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KRISLAI
Kunigas apie perversmą.
Du mitingu.
Teisės visiems.
Kada jie sužinos.
Skaudūs daviniai.

Rašo V. Andrulis.

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $7.00 
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Kunigas James Kelly bijosi 
komunizmo. Girdi, nėra abejo
nės, jog būsiąs perversmas. Esą, 
vargiai bus galima apsieiti be 
spėkos vartojimo.

Jis taip sakė kunigų “metinės 
komunijos” pokily, puošniame 
Pennsylvania viešbuty.

Tai laikų susilaukėme—ir ku
nigai kalba apie revoliuciją.

Aną dieną New Yorke jvyko 
anti-fašistinis ir pro-fašistinis 
mitingai. Pirmame dalyvavo 
20,000 žmonių, pastarame 65 
žmonės.

Fašistų mitingas buvo mažas 
skaičium, bet pasižymėjo plūdi
mu. Fašistų kalbėtojai taipgi 
baugino savo 65 klausytojus re
voliucija.

Father Hogan sako, SSRS 
dar yra 25 katalikų kunigai. 
Buvę labai daug, bet po revoliu
cijai vieni nuėjo revus kasti, ki
ti malkas skaldyti.

Darbo kunigai labiau bijo, kai 
“smertelno grieko”, dėlto jie 
taip atakuoja bolševikus.

Philadelphijos laikraštis ‘‘Re
cord” klausia valstybės depart- 
mento, delko jis nesipriešina 
italų ir vokiečių fašistų armi
joms Ispanijoje, o draudžia gin
klų ir kareivių leidimą liaudies 
valdžios pagelbai.

Visom demokratinėm valsty
bėm reiktų laikytis išvien. De
ja, ir Londonas ir Washingto
nas kitaip elgiasi.

Nauja SSRS konstitucija 
duoda civiles teises ir buvu
siems turčiams, net ir kuni
gams. Tai pravesta rodos kovo 
14 dieną.

Jau baigia išnykti ten klasi
niai skirtumai, tai nėra pavo
jaus duoti balsavimo teisė ir bu
vusiems parazitams.

Vyskupas McConell, moksli
ninkas Einstein, filozofas Dew
ey ir kiti kilnūs ir žymūs Ame
rikos žmonės reikalauja valdžios 
leisti Amerikos žmonėms gelbėti 
Ispanijos respubliką visais gali
mais būdais.

Tai geras reiškinys.

Apie 12 senatorių ir 8 guber
natoriai prisiuntė telegramas 
New Yorko masiniam mitingui 
prieš fašistus. O Berlyne kaip 
patrakęs daužėsi, rėkė Hitlerio 
propagandos ministeris Goeb
bels, kad Washingtonas tą mi
tingą uždraustų.

Dar labiau naziai šėls sužino
ję tas gubernatorių ir senato
rių telegramas.

Va skaudūs daviniai — ypač 
angliakasiams skaudūs:

Per pastarus keturis metus 
anglies kasyklose užmušta, abel- 
nai Imant, po 100 darbininkų 
kas mėnesis.

Belgijoj, Francijoj ir Angli
joj kur kas mažiau užmušama.

Amerikos pelnagrobiai ma
žiausiai paiso apsaugoti 
tis dirbančiųjų.

gyvas-

taipgi
Nežiū-

Dabar angliakasius 
baisiai vargina bedarbė, 
rint, jog labai pavojinga, ang
liakasiai kur gali kasasi skyles 
ir jieško anglies. Tas vadinama 
“butlegeryste.” Shenandoah ir 
Minersville apielinkėj tai ypač 
paplitę.

Pirmas klausimas pas mainie- 
rius, tai “Kaip tavo skylė1?”

Visos pakalnės iškasinėtos, 
kur tik manoma bus anglies.

Daug angliakasių apgailes
tauja, kad Trockis ištremtas iš- 
SSRS. Jie mano, jei jis nebūtų 
ištremtas, neturėtų progos tar
nauti fašistams savo atakomis 
ant SSRS ir komunistinio judė
jimo.

Tik keli Juozo Stilsono sude- 
moralizuoti vyrai kai kada pra-

LAIŠKAS LIETUVIO, SUŽEISTO MŪŠYJ 
MADRIDO FRONTE, ISPANIJOJ

KARŠTAI DĖKOJA AMERIKIEČIAMS Už DIDELĘ 
ŠIRDINGĄ PAGELBĄ KOVOJ Už LAISVĘ

Montforte, Alicante, Is-1? ——— • -
panija, vas. 29. 
Brangūs Draugai 
Laisviečiai!

Paskutiniuose mūs iuose 
Jarama-Madrido fronte 
(vas. 23 d.) aš tapau sužeis
tas, ir dabar ilsiuos Mont
forte ligoninėje. Jaučiuosi 
tvirtas; žaizda negili; už 
kokios savaitės kitos galėsiu 
vėl grįžti į kovos lauką.

Mačiau draugų amerikie
čių prisiųstus ambulansus- 
ligonvežimius su visu perso
nalu.

Didelį dėkingumą užsi
tarnauja Amerikos darbi
ninkai už tokią didelę mums 
paramą akyse Ispanijos ko
votojų už laisvę.

Važiuojant į šią ligoninę, 
viename miestelyje netoli 
mūšių fronto, mes sužeistie
ji gavome medicinos pagel- 
bą ir valgyti iš draugų ame-

Jurininkų Sukilimas 
Italijos Karo Laive

Tai Buvo Vienas iš Dviejų 
Bombardavusių Malagą 

Mussolinio Laivų

“La Stampa Libera,” ita
lų dienraščio redaktorius, 
G. Valenti, New Yorke,•'ga
vo laišką iš Maddalenos, 
Sardinijos, apie jūrininkų 
sukilimą Italijos kariniame 
laive “Monteucculi;” tą laiš
ką perdavė ir “Laisvei.” Ja
me štai ką skaitome:

Du Italijos laivai-draskū- 
nai, “Monteucculi” ir “Colle- 
ari” dalyvavo bombardavi
me Ispanijos prieplaukos 
Malagos. Ispanų valdžios 
kanuolių šoviniai nuo kran
to sužeidė “Monteucculi” ir 

rikiečių ambulanso/ Gydy-j jis buvo priverstas sugrįžt į 
tojas ir merginos-slaugės, 
nepaprastai mandagūs, su
teikė mums tikrai brolišką 
patarnavimą.

Draugai, žemiau paduodu 
kitą savo adresą, sulig kurio 
siuntinėkite man “Laisvę” 
ir kitą literatūrą ir laiškus. 

Su komunistiniais 
linkėjimais 

Jūsų Saopaulietis.

Jeruzale. — Nušauta na
rys žydų Rosphinah koloni
jos; už tai kaltinama ara
bai.

Dailydžių Carukas Re
mia Teismo Sauvalių

Maddalena prieplauką Sar
dinijoj, Italijos saloj.

Paskui pataisytas “Mon
teucculi” buvo siunčiamas 
atgal į Ispanijos vandenis. 
Jūrininkai tam pasipriešino. 
Oficieriai juos žiauriai nu
malšino ir sušaudė maišto 
vadus.

Laiškas taipgi patvirtina, 
jog bent 15,000 Italijos re
guliarių armijos kareivių 
dalyvavo užpuolime ant Ma
lagos iš sausumos pusės.

EXTRA!

Visuotinas Streikas 
Gresiąs Detroitui

STREIKIERIAI SĖDĖTOJAI CHRYSLER AUTO. 
FABRIKUOSE PASIRENGĘ MIRTINAI KOVOT

Detroit, Mich., kovo 17.— 
Kapitalistų laikraščiai išrei
škia baimę, kad šiame mies
te galės kilt visuotinas dar
bininkų streikas, jeigu 
Chrysler automobilių kor
poracija su šerifų ir polici
jos talka užpuls prievarta 
mėtyti 6,000 streikierių sė
dėtojų iš aštųonių tos kor
poracijos fabrikų.

Tokį patvarkymą-indžion- 
kšiną prieš streikierius iš
davė apskričio teisėjas Al
len Campbell, liepdamas 
jiem išsikraustyti iš fabri
kų iki 9 vai. ryto pereitą 
trečiadienį.

Užėmę fabrikus streikie- 
riai sėdėtojai ir išlaukiniai 
streiko pikietai užreiškia, 
kad jie neapleis fabrikų,

nors del to ir mirti prisiei
tų,—kaip praneša Associa
ted Press.

Jungtinės Automobilių 
Darbininkų Unijos prezi
dentas H. Martin atmetė 
gubernatoriaus Murphy pa
kvietimą į “taikymo komisi
ją.” Sykiu jis pareiškė gu
bernatoriui, jog Chrysler 
korporacija šiurkščiai laužo 
šalies darbo santikių įstaty
mą, kad ji nepripažįsta 
Jungtinės Auto. Darbininkų 
Unijos, kurią pasirinko mil
žiniška dauguma Chrysler. 
darbininkų.

Detroite tuo 
keliolika naujų 
streikų; medžių
sandėliuose, Thomas Henry 
didelėj spaustuvėj, cigarų 
dirbtuvėse, siuvyklose ir kt.

tarpu kilo' 
sėdėjimo 
ir valgių

Ispanijos Liaudiečiai Taško Fašistus

KELI UŽMUŠTI, 400 SUŽEISTA FAŠISTŲ 
IŠŠAUKTAME MŪŠYJE FRANCI JOJ

Darbo Federacijos Prezi
dentas ir Profesoriai už 

Taisymą Vyriausio 
Teismo

Washington.—Darbo Fe
deracijos Dailydžių Unijos 
pirmininkas Wm. Hutche
son, atgaleivis carukas tos 
unijos, atrašė senatoriui Fr. 
Van Nuys’ui laišką, ragin
damas jį kovot, idant Vy
riausias Teismas nebūtų pa
taisytas naujais teisėjais, 
kaip kad reikalauja Roose- 
veltas.

Amerikos Darbo Federa
cijos p r e z i d e ntas Wm. 
Green, kalbėdamas senati- 
nėje teisių komisijoje, rėmė 
prezidento Roosevelto planą 
taisyt Vyriausią Teismą.

Columbia U n iv e r siteto 
profesorius Charles Beard, 
garsus istorikas, pareiškė 
laikraštininkams, jog Vy
riausias Teismas “jau ne sy
kį sulaužė šalies konstituci
ją”

Profesorius Justin Miller 
parodė senatinei komisijai, 
jog kai Vyriausio Teismo 
sąstatas sensta, jis vis dau
giau ir daugiau atmeta kon
greso išleistų įstatymų, ap
šaukdamas juos “priešin
gais konstitucijai.”

Didelis Francijos Darbinin
kų Sujudimas prieš Fašistų 
Ir Policijos Kruvinus žygius

Paryžius, kovo 17.—Su
streikavo 8,000 darbininkų 
pasaulinės parodos vietoje, 
protestuodami prieš darbi
ninkų šaudymą laike susi
kirtimo su fašistais Clichy. 
Bruzda ir kiti darbininkai.

Ministeris pirmininkas so
cialistas L. Blum pasikvietė 
komunistų vadus M. Thore- 
zą ir J. Duclosą pasikalbėti, 
matyt, norėdamas nura
mint darbininkus.

Vidaus reikalų ministeri
jos žiniomis, 5s tapo užmušti 
ir 542 sužeisti susidūrime 
su fašistais Clichy. 80 ko
munistų guli ligoninėse; ki
tiems 220 apraišiota žaiz
dos.

United Press neoficialiai 
praneša, kad nukauta ir 3 
policininkai, o sužeista 242.

Komunistų dienraštis “F- 
Humanite” reikalauja iš
mest iš tarnybos viršinin
kus, kurie liepė policijai 
šaudyt į kairiojo fronto 
žmones Clichy.

Hendaye, Franc., Ispani
jos pasienis, kovo 17.—Fa
šisto generolo Franco italai 
kareiviai, šiaurių rytuose 
nuo Madrido, persigandę ir 
sumišę, pabėgo, kuomet 85 
liaudiečių lėktuvai ėmė juos 
neatlaidžiai bombarduot. šie 
lėktuvai numetė ir išsprog
dino 16,000 svarų bombų ant 
fašistų, kaip pranešama iš 
Madrido.

Tuo tarpu liaudies armija 
ir Tarptautinė Brigada, 
šluodama šalin fašistus, už
ėmė Valdearenas miestą, 16 
mylių į šiaurių rytus nuo 
Guadalajaros miesto, prie 
Aragon vieškelio. Fašistų 
nuostoliai milžiniški.

Fašistai buvo besispiečią 
pradėt liaudiečius atakuot 
nuo Siguenzos iki Brihue- 
gai. Tą jų susispietimą ur-

mu užpuolė ir ištaškė res
publikos lėktuvai. Tarp liau
dies lakūnų buvo francūzų, 
anglų ir amerikonų.

Daugiau kaip 25,000 tarp
tautinių savanorių karių 
yra sutelkta pagal Aragon 
vieškelį atmušt bet kokius 
fašistų planuotus užpuoli
mus.

Madrid, kovo 17.—Asso
ciated Press gautomis žinio
mis, Ispanijos orlaivy nas 
beveik visiškai sunaikino 
fašistų centrus Siguenzą ir 
Brihuegą, G u a d a 1 a j aros 
fronte. Liaudies armija pa
grobė didelį daugį priešų 
ginklų, amunicijos, maisto 
ir trokų.

Fašistų komanda jau ne
pasitiki italais ir žada jų 
vieton pastatyt maurus Gu
adalajaros fronte.

virka del Trockio likimo. Tokių 
betgi ir pasodninkams daugely 
vietų nelikę.

Newark, N. J., kovo 17.— 
Apie 1,000 merginų darbi
ninkių, po 24 valandų sėdė
jimo streiko I. Lewis cigarų 
dirbtuvėje, laimėjo 9 pro
centus daugiau algos, ir jau 
vėl dirba.

Smarkiai Perka Francijos 
Apsigynimo Paskolos Bonus
P a r y ž ius. — Prancūzai 

per keturias dienas jau iš
pirko $400,000,000 valdžios 
paskolos bonų, kurių pini
gai skiriami geresniam ša
lies apginklavimui prieš 
Hitlerio-Mussolinio ir kitų 
fašistų bloką. Lieka tik 
$100,000,000 neišpirktų bo
nų, bet ir jie būsią lengvai 
išparduoti.

O Francijos fašistai rėka
vo, būk žmonės nepasitikį 
dabartine liaudies fronto 
valdžia, būk jinai nupul- 
džius finansus ir būk nieks 
nenorėsiąs daugiau pirkti 
jos paskolos bonų.

TOLEDO TAXI VEŽIKŲ 
STREIKAS

Toledo, Ohio. — Sustrei-i 
kavo 600 taxicabu vežėjų, 
reikalaudami. ne mažiau 
kaip $21 algos per savaitę. 
Streikui vadovauja Indus-

Du Bankų Plėšikai Nuteisti 
45-70 Metų Kalėti

White Plains, N.Y.—Plė
šikas Merle Vandebush nu
teistas 45 iki 70 metų kalė
jimo, taip pat ir Anthony 
Rėra, kuris sykiu su Van- 
debushu plėšė banką Kato
nah miestelyj. Vandebush 
yra apiplėšęs pustuzinį ban
kų įvairiais atvejais. Abu
du yra 29 metų amžiaus.

ZOKONINKAI LAIMĖJO
sėdėjimo streiką

, Cairo, Aigiptas. — Koptų 
krikščioniu vienuoliai sėdė
jimu išstreikavo 40 dienų 
prieš perdaug griežtą klioš- 
toriaus viršininką ir tuomi 
privertė jį pasitraukti iš 
vietos.

PAVASARIO PRADŽIA

Washington. — šį šešta
dienį 7:45 vai. vakare, bus

SUSPITĘ FAŠISTAI UŽKŪRĖ SUSIKIRTIMĄ SU 3 
DEMONSTRUOJANČIAIS DARBININKAIS

——— e Paryžius, kovo 17.-*Po
fašistų iššaukto kruvino, su- . I 
sikirtimo su darbininkais .» ■ 
Clichy, Paryžiaus priemies- 
tyj, komunistai ir kiti revo
liuciniai darbininkai griež
tai reikalauja, kad valdžia 
turi išblaškyt ir uždaryt fa- * 
šistų organizaciją, pasiva
dinusią “sociale partija.” 3 

Vienais pranešimais, ta
me susikirtime 4 asmenys 
liko nušauti, 10 sužeista pa
vojingai ir 400 netaip sun
kiai. Tarp žuvusiųjų yra ir 
vienas ar daugiau policinin
kų. Kiti gi pranešimai skel
bia, jog užmušta 7. Sužeis
tas ir ministerio pirminin
ko Leono Blumo sekretorių^ 
Andre Blumel, kuris bandė 
kalbėti mūšio vietoje.

Gulinčius ligoninėje sužei
stuosius darbininkus sykiu 
aplankė Komunistų Parti
jos sekretorius, seimo atsto
vas Maurice Thorez, ir 
Blum su žmona.

Fašistai išprovokavo mū
šį apie 9 vai. antradienio 
vakare. Jie Olympia teatre . • 
turėjo savo susirinkimą, 
kur buvo rodoma fašistįgjs 
judamasis paveikslas “La 
Bataille”. Dalyvavo ir vy
riausias fašistų vadas pul
kininkas de la Rocque.

Darbininkai reikalavo .Už
draust tą fašistų sueįgį, 
bet vyriausybė atmetė Rei
kalavimą. Todėl 15,000 dar
bininkų susirinko į Clidhy 
rotušės aikštę, prie minimo 
teatro, demonstruot priėš 
fašistus. Demons traiįtyii 
dainavo Internacionalą. Fa
šistai užsibarikadavo teatre 
ir ėmė šaudyt ir įvairiais 
daiktais bombarduoti darbi
ninkus.

Kai kurie fašistai norfiįo 
po policijos apsauga laukan 
išeiti, matyt, pasišaukt dįuj 
giau savo sėbrų kovon prieš 
demonstrantus. Tuos de
monstrantai pasitiko bute
liais, plytomis ir akmenimis. 
Kiti darbininkai pro rotu
šės langus įvairiais laido
mais įnagiais bombardavo 
fašistus.

Daugelis darbininkų suli
jo į miesto valdybos rūnią 
po to, kai policija atmetė 
komunisto atstovo M. Ho- 
nel’io reikalavimą leist du
bininkams sudaryt savo de
monstracinę eiseną pro te
atrą, kur buvo suspitę fa
šistai.

Calif. Senatas prieš T. 
Mooney o Paliuosavimą
Valstijos Prokuroras Webb 
Pasakojo, būk Konstitucija 

To “Neleidžianti”
Sacramento, Calif. — Val

stijos senatas 34 balsais 
prieš 5 atmetė rezoliuciją, 
reikalaujančią i š 1 a i svint 
garsųjį darbininkų organi
zatorių Tomą Mooney.

Pereitą savaitę Californi- 
jos seimelio atstovų rūmas 
45 balsais prieš 28 priėmė 
rezoliuciją delei Mooney’o 
paliųosavimo. Tada N. Y. 
Times ir kiti kapitalistiniai 
laikraščiai atžymėjo, jog 
Californijos seimelis, pagal 
valstijos konstituciją, turi 
lygią teisę dovanot kali
niams bausmes kaip ir gu
bernatorius.

Bet kai įnešimas paleist 
Mooney atsidūrė Californi- 
jos senate, tuoj valstijos 
prokuroras U. Webb atsiun
tė jarn savo pareiškimą, būk 
konstitucija “neduoda” sei
meliui teisės sumažint ar 
dovanot bausmes.

Tom Mooney ir kitas dar
bininkų veikėjas W. K. Bil
lings yra nekaltai pūdomi 
kalėjime jau 20 metų.

Jiem buvo melagingai pri 
mesta sprogdinimas bombų 
1916 m. patriotinėj parodoj. 
Liudininkai prieš juos buvo 
papirkti, kaip paskui dau
guma patys prisipažino.

V. Andrulio Prakalbos 
New Jersey Miestuose

Drg. Andrulis, “Vilnies” Re
daktorius, Kalba Newarke, 

Elizabethe ir Patersone
• Šį penktadienį, 19 d. kovo- 

March, drg. V. Andrulis, 
“Vilnies” redaktorius, kal
bės Newarke, Jurginėje sve
tainėje, 180 New York Avė. 
Pradžia 7:30 vai. vakare.

šeštadienį, 20 d. kovo- 
March, jis kalbės Elizabe
the, Kliubo salėje, 408 Court 
St. Pradžia 7:30 vai. va
kare.

Sekmadienį, 21 d. kovo- 
March, Andrulis ir. Sasna 
kalbės Patersone, N. J., Ba- 
kanausko salėje, 62 Lafayet
te St. Pradžia 2-rą vai. po 
pietų.

Draugai newjersiečiai, pa
sinaudokite proga išgirsti šį 
svečią-kalbėtoją iš Chica- 
gos. Iš jo nuodugniau suži
nosite apie svarbiausius šių 
dienų įvykius ir kaip darbo 
žmones turi į juos atsiliepti.

Maskva, kovo 17.—Savais 
reikalais laikinai išvažiuos 
namo Jungtinių Valstijų 
ambasadorius J. E. Davies. 
Pirm išvažiavimo rengia di. . v ctiAja. AiiviuD uiciiį i vai. vancuu, muo x m 10 v aijia v imu ui-

trinių Unijų Organizavimo pavasario pradžia — dienos I delį pokilį, į kurį pakvietė 
rz—susilyginimas su nakčia. Sovietų vadus.Komitetas. k

/pH?'! i

Mirė Kunigas Jonas Kuras
Scranton, Pa.—Kovo 13 d. 

čionai numirė kunigas Jo
nas Kuras, Šv. Juozapo liet, 
parapijos (romiečių) katali
kų klebonas. Jis sirgo tik 
keletą dienų ir numirė nuo 
širdies paralyžiaus.

Ktm. Kuras gimė 1864. m., 
o į kunigus tapo įšventintas 
18Š7 m. Amerikon atvyko 
apie 40 metų atgal. Sct^n- 
tone klebonavo per apie 20 
pastarųjų metų.
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Paryžiaus Komuna
Šiandien, kovo mėn. 18 d., sukanka ly

giai 66 metai nuo paskelbimo Paryžiaus 
Komunos, arba: šešios dešimts šešeri 
ųietai nuo pirmutinio moderniškosios 
darbininkų klasės pasirįžimo valdyti pa
saulį. ■' /

Tai rodosi nedaug laiko, betgi per jį 
tiek daug svarbių įvykių pasaulyj pasi
reiškė !
• Paryžiaus Komuna gyvavo trumpai, 
vos apie tris mėnesius, bet jos gyvavimo 
laikotarpiu gautos pamokos buvo tokios 
didelės ir svarbios, kad ir šiandien pa
saulio darbininkai iš jų mokinasi.

kas, bet kuriais pagrindais tuos santi- 
kius Suderinti—kitas. Niekas turbūt taip 
nestoja už taiką, kaip mes, komunistai, 
bet mes niekad nepamiršome to, kad 
Lenkija yra imperialistinė šalis, turi už
grobusi visą eilę svetimų kraštų, tarpe 
kurių ir dalį Lietuvos. Pasigrobė ji tą 
kraštą po to, kai buvo sudariusi su Lie
tuvos vyriausybe Suvalkų taikos sutartį.

Visiems puikiai žinoma, kad Lenkijai, 
pagaliau, nerūpi tik šiaip sau sutartis, 
bet jai rūpi, kad toji sutartis tarnautų 
josios imperialistiniams, tikslams. Var- 
šavos ponai į Lietuvą žiūri, kaipo į kąsnį, 
norimą praryti, kad tuo būdu sustipri
nus savo pozicijas prieš Sovietų Sąjungą. 
O tai nereiškia Lenkijos ponijos politikos 
taikingumą!

Mes žinome, kad ir Lietuvos augštose 
fašistinėse sferose randasi nemaža žmo
nių, veikiančių Lenkijos ponų naudai, 
bet Lietuvos žmonių masės tam neprita
ria ir nepritars.

Buk Linksmas!
DR. JOHN L. RICE, į 

New Yorko Miesto 
Sveikatos Komisionierius

Ketvirtadien., Kovo 18,1937

Darbininkų Atbudimas Nervina ir
Drebina Fašistus

I v šešiasdešimts šešeri metai atgal gyva
vo, palyginti, mažytė Komuna, apimanti 
vieną miestą su tūlais priemiesčiais.

Šiandien jau 20-ti metai gyvuoja gi
gantiška komuna, apimanti vieną žemės 

Isausžemio šeštadalį—Sovietų Sąjungą. 
Yta manoma, kad jei Lapkričio 7-tosios 
Revoliucijos vadai (bolševikai, su Leni
nu priešakyj) nebūtų atatinkamai ėmę iš 

. Paryžiaus Komunos pamokų, tai vargiai 
Į ’ begu būtų galėjusi Rusijos Revoliucija 

laimėti.
Nors Paryžiaus Komuna buvo paskelb

ta 66 metai atgal, bet josios gynėjų dar
bai, drąsa ir pasišventimas yra nepapra- 

/stu įkvėpimu viso pasaulio darbininkams 
ir visiems darbo žmonėms, kovojantiems 
su reakcija, už laisvą ir gerbūvišką gy

lį K venimą.
—Paryžiaus Komunos didvyrių darbai 

niekad nemirs, bet visuomet bus pavyz
džiu pasaulio darbo žmonėms jų kovoje 
su savo išnaudotojų klase. Šiandien Is
panijos liaudis jau aštuoneri mėnesiai 
kovoja su fašizmu, “savu” ir svetimu — 

‘ Italijos ir Vokietijos,—panašiai, kaip 66 
metai atgal kovojo komunarai su savo 

/neprieteliais—Franci jos buržuazija ir 
Bismarcko armija.

Šiandien Vokietijos, Italijos, Lietuvos 
ir kitų fašistinių kraštų anti-fašistai ko
votojai, sukišti į kalėjimus bei koncen- 

, ytracijos stovyklas bei eidami po fašisti
niu šautuvu, eina su tokia pat dvasia ir 
drąsa, su kokia ėjo Paryžiaus komuna-

' ■ Noks Franci j os buržuazijai pavyko Pa
ryžiaus Komuna sukriušinti, kąškūndinti 
kraujo jūroj, tačiau tų pamokų, to įkvė
pimo, kurį komunarai paliko pasaulio 

■i.~ darbininkams, niekas negalės sunaikinti.
Tai gyvuos ir drąsins viso pasaulio žmo
nes uolesnėn veiklon, griežtesnen kovon 
su reakcija, su išnaudotojais, už skaiš- 

ir gražesnį gyvenimą!

nK & Nepasakyti Visko?
Lenkų žinių Biuletinaš (Polish Infor- 

■ niation Bulletin), išeinąs Washington, 
D. C.; laidoje už kovo 15. d., be kitko pra- 

. neša, kad “Lenkija pasirengusi bile kada 
pradėti normalizuoti savo santikius su 
Lietuva.”

Girdi, Lenkija trokštanti taikos ir tuo 
vaduodamas! nori sunormalizuoti santi
kius su savo kaimynais, o Lietuva, esą, 
to nenorinti. Tokis Kauno valdžios nu
sistatymas, anot lenkų biuro, kenkia Pa- 

' Raitijos srityj taikos stabilizacijai, ka
dangi Latvija ir Estonija, kuriedvi įeina 
vienon Entantėn su Lietuva, labai nepa
sitenkinusios pastarosios politika linkui 
Lehkijos.

Mums, tačiau, keista, kad minėtasis 
Lenkų Žinių Agentūros komunikatas ne- 

; paduoda tų visų tarp Lietuvos ir Lenki- 
f JOS nesusipratimų priežasčių.
/ Suderinimas santikių yra vienas daly-

m* v

H OUogžudė Kalėjime 4 Diehas 
fe f|. libnvo “Apalpusi”
I ■"

J Los Angeles, Calif.—He-

John L. Lewiso Kalba
Tenka konstatuoti, kad John L. Lewis, 

C. I. O. prezidentas, pasakė gerą prakal
bą pereitą pirmadienį Madison Sq. Gar- 
dene, New Yorke. Jis kalbėjo masiniam 
mitinge, suruoštam Amerikos žydų Kon
greso ir Žydų Darbo Komiteto.

Kadangi masinis mitingas btivo suruoš
tas pareiškimui protesto prieš persekio
jimą žydų Vokietijoj, tai Lewis platokai 
kalbėjo apie tą šalį.

“Šimtai darbo unijų vadų tapo išžudy
ta Vokietijoj tik dėlto, kad jie ištikimai 
ėjo pareigas, kurias uždėjo ant jų Vo
kietijos darbininkai,” nurodė Lewis. Jis 
suminėjo tūlų ir vardus, kaip tai: Huse- 
man, Gunther, Rodenstock, Basse ir kt.

“Aš manau,” toliau Lewis nurodė, “kad 
kampanija sutriuškinti darbininkų judė
jimą Vokietijoj nebuvo tikslas savaimi. 
Tai buvo, geriau, būdai, per kuriuos na- 
zių valdžia galėtų sumažinti visų Vokie
tijos darbo žmonių gyvenimo lygmalą. 
Šiandien Vokietijos žmonės ima to vai
sius.”

Pasak kalbėtojo, nesenai paskelbtos 
skaitlinės rodo, jog vienas trečdalis Vo
kietijos darbininkų šiuo tarpu uždirba 
mažiau, negu du doleriu į savaitę. Kitas 
trečdalis Vokietijos darbininkų uždirba 
mažiau, negu šešis dolerius į savaitę ir 
tik vienas Vokietijos darbininkų nuošim
tis uždirba daugiau; kaip dešimts dolerių 
į savaitę. Kaipo pasėka blogo maisto, 
paskubos sistemos, sunkaus gyvenimo, 
nurodė kalbėtojas, Vokietijos darbininkų 
mirtingumas paaugo 32 nUoš. 1935 me
tais, palyginti su 1932 metais.

Virš 100,000 Vokietijos darbo žmonių 
sukišta į koncentracijos stovyklas, o jų 
žmonoms ir vaikams, likusiems laisvėje, 
neleidžiama nei apverkti savo duonos pel- 
nytojus, nes už tai gali būti baudžiami.

Darbininkai gyvena nelaisvėje. Tūks
tančius jų Hitleris mobilizuoja ir gabena 
Ispanijon, kaipo “savanorius.”

Nurodęs į pasibaisėtiną padėtį Vokie
tijoj, kalbėtojas labai teisingai pabrėžė, 
jog ir čia, Amerikoj, darbininkus laukia 
tas pats, jei jie nebudės.

Amerikos darbininkai privalo organi
zuotis į pramonines unijas. “Darbinin
kai privalo būti ekonominiai lūisvi, kad 
užtikrinus jiems juo daugiau progų ko
voti ir apginti pačius paprasčiausius žmo
niškumo principus,” pabrėžė Lewis, “ši
tam tai tikslui ir buvo įsteigtas Komite
tas Industriniam Darbininkų Organizavi
mui ir jis linkui to siekias!.”

Unija, pasak kalbėtojo, nėra tik tam, 
kad padidinti darbininkų algas, sutrum
pinti darbo valandas; pagerinti darbo są
lygas, bet ir tani, kad davus pasireikšti 
darbininkų socialiams, politiniams ir eko
nominiams siekiams.

“Jei meš galime įsteigti pramoninę de
mokratiją Jungtinėse Valstijose, tai mes 
galime užtikrinti gyvavimą ir josios po
litinei demokratijai, nurodė Lewis. Jei 
mums rūpi neprileisti tai, kas Vokietijoj 
šiuo tarpu yra, tai mes privalome užtik
rinti stiprų ir gerai organizuotą ir dis
ciplinuotą darbininkų judėjimą.

Gal ir ne visur taip aiškiai, bet Lewis 
savo šitoj kalboj pasakė tai, ką mes nuo
lat ir nuolat kartojome per eilę inetų.

Mums rodosi, kad ši jo kalba buvo ge
riausia ir konstruktyviškiaušia, kokią jis 
kada nors yra pasakęs.

Ko šita tauta, kaip ir kiekvie
na tauta pasaulyje, reikalauja 
daugiaus už viską, tai sveiko 
juoko prie kiekvieno valgio, ir 
daugiaus linksmumo tarpe val
gių. Linksmumas neišpasakytai 
svarbus Sveikatai, o mes apie 
tai visai nei nemislijame. žmo
nės į tai visai nei nekreipia aty- 
dos. Ar tai ofise, darbo vietoje 
arba namie, apsidairyk ir patė- 
mysi, kiek daug pažystamų, ar
ba giminių, nuolat susiraukę; 
jie retai šypsosi, o juokas jiems 
beveik visai nežinomas daiktas.

Linksmas žmogus retai dejuo
ja apie kokią nors pilvo ligą; 
jis retai serga.

Pradžia juoko yra susijudini
mas, ir kada mūsų palinkimas 
juoktis sujudintas, tai tas ant 
syk palinksmina protą. Links
mumo pasekme pasiekia kiek
vieną kūno dalį, žmogaus pro
tas ir nervų sistema pilnai kon
troliuoja žmogaus kūną, sąmo
ningai ar nesąmoningai. Kon
trolė yra sąmoninga, kuomet 
mūsų valia veikia. Tokiu būdu, 
mes kada norime judiname savo 
muskulus, verkiame, vaikščioja
me, šnekame ir ryjame gėrimą^ 
arba maistą, net ir ant kiek lai
ko galime sulaikyti kvėpavimą. 
Galime pasijuokti. Jeigu tik 
daugiaus iš mūsų nepaisytume 
savo menkniekiškų rūpesčių, tai 
mes visi turėtume geresnę svei
katą.

Juokas linksmina žmogų. Lin
ksmumas nušviečia akis, išvaiz
da tampa raudonesnė, žengimas 
tampresnis, visos vidurinės jė
gos sujudintos, kraujas geriaus 
cirkuliuoja, ir visi kūno svarbie
ji organai geriauš atlieka savo 
užduotį. Kūnas, kuris “juoku 
supasi,” vers protą juoktis taip
gi. Ir tavo gydytojas tau pasa
kys, kad tavo protinis padėji
mas ant kiek nors valdo tavo 
sveikatą.

Del tos priežasties valgio lai
kas kiekviename name privalo 
būti labai linksmu ir maloniu 
laiku. Linksmumas tarpe mais- 

. to kursų tau geresnis, negu vi
sos pasaulyj piliules arba gy
duolės. Išsimokink juoktis. Nu
plauk rytinį piktą jausmą po 
maudyne ir linksmai eik prie 
pusryčių. Nusišypsojimas yra 
užkrečiamas, neužilgo patė- 
mysi, kad visa tavo šeimyna 
šypsosi ir jūokaš neužilgo se
ka nusišypsojimą.

Vidurdienį pasirink 
dtaūgą praleisti kelias 
Matysi, kaip linksmai 
na prabėgs.

Pietus irgi linksmai praleisk. 
Nors ant stalo ir nėr daug mai
sto, bet vis vien lai nors kamba
ryje būna daugiaus linksmumo.

Del geresnes sveikatos—/juo
kis.

lihksmą 
minutas. 
visa die-

FLIS.

Rumford, Me

Iena W. Ldve jaū kėttiriaš 
diehas išbuvo kalėjime neva 
“apaiphs ir n’etekus sąmo
nes.” Yra hianoiha, kad ji 
tyčia “prarado šįnidnę,”

f

idant ją lehgViaū baustų už 
savo vyro nužudymą.

GAŪkiT£ “LAISVĖ!”
naUjų Skaitytoju.

Klaidų Pataisomas.
Pora savaičių atgal tilpo 

“Laisvėje” net trys korespon
dencijos iš Rumfbrdd apie vie
ną parengimą ik nė vienas ko
respondentas neparašė arba 
nepadavė teisingų atskaitų. 
Buvo pasakyta, kad aukų del 
Ispanijos kovotojų buvo Surin
kta $2.10, p turėjo būt $22:05;' 
pasakyta, kad LDS 28 kp. pa
aukavo $2.50, o turėjo būti 
$25.50; pasakyta, kad Viso bu
vo surinkta $4.60, d turėjo bū
ti $47.05.

Taip pat yra sumaišyta var
dai aukotojų. Kur parašyta T. 
Pakstis, tai turėjo būti F. Pak- 
stis; kūr pasakyta A. Puido
kienė, tai turėjo būti A. Piaii- 
lakas.

Nelaime Patiko Draugą

Tūriu pranešti, kad kovo 10 
d., naktį einant iš darbo; didė
le nelaimė patiko draugą A; 
Stasiulį, Mexico; Me. Automo
bilius ųžvažiavo£fęinant sale 
gatvės. LDŠ. Narys.

WILKES-BARRE, Pa. — šis 
miestas, kaip ir daugelis di
desnių bei mažesnių mainų 
miestų, visais laikais atsižymi 
savo atžagareiviškumu ir at
kaklumu prieš darbininkus, 
prieš darbininkų judėjimą. 
Ypatingai šiuo laiku, kada ei
na kova tarpe fašizmo ir de
mokratijos visame pasaulyje— 
o ta kova yra pasiekusi ir šį 
miestą,—-tai miešto fašistuo- 
jantis elementas neriasi iš kai
lio. Kol čia darbininkų judėji
mas buvo silpnas, kol masiniai 
mitingai buvo neįmanomi del 
letarginio darbininkų miego, 
tai šis elementas plojo katutes 
ir džiaugėsi, kad šiame mieste 
tik tesą vos 32 komunistai ir 
kaipo tik toks skaitlius nesuda
rąs jokio pavojaus apylinkei. 
Tuomi pasiremdamas miesto 
meras (majoras), dr.\ Love
land, davė leidimą laikyti ma
sinį mitingą spalio 14 d., 
1936 m., d. Browderiui laike jo 
kampanijos į J. V. preziden
tus. Dr. Loveland, duodamas 
leidimą, kategoriškai pareiš
kė, kad tik toks skaitlius ir 
teatsilankys mitingan ir to
kiam skaitliui galįs duoti nau
dotis konstitucinėmis laisvė
mis.

Drg. Brow'derid masinis mi
tingas sutraukė 5000 klauso- 
vų; vietoję, kad Loveląnd ti
kėjosi, kad d. Browder kalbės 
didžiulės Armory svetainės 
sienoms, kalbėta tūkstantinei 
miniai. Nuo tada miesto fašis- 
tuojanti elementai įgavo kinkų 
drebėjimą ir nuo tada jie pra
dėjo skaitliuoti komunistus 
jau ne kiek užsiregistravo bal
savimam, bet kiek sueina į 
darbininkų masinius mitingus.

Po šio didžiulio mitingo jau 
įvyko keli iš eilė panašūs mi
tingai ir, ačiū d. Browderio mi- 

I tingo pradžiai, visi buvo užpil
dyti tūkstančiais publikos. Pa
skutinis buvo surengtas kovo 
7 d. Ispanijos liaudies gelbėji
mo reikalu, kuriame turėjo 
būti rodomi judami paveikslai 
iš karo lauko ir kalbėjo d. Mi
nor.
Fašistai Koričentruojasi prieš 

DarbiiiitikUs
Kadangi jau keli įvykę ma

siniai mitingai įrodė, kad dar
bininkai atbunda ir pradeda 
rūpintis savo reikalais labiau, 
tai f ašistuojantis elementas 
pradėjo mitingus sabotažuoti. 
Pradžią padarė d. Minor mi
tingui. Pirmiausiai, po slapy
vardžiais, “Times Leader” 
įdėjo bjaurius raštus neva 
skaitytojų balsūs.. Vienas jų 
autorius, Antikom uništas, 
bjauriai išniekino d. Minorą; 
puolė H. Spanber, Darbininkų 
Susivienijiiho (bedarbių) dar
buotoją; Civilių Laisvių Uniją 
prikergė prie komunistinės 
įstaigos, o patį G. HaySą puo
lė už gynimą komunistų ir rei- 
kalaVo prirodymo, iš kur jis 
ėmė pinigų kelionei į Vokietiją 
laike reichstago bylos, žodžiu, 
ten buvo viskas augštyn kojo
mis apversta ir • komunistams 
primesta ir reikalauta, kad į 
d. Minoro prakalbas niekas 
nei kdjoš nekeltų. Greta šio 
sriitraščio buvo nusiųsta špie- 
gai vaktuoti, kiek publikos at
vyks į mitingą. Publika gau
siai plaukė, šiaušėsi plaukai 
fašistams. Pasekme to, nors 
prakalbos ir nebuvo sustabdy
tos; bet paveikslai liko 
drausti ant vietos; nors tiek 
atsikąsta.

SaVo gabioje kalboje d. Mi- 
ndr šį raštą kritikavo, ironiš
kai pašiepė ir iš peties mes
damas pareiškė: “Tai fašistų 
darbas! Jeigu dar yra, kas ne
tiki, kad fašizmas galvą kelia 
Amėrikbj; tai štai gyvas fak
tas.”
Darbininkams keikia Budėti

Aišku, fašistai dreba iš bai
mes prieš darbininkų -jėgą. Bet 
aišku ir tas, kad, jie bandys

uz-

visokiais būdais sustabdyti ma
sinius mitingus ir visokį dar
bininkų veikimą, ši pradžia jų 
veikimo čik nesibaigia. Štai tie 
patys laikraščiai pranešė, kad 
kęvo 14 d. fašistai skelbia 
kryžiaus karą prieš komunis
tus varde Kolumbo Vyčių. Ka
rą pradeda parsikviesdami tū
lą darbininkų ėdiką F. O’Ha
ra, kuris sak\s prakalbą ir 
plūs visą darbininkišką veiki
mą šioj apylinkėj.

Plūdiihas darbininkų ir jų 
organizacijų, žinoma, neatgrą- 
sins nuo lankymo masinių mi
tingų. Bet kare dalyvaus prieš 
darbininkus ir miesto valdžia 
ir policija.

Todėl iš visų jėgų turėsim 
atremti ateinantį pavojų mū
šų veikimui prieš fašizmą ir 
už demokratiją šiame mieste.

Antikomunistas Gavo Vėjo
Sąryšyje su išplūdimu dau

gelio veikėjų ir organizacijų 
per “Times Leader,” šis fašis
tukas susilaukė didelės kriti
kos; taip lygiai ir pats laik
raštis. Visi užgautieji numas- 
kavo tą ypatą. Puikiai užva
žiavo jam per burną G. Hays, 
Civilių Laisvių Unijos advoka
tas ir kitas tos unijos veikėjas 
Robert N. Baldwin.

Stebėtina, kad “Times Lea
der” sukeikė visiems vietos 
kritikai.

Požeminis.

Lawrence, Mass.
Kovo 7-tą d. Liaudies Cho

ras buvo surengęs teatrą ir 
koncertą. Parengimas puikiai 
pavyko. Pusė po trijų jau bu
vo pilna svetainė žmonių ir 
laukė prasidedant programos. 
P. Kaškevičiutė, kaipo vakaro 
vedėja, perstatė Liaudies Cho
rą, kuris sudainavo dvi dainas 
labai pagirtinai. Banjo solo 
skambino jaunuolis E. Chula- 
da, kas išėjo labai gerai. Ona 
Boliutė dainavo solo. Nors pir
mutinį sykį, bet, matyt, bus 
gera dainininkė, jeigu lavinsis 
ir toliau. Albert Dvareckas ir 
Leo Chulada sudainavo ko
mišką duetą, kuris publikai 
taip patiko, kad nenorėjo pa
leisti, tada jie pasišaukė A. 
Jozoką ir šbJainaVo trio An
gliškai. AlmedaZulziutė dai
navo sold ir duetą šu E. Sulo
ta, kurie atliko labai gražiai 
ir publikai labai patiko, nes 
abu jauni ir geri dainininkai. 
Sesers Kaškevičiutės sudaina
vo duetą " (“Apleistas”) ir bu
vo iššauktos atgal dainuoti 
daugiaus. Jos yra geros duetis- 
tės ir publika jas myli. Dai
navo sekstetas, kuriame daly
vavo sesers Kaškevičiutės, A. 
Dvareckas, Leo Chulada, F. 
Žulza, I. Chulada. Jie sudai
navo dvi dainas labai Sutarti
nai. Olga Vėčkiute skambino 
piano solo. Ji yra gera pianis
tė. Janet Kodis ir Olgd Butė
nas skambino pianu duetą. 
Jos pasižymėjo kuogeriausiai. 
Merginų choras užbaigė kon-1 
certą, sudainuodamas dvi dai- 
haš.

Visi dainininkai ir solistai 
savo užduotis atliko labai pui
kiai ir pagirtinai. Visiem so
listam ir choram pianu akom
panavo Ona Vaitkūnienė, 
Liaudies Choro mokytoja, iš
skyrus dvi dainas, kurioms 
akompanavo OlgA Večkiutė ir 
Albeit Dvareckas.

Vėliaus sekė komedija 
“žentai iš Amerikos.” Lošime 
dalyvavo Šios ypatos: A. 
A. Aleksidnis, Leo Chulada, 
Mary Kaškevičiutė, Albert 
Dvareckas, Paulina Kaskevi- 
čiutė, Valerija Žulzienė, ir 
Franas Zulza. Aktoriam pri
klauso daug, daug kredito Už 
tai, kad jie mokėjo roles it da
rę tinkamus judėjimus. Nesto
vėjo raiikas ndieidę; kaip kad 
tankiai matyt pas lietuvius.

Jie tiek prijuokino publiką, 
kad negalima buvo sulaukti, | 
kada nūstoš juoktis. Daug te- 
ko girdėt kalbant, kad toks 
juokingas veikalas ir taip ge
rai lošiant retai tenka matyt.

Tad turiu pažymėti, kad šį 
veikalą lošė visi čia gimę jau
nuoliai, išškyrus d. Aleksionį, 
kuris yra senas vilkas teatrą 
lošime. Bet šį sykį mūsų jau
nuoliai parodė mum, kaip jie 
gali veikalus lošti. Mes jau 
drąsiai galime kontestuoti te
atrų lošime su bile kuriuo 
Massachusetts choru.

Taipgi, varde chorų ištariu 
širdingai ačiū tiem draugam, 
kurie mum padėjo dirbti lai
ke lošimo ir prieš. Ypatingai 
d. O. Davidonienei, kuri pade- v. 
jo suflioriuoti, draugams Zul- 
zams, kurių namuose daug re
peticijų atlaikem ir sutaupi- 
nom keletą dolerių, draugams 
Šleiviuį ir Butėnui, kurie dirbo 
prie tikietų pardavimo. Vi
siem labai ačiū, kurie mum pa
dėjo. Komisijos Narė.

ŠYPSENOS
Dzūkelio Raportas

šiuom kartu, gerbiatnieji, jū
sų Dzūkelis yra nuliūdęs, ne
smagus ir piktas. Nes anų- 
dzien suėjau su savo pasižadė
jusia prietelkaite, “Vienybes” 
gražuole, kuri man kuo ne pro 
verksmus pradėjo pasakoti ir 
skųstis apie savo nesmagumus 
dirbtuvėje, kur ji dirba. Ypatin
gai ji skundėsi savo bosu iš 
dirbtuvės, ir štai kaip ji nu
piešė savo boso karakterį:

“Mano bosas yra jau ne jau
nas, bet labai keistas sutvėri
mas. Kiekvieną dieną vis turi 
vieną iš darbininkų pasiimti 
kaipo auką ir kikinti. O kai 
prie kurių prisigerina, tai jis 
pasakoja, kad jis yra stebuk
lingai stiprus, ištvermingas, 
kantrus ir niekada nesergąs,— 
nors pats buvo keletą kartų nuo 
saulutės spindulių apalpęs.

“Mano bosas pagatavas galvą 
guldyti už švarumą ir visiems 
primetinėja, kad tas ir tas jam 
nepatinka, tas ir tas jam nešva
rus, o paties, kad regėtai, kar
tais nuo ankstybo ryto iki vi
durdienio po nosia iškabo viš
tos galvos didumo snaplys.

“Mano bosas yra sykiu ir 
mechanikas taisymui mašinų, 
bet jis yra čampionas ir suga
dinimui tų mašinų; nei vienas 
darbininkas nesulaužo-nesuga- 
dina tiek dirbdamas, kaip jis 
betaisydamas tas mašinas. Vie
nok visada būna darbininkai 
kalti.

“Mano bosas vyresniųjų akj^- 
se yra didžiausias kankinys ir 
daugiausiai produkto dirbtuvėje 
padarantis, nors kartais visą 
dieną praleidžią bejodinėdamas 
kuriam nors /darbininkui ant 
kulnų, nepadarydamas naudos 
nei už aguonos grūdą.

“Mano bosas dar yra specia
listas ir apskundimui kurio 
nors darbininko visai be reika
lo vyresniesięms bosams. Todėl, 
nors mūsų dirbtuvėje nėra jo
kios unijos ir darbininkai neor
ganizuoti, bet kai kurie darbi
ninkai tariasi kaip kada, netekę 
kantrybės, užmesti kokį ©ver
kauti ant galvos ir atvelėti bo
sui gerai šonus, o paskiau visi 
išeiti iš darbo.

“Aš kaip kartais, po visos 
dienos kikinimo, kaip pareinu 
namo, tai jaučiuos kai kokia ro- 
binė paipa; virstu ant lovos, ne
pataikydama net tinkamai atsi
gulti—kartais pasitaiko kojos 
ant pagalvio ir taip nuvargusi 
išmiegu visą naktį.

“Bet apie tokius dalykus mū
sų gazietoje ‘Vienybėje’ negali 
nieko išsireikšti, nes ‘Vienybė’ 
ne tam eina, kad kas savo var
gais skųstųsi, bet ji tam einaJr 
egzistuoja, kad joje visokie po
nai ir buvę poetai turėtų progos 
pasigirti ir išsigarsinti. ”

Pzūkelis, išklausęs savo prie- 
telkaitės nusiskundimą, kad ją 
paciešyc, nusitarė nors ant po
ros mėnesių užrašyti jai “Lai
svę,” kurioje ji ras progą išsi
reikšti savo mintis ir vargus.




