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Visų šalių Darbininkai 
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Krislai
Demagogija ir Biznieriai.
Politiniai Chuliganai.
Uždarė Burna.£

Kalbėdamas apie Roosevel- 
to atsteigimo programą, vie
tinis fašistas rašo:

“Tiesa, tokios rūšies kovą 
su nedarbu labai skaudžiai 
jaučia smulkieji biznieriai, 
mokėdami didesnius mokes
čius, nekaip paprastai. Tie ski
riami miliardai dolerių vie
šiems darbams gal būt atsi
lieps net ateinančioms kar
toms.’’

Tai paprasta reakcionierių 
demagogija, kurios pagelba 
jie verbuoja smulkius biznie
rius fašistų armijai. Ot, biz
nieriai, pražūsite po taksų 
našta!

Ar tas tiesa? Nieko pana
šaus.

Kam tie viešųjų darbu dar
bininkai savo algas praleid
žia? Praleidžia maistui ir dra
panoms.

Kur tuos daiktus jie perka? 
Pas tuos smulkius biznierius. 
Vadinasi, biznieriams tie mo
kesčiai sugrįžta.

EXTRA)

bombinin-

vel-

USA Konsulas Protestuoja, 
Kad Japonai Bombardavo 
Amerikiečių Universitetų

kad
ne-

Pasikąlbėk su smulkiu biz
nierium ir jis tau pasakys, 
kaip sunku jam verstis, kai 
jo apylinkėje darbininkai vai
kštinėja be darbo. Biznio visai 
nėra, bankrotas žiūri į akis.

Tamsūs yra tie biznieriai, 
kurie nemato, kad viešieji dar
bai naudos neša ne tik darbi
ninkams, bet ir jiems.

“Maryat,”

Šį rudenį įvyks Amerikoje 
Tautų Kongresas gelbėjimui 
Europos mažųjų tautų ir de
mokratijos. Lietuviai jame 
turėtų gerai pasirodyti.

Newarke fašistiniai chuliga
nai užpuolė Norman Thomasui 
surengtą socialistų mitingą ir jį 
išardė. Patį Thomasą apmėtė 
supuvusiais kiaušiniais ir nu
vertė nuo platformos.

O policija tiems chuliga
nams nesipriešino. Dar dau
giau. Kai chuliganų gauja su 
benu maršavo mitingą ardyti, 
tai policija praskyrė jai taką 
per publiką prieiti prie plat
formos ir trukšmą sukelti.

Vadinasi, Newarke jau įves
ta Jersey City majoro Hague 
teroro sistema.

Kovai prieš šitą fašistinį 
chuliganizmą reikia susivieny
ti visiems, kurie vertina žo
džio ir susirinkimų laisvę. 
Šiandien Norman Thomas, ry
toj kitas bus to teroro auka.

Kai tik kunigas Coughlin 
išsižioja, tai burną ir atidaro 
per plačiai. O ta jo burna pu
sėtinai priteršta. Jis puola 
komunistus, darbo unijas, 
prezidentą Rooseveltą ir vi
sus pažangius judėjimus.

Katalikų dvasiški j a mato, 
kad tas kunigas sukelia daug 
žmoniii prieš bažnyčią.

Todėl ji ir vėl kun. Cough- 
linui uždarė burną — įsakė 
jam tylėti, arba bus išspirtas 
laukan.

šį sykį, pasak paties Cough- 
lino, jį bažnyčios galvos pri
vertė tylėti iki lapkričio mė
nesio. O paskui ir vėl jis 
galės savo fašistinę armoniką 
tampyti.

šešiosdešimt milionų chinie- 
čių nukentėjo nuo karo ir rei
kalingi pašalpos. Jie badau
ja.

Kalti gi Japonijos plėšikai, 
kurie įsiveržė ir terioja chinų 
žemę.

Lenkai fašistai jau pradeda 
užplūsti Lietuvą. Iš Kauno 
praneša, kad neužilgo iš Len
kijos pribus 60 asmenų eks
kursija. Jie studijuosią Lie
tuvos žemę ir miestus. Bet jų 
tikroji misija bus lenkinti 
Lietuvą.

Dar viena žinia iš Lietuvos. 
Tuojau būsią pradėta rinkti 
pinigai padarymui kun. Pa
brėžos šventuoju. Girdi, 
“šventojo padarymas daug kaš
tuoja.”

Atgaleiviai Džiaugiasi lowos 
Nominacijomis

Des Moines, Iowa. — De
šinieji demokratai džiaugia
si laimėjimu prieš Naujo- 
sios Dalybos “kairiuosius.” 
Nominacijose į senatorius 
G. M. Gillette, priešininkas 
Vyriausio Teismo taisymo 
pagal Roosevelto reikalavi
mą, gavo 80,107 balsus, o 
nuoširdus Naujosios Daly
bos rėmėjas O. D. Wearin 
42,282.

Už vieną republikonų 
kandidatą į senatorius, L. 
J. Dickinsoną paduota 142,- 
644 balsai, už kitą, Thurs- 
toną—108,921. Taigi Dickin
son tikisi laimėt rinkimus.

Nazių Oro Bombos Su
žeidė dar Tris Ang

lijos Laivus
Madrid. — V o k i e t i jęs 

Junker orlaivis bombomis 
suardė Anglijos prekybinį 
laivą “Thorpehaven,” pavo
jingai sužeidė “Thurston” 
ir uždegė trečią Anglijos 
laivą “English Tanker,” sto
vėjusius Alicante prieplau
koj, rytiniame Ispanijos re
spublikos pakraštyje.

