
Krislai
Dzūkai ir Pat vijotai.
Varžo Mokyklas

Argentinoj.
Einšteinas—Unijistas!
Draugas Olginas. 
Nuožmybės.

Rašo R. Mizara

Vytautas Sirvydas šitokį at
estatą išduoda dzūkams:

“...dzūkų labai maža tik
rų komunistų, bet labai daug 
patriotų ir savo tėvynę mylin
čių lietuvių. Be to, jie visi tei
singi žmonės. Pavyzdžiui, tarp 
direktorių, kurie nuo kojų Lie
tuvos Atstatymo bendrovę nu
varė, nebuvo nė vieno dzū
ko!. .

Sirvydas nesupranta vieno 
dalyko: jis nežino, kad komu
nistas ir savo tautos patrijotas 
—sinonimas, žmogus, kuriam 
rūpi liaudies reikalai, kuris 
pasiruošęs už juos atiduoti vis
ką, ką turi, paprastai, yra ko
munistas. Tuo pačiu kartu—jis 
didelis patrijotas, savo tautą 
mylįs žmogus.

Yra patrijotų ir “patrijotų”. 
Paimkim fašistus, kuriuos p. 
Sirvydas garbina. Jie sakosi 
patrijotai, bet jie yra tautos 
neprieteliai; jie neprieteliai 
savo žmonių, liaudies.

Imkim Smetoną ir tuos, kurie 
jam gelbsti, žiūrėkim, kaip jis 
Lietuvos žmones laiko supan- 
čiavęs, pavergęs. Pats netei
sėtai, smurtiškai pagrobęs val
džią į savo rankas, jis sušaudė 
Požėlą ir kitus Lietuvos liau
dies reikalų gynėjus, kaltinda
mas, būk jie norėję nuversti 
“teisėtą vyriausybę.”

To paties Smetonos valdžia 
šiuo tarpu Lietuvos kalėjimuo
se laiko šimtus geriausių Lie
tuvos liaudies draugų, norin
čių grąžinti demokratiją,— 
šimtus geriausių patrijotų !

Argentinos “Išvienas” pra
neša, kad

“Argentinos respublikos pre
zidentas Dr. Ortiz pasirašė 
dekretą, kuriuo einant visos 
svetimtaučių mokyklos Argen
tinoje suvalstybinamos. Tose 
mokyklose galės dirbti moky
tojai tik baigę Argentinos mo
kytojų seminarijas.

“Visos mokyklos galės būti 
išlaikomos tik Argentinos val
džios lėšomis, be jokių pašal
pų ir paramos iš užsienio.”

Šis dekretas paliečia ir Ar
gentinos lietuvius, kadangi, 
einant juo, bus uždarytos tos 
lietuviškos mokyklos, kurios 
iki šiol pasilaikė ne valstybės 
lėšomis. Be abejo, palies jis ir 
visą eilę kitų tautų.

Dėl tų mokyklų palaikymo 
iki šiol buvo dažnai daug nio- 
vynių. Vadinasi, dabar joms 
palaikyti pamatas išnyks.

Pasauliniai garsus, žymusis 
mokslininkas, matematikas, fi
zikas Albert Einstein, įstojo 
unijon. Jis priklauso lokalui 
552, esančiam Amerikos Dar
bo Federacijoj.

Tai didelis pavyzdis kitiems 
intelektualams ir profesiona
lams.

Pereitą šeštadienį Hippodro
me teatre, New Yorke, įvyko 
nepaprasta pramoga: joje mi
nėta 60 metų sukaktis drau
go Olgino, žydų liaudies dien
raščio “Morning Freiheit” 
(Rytmetinė Laisvė) vyriausio 
redaktoriaus.

Draugas Olgin labai gabus 
literatas, kalbėtojas; pasišven
tęs veikėjas, visuomenininkas. 
Jis laisvai, literatūriškai rašo 
keturiose kalbose: žydų, ang
lų, rusų ir vokiečių.

Vieną kartą, tūlam susirin
kime, draugas paklausė d. Ol
gino:

♦ —Kuria kalba jums leng
viausia rašyti?

—Ta, kuria tik ką pabai
giau rašyti straipsnį: vadina
si, papranti ir tuomet lengva.

Apart kitų darbų, jis yra 
Maskvos “Pravdos” korespon
dentas New Yorke.

Ilgiausių tau, drauge Olgin, 
metų ir kuodaugiausiai energi
jos!

Darbo Žmonių 
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17 Amerikos Laivyno Lėk
tuvų Jieško Pagrobto Vaiko

Miami, Florida. — Jung
tinių Valstijų karo laivynas 
paskyrė 17 lėktuvų j ieškot 
pusšeštų metų. vaiko J. B. 
Cash, kuris buvo žmogva- 
gių pagrobtas užpereitą šeš
tadienį.

Jo jieško, gyvo ar negy
vo, ir federalės valdžios 
agentai ir 2,500 šautuvais 
ginkluotų piliečių po brūz
gynus, balas ir pelkes.

Tėvas praeitą antradienį 
išmokėjo $10,000 vaikva- 
giam už jų žadėtą sugrąži
nimą jo sūnaus. Bet mano
ma, kad jie vaiką nužudė.

Chinai Išrado Apsaugą Nuo 
Japonų Oro Bombų

Kanton, Chinija. — Ant 
valdžios rūmų ir kitų svar
bių įstaigų stogų chinai už
tempia plieninius tinklus 
ant tam tikro aukščio rams
čių. Tada japonų lėktuvų 
bombos atsimuša į tinklus 
ir eksploduoja ore, ir nepa
liečia tų rūmų arba tik la
bai mažai žalos jiem tepa
daro.

Roosevelto Komisija Tyrinės 
Socialius įstatus Anglijoj
Washington. — Preziden

tas Rooseveltas skiria šešių 
narių komisiją keliaut An- 
glijon panagrinėt tenai ti- 
nius bedarbių apdraudos ir 
kitus socialiai-darbinius įs
tatymus. Prezidento supra
timu, socialiai darbo įstaty
mai Anglijoj yra kur kas 
pažangesni negu dabar 
Amerikoj. •

Jo komisijon įeisią du 
valdžios atstovai, du didžio
jo biznio atstovai ir po vie
ną atstovą nuo CIO ir Ame
rikos Darbo Federacijos.

Hitleris Daugiau Neperse
kiosiąs Krikščionių?

Berlin. — Hitleris pama
tė, kad nepajėgs sulaužyt 
protestonų ir katalikų baž
nyčių; todėl, kaip praneša 
Associated Press, jis išda
vė griežtus įsakymus na- 
ziam daugiau neužpuldinėt 
tų tikybų.

žiaurių turime žmonių. Pa
galvokite tik apie Levinų vai
ką, kurį nesenai nenaudėliai 
buvo pavogę ir nužudė 1 Pa
galvokite apie kasdienines kri- 
minalybes, įvykstančias šian ir 
ten.

Tą nuožmumą, tą bestijišku- 
mą, aišku, gimdo ne kas kitas, 
kaip kapitalistinė sistema, ku
rioj viskas paremta pinigu, 
turtu.

Kiekvienas banditas žino: 
jei tik jam pavyks išsisukti iš 
tos kriminalystės, tai jis tuo
jau, turėdamas pinigų, pataps 
pirmaeiliniu piliečiu, rinktiniu 
žmogum.

žinoma, ne visiem jiem pa
vyksta savo kriminalybes pa
slėpti. t

Kovodami už naują visuo
menišką sistemą-socializmą— 
mes kovojame prieš tas visas 
blogybes, kurias kapitalizmas 
gimdo.

Telephone STagg 2-3878

Senatas Priėmė Roo
sevelto Šalpos Darbų 
ir Paskolų Bilių

Atmetė Republikoną ir Dešiniųjų Demokratų “Taisymus,” 
Kuriais Jie Stengėsi Supančiot Prezidento Programą

Washington. — Jungtinių 
Valstijų senatąs 60 balsų 
prieš 10 priėmė prezidento 
Roosevelto sumanymą, ku
ris reikalavo paskirt $3,- 
723,000,000 viešiems WPA 
šalpos darbams, tiesiogi
niam bedarbių šelpimui, 
farmeriam, paskolom mies
tam ir ūkio-biznio gaivini
mui.

Republikonas senatorius 
Vandenberg bruko savo pa
vaduojantį sumanymą vie
toj šio biliaus, kad tik vals
tijoms būtų skiriama pinigų 
ir kad jos pačios rūpintųsi 
bedarbių šelpimo reikalais, 
be šalies valdžios kišimosi. 
Bet Vandenbergo įnešimas 
tapo sumuštas 51 balsu prieš 
21.

Atžagareiviškas senato
rius Copeland iš New Yor- 
ko siūlė iš minimo fondo pa
vest armijos inžinieriams 
$325,000,000 darbams potvi- 
nių suvaldymo. Kiti; Naujo
sios Dalybos priešai reika
lavo, kad išanksto būtų 
griežtai nustatyta, kokiem 
tikslam išleist kiek pinigų, 
ir taip suvaržyt prezidento 
Roosevelto valdžią.

Republikonas senatorius 
Austin įnešė baust pinigi

USA su Kitom Demokra
tijom Turi Giįit Taiką
Nashville, Tenn. — Jung

tinės Valstijos turi bendrai 
veikti su kitomis demokra
tinėmis šalimis, kad išlaiky
tų pasaulyj taiką ir apsau
gotų žmoniją nuo pragaiš
ties, — pareiškė Amerikos 
valstybės ministeris C. Hull, 
kalbėdamas Tennessee vals
tijos advokatų sąjungos su
važiavime. • •

Amerika turi naudot visą 
savo dvasinę įtaką, bendra
darbiaudama su demokrati
nėmis valstybėmis, — sakė 
Hull — idant atsteigt “ger
bimą tarptautinių teisių” 
(kurias taip nuožmiai laužo 
Mussolinis, Hitleris ir Japo
nija).

Perkūnas Užmušė Du Laike 
Golfo Lošimo Varžytinių ,
Kansas City, Mo. — Žy

miem golfininkam belenkty- 
niuojant Kansas miesto $5,- 
000 golfo varžytinėse laike 
lietaus, ūmai trenkė perkū
nas ir užmišė du žiūrovus, 
W. D. Boyirir E. M. Critch- 
fieldą, žinomus vietinius bi
znierius. Be to, žaibas 
smarkiai sužeidė bei apsvi
lino šešis kitus. 

niai ir siųst kalėjiman WPA 
valdininkus irį šalpų virši
ninkus, jeigu jie savo vietas 
bandys panaudot politi
niam tikslam^. Atgaleivis 
demokratas s į n a t o r i u s 
Hatch siūlė pavaryt iš tar
nybos tuos WPA viršinin
kus bei viršininkėlius, kurie 
dalyvaus rinkimų vajuose.

Buvo ir daugiau panašių 
politikieriškų pasiūlymų, 
bet senatas dauguma balsų 
visus juos atmetė.

Priimtasis darbų-pašalpų- 
paskolų bilius skiria $1,- 
425,000,000 WPA šalpos 
darbam nuo šių metų liepos 
1 d. iki kitų v metų kovo 1 
d.; $175,000,000 vargingiem 
farmeriam; $7^,000,000 jau
nuoliam beturčiam studen
tam ir kt.; $100,000,000 kai
miškų sričių elektrifikaci
jai; $300,000,000 paskoloms 
naujiem namam statyt; 
$400,000,000 paskoloms 
ūkiui-bizniui gaivint aps
kritai, ir tt.

Kongreso atstovų rūmas 
jau pirmiau priėmė tokį bi
lių su kai kuriais antriniais 
skirtumais. Dabar bilius ei
na kongresmanų ir senato
rių bendrai komisijai išly
gini tuos skirtumus.

Suimti Du Vokiečių Ka
pitonai Kaip Šnipai

< . • • i

New York. —Jungtinių 
V aisti j ų valdžios • agentai 
areštavo kapitoną H. Lo- 
renzą nuo atplaukusio Vo
kietijos prekybinio laivo 
“Chemnitz.” Pirmiau jis bu
vo vyriausias oficierius. ke
leivinio Vokietijos didlaivio 
“Europa.”

Feedraliai agentai tą pa
čią dieną suėmė ir “Hinden
burg” keleivinio laivo kapi
toną Friske. Vienas ir ki
tas padėti po $2,500 paran
kos kaip Hitlerio šnipai ar 
sėbrai nazių šnipų prieš 
Ameriką.

Užstačius parankas ųž 
areštantus, po pradinio per- 
klausinėjimo, buvo leista 
tiem kapitonam plaukt at
gal Vokietijon, bet tik po 
to, kai jiedu davė garbės 
žodį, kad sugrįš Amerikon 
kaip bus pašaukti tolesniam 
šnipų tardymui.

Birželio 3 d. buvo areš
tuotas ir po $10,000 kauci
jos pastatytas Christian 
Danielson, vokietys natura- 
lizuotas Amerikos pilietis, 
vienrankis braižytojas pla
nų, dirbęs Bath geležies fa
brike, Maine, kaip vienas iš 
pavojingųjų Hitlerio šnipų 
šioj šalyj. c

Trys iš pirmiau šauktų

Tėvas Nužudęs Savo 4 Metą 
Dukterį ir Pabėgęs

Staten Island, N. Y.—Ne
žinia kur pabėgo WPA dar
bininkas Raymond Swincoe, 
39 metų, palikdamas lavo- 
nuką savo ketverių mėtų 
mergaitės Dolores. Skrodi
mas parodė, kad jinai buvo 
užmušta ir vandenin įmes-
ta (vonion), tik paskui iš
griebta. Policija medžioja 
tėvą kaip žmogžudį.

Motina, liekanti su kitais 
trims mažais vaikais Ross
ville j, S. L, davė policijai 
kokį tai parodymą prieš pa
bėgėlį. Tas parodymas dar 
neskelbiamas.

Fašistinė Gauja Sukruvino 
Soc. Vadą Thomasą Newarke

Newark, N. J. — Fašis
tinė neva veteranų šaika 
bombardavo socialistų vadą 
Norman Thomasą supuvu
siais kiaušiniais, tomeitėmis 
ir akmenimis ir perskėlė 
jam kaktą, kai Thomas pra- 
eitą šeštadienį bandė sakyt 
kalbą, pasistojęs ant suolo 
Military Parke. Gaujos 
triūbų “orkestras” /davė 
ženklą tiem gaivalam pra
dėt atakuot kalbėtoją.

' L * •. /

Galų gate, policija paėmė 
Thomasą į savo globą ir 
taip išgelbėjo nuori juodųjų 
go vedos. Nors Thomas tu
rėjo leidimą kalbėt, oet pif^ 
miau policija jo nesaugojo, 
iki gauja suardė prakalbas.

Per juodašimčių susikir
timus su darbininkais trys 
asmenys sužeisti; keturi 
areštuoti.

CHINAI TRAUKIASI TO
LYN Į VAKARUS

Shanghai. — Pranešania, 
kad prairęs chinų frontas 
palei Lung-Hai geležinkelį 
ir kad šimtai tūkstančių 
chinų kovotojų traukiusi to
lyn į vakarus. Japonai sa
kosi užėmę svarbų strategi
nį miestą Kaifenga toj sri
ty j.

Cliffside, N. J.
Draugės Valiutkienės sū

nelis Jimmy Valiutka, 14 
metų, bežaisdamas peiliu 
persidūrė gerklę ir pereito 
penktadienio vakaro 5 va
landą mirė. Pašarvotas na
mie, 235 Main * St. Laidos 
antradienį, 10 v. ryto. Ber
niuko motina yra ALDLD 
narė ir pažangios spaudos 
skaitytoja.

Reiškiu skaudaus liūdesio 
ištiktiem tėvam nuoširdžią 
užuojautą. G. S.

pasiaiškint bei liudyt nazių 
agentų jau paspruko iš Jun
gtinių Valstiją; tai dr. I. T. 
Griebi, W. T. Gutenberg ir 
dar vienas, kuris buvo lai
komas Hitlerio “Šniukštų 
ratelio vadu.”

Šiuo tarpu Amerikos val
džia tebeturi savo rankose 
nazių šnipę Johanrią Hoff
man ir tris kitus.

Amerika ir Anglija 
Smerkia Žudikus iš 
Oro: Japonus, Franco

Japoną ir Franko Lakūną Daromos Žudynės iš Oro— 
Tai Barbariški, Nepateisinami Žygiai

Washington, D. C.—Vei
kiantysis Amerikos valsty
bės ministeris Sumner Wel
les viešai ir aštriai pasmer
kė orinius bombardavimus 
užfrontinių miestų ir “sker
dynes nekariškių gyvento
jų” Ispanijoj ir Chinijoj, 
kaip žygius “priešingus bet 
kokiai teisei ir žmonišku
mui.” Tą pasmerkimą Wel
les pareiškė pagal specialį 
užgyrimą, gautą iš prezi
dento Roosevelto.

Viešoji amerikiečių nuo- 
monė laiko tokius kovos bū- 
drfs “barbariškais,” nuož
miais, sako tas pareiškimas, 
ar primena, kad šitaip pas
kutinėmis dienomis buvo 
(japonų ir gen. Franco fa
šistų) oro bombomis išžudy
ta daugelis šimtų civilių gy
ventojų.

Šios šalies valstybės mi
nisteris C. Hull jau pernai 
rugsėjo 28.d. ir keliais ki
tais atvejais ir šiemet kovo 
21 d. išreiškė pasibaisėjimą 
tais masiniais teriojimais 
civilių žmonių ne kariniuo
se, ne aptvirtintuose mies
tuose.
Anglija Išreiškia Pasibaise- 
jimąSdėl Franco ir Japonų 
k Skerdynių iš Oro.
JLpndon. — Anglijos val

džia pasiuntė naujus prote
stus Japonijai ir Ispanijos 
fašistų vyriausybei, kad jų 
lėktuvai be jokios atodairos 
naikina užfrontės miestus 
ir-kaimus ir daugmeniškai 
žudo nekariškius jų gyven
tojus.

Ministeris pirmininkas N. 
Chamberlain įsakė Anglijos 
agentui fašistinėj Ispanijos 
daly j išreikšt “pasibaisėji
mą” generolui Franco’ui, 
kad jo bombininkai išžudė 
tokius didelius daugius ci
vilių gyventojų Granollers 
miestelyj ir kituose Ispani
jos respublikos miestuose. 
Anglijos valdžia ragina ir 
Franci ją protestuot genero
lui Franco’ui prieš tas dau
giau negu žvėriškas baise
nybes.

Tuo pačiu laiku Anglija 
per savo ambasadorių Japo
nijoj stipriai užprotestavo, 
kad japonų lakūnai, į nieką 
neatsižvelgdami, t i k vienu 
atveju išžudė 450 nekariš
kių žmonių ir sužeidė 1000 
Kantone, pietinės Chinijos 
didmiesty j.

Darbiečiai ir kai kurie li
beralai atstovai Anglijos 
geime reikalavo, kad valdžia 
ne tik protestuotų ir smerk
tų tokias skerdynes iš oro,

ORAS
Šiandien bus giedra, sako 

N. Y. Oro Biuras.

Visų Šalių Darbininkai 
Vienykitės i Jūs Nieko 
Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o Išlaimėsit 
Pasaulį!

bet ką nors tikro darytų, 
idant priverst Ispanijos fa
šistus (su naziais ir italais 
juodmarškiniais) sustabdyt 
tas nuožmybes. Bet ministe
ris pirmininkas Chamber- 
lain atsakė, kad Anglija nie
ko daugiau “negalinti.”

Japoną Bombininkai Išžudė 
700, Sužeidė 1,300 Kantone

Kanton, Chinija, — 35 ja
ponų bombanešiai vėl už
klupo Kantoną, pietinės 
Chinijos didmiestį, birž. 4 
d., ir išžudė 700 nekariškių 
chinų, o sužeidė 1,300.

Šią skerdynę japonai pa
darė/ tuoj po to, kai Angli
jos valdžia nusiuntė Japoni
jai protestą prieš civilių 
žmonių žudymą oro bombo
mis ir kai Amerikos valsty- 
,bės ministerija pasmerkė 
tokį žvėriškumą.

Franco Oficierią Maištai 
Prieš Italus ir Nazius

Gibraltar. — Fašistinėj 
Ispanijos daly j, Seville j ir 
kituose miestuose sukilo ne 
tik generolo Franco ispanai 
kareiviai, bet ir oficieriai 
prieš Italijos ir Vokietijos 
karininkus.

Mussolinio ir Hitlerio ofi
cieriai elgiasi nachališkai, 
niekinančiai linkui ispanų 
fašistų karininkų. Pastarie
ji supranta, kad jeigu fašis
tai laimėtų karą, tai Hitle
rio ir Mussolinio armijos 
pasiliktų Ispanijoj.

Fašistų La Linea mieste 
paskleista daug lapelių, šau
kiančių: “šalin fašizmą! Te
gyvuoja respublika!” Pana
šiais obalsiais nurašytos ir 
sienos. Aštuoni žmonės 
areštuoti.

Fašistai Praneša apie Savo 
Užimtą “Kylį”

Hendaye, Franc.-Ispanijos 
pasienis. — Iš fašistinių šal
tinių pranešama, kad gene
rolo Franco armija, su dau
giu italų ir nazių kanuolių, 
lėktuvų ir tankų, Teruel 
fronte užėmus apie 10 my
lių ilgio ir pločio kylį ir be
veik pasiekus Lucena del 
Cid miestelį, 16 mylių į ry
tus nuo pajūrio miesto Cas
tellon de la Plana.

Kitur respublikos armija 
atmušė visas fašistų atakas.

Madrid. — Tapo suimtas 
Italijos orlaivis su dviem la
kūnais, kurie per klaidą nu
sileido Guadalajaroj, Ispa
nijos respublikos žemėj.
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Kaip Lenkijos Būta Pasimota
Argentinos laikraštis z^Išvien” cituo

ja Vilniuje išeinantį lenkų laįkraštį “Slo- 
wo” apie kovo dienų įvykius. ^Slowb” 
sako:

“Lietuvių epizodas (įvykis) parodęs ne
realaus, spontaniško imperializmo pavyz
dį. Staiga nusprendėme eiti į Kauną ir į 
Kėdainius. Tik nežinojome, ar kaip prie
šai, ar kaip broliai. Mitinguose šaukėme 
apie lėktuvus ir tankus, bet dvasios gilu
moje’ save apgaudinėjome mintimi, kad 
Kaunas taps Viena (vokiečių užgrobta 
Austrijos Sostinė) ir sutiks mūsų būrius 
su gėlėmis. Per paskutinius metus lietuvių 
mažumos atžvilgiu Vilniaus krašte varė
me kuo blogiausią politiką. Visai be rei
kalo lietuvius erzinpme, įžeidinėjome. De
ja, atitinkamu momentu Kaunas nesutik
tų mūsų taip kaip Viena pasveikino fu- 
ehrerį.”
Vadinasi, Lenkijos imperialistų būta 

tikrai pasimota traukti į Kauną ir su 
Lietuva gražiai apsidirbti.

Kas juos nuo to žygio sulaikė? “Slo- 
wo” nepasako, nors, be abejonės, žino.

Kaip jau mūsų buvo rašyta, Lenkijos 
valdžios iškeltą ant Lietuvos kardą at- 
friušė Sovietų Sąjunga. Drg. Litvinovas 
Lenkijos atstovui pasakė: Jeigu nors 
vienas Lenkijos kareivis peržengs rube- 
žių, Sovietų Sąjunga nestovės rankas su
sidėjus. r

LIETUVOS ŽINIOS

Bet Verkia, kai Tuos Žmogžudžius 
Baudžia

Chicagos kunigų “Draugas” deda iš 
Rygos tokį pranešimą:

“žiniomis iš Sov. Rusijos, tenai plinta 
priešbolševistinis teroras. Vadinama slap
ta organizacija Rusijos laisvintojų sąjun
ga ne vien per slaptą radijo stotį vykdo 
atkaklią propagandą prieš Staliną ir jo 
režimą, bet dar žudo bolševikus valdinin
kus, daugiausia GPU agentus. Nuo gegu
žės 1 d. tik vienoj Kijevo srityje 74 bol- 

-_ ševikų valdininkai nužudyta. Be to atlik
ta visa eilė puolimų prieš Stalino pakali- 

" kus.”
Kad Ryga tą kontr-revoliucionierių te

rorą perdeda, išpučia, idant svietui įkal-

MARIJAMPOLĖ

Marijonai Bijo Šviesos ir 
Knygų

Jau kuris laikas, kai Mari
jampolės marijonai per savo 
spaudą ir iš sakyklos bažnyčioje 
veda plačią propagandą prieš 
vieną privačią bilioteką. To 
“šturmo” priežastis yra ta, kad 
bibliotekoj pačiom prieinamiau- 
siom sąlygom be jokių užstatų 
visuomet gaunamos pačios nau
jausios įvairios knygos. Bib
liotekos savininkas sako, kad 
tie grasinimai abonentų skai
čių beveik padvigubinę, kadangi 
tai buvusi puiki* marijonų pada
ryta reklama.

Marijampoliečiai juokiasi, esą 
marijonai mielu noru sudegintų 
visas knygas, kuriose nėra ap
rašyta vienuolių “šventas” gy
venimai

Prasidėjo Normalus Pašto 
Susistok imas su Lenkija

Pagal Lietuvos Lenkijos su
tartį, pašto susisiekimo opera
cijos Lenkija pradedamoj 
nuo geguži# 10 d. Taigi, pašto 
valdyba gegužės 7 d., šeštadienį, 

išsiuntinėjo visoms pašto įstai
goms aplinkraštį, kuriuo įsako
ma nuo gegužės 10 d. ryto pra
duti normalias pašto operaci
jai; su Lenkija. Taigi, nuo tos 
dienos galima į Lenkiją x Lie
tuvos siųsti pašto perlaidas; re
gistruotą ir paprastą korespon
denciją, telegramas, kalbėtis te
lefonu ir tt.

TAURAGNAI

Rasta Papjauta Moteris
Gegužės 7 d. Musteikių km., 

Tauragnų valse., už savo sody
bos klojimo rasta peiliu per
pjauta gerkle negyva Jučienė- 
Bernotiene.

Tą naktį Jučienės motina su 
vaikais gulėjus grįčioje, o ve
lionė kitoj namo pusėj. Atsi
kėlus rytą, jos ten nerasta. Pra
dėjus ieškoti, už klojimo rasta 
negyva. Nelaimingosios drabu
žiai rasti sutaršyti, šalia buvo 
rasta 6 “Pirmyn” papirosai.

Manoma, kad tai nužudymas, 
nes savižudybei pasidaryti ša
lia jos nerasta jokio daikto.

Yra spėliojimų, kad ji naktį 
iš namų galėjus būti išviliota 
kokio nors vyriškio, su kuriuo

bėjus, kad Sovietų Sąjungoje eina “ma
sinis sukilimas”, tai netenka abejoti. Ta
čiau kad trockistiniai kriminalistai var
toja terorą prieš Sovietų viršininkus, tai 
buvo įrodyta keliais teismais. Už tai juos 
Sovietų valdžia gaudo ir atatinkamai nu
baudžia.

Betgi už tai, už baudimą tų teroristų- 
žmogžudžių, tas pats “Draugas” atvejų 
atvejais su visa žeme sumaišė Sovietų 
valdžią. Sakė, kad tie kriminalistai yra 
nekaltos aukos valdžios “teroro”. Gai
lias ašaras liejo už sušaudytus žmogžu
džius.

Vėl Baisi Nelaimė
Birželio 2 dieną Scrantono apylinkėje 

kasyklos nelaimėje žuvo dešimts mai- 
hierių. Kompanija kaltina darbininkus, 
būk degtukas buvęs numestas ir iš to 
kilus eksplozija. Tai beveik visuotinas 
kompanijų pasiteisinimas. Ot, “kalti” 
darbininkai...

Tuo tarpu dauguma kasyklų yra labai 
panašios į skerdyklas. Jos apleistos, 
sveikatos ir gyvybės apsauga neprižiūri
ma. Valdžios inspektorius bosai paper
ka.

Už tai visą mainieriai užmoka savo 
gyvybe.

Tiesa, valdžia pasiskubino tyrinėti ne
laimės priežastį. Bet tiktai darbininkiš
ka valdžia teisingai ištirtų ir tiesą pa
skelbtų. Amerikoje panašūs tyrinėjimai 
nieko nėra davę—kas nors tiesą užgniau
žia. O kasyklos kaip buvo nesaugios, 
taip ir pasilieka.

Naujosios Dalybos Laimėjimas
Kongreso reakcionieriai visais būdais 

stengiasi apkarpyti prezidento Roosevel- 
to atsteigimo programą, kuri reikalauja1 
trijų bilionų dolerių su viršum. Senate 
jie buvo pasimoję pravesti pataisymą, 
kuris uždraustų valdžiai teikti paskolą 
miestų valdžioms, kurios nori steigti 
įmones ir lenktyniuoti su privatinėmis 
įmonėmis. Bet jiems šis žygis nepavyko 
—Senato dauguma balsavo prieš patai
symą. • ■ ■ '

Reikia atiduoti kreditas prezidentui 
Roose veltui, kad jis šį sykį griežtai lai
kosi savo pasibrežto tikslo. Savo pase
kėjams kongrese jis įsakė kovoti už jo 
atsteigimo programą ištisai.

Be to, bedarbių judėjimas, darbo unijų 
ir šiaip organizuotų masių reikalavimai 
atidarė akis daugeliui senatorių ir kon- 
gresmanų. Tie politikieriai bijo ateinan
čių rudens rinkimų. Keliose valstijose 
demokratų nominacijose prakišo tie, ku
rie buvo nusiteikę prieš Naująją Dalybą, 
prieš prezidentą Rooseveltą.

Taigi, tie demokratai, kurie nesenai 
arba svyravo, arba tiesiog susidėjo su 
griežtais reakcionieriai^, pradeda dre
bėti iš baimės, kad gali nebetekti, vietų.

Taip ir susidarė gana prielankios są
lygos Roosevelto programos pravedimui.

galėjus turėti ką nors bendro, 
nes su vyru ji nesugyveno ir 
jo nesą čia namie.

Liko 3 mažamečiai vaikai. 
Baisus įvykis aiškinamas ir 
žmogžudys ieškomas.

ŠIAULIAI

Degė Kvinto Baldų Dirbtuvė
Gegužės 4 d., 21:30 vai., 

Stoties gatvėj Kvinto baldų 
dirbtuvėje kilo gaisras. Ap
degė pagaminti baldai ir me
džiaga, kuri buvo apdrausta 
11,000 litų apdraudimo drau
gijoj “Lietuva.” Nuostolių pa
daryta apie 4,500 litų. Na
mai buvo apdrausti 25,000 li
tų, jiems nuostolių padaryta 
apie 1,000 lt. Gaisras kilo 
nuo elektros proso, kuriuo 
prosijama faniera. Prosas bu
vo paliktas neišjungtas, įkaito 
iki raudonumo ir uždegė vars
totą, ant kurio buvo paliktas.

Pasirodė Vidurių Šiltinė
Padubysio valsč. Mižučių 

dvare užregistruoti 3 susirgi
mai vidurių šiltine. Pieno, nu
griebimo punktai laikinai už
daryti.

Brazilija, birž. 3 d., už
draudė bet kokius bovelnos 
išvežimus Vokietijon.

Ateiviai—Krašto 
Draugai

Tam tikri elementai besi- 
skaitą geriausiais šio kraš
to patriotais, bando pri
mesti visus esamu krašte 
blogumus ateiviams. Pasak 
jų, ateiviai tik norį šį kraš
tą naudoti, šio krašto pini
gus siųsti užsienin, skriaus
ti šio krašto čiagimius gy
ventojus.

Šitokie priekaištai’- atei
viams kartojasi visais eko
nominių krizių laikotar
piais. Žmonės, kurie jaučia
si turį daugįau negu 100 
nuošimčių patriotizmo, vi
suomet “įžiūri” kitus netu
rinčius jo užtektinai.

Kuomet krašte būdavo 
užtektinai darbų ir pačius 
sunkiausius darbus dirbda
vo ateiviai, tuosyk tie kvai- 
taliuoją patriotai nerėkda
vo, nekeldavo triukšmo dėl 
darbaviečių. Visa ką jie da
rydavo — tai šalindavosi 
tuėti reikalus su ateiviais, 
kad “nepasižeminus savęs.” 
Dabar gi ekonominiam kri
zini įsiviešpatavus eilėje 
metų, jie rėkia dėl darba
viečių, nes ateiviai esą užė
mę jas; jie rėkia dėl men
kos šalpos, primindami šal
pos biurams, kad tik jie vie
ni teturį teisę gauti šalpą, 
o ateiviai teeiną iš kur at
vykę. Kai kur jie gatavi net 
riaušes sukelti prieš atei
vius.

Sakoma, šis margas pa
saulis nebūtų margas, jei 
jame visi gyventojai vieno
dai mąstytų. Nesiginčysime 
dėl posakio. Tačiau tiems 
žmonėms, kutie’jaučiasi tu
rį daugiau negu 100 nuo
šimčių patriotizmo, kurie 
mato ateivius ir negrus kai
po krašto skriaudėjus ir ne
ramumo akstinus, visuomet 
reikia turėti ir pasakyti 
faktus, įrodančius jų karš- 
čiavimąsi esant nepagrįstu.

Ateiviai dirbo ir dirba 
(jei gauna) sunkiausius 
krašto darbus. Ateviai yra 
taupesni žmonės negu dau
gelis kvaitaliuojančių patri
otų. Ateiviai, kurie buvo at
vykę į šį kraštą tikslu užsi
dirbti pinigų ir grįžti se
non tėvynėn, jau išvyko te
nai. Gi kurie pasilikę — tie 
pasilikę čia gyventi iki mir
čiai. Jie yra priėmę šį kraš
tą už savą tėvynę; jie moka 
jį branginti nė blogiau už 
rėksnius patriotus, — daž
nai dar ir geriau. Jie di
džiumoje bando apsigyventi 
pastoviai, įsigyjant sau gy
venimo namukus, nuosavy
bes.

Naujiems ateiviams šio 
krašto durys uždarytos. 
Daugiau jų neatvyksta. Se

Gegužės 2 d. Maskvoj buvo tikroji šventė—niekas nedirbo; 
viršuj matome karnivfelo dalyvius Sverdlovo 

aikštėj žaidžiančius.

nųjų ateivių išauginta nau
ja ' gentkartė — čiagimiai 
žmonės. Jie turi teisę būti 
net šio krašto prezidentais, 
kuo labai didžiuojasi ma
žai išmanymo turį ura-pa- 
triotai.

Jei ateiviai vienur ir ki
tur yra pasirodę kovinges- 
niais žmonėmis gynime sa
vo reikalų prieš naudoto
jus, tai jie savo aktingumu 
toli gražu nėra krašto prie
šai, bet draugai, nes kovos 
prieš naudotojus yra kovos 
už geresnę būklę plačioms 
šio krašto gyventojų ma
sėms.

Primetamas ateiviams ko
vingumas, nors jis ir netu
rėjęs jokių priešingų ten
dencijų šiam kraštui, buvo

Apsileidimas, o Paskui 
Nusivylimas

ninistai. O dabar jau kei-Labai daug yra žmonių 
mūsų judėjime, kurie dėl 
pripratimo neva priklauso 
prie vienų bei' kitų darbi
ninkiškų organizacijų, bet 
prie veikimo jokio neprisi
deda. Vieni, bei kiti iš tų 
mūsų draugų retkarčiais 
atsilanko į organizacijų su
sirinkimus, p a k r i t ikuo ja 
tuos draugus, kurie, veikia, 
ir vėl sau ramiai sėdi, pra
leisdami liuosą laiką prie 
vaikiškų zabovų, k. t. prie 
kortų, ar čekerukų lošimo. 
Labai daug yra taip,pat ge
rų darbininkų;: i judėjimo 
simpatikų, kurie irgi turi tų 
nesubrendusių jaunuolių į- 
pročių, ir tik todėl būna per 
metų metus simpatikais, ne
darydami jokio progreso iš
lavinimui savęs. O kuomet 
žmogus stovi ant vietos, ne
daro jokio progreso, tai la
bai tankiai jį apsėda tokia 
manija, nusivylimas.

Daug yra draugų, sugry- 
žusių iš opozicijos, kurie sė
di sau ramiai ir dejuoja, 
kad jie apsivylę visu darbi
ninkų judėjimu. Kuomet 
juos pakalbini, paragini 
prie kokio nors veikimo, tai 
jie dejuodami tuoj pradeda 
išmėtinėti, kad, girdi, pri
klausiau pirma prie Komu
nistų Partijos. Jie skelbę, 
kad darbininkas neturi tė
vynės, kad jie priešingi vi
sokiems karams. O dabar 
jie patys netik, kad agituo
ja už karą, bet ir patys eina 
kariaut. Priklausiau prie 
opozicijos. Jie sakė, kad tik 
opozicionieriai yra tikri 
bolševikai, marksistai ir le

labiau matomas tik praei
tyj. Šiandien jis jau yra 
praradęs tą nuožvalgą, ku
rią turėjo. Šiandien darbi
ninkų judėjimo priešaky 
stovi jau ne vien ateiviai, 
bet čiagimiai žmonės, žmo
nės — amerikonai net iš 
kelintos eilės. Ilgai siaučiąs 
ekonominis krizis įtraukė 
juos kovon už apgynimą sa
vo teisių, gyvenimas iššau
kė juos tapti kovingais.

Darbininkų judėjimas ne
žiūri į kovos dalyvių kilmę, 
į rasę; neklausia iš kur tu 
atvykęs ir kur manai vykįi 
gyvenimo dienas baigti. 
Darbininkų kovos už pla
čiųjų darbo minių geresnę 
būklę šiame krašte yra ger
btinas žygis. Ateiviai daly
vaują tose kovose — yra ne 
priešai šiam kraštui, bet 
nuoširdūs draugai! Tatai 
jie turi pasisakyti ir tiems 
rėksniams, kurie bando 
ateivius išskirti, pažeminti!

Josephus.

kia, plūsta tuos žmones ir 
ta komunistų bolševikų par
tija susivienijo su socialis
tais, kuriuos pirma niekino 
visaip. Tai va, girdi, susi
maišiau, nusivyliau ir netu
riu jokios energijos nieko 
veikti.

Pirmiausia reikia pasa
kyti, kad tie mūsų draugai, 
besėdėdami ramiai ir be- 
žaizdami nesubrendusių vai
kų žaislais, atsiliko nuo gy
venimo. Jie taip įdomiai už- 
sibovijo, kad nepaspėjo 
pamatyti, negi suprasti ky
lančius naujus klausimus, 
nė jų permainas. Tiesa, 
žaislai nėra, koks tai labai 
blogas dalykas, kad mes vi
sai nuo jų turėtume atsisa
kyti. Bet, mano manymu, 
turėtų būt ir saikas. Jei 
bent pusę to laiko mūsų ge
ri draugai bei simpatikai 
sunaudotų dėl pasiskaitymo 
gerų laikraščių, įdomesnių 
kn^gų, kas suteiktų dau
giau klasinio susipratimo, 
tada jie žinotų, kodėl įvyks
ta tos svarbios permainos 
darbininkų judėjime, ir ne
reikėtų bėdavoti, “kad aš 
pasenau”, “kad neturiu en
ergijos veikti”, “kad nusi
vyliau tuo judėjimu”, ir tt.

Nors tas mano patarimas 
gal nieko negelbės, bet aš 
vistiek patarčiau tiem drau
gams bandyt atprast dali
nai nuo tų žaislų, kaip tai, 
ilgu kortų lošimo, čekerukų 
stumdymo, o apsiimt ir po 
biskį padirbėt kaip ką or
ganizacijoj ir bandyt sekt, 
kiek galima daugiau, šių 
dienų pasaulinius įvykius. 
Na, ir pamatysit, kad bus 
daug sveikiau netik pa
tiems, bet ir visam darbi
ninkų judėjimui.

A. H. Beker.

Lenkų Lakūnai Perskrido 
Pietinį Atlantiką

Dakar, Senegal. — Penki 
lenkai, lakūnai, skrisdami iš 
Lon Angeles, Cal., į Varša- 
vą, perlėkė per pietinį At
lanto Vendenyną iš Natai, 
Brazilijos, į Afriką. Virš
vandeninę kelionę jie atliko 
per 11 valandų.

Quito, Ecuador, birž. 3.— 
Susikirto Peru kariuomenė 
su Ecuadoro del Oriente pel- 
kiū srities.

Praktiškas Patarimas
—Tėveli, nupirk man dvi

ratį, mano draugei jos tėve
lis jau nupirko,—prašo duk
tė.

—Ne, ne mano vaikeli! 
O jei jau taip labai nori ką 
minti, tai aš tau nupirksiu 
siuvamąją mašiną!

Pagrąsino
—AŠ nesenai kalbėjausi su 

tamstos išsiskyrusiąja žmona, 
—aiškina klijentui advokatas, 
—ir ji man pasakė, .kad jei 
tamsta jai nemokėsi tvarkin
gai alimentų, tai ji pasiryžusi 
pas tamstą sugrįžti.

Nuosekliai Galvojant . . .
Į vieną draudimo .agentū

rą užeina pagyvenęs žmogus 
ir domisi draudimo sąlygomis.

—Sakyk, ką aš gaučiau, kai 
man nupjautų ranką nuo pat 
peties?

—Apie penkis tūkstančius 
dolerių, mielas ponuli.

—O kai tiktai nuo riešo ?
—Tai apie 3,000 dolerių.
—Tai duokit man $300 ir 

aš sutinku leistis nupjaustomas 
visus nagus, — drožia ateivis, 
susižavėjęs palankiomis drau
dimo sąlygomis.

Iš šen, iš ten.

Sutaupinp Darbą
Saliūnan įėjęs, girtuoklis 

užkomandavojo: “G r e i t ai 
duok man gerą drinksą”.

B ąr tenderis greit jam 
pripilė degtinės.

Girtuoklis kapt stiklelį, 
išgėrė ir klausia bartende- 
rio: “O ką jūs darot, jeigu 
kostumeris neužmoka?”

Bartenderis: “Įspiriu į 
sėdynę”.

Girtuoklis: “Tai aš jau 
jus nuo to darbo paliuosuo- 
siu ... Gud-bai!”■—Ir išnėrė 
pro duris.

Surinko J. Matačiunas.

Skonis Greit Keičiasi ‘
Jauna pačiutė j vyrą: 

“Greit valgyk, Jurguti, nes 
kopūstai atšals”.

Jurgis atsisėdo prie sta
lo, pasėmė šaukštą kopūstų 
ir pamatė juose ilgą plau
ką. Susiraukęs pastebėjo: 
“Kokie čia kopūstai — su 
plaukais!...”

Pati: “Jurguti, tu atsi
meni, pirma vedybų tu man 
vieną naktį sakei: ‘Tu ma
no mieliausia Agotėle, aš 
tave taip myliu, jog visą ta
ve sučiulpčiau’. O šiandien 
jau vienas mano plaukas 
tau apetitą sugadino ...”

Surinko J. Matačiunąs.

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas:

Pas mus tūli žmonės kal
ba, kad Amerikos Lietuvių 
Kongreso konferencija, ku
ri įvyks Scrantone birželio 
25 d., bus tiktai Scrantono 
apylinkės konferencija. Ar 
tas tiesa?

Skaitytojas.
Atsakymas:

Tai netiesa. Šita konfe
rencija bus nacionalė, tai 
yra, j on delegatus rinks ir 
siųs visi Amerikos Lietuvių 
Kongreso skyriai. Ir svar
bu, kad visi skyriai siųstų 
delegatus. Konferencija tu
vi svarbių reikalų aptari
mui.
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Kodėl Amerika Taip Domisi 
Komunistų Partija?

žemiau telpąs straipsnis yra kalba, sa
kyta Earl Browderio, generalinio Komu
nistų Partijos sekretoriaus, atidarant de
šimtąjį Partijos suvažiavimą didžiajam 

f masiniam mitinge, dalyvaujant 22,000 
žmonių, Madison Sq. Gardene, New Yor
ke.—“L.” Red.

Jeigu Amerika šiandien domisi dešim
tu Komunistų Partijos suvažiavimu, tai 
reiškia laikų pasikeitimą. Laikraštis bei 
žurnalas, kuris neparašo apie mus strai
psnio, šiomis paskutinėmis gegužės mė
nesio dienomis, jau skaitosi atsilikęs. 
Komunistų Partijos suvažiavimas — 
svarbus įvykis ir reikalingas diskusijų 
plačiausiuose žmonių rateliuose.

f Mes esame maža partija. Bet mūsų 
balsas pasiekia visus krašto kampelius. 
Tai reiškia ne todėl, kad mes smarkiai 
rėktume, ne todėl, kad mes triukšmau
tum, ne todėl, kad mūsų balsas būtų la
bai aštrus.

Atpenč, mes kalbame įsitikinimo ra
mybės tonu. Mūsų balsas pritaikytas au- 
sei kaipo kanalui smagenims pasiekti. Iš 
tikrųjų, mūsų duodamas pavyzdys labai 
pasitarnavo numaldymui šiurkščios pir
mesnių jų laikų oratorystės, ir nutildė 

r daug bliaujančios demagogijos, kuri se
niau buvo užkrėtusi mūsų krašto visuo
menišką gyvenimą. Mums pavyko atsuk
ti link mūsų Amerikos ausis ne dėl to, 
kad mes ją bjauriotum, bet tam, kad per 
ją pasiektum Amerikos širdį ir protą.

Mūsų Amerikos žmonės yra prisiklau
sę daugelio balsų, vildamiesi išgirsti žo
dį, kuris, užgaudamas jų išmintį ir pri
tyrimus, galėtų pagaminti vilties kibirk
štį ir žinojimo liepsną apšvietimui tam
sos, besikaupiančios ant viso pasaulio. 
Daugelis balsų, susijusių su amerikoniš
ku protu, yra pagimdžiusių vilties ki
birkščių, tačiau tokios kibirkštys tik pa
sirodė ir užgeso, kadangi jos neuždegė 
supratimo lempos.

Tokios kibirkštys buvQT uždegtos Huey 
Tjongo brutališkų žodžių smūgiais, ku
nigo Coughlino veidmainiškai dievotais 
ir garsiai skambančiais laikotarpiais, Dr. 
Townsendo dažnai sustojančiu, monoto
nišku, nors nuoširdžiu balsu. Bet neuž- 
gaudamos supratimo lempos knato, to
sios kibirkštys nepadarė liepsnos, nebu
vo šviėsos ir tamsa vėl tebeviešpatavo.

Panašios kibirkštys buvo paleistos ir 
garbingų nors ir neužtenkamai paruoštų 
Upton Sinclairio pastangų ir jo garsaus 
EPIC’o judėjimo. Tačiau ir toji švieselė 
užgeso.

* Vilties kibirštys pasirodė visam mūsų 
krašte iš kai kurių progresyvių pasiūly
mų ir kovingų prezidento Roosevelto žo
džių. Buvo uždegtos liepsnos, tačiau tai 
vis buvo ant greitųjų uždegtos šviesos — 
šviesos limituotų ir kai kada prieštarau
jančių tikslų, ir josios paliko žmones dar 
vis tebesigraibančius prieblandoje.

šviesa Rodosi
Nepaisant visko, šviesa tebesiveržia 

per Amerikos politinio gyvenimo dyku- 
^mas. Jinai lenda per tamsą ir ją varo ša

lin, kaip kad saulė pereina per tirštą au
dringos aušros atmosferą. Šviesa prade
da atidengti Amerikos žmonėms akmenis 
ir duobes kelyje, esančius prieš juos; to
ji šviesa, nusidriekia ir į ateitį.

Žmonės pradeda klausti, iš kur toji 
šviesa išeina? Jie kreipia savo akis link 
jos, jie jieško jos atsiradimo vietos. Jie 
atranda supratimo šviesą, degančią vis 
aiškiau ir aiškiau, uždegtą bendra išmin
timi iš naujo atrastų Amerikos didžiųjų 
vyrų — Jeffersono, Paine, Lincolno, — 
ir gigantų revoliucinio socializmo, komu- 

** nizmo — Markso, Engelso, Lenino ir Sta
lino. Jie atseka tąją šviesą linkui aukštai 
iškeltos'Komunistų Partijos lempos.

Štai, kodėl Amerika yra suįdominta 
dešimtu Komunistų Partijos suvažiavi
mu. Štai, kodėl mažos Komunistų Parti
jos žodžiai pasiekia visą kraštą; kadangi 
vilties kibirkštys, kurias tie žodžiai pa
gamina, nemiršta, bet skečiasi į liepsnas 
šviesos, kuri parodo kelią visiems. Tik 
aklas to negali pastebėti. Visa Amerika 
ta šviesa yra užsikrėtusi. To judėjimo 

,augimas šimtais tūkstančių žmonių, 
**jgreit bus pasektas milionais, ir tas judė

jimas sąmoningai tą šviesą seka. Ameri
koje ėmė šviesti šviesa, kuri niekad ne
žus.

Būdamas įtakoj entuziazmo bangos, 
kuri perėjo per mūsų Partijos eiles, jo
sios sekcijų ir valstijų konvencijas, o 
taipgi užimtas entuziazmo, veikiančio 
šiandien, atidarant dešimtąjį suvažiavi
mą, aš pasivėlinau nukrypti į poetišką 
vaizduotę. Tai liuksusas, kuriuo kiekvie
nas mūsų galime pasinaudoti, aš manau, 
tuomet, kai mes renkamės rišti dar blai
vesnius ir sunkesnius klausimus nusta
tymui mūsų planų būsimoms didesnėms 
kovoms už demokratiją ir taiką ir suda
rymui priešakinių būrių tajai kovai.

Šiandien visas pasaulis yra viena dide
lė mūšio arena, kur susirėmė mirtinoj 
kovoj baisūnas fašizmas ir žmonių de
mokratija.

Fašistinis bestija drasko gyvąjį žmo
nijos kūną. Vokietijoj jis apibjauriojo 
didžiąjį kultūros palikimą, atstovaujamą 
Humboldto, Goethės, Heinės, ir nustatė 
to krašto žmones nuomariniui užpuoli
mui prieš jų kaimynus.

Žmonės, kurie davė pasauliui Mykolą 
Angelą, Dantę, Garibaldį, šiandien pada
ryti garbinamo Al Caponės (Mussolinio) 
vergais.

Jausmingos ir malonios Japonų sielos 
pakeistos į Rytų smako panašumą, sma
ko kvėpuojančio pražūtimi savo kaimy
nui Chinijai.*

Pabudusi iš savo ilgo miego Ispanija 
tapo užpulta fašistinių govėdų, kurios 
veržiasi tan kraštan nešinos “krikščio
niškas” vėliavas, iškeltas maurų legijo
nų, pašauktų nešvaraus Hitlerio ir ger
klių pjaustytojo Mussolinio, kuriuos re
mia jų aukų armijos iš Vokietijos ir Ita
lijos.

Krikščioniškus Ethiopijos žmones pa
vergė Romos avių ganytojai, besinešioją 
nuodingųjų dujų bombas. iu •. .

Austrija, užnuodinta išdavyste ir kon
spiracijomis, pagrobta Vokietijos' nazių.

Čekoslovakijos demokratija, Stovėda
ma prieš Hitlerio kanuoles, palaiko Eu
ropoj taiką tik su pagelba sumobilizuotų 
pusės miliono savo piliečių pasienyje.

Brazilija, esanti Naujame Pasaulyj, 
dėl mylėjimosi su bestija, brangiai atmo
ka, desperatiškai atmušdama nuo savo 
širdies durklą, atsuktą nakties laiku.

Kanada, matydama kaip baisūnas įsi
gali Quebec provincijoj, yra apimta nuo
gąsčio.

Meksika, drąsiai bandydama patapti 
tikrąją ir savystovi tauta, priversta su
stoti savo kelionėj ir sumušti Cedillo šu
nis, kuriuos užleido ant jos fašizmas.

Visas pasaulis, tarytum kankinamas 
naktinio slogučio, stebi Hitlerio, Musso
linio ir Hirohito kaukolės, besijungian
čias į rūsčią Chamberlaino išvaizdą.

• Ant visos žmonijos kūno pasireiškia 
žaizdų, padarytų įkandimais utėlių, ku
rias užleido trockistai ir lovestoniečiai.

Mūsų pačių krašte, Jungtinėse Valsti
jose, mes girdime reakcinės bestijos ju
desį, mes užuodžiam josios baisų kvapą, 
ir gerai žinome, kad tik budėjimas, bu
dėjimas ir dar kartą budėjimas išgelbės 
mus nuo to paties likimo, prieš kurį tiek 
daug žmonių buvo priversti imtis ginklų 
ir lieti savo kraują.

Karas ir karo pavojus, fašizmas ir fa
šizmo pavojus kabo ant Amerikos ir vi
so pasaulio.

žmonių Vienybė Būtinai Reikalinga
Pasaulio žmonės, trokštą palaikyti tai

ką ir demokratiją, greit mokinasi būti
nas pergalės lekcijas. Fašizmas stiprus 
tik dėlto, kad žmonės neturi vienybės, 
jie palaidi. Ekonomiški rojalistai galin
gi tik dėlto, kad masės žmonių nesujun
gė savo galybės.

Vienybė ir dar daugiau vienybės — 
tai vienintelis atsakymas; vienybė dar
bininkų klasės ir jos darbo unijų, vieny
bė demokratinio fronto prieš reakciją 
šalyje, vienybė visų taikos j ieškančių 
pasaulio žmonių prieš karo ruošėjus.

Šis suvažiavimas, atsidarąs čionai 
šiandien, statosi sau prozajišką bet isto
rinį uždavinį patiekti tokiai vienybei 
programą. Tai bus programa, ne tik ko

munistų galvų sugalvota. Tai bus pro
grama, paimta iš žmonių gyvenimo; pro
grama, kurią dauguma jau supranta ir 
pageidauja; programa, galinti sujungti 
daugumą žmonių į vienybę dabar, besi
artinant nepaprastiems kongresiniams 
rinkimams.

Amerika pageidauja tokios programos, 
sulyg kuria jos demokratija galėtų su
tikti ir nugalėti reakciją ir fašizmą, su
lyg kuria ji galėtų sudaryti sąlydų 
frontą.

Kitų kraštų žmonės linkui tokios vie
nybės jau eina. Francija, — Francija 
Didžiosios Revoliucijos, Francija pa
ėmimo Bastilijos, Francija garbingos ko
munos, Francija žmonių, kuriems grū
moja fašistinis puolimas iš išorio ir fa
šistinė išdavystė viduj, sujungė savo jė
gas Liaudies Frontan ir stato galingą 
tvirtumą laisvės ir demokratijos, vieny
bę darbininkų klasės ir žmonių.

Ispanija,—Ispanija Cervanteso, did
žiųjų artistų, darbo žmonių, su nepa
prastu herojizmu sutiko ir atmušė be
siveržiančias govėdas, ir, nepaisant to, 
kad ją begėdiškai paliko vieną tie, kurie 
turėtų būti pirmi jos prieteliai, jinai 
beveik per du metu gina laisvę ir demo
kratiją, suteikdama pasauliui iš savo 
daugybės herojų tokią žmonijos gėlę, 
kaip Dolores Ibarruri, Pasionarija.

Meksika — josios žmonės šiandien su
vienyti glaudžiau, negu kada nors jų 
istorijoj, stojasi pirmaeilių tautų eilėse 
ir ryškiai sutinka puolimus išdavikiškų 
pasaulio reakcijos agentų.

Chinija—per šimtmečius buvusi plė
šiama kiekvieno bandito ir plėšiko, su
vienijo savo keturis šimtus milionų, nu
stelbė kiekvieną militariškų reikalų ži
novą, ir nustebino visą pasaulį prives- 
dama Japonijos galingą militarinę ma
šineriją prie susmukimo.

Garbingi darbai yra atliekami visam 
pasaulyje, darbai, kuriuos gali atlikti 
tik demokratinės žmonių masės.

Pirmose tų žmonių masių eilėse stovi 
.visų kraštų komunistai, įkvėpti ir vado
vaujami vado Komunistų Internacionalo, 
Jurgio Dimitrovo.

* Vienybės Reikalai Amerikoje ,, ,
Komunistų Partija ragina sudaryt tokią 

daugumos demokratinių žmonių vieny
bę Amerikoje. Šitas suvažiavimas turi 
savo uždaviniu nurodyti link tokios vie
nybės kelią, kuri garantuotų, jog fašiz
mo bizūnas mūsų §alyj bus sunaikintas, 
ir kad Amerika atliks savo uždavinį gel
bėdama sunaikinti fašistinį bestiją visa
me pasaulyje.

Tūlos grupės ir individualai Amerikos 
demokratinių žmonių tarpe klausia mūs, 
Komunistų Partijos, kaip komunistai ga
li įrodyti savo lojališkumą demokratijai.

Mums patinka tokis klausimas, kadan
gi ir mes netikime tik žodžiams, bet vi
suomet išbandome kitų žodžius jų dar
bais. Mes atsakome į tąjį klausimą nu
rodydami į savo darbus.

Visur Amerikoje komunistai gelbsti 
stiprinti kiekvieną žmonių demokratinį 
judėjimą. Komunistai gelbsti stiprinti 
darbo unijas, CIO ir ADF. Komunistai 
stovi pirmose eilėse išnaujo atradime ir 
pagyvinime demokratinių Amerikos tra
dicijų. Visame pasaulyje komunistai yra 
priimti, kaipo neatskiriama dalis žmonių 
vienybės.

Amerikos ir viso pasaulio naudai ame- 
Yikiniai komunistai užantspaudavo $avo 
lojališkumą demokratijos idėjai savo 
krauju mūsų geriausių sūnų ir brolių, 
kurie nesvyruojančiai atiduoda savo gy
vybes begindami Ispanijos respubliką. 
Tarptautinis solidariškumas su mūsų is
paniškais broliais, pasaulinė demokrati
jos vienybė prieš fašizmą ir garantija, 
kad amerikonas nebus fašistas—ši tai 
yra nemirtina dovana, kurią suaukoja

Chester, Pa.
Iš Baltimores “Laisvės” 

Pikniko

Mes, chesteriečiai, atsipra
šome baltimoriečių, kad ne
galėjome atvažiuoti su busti į 
“Laisvės” pikniką, nes dabar
tiniu laiku esame labai už
gauti bedarbės, finansiniai 
sergame . . . Bet visgi įva
žiavome automobiliais pama

tyti baltimoriečius. - , 

Lincolno-Washingtono brigada Ispanijoj. 
Tų kovotojų praeitis ir darbai gyvuos 
tol, kol gyvuos amerikinė istorija.

Žodžiai turi būti patikrinti darbais. 
Gerai, kad mūsų žodžius nori patikrinti 
mūsų darbais. Mes siūlome tą patį da
ryti su kiekvienu.

Kuo šį bandymą galima įrodyti geriau, 
jei ne kraštu, esančiu komunistų vado
vybėje, su kuria stovi jo didžioji liaudis, 
—socializmo kraštu, Sovietų Sąjunga? 
Visas civilizuotas pasaulis pažadėjo gel
bėti Ethiopiją. Kuris kraštas išlaikė savo 
duotąjį žodį?' Tik Sovietų Sąjunga. Vi
sas civilizuotas pasaulis, einant tarptau
tine teise ir sutartimi, turėjo pagelbėti ‘ 
demokratinei Ispanijai atmušti įsiveržė
lius. Kuris kraštas išlaikė savo duotąjį 
žodį? Tik Sovietų Sąjunga. Visas civili
zuotas pasaulis, ir ypačiai Jungtinės 
Valstijos, buvo davęs pažadą palaikyti 
Čhinijos nepaliečiamybę. Kuris kraštas 
išlaikė savo duotąjį žodį? Tik Sovietų 
Sąjunga.

Masės žmonių Mato
Kur tik randasi žmonių užpultų, ken

čiančių nuo griūvančio kapitalizmo pa
einančios juodosios reakcijos puolimų, 
visur žmonių masės supranta, visas pa
saulis supranta, jog vienintelę, nesvy
ruojančią ir nuoširdžią pagelbą tegali 
suteikti tik Sovietų Sąjunga. Jai tas yra 
galima, kadangi, socializme, žmogaus 
žmogumi išnaudojimas tapo panaikin
tas; žmonės turi savo nuosavybėje ir 
kontrolėje žemę ir visą krašto ūkį; jie 
sukonsolidavo savo jėgas į demokratiš
kiausią konstituciją, kokią pasaulis yra 
matęs. Tai yra ryškiausis įrodymas, jog 
pasaulio komunistinis judėjimas yra 
stipriausias, labiausiai patikimas pasau
lio demokratijos sektorius. Šis tai yra 
vaisius mūsų didžiausio vado genijalu- 
mo, Juozo Stalino.

Amerikiečiai turėtų būti tarp pirmųjų 
pripažinti ir gerbti pasaulinę Sovietų Są
jungos vadovybę. Praeityje mūsų pačių 
šalis užėmė tokią garbingą vietą. Revo
liucija, įvykusi 1776 metais, kurioj gimė 
mūsų šalis, buvo pasaulio revoliucijos 
avangardu, kuris suteikė laisvę ir de
mokratiją didelėms žemės kamuolio žmo
nių masėms ir uždegė liepsną, kuri nie
kad neužgęso.

Mūsų konstitucija, pagaminta 1787 
metais, su savo nemirštančiu Teisių Bi- 
liumi, kurį šių dienų torės norėtų pa
smaugti, buvo revoliucinis iššaukimas tų 
dienų pasaulio torėms, ir pasižymėjo taip 
ilgai, kad jį pralenkė tik Lenino galinga 
mintis, pagimdžiusi Sovietų Sąjungą.

Didysis išlaisvintojas, Lincolnas, pio
nierius žmonių laisvės, supurčiusios pa
saulį iki padugnių ir pasėjusios dar stip
resnės demokratijos sėklų, buvo tipiškas 
ir geriausias amerikonas.

Mūsų šalis turi visko, — garbingas 
tradicijas, neturinčius sau lygių ekono
minius resursus, demokratinę liaudį, 
kurią sudaro viso pasaulio geriausieji 
žmonės, “kraštas laisvųjų, namai narsių
jų,” turi visas sąlygas ir vėl išnaujo už
imti savo vietą istorijoj kaipo žmogaus 
progreso avangardas.

Mūsų šalis turi viską, apart savo žmo
gių suvienyto pasiryžimo ir nusistatymo 
nugalėt savo priešus viduj ir išlaukyj 
šalies, pasiimt ir vėl tai, ką praeitis pa
liko, ir užimt savo garbingą vietą pa
saulyje.

Dešimtasis Komunistų Partijos suva
žiavimas pasirįžęs surasti tą pražuvusį 
faktorių. Mes siūlome pagelbėti vienyti 
daugumą žmonių progresui ir demo
kratijai. Mes siūlome padaryti mūsų 
Ameriką laimės daržu ir gerbūviu vi
siems žmonėms. Mes siūlome padaryti 
Ameriką tvirtuma svarbiajam ir ryžta
jam tikslui, “kad valdžia žmonių, žmonė
mis ir žmonėms nuo žemės neišnyks.”

Earl Browder.

L. M. S. H Apskričio
Pikniko Laukiant

Šio Mėnesio Dvylikta, 
Tai Diena Nepaprasta!

Susiprosykit rūbus,— 
Piknikas Worcesteryj bus. 
Rengia Meno Apskritys, 
Chorų bus net tris syk—trys!
“Olympija” slauni vieta, 
Senų, jaunų numylėta . . . 
Ten svetainė ant kalnelio 
Stovi prie gražaus gojelio.
Ten pakalnėj ežerėlis, 
Toks malonus vandenėlis. 
Vienas kitą ten nardysim, 
Savo rūpesčius skandysim!
čia, broleliai, tai ne juokai! 
Gal perilgi jūsų plaukai? 
Apsikirpkit, nelūkėkit!
Ir fordukus apžiūrėkit . . .
O jei fordukas su skyle,
Tai nebūkit nusimynę: 
Jus nunešdins busas pilkas, 
Greitesnis negu , kad vilkas!
Jūs, panelės, atsiminkit: 
Plaukelius susiraitykit. 
Ant savo švelnių lūpyčių 
Užpilkit burokų skysčių . . .
Ten bus prašmatnių bernelių, 
Labai lipšnių prie mergelių. 
Jų veidai bus masažuoti 
Ir plaukeliai sušukuoti!
Ir senieji netingėkit, 
Palei pečių nesėdėkit; 
Nes birželio dvylikta, 
Tai diena nepaprasta!
Mat, atėjo jau tie laikai . . . 
Būkit, kur bus jūsų vaikai!
Savo Onas ir Uršulės 
Pasiimkit su ryšuliais. 
Čiru-viru, norwoodieciai—? 
Kalakutai ir vilniečiai— 
Į Worcester} urmu švilpsim, 
Į du busu neb’sutiipsim!
Ten pribus ir brooklyniečiai, 
Tie pagarsėję aidiečiai.
čiru-viru bus visiems: 
Jauniem, seniams ir mažiems!

Jaunas Senis.

Montreal, Canada
Po Prakalbų Maršruto 

Draugų Amerikiečių

Čia lankėsi keletą dienų, su 
prakalbų maršrutu draugai D. 
M. šolomskai ir Pakalniškiai, 
palikdami mums brangių me
no ir politinių klasių kovos 
mokslo žinių. Apšarvojo mus 
tvirtesniu kovos šydu su klasi
niais priešais grumtis, sykiu 
jiems vietoj gerokai aplaužė 
iltis, bandant per prakalbas 
pilti trpckistinių-fašistinių pro
vokacijų pamazgas, kuriose 
priversti buvo patys išsimau
dyti.

Patirta, kad dėka viršminė- 
tų draugų pastangoms Mon
treal© lietuvių kolonija liko 
žymiai pastūmėta blaivesnėn 
klasinio pažinimo kryptin. 
Net ir užkietėję priešginos ap- 
siramiho, girdėdami nesulau
žomai teisingą ir žmonijos 
meilės kupiną, komunistų ve
damą nenugalimą kovą už tie
są. >

Gilaus mokslinio turinio d. 
Pakalniškio laikyta paskaita 
gegužės 30 d. Montreale; pa
geidaujama, kad ji būtų per
leista per spaudą — “Laisvę’ 
ir “Vilnį,” arba brošiūros for
moj išleista, iš kurios masės 
galėtų semti sau reikiamų ži
nių. Kitaip mes turėsime sau 
nuostolių progresavime.

Gamtamylis.

Berlin, birž. 3. — Kai ku
rie nazių laikraščiai pašven
tė net Visą pirmą puslapį 
gimusiai mergaitei orlaivy- 
no ministerio Goeringo.

Pikniko parkas gana gra
žus, stalų ir suolų publikai 
pakankamai. Tiktai visa bėda 
buvo tame, kad diena buvo 
šalta ir dar apsiverkusi . . . 
Išlipęs iš mašinos, pradėjau 
vaikščioti po parką, bet pasi
darė šalta. Mislinu sau: “Jei 
kur gaučiau nugurguliuoti po
rą stikliukų, gal pasidarytų 
.šilčiau ...” Nugi, pamačiau 
rūkstančius iš kamino dūmus, 
nusprendžiau eiti, gal gausiu 
apsišildyti. Pataikiau į vir
tuvę; žiūriu, draugės baltimo-

rietės gaspadinės su lietuviš
komis dešromis kad jau švais
tosi, tai švaistosi. Tai papra
šiau vienos gaspadinėlės “šil
tos”.. Po to atsisėdau prie 
stalo, žiūriu, jaunos slaugės 
apie piknikierius laksto, kaip 
stirnos! Ir aš nusprendžiau 
paklausti vienos slaugės, gal 
turi ką šilto užvalgyt. Slaugė 
man atsakė: “Turime karš
tos sriubos, keptos žuvies, 
dešrų su kopūstais ir dar— 
kavos...” Na, tai' čia perdaug 
gerai! Užsisakiau net 2 bliu-

du kreb-zupės. O jau gardu
mėlis! Mislinu sau, kibą rei
kės “mufintis” į Baltimorę pas 
lietuvišką gaspadinę ant 
“burdo”! Išsrėbęs sriubą, už
sisakiau keptos žuvies, kurią 
prarijau net atbulą iš gardu
mo. Po to, žinoma, kad žu
vis nenutrokštų, užpyliau . . .

Turiu pastebėti, jei ne drau
gės baltimorietės gaspadinės, 
tai būtų viso pikniko publika 
sušalusi! Mes turėtumėm ati
duoti didelį kreditą gaspadi- 
nėms, nes jos lošė svarbiausią 
rolę šiame piknike!

P. š. Chesterietis.
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MELSVOJI KNYGA
III. Klastos

(Tąsa) 47
Taip kad šiame dalyke gudrybė ir klas

ta įgijo savo teises. Ir kaip kada netgi 
broliai Kantas ir Nitše pasirodo stačiai 
šunyčiai prieš dabartinio laiko mintį.

Ką, pavyzdžiui, galima matyti seka
mame pasakojime.

2. Pasakojimas apie Tai, kaip 
Valizą Pavogė

Netoli nuo Žmerinkos vienam piliečiui 
nukniaukė arba, kaip sakoma, “išvedė” 
valizą.

Dalykas buvo, žinoma, greitajam trau- 
kinyj.

Ir tai stačiai reikėjo stebėtis, kokiu 
\būdu iš jo paėmė tą valizėlę?

Svarbiausia, nukentėjęs pasitaikė, kaip 
tyčia, neapsakomai atsargus ir išmintin
gas pilietis.

Nuo tokių, paprastai, netgi nieko ne
vagia. Tai yra ne tame dalykas, kad jis 
tarpe vagių turėtų įtaką. Ne, jis sąžinin
gas žmogus. Bet tik jis atsargus.

Jis, pavyzdžiui, visą dieną savo vali
zą iš rankų neišleido. Jis, rodosi, su vali
za netgi išeinamąją lankė. Nors tas jam, 
kaip sakoma, ne taip jau buvo lengvas 
darbas.

O nakties laiku jis, gal būt, ausį už
dėjęs ant jos gulėjo. Jis, taip sakant, dė
lei ausies klusnumo ir kad laike miegi- 
nio proceso neišneštų, guldamas ant jos 
galvą dėjo. Ir kaip ten jis miegojo—ne
žinau.

Ir kad daugiau atsargumą užtikrinus, 
jis netgi galvą nekilstelėdavo nuo to savo 
daikto. O jeigu jau reikėdavo apsiversti 
ant kito šono, tai jis, kokiu ten būdu, 
sykiu su tuo savo daiktu vartydavosi.

Ne, jis dėlei to savo bagažo buvo ne
apsakomai klusus ir atsargus.

Ir staiga visgi nukniaukė! Tai ve tau ir 
atsargumas!

O dar tuo labiau, kad besirengiant gul
ti jį perspėjo. Kuomet jis rengėsi gulti, 
ten jam kas tai pasakė:

—Jūs čia,—sako,—važinėdami būkite 
atsargesni.

—Kame dalykas?—klausia.
—Ant visų kelių,—sako, — vagystės 

veik išnyko. Bet čia, šioje tarpstotyje, 
dar būna ir kaip kada parodo savo suga- 
bumus. Būna net tokių atsitikimų, kad 
nuo mieguistų žmonių kojų net batus 
nuauna, nekalbant jau apie bagažus, ir 
taip toliaus. j

Mūsų pilietis sako:
—Tas mane nepaliečia. Jeigu kalba ei

na apie mano valizą, tai aš turiu įprotį 
ant jos miegoti labai klusniai. Ir ši tarp- 
stotis mane nebaugina.

Ir pasakęs šiuos žodžius jis atgulė ant 
viršutinės lentynos ir po galva pasidėjo, 
savo valizą su įvairiais, veikiausiai, 
brangiais naminiais daiktais.

Reiškia, jis atsigulė be jokios baimės 
ir užmigo.

Ir "staiga nakčia kas tai prie jo pri
eina tamsoj ir visa jėga traukia jį už ko
jos, arba, teisingiau, už bato.

O mūsų keleivis buvo apsiavęs rusiš
kais batais. Ir, žinoma, tokį batą išsyk 
nenuausį, kadangi turi ilgus aulus. Tai
gi nežinomas tik truputį nutraukė nuo 
kojos.

Ir ve mūsų mieguistas pilietis kaip 
šoks ir kad droš vagiui per petį! O tas— 
kaip mesis į šalį! Mūsų gi pilietis nuo 
lentynos ir paskui vagį!—Svarbiausia, 
nori bėgti, bet negali, kadangi koja iš
vilkta iš bato galvos ir maskatuojasi au
le, kaip varpelis.

Pakol šį bei tą, pakol koja įlindo į savo 
vietą, tai žiūri, kad jau vagies ir pėdos 
užšalo. Tiktai pasigirdo, kaip jis, niek
šas, išbėgdamas vagono duris užtrenkė.

Kilo lermas. Ta-ra-ram. Visi pašoko.
Mūsų keleivis sako:
—Ot tai žingeidus atsitikimas. Vos tik 

man batą nuo kojos nenumovė.
Ir pats, staiga, žvairai pažiūrėjo į len

tyną, kur turėjo būti jo valiza.
Bet valizos, deja, jau nebuvo.
Na, žinoma, vėl lermas, vėl ta-ra-ram!
Vienas keleivių sako:
—Veikiausiai jus tyčia už kojos pa

traukė, kad jūs, atsiprašau, valizą pa- 
liuosuotumėt iš po galvos. O tai vis ant

jos gulite ir gulite. Todėl jus, greičiau
siai, ir patrukdė.

Nukentėjęs per ašaras sako:
—Ot to aš nežinau.
Ir pats pasiekęs pirmą stotį bėga tran

sportiniu skyriun ir ten pareiškia apie 
įvykį.

Ten jam pasakė:
—Šių žulikų gudrybes ir klastas net 

negalima aprašyti.
Ir sužinoję, kas ten buvo jo valizoje,— 

paleido, pažadėję, kokiame nors atsitiki
me, pranešti.

Jie pasakė:
—Mes pajieškosime. Nors, žinoma, už

tikrinti negalime.,
Ir tai jie, žinoma, labai teisingai pasi

elgė, kad neužtikrino, kadangi vagį su 
valiza nesurado.

Bet mes žinome vieną praktišką atsiti
kimą, kuomet vagis tapo pagautas. Ir net 
pačioje pradžioje galima buvo duoti pil
ną užtikrinimą, kad vagį pagaus.

Ve kaip tas įvyko.

3. Keistu Būdu Pagautas Vagis.
Mūsų namo kieme buvo pavogtos mal

kos. Apart to—žingeidžios smulkmenos: 
vagystė įvyko žiemos laiku, kuomet mal
kos visgi turi ypatingą savo vertę kaip 

, del vienų, taip ir dėl kitų.
Malkos, bendrai kalbant, netgi ir ki

tais sezonais dėl gyventojų turi tam tik
ra vertę.

Kai kurie netgi kaip kada minint var
duves vieni kitiems dovanomis duoda.

Vienai savo giminaitei, Elzbietai Igna- 
tjevnai, vieną sykį, prisimenu, paminėji
mui jos gimimo dienos, padovanojau čie- 
lą naštą malkų. O Petras Andriejevičius, 
jos vyras, žmogus karštas ir greitai užsi
degąs ir dalinai miesčionis, besivelkąs ei
gos uodegoj,—drožė man, valkata, paga
liu per galvą. Teisybė, tas įvyko baigiant 
apvaikščiojimą. • ;

—Dabar,—sako,—ne devyniolikti me
tai ir ne tas laikotarpis, kad malkų glė
bius dovanoms neštų.

Bet tas, žinoma, tik mažmožis.
O malkos, visgi, dalykas brangus ir 

šventas. Kaip poetas išsireiškė:
“Ir ne sykį ir ne du, auksinius žod

žius prisimenu... Malkos...”
Ir dar ką tokį jis, neapsakomai bran

gų, yra pasakęs apie malkas.
Tai ve, reiškia, mūsų namo kieme pra

dėjo malkos dingti.
Na, žinoma, kieme prikrauta malkų. 

Ve jos ir dingsta. Jas kas nors ima. Ir, 
žinoma, ima kurui.

Galimas daiktas, kad ateityje mūsų 
valdyba pabudavos tam tikslui kokias 
nors požemines landynes. Bet kol kas 
dabar malkos kieme sukrautos. Tyrame 
ore. Gyventojai savo atsargą susikro
vė kur kam patiko.

Ir ve jos dabar dingsta. Jas kas nors 
vagia. Tai nuo vieno keletą pagalių nu
kniaukia. Tai nuo kito. Tai, ant galo, 
trečias lermą sukelia:

—Man,—visa gerkle rėkia,—trūksta..
Ir negalima suprasti, kas jas vagia ir 

kur malkos, ir kas jomis naudojasi.
Gyventojai sueigoje vieni kitiems pa

sakoja:
—Name atsirado vagis. O t tas labai 

įdomu. Ir, gal būt, jis čia pat sėdi ir į 
mus žiūri. Bet kadangi pas mus ketu- 
riosdešimts penki gyventojai, tai kuris 
vagis—nėra galimybių įspėti. Kitos 
išeities nėra, kaip tik nusamdykime sar
gą arba patys pakaitomis sergėkime.

Bet Serega Petrakovas momentaliai 
apskaičiavo, kiek sargas kaštuos. Pasi
rodė, kad kiekvienas pagalys devynias
dešimt septyniom kapeikom pabrango. 
Pasirodė, sargo nusamdymas brangiai 
kaštuos.

Tuomet sueigoje nusprendė patys ser
gėti.

Serega Petrakovas pagamino sąrašą ir 
kieme iškabino.

Pakaitomis pradėjo sergėti. Bet ma
to, kad malkas ir vėl vagia. Tiktai pir
miau vogdavo naktimis, o dabar—dieno
mis. O retkarčiais ir nakčia.

Tuomet kieme susidarė nepaprasta 
grupė iš trijų žmonių.

(Daugiau bus)

Boston, Mass.
"■r • ......... ...

Japprpete Išėjo 
Savo Tėvynę

Massachusetts Moterų Kliu- 
bų Federacijos konveųcijoje, 
kuri įvyko Bostono priemies- 
tyj Swampscott, Klass., prieš 
virš 300 delegačių, jaunuolė 
japonietė Karu Matsui, Co
lumbia Universiteto mokinė, 
savo skardžiu ir aiškiu balse
liu, biskį akęentuo.tų, šaukė 
amerikiečius, kad jie boiko
tuotų ' Japonijos prekes. Ji 
sakė, kad kiekvieną perkama 
japoniška pora kojinių, reiš
kia keturias kulkas japonų 
karo4 šautuve. Ji nurodinėjo, 
kad istorijoje nebuvo, tokio 
ątsitikimo, kad dirbančioji 
liaudis būtų paskelbusi karą 
kitos šalies liaudžiai. Prisimi
nė, kad net žiloj senovėj gen
tys ar padermes kariavo už 
medžioklės teritorijas ne iš 
savo noro, bet vadai jas iš
provokuodavo. Ji kartotinai 
kartojo, kad japonų liaudis 
nesidžiaugia šiuo Japonijos- 
Chinijos konfliktu. Priešin
gai, Japonijos liaudis gyveną 
didelio sąjūdžio periodą. Visą 
šalis, išskiriant didžiūnus-ba- 
ronus, pavirto į nusiminimą, 
raudą ir lementą. Motinos 
rauna’ plaukus nuo galvos, 
kam gimdė savo sūnus, kurie 
dabai’ vaitoja sužaloti karo 
fronte ir šaukia, kad juos pri
baigtų ; jaunos moterys keikia, 
kam jos pamylėjo sveikus- 
drūtus vyrus, kurie tinka ka- 
nuolių pašarui; vaikučiai klau
sia motinų, kur jų tėvai išva
žiavo ir kada jie sugrįš. Mo
tinos žino, kur jie išvažiavo, 
ir žino, kad jų vyrai tapo le- 
gališkais žmogžudžiais.

Baigdama savo kalbą, ja
ponietė šaukė: “Didžiuma Ja
ponijos piliečių nepritaria 
šiam japonų-chinų karui; šį 
konfliktą suplanavo ir veda 
karo lordai.

“Jejgų jūs norite taikės, no
rite, kad’ karas greitai pasi
baigtų Chinijoj,—boikotuokite 
Japonijos prekes.”

Baigus kalbėti jįaponietei, 
pastatytas Dr. Clyde Eagleton, 
profesorius tarptautinių teisių 
New Yorko Universitete. Jis 
susirinkusiems pasakė, kad 
dabartinis Jungt. Valstijų nė- 
utrališkumas yra šios šalies 
egoistiškumas. : Girdi:

“Tas duoda suprasti karo 
provokatoriams, kad jie gali 
vesti karą be jokių kliūčių ir 
taip, kaip jiems patinka.

“Amerikos žmonės liūdnai 
šaukia prieš karą ir bando iš 
jo išsisukti, bet nieko nedaro 
toje linkmėje, kad jį sustab
džius.

“Klausimas prieš mus stovi 
tokis: Ar mes turime prisi
rengti apsiginti patys, ar da
bar, bendrai, turime sumušti 
agresorius?”

čia buvo suvažiavę stambių 
damų ir tokios kalbos klausy
ti joms matomai buvo nema
loniau, negu valgyti supuvę 
kiaušiniai. Tūlos jų jautėsi, 
kad jos sėdi ne minkštose kė

dėse, bet ant aštrių bulves tar
kuojamų tarkų . . .

Trys Dideli “Paukščiai” 
Vienoj Klėtkoj

Gegužės 27 d. teisėjas Fos- 
dick nuteisė dviem metam ir 
pusei buvusį Bostono miesto 
iždininką Edm. L. Dolan, lega- 
lės užstatų kompanijos atstovą 
Walter Quinn ir buvusi vals
tijos atstovą Ęobert E. Dins
more. E. į. Dolan buvo pa
trauktas į teismą už suvęgi- 
mą miesto pinigų. Teisme tie 
vįsi trys paukščiai bandė pa
pirkti prisiekusius teisėjus, 
bet jiems tas nepasįsekė. Da
bar turės pakųtavoti.

Kitaip buržuazinės santvar
kos rėmuose ir būti negali. Jie 
(valdininkai) atstovauja ne 
visą visuomenę, bet tik val
dančiąją klasę. Kuomet val
dininkai renkami ne tam, kad 
aptarnautų visą visuomenę, o 
tik tam, kad palaikyti ją prie
spaudoj ir išnaudojime, tai 
valdininkai nueina taip toli, 
kad peržengia visus žmonišku
mo rubežius ir atsiduria kri
minaliame suole. Jie tą pui
kiai jaučia, kad iš visuome
nės negali gauti užuojautos ir 
pagarbos, nes jie jai netarna
vo Anot Engelso: “...bet net 
galva civilizuotos valstybės

karinės valdžios galėtų pavy
dėti padermės viršaičiui, ku
ris naudojasi visuomenės pa
garba, įgyta ne kumščios pa- 
gelbą.”

Bostone yra labai daug tū
lų. Pastaruoju laiku labai 
daug automobilistų nuvažia
vo nuo jų ir įvyko mirtinų 
nelaimių.

Dabar Bostono miesto majo
ras pats apvažiavo ir apžiū
rėjo jų aptvarus. Pasirodė, 
kad tiltų tvortos buvo supu
vę ir iš tos priežasties įvyksta 
tragiškų nelaimių. Seni ap
tvarai, sakoma, bus nuimti, o 
uždėti tokie, kurių automobi
liai negalėtų pramušti.

Jaunutis.

FRANCIJA NEAREŠ
TUOS NAZIŲ ŠNIPO BĖ

GANČIO Iš AMERIKOS
Paryžius. — A m e r i k os 

valdžia pareikalavo suimt 
atplaukiantį W. G. Guden- 
bergą kaip nužiūrimą Hitle
rio šnipą prieš Jungtines 
Valstijas. Bet Franci j a ne
nori pykint Hitlerio; todėl 
nekliudysianti to jo agento.

T

Great Neck, N. Y.
Gegužės 28 d. A. J. Kasmo- 

čių svetainėj įvyko pasitikimo 
bankietas dėl A. Fertiko, ku
ris buvo išvykęs į šiltus kraš
tus, tai yra, į Floridą. Ban- 
kietą rengė jo brolis Ch. Fer- 
tikas ir jo sandraugai. Pra
mogėlė buvo nors ir neskait
linga, bet buvo linksma ir 
įvairi. Apart kitų prašmat
nybių, buvo ir “spyčių”-kalbų.

Kadangi A. ir C. Fertikai 
yra pažangūs draugai, tai jie 
laike kalbų prisiminė ir apie 
Ispanijos liaudies kovas su 
naminiu ir Hjtlerio-Mussolinio 
fašizmu, ir kad reikalinga 
juos paremti šioje kovoje. 
Buvo renkamos aukos tam tik
slui. Po 50c aukojo: T Sar
čius, A Simokaitis; po 25c: A. 
Fertikas, C. Fertikas, Ch. Lau- 
žaidis, J. Bereikis, K. Marcin
kus, S. Mickus, M. Lumas, A. 
J. Kasmočius, P. Bėčis; smul
kių 5c. Viso $3.30. Varde 
Ispanijos našlaičių, visiems au
kotojams tariu širdingai ačiū.

Svečias.
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“Gaukite “Laisvei” Naujų
Skaitytojų.

Lietuvių Meno Sąjungos 2-ro Apskričio, Mass. Valstijos

METINIS PIKNIKAS
Dalyvauja Aido Choras iš Brooklyn, N. Y.

Bostono Apylinkės Lietuviai turės progą išgirst seniausj Lietuvių Chorą Amerikoje, 
tai Brooklyno Aido Chorą, kurį dabar mokina Aldona Žilinskaitė.

Piknikas bus Birželio 11 ir 12
Taipgi dalyvaus visi Massachusetts Valstijos Chorai ir bus įvairių žaislų, Sporto 
Lenktynės: plaukimas, Volley Ball, bėgimas ir kiti žaislai, Pūikios dovdhos laimėto
jams lenktynėse. Taip pat bus duodama piniginės dovanos prie įŽahgos bilieto.

Piknikas Bus Olympia Park
WORCESTER, MASS.

Apart lengvesnių sportiškų žaislų, kaip aukščiau suminėta, bus ir ristynių. Kaip 
matote, bus labai žingeidi programa ir aišku, kad bus daug publikos iš kitų miestų. 
Bus proga pasimatyti su senais pažįstamais ir įsigyt naujų pažinčių. O tuo pat kart 
dar bus proga laimėti pinigines dovanas prie įžangos.

1-ma $20; 2 prizai po $10.00; 6 prizai po $5.00 ir 12 prizą po $2.50

Šokiai Bus Šeštadienio Vakare ir Visą Dieną Sekmadienį
........ ..........  I i . .< . ..............."T— , '............... ...........................................................................................

Visų Menininkų ir kitų Meno Rėmėjų, kurie esate paėmę platinimui įžangos bilie
tukus, prašome platinti juos kur tik išeinate, nes jau laikas trumpas.

Puikiausias Piknikas
RENGIA AMERIKOS LIETUVIŲ DARBININKŲ LITERATŪROS DRAUGIJOS 2-ras APSKRITYS

Bus Sekmadienį, Birželio 26 June, 1938
Programą duos: Brooklyno Aido Choras, Newarko Sietyno Choras, Elizabetho 

Bangos Choras ir Great Necko Pirmyn Choras

BUS OLD CIDER MILL GROVE, VAUX HALL ROAD, UNION, N. J.
ŠOKIAMS GKOS GERA ORKESTRĄ

Pelną* nuo šio pikniko bus ne vien tik apskričio naudai, alę kartu ir išmokėjimui “Laisvės” naujos Intertype mašinas. 
Tad rūpinkimės, kad šis piknikas pavyktų.

Apskritys yra išleidęs tikietu knygeles ir išsiuntinėjas jas kuopoms platinimui. Kuopos privalo rūpintis jų 
platinimu, o dienrašti “Laisvę” remiančioji visuomene yra prašoma įsigyti tų tikietukų kuo daugiausia.

ĮŽANGA 25 CENTAI. PRADŽIA 12 VALANDĄ DIENĄ
Širdingai kviečiame skaitlingai atsilankyti. RENGĖJAI.

< KELRODIS: No. 10 busas eina nuo Pennsylvania stoties, Market St, Newarke per Hillside, priveža 
prie pat parko vartų. Springfield Ave. gatvekariai ir busai į Irvington Centrą (5 corners). Čia imkit 
“Union Vaux Hall Road” b,ūsą ant kampo Clinton Ave. Išlipkit ant “Vaux Hall Road” po kairei, puse 
bloko iki parko.

AUTOMOBILIŲ KELIAS: Springfield Ave. iki “Vaux Hall Road” po kairei iki parko.
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A.L.D.L.D. Diskusijos
Ir Aš Imu Balsą

(

Keletas draugų jau pasisa
kė nuomones ALDLd disku- 
suojamais reikalais. Imu ir aš 
balsą pareikšti savo nuomonę.

Norėčiau, kad “šviesa” pa- 
f siliktų tokia, kaip yra—ir dy

džiu ilr turiniu. Dabar jos 
turinys yra įvairus, balansuo
tas: turi ir lengvų raštų ir 
sunkesnių. Norintieji semtis 
klasinės teorijos žinių, aišku, 
pageidauja sunkesnių raštų 
daugiau; bet reikia atsiminti, 
kad jei ir visa “šviesa” būtų 
užpildyta panašaus turinio 
raštais, tai ir tada daug skai
tantiems tos rūšies paštus—ne
užtektų. Tie draugai turi 
semtis žinijos iš kitur — iš 
“Priekalo,” iš knygų kitomis 
kalbomis. Labai būtų gerai,

* kad patankinus “šviesos” lei
dimą bent sykį į du mėnesiu, 
kaip kad seniau Centro Ko
mitetas buvo suplanavęs.

Eikvoti stambią sumą pini- 
' gų knygoms apdaryti kietais 

viršeliais—neverta, nes vėliau
sia išleistų knygų apdarai 
(“Gamta ir žmonės,” “Kelias 
į Naują Gyvenimą,” “Povilas 
Jurka” ir kt.) yra užtektinai 
tvirti; jie tvirtesni už pirmes
nių leidinių (“Vytautas Ma
žasis,” “Kaip žmonės be„ Po
nų Gyveno”) apdarus, šitaip 
tebūna leidžiamos ir kitos 
knygos.

Kaip gi su knygų turiniu?
* Vieni nori apysakų, kiti—sun

kių raštų. Apysakas ir kitas, 
kad ir mokslinio turinio kny
gas, lengva kalba parašytas 
(kaip “Gamta ir žmonės,” 
“Kelias į Naują Gyvenimą”), 
perskaito daug didesnė narių 
dalis, negu sunkaus turinio 
knygas. Turime visą eilę 
knygų, bet kad reikėtų na
riams atsakyti, ar visas jas 
perskaitė, surastume apgailė
tiną tų knygų likimą—likimą 
gulėti lentynose nenaudo
toms ...

». Apysakų, grožinės literatū- 
• ros įvertinimui reikėtų, parašy

ti platoką paskaitą-prelekci- 
ją, nes draugai, besijaučią pa
kilusiais politikais, į .apysa
kas žiūri gana prastai; netik 
jie patys nenori jų skaityti, 
bet ir kitiems užvydi. O ge
ros apysakos labai daug pa
gelbsti žmogui praplėsti savo 
akiratį, pamatyti pasaulį ir jo 
blogą santvarką, pamatyti tas 
kovas, kurias iššaukia san
tvarka ir kurias vadovauja 
tam tikromis teorijomis per
siėmę vadai. Apysakos hero-

* jai dažnai sukelia ir skaityto
juje norą eiti herojaus keliais, 
labiau pasiaukoti socialei veik
lai, kovoti prieš esamus blogu
mus, taisyti kas taisytino, ži
noma, nesupraskite, draugai, 
kad aš noriu pasakyti, jog 
visokios apysakos yra geros. 
Ne, anaiptol! Reikia apysa-

, kų mūsiškės ideologijos, rei- 
* kia pasirinkimo. Bet tatai 

mūsų draugijos komitetas mo
ka padaryti! “Gamta ir 
žmonės” yra mokslinis veika- 
las, bet kai jis parašytas lyg 
ir apysakos formoj, skaitosi

- labai lengvai, patraukiančiai. 
Manau, kad nepadarytume 
klaidos, jei ir kitą veikalą, to 
paties autoriaus išleistume!

Brošiūrų leidimą reikėtų pa
likti mūsų dienraščiams. Mū
sų organizacija turėtų leisti 
tik stambesnius veikalus. Mū
sų dienraščiai gali brošiūras 
išleisti, skelbti jas savo skil
tyse ir išparduoti. Mūsų kuo
pos beveik visur yra tokio 
darbo talkininkės — jos pa
skleidžia brošiūras į plačiąją 
lietuvių visuomenę.

r f Drg. Buivydas sako, kad 
dėl “šviesos” “turėtų būti 
sumobilizuotos geriausios li
teratūrinės spėkos.” Bet jis 
numato, kad taip “nebuvo da
roma ir nebus daroma ateity
je,” nes pas mūsų draugus- 
vadus išsidirbęs “toks supra
timas, kad tik jie yra litera
tai ir jie stengiasi savo raš
tais ‘Šviesą’ užpildyti.” Mano 
matymu, nevisai taip, “švie
sos” redakcija pageidauja 
tinkamų bendradarbių, bet jei 
negauna ar nemoka gauti, tai 
kitas klausimas. Tačiau vis- 
tiek tų bendradarbių aš ir ki- 

B . ti “Šviesos” skaitytojai mato-

me daugiau negu penkis, kaip 
kad d. Buivydas temato.

Kad Centro sekretoriaus al
ga perdidelė, tai ir aš visą 
laiką taip maniau. Prisime
nu, kai buvo diskusuojamas 
klausimas algą kelti, buvo sa
kyta, kad sekretorius, be or
ganizacijos darbo, bus ir už
sienio literatūros agentas. O 
tuo agentavimu, buvo dėsto
ma, būsią ne tik platesnis 
apšvietos skleidimas, bet at
eisią pelno ir dalis algos ap
simokėsią savaime. Bet šis 
dalykas nebuvo praktikuotas. 
Užsienio literatūra amerikie
čiams — tai tik “Priekalas” 
iš Sovietų Sąjungos. O “Prie
kalo” agentas — ne Centro 
sekretorius. Išleistą Sov. Są
jungoj eilę knygų lietuvių kal
ba labai vertėjo paskleisti ir 
amerikiečiuose, bet tuomi nie
kas nesirūpino. Pastaruoju 
laiku sekretoriaus alga nuo 
$45 į mėnesį pakilo į $50.50. 
Ar dabar darbas pasidaugino? 
Vesti narių surašą ir mokėji
mą duoklių tik sykį į metus, 
nėra jau taip didelis darbas. 
Gerai, kad dabar sekretorius, 
atsakydamas į Buivydo prime
timus, plačiau išdėstė savo 
darbą: jis tvarkąs narių adre
sus, kuriais siunčiama “švie
sa,” jis pavaduojąs d. Bimbą 
“Laisvės” redakcijoj, kuomet 
anas dirbąs “Šviesos” redaga
vime. Gerai pasiaiškinimas. 
O mes pirma manėme, kad 
adresus tvarko spaustuvė, nes 
juk ji daro “šviesos” ekspe
diciją. Na, bet vistiek, mano 
manymu, tas vėliausias algos 
pakėlimas nuo $45 iki $50.50 
nėra pateisintas, nes adresų 
tvarkymas ir pavadavimas re
daktoriaus praktiku o j a m a s 
anksčiau, negu alga pakelta.

St. Jasilionis.

WILKES BARRE, PA.
SKLOKININKAI BĖGA NUO 

. DARBO UŽ TĖVYNĘ

Fašistiniai Jų Tikslai; Išardė 
Savo šauktą Konferenciją; 
Paskendo Patys Savo Baloj
Nesenai skaitytojams teko 

matyt spaudoj pranešimus, 
kad šioj apylinkėj šaukiama 
visokių pakraipų organizacijų 
konferencija dėl sutvėrimo 
Lietuvos Nepriklausomybės Gy
nimo Komiteto. Vienuose pra- 
pešimuose pasirašė SLA VII 
Apskričio prezidentas Kupris, 
o kituose—Vilkelis, sklokos li
kučių dvasinis vadukas. Po 
pasirodymo pranešimų, apy
linkės visuomenė statė sau 
klausimą: “Kokiems tikslams 
reikalingas tas komitetas ir ką 
jis galės nuveikt susitveręs, 
kadangi tokia, palyginamai, 
maža kolonija imasi iniciaty
vos, kada mūsų centralines 
organizacijos nemato reikalo 
tokių komitetų tvėrimo ir pa
čios netveria ? Prie to, juk čia 
gyvuoja Amerikos Lietuvių 
Kongreso skyrius, kuris greit 
gali pasiimti darbą ir Lietu
vos gynimo, jeigu tai reikalas 
iškiltų.”

Nuošaliai visuomenei esant 
nuo tikro dalykų stovio, buvo 
neaišku. Tačiau tiems, kurie 
arčiau susipažinę yra su kon
ferencijos šaukimo ypatomis, 
buvo aišku, kad šios konferen
cijos šaukimo priežasčia yra 
nepasisekimas sklokininkams 
perleist rezoliuciją prieš Sovie
tų Sąjungą nesenai įvykusioj 
skyriaus konferencijoj.

Visuomenei, aišku, nebuvo 
kas daugiau daryt, kaip šaukt 
susirinkimus, rinkt delegatus 
ir dalyvaut konferencijoj; o 
konferencijos tikslas juk kil
nus—ginti Lietuvą. Visos or
ganizacijos, kurios siuntė dele
gatus ir delegatai manė, kad 
konferencija daug ir neduos, 
tai nors biskį visgi duos. Vi
si suvažiavo su gerais norais 
ir tikslais bei geriausiais su
manymais už gynimą savo tė
vynės Lietuvos.
Iš po Skraistės Lietuvos Gyni

mo Išlindo Trockizmas, 
Susipurvinęs Fašizmu

Po to “incidento,” kaip ko
vo 20 d, ALK skyriąus kon
ferencijoj trockistai gavo mo
rali smūgį, neįstengdami sky

rių pasukti iš priešfašistinio 
veikimo, o padaryti nazišku 
abazu prieš demokratiją ir So
vietų Sąjungą, labai susirūpi
no, kad jų veiklai gręsia žlu
gimas. Kad visai neišnykti 
jiems šioj apylinkėj, neturint 
įtekmės progresyvių tarpe, jie 
metėsi į SLA VII Apskritį, 
kur jie matė, kad jų užma
čioms dirva plati, nes ten nie
kas neveikia, išskiriant savo 
organizacijos plote. Pradėjo 
jie ten zylioti, na, ir pasise
ka sutverti komitetą iš Wilkes- 
Barre Progresyvių Kliubo ir 
SLA 35 kuopos atstovų (kaip 
matome, čia nėra VII Apskri
čio „iniciatyva, o tik kliubo 
trockistų ir Apskričio pirmi
ninko Kuprio). Kadangi nau
jo komiteto tikslas buvo išvys
tyti platų veikimą dėl Lietu
vos nepriklausomybės gynimo 
ir komitetas susidėjo iš 10 
ypatų, tai aišku, kad komite- 
tan. pateko ir keli žmonės ne
turinti jokių priešginybių už
sibrėžtam tikslui, kaip kad 
turėjo trockistai. Trockistų 
tikslas buvo toks, kad po 
skraiste' šių patriotiškų darbų 
bus sutverta “didi tvirtovė” 
prieš skyrių, o ypatingai prieš 
Sovietų Sąjungą. Jie manė, 
kad kiek pralaimėjo skyriaus 
konferencijoj, tai dešimterio
pai laimės šioj savo konferen
cijoj. Rengėsi slaptai ir ran
kas trindami dėl būsimo lai
mėjimo ir džiaugsmo sakyda
mi: “Dabar jūs pamatysite, 
kaip karšim kailį Stalinui!”

Tai buvo jų tikrasis siekis, 
bet organizacijos, kurios siun
tė savo atstovus, į tai neat
kreipė atydos ir siuntė dirbti 
darbą Lietuvos labui, nepai
sant, ką trockistai slepia po 
patriotine skraiste.

Pradžia Ardymo 
Konferencijos

Štai gegužės 22 d., 1:30 po 
pietų. Tai skirtas laikas ati
darymui konferencijos; bet 
svetainė uždaryta. Atsidaro
me. Delegatai jau čia visi. 
Laukiama ir prašoma pradėti. 
Trockistai, iniciatoriai konfe
rencijos, žiūri vieni - kitiems į 
akis liūdnai, beviltingai,. di
džiu nusivylimu,,., kokųsuoja? 
Visi čia visiems pažįstami ir 
matoma, kas stos už gynimą 
Lietuvos ir kas gelbės “karšti 
kailį Stalinui.” Trockistams 
nei bėgt nei pradėt. Atida
ryta konferencija. Paskirta 
mandatų komisija iš jau esa
mo liglaikinio komiteto narių. 
Delegatų 37. Trockistų tik 5 
ir 2 jų pritarėjai. Kiti visi ti
kri Lietuvos gynėjai. Trockis
tai dreba iš pykčio ir apmau
do, bet dar laikosi ir nebėga.

Renkama konferencijos val
dyba. Pirmininku Mažeika. 
Tai žmogus, kuris atvažiavo su 
norais ginti Lietuvą, čia jau 
pradėjo degti padai trockistų. 
Sekretorium Vilkelis, nenuils
tantis Stalino “diktatūros” 
ėdikas. Jam pasisekė tą vie
tą užimti kelių sykių balsavi
mu, balsų klastavimu. Bet tai 
niekas, juk čia nesvarbu, kas 
užrašys tarimus. Ir kas to
liau ?

Konferencijos Galas
Kaip tik konferencija perėjo 

į Mažeikos rankas, Vilkelis 
pradėjo skaityti delegatus iš 
naujo, krėsti mandatus. Iš
krėtus mandatus tuoj “pasiro
dė,” kad perdaug delegatų, 
nes tik 7 “Staliną karšti pa
sirengę.” čia tuoj Botyrius 
puolė ant pirmininko, šaukda
mas, kad nenorįs diktatūros, o 
Stanislovaitis pradėjo uždraus
ti delegatams imti balsą, pa
reikšdamas, kad nelegaliai iš
rinkti ir negalį dalyvauti kon-* 
ferencijoj. Tas jų purkštavi- 
mas, žinoma, tik juokino de
legatus. Pamatę, kad jie at
simušė į aukštą kalną, vado
vybėj Kuprio, pasinešė bėgti 
iš konferencijos, pasiglemžę 
visus raštus. Po trumpo su
mišimo, buvo vėl sugrąžinti į 
savo vietas. > Bet tas negel
bėjo. Jie buvo taip susiner
vavę ir kinkos jų taip drebė
jo, kad jie manė, jei ilgiau 
palauks, tai visai susmuks, 
ir . . . išbėgo.

Taip buvo nutraukta graži 
skraistė nuo trockistų purvino 
veido ir tokioj šviesoj dar sy
kį pasirodė Trockio pasekėjai.

Trockistai Nugrimzdo
Ši jų pačių šaukta konfe

rencija buvo ta bala, kurioj

Lewiston ir Auburn, 
Maine

L. D. P. Draugystės Jubilėjus
Gegužės 28 d. Lietuvos Duk

terų Pašalpinė Draugystė ap
vaikščiojo 25 metų savo gy
vavimo sukaktį-jubilėjų. Po
kylis buvo suruoštas tik dėl 
draugystės narių ir jų šeimy
nų.

Salė buvo gražiai išdekoruo- 
ta, stalus puošė gyvų gėlių bu
kietai ir sidabrinės žvakės pri
taikyta tam vakarui.

Drg. pirmininkė O. Byronie- 
nė, atidarydama vakarą, ke
liais žodžiais paaiškino apie 
svarbą surengto vakaro. Iš 
jaunuolių padainavo keletą 
dainelių,; dainavo šie jaunuo
liai: J. Povilaitė, M. Varnec- 
kaitė ir A. Vaitonis; pianu 
akompanavo Ignas Chužas. 
Sekretorei S. Krūkienei išda
vus visas 25 metų atskaitas, 
buvo perstatyta pasakyti po 
kelis žodžius sekamos drau- 
gės-narės: mūsų garbės narė 
O. Kanešauskięnė ir seniau
sia narė M. Daunienė. Paskui 
kalbėjo buvusioji pirmininkė 
per 12 metų, Julia Stukiene, 
O. Jakavonienė, O. Klemans- 
kienė, E. Krapavickienė, M. 
Paušienė, V. Chužienė ir A. 
Apšegienė. Drg. Povilas Če- 
raška, kuris 25 metai atgal 
daugiausiai pagelbėjo sutvėri
mui L. D. P. Draugystės, da
bartiniu laiku gyvenantis Chi- 
cagoj, taipgi buvo nepamirštas 
ir pagerbtas visų mūsų narių 
nors rankų plojimais.

Prie surengimo Lietuvos 
Dukterų Draugystės jubilėjaus 
daugiausiai darbavosi šios na
rės : O. Byronięnė, J. Lau
čiene, S. Šileikienė, M. Pau-> 
šiene, V. Chužienė, A. Skir- 
mantienė ir S. Jįtrūkienė.

Po iškilmingoj vakarienės 
sekė šokiai, kurie tęsėsi, iki vė
lumos. šokiams grojo J.' Pli- 
kavičius, W. Žilinskas ir S. 
Eismantas. i. 

Padėka
i i d. ■ ■

Brangios draugės: Jūsų L. 
D. P. Draugystės valdyba: 
pirmininkė O. Byronięnė, se
kretorė S. Krūkienė ir iždinin
kė A. Apšegienė, tariame sa
vo širdingiausį ačiū už sutei
kimą mums taip gražių do
vanų .laike vakarienės.

Brangios draugės! Tas į 
mus padarė, nemažą įspūdį ir 
ne viena susijaudinimo ašara 
nuriedėjo per mūsų skruos
tus. Tikrai, mes neužsitarna
vome nuo Jūs tokios paguo- 
donės, kokią mums suteikėte. 
Išreikšdamos savo padėką 
Jums, mes stengsimės ir ant 
toliaus atlikti savo pareigas 
dar geriau, negu iki šiol.

Su leidimu pirmininkės, po

kelis žodžius pasakė'šie drau
gai: D. Vaitonis ir A. Kau- 
lakis, padėkavodami už gar
džią vakarienę ir palinkėdami 
geriausios kloties ateityje. 
Drg. A. Kaulakis paprašė pa
rinkti aukų Lietuvos politi
niams kaliniams. Po 25c au
kavo šie draugai ir draugės: 
J. StukienS, A. Stukas, D. 
Vaitonis, F. Apšega, F. Krū- 
ka, J. Paušas, M. Paušienė,
I. Chužas, V. Chužienė, A. 
Martinkienė, A. Breitmozerie- 
nė, E. Bikulčienė, M. Orbalio- 
nis, A. Skirmontas, F. Stasiu- 
tis, A. Kaulakis, A. Apšegienė, 
O. Jakavonienė, K. Bikulčius,
J. Krapavickas, V. Buivydas, 
J. Kantauskis, A. Bingelis, J. 
Krapavickas, Jr., A. Laucius, 
J. Laučienė ir E. Krapavickie
nė. Smulkių surinkta $1.52. 
Viso surinkta $8.27, kuriuos 
kartu su korespondencija pa
siunčiau.

Varde L. D. P. Draugystės, 
visiems aukojusiems tariu šir
dingą ačiū. A. Apšegienė.

Gegužės 29 d. įvyko ALŪ P. 
N. Kliubo metinis piknikas, į 
kurį suplaukė gražaus sviete
lio; ištikro, kuo tolyn, tuo 
Kliubo įtekmė eina platyn.

Kiek man teko patėmyti, 
rengimo komisija, prigelbstint 
valdybai, dirbo gerai, viskas 
ėjo geroj tvarkoj ir ture j d 
visko užtektinai. Taipgi dar
bininkai, kurie turėjo savo 
darbus, patarnavo kuo ge
riausia.

Mačiau, buvo nemažai 
Laisvės Choro narių, kurie 
dirbo agitatyvį darbą gavimui 
jaunuolių prie choro ir rin
ko parašus važiavimui dienraš
čio “Laisvės” piknikan, kuris 
bus liepos 3 d., Brooklyne.

Orkestrą buvo gera, nesigai
lėjo linksminti susirinkusiųjų.

Tai galima sakyti, kad iš
važiavimas pavyko gerai. 
Bravo, rengėjai!

Nemunas.

SO. BOSTON, MASS.
Gegužės 25 d. atsibuvo AL

DLD 2 kuopos susirinkimas, 
kuris buvo šaukiamas per at
virutes. Vienok narių ma
žiau teatsilankė nekaip buvo 
tikėtasi. Ale atsilankiusieji 
svarstė draugijos reikalus gy
vai ir nuoširdžiai. Ypatingai 
knygų ir “šviesos” reikalais 
buvo iš karto skirtingų minčių. 
Vieni manė, kad reikia “švie
są” visai sulaikyti, o tik kny
gas leisti; kiti manė, “švie
sa” būtų reikalinga išleist še
šis kartus į metus. Bet išdis- 
kusavus vienbalsiai pasisaky
ta palikt “šviesą” taip, kaip 
ji dabar yra.

Taipgi knygų ir duoklių
klausimu vienbalsiai nutarta 
palikt po senovei.

Draugijos vardo permainy
mo klausimu padiskusavus 
prieita prie išvados palikt su
važiavimui, kad jis tartų sa
vo žodį tuo reikalu.

Buvo daug kalbama paties 
suvažiavimo klausimu ir pri
eita prie išvados, kad pasiųs
ti du deįęgątyi,, .

Mažai esant kuopoj finansų, 
sų, neišgalint daug mokėti, o 
liuosnorių neatsiradus, tai iš- 
rinkom tik vieną delegatą, o 
kitą darinksim sekančiam su
sirinkime.

Kas link “Laisvės” pikniko 
įžangos tikietų platinimo, jau 
veik visos serijos išdalintos 
platinimui. Pasikalbėjus su 
platintojais, sako, kad plati
nasi neblogiausiai. Ale kur 
tau nesiplatins, nes bus geri 
pryzai ir jų daug! Kas ne
norėtų laimėt tokių dovanų už 
tokią žemą įžangos kainą? 
$100 vertės sidabrinės lapės

Naziai Pasirenka Kai Ku
riuos Austrijos žydus Kaip 

“Pageidaujamus”
Vienna, birž. 2. — Naziai 

šimtais krečia ir areštuoja 
žydus Austrijoj; daugelį jų 
išvaro į darbų stovyklas; 
bet. kai kuriem “pageidauja
miem” žydam inžinieriam ir 
gydytojam žada duot užsi
ėmimo pačioj Vokietijoj, 
tik ne Austrijoj.

PRANEŠIMAI IS KITUR
MONTELLO, MASS.

ALDLD 6 kp. susirinkimas įvyks 
birželio 6 d., pirmadienio vakare, 6 
vai., Liet. Taut. Namo Svct. Būti
nai visi nariai dalyvaukite, nes yra 
labai svarbių dalykų svarstyti.

A. Sauka.

Dr. Herman Mendlowitz
88 METAI PRAKTIKOS

522 Bedford Avenue 
arti Taylor St., Brooklyn, N.Y,

Tel. Evergreen 7-1312

OFISO VALANDOS 
nuo 1—3 dieną ir nuo 7—8 vak, 

NEDALIOMIS 
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS
2220 Avenue J

Kampas E. 28rd St.
^i-ssfnu.. i....

CHRONIŠKOS

LIGOS

GYDOMOS
KRAUJO, ODOS. NERVŲ LI
GOS, BENDRAS SILPNUMAS ir 
NERVŲ IŠSISĖMIMAS, SLOGOS 
ir ĮSISENĖJĘ SKAUDULIAI 
SKILVIO ir ŽARNŲ LIGOS, HE- 
MORROIDAI ir kiti MĖŠLAŽAR- 
NES NESVEIKUMAI varginan
tieji skausmais ir nepatogumais, 
INKSTŲ ir PŪSLES ligos. Stai
gios ir chroniškos ligos VYRŲ ir 
MOTERŲ gydomos su patenki
nančiomis ir greitomis pasekmė
mis. Jeigu turite kokį nesveiku
mą, kurio n e s u p r a n tate, pasi
klauskite manęs su pasitikėjimu, 
ir jūsų liga bus jums išaiškinta.
X-Spinduliai, Kraujo ir šlapimo 

Tyrimai Atliekami
Už Nebrangų Atlyginimą

IŠTYRIMAS VELTUI

DR. ZINS
Įsisteigęs per 25 Metus

110 East 16th St, N. Y.
Tarp 4th Avė. ir Irving Place

9 A. M. iki 8 P. M., o Sekmadienį 
9 A. M. iki 3 P. M.

Liberty Park
Yra Lietuvių Parkas, Gražioj Vietoj

Galima laikyti išvažiavimus bei piknikus ir šiaip 
galima bile kada nuvažiavus pasilinksminti.

Parke yra daug stalų. Tąip {ppt ant vietos 
galima gaut šiltų užkandžių, visokio alaus.
YRA PUIKI PLATFORMA ŠOKIAMS

Prašome lietuvius atsilankyti į parką. Galite atsivežti ir 
savo pietus. Vieta veltui.

Šeštadieniais ir sekmadieniais visi važiuokite j
LIBERTY PARKĄ

UŽKVIEČIA SAVININKAI

F. LASECKS
1144 Liberty Ave. Hillside, N. J.

Telephone: Waverly 3-9515

VARPO KEPTUVE
jie visai nuskendo. Jie su- 
demoralizavo save ant visados 
ir tos visuomenės akyse, ku
rioj jie matė išganymą ir ku
rią jie manė pasikinkyti į sa
vo fašistuojantį veikimą; Vi
suomenė niekad jais nepasi
tikėjo, o dabar tai jau nėra 
galimybės jiems nei žingsnio 
žengti. Jie dėjo viltį SLA VII 
Apskričio kuopose, o konfe
rencijoj atstovavo vos trys 
kuopos; o ir tos nestojo su 
jais. Tokiu būdu sklokučiai 
šioj apylinkėj liekasi merdėji
mui.

Mūsų Žingsnis.
Kada trockistai apleido kon

ferenciją, tai mes, pasilikę 30 
delegatų, nutarėme prisidėti 
prie vietinio ALK skyriaus. 
Tęsti konferenciją mums ne
buvo prasmės, kadangi tvėri
mui užmanyto komiteto Lie
tuvai ginti mes neturėjome au
toriteto, neigi dabar yra gy
vu reikalu Jtas atlikti. Kiek 
buvo suprantama delegatuose, 
tai Lietuvos gynimo užduotį 
pilnai gali atlikti skyrius.

Suprantama, dabar trockis
tai rėks, kaip katė ant uode
gos užminta, bet mes neima- 
me atsakomybės už tai, kad jų 
kaukė likosi numaskuota. Mes 
esame tie tikrieji Lietuvos gy
nėjai ir kada mes einame ją 
ginti, mes neiname į plynius, 
mes nesimaskuojame. Jūs, 
trockistai, grimskite savo pur
vyne patys. Mums švara ma
loni. Požeminis.

kalnicrius ir 36 kiti “cash” 
pryzai nuo $25 iki $5. O 
southbostoniečiai pernai gana 
daug laimėjo, tai tikisi ir šįmet 
laimėt.

J. Masteika.

Hartford, Conn.
Iš Atsibuvusių Piknikų

Gegužės 22 d. Liet. Dram 
gysčių Sąryšis, kaip ir Ititrcis 
metais, savo darže surengė 
atidarymo pikniką. Nors iš 
pat ryto buvo pradėję lyti, bet 
vėliaus išsigiedrijo ir buvo la
bai graži diena ir privažiavo 
gražios publikos. -

Vieni, kaipo pirmam išvažia
vime, grožėjosi gamtos pa
puošalais: žaliuojančiais me
džiais, bėgančiu vandeniu. Ki
ti linksminosi prie grojančios 
muzikos; dar kiti būreliais 
šnekučiavosi apie bėgančius 
darbininkiškus reikalus ir kla
sių kovą.

Taipgi man teko matyti ir 
tokių draugų ir draugių, ku
rie pardavinėjo įžangos su 
laimėjimais tikietus rengia
mam piknikui darbininkiš
kiems laikraščiams, kuris at
sibus liepos 3 d., Maynard, 
Mass. Man teko sužinoti, kad 
pelno nuo šio parengimo liks 
apie $70. Mat, šiemet net 
kunigas iš sakyklos ragino 
parapi jonus būti Sąryšio pik
nike. Mačiau, buvo ir patys 
kunigai. Tas rodo, kad dva
siškiai pradeda skaitytis su 
vietos lietuvių bendrais rei
kalais.

36-42 Stagg St Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y
Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir P arena Yra Skaniausi

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, sen- 
vičiam duona, balta duona, Caleh ir rasiu duona. Taipgi 
kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas ska
niausių kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese 
Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake. Stollen, 
Doughnuts, Pies, Pastries Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

Siunčiame duonų per paštą j kitus miestus, specialiai greitai pristato.
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorj ir kainas.

Varpas Bakery 36-42 Stagg Street Brooklyn, N. Y.
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NpwYorko^ii^Zinlos
Lietuviu Komunistų Frakcijos 

Susirinkimas
Visų Didžiojo New Yorko 

lietuvių komunistų susirinki-

Uždarė Lietuviškas 
Radio Programas

Pereitą penktadienį, po va
karinių programų, WMBQ ra
dio stoties vedėjai oficialiai 
pranešė, kad uždaroma lietu
viškos, taipgi ir kitų tautų kal
bose duotos radio programos.

Priežasties, žinoma, neaiš
kino, tačiau yra visokių spė
liojimų. Tankiausia girdimais 
yra sekami:

Reakcininkai bijoję radio 
programų svetimose kalbose, 
nes ko jie nesupranta, tas at
rodo “raudona.”
■" Tiesa, kad jie bijo nesu
prantamo, tačiau šiame spėji
me ga] mažiausia bus pama
to, kadangi, kaip lietuvių, taip 
Uitų tautų programų vedėjai 
buvo arba visai nepartiniai, 
bizniškai nusiteikę žmonės, 
arba linkę tokion politikon, 
kurią ir pats Ilearstas su Mor
ganu mielai pabučiuotų. To
kiu būdu iš pažangiųjų pusės 
praeidavo tik bizniški paren
gimų. garsinimai. O infor
mantų reakcininkai lengvai 
galėjo gaut ir padėtį žinojo 
esant jiem nepavojinga.

Kiti sako, kad stambiųjų 
stočių vedėjai seilę rijo maty
dami kalbines programas per
pildytas garsinimais ir norėjo 
matyt tuos dolerius ateinant 
jų pačių mašnon. šiame spė
jime gali būt daugiau pamato, 
negu pirmajame.

Treti sako, kad ši, nors ne- 
didžiausia stočiukė, aptarnavo 
didmiesčio ribose ir artimose 
apylinkėse gyvenančių svetim- 
kalbių komercinius reikalus ir 
kenkė stambiajam bizniui, šis 
bene bus teisingiausias įspėji
mas uždarymo priežasties, nes 
šių programų klausydavo šim
tai tūkstančių svetimkalbių 
metropolio srityje. Aišku, 
kad skelbimai jų pačių kalbo
se, vedami per jiems žinomus 
vedėjus, pasukdavo jų kiše- 
nius į tą pusę, apie kuriiį 
kasdien girdėdavo progra
mose — į savo tautiečių pre
kyvietes.
* Uždarymas programų gana 
skaudžiai palietė kai kuriuos 
programų vedėjus. Tūli iš jų 
turi kitus biznius ir radio va
landos buVo jiems tik šalutine 
įmone. Tačiau kitiems tos va
landos buvo vieninteliu užsiė
mimu ir jie įdėjo po keletą 
metų triūso iki išvystė jas, tad 
toks staigus uždarymas jiems 
yra didelis smūgis. Į tas pro
gramas jie dėjo daug vilties 
ir būtų galėję jei ne ponišką 
pragyvenimą daryt, tai nors 
galą su galu suvest. Bet šioj 
sistemoj neatsižvelgiama į tai 
—stambusis biznis praryja 
mažiuką, nežiūrint, kaip skau
du mažiukui būtų tą operaci
ją pepgyvent. G—s.

Unija Reikalauja Su 
Bosais Derybų

Majoras už Daugiau 
Galios Miestui

New Yorko Jūrininkų Ta
ryba užginčijo laužymą kon

traktų iš jūrininkų pusės, kuo
mi nori unijos priešai paskelbt 
vienos dienos protestą—sėdėji
mą,—kuris suparalyžiavo visą 
portą. Tačiau įspėjo, kad tary
ba imsis tolimesnės veiklos ap
saugot savo unijas nuo bendros 
atakos per American Steam
ship Owners Association ir 
per Joseph P. Ryan, Int. Long
shoremen’s Association carą.

N. Y. Jūrininkų Taryba rei
kalauja tuojautinės konferen
cijos tarp laivų savininkų, J. 

iV. Darbo Departmento, J. V. 
I Jūrininkystės Komisijos, Na- 
cionalės Darbo Tarybos ir 

j unijos.
Sykiu su reikalavimu kon- 

Iferencijos, pareiškė, kad, ne
gavus patenkinančio atsaky
mo, unijos taryba turės posė
dį birželio 10-tą “tikslu su- 
planuot tinkamą . apgynimą 

j prie mūs prisidėjusių unijų.”
Taryba išleido smulkmenin- 

gą pareiškimą, kuriame nuro
do, kad unija išbandė visas 
legales įstaigas apgynimui sa- 

I vo narių nuo mėtymo iš darbo 
I dėl unijizmo, tačiau laivų sa- 
| vininkam su nieku nesiskai- 
čius, atmetus įstatus ir sutar
tis ir pasiėmus savo globėju 
tokį darbininkų “vadą,” kaip 
Ryanas, National Maritime 
Unija matė reikalą save apsi
ginti bendru veikimu. Tuo 
pačiu ginklu jie grąsina ir to
liau sutartis laužantiem laivų 
savininkam. -

Dabar einančioj Konstituci
nėj Konvencijoj, Albany, vie
šojoj sesijoj dėl taip vadina
mo “home rule” (valdymosi 
namie) New Yorko Miesto ma
joras LaGuardia karštai gynė 
miesto teises. Klausimas ėjo 
apie tai, ar miestui leistina 
paimt savo rankosna gyven
tojų aptarnavimo įmones 
(utilities). Jisai sakė:

“Miestas privalo turėt galią 
operuot savo busu linijas, bent 

į nepaprastuose nuotakiuose. Pe
reitais metais aš kreipiausi įsta- 
tymdavystėn dėl biliaus, kuris 
leistų miestui opemcot busu lini
ją ir aš negalėjau jo išgaut iš 
komiteto.

“Nors tiek, gerbiamieji, duo
kite Neto Yorko Miestui lygią 
teisę su “utilities”. Nesutver
kite tose įmonėse aukštenybę di
desnę už New Yorko Miesto 
valdžią”.

Jis aiškino, kad jam neleista 
įsteigt miestavą būsų liniją dėl 
BMT pasipriešinimo. Reiškia, 
miestui belieka daryti tik tas, 
kas nepelninga ir ko nenori pri- 
vatiškos kompanijos, o kas nau
dinga gyventojams ir pelninga 
miestui, tai nevalia, nes gali pa
kenkt kompanijų interesams.

Motinai paslydus, 7 mėnesių 
kūdikis išsprūdo iš jos rankų ir 
nukrito nuo 16-kos aukštų na
mo stogo, 300 Riverside Drive, 
N. Y. Ant vietos užsimušė.

Sėdėjimu Išgavo Pažadą 
į Pašalpos
: Virš šimtas vyrų, moterų ir 
vaikų išsėdėjo dvi dienas be 
maisto šalpos raštinėj, 376 La
fayette St., N. Y. Sėdėjimas 
buvo paskelbtas protestui prieš 
pasimojimą išsiųst iš miesto tas 
šeimas, kurių rezidencijos lai
kotarpis buvo abejotinas. Sėdė
jimas pertraukta pažadėjus per
svarstyti tų šeimų reikalavimus.

Workers Alliance Komitetas 
argumentavo, kad išsiuntimas 
nėišriša tų žmonių maisto ir 
pastogės bei drabužių gavimo 
problemą, nes jie ir bile kur 
kitur neturi namų ir pragyveni
mui priemonių.

' Daugelis tų žmonių yra ne
grai iš pietinių valstijų ir por- 
torikiečiai.

* w*
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Donald Carroll, 16 metų, nėš

čios savo meilužės nužudytojas, 
Ęellevue Ligonbųčio daktarų 
pripažintas protiniai sveiku, 
nors teisme “džiūrė” jį paliuo- 
savo nuo bausmės aiškinimu, 
kad jis jžudystę papildęs laiki
nam pamišime.

Pataisome Klaidą
Gerb. “Laisves” Redakcija:

“Laisvės” No. 126 “Iš Lietu
vių Kriaučių Susirinkimo” ko
respondencijoj, rašytoje J. Na- 
livaikos, yra neteisingai cituo
jama mano kalba tame susi
rinkime. Ten sakoma: “Mes, 
kriaučiai, buvome prieš karą 
ir būsime, štai ką tik dabar 
aukavome $50 tiems, kurie ke
lia karą, tai aukaukime ir 
tam, kuris buvo priešingas ka
rui.”

Aš kalbėjau sekančiai:
“Mes, kriaučiai, buvome 

priešingi karui ir būsime, štai,.- 
tik pereitame klausime mes 
paskyrčme $50 prieš tuos, ku
rie kelia karą, tai kodėl mes 
negalime paskirt kokią penki
nę tiems, kurie pirmiau kovo
jo prieš karą?”

A. Baniulis.

“Laisvės” 126-tam numeryj, 
aprašydamas Lietuvių Kriau
čių 54-to Skyriaus susirinki
mą, įdėjau Baniulio kalbą, ku
rioj jis sakė, kad aukavome 
$50 tiems, kurie kelia karą. 
Auką skyrius davė Ispanijos 
liaudiečiams.

žinant, kad ne liaudiečiai 
sukėlė Ispanijos karą, bet fa
šistai, tad padariau pastabą 
toj linkmėj. Dėlei to Baniulis 
smarkiai užsigavo ir mane 
drūčiai išbarė, sakydamas, jog 
aš esu didesnis liaudiečių ša
lininkas, negu pats, ir mane 
frankistu nekrikštink, nes iš 
tavo rašto galėjo visi taip su
prasti.

Turiu pasakyti, kad prieš 
Baniulį neturiu jokių asmeniš
kumų tiksliam kandžiojimui 
bei vogimui žodžių iš jo kal
bos, kad sudarius asmens ap- 
juodinimo aktą, ir šiuomi ati
taisau jam tą nemalonumą. 
Mat, kartais vienas nedasaky- 
tas arba persakytas žodis su
daro visai skirtingą klausyto
juose supratimą ir išeina be
reikalingas ginčas.

J. Nalivaika, Sk. Kor.

Ar Saugu Namie?
Metr. Apdraudų Kompani

jos viršininkas Dr. Dublin yra 
pasakęs, kad namai yra pa
vojingiausia vieta .pasaulyje— 
ir virtuvėj su maudyne dau
giausia rizikuojama sveikata 
ir gyvastis. Važiuotės nelai
mės, jis sako, yra pripažin
ta rimta problema, bet New 
Yorko Mieste daugiau užmu
šama žmonių namų nelaimėse, 
negu auto nelaimėse. Apdegi
ntai yra labiausia bauginanti 
virtuvės nelaimių, o paslydi
mai ii“ kritimai daugiausia pa
sitaiko maudynės kambaryje.

To‘ paties daktaro praneša
ma, kad virš milionas asme
nų buvo pavojingai sužeista ir 
virš 8,000 užmušta Amerikos 
virtuvėse 1936 metais.

Aiškinimas saugumo prie
monių, manoma, pagelbėtų iš
vengt daugelio nelaimių. Dėl
to Sveikatos Departmentas 
skelbia saugumo kampaniją 
per visą birželio mėnesį. Vi
sose miesto dalyse šaukiami 
mitingai, kuriuose bus aiškina
ma saugumas gatvėse ir na
mie, taipgi abelnos taisyklės 
palaikymui geros sveikatos 
vasaros karščiais.

Šią savaitę toki mitingai bus 
sekamose vietose:

Birželio 7-tą. Lower West 
Side Health Center, 303 Ninth 
Ave., Manhattan.

Birželio 8-tą, Central Har
lem Health Center, 2238 Fifth 
Ave., Manhattan.

Birželio 9-tą, Kips Bay- 
Yorkville Health Center, 411 
E. 69th St., Manhattan.

Visų minėtų mitingų prele
gentais yra distrikto sveikatos 
departmento viršininkai.

Visur mitingai prasidės ly
giai 8:30 vakaro ir visuose 
juose žadama ir įvairumų 
apart sveikatos ir saugumo 
aiškinimų. Apie kitos savaitės 
mitingus rasite pranešimą at
einančio pirmadienio laidoje.

New Yorko Prezidentas 
Ispanijos Mitinge

Manhattan prezidentas Stan
ley M. Isaacs pasižadėjęs kal
bėt Ispanijos paramai ruošia
mame didžiajame masiniame, 
mitinge šį ketvirtadienį, bir
želio 9 d., Madison Square 
G arden e.

Mitingą šaukia Medikališkas 
Biuras ir Ispanijos Demokra
tijai Gint Komitetas. čia 
newyorkieciai pasireikš už 
nuėmimą embargo, taipgi pa
gerbs išvykstančią Ispanijos 
delegaciją.

Vakarui pirmininkaus garsus 
dvasiškis visuome n i n i n k a s 
Francis J. McConnell, meto
distų episkopalų vyskupas, ir 
dr. Walter B. Cannon iš Har
vardo Medikališkos Mokyklos. 
Bus eilė žymių kalbėtojų.

Lietuviams Bildingų 
Prižiūrėtojams
Atsišaukimas

Draugai, kurie priklausot 
Building Service Employees 
Lokale 32K, Brooklyne, malo
nėkite dalyvauti lokalo virši
ninkų rinkime birželio (June) 
8 dieną, 635 Fulton St. Sve
tainė bus atdara nuo 9-nių iš 
ryto iki 9-nių vakaro.

Svarba dalyvumo balsavi
me yra dar ir tame, kad tarp 
astuonių nominuotų kandidatų 
į Executive Board yra nomi
nuotas vienas lietuvis, kovin
gas draugas Anton Postą. Jis 
turi pritarimą tarp daugelio 
svetimtaučių, bet ir mes, lie
tuviai, turim pagelbėt, kad 
draugo išrinkimas būtų užti
krintas, nes labai svarbu tu
rėti toj įstaigoj kovingą drau
gą. Aš jį sutikau pikieto li
nijoj ir patyriau, kad yra 
energingas kovotojas. Manau, 
būdamas unijos vadovybėje, 
turės dar daugiau progos ne 
tik kad kovot už mūsų reika
lus, bet ir iškels į aikštę ne
gerumus, jei yra mūsų uni
joj.’

Nepamirškit pavardę, ant 
baloto padėkite kryžiuką ties 
pavarde Anton Postą.

Dar kartą prašau, kad ne
pamirštumėte ( dalyvaut balsa
vimuose šio mėnesio 8-tą, 635 
Fųiįon' St., Brooklyne. Priva
žiuot: IRT Neviris Stotis ir 
BMT De Kalb Avenue Stotis.

A. M.

Mrs. Andrew Carnegie Whit
field mananti, kad lakūnas jos 
vyras esąs gyvas, tiktai tiksliai 
pasislėpęs. Ji teismo keliu pa
reikalavo perskyrų.

Jieškoma mašinos vairuoto
jas, kuris sužeidė 2 metų kūdikį 
prie namų, 18-12—127th St., 
College Point, Queens, ir pabė
go palikęs kūdikį ant kelio.

WPA pradėjo darbą padidint 
ir ištaisyt Flatbush Viešąjį 
Knygyną. Naujos patalpos da- 
dėsiančios apie pusė tiek vietos, 
kiek dabar turima.

Staten Islande, 995 Rossville 
Ave., rado miegkambary nužu
dytą keturių metų mergaitę. 
Jos kūnelis subraižytas. Daly
kas tiriama.

Prašo Padėt Pikiete

mas įvyks šį vakarą, birželio 
6-tą, lygiai 8 vai. vakaro, 
“Laisvės” salėj. Lietuviškų ir 
ne lietuviškų kuopų nariai 
privalo dalyvaut.

' Valdyba.

Nuteisė Narkotikų Skleidėjus
Federalio Teismo teisėjai, 

New Yorke, nuteisė 11 vyrų 
ir 1 moterį už skleidimą nar
kotikų. Kiti trys iš tos pat 
šaikos paleisti be baudos. Dar 
kiti keturi bus teisiami birže
lio 13-tą. Nuteistųjų kai ku
rių baudos siekia iki 2 metų 
kalėjimo ir iki $10,000 pinigi
nės baudos. Tūli nuteista po 
mažiau.

LICENSES
BEER, WINE, LIQUOR

NOTICE is hereby Riven that License No. 
SL170 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail un
der Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 2617 Emmons Ave., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises.

THE TAPPENS HOUSE. Inc. 
2617 Emmons Ave., Brooklyn, N. Y.

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja fornišiotas kamba

rys, vienam arba dviem asmenim, 
nes yra Gubeltavas kambarys. Vi
sada šiltas vanduo ir visi kiti pato
gumai. Kreipkitės šio antrašu: 
Juozas Lukoševičius, 1137 Blake 
Ave., Brooklyn, N. Y. (128-130)

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(šalinskas)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę dėl pošermeninių pietų. 
Teikiam nemokamai vėliausios 

mados automobilius.
84-02 JAMAICA AVE.

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

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokiu grupių ir pavienių.
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai-' 
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., kamp. Broadway 
ir Stone Ave., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Line 

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

Joseph Scafa, apiplėšęs paukš- 
tininką ant $2,100 nebepaspru- 
ko. Desėtkai radio policijos ir 
apie 500 minia jį vijosi per ke
lis blokus. Jį ištraukė iš po 
gatvekario ir areštavo prie 
Rockaway ir Hegeman Avenues.

Bildingų Aptarnautojų Uni
jos Lokalas 32-K, AFL, da
bar veda pikietą prie bildingų 
275 Linden Blvd., kas palie
čia ne tik šio lokalo narių, bet 
ir visų bildingų aptarnautojų 
ir kitų amatų, darbo žmonių 
gerovę. Dėlto prašoma visi, 
kam galima, atvykt padėt lo- 
kalui pikiete. M. E. W.

32-ras^ 32-ras

PIKNIKAS
Rengia Draugystė Dr. Martin Luther

Įvyks Šeštadienį, Birželio 18 , June
GRAŽIAME HOFFMAN PARKE

69-26 Cooper Ave. kampas 69th Place Glendale, L. I.
GEO. KAZAKEVIČIAUS ORKESTRĄ

Grieš lietuviškus ir amerikoniškus kavalkus šokiams
Pradžia 2 Vai. po Pietų. Įžanga 40c.

Širdingai kviečiame Brooklyn© ir apylinkės lietuvių visuomenę 
skaitlingai atsilankyti į šį mūsų pikniką. Rengėjai.

KELRODIS: Važiuokite Canarsie linijos traukiniu iki Myrtle 
Avenue stoties, nuo čia važiuokite, Richmond Hill gatvekariu iki 
69th PI. Parkas randasi vienas blokas po dešinei. Gatvekariu, va
žiuokite Bushwick arba Union Avenue gatvekariais iki Myrtle 
Aveluie De pot, nuo čia važiuokite Richmond Hill gatvekariu iki 
69th xl. Parkas randasi vienas blokas po dešinei.

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Graborius (Undertaker)
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335 
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50 Court Street
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y. I

168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179 
iiinimiiiiiiiiiiiiiiiiiinimimiimiimiiiim

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

Salės dėl Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujausiais 
įtaisymais. Keturios bolių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-3872

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker 

Laidotuvių Direktorius
Išbalzamuoja ir laidoja numiru
sius ant visokių kapinių; parsam- 

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Telefonas: Humboldt 2-7964

DR. J. J. KASKIAUČIUS
530 Summer Ave., arti Chester Ave.

NEWARK, N. J.
VALANDOS :2—4 ir 6—8.

Nėra valandų sekmadieniais.

■>9

FRANK DOMIKAITIS

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name
• © • 

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

Gaminami Europiško ir Amerikoniško stiliaus. Pui
kūs, lietuviško namų darbo, kilbasai ir kepta paršie- 

na; gaspaęloriškai nuvirti kopūstai ir barščiai.
Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas pieniškų 
valgių ir daržovių, virtų ir žalių.
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NOTARY PUBLIC Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. 3
3

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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Mateušas Simonavičius
GRAŽIAI {RENGTA SUSIĖJIMAMS {STAIGA

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

s Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterims. Nedė
tomis a t d aras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

3

3

426 SOUTH 5th STREET 
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties

BROOKLYN, N. Y.
Tel. Evergreen 7-8886
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Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME

MASTER-KRAFT OIL BURNERS 
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir įdės tinkamą 
“burner” arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. 
Maloniai suteikiame aprokavimus be jokio mokesčio.

TRU-EMBER FUEL CO., INC.
485 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Telefonas EVergreen 7-1661




