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Šio mūsų Lietuvių Literatūros Draugijos penkias- 

dešimtmetinio jubiliejaus proga jau daug kas buvo pasa
kyta apie jos ilgą ir garbingą praeitį, ir, be abejo, dar 
bus daug kalbama. Ypatingą įspūdį sudaro mūsų drau
gų atsiminimai iš kovų ir veiklos. Yra tokių, kurie jai 
priklauso nuo pirmosios jos gimimo dienos, o didelė mū
sų dauguma jai priklausome ir darbuojamės beveik nuo 
jos gimimo dienos, gal tik metais kitais vėliau jon įsira
šę. Tat kiekvienas mūsų turime didelius atsiminimų glė
bius. Popieriuje jie skaitosi kaip kokia netikėta pasaka. 
Jie sudaro istorijos gyvąją dalį.

Be to,greitu laiku narius pasieks storulė Dr. Petri
kas pa ruošta mūsų Draugijos istorija — Lietuvių Lite
ratūros Draugija ir Pažangieji Amerikos lietuviai. Ten 
kiekvienas ras neišsemiamą šaltinį duomenų iš kiekvie
nos mūsų organizacijos veikimo srities, nuodugniai su
sipažins su ilgu nueitu keliu, su išarta gilia vaga kultū- 
ros-apšvietos dirvoje.

Aišku, kad ypatingos meilės ir dėkingumo Literatū
ros Draugija yra nusipelniusi iš mūsų, kurių kūrinius- 
knygas ji yra išleidusi ir paskleidusi plačioje visuomenė
je. Daugelis tų knygų vargiai būtų išvydę dienos šviesą, 
jeigu mūsų judėjimas nebūtų turėjęs aparato joms iš
leisti ir išplatinti.

Tiesa, nė vienas mūsų autorius nėra iš jų praturtė
jęs ir vargiai kuris yra gavęs atlyginimo nors už popie
rių, jau nekalbant apie atlyginimą už nesuskaitomų va
landų įdėtą darbą ir rūpestį, tačiau dvasinis pasitenki
nimas toks didelis, jog ir didžiausios dolerių krūvos ne
galėtų jį nupirkti. Tikiu, jog taip sakydamas aš kalbu 
ne tik už save, bet ir už visus kitus draugus, kurių kny
gas Lit. Draugija yra išleidusi.

Kalbant apie mūsų Lietuvių Literatūros Draugijos 
l^aeitį, niekados nebus per daug vėl ir vėl prisiminti tas 
atklras, kurias mums teko pergyventi per tuos penkias
dešimt metų. Juk mūsų LLD ir gimė vienoje iš visų bai
siausių audrų, būtent pradžioje Pirmojo Pasaulinio ka
ro. 1915 metai buvo metai, kai beveik visa Europa jau 
buvo apimta karo liepsnos ir kai kasdien ryškėjo, jog ir 
mūsų Jungtinės Amerikos Valstijos bus įtrauktos į tą 
skerdynę. Juk ir mūsų pirmoji Draugijos išleista knyga 
“Karė-ko dėlei?” kalbėjo apie masines žmonių skerdynes, 
kodėl ir iš ko jos kyla, kaip galima jų išvengti. Mūsų pir
moji knyga, tam tikra prasme, nustatė jos gaires, jos at
eitį, jos vietą ir vaidmenį kapitalistinės sistemos džiung
lėse. Tai buvo pasisakymas, kad mūsų organizacija, 
skambiai pasivadinusi Lietuvių Darbininkų Literatūros 
Draugija ir susidedanti beveik išimtinai iš sunkaus dar
bo žmonių, bus protesto ir kovos organizacija, bus tiek 
knyga, tiek įvairiausia kitokia veikla, žadintoja liaudies 
kovoti už geresnį, šviesesnį rytojų.

Po to jau nebebuvo abejonės apie kelius ir takus, ku
riais ji žygiuos ateityje. Po to jau niekas rimtai nė ne- 
brfjidė ją iš tų kelių ir takų nukreipti į šuntakius.
* Kiekvienam, manau, šiandien aišku, kad jeigu mes bū
tumėme savo organizacijos veiklą apriboję knygų leidi
mu, ji vargiai būtų sulaukus 50-jo gimtadienio, šio gar
bingo “auksinio” jubiliejaus. Veikiausia ji būtų buvus 
pirmutinės išorinės bei vidinės pasitaikiusios audros su
naikinta.

Nesakau, kad tokių balsų nepasigirsdavo; nesakau, 
parinkome jai daug platesnį kelią negu knygų leidimas. 
Kažin kaip, kartais nejaučiant ir nematant, negalvojant 
ir iš anksto neplanuojant, atrasdavome mūsų LLD pačia
me audros sūkuryje, pačioje jos širdyje. Nežinau tokio 
laikotarpio, kaderYnūsų Draugijos centrinė vadovybė, o 
jau ypač jos kolonijų vadovybės, jos vietiniai veikėjai ir 
vadai, būtų pasakę: Et, kam čia ta kova prieš karą, kam 
čia ta kova prieš reakciją ir fašizmą, kam čia tie darbi
ninkų streikai, kam čia tos mūsų senosios tėvynės cariz
mo ar smetonizmo plakamų sūnų ir dukrų balsas, — tai 
ne mūsų reikalas, nereikia mums į juos kištis, bus svei
kiau, bus saugiau... Juk atsiliepimas, pasisakymas, įsi
traukimas į tokius “pašalinius” reikalus “nukreips” mū
sų organizaciją nuo jos “tikrojo” tikslo—knygų leidimo 
bei “grynos” apšvietos skleidimo tarp Amerikos lietuvių. 

%* Nesakau, kad tokių balsų nepasigirsdavo: nesakau, 
kad tokia “baimės ir grėsmės rykštė” nebuvo ant mūsų 
galvos laikas nuo laiko iškeliama. Bet tokie gąsdinimai 
visuomet atsimušdavo į kietą blaivaus proto ir didžio 
ryžto vadovybės ir eilinių narių sieną ir nė iš vietos 
mūsų nepajudindavo. Mes ėjome pirmyn, o ne atgal. Mes 
kiekvieną audrą pasitikdavome drąsiai. Mūsų gretos pa
silikdavo nepalaužiamos.

Dažnai aš pagalvoju: Ot, jeigu kas būtų nuo pat LLD 
gimimo dienos per tuos visus penkiasdešimt metų vedęs 
pilnutinę sąskaitą visos ne tik Centro, bet ir apskričių ir 
kuopų veiklos —kiek buvo mitingų atlaikyta, kiek pra
kalbų suruošta, be stambių knygų agitacinės literatūros 
(brošiūrų, lapelių, plakatų, atsišaukimų) išleista ir pa
skleista, mitinguose, konferencijose, suvažiavimuose re
zoliucijų priimta ir opiausių klausimų aptarta-apsvars- 
tyta, aukų surinkta ir sudėta!—ar žinote, kad mes patys 
netikėtumėm, jog tai rekordas mūsų organizacijos, ir 
dar giliau įsitikintumėm, jog tos knygos, jos išleistos, jos 

fcer daugiau kaip 30 metų leidžiamas žurnalas “Šviesa” 
buvo tik maža jos veiklos ir darbų dalis; dar labiau įsiti
kintumėm, kad kaip tiktai tie kiti jos darbai, tas akty
vus dalyvavimas gadynės audrose padarė ją tokia orga-
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Pažangieji Jungtinių Amerikos Valstijų 
lietuviai ir Lietuva

I
Lietuva švenčia dvidešimt 

penkerių metų jubiliejų, kai ji 
pasirinko socialistinį kelią ir 
įstojo į Tarybų Sąjungą, į jos 
tautų šeimą.

vaidmenį mūsų gyvenime,dau
gelis jų pasisakė prieš caro 
valdžią Lietuvoje.

II
JAV lietuvių bendruomenė 

niekada nebuvo monolitinė.
lios sukakties proga, kaip į Nuo pat pirmųjų dienų vyko 

šviesos kova prieš tamsą, ate
istų —prieš kunigus, darbi
ninkų — prieš išnaudotojus. 
Kūrėsi parapijos, o greta jų 
organizavosi ateistų kuopelės, 
mitinguose buvo aiškinama re-

visa liaudis, taip ir kiekvienas 
jos sūnus ir dukra, kur jie be
gyventų, privalo gerai pagal
voti, akylai pažvelgti į ta
kus takelius,kelius kelelius, at
vedusius mūsų tautą prie di
džios pergalės. Juk ir tie tūks
tančiai Nemuno krašto sūnų ir 
dukrų, kurie,dažnai prieš 
norą,buvo išblaškyti po kitas 
šalis, vienokiu ar kitokiu būdu 
nuolat palaikė tamprų ryšį su 
gimtąja žeme, su savo tauta, 
visokiomis priemonėmis padė
jo kovojančiai Lietuvos liau
džiai pasiekti 1940 m. liepos 
dvidešimt pirmąją.

JAV lietuviai — gausiausia 
Lietuvos emigracijos dalis. Ne
trukus sueis šimtas metų, kai 
lietuviai didesniais būriais pra
dėjo emigruoti į JAV. Daugu
ma jų buvo beraščiai, atitrū
kę nuo arklo, nuo kuodelio. 
Pakliuvę į baisias kapitalisti
nio išnaudojimo reples, į skur
dą ir pažeminimą, jie dejavo 
ir verkė, kibs kitam -skundėsi 
ir keikė tokį “surėdymą.”

Gavęs kokį nors darbelį — 
anglies kasykloje, plieno fab
rike, siuvykloje ar kitoje pra
monėje, — lietuvis imigrantas 
visomis keturiomis įsikibęs jo 
laikėsi, nes gerai žinojo: ne
dirbsi — nevalgysi. Sunki ne
dalia vertė jį ir organizuotis— 
pirmiausia į savišalpos draugi
jas, kad susirgus būtų kas su
teikia pagalbą. Saviš a 1 p o s 
draugijos buvo pirmoji lietu
vio imigranto mokykla.

1879 m. Niujorke pasirodė 
ir pirmas, tiesa, silpnas ir ne
tobulas, M. Turausko leistas 
Amerikos lietuvių laikraštis 
“Gazieta lietuviška,” o 1885 
m. J. Šliupas pradėjo leisti 
jau tobulesnį, geresnį “Lietu
viškąjį balsą.” Paskui jau gi
mė ir mirė ne vienas įvairiau
sios krypties laikraštis.

1886 m. buvo suorganizuo
tas Amerikos lietuvių savišal
pos ir draudimo susivienijimas, 
paskui Lietuvių Romos Katali
kų susivienijimas, beveik prieš 
septyniasdešimt metų įsikūrė 
Tėvynės mylėtojų draugija 
knygoms leisti.

Laikraščiai ir draugijos, įsi
kūrusios praėjusio šimtmečio 
pabaigoje, suvaidino nemažą

ligijos žala, skleidžiami atsi
šaukimai. Neretai mitinguose 

kivirčai peraugdavo i 
kruvinas muštynes: kunigų in
spiruoti gaivalai puldavo kal
bėtojus, paskaitininkus. žo
džiu fermentacija mūsų visuo
meniniame gyvenime nuolat 
vyko, tebevyksta ji ir šiandien, 
kova dėl žmogaus nenurimsta. 
Ir žmonės keičiasi: ne vienas, 
vakar keikęs bedievius - ateis
tus, nūnai pats kovoja prieš 
tamsinto jus!

Sunkios gyvenimo sąlygos 
vertė lietuvį darbininką švies
tis ir kovoti drauge su kitų 
tautų darbininkais, stoti į pro
fesines sąjungas, streikuoti. 
Streikams triuškinti darbda
viai samdydavo mušeikas, val
džia siųsdavo policiją, kartais 
kariuomenę. Streikuose žuvo 
nemaža ir lietuvių darbininkų. 
Dažnai darbdaviams talkinin
kaudavo ir kunigai, iš sakyklų 
gąsdinę streikuojančius praga
ru, raginę streiklaužiauti. Tai 
neišvengiamai vertė darbinin
kus galvoti, kas ji] priešas, kas 
draugas, vertė keisti pasaulė
žiūrą. Mūsų žmonės pradėjo 
rūpintis šalies, kurioje gyvena, 
dabartimi ir ateitimi.

III
Ryškesnis JAV lietuvių ben

druomenės kristalizav i m o s i 
procesas prasidėjo XX a. pra
džioje. Įsikūrus Amerikos so
cialistų partijai,pradėjo orga
nizuotis ir Lietuvių Socialistų 
Sąjunga. Jos kuopos kūrėsi 
visuose miestuose, kur tik gy
veno daugiau lietuvių darbi
ninkų.1905 m. LSS Filadelfi
joje pradėjo leisti savo orga
ną savaitraštį “Kova,” o 1916 
m. — žurnalą “Naujoji gady
nė.’ 1911 m. South Bostone 
pradėjo eiti laikraštis “Lais
vė’; tais pat metais į JAV at
vyko L. Prūseika (1887-1961) 
ir ėmė redaguoti šį laikraštį.

Milžinišką įtaką pažangia
jam lietuvių judėjimui padarė 
1905-1907 m. revolucija Ru-

savo ; žodiniai

nizacija, kokia ji yra, ir buvo jos stiprybes ir gyvybės 
šaltinis.

Bet neužtenka mums, kovingiems, pažangiems žmo
nėms, tik į praeitį su pasididžiavimu žiūrėti. Mūsų LLD 
savo veikla visuomet buvo nukreipta į ateitį ii* jos prob
lemas. Todėl ji niekados nemerdėjo, nebuvo virtusi gyvu 
lavonu.

Taip ir šiandien, nežiūrint mūsų gretų praretėjimo, 
nežiūrint to, kad iš gyvųjų tarpo kasmet išsibraukusių 
narių vietos naujais nariais nebepajėgiame užpildyti, 
mūsų LLD tebėra gyva ir tvirta organizacija su dar di
dinga ateitimi. Į viską atsižvelgiant, išlaikymą mūsų pa
žangaus Amerikos lietuvių judėjimo pozicijų reikia lai
kyti dideliu laimėjimu. Juk tai labai didelis laimėjimas, 
kad kai šimtai visokių lokalinių organizacijų išmirė, mū
sų Literatūros Draugija, kultūros, apšvietos ir kovos or
ganizacija, tvirtai tebesilaiko.