Jau penkta diena kaip de
ga toj pačioj prieplaukoj 
Anglijos laivas 
padegtas fašistų bombomis.

Taigi per dvi paskutines 
savaites fašistų 
kai paskandino bei sužeidė 
11 bepusiškų šalių laivų ta
me Ispanijos pakraštyje.

Nuo karo pradžios Ispa
nijoj iki šiol jau 58 Angli
jos laivai buvo užpulti fa
šistų submarinais ar bom
bomis; šeši jų paskandinti, 
ir žuvo keturiolika juose 
buvusių Anglijos jūrininkų.

Italija Rengiasi Siųst 
Daugiau Armijos prieš 
Ispanijos Respubliką
Roma. — Visa Italijos fa

šistų spauda sutartinai rė
kia prieš Franci ją. Sako, 
jog Franci j a paskutiniu lai
ku privežė daugius savo 
ginklų ir amunicijos į Ka- 
taloniją, Ispanijos respubli
kos dalį, ir be to, per savo 
sieną praleido respublikie- 
čiam eibes karo reikmenų 
iš Sovietų Sąjungos; tuomi 
apsunkino generolui Franco 
laimėjimą.

Todėl, girdi, Italija nega
lės laikytis savo prižado, 
kur ketino “nesiųst” dau
giau kariuomenės generolui 
Fbanco’ui, ir turės gabent 
j/uo daugiau savo armijos, 
ginklų ir amunicijos prieš 
Ispanijos respubliką.

Fašistų Pasaka
Italijos j u o d m arškiniai 

pasakoja, būk Ispanijos 
“raudonieji prižadėję” 
Franci j ai Kataloniją arba 
jos dalį mainais už karinę 
pagelbą prieš fašistus.

JAPONIJA DAUGIAUSIA PIRKO BOM
BŲ IR KITU PABŪKLU IŠ AMERIKOS
CHINIJOS UŽFRONTĖS MIESTAI BŪSIĄ DAR PA

SIUČIAU BOMBARDUOJAMI Iš ORO

Washington. — Valdiško- užreiškė, kad Japonų lėktu- 
mis skaitlinėmis, Japonija 
šiemet gegužės mėnesį pir
ko už $1,334,608 iš Ameri
kos bombų ir kitų gatavų 
karo pabūklų, neskaitant 
aliejaus, senos geležies ir 
kitokių medžiagų, kurias 
japonai naudoja savo karui.

Ypač skaičium pirktų iš 
Amerikos oro bombų Japo
nija pralenkė visas kitas 
šalis.

Be to, naziai trimis lai
vais neperseniai išsivežė iš 
Philadelphijos 60,000 oro 
bombų. Dalis jų ėjo Ispani
jos fašistam, o kita dalis 
Japonijai.

Shanghai. — Japonų ad
mirolas Noakuni Nomura

VERDA LENKŲ PASIPIKTINIMAS PRIEŠ 
JŲ TAUTOS PERSEKIOJIMĄ VOKIETIJOJ

Varšava. — Kaip drįsta 
naziai reikalaut tautinės 
savivaldybės vokiečiam Če- 
choslovakijoj, kada jie taip 
žiauriai persekioja lenkų 
mažumą Vokietijoj? — tokį 
klausimą stato Varšavos 
laikraščiai. Oficialė “Gaze- 
ta Polska” įdėjo straipsnį, 
parodantį, kaip Vokietijos 
naziai laužo savo 1937 me
tų sutartį su Lenkija, kas 
liečįa teises tautinių mažu
mų abiejose šalyse.

Lenkų laikraštis “Goniec” 
perspėja nazius, kad jie su
kels “^visuotiną Lenkijos ne
apykantą prieš Vokietiją,” 
kuri stengiasi gaut Lenki
jos paramą tarptautiniais 
klausimais.
Vokietijos Lenkų Skundai

Berlin. — Lenkų Sąjun
ga Vokietijoj įteikė nazių 
valdžiai ilgą pareiškimą su 
skundais, kaip lenkai perse
kiojami Vokietijoj, o jų ten 
esą 1,200,000:

Naziai įžeidinėja, užpul
dinėja lenkus ir niekina jų 
tautą, o vokiečių policija 
negina lenkų. Naziai boiko
tuoja lenkų biznius ir vo
kiečiai valdininkai net 
draugavimą su lenkais vadi-

Š imtais Italų ir Naziu 
Lėktuvų Užimtas Kaimas
Hęndaye, Franc. - Ispani

jos pasienis. — Fašistai 
praneša, kad jie atėmę iš 
respublikiečių Adzenetą 
kaimą, 18 mylių nuo pajū
rio miesto Castellon de la 
Plana.

Suburti šimtai Italijos 
ir Vokietijos lėktuvų, tan
kų ir kanuolių ir pulkai 
maurų ir italų juodmarški- 
nių išvien su ispanais fašis
tais šturmavo respublikie- 
čius 50 mylių fronte, kol jie 
laimėjo tą kaimą.

vai toliau vis plačiau ir 
smarkiau bombarduos Kan
toną, Hankowa ir kitus Chi- 
nijos miestus, nežiūrint jo
kių protestų iš užsienių. 
Tuomi Japonija nori paro
dyt chinams, kad “veltui jie 
priešinasi.”

Kanton, birž. 8. — Jung
tinių Valstijų konsulas pro
testuoja, kad japonų lakū
nai bombardavo Lingham 
Universitetą Kantone, pri
klausantį amerikonam.

na “šalies išdavimu.”
Hitlerio policija užpuldi

nėja ir krečia lenkų knygy
nus; lenkų mokykloms na
ziai “nesuranda” patalpų ir 
jų mokiniams neduoda pa
šalpoj, kokią gauna vokie
tukai}

I
Vokietijos u n i v ersitetai 

nenori .priimt lenkų studen
tų, o jeigu ir priima, tai iš
duoda jiem geltonas korte
les ir geltonas mokslo kny
gas, lygiai kaip ir žydams.

Valdiškose įstaigose visai 
uždrausta lenkų kalba; jie 
stengiasi aprėžt net lenkiš
kas pamaldas bažnyčiose; 
visuomeniškai perse kioja 
lenkus, skaitančius savo 
laikraščius. Vokiečiai moky
tojai atiminėja iš mokinių 
lenkiškas maldaknyges ir 
įbruka jiem vokiškas. Na
zių organizacijos užpuldinė
ja lenkų teatrinius vaidini
mus ir draudžia savininkam 
parsamdyt jiem svetaines.

Lenkam darbininkam na
ziai neduoda dąrbų rytinė
je šalies dalyje ir siunčia 
juos į Vokietijos vidurį ar 
vakarus, idant jie ištautėtų. 
Atimta lenkam teisės daly- 
vaut miestų politikoj, ir tt.

Gen. Franco Lakūnai vėl Už
mušė Šimtus Civilių Žmonių

Madrid. — Nazių bombi- 
ninkai tris kartus per 24 
valandas atakavo Alicante 
ir vieną kartą Valenciją, 
nužudydami tuose miestuo
se bent 42 nekariškius gy
ventojus.

Sykiu su Italijos bombi- 
ninkais jie užmušė ir sužei
dė šimtus žmonių Alicante, 
Valencijoi, Barcelonoj, Se- 
gorbe ir kituose miestuose 
ir kaimuose, rytiniame Is
panijos ruožte, kai£ paduo
da Associated Press.

Nusiminę Italų Juodmarš- 
kiniai dėl Ispanijos

Roma. — Kada Ispanijos 
fašistai su naziais ir italais 
pasiekė Viduržemio Jūros 
pakraštį ir tuomi atkirto 
Kataloniją nuo didžiumos 
Ispanijos respublikos, tai 
mussoliniečiai sakė, būk ka
bas Ispanijoj “faktinai 
baigtas-” ir liksiąs tik paly
ginti “lengvas apvalymo” 
darbas. Bet kai pamatė, jog 
respublikiečiai dar stipriau 
ginasi, tai nupuolė juod- 
marškinių dvasia, ir dabar 
jie nesitiki, kad fašistai 
greitai ar lengvai “laimės” 
ten karą.

Italijos Fašistai Ban
do Atsišiepti prieš 

' Jungtines Valstijas
' Milan, Italija. — Kad 

Jungtinių Valstijų užsienių 
ministeris Hull birž. 3 d. 
savo kalboj pasmerkė fašis
tinius diktatorius ir jų va
romą žudymą nekaltų civi
lių gyventojų, dėl to piktai 
atsišiepia Mussolinio laik
raštis “Popolo dTtalia.” Jis 
pataria Amerikai pirma ap
saugot savo vaikus nuo 
žmogvagių, jeigu jinai nori 
vadintis civilizuota, tik ta
da mokint fašistus žmoniš
kumo.

Kitas fašistų laikraštis 
“11 Tevere” Romoj apšaukė 
Amerikos ministerį Hullą 
“šarlatanu” ir pataria jai 
panaikint lynčiavimus 'ir 
suvaldyt žmogžudžius ir ža
gintojus pirma, negu Ame
rika turėsianti teisę žmo- 
nint fašistų vedamus karus.

Vokietijos Lietuviai 
Tai Esą “Vokiečiai,” 

Kaip Sako Naziai
Berlin. — Tautinių Mažu

mų Sąjunga Vokietijoj pa
skelbė, kad ten yra 1,200,- 
000 lenkų, 125,000 lietuvių, 
160,000 wendų ir po mažiau 
kelių kitų tautų, apart žy
dų, kurie neminimi tarp tos 
sąjungos narių.

Vokiečiai naziai karštai 
užginčija tuos skaitmenis. 
Viso jie pripažįsta tiktai 
lenkus ir kelis tūkstančius 
danų kaip tautines mažu
mas Vokietijoj. Lietuvius 
gi, wendus ir kt. jie vadina 
“vokiečiais tik su skirtinga 
tėvų kalba,” taigi ir neduo
da jiem jokių tautinių tei
sių.

“B e s i v o liojanti šventoji” 
Džiaugiasi, kad Ją Įgylė 

Gyvate
Hammond, Louisiana, 

birž. 8. — Į “besivoliojančių 
šventųjų” (holy rollers) 
suvažiavimą vienas jų dele
gatas įmetė nuodingą gy
vatę, ir viena “šventoji” J. 
Rushingienė labai nudžiugo, 
kad gyvatė įgylė jai ranką. 
Tai būsiąs patvirtinimas

GEN. FRANCO ISPANAI KAREIVIAI 
SUSIKIRTO SU NAZIAIS, ITALAIS 

--------------------------------------------------------E

JAPONAI BOMBININKAI 
PADARĖ NAUJĄ BAI

SIAUSIĄ ŽUDYNĘ

Kanton, Chinija, birž. 8. 
—Būriai japonų bombinių 
orlaivių pasivaduodami per 
penkias valandas naktį . be 
atlaidos bombardavo Kan
toną, pietinės Chinijos did
miestį su prieplauka ir iš
žudė dar bent šešis šimtus 
nekariškių chinų. Miestas 
skęsta vaitojimuose sužalo
tų ir gyvų palaidotų po 
griovėsiaifi žmonių.

Per kartotinus bombar
davimus iš oro nuo gegužės 
28 d. iki šiol Kantone už
mušta ne mažiau kaip 3,000 
civilių gyventojų.

Kanton, birž. 8.— Japonai 
oro bombomis sugadino 
elektros sistemą, kuri pa
leisdavo didžiąsias dūdas 
rėkt, duodant žmonėm per
spėjimą prieš atlekiančius 
japonų bombininkus.

30,000 JAPONŲ ŽUVO 
CHINIJOJ PER 3 

SAVAITES
Shanghai, birž5. 8.— Sve

timšaliai karo tėmytojai 
skaičiuoja, kad nuo balan
džio 1 iki gegužės 22 d. cen- 
traliniame Chinijos fronte 
30,000 japonų tapo užmušta 
ir 270,000 sužeista; o chinų 
nuostoliai buvę treja tiek 
didesni. Tuo pačiu laiku chi- 
nai partizanai Shanghai- 
Hangchow srityj nužudė 
300 japonų.

SUSKILO FRANCI JOS 
SOCIALISTŲ PARTIJA
Royan, Franci j a, birž. 8. 

—Kai Francijos Socialistų 
Partijos suvažiavimo dau
guma priėmė Leono Blu'mo 
pasiūlymą sąlyginiai remt 
dabartinę ministerio pirmi
ninko Daladiero valdžią, tai 
stambi mažuma neva “kai
riųjų” pasitraukė iš suva
žiavimo ir paskelbė, kad ji
nai sutvers naują “Darbi
ninkų - Valstiečių Socialistų 
Partiją.”

Pagal sudėtinę delegatų 
atstovybę, dauguma Turėjo 
4,872 balsus, o pasitrauku
si mažuma 3,165.

(Spėjama, kad tAs skili
mas būsiąs trockistų įkvėp
tas.) 

evangelijos posakio, 
tvirtai tikintiem nieko 
kenkią gyvačių nuodai.

Tuo tarpu Cushingienė 
guli lovoj su ištinusia ran
ka, neprisileidžia gydytojų 
ir sako “kovojanti su 
niu.”

ORAS
Šiandien būsią apskritai 

gražu. — N. Y. Oro Biuras.
Vakar temperatūra 65. 

Saulėtekis 5:25; saulėleidis 
8:25.

FRANCO ŽUDO VIS DAU
GIAU FAŠISTŲ KARIŲ 

KAIP JO PRIEŠŲ

Gibraltar. — Ginkluotuo
se susikirtimuose tarp Is
panijos fašistų falangistų, 
iš vienos pusės, ir nazių ir 
italų juodmarškinių karei
vių, iš antros, Sevillej, fa
šistų centre, tapo nukauta 
gatvėse 14 asmenų.

United Press žiniomis, 
generolas Q. de Llano, bu
vęs fašistų komandierius 
pietiniame fronte, pranešė 
Franco’ui, fašistų galvai, 
kad Seville “jau nesutinka” 
su Franco politika.

Falangistai ispanai fašis
tai bijo, kad Mussolinis ir 
Hitleris reikalaus Ispanijos 
žemių už teikiamą genero
lui Franco’ui paramą.

La Linea mieste, kaip 
praneša Ispanijos liaudie- 
čiai, užvakar tapo sušaudy
ta 14 ispanų karių, kurie 
skleidė lapelius prieš Itali
jos ir Vokietijos įsibriovimą 
Ispanijon. Praeitą sekma
dienį, pagal gen. Franco 
įsakymą, buvo sušaudyta 30 
ispanų kariškių už . sukili
mą prieš Italijos ir Vokieti
jos oficierių sauvalią.

Sevillėj, Cadize, Algecire 
ir kituose fašistų miestuose 
vis daugiau sušaudoma Is
panijos fašistų oficierių ir 
kareivių, kuriuos nazių šni
pai sužinoję esant neištiki
mais generolui Franco’ui.
Užfrontės Miestai Bombar
duojami Pagal Nazių ir Ita

lų Reikalavimą
Paaiškėja, jog tai pagal 

Mussolinio ir Hitlerio ofi
cierių reikalavimus yra kar
totinai iš oro bombarduoja
mi Ispanijos respublikos 
miestai Barcelona, Alicante, 
Valencija ir kiti,—nors to 
nenorėjęs pats gen. Franco.

Ispanijos fašistų spauda 
slepia bombardavimus tų 
užfrontės miestų, nes fašis
tų valdiniai piktinasi tokio
mis civilių žmonių žudynė
mis.

Roosevelt Reikalauja Pas
kirt $50,000 Gaudymui 
Cash Vaiko Kidnaperiy

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas kreipėsi į 
kbngresą, kad paskirtų 
$50,000 sumedžiojimui žmo
gvagių, kurie pagrobė Jim
my Cash, * pusšeštų metų 
vaikutį Floridoj 11 dienų 
atgal.

Jau išsisemia $186,000 
pirmiau paskirtas fondas 
gaudymui Ross, Levine ir 
Fried žmogvagių.

Princeton, Florida.—Vie
noj gazolino stoty j Jackson
ville liko sučiupta viena 
penkdolerinė iš tų pinigų, 
kuriais buvo išmokėta $10,- 
000 žmogvagiams už žada
mą sugrąžinimą vaiko J. 
Cash. Sulaikyta du asme
nys.
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Tiems, Kurie Ignoruoja Sovietų 
Sąjungos Galią

Gegužės 29 dienos “New York Timese” 
prof. Fay barė tuos, kurie Mussolinį va
dina “pielavinų Cezarium,” arba Hitlerį 
“Charlie Chaplinu.” Girdi, tokie pra
vardžiavimai tiktai sukuria geros va
lios žmonėse pavojingą viltį, jog su tais 
tironais bus lengva apsidirbti. Betgi 
reikėsią sunkiai kovoti, idant juos nu
vertus.

Tačiau ten pat tas pats profesorius 
Fay beveik pajuokia Sovietų Sąjungos 
militarinę galią ir pataria demokrati
joms daug ant jos neatsidėti. O tas 
kaip tik paakstina Hitlerius ir Mussoli- 
nius pulti tas pačias demokratijas. Va
dinasi, šičia prof. Fay pasitarnauja 
tiems patiems fašistiniams tironams, 
prieš kuriuos jis neva kovoja.

Ta tema labai tinkamai atsiliepė bir
želio 5 dienos “Times” J. Anthony Mar
cus. Šis žymus žmogus sako, kad prof. 
Fay išvados tiktai sukuria pavojingą 
baimę demokratijose, jog jos negali prie
šintis fašistiniams agresoriams, nes So
vietų Sąjungos militarinė pajėga silpna.

“Nuo pat pradžios rusų revoliucijos,” 
sako Marcus, “Anglijos utilitariniai ir 
valdiškieji vadai visada klydo nedakai- 
nuodami Sovietų valdžios galios. Ši ne
apsakoma stoka supratimo kylančios 
naujos pajėgos ir naujos Rusijos dva
sios, revoliucinio pasiryžimo pavėdintos, 
be abejo, paakstino Anglijos valdžią 
tuojau po karo remti baltagvardiečius 
ir dalyvauti Rusijos civiliame kare.

“O kokios iš to buvo pasėkos? Ne
žiūrint aukštesnės militarinės baltųjų 
armijos vadovybės, nežiūrint aukštesnių 
ginklų, kuriuos joms suteikė didžiosios 
valstybės, skarmaluota Raudonoji Armi
ja 1918-1920 metais uždavė mirtinus 
smūgius ir galų gale nugalėjo kontr-re
voliuciją. Ką nors reikėjo išmokti iš 
tos pamokos.

“Profesorius Fay savo įvertinime So
vietų Sąjungos militarinės ir industri
nės galios, matyt, buvo auka to nesu
pratimo Rusijos. Jis netarnauja demo
kratijoms, kai jis sako: ‘Rusiją reikia 
padėti į šalį. Stoka kelių ir geležinke
lių padaro jai negalimu pasekmingai ka
riauti Centralinėje Europoje. Rusijos 
rubežiai nesusisiekia su Vokietijos rube- 
žiais, ir naujosios priešorlaivinės Vokie
tijos kanuolės galėtų apsaugoti vokiečių 
didmiesčius prieš bet kokį tikrą pavojų 
iš Maskvos pusės.’

’ “Tas faktas, kad Rusija negarsina sa
vo vieškelių, nutiestų militariškiems 
tikslams, dalinai prisideda prie sudary
mo šitos klaidingos nuomonės. Galima 
kritikuoti daug neprityrusių rusų indus- 
trialistų klaidų, bet niekas negali sąži
niškai užmesti jų valdžiai nedarymo 
visko, kas tik galima, apsaugojimui ša
lies nuo įsiveržėlių. O kad jie moka 
savo apsigynimo pastangas palaikyti 
slaptybėje, tai tas kalba už juos.

“Niekados pirmiaū visoje Rusijos is
torijoje ji neturėjo tokios didelės mi
litarinės galios, kokią ji turi šiandien— 
galios, paremtos pirmiau negirdėtu pa-

sirįžimu priešintis agresoriams. Nei jos 
draugas, nei jos priešas negali užsimerk
ti nuo to fakto, kad jokia kita Europos 
šalis negali susilyginti su ta nepalaužia
ma dvasia, kuria persiėmę yra Sovietų 
Sąjungoje kiekvienas kareivis ir kiekvie
nas komandierius, kiekvienas miestas 
kiekvienas kaimas, kiekviena įmonė 
kiekvienas kooperatyvas.”

O Kaip su Vokietijos Fašizmu?
Marcus paima ir palygina situaciją 

Vokietijoje.
“Nazių Vokietija turi skaitytis su pen

kiais milionais buvusių komunistų ir su 
apie aštuoniais milionais buvusių socia
listų, kurie tebegyvuoja joje ir laukia 
dienos suvesti sąskaitas su naziais. Dau
gelis jų turės ginklus, kai Vokietija 
pradės europinį karą. Ir nereikia nepa
prastai aukšto proto, jog įsivaizduoti, 
kaip toks karas suteiktų tiems komu
nistams ir socialistams progą suvesti są
skaitas su dabartiniais valdonais.

“Šitie milionai socialistų ir komunistų 
Vokietijoje žino, kad Rusija nepavojin
ga jų tėvynei, kad kartą nazizmas bus 
iššluotas iš Vokietijos, jie ir vėl galės 
taikingai ir harmoningai gyventi su sa
vo rytiniu kaimynu, kaip kad jie gy
veno prieš 1933 metų sausio mėnesį.”

Kur Stovėtų Pabaltijos Valstybės
“Tas tiesa—tęsia Marcus, — kai kad 

prof. Fay sako, kad Rusijos ir Vokieti
jos rubežiai nesusiduria. Bet kaip su Pa
baltijos valstybėmis? Kaip gyvenęs tose 
šalyse, aš žinau, kad Pabaltijos respub
likos nebijo Rusijos, bet jos turi dėl ko 
bijoti Vokietijos. Paskutiniais laikais jos 
turėjo progą paragauti vokiškos kultū
ros. Jos žino, kad jeigu Hitleris ateitų 
į Pabaltijos valstybes, tai jų nepriklau
somybė, jų kalba, jų kultūra būtų su
naikinta. Jos mato, kas atsitiko su Aus
trija šiandien pat, o toks pat likimas pa
sitiktų jas, jeigu Hitlerio ranka pasi
grobtų tas mažas šalis.

“Iš kitos pusės, jos pažįsta Rusijos 
nuosakią politiką kas liečia mažųjų tau
tų teises ne tik Sovietų Sąjungos ribose, 
bet taip pat už jos sienų. Jeigu kiltų 
europinis karas, tai bendras rubežjus, 
kurio dabar stokuoja, tarpe Rusijos ir 
Vokietijos pasidarytų į kelias valandas, 
kadangi Pabaltijos valstybės tučtuojau 
savo likimą surištų su savo galingu ry
tiniu kaimynu.

“Dabar yra puikiausias momentas Eu
ropoje agresorius suvaldyti. Japonija 
per daug giliai įsivėlus Tolimuose Ry
tuose, todėl ją galima išmesti kaipo fak
torių prieš Sovietų Sąjungą gerokam 
laikui. Jei tik Anglijos valdonai pažiū
rėtų faktams tiesiai į akis ir matytų So
vietų galią tikroje šviesoje, tai jai ne
reiktų drebinti savo kinkas, o bendras 
frontas Anglijos, Francijos ir Sovietų 
Sąjungos sykį ant visados prašalintų ka
ro galimybę Europoje.

“Bet jeigu šis nematymas Rusijos ga
lios tikroje jos šviesoje eis toliau ir jei
gu žmonės, kaip prof. Fay, bandys pa
sakoti pasauliui, kad ‘Rusiją reikia ati
dėti į šalį,’ tai gali ateiti ta diena, kad 
vakarų demokratijos susilauks galo. Ru
sija galės apsidirbti su savo priešais. Bet 
jeigu Anglija ir Franci j a bus paliktos 
savo likimui vienos, tai būsimos kartos 
gali būti priverstos keikti tą dieną, kada 
dabartiniai valdininkai paėmė vairuoti 
jų valstybės vairą.”

Mums atrodo, kad ponas Marcus labai 
teisingai pasveria dabartį ir permato at
eitį. Jeigu tiktai Sovietų Sąjunga, Angli
ja, Francija ir dar Jungtinės Valstijos 
bendromis spėkomis pasakytų Hitleriui 
ir Mussoliniui “užteko,” tai juos velnias 
tuojaus parinktų. Bet jeigu tos demo
kratijos drebančiomis kinkomis tursinsis 
prieš agresorius ir numos ranka į ga
lingiausią demokratiją iš jų visų (į So
vietų Sąjungą), kaipo bejėgę, tai ateis 
diena, kada jos pačios atsidurs ten, “kur 
pipirai auga.”

ir 
ir

A. Vavilov.

Vokietijos Planas Pa
grobi Lietuvą

Lietuvos Baltijos Jūros 
pajūris, arba Klaipėdos 
kraštas yra prie Vokietijos 
sienos. Tas nedidelis iš pir
mo žvilgsnio kraštas suda
ro opų klausimą agresoriš- 
kuose vokiečių fašistų pla
nuose, kurie siekia paverg
ti Priebaltijos kraštus ir pa
versti juos į placdarmą to
limesniems puolimams į ry
tus.

Visai nesenai Vokietijos 
fašistiniai laikraščiai, aiš
kiai didindami apetitus, 
šaukė Lenkiją nedaryti ce
remonijų su Lietuva. Fašis
tinė Vokietija mano, kad, 
pavergus Lietuvą, ji įgaus 
raktą okupacijai kitų Prie
baltijos kraštų. Pamatinę 
priežastį organi žavi m u i 
konflikto su Lietuva ji jau 
senai pasirinko Klaipėdos 
krašto klausimą, kuris kada 
tai priklausė Vokietijai.

Kas gi yra Klaipėdos 
kraštas? Klaipėdos kraš
tas — tai nedidelis žemės 
plotas, jis užima 2,600 ket
virtainių kilometrų (853 
ketv. mylių) plotą su 150,- 
000 gyventojų, kurių tarpe 
59 nuošimčiai yra lietuvių 
kilmės. Į tą teritoriją įei
na ir Klaipėdos prieplauka 
ant Baltijos Jūros. Prieš 
karą Klaipėdos kraštas įė
jo į Vokietijos teritoriją. 
Bet toji teritorija buvo at
kariauta nuo Lietuvos per 
vokiečius kryžeivius, tat 
jeigu istoriniai imti klausi
mą, tai Klaipėdos kraštas 
priklauso Lietuvai.

Pagal Versalio sutartį, 
Klaipėdos kraštas buvo pa
vestas valdyti Antantės ko
misijai. Vėliau, kaipo glo
bėjas to krašto išstojo Lie
tuva. Klaipėda turi didelės 
reikšmės Lietuvos valsty
bei, nes ji suteikia jai vie
natinį išėjimą į Baltijos 
Jūrą. Pamate sutikimo su 
kitomis valstybėmis 1924 
metais Klaipėdos krašto te
ritorija perėjo Lietuvai. 
Klaipėdos kraštas įeina į 
Lietuvos teritoriją su tei
sėmis savotiškos autonomi
jos. Klaipėdos kraštas tu
ri savo atskirą “seimelį” ir 
savivaldybę pavidale direk
torijos, su skiriamu Lietu
vos gubernatorium, kuris 
yra • atsakomingas prieš 
Klaipėdos krašto seimelį. 
Klaipėdos kraštui autono

mija suteikia teisę savival- 
vais teismais, mokyklomis 
ir dalinai finansais. Iš au
tonomijos teisių išskaitomi 
kariniai klausimai, užsienio 
politika ir muito reikalai. 
Prijungimas Klaipėdos 
krašto prie Lietuvos pakė
lė jos ūkio veiklą ir ypa
tingai Klaipėdos uosto veik
la, u

Po to, kaip Klaipėdos 
kraštas buvo prijungtas 
prie Lietuvos, tai vokie
čiams gyventojams buvo 
paliktos visos pilietiškos ir 
politinės teisės. Lietuviškos 
partijos, nepaisant to, kad 
lietuviai sudaro didžiumą 
gyventojų (įskaitant suvo
kietintus lietuvius), laike 
rinkimų į seimelį vis gau
na mažumą atstovų lygi
nant su vokiškomis partijo
mis. Tas išaiškinama pirm 
visko tuo, kad vokiškos par
tijos plačiai naudojasi fa
šistų praktikuojama dema
gogija.

Pasinaudojant didžiuma 
atstovų Klaipėdos krašto 
seimely j, vokiškos partijos 
turi galimybę per jį praves
ti tą politiką, kurią joms 
padiktuoja iš Berlyno.

Klaipėdos kraštas nuo se
nai yra prekė deryboms 
tarpe Vokietijos ir Lenki
jos. Hitlerininkai siūlo jį 
kaipo atlyginimą Lenkijai 
už Dancigo koridorių ir 
priedais dar prie Klaipėdos 
krašto prideda visą Lietu
vą. Bet , blogai hitlerinin
kai paslepia savo tikslus. 
Kas liečia Dancigo korido
rių, o ypatingai Dantingo 
prieplauką, tai jau dabar 
faktiškai ji yra hitlerinin
kų rankose. Šie mainai pas 
hitlerininkus turi du tikslus 
—vienu kartu užmušti du 
zuikius: galutinai prijungti 
prie Vokietijos Dancigą ir 
taip pat prie Vokietijos 
priglausti Klaipėdos kraš
tą.

Tą gerai patvirtina ta 
provokacinė kampanija, ku
ri vedama hitlerininkų 
Klaipėdos krašte. Hitlerio 
šnipai bėgy j pastarųjų ke
lių metų ne kartą bandė iš
šaukti sukilimą, kuris at
vestų prie to, kad Vokietija 
galėtų pasiųsti ten savo ar
miją.

Pačioj Vokietijoj neper
traukiančiai vedama propa

ganda už pagrėbimą Klai
pėdos. Dienoj, kada Vokie
tijos armija įsiveržė į Aus
triją, tai Klaipėdos krašte 
buvo suorganizuota prieš 
Lietuvą provokaciniai iš
stojimai. Vokiški fašistai 
išklijavo provokacinius la
pelius sekančio turinio: 
“Dabar atėjo eilė Klaipė
dos!”

Didelė provokacinė kam
panija prieš Lietuvą buvo 
vedama pabaigoj pereitų 
metų, sąryšyj su Lietuvos 
valdžios patvarkymu kas 
liečia teritoriją Klaipėdos 
uosto. Lietuvos spauda nu- 
maskavo t ą hitlerininkų 
kampaniją, kaipo bandymus 
Vokietijos išpr o v o k u o t i 
konfliktą. Hitlerinė Vokie
tija sistemačiai siunčia sa
vo šnipus į Klaipėdos kraš
tą ir į Lietuvą.

Naujas hitlerininkų bruz
dėjimas Klaipėdos krašte 
prasidėjo viduryj balan
džio mėnesio. Seimelio po
sėdy j vokiškųjų partijų at
stovai pareikalavo panai
kinti karo stovį, ištraukti 
iš Klaipėdos krašto lietuvių 
policiją, ją pakeisti vokie
čiais, o taipgi legalizuoti 
vokiečių fašistines partijas.

“Žymėtina,” — rašo tuo 
klausimu dešinysis lenkų 
laikraštis “Nova Reč Pos- 
polita,” — “kad laikotarpyj 
Lenkijos- Lietuvos konflik
to, tai yra, tuojaus po pa
vergimo Austrijos, Klaipė
dos vokiečiai buvo gan ra
mūs, matomai, nenorėjo ta
me momente aštrinti san- 
tikius. Vienok, už dviejų 
savaičių po to, kaip buvo 
atsteigta diplomatiniai san- 
tikiai tarpe Lietuvos ir Len
kijos, įvyko griežta permai
na tarpe Klaipėdos vokie
čių, vadovaujamų hitleri
ninkų.” Tas laikraštis at
kreipia atydą į charakte
ringus straipsnius, tilpusius 
Dancigo hitlerininkų orga
ne. Taip viename iš jų at
virai kalbama apie tai, kad 
“atsitikime nepatenkinimo 
Klaipėdos vokiečių reikala
vimų, tai prie Nemuno įta
kos gali pasikartoti Austri
jos istorija.” 1

Visas tas hitlerininkų 
veikimas dar kartą patvir
tina plėšikiškus planus fa
šistinės Vokietijos, jos at- 
sinešimą link Klaipėdos ir 
svarbumą tos padėties, kuri 
dabar susidarė Klaipėdos 
krašte.

(iš “Krasnyj Flot”)

Užprenumeruok Dienraštį 
“Laisvę” Savo Draugams

DAINAVOM DAINĄ
(Tautininkai po SLA rinki
mų. Gaida: “Oi, varge, var-

Dainavom dainą, 
raminom širdį, 
manėm, sekėjai 
tegul tai girdi.
S.L.A. žemėj 
renkant Tarybą, 
manėm — laimėsim, 
kaip šile grybą.
“Trafiko džiodžių” 
statėm į priekį, 
ponui Trečiokui 
taisėme siekį.
Bus jų laimėta— 
mes tuoj pakilsim, 
kelią fašizmui 
stropiai supilsim.
Bet, o—nelaimė— 
mums nepavyko... — 
Laimėti siekį 
viltys sunyko...
Sėkla pasėta
S.L.A. žemėj 
mūsų rytojui 
tyrlaukį lemia...
Jei tiek ir seime 
tegausim kąsti, 
mes ir Vitaitį 
galim prarasti.
Tada priseis mums 
žvelgt į Tarybą 
taip, kaip į barščius, 
virtus be grybo.

Buolio Sūnus.

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas

Ar negalėtumėte patarti, 
koks yra geriausias sveika
tos žurnalas anglų kalboj, 
kuris būtų prieinamas dar
bo žmogui, tai yra, nebran
gus? Aš norėčiau tokį žur
nalą užrašyti savo vaikams. 
Jie skaitydami gal patartų 
ką nors ir tėvams apie svei
katą.

Nazis Išvogęs Planus Ameri- laikomas p° '$10,000 paran
kos Karinių Laivų

New York. — Federalis 
prisiekdintųjų teismas ka
mantinėja vokietį Christia-

kos, kurios dar negavo.
Danielson, vienrankis 

planų braižytojas, dirbo 
Bath Geležies fabrike, Bath 
miestelyj, Maine valstijoj.

ną ■ Danielsoną, naturalizuo- Iš to fabriko raštinių dingo 
t^ Amerikos pilietį, kaip Amerikos 1 laivyno planai 
vieną iš žalingiausių Hitle- naujausiem kariniams lai-
rio šnipų šioj šalyj. Jis yra vams - naikintuvams statyt.

Nužiūrima, kad tuos planus 
išvogė Danielson ir perleido 
Hitlerio valdžiai.

Danielsono šeimyna keli 
mėnesiai atgal išvažiavo 
Vokietijon “paviešėt” ir ne
grįžo. Gal ir jis rengėsi pa
sprukt, kai pasidarys Ame
rikoj perkarsta nazių kariš
kiem šnipam.

m

Meksikos kariuomenė, siunčiama malšinti fašisto Cedillo pasekėjus, kurie 
' buvo sukilę.

Motina.
Atsakymas

G e r i a u s i as ir prieina
miausias tos rūšies žurna
las yra “Health and Hy
giene.” Tai žurnalas, kurį 
leidžia pažangūs ir nuošir
dūs gydytojai. Jie sako tie
są į akis ir nuplėšia maską 
nuo visokių apgavikų, ku
rie įvairiausių garsinimos 
būdų pagelba naikina žmo
nėms sveikatą.

“Health and Hygiene” 
žurnalo prenumerata irgi 
labai prieinama, būtent, tik 
$1.25 metams, o išeina kas 
mėnesis. Pavieniai nume
riai parsiduoda po 15 cen
tų.

Žurnalo adresas, toks: 
215 Fourth Avenue, New

ALYTUS
I Alytų Kreipiasi iš Kitų Vie

tų J ieškodami Laisvamanių 
Merginų

Po pagarsėjusio Alytaus lais
vamanių susirinkimo, kuriame 
dalyvavo nemaža moterų, iš 
Kauno ir kitų Lietuvos vietų 
gaunami laiškai - paklausimai, 
ar yra Alytuje merginų, ku
rios sutiktų civiliai tuoktis. 
Keletas vyrų žadą net atvykti 
į Alytų susipažinti su laisva
manėmis merginomis.
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A.L.D.L.D. Diskusijos
Iš Drg. D. M. Šolomsko 
“Kritikos” Išeina Tikra 
Savo Rūšies Komedija

103 
pa- 

ma-

nes tie patys rašytojai, tą pačią kal
bos tūrą vartoja ir tas padaro “Švie
są” monotoniška, nepatraukančia 

Kam iš- 
išsukinėti kito nuomonę? 

jūs barate mane, kad aš 
neskaitau, nes keli jos

monotoniška, 
skaityti. Lyg netaip yra? 
kraipyti,

Tiesa,
“Šviesos’
numeriai išgulėjo apie pusę metų 
“Laisvės” raštinėