvą neatėjo mintis 1911 
m., kai gimė mūsų laikraš
tis, jog po penketo desėtkų 
metų iš bilijono žmonių po 
kolonialiu jungu 1961 m. 
bebus palikę tik apie šim
tas milijonų, kurių išlais-

uz-
Aišku, 

prieš penkiasdešimt

kovų už pagerinimą 
būklės. Štai, kai “Lai- 
gimė prieš penkiasde- 
metų, visų profesinių

1939)? Tas bedarbių tary
bų tinklas, apėmęs visus 
miestus, visus industrinius 
centrus, tos masinės bedar
bių demonstracijos miestų 
gatvėmis, tie alkanųjų žy
giai į šalies sostinę, tos ve
teranų kovos prieš badą, tie 
žvėriški valdžios puolimai 
ant darbininkų, sudaro vie
ną iš svarbiausių Amerikos 
istorijos puslapių. Kaip tik 
šitame laikotarpyje gimė 
bedarbių apdraudos ir So
cialinio saugumo įstatymai. 
Jie buvo laimėti per baisiai 
sunkią ir ilgą Amerikos 
darbo žmonių kovą.

Socialistinė Spalio revo
liucija Rusijos imperijoje 
1917 metais ir įsikūrimas 
Trečiojo Internaci o n ą 1 o 
1919 metais susilaukė at
garsių ir pas mus Ameriko
je. Iš Socialistų Partijos 
kairiojo sparno gimė Ame
rikos Komunistų Partija. 
Prasidėjo plątus bruzdėji
mas už industrinį unijizmą 
—už organizavimą neorga
nizuotų darbininkų, už pa
keitimą smulkių, mažų, 
silpnų amatinių unijų did
žiulėmis masinėmis unijo
mis visose sunkiosios pra
monės šakose. Buržuazija 
išsigando. Rezultatas — 
Taimerio ablavos, masiniai 
areštai, piktas persekioji
mas sveturgimių darbinin
kų. Tikslas — sunaikinti 
jaunutę revoliucinę parti
ją

Paskui “Naujosios daly
bos” laikai, o, dar paskui 
Antrasis pasaulinis karas. 
Iš karto pažangiečiai abe
jojo, svyravo, ir net prieši
nosi prezidento Roosevelto 
programai, bet paskui ją 
parėmė visomis jėgomis. 
Antrasis pasaulinis karas 
buvo skaitomas karu prieš 
fašizmą, mūsų karu.

Su neapsakomu džiaugs
mu mes pasitikome 1939— 
1940 m. mūsų' senosios tė
vynės Lietuvos pasiskelbi- 
mą tarybine respublika ir 
įstojimą į tarybinių tautų 
šeimą. Teisingai suprato
me, kad tik laimėjimas ka
ro prieš fašizmą išgelbės 
ir lietuvių tautą.

Visuose tuose ir kituose 
mūsų darbuose ir žygiuose 
mūsų
mūsų laikraštis 
buvo mūsų įrankis ir kel
rodis, organizatorius ir į- 
kvėpėjas. f

pažangioji spauda, 
“Laisvė”

Mano pažintis su “Laisve”
Anais laikais, gal būt! Pasikalbėjome, mintimis 

prieš 15-ką metų, mūsų ; pasidalijome apie pasaulinę 
miesto progresyviška visuo
menė buvo kviesta į pažmo- 
nį.

Susirinkome. Darbščios 
gaspadinės paruošė skanią 
vakarienę. Buvo įvairių 
valgių ir karštos kavos. Į 
pakvietimą susirinko daug syvė spauda ir judėjimas, 
svieto ir visi pasimokėjo

politiką ir darbo žmonių 
judėjimą. Redaktorius buvo 
gerame ūpe—jis pasakė ir 
keletą anekdotų.

Man atėjo mintis pasi
teirauti: ar yra Jungtinėse 
Valstijose lietuvių progre-

—Žinoma, kad yra, — 
po $1. Buvo daug žmonių, sagė Novikas.— Kiek ži- 
trūko sėdynių, tai daugelis nau> tai lietuviai turi du 
stovėjo ten, kur rado vie- dienraščius, žurnalą ir stip- 
tos.

Pirmininkas sutuškėjo 
kūjeliu į stalą, kviesdamas 
prie ramybės. Jis trumpai, 
bet aiškiai paaiškino suei
gos tikslą ir visų pasiten
kinimui pranešė, kad iš 
New Yorko yra atvykęs 
svečias. Svečias daugumai 
jau buvb pažįstamas, arba 
iš veikimo žinomas. §tai 
įeina ir svečias, 
Novikas, 
“Morgen 
torius.

Novikas
bininkiškos spaudos 
organizavime darbo žmo
nių kovai už geresnį gyve
nimą, už taiką, lygias tei
ses visų tautų ir rasių. Jis 
aiškino sunkią finansinę 
padėtį dienraščio, kurį jis 
atstovavo. Baigdamas pa
prašė aukų, nes jos būtinai 
buvo reikalingos dienraščio 
išleidimui.

Publika įvertino spaudos

tai buvo 
žydų dienraščio 
Freiheit” redak-

kalbėjo apie dar- 
rolę

rias’ organizacijas.
Man tai buvo didelis ma- 

į lonumas. Kreipiausi pas 
svečią, kad jis prisiųstų lie
tuvių dienraščio kopiją su
sipažinimui. Redaktorius 
išsiėmė pieštuką,% užrašų 
knygelę — užsirašė mano 
vardą, antrašą ir paklau
sė:

— Taigi, ar jūs esate 
lietuvis? Jūs stebėtinai ge
rai vartojate žydų kalbą...

Redaktorius išvažiavo. 
Prabėgo kiek laiko, o lietu
vių laikraščio dar negavai^ 
Mano žmona ir sako: “Ma
tyt, kad redaktorius pamir
šo tavo pageidavimą”. Aš 
tvirtinu, kad to negali būti. 
Redaktoriai nepamiršta, 
tik kartais tiek susikuopia 
darbo, kad nesuspėja.

Vieną vakarą pareinu iš 
darbo, o mano žmona pasi
tiko ir sako:

Steponai, redaktorius 
| išpildė tavo prašymą—pri-

rolę ir atsiliepdama suau- | siuntė tau lietuviu laikraš- T • -I • T 1 •• I - *-kojo didelę sumą pinigų.
Užbaigę gražų ir naudin- 

gą pokylį.

čio kopiją. <
Paėmiau į rakas laikraš-

Skaitau, kad tai lietu-svečiai ir vieš- y.
nios skirstėsi į namus. Aš|vįų dienraštis. Skaitau ži-
ir mano .žmona Cicilija pa
kvietėme Noviką pas mus 
pernakvoti. Jis, keletas iš 
artimų draugų ir mes nei 
nepasijutome, kaip greitai 
prabėgo kelios valandos.

0 kas šiandien? Tiesa, 
šiandien meš jau esame 
penkiomis dešimtimis metų 
senesni, daugelis mūsų jau 
gyvename gyvenimo saulė
leidį, bet šiandien mes esa
me daug drąsesni, negu 
penkiasdešimt metų atgal. 
Mes matome, kad mūsų pa
stangos, mūsų kovos, mūsų 
pasiaukojimas nebuvo vel
tui. Tos idėjos, kurias mes 
gynėme, už kurias kovojo
me ir aukojomės, laimi, už
kariauja pasaulį.

nias, straipsnius, korespon
dencijas. Ir iš karto “Lai
svė” man patiko, nes tai 
darbo žmonių—progresyvių 
lietuvių laikraštis, kuris 
kovoja už teisybę, užtaria 
tautas ir rases, rodo dar
bo žmonijai tikrą kelią į 
geresnį ir laimingesnį gy
venimą—laisvę.

Taigi, esu dėkingas “pir
šliui” Novikui, kuris mane 
supažindino su “Laisve” 
prieš penkiolika metų. Be 
“Laisvės” būtų nesmagus 
gyvenimas. Jos 50-ties me
tų jubiliejaus proga mes 
aukojame jai $50. Tegul 
“Laisvė” gyvuoja dar daug 
daug metų!

Steponas Joniškietis 
Washington, D. C.



F
D. M. ŠOLOMSKAS

Įžymiausi atsitikimai pasaulyje laike “Laisves'' gyvavimo
‘‘Laisvė” mini savo 5jo

ties metų sukaktį. Per tą 
laiką pasaulyje įvyko* labai 
daug ir didelių pakaitų. Jų 
aprašymui ir išaiškinimui 
parašyta tūkstančiai kny
gų. Aišku, kad straipsny
je galima paliesti tik keletą 
įvykių ir tik labai trumpai.

Su pabaiga devynioliktojo 
šimtmečio pasaulis jau pa
sidarė “mažas.” Imperialis
tinės valstybės jį pasidali
no. Naujų kontinentų, ne
žinomų plotų jaji nebuvo. 
Tik pažvelkime į 1911 me
tų pasaulio žemėlapį ir ma
tysime, kad Britanijos im
perija taip buvo didelė, kad 
visose pasaulio dalyse ji

SU

REVOLIUCIJA 
RUSIJOJE

Nuo pat pradžios karas; 
visomis savo nelaimėmis'

užgriuvo darbininkų klasę 
ir visus dirbančiuosius. 70 
milijonų vyrų buvo pašauk
ta į karo tarnybą. Visuo
se frontuose iš abiejų pu
siu kasdien tūkstančiais mi
rė darbo žmonės. Turčių 
klasė, kurios fabrikai dirbo 
ginklus, amuniciją ir kitus 
reikmenis, neapsakomai lo
bo. Užfrontėje civiliniams 
žmonėms buvo atimtos lais
vės. Pasireiškė stoka duo
nos, cukraus, avalynės, kitų 
gyevnimo reikmenų. Vargų 
ir nelaimių užklupta žmoni- 

turėjo "milžiniškas koloni- ja daugiau galvojo, ieškojo 
jas. Anglai gyrėsi: “Saulė kaltininkų ir prasidėjo 
niekados nenusileidžia ant streikų ir kitokių kovų ban- 

Rusija apė- ga. Jau 1916 m. pabaigoje 
3: Leninas rašė: “Europa gy-\ 

vena revouliucinę situaciją. 
Karas ir brangumas ją pa
aštrina.”

Pirmiausia pavargo atsili
kusi caristinė Rusija. Liau
dis pareikalavo duonos ir 
taikos. > Caro vyriausybės 
pastangos nuslopinti revo
liuciją nepavyko. Caristinis 
režimas buvo nuverstas. 
Rusijos revoliucija padarė 
didelę įtaką ir į kitas šalis. 
Paaštrėjo kovos Vokietijoje, 
Austro - Vengrijoje ir kito
se šalyse.

Rusijoje susidariusi Lai
kinoji vyriausybė, palaiko
ma menševikų ir eserų, 
bandė tęsti karą, bet ji ne
rado pritarimo liau d y j e . 
Liaudis perrinko savo atsto
vus į Tarybas ir laike Tary
bų Suvažiavimo 1917 mėtų 
lapkričio 7 d. “Rusijos dar
bininkų klasė, sąjungoje su 
valstiečių varguomene,' ka-

mūsų valdų.” 
mė du trečdalius Europos 
ir pusę Azijos. Francūzija 
turėjo bent 50 kartų dides
nius kolonijų plotus, negu 
još pačios teritorija. Azi
joje tik Japonija buvo sa
varankiška, ne tik nepri
klausoma, bet ir kitas ša
lis puolė. Afrika buvo Eu
ropos imperialistų pasida
linta ir pavergta. Ten “ne
priklausomos” buvo tik A- 
bisinija (Ethiopija) ir ma
žytė Liberija.

Imperializmas pasiekė 
aukščiausio laipsnio, bet ka
pitalistinę sistemą jau 
graužė jos ydos: nedarbo 
krizės, aštrėjanti klasių ko
va, pavergtų tautų kova už 
išsilaisvinimą ir kova tarp 
pačių imperialistų už rin
kas.
PIRMASIS PASAULINIS 
1914-1918 MM. KARAS

“Laisvė

Tarybinės valstybės {kūrėjas

i tijose subankrutavo 10,000 
: bankų — 40% visų JAV 
I bankų. Dėl to daug milijo- 
! nų amerikiečių darbo žmo- 
i nių neteko savo kuklių san- 
I taupų, kurias jie saugojo 
į juodai dienai.

“Kyizės metais sužlugo 
101,500'prekybos ir pramo- 

! nės įmonių, taip pat 58 ge
ležinkelių kompanijos. 
1929 - 1933 metais dau
giau kaip milijonas ameri
kiečių zfarmerių neteko sa
vo nuosavybės.” (“Naujau
siųjų. Laikų Istorija” 159 

i pusi.)
F. D. Rooseveltui tapus' 

prezidentu, Amerikos ma
sėms keliant reikalavimus, 
buvo imtasi priemonių kri
zės mažinimui. ‘ 
darbas sumažėjo, bet 1937 
metais jis vėl pradėjo kilti

pasirodė, kada

cija padėjo viso pasaulio 
tautoms ir pažangiems ele
mentams pritaikyti Markso 
mokslą kovojant dėl savo 
šalies ateities.” (“Naujų 
Amžių. Istorija, T. II, 181

Liaudies revoliucija Ru
sijoje pradėjo naują visos 
žmonijos erą — kapitalizmo 
irimą ir socializmo pergalę. 
Jos laimėjimas suskaldė pa
saulį, nes iš kapitalistinio

rioje įsisteigė tarybinė san
tvarka, tai. y ra, vienoje šeš
toje žemės rutulio ' dalyje.

SUSKILO PASAULIS Į 
•' PRIEŠINGAS DALIS
Naujoji santvarka Tary

bų Sąjungoj^., pavelde) o 
nuo karo baisiai nuteriotą, 
o kontr-revoliucijos ir in
tervencijos dar daugiau nu
alintą šalį. Rusijos buvusi 
industrija, jos susisiekimo 
priemonės, įrengimai beveik 
visai buvo sunaikintą. Rei
kėjo sunkiai ir per kelerius 

i metus dirbti, kad pasiekti 
Rusijoje darbo žmonių j 1913 metų gamybą. Tik 

revoliucija buvo laimėta į11927 metais to buvo pa
trumpą laiką ir su mažomis! siekta.
aukomis. Po Petiogi adoj p() į0 yarybų Sąjunga 
(dabartinio Lemngiado) ir j pracĮėjo vykinti vieną po ki- 
Maskvos_ tarybinė santvar-%0 Penkmečio planus. Pra- 
ka steigėsi nuo vakarų iRi | Ežioje kapitalistinio pašau

dytų, nuo šiaurių iki pietų. hį0 ekonomistai ir “specia- 
Bet Rusijos kapitalistams . jįsįaį” į tai žiūrėjo tik kaip 
ir dvarponiams pirmiausia i į “bolševikų propagandą.” 
į talką atėjo Vokietijos im-, p>eį vėliau įsitikino, kad tai

kapitalistinį pasaulį, o kar- reivių ir jūreivių remiama, 
tu ir Jungtines Valstijas bolševikų vadovaujama, nu
jau purtė ekonominė krizė, vertė buržuazijos valdžią ir 
Pirmasis didysis įvykis bu- sukūrė naują valstybės tipą, 
vo, tai Pirmasis pasaulinis —Tarybų socialistinę vals- 
karas, prasidėjęs 1914 me- tybę.” (Naujųjų Amžių Is- 
tais. j torija, Tomas II, pusi. 180.) i

Austro - Vengrija, kurios | 
du trečdalius gyvento- 
jų sudarė pavergtos slavų 
tautos, nusigando slavų ju
dėjimo už laisvę: Bulgari
jos, Juodkalnijos ir Serbijos 
karo laimėjimo prieš Turki
ją 1912 metais. Ji siekė 
talkoje su Vokietija užduoti 
Rusijai ir slavų valstybėms 
smūgį, kad išlaikytų savo 
valstybę čielybėje. Vokieti
jos imperialistai vėliau puo
lėsi kolonijų užkariavimui; 
mažiau jų turėjo, tai jautė
si “nuskriausti,” ginklavo
si, įmošėsi atimti kolonijų 
nuo Anglijos ir Francūzi- 
jos — “iškovoti vokiečiams' 
vietą po saule.” Italija ka
ro išvakarėse laikėsi išvien 
Sū Austro-Vengrija ir Vo
kietija, nes su jų pagalba, 
tikėjosi laimėti naujų plo
tų Balkanų pusiausalyje ir

i . ._ ^jvenimas, už juos yra skai-
atsimete.
” Anglija, Francūzija ir
Rusija sudarė kitą imperi- tiniai viso to, kas yra pa- 
alistinių valstybių bloką, siaukojamo, idėjiško, doro, 
Tarpe imperialistinių blokų besiveržiančio pirmyn, at- 
ir kilo Pirmasis pasaulinis bundančio naujo statybai, 
karas, kuris tęsėsi 1,564 i visų milžiniškų vadina- 
'dienas, tai yra, keturis me-1 niosios ‘prastuomenės,’ dar
ius ir beveik keturis mene- bininkų ir valstiečių, ener- 
šius, kuriame buvo užmušta ; gijos ir talentų išteklių.” 
•10,000,000 žmonių, apie 20,-, (llTSKP Istorija” 232 pus- 
000,000 sužeista ir sunai-į/apj
kinta milžiniški žmonijos' Po sunkių kovų, trukusių 
turtai. į j kelerius metus, dabartinės

Karui prasidėjus “Lais-'TSRS tautos pergalę laimė- 
vė” 1914 m. rugpjūčio 4 d. jo, savo teises ir revoliuci-

perialistai atplėšdami Pa-! 
baltijį, Ukrainą ir besiverž
dami į Kaukazą. Jiems su-

publiką u ž p u o lė Anglija, 
Francūzija, Japonija — vi
so 18 kapitalistinių valsty- 

į bių. Prasidėjo kontr-revo- 
liucijos ir užsienio imperia
listų intervencija. Leninas 
apie susidariusią padėtį ra- 

; še:
“Pergalę laimės išnaudo

jamieji, nes už juos yra gy-

nėra tik žodžiai. Tarybinė 
santvarka milžiniškais 
žingsniais žengė pirmyn. 
Čia suminėsiu tik kelis fak
tus. 1957 m. TSRS metinės 
pajamos buvo 33 kartus di
desnės, negu Rusijos 1913 
m., darbininkų buvo be
veik penkis kartus tiek, 
pramonė pagmino 36 kartus

tiek, kaip 1913 metais, vai
kų mirimas sumažėjo 4 kar
tus, daktarų buvo 64 kar
tus tiek, kaip 1913 m.

Panaikintas žmogaus žmo
gumi išnaudojimas, panai
kinta nedarbo krizė, įvesta 
ligoj ir senatvėj apdrauda, 
pakelta mokslas ant aukšto 
laipsnio. Iš atsilikusios, ne- 
kultūriškos Rusijos pakilo 
galinga industrinė ir kul
tūrinė Tarybų Sąjunga.

Kapitalistinis pasaulis bu
vo purtomas nesutikimų, 
ekonominių krizių ir rinko
se varžytinių. Pirmąjį pa
saulinį karą sekė ekonomi
nė krizė — nedarbas. Ji 
vos baigėsi, kai'’1929 me
tais prasidėjo ‘didži a u s i a 
krizė—-nedarbas? 1932 me
tais kapitalo šalyse buvo 
40,000*000 bedarbių.'

“1928-1935 -iš-,.vienos pu
sės buvo Tarybų Sąjungoje 
socializmo pergalės metai, o 
iš antros pųsėsi tai buvo 
stipriausius kapitalizmo is
torijoje pasaulinės ekono
minės krizės, metai... Darbi
ninkų masėms krizė atnešė 
didžiausių nelaimių. Pa
saulinės ekonominės krizės 
metais sustiprėjo darbo 
žmonių i š n a u d o j imas, 
masių nuskurdimas tapo 
neregėtai didelis.” (“Nau- 
jausiim Laikų Istorija,^- 
487-488 pp.)

“1932 m. Jungtinėse A- 
merikos Valstijose pramo
nės gamyba sumažėjo iki 56 
procentų... Pramones- akci
jų vertė nuo 1929 m. iki 
1932 m. nukrito 80 procen
tų. Naiconalės pajamos su
mažėjo 48 procentais. Dar
bininku darbo užmokesčio 
suma sumažėjo 60 procen
tų, o farmerių pajamos — 
59 procentais. Per krizę 
Jungtinėse Amerikos Vals-

čiaus jėga, mases, jėga, ku
ria sudaro neišsenkami šal-

tarpe kitko rašė:
/ “Kardų žvangėjimas i) 
fįąnuolių baubimas atneš salvės “ 
ašarų ir kraujo jūras, atneš | leninizmą milijonams en- 
skurdo neišsemiamą bedug- giamųjų žmonių imeprialis- 
nę ir dar labiau sum'^u/s I tų šalių kolonijose ir pusiau 
tautų santykius” j kolonijose. Rusijos revtdiu-

isios revoliucijos ir kovų 
nunešė mąrksizmą- 

milijonams

dies karą prieš hitlerizmą. * ' 
Lengvai Vokietijos hitleri- \ 
ninkai laimėjo Dani joje, 
N o r vegijoje, Hollandijoje, 
Belgijoje, o ypatingai Fran- 
cūzijoje, nes tų šalių vy
riausybės labiau bijojo savo 
šalių darbo liaudies, negu 
hitlerininkų.

Vakarų ir šiaurių šalyse, - 
Balkanų pusiasalyje ir 
Centrinėje Europoje prasi
dėjo liaudies kova prieš hit- * 
lerininkų “naują santvar
ką.” Gi kada hitlerinė Vo
kietija .užpuolė Tarybų 
Sąjungą, tai ji užpuolė 
socialistinę valstybę, ir tas 
visai pakeitė karo pobūdį ir 
pavergtų šalių tautas pa- 
akstino į kovą prieš paver
gėjus.

Jau 1940 metais Hitleris 
ir jo Generalinis štabas 
pradėjo ruoštis užpuolimui 
Tarybų Sąjungos, o tų pat 
metų gruodžio mėnesį Hit- 

I leris pasirašė “Barbarossa” 
planą karui prieš TSR£5.

Hitlerininkai užsi brėžė 
tikslą sunaikinti tarybinę 
valstybę, išnaikinti milijo
nus tarybinių žmonių, at
kurti kapitalizmą, išliku
sius Tarybų žmones pa- < 

i versti vokiečių dvarininkų 
! ir kapitalistų vergais. Hit- 

ponais Mongolijoje. Ji, kad užpuolus Tarybų Są- 
atitolintų Hitlerio užpuoli- 0 J c
mą, kaip taikos trokštanti j ^alisve 1^41 m.
valstybė, pasirašė su Vokie-1 kįrzeho 24 ji. savo redak- 
tiįa nepuolimo sutartį, ku_ ‘ cimame rase:

kalu, bet tuo pat kartu An
glijos diplomatai vedė slap
tas derybas su Hitleriu, už
tikrindami jį: kad jeigu jis 
puls Lenkiją ir per ją Ta
rybų Sąjungą, tai Vakarai 
nieko prieš jį nedarys. 
Maskvoje derybos nedavė 
rezultatų. Anglijos žymus 
valstybininkas ir veikėjas 
Lloyd George po jų pakri
kimo rašė francūzų žurnale 
“Ce Soir” “Neville Cham
berlain, Halifax ir John Si
mon (tų laikų Anglijos vy
riausi valdininkai — D. M. 
Š.) nesusitarė, nes nenorėjo 
jokio susitarimo su Rusija.”

Vokietijos hitlerininkai 
pasiūlė Tarybų Sąjungai 
pasirašyti nekariavimo su-

Bjsk 1 i tartį. Tatai buvo beveik ly-
gu kare v.ltimatumui. Jei

gu TSRS būtų atsisakius
visose kapitalo šalyse, kuris pasirašyti sutartį, tuo ji bū-
ir pagreitino pradžią Ant
rojo pasaulinio karo.

* KARO AUDROMS 
KYLANT

Po pabaigos Pirmojo 
saulinio karo kapitalistinis 
pasaulis nebuvo ramus. Per 
kelerius metus jis puolė Ru
sijoje revoliuciją. Kiekvie- 
neriais metais ėjo smaugi
mas kylančių kolonijų žmo
nių. 1931 metais Japonija! 
pavergė Mandžuriją, o ne
trukus pradėjo karą Kinijo
je. 1935 metais fašistinė 
Italija užpuolė Abisiniją 
(Ethiopiją). 1936 m. Ispa
nijoje sukilo fašistai prieš 
liaudies valdžią, jiems tal
kon atėjo Italija, ir Vokie
tija. 1938 m. Hitleris už
grobė Austriją.. 1938 me
tais įvyko Munchene išda
vystė: tais metais Hitleris 
pagrobė dalį Čekoslovakijos, 
o 1939 metais ir visą. 1939 
m. Italija pavergė Albaniją.

Pasaulinis karas artino
si. Tarybų Sąjungos pa
stangos, šaukimas Vakarų 
“demokratinių” valstybių į 
talką, kad sulaikyti hitleri
ninkų, fašistų ir japonų im
perialistų agresijas, nerado 
pritarimo, kaip ir šiais lai
kais neranda pritarimo nu
siginklavimui.

“Vokietijos, Italijos ir Ja
ponijos agresyvus karinis 
blokas susiformavo antita
rybinio - antikominterninio 
pakto priedangoje. Anglijos- 
Francūzijos - Amerikos im
perialistai iš esmės parėmė 
šio bloko susiformavimą, 
padėjo sukelti fašistinę ag
resiją. Jie tikėjosi šią agre
sija nukreipti prieš TSRS.” 
(“TSRS Istorija—Socializ
mo Epocha,” pusi. 485.)

Masių spaudžiamos Ang
lija ir Francūzija pradėjo 
derybas su Tarybų Sąjunga 
neva bendro apsigynimo rei-

pa-

tu suteikus hitlerininkams 
pasiteisinimą jos užpubli- 

' mui.
“Tarybų, Sąjungai grėsė 

! karas jos visiškos politinės 
izoliacijos sąlygomis ir, be 
to, iš karto dviem frontais 
— 'Vakaruose ir Tolimuo
siuose Rytuose.” (“TSKP 
Istorija,” 444 pusi.)

Tarybų Sąjunga vos tiki 
buvo baigus mūšius su ja-i

žnvujsii/ icvoliuciūnierių laidotuves l’otrogrado 1917 metais

ri Tarybų Sąjungai suteikė 
metus ir pusę laiko geres
niam pasiruošimui.

Dėl TSRS pasirašymo su
tarties su Vokietija Vaka
ruose kėlė1 triukšmą, bet gi 
Anglija, Francūzija ir Len
kija taip pat buvo pasira
šę su Vokietija panašias su
tartis.

Antrasis pasaulinis karas 
prasidėjo 1939 m. rugsėjo 1 
dieną Hitlerio užpuolimu 
.ant Lenkijos. Jis1 prasidėjo 
tarp dviejų imperialistinių 
logerių, kurių vienoje pusė
je buvo Anglija, Francūzija 
ir Jungtinės Valstijos, o 

^antroje agresyviai Vokieti
jos hitlerininkai, Italijos fa
šistai ir Japonijos imperia
listai. Lenkija buvo auka 
anglo - francūzų imperialis
tų, kurie rimtai neatėjo jai 
į pagalbą, nes tikėjosi, kad 
iš Lenkijos Hitleris puls 
Tarybų Sąjungą, o iš rytų 
ją užpuls Japonijos imperi
alistai.

Tarybų Sąjungos visos 
diplomatinės pastangos pa
stoti karui kelią pralaimė
jo, nes Vakarų “demokra
tija” ją izoliavo. Darbinin
kų antikarinį judėjimą pa
ralyžiavo socialistų Antra
sis Internacionalas ir Prof
sąjungų Amsterdamo Inter
nacionalo lyderiai.

Karui prasidėjus, “Lais
vė” 1939 m. rugsėjo 4 d. sa
vo redakciniame tarp kitko 
rašė: “Darbo milžinas, kad 
ir sukruvintas, aptaškytas 
purvu ir krauju, atsikels 
daug stipriau, kiap jis atsi
kėlė iš kraujo klano po per
eitojo Pasaulinio karo ir 
nublokš tuos, kas jį išnau
dojo, skriaudė, kankino, ap- 
gavinėjo ir ant galo atvedė 
į tą. baisiausią žmonijos ka
tastrofą. Jis sudaužys ver
gijos pančius ir patsai pra
dės budavoti naują tvarką.”

PASIKEIČIA KARO • 
POBŪDIS

Karas, prasidėjęs tarp im
perialistinių grupių, pasi
keitė į karą iš Vokietijos 
pusės ir jos talkininkų į agre
syvų, užpuolikišką, o iš ant
ros pusės — į tautų ir liau-

“Mes jaučiame, kad, So
vietų Sąjungos ir fašizmo 
karas bus baisus ir žiaurus. 
Fašizmo bjauriausia neapy
kanta yra nukreipta labiau
siai prieš sąmoningus dar
bininkus. Fašistai į. Sovietų 
Sąjungą žiūri kaip į bai
siausią savo priešą. Fašis
tai jau dabar šaukia prieš 
komunistus savo vakarykš- v 
čius pidešus karan. FaŠis- ’ 
tai jau pirmą užpuolimo 
naktį žudė Kauno, Kijevo, 
Odesos ir kitų . miestų ra
mius civilinius žmones.

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

Kaip žinome, tarybiniai 
žmonės visi kaip vienas pa
kilo ginti savo tėvynę, sa
vo laisvų ir teises.

1941 m. gruodžio 7 d. Ja
ponijos imperialistai vienu 
kartu pasalingai užpuolė 
Jungtinių Valstijų karo lai- 
vyną Pearl Harboro bazėje 
ir Tolimuose Rytuose, taip
gi Anglijos ir Hollandijos 
kolonijas. Karas įsiliepsno
jo ir Ramiojo vandenyno 
baseine. 1941 m. gruodžio 9^ 
d. “Laisvė” savo pirmame 
puslapyje redak c i n i a m e 
“Sunaikinti Japonijos infc 
perializmą ir hitlerizmą” 
tarp kitko rašė:

“Japonijos imperialistai 
užpuolė mūsų šalį. Jų bu
deliškas karas prieš Jung
tines Valstijas yra dalis 
grobuoniško ir niekšiško 
hitleriškos Vokietijos ir fa
šistinės Italijos karo pa
vergimui pasaulio...

“Mes kviečiame visus mū
sų^ skaitytojus įdėti jų ener
giją ir gabumą, kad. visaip 
padėti šalies valdžiai, jos 
talkininkams sumušti Japo
nijos imperializmą, Vokieti
jos hitlerizmą, Italijos fa
šizmą, išgelbėti mūsų šalies 
miestus ir fabrikus nuo su
naikinimo, išgelbėti paverg
tas tautas ir tauteles, su
teikti pasauliui tas sąlygas, 
kurios garantuos žmonijai^

(Tąsa 9-ame pusi.) ’ s

dalis 8 puslp. Ęal. (April) 4, 19 61



Įžymiausi atsitikimai pasaulyje laike "Laisvės" gyvavimo
y (Tąsa iš 8-to pusi.) 

komų g^Į^įpą, plėtimą 

^^&irmynąi;dąri)ą, kad pa
dėtiem sunaikinti pasaulio 
pabaisas — Hitlerį, Musso- 
linį ir Mikado!"

Pažangūs amerikiečiai lie
tuviai energingai rėmė ką
rą prieš hitlerizmą, fašizmą 
ir japonu imperializmą. Ne
mažai jaunų vlyrų ir galvas 
padėjo. Į karo eigą nesigi
linsime, nes tatai yra žino
ma. ..

Antihitlerinė koalicija su
siorganizavo ir išsilaikė iki 
karo laimėjimo. Tarybų Są
jungos, Jungtinių Valstijų 
ir Anglijos vadai atlaikė 
tris konferencijas — Tehe
rane, Kryme ir Potsdame.

Kaip “Laisvėje” buvo nu
matyta, vyriausios priešų 
jėgos buvo sumuštos Tary
bų Sąjungoje, prie Mask- 

N vos, Rostovo, Tichvino, Le
ningrado, Stalingrado, Kau
kazo, Kryme, Ukrainoje, 
Baltarusijoje ir Pabaltijyje.

1945 m. gegužės 2 d. Ta
ly bų armija paėmė Berly
ną, o gegužės 8-9 dd. hitle
rinė Vokietija besąlyginiai 
pasidavė.

Japonijos imperialistai 
dar tęsė karą. Jų svarbiau
sios jėgos buvo Azijoje: 
Mandžurijoje ir Korėjoje 
1,200,000 vyrų, Kinijoje — 
1,000,000, pietryčių Azijo
je—1,000,000. Pačioje Ja
ponijoje buvo 2,000,000 vy
rų armija. Jungtinių Vals
tijų generalinio štabo virši
ninkas generolas George 
Marshall 1945 m. vasario 
13 d. raportavo: “Genero
las D. Mac Arthur as... ne
gali daryti i Japoniją įsi
veržimo tol, kol Rusija ne- 
užatakuos Japonijos Man

ROJUS MIZARA i

APIE PIRMUOSIUS JAV LIETUVIŠKUS LAIKRAŠČIUS
Deja, ne visi, apart redaktoriaus ir 

keleto artimųjų, šaukė “ura”. Tie, ku
rie daugiau suprato, “Gązįetą” skaitė 
menkaverčia, pro-lenkiška, nenorėjo su 
ja “pėckotis”. Kiti neskaitė dėl jos kle
rikališkumo, o dar kiti, kaip sakėme, iš
viso nemokėjo skaityti.

. Antrajame “Gazietos” numeryje Tva
rauskas išspausdino kitas agitacines ei
lutes :

Linksmas dienas apturėjom, 
Kad “Gazietą” paregejom, 
Kuri kaip saule teka, 
Tikrais žodžiais į mus šneka.
Mūsų seniai daug kentėjo, 
Nes nuo amžių negirdėjo, 
Kas tai gazietą skaityti, 
Apie viską išmanyti.
O mes galim linksmai šokti
Ir ant nieko neatboti, 
Nes turim savo gudrybę: 
Tai yra gazietoi šviesybę.

Nedaug tepadėjo ir ši giesmelė. Pini
gų leidėjui-redaktoriui reikėjo, o jų ne
buvo: net ir tie, kurie dirbo ir norėjo 
duoti, tuomet vargiai beišgalėjo, nes už
darbiai buvo visiškai menki, juo labiau 
imigrantų, be specialybių, neorganizuo
tų darbininkų.

Nesitikėjau, kad lietuvninkai taip yra 
atšalę ant skaitymo, nepameta savo seno
viško aklumo, kokiame jų proseniai gyve
no... Per mokslą pasikėlė visos tautos ir 
numetė jungą nuo savų sprandų. Mūsų 
gi lietuviai netik neskaito laikraštį, bet

Leidėjo gyvenimas buvo labai vargin-. nių sapnai, 
gas. Dr. Jonas Šliupas nurodo, jog Tva
rauskas tuo metu

jį išjuokia ir draudžia kitus, kad jį ne
skaitytų... Norėjau prieš svietą parodyti, 
jog yra lietuviška tauta, bet lietuviai at
šalę miega. Kiti (vadinasi, kitataučiai— 
R. M.) traukiasi į draugystes, eina tur- 
tingyn ir akilyn, o mūsų lietuviai bėgo 
viens nuo kito, eina į karčiamą ar kortas 
muša, o knygą skaityti jiems nėra laiko...

Iš viso “Gazietos” išėjo 16 numerių. 
Užsidarant, ji turėjo 132 prenumerato
rius.

Uždaręs laikraštį, Tvarauskas sudė
jęs rankas nesėdėjo, bet ėmėsi knygas 
leisti. Leido “bizniškas” knygas ir ki
šo jas skaitytojui.

1880 metais jis išleido “Praractvos 
Michaldos karalienės iš Sabos,99 o 1883 
metais: “Istorija Ali Babos ir keturias- 
dešimcio razbaininką" taipgi “Morfeu- 
šas arba išguldymas sapną". Pastaroji, 
aišku, buvo sapnininkas!

Dr. Jonas Šliupas kadaise smarkiai 
“Morfeušą” tvojo, paduodamas kai ku
rias iš jo ištraukėles, rodančias, kaip 
juokingai, kaip kvailai “atspėjami” žmo- 

Keli pavyzdžiai:
“Alpumas. Sapnuoti, kad alpsti, arba 
matyti aplpstantį, — reiškia apturėti tur
tus nuo nepažįstamo žmogaus.
“Alyvų medelį matyti arba uostyti per 
miegus — vyrams pasivedimas mislyse, 
moterims, kad sulauks vaikų; mergoms, 
kad ištekės ir gerus bernelius gaus.
“Bezdžionką sapnuoti — liga ir atšalusi 

’ meilė.
“Dantį duoti traukti — mirtis.
“Turką matyti—laimę tarp moterų turėti.
“Muštiesi su kuo — rūpesčiai jaunave
džiams, o seniems—mirtis...” (“Laisvoji 
Mintis” 1910 m. bal. 28 d.).

Per ilgą laiką lietuviuose gopuliariš- 
(Tąsa 10-tam pusi.)

turėjo vieną kambarį, kuriame tilpo jo 
spaustuvė: maždaug vienas šimtas svarų
raidžių ir kojomis minamas presas. Kam
pe uždangos buvo jo lova su pataline, 
užvalktais ir drobulėmis, kažkada maz- 
gotomis...

Visa tai primena daugiau kaip 30 me
tų spaustuvėlę Pietų Amerikoje, kur bu
vo pradėta leisti lietuviška spauda; joje 
ir man teko dirbti.

Išleidęs 12-ką “Gazietos” numerių, 
Tvarauskas., matydamas, jog artinasi 
galas, 13-tajame duoda tokį “lietuvnin
kams” pamokslą:

Il-oji dalis, 9 puslp. Bal. (April) 4, 1961

Pirmasis JAV lietuviškas laikraštis 
buvo “Gazieta Lietuviška”, pradėjusi 
eiti 1879 m. rugpjūčio mėn. 16 dieną 
New Yorko mieste. Laikraštį leido ir 
redagavo Mykolas Tvaraziskas, miręs 
Brooklyne kada tai pirmajame 20-tojo 
amžiaus bertainy,— bene antroje jo da- 
lyje.

“Gazieta Lietuviška”, atsiminkime, 
nebuvo pats pirmutinis lietuviškas laik
raštis pasaulyje. Rytų Prūsijoje, kuri 
kadaise priklausė Vokietijai, kada tai, 
pradžioje 19-tojo amžiaus, buvo leidžia
mas lietuvių kalba religinis laikraštis: 
“Nusidavimai apie evangelijos prapla
tinimą tarp žydą ir paganą.99

1849 metais, Karaliaučiuje pasirodė 
Kuršaičio redaguojamas “Keleivis". Bet 
šis buvo labai pro-vokiškas; kaizerio 
valdžia jam duodavo piniginę subsidiją.

< 1878 metais Klaipėdoje išeidinėjo
“Lietuviška Ceitunga" — taipgi vokie

čių valdžios remiamas laikrašits tam, 
Tkad padėtų Mažosios Lietuvos lietu
vius vokietinti.

Rimčiausias, daugiausiai įtakos turė
jęs lietuviuose, Prūsuose leistas laikraš
tis buvo “Aušra”, 1883 metais įkurta 
Jono Basanavičiaus, Martyno Jankaus 
ir kitų; “Aušra” tačiau, mirė 1886 me
tais.

Bet grįšime prie amerikinės “Gazie- 
tos lietuviškos.”

Tvarauską vieni peikė, kiti gyrė. Tas 
pats Jonas Šliupas, kuris jį gerai paži
no, savo laiku “Aušroje” jį gyrė, o vė
liau aštriai smerkė. Man Tvarauskas 
įdomus tuo, kad jis vertino spausdintą 
žodį, ir visa, ką tik uždirbo, jam atida- 
ve. .

Tvarauskas gimė Suvalkijoj, sakoma, 
Karklupių valsčiuje, nedideliame' dvare
lyje. 1863 metais jis dalyvavo lenkų iš
stojime prieš caro valdžią, o vėliau slap
stydamasis mokytojavo.

Į Ameriką atvyko 1873 metais ir ap- 
sigyveno Shamokin, Pa. Tuomet ten ne^ 

/ mažai buvo lietuvių, dirbusių geležies 
fabrike. Bet, kai fabrikas sustojo vei
kęs, tai ir daug lietuvių1 iš Shamokino 
išvyko į kitus miestus.

džurijoje y Jie numatė, kad 
prieš Japoniją be TSRS dar 
bus ilgas karas ir žus apie 
1,000,000 amerikiečių.

1945 m. rugsėjo 8 d. Ta
rybų Sąjunga, pildydama 
vadų susitarimą, paskelbė 
Japonijai, karą. Ji sumušė 
parinktąsias ir geriausias 
Japonijoj,jėgas. Vien Man
džurijoje- 'suėmė mases ja
ponų ginklų, 148 generolus 
ir 594,000 karininkų ir ka
reivių. Japonijos imperia
listai pasidavė.

Pasibaigė baisusis Antra
sis pasaulinis karas, kuris 
tęsėsi šešerius metus, arba 
2,194 dienas. Į karą buvo 
įtraukta 61 valstybė, kurios 
turėjo 80 procentų viso pa
saulio gyventojų. Kiekvie
ną dieną žuvo 17,000 žmo
nių, arba 32,000,000 per vi
są karo laiką ir 35,000,000 
buvo sužeistų. Karo sunai
kinimai n e apskaičiuojami. 
Tarybų Sąjunga daugiau
siai nukentėjo, kur buvo 
sugriauta ir sudeginta 1,- 
710 miestų, 70,000 kaimų, 
32,000 įvairių pramonių 
įmonių ir žuvo daugybė 
žmonių.

“Vokietija, Italija ir Ja
ponija pralaimėjo karą. 
Anglija, Francūzija ir dau
gelis kapitalistinių šalių iš 
karo išėjo susilpnintos. Tik 
Jungtinės Valstijos karo 
dėka sustiprino savo pozici
jas. Kapitalistinė sistema, 
ištisai paėmus, iš karo išėjo 
labai išklibinta. Karas to
liau paaštrino visus kapita
lizmui būdingus prieštara
vimus. Daugelyje šalių su
stiprėjo darbo žmonių kova 
dėl savo socialio ir naciona
linio išsivadavimo.” (TSRS 
Istorija, Tomas I, Socializ
mo Epocha,9' pusi. 596.)

Albanijos, Bulgarijos, Če
koslovakijos, Lenkijos, Ru
munijos, J u g o s 1 a v i j os, 
Vengrijos ir Rytų Vokieti
jos darbo liaudis paėmė li
kimą į savo rankas ir įvyk
dė socialistinius - ekonomi
nius pertvarkymus.

Azijoje, kuri pradžioje 20- 
jo amžiaus buvo Europos 
imperialistų pavergta arba 
pusiau pavergta, dabar yra 
neutrališkos pozicijos prisi
laikanti, Indijos respublika 
su 400,000,000 gyventojų, 
socializmo keliu einanti Ki
nija su apie 700,000,000 
gyventojų. Imperiali z m a s 
ten g r a i b stosi išsilaikyti 
pietryčių valstybėse, kur ei
na liaudies kova už pilną 
nacionalinį išsilaisvinimą.

Afrika, kuri buvo impe
rialistų kolonija, dabar jau 
beveik išsilaisvino. Ten jau 
yra 31 nepriklausomą vals
tybė bei valstybėlė.

Ramiajame vandenyne di
džiulė Indonezija su 100.,- 
000,000 gyventojų šalis, at
sikratė Hollandijos kolonia
lizmo.

Dabar kovos už nacionali
nį išsilaisvinimą persikelia 
i Lotynų Ameriką, kur yra 
įsigalėję JAV kapitalistai. 
Pirmoji išsilaisvino Kuba, o 
ją paseks ir kitos valstybės.

Karui pasibaigus, pasau
lyje buvo dvi galinogs vals
tybės: kapitalistinės Jung
tinės Valstijos ir socialisti
nė Tarybų Sąjunga.

Jungtinės Valstijos užė
mė kietą poziciją išlaikyti 
ir gelbėti kapitalistines 
valstybes. Prezidentas Tru- 
manas pareiškė, kad JAV 
neleis politinių ir socialinių 
pasikeitimų kitose šalyse. 
Visiems žinomas jo valdžios 
įsikišimas į Francūzijos ir 

Tvarauskas buvo žymiai sulenkėjęs; 
jis save tiesiog vadino lenku. Jo paties 
žodžiais:

“Esu čystai lenkas, bet tarp lietuvnin
kų užaugęs, 12 mete amžiaus savo išmo
kau tą kalbą, o pamylėjęs jus, procevo- 
ju del jūs ir .procevoti nenustosiu.”

Shamokine Tvarauskas 1874 metais 
įsisteigė spaustuvėlę ir ten mane pradė
ti spausdinti lietuvišką laikraštį, ta
čiau, negavęs iš visuomenės teigiamos 
paramos, sumanymą likvidavo. Tuomet 
tais pačiais metais jis pradėjo spausdin
ti lietuviškai-anglišką žodyną, bet nėjo 
viskas taip, kaip Tvarauskas norėjo: 
kilęs spaustuvėlėje gaisras sukliudė dar
bą ir pats sumanytojas, apsisvarstęs, 
atvyko New Yorkan.

Kurį laiką Tvarauskas dirbo skardos 
fabrike Maspethe, vis taupydamas cen
tus, kuriais galėtų įsisteigti spaustuvė
lę. Pagaliau, jo troškimas įsikūnijo, ir 
jis patapo publicistu.

Menka buvo “Gazieta lietuviška”: 
mažyčio, plakatinio formato, keturių 
puslapių, prastai techniniai apdirbta, o 
dar menkiau redaguota. Gausiausiu 
“Gazietos” bendradarbiu buvo pranciš
konų broliukas Azcgustinas Zaica. Laik
raštis, taigi, buvo klerikališkas ir pro
lenkiškas, advokatavęs lenkų-lietuvių 
sąjungą, bendrą darbą. Ekonominiai 
imigrantų lietuvių reikalai laikraščiui 
mažai terūpėjo; .pats redaktorius, nesu
pratęs anų laikų amerikinio darbininkų 
judėjimo, negalėjo, jei ir būtų troškęs, 
jo aiškinti, su juo supažindinti naujai 
atvyksiančius lietuvius.

Susimaišę su lenkais, lietuviai imi
grantai, neįgūdę skaityti, negi paisė, 
kad Tvarauskas leidžia laikraštį; labai 
daug imigrantų visiškai nemokėjo skai
tyti, buvo analfabetai.

Pradėdamas leisti “Gazietą lietuviš
ką”, Tvarauskas optimistiškai į ateitį 
žiūrėjo. Pirmajame numeryje jis įdėjo 
sekamas eilutes:

Ura, ura! visi šaukia,
Tegul girdi visas svietas, 
Kad mes susilaukėm
Skaityti lietuviškas gazietas!

Italijos valdžių sudarymą. 
Per 10 j metų JAV suteikė 
kapitalistinėms šalims už 
40 bilijonų dolerių pagal
bos.

Tarybų Sąjunga baisiai 
nukentėjo kare. Nuo 1945 
m. iki 1950 m. jos liaudis 
sunkiai dirbo, kad likvida
vus karo palikimą, kad at- 
steigus industriją. Aišku, 
ji negalėjo tiek padėti, kaip 
JAV, naujoms socialisti
nėms šalims., bet ji daug 
padėjo. Tarybų Sąjunga ir 
kitos socialistinės šalys pa
darė milžiniško progreso vi
sose gyvenimo šakose.

1957 metais Tarybų Są
jungos produkcija 33 kar
tus buvo didesnė, kaip ca- 
ristinės Rusijos 1913 me
tais, metalo apdirbimo ma
šinų net 200 kartu, elektros 
pagaminta 110 kartų. 1960- 
1965 metų planas siekia 
pralenkti Jungtines Valsti
jas.
PASAULYJE PAKAITOS, 

KARAS IR TAIKA
Per 50 metų* tai yra, 

“Laisvės” gyvavimo laiku, 
pasaulis pasiekė tiek daug 
moksle ir technikoj pro
greso; įvyko karų, pervers
mų., sukilimų ir socialių pa
sikeitimų, kad seniau nei 
per šimtmečius jų tiek ne
įvykdavo.

Tik pagalvokime: auto
mobiliai, telefonai, telegra
fas, radijas, televizija, kal
biniai filmai, visokiausios 
mašinos ir įrengimai, kaip 
gyvenimo namuose, taip ir 
gaminimo įmonėse.

1957 m. spalio 4 d. Ta
rybų Sąjungos mokslininkai 
iššovė Pirmąjį “Sputniką” 
(Žemės palydovą) 184 sva
rų. Tai prasidėjo naujoji 
era erdvių užkariavime.

1957 m. lapkričio 3 d. jie 
iššovė “Sputniką antrąjį”
l, 120 svarų. 1958 m. ge
gužės 15 dieną TSRS moks
lininkai iššovė “Sputniką 
III,” jau 2,925 svarų. 1959
m. rugsėjo 13 d. TSRS pa
siekė Mėnulį, o spalio 4 d. 
iššautas prietaisas keliavo 
aplink Mėnulį ir nutraukė 
jo antrosios pusės paveiks
lus. 1960 metais TSRS mi- 
litarinės jėgos šaudė raketo
mis į Ramųjį vandenyną už 
8,000 mylių atstos. Tais 
pat metais buvo iššautas 
Žemės palydovas, kuris 18 
kartų apkeliavo aplink Že
mę su dviemis šunimis ir ki
tais gyvūnais ir jie sėkmin
gai buvo grąžinti ant Že
mės.

1958 m. Jungtinių Valsti
jų karo orlaivynas iššovė 
“Explorer I” 30 svarų. Po 
to buvo iššauta visa eilė 
“Explorer,” “Vanguard” 
satelitų ir kitokių įrengi
mų. JAV taip pat jau ke
lis kartus išbandė raketas, 
siekiančias apie 6,000 my
lių.

Greta milžiniškų atsieki- 
mų mokslo, industrijos sri
tyje eina ir apsiginklavi
mas. JAV prezidentas Ei- 
senhoweris kartą sakė, kad 
jeigu bus su atominiais gink
lais karas, tai laimėtojų ne
bus — visi bus pralaimėto
jai, nes bus baisiausias su
sinaikinimas.

Jungtinės Valstijos dabar 
per metus apsiginklavimui 
išleidžia virš 40 bilijonų do
lerių, tai yra, didesnę pusę 
valstybinių įplaukų. Greta 
to jos įeina į visokias karo 
sąjungas—NATO, SEATO, 
RIO ir kitas. . 1959 m. jos 
gurėjo užsienyje virš 700 
karinių bazių ir svetimose 

valstybėse laikė apie mili
joną ginkluotų vyrų. Dėl 
JAV lėktuvų skrajojimų, iš 
tų bazių, jau buvo tarptau
tinių incidentų, kurie galė
jo padegti baisų pasaulinį 
karą.

Tarybų Sąjunga, kaip ir 
išvakarėse Antrojo pasauli
nio karo, per J u n g t i n es 
Tautas ir tiesioginiai Jung
tinėms Valstijoms, Angli
jai, Francūzijai ir kitoms 
valstybėms siūlė, kad pa
naikintų užsienyje karo ba
zes, atšauktų svetimas armi
jas, uždraustų atominius 
ginklus ir sunaikintų jau 
pagamintus. Taipgi mažin
ti apsiginklavimo jėgas ir 
eiti prie visiško nusiginkla
vimo. Jos poziciją remia ki
tos socialistinės valstybės ir 
daugelis neutralio bloko.

Obalsis—ramaus sugyve
nimo (koegzistencijos), ra
maus lenktyniavimo tarp 
kapitalistinio ir socialisti
nio pasaulio — vis daugiau 
randa pritarėjų.

Pasaulyje jau įvyko apie 
100 tarptautinių ir atskirų 
šalių bei geografiniai jun
giamų šalių kongresų už 
taiką. Buvo tarptautinių 
kongresų, kurie atstovavo 
virš pusę pasaulio gyvento
jų. Įvyko moterų, studen
tų, motinų, mokslininkų ir 
kitokių kongresų už taiką 
Vienoje, Bukarešte, Varšu
voje, New Delhi, Lozanoje, 
Tokio ir kitur.

Visame pasaulyje žmoni
ja kovoja už ramų sugyve
nimą, prieš karo kurstyto
jus. Ir tarp žmonių neras 
pritarimo ir jų pateisinimo 
tie, kurie visokiais išvedžio
jimais atsisako nuo uždrau
dimo atominių ginklų ir nuo 
nusiginklavimo.

LIETUVA PASIRINKO 
SOCIALIZMO KELIĄ
1911 metais, kai “Lais

vė” pradėjo eiti, tai Lietu
va buvo dalimi caristinės 
Rusijos, tarp kitų paverg
tų tautų.

1914 metais prasidėję 
Pirmasis pasaulinis karas 
ir Lietuva pateko į jo ugnį,. 
Nuvarginta karo ir 1917 
m. paakstinta revoliucijos 
Rusijoje, Lietuvos liaudis 
stojo kovon už savo laisvę.

1918 m. gruodžio 8 d. 
Vilniuje buvo sudalyta 
Lietuvos revoliucinė darbi
ninkų ir valstiečių vyriau
sybė su V. Mickevičium^ 
Kapsuku priešakyje. Vil
niaus gyventojus pasekė 
kiti Lietuvos miestai ir 
miesteliai ir didesnėje ša
lies pusėje įssteigė tarybi
nė santvarka.

Bet Lietuvos buržuazijai 
ir dvarponi j ai į talką atė- 
jo užsienio imperialistai su 
lenkais ir vokiečiais prie? 
šakyje. Po kelių mėnesių 
kovų jie laimėjo. 1919 m, 
balandžio 19-21 dd. po žiaud
rių kovų lenkų legionieriai 
paėmė Vilnių. V. Kapsukas 
vėliau rašė:

“Tai buvo pirmoji Lie-' 
tuvos proletariato repetici
ja buržuazijos ir dvamnin- 
ką viešpatavimo nuverti
mui. Su vakarą imperialism 
tą pagalba ji buvo nugalė
ta..." ’

Lietuvoje įsitvirtino žiau
rus buržuazijos ir dvari
ninkų viešpatavimas, o 19- 
26 metais perėjęs į fašistą 
diktatūrą.

1940 m. birželio 15-17 
dienomis Lietuvos liaudis 
nuvertė fašistinę diktatūrą 
ir suorganizavo Liaudies 
vyriausybę. Visų žmonių 
išrinktasis Liaudies Seimas 
liepos 21 d. vienbalsiai pri
ėmė nutarimą paskelbti 
Lietuvoje tarybinę santvar
ką ir prašyti Tarybų Są
jungos priimti Lietuvą į 
bendrą tarybinių respubli- 
Sąjungą. Liaudies atstovai 
tarp kitko pareiškė:

“Liaudies Seimas, išreik
šdamas vieningą Lietuvos 
darbo liaudies valią, skel
bia, kad Lietuvoje įvedama 
Tarybą santvarka.

“Lietuva skelbiama So
cialistine Tarybą Respubli
ka. Nuo šios dienos visa 
valdžia Lietuvos Socialisti
nėje Respublikoje priklauso 
miesto ir kaimo darbo žmo
nėms, kūme tarybose atsto
vaujami savo atstovų".

Lietuvos Seimas paskelbė 
žemę visos liaudies nuosa
vybe, nacionalizavo bankus, 
stambias gamybos pramo
nes ir gamtos turtus; 
Džiaugsmingai Liet uvoS 
liaudis žengė socializmo ke
liu.

1941 m. birželio 22 d. 
hitleriška Vokietija iš pa
salų užpuolė Tarybų Są
jungą, o kartu ir tarybinę 
Lietuvą.

Naciai okupavo Lietuvą 
ir su nacionalistų pagalba 
žudė žmones, plėšė turtą, 
naikino kultūrą.

Bet Lietuvos liaudis ne^ 
nusilenkė prieš hitlerizmą. 
Lietuvoje organizavosi par
tizanų būriai ir kovojo, o 
pasitraukę lietuviai giliau 
į Tarybų Sąjungą, su Lie
tuvos tarybine vyriausybe, 
stojo darban pergalės iško
vojimui: dirbo industrijoje 
ir žemės ūkyje, organizavo 
Lietuvių diviziją, kuri 
1944-1945 metais dalyvavo 
Lietuvos išlaisvinime.

1944 m. liepos 13 (įįęną 
Tarybinė armija išlaisvino 
Lietuvos sostinę Vilnių, o 
1945 m. sausio 28 d. — 
Klaipėdą. Visoje Lietuvoje 
buvo atsteigta tarybinė 
santvarka.
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AME PIRMUOSIUS JAV LIETUVIŠKUS LAIKRAŠČIUS
(Tąsa iš 9-o pusi.)

klausios knygos buvo “Kalendorius” ir 
“Sapnininkas”. Tvarauskas buvo pir
masis, pradėjęs leisti sapnininką. Vė
liau buvo atspausdinta jo laidų dau
giau, nes jis žmonėms patiko. Dar ir 
šiandien rasime nemažai .lietuvių, ieš
kančių atsakymo sapnininkuose į klau
simus, kilusius jiems saldžiai miegant.

1884 metais Amerikon atvyko Jonas 
Šliupas. Jis buvo jaunas, fiziškai tvir
tas, gajus, be to*—Maskvos universiteto 
studentas ir buvęs “Aušros” redakto
rius.

Šliupui amerikinis gyvenimas atrodė 
šiurkštus. Pirmiausiai jam teko dirbti 
farmose prie laukų darbų ir karves 
melžti. Visa tai jaunam inteligentui at
rodė nepakenčiama, ir jis ieškojo leng
vesnio užsiėmimo.

Grįžęs iš farmų New Yorkan, turė
damas kelias dešimts dolerių kišenėje, 
Šliupas susipažino su Tvarausku ir abu 
susitarė pradėti leisti naują laikraštį. 
O kad naujam laikraščiui būtų užtik
rinta geresnė ateitis, jiedu nutarė kvies
tis talkon kai kuriuos lenkus. Naujam 
laikraščiui vardas buvo duatas “Unija”.

Vėliau lenkai nuo šito biznio atsisa
kė; Tvarauskas su Šliupu du vienu pra
dėjo “Uniją” leisti.

“Unija” pasirodė 1884 metų spalių 
mėn. 25 d. New Yorke, o mirė 1885 me
tų balandžio 25 dieną: laikraštukas ėjo 
tik per pusę metų. Šis jau buvo tobules
nis, lietuviškesnis už “Gazietą”. Užsi- 

x darant, laikraštukas turėjo arti trijų 
šimtų prenumeratorių.

Šliupas buvo “Unijos” redaktorius ir 
zeceris. Raides rinko rankomis, o pre
sas, laikraštį spausdinęs, sukamas ko
jomis. Dėl to Šliupas dejavo:

“Kada kiti žmonės, išdirbę 10 valandų, 
gauna pasilsėti, tai čia, dirbęs 14 ar 16 
valandų prie raidžių ir mašinos, dar turi 
mastyti, kokių naujienų patiekus skaity
tojams... Be to, ir mūsų valgis buvo pra
stas, o guolis — tikras kiaulių migis...“ 

Bet tai ne vyriausia kliūtis, neleidusi 
šitiem vyram bendradarbiauti. Tvarau
skas buvo klerikalas ir pro-lenkas, atža
gareivis, vargiai mokąs teisingai lietu
višką sakinį suregzti; Šliūpas—-lietuvis, 

į bedievis, net socialistinių polinkių, pra
silavinęs. Visa tai nesiderino ir neleido 
jiedviem bendrai dirbti.

Kai kurie “Unijos” skaitytojai pradė
jo aliarmuoti dėl Šliupo rašybos. Ji, gir
di, perdaug “aukšta”, “moksliška”, “že
maitiška”, jiems nesuprantama! Ot, 
Tvarauskas kai parašo—kiekvienas gali 
lengvai suprasti’.. Tiesiog, pirštais žo
džius apčiuopia!..
< Tvarauskas reikalavo, kad Šliupas 
nusileistų į tą lygį, kurio reikalauja 
skaitytojai, kuriame ir jis pats stovi. 
Jis ragino Šliupą mokytis “lietuvių ra
šybos”. Šliupas atsisakė tai daryti, ar
gumentuodamas, kad ne jis turįs moky
tis iš mažiausiai nusimanančių kalbos 
dalykuose skaitytojų, bet skaitytojai— 
iš jo. Laikraštis, sakė jis, leidžiamas 
tam, kad gilintų skaitytojo žinojimą, 
kad praplėstų jo akiregį, kad keltų skai
tytojo kultūrinį lygį!

Tvarauskas pradėjo Šliupo rankraš
čius perrašyti, “redaguoti”, įkergti į 
juos savo “mokslo”, savo žodžių, kurie 
su lietuvių rašyba neturėjo nieko bend
ro.

Aišku, visa tai privedė prie to, kad 
Tvarauskas Šliupą atstatė iš vietos, — 
paleido į į be cento, taip sakant, nuogą 
nuogutėlį. Šliupas tik tuo tenkinosi, 
kad, dirbdamas prie “Unijos”, pramoko 
spaustuvininko profesijos, kuri jam tar
navo naujo laikraščio įkūrime.

Tarp Šliupo ir Tvarausko po to jau 
nebuvo jokio “prieteliškumo” ir Šliupas 
vėliau jį smarkiai vanojo.

Į “LIETUVIŠKASIS BALSAS”

1885 metų liepos 2 dieną New Yorke 
Šliupas pradėjo leisti savo laikraštį, 
“Lietuviškąjį balsą”, šis jau buvo to
bulesnis už anuodu. “Balsas” tuomet 
buvo beveik socialistinis ir laisvamaniš
kas. TaČiati ir jis pasisekimo visuome- 
nje neturėjo, z

Bene vyriaiSsia nepasisekimo priežas
tis buvo ta, kad pats Šliupas buvo silp
nas organizatorius, nesugebiąs aplink 
save sutraukti žmones. Jis buvo neblo
gas kalbėtojas, mėgo daug rašyti, nors 
ir ne tobulai, bet suorganizuoti žmones 
ir juos palaikyti jam nevyko.

“L. Balsas”, taigi, skurdo, o tai reiš
kia, kad skurdo ir Šliūpas. Buvo grupe
lė gerų draugų, dėjusių pastangų laik-

Aglė, 
kišo

raščiui palaikyti; pati Šliūpienė, 
dirbdama dirbtuvėje, savo algą 
laikraščio išleidimui, bet tik to neužte
ko. “L. Balsas”, išgabentas į Šenando- 
rį, mirė 1889 metais.

Šliupo laikraščiui, be abejojimo, kliu
dė 1886 metų vasario mėn. 10 dieną 
Plymouthe pradėjusi eiti “Vienybe Lie
tuvninką”, kurią įkūrė Pajaujis ir 
Paukštis. Pajaujis buvo biznierius, tu
rėjo ištekliaus didesnei, moderniškesnei 
spaustuvei įsteigti ir didesnį ir įdomes
nį laikraštį išleisti.

Per tūlą laiką tarp šliupo ir “Vieny
bės Lietuvninkų” virė tokia žiauri (žo
džių) kova, kokios gal būt mūsų laikraš
ti jos istorijoje nėra buvę.

Jonas Šliupas, be abejonės, Ameriko-

$0$

V. MICKEVIČIUS-KAPSUKAS 
buvęs “Laisvės” btndradarbis

je suvaidino nemažą rolę žmonių švieti
me. Tuomet Šliupas buvo progresyvus, 
tiesiog socialistic j antis,.

Jis kadaise rašė, kad lietuviai priva
lą kurti savo tautinę kultūrą darbingu
mo, teisingo darbo vaisią padailnimo i?' 
apšvietos pagrindu. =

Prieš daugiau kaip 60 metų šliupas 
rašė, jog tik darbininkiška Lietuva, pa
grįsta mokslu, tegali suteikti laimę lie- 
tuvią tautai. Ponai ir kunigai, “supelė- 
jusieji gaivalai”, jo žodžiais, “gali ras
ti savo išganymą tiktai išnykime”. 
(“Lietuviškieji raštai ir raštininkai”, 
1899 m.).

Vadinasi, Šliupas pranašavo Lietuvą 
tokią, kokia ji šiandien yra!

Bet Šliupui stokavo takto ir organi- 
- zacinio talento, gabumų, dėl to jis neat
liko to, ką galėjo atlikti. Jo veikla bu
vo pilna priešginiavimų.

Atvyko jis į Ameriką laisvamanis, ta
čiau Brooklyne padėjo 'kurti lietuvių 
parapiją! Skelbęs laisvamanybę, Šliu
pas, po kiek laiko, susibaręs su kunigais, 
nuėjo atlikti išpažinties. Iš karto bu
vęs pusiau socialistas, vėliau, kai socia
listai pradėjo organizuotis, jis išstojo 
prieš juos!

Nuvykęs Lietuvon, ten apsigyvenęs, 
įkūrė laisvamanių organizaciją, tačiau, 
antru kartu tuokdamasis, Šliupas ėjo 
bažnyčion šliubavotis. Su laisvamanių 
organizacijos vadais jis susipešė—ėjo 
į teismus bylinėtis. Išstodamas prieš 
fašizmą, šliupas rodė pirštu į rytus, į 
T. Sąjungą, sakydamas, žiūrėkite, koks 
ten progresas vyksta! B et karo metu 
Šliupas pabėgo į Berlyną ir ten mirė.

Jei Šliupas būtų turėjęs daugiau tak
to, be abejonės, jis būtų palikęs Ameri
koje, žymesnius pėdsakus nei paliko.

Š. m. vasario 24-tą d. “Vienybė” iš
spausdino J. Šliupo laišką, rašytą 1936 
metais, kai “Vienybė” šventė savo auk
sinį jubiliejų. “Tegul Vienybė susilau
kia deimantinio jubiliejaus”, rašė Šliu
pas.

Bet dabartiniai savaitraščio leidėjai, 
J. ir V. Tysliavos, nedrįsta pažiūrėti į 
senus “Vienybės lietuvninkų” komplek
tus ir “susipažinti” su ano meto Šliupo 
pažiūra į “Vienybę”, o “Vienybės” — 
į Šliupą.

“Vienybei” pasirodžius, J. Šliupas sa
vo laikrašty ją taip sveikino:

Aš, kurs esmi rėdytoju L. Balso, norin
gai galiu visus darbus pavesti kam kitam, 
jeigu Lietuva to norėtų. Tiktai pavedi
mų tokiems niekšams, kokie susitarė iš
davinėti “Vienybę Lietuvninkų“, vedimų 
lietuviškų reikalų, kol aš gyvas, laikysiu 
ir laikau už nesusipratimų mūsų brolių...

O geras Šliupo bičiulis, V. Džiankaus- 
kas, 1886 m. vas. 20 d. viename lietuvių 
mitinge New Yorke, pasakė:

Nors Paukščio Vienybė yra didelė pa
gal popierą, bet yra vienybė tik rupūžių 
ir velnių, kuriais perpildyta, arba vieny
bė lenkų ir maskolių, už kuriuos užsisto
jo, nes ir carui kelis syk jau pagyrimus 
Vienybė naujalenkių parašė...

“Vienybės” redaktorius taipgi buvo 
ne pėsčias, ir jis tokį “priklodą” Šliupui 
pridėjo:

Galite suprasti, kas per vienas tas Jon- 
Šlupys... Šalinkitės nuo to padūkusio šu- 
nes, ba jau jo smegenys išdžiuvo... Ar 
jūs, broliai, žinote, jog del to rakalio ga
li Dievas jus visus korot?.. šliupas rods 
tarp paikų tai išmintingas, bet tarp iš
mintingesnių tai jokios vertės neturi, ba 
kožnas šalinasi nuo jo... Pažiūrėkime, ką 
New Yorko puikūs vyrai su juo padarė? 
Išgujo kaip šunį ir gana... (“V. 1.”, 1888 
m. 8 nr.).

Šliupui talkon stojo jo žmona, Aglė, 
išdrožusi “V. 1.” leidėjams tokį pamoks
lą:

Susėdę asilui gudrius daiktus rašo, 
Ir sudėję rankas visus žmones prašo, 
Kad jų klausytų, juos godotų, mylėtų, 
Ir už tuos pamoksliukus doleyiukus dėtų. 
Aptemę žmo,uoliai savo neiną krauna, 
Kad tiedu asilai mūsų Lietuvą rauna...

Fonas Paukštis bagotas, tai tik ne lietuvis, 
Jam gėdą padaro prigimtas liežuvis;
Graži jam lenkų varna, o mūsų žirgelis 
Yra dėl jojo kaip niekšas daiktelis!..

Oi, niekše, tu Paukšti, kad tai pamatytų 
Mūs Vytautis garsus, kaulus išbarstytų. 
Bėkim mes nuo jojo, kaip nuo velnio juodo, 
Bėkim nuo to paukščio, nuo jo baisaus kuodo!

Tokie buvo santykiai tarp Šliupo ir 
“Vienybės”. Tokia anuo metu buvo 
“laikraštinė etika”! Ar tenka stebėtis, 
kodėl žmonės nenorėjo tų laikraščių 
skaityti?!

1888 metais Bačkauskas, pavarytas iš 
“V. Lietuvninkų” redaktoriaus vietos, 
Mahanojuje įkūrė “Saulę”, kuri liovėsi 
“švietusi” 1959 metais.

1892 metais Čikagoje buvo pradėta 
leisti “Lietuva”, mirė 1920 metais.

“Katalikas” pradėjo eiti Čikagoje 
1898 m., mirė 1916 metais.

Apie tą patį laiką ėjo žurnalas “Ap- 
švieta”, taipgi Šliupo redaguojama, vė
liau “Naujoji Gadynė”, bet neilgas bu
vo ir jų gyvenimas.

Šitiek galima pasakyti apie pirmąją 
Amerikos lietuvių spaudą. Ji gimė sun
kiomis sąlygomis; ji buvo menkutė.

Laikraščiai gimė ir mirė. Mirusiųjų 
vietas užėmė truputėlį tobulesni, geres
ni, tačiau ėmė nemaža laiko, kol dar lie
tuviai ir jų spauda ' susirado atitinka
mus politinius kelius bei kryptis.

Ryškesnis srovinis, politinis Amerikos 
lietuviuose pasidalinimas pradėjo reikš
tis tik 1905 metais, kai įsikūrė Lietuvių 
Socialistų Sąjunga, leidusi “Kovą”, kai 
Antanas ir Ieva Žvingilai South Bosto
ne pradėjo leisti “Keleivį”. Tam daug 
pasitarnavo 1905 metų Rusų revoliuci
ja, o taipgi įsikūrimas ir augimas Ame
rikos Socialistų Partijos.
Tuo laiku pakilo Amerikos lietuvių 

laikraščių politinis ir kultūrinis lygis, 
vis didėjanti lietuvių imigracija labiau 
susidomėjo ir spauda. Pagyvėjo visas 
Amerikos lietuvių visuomeninis gyveni
mas tiek • organizaciniu, tiek kultūriniu 
atžvilgiu.

Svarbų vaidmenį atliko Lietuvių So
cialistų Sąjungos organas “Kova”, vė
liau žurnalas “Naujoji gadynė”. Reikš
mingą politinę ir kultūrinę 
mus nuvarė V. Kapsukas.

Didžiulės reikšmės turėjo 
pradėjimas eiti. Ypatingai 
kad “Laisvė”, atsikėlusi į
1914 metais, buvo pradėta leisti koope
ratyvo, kuriam šiandien priklauso apie 
pora tūkstančių žmonių.

1920 metais Čikagoje pasirodė “Vil
nis”, kuri dabar eina penkius kartus 
per savaitę. “Vilnį” leidžia kooperaty
vas.

Daūg, daug lietuviškų laikraščių bei 
žurnalų Amerikoje gimė ir mirė, bet šia
me straipsny negi galima juos visus su- , 
minėti ir apie juos ką nors išsamesnio Į 
pasakyti. “Laisvės” auksinio jubilie
jaus proga man rūpėjo papasakoti skai
tytojams apie pačiąją pirmąją Ameri
kos lietuvių spaudą.

Žodelis iš Milano
Mes gavome iš daininin

kės Konstancijos Menkeliu- 
naitės-Campa, gyvenančioj 
Milane, Italijoje, sekamu 
laiškutį:
Brangūs draugai

Čiai!
Širdingiausiai

nu jus visus su didele iškil- 
su

laisvie-

sveiki-

me,

vagą pas

“Laisvės” 
svarbu tai, 
Brooklyną,

MILDA' STENŠLERIENĖ
o

Daina mums padeda ir jungia
Kartu su pirmu laivu iš 

Europos į Ameriką atvyko 
ir ateivių daina. Kokie bu
vo ateiviai, kokios jų nuo
taikos, tokios buvo ir jų 
dainos — vienos iš jų buvo 
linksmos, kitos — liūdnos, 
už širdies tveriančios. Dai
navo jas ispaniškai ir vo
kiškai, rusiškai ir prancū
ziškai, dainavo ir lietuviš
kai.

Didesnis skaičius lietu
vių į Ameriką atvyko tik 
XIX šimtmečio antrojoje 
pusėje. Emigrantai dau
giausia koncentravosi Pen
silvanijos ir Illinoiso ang
lių kasyklose ir plieno fab
rikuose, Niujorke ir Nau
josios Anglijos tekstilės į- 
monese.' Kaip ir visi kiti 
emigrantai, taip ir 1 ietu- 
viai ateiviai atsivežė savo 
tautos kultūrą. Čia gyven
dami, jie keitė savo drabu
žius, keitė net kalbą, bet 
dainos — nė žodžio.

Kiekviename miestelyje, 
kur gyveno bent saujelė

lietuvi-

ugdant

lietuvių, ėmė kurtis chorai. 
Manoma, kad apie 1910— 
1914 metus Amerikoje bu
vo apie 100 įvairių 
škų chorų.

Žymų vaidmenį, 
Amerikos lietuvių
muzikinę kultūrą, suvaidi
no Mikas Petrauskas, kuris 
Bostone įsteigė Lietuvių 
Muzikos konservatoriją. Jis 
ir jo mokiniai keliaudavo į 
kitus miestus, organizuoda
mi chorus, mokydami dai- 

Atsirado ir savų 
rašė

MIKAS PETRAUSKAS 
kompozitorius, muzikos mokytojas 
buvęs... "JLaisvCs” prenumeratorius

nuoti. 
kompozitorių, kurie 
dainajs apie savo gyvenimą, 
panaudodami lietuviškus 
motyvus.

Išeivijos gyvenime chorai 
visą laiką vaidino svarbų 
vaidmenį, suburiant žmo
nes. Lietuviška daina lydė
davo n-e tik piknikus, bet 
skambėjo ir demonstracijo
se, streikų metu, Gegužės 
Pirmosios demonstracijose, 
daina padėdavo išlaikyti 
piketavimo linijas.

Chorai savo tarpe auklė
jo ne vien tik dainininkus, 
bet ir veikėjus už darbo 
žmonių gerovę, laisvę, ly
gybę, taiką. Dar prieš pir
mąjį pasaulinį karą Bruk
lino Aido choro j vedėjas L.< 
Ereminas sukūrė dainą’. 
“Tu, kuris klaidžioji, dar
bininke, eik pri’e mūs.”

Dainą pamilįę lietuviai 
darbininkai stengėsi susi
pažinti ir su klasikine mu
zika. Jie statė ojperąs, ope
retes.

Amerikos lietuviai darbi
ninkai ir pažangūs inteli
gentai su džiaugsmu suti
ko pasikeitimus, \ įvykusius 
jų tėviškėje, prie: Baltijos 
jūros, 1940 metaik Tarybų 
Lietuvos susikūrimą jie pa-

žymėjo džiugia daina. Liū
dna gaida dainose suskam
bėjo, Hitlerio gaujoms už
grobus Nemuno šalį.

Bet vos užgesus antrojo 
pasaulinio karo liepsnoms, 
viršum žemės rutulio vėl 
pradėjo kauptis tamsūs ka
ro debesys, o JAV prasidė
jo sunkūs makartizmo me
tai. Tuo metu į Ameriką 
pradėjo plūsti kita grupė 
lietuvių. Iki šiol čia atvyk
davo ieškoti darbo, duonos 
kąsnio. O dabar atvyko nu
sikaltę savo tautai arba ki
tų suklaidinti žmonės. Ta
čiau, kad ir kaip sunkėjo 
pažangiųjų Amerikos lietu
vių veiklos sąlygos, mūsų 
daina skambėjo ir toliau.

Šiuo metu JAV veikia 8 
pažangių Amerikos lietu
vių chorai. Iš jų 4 Čikago
je, 2 Masačiuzetso valstijo
je, vienas Hartforde ir vie
nas Niujorke. Amerikos 
lietuvių tarpe gerai žinomi 
kompozitoriaus Prano Ba- 
levičiaus, kompozitoriaus 
Jono Dirvelio, chorų vado-

MILDRED STENSLERIENft
LMS sekretorė, Aido Choro vadovė
- ’ - - - .......j----------- ■—»—

“Laisvės” auksiniu

K. MENKELIUNAITft 
jubiliejumi! Linkiu visiems 
geriausios sveikatos ir en
ergijos darbuotis ir ant to
liau-

Sveikinu visus “Laisvės” 
skaitytojus ir rėmėjus, 
taipgi visus Amerikoje ma
no idėjos draugus ir drau
ges. Aš buvau, esu ir bū
siu visada su jumis.

Kad mano žodžiai nebūtų 
tušti, siunčiu i “Laisvės” ’ c-
jubiliejinį fondą $50 dova
nų. Draugiškai, 
Konstancija Menkeliunaitė

( Campa )

vų Daratos Mufelio, Juozo 
Kenstavičiaus ir daugelio x 
kitų vardai.

Dainos, meno saviveiklos, 
dramos, dailės klausimais 
Amerikoje rūpinasi Lietu
vių meno sąjunga. Ši są
junga, įsikūrusi 1924 me
tais ir iš pradžių vadinusis 
Amerikos Lietuvių proleta
rų meno sąjunga, vienija 
pažangios minties menu be
sidominančius Amerikos 
lietuvius, plečia jų kultūri
nį akiratį, ugdo meilę savo 
šaliai prie gintarinės Bal
tijos.

1959 metų vasarą man 
teko laimė aplankyti Tary
bų Lietuvą. Aš pamačiau, 
kokius didžiulius laimėji
mus visose srityse pasiekė 
naują gyvenimą kurianti 
mūsų tauta. Visus mus, ku
rie tik nuvyksta į tarybiniu 
keliu žengiantį Nemuno ą 
kraštą, ypač stebina milži
niški pasiekimai kultūros 
baruose. Niekuomet neuž* 
įniršiu susitikimų Tarybų 
Lietuvoje su meno, muzi
kos, literatu ros darbuoto
jais, meno saviveiklos entu
ziastais. Užsimezgusi drau
gystė su jais nenutrūksta 
iki šiol.

Nors Lietuvių meno są
junga leidžia savo leidi
nius, tačiau jų mums ne
pakanka. Todėl mes 'esame 
labai dėkingi visiems mūsų 
Tar. 
kurie
mums naujų leidinių, 
kimės, 
nuolat stiprės. Ji galėtų 
būti dar glaudesnė su Ta
rybų Lietuvos kompozito
rių sąjunga.

Tegul skamba daina apie 
draugystę, taiką, tegul ke
lia ji žmonių dvasią, tegul 
vienija ji viius dorus savo 
tėvynės patriotus!

Lietuvos bičiuliams, 
nuolat atsiunčia

Ti-
kad ši bičiulystė

?.. -ik*
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KSAVERA

Gyvuok ilgai!**
j

kPirmiausiai 'susipažinau i kę. Tėvas tai patėmijęs, i
V . »» • • • 1  J 1.X va-, nlzirlrl.“Laisve” ir darbininkųSV 

judėjimu Amsterdame, N. 
Y. Mano tėvas Rapolas
Baltrūnas su kitais tų lai
kų laisvamaniais rengė
prakalbas paminėjimui 
darbininkų šventės Gegu
žės Pirmosios. Kalbėti bu
vo užkviestas J. Grinius iš 
Brooklyn, N. Y.

Tėvas turėjo pirminin
kauti, o mane, jauną mer
gaitę, buvo išmokinęs de
klamuoti eiles. Aišku, jau
čiausi, kad esu taip svarbi, 
kaip ir kalbėtojas. Prie to 
tėvas atsinešė 
raščiu, kaip tai 
Mintis” 
ninku”, 
ką išėjusį Bostone 
alikraštį “Laisvę”- 
pamokė, kad pereičiau per 
publiką ir parduočiau. Ka
dangi aš greičiau išparda- 
viau už kitus, tai jaučiausi 
labai patenkinta.

Pirmininkas kvietė pub
liką nusiraminti ir persta
tė kalbėtoją. Po trumpos 
kalbos, svetainėj pradėjo 
braškėti kėdės ir pasipylė 
šūkiai,kad jiems čionai ne
reikia “šliuptarnių”. Bū
relis vyru sulaužė kelias 
kėdes ir pasigriebę po pa
galį bėgo prie estrados. Mo
terys pradėjo klykti. Sve
tainėj visi sukilo. Kiti vy
rai užstojo kelią į estradą. 
Kalbėtojas ir mano tėvas, 
kuriam teko lazda per ko
ją, iššoko pro langą ant ki
to šalinio žemesnio stogo. 
Mane pagriebė į glėbį nuo 
estrados man nepažįstami 
vyrai, kurie parvedė mane 
į namus. Tėvas, šlubuoda
mas, parėjo vėliau. Liku
sius svetainėj policija iš
vaikė. Tai taip dar vaikys- 
T&j tapau įvezdinta į darbi
ninkų judėjimą-

glėbį lail u
“Vienybė

“Keleivis”

Laisvoji 
Lietu v- 
ir tik 
naują 
Mane

’ 1S“ 
traukė mus iš tos mokyklos 
ir nuvežė į viešąją mokyk
lą mokytis.

Taip pasibaigė dar veik 
neprasidėjęs mūsų “lietu
viškas mokslas”. Kunigas, 
kuris pažinojo tėvą dar iš 
Lietuvos, nes sykiu ėjo mo
kytis, negalėjo už tai dova
noti. Jis labai įsiuto ir 
pasiryžo bedievį ir kitus 
bedievius “pamokyti-” Jo 
pamokslai buvo pašvęsti 
vien tik pagiežai ir grasi
nimams parapijonų, kad 
nelankytų prelekcijų, ku
rias Baltrūnas duodavo, 
kad šeimininkės nepriimtų 
ant “burdo” tokių bedievių, 
kurie lanko tas prelekcijas, 
skaito bedievių laikraščius 
ir neina išpažinties.

Ant rytojaus po išardymo 
prakalbų Amsterdame, pra
kalbos įvyko Schenectady, 
N- Y. Nors motina buvo 
išgąsdinta įvykių Amster
dame, ir verkdama prašė 
tėvo, kad neleistų man vyk
ti deklamuoti, vienok 
ją nuramino ir mane 
vežė. Tėvas negalėjo 
ti, nes koją skaudėjo.

Schenectady prakalbos 
pavyko. Ten. vėl teko par
davinėti “Laisvę” ir kitus 
pirmiau minėtus laikraš
čius. Taipgi pirmu syk te
ko sakyti (ir pavyko) de
klamaciją.

Neužilgo po to mūsų šei
ma persikėlėme gyventi į 
Troy, N. Y. Už kiek laiko 
laisvamaniai ir pažangie
čiai vėl nutarė surengti 
platų maršrutą Schenecta
dy, Troy, Hbosick Falls ir

dėdė 
nusi-' 
vyk

si kvietė kalbėtoją J. Per
kūną. Prakalbos pirmiau- 

Hoosick 
lėtą nau-

si a i turėjo įvy 
Falls. Išmokus 
jų deklamacijų labai lau-

Prakalbas išardė Amster- kiau tos progos, kad pade
damo šv. Kazimiero bažny- klamuoti. Kas tuomet įvy- 

kuriems ko Hoosick Falls, • v ♦ 'cios parapijonai, 1 
per pamokslą kunigas Ži- 
danavičius buvo įmokinęs, 
kad išardytų bedievių- 
šliuptarnių prakalbas, ir 
kad rengėjus, ypatingai 
Baltrūną ‘/apmuštų, tik ne
užmuštų”. >

Leiskite pastebėti, kad 
keletą mėnesių prieš tai te
ko lankyti kun. Židanavi- 
čiaus mokyklą, kuri buvo 
įrengta po bažnyčia ir ku
rioj mokė po pusę dienos 
lietuviškai (žinoma, dau
giausia katekizmo). Nors 
tėvas buvo laisvamanis, 
bet motina užsispyrusi bu
vo vaikus mokyti tikėjimo. 
Laisvamanio vaikai — ma
no broliukas ir aš — buvo- 
me stumdomi kitų vaikų ir 
apšaukti “šliuptarniais”. 
Mokykloj buvome nuolatos 
klupdomi kaip pabaudą, 
bet nežinojom už ką. Pa- 
reidavom į namus apsivei- jaUg įnamių (taip vadina

mų “burdingierių”), vieni-
i šų vyrų. Taip, kad beveik 
iš to vieno namo buvo su-

1 tvertos tos kuopos. Nedėl- 
dieniais buvo namuose lai
komos paskaitos, kurias 
prirengė ir skaitė Baltrū
nas. Paskaitos buvo apie 
dievus ir kas juos sutvėrė,, 
astronomiją ir socializmą.

Reikia priminti, kad čia 
mokėsi ir darbavosi Kazys 
Giedrys (kurį su kitais tri
mis fašistinė Smetonos val
džia vėliau sušaudė), Ste
ponas Indriūnas, kuris sy
kiu su Giedriu ir V. Kapsu
ku išvyko į Rusiją 1917 m., 

i Domininkas Alekšis, kuris 
Į vėliau buvo “Laisvės” ad- 
1 jninistratorium, M. Purve
liai (vėliau brooklynietis),

tai ma
nau ne vienas atsimena 
skaitę- J. Parkūnas katali
kų chuliganų buvo sunkiai 
apmuštas, nustumtas laip
tais žemyn ir apspardytas. 
Taipgi buvo apmušti vieti
niai Sparas ir Orentas. 
Aišku, man deklamuot ne
teko.

šis įvykis taip sujaudino 
jauną sielą, kad niekuomet 
neišdilo iš akių ir minties. 
J. Perkūnas niekuomet jau 
nesusveiko, ir taip baigė 
savo amžių skurde ii’ kan
čiose.

v. Vėliau šeima persikėlė 
gyventi į East Arlington, 
V t. Tėvas suorganizavo 
Tėvynės Mylėtojų Draugi
ją, Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoj kuopą ir vėliau 
LSS kuopą. Kadangi tėvas 

I nesveikavo ir mažai darbin
gas buvo, tai motina laikė

Vinco Paukščio atminčiai
Vincas Paukštys m i r ė 

1956 m. balandžio 2 dieną, 
Miami, Floridoj

Minint jo penkerių metų 
mirties sukaktį, sveikinu 
“Laisvę’’ 50 metų jubilie
jaus proga ir siunčiu nors 
mažą auką, 10 dolerių.

Gaila, kad jis pats nesu
laukė tos garbingos dienos: 
nelaboji mirtis nuskynė jį 
daug anksčiau iš gyvųjų 
tarpo.

Manau, kad negali būti 
d i d e s nio pasitenkinimo, 
kaip matyti mūsų brangų 
laikraštį “Laisvę” šven
čiant 50 metų ir šviečiant 
mūsų išeiviją.

Atsimenu, kol velionis 
Paukštys dirbo “Laisvėje”. 
Niekuomet nepareidavo jis 
namo tuščiomis, visuomet 
parsinešdavo pundą laik
raščių, įvairių popierių ir 
atsisėdęs prie jų praleisda
vo valandas. Kai pastebė
davau, kad- reikia poilsio, 
atsakydavo: “Laikraščio
tuščio neišleisi”...

ir keletas 
Indriūnas, 
ir straips-

lietuviškas

broliai Mikitai, J. Daugėla 
ir kiti, kurie išvykę kitur 
darbavosi progresyvių eilė
se.

Per pasidarbavimą virš- 
minėtų ypatų tame mieste
ly, kur buvo nedidelis skai
čius lietuvių, didelė didžiu
ma jų skaitė tuometinę pro
gresyvią spaudą. Jie rašė 
korespondencijas 
jų, Giedrys ir 
pradėjo rašinėti 
nelius.

Ten nebuvo
bažnyčios, bet katalikai su- 
sieškoję kitur lietuvius ku
nigus parsigabendavo į ai
rių katalikų bažnyčią atli
kimui išpaižnties prieš Ve
lykas. Aišku, jie mokė pul
ti bedievius. Keletą Baltrū
no įnamių — vienas jų Ka
zys Giedrys — buvo apmuš
tas. Vėliau sudegino didelį 
tvartą, kuris buvo įrengtas 
kaipo miegamasis įna
miams. Tą rytmetį rastas 
raščiukas, paliktas stuboj 
po durimis, kad “mušėm ir 
svilinom, ir jei nepaliausi 
mokyti bedievybę, tai ki-

Tai toks buvo velionies 
Paukščio būdas.

Todėl, draugai, duokime 
pažadą, kad seksim pra
mintais takais V.Paukščio,

Seno Vinco-Jakščio ir kitų 
draugų.

O jūs, mirusieji draugai, 
ilsėkitės ramiai!

Mes, jūs neapvilsim!
Anastasia Paukštiene

Pavasarį
Glamonių pavasario
Žemė išalko 

.Pasikvietė saulę
Ir vėją į talką,
Apnuogino kalvą
Tarytum krūtį
Ir privertė šaltį 
Po kojom griūti.
Ir ašaras džiaugsmo 
Upokšniais išliejo— 
Per žiemą tylėjus, 
Per žiemą tylėjus. .
Ir nieko, ir nieko 
Daugiau man nereikia: 
Tik žvelgt, kaip noragas 
Velėną raiko,
Tik jauną alsavimą 

Tlemės pajusti —
4/Prie jos atlapotos 

Krūtinės priglusti.
Antanas Drilinga

1915 metais Baltrūnas 
mirė- Į laidotuves atvyko 
L. Pruseika iš “Laisvės”, 
kuri jau buvo leidžiama 
Brooklyne. Iš Bostono at
vyko J. Gegužis, K. Šidlau- 
kas ir F. Bagočius.

L. Pruseika laidotuvių 
proga sutvėrė A.L.D.L.D. 
3-čią kuopą. Toji mūsų ap- 
švietos organizacija tik ką 
buvo prasidėjusi tvertis-

Neužilgo po Baltrūno 
mirties veik visi progresy
viai išvažinėjo. Kai kurie 
jų jau mirę, o kiti ir po 
šiai dienai dar darbuojasi 
darbininkų judėjime.

1916 metais žymiai paki
lo 'lietuvių kultūrinė dar
buotė. I Jungtines Valsti
jas atvyko žymus veikėjas, 
jau stipriai užsigrūdinęs 
revoliucionierius ir laikraš
tininkas Vincas Kapsukas. 
Neužilgo jis stojo dirbi t 
prie LSS organo “Kovos” 
ir paėmė redaguoti naujai 
išėjusį socializmo teorijos, 
mokslo ir literatūros mėne
sinį žurnalą '“Naujoji Ga
dynė”, kurį leido Lietuvių 
Socialistų Sąjunga.

Vėliau tais pačiais me
tais Spalio mėnesyje, ma
tydamos reikalą ir padrą
sintos V. Kapsuko, Lietu
vių Moterų Progresyvis Su
sivienijimas irgi išleido 
mėnesinį žurnalą “Moterų 
Balsą”.

1917 metai neužmirštini 
metai kaip pasaulio istori
joj,,d taip ir Jungtinių Vals
tijų lietuvių istorijoj. Po 
trejų metų, karo Europoj, 
kai’-b’ išvarginta liaudis su
kilo Rusijoj. ;Caro valdžia 
tapo nuversta. Didžiuma 
įvairių tautų darbininkų, 
kui’ie bėgo iš po caro le
tenus/ į Ameriką, buvo 
džiaugsmas matyti ten per
versmą. Lietuvių Socialis
tų Sąjunga, kuri turėjo tik 
apie 2,000, narių, greitu 
laikjU- padidėjo iki virš 
tų 5,000. Amerikos Socia
listų Partija pas i dvigubino 
nariais. Lietuvių Socialistų 
Sąjunga jautėsi ant tiek 
drūta, kad nusitarė bend
rai :su Amerikos Socialistų 
Partija, pasistatyti namą 
Philadelphijoj;

. Kitaip būtų buvę sun
ku, menkai klasinės sąmo
nės turintiems suprasti- 
Lietuvių Socialistų Sąjun
gos organai turėjo už pa
reigą supažindinti su socia
lizmu, kad padarius klasi
niai susipratusius socialis
tus, idant jie ateityje pasi
liktų organizacijų vadai. 
Rolė liaudies laikraščių, 
kaip “Laisvės” ir “Moterų 
Balso”,' irgi buvo svarbi su- 
artinimui ir sujungimui

Amerikos lietuvių paramai lietuvių areštuota. Čia vėl 
darbininkų kovai prieš J. šiandien pasilaiko tik iš 
A.V. įsivėlimą į pasaulinį 
karą, kovai prieš augštas 
gyvenimo kainas, prieš iš
naudojimą darbą ir tt.

Didelis smūgis vėl buvo 
užduotas lietuvių socialistų 
judėjimui, kuomet lapkri
čio pradžioj, tų pačių metų, 
Amerikos reakcija puolė 
uždaryti svetimkalbių so
cialistų spaudą. Kovos raš
tinėje padaryta krata. Ieš
kota “prieškarinio suakal- 
bio”. Suareštavo LSS sek
retorių J. Stilsoną ir “Ko
vos” administratorių J- Šu
kį, būk tai už prieškarinę 
agitaciją. “Kovai” ir “Nau
jajai Gadynei” atimtos an
tros klasės pašto teisės. 
Taipgi dviejų numeri ų 
“Moterų Balso” heperleido. 
Nors. J. V-se laisvės žodis 
apsaugotas 
vienok taip 
suareštuoti, 
užgniaužta, 
laikraštį po plačią Ameri
ką kitokiu būdu buvo neį
manoma. Todėl “Kova” ir 
“Naujoji Gadynė” daugiau 
neišėjo. LSS, neturėdama 
savo organo, leido mėnesi
nį biuletiną “Apžvalga”. 
Vėliau, 1920-21 ir 22 me
tais, ėjo mažo formato mė
nesinė “Kova”, kuri buvo 
pašvęsta „ beveik išimtinai 
LSS reikalam.

Todėl “Laisvė”, kuri 19- 
19 m. pradėjo eiti dienraš
čiu, ir vėliau, 1920 m., Chi
cago j pradėjusi išeidinėti 
“Vilnis” liko masių orga
nizatoriais ir masių' laik
raščiai- Darbininkų judėji
mas dar nebuvo pilnai išsi
kristalizavęs ir kaip lietu
vių, taip kitataučių socia
listų ir pritarėjų tarpe bu
vo daug susikirtimų dėlei 
pakraipos, dėlei veikimo, 
dėlei karo klausimo. Socia
listų judėjimas Europoj 
skilo. Ginčai persikėlė į 
mūsų judėjimą. Čia, J. V., 
socialistų judėjimas taipgi s • y - - - -skilo, 
socalistų kalbinių Federa
cijų ir dalis Amerikos Soc. 
Partijos suvažiavimas Chi- 
cagoj, kur susitvėrė Ameri
kos Komunistų Partija.

1920 metais, tik pradė
jus naujus metus, visoj ša
lyje įvyko taip vadinami 
‘Taimerio areštai”. Dau
giausiai nukentėjo ateiviai. 
Daugybė buvo suimtų ir 
padėtų ant deportavimo. 
Tame tarpe buvo šimtai ir

konstitucijoje, 
nebuvo. Vadai 
o spauda tapo 

nes išleisti

“Laisvė” sulošė nemažą ro
lę, atsišaukdanja pagalbos 
areštuotiems ir ragindama 
kitus stoti protestuoti prieš 
žiaurią reakciją- Jei ne 
mūsų liaudies spauda, būtų 
beveik pakrikęs visas pror 
gresyvis judėjimas, nes ne
būtų buvę kas juos riša į krū
vą ir nebūtų buvę kas pa
laiko progresyvę darbuotę.

Komunistų Partija tapo 
pavaryta į pogrindį. Lietu
viai komunistai pradėjo 
leisti “Komunistą”, taipgi 
1919 metais išėjo “Mūsų 
Tiesa,” o vėliau, 1922 me
tais, dalis lietuvių leido 
Brooklyne “Darb. Tiesą,” kuri 
buvo gavusi antros klasės 
ėjimo teises. Pabaigoj tų 
pačių metų “Tiesa” buvo 
likviduota. Prenumerato
riai, kurių dar buvo neišsi
baigus prenumerata, galėjo 
pasirinkti “Laisvę” arba 
“Vilnį”, kad užbaigus jų 
laiką.

Mūsų spaudos redakto
riai buvo artimi savo skai
tytojams, nes jie beveik vi
si — Pruseika, Mizara, 
Bimba, Andrulis, Petrikie- 
nė, Jokubka ir kiti.,—važi
nėjo su prakalbų maršru
tais po įvairias kolonijas. 
Todėl ne tik per spaudą, i 
bet ir gyvu žodžiu surišo I 
išeivijos masę į progresyvį

“Laisvės” 50 metinė su
kaktis mums didelis atsie- 
kimas. Tie šimtai ir tūks
tančiai darbininkų, kurie 
pagelbėjo įsteigti ir palai
kyti mūsų laikraščius per 
tokį ilgą laikotarpį, tikrai 
turi jaustis atlikę milžiniš
ką darbą tarpe lietuvių 
Amerikoj.

Mūsų laikraščiai nepasi
laiko iš kapitalistinių skel
bimų, neigi jie šiandien tu
ri tūkstantinius tiražus 
skaitytojų, kurie sumoka 
už pi*enumeratą- 
karta sparčiu tempu mirš-

tiražus

Senoji

1919 metais įvyko j Naujų imigrantų kaip
ir nėra. Mūsų jaunoji kar
ta susigėrė į šalies gyveni
mą. Todėl mūsų spauda 
daugybės aukų, kurias 
siunčia tie, kurie tvėrė, 
skleidė ir ugdė ją. Kadangi 
spauda yra kraujas ir kū
nas gyvenimo, būtų neįma
noma gyventi be jos — 
be “Laisvės” ir kitų mūsų 
laikraščių.

Todėl gyvuok, “Laisve”, 
dar ilgai, ilgai L.
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Sveikinimas ir 
linkėjimas

(“Laisvės” auksiniam 
jubiliejui)

Sveika, “Laisve”, išgyvavus 
Penkiasdešimt metų!
Tau garbė, kad ėjai tiesiai 
Keliu pasibrėžtu.

Tuo keliu, kur rytą saulė 
Kasdien skaisčiai šviečia;
Tuo keliu, kuris mus veda, 
Į ateitį šviesią.

Tu buvai gera vadovė,
Tu niekad neklydai;
Tu teisingą kelią rodei
Ir dar teberodai.

Mes po tavo vadovybe 
Išvydome šviesą,
Ir suprantam, kad reik stoti 
Už laisvę ir tiesą.

Tad mes linkiui tau gyvuoti 
Dar daugelį metų!
Ir kad tavo šviesūs raštai 
žmonijoj klestėtų.

Mes iš tavo šviesių raštų 
šviesos mokslą semsim 
It linkėdami tau laimės 
Džiaugsmingai dainuosim.

Jonas Juška

Žodis iš Kėdainių
Rašytojui, “Laisvės” laikraš
čio redaktoriui Rojui Mizarai

Leiskite man Kėdainių ra
jono laikraščio darbuotojų ir 
devynių tūkstančių mūsų 
skaitytojų vardu nuoširdžiai 
pasveikinti Jus, o Jūsų asme
nyje ir visą redakcijos dar
buotojų kolektyvą, aktyvis
tus, bendradarbius ir skaity
tojus, “Laisvės” laikraščio 
penkiasdešimties metų sukak
ties proga ir palinkėti daug, 
daug laimės Jūsų asmeninia
me ir visuomeniniame gyveni
me. Lai lydi kiekvieną Jūsų 
žingsnį džiaugsmas, laimė ir 
pasisekimas, kovojant už 
taiką, propoguojant pažan
gias idėjas, demaskuojant lie- - 
tuviškuosius buržuazinius na
cionalistus — lietuvių tautos 
išdavikus.

Brangus Redaktoriau! Mū
sų rajono, kaip ir visos Lietu
vos, darbo žmonės Jus pažįs
ta kaip talentingą rašytoją, o 
mes spaudos darbuotojai kaip 
rašytoją, nenuilstamą, niekad 
nepavargstantį žurnalistą, ak
tyvų visuomeninį veikėją. 
Tad leiskit man bent neaki
vaizdiniu būdu tvirtai pa
spausti Jums dešinę ranką ir 
palinkėti daug sveikatos, ilgų 
metų, 
Jūsų

kad jie būtų derlingi 
kūrybiniame darbe.

Čaplikas Juozas

Kėdainių rajono laikęaščio 
redaktorius

Kėdainiai, 1961. II. 21 d.
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“Laisves” jubiliejus ir 
mūšy pareigos

Sulaukus “Laisvei” auk
sinio jubiliejaus aš noriu 
išreikšti savo mintį. Kaip 
smagu ir linksma pasvei
kinti mūsų mylimą laikraš
tį, .kuris per 50 metų orga
nizavo, švietė, mokino ir 
vienijo lietuvius!

Prisimenu, kai jaunas 
vykau iš Lietuvos: be ang
lų kalbos, be amato, daugy
be minčių kilo, jų tarpe 
galvojau, kad sunku bus 
gyventi svetimoje šalyje, 
gal teks ir ištautėti — ne
turint savo kalboje spau
dos.

Ir kiek džiaugsmo buvo, 
kada suradau “Laisvę”, ku
ri mokė mus, kvietė .prie 
palaikymo lietuvių spau
dos, organizavimo draugi
jų ir kuopų ir tvėrimo lie
tuvių kalbos mokyklėlių. 
Visa tai paragino ne šim
tus, bet tūkstačius mūsų 
brolių ir sesučių mokytis 
ir vienytis. Daugelis, jei
gu ir nesuprasdami orga
nizacijų svarbos, tai nors 
norėdami išmokti rašyti, 
kad galėtų susirašyti su sa
vo tėvais, broliais, seseri
mis ir pažįstamais, stojo 
į organizacijas ir mokėsi 
lietuvių rašybos.

Greta to “Laisvė” nuola
tos stovėjo darbo žmonių 
reikalų sargyboje. Mokino 
ir ragino kovoti už geresnį 
ir žmoniškesnį gyvenimą. 
O kada ir lietuvių tarpe at
sirado tokių, kada vieni 
siūlydami “pralobimą”, o 
kiti pomirtinį danguje gy
venimą, siekė apgaudinėti, 
tgai “Laisvė” ir juos demas
kavo. Įsisteigus Tarybų 
Lietuvos valstybei, “Lais
vė” ir vėl nuolatos teikė 
tiesą Amerikos lietuviams; 
ne vien iš viso pasaulio, bet 
ir iš Lietuvos.

Dar aš gyvenau Nashua, 
N. H., kai mus pasiekė ži
nia, kad “Laisvę^’ traukia 
teisman kunigas; ' Petkus. 
Sujudo visi progresyviai 
lietuviai. Ir mes stojome į 
darbą — rinkimui aukų, 
kad savo laikraštį apgynus, 
kad apgynus tiesos žodį. Ir 
savo tikslą pasiekėme.

Ateityje istorikai ištirs 
ir aprašys Amerikoje lietu
vių gyvenimą, kuris buvo 

^sunkus ir tuo pat kartu 
prakilnus. Kiek buvo su
organizuota mokyklėlių, 
kiek įsteigta lokalinių 
draugijų ir klubų, kįek su- 

, tverta chorų ir kuopų, kiek 
įsteigta parkų, pastatyta 
svetainių ir atlikta daugy
bė visokių įvairiausių dar
bų! Ir visa tai buvo at
siekta tik todėl, kad buvo 
ir yra nepavargstanti žmo
nės, kai “Laisvės” redakto
riai ir darbininkai, mūsų 
kalbėtojai, “Laisvė” ir pa
našūs laikraščiai.

O kada artinosi Antrasis 
pasaulinis karas, pamena
me, kaip teisingai prieš ka
ro kurstytojus kovojo “Lai
svė”. Kada hitlerininkai 
nusiaubė Lietuvą, kai tūli 
laikraščiai tik džiaugėsi, 
tai ir tada “Laisvė” rašė 
tiesą, kad karas sunkus, 
bet > jį laimės socialistinė 
valstybė ir antihitlerinis 
blokas. “Laisvė” mobiliza
vo Amerikos lietuvius karo 
laimėjimui ir Lietuvos žmo
nių pagailbai.

Įsisteigus,Lietuvoje liau
dies santvarkai, vėl “Lais
vė” rašė, aiškino, pateikė 
faktus, kurie tarnavo Ame
rikos lietuviams būti ap
saugotais nuo suvedžiojimo 
ir apgavimo.
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Taigi, proga “Laisvės” 
auksinio jubiliejaus, mes 
galime ją sveikinti ir tuo 
pat kartu darbuotis, kad ji 
dar ilgai gyvuotų, kad ir 
ateityje neštų tiesos žodį į 
lietuvio namus, aiškintų 
painius pasaulinius ir.ame-
rikiniuš reikalus.

Brangūs skaitytojai, bro
liai ir seserys, suglauškime 
pečius, remkime “Laisvę,” 
kad ji sulauktų ir deiman
tinio jubiliejaus!

“Laisvė” mus išmokė, 
kaip atskirti melus nuo tie
sos, kaip būti gerais ameri
kiečiais, kur mes gyvename 
ir dauguma numirsime, bet 
tuo pat kartu nepamiršti 
ir savo kalbos, nepamiršti 
savo giminių Lietuvoje.

Būkime su “Laisve”, ku
ri energingai veda kovą 
prieš naujo karo kurstyto
jus, neteisybę, ir apgavys
tę! Dirbkime‘ tam, kad pa
saulis būtų be karų, kad 
tautos gyvuotų laisvai, kad 
žmogus nebūtų skriaudžia
mas kito žmogaus, kad 
žmonių mokslas ir energija 
eitų kovai su gamta už ge
resnį žmonijos gyvenimą.

S. Penkauskas

Mūsų kultūros 
švyturys

Penkios dešimtys prabė
gusių metų tai nemažas lai
kotarpis. Tačiau, kiek gi
liau pagalvojus, neatrodo, 
kad mes jau būtume pragy
venę tokią didelę krūvą me
tų! Rodosi, kad kai kurie 
įdomesni įvykiai, pasireiš
kę1 vos tik' praėjusį mėnesį 
arba savaitę.

Ne! Tie metai prabėgo 
kaip vanduo sriauname upe
lyje. Jie nusirito slėpingo- 
mis pašlaitėmis, palikdami 
vientik kai kurių mūsų žy
mesnių kultūrnešių pėdsa
kus. Vienas , iš tų mūsų 
kultūrnešių ir apšvietos 
skleidėjų tarpe JAV lietu
vių suvaidino svarbų vaid
menį darbininkų judėjime, 
kovose prieš išnaudotojus. 
Tuo lietuvių darbininkų 
kultūrnešių buvo ir tebėra 
laikraštis “Laisvė”.

Šis Amerikos pažangiųjų 
lietuvių švyturys per 50 
metų niekad nebuvo nukry
pęs nuo savo pasirinkto tie
saus kelio. Visuomet ragi
no darbininkus kovoti ir 
išsilaisvinti iš vergijos.

Laikraštis “Laisvė” per 
pusšimtį metų pergyveno 
daugelį įvairių ir įdomių 
nuotykių. Per daugelį me
tų reakcionieriai, kuriems 
nepatiko “Laisvės” užsi
brėžtas tikslas ir jos tiesi 
pozicija,, šėlo ir bandė ją 
užgniaužti, bet jų puolimai 
visuomet buvo atmušti...

Daug mūsų žmonių, ^at
vykusių iš Lietuvos, buvo 
netik neapabliuoti, bet ir 
neaptašyti. Man pora m'etų 
pagyvenus šioj šaly, atvyko 
iš Lietuvos vienas jaunas 
ir dailus vaikinas. Sekma
dienį, bendrai visai šeimai 
bevalgant pietus, mūsų ža
liukas svečias, nugraužęs 
“porkčiapo” kaulą, tik 
trinkt ir numetė po stalu. 
Šeimininkė, nusišypsojusi, 
sušuko: “Jurgi, paimk kau
lą nuo grindų ir padėk ant 
stalo, mes šunų neturim...”

Pavalgius, Jurgis par 
braukė taukuotas lūpas 
rankove.

Pagyvenęs pusmetį su

kultūringais lietuviais, jis 
pramoko skaityti raštą ir 
sukultūrėjo.

Niekas neužginčys ir šio 
fakto: daugelis, beskaity
dami “Laisvę”, atsipalaidc- 
jo nuo religinių burtų. 
Daugelis pakreipė savo po
litini vairą nuo dešinės j 
kairę... Subrendo darbinin
kų judėjime kovose prieš 
išnaudotojus. Tapo veik
liais unijistais, o kai kurie
net gabiais unijų organiza
toriais.

Neatsilikdavo ir nuo me
ninės veiklos. R. Mizara, 
būdamas ilgamečiu “Lais
vės” redaktoriumi, daug 
špaltų skyrė meno kūrybai. 
Jis pats buvęs M. Petraus
ko muzikinės mokyklos mo
kinys, dažnai vaidindavo 
svarbias roles pastatymuo
se veikalų scenoje. Seniau 
jis ir dainuodavo.

Nuo pat laikraščio “Lai
svės” įsikūrimo jos redak
toriai visuomet buvo pir
maeiliais kultūros skleidė
jais išeivijos gretose. Ta
čiau negalima sakyti, kad 
visas kreditas priklausąs 
vien tik redaktoriams už 
kultūrinimą savo tautiečių. 
Švietimąsis pasireiškė laik
raščio špaltose iš prasilavi
nusių rašyboje bendradar
bių. Nes kuo daugiau laik
raštyje yra plunksnos iš
bertų minčių iš daugelio 
galvų, tuo daugiau laikraš
tis tampa įvairesnis, Įdo
mesnis, ir tokiu būdu mes 
šėmiam viens iš kito ap- 
švietą ir laipsniškai kultū- 
rėjame.

Aš džiaugiuosi, sulaukęs 
laikraščio “Laisvės” auksi
nio jubiliejaus.

Sveikinu jos redaktorius 
ir visą kolektyvą!

Sveikinu visus “Laisvės” 
bendradarbius ir rėmėjus!

Linkiu visiems ilgiausių 
metų ir sveikatos, kad visi 
laikraščio vairuotojai dar 
ilgai gyventų ir skleistų 
kilnų, šventą žodį: už tai
ką ir už geresni žmonijai 
rytojų.

Prey r esąs

Iš laišku redakcijai
Gerbiama “Laisvės” re

dakcija!
Malonėkit priimti mano 

asmenini sveikinimą “Lai- 
svei” jos auksinio jubilie
jaus proga. Sunkaus gy
venimo išstumtas iš gimto
jo krašto 1930 metais atvy
kau į Urugvajų, į Montevi
deo miestą. Susipažihau su 
draugais bedarbiais, kurie 
buvo jau anksčiau čia atvy
kę, supažindino jie mane su 
“Laisve”. Patiko ji mums 
visiems savo teisingu žo
džiu, su malonumu aš ją 
skaičiau ir skaitau. Iš 
“Laisvės” išmokau atskirti 
tiesą nuo melo, įsisavinau 
teisingą darbininkišką su
pratimą, išmokau “Lais
vės” ir “Vilnies” bendra
darbių pavardes kaip tai R. 
Mizaros, A. Bimbos, L. 
Pruseikos, šolcmsko, An
driulio, Dr. Kaškiaučiaus, 
Gasiūno, Jokubkos, Margi
rio ir daugelio kitų spau
dos bendradarbių. Gerai 
žinau, kad čia suminėti 
draugai yra aktyvūs spau
dos darbuotojai, kurie su
dėjo per ilgus metus visą 
savo energiją ir asmeninį 
turtą į apšvietos lobyną. 
Taigi, malonūs idėjos drau
gai, leiskite dar kartą pa
sveikinti su šia “Laisvės” 
50 metų ^sukaktimi visus 
jumis. JlgO* amžiaus ir sti
prios sveikatos! /U

Su pagarba,
J. čiurkinds,

Montevideo

PenkjŲ jauny poetu
I960 metais Tarybų Lietuvoje išėjo iš 

spaudos penkių .jaunų poetų eilėraščių rin
kiniai. Tie poetai: V. Karalius, VI. Šimkus, 
J. Vaičiūnaitė, M. Vainilaitis ir D. Urne- 
vičiūtė. Visil penki—kupini poetinio talen
to ir įkvėpimo- Knygos dailiai apipavyda- 
lintos, su autorių paveikslais ir trumpomis 
biografijomis.

Mes čia spausdiname po vieną, iš tų rin
kinių paimtai, eilėraštį.—-Red. 

__ •_
Vienas lašas žemės nedrėkina, 
Vienas lašas troškulio nemaldo, 
Vienas lašas ežeru nebūna.
Vienas tašas kūno nenuplauna.
Ir todėl lašu nekrisiu,
Kol nebūsiu lietumi,
Kad, pajutę vieną lašą,
Nesušuktų žmonės:
“Jau lietus!”

eilėraščių rinkiniai
Ei, suplasnok tu, vėjau mėlynasis, 
Virš vandenų, virš saulės pilno kranto!., 
čia gelmėje —■ naujų namų karkasai,- 
Čia gelmėje — aukšti kranai gigantai...
Aš vienplaukė! Nebijau sušalti, 
Kada ledų kalėjimas išgriautas... 
šiandieną prie Neries džiovina valtis — 
Jas nėš tolyn pavasarinis srautas.

Judita Vaičiūnaite

ROGIŲ MUZIKA

žiūri į. kelią beržas palinkęs.
Rymo prie lango, keroja.
Rasių prikrautos šliaužia dvikinkės.
Slegiamos pavažos groja.
Stygos plieninės liejas, užgauna
Beržo apkurtusią ausį.
Mano šarmotą langą skalauna.
Sėdžiu prie stalo, klausausi.

Ir todėl lašu nekrisiu,
Kad nelauktų veltui jie lietaus, 
Kad ilgai nelauktų antro lašo, 
Nes lietus -- tai daug lašų, 
Nes lietus — dangaus aistra, 
Prasiveržusi į žemę!

Vytautas Karalius

Ir vėl herojinių eilių pristigo, 
Kurias rašys ir vis neparašys.
Laidai plieniniai virpa tarsi stygos, 
Didybės himną žvanga geležis.
Į jo akių atidarytus plotus
Nuskendo žemė, žvaigždės, visata...
Ir lendą šuliniai į deimantinius klodus, 
Padangę pervėrė pašėlus raketa!
Jis eina. Aidas jo galingų žingsnių 
Kaip radijo banga į priekį nuvirpės. & 
Jokia jėga atgal nesugrąžinsi
I žydrą erdvę iššautos minties.
Riaumoja okeanai. Bangos klumpa, 
Aptaško laiko verčiamus lapus.
Ir veržias į naujas žemes Kolumbai, 
Nuleisto- inkaro nebuvo ir nebus!
Praeina jis pro beprasmybių kalnus, 
Pro aukso skambesį, pro šiurpą pelenų, 
(r ateičiai — kaip nuotakai,— ant delno 
Mažiukę žemę neša dovanų.

Vladas Šimkus

Pavažos; groja. Kamanos žvanga. 
Prunkščia arkliai prakaituoti.
Mielą ir skambią muzikos bangą 
Supjauna mano vaizduotė.
Supa kiekvieną plaukiančią gaidą. 
Su kiekviena suartėju.
Sveikinu naują muzikos laidą, 
Atsiųstą miško kirtėjų!

Martynas Vainilaitis

Daina ir pasaka mane nuo lopšio lydi, 
Ir niekur aš nesijaučiu viena.
Paparčio žiedu mano laimė žydi', 
O mano skausmą užsupa d^įfta.

V ‘ A;

Aš saugau turtą, suneštą po lašą, 
Su juo aš niekur skirtis negaliu, 
Kasdien jį motina į mažą širdį nešė, 
Kaip neša bitės medų iš gėlių. 

/

Ir niekam nieko aš nepavydžiu.
Tur būt, perdaug turtinga jau esu :
Man davė motina šilkinį paukščio 

skrydį
Ir baltą baltą laivą debesų.
Balti laivai ir tolimos kelionės?
Ir aš visur gerų draugų būry,
Nes moku aš mylėt medžius kaip 

žmones,
Kalbėt su paukščiais miško vidury.

šiandieną prie Neries džiovina valtis, 
šiandieną degina lapus pernykščius, 
Ir dūmų kvapas sutirpina šaltį, 
Ir užmiesčio sodyboj antys krykščia.
Jau šilta
Ir virš N^ies šviesius sparnus iškėlė!..
Nuplukdž
žydra banga skalauja akmenėlį...

vėjas, kovo vėjas grįžo

usi tolyn putotą ižą,

Tai tikras turtas, pat didžiausia turtas.
Ji dalinu visiems — nesigailiu.
Bet jis nemąžta — auga: jis užburtas.
Todėl prarast jo niekad negaliu.

. • I

Daina ir pasaka mane nuo. lopšio lydi, 
Ir niekur aš nesijaučiu vieną.
Paparčio žiedu mano laimė žydi,
O mano skausmą užsupa daina.

Dalia Umėvičiūtč
t

1911 metų baalndžio 5-tą 
South Ęstone pasirodė pir
mas “Laisvės” numeris. 
Tais laikais lietuviai dide
liais būriais atvykdavo į 
šią “aukso” šalį, jauni, stip
rūs sveikatoje. Galima sa
kyti, kad tai buvo didžiu
moje paprasto darbo dar
bininkai. Buvo ir gerai pra
silavinusių. Bet galima pri
minti, kad gera jų dalis 
Lietuvoje nebuvo susipa
žinę su laikraščiais, ypa
tingai kaime gyvenantieji,

Tuo laikui man teko gy
venti Naujosios Anglijos 
mažame miestelyje, skaity
ti “Kovą” ir “Keleivį”. 
Užsisakiau ir “Laisvę”.

Na, ir kuomet 1919 me
tais įvyko Socialistų parti
joje skilimas, didžiuma mū
sų judėjimo darbuotojų pa
sirinko užimtą “Laisvės” li
niją. Palmerio areštų lai
kais ir paskui parvykusių 
iš kalėjimo pasakojimai, 
kad kalėjimo viršininkai 
juos klausinėjant nesmer
kė jų, jeigu skaito “Kelei
vį”, bet smerkė tuos, kurie 
skaito “Laisvę-” LSS kuo
pose palaikymas “Laisvės” 
pozicijos įtikino mane ir 
galutinai nustojau skaitęs 
“Keleivį”. Aišku, kad 1919 
metų įvykiai palietė ir 
“Laisvės” ekonomię būklę.

Ir jeigu prisiminsime lai
kus, kuomet pažangių lie
tuvių delegacija vyko į Lie
tuvą, kad patirtų politinių 
kalinių buitį Smetonos 
kalėjimuose ir “Laisvės” 
rėmimą tos delegacijos, jei
gu prisimiAšime sušaudy

Auksinis “Laisvės” jubiliejus
mą keturių Lietuvos darbi
ninkų vadų Smetonos reži
mo laikais ir “Laisves” ve- 
dafrią agitaciją už jų nekal
tumą, jeigu prisiminsime 
mūsų atmenamais Laikais 
“Laisvės” užimtą teisingą 
liniją, tai ji turėjo pergy
venti nemaža ekonominių 
sunkumų. Tokie įvykiai ati
traukė dalį skaitytojų. Ji 
nesusikrovė turtų ir ji jų 
dabar neturi. Atmenu, vie
ną kartą ir man teko pa
skolinti jai porą tūkstančių 
dolerių be palūkanų, kad 
būtų laiku bilos sumokėtos.

Taip, buvo laikai, kuomet 
“Laisvė” nebuvo įleidžiama 
į Lietuvą. Smetonos valdi
ninkai bijojo teisybės ir 
laikraščio, kuris gina dar
bo žmonių reikalus, rody
damas jiems kelią į švieses
nį gyvenimą. Dabar “Lais
vė” turi gerą skaičių skai
tytojų Lietuvoje. Ačiū mū
sų senajai kartai, kurie 
atmena savus brolius, sesu
tes ir kitus gimines, užra
šydami jiems “Laisvę”. 
Aišku, būtų daugiau “Lais
vės” skaitytojų Lietuvoje 
jeigu Lietuvos piliečiai ga
lėtų patys “Laisvę užsira
šyti ir už ją pasimokėti.

Man prisimena “Laisvės” 
šėrininkų suvažiavi m a s, 
kuriame buvo kalbama 
“Laisvę” leisti dukartsa- 
vaitiniu. Stojusieji už sa
vaitinį sakė, kad mes nega
lėsim palaikyti dukart sa
vaitinio-, mums reikią tik 
savaitinio, mūsų spėkos ne
kyla, bei eina žemyn. Ta
čiau gyvenimas įrodė, kad

dukart savaitinio šalinin
kai buvo teisingi. Mūsų 
spaudos palaikytojai • yra 
dosnūs. Jie užrašo “Lais
vę” į Lietuvą. Bet plačios 
jos ribos ir šioje šalyje. 
„Laisvė”, (eidama du kar
tus savaitėje, geresnė raš
tais, įdomesnė skaitymui. 
Didžiuma mūsų skaitytojų 
yra pensininkai, turi dau
giau laiko skaitymui.

Mes, turėdami rytuose 
dukart savaitinį laikraštį, 
greičiau sužinome, kas de
dasi pasaulyje. Prisimin
kim, kad ne visU rytuose 
skaito “Vilnį”, o vakaruo
se “Laisvę”'

Tad minėdami “Laisvės” 
auksinį jubiliejų ■ balandžio 
6 dieną, prisiminkime tuos 
“Laisvės” steigėjus, kurie 
tebėra gyvi. Palinkėkime 
jiems sveikatos. Prisimin
kime tuos, kurie išsiskyrė 
iš gyvųjų tarpo, lenkdami 
galvas, kad jie atliko didelį 
darbą kėlime progresyvių 
lietuvių judėjimo. Prisimin
kime tuos visus “Laisvės” 
skaitytojus, kurie ją skaitė 
ir rėmė aukomis ir • darbu. 
Prisiminkime ir tuos, kurie 
šiandien • dirba, aukoja, 
rašo ir pilni pasiryžimo pa
laikyti “Laisvę”. “Laisvė” 
mūsų švietėja, kelrodis, at
mušantis priešų melus 
prieš Lietuvą ir visą mūsų 
pažangųjį judėjimą. Palin
kėkime sveikatos visiems 
dirbantiems prie “Laisvės” 
Jie dirba už mažesnį atly
ginimą, negu dirbantieji 
dirbtuvėse. Jie pasišventę 
tame darbe. Pilietis

“Laisvei” 50
metų t.

Žmogaus gyvenime '50 
metų tai jau geras pusam
žis, o lietuviško laikraščio 
gyvenime tai dar labiau. 
Nedaug laikraščių rasime, 
kurie iš viso išgyveno šito
kius ilgus metus. O mūsų 
“Laisvutė” išgyveno ir dar 
žada gyventi — nepasiduo
ti, pasirengusi dar ilgai 

pasilaikyti su mumis, lai
kyti mus būtyje ir gaivin
ti mūsų sąmonę, kelti • 
ūpą, kviesti prie smarkes
nio žygio, plėsti progresą 
ir apšvietą, vesti mus pa
žangos keliais į laiminges
nę rytdieną—į komunizmą.

Pirmutinėse savo gyveni
mo dienose “Laisvė” įsigi
jo gražių, stiprių jaunų 
žmonių, siekiančių apšvie
tos ir mokslo, trokštančių 
laisvesnio gyvenimo, būrį 
nuoširdžių darbuotojų - rė
mėjų, kurie teikė jai viso
keriopą paramą, rinko au
kas, verbavo naujus skai
tytojus, rašinėjo žinutes iš 
tų laikų gyvuojančių ir 
naujai besikuriančių, orga
nizacijų.- ■

“Laisvė” per savo 50 me
tų gyvavimą atliko nepava
duojamą apšvietos ir pa
mokos darbą. Tik stebėtis 
reikia, kiek “Laisvė” per 
tuos 50 metų mums davė 
mokslinių, istorinių, ekono
minių ir kitais įvairiais 
klausimais straipsnių bei 
knygų, kiek “Laisvė” per 
tuos 50 metų patarnavo 
mūsų įvairioms draugijoms 
bei organizacijoms, skelb
dama jų susirinkimus, pra
mogas ir patarnavo jų įvai
riems reikalams.

O 'kaip apie lietuvius, jų 
gyvenimą čia , Amerikoje, 
ir kitose šalyse? Ar mažfei, 
buvo aprašyta Amerikos, 
darbininkų gyvenimas- ir 
jųjų kovos už geresnį bū
vį? O kur didieji darbinin
kų streikai, alkanųjų rei
kalavimai darbo arba duo
nos, reakcija, pažangiečių 
persekiojimas ir įkalinimas 
jų, ant pačios “Laisvės” pa
sikėsinimas sunaikinti ją 
ir daug, daug kitų svarbių 
įvykių, kurių čia į trumpą 
rašinėlį negalima suminė
ti. Nors ir sunkiose sąly
gose, viėnok “Laisvė” tą vi
są pergyveno. Ji‘pergyve
no todėl, kad turėjo tūks
tančius ištikimų, pasiauko
jusių darbuotojų, kurie su 
meile, su ryžtu aktyviai 
darbavosi, kaipo sąmonin
gi darbininkai, kovotojai už 
savo teis-es, už viso pasau
lio skriaudžiąmųjų varg
dienių reikalus. Kitaip ir 
negalėjo būti. Pažangoj, 
apšvietos rato niekas nega- 
gali sulaikyti net ir sun
kiausiose kovose. '

Gyvename svarbų mo
mentą. Dar niekad klasių 
kova ant tokio aukšto laip
snio nebuvo pakilusi, kaip 
šiandien. Veikiausiai jau 
neliko pasaulyje nė vieno 
kampelio, kuriame paverg
toji klasė, darbininkija ne
kovotų už laisvę, už išsi- 
liuosavimą iš po pavergėjų 
jungo. Pažangioji liaudis, 
su augštai iškilusia kultū
ra ir mokslu vadovauja jai.

Minėdami “Laisvės” 50 
rn’etų gyvavimo sukaktį, tu
rėkime mintyje ir širdyje, 
ir jauskime, kad “Laisvei” 
be mūsų visų pagalbos bū
tų sunku išsilaikyt, o mums 
be “Laisv‘s” taipgi. Tad 
visi. su padidinta energija 
ir ryžtu sukime apšvietos 
ir progreso ratą, tęskime 
kovą už laimėjimą taikosi 
ir jos išlaikymą visiems 
laikams! Onyte Weitus




