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“Laisvė” pradėjo spausdinti 
savo skiltyse Dr. St. Matulai
čio stambų raštą “Lietuva prieš 
75 Metus.” Tai labai svarbus 
ir visiems lietuviams įdomus 
istorinis raštas apie baisiosios 
baudžiavos laikus.

Daugelis esame tik nuo savo 
tėvų girdėję pasakojimus apie 
šiurpią mūsų senolių būklę Lie
tuvoje tais laikais, kada vals
tietis buvo laikomas lygia pono 
nuosavybe, kaip arklys bei kar
vė. Esame girdėję, kad ponai 
elgdavosi su baudžiauninkais 
aršiau kaip su šunimis.

Dabar dokumentaliai iš Dr. 
Matulaičio rašto susipažinkime 
su tuo juoduoju ruožu Lietuvos 
praeityje.

Mussolinis giriasi, kad italai 
galėsią prisidirbti “vilnų” iš 
pieno, o gazolinui pavaduoti 
dirbsią iš grūdų alkoholį auto
mobiliams varyti.

Tas bloferis apeina klausimą 
—ką tada valgys Italijos gy
ventojai? Milžiniška jų daugu
ma juk ir dabar gyvena že
miau sveikatai reikalingo mi
tybos laipsnio.

Vieno karo nebaigęs, Italijos 
fašizmas įtempia visas jėgas 
naujam, kur kas didesniam ka
rui, prisiruošti.
produktų gamybos
jam buvo trečiaeiliu

O lauko ūkio 
pakėlimas 

dalyku.

redakcijosVakar “Laisvės 
straipsnyj neginčijamais fak
tais buvo sumuštas piktas, su- 
žinus Tysliavos melas, būk 
bolševikai “suvalgę” virš $3,- 
000, surinktų Lietuvos baduo- 
liams šelpti 1929 m. čia pirš
tu prikišamai parodyta, kaip 
pats Smetona užkirto kelią su
šelpti tais darbininkiškų ame
rikiečiu pinigais alkanuosius 
Lietuvoje^ kaip tada pinigai 
buvo atgal sugrąžinti visiems 
aukojusiems, kurie tik reika
lavo, ir kaip aukotojų dalis 
paliko savo centus priešfašis- 
tiniam darbui.

Patartina mūsų skaitytojam 
pasilaikyti tą straipsnį, idant 
užkimšt burną Sargybos (ar 
žvalgybos) Bokšto agentams, 
kurie iš fašistinės “Vienybės” 
perkelia šmeižtą į žmonių su
eigas, net į barbernes.

New Yorko apskričio fede- 
ralis teisėjas M. W. Byers at
rado, būk nei šalies kongre
sas nei prezidentas, “pagal 
konstituciją,” neturį teisės už
draust ginklų išvežimą į ki
tas šalis. Todėl ir Amerikos 
neutralumo (bešališkumo) ak 
tas esąs “neteisėtas.” Vadi
nasi, turi būt išnaujo plačiai
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Mussolini ir Anglija 
Atsisako Išstot prieš 
Nazių Rhein Smurtą

Darbininkų Protestai 
Palengvino Bausmes 
Austrijos Socialistam

Sovietai Nutraukė De
rybas del Kredito ir 
Prekybos su Vokietija

ITALIJA REIKALAUJA PANAIKINTI BAUSMES 
PRIEŠ JĄ; TIK TADA JI SUTIKTŲ

PARYŽIUS, Kovo 25.—? 
Mussolinio valdžia griežtai 
atsisakė eiti į bet kokią su
tartį su Francija, Anglija ir 
Belgija prieš Vokietiją tol, 
kol nebus atšauktos ekono
minės bausmės prieš Itali
ją.—Tos bausmės, nors kol 
kas švelnios, yra vykdomos 
pagal Tautų Lygos nutari
mą, idant priversti Mussoli- 
nį sustabdyti jo karą Ethio- 
Pijoj-

Anglijos užsienių reikalų 
ministeris A. Eden, iš savo 
pusės, davė suprasti, kad 
jeigu Italija atsisako nuo 
bendro veikimo prieš Vo
kietiją, tai ir Anglija neda
rys sutarties su Francija ir 
Belgija prieš Hitlerį.

Kaip jau buvo pirmiau 
pranešta, Francija, Anglija, 
Belgija ir (iš pradžios) 
Italija pastatė Vokietijai 
tokius reikalavimus: Turi 
būt nesiunčiama daugiau 
nazių kariuomenės į Rhein 
upės sritį, kol bus vedamos 
derybos su Vokietija del 
naujų sutarčių vietoj Lo
carno sutarties, kurią Hit
leris sulaužė; Vokietija turi 
tuo tarpu prisiimt karišką 
tarptautinę policiją Rhein 
krašto prižiūrėjimui, ir Hit
leris turi pavest Pasauli
niam Teismui Hagoje išrišt 
klausimą, ar Francija ištik- 
rųjų sulaužė pirmesniąją 
Locarno sutartį tuomi, kad 
jinai padarė tarpsavinės 
pagelbos sutartį su Sovie
tais.

Francija, Anglija, Belgi
ja ir (iš sykio) Italija pa
grūmojo padaryti tarpsavi- 
nę sutartį prieš Vokietiją, 
jeigu Hitleris atmes tuos 
reikalavimus.

Hitleris juos jau atmetė. 
Mussolinis jų neberemia

Vokietijos Ex-Ministeris 
Wirth Išvytas iš Austrijos

VIENA, Austrija. —Ta
po iš Austrijos išvytas Dr. 
Wirth, buvęs Vokietijos mi- 
nisteris' pirmininkas, todėl 
kad jis išvien su tūlais žy
miais katalikais darbavosi 
už demokratines tvarkos 
sugrąžinimą.

Neperkelia Policinių 
Žmogžudžių Teismo

TAMPA, Florida, Kovo 
25.—Fašistai iš Ku Klux 
Klano reikalavo ir darė 
spaudimo, kad būtų perkel
tas į kukluksinį apskritį 
teismas prieš tris Klano na
rius policininkus, dalyvavu
sius žmogžudiškame s u - 
moksle prieš buvusį socia
listą Shoemaker}, kurį ku
klumai pagrobė ir iki mir
ties užplakė.

Teisėjas atmetė tą kuklu- 
ksų reikalavimą. Į teisėją 
paveikė stiprus darbininkų 
pakilęs judėjimas Tampoje, 
kuris reikalauja tinkamai 
nubaust tuos žmogžudžius.

“Tampa Tribūne,” kapi
talistinis dienraštis su 40,- 
000 skaitytojų, matydamas 
darbininkų ūpą, perspausdi
no ir komunistų išleistą la
pelį delei šios bylos.

BERLYNAS, kovo 25. — 
Bent laikinai nutrūko dery
bos delei Vokietijos kredito 
Sovietams ir delei prekybos 
sutarties tarp tųdviejų ša
lių.

Kada Hitleris kovo 7 d. 
sulaužė Locarno sutartį ir 
savo kalboj sykiu išplūdo 
Sovietus, tai sovietinis pre
kybos komisionierius Vokie
tijai, D. Kandelaki pasakė 
Hitlerio ūki/ ministeriui 
Schachtui, kad po Hitlerio 
naujo išsišokimo prieš So
vietų Sąjungą nėra prasmės 
tęsti derybas su Vokietija. 
Schachtas, tačiau, nori jas 
atnaujinti.

Vokietijos ūkio ministeris 
planavo suteikti Sovietams 
kreditan 500,000,000 markių 
vertes mašinų ir kitų reika
lingų sovietinei pramonei 
dalykų, už ką Sovietai dali
mis atsiteistų Vokietijai 
auksu ir žaliomis medžiago
mis.

VIENA, Austrija, Kovo 
25.—Laike teismo prieš 28 
socialistus ir du komunistus 
atėjo daugybė protestų iš 
užsienių, nuoi komunistų, 
socialistų ir kįitų darbinin
kų. Buvo atsiusta ir stam
bios darbininkų delegacijos 
iš užsienių, kurios reikalavo 
paliuosuot teisiamuosius. 
Teismo rūme, be to, buvo iš 
užsienių nemažai ir šiaip 
žymių žmonių, priešingų 
korimui arba perskaudžiam 
baudimui kaltinamųjų už 
partijinę, unijinę bei prieš- 
fašistinę veiklą.

* Visa tai paveikė klerika- 
liškai-fašistinius teisėjus,1 
kad jie skyrė palyginti ne
dideles bausmes dvylikai, o 
kitus išteisino.

Socialistas Hans Sailer, 
buvęs “Arbeiter Zeitung” 
redaktorius, tapo nuteistas 
dvidešimt, mėn. kalėjimo; 
soc. Marie Emhart, buvusi 
miesto tarybos narė,—18 
mėnesių; kiti gi pasiųsti į 
kriminalį kalėjimą 6 savai
tėms iki 16 mėnesių.

, Po teismo, tačiaus, polici
ja vėl suėmė tuos, kurie 
buvo išteisinti. Yra supran
tama, kad jie bus patalpin
ti koncentracijos stovykloj vadinamų “laukinių” gyven- 
neribotam laikui. tojų.

PAKORĖ 3-j u ŽMOGŽUDĮ, 
AUKSO JIEŠKOTOJĄ
Naujoj Guinejoj, kovo 25 

d., tapo , pagal teismo nuo
sprendį pakartas vokietys 
aukso įieško to j as Ludwig 
Schmidt už nužudymą trijų

SSRS Gelžkeliai Viršija, 
Penkmetės Planą

Nauji Potviniai su 
Tūkstančiais Benamių

Sumanymai Verstinos Auto- 
mobiliy Apdraudos N. Y.

Japonai Vėl Įsiveržė | 
Į Sovietų Sibirą, bet
Pralaimėjo Mūšius

KOVOJ SOVIETŲ SARGAI NUŠOVĖ DU JAPONU 
ANTRU SYKIU ĮSIBRIO VĖ 50-60 JAPONŲ

’a
Apsivertė Lėktuvas, Bet 

Nei Vieno Nesužeidė
NEWARK, N. J.—Nusi

leisdamas užkliuvo^ ir apvir
to didelis Douglas lėktuvas, 
atskridęs iš Chicagos. Ap
laužyta jo propelleriai ir ap
lamdyta lakūnų sėdėjimo 
vieta. Bet abudu lakūnai, 
tarnautoja ir 7 keleiviai iš
liko nesužeisti.

Ispanų Fašistų Majoras 
Nušovė Du Žmones
BARCELONA, Ispanija, 

Kovo 25.—Senosios valdžios 
paskirtas Torre miesto fa
šistas majoras nušovė Liau
dies Fronto išrinktą majorą 
R. Guitartą ir jo sekreto
rių J. Miquel ir sužeidė 
kitus žmones.

du

Kaltina Brazilijos Seimo
5 Narius Kaip “Raudonus”

atidarytos Amerikos durys ga-i tol, kol bus jam paliktos vi- 
benti ginklus ir amuniciją I sai laisvos rankos prieš Et- 
Italijai.

Paskutinėmis dienomis 
deralis apskričio teisėjas 
bany panaikino bedarbių 
draudos įstatymą, 
derails, Hooverio 
teisėjas Chicago j
“priešingu konstitucijai” Dar
bo Santikių Įstatymą, bent ant 
popieros pripažįstantį uniji
niams darbininkams teisę bal
suot už savo atstovus į ben
dras derybas su bosais.

Kiekvienas iš desėtkų federa
lly teisėjų jaučiasi turįs dides
nę galią už piliečių išrinktą 
kongresą su prezidentu, nors 
konstitucija niekur teisėjams 
neduoda tokios galios.

O prezidentas Rooseveltas 
klauso tų surembėjusių atžaga
reivių ir leidžia jiems naikinti 
bent kiek žadančius minioms 
naudos įstatymus.

Ne kitaip elgtųsi ir republi- 
konas prezidentas.

Reikia stiprios masinės Far- 
jnerių-Darbo Partijos, kad pa
naikinti f asistuojantį teisėjų 
carizmą Amerikoje.

fe-
Al-
ap-
fe-Kitas 

paskirtas 
apšaukė

hiopiją; o Anglija dvejoja, 
vis aiškiau palaikydama 
Hitlerio pusę.

Apie pačias Hitlerio ža
damas naujas “amžinas” 
taikos sutartis Franci jos 
politikai išsireiškia, kad 
tuomi' jis tiktai nori suardyt 
Franci jos sutartis su Sovie
tais ir su Mažosios Santar
vės šalimis.

ALBANY, N. Y., Kovo 
25.—Įnešta du sumanymai 
New Yorko valstijos sei
mui, kad kiekvienas auto
mobilio savininkas turi ap
draus! savo mašiną, idant 
būtų užtikrinimas atlygini
mo sužeistiems auto-nelai- 
mėse bei užmuštųjų šeimy
noms.

Automobilių biznieriai ir 
automobilistų kliubai prie
šinasi verstinai apdraudai.

Pernai šioj valstijoj au
tomobiliai užmušė 2,917 
žmonių, o sužeidė desėtkus V 1 

tūkstančių.

MASKVA, Kovo 25.—Pa
daryta 10 dienų veiklos va
jus ant gelžkelių, pagal Sta- 
chanovo sekmingesnio dar
bo sistemą. Per dieną vi
dutiniai buvo prikrauta 
94,000 tavorinių vagonų. O 
pagal Antrosios Penkmetės 
Planą buvo nustatyta pri
kraut po 76,000 vagonų. 
Paskutinę stachano v i š k o 
darbo dieną priliodavo net 
98,300 vagonų.

Darbininkai ir toliau pa
siryžę išlaikyt ir didint šių 
10 dienų pasėkų rekordus.

Sovietai Švies Žmones 
Laike Saulės Užtemimo

CINCINNATI, Ohio, ir 
apielinkėje kovo 25 d. tūks
tančiai žmonių pabėgo iš 
namų nuo potvinio. Ohio 
upė pakilo 60 pėdų augščiau 
savo paprasto lygmens.

Pittsburgh, Pa., kovo 25 
d. Monongahela upės van
duo išnaujo pakilo nuo 25 
iki 30 pėdų ir pusės, del lie
tų priežasties.

Miesto dalys, kur vanduo 
jau nuslūgo po didžiojo po
tvinio, tebėra labai užterš
tos visokiais jo suneštais 
griozdais ir nešvarumais.

Harrisburgh, iPa.—V alsti- 
jos vyriausybė' škaito, kad 
per potvinius Pennsylvani- 
joj žuvę 128 žmonės ir pa
sidarę $281,000,000 medžia
ginių nuostolių.

>1
i MASKVA, Kovo 25.—Ja
ponijos kariai vėl įsibriovė 
į Sovietinį Sibirą ir dviem 
atvejais apšaudė Sovietų 
pasienio sargus, kaip pra
nešama iš Chabarovsko.

Septyni japonai perėjo 
200 mastų per sieną ir ėmė 
šaudyti į penkis Sovietų 
sargus kareivius ties Huri- 
chun, kampe, kur Sovietų 
žemė rubežiuojasi su Man- 
chukuo ir Korėja. Sovieti
niai sargai atsišaudė. Mūšis 
tęsėsi pusę valandos.

Vienas japonų oficierius 
ir vienas kareivis liko nų- 
šauti; o kiti penki pasitrau
kė atgal per sieną. Taip at
sitiko iš ryto.

Po pietų, tačiaus, jau 50 
ar 60 japonų karių įsibrio
vė į Sovietų pusę ir užėmė 
pozicija kalvoj, 200 mastų 
nuo rubežiaus. Jie atėjo ap
siginklavę kulkasvaidžiais 
ir automatiškais šautuvais; 
pasidarė sau apkasus Yr 
ėmė šaudyti į Sovietų sar
gus ir į jų namą.

Kova tęsėsi iki vakaro, 
ir japonai vėl tapo priversti 
pasitraukti atgal j Manchu- 
kuo. Šiame mūšyje buvo 
nuostolių iš abiejų pusiųį 
nors dar nėra paduodama, 
kiek nukentėjo įsiveržėliai 
ir kiek sovietiniai sargai.

Sovietų vyriausybė tuo- 
jaus isakė savo ambasadoj 
riui K. Jurenevui užprotes- 
tuot Japonijos valdžiai 
prieš šį naują provokatoris^ 
ką japonų žygi.

Dabartinis Japonijos mi
nisteris pirmininkas Hirota 
šneka apie taikos pageida

RIO DE JANEIRO, kovo 
24.—Brazilijos f asistuojan
ti valdžia giriasi, būk užti
kus komunistų archyvuose 
dokumentus, neva rodan
čius, būk vienas senatorius 
ir keturi seimo atstovai tu
rėję “sumoksią” su komuni
stais padaryt naują sukili
mą.

Valdžia skelbia, kad po 
pereito lapkričio sukilimo ji 
ištardė 3,250 žmonių, pada
rė kratas 441-me name; i ci
vilius kalėjimus pasodino 
901 asmenį, o į kariškus ka-1 vimą su Sovietais; tačiaus
Įėjimus 2,146—karius, tarp 
iu 66 oficierius ir 196 pao- 
ficierius.

Hirotos valdžia nepasisten
gia suvaldyti savo fašisti
nių karininkų, kurie tokiais 
įsiveržimais

Nutuko del Auto Nelaimės

s
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‘ ‘ stengiasi iš-
dirbt karo priekabę prieš 
Sovietų Sąjungą. ■ /

Po 10 Centy Pašalpos Nu
kentėjusioms nuo Tvanų
WASHINGTON, Kovo 25. 

— Amerikos Raudonasis 
Kryžius iki šiol gavo $2,- 
039,214 aukų šelpimui nu
kentėjusių nuo potvinių. 
Nori surinkti iki $3.000.000. 
Bet ir tada išeitų vidutiniai 
tik po dešimtuką pašalpos 
kiekvienam nukentėjusiam.

Sacramento, Cal., Kovo 
25.—Šalčių banga sunaikino 
apie 75 nuošimčius vaisių 
derliaus šioj apygardoj.

Kovoj prieš Ligą Uždarė Te
atrus, Mokyklas, Bažnyčias

COVINGTON, Ky., Kovo 
25.—Laikinai uždaryta šia
me 60,000 gyventojų mies
te visi teatrai, mokyklos ir 
bažnyčios ir uždrausta susi
rinkimai, idant sulaikyti 
skleidimąsi baisios nugar
kaulio ir galvos smegenų 
įdegimo ligos. Šiemet Ken
tucky valstijoj ta liga apsir
go 182 žmones ir nuo jos 
mirė 50.

MASKVA.—Sovietų Są- 
jungoj bus saulės užtemi
mas birželio 19 d. Sovietų 
vyriausybė ryšyj su tuom 
rengia tūkstančius moksliš
kų paskaitų žmonėms švies
ti, ypač kaimuose senoviš
kiems valstiečiams, kuriuos 
vis dar baugina tokie gam
tos reiškiniai, kaip saulės 
bei mėnulio užtemimai.

Prie paskaitų bus rodo
ma ir moksliški judamieji 
paveikslai, vaizduojant sau
lės, žvaigždžių, planetų ir 
kitų erdvės kūnų judėji
mus, ypač nušviečiant, kaip 
ir kodėl užtemsta saulė.

BARZDASKUTYKLOJE 
. PASIPJOVĖ AKTORIUS

MEDFORD, Mass., Kovo
25.—Barbernėje pasipjovė

CHICAGO, Ill. — Kada 
, 1933 m. Al Johnson auto
mobilis sužeidė 7 metų mer
gaitę Lorraine Coglianese, 
po to pasveikus jinai pradė
jo smarkiai tukti. Dabar ji 

pagal 
sverti

sveria 127 svarus, o 
savo metus turėtų 
tik 65 svarus.

Teismas priteisė, kad
žymus radio, teatrų ir ju- i Johnson užmokėtų $25,000 
džių komedijų aktorius I ne tik už mergaitės šiaip 
Paul McCullough, panaudo
damas barzdaskučio britvą. 
Jam buvo suirę nervai.

sužeidimą, bet ir už nepa
prastą jos tukimą po nelai
mės.

Grandi Keikia Bausmes 
prieš Italiją

LONDON, Kovo 25.—Ita
lijos ambasadorius Grandi 
įnirtusiai smerkė Tautų Ly
gos šalis, kad jos naudoja 
ekonomines drausmes prieš 
fašistus, norėdamos priver
sti juos pasitraukti iš Ethi- 
opijos.

AIRIJOJ NUŠAUTAS AN
GLIJOS ADMIROLAS

DUBLIN, .Kovo 25.—Ne
žinia kas naktį nušovė An
glijos karo laivyno admiro
lą H. B. Somerville, sako
ma, todėl, kad jis traukė 
jaunuolius airius į Anglijos 
laivyną bei armiją.

LIEGE, Belgija, kovo 25. 
—Daugiau kaip pusė Belgi
jos 63,000 armijos sustatyta 
Vokietijos pasienyj. Prjįię- 
ta minų į žemę prie gelžkę- 
lių tiltų, kad jomis galima 
būtų sprogdint nazius, jeigu 
jie įsibriautų.

Kariškai svarbesnėse vie
tose pristatyta apsaugotų 
kulkasvaidžių. Pagreitinta 
darbai naujoms tvirtovėms 
statyti.

London. — Gabriel Wells, 
amerikietis, per varžytines 
nupirko rankraštį velionio 
anglų poeto Kiplingo eilė
raščio 
gas.” 
$2,500.

“Užuomarša Uba- 
už kurį užmokėjo

K
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Klerikalai Jau Prakeikė Amerikos 
Lietuvių Kongresą

Tai ir vėl mūsų katalikų srovės lydė- • 
riai (klerikalai) pasiskubino Smetonos 
diktatūrai talkon. 1926 metais Lietuvos 

• krikščionių demokratų partijos Vadai 
tiesioginiai dalyvavo smetoniniam smur
te prieš Lietuvos liaudį, o Jungtinėse 
Valstijose jų vienminčiai katutes plojo 
iš džiaugsmo. Smetona dabar jiems už 
tai užsimokėjo, Lietuvoje ištaškydamas 
visas jų organizacijas. Bet jie tebeina 
senu keliu, štai šiandien Amerikos lie
tuviuose kilo mintis susirinkti į didelį 
kongresą ir pasmerkti Smetonos dikta
tūrą. Smetonininkai nusigando ir pra-

- dėjo šaukti prieš tokį kongresą. Lau
kėme, ką pasakys katalikų srovė.

Well, sulaukėme. Chicagos “Draugas” 
praneša, kad kovo 22 d. įvyko “vakarinių 
valstybių lietuvių katalikų konferencija, 
sušaukta A.L.R.K. Federacijos Chicagos 
apskrities” ir priėmė rezoliuciją tuo rei
kalu. Rezoliucija skamba sekamai:

Atsižvelgiant j tai, kad šiomis dienomis 
katalikų draugijos yra kviečiamos į komu
nistų organizuojamą “bendrą frontą,” šau
kia “visuotinus” suvažiavimus nevą kov^ii 
prieš fašizmą ir karą. Konferencija perspė
ja draugijas, kad jos nesiduotų suvedžioja
mos—nesidėtų prie to “fronto,” nes tai da
roma tuo tikslu, kad padidinti komunistinį, 
judėjimą. Vietoj komunistų ‘’bendro fron
to,” konferencija energingai ragina stiprinti 
savą, katalikišką frontą—A.L..R-K- Federa- 
ciją, sutraukiant jpn visais,.lietuvių katali
kų organizacijas ir draugijas.’
Aiškus dalykas, kad Smetona paši- 

stengs nuoširdžiai padėkavoti klerika- 
F lams už šitą jam nuoširdų pasitarnavi- 

mą. Jie pasiskubino pagrūmoti katali
kiškoms draugijoms, kad jos nedalyvau
tų proponuojamame Amerikos Lietuvių 
Kongrese.

Ar eiliniai katalikai klausys šito savo 
vadų prisakymo? Mes abejojame, Pa
matysite, desėtkai katalikiškų pažiūrų 
draugijų atsiųs delegatus į Amerikos 

“ Lietuvių Kongresą. Draugijų nariai ne- 
ąpkenčia Smetonos diktatūros Lietuvoje 
ir nori padėti savo broliams ją nusikra
tyti. _________

> “Šviesa”
• . Jąu išėjo iš spaudos ir Literatūros 

Draugijos nariams išsiuntinėta “Šviesa” 
: ųž pirmus tris mėnesius šių metų, Mums 

ątrodo, kad šis “Šviesos” numeris, kaip 
ir buvę kiti, yra gana įvairūs. Skaityto
jai ras gerų straipsnių apie Lietuvą, 

y Ameriką ir Italiją, apie Amerikos prole- 
. tarinę literatūrą, eilių, apysakų, patari- 
\ mų apie sveikatą, knygų peržvalgą.

Būtų gerai, kad “šviesos” skaitytojai 
spaudoje išsireikštų apie žurnalo turinį. 

: Mums ir abelnai reikia daugiau diskusi
jų apie mūsų leidžiamą literatūrą. Pav., 

į- iki šiol dar niekas iš mūsų nėra parašęs 
rimtos peržvalgos Miko Rasodos’ knygos, 
“Povilas Jurka.” Labai daug lietuvių ją 
skaitė. Turėtų kilti diskusijų, konstruk- 

, tyvės kritikos, idant ir autoriui ir skai- 
| tytojui būtų iš ko pasimokinti. Bet mes 

tylime.

<Argentinos Lietuvių Kongresas
(Nesnaudžia mūsų broliai lietuviai ir 

. Argentinoje. Darbininkų žurnalas “Da- 
tbartis” praneša džiugingą naujieną, kad 

kovo 29 d. Buenos Aires mieste yra šau
kdamas visuotinas Argentinos Lietuvių 

Suvažiavimas. Jį šaukia Argentinos Lie- 
į tuvių Pdrbininkų Priešfašistino-Prieš- 

Sąjunga.
A Apie suvažiavimo tikslus patys šaukė

jai sako:
$io suvažiavimo dienotvarkė, apart smul- 

| kesnių punktų, yra sekama:
» . (1) Kova prieš karą ir fašizmą ir už ci-
5 /, Vilės teises Lietuvoj.

I

(2) Argentinos lietuvių organizacijų vie
nybės klausimas.

(3) Lietuvių spauda Argentinoj.
Reiškia, apart smulkesnių mūsų kolonijos 

klausimų daug plačiau turėsime paliesti virš 
minėtus tris punktus, kurie šiandien stovi 
mūsų gyvenimo priešakyj. Mes, lietuviai, 
su visomis organizacijomis turime kreipti 
domę į šiandieninę padėtį, šiandien dau
ginus, negu kitados, turime susirūpinti Ar
gentinoj lietuvių kolonijos klausimu. Pir
moj vietoj mes turime pastatyti vieningą 
veikimą visuomeniniame ir apšvietos darbe. 
Mes turime išanalizuoti ir pastatyti ant tin
kamų vėžių visą lietuvių koloniją ir jos vi
suomeninį darbą. Mes turime visos koloni
jos vąrdu pareikšti proteatą prieš Vokieti
jos ir Lenkijos imperializmą, kuris rengia
si užgrobti Lietuvą ir pavergti jos liaudį. 
Prieš prijungimą Klaipėdos krašto prie Vo
kietijos ir už demokratines laisves Lietuvoj.

_ (

Jeigu Hitleris Pultų Sovietų Są
jungą, kur Dingtų Lietuvai

, ■ ’ • ■ ! I ■ i ,1 . I • ‘ ,

Lietuvos ir Amerikos lietuyiska smeto
ninė spauda anais laikais buvo labai su
sirūpinus smerkimu Hitlerio žygių. Ra
šė daug, grūmojo, smarkiai, kalbėjo gar
siai. Hitleris, mat, tada grūmojo Lietu
vai atėmimu Klaipėdos.

Bet pradėjo pūsti kiti vėjai. Hitleris 
suprato, kad jam reikia laimėti savo pu
sėn Pabaltijos. šalis, idant greičiau prisi
rengus karui prieš Sovietų Sąjungą. Jis 
pradėjo -saldliežuvauti Lietuvai, Latvi
jai ir Estijai. To ir užteko Lietuvos 
smetoniniams patriotams. Jie ne tik už
sidarė burną prieš Vokietiją, bet dar 
pradėjo ją garbinti. Štai Brooklyn© 
“Vienybė” perša Lietuvos sportininkus 
Vokietijos hitlerininkų olympiadai.

Vokietijos fašistai ruošia karą prieš 
Sovietų Sąjungą. Tą viešai skelbia pat
sai Hitleris. Kiekvienoj savo prakalboje 
jis kartoja, kad jo misija nušluoti bol
ševizmą ir sovietizmą nuo žemės kamuo
lio. ■ ' o •

Koks tada likimas laukia Lietuvos? Ar 
Hitleris jos pasigailės? Lietuva vėl virs 
baisaus karo arena ir hitlerininkai ją 
sutruškins po savo kojų. Lai tą supran
ta visi, kurie Šiandien taip išalkusiai kim
ba ant Hitlerio meškerės, i « •'

* * >
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Prie Vienos Revoliucinės Partijos 
Ispanijoje

Ispanijos Komunistų Partija jau pa
siūlė Ispanijos Socialistų Partijai orga
niniai susivienyti į vieną revoliucinę pro
letariato partiją. Ar Ispanijos socialis
tai priims šitą komunistų pasiūlymą?

Nuo atsakymo į šitą klausimą labai 
daug priklausys tolimesnis Ispanijos re
voliucijos vystymasis. Pilnas revoliuci
jos pasisekimas reikalauja vieningos dar
bininkų klasės politinės vadovybės. Ko
munistų ir socialistų bendras frontas su
laikė Ispanijos fašizmo bangas. Komu
nistų ir revoliucinių socialistų vienybė 
vienoj revoliucinėj partijoj visai nušluo
tų kapitalizmą. Sąlygos tokiai vienybei 
labai pribrendę. Kelių paskutinių metų 
bendros kovos suartino vienus su kitais. 
Amerikinių laikraščių korespondentai ra
šo, kad jau labai sunku atskirti Ispanijos 
socialistus nuo komunistų, arba komuni
stus nuo socialistų.

Reakcionieriai kelia galvą ir bando nu
šluoti lygiai socialistus, kaip ir komunis
tus. Atmušimui, reakcionierių ir jų su
naikinimui reikia organinės vienybės vi- 
sų klasiniai sąmoningų, revoliuęinių dąrį 
bininkų, . įj;'

Tą mato Ispanijos komunistai. Ar tą 
pamatys Ispanijos socialistai?

Del Potvinių Nuken
tėjo ir "Laisvė”

Kas tau čia tuomi rūpinsis!
Viena Moteris Dešimčiai 

Vyrų
Dawson, Alaskoje, gyven

tojų skaitlius yra toks, kad

Gyvasties Eleksyras
John L. Kicę, Gydytojas 
N. Y. Miesto Sveikatos 

Komisijonierius

Ir Hitleris Turės “Rinkimus”
Hitleris atmetė Locarno sutarties vals

tybių pasiūlymą delei Rheino krašto. Jis 
pasakė, kad jis palauks, ką Vokietijos 
žmonės pasakys šį sekmadienį laike rin
kimų.

Stebisi žmonės, kad ir Vokietijoj bus 
“reichstago rinkimai.” Netgi prievarta 
bus pavartota, kad priverst Vokietijos 
žmones balsuoti. Bet visi tie rinkimai 
bus viena didelė ir šlykšti apgavystė. 
Žmonės gales balsuoti tiktai už Hitlerį 
ir hitlerininkus. Nėra nei balotų, nei 
vietos ant tų pačių balotų balsavimui 
prieš. Vienatinis būdas balsavimui prieš, 
tai suplėšymas baloto. Na, o kuomet 
hitleriniai šunes apstoję aplinkui, tai kas 
gi drįs balotą draskyti ir save paaukoti 
budeliams? Aiškus dalykas, kad tokių 
drąsuolių negalės daug atsirasti.

Šio pavasario potviniai, 
kiek iki šiol žinoma, prigir
dė 177 žmones. Sunaikino 
turto už 532 milionus dole
rių. Bet ar visus nuosto
lius galima įrokuot, kam ir 
kiek šis gamtos nenormalu
mas padarė. Pavyzdžiui, 
“Laisvė” veik per dvi savai
tes laiko, ląike potvinio, vi
sai mažai tegavo laiškų ir 
labai skrumnai finansinių 
įplaukų. Daugelis “Laisvės” 
skaitytojų, kurie būtų prisi
dėję prie sveikinimo savo 
.laikraščio Sidabriniu Jubi- 
lėjum ir būtų suteikę dova
nų,' dabar, paliesti šio gam
tinio priepuolio, neištesės. 
Daugelis Bendrovės dalinin
kų iš tolimesnių miestų, ku
rie norėjo daly vau t savo 
dienraščio konvencijoj, susi
laikys.

Daugeliui vanduo apsėmė 
namus ir kai kuriems auto
mobilius. Aišku, jog iš nu
kentėjusių draugų retas ku
ris atvažiuos į “Laisvės” 
konvenciją ir banketą. Iš 
to, žinoma, yra nuostoliai ir 
“Laisvei,” o tokių nuostolių 
į aukščiau paduotą skaitli
nę niekas nėra įtraukęs.

Bet nežiūrint visų kliūčių, 
mūsų Jubilejinis suvažiavi
mas turi būt skaitlingiau
sias iš visų buvusiųjų suva
žiavimų. Į “Laisvės” Jubi- 
lėjų žiūrėkime taip, kaip į 
jį žiūri draugai chicagie- 
čiai. Iš Chicagos atvažiuo
ja draugo J.‘ K. Šarkiūno

• šeima, iš “Vilnies” redakci
jos štabo' Vv Andrulis ir

* Jagminas. Taipgi draugai 
Deikiene ir Pulsucskis. Drg. 
Andrulis rašo, kad viso bus 
apie 9 asmenys iš Chicagos. 
O drg, Šarkiųnas rašo, kad 
galimas daikjbąs, jog atvyks 
ir draugas^ Ąr Petronis iš 
Rockford, Ill. Mes mano
me, d. Petronis atsiveš ir 
daugiau draugų. Tos žinios 
turėtų sujudinti Detroitą, 
Clevelandą, Pittsburghą ir 
kitus artimesnius miestus. 
Iš rytų Bostonas, Worceste
r's ir kiti miestai turi būt 
konvencijoje, nepaisant visų 
potvinių. O Conn, valstijos 
kolonijos tai reikia, kad bū
tų visos.

“Laisvės” s k a i t y tojams 
jubilėjįnė dovana Mortos 
Vilkienės Dįvorsas skubiai 
spausdinama. Draugas J. 
Valatka, “Laisvės” spaustu
vės vedėjas, mano, kad su 1 
d. gegužės knyga gali būt 
gatava. Linkėkime jam ge
ro ' pasisekimo. Tačiaus, 
draugai, nepamirškime, kąd 

į 10 d. balandžio turime už- 
mqketi. $900,00 už knygos 
popįerį \\ V- 

į įį ' ' ' - . 'U
Kaip Jau !■esamo minėje, 

kad knygos/išleidimas kai
nuos apie $2,800.00, ir tą su
mą turėsime sukelti įplau
komis už “Laisvės” Jubilėji- 
nius Certifikatus. Kurie 
dar nesate įsigiję ęertifika- 
tų, pasiskubinkite, draugai, 
įsigyti, Tuo1 reikalu pasi- 
skaitykime . gražų laiškelį; 
“Draugai! ‘Ęsu ‘Laisvės’ 
skaitytojas nuo 1911 m., nę 
visai nuo įsisteigimo, įsigL 
jau ‘Laisves’ du serus 1922 
m., o skaitytojurn esu be 
pertraukos nuo pirmo jos 
užsirašymo.

“Sveikinu ‘Laisvę’ su 25 
metų Jubilėjum ir prisiun- 
čitį paramos $10.00 sustipri- 

^fiįniųj ‘Lai§vęs’, užtikrini
mui, kad jį eitų Jr ant to
liau. Pasitikiu, kad sekan

tis ‘Laisvės’ šėrininkų suva
žiavimas taipgi pasistengs 
moraliai ir materialiai su- 
stiprint mūsų dienraštį, pa
statyt jį ant gerų pamatų 
skleidimui d a r b ininkiškos 
apšvietos Amerikos lietu
viuose. Draugiškai, B. Kir
stukas, Cleveland, Ohio.”

Už tą puikią dovaną drau
gui Kirstukui išrašėme 
“Laisvės” Jubilėjaus Certi- 
fikatą. Antrą stambesnę 
auką gavome nuo draugo S. 
S. Polasky, New York City, 
$2.75. Įsigijo “Laisvės” Si
dabrinio Jubilėjaus Certifi
katus, padovanodami po $1 
sekami draugai: J. P. Che- 
pulis, Seymour, Conn., Jack 
Gaidis, Maynard, Mass., M. 
Panelis, Bayonne, N. J.; 
Geo. Kudirka, Hillside, N. 
J.; Ona Petrauskienė, Wa
terbury, Conn.; J. Naujo
kas, So. Boston, Mass.; J. 
Balčiūnas, So. Boston, 
Mass.; ir J. Gustaitis, So. 
Boston, Mass.

Širdingai d ė k a v o jame 
draugams, kurių vardai 
augščiaų suminėti ir laukia
me dovanų iš kitų draugų.

Ąliejuokite mašinas ir 
rengkitės į “Laisvės” dali
ninkų suvažiavimą ir ban
ketą, kuris įvyks 5 d. balan
džio šių metų.

P. Buknys.

kiekvienai moteriai ištenka 
po 10 vyrų. Dedama pastan
gos, kad patraukus į Yukon 
teritoriją daugiau moterų.

Pranašystės
Pranašysčių yra tiek 

daug, kad vargiai beatspė- 
si, kuri iš jų yra bent kiek 
pagrįsta. Sakoma, jei 50 
nuošimčių visų pranašys
čių užarus, ir tai dar jų 
liktų perdaug.

St. Jasilionis.

ĮVAIRUMAI

Besidairant
Kosmetikai Sovietų 

Sąjungoje 
’ • ; j j • •» ’ *

Kapitalistinė spauda pa
stebi, kad Sovietų 1 santvar
ka nepakeitė moters noro 
puoštis, gražintis. Rusijos 
moterys išleidžią milionus 
rublių veido dažams. Jos 
seką kapitalistinių šalių 
santvarkoje gyvena nčias 
moteris..

Ši kapitalistines spaudos 
pastaba uždrožia jai pačiai 
į veidą.- Ta pati spauda at
vejų atvejais kartojo, kad 
Sovietų Sąjungos moterys 
yra suvalstybintos, neturi 
teisių, tai viena, o antra— 
Sovietų gyventojai (sykiu, 
žinoma, ir moterys) kenčia 
visokius nedateklius ir mir
šta badu... Tai beųt nukal
bėta! Tai smūgis sau pačiai 
(tai kapitalistinei spaudai) 
į veidą! Žmonės miršta ba
du, bet už pinigus neperka
si duoną, o kosmetikus! Net 
milionus rublių išmoka už 
tatai. O dabar net Ameri
kon atsiųsta atstovybė pa
tirti šios šalies kosmetikų 
rūšis, jų išdirbystes.

Mums gi aišku, kad žmo
nės labiau puošiasi, kai turi 
ištekliaus. Aišku, kad So
vietų Sąjungos gyventojų 
būklė pastaruoju laiku yra 
žymiai-pagerėjusi, ir jie ne 
tik kad nebadmiriauja, bet 
turi. ištekliaus ir pasipuo
šimui ir išeigoms.

Staigios Mirtys
Pereitų metų statistika 

sako, kad šioje šalyje nelai
mių priežastis atnešė mir
tį 99,000 žmonių. Vyriausia 
to priežastis — neatsargūs 
važinėjimai automobiliais, 
medžioklės ir t. t. Daugelį 
nelaimių priartina girtavi
mas.

Bet ar jieškoma išeities, 
ar stengiamasi sumažinti 
nelaimes, ar stengiamasi 
prablaivinti gyventojus?

Didžiausios šalys
Anglija užima 94,278 ke

turkampes mylias ir turi 
46,189,000 gyventojų. Su pa
vergtais kraštais, tai yra, 
kolonijomis, ji užima 13,- 
290,634 keturkampes my
lias ir turi 486,733,451 gy
ventojų. Tai didžiausia pa
saulyje valstybė. Bet ji nė
ra tvirtai susiklijavus, An
glijos kolonijos gali greitai 
atsimesti, kaip tik kokis 
nors politinis krizis ištiks 
Anglijoje.

Sovietų Sąjunga. Sovietų 
Sąjunga yra didžiausia pa
saulyje vieninga šalis. Ji 
užima 8,144,228 keturkam
pes mylias ir turi virš 170,- 
000,000 gyventojų. Jos visi 
gyventojai laisvi, atskirų 
tautų Sovietinės respubli
kos ir -neprigulmingi kraš
tai susijungę federatyviais, 
draugiškais ryšiais.

Francija pati užima 207,- 
054 keturkampes mylias ir 
turi 41,885,000 ’ gyventojų. 
Bet Francija, kaip Anglija, 
turi visose pasaulio dalyse 
pavergus milžiniškus kraš
tus ir todėl su pavergtomis 
kolonijomis ji užima 4,681,- 
789 keturkampes mylias ir 
turi 102,177,000 gyventojų.

Chiniją. Seniau Chinija 
buvo 4,277,170 keturkampių 
mylių šalis ir turėjo virš 
400,000,000 gyventojų. Bet 
Chinija subyrėjo. Nuo jos 
atsiskyrė, 1921 metais, 
Mongolijos Liaudies Res
publika, kuri užima 1,367,- 
600 keturkampes mylias; 
nuo Chinijos atsimetė Sin- 
kiang kraštas (Čhiniškas 
Turkestanas) 550,340 ke
turkampių mylių plotis; at
simetė Tibetas—463,200 ke
turkampių mylių ir Japoni
jos imperialistai pavergė 
Mandžuriją, kuri turi 363,- 
700 keturkampių mylių. 
Likusioji Chinija yra taip
gi pasidalinus, didelį plotą 
turi Sovietų Chinija, ■ kitą 
dalį užima išdaviko Chiang 
Kaį-sheko valdžia, dar vie
ną dalį valdo Anglijos im
perialistų paklusnūs chinai 
generolai Cantono srityje ir 
Šiaurinę Chiniją vis dau
giau grobia Japonijos im
perialistai.

Braziliją. Braziliją yra 
Pietų Amerikoje ir ji už
ima 3,285,319 keturkampes 
mylias. Ji turi 44,000,000 
gyvęntęijų. Brazilija yra 
didžiausia šalis Amerikos 
sausžemyje.

Jungtinės Valstijos, Jung
tinės Valstijos užima 3,- 
026,701 keturkampes mylias 
ir turį virš 122,000,000 gy
ventojų. Didelė, turtinga, 
industriniai labai išvystyta 
šalis, bet, kapitalizmui vieš
pataujant, yra baisiai pur
toma ekonominių krizių.

š—kas.

Jeigu tik žmonės daugiau 
gertų šviežio pieno, tai tas ne 
tik prisidėtų prie jų geresnės 

; sveikatos, bet pailgintų pa
prastą normališką gyvasties 
laiką. Moksliški išradimai tą 
faktą remia. Bet prie kasdie
ninio valgio ne tik reikia pri
dėti pieno, bęt ir vaisių ir dar- 

j žovių.
Jau daugelį metų, prieš vi

sokiu^ naujus išradimus apie 
maistą, pienas buvo pripažin
tas kaiflo svarbiausias žmo
gaus maistas. Per pereitus 
dvidešimts metų visoki ištyri
nėjimai mums parodė, 'kodėl 
taip yra; įarodė,! kad pienas 
yra “visko • pilnas” maistas.

Anksčiausia istorija mums 
pranešė, kad įvairiausios ra
sės pripažino, kokią įtekmę 
pienas turi ant žmogaus ilgo 
amžiaus. Stiprūs, tvirti žmo*- 
nės, užkariautojai nuolat lai
kė karves ir kitus pieną duo
dančius gyvulius, ir jie visada 
vartojo ne tik pieną, bet iš pie
no visokius produktus ir mėsą ; 
jie nedaug tikėjo į grūdinį ir' 
žolinį maistą.

Šiandien galime sakyti, kad 
vidutinio žmogaus gyvastis su
sideda iš 59 metų, nors ir at
sirandą žmonių, kurie daug il
giau gyvena. Bet pereitame 
šimtmetyje žmogaus amžius 
žymiai pailgintas, gal pasek
mėje visokių sanitariškų pri-. 
pratimų ir įvedimų.

Maitinimo mokslas jau pa
rodė kelią ilgesniam gyveni
mui. Mečnikoff, garsus moks
lininkas, sako, kad daugumas 
šimtmetinių žmonių — tai tie, 
kurie turi virš šimtą metų— 
pilnai vartojo pieno produk
tus. Šitą^ mokslininkas sako, 
kad šitų., žmonių sveikas ir il
gas amžius paeina nuo pieno 
vartojimo. Teisybė, kad pa
prastas žmogus nebūtų paten
kintas vien tik ilgų gyvenimų 
—jis virš vięko nori ir geros 
sveikatos.

Tad pripažinkime svarbą ši
to gyvenimo eleksyro ir dau
giau jo vartokime.

FLIS. . .

Waterbury, Conn.
Mirė Draugė F. Visockienė

16 d. kovo, ryte, mirė drau
gė F. Visockienė, palikdama’ 
dideliame nuliūdime savo vyrą 
T. Visockį ir du sūnų ir dvi 
dukteris. š

Draugė F. Visockienė buvo 
“Laisvės” skaitytoja, LDS 31 
kp. narė ir darbininkišką ju
dėjimą rėmė pagal savo su
pratimą ir išgalę.

Velionė iš Lietuvos' paėjo 
nuo Alvyto. Apie Ž2 mėtai, ‘ 
kaip atvyko į Ameriką; ' Drau
gė mirė dar pačiatnė gyveni
mo gerume—turėjo vos 40 me
tų. Ji'buvo gero būdo, mo
kėjo su visais sugyventi ir bu
vo gera šeimininkė.

Palaidota laisvai 18 d. ko
vo, Lietuvių Laisvose Kapinė
se, šalę savo dviejų brolių—' 
G. Yesinsko (mirusio 1904 m.) 
ir F. Yesinsko (mirusio 194.8 
m.). Broliai taipgi jauni mL 
re. G. buvo pavienis, o F. ve
dęs įr paliko pačią, 2 vaiku 
ir mergaitę.

Draugė F. Visockienė mirė, 
bet jos geri darbąi pasiliko 
ant visados ir jie prisidės prie 
nuvertimo šitos netikusios sis? 
temos ir prie įsteigimo darbi
ninkiškos tvarkos.

Buvęs Draugias.

ALBANY, N. Y.—Potvi
niai New Yorko valstijoj 
padarė $6,000,000 nuostolių, 
daugiausia Binghamtono 
srityje.
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Dr. Jonas Šliupas
Rašo L. Prūseika
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Lietuvybė Nuslopina Bedievybę c
Jonas Šliupas atvyko Amerikon 1884 

it). Tuomet jis dar nebuvo daktaras, nes 
daktaro mokslus pabaigė vėliau, Balti- 
morėje.

1885 metais, gyvendamas New Yor-
* Ke, labai vargingose sąlygose, J. Šliupas 

pradėjo leisti “Lietuvišką Balsą”, kaip 
del tų laikų pusėtinai bedievišką laikraš
tį. Ir čia tuoj metasi į akis dvilypumas 
jjojo charaktery j. šliupas bedievis,, bet 
tuo pačiu sykiu jis padeda steigti lietu
viškas parapijas, nors ir dar taip neap
kęsdamas kunigų.

Į Šliupų stubą (Spring St., No. 43) su
sirinkdavo daug lietuvių. Savo “Atsimi
nimuose” (Rinkinys “Aušrininkas Jonas 
Šliupas’. Išėjo Kaune, 1934 m.) jis pa
žymi:

“Lankytojų netrūkdavo, ypač šventomis
* dienomis... Labiausia visi domėjosi kuni

go ir parapijos reikalais, nors kiti ateidavo 
pasimokinti rašto ir aritmetikos.”

> Šliupas padeda dievočiams susirasti 
kunigą ir įsteigti pirmą parapiją New 
Yorke. Į Šliupo namus atvyksta iš Wis- 
consino kunigas Varnagiris.

Štai kaip tuose pat savo “Atsimini
muose” Šliupas apibūdina kun. Varnagi- 
rį ir pirmuosius jo parapijonus:

“Mano pirmas įspūdis buvo blogas. Vos 
grįčion įėjęs ir pasisveikinęs kun. Varnagi
ris sėdo už stalelio ir tarė:

* ‘Ar daug čion yra lietuvių ir kiek jie turi 
pinigų?

“Aišku buvo, kur kunigo mintys buvo 
linkusios. Biznis pirm visko jam rūpėjo. .. 
o ne mūsų tautiškas darbas. Iš kitos pusės, 

1 kunigas išrodė lyg nenormalus žmogus, kas 
vėliau pasitvirtino jo palinkimu į spiritiz
mą, bijojimu vaidinimosi, tikėjimu dvasių 
pasireiškimais... O žmonės, kunigą pama
tę, stačiai dūkti ėmė! Grįčioje pas mane 
suklupo, skevrnus ir rankas bučiavo ir ne
bežinojo, kaip reikia džiaugties. Aš džiau
giausi, kada jį išgabeno į jam pasamdytą 
butą ant East Broadway...”
Kun. Varnagiris buvo ne tik didelis 

latras ir dar didesnis veidmainis. Pas 
jį atsirado labai didelių ambicijų kontro
liuoti visą viešąjį lietuvių gyvenimą ir 
net spaudą.

j < Vis tik, Šliupas padeda Varnagiriui 
įsikurti parapiją, sykiu su kunigu važiu-

) ja pas arkivyskupą Corrigan, kad Var- 
r^agiris būtų oficialiai priimtas New 
Yorko diocezijon.

Kalbėdamas apie pirmuosius parapi- 
jonų susirinkimus Šliupas reiškia labai 
didelio pasipiktinimo: “Tokio vergišku
mo niekur nebuvau matęs.”

Ir vistik, romansas su Varnagiriu ne
buvo paskutinis romansas. Kiek vėliau, 
Šliupas ilgokai bendradarbiavo su kun. 
Ą. Burba. Ir vienam ir antram atsitiki
me, bendradarbiavimas pasibaigė perkū
niškai.

Varnagiris iškeikė Šliupą ir pranešė 
per “Vienybę Lietuvninkų” (ėjusią Ply
mouth, Pa.), kad “Jono šliupo gazietos, 
pagal mokslą teologų ir katalikiškos baž
nyčios, skaityt nevalia, kaipo rašto prie
šingo geriems zvyčajams.” Pasirašo kun. 
Varnagiris, “lietuviškų raštų cenzorius.”

Dabar, kada minima 75 metų Jono 
Šliupo sukaktuvės, būtinai reikia įsitė- 
myti šis dvilypumas, dualizmas jojo cha
raktery ir jojo viešajam veikime. Šliu
pui tiek rūpėjo lietuvystė, kad jis užsi
miršdavo esąs nepermaldaujamas kleri- 
į^alų priešas. Steigiant lietuviškas pa- | 
rapijas, tuomet bandyta atskirti lietu
viai nuo lenkų.

Beje, Jono Šliupo 75 metų jubilėjus 
labai iškilmingai paminėta Kaune. Ofi
cialiai ir su visokiom ceremonijom šlo
vino ir garbino bedievių vadą kazionoji 
Ir akademiškoji Lietuva. Šliupas bedie
vis, Šliupas radikalas, tarytum išnyko. O 
įsnums turi rūpėti atsteigti Šliupas to- 
kiuo, kokiuo jis buvo, o ne prilaižyta 
fikcija.

šliupas Aušrininkas.
> Pirm atvyksiant Amerikon, Dr-as 
Šliupas apie metus laiko gyveno Prūsuo
se (1883-84 m.), pas M. Jankų, Bitėnuo
se ir redagavo Tilžėj ėjusią “Aušrą”.

Apie žymiausius aušrininkus J. Basa
navičių, J. šliupą, J. Mikšą ir kitus su

tverta daug netikrų legendų ir istorinių 
fikcijų.

V. Kapsukas-Mickevičius, paskelbęs 
“Kibirkštyje” (1924-25 m.) dalį laiškų iš 
“Aušros” archyvo, atliko didelį darbą, 
nušviesdamas “Aušros” laikotarpį ir auš
rininkus.

J. Šliupas, be abejonės, buvo daug ra- 
dikališkesnis už Basanavičių. Nors 
“Aušros” linija nebuvo antiklerikališ- 
ka, bet Šliupas, vis tik, “pakabarkštyda- 
vo” kunigus ir todėl beveik visi kuni- 

I gai “Aušrą” boikotavo. Šliupas, kaip 
kada, paakėdavo caro valdžią, o tas labai 

i nepatikdavo konservatyviškiems “Auš- 
I ros” rėmėjams.

Varde Maskvos lietuvių studentų 
draugijos A. Vilkutaitis rašydavo J. 
Šliupui aštriausius laiškus.

Štai, ištraukos iš laiško, rašyto 18 d. 
kovo, 1884 m.: “Tamsta darai gėdą visai 
lietuviškai inteligentijai ir rašliavai... 
Tamsta ketini padaryti iš ‘Aušros’ len
kų lizdą... Jei Tamsta nepermainysi 
savo elgmės, tai ‘Aušra’ neilgai bepa- 
tvers... Varde visų lietuvių ir visos Lie
tuvos linkiu Tamstai gerai apmislyt savo 
padėjimą ir taip pasielgti, kad paskui 
nereikėtų gaileties...”

Maskviškiams studentams išrodė, kad 
Šliupas negana aštrai atakavo lenkus ir 
negana stropiai rodė pasitikėjimą caro 
valdžia. .Maskviškiai, matyt, palaikė la
bai artimus ryšius su atžagareiviškais 
rusų politikais ir laikraštininkais ir tikė
josi tuoj išprašyti lietuvių spaudą. Jie, 
todėl, baisiai pyko, jeigu “Aušra” pra
sitardavo prastai apie caro vyriausybę.

Į tą laišką Šliupas atsako: “Tai ne 
‘Aušros’ darbas pataikauti prispaudė
jams.” A. Vilkutaitis atsikerta dar aš
triau. Jisai sako, kad Šliupas rašo “ta
rytum, klejodamas,” kad jis gąsdina ca
ro valdžią lietuviai būsią jai neištikimi, 
kada atgaus spaudą.

Vėliau, kada Prūsijos valdžia įsakė 
Šliupui tuoj išsikraustyti iš Prūsijos, 
kaipo “pavojingam gaivalui” ir Šliupui 
teko persiskirti su “Aušra” (kovo mėn. 
1884 m.) maskviškių studentų draugi
ja rašo laišką J. Mikšui ir džiaugiasi, 
kad šliupas jau ne su “Aušra.”

“Dabar vėl galima tikėtis, kad ‘Aušra’ 
grįš ant savo senovinio kelio, ant kurio ji 
buvo pastatyta tamistos ir gerbiamo Basa
navičiaus ...”
Tame laiške apie Šliupą sakoma, kad 

jis “pusgalvis,” kad jis nustojo sarmatos 
jausmų, kad jis, pagaliaus, “šunuode- 
gis.”

Tai taip terliojo “Aušros” redaktorių 
Maskvos studentukai tiktai už tai, kad. 
jo pažiūros buvo kiek kairesnės. V. Kap- 
sukas-Mickevičius išsireiškia, kad tie 
Vilkutaičio laiškai, atkreipti prieš Šliu
pą, buvo ne tik maskviečių nuomonė, 
“bet ir didelės daugumos aušrininkų 
nuomonė.” Didžiuma aušrininkų buvo 
valdžios pataikūnai, o ne kovotojai.

O iš Petrapilio Šliupą atakavo už tai, 
kad jis per “Aušrą” užgavęs kunigus, 
nes parašęs, kad “bažnyčia negalėsianti 
surišti visą žmonystę į krūvą.” “Juk 

Tai kopija įgaliojimo, kuris buvo išduotas Berlyno nazių partijos del Marinus 
van der Lubbe, kaipo savo agentui už vienos dienos prieš padegimą reichstago 1933 
metais. Na, o .Leipcigo teisme hitlerininkai tvirtino, kad Lubbe buvo komunįstas ir 
kartu su Dimitroyu, Popovu, Tanevu ir Torgleriu padegė reichstagą. Kadangi ne
bebuvo galima išsisukti, tai paskui Lubbe paaukojo ir nukirto galvą kaipo 

reichstago padegėjui. s '

žinote, kad pagal.katalikų tikėjimą tokia 
kalba yra didžiausia herezija.” , •

Tūlas J. Spudulis, laiške iš Petrapilio, 
(27 d. geg., 1884 m.) sušunka:

“Ar matote į kokią pelkę-balą ir pragaiš
tį mumis gali nuvesti J. šliupas ir toliau 
taip rašinėdamas! Juk žinote, broliai, kad 
kunigų mes ir norėdami nenuveiksim, o 
gi ir suvisu mums nėra reikalo su jais 
kariauti.”
Su Šliupu, prie “Aušros” buvo ta bė

da, kad jis, tankiai, į panašias atakas 
atsakydavo nusileidimu. Jis, kaip jau 
matėme, net su klerikalais nevengė kom
promisų, o tas jį silpnino, gi anuos stip
rino.

Minint Šliupo 75 m. sukaktuves Lietu
voj, vargiai iškelta aikštėn tikrasis auš
rininkų veidas, vargiai atvaizduota tik
rasis Šliupas ir frakcinės kovos pačio
je “Aušroje”.

Labai įdomūs, labai reikšmingi laiškai, 
kuriuos J. Šliupui rašė Petras Vileišis, 
vėliau tapęs beveik milionierium.

Štai, ištraukos iš laiško, rašyto 28 d. 
sausio, 1884 m.:

“Ką tu parašei “Aušros’ No. 6, ant lakš
to 183. Rašyti taip, kaip tu ten parašei— 
nors tai ir teisybė, tai gali taip rašyt tiktai 
kūdikis, nieko nesuprantantis. Tų kelių ei
lučių gana, idant tave prapuldyti. Tu žmo
nes keli į maištą prieš gudų (rusų) vyriau
sybę. Ak, Dieve mano, kada tu tapsi pro
tingesnis ir mokėsi geriau už dantų patu
rėti savo mintis, kurios gali nepatikti mūsų 
viršininkams.... Taip esu piktas ant tavęs, 
kad jeigu čia būtum, tai ištikrųjų primuš- 
čiau. . . Tavo keliatas žodžių sugadino visus 
iki šioliai numerius... Girk vyriausybę, o 
ne peik ją, nes, teisybę sakant, mes nuo jos 
daugiau gero, nekad blogo turime.”
Tai tokius pamokslus sakė J. Šliupui 

bene patsai dešiniausias iš visų aušri
ninkų—Petras Vileišis.

Kitame laiške P. Vileišis rašo:
“Lenkiame galvą prieš mūsų vyriausybę, 

nes nei jokiu būdu vaido negalime kelti.” 
Šliupas, matomai, klausėsi Vileišio pa

tarimų, nes tolesni Vileišio laiškai jau 
daug draugiškesni.

“Sakai, kad su kunigais jau vaido nekel
si. Labai protingas daiktąs. Bet ir su po
nais taip-pat nękęlk, nes tarp mūsų ponų 
yra ir atsiras daug.,.” ; į / .! >
Gerai išpranašavo: ponų jau yra, o 

bus dar daugiau.; ,/’■ -V
Jeigu Prūsų valdžia nėpųt -išvijus J. 

šliupą iš savo šalies, jei ' šliupas jįūjtų ir 
ant toliaus pasilikęs■ 
tai mes linkę manyti, kad dįsiųilįįjU. tau
tininkų įtaka būtų jį apgalėjusi.
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pas pasakoja apie s avb jhunas dienas 
ir apie mokslo metus. Tėvai tikėjosi iš 
jo būsiant geras kunigėlis; <fie iilei ne
sapnavo, kad jų akyvas šūnū$ Virš be
dievių karalium. Berods,1 ir patsai Šliu
pas, vaikiščių būdamas, svajojo būsiąs 
kunigu.

1873 metais įstojęs Mintaujos gimna- 
zijon, baigė ją 1880 metuose. “Aštuonius,. 
rublius kišeniuje turėdamas, pasiekiau' 
rudeniop Maskvą.” Ten jaunam studen
tui reikėjo uždarbiauti lekcijom, kad pa
čiam pragyvenus ir universitetui už 
mokslą užsimokėjus. Gabumo, jis buvo 
gabus.

Maskvoj susikūrė lietuvių studentų

draugija, kuri leido hektografuotą laik
raštėlį “Aušrą”. Suvalkiečiai studentai 
buvo labai šovinistiškai nusistatę, šiau
liečiai studentai buvo labiau demokratiš
ki, labiau kosmopolitai. O J. Šliupas dar 
draugavo ir su latviais, kurie turėjo įsi
steigę savo “beedribą”. Šis draugavimas 
su latviais konservatoriais, kurie rėmė
si caro valdžia savo kovoje prieš vokie
čius, padarė į Šliupą tą įtaką, kad jis 
pradėjo rašinėti prieš lenkus, nusiduoda
mas esąs didelis Rusijos prietelius. Šliu
pas prisipažįsta: “Mat, tuomet dar ne
įžiūrėjau biauriosios Muravjevo politi
kos.”

Vasarą, atostogų metų, Šliupas mėgo 
važinėtis po Lietuvą. 1882 metais jis buvo 
trumpam laikui nuvykęs ir į Prūsų Lie
tuvą.

1882 m. rudenį Šliupas iš Maskvos Uni
versiteto persikelia Petrapilio Universi
tetan, bet tais pačiais metais jis buvo 
prašalintas iš universiteto už dalyvavi
mą studentų demonstracijose prieš caro 
valdžią. Universiteto rektorius Beketov 
užtraukė žandarmeriją. Apie 500 studen
tų buvo suareštuota, jų tarpe ir Šliupas. 
Šliupas buvo etapu parvarytas į savo tė
viškę Gruzdžiuose ir pastatytas po poli
cijos priežiūra.

Tėvai nusigando, kaimynai suklego. 
Šliupas prisimena:

“O jau kunigai tai visai savo nasrus pra
žiodino. šiupilių kunigas Gutauskas, nutu
kęs bajorgalis, šaipėsi, kaip įmanydamas, 
kad mužikų vaikas įklimpo ir suklupo, o 
Gruzdžių klebonas Rėkštys net keletą pa
mokslų pasakė, kaip aš Lietuvoje ir Masko- 
lijoje su ponais valgęs ir važinėjęs, o dabar 
norėjęs carą paskersti.”
Vėliau jau Šliupą nebepriėmė nei į 

jokį universitetą, nors jis bandė kreiptis 
į Dorpatą, Charkovą, Kijevą ir Kazanių.

Kur dings nedingęs, važiuoja j užsienį 
ir tūlą laiką apsistoja Genevoj, Šveica
rijoj. Jo finansinė padėtis taip prasta, 
kad universitetan negali įstoti. Pagaliau, 
gauna pakvietimą nuo M. Jankaus, kad 
važiuotų Tilžėn “Aušros” redaguotų.

Mes jau kalbėjome, kaip šliupas dirbo 
prie “Aušros” ir kaip Prūsų valdžia išva
rė jį iš vaterlando, 1884 m. pavasarį.

Būdamas Maskvoj ir Peterburge, Šliu
pas įgijo tūlų ryšių su socialistais, tarp 
kitko, jisai draugavęs su Liudviku Jana
vičium. Patsai Šliupas savo atsimini
muose pasakoja, kad—

“Aš nesykp perguldžiau Socialistų Par
tijos. atsišaukimus į ūkininkus, ponus ir tt. 
įr net galiaps parašiau knygelę ‘Vargai, Jų 
Kiltis ir Vaistas Nuo Jų.”

Į§82 m. vasarą jisai sakosi, sykiu su 
JąnąVičiuhi, rinkę aukas Lenkijos revo- 
liųpįnęi. partijai “Proletarjat.” Kalbėda
mas, apie savo buvimą Šveicarijoj, šliu
pas išsitaria ta prasme, lyg ir būtų turė
jęs ryšių su, rusų revoliucine partija 
“Narodnaja Volia.” Bet mums išrodo 
tai tik pasigyrimas.

V. Kapsukas-Mickevičius savo straips
niuose apie pirmųjų socialistų veikimą 
Lietuvoje mini ir šliupo vardą, bet tik 
neigiama prasme. Šliupas buvo tik “pri
siplakęs” prie Liudviko Janavičiaus.

Nekuriuose Šliupo straipsniuose “Auš
roje” žymu, kad jų autorius skaitęs so- 
cialistiškus raštus, bet Šliupo “socializ
mas” tiek atskiestas, kad jį nei iš tolo 
negalima vadint socialistu.

Per visą savo buvimą Amerikoje Šliu- 

Norwood, Mass.

“Laisves” 25 Mėty Jubilejinis 
Parengimas Puikiai Pavyko

Kovo 15 d., Lietuvių Svetai
nėj, įvyko “Laisvės” jubilejinis 
teatras, koncertas ir vakarie
nė. Programa publiką žavė
jo. ALDLD Moterų Kliubas 
sulošė teatrą “žingsnis prie 
šviesos.” Nors daugelis lošė 
dar tik pirmą sykį, bet lošė vi
sai puikiai. Našlaitės monolo
gą sulošė Petronėlė Sarapienė; 
lošė gerai. Koncertą pildė 
plačiai žinomi ir mūsų mylimi 
solistai Adelė Mickevičiūtė ir 
Ignas Kubiliūnas. Jiedu šį sy
kį, rodos, dar geriau dainavo, 
negu kada pirmiau. L. L. R. 
Vyrų Choras irgi žavėjančiai 
dainavo.

Kalbėjo A. K. Neviackas, 
vienas iš pirmųjų “Laisvės” 
tvėrėjų. Jis sakė: “‘Laisvė’ 
buvo tveriama ne del pasipel- 
nijimo, bet del švietimo ir or
ganizavimo lietuvių darbinin
kų. Pirmais metais dirbanti 
prie ‘Laisvės’ gaudavo algos 
$1.50 į savaitę. Tai buvo sun
kus darbas, reikalaujantis pa
siaukojimo del visuomenės 
švietimo. Dabar, man atlan
kius ‘Laisvės’ įstaigą, aš gėrė
jausi jos moderniškomis ma
šinomis ir puikiu nuosavu na
mu. Tas reiškia, kad mūsų 
pradėtas darbas 25 metai at
gal išaugęs ir sustiprėjęs, kuo 
gali pasididžiuoti visa pažan
gioji lietuvių visuomenė. ‘Lais
vė’ neturi už tikslą ką nors 
be reikalo užkabinėti, bet jei 
‘Laisvė’ mato ką blogo darant 
visuomenei, tai pirmutinė iške
lia tuos blogumus ir apsaugoja 
lietuvių visuomenę nuo blogo.”

Programai užsibaigus, duota 
puiki vakarienė. Vakarienei 
darbavos: O. Trečiokienė, M. 
Dovidonienė, D. Zurbienė, M. 
Krašauškiėnė, P. Sarapienė, E.* 
Karalienė, Galgauskienė ir 
Grybienė. Prie stalų patarna-. 
vo L. L. R. Choro jaunuolės 
mergaitės.

Publikos atsilankė skaitlin
gai. Smagu priminti, kad šį 
sykį vietinės publikos buvo 
daugiau negu pirmiau. Taipgi 
gerai pasirodė Bridgewaterio, 
Montello, Stoughtono ir Wor- 
cesterio kolonijos. Delegaci
jos buvo iš Hudsono—Baronas 
ir Kaulakis, iš Nashua—sese
rys Vilkauskaitės, ir iš apie- 
linkės mažesnių miestelių bu
vo suvažiavę. Visi laiką pra
leido labai draugiškoj ir sma
gioj nuotaikoj.

Pelno liks apie $70.
Lai gyvuoja dienraštis “Lais

vė” dar 25 metus!
Reporteris.

Pittston, Pa.

Nemalonus svetys (potvi- 
nis) aplankė ir mūsų apielin-

pas gal du ar tris metus buvo kiek arti- kę, bet Pittston ir Wyoming 
mesnis socialistams, būtent tuo laiku, ka- mažai nukentėjo, nors vanduo
da organizavosi Amerikos Lietuvių So
cialistų Partija (1904 m.).

J. O. Sirvydas, rašydamas apie tuos 
laikus, sako:

“Tuomet buvo manoma, kad didžiausias 
Rusijai smūgis bus per socialistus. Tą or
ganizaciją mes dėl to ir sukūrėme, šliupui 
tęko būti jos iždininku, man sekretorium. 
Beorganizuojant jėgą, sukūrėm betvarkę.”
Kaip Šliupas, taip ir Sirvydas vėliau 

labai gailėjosi, kad formaliai buvo “susi
tepę” prisidėjimu prie socialistų.

Beje, tais pačiais 1904 metais Olandi
joje įvyko tarptautinis Socialistų Inter
nacionalo kongresas. Amerikoj buvo su
manyta pasiųsti tan kongresan Šliupą. 
Tam tikslui buvo net aukos renkamos;

pakilo 5i/g aukščiau normos 
(331/2 pėdų). Krantai buvo 
aukšti pakankamai, tad van
duo ir negalėjo paliesti gy
ventojų.

Už Wyomingo upės krantas 
žemas, ten vanduo išsiliejo į 
kraštus apie per tris mylias 
platumo, užliedamas farmas, 
orĮaivininkystės plotmę, gazo
lino stotis ir gyvenamuosius 
namus. O Kingstoną tai dar 
žiauriau kankino: tūli gyve
namieji namai buvo užlieti iki 
2-rų lubų. Nuostoliai dar nėra 
apskaičiuoti, bet iš visko ma
tosi, kad jie bus dideli.

Wilkes-Barre taipgi buvo
nuliūdęs.

O miesto parkas, kur dar- ■ 
bininkai rengiasi laikyti Pir
mąją Gegužės, apsemtas 15 
pėdų. Apie kitas apielinkes 
parašys kiti draugai.

B. K. B.

Šliupas buvo berašąs kongresui memo
randumą, bet jame 99% buvo patriotiz
mo ir tik 1% socializmo. Savo memo
randumą jis buvo pradėjęs nuo didžiųjų 
Lietuvos kunigaikščių... Gerai, kad se
nis nepateko kongresan.

(Bus daugiau)
t-
i
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liojo ant šaligatvių. Seniau bū
davo didelis paradavimas nuo 
ankstybo ryto iki vėlai nakties.

Žinelės Iš Pittstono Apielinkės

Kovo 29 Diena Worcesteryj Kominterno VII Kongreso re
zoliucijų, visi vieningu, sutar
tinu balsu linkime mūsų 
“Laisvei” susilaukti auksinio 1 
jubilėjaus-—50 metų ! >

kada pradės dirbti. Dar vis 
lyja ir laukiam daugiau van
dens. Pila smėlį į maišus— 
norima gelbėti Main St., bet 
atrodo blogai.

J. Klemanskas,

delegatus į šią suvienyto fron
to konferenciją.

Bedarbių taryba nutarė pa
siųsti delegaciją nuo Lacka- 
wanno apskričio Washing- 
tonan, Workers’ Alliance of 
America konvencijon, įvyks- 
tanČion 7-10 dd. balandžio.

S. P. S.

Je, tai bus svarbi, istorinė, 
2 9-ta diena kovo Wore estery. 
Tą dieną progresyvūs lietuvių 
darbininkų organizacijos, va
dovybėj Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Literatūros Drau
gijos, rengia šaunų 25 metų 
“Laisvės” gyvavimo jubilėjinį 
bankietą su koncertu. Paimta 
abi Lietuvių Svetaines, 29 En
dicott St.

Tai bus lietuvių darbininkų 
šventė, kurioj kiekvienas jau
simės 25 metais jaunesniais. 
Atsimenu kaip šiandien, kad 
būnant “Kovos,” “Keleivio” ir 
“Lietuvos” prenumeratorium, 
vieną gražią dieną nuėjau į 
paštą parsinešt viršminčtus 
laikraščius. Pašto dėžėj ra
dau ir pirmą numerį “Lais
vės.” Skaitau, kad redakto
rius Anton Antonov. Na, ar 
tai jis ne Montvydas, mano

. Kaip girdėti, Pittstonas tik
rai rengiasi dalyvauti “Lais
vės” šėrininkų ir moterų suva
žiavime 4-tą ir 5-tą dd. balan
džio. Ketina pilną automobi
lį sudaryti. Manau, kad 
Wilkes-Barre su Scrantais 
apsileis mažam Pittstonui.

Vasario 18-tą d., lietuviški 
klerikalai atžymėjo Lietuvos 
nepriklausomybės 18-kos metų 
sukaktuves. Branduolys susi
dėjo iš poros klebonų ir susine- 
šiojusių tautininkų. Po drauge 
parapijos suvienytas choras 
(jaunamečių ir suaugusių).

Didžiausia svarba sukėsi, 
kaip jie sako: “Džiaugiamės 
jau 18-tą sykį.”

Nuo koto nusmukęs A. Ga- 
linskas (kuris maino savo pa
žiūras, kaip žmogus marški
nius) vaidino drauge su kleri
kalais taradaikos spektaklį. 
Tai kur Pittstono laisvamani- 
ja nuvažiavo —pirmininkauti 
klerikalams. Na, jam ir tiko 
ten pirmininkauti, nes ypatin
gą įprotį turi laižytis ir kasy
tis. Tai ir publikai žiūrint į to
kį pirmininką darėsi juokinga 
18-tą sykį.

Kalbėjo du kunigai ir “Gar
so” redaktorius. Iš jų prakal
bų nieko nėra galima pasimo- 
kint, nes jie pakartojo tą patį, 
kaip ir pereitus sykius, tarsi 
pasiskaitę iš evengelijos.

Po ceramonijų, benas užsi- 
kraustė ant grindų, ir pradėjo 

•<- griežti visokiais balsais. Ne
žiūrint, kad sekmadieniais 
Pittstone draudžiama šokti, 
bet ta triukšminga muzika ir 
šokiai nebuvo sulaikyti, nes ši
tas miestelis valdomas airių. 
Airiai matė, kad lietuviški 
klerikalai laužo valstybės įsta
tymus. Tai pasirodo, kad gali
ma laužyti valstybės įstatus,

' nes klerikalai airiai suteikia 
lietuviškiems klerikalams viso
kias malones.

Pigia šogių įžanga (15c) su- 
\ traukė apypilnę salę visokių 

tautų jaunimo. Na, ir vadavo 
Vilnių, bet dar ir kaip! Parda- 

x vinėjo Vilniaus pasus ir štam- 
pas. Matyt, keletas davatkėlių 

’-pirkosi, tikėdamos 19-tą. sykį 
džiaugtis jau Vilniuje, nors 
ir klebonas aiškino, kad “Kas Į 
per ginklą buvo užgrobta, tik 

- su ginklu ir bus galima at- 
gaut.” Reiškia, Vilnių turėsime 
nuo lenkų atkariauti, o ne at
pirkti. Tai kam pasus parda
vinėti ?

f

Nesenai matėm “Laisvėje”, 
: jog vietos klebonas gąsdino 

žmones bolševikų badu. Bet 
_ 15-tą kovo tūlas misionierius 

Bublys liepė savo mieliem pa- 
rapijonams imti pavyzdį nuo 
komunistų, sakydamas: “žiū- 

1 rėkite, komunistų spauda ir 
įtekmė platinasi, o mūsų 
smunka, tad turime ir mes 
taip pradėt dirbti, kaip jie.” 
Bet klausimas, ar tėveliai no- 

~ rėš pasišvęsti tokiai garbingai 
idėjai, kaip komunistai, ku
riems rūpi visų žmonių gero- 
vė ir padėtis. Nemanom, kad 
tėveliai atsižadės mamono ir 
šiltų vietelių klebonijose bei 
švelnios Onutės ar Mortutės.

Andai sutikau savo pažįsta- 
ir užklausiau jo: “Ar tu' 

eini į bažnyčią?” Atsakė: “01 
ne! Neisiu -daugiau pas tuos 
lupikus. Aną vakarą apsive- 

' džiau, tai, kad tu žinotum, už 
tokį šliūbą be jokių ceremoni
jų išlupo 35 dolerius, o aš da
bar nedirbu, bet moteris dirba 
fabrikėlyje ir gauna 10-12 dol. 
į savaitę, tai vargšei reikės vi
są mėnesį dirbti už tą šliūbą.” 
Atsakiau pažįstamam: “Mes 
tokius lupikų-kunigų šposus 
senai matom, bet kol negauni 
lekcijos, tol nesupranti, 
dabar jau viską žinai, 
biznis jiems rūpi.”

t.

bet 
koks

Atšilus orui, Pittstono 
glių kasyklų darbai mažėja. 
Dirba tik tos kasyklos, ku
rios išduota kontraktoriams, 
kur nėra unijos, arba kad ir 
turi, tai kompanijos unija. 
Dirbantieji dirba • pusdykiai. 
Delei bedarbės 17-tą kovo at
rodė gana rami, apart kelių 
girtų Erino sūnų, kurie apsi
kaišę žaliais raiščiais strapa-

an-

ir
ne

Scranton, Pa

šio 
kiek 
Lais-

Stoviu ant kampo gatvės, 
girdžiu dd. A. V. ir X tankiai 
šnekant. Delei žingeidumo pa
sukau ir savo ausį į tą pusę.

Klausau, vienas stato klau
simus, kitas tankiai atsako.

X.—Kurgi drauguži begi?
A. V.— Ogi ar nežinai, kad 

“Laisvės” šėrininkų suvažiavi
mas netoli?

X.—Taip, girdėjau.
A. V. Nutariau, kad iki 

“Laisvės” suvažiavimo 
galint atnaujinti senus
vės” skaitytojus, bet turiu pa- 
jieškoti pluoštelį “Laisvei” 
naujų skaitytojų.

X.—Tai puiku’, puiku,- drau
geli, kad tokią gerą rezo
liuciją pasirašei. Spaudžiu ta
vo dešinę, linkiu laimingai tą 
svarbų darbininkų klasės gink
lą suteikti visiems, kuriems 
rūpi darbininkų klasės reika
lai.

Nugirdęs, pamaniau, jeigu 
tokį drg., kaip A. V. Pittstone 
turime, tai “Laisvės” gyvavi
mas Pittstone užtikrintas ir 
ant toliau. Koresp.

Bedarbių Taryba persikėlė 
į savo seną vietą, 1258 Provi
dence Rd. Nors nedaug veik
lių narių taryboje pasiliko, 
tačiau jie veikia. Nutarė su
rengti silkių vakarienę balan
džio mėn. 8 d. su muzikališka 
programa.

Sekantis tarybos narių susi
rinkimas įvyks kovo 27 d., ku
riame bus išrinkta delegatai į 
konferenciją, įvykstančią ko
vo 29 d., sekmadienį, Gruo
džio svetainėje. Konferenci
jos tikslas: ruoštis prie ap- 
vaikščiojimo Pirmosios Gegu
žės demonstracijos.

Visos draugijos siųskit savo

REDAKCIJOS ATSAKYMAI

ALDLD 30 Kp. Nariui. — 
Draugas prisiuntėte ne kores
pondenciją, bet kritiką ir ji 
neaiški, betikslė. Sakote, kuo
pos korespondentas šmeižiąs, 
bet nei vieno pavyzdžio nepa- 
duodate. Kodėl to klausimo 
neiškelti pačiam ALDLD kuo
pos narių susirinkime? Kodėl 
eiti į spaudą? Taupykim vie
tą laikraštyj įdomesniem ir 
svarbesniem rašiniam. Antrą 
draugo rašinį peržiūrėsim.

Shenandoah, Pa
Shenandorio Lyros Choro 

mėnesinis susirinkimas įvyko 
22 dieną kovo. Susirinkimas 
buvo skaitlingas, nes visi cho
ristai atsilankė. Tas labai pa
girtina, kad jaunimas domisi 
susirinkimais ir juos lanko.

Susirinkime buvo perstatyti 
du nauji choro nariai: draugė 
L. Utariutė ir draugas J. Pa
lūkoms. N. Vailioniutė išrink
ta kaipo Lyros Choro delega
tė į Lietuvių Moterų Suvažia
vimą Brooklyne.

Užgirta Farmerių—Darbo 
Partija kaipo naudinga dar
bininkam organizacija. Drau
gė M. Motuzienė pranešė, jog 
jinai gavus chorui 15 dol. nuo 
9 apskričio už dainavimą jų 
parengime. S. Kuzmickas ra
portavo, jog gavęs $15 iš Wil- 
kes-Barrių už sulošimą opere
tės. Taigi, Lyros Choras dė- 
kavoja 9 apskričiui ir wilkes- 
barriečiam už rėmimą shenan- 
doariečių. Lyros Choras visuo
met pasirengęs patarnauti 
darbininkiškom organ izaci- 
jom.

Da vienas svarbus dalykas, 
tai rengiama smagūs šokiai 
Najaus svetainėj, antrą dieną 
velykų. šokiams grieš smagi 
Zeikų orkestrą. Tikietus galit 
gauti pas visus choro narius. 
Todėl visi lietuviai nepamirš
kite ateiti ir pasilinksminti 
prie geros muzikos ir pasima
tyti su savo draugais.

Choro Korespondentas.

Rumford, Me
Pas mus įvyko antras pot- 

vinis. 18 dieną kovo Andris- 
kogan upė augštai iškilo ir ap
sėmė šimtus stubų. Daugiau
sia nukentėjo miestelis Mexi
co, Me. Taip didelis ir grei
tas buvo vandens pakilimas, 
kad žmonės tik spėjo išsikrau
styti. 19 d. buvo baisi regy
kla. Stubas ir tiltus vanduo 
nunešė, žmonės ir vaikai bu
vo suvesti į mokyklas ir baž
nyčias,
irgi apsėmė, 
sto trūkumas, 
gali 
giai 
gali 
ti.
aprėdalų ir maisto orlaiviais. 
Oxford Paper dirbtuvei pada
ryta daug nuostolių ir nežinia

važiuoti 
išplauti, 
privežt, 
Tikimasi

Miestelį Greny Hali 
čia didelis mai- 

Traukiniai ne- 
bėgiais, nes bė- 
Trokai irgi ne

nes tiltai nuneš- 
gauti blankietų-,

Papilės parapi- 
gerai pažinojau 
tėveliai leido jį 
Statau sau klau-

ir tvirtinu, kad taip, 
Ir taip, beskaitant 

Šiandien jau šven- 
25 metų jubilėjų. 

• Daug kas praėjo!

parapijonas, 
jos? Aš jį 
Lietuvoj. Jo 
į kunigėlius, 
simus
tas pats.
“Laisvę,” 
čiame jos 
25 metai!
Daug mūsų draugų jau guli 
po žalia velėna. Mūsų jubi- 
lėjantė “Laisvė” daug kovų 
turėjo, bet kelio jai niekas 
negalėjo pastot. Ji tvirtai ir 
pasiryžusiai neša klasiniai 
darbininkišką žibintuvą Mark
so ir Lenino keliu, vadovybėj 
Komunistų Partijos. 

- ------—
Mes, worcesteriečiai, sma

giai ruošiamės prie 29 dienos 
kovo. Išlyginę galutinai vi
sus skirtumus, kurie buvo per 
5 metus kairiajam lietuvių 
darbininkų fronte pagrindu

Aš trokštu, kad visų koloni
jų sąmoningi darbininkai ga
lutinai baigtų tarpsavinius 
ginčus, kaip kad padarė wor^ 
cesteriečiai, ir kad visi vienin
gai veiktume del mūsų pačių 
ir visos darbininkų klasės la
bo. J. Šalaviejus. *

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA
Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siai įtaisymais. Keturios bolių 

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 3847

"LAISVES” SIDABRINIO JUBILĖJAUSBANKETAS IR KONCERTAS BROOKLYNE
Aldona Klimaitė

Kolaratūra Sopranas

ĮVYKS

Sekmad.
Balandžio >

Sunday 
April

PO KONCERTUI ŠOKIAI
William Norris Orkestrą Alekas Velička

Lyriškas Tenoras

MUZIKA PRADĖS
Nuo 6 Valandos Vakare 

Vakariene Bus 7 Vai. Vakare.
Koncertas 10 Vai. Vakare.

Šokiai Bus Prieš Programą 
Ir Po Programai.

BUS LABAI GERA 
VAKARIENE Ona Levonavičiūtė

Dramatiškas Sopranas

ĮŽANGOS KAINOS: 
Vakarienei Suaugusiems $1.25 
Vaikams iki 12 Metų 50 Centų

VIEN TIK ŠOKIAMS ĮŽANGA 40c 
•

Prašome išanksto įsigyti bilietus, nes no
rime žinoti, del kiek žmonių gaminti valgių.

EXTRA KAVALKAS PROGRAMOJE

Viola Šarkiūnaite
Iš Chicagos šokikė

A. Višniauskas
Baritonas

KONCERTO PROGRAMA:
ONA LEVONAVICH, Dramatiškas Sopranas

Lietuvaitė žymi New Yorko teatrų da inininkė pirmu 
'. kartu dainuos lietuviai šiame koncerte.

A. VIŠNIAUSKAS, Sidabrinis Baritonas,
Brooklyno publikos mylimas dainininkas.

ALDONA KLIMAITe, Koloratūra Sopranas
Jauna puikaus talento dainininkė.

ALEKAS VfiLIčKA, Lyriškas Tenoras
Palinksmins gražiomis liaudiškomis dainomis.

GRAND PARADISE SALĖJE
318 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y. L. B. Šalinaitė

• Ji akompanuos artistam

Tą Pačią Dieną, 10 Vai. Ryte, Bus “Laisves” Bendrovės Dalininkų Konvencija; Konvencijoje Bus 
Svečių Iš Tolimų Miestų. Jie Taipgi Bus ir Bankiete, Tad Atsilankę į Bankietą Turėsite Progos 

Pasimatyti Su Daugeliu Iš Toliaus Atvykusių.
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Kaip Buvo Su Pašalpos 
Dalinimu?

Savo laiku “Laisvėje”, šia
me skyriuje, tilpo žinia apie 
tai, kaip metodistų ministeris 
Kubilius dalindavo pašalpą. 
Ten buvo pasakyta, kad tik
tai jo parapijonai, kurie pasi
mokydavo tam tikrą sumą 
pinigų parapijai, galėdavo 
gauti pašalpą. Dabar mums 
min. Kubilius paaiškino, kad 
mokestis parapijai neturi nie
ko bendra su pašalpa ir už 
pašalpą jokios’ mokesties iš 
nieko nereikalauta. Kiekvie
nas parapijonas, nepaisant, ar 
jis ėmė pašalpą, ar ne, mokė
jo ir moka savo parapijai 
duoklę pagal žinyčios komite
to nustatytas taisykles ir tik 
kas kiek išgali. Kaslink del 
pašalpos dalinimo, valdžios 
įsakymas buvo, kad duoti pa
šalpą tik tokiems asmenims, 
kurie ministeriui yra gerai ži
nomi. Savaimi esą aišku, kad 
par a p i j a i nepriklausantieji 
žmonės negali būti gerai žino
mi ir todėl jiems, pildant val
džios reikalavimą, nebuvo ga
limybės pasitarnauti pašalpos 
reikale. Gal del to kai kas pri
sirašė prie parapijos, bet tai 
jau jų dalykas. Vienok jokios 
mokesties už teikimą pašalpos 
tiesioginiai nebuvo imama.

Reikia pastebėti, kad min. 
Kubilius daug pasitarnauja 
biednuomenei įvairiais reika
lais. Gal mūsų korespondentai 
buvo biskį “persūdinę,” todėl 
šiuomi dalykas liekasi nuodug
niau išaiškintas.

Rep.

Tysliava Tik Deklamavo

Pažangieji iš to daro išvadą, 
kad Tysliavai ne taip jau la
bai rūpi fašistinė politika ir jis 
tarnauja jai tik iš prievartos. 
Sandariečiai gi su fašistais 
jaučiasi nusivylę, kad jų tūzas 
neiškoliojo fašizmo priešų.

Skystos Grigaičio 
Prakalbos

Minkaus radio programoj 
22 d. kovo buvo perstatytas 
Juozas Tysliava, “Vienybės” 
redaktorius iš Brooklyno. Ka
dangi vietiniai fašistai su san- 
dariečiais plakatais ir kitais 
būdais garsino, kad tą vakarą 
jų parengime dalyvaus tas jų 
tūzas, Tysliava, tad buvo lau
kiama išgirsti, ką jau čia to
kio jis turi pasakyti. Bet Tys
liava per radio pasakė, kaip 
“naktį pučia vėjas nuo oke
ano”—padeklamavo tokias sa
vo eilutes, labai nusigandusiu, 
silpnu balsu. Magaryčioms jis 
dar pasakė kitas eiles, kaip 
Lietuvoj vežimas su keturiais 
ratais, tarnas ir arkliai važiuo
ja.

Lietuvių svetainėj, So. Bos
tone, pereitos savaitės pabai
goj kalbėjo Chicagos “Naujie
nų” redaktorius Pijus Grigai
tis.

Nors “Keleivis” gerai šias 
prakalbas garsino, vienok pub
likos susirinko mažai.

Didelio įspūdžio Grigaitis 
nepadarė. Jo švokščiantis bal
sas, gal del senatvės, ir savo
tiškam kurpaliui taikintos išva
dos jokio entuziazmo nepada
rė. Visai kitokis būtų buvęs 
įspūdis ir pasekmės, jeigu so
cialistai būtų turėję bendrą 
parengimą su komunistais apie 
bendrus dienos reikalus. Gal 
bent dabar jie supras reikalin
gumą bendro fronto ir bendro 
veikimo.

Rep. M.

Vienintelis Lietuvių 
Garadzius

So. Boston Garage, 543 E. 
Broadway, yra vienintelis lie
tuvių garadžius. Jis yra perė
jęs per įvairias rankas. Pir
miau jį laikė A. Ivaškevičius, 
paskiau del skolų pateko P. 
Bartkevičiui, o dabar randasi 
brolių Strekauskų nuosavybė
je. Reikia pasakyti, kad Stre- 
kauskai tvarkingai ir gerai už
laiko savo biznį, ir automobi
listai yra pilnai patenkinti jų 
patarnavimu. Visiems patarti
na remti šią lietuvišką įstaigą.

SMAGUS VAKARĖLIS

29 d. kovo, sekmadienį, So. 
Bostono komunistų kuopa ren
gia smagų vakarėlį su koncer
tine programa. Įvyks 7 :30 vai. 
vakare po No. 376 Broadway, 
So. Bostone. Visus kviečiam 
atsilankyt ir atsivesti savo 
draugus; užtikriname, kad pa- 
siganėdinsite visi.

Komitetas.

Great Necko Pirmyn Choras Ruošia

DAILĖS VAKARĄ
? 7 ? 7777 777 77 ? 7 777 77777 777 J

BUS PERSTATYTA DVI KOMEDIJOS

"Pirma Naktis”
Vieno Veiksmo Juokinga Komedija

“Du Medžiotojai” ir Tap Dance
Nedelioj, 29 d. Kovo (March); Pradžia 6 v. v

SABENKŲ SVETAINĖJE
91 Steamboat Road, Great Neck, New York.

Pradžia 6-tą vai. vakare.
ĮŽANGA SUAUGUSIEMS 40c; VAIKAMS—25c.

Gerbiamieji: Pirmyn Choras, kaip visuomet, taip ir 
šiuo sykiu deda visas pastangas, kad parengimą padaryt 
įdomiu, visus patenkinant. Augščiau nurodytus perstaty
mus sutaisė J. Jenkins, iš Brooklyno. Jo paties parinkta 
grupė, Brooklyno artistų, juos loš. Apart perstatymų, dai
nuos ir pats Pirmyn Choras, o po programai bus šokiai, 
griežiant gerai orkestrai.

“Ranka Ranką Prausia, 
Kad Abi Būtų Juodos”

Iš Sandaros 7 Kp. Prakalbų
Kovo 22 d. sandariečiai su

rengė agitatyves prakalbas už 
“lietuvybės“ sargybą SLA. Po
litikieriai prieš rinkimus vi
suomet kalba ir gražiai dekla
muoja. Taip ir dabar buvo.

Apie 8 valandą pasirodo ir 
“augštieji,” t. y., adv. šalna, 
adv. Kalinauskas, Lekys, Moc
kus, Kerdiejus, dar du ar trys 
ir Kuzmauskas. Su pastaruo
ju jei kas norėtų plačiau su
sipažinti, teikitės perskaityti, 
amžinos atminties, A. J. Svy
rūnėlio vaizdelį “Bosai,” iš
spausdintą “Atžalose.” Kuz- 
mausko ypatybė nepersikeitė. i 
Apspitę ratu netoli durų poną! 
Tysliavą, šnekučiuojasi, pavė
duoja ateinantiems, kad jie 
neva augštesnės luomos už 
kitus. Publikos susirinko apie 
300.

Pirmininkas Lekys atidaro 
prakalbas su pasigyrimu, kad 
sandariečiai gyvuoja ir veikia 
lietuvybės labui. Perstato kal
bėt vietinį St. Mockų, kuris, 
apart savo kandidatūros rekla
mavimo į SLA kasos globėjus, 
dar pridėjo, kad juos, t. y., 
sandariečius, So. Bostone su
kultūrinęs Mikas Petrauskas. 
Mockui tekę būt Detroite. Ten 
lietuviai esą nekultūringi. Sa
ko, palaikymui šioj šalyj lie
tuvybės, jaunimą Veikią prira
šyt prie SLA kuopų. Vaizduo
ja, būk tik tyri lietuviai yra 
sandariečiai ir priklausą SLA.

Reikia St. Mockui priminti, 
kad radikališkose sriovėse lie
tuviai tėvai daug gražiau 'savo 
vaikus išmokina lietuvių kai-1 
bos, negu išmokinta paties 
Mockaus dukrelės. Pavyz
džiui, krautuvninko (hard
ware) Aleknos vaikučiai kal
ba lietuviškai gražiai, nors jo 
draugė Amerikoj augusi ir an
glų kalbą puikiausiai pažįsta, 
o jie priklauso socialistų srio-į 
vei.

Lekys, perstatydamas advo
katą šalną, teisina sandarie
čius ir visą “tautininkų” srio- 
vę, kad jie esą nekalti, kad 
lietuviškų bendrovių daug din
go ir lietuvių pinigų daug žu
vo.

Advokatas Šalna ragina vi
sus tapti šios šalies piliečiais, 
nes piliečiams lengviau ir grei
čiau pašelpa ir pensijos teikia
ma; taipgi, svarbu dalyvaut 
šalies politikoj. Priminė, kad 
drg. R. Mizara net Washing
tone ant išklausymo Wagne- 
rio (Lundeen’o.—Red.) biliaus 
dalyvavęs. (Korespondento 
patėmijimas: Drg. R. Miza
ra yra Liet. Darb. Susivieniji
mo prezidentas. Ot, ši orga
nizacija rimtai domisi šalies 
tvarka, nes nuo tvarkos pri
klauso piliečių gerovė. Bet 
kam čia reikėjo drg. Mizarą 
minėti—tai misterija.) .

Paskutinis kalba “Vieny
bės” redaktorius Tysliava. Ge
riau reikia sakyt, deklamavo, 
negu kalbėjo. Deklamuoti tai 
gali, bet tik ne rišti istoriniai 
ekonominius nuotikius, kurie 
įvyko ir įvyksta*. Pradėjo nuo 
žilos senovės, būtų ir nebūtų 
dalykų pripasakojo. Daėjo 
iki teisėtai išrinkto Lietuvos 
seimo išvaikymo. Pabrėžė, kad 
seime buvę 4 asmenys: gudas, 
žydas, vokietis ir lenkas, tai 
jie seimą ir valdę, šaly betvar
kę kėlę. Tuomet karininkai 
susitarę ir tokį seimą išvaikę, 
o Smetona nekaltas. Nesakė, 
kodėl tų keturių neareštavo ir 
nebaudė, bet 4 komunistus su
šaudė būtent: Požėlą, Giedrį, 
čiornį ir Greifenbergerį. Esą, 
Lietuvos diktatūros nebūtų, jei 
kitose šalyse būtų demokrati

jos, būtent: Italijoj, Vokieti
joj ir Rusijoj. Sovietų Sąjunga 
esanti kalčiausia; Lietuva 
esanti dabar kultūriška ir tur
tinga. Daug visko turinti ir 
parduodanti daug kitoms ša
lims. Iš Tysliavos kalbos atro
do, kad Liet, ūkininkai, mūsų 
broliai ir seserys, kelia riaušes 
prieš Smetonos diktatūrą tam, 
kad turėt ką veikti, pasisma- 
gint, kaip kad mes Amerikoj 
vasarą ant piknikų važiuojame 
pasismaginti.

Tysliava yra Lietuvos dikta
torių agentas Amerikoj ir mū
sų sandariečiai, neva demo
kratijos šalininkai, rengia jam 
prakalbas, bičiuliuojasi su 
žmonių engėjais. Prieš Lietu
vą jūs prasižengė!—Lietuva 
už tai nebus jums dėkinga.

Keista, visgi, kad sandarie
čiai jau atvirai išėjo už fašiz
mą, prieš kurį jie pirmiau ne
va vedė kovą ir gyrėsi esą de
mokratijos šalininkais. Kodėl 
gi dabar tokia atmaina? Pa
sirodo, kad šis jų pasisukimas 
yra kompensacija—atsilygini
mas f asistuojančiam Tysliavai 
ir “Vienybei” už rėmimą tau- 
tininkų-sandariečių šleito SLA 
rinkimuose. Tysliava, matomai, 
veda agitaciją prieš pažan
giuosius SLA kandidatus su iš
lyga, kad sandariečiai jam ne
kliudys varyti agitacijos už fa
šizmą. Ne tik nekliudys, bet 
dargi pritars ir rems jį. Reiš
kia, “ranka ranką prausia, kad

kelių, kasyklų ir tt. Revoliuci
jai įvykus, ši klasė, proletaria
tas, nesiekiąs privatiškai savo 
naudai (kaip kad daro kapi
talistai) užvaldyt kaip gamtos 
turtus, taip ir gaminimo įmo
nes.

Taigi, Sov. Sąjunga ar ne 
šiuo keliu eina?

Stalinas “Diktatorius“
Iš pradžių buvusi valdžia 

pildančiojo komiteto. Vėliau 
—politinio biuro iš apie 7 ar 
daugiau narių. O dabar vie
nas Stalinas valdąs visą šalį. 
Reiškia, vienas asmuo 160 mi- 
lionų gyventojų gali valdyt 
taip, kaip jis nori.

Tai absurdas. Na, jeigu ry
toj Stalinas numirtų, tai pagal 
Grigaičio supratimą Sovietų 
Sąjunga pakriktų.

Užtylėjo apie rinkimų refor
mas ir sušvelnėjimą valstybės, 
taipgi ir apie atsiekimus kul
tūroj, apie ekonominę galę ii' 
tt.

Jungtinių Valstijų demokra
tijai nesą pavojaus iš niekur, 
nes amerikonai perdaug esą 
išdidūs, kad duotųsi save dik
tatoriškai valdyt, todėl apie 
fašistinį pavojų teskelbiu tik 
komunistai; tai esąs paprastas 
komunistų “blofas.“ Kaip tik 
panašiai Grigaitis atsakė ma
no klausimą So. Bostone, toj 
pačioj svetainėj, apie Vokieti
jos demokratiją. Tuo laiku 
dar tebebuvo socialdemokratai

Farmerių-Darbo Partiją tam, 
kad skriaudžiamoji liaudis 
mažiau būtų skriaudžiama ir 
galėtų daugiau naudotis ša
lies turtu, negu šiandien ji nau
dojasi. Grigaitis nei puse žo
džio apie tai neprisiminė.

Southbostonietis.

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP 

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ O El A
KIRPIMAS

SKUTIMAS 15c
Prielankus Patarnavimas

100 Union Ave., Brooklyn 
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoju tin
kamai ir už prieinamą kainą.
Pareamdau automobiliu* vestuvėm, 

parėm, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy Avenue)
Brooklyn, N. Y.

BAR and GRILL
V. PALKAUSKAS 

gaspadorius
PUIKIAI ĮTAISYTAS

Restaurantas ir Alinė
Gaminame visokių rūšių 

valgius lietuviško ir ame
rikoniško stiliaus.

33 Bogart St., Brooklyn, N. Y.«
(kampas Varet Street) į 

Evergreen 8-7449
Prašome užeiti, susipažinti it 
susidraugauti. Mūsų patarna

vimu būsite patenl

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Skatins
(JALINSKAS)

Lietuvis Graborius
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaitų. 
Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę del po šermenų putų. 
Teikiam nemokamai vėliaus’oa 

mados automobilius.
84-02 JAMAICA AVE. 

Prieš Forest Parkway, 
Woodhaven, L. I, N. Y.

iss- NAUJOJE VIETOJE ^3
abidvi būtų juodos.”

Pabaigoj vyrų chorelis su
tartinai sudainavo.

Aist.
------------- ----- ----------%

Mano Pastabos Del
Grigaičio Prakalbu

reiškiąs

Vokietijos valdžioj, keli metai 
atgal. Grigaitis pamiršo, o aš 
ne.

Bendram frontui nepritaria, 
nes žodis “frontas” 
kariškumą. Tai tiek.

Kaip turim vaduotis dabar, 
besitiesiančia kova ant Beacon 
Hill, tai yra, valstijos rūmuo
se (State House), kur iš vie
nos pusės fašistuojantis Ame
rikos Legionas, Dukterys Ame
rikos Revoliucijos, Civil Liber
ty League, bando įkūnyt fa
šistinį įstatymą, žinomą kaipo 

' “Teachers* Oath Bill,” o iš ki- ' 
tos pusės priešinasi, pradedant 
išdidžiaisiais amerikonais ir 
baigiant komunistais,—to Gri- 

xTaigi čia 
susitiko jėgos reakcijos ir 
progreso ii’ pasidarė du fron
tai. Arba paimkime dabarti
nę Ispanijos valdžią, demokra
tiškai išrinkta bendrai prieš 
reakciją. Vienok ne visiems 
gyventojams pavelija demo
kratija naudotis. Ve, fašistų 
partija jau panaikinta, jos 
veiklūs nariai persekiojami, 
areštuojami. Taigi čia jau 
yra daliai gyventojų priespau
da, diktatūra.

Jungtinių Valstijų pažangio
ji dalis gyventojų — unijų, 
dalis Socialistų Partijos ir pil
nai Kom. Partija—organizuoja

Kovo 20 d. -LSS 60 kuopa 
surengė prakalbas P. Grigai
čiui, “Naujienų“ redaktoriui. 
Grigaičiui suvėlavus, nes po- 
tviniai k’elifojįėj. sulaikė, pra
džioj kalbėjo prakalbų pirmi
ninkas S. Michelsonas. Prita
ria sumanymui visuotino Ame
rikos lietuvių suvažiavimo, ku
ris turėtų įvykti Clevelande gaitis nepaaiškino, 
pirm ar po SLA suvažiavimo.

Apie besivystymą klasinių 
skirtumų Amerikoj esą nega
lima numatyt, kaip pervers
mas įvyks — demokratiniu ar 
diktatorišku būdu, nes socia- 
liš (visuomeninis) mokslas ne
galįs apskaičiuot žmonijos 
ūpą bei nuotaiką tam tikruo
se laikotarpiuose, kaip kad as
tronomai išrokuoja saulės bei 
mėnulio užtemimus.

Grigaitis kalbėjo su per
trauka. Pirma, primindamas 
priežastį pavėlavimo ir pa
prastą nuovargį, kaip ir dau
guma oratorių tankiai skun
džiasi. Priėjo prie Lietuvos 
reikalų ir kaimiečių-ūkininkų 
kovos prieš Smetonos diktatū
rą. Nurodė aiškiai, cituoda
mas iš nelegaliai leidžiamų la
pelių ir laikraščių Lietuvoj, 
ko žmonės siekia ir kodėl. Ir 
kad Lietuvos žmonėms padėt, 
reikalinga bendrai veikt. Pri
taria visuotinam Amerikos lie
tuvių suvažiavimui.

Antra tema — “demokrati
nė, ar diktatūrinė valdžia 
darbininkams geriau?“

Apie Mussolinio diktatūrą 
nei žodžio. Hitlerio diktatū
ra bjauriausia, Smetonos biau-

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

Laidotuvių Direktorius
Išbalžamuoja ir laidoja numiru
sius ant visokių kapinių; par- 
samdo automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir pa

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

1NAUJUJ VILIUJ KiLKAIVlfc. 1 L.1JL 1 U V ISJVZJ.

DUONĄ IR VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS.
Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų ’ 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valygyda- 
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.’ 
Pristatome į visas dalis—Brooklyno ir apielinkes, į krautuves

ir j pavienius namus; taipgi siunčiam ir į kitus miestu*. ?
Tel. Evergreen 7-8538 Sav. V. LUKOŠEVIČIUS

Juozas 
Kavaliauskas 

Laisniuotas Graborius 
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
Keystone—Main 9669 

Telephonai: Bell—Dewey 5136 
Užtikrinu, kad mano patarnavi
mas bus atatinkamiausias ir už 
prieinamą kainą. Nuliūdimo 
valandoje prašau kreiptis prie 

manęs sekančių antrašu: 
1439 South 2nd Street

PHILADELPHIA, PA.

ri, o Lenino-Stalino proletarinė 
diktatūra nesupuolanti su 
Markso-Engelso mokymais. Le
ninas ne marksistas, bet blan- 
kistas. Ir Rusijoj proletarinė 
diktatūra — tai priimta teori
ja blankistų 1830 metais. 
Marksas visuomet ir visur gy
nęs demokratiją. Ir tik vieną 
sykį pareiškęs, kad po revo
liucijos, t. y., nuvertimo esa
mos šalyj ar šalyse valdžios, 
laikotarpyj nuo kapitalistinės 
visuomenės tvarkos iki komu
nistinės, turės būti proletarinė 
diktatūra; tai yra, valstybės 
gale turi būti rankose tų, ku
rie pirm revoliucijos dirbo, bet 
privatinių nuosavybių neturė
jo, kaip tai: fabrikų, geležin-

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 

amerikoniškais.
Reikalui esant 
ir padidinu to 
kio dydžio, ko
kio pageidauja
ma. Taipgi at- 
maliavoju įvai
riom spalvom

JONAS STOKES
512 Marion St., kam p. Broadway 
Ir Stone Avė., tarpe Eastern Park- 
Way ir Chauncey Stočių BMT Mne 

BROOKLYN, N. Y. 
Tel.: Glenmore 5-6191

TRU-EMBER COAL COMPANY!
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

485 Grand Street Brooklyn, N,
Telefonas: EVergreen 7-1661

Lietuviu Anglių Kompanija
Pirmos klases anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Prista
tome greit i jūsų namus. Prašome 

^įsitėmyti adresą ir telefoną.
Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti į ofisą 
Kampas Union Avė. ir Grand St.

485 Grand St., Brooklyn, N
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Raganų Deginimas 
Lietuvoje

(Iš senų, archyvuose randamų,
7 * dokumentų)

1623 m. kovo 20 d. Rymo 
popiežius Grigalius XV ka
talikų’dvasiški j ai išleido bu- 
lę: ‘tegal gausumą mūsų 
apaštSliškos galybės šiuo 
raštiCr įsakom ir liepiam 
amogjf tikėjimo išsižadėju
sį, sirwelniu sandorą pada- 
riusj£T)urtais ir kerais vie
ną aęįeletą žmonių numa- 
rinust- tuoj aus atiduoti tei- 
sėjanJS, kurie pagal didumą 
kalte&turi jį bausti”...• «-

ViĄ katalikiškų Europos 
valdcSvų sankcionuota, ši bu
lė davė teisę kunigams be 
pasigalėjimo naikinti visus 
bažnyčios priešus. Didžia
ją tų^Tpriešu dalį Lietuvoje 
sudari “velnio apsėstieji” ir 
kai ;jįurios senstelėjusios 
motejįs—“raganos.” Teis-

vos kunigų susirinkimas 
nutarė pavesti sudaromam 
iš keturių žmonių, bajorų ir 
valstiečių, teismui.

Tokie teismai daugelį kal
tųjų degino ant laužo.

Kaltumui nustatyti buvo 
metodas: kankinti kol pri
sipažins... Raganas tikrin
davo vandeny: skęsta—ne
kalta, besispardydama lai
kosi paviršiuje — išaiškini
mus turi baigti budelis. Iš
trauktoms iš vandens “ra
ganoms” užrišdavo akis, su
verždavo geležiniais pan
čiais rankas ir kojas ir 
įmesdavo į didelį bosą. Kar
tą per dieną ištraukę degi
no karštais virbalais padus 
ir reikalavo prisipažinti. 
Kantrybės netekusi ėjo ant 
laužo.

“ Raganų” deginimas Lie- 
uvoje buvo pavirtęs kasdie- 

ti nflgikaltėlius sušauktas niniu reikalu. Niekas tuo 
Vargioj Lenkijos ir Lietu- nesistebėjo ir vaitojančioms

ir klykiančioms nerodė jo
kios užuojautos. Tokia bu
vo amžiaus dvasia: ko gai
lėtis pasaulio priešų!

Šiurpus nužudytųjų skai
čium Kražių šv. Benedikto 
klioštoriaus vedėjos dievo
baimingos Panos Šverinai- 
tės sušauktas 1696 m. Dir- 

’vėnų dvare teismo sprendi
mas. Bajorai K*aunackis, 
Guževskis, Daugėla ir Iš- 
levskis per penkias dienas 
sudegino ant laužo ketu
riasdešimt su viršum “raga
nų” ir du “raganius.”

Pagaliaus tų liepsnojan
čių laužų ėmė išgąstauti pa
ti dvasiškoji vyriausybė. 
Sudeginus, kaipo raganą, 
1702 m., Luokės kanaunin
ko motiną ir pačiam kanau
ninkui pakėlus triukšmą, 
buvo panaikinti bajorų ir 
valstiečių teismai. “Raga
nų” tyrimas ir joms baus
mių vykdymas perėjo į pa
čių kunigų rankas.

1737 m. vyskupas Juoza
pas Kerpis išleido įsakymą, 
kad sauvališkai kankinu
sius, plukdžiusius ir deginu
sius persekios, kaip razbai- 
ninkus. Apskundė j ui nuo

/ 1

to Taiko 'išrišimą galėjo duo-1 permažo klusnumo bažny-
ti tik pats vyskupas.

Nežiūrint tokių įspėjimų, 
daugiausia apsigimusios 
juodais plaukais ir kumpom 
nosim bobutės tebečirškėjo.

1752 m. vyskupas Anta
nas Tiškevičius įsakė raga
nų ištyrimą pavesti trims 
“išmintingiems” kunigams.

Aštuoniolikto šimtmečio 
gale Volterio ir kitų pran
cūzų rašytojų įtakos dėka 
tarp pasaulietiškos diduo
menės ir dvasiški jos saitai 
ėmė trūkti. Bajorai pasi
darė tikėjimui abejingi ir 
ne tik nebepritarė tikybi
niam smurtui,"bet ėmė at
virai pulti pačią katalikų 
bažnyčią. Šviesesnės bajo
rijos griežti protestai nepa
siliko be pasėkų, ir pagaliau 
“išmintingi” kunigai turėjo 
baigti savo veiklą del raga
nų. Žengiančiam pirmyn 
mokslui kunigai’ per visą 
aštuonioliktą šimtmetį buvo 
atsparūs. 1748 m., kai už
temo Lietuvoje saulė, vys
kupas Antanas Tiškevičius 
įsakė savo vyskupijai mėne
sį gavėti. Jis nurodė, kad 
tai esąs dievo įspėjimas del

čiai.
Nuožmiais atėjūnais, juo 

tolyn, tuo dažnyn ėmė ro
dytis mokslo pionieriai. Vie
toj tikybinių dūmų, jie kul
tūrinę rinką užvertė kito
mis prekėmis. Dūmų pri
statinėtoj ams tai buvo pa
vojingi konkurentai.

“Laisvoji Mintis”

Binghamton, N. Y

Kalbėjo <Griga^tis

19 d. kovo čionai kMbėjo

P.
Grigaitis. Pirmoj, kalbos da- 
lyj jis dėstė Lietuvos gyvento
jų būklę fašizmo priespaudoj 
ir ragino amerikiečius pagel
bėti Lietuvos žmonėms išsiko
voti demokratines teises. An
troj kalbos dalyj kritikavo 
komunistus, smerkė Leniną ir 
Sovietus, dėstydamas, jog jie 
einą ne pagal Markso moky
mą, kuris skelbiąs demokrati
nę tvarką. Paryžiaus Komu
na elgėsi pagal Markso moky
mą, o Sovietų Sąjunga — ne. 
Bet mes žinome, kad Pary
žiaus Komuna tegyvavo tik 
trumpą laiką, o Sovietų Sąjun
ga (nors ir pats Grigaitis lė

mė jai greitą mirtį) gyvuoja 
jau 19 metų!

Prakalbas rengė LSS 33 kp., I 
apie kurios egzistavimą jau 
niekas nežinojo per eilę metų. 
Kiek aukų surinko padengti 
lėšoms—nepaskelbė. Publikos 
buvo nedaug.

Tvanas

Dar nėra metų laiko, kaip 
šis miestas nukentėjo nuo 
tvano antru sykiu. Pereitą 
liepos mėnesį daugiausia nu
kentėjo taip vadinama miesto 
dalis—Pirmas Ward as, o da
bar ir kitos dalys, šis tvanas 
atėjo ne taip urnai, kaip per
eitos vasaros tvanas, ir del to 
tie gyventojai, kurie jau nu
kentėjo pirma, dabar šiek tiek 
prisirengė sutikti jį: susigabe- 
no rakandus į viršutinius kam
barius, o kai kurie iš pavojin
gesnių vietų ir išsikraustė, šis 
tvanas palietė daugelį ir lietu
vių. Mieste buvo didelis su
sirūpinimas, nerimas, dejonės. 
Gyventojų susisiekimas dauge- 
lyj atvejų buvo nukirstas, in
dustrija užsidarė, sustojo, šią 
žinią rašant, pavojus jau per
ėjęs, upė žymiai nuslūgusi.

Lietuvių Svetainės Jubilėjus

Ateinantį šeštadienį, kovo

28 d., Liet. Taut. Bendrovė 
minės 20 metų nuo Liet. Sve
tainės įkūrimo. Ruošiamas di
delis bankietas. • Bus pasi
džiaugta gražiu Bendrovės gy
vavimu. Bendrovė per 15 me
tų išsimokėjo skolas, o per pa
staruosius penkis metus vėl su
sitaupė gerą sumą, pinigų, ku
rių dalis’ nutarta išmokėti da- 
lininkams-nariams dividendais 
—po du doleriu nuo šėro.

Nariams, atsilankiusiems į 
bankietą, dividendų čekiai bus 
įteikti ant vietos, o toliau gy
venanti nariai esate raginami 
atsiliepti, nes daugelio tokių 
narių adresai nėra žinomi. Ra
šykit: Lithuanian National As
sociation, Inc., 315-17 Clinton 
St., Binghamton, N. Y.

J.

Pittsburghe Vanduo vėl 
Pakilo

PITTSBURGH, Pa., Ko
vo 25.—Potvinio vanduo bu
vo nuslūgęs iki 25 pėdų virš 
normalio lygmens. Dabar 
jis išnaujo pakilo iki 32 pė
dų.

Pittsburghe, potvinių pa
sėkoj, dar tebėra apie 85,- 
000 benamių ir alkanų.Worcester, mass, “laisves” koncertas ir banketas

Darbininkai, smulkūs biznieriai, profesionalai ir farmeriai yra Kviečiami būti šiame parengime. Čia bus minima 25 metų sukaktuvės, 
kaip leidžiama “Laisvė”. “Laisvė” yra mokytojas ir švietėjas Amerikos lietuvių visuomenės. “Laisvė”yra vadas lietuvių darbininkų ir 
kitų stambaus kapitalo spaudžiamų sluogsnių. Todėl minėjimas “Laisvės” Sidabrinio Jubilėjaus yra labai svarbus punktas Amerikos lie

tuvių istorijoje. Kiekvienas pirmeiviškas lietuvis privalo būti šiame parengime.
---------   '    ■ ■■ ■ ■ __________________ ____________________ ________________________________________________________ _ _________ ____—------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------X— , ■ ...................................... . . -

L. Prūseika

I

Šis Pokilis Įvyks

Sekmadienį, 
Kovo

Sunday, 
March

Pradžia 4 Vai. Po Pietų K. Menkeliūniutė
Mezzo-Soprano

Prašome Įsitėmyti Vietų—

Lietuviu Svetainėje
29 Endicott Street, 
Worcester, Mass.

Nesi vėluokite pribūti
Ignas Kubiliūnas, baritonas
Pasižymėjęs radio dainininkas.

L* Pruseika, ilgus metus buvęs "Laisvės” redaktorium, sakys prakalbą*
Laike šio parengimo užsirašykite “Laisves” Jubilėjines Gegužės menesio laidas už $1.00, ir gaukite dovanų knygą, “Mortos Vilkienės Divorsas”, ją parašė Mikas Rasoda.

, i Sabaliauskas, tenoras

IG. KUBILIŪNAS,
Baritonas, iš So. Boston, Mass.

K. MENKELIUNIUTE,
Mezzo-Soprano, iš Brooklyn, N. Y.

V. SUKASKAS,
Smuikininkas, Vietinis-Woreesterietis

ADELE MICKEVIČIŪTE,
Kontralto, iš Providence, R. L

Šiame Koncerte Dainuos

A. Mickevičiūtė, Kontralto
Garsioji Bostono ir Apielinkės 

Radio Dainininkė.

Daugiau Dalyvių Programoje:
JUOZEFINA LATIMER,

Sopranas, Vietine-Worcesteriete

J. SABALIAUSKAS, Tenoras, 
E. ŠALAVIEJUS, Baritonas, ir 
V. TUMANIS, Tenoras, duos 
gražų trio.

DAR BUS EKSTRA KAVALKŲ
V. Tumanis, tenoras.

į Rūpinkitės pamatyti šią programą, kurią sudarys geriausi lietuvių talentai
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Puslapis Septintas LAISVE Penktadien., 27 Kovo, m.

Lietuva Prieš 75 Metus
...— ST. MATULAITIS —

(Paminėjimas 75 Mėty Sukakties nuo Panaikinimo Baisiosios Baudžiavos Lietuvoj)
Iš S. Matulaičio Knygos ”1863 Metai Lietuvoj”.

(Tąsa)
Čapskis nusiuntė į Kauną valdžiai 

2 savo Biržėnų dvaro (Šiaulių pav.) val
stiečius, kad išsiųstų juodu į Sibirą už 
nepaklusnumą. Bet laikai jau buvo dva
rininkui nepalankūs; ėjo jau paruošia
mieji darbai baudžiavai panaikinti, val
džios politika jau buvo pasikeitusi; už
tatai pildąs Kauno gubernatoriaus parei
gas, politiniais sumetimais pasiuntė vals
tiečius ne į Sibirą, bet atgal į Biržėnų 
dvarą. Tokių atsitikimų buvo nemaža. 
Kaip elgdavosi dvarininkai su savo vals
tiečiais, vaizdžiai matyti iš pridedamos 
bylos Jurkiškių dvaro (Vilniaus gub. ir 
pavieto) savininko Jono Višomirskio.

Iš patarųjų prieš baudžiavos panaiki
nimą metų gubernatorių apyskaitų pati
riame, kad valdžiai prisieidavo paimti 
globon dvarus už žiaurų elgimąsi su bau
džiauninkais.

Taip, Kauno gubernijoj paimtų globon 
1860 m. buvo 2 dvarai, 1861 m.—2 dvarai 
ir 1862 metais—1 dvaras.

Vilniaus gub. 1860 m.—7 dvarai; 1861 
—8 dvarai ir 1862—5 dvarai. ’ Matyt 
dvarininkai nemėgo minkštai elgtis su 
savo žmonėmis, kad net rusų valdžia pri
versta būdavo įsikišti. Valdžia vadova
vosi ne užuojauta baudžiauninkų ver
gams, bet tuomi, kad valstiečiai del dva
rininko sauvalės galų gale įpuola į skur
dą ir negali mokėti valdžiai jos uždėtų 
mokesčių, kas vien ir rūpėjo valdžiai. 
Aišku, kad globon pakliūdavo tiktai iš
imtinais atsitikimais ir tai tik toki, ku
rie neturėjo įtakos bajorijoj, neturėjo 
pažinčių su valdininkais. Stambūs, įta
kingi dvarininkai galėjo leisti sau elgtis 
kaip jiems tinka, nebijodami globon pa
kliūti.

šiuo žvilgsniu * Lietuvos dvarininkai 
buvo patenkinti rusų tvarkos įvedimu. 
Bet ne tik šitai. Dar 17 gruodžio 1794 
m. Lietuvos general-gubernatoriuKjRef)- 
ninas išleido manifestą, kuriame matosi 
stipri ranka ir pasiryžimas, pasiremiant 
kariuomene, laikyti šaly tvarką ir ramy
bę. Ir ištikrųjų centralizuotą caro biuro
kratija įvedė ponams pageidaujamą ra
mybę. Po tvirtos carų valdžios sparnu 
Lietuvos dvarininkai jautėsi turį didesnę 
galybę dar stipriaus paimti baudžiaunin
kus į savo rankas, kad labiaus juos iš
naudoti. Sibiras, rekrūtavimas, rykštės 
buvo galinga priemonė dvarininkų ran
kose; kad ir dantimis grieždami, bau
džiauninkai priversti buvo paklusnūs bū
ti. O jeigu, kuris, netekęs kantrybės, su
manytų gelbėtis pabėgimu iš žiauraus 
pono rankų, tai ir čia ateina dvarininkui 
pagelbon caro administracija. Dvarinin
kai neprivalo, kaip pirmiaus, patys jieš- 
kotis pabėgusių baudžiauninkų, kas tan
kiai sunku būdavo įvykinti; dabar jie 
galėjo kreiptis į stipriai organizuotą ru
sų policiją ši jau sujieškodavo pabėgu
sius, . s ’

Dvarininkai buvo patenkinti. Nebe- 
reikalo Liudvikas Tiškevičius Lietuvos 
dvarininkų delegacijos atstovas pas ca- 
rienę KatHną II 1795 m. pasakė savo 
prakalboj, !*visos tąųtos” (tai reiškia ba
jorų) vardų, kad visa, esą, tauta po jos 
vainiko globa “vietoj susmukimo po slė
gimu nepastovios ir prigulmingos politi
nės buities, kuri buvo priežastimi tiekio 
šalies ir asmeninių nelaimių, paliko pa
kelta iki tos garbės, tai reiškia prijungi
mo prie carų valstybės. Toliaus jis kal
ba: “panaudojai būtent karingumą ir di
desnį tobulumą savo kariuomenės, kad 
išgelbėti tą provinciją iš nelaimių ir pri- 
alegimų... ir kad grąžini ramybę tai ša
liai, kuri visą tą laiką buvo audros ži
diniu, grąžini laimę ir ramybę...”

Taip kalba tie, kuriems rūpėjo ekono
miniai reikalai; kuriems carų valdžia 
atnešė ramybę ir davė puikų begalinio 
savo baudžiauninkų prislėgimo įrankį, 
juo didžiausio jų darbo jėgos išnaudoji
mo. O visa šita buvo ypatingai pagei
daujama, nes tais laikais javų kainos 
ėmė smarkiai kiltilr pas dvarininkus vis 
labiau didėjo susirūpinimas žemės ūkiu.

žemės ūkio Kapitalizacija ir Klasių 
Kovos Aš tie j imas

Tokis svarbus ekonominis reiškinys 
kaip nuolatinis javų kainų kilimas pada
rė gilią įtaką į Lietuvos žemės ūkį.

Javų kainų augimas skatino Lietuvos 
dvarininkus juo daugiaus dirbamų laukų 
turėti, juo geriaus tas dirvas įdirbti, juo 
intensyviau tą ūkį vesti, kad daugiaus iš 
ūkio pelno gauti. Pradedant nuo 1816 
m. t. y. nuo javų kainų ir eksporto augi
mo laiko pastebimas susidomėjimas že
mės ūkiu Lietuvos dvarininkų tarpe. 
Europoj anksčiaus prasidėjo susidomėji
mas žemės ūkiu. Pirmučiausiai į žemės 
ūkio pakėlimą pradėjo kreipti domę An
glijoj. Iš čion persimetė į kontinentą. 
Vokiečių agronomas Thaer, susipažinęs 
su pagerintu žemės ūkiu Anglijoj, 1798 
m. išleido veikalą (Einleitung zur Kent- 
niss der englischen Landwirtschaft), ku
riame moksliškai pamatavo įvestas nau
joves. 1802 m. buvo įsteigta Žemės ūkio 
akademija Zelle (Vokietijoj), 1804 m. 
Meline; po to ir kitur. 1840 m. chemi- 

I kas Libigas paskelbė savo tyrimus (Dir
vų derlingumo ir nūalinimo teorija). Jo 
išradimai ūmu laiku buvo pritaikinti že
mės ūkyje. Žemės ūky ėmė vartoti dirb
tinas trąšas (guano). Visa šitai negalėjo 
neturėti įtakos ir į gretimai esančią Lie
tuvą. Ir čia žemės ūkio klausimai gyvi 
ir aktualūs pasidarė. Vilniaus universi
teto statute (ustav) sustatytame 1803 
m. numatoma žemės ūkio katedra, bet 
delei stokos kandidatų, vakansija buvo 
užimta tiktai 1818 m. Bet žemės ūkio 
klausimais gyvai įdomautas!. Mostovs- 
kis 1810 m. rašo Vilniaus apskrities mok
slo globėjui Čartoriskui, apie reikalingu
mą žemės-ūkio mokslo praplatinimo Lie
tuvoj, kuriam tikslui reikalinga prie Vil
niaus universiteto agronomijos katedra. 
Nurodo Anglijos, Danijos ir Vokietijos 
pavyzdį. Pataria pakviesti kurį nors Tho- 
erio mokinį ir pavesti jam žemės ūkio 
katedrą. Tokis kandidatas atsirado Oča- 
povskio asmenyje. Jis nuo 1812 m. dirbo 
barono Renne dvaruose Žemaitijoj. Susi
žinojęs su Čartoriskių, Očapovskis aplan
kė Europos šalis, kur susipažino su pa
skutiniais pasiekimais žemės ūkio srity j. 
Palikęs žemės ūkio katedros profesorium 
Vilniuj, Očapovskis darė žingsnius įkurti 
Vilniuj agronomijos institutą, bet drau
ge su universiteto uždarymu (1832 m.) 
žlugo ir instituto sumanymas.

Očapovskis parašė kelius veikalus apie 
žemės ūkį ir vieną pritaikomą viduji
nėms mokykloms.

Pasirodė ne tik straipsniai laikraščiuo
se (Dziennik Wilenski, vėliaus Kovenski 
gub. vedom.), bet ir atskiros brošiūros, 
ne tik apie javus, bet ir apie technines 
kultūras (linus, apynius), gyvulininkys
tę ir kitus su žemės ūkiu surištus klau
simus. Pasirodė ir populiarių brošiūrų 
sodiečiams.

Susirūpinus žemės ūkio našumu, nega
lima nesusidurti su baudžiavos klausimu. 
Ir užsienio pavyzdžiai ir savo prityri
mas vaizdžiai rodė, kad baudžiauninko 
darbas šiuo žvilgsniu niekam tikęs; nei 
jis turi gerų įrankių, nei stiprių darbo 
gyvulių, nė patsai — noro dirbti, eikvoti 
savo jėgas dvarininko naudai. Daug 
geriaus įsitaisyti savo inventorių ir dirb
ti samdytų darbininkų jėga. Be to, javų 
•kainoms kylant, dvarininkams atsirado 
gyvas reikalas padidinti savo dirvas, ar
ba suarus dar tuščias orei tinkamas vie
tas, arba nukėlus baudžiauninkus, pri
jungti prie dvaro laukų jų dirbamas dir
vas. Ši paskutinė priemonė plačiai gali 
būt įvykinta tiktai paliuosuojant bau
džiauninkus.

Taip ir darė kai-kurie sumanesnieji. 
Dar 1800 m. dvarininkas Nagurskis 
(Vilniaus gub.) “paliuosąvo” visą kaimą 
valstiečių be žemės. 1808 m. Joniškėlio 
Karpis parašė testamente “paliuosavi- 
mą” visų savo baudžiauninkų be žemės.

(Daugiau bus)

Duryea, Pa.
Dar ne visi susikraustė į 

savus namelius po potvinio, o 
jau du mano kaimynu nelai
mė patiko. 20 d. kovo, 8 v. v. 
Demskių stuboj įvyko eksplo
zija ir patį Demskį gerokai 
apdegino ir visus langus iš
nešė. Ugniagesiai > prasidedan
tį gaisrą užgesino.

Tą pačią dieną, apie 9 v. 
v., kitoj stuboj įvyko eksplio- 
zija ir pusėtinai apdraskė, 
priešakį išnešė. Sakoma, ka
syklų gazų per plyšius priė
jo, o ant rytojaus angliški 
didlapiai rašo, kad būk jie tu
rėjo skiepuose skyles, vedan
čias į kasyklas, bet gazinių 
paipų jokių nebuvo.

Šliupinč Atrauga.

Širdingas Patarnavimas 
Automobilistam Long 
Islande ir Apielinkėj!

Lietuvis darbininkas, senas “Lais
vės” rėmėjas, automobilių mechani
kas per 25 metus, atsidūrė savo Au- j 
to Repair Shop ir Gas Station. Par- j 
duoda Shell gesą ir taiso automobi-1 
liūs visokių išdirbysčių. Taipgi duo
da širdingus patarimus automobilis
tam tokiuose dalykuose, kur pats ga
li prižiūrėti savo mašiną.

Kviečiu pas mane sustoti, kurie tik 
važinėjate mano apielinkėj.. Vieta 
randasi ant—
Farmers Ave., prie New York Blvd.

Tarpe Sunrise Highway ir 
Rockaway Blvd.

JAMAICA SOUTH
SERVICE STATION

Wolfe’s General Auto Repairing
(71-76)

Cortlamdt 7-4305
Lietuviška Informacijų

Raštinė
Lithuanian Information Bureau

38 Park Row, opposite City Hail 
NEW YORK. N. Y.

Rooms 405-6-7
Equitable Service Bureau

LIETUVIŠKA
Susisiekimo ir Ištyrimo 

įstaiga
.. ...... -...... ..Jg.
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PRANEŠIMAI IŠ KITUR

Operetė Tamyla Hartforde!
PENKIŲ VEIKSMŲ MELODRAMA SU 13 DAINŲ

Stato Scenoje Hartfordo Laisves Choras. vi

Nedėlioję, 29 Kovo-March, 1936
i/’ ' z

Box Shop Svetainėje, 227 Lawrence St. Hartford, Conn.

ii#

Scena iš šios operetes k ur parduodama Tamyla.
!-■ ' . Į ■."iT.i . ......................-J 1 ■ '■ »-^u-mnnrT

Puikus ir įspūdingas veikalas, svarbus kiekvienam pamatyti. Tad skaitlingai su
sirinkite išklausyti gražių dainų ir susipažinti su tolimo krašto žmonių gyvenimu ir 
papročiais.
Pradžią 3-čią vai. po pietų. Prašome nesįvėluoti, nes prasidės lygiai paskirtu laiku.

įžanga Išanksto Perkant Bilietus 35c. Prie Durų 40c

HAMTRAMCK, MICH.
Ateikite ir išgirskite teisybę a<pie 

čia einamus rinkimus. Bus keletas 
gerų kalbėtojų, kurie išaiškins, kaip 
mes, komunistai, žiūrime į tuos rin
kimus. Visi dalyvaukite penktadienį, 
27 d. kovo, 8 vai. vakare, Yemans 

i Svetainėj, 3014 Yemans St. Įžanga 
j veltui. Dalyvaukite patys ir atsi
veskite savo draugus.

Pirm. Nat. Ganley.

ELIZABETH, N. J.
Bangos Choro susirinkimas atsibus 

penktadienį, 27 d. kovo, 8 vai. va
kare ,L. D. P. Kliube, 408 Court St. 
Visi choristai malonėkite dalyvaut, 
nes turime daug svarbių dalykų ap
svarstymui. Organizatorius.

LAISVĖS CHORO KOMISUA

kūmai “L.,” kurie bus priduoti de
legatam įteikt suvažiavimui. Tędel 
kviečiame visus šėrininkus, “L.” skai
tytojus ir jos rėmėjus atsilankyt/

KOMISIJA
(73-74)

DETROIT, MICH.
Prakalbos ir Diskusijos’

Rengia Lietuvių Bendras Komitetas 
KOVO 29, SEKMADLENYĮ 

Svetainėj 9219 RussęU Street 
(ant rusų kooperatyvo restauranto) 

Pradžia nuo 1:30 po pietų 
įžanga veltui

Tema: Vienybės Klausimas 
(73-74)

PHILADELPHIA, PA.
Kovo 28 d., 8 vai. vakare, 915 W. 

Girard Ave., bus šaunūs šokiai Gi
rard Manor Hąll. Rengia ALDLD 
149-ta kuopa, todėl kviečiame visus 
dalyvauti šiame pąrengime. Bus vi
sokių užkandžių ir gerą orkestrą šo
kins šokikus. Komitetas.

* * *
Kovo 29 d., 2 vai. po pietų, 928 E. 

Moyąmensing A^v°\ bus prakalbos. 
Rengia bendras komitetas visų or
ganizacijų ir draugijų, reikale soci- 
alės bedarbių apdraudos. Visų srio
vių kalbėtojai yrą užkviesti kąlbėti. 7;30 Val. vakare, Draugijų Svetai- 
Iš Brooklyno bus draugas šolomskas, gj, 4097 Porter St.
vietos bus drg. J. Ivanauskas. Taip-'prastas parengimas įr gera proga vi-
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DETROIT, MICH.
TDA Karolio Požėlos kuopa rengia 

<‘Bunco Party” nedėlioj, 29 d. kovo,

Tai bus nepą-

gi ir 
visos 
se.

kitų sriovių kalbėtojai. Visi ir 
dalyvaukite minėtose prakalbo- 

KomiBiją.
(74-75)

GREAT NEUK, N, Y.
Pirmyn Choras rengia dailėj 

karą, nedėlioj, 29 d. kovo (March), 
Sobenkų Svetainėj, 91 Steamboat 
Rd. Pradžia 6 vai. vakarę; jžąnga 
suaugusiom 40c, vaikam 25c. Bus 
perstatyta dvi komedijos — “Pirma 
Naktis” įr vieno veiksmo “Du Me-, 
džiotojai” ir Tap Dance. J irmyn 
Choras visuomet bando užga: ėdįnti 
publiką su gražiomis dainomis ir 
lošiamu, tad ir šį kartą jis bandys 
visus palipksmįnt, Visi dalyvaukite, 
kad paskui nesigailėtumėte.

(74-75) KOMITETAS.

siems linksmai praleist laiką. Įžan
ga 25c, ir prie įžangos bus duodama 
gert ir skanių užkandžių. Taipgi bus 
šokiai prie geros orkestros. Kviečiam 
visus dalyvaut. Komitetas.

(73-74)
va-

CLEVELAND, OHIO
Lietuvių Komfrakcija rengia sma

gų vakarėlį, subatoj, 28 d. kovo, 
Lietuvių Darbininkų Svetainėj, 920 
E. 79th St., 7:30 vai. vakare, čia 
dalyvaus dr. ’J. Gasiūnas. Visus 
kviečiame dalyvauti mūsų pramogė
lėj ir linksmai vakarą, praleisti.

(74-75) KOMISIJA.

EASTON, PA.
Vienybes apvaikščiojimo vakaras!
Susivienijus LDD 8 kp. su ALDLD 

13 kuopa, abi kuopos rengia šaunų 
pasilinksminimo wakarą, subatoj, 29 
d. kovo, 7 vai. vakare, 36 No. 7th 
St. Bus gera lietuviška orkestrą, 
skanių valgių ir gėrimų. Rengėjai 
kviečia visus atsilankyti į šį linksmą 
vakarą ir pasidžiaut vienybe darbi
ninkiškų spėkų Eastone. Taipgi 
kviečiame ir iš Bethlęhęmo ir AUen- 
towno draugus dalyvaut. Įžanga 
veltui. KOMISIJA.

(74-75)

BAYONNE, N. J.
LDS 26 kp. rengia svarbias pra

kalbas penktadienį, 27 d. kovo, po 
No. 10 West 22nd St., L. D. U. Kliu
be. Kalbės Dr. J. J. Kaškiaučius 
sveikatos klausimais, o drg. J. Siur- 
ba—LDS reikalais. Visiem svarbu 
išgirst apie virš minėtus reikalus, 
todėl kviečiam dalyvaut ir savo 
draugus atsivest. Komisija.

WATERBURY, CONN.
Nedėlioj, 29 d. kovo, bus sulošta 

viena iš gražiausių operečių, tai yra 
“Tamyla.” Lošimas bus perstatytas 
Box Shop svetainėj, 227 Lawrence 
St., 3 vai. po pietų. f" 
lietuvių 
gražias 
Šimą.

Kviečiam -visą 
visuomenę dalyvaut, išgirst 
dainas ir pamatyt gražų lo->

Komisija. .
(73-74)

HUDSON, MASS.
Svarbus Pranešimas ALDLD 103 Kp. 
Nariams ir “Laisvės” Skaitytojams 

ir Sdmpatikams
Nedėlioj, kovo 29 d., įvyks svarbus 

susirinkimas, pradedant nuo 2:30 po 
pietų, H. L. P. Kliube. Čia bus 
draugiškas pasikalbėjimas apie “L.” 
šėrininkų suvažiavimą, bus apsvars
tyta ir sudaryta patarimai ir trū-

NEWARK, N. J. J
ALDLD 5 kp. ir TDA bendra^'su- 

sirinkimąs atsibus penktadienį, įfl d. 
kovo, 7:30 vai. vakare, 180 New York 
Ave. TDA New Jersey apskričio se
kretorius Harry Lipschuts išduos ra
portą iš apskričio veikimo. Visi na
riai malonėkite dalyvaut, atsiveskite 
ir savo draugus. TDA Sekr.

(73-74)

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

Sergančių Vyrų ir Moterį; 
i Chroniškos ir Staigios Ligos 
gydomos naujoviškais būdais

Patenkinančios ir greitos pasekmės. 
Kreipkitės į Dr. Zins gydymui Krau
jo, Odos ir Nervų Ligų, Slogų ir j 
Chroniškų Skaudulių, Abelno Nusilpi- | 
mo, Nervų Išsisėmimo, Skilvio ir, 
žarną Ligų, Hemorrhoidų bei Kitų ' 
Laukan Ėjimo Nesveikumų, kaipo 
skausmo ir nesmagumo priežasčių. 
Gydoma Strėnų Gėlimas, Sciatica, 
Neuralgia, Nervų Įdegimas, Chroniški 
Reumatiški keblumai, Nosies, Gerk
lės, Plaučių, Plaučių Arterijų ligas, 
Inkstų netvarkumus ir kitos ligos 
Vyrų ir Moterų; o jeigu turite kokią 
ligą, kurios jūs nesuprantate, pasi- 
tikjmąi pąsikląuskjte mąnęs, ir jūsų 
nesveikųmąą bus jums jŠaįšlęintąs.

Mano Išlygos Yra Prieinamos
Kraujo Tyrjiųąi, Laboratoriniai 
bandymai, X-spiuduliąi, Serumų 

Čiepų Įleidimai.
(PASITARIMAI VELTUI)

Dr. LZ1NS—

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai goriausių 
bravorų alus ir 
Elius. Kada būsi
te Brooklyne, už
eikite susipažinti.

Kiekvieną subatąj 
karšta vakarienėj* 
Atskiras kąmbaw>

liomįs atdaras-* 
nuo 1 valandos-* 
dieną iki vėlaiTE

426 SOUTH 5th STREET, BROOKLYN, N. Y.«
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties. Tel. Evergreen 7-888<S

DR. HERMAN MENDLOWITZ
iš- 
ir

110 East 16 St, N. Y.
Tarp 4th Ąve. ir Irving PI.

Valandos—9 Ą. M- iki 8 P. M. 
Sekmadieniais 9 Ą. M- iki 3 P. M.

MĘS KALBAM LIETUVIŠKAI.

Praneša visuomenei, jog jis permainė savo ofisą 
WILLIAMSBURGHE, 

ir randasi po sekamu antrašu;
522 Bedford Ave. Brooklyn, N. Y<

Telefonas Evergreen 7-13)2 
« •

Ofiso valandos nuo 1—3 diena ir nuo 7—8 vakarais

NEP1LĮOMIS 
Nuo 10 iki 12 vąl. ii ryto

FLATBUSH OHSAS 
2220 Avenue J 

Kampas £ 23rd St.

■i**,
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Lietuvių Visuomenės Veikėjų 
Pasitarimas Amerikos 
Lietavių Kongreso Reikalais
^’Amerikos lietuviai 

kongresui 
Jame bus 
pagelbėti

nugalėti fašizmą ir

ruošiasi 
Lietuvos 
svarsto- 

Lietuvos

plačiam 
reikalais.
ma, kaip 
žmonėms
apginti Lietuvos nepriklauso- 
ąiybę.

‘'II To kongreso reikalais yra 
šaukiamas Brooklyno ir apie- 
linkes lietuvių visuomenės 
dąrbuotojų pasitarimas, į kū
jų kviečiami darbininkų ir ki
tų organizacijų viršininkai ir 
kiti veikėj-ai; taipgi darbinin
kai, inteligentija, profesiona
lai, biznieriai — visi, kuriem 
rūpi Lietuvos reikalai.

Pasitarimas įvyks sekmadie
nį, 29 kovo, 2 vai. dieną, 
“Laisvės” svetainėj, kampas 
Lorimer ir Ten Eyck Sts., 
Bltooklyne.
7 *'V Liet. Veikimo Komitetas, 

Geo. Kuraitis, Sekr.

P. Rimša Turės Kūrinių 
Parodą Vasarop
“Laisvės” Redakcijai:
" Spauda ir atskiri asmenys 

teškia nepasitenkinimo, kad 
New Yorko lietuviai arba jų 
organizacijos iki šiol nesuren
gė mano skulptūros darbų pa- 

'ripdos. Del šio leiskite man, 
gėftriamas redaktoriau, pa
reikšti keletą žodžių.

Atvykęs į New Yorką, pir
miausia rūpinausi sutvarkyti 
savo darbus, kurie pradžioje 
dar nebuvo tinkamai prireng
ti parodai, nes barjelefai dar 
nebuvo įdėti į rėmus, statutes 

r be papėdžių. ... Tokiu būdu 
mano darbų paroda nebuvo 
galima taip greit surengti.

- ' Dabar aš kviečiamas į Chi- 
cągą, kur, Dr. Račkaus ir ki
tų iniciatyva, rengiama mano 
darbų paroda. Be to, ten dar 
reikės atlikti kai kuriuos už
sakymo darbus. Todėl grįžęs 
i& Chicagos, neabejoju, kad, 
pėr vasarą, mano darbų paro
dai., New Yorke sąlygos jau 
bus, paruoštos.
TTao tarpu aš, naudodamasis 

■ ~ ha;,proga, vis dėlto negaliu 
tlę^eikšti savo padėkos kai 
kuriėms newyorkiečiams, pa- 
rodžiusiemš man labai daug 
svetingumo.
r fe Tariu pagarbos žodį, 

Petras Rimša.

ty&bininkų Mokyklos 
Pavasariniai Kursai
XNeužilgo prasidės New Yor
ko "barbininkų Mokyklos pa- 

, vasariniai kursai. Registraci
ją Jau pradėta ir pirmą die
ną buvo įsiregistravę virs'Šim- 
io studentų. Tai pirmas įvy- 

mokyklos istorijoj. Džiu- 
jJJih'an&iai eina registracija ir 
; imliau. Lietuvių jaūnimas ir 

7 S/Aūgusieji turėtų pasinaudoti 
' prėga.

p; Mokykloje dėstoma marks
izmo-leninizmo mokslas ir da- 
toma palyginimai su to moks
lo kraipytojų išvadomis. De
dama pastangos išyystyti stu
dentų politinį žinojimą, 
jife vėl galėtų jį tinkamai 
duo£i masėms.
į^Mokykla randasi 35 E.
St., "New Yorke.

kad 
per-

12th

■

y Rothstein krautuvės tarnau
toją! laimėjo 19-kos savaičių 
ętreiką. Pasirašyta dviem me- 
tąm kontraktas, sulyg kurio 
gauta 10% algos pakėlimas; 
uždara šapa su samdymu per 
liniją; mokestis už viršlaikį ir 
apmokamos vakacijos, taipgi 
ėūtriimpinimas darbo laiko. 
Visi streiko laiku paimti ske- 
bai atleidžiami.

Lietuvių Komunistų Prakalbos Apie Reikšmę 
Proletariato Diktatūros ir Demokratijos; 
Ar Reikalingas Am. Lietuvių Kongresas?

Brooklyno Lietuvių Komu
nistų Frakcija rengia svarbias 
prakalbas Liet. Piliečių Kliu- 
be, 80 Union Avė., penktadie
nį, 3 d. balandžio (April), 7 :- 
30 vai. vakare.

Kiek laiko tam atgal Brook
lyne kalbėjo lietuvių socialistų 
vadas P. Grigaitis, kuris darė 
išvedžiojimus apie reikšmę 
proletarinės diktatūros ir de
mokratijos. Tai buvo teorijos 
Antrojo (Socialistų) Interna
cionalo, kurio ‘vadai buvo val
džiose Vokietijoj, Belgijoj, 
Austrijoj, Anglijoj ir kitose 
šalyse. Socialistų vadai neku
rtose šalyse vykdė taip vadi
namą demokratiją ir jos pa
sekmėj šiandien yra fašistinė 
buržuazijos diktatūra — tai 
įsiutusi valdžia, bet netvirta. 
Ką sako K. Marksas ir Engel
sas “Komunistų Manifeste” 
apie proletarinę diktatūrą?

“Tarp kapitalistinės ir ko
munistinės visuomenės guli 
laikotarpis revoliucinio persi
keitimo pirmosios į antrąją. 
Tą laikotarpį atatinka ir poli
tinis pereinamasai laikotarpis 
ir to laikotarpio valstybė ne
gali būt kas kita, tik revoliu
cinė proletariato diktatūra.”

N. Leninas, įsteigėjas ir va
das Komunistų Internacionalo, 
savo knygoje “Proletarinė Re
voliucija ir Renegatas Kauts- 
kis,” puslapiuose 30-31 ir 32 
sako:

“Proletarinė demokr a t i j a 
yra milionus sykių demokra- 
tingėsnė už bet kokią buržua
zinę demokratiją; Sovietų ga
lia yra milionus sykių demo- 
kratingesnė už demokratin- 
giausią buržuazinę respubliką. 
To nepastebėti tegalėjo tik ar
ba sąmoningas buržuazijos 
tarnas, arba politiniai, visiškai 
miręs žmogus, nematąs gyvojo 
gyvenimo per dulkėtas buržu
azines knygas, kiaurai per
mirkęs buržuaziniai-demokra- 
tiniais prietarais ir tuom pa
verčią s save, objektyviai, į 
buržuazijos lekajų ... Viso pa
saulio darbininkai užjaučia 
Sovietų Respubliką būtent to
dėl, kad mato joje proletarinę 
demokratiją, demokratiją bė
diniesiems, o ne demokratiją 
turčiams; o net geriausioji 
buržuazinė demokratija ištik- 
rųjų yra demokratija turtin
giesiems.”

AR REIKALINGAS AME
RIKOS LIETUVIŲ KONGRE
SAS?

AR LIETUVIAI KOMUNIS
TAI REIKALAUS PROLETA
RINĖS DIKTATŪROS LIETU
VOJE?

kad tai reikalauja klasinės 
proletariato kovos reikalai.”

Socialistai ir kiti daro komu
nistams užmetimus, būk jie 
norį viską diktuoti. Į tai 7-asis 
kongresas duoda sekamą at
sakymą : *

“Išstatykim bendrai darbi
ninkams visus pasiūlymus, jū
sų ir mūsų, bendrai apsvarsty- 
kim juos kartu su visais dar
bininkais ir išrinkim tuos pa
siūlymus, kurie naudingiausi 
darbininkų klasės labui!”

Tolinus 7-tasis kongresas 
aiškiai pabrėžia, kad dabarti
niu laikotarpiu šauksmas už 
proletarinę diktatūrą einant į 
bendrą frontą su įvairiais sluo
ksniais nėra galimu. Jis sako :

“Mes neturim apsirubežiuo- 
ti tik nuogais šauksmais į ko
vą del proletariato diktatūros, 
o turim rasti ir iškelti tokius 
obalsius ir formas, kurie ata- 
tiktų gyvybiniams masių rei
kalams, jų kovingumo lygiui 
dabartiniam vystymosi etape.” 
(žiūrėk knygoj Kom. Int. 7- 
tas Kongresas, išleista Mask
voje, pusi. 22, 23 ir 24.)

Visos tos iliuzijos apie ko
munistų diktatoriškumą, atsisa
kymą ginti demokratinių ir ci
vilių teisių Lietuvos liaudžiai, 
neturi jokio pamato. Komu
nistai yra pasiryžę panaudoti 
savo įtaką visose organizacijo
se, vesti kuogriežčiausią kovą 
prieš Lietuvos fašistinę Smeto
nos diktatūrą, už civiles ir de
mokratines laisves Lietuvos 
liaudžiai.

Komunistų jjbžibiją linkui 
proponuojamo Amerikos Lie
tuvių Kongreso išdėstys dd. L. 
Prūseika, A. Bimba ir R. Mi- 
zara būsiančiose prakalbose. 
Jie taip pat aiškins apie pro
letarinę diktatūrą ir demokra
tiją. E. Bensonas.

Dar Apie Kovo 29 d
GEAND ST. AT GRAHAM AVE.. B'KLYN 
4NTOI5TFOR '*)a/t.QUARTFR ENDING 
Z4 .<« Mst AT Up E K ANNUM 

motu ihtr of barnu

Ar jau visi brooklyniečiai 
pasirengę dalyvauti tarptauti
niam koncerte ir šokiuose, ku
riuos rengia Komunistų Parti
jos 13th Assembly kuopa? 
Nepamirškite: koncertas įvyks 
italų svetainėj, 125 Boerum 
St., ir prasidės 5 vai. po pietų.

Koncerto programa:
Aido Choras,
L. Kavaliauskaitė,
Ukrainų Šokikės,
Italų Dramos Grupė,
Rusų Mandolinų Orkestrą, 
žydų Garsus Impersonatas. 
Įžanga į koncertą ir šokius 

tiktai 25 centai išanksto ir 30 
centų prie durų. Komitetas.

geros muzikos. Todėl prašo
me susirinkti 6 vai. vakare. 
Įžanga suaugusiems 40c. Vai
kams—25c. Varde Choro Pir
myn kviečiu visus.

Rengėjas.

Gudrus Naminis Žvirblis

Great Neck, N. Y
Ateinantį sekmadienį, 29 d. 

kovo, Choras Pirmyn rengia 
puikų dailės vakarą. Bus su
vaidinta dvi juokingos kome
dijos: “Pirma Naktis” ir “Du 
Medžiotojai.” Taipgi dainuos 
Choras Pirmyn, bus Tap 
Dance ir kitokį įvairumai.

Jau per ilgą laiką great- 
neckiečiai pageidavo turėti 
kokį linksmą perstatymą, nes 
pastaruoju laiku, apart balių, 
nieko įvairesnio-linksmesnio 
nebuvo rengiama. Reikėjo ta
me klausime rūpintis ir jieš- 
koti išeities. Taip ir pasitaikė 
mums gera proga gauti gru
pę gerų lošėjų iš Brooklyno, 
kurie apsiėmė patarnauti, su
lošti virš minėtas komedijas. 
Iš choristų puses yra dedamos 
didelės pastangos, kad šitas 
mūsų dailės vakaras visais at
žvilgiais pavyktų ir palinks
mintų visus, tai yra senus ir 
jaunus. Mes kviečiame visus 
great-neckiečius ir apielinkės 
svečius, ypatingai brooklynie- 
čius, atsilankyti į šį mūsų 
linksmą ir juoįių kupiną va
karą.

Po lošimui bus šokiai prie

Frank Bouchers šeimyna, 
1,754 Caton Ave., Brooklyne, 
turi prijaukintą naminį žvirblį, 
Jerry, kuris savo gudrumu ir 
prisitaikymu prie gyvenimo 
patogumų esąs vienintelis iš 
žinomų žvirblių giminės. Jie 
jį užaugino radę iškritusį iš 
lizdo.

Jerris mėgsta atsisėsti ant 
savo šeimininko galvos ar pe
ties ir ten žaisti arba ilsėtis?I 
Jis visuomet miega ant vais-; 
tinyčios. Užtenka subarškinti, 
lėkštes ar peilius—ir Jerris ži
no, kad laikas valgyti. Jis iš
moko užimti ant stalo savo 
vietą ir mandagiai valgyti. 
Vegeterionizmo jis nepripažįs
ta : mėgsta steiką, kiaušinius, 
sviestą ir cukrų; geria ^arbatą 
ir kavą, bet alaus ir cibulių— 
neparodyk.

Jerris nori būti mylimu, jis 
nutupia šeimininkui ant kak
lo ir ten ilsisi, o norint nu
stumti—pyksta; taip pat jį pa
ima užvydas, kada šeiminin
kas vienas lošia kortomis, o ne 
su juo žaidžia—jis išmokęs 
numesti kortas. Išlėkęs lauk, 
jis visuomet grįžta atgal.

MIRTYS—LAIDOTUVĖS

Jūrininkai Turi Kovot Dviejuose Frontuose

Nekurie elementai yra prie
šingi Amerikos Lietuvių Kon
gresui todėl, kad jame daly
vaus ir lietuviai komunistai, 
kurie, girdi, reikalaus proleta
rinės diktatūros Lietuvoje ir 
nepripažins demokratijos.

“Tegu komunistai pripažįs
ta demokratiją, išstoja ją gin
ti,—tada mes esame pasiruošę 
bendram frontui.” Tokį už
metimą komunistams daro An
trojo Socialistų Internacionalo 
dešinieji vadai. Į šitą užmeti
mą Komunistų Internacionalo 
kongresas atsako sekamai:

“Į tai mes atsakom: mes so
vietines demokratijos, darbo 
žmonių demokratijos, nuosek
liausios pasaulyj demokratijos 
šalininkai. Bet mes ginam i r 
ginsim kapitalistinėse šalyse 
kiekvieną buržuaziniai-demo-

Streikuojanti jūrininkai tu- yra mokėti už viršlaikį, sam- 
ri atvirą kovą dviejuose fron
tuose : prieš laivų kompanijas 
ir prieš Int. Seamen’s Unijos 
viršininkus, kurie atvirai pa
reiškė kompanijoms pristaty
sią streiklaužių jūrų milžinui 
Manhattan. šimtas “fink- 
agentūros” streiklaužių tapo 
pristatyta ant laivo Manhat
tan trečiadienio rytą, apstaty
ti trijų šimtų policijos sargy
ba.

Manhattan su savo ne jū
rininkų įgula tapo išstumtas 
iš prieplaukos upėn, tačiau 
kol kas ten ir pasiliko, sako
ma, dek stokos bevielio opera
torių. Didžiūtna jų priklauso 
Am. Radio' Telegraphists Są
jungoje, kuri yra žinoma rie- 
streiklaužiaujanti prieš kitus 
amatus.

Iki šiol streikas paliete 11 
laivų ir tikimasi užstreikuo- 
jant daugiau. Kaip matome, 
jūrininkų dviguba kova yra 
sunki ir parama labai reika
linga.

'Vyriausiais reikalavimais

dyti per uniją, 8 vai. darbo 
dienos stewardams, pasibaigi
mo sutarties 30 rugsėjo, kada 
Vakarų Pajūrio kontraktas 
baigsis, ir nebausti California 
įgulą, kurie pirmieji pradėjo 
streiką.

Streikui vadovauja Bendras 
Laivų Streiko Komitetas, ku
rio pirmininku yra Joe Cur
ran, California įgulos vadas. j

SUSIRINKIMAI
SO. BROOKLYN, N. Y.

LDS 50 kuopos susirinkimas įvyks 
2 d. balandžio, Darbininkų Centre, 
723 5th Avė. Gerbiami drauges ir 
draugai, maloniai kviečiu visus da
lyvauti šiame susirinkime, nes daug 
svarbių raportų bus išduota ir rei
kės juos aptarti.

Nutarimų Raštininkas
Geo. Klimas.

BROOKLYN, N. Y. '
LDS 1 kuopos susirinkimas įvyks

kratinių laisvių sprindį, pries ketvirtadienio vakare, 2 d. balandžio, 
kurias kėsinasi fašizmas ir 
buržuazinė reakcija, dėlto,

St. Visi nariai raginami
Ten Eyck 
dalyvauti— 

Sekr.

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

Dr. J. S. MISEVIČIUS
270 BERRY STREET

VALANDOS:
12—2 p. p.
6—8 vakare

Tel. Evergreen 8-8707

Dr. JOHN WALUK
161 NO. 6th STREET

VALANDOS:
8—10 ryte
1—2 p. p.
6—8 vak. 

šventadieniais susitarus 
Tel. Evergreen 8-9229

Dr. ED. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

VALANDOS:
1—2 p. p. 
6—8 vakare 
Ir pagal sutartį

Tel. Mansfield 6-8787

DR. ALDONA ŠLUPAS
(šLIUPAITfi)

179 SO. 2nd STREET 
BROOKLYN, N. Y.

VALANDOS:
nuo 1 iki 2 po piet 
nuo 6 iki 8 vakarais 

Sekmadieniais-;—susitarus.
Tel. Evergreen 7-7110

Dr. A. PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4th ST.

VALANDOS:
9—12 ryte 
1—8 vakare 

Penktadieniais uždaryta 
Tel. Evergreen 7-9105

Dr. BLADAS K. VENCIUS
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

499 GRAND ST.

VALANDOS:
9—12 ryte
2—8 vakare

Tel. Stagg 2-0706
Namų, Republic 9-3040

................ : .................. ...................... 1 1 '

Uršulė A. Jankauskienė mi
rė 20 kovo. Palaidota 23 d. 
kovo, šv. Jono kapinėse. Į

Laidotuvių apeigomis rūpi
nosi graborius Barry P. Sha- 
lins (Šulinskas).

PRAMOGOS
BROOKLYN N. Y.

Lietuvių Amerikos Piliečių Kliubas 
rengia teatrą ir balių, kuris įvyks 
18 d. balandžio, savoje svetainėje, 

i 80 Union Avė., Brooklyne; pradžia 
>6:30 vai. vakare. Įžanga teatrui ir 
šokiams 65c, vien tik šokiams 25c. 
Prašome kitų organizacijų tą dieną 
nieko nerengti ir kviečiame dalyvau- 

. ti mūsų parengime.
A. LINKUS, Kom. Pirm.

(72-74)

REIKALAVIMAI
Reikalingas lietuvis 

dirbt prie 15 šeimynų namo, 
tis pentuot. Bus duodama 
rys, valgis ir $15.00 į 
Kreipkitės greitai sekamai:

dženitorius 
mokan- 
kamba- 
mėnesį.
A. Pe-

Streikierių centras yra 164 terš, 10001 Eastern Parkway, Brook- 
llth Ave., New Yorke. lyn, N. Y. (74-76)

So. Brooklyn, N. Y.
Dąrbininkų Centras turės 

puikų koncer^, kuriame .da
lyvaus ir Aido Choras. Kon
certas' įvyks sųbatoj, 28 kovo, 
723—5 th Avenue ir 23rd St., 
So. Brooklyne.

Visi Aido Choro nariai bū
kite pamokose 27 kovo, nes 
čia bus duodami įžangos pa
sai. Vienas iš Rengėjų.

PARDAVIMAI
Parsiduoda vištų farma ir grūdų 

biznis. Yra 28 akrai geros juodos 
žemės, lygi be akmenų, pusė dirba
mos; Pusė mailės j miestuką ir 
mokyklą. Namas turi 11 kambarių, 
elektrą, šilumą ir vanduo viduj. Iš 
viso yra 7 budinkai, 1,700 vištų ir 
viščiukų, 2 karvės, 4 kiaulės, ir jau
nas sodas. Pilna kaina — $7,500; 
tuščios—$5,500; morgičiaus gali pa
likt $2,000. Kreipkitės sekamai del 
kitų informacijų:

A. Sąmalus, RFD No. 1, Box 83 
Danielson, Conn.

(74-79)

A. VELIČKOS ir O. DEGULIENES
Naujai Moderniškai Įtaisytas

RESTAURANTAS
“Laisvės” Name 417 Lorimer St., Brooklyn

Gaminama visokie valgiai lietuviško ir 
Amerikoniško stiliaus, mėsiški ir pieniški; 
kasdien skirtingi ir švieži. Pavyzdinga šva
ra, greitas ir prielankus patarnavimas.

Atdara anksti rytą iki vėlai vakaro kasdieną 
Prašome įsitėmyti antrašą ir užeiti.

LORIMER RESTAURANT
417 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.

imt (&tf.,i&)ių&

ŽOLYNŲ ARBATA

Vidurių užkietėjimas yra motina 
visokių ligų. Kad išvengti tas ne
lemtas ligas,, tai yra privalumas 
išvalyti ir sutvarkyti vidurius. 
NATURAL - LAX. — HERB TEA 
yra sutaisyta iš 12-kos Natūralių 
žolelių ir šaknelių. New Yorko 
Miesto Sveikatos Skyrius išbandė 
ir pripažino, jog NA,TURAL-LAX. 
—HERB TEA yra viena iš geriau
sių paliųosavimui, išvalymui ir sw- 
tvarkymui pairusius vidurius. Pa
kelis arbatos kainuoja 50c., arba 3 
pakeliai už $1.25. Prisiųskite Mo
ney Order už vieną arba tris pa
kelius, o mes jums už tai pasiųsi
me per paštą NATURAL-LAX.— 
HERB TEA. Rašykite šiaip:

JOHN W. THOMSON
P. O. Box 186, Brooklyn, N. Y.

Namų Antrašas 
1375 East 18th Street 

Brooklyn, N. Y.

MEDICINOS DAKTARAS
B. BOGDASAROFF

200 Second Avenue 
tarpe 12th ir 18th Sts., N. Y. C.

Gydo odos, kraujo, pūslės— 
šlapinimosi ligas.

Va).: nuo 10:80-8; Sekmad.: 11-1 dieną
Te).: Algonquin 4-8294

Stephen Bredes, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS 

197 Havemeyer Street 
Brooklyn, N. Y.

Telephone Evergreen 7-1516
• 7 • *

NAMŲ ANTRAŠAS: 
6502 Grand Avenue, 

Maspeth, N. Y.
Telefonas Juniper 5-6776

NOTARY PUBLIC

Vaikas Linksmas, jis 
geria “Broncotone”

Jeigu Jūs esate užsišaldę, kosėjo
te, kenčiate rvo dusulio užgulimu 
užeikite j vaistinę ir nusipirkit i 

butelį

“BRONCOTONE”
D-RO L. GRYCZ

Po vieno butelio sunaudojimo, įsi
tikinsite, kaip jis palengvina jūsų 
kentėjimus vidurių apsirgimuose: 
kaip kad sukietėjimas, širdies py- 

kimas, naudokite 

“GASTRITONE”
D-RO L. GRYCZ

Gastritone yra kombinacija iš su
dėties, prirengtos po tiesiogine 
analistiška kontrole pagal daktarų 
receptų. Jis duoda puikiausius re
zultatus kaipo skausmo lengvinto
jas ir gelbsti skilvio virškinimui.

Kent Remedies, Inc.
KENT REMEDIES, INC.

102 Kent Street, Brooklyn. N. Y.

Te). Stagg 2-0788 NOTARY
Night Tel. Juniper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite 
107 Union Avenue 

Brooklyn, N. Y.

PAIN-EXPELIER 1

Sunaikinimui Porsalirrrai 
Krutinėję 

reikalaukit visame pasaul/ 
pagarsėjusio 
ANCHOR

PAIN - EXPELLERIO 
kuris suteikia greitą Ir tikrą 
______ palengvinimu

TEL. STAGG 2-5043

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

LAISNUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavi
mas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
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