Ryžtamės mes toliau leisti knygas ir žurnalą “Švie
są” ir aktyviškai dalyvauti visose šių laikų audrose. Ne 
tik prieš mus, bet prieš visą Ameriką ir prieš visą žmo
niją nūnai stovi taikos išlaikymo klausimas, nauję pa
saulinio branduolinio karo grėsmės pašalinimo klausi
mas. Kaip anais laikais prieš penkiasdešimt metų, kai 
mūsų Draugija gimė, siautėjo pasaulinis karas ir mūsų 
jaunutė organizacija buvo dalimi antikarinių jėgų, taip 
šiandien mes stojame į antikarinių taikos jėgų gretas. 
Tiek LLD CPK, tiek jos kuopos ir veikėjai, pasižadame 
nesigailėti jokių pastangų bei jėgų stiprinimui tų Ameri
kos ir pasaulio jėgų, kurios aktyviškai kovoja už pažan
gą, už ateitį,) už naują ir šviesų rytojų visai žmonijai.

sijoje. “šalin caro valdžią!,” 
“Padėti revolucijai laimėti!..” 
—skambėjo šūkiai. Buvo į k ur

atas specialus komitetas rinkti 
'aukoms Lietuvos revoliucionie- 
i riams. žmonės ėmė daugiau 
skaityti socialistinės spaudos, 
gausiau lankytis į mitingus, 
stoti į LSS.

' Revoliucijai pralaimėjus, į 
J A V atvyko daug politiškai į 
apsišvietusių veikėjų, revoliu- j 
cionierių; kai kurie jų čia ap- 

jsigyveno, kiti buvo atvykę!

LEONAS PRŪSEIKA
Lietuvių Literatūros Draugijos iniciatorius 

ir pirmasis jos prezidentas

i rinkti aukų socialdemokratinei 
spaudai, revoliuciniam judėji
mui paremti. Du kartus JAV 
lietuvius aplankė Pr. Eiduke
vičius - Baranauskas, pasakęs 

i čia daug- prakalbų.
Didžiulės Įtakos pažangia

jam judėjimui turėjo V. Mic
kevičiaus-Kapsuko gyvenimas 
ir darbai. JAV jis išbuvo apie 
vienerius metus (1916-1917). 
Šis įžymus kovotojas, publi- 
cistas-rašytojas, kalbėtojas, ne
nuilstantis veikėjas padėjo pa
žangiajam mūsų judėjimui pa
sukti į marksistinį-lenininį ke
lią. V. Kapsukas redagavo 

i “Kovą” ir “Naująją gady- 
! nę,” parašė keletą brošiūrų, 
[daugelyje miestų pasakė ne- 
! maža prakalbų. Jis padėjo 
[daugeliui jaunų žmonių tapti 
visuomeniniais veikėjais.

Pirmojo pasaulinio karo me
tu socialistiniame judėjime vy
ko gili krizė: dešinieji talkino 
imperialistams, o kairieji skel
bė karą karui. Tarp lietuvių 
taip pat buvo nemaža “tėvy
nės gynėjų,* tarnaujančių im
perialistams. V. Kapsukas rūpi
nosi, kad LSS nenueitų su de- 
šiniaisis. Jo darbas atnešė vai
sių : 1919 m. LSS savo dešim
tajame suvažiavime Brukline 
nutarė stoti į tais pat metais 
susiorganizavusią JAV komu
nistų partiją.

Atsirado čia ir lietuviška 
buržuazija; tai daugiausia iš 
visokiausių spekuliacijų karo 
metu pralobę asmenys. Prasi
dėjo agitacija už Lietuvos 
“neprigulmybę.” No r ėid a m i 
pasipinigauti, visokie elemen
tai ėmė organizuoti bendro
ves “Lietuvai atstatyti,” par
davinėti tamsiems žmoneliams 
akcijas ir grūsti į savo kišenes 
dolerius. Tik kairysis sparnas 
visomis jėgomis kovojo prieš 
visokius maklerius, žmonių ap
gaudinėtojus.

Į dar didesnį kvaitulį liau
dies priešus įvarė žinios, kad 
1918 m. pabaigoje Lietuvoje, 
V. Kapsuko vadovaujama, įsi
kūrė darbininkų ir valstiečių 
valdžia, kad ji paskelbė Lietu
vą socialistine valstybe. K. 
Pakštas, tuomet buvęs Europo
je, telegramoje saviškiams ra
šė (ji buvo skleidžiama tarp 
JAV lietuvių) : “Kapsukas jau 
Vilniuje ir organizuoja bolše
vikų štabą. Artimiausiu Kap
suko pagalbininku yra Eiduke
vičius, pas kurį yra Sąrašas 
Lietuvos inteligentų, išpiauti 
paskirtų. Papiovimui paskirti 
katalikų, krikščionių demokra
tų, pažangiečių, santariečių ir 
dešinesnių socialistų inteligen
tai.-.”

Tokias “žinias” priešas sklei
dė tuo metu, kai V. Kapsukas 
pasirašė Vilniaus universiteto 
atkūrimo aktą, kai jis ir jo va
dovaujama vyriausybė stengė
si įtraukti į bendrą darbą 
kiekvieną padoresnį Lietuvos 
inteligentą!

To neužteko: atsirado “drą
suolių,” siūlančių organizuoti 
“Amerikos lietuvių kariuome
nę” karui su “Kapsuko armi
ja.” Pažangieji JAV lietuviai 
prieš visa tai kovojo, aiškin
dami žmonėms pražūtingą kle
rikalų ir tautininkų politiką, 
demaskuodami jų skleidžiamą 
melą.

‘ Nedaug laiko reikėjo tūks
tančiams žmonių įsitikinti, kad

“nepriklausomybė” atnešė nau- Bonaparto Briumerio 18-oji ir 
dą tik liaudies priešams. Mes , pilietinis karas Prancūzijoje,” 
niekad nepamiršome rašytojos A. Bimbos “Istorija klasių ko- 
žemaitės, grįžusios 1921 m. į vos Amerikoje, 
gimtąja žemę, laiško 
JAV:‘ ~'
Lietuvos neberadau. . . ”

Kompozitorius M. Petraus
kas 1921 m. išvyko Lietuvon 
pasiryžęs ten dirbti ir gyventi 
Greit grįžo atgal, didžiai misi-1 
vyles.

— Lietuvą valdo savanau- 
jdžiai, liaudies priešai,—pasa
kojo jis šių eilučių autoriui,— 
Niekad nesitikėjau, kad ten 
taip bus. . . Man ten buvo per 
daug jau trošku . ...

Iš JAV buvo išvykę Lietuvon 
ir nemaža darbininkų, kurie ti
kėjosi ten apsigyventi. Dau
guma jų nusivylė, ne vienas 
grįžo į Pietų Ameriką arba 
į Kanadą.. .

IV
Pažangioji JAV lietuvių vi

suomenė . šiemet, iškilmingai 
mini 50-uoisius gyvenimo me
tus organizacijos, išvariusios 
gilią vągą kultūros dirvoje: 
tai—Amerikos Lietuvių darbi
ninkų literatūros draugija; to
kios organizacijos neturi jokia 
kita JAV tautinė bendruome
nė.

L. Prūseikos iniciatyva 1915 
m. Brukline sušaukiamas pasi
tarimas, kuriame buvo nutarta 
įkurti Lietuvių darbininkų li
teratūros draugiją. Jos tiks
las: leisti raštus, keliačius kla
sinį darbininkų susipratimą, 
spausdinti grožinės literatūros 
kūrinius, įvairių mokslo šakų 
knygas. L. Prūseika išrenka
mas draugijos pirmi ninku, 
tampa jos organizatorium. 
Per metus įvairiuose miestuo
se susikūrė apie 50-60 draugi
jos k u o p ų su beveik dviem 
tūkstančiais narių. Retai ku
riai kitai organizacijai pa
vyksta taip sparčiai žengti 
pirmyn!

Būtų neteisinga sakyti, kad 
draugija leido knygas tik už 
narių sumokėtus mokesčius: 
ilgainiui kuopos pradėjo ruoš
ti įvairias pramogas, kurių pel
ną skyrė knygoms, rinko au
kas. Ši tradicija gyva ir šian
dien.

V. Kapsukas taip pat bu
vo įstojęs į šią draugiją, ragi
no-stoti ir kitus. Jo nuomone,! 
draugija privalanti leisti geras , 
knygas, tolydžio lavinti savo, 
narius, kelti kultūrinį jų lygį,!

siomis jos gyvenimo dienomis 
—siautėjant fašizmui. Tai dar 
kartą parodo, kad spausdintas 
teisingas žodis suranda būdus 
pralįsti pro mažiausius cenzū
ros plyšius!

Čia nėra galimybės išvardy
ti draugijos išleistas knygas, 
norisi suminėti tik kai kurias, 
svarbesnes: M. Hilkvito “JAV 
socializmo istorija,” ‘R. Liuk- 
semburg “Vokietijos socialde
mokratijos žlugimas,” H. Gior- 
terio “Istorinis materializ
mas,” K. Markso “Liudviko

E. Jaroslavs- 
rašyto į kio “Leninas — jo gyvenimas 

Į Lietuvą grįžau---- ir darbai,” L. Prūseikos “Ka
rų ir revoliucijų gadynė,” A. 
Petrikos “Lietuvių tautos atbu- 
dimo pionieriai,’ S. Matulai- 

’ • čio “Religija ir jos socialė 
‘ reikšmė” ir kt. Iš grožinės li

teratūros paminėtina: V. Kap
suko “Jono Biliūno biografija” 

” i ir “Caro kalėjimuose,” Sinkle- 
' t rio “Karalius Anglis,” “Kaip 

žmonės be ponų gyveno,” ir 
“Aliejus,” A. Barbiuso “Ug
nis” ir kt.

Antrojo pasaulinio karo me
tu draugija išleido dvi svar
bias knygas: “Didysis lietuvių 
tautos priešas” (lietuvių rašy
tojų kūriniai apie kryžiuočius, 
kaizerinius okupantus ir hitle
rininkus) ir “Lietuva ugnyje” 
(tarybinių Lietuvos rašytojų ir 
poetų kūriniai apie Lietuvos 
liaudies kovas prieš fašistinius 
grobikus).

Nesakau, kad kiekviena 
draugijos knyga buvo šedev
ras, bet jos suvaidino nemažą 
vaidmenį.

Greta Literatūros draugijos 
apie dvidešimt metų gyvavo 
Lietuvių moterų progresyvus 
susivienijimas, vėliau Lietuvių 
darbininkių susivienijimas, lei
dęs mėnesinį žurnalą “Moterų 
balsas,” paskui — “Darbinin
kių balsas.” ši moterų organi
zacija išleido ir keliolika kny
gų. 1934 m. ji susijungė su 
Literatūros draugija, šiandien 
mes didžiuojamės mūsų darbš
čiomis draugėmis, vaidinančio
mis svarbų vaidmenį JAV lie
tuvių moterų tarpe.

JAV lietuvių tarpe populiari 
ir Lietuvių meno sąjunga, įsi
kūrusi 1924 m. Kadaise jai 
priklausė daugiau kaip 30 lie
tuvių liaudies chorų, daug sa
viveiklininkų teatro grupių. 
LMS išleido -nemaža pjesių, 
muzikos kūrinių — daugiau
sia dainų chorams.

Kai 1930 m. tautininkai su 
socialdemo kratais pradėjo 
skaldyti Susivienijimą Lietuvių 
Amerikoje, susikūrė Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimas, sa
višalpos ir draudimo organiza
cija, šiuo metu apimanti be
veik penkis tūkstančius narių: 

Minėtos organizacijos, jų 
spauda sudaro pažangiųjų 

-.........................~ 'JAV lietuvių branduolį.
- T - -•-■■■ - • : Vienu metu Lietuvių litera- 

draugija turinti dalyvauti ben- tūros draugija tuiėjo daugiau 
d roję darbininkų kovoje prieš 200 kuopų su 7,000 na- 
išnaudotojus. šių principui1^* Ji stovėjo ir tebestovi pa- 
draugija tebesilaiko ir dabar, j žangiųjų lietuvių priešakyje.

j Jos kuopos'kūrėsi Pietų Ame- 
Iš viso draugija .išleido 73 Į rjkoje ir Kanadoje. Ji stengia- 

knygas. Džiugu prisiminti, si, kiek sąlygos leidžia, aprū- 
kad nemaža mūsų išleistų kny- pinti literatūra lietuvių darbo 
gų pasiekė ir Lietuvą sunkiau- žmones, kur jie begyventų. 

Draugija stengiasi atsiliepti į 
kiekvieną svarbesnį vi
suomeninį klausimą, per 
50 metų ji išleido ir pasklei
dė šimtus tūkstančių atsišau
kimų įvairiausiais visuo
meniniais klausimais. Draugi
ja suorganizavo šimtus mitin
gų, surengė daug koncertų, 
spektaklių ir kitokių visuome
ninių pobūvių.

1934 m. draugija pradėjo 
leisti žurnalą “šviesą,” kuris

(Tęsinys 8-tam pusk)
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OAKLAND, CALIF.

ALDLD 198 kuopos nariai sveikina 
savo Draugiją auksinio jubiliejaus 

proga
A. ir V. Taraškai
A. ir C. Mugianiai 
J. ir K. Karosai
F. ir D. Machulai
G. ir E, Lapenai

V. ir U. Bardai
I. ir M. Kamarauskai
J. ir M. Mozuraičiai
E. Shlegerienė

OAKLAND, CALIF.

1915-1965 m.

ALDLD 198 Kuopa sveikina Ameri

kos Lietuvių Darbininkų Literatūros 

Draugiją auksinio Jubiliejaus proga.
KUOPOS VALYBA

Los Angeles, Calif.

Sveikinam A.L.D.L.D. auksiniu jubilieju, 
linkime kuo geriausio pasisekimo leisti 

knygas ir išlaikyti žurnalą “Šviesą”

Kviečiame apšvietą branginančius 
Žmones stoti į A.L.D.L.D.

A.L.D.L.D. 145-ta KUOPA
» r > > t.

LOS ANGELES, CALIF.

Sveikinu auksinio jubiliejaus proga 
Lietuvių Literatūros Draugiją 
linkiu jai sėkmės jo gražiame 

knygų ir žurnalo leidimo darbe.

S. F. SMITH

LOS ANGELES, CALIF.

Uinkiu A.L.D.L.D. gyvuoti ir 
išleisti dar daug knygų

KULTŪROS PALAIKYTOJA

LOS ANGELES, CALIF.

Aukštai įvertinu jos išleistas knygas 
Sveikinu A.L.D.L.D. jubiliejaus proga 

Linkiu jai gražios ateities.

O. KLIM

LOS ANGELES, CALIF.

širdingiausia linkiu A.L.D.L.D. gyvuoti 
ir laukiu naujų naudingų knygų.

C. PEČIULIS

LOS ANGELES, CALIF.

;; Sveikinu A.L.D.L.D. auksinio jubiliejaus proga 
linkiu sulaukti deimantinio jubiliejaus.

? A. BABRAUSKIENĖ

į LOS ANGELES, CALIF.
; , Sveikiname A.L.D.L.D. sulaukusią
į auksinio jubiliejaus

A. Norkus A. ir M. Bush
Antoinette Marcenkus G. Lape

* X B. Shaling
t ----- . . -----

Pažangieji Jungtinių Amerikos Valstijų 
lietuviai ir Lietuva

(Tęsinys iš 7-to puslapio) 
eina ir šiandien.

Mūsų draugija pergyveno 
šviesių ir tamsių dienų. Pir
mojo pasaulinio karo metais 
tūkstančiai jaunų vyrų, atsisa
kiusių stoti j kariuomenę, bu
vo suimti. Pokario metais pa
kėlė galvą reakcija ir pirmu
tinius smūgius trenkė į pro
gresyvius žmones ir jų orga
nizacijas. Valdžia puolė drau
gijų narių mitingus ir be jo
kios atodairos bruko žmones į 
kalėjimus — daug draugijos 
narių nukentėjo. 1920 m. pra
džioje buvo užpulta laikraščio 
“Laisvė” leidykla Brukline, su
imtas redaktorius V. Paukštys- 
čibiras.

Pasinaudodamas reakcijos 
išpuoliais, tuomet draugijos 
kasininku buvęs dešinysis soci
alistas užgrobė jos iždą, skun
dė valdžiai, kad draugija ne- 

I palaikanti glaudesnių ryšių su 
j socialistų partija. Teko eiti į 
1 teismus, leisti pinigus bylinė- 
Ijimuisi. Pagaliau draugija, 
j taikydamasi prie šalies įstaty- 
i mų, buvo priversta pakeisti ir 
Isavo pavadinimą, pridedant 
į žodį “Amerikos.” Pavadinimas ! 
Į Amerikos lietuvių darbininkų ! 
literatūros draugija, kaip ma-1 
tome, labai ilgas, todėl 1938 i 
m. įvykęs V draugijos šuva- ' 
žiavimas nutarė organizaciją Į 
vadinti tik Lietuvių literatu- į 
ros draugija.

Pavojaus debesis ant drau
gijos užgulė 1953 m. Tuomet 
JAV buvo aukštai pakėlęs gal
vą makartizmas — ameriki
nis fašizmas. Pažangesni vei
kėjai ir organizacijos buvo 
puolami, teisiami, kalinami. 
Valdžia išleido specialią kny
gą su šimtų organizacijų sąra
šu, skelbdama jas subversyvi- 
nėmis, valstybei pavojingomis. 
Asmenys, priklausą kuriai 
nors šių organizacijų, buvo 
mėtomi iš tarnybų. Ir. ne tik 
jie patys, bet ir jų artimieji. 
Minėta knyga valdžia “aprū
pino” fabrikantus, mokyklų 
vadovus, įstaigas.

Ir štai draugijos vadovybė 
gauna iš Justicijos departa- 

' mento pranešimą, kad ir mūsų 
.draugija bus traukta į tą są- 
jrašą! Drauge su laišku Justi- 
'ticijos departamentas atsiuntė 
lankėtą su 3 8 provokaciniais 
klausimais, reikalau damas, 
“tiksliai,” “teisingai” į juos at
sakyti. Už neteisingą atsaky

mą grūmojo dešimčia metų ka
lėjimo ir 10,000 dolerių pinigi
ne bauda!..

Prokuroras-ministras skelbė, 
esą, ALDLD buvo kurta, kad 
tarnautų Komunistų partijai ir 
Tarybų Sąjungai! Tarp klau
simų buvo tokie: “Sužymėkite 
vardus ir adresus visų, kurie 
organizavo ALDLD, ir atsaky
kite, ar kuris nors vienas jų 
kada nors priklausė JAV ko
munistų partijai bei kuriai už
sieninei Komunistų partijai?..

Pateikite vardus ir adresus 
visų, kurie dabar yra arba 
kurie kada nors yra buvę 
ALDLD nariais, nurodant 
kiekvieno tokio asmens visą 
narystės laiką...”

Buvo klausimų apie eilę vei
kėjų, reikalaujant atsakyti, 
“ar jie komunistai,” paminėta 
19 draugijos išleistų knygų 
kaip antivalstybinės.

Draugijos vadovybė į provo
kacinius Justicijos min i s t r o 
klausimus neatsakė. Pagaliau 
joks Saliamonas teisingai ir 
nebūtų galėjęs į juos atsaky
ti. . .

Valdžia tikėjosi draugiją 
pasmaugti. Nežiūrint atsišau-, 
kimo į narius, kad jie nesi
trauktą iš organizacijos, kad 
draugija pasiryžusi kovoti 
prieš valdžios išpuolius, buvo 
žmonių, bijojusių prarasti sa
vo tarnybas; jie ir pasitraukė. 
Kai kurie draugijoje figūravo 
slapyvardžiais. O draugijos 
vadovybė vaikščiojo po teis
mus, reikalaudama organizaci
ją išbraukti iš juodos knygos. 
Pralaimėję viename teisme, 
ėjome į aukštesnį. Pagaliau 
krepiėmės į patį aukščiausią 
šalies teismą. 1957 m. spalio 
4 d. draugija iš minėto sąrašo 
išbraukiama. Tai buvo milži
niška pergalė prieš makartiz- 
mą. Nykštukas nugalėjo mil
žiną! Bet visa tai organizaci
jai labai daug kainavo—-daug 
tūkstančių dolęrių. Daug na
rių, kurie buvo pasitraukę, vė
liau grįžo.

Draugijos JGsu važiavimas 
įvyko 1964 m. Ijepps 4, d. Niu
jorke. Kreipimesi į draugijos 
narius ir į visą JAV lietuvių 
bendruomenę buvo kviečiama 
kovoti prieš pasaulinio karo 
grėsmę, padėti JAV negrams 
kovoti dėl pilietinių teisių. Su-1 
važiavime taip pat buvo pa
reikšta: “Mes stojame už kuo 
plačiausią kult ūrinį bendra
darbiavimą su mūsų girųtuoju

kraštu, su Tarybų Lietuva. La
bai džiaugiamės daromu pro
gresu Tarybų Lietuvoje moks
lo, kultūros, pramonės ir že
mės ūkio srityse-...”

V

h
CONGRATULATIONS

♦ • •

Pažangieji JĄV lietuviai vi
suomet budriai sekė įvykius į 
Lietuvoje, džiaugėsi jos pasie
kimais, liūdėjo dėl nesėkmių.’

Pirmojo pasaulinio karo me
tu, kai JAV lankėsi Bulotai su 
rašytoja žemaite, jie rinko au
kas padėti į Rusijos gilumą 
nuo karo pabėgusiems lietu- ‘ 
vįams. Kai “nepriklausomy- [ 
bės” dienomis Lietuvos buržu
azija ir toliau į kalėjimus kišo 
komunistus ir kitus liaudies 
draugus, mes rinkome aukas 
politiniams kaliniams. Po 1926 
m. gruodžio mėn. įvykių, kai 
ant Lietuvos užgulė baisus fa
šizmo debesis, mūsų judėjimas 
dar labiau suaktyvėjo. 1928 m.1 
kovo 3-4 d. Brukline buvo su
šauktas lietuvių antifašistinis 
suvažiavimas, pasmerkęs fašiz-1 
mą Lietuvoje ir įkūręs Ameri
kos lietuvių antifašistinį susi- , 
vienijimą. Tuo tarpu visoje ša
lyje buvo organizuojami ma
siniai mitingai, išleista ir pa
skleista daug atsišaukimų ir 
antifašistinės literatūros, su
rinkta nemaža pinigų antifa
šistiniam judėjimui Lietuvoje 
remti.

Mūsų pastangomis įvyko vi
suotinis lietuvių kongresas — 
antifašistinis suvažia v i m a s . 
3,82 delegatai atstovavo apie 
70,000 organizuotų JAV lie
tuvių, pasmerkė smetoninį re
žimą, reikalaVo pilietinių teisių- 
ir demokratinių laisvių Lietu
voje, reikalavo išlaisvinti an
tifašistinius ’kalinius. Visokiais 
būdais ir priemonėmis remda
mi kovotojus už liaudies laisvę 
Lietuvoje, pažangieji JAV lie
tuviai niekad neprarado vilties, 
kad liaudis laimės, kad buržu- 
azinjs-fašistmis režimas bus 
nugalėtas. . ■ , ,. ,
Atėjo 1940-ieji — istoriniai 

mūsų,, tautai metai. Fašizmas, 
žlugo, įsikūrė Lietuvoje liau
dies valdžia, liepos 21-ąją Lie
tuva buvo paskelbta tarybine 
socialistine respublika, o tų 
pat metų rugpiūčio 3. d.-mūsų 
gimtasis kraštas buvo priimtas 
į Tarybų Sąjungoj tautų, šei
mą. JAV vyko lietuvių išeL 
vių džiaugsmo mitingai, buvo 
sveikinama atgimusi Lietuva.

(Tęsinys 9-tame puslap.)

ST. PETERSBURG, FLORIDA

širdingai sveikiname Amerikos Lietuvių Darbininkų 
Literatūros Draugiją Auksinio Jupiliejaus Proga.

Džiaugiamės jos išleistomis naudingomis knygomis ir 
leidžiamu trimėnesiriiu žurnalu “Šviesa”

I ■

■ *. * į' ■ .

Pilniausia užgiriame išleidimą anglų kalboje knygos i
LITHUANIA PAST AND PRESENT

S 
»

* ★

Patartina dažniau išleisti anglų kalboje literatūros apie 
svarbiuosius gyvenimo įvykius, jei he knygų, tai nors brošiūrų.

Sveikiname ALDLD Centro komitetą, apskričių ir 
kuopų veikėjus, linkimę sėkmės jūsų veikloje.

A.L.D.L.D. 45 kuopos valdyba 
ir visi nariai per 
sekretorių J. J. SHOLUNĄ

LASKOWSKI 
FUNERAL HOME

Eugene H, Laskowski, Lie. Mgr.
SW. 7-6127

367 Prospect Street
Binghamton, N. Y.

SCRANTON, PA. 1
. , i •

I

Mes visi, LLD. 39-tos kuopos nariai, su džiaugsmu 
• i ■ ' i '

sveikiname mūsų apšvietos — Amerikos Lietuvių Dar
bininkų Literatūros Draugiją su josios 50-ties metų gy
vavimo jubiliejumi. Mes visi, ypatingai, kurie esame 
nariais nuo jos susikūrimo iki šiai dienai, esame did- 

/ r • ■

žiai dėkingi už josios mums suteiktą ir teikiamą ap
švietą tūkstančiams mūsų brolių ir seserų. Mes linki
me, kad mūsų garbingoji apšvietos draugija dar ilgai, 
ilgai gyvuotų ir šviestų kelią darbo liaudžiai į skaistes
nį rytojų, kaip iki šiol švietė!

LLD. 39 kp. sekretorius, I. KLEVINSKAS

I. Vienužis

L. ir M, Truikiai

V. žilvitis

P. Pėstininkas

F. Mankauskąs .
. > h & H. .a . . l ; '• • ‘ ..> | f

Ą, Galįnapskas
:: ' : ‘ ‘ i ! * »

J. ir M. Gluoksniai

B. Tuskys

J. Liepa

M. Vanagaitienė

P. Indruliene 
..?... > -i.. ■ '

J. Tamulioniene

4; ,7'ž,ii„v

Waterbury, Conn.

Sveikiname Lietuvių Literatūros Draugiją 50 į 
metų auksinio Jubiliejaus proga.

♦ ♦ ♦

Mes pinam vainiką iš gražiausių gėlių, mes 
siunčiam pagarbą iš giliausių jausmų. Tu per 
50 metų mus daug ką išmokinai iš viso pasaulio 
žinių pasakei; kur daug žmonelių gyvena skur
džiai ir duonos neturi užtektinai. Ten eina ko- 
va ir kraują pralieja, bet jie vistiėk laimėjo.

♦ « «
I

Gerbiame tuos visus, kurie bendradarbiauja, 
rašo irr skaito ir žinias gauna. Būkite sveiki ir 
linksmi liaudies švietėjai, darbo žmonija Jums 
to linki.

Sveikintojui: —

ALDLD 28-ta KUOPA

P. BOKAS

W. YOKUBONIS

KLEM YENKELIŪNIENĖ

M. SVINKŪNIENĖ

PIUS PETRAUSKAS, 
Prospect.

i. j-i m w

J. PAKUTKA, 
Cheshire.

i.

f
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ALDLD 7-os Apskrities Massachusetts 

Valstijos valdyba sveikina ALDLD 50 
metų auksinio jubiliejaus proga. Pasirašo:

S. Penkauskas E. Niauriene

J. Blazon is H. Tamašauskiene

M. Kazlauskienė R. Niaura

J. Daugirdas J. Jaskevičius

Great Neck, N. Y.
Apšvieta yra brangus dalykas
A.L.D.L.D. išleisdama knygas

Atlieka tą brangų darbą

LIETUVIŲ AMERIKOS PILIEČIŲ KLUBAS

Great Neck, N. Y.
Linkime A.L.D.L.D. gyvuoti ir

Sveikiname 50 metų sukaktuvėmis!
POVILAS BEČIS
JUOZAS IR MARY
KUPČINSKAI
S. SHULIN

JAV lietuviai ir 
Taryby Lietuva

(Tęsinys iš 8-to puslap.)
Poetas St. Jasilionis išreiškė 

imūsų visų džiugius jausmus:
Valio, Lietuva, naują rytą išvydus! 
Numetus j šalj tamsybės skaras, 
Tau saulė tiesos besišypsanti teka, 
O sūnūs tavieji tuoj laimę atras...

Liaudis džiaugėsi, o priešas 
dūko. Tie, kurie turėjo nusi
pirkę Lietuvoje dvarus, buvo 
investavę pinigus į fabrikus, 
puolė desperacijon: jiems bu
vo aišku, jog fabrikantų, dva
rininkų, kunigų viešpatavimui 
Lietuvoje atėjo galas. Tiesa, 
kai kurie jų dar tikėjosi, kad 
Lietuvą išlaisvins Hitleris.

Klerikalai, tautininkai, so
cialdemokratai sudarė bendrą 
frontą kovai prieš visus tuos, 
kurie remia Tarybų Lietuvą. 
Viename jų mitinge 1940 m. 
Brukline prelatas J. Balkūnas 
pareiškė: Hitleris išnaikins 
komunistus Lietuvoje ir išva
duos Lietuvą, o mes čia su vie
tos komunistais patys apsidirb
sime ! ..

SAN FRANCISCO, CALIF Sveiki n i m a i
ALDLD 153 kp. sveikina Literatūros
Draugiją jos 50 m. Jubiliejaus proga,
Linki daug sėkmės, ir toliau skleisti

literatūrą, mokslą ir žurnalą “Šviesą”

Lai gyvuoja Am. Lietuvių Literatūros
Draugija!

SAN FRANCISCO, CALIF.
Sveikiname ALDLD Auksinio Jubiliejaus Proga 

M. ir J. Ginaičiai 
V. ir U. Burdai 
R. ir M. Mijat

B. ir V. Sutkai 
Marie Baltulionytė 
A. Dagis

Amerikos Lietuvių Darbininkų Literatūros 
Draugijos 50 metų gyvavimo 

sukaktuvių proga:

Nuoširdžiai sveikiname Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Literatūros Draugiją su 50 metų garbinga su
kaktim, linkėdami vjsam Draugijos Centro Komitetui 
ir visiems rašytojams čia, Amerikoje, ir Tarybų Lietu
voje, kurie savo raštais kelia apšvietą ir kultūrą Drau
gijos vardu stiprios sveikatos, geriausių pasisekimų ko
voje už pastovią taiką, ir už gerbūvį darbo žmonėms. 
Taipgi ilgiausių metų tęsti tą prakilnios idėjos apšvie
tos ir kultūros darbą!

M. Liuzinienė
E. čekanauskienė
P. Jasilionienė
N. Yudikaitienė
U. Šimoliūnienė

A. Pagiegala
K. Staniutis
A. žolynas
K. Vaicekauskienė

K. ir E. ŽUKAUSKAI 
F. KLASTON
M. ADOMONIS 
ALDLD 82 KUOPA

GREAT NECK, N. Y.

Linkime A.L.D.L.D. gyvuoti ir išleisti 
dar daug knygų

M. Virbickas
M. Hacinkevičia
M. Smaidjas

FORESTVILLE, CONN.

Sveikinu gimines, draugus ir pažįstamus, brolius 
ir seseris Lietuvoje ir Kanadoje, ALDIJD 50 metų 
jubiliejaus proga.

— Juozas tfepukąitis

VI
1941 m. birželio 22 d.
Kai hitlerinės Vokietijos ar- 

Imija užpuolė Tarybų Sąjungą, 
atrodė, liaudies priešai pliš 

[iš džiaugsmo. Lietuva jiems 
buvo jau “išlaisvinta” — “iš 
Azijos perkelta į Europą”.

Taip galvojo ne vienas, pil-' 
nas neapykantos Tarybų Lie-1 
tuvai, suklaidintas gebelsinės 
propagandos. Tūli ekspertai- 
neišmanėliai skelbė, esą, po 
savaitės kitos, vėliausiai po 
keleto mėnesių visa Tarybų 
Sąjunga bus Hitlerio “išlais
vinta.”

Ne taip galvojo pažangieji 
JAV lietuviai. Jie buvo giliai 
įsitikinę tarybinių tautų ryžtu, 
Tarybinės armijos ir jos gink
lo galybe. J. Kaškaitis daina
vo :
Žinok tu, Hitlerį, pasaulinis bandite:

Tarybinin daržan tu snukį
įkįšai!..

Ir naftą, ir kviečius pagrobti kaip ! 
nebandytom,— 

Tai tau tiktai beliks' tušti pelų 
maišai!..

NORWOOD, MASS.
ALDLD 9 kuopa sveikina Literatūros Draugiją su 

jos garbingu auksiniu jubiliejum. Per 50 metų Lite
ratūros Dr-ja atliko didelį apšvietos darbą. Todėl 
lai gyvuoja Am. Liet. Darb. Lit. Dr-ja dar daugelį 
metų, nešdama apšvieta ir kovodama už taiką pa
saulyje.

Karštai iš visos širdies gelmių sveikinu Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Literatros Draugiją 50 metų su

kaktim, linkiu ir toliau tęsti tą prakilnų apšvietos ir 
kultūros darbą.

M. KAZLAUSKIENĖ
85 Grand Blvd., Binghamton, N. Y.

— Kuopos valdyba ir nariai.

NORWOOD, MASS.
Sveikinu ALDLD jos 50 metų gyvavimo proga. 

Laimingos sėkmes šiai apšvietos Draugijai, linkiu 
sulaukti dar deimantinio jubiliejaus.

— NeDie Grybienė

Jubiliejaus proga iš visos širdies sveikiname Ame
rikos Lietuvių Darbininkų Literatūros Draugijos 50 
metų garbingą sukaktį linkėdamos jai ilgiausių me
tų apšvietos skleidimo darbe.

L. L. D. 20 Kuopos Moterų Skyrius:
Sekretorė M. Kulbienė-Lynn; Iždininkė O. Wellus
Apšvietos platintoja M. Kazlauskienė.

Binghamton, N. Y.

RUMFORD, ME.

širdingiausia linkiu A.L.D.L.D. gyvuoti 
ir laukiu naujų naudingų knygų.

STANLEY PUIDOKAS

DETROIT, MICH. __
Sveikinu mūsų garbingą apšvietos nešėją, Ameri

kos Lietuvių Darbininkų Literatūros Draugiją 50 m. 
sukakties proga. Linkiu ilgo ir sėkmingo gyvenimo.

— Vera Smalstienė

50 metų jubiliejaus proga 
linkiu A.L.D.L.D. gyvuoti ir išleisti 
dar daug knygų ir žurnalą “Šviesą

Z. RAMANAUSKAS, Detroit, Mich.

DETROIT, MICH.
SVEIKINAME AUKSINIU JUBILIEJUM

U. Kasparkienė
M. Padolskis
J. Saulėnas
II. Laibon

M. Bradauskas 
D. A. Boguz
A. Anskaitienė

Jubiliejaus proga sveikinu A.L.D.L.D. 
Linkiu jai gyvuoti ir išleisti 

dar daug gerų knygų.

r^KSHB

Mūsų gimtosios žemės už
puolimas iš pasalų, aišku, .pri
trenkė pažangiuosius JAV lie
tuvius, bet į desperaciją jie 
nepuolė. Jie tik galvojo, kaip, 
kokiu būdu galima padėti ta
rybiniams broliams.

Po to, kai Japonija pradėjo 
karą prieš JAV, kai, paga
liau, ši šalis su Tarybų Sąjun
ga buvo talkininkės kare prieš 
fašizmą, šiek tiek susičiaupė 
ir lietuviškieji hitlerizmo gar
bintojai. O pažangieji lietu
viai užmezgė ryšius su Lietu
vos rašytojais ir visuomeninin
kais, pasitraukusiais į Tarybų 
Sąjungos gilumą, moraliai la
bai sutvirtėjo. Su kokiu 
džiaugsmu mes sutikome 
pirmąjį įžymių Lietuvos in
telektualų, pasitrauk
usių į Tarybų Sąjungos gilu
mą, atsišaukimą! “Broliai lie
tuviai ! Taurūs Lietuvos pa
triotai! — buvo sakoma jame. 
— Kur jūs bebūtumėte, nei 
valandėlei nepamirškite, kad 
lietuvių tautos vieta šioje did
žiojoje kovoje yra toje barika
dų pusėje, kuri kovoja visos 
kultūringosios ir laisvosios 
žmonijos vardu prieš pikčiau- 
siąjį jos priešą — fašizmą, ku
ri kovoja dėl progreso, demo
kratijos, kultūros ir civilizaci
jos. žinokite, kad lietuvių tau
ta veda mirtiną kovą prieš sa
vo mažinąjį priešą. Narsūs 
lietuvių partizanai' kartu su 
visų fašizmo pavergtųjų tautų 
partizanais aktyviai kovoja

J. UMARAS, Detroit, Mich.

prieš okupantus, plėšiančiu^ 
mūsų gimtąjį kraštą”. C

“Taurieji Lietuvos sūnūs\r

NORWOOD, MASS.
Sveikinu ALDL Draugiją. Linkiu sėkmingai 

gyvuoti dar daugelį metų!
M. Uždą vinis

SVEIKINAME A L.D.L.D JUBILIEJAUS PROGA

Linkime jai gyvuoti ir tęsti liaudies švietimo 
darbą dar ilgus metus.

Moterų Apšvietos Klubas
Brockton, Mass.

ST. PETERSBURG, FLA.

Linkiu A.L.D.L.D. gyvuoti ir 
išleisti dar daug knygų

VINCENTAS SMUIDINAS 
2110—44th Street, So. 

Trakų Apskričio

GULFPORT, FLA.
Linkime jai gyvuoti ir sėkmingai 
leisti knygas ir žurnalą “Šviesą”

JUOZAS IR MARIJA JUDŽENTAI
2514—59th St., So.

Juozas—Alytaus apylinkės.
Marija—čia gimusi.

ST. PETERSBURG, FLA.
Širdingiausia linkiu A.L.D.L.D. gyvuoti 

ir laukiu naujų naudingų knygų.
DOROTIEJUS LESNIK

226—19th Ave., So.
Ilgametis LLD narys ir spaudos rėmėjas.

ST. PETERSBURG, FLA.
Su džiaugsmu sveikinu A.L.D.L.D. 

auksinio jubiliejaus proga 
BRONIUS JANKAUSKAS 

1410—24th Ave., So. 
Gimęs Radviliškyje

Su džiaugsmu sveikiname garbingas Amerikos Lie
tuvių Darbininkų Literatūros Draugijos 50 metų su
kakties proga, linkėdami daug sėkmės ateities dar
bams.

V. ir A. KAZĖNAI
69 Rutland St., Johnson City, N. Y.

Karštai sveikinu garbingas Amerikos Lietuvių Dar
bininkų Literatūros Drfa^ugijos 50-metines sukaktu
ves, linkėdama tęsti stiprią kovą už pasaulinę taiką.

. H. BLENKEVIČIENĖ
Binghamton, N. Y.

Sveikinu su reikšminga Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Literatūros Draugija’50 metų sukaktimi ir lin
kiu dar per daug metų sėkmingai skleisti apšvietą 
ir kultūrą Amerikos lietuviams.

LAISVĖS DRAUGAS
Binghamton, N. Y.

Nuoširdžiai sveikinu garbingą Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Literatūros Draugiją 50 metų jubiliejaus 
proga, linkiu ir toliau darbuotis apšvietos ir kultūros 

srityje.
L. M.

Binghamton, N. Y.

širdingai sveikinu garbingas Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Literatūros Draugijos 50 metų sukaktu
ves, linkėdama tęsti stiprią kovą už pastovią taiką.

ONYTĖ WELLUS
252 Chenango St., Binghamton, N. Y.

SVEIKINIMAS
Lietuvių metiniame piknike, birželio 20 d., sveiki

na su 50 metų sukaktim ALDLD gyvavimą.
APSKRIČIŲ LIETUVIŲ KOMITETAS 

per S. Penkauską, Lawrence, Mass.

SVEIKINIMAS • UMBMI
L.D.S. 1-a Apskritis sveikina ALDLD su

50 metų jubiliejum.
KOMITETAS:

PHILADELPHIA, PA.
Sveikiname Auksinio Jubiliejaus Proga 
Uršulė Gužinienė 
M. Truikienė 
VI. Paliepiene 
Charles Mason 
Ang. StaŠienė 
Paul Šlajus

A. J. Pranaitis
J. Stanys
K. Naravas
K. Motuzą
“Laisvės” Bendradarbis

dukros! Mūsų brangioji Lie
tuva vaitoja šlykščiausių jų fa
šistinių okupantu priespaudoj 
ir nekantriai laukia savo išva
davimo valandos. Mes įsitiki
nę, kad ta valanda greit ateis, 
ir išvaduotoji iš fašistų Lietu
vą galės laisvai ugdyti savo 
tautinę kultūrą. Jūsų patrio
tine pareiga — padaryti visa 
galima tai didžiajai valandai 
priartinti.

Tuo tikslu visomis jėgomis 
ir priemonėmis paremkite Ta
rybų Sąjungos tautų kovą

(Tęsinys 10-tame puslap. )

ANNA MARIA ISLAND, FLA.

WALINS APARTMENTS
P. O. Box 113, cor. No. Shore Dr., & Spruce Ave.

JOHN WALINS — PH. 778-2690

ST. PETERSBURG, FLA.
Širdingiausia linkime A.L.D.L.D. gyvuoti 

ir laukiame naujų naudingų knygų.
JURGUTIS IR ELENUTĖ BERNOTAI

166—94th Avė., N. E.
Jurgis—Uteniškis, šiaudinių kaimo.

Elenutė—čia gimusi.

S. Penkauskas, S. Rainardas, J. Daugirdas, 
J. Blažonis, R. Niaura, M. Kazlauskienė 
G. Shimaitis, A. Kandraška, J. Jaskevičius

LAWRENCE, MASS.
Sveikiname ALDLD su 50 m., didžiausiu džiaugs

mu. ši garbinga Literatūros Draugija išgyvavo 50 
metų, išleidžia moksliškas knygas, šviečia lietuvius 
darbininkus kultūroje ir sveikatoje. Gyvuok ilgai, 
brangi apšvietos Draugija!

S. ir S. Penkauzkai
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Sveikinimai
Sveikinu A.L.D.L.D. auksinio jubiliejaus 

proga, labai įvertinu jos išleistas 
knygas ir žurnalą “Šviesą”

ONA KRUTULIS 
Plymouth, Pa.

Sveikinu A.L.D.L.D. auksinio jubiliejaus 
proga, labai įvertinu jos išleistas 

knygas ir žurnalą “Šviesą”
VIKTORIJA KAZLAUSKAS 

Plymouth, Pa.

Auksinio jubiliejaus proga linkiu 
Lietuvių Literatūros Draugijai 

gyvuoti ir leisti knygas
EVA ČEREŠKA

Plymouth, Pa.

Sveikinu A.L.D.L.D. auksinio jubiliejaus proga! 
Labai įvertiname jos išleistas knygas ir linkiu 

jai gyvuoti dar ilgus metus.
EMILIJA KASPARIENĖ 

Plymouth, Pa.
Staske vi
ii. žiugž-

Maskvoje

Branginame A.L.D.L.D. išleistas knygas 
Branginame ir pačią draugiją už jos 

pastangas apšvietos srityje

MOTERŲ KLUBAS
Hartford, Conn.

Sveikiname A.L.L.L.D. auksinio jubiliejaus proga! 
Labai įvertiname jos išleistas knygas ir linkime 

jai gyvuoti dar ilgus metus.

JOE IR LUCY ŽEMAIČIAI 
Hartford, Conn.

Knyga yra žmogaus draugas ir mokytojas 
Linkiu A.L.D.L.D. gyvuoti ilgus metus 
ir sėkmingai leisti naudingas knygas

B. MARCINONIS
Waterbury, Conn.

Sveikinu A.L.D.L.D. auksinio jubiliejaus proga! 
Labai įvertinu jos išleistas knygas ir linkiu 

jai gyvuoti dar ilgus metus.
L. BUTKEVICH

Hartford, Conn.

Linkiu Lietuvių Literatūros Draugijai 
gyvuoti ir leisti knygas

ANTHONY LATWEN
Hartford, Conn.

Branginame A.L.D.L.D. išleistas knygas 
Branginame ir pačią draugiją už jos 

pastangas apšvietos srityje

MR. IR MRS. NAKTINIAI 
Hartford, Conn.

Linkiu A.L.D.L.D. gyvuoti ilgus metus 
ir sėkmingai leisti naudingas knygas

MRS. D. AKSIMITIENĖ 
Hartford, Conn.

Branginu A.L.D.L.D. išleistas knygas 
Branginu ir pačią draugiją už jos 

pastangas apšvietos srityje
A. KLIMAS

Hartford, Conn.

JAV lietuviai ir 
Tarybų Lietuva 

(Tęsinys iš 9-to puslap.) 
prieš rudąjį fašizmą, prisidė
kite prie kampanijų moralinei 
ir medžiaginei Tarybų Sąjun
gos paramai. Paremkite lietu
vių tautos kovą prieš vokiš
kuosius žudikus, skatinkite 
partizanų judėjimą Lietuvoj, 
suteikite jam visokeriopą pa
ramą ir pagalbą. Dekite šven
ta neapykanta įvairaus pobū
džio fašistams ir nacistams, 
nes tai aršūs lietuvių tautos 
priešai. Varykite lauk iš savo 
tarpo fašizmo tarnus! Prie gė
dos stulpo visus lietuvių tau
tos išdavikus, padedančius vo
kiečių fašistiniams okupan
tams engti mūsų tėvynę! Boi
kotuokite ir paneikite mela
gingus fašistų šmeižtus, neti
kėkite tai įžūliai propagandai. 
Aktyviai kovokite su ja!.

Atsišaukimas buvo plačiai 
paskleistas. Jis ne tik įkvėpė 
mus, bet ii’ nurodė, kokiu bū
du padėti savo tautai. Tai bu
vo mums lyg veiklos progra
ma.

Kas gi po šiuo atsišaukimu 
pasirašė ? P. Cvirka, S. Nėris,
L. Gira, J. Marcinkevičius, A. 
Venclova, J. Baltušis, J. Šim
kus, J. Banaitis, A. 
čiūtė, P. Pakarklis, 
d a ir kt.

Sužinojome, kad
veikia pasitraukusieji Tarybų 
Lietuvos vyriausybės vadovai 
su A. Sniečkum, J. Paleckiu,
M. Gedvilu priešakyje, kad jie 
palaiko gyvą ryšį su Lietuvoje 
kovojančiais partizanais. Per 
juos ir mes gaudavome žinių 
apie tai, kas darosi nacių oku
puotoje mūsų gimtojoje žemė
je, o paskui informuodavome 
JAV lietuvius. Šioj srity mums 
daug padėjo P. Rotomskis, 
tuomet dirbęs TSRS konsulate 
Niujorke antruoju sekreto
rium.

Be minėtų poetų ir rašytojų, 
mūsų spaudai daug rašė K. 
Korsakas, vėliau E. Mieželai
tis, V. Reimeris. Tautos nelai
mė susiejo pažangiuosius JAV 
lietuvius su pačiais šviesiau
siais lietuvių tautos talentais. 
Visi alsavome tuo pačiu oru, 
visi kartu degėme didžia ne
apykanta fašizmui ir meilė 
savo tautai; visų vienas ir tas 
pats tikslas; artinti pergalės 
dieną!

Visoje šalyje buvo organi
zuojami mitingai, žmonės ra
ginami padėti Lietuvai, kovoti 
su fašizmo agentais Ameriko
je, tvirtinti JAV karines pajė
gas, kad fašistinė Vokietija 
būtų kuo greičiau sumušta.

Pažangieji lietuviai rinko 
aukas, ruošė dovanėles ir siun
tė į Tarybų Sąjungą Lietuviš
kai šešioliktajai divizijai, kad 
jos kariai jaustų ir Amerikoje 
turį bičiulius. Dovanėlės buvo 
siunčiamos ir evakuotiems iš 
Lietuvos vaikams.

1943 m. gruodžio 18—19 d. 
Niujorke buvo sušauktas did
žiulis Amerikos demokratiškai 
nusiteikusių lietuvių suvažiavi
mas, kuriame dalyvavo 322 
atstovai nuo 186 draugijų bei 
organizacijų kuopų. Suvažia
vime buvo perskaitytos įžymių 
Lietuvos veikėjų, kultūros dar
buotojų, karių sveikinimo te
legramos. Tai dar labiau su
tvirtino mūsų ryšius su Lietu
va. Suvažiavimo proga buvo 
suruošta lietuviškų knygų, bro
šiūrų, laikraščių ir atsišauki
mų, išleistų Tarybų Sąjungoje 
karo metu, paroda, čia taip 
pat buvo nutarta įsteigti Pa
galbos Lietuvai komitetą. Ja
me itin pasiaukojančiai dirbo 
mūsų moterys: jos rinko au
kas, ruošė drabužių ir kitokias 
siuntas į Lietuvą. ■

1945 m. į Lietuvą buvo nu
vykęs A. Bimba, 
žęs plačiai apie 
rašė ir pasakojo 
viams.

man Čia pasakyti, kad daug, 
net didelė dauguma dipukų 
nėra susitepę savo rankų Lie
tuvos žmonių krauju, bet jų 
tarpe yra ir žmogžudžių. Bu
vę hitlerinių žmogžudžių talki
ninkai čia, dažnai pakeistomis 
pavardėmis, vaidina “demo
kratinius angelus”.

Nacių ištreniruoti, valdžios 
lėšomis atvykę į J A V, jie pir
miausia užsimojo “sunaikinti 
komunistus ir jų spaudą”. Su
sidėję su fašistuojančiais gai
valais, jie nuolat organizuoda
vo pikietavimo demonstracijas 
prie salių, kur vykdavo “Lais
vės” laikraščio, “Aido” choro 
bei kitų pažangių organizacijų 
spektakliai ar koncertai. Jie 
vis tikėjosi, kad tuo būdu su
naikins pažangųjį lietuvių ju
dėjimą ir spaudą.

Tačiau valdžia, Amerikos 
žmonių nelaimei, juos globoja, 
liaupsina. Antai tuo pat me
tu, kai Niujorke federalinė 
valdžia užsimojo atimti iš A. 
Bimbos pilietines teises, Fila
delfijoje federalinis teismas 
JAV pilietybę suteikė hitleri
ninkų tarnui A. Impulevičiui, 
kuris atsakingas už keleto de
šimčių tūkstančių žmonių gy
vybes karo metu!

Lietuvių tautos atplaišos te- 
besvaido į Lietuvą melų ir 
šmeižtų gniūžtes, bet dores- 
nieji dipukai jau pradeda blai
viau galvoti: nori užmegzti su 
savo gimtuoju kraštu tampres
nius kultūrinius ryšius, susitik
ti su atvykstančiais iš Lietuvos 
svečiais — rašytojais, dailinin
kais, mokslininkais, patys tro
kšta aplankyti Tarybų Lietu
vą, tik ne vienas jų dar vis 
prisibijo buvusių hitlerinių 
talkininkų keršto.

Visokiomis progomis ir skir
tingu laiku mus aplankė Ta
rybų Lietuvos atstovai: J. Ma
tulis, K. Baršauskas, L Gaš
ka, G. Zimanas, A. česnavi- 
čius, Alf. Bieliauskas, M. Sluc- 
kis, E. Mieželaitis, Just. M.ar- 
cinkevičius, J, Baltušis, K. Bog
danas, G. Jokūbonis, S. Kregž
dė ir kt. Labai ribotam lai
kui buvo atvykęs ir J. Palec
kis. Kiekvieno jų susitikimas 
su JAV lietuviais mūsų žmo
nėms buvo didelė šventė.

Ne visi svečiai turėjo gali
mybių plačiau pamatyti šalį, 
susitikti su didesniu savo tau
tiečių būriu. Tačiau aiškiai ma
tyti, kaip pasikeitė kai kurių 
žmonių galvosena: jeigu anks
čiau atvykusių svečių (pvz., 
poeto E. Mieželaičio) tūli di
pukai ir nedipukai privengė 
viešai sutikti, tai J. Baltušį ir 
G. Jokūbonį praėjusiais me
tais tie patys žmonės kvietė 
pas save, norėjo su jais nors 
trumpam susitikti. Permaina 
didelė!

Taip bus ir ateityje, ir mes 
norime, kad svečių iš Tarybų 
Lietuvos atvyktų pas mus kuo 
daugiau!

Per pastaruosius šešerius me
tus šimtai Amerikos lietuvių 
aplankė savo gimtąjį kraštą.

Niekas nesulaikys jūros ban
gavimo, kaip niekas neuždraus 
mums mylėti savo tėvų žemės, 
jos sūnų ir dukrų, statančių 
naują ateitį.

kuris sugrį- 
savo kelionę 

JAV lietu-

VII
baigtas. Fašizmas su- 
žmonija lengviau ai

HARTFORD, CONN.
Knyga yra žmogaus draugas ir mokytojas 

Linkiu A.L.D.L.D. gyvuoti ilgus metus 
ir sėkmingai leisti naudingas knygas

M. NIKZENTAITIS

Karas 
muštas, 
siduso. Bet imperialistai tada 
pradėjo “šaltąjį karą”. Be to, 
pas mus pakėlė galvą makar- 
tizmas, šis žiaurus pažangių
jų jėgų ir jų organizacijų per
sekiotojas. Visa tai kliudė 
mums plėsti su Tarybų Lietu
va kultūrinius ryšius.

Makartizmo metais JAV val
džia priglobė nemaža iš Lietu
vos pabėgusių tautos nepriete
lių, dipukų. Tebūna leista

Laiškas
Draugai Laisviečiai!

Atžymėjimo Lietuvių Li
teratūros Draugijos 50 m. 
sukakties proga pora žodžių 
“Laisvės” personalui. Skai
tau “Laisvę” su pamėgimu. 
Jūs joje talpinate daug 
svarbių politinių raštų ir 
ypač paskutiniuose nume
riuose daug iš senovės isto
rinių raštų. Netikėjau, kad 
“Laisvė” galės taip ilgai iš
silaikyti. Desėtkas metų at
gal labai plačiai buvo išsi
reiškimų tarp kai kurių 
skaitytojų, kad galime apsi
eiti su vienu dienraščiu. 
Bet aplinkybės pasikeitė. 
Pensininkai gauna pensi
jas, tai ne visai nubiednėję, 
gali spaudą paremti. 0 ki
tas dalykas, tai mūsų spau
dai atsidarė kelias į Lietu
vą. Tai abiem mūsų laikraš
čiams — “Laisvei” ir “Vil
niai” — sąlygos pagerėjo.

Na, ir aš linkiu “Laisvei” 
dar daug metų gyvuoti.

Lai gyvuoja mūsų laik-

Sveikinimas
Lietuvių Literatūros Drau

gija išleido daugybę svarbių 
knygų ir jau daug metų, 
kaip leidžia mokslinį žurna
lą “šviesą”. LLD labai daug 
pagelbėjo Amerikos lietu
viams kultūroje ir apšvieto
je.

Broliai ir sesutės! LLD 
mokino, kaip suprasti savo 
reikalus, būti lietuviais, ne
pamiršti savo tautybės. Nei 
viena Amerikoje iš lietuvių 
organizacijų neišleido tiek 
knygų, nedavė tiek daug ap
švietos, kaip Lietuvių Lite
ratūros Draugija. Nei viena 
kita lietuvių organizacija 
tiek daug nemokino lietu
vius pažinti savo reikalus, 
suprasti skriaudas, kaip L. 
L.D.

Mūsų draugai rašytojai 
stojo su darbininkais, nepai
sydami nei persekiojimų; 
važinėjo po kolonijas, sakė 
prakalbas, skaitė paskaitas, 
organizavo, mokino, kaip 
apginti darbo žmonių reika
lus. Dabar daug lietuvių ga
li prisiminti, kas buvo prieš 
50 metų.

Lietuviai į Ameriką atvy
ko ieškodami laimės, geres
nio gyvenimo . Bet čionai 
turėjo dirbti už mažas al
gas, gyventi svetimoje šaly
je be kalbos ir mokslo. Tu
rėdavome nusilenkti, ir tai 
dar išvadindavo visokiais 
vardais. Skriaudė ne tik ka
pitalistai, svetimtaučiai, bet 
atsirado ir iš lietuvių tokių.

Kada Lietuvių Literatū
ros Draugija pradėjo lietu
vius organizuoti, mokyti, 
tai kunigai ir kiti darbo 
žmonių priešai kurstė šei
mininkus, kad nelaikytų L. 
L.D. narius įnamiais, nes r 
jie yra “bedieviai”. Kurstė 
jie prieš LLD, kurstė ir 
prieš laisvosios minties laik
raščių skaitytojus. Kaip pa
galvoji, kokį didelį darbą 
nudirbo mūsų kalbėtojai, 
rašytojai ir organizatoriai, 
pakeldami lietuvių išeivijos 
kultūrinį lygį Amerikoje!

Dabar jau daug buvusių 
LLD narių yra mirusių. Mi
rusioms lai būna amžinoji 
ramybė, o gyviems >— gar
bė, kad dirbo, veikė, organi
zavosi. Tegul dar kitus 50 
metų gyvuoja Lietuvių Li
teratūros Draugija! Lietu
viai, kurie dar nepriklauso
te, tai stokite į LLD, įrašy
kite savo vaikus, jie galės 
gauti anglų kalboje knygas.

Tenka priminti, kad Lie
tuvių Literatūros Draugija 
niekados nepamiršo. Lietu
vos. Jos nariai nepamiršo 
tėvelių, brolių, seserų ir gi
minių krašto. Buvo laikai, 
kada Lietuvai, ištikus sun
kumams, mes teikėme pa
galbą. O kaip linksma ir 
smagu dabar aplankius lais
vą Lietuvą, kur įvyko tokis 
didelis pasikeitimas — su
kurta galinga industrija, 
pagerintas žmonių .gyveni
mas, pakeltas kultūrinis ly
gis, pašalinta beraštija.

Dabar Lietuvoje galima 
pasidžiaugti ir pasigerėti 
jos tais dideliais pasieki
mais, gražiai tekančiomis 
upėmis, žydinčiomis lanko
mis, naujais pastatais, pau
kštelių čiulbėjimu ir gegu
tės kukavimu, kuri tartum 
ir sako: Būkite laisvi ir 
tvirti lietuviai!

S. Penkauskas,
Lawrence, Mass.

======--------------------- =====

Sveikinimai
CLIFFSIDE, N. J,

LLD 77 kuopa sveikina Amerikos Lietuvių Darbininkų 
Literatūros Draugiją jos 50 m. jubiliejaus proga.

Daug sėkmės!
Sveikina ir pavieniai nariai:

A. ir J. Bakūnai J. Ališauskas
K. Derenčius S. ir J. Rusgiai

BINGHAMTON, N. Y.

Sveikinu ALDLD 50 metų gyvavimo proga.
Koks džiaugsmas sulaukti auksinį jubiliejų mūsų 

mylimos Draugijos. Daug, daug sėkmės 
ir ilgiausių metų ! X

— Paulina JasiHoniene

BINGHAMTON, N. Y.
Sveikiname ALDLD, sulaukus 50 m. auksinį jubiliejų. 

Lai gyvuoja Draugijos žurnalas “Šviesa”, 
ir visi Draugijos bendradarbiai.
Daug sėkmės jūsų darbuose.

— A. ir H. Pagiegalai

YUCAIPA, CALIF.

LLD 78 kuopa sveikina ALDLD 50 metų 
jubiliejaus proga. 

Linkime ilgai gyvuoti.

— J. K. Alvinas, sekr.

SVEIKINU J
Amerikos Lietuvių Darbininkų 

Literatūros Draugiją
kuri savo išleistomis knygomis ir surengtomis 

skultūrinėmis pramogomis yra daug pasitarna
vusi Amerikos lietuvių visuomenei 

apšvietos srityje.
Motiejus Klimas

Ramsey, N.J.

SVEIKINU
Amerikos Lietuvių Darbininkų 

Literatūros Draugiją
Sulaukusią auksinio Jubiliejaus 

Didžiai įvertinu jos išleistas knygas ir 
leidžiamą žurnalą “Šviesą”

Linkiu jai gyvuoti ilgus metus ir 
sėkmingai tęsti švietimo darbą. "

Juozas Boubonis
1625 31st St., Kenosha, Wis.

HARTFORD, CONN.
Sveikiname ALDLD Draugiją jos 50 metų 

gyvavimo proga.
Linkime daug sėkmės išleidime naujų knygų.

M. ir J. LUKŠTAI
_____________ _ ■ . ■ -——

HARTFORD, CONN.

Auksinio jubiliejaus proga sveikinu 
A.L.D.L.D, už išleistas knygas ir 

linkiu išleisti dar daug gerų knygų.
O. GIRAITIENĖ

-------------------r---------------------------------------------------------------------------------------

HARTFORD, CONN.

Sveikinu auksiniu jubiliejum ir 
linkiu A.L.DL.D. gyvuoti, leisti 

knygas ir žurnalą “Šviesą”.
DOMICĖLĖ AKSOMITAS '

- -, - ............................... ............................ ........................ ............................... .............

So. Boston, Mass.
Sveikiname A.L.D.L.D. auksinio jubiliejaus proga, 

branginame jos išleistas knygas ir linkime 
išleisti dar daug naudingų knygų.

F. ir M. Kvetkai

raščiai ir knygos plaukia iš 
spaustuvių! O mes seniai, 
kol akys matys, skaitysime 
ir platinsime.

Vera Smalstiene 
Livonia, Mich.

So. Boston, Mass.
Tegyvuoja A.L.D.L.D. ilgus metus!

Amžina atmintis jos iniciatoriui 
ir organizatoriui

LEONUI PRUSEIKAI
O. ZALUBIENĖ

So. Boston, Mass.
Sveikinu A.L.D.L.D. auksinio jubiliejaus proga, 

nes ji yra pažangiųjų Amerikos lietuvių 
vadas ir mokytojas. /

O. PLUTIENĖ *
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SHELTON, CONN.
Be abejo Literatūros Draugija sulošė didelį vaid

menį kultūroje ir moksle. Įskiepijo klasinio susi
pratimo—marksizmo, leninizmo, kas neatbūtina ži
noti nors kiek kiekvienam darbininkui. Linkiu ilgai 
gai mokyti dorai ir teisingai gyventi taikoje pasauly
je, kad karų nebūtų, kad mokslas žydėti] amžinoje 
brolybėje.

J. Ragauskas

SAN FRANCISCO, CALIF.
Apšvieta yra brangus dalykas
A.L.D.L.D. išleisdama knygas

Atlieka tą brangų darbą
A. Norkienė A. Baronas
V. S. M. E. Custer
Senbernis

CICERO, ILL.
Širdingai linkime A.L.D.L.D. gyvuoti 

ir laukime naujų naudingų knygų.
JULIUS AIBAVICH
EVA STULL (STULGAITIS)

Adam Staskus
Joseph Staskus

Petronėlė Kubalsky 
Mary Walaitis

CHICAGO, ILL.
Sveikiname LLD organizaciją jos 50 metų 

auksinio jubiliejaus proga. Lai gyvuoja

LLD 19 Kuopa

CLEARWATER, FlA.
Sveikinu LLD. švenčiant 50-metinę sukaktį.

Linkiu bujoti, gyvuoti, šviesti 
, vargą nešančią liaudį.

— Klara Stasiulis

McKees Rocks, Pa.

Tegyvuoja A.L.D.L.D.,> tegyvuoja apšvieta 
Linkiu jai išleisti dar daUg knygų

L. D. S. 142 KUOPA
— J. Miller, kp. sekr.

Brooklyn, N. Y.

Su džiaugsmu sveikinu A.L.D.L.D. 
auksinio jubiliejaus proga 

Linkiu jai gyvuoti ir darbuotis
SOPHIE PETKUS

Detroit, Mich.

Knyga yra žmogaus draugas ir mokytojas 
Linkiu A.L.D.L.D. gyvuoti ilgus metus 
 ir sėkmingai leisti naudingas knygas

D. BOGUS

Detroit, Mich.

Linkiu A.L.D.L.D. gyvuoti ir 
išleisti dar daug knygų
MARCELLA ARANUK
MIKAS DETROITIETIS

SCRANTON, PA.
Yra labai džiugu, kad mūsų apšvietos draugija — 

ALDLD — šiemet švenčia 50-ties metų sukaktį savo 
gyvavimo. Ypač mums, kurie esame jos nariais nuo 
pat užgimimo. Tad tenka palinkėti, kad mūsų šioji 
apšvietos draugija dar ilgai ilgai gyvuotų ir šviestų ke
lią darbo žmogui į skaistesnį rytojų.

— I. Klevinskas

PITTSBURGH, PA.
LDS 160 kuopos valdyba ir nariai širdingai svei

kina LLD su 50 metų jubiliejumi! Giliai įvertinam 
LLD atliktus apšvietos darbus per 50 metų. Linki
me, kad ši Draugija dar per daug metų neštų ap
švietos knygą!

LDS 160 kp. valdyba:
E. Norkus, pirm.
J. Šimkus, vice-pirm.
S. Karsokienė, prot. rašt.
W. Alinskas, fin. sekr.

• J. K. Mažukna, ižd.

Direktoriai:
S. Česna
C. Lucas,
P. Karsokas
A. Dovidas, maršalka

Ksavera

‘Amerikos duona man karti,’ 
sake rašytoja Žemaite

Žemaitė atvyko į Jungti-1 nuo pirmeivių, kurie jų šu- 
nes Amerikos Valstijas ko- : 
vo 7 d., 1916 metais. Ji at
vyko tik pora savaičių vė
liau, kaip buvo lemta man 
nuvykti į Filadelfiją dirbti 
Lietuvių Socialistų Sąjun
gos leidžiamo laikraščio 
“Kova” raštinėje.

Mane Filadelfijoj sutiko 
Lietuvos Šelpimo 
pirmininko Hermano pra
nešimas, kad Amerikon at
vyko A. Bulota, A. Bulotie
nė ir Žemaitė rinkti aukas 
nukentėjusiems nuo karo. 
A. Bulotienė atvyko rinkti 
aukas “Žiburėlio” draugijai, 
tai yra moksleivių šelpimui.

Man dar nepilnametei 
mergaitei jie visi buvo be
veik negirdėti. Žemaitės ra
štų nebuvau skaičiusi ir a- 
pie ją nieko nežinojau. Bet 
kadangi pasklido toks sąjū
dis apie tuos svečius, tai la
bai parūpo su jais susipa- liaudies rašytoją. Jis man 
žinti, ypatingai sužinojus, 
kad jie yra žymūs visuome
nės veikėjai, kurie savo var
do nesuteršė nešvariais po- 
litikieriavimais laike karo, 
kaip darė kiti. Jie nesulau
žė savo garbės žodžio, duo
to visuomenei, kuomet ėmė
si šelpimo darbuotės.

Tuo metu JAV veikė trys 
tokie fondai — Lietuvos Šel
pimo Fondas, kuris skaitėsi 
visuomeniškų ir iš kurio tau
tininkai ir klerikalai pabė
go, Lietuvos Gelbėjimo Fon
das, kuris buvo tautininkų, 
ir Tautos Fondas, kuris bu
vo klerikalų.

Rodos, už poros savaičių 
po jų atvykimo, įvyko pir
mos prakalbos Brooklyne. 
Mane pakvietė “Kovos” ad
ministratorius Kurkulis vy
kti su kitais į tas prakalbas. 
Ten pamačiau Žemaitę, se
nyvą, 70 metų amžiaus mo
terį, kuri užžavėjo klausy
tojus, kuomet ji vaizdžiai 
nupiešė, kaip karui užėjus, | 
bėgo žmonės, kaip vyko vi
sa mobilizacija, kaip daug 
sužeistų buvo gabenama, ir 
kaip degė kaimai ir įvairūs 
pastatai laukuose. Ji prisi
minė, kaip jai pačiai, bend
rai su kitais seneliais, mote
rim ir vaikais, teko bėgti iš 
sodžiaus į Vilnių. Tai buvo 
šiurpi, jaudinanti prakalba, 
kuri niekuomet neišdils iš 
atminties.

Bevažinėjant po kolonijas 
Žemaitei buvo lemta įsivelti 
į amerikonišką politiką su 
tėvynainiais, nes klerikalai, 
norėdami, kad daugiau au
kų tektų Gabriui, Yčui, kun. 
Olšauskui ir panašiem, ap
šaukė ją melage užjos laiš
kus apie klerikalų šelpimo 
komitetą, veikiantį Lietu
voje, ir tarp pabėgėlių. Ji 
rašė atsakymą per “Ateitį”, 
kurią tuomet redagavo tū
las Rimka. Negavus ten 
vietos, paskelbė LSS orga
ne “Kovoje”.

Tarp kitko, ji rašė: “No
riu paaiškinti apie kunigė
lius, kurie visas savo spė
kas yra įtempę slėgti ir pri
spausti jaunuosius, mažo
sios jaunuomenės liuosesnę 
dvasią. Kuniginis komite
tas pasivadinęs “Centriniu”, 
o paprastai vadinamas ty
činiu”, renka tam tikrus 
žmones, sugebančius gar
siai prieš visą svietą šaukti 
ir girtis nępildomais dar
bais”.

Ji toliau iškėlė daug fak
tų, įrodančių jų suktybes. 
Jinai pasmerkė, kad prie 
šio visuomeniško darbo jie 
suardė vienybę, “apsivalė”

LMPS 3-čio rajono konfe
rencijoje ją išrenka į agita
cijos komisiją, kuri rašė at
sišaukimus reikale lygių 
teisių ir lygaus mokesčio 
moterims. Rezoliucijos buvo 
siunčiamos šalies valdinin
kams. Rajonas ją tuomet 
taipgi išrinko į valdybą.

1918 m. buvo nepaprasto 
'sąjūdžio metai, kuomet Ru
sijos revoliucijos pasekmėj A- 
merikos darbininkų judėjimas

PITTSBURGH, PA.

Fondo

nybes kėlė, buvo priversti 
kurti visuomeninį Lietuvos 
Šelpimo Fondą.

Lankant Mass, valstiją, 
“Worcester Daily Tele-1 
gram” išspausdino ilgoką' 
straipsnį žemaitės pasakoji-| Tas '
mų apm varymą lietuvių is, zavimasis neaplenkė ir lie- 
Lietuvos. Tuomi supazindi- h,vin ia„ RP.
no ir amerikiečius su karo 
padėtim okupuotoje Lietu
voje.

Tą patį birželio menesį į 
JAV atvyko Vincas Kapsu
kas ir stojo redaguoti LSS 
organą “Kovą” ir “Naująją 
Gadynę”. Nors jis tuomet 
vedė polemiką tūlais šelpi
mo ir moksleivių klausimais J 
su tuometiniais socialistais, . , , , .Hindvdnmac ir d.,! C1J0S metU k°Va bUV0 SUnkb

LSS organas “Kova” ir 
■žurnalas “Naujoji Gadynė”

LLD 87 kuopos valdyba ir nariai džiaugiamės, kad 
galime širdingiausiai pasveikinti LLD su 50 m. sukak
tim. Sveikiname LLD tvėrėjus, visą Centro valdybą, 
“Šviesos” redaktorių Ą. Bimbą ir visus, kurie dirba 
LLD darbą nuo pradžios iki dabar. Linkime, kad visi 
dirbdami tą prakilnų darbą, galėtumėt palaikyti dar 
daug, daug metų! Lai gyvuoja LLD!

su tuometiniais socialistais 
kliudydamas ir šelpimo dar
buotoją^ Žemaitę, kuriai bu-

tuvių. “Naujienos” jau se
niai vedė politiką prieš Ru
sijos didžiumiečius (bolše
vikus) ir smerkė tuos, ku
rie su jais stovėjo. LSS per
gyveno sunkų laiką. Iš vie
nos pusės ją draskė valdan
čioji klasė; iš kitos pusės— 
LSS socialpatriotai su 
“Naujienomis” ir “Kelei
viu” priešakyje. Tos reak-

LLD 87 kp. valdyba:
G. Lekavičius, pirm.
J. Mauragienė, vice-pirm.
U. Paich, prot. sekr.
J. K. Mažukna, fin. sekr.

J. Kodis, ižd.

Direktoriai:
J. Miliauskas
J. Purtikas
O. Miliauskienė

Nariai:
A. Dovidas, S. Mockienė, F. Mekintas, J. Mažeika

K. Matakas, M. Matakienė, E. Galore, J. Briedis

vo sunku permatyti JAV^ HI buvo valdžios uždaryti. Rei-lietuvių tuometinę politiką, 
vienok jis ją gerbė kaipo Į kėjo pasitenkinti tiktai lei

džiamu buletiniu ir vėliau 
leidžiama pogrindine litera
tūra.

LMPS tuo metu tapo pil
nai politine organizacija, 
kuri ėjo revoliucinio prole- 

[tariato pramintu kovos ke- 
I liu ir aštriai kovojo su so-

sakė: ‘Esi jauna, skaityk 
jos raštus, kuriuose ji vaiz
džiai aprašo apie skriau
džiamus žmones, apie buvu
sią baudžiavą Lietuvoje, ir 
kumečių vargus ir jų ko-| 
vas, jų stiprią dvasią ir pa-| 
giežą prieš carizmą ir buo-j A iwcub. 
žiu valdžią. Tuomet supra
si, kokia buvo Lietuva pra
eityje ir kokia yra Šiandien , 
carizmo laikais.”

Nuo to laiko tėmijau jos 
kelionės eigą ir skaičiau vi
sas apysakaites, kurios tilpo 
“Naujojoj Gadynėje” ir ne
užilgo pasirodžiusiam “Mo
terų Balse”. Apysakos, kaip 
“Prasikaltėlis”, “Baudžia
vos Naktis”, “Savytarpyje”, 
“Klampynė”, “Amerika”, 
“Jonienė”, “Magdelė”, “Pra
kilni Meilė” ir t. p. paliko gi- i 
lų įspūdį mano jaunoje sie
loje.

Tų metų spalio menesyje, 
I išėjus pirmam “Moterų Bal- 
.so” numeriui, Žemaitė siun- 
čia sveikinimą: “Siunčiu sa
vo širdingą pasveikinimą 
Jums, moterims darbinin
kėms, išėjusioms ant pla
taus kelio kovos su amži
nais prietarais ir vergija. 
Eikite į draugišką talką vi
siems kovotojams dėl lais
vės ir žmonių gerovės! Neš
kite į tą kovą savo sveiką 
protą, savo karštą sielą, sa
vo mylinčią širdį! Daugel 
bėdų mes matėme, daug ir 
naudos jūs galite atnešti. 
Ženkite drąsiai prie švie
sos!”

Jinai ruošė paskaitą apie 
Povilą Višinskį — jo 10-tom 
mirties metinėm paminėti. 
Kita paskaita buvo “Moterų 
Padėjimas Lietuvoje”, kuri 
prasidėjo žodžiais: “Man 
sulaukus senatvės ir visą 
amžių gyvenus po priespau
da nagaikos ir kumščios iš 
valdžios pusės....”

Gruodžio mėnesį 1917 me
tais Bulotai apleido JAV ir 
grįžo į Lietuvą. Žemaitė ap
sigyveno pastoviai prie sa
vo sūnaus A. Žymonto Chi- 
cagoj.

Ten gyvendama arti trijų 
metų, dažnai išstodavo su 
prakalbomis dėlei Lietuvių 
Moterų Progresyvio Susi
vienijimo, nes ji ten nuvy
kus tuojau įsirašė į tos or
ganizacijos 9 kuopą ir vė
liau į Lietuvių Socialistų 
kuopą.

Jos materialinė padėtis, 
matomai, buvo bloga, nes 
tuojau Chicagoje LMPS 9 
kuopa rengė koncertą “Mū
sų gerbiamos rašytojos se
nutės Žemaitės naudai”.

Išsyk Žemaitė linko prie 
grigaitinių socialpatriotų. 
Jai buvo sunku suprasti 
tuolaikinę politiką, nors ji 
priklausė prie LSS. Gilaus 
klasinio supratimo dar jai 
trūko. Tik vėliau jinai įėjo 
į LMPS rajono komisiją, ku
rioje buvo rašoma rezoliuci
ja taktikos klausime ir už
ginanti LMPS organizaci
jos politinę poziciją.

Spalio mėn. 1918 m. buvo 
sušauktas antras LMPS su
važiavimas Filadelfijoje. 9-a 
kuopa išrenka Žemaitę vie
na delegačių. Jinai prašo: 
“Dabar, draugės, turėsite 
man duoti informacijų, kad 
aš nuvažiavus turėčiau ką 
pasakyti, kokiu tikslu aš 
atvažiavau į tą suvažiavi
mą.” Suvažiavime ji buvo 
paskirta įnešimų ir rezoliu
cijų komisijon, kur ji suti
ko su LMPS politine pa
kraipa, padėdama po rezo
liucijomis savo parašą.

Dar sykį pasikalbėjau su 
Žemaite Chicago j rudenyje 
1919 m. Ji atėjo su nepil
namete mergaite į svetainę 
ant Blue Island gatvės, kur 
vyko Amerikos Komunistų 
Partijos Steigiamasis Suva
žiavimas. Vakare ten pat 
buvo viešos prakalbos.

Patyriau, kad toji mer- I 
gaitė jai buvo už perkalbę-Į 
toją, nes ji norėjo sužinoti, 
kas veikiama, ir suprasti 
Amerikos Socialistų kryptį, 
ir kodėl persiorganizuoja į 
Komunistų Partiją. Po pra
kalbų jinai prašė, kad jai 
daugiau papasakočiau apie 
tuos įvykius. Jinai labai do
mėjosi, ir kas jai buvo svar
biau, jinai į mažą knygelę 
užsirašinėjo.

“Kadangi aš esu giliai su
sirišus su LMPS ir kitomis 
veiklomis Amerikoje, noriu 
suprasti tas kovas, kurios 
dabar čionai pasireiškia, nes 
greitu laiku rengiuosi vykti 
atgal į Lietuvą, ir tenai ra-, 
šysiu apie Ameriką. Grįžtu 
į namus, nes negaliu pri
prasti prie šios šalies. Man 
Amerikos duona karti!”

Taip užsibaigė mūsų po- 
kalbiš. Daugiau neteko jos 
matyt. Žemaitė už metų ir 
pusės po to išvyko į Lietu
vą.

LAWRENCE, MASS.
Sveikiname mūsų brangią Am. Liet. Darb. Literatū

ros Draugiją, apšvietos motiną, kuri mokino mus per 
50 metų, nurodinėjo darbininkų skriaudas. Gyvuok 
dar 50 metų!

A. ir M. Kazlauskai

Hartford, Conn.

Sveikiname A.L.D.L.D. 50 metų jubilieju. 
Labai įvertiname jos išleistas knygas ir 

linkime jai gyvuoti ilgus metus.
M. IR J. BARNETT

'Hartford, Conn.

Knyga yra žmogaus draugas ir mokytojas 
Linkiu A.L.D.L.D. gyvuoti ilgus metus 
ir sėkmingai leisti naudingas knygas

P. SLUCKIS

'Hartford, Conn.

Apšvieta yra brangus dalykas
A.L.D.L.D, išleisdama knygas

Atlieka tą brangų darbą
J. IR O. ŠILKAI

Lawrence, Mass.

Malonu pasveikinti A.L.D.L.D. auksinio 
jubiliejaus proga ir palinkėti jai 
sėkmės jos puikiuose darbuose.

J. M. MILVIDAI

Montreal, Canada
Branginu A.L.D.L.D. pastangas 

leidimui naudingų knygų.
Sveikinu auksinio jubiliejaus 

proga ir linkiu gyvuoti.
CHARLES

Montreal, Canada
Apšvieta yra brangus dalykas
A.L.D.L.D. išleisdama knygas

Atlieka tą brangų darbą
J. LESEVIČIUS

Montreal, Canada
Auksinio jubiliejaus proga linkiu 
Lietuvių Literatūros Draugijai 

gyvuoti ir leisti knygas
L. KISIELIUS

Montreal, Canada

Sveikinu A.L.D.L.D. 50 metų sukaktim 
linkiu jai gyvuoti ir leisti 

naudingas knygas
M. A. .

Montreal, Canada
Sveikinu A.L.D.L.D. auksinio jubiliejaus 

proga, labai įvertinu jos išleistas 
knygas ir žurnalą “Šviesą”

NARĖ
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Sveikinu A.L.D.L.D. 50 metų sukaktim 
linkiu jai gyvuoti ir leisti 

naudingas knygas

F. J. MILVID, Bayonne, N. J.
, I t V w w 4 » 4 1 C •

i ' <

Elizabeth, N. J.
STEFANIJA IR K. PACIŪNAI

Sveikina ALDLD auksinio jubiliejaus proga visas 
savo gimines Tarybų Lietuvoje.

Elizabeth, N. J.
ALDLD 2 kuopa sveikina ALDL Draugiją jos 50 
Liet. Literatūros Draugiją jos auksinio jubilie

jaus proga ir linki, kad šviestų žmoniją per 
daugelį, daugelį metų.

V. Simonai P. Poškus
A. Skairus Ig. Šalkauskas

W. Paulauskas

SO. BOSTON, MASS.
ALDLD 2 kuopa sveikina ALDL Draugiją jos 50 
metų gyvavimo proga. Pert tą laiką išleido daug 
knygų ir skleidė apšvietą tarp lietuvių. Linkime 
ant toliau tęsti tą garbingą apšvietos darbą.

ALDLD 2-ros kuopos komitetas: 
K. KAZLAUSKIENĖ, pirm. 
J. RAINARD, Kasininkė 
S. RAINARD, Prot. Ršt. 
M. KVETKAS, Turtų Rast.

ir

L.D.S. 65 Kuopa, Kenosha, Wis.

Sveikina A.L.D.L.D. auksinio jubiliejaus proga!
Labai įvertiname jos išleistas knygas ir linkime 

jai gyvuoti dar ilgus metus.

Sveikiname ALDLD Draugiją jos 50 metų 
gyvavimo proga. Linkime daug sėkmės 

išleidime naujų knygų.

J. ir A. Strich, Kenosha, Wis.

FRACKVILLE, PA

Sveikinu A.L.D.L.D. 50 metų sukaktim 
linkiu jai gyvuoti ir leisti 

naudingas knygas
Suzanna Kazokytė

Stamford, Conn.
Auksinio jubiliejaus proga linkime

Lietuvių Literatūros Draugijai 
gyvuoti ir leisti knygas 

AMILIJA IR VLADAS JUŠKEVIČIAI

Linkiu A.L.D.L.D. gyvuoti ir 
išleisti dar daug knygų 

ANNA PHILLIPSE, Stamford, Conn.

L.D.S. 112 Kuopa, Chicago, Ill.
Sveikina A.L.D.L.D. 50 metų sukaktim 

auksinio jubiliejaus proga
Linkime jai gyvuoti ir darbuotis.

Sveikinu A.L.D.L.D. auksinio jubiliej 
proga, labai įvertinu jos išleistas 

knygas ir žurnalą “Šviesą”

A. LUKAITIS, Bayonne, N. J.

aus

Knyga yra žmogaus draugas ir mokytojas 
linkiu jai gyvuoti ir leisti 

naudingas knygas

J. KIRMELA, Bayonne, N. J.

fe

ti dėl spaudos parodos, kur 
vėliau pereis į muziejų.

Visas spaudos turtas už- 
j “Aušros” 

muziejui, o dubletus gauna 
kiti muziejai ir bibliotekos. 
Šiaulių “Aušros” muziejus 
kada nori naudojasi iš ma
nęs paimta spauda, kadangi 
aš visą spaudą renku. Šiau
lių biblioteka neseniai gavo 
iš manęs 175 knygas. Aš ką 
superku, surenku, viską 
atiduodu veltui, nepaimda- 
mas nei kapeikos.

Jums linkiu sėkmės ir to
liau vieningame kultūros 
darbe.

Povilas Gasiūnas
Kraštotyros Respublikinis garbės 
narys, Knygų Rūmų įgaliotinis, 

Šiaulių ir Rokiškio muziejų 
visuomeninis bendradarbis 

Šiauliai 
Ginkūnų g-vė 17 
Lithuania, USSR

Prisiminus praeitį
stangomis tapo išleista dau- rašytas ŠiauliųTai buvo pradžioje 1916 

metais, kada pas 
Skrantone, kalbėjo visų 

I gerbiamas velionis L. Prū- 
seika. Jo kalba buvo dau
giausia apie apšvietą ir tik 
ką gimusią ALDLD, tada 
LDLD. Klausovų svetainėje 
buvo vidutiniškai, bet kada 
drg. Prūseika paragino sto
ti į apšvietos draugiją, tai 
įsirašė tik 11-ka narių. Aš į ALDLD!. 
buvau vienas iš jų, nes pa- j 
čioje jaunystėje buvau pa- j kad ji dar ilgai, ilgai gy- 
linkęs prie apšvietos. Šian- i vuotų ir skleistų apšvietą, 
dien iš tų 11-kos pirmūnų kaip ir skleidė per praėju- 
dar trys esame gyvi.

Tačiau susirinkimą nau
jos draugijos valdyba nesi
skubino šaukti. Prabėgo 
daugiau pusmetis, o susi
rinkimo kaip nėra, taip nė
ra. Mat, valdyba susidėjo iš 
LSS 2-ros kuopos narių, 
kurie iš karto abejojo šios 
draugijos ateitimi. Aš gi, 

r nesulaukdamas sušaukiant 
] susirinkimą, išdrįsau para- 
i šyti paieškojimą draugijos 
! į “Laisvę”. Tai buvo mano 
pirmas įsidrąsinimas rašyti 
tokį dalyką į laikraštį. O. 
kada pamačiau “Laisvėje” 
minėtą paieškojimą, tai ne 

! tik mane nudžiugino, bet ir 
j padrąsino pradėti rašinėti 
i laikraščiui žinutes. Man tai 
į buvo didelis žingsnis pir
myn!

Vienok mūsų ALDLD 39 
1 kp. veikime pakilo tik po 
pirmojo pasaulinio karo, po 
Palmerio reakcinio siautė
jimo. Tik tada ji pakilo 
veikloje apšvietos ir kultū
ros bare.

Po Palmerio reakcijos at
slūgimo, šioje apylinkėje, 
kur tik kiek radosi pažan
gesnių mūsų brolių lietu
vių, kūrėsi ALDLD kuo
pos, taip, kad net ir 12-ji 
apskritis tapo suorganizuo
ta.

' Wilkes-Barre miestas šio
je apylinkėje buvo centras 

į mūsų veikimo. Gi mūsų 
; 39-ji kuopa gana daug dar
bavosi visais atvejais. Na
rių ji turėjo virš 70, ir 
darbščių narių. Ypatingai 
mūsų moterys, kaip tos bi
telės, visados dirbo, kiek iš-

mus,

ti jau kada iškilo Antra- 
. sis pasaulinis karas, vėl at
sirado daugiau gyvumo ir 
energijos dirbti ir gelbėti 
mūsų brolius, patekusius į 
baisią nelaimę, hitlerinėms 
govėdoms nusiaubus mūsų 
gimtąją šalį.

Beje, mūsų -veikimui žy
miai pakilus po palmeristi- 
nio siautėjimo, atsir ado 
niekšų, kurie bėgo skusti 
policijai ir miesto viršinin
kams, kad net prisiėjo eiti 
ir į teismą ieškoti teisybės. 
Žinoma, miesto ponai, pasi
klausę skundikų ir neturė
dami jokių įrodymų, pasi
traukė ir daugiau mums 
nekliudė.

Ir taip mes džiaugėmės 
mūsų kultūriniu veikimu 
apšvietos bare. Bet yra ži
nomas posakis, kad “nieko 
nėra amžino”. Taip lyginai 
ir su mumis. Senatvė atei
na neprašyta ir neturi pasi
gailėjimo. Kad ir lėtai, bet 
pradėjo mūsų eiles 
taip, kad šiandien 
dvidešimties narių 
mūsų kuopoj. Taip 
visoje apylinkėje 
niuose miesteliuose
jau išnykusios. Tik Ply
mouth, Pa., dar pasilaiko 
mūšų draugijos kuopelė ir 
mūsų kuopa Skrantone.

Tai tokie mano prisimini
mai iš penkiasdešimties me
tų gyvavimo mūsų garbin-

retinti, 
jau nė 

neliko 
jau ir 
mažes- 
kuopos

gos draugijos. kurios pa-

giau 70 įvairaus turinio 
knygų, iš kurių daug mūsų 
brolių pasiėmė apšvietos ir 
klasinio susipratimo. T a i 
tikras apšvietos gyvybės 
šaltinis! Nė viena kita tau
tinė grupė šioje šaly neturi 
tokios apšvietą nešančios 
į darbo žmonių namelius 
organizacijos, kaip mūsų

Sveikinimai
Sveikinu mūsų brangiąją apšvietos ir kultūros 

organizaciją, išgyvenusią jau 50 metų — Lietu
vių Literatūros Draugiją!

Aš esu jos narys nuo pat mūs šios brangios 
organizacijos įsikūrimo.

Iš visos širdies linkiu,

sius 50 metų!
I. Klevinskas

“Vilnis”, 
“Šviesa” 
po visą 
Tarybų

Sveikinimas su LLD 
50 metų sukaktimi

ALDLD organizacija — 
kultūros kėlimo ir už visų 
žmonių laisvę kovotoja.

Ši kilniausia organizaci
ja, įsikūrisi Amer i k o j e 
prieš 50 metų socialiniais 
pagrindais, dirba didelį 
naudingą darbą visoje 
Amerikoje, pasižymėjo kul
tūros srityje. Visus pikta
darius, žmonių skriaudėjus, 
karo kūrėjus, kraujo treš
kėjus smerkiate savo spau
doje. Pažangioji periodinė 
spauda su daug tūkstan- 

Ičių tiražų periodinių leidi
nių — “Laisvė”, 
“Tiesa”, žurnalas 
—ne vien išsiplėtė 
Ameriką, bet ir
Lietuvą jūsų spauda aplan
ko. Ši spauda veda liaudį į 
supratimą kovai prieš kapi
talistus, darbininkų engė
jus. Jei nebūtų šios organi
zacijos ir jos veiklos, liaudis 
būtų suspausta, atsidurtų 
tokioje padėtyje, kaip Ame
rikos kolonijose, kur darbi
ninkas neužsidirba nei so
čiai pavalgyti. Ši spauda 
plečiama visu tempu dar ^pe
rėtai ir anglų kalba veda 
liaudį prie kultūros ir su
pratimo. O be to jūsų orga- 
nizac i j o s išleista daug 
marksistinių knygų, išplės
ta po visą Ameriką, kurios 
aplanko ir Tarybų Lietuvą. 
Sveikinu visus pažangius 
rašytojus.

Ši organizacija suteikia 
Tarybų Lietuvai jų brangi
namą spaudą, kurios Tary
bų Lietuvoje visos organi
zacijos varžosi ir. nori kiek
viena įsigyti Lietuvių Dar
bininkų Literatūros Drau
gijos knygas. Aš, kaip 
spaudos rinkėjas, nuošir
džiai dėkoju už atsiųstas 
per keletą metų knygas. 
Gautą per visą laiką siuntą 
daugiau kaip 350 knygų pa
vadinimų priskaitau ir 100 
pavadinimų knygų gautų 
fašizmo laikais. Ši spauda 
buvo išstatyta parodose, 
kuri anuo laiku visą liaudį 
nustebino, šios knygos pa
teko Šiaulių “Aušros’ mu
ziejui, Rokiškio kraštoty
ros muziejui, knygų rū
mams ir mokslo akademi
jai ir dabar rūšiuoju gau
namą spaudą iš Amerikos į 
muziejus, kuri padeda ma
no kultūriniam darbui.

Tarybų Lietuva Ameri
kos rašytojus karštai myli 
ir sveikina, linki ir toliau 
dirbti nenuilstamai šį didelį 
kultūrinį darbą. Tamstų 
spaudą visos įstaigos verti
na ir kiekviena nori turėti 
iš kultūros skleidėjų kaip 
paminklą jūsų knygas, iš 
kurių, aš manau, nemažai 
ima medžiagos. Aš rūpinuo
si suruošimu parodų ir no
riu visas jūsų knygas paro
dose parodyti liaudžiai. To
dėl po 1 egz. noriu palaiky

Plymouth, Pa.
ALDLD 97 kuopos nariai 

sveikiname mūsų garbingą 
draugiją su 50 metų sukak
timi ir džiaugiamės šios 
draugijos nuveiktais milži
niškais darbais.

Tuos ilgus metus draugi
jos išleistas knygas beskai
tydami daug pasimokėme 
pažinti tikrąjį gyvenimą. 
Kai buvome jauni, pilni 
energijos, daug pasidarba
vome apšvietos naudai. Tu
rėjome kuopas su skaitlin
gais nariais. Rengdavome 
visokius parengimus —pik
nikus, koncertus, prakal
bas, sukėlėme daug para
mos mūsų spaudai ir ki
tiems visuomeniniams rei
kalams.

Laikui bėgant mūsų kuo
pos sumažėjo, kai vieni iš
važinėjo, kiti pasitraukė iš 

i gyvųjų tarpo. ; Dabar lįko 
tik viena mūsų kuopa , viso
je šioje apylinkėje. Ir ši 
kuopa negali daug nuveikti, 
nes jau ne jaunuoliai visi 
esame.

Labai nesmagu, kad šiais 
metais negalėjome sureng
ti nei vieno pikniko, nes ta 
vieta, kur mes rengdavo
me piknikus, jau tam nebe
tinka, o kitos niekur nega
lėjome susirasti. j

Tačiau, nors ir maža gru- < 
pelė esame, nusitarėme se-Į 
natvei nepasiduoti. Visi 
darbuosimės, kiek galėsi-, 
me.

0. K.

DETROIT, MICH.
Smagu visiems Lietuvių 

Literatūros Draugijos na
riams, kai jų organizacija 
sulaukė 50 metų gyvavimo 
jubiliejaus. Tad sveikinu 
LLD, jos valdybą ir narius, 
ir linkiu, kad LLD sulauktų 
dar kitų 50' metų.

LLD paskleidė daug ap
švietus tarp lietuvių. Nors 
nelikau profesorium, bet 
per 48 metus tarnavau šiai 
apšvietos organizacijai. Iš
auginau šeimą iš penketo 
vaikų. Gyvenime teko pa
tirti šalto ir šilto. Bet su 
geromis mintimis viską 
lengviau galima pergyven
ti. Šiandien man niekas nė
ra baisu, žinant kur melas 
ir kur teisybė. Su teisybe 
daug toliau galima nuke
liauti.

Jau turiu 82 metus am
žiaus, bet nuo veikimo ne
atsisakau. Linkiu visiems 
nariams ištvermės ir sėk
mės veikti savoje LLD or
ganizacijoje, kad ji sulauk
tų dar kito 50 metų jubilie
jaus.

J. Liminskas 
Detroit, Mich.

— Pranas Jočionis,
Detroit, Mich.

Sveikiname A.L.D.L.D. auksinio jubiliejaus proga! 
Labai įvertiname jos išleistas knygas ir linkime 

jai gyvuoti dar ilgus metus. jį
J. STRIŽAUSKAS, Bridgeport, Conn.
Dr. JOHN STANESLOW, Waterbury, Conn.

Bridgeport, Conn.

A. Žiuraitiene 
Barkus
V. Krasniskas
J. J. Ynamaitis
A. A.
M. Paugis
J. žiūraitis
J. Kindula
J. Rušinskas
A. Petrauskai 
John Maiga 
Mary Giedraitis
P. Bokas

A. Švėgžda
V. Karalius
V. Daunis
I. Kaslauskas
S. Shukis
A. Visotskis
A. A. Jocis 
Mary Renkus
K. Danisevicius 
A. Zutaut
V. Ruginis 
Antanas Purvinis
M. Strauss

LOWELL, MASS.
Sveikiname A.L.D.L.D. auksinio jubiliejaus 

proga, labai įvertiname jos išleistas 
knygas ir žurnalą “Šviesą”

J. U. Daugirdai J. A. Augliai
J. Blažonis A. Stravinskas

LOWELL, MĄSS.
ALDLD 44 kuopa sveikina jubiliejaus proga 50 m. 

gyvavimą garbingos Literatūros Draugijos! Esame dė
kingi tiems, kurie buvo pirmieji sumanytojai šios Drau
gijos, kaip tai L. Prūseika ir kiti. Lai gyvuoja taika!

— Kuopos valdyba ir nariai

B. Sausis
Anthony
J. Petrauskas
J. Čeponis
J. Braknis

MONTREAL, CANADA 
Sveikiname 50 metų sukaktuvėmis! 

F. Braknis 
E. Braknienė 
Kaziukas 
Valter

OZONE PARK, N. Y.

LDS 13 kuopa sveikina Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Literatūros Draugiją su jos 
50 metų gyvavimo jubiliejine sukaktimi.

L. D. S. 13 kuopos nariai, Ozone Park, N. Y., 
sveikina ALDLD 50 metų 

jubiliejaus proga.
A. Bimba A. Butkauskas

f P. Babarskas F. ir A. Yakštis
> —------------------ *—— -----------------------

SVEIKINIMAS
Sveikinu ALDLD jubiliejaus auksine 

(50 metų) proga!
Daug laimės ir ilgo gyvenimo!

— E. Sungailienė
Brooklyn, N. Y.

SVEIKINIMAS
Yra kilnu būti nariais garbingos apšvietos 

organizacijos, Literatūros Draugijos.
Sveikiname ALDLD su 50 metų jubiliejine 

sukaktimi.
— J. ir K. Rušinskai,

Brooklyn, N. Y.

SVEIKINIMAS
Sveikinu ALDLD su 50 m. jubiliejine sukak

timi. Linkiu gyvuoti daugelį metų!

Minersville, Pa.
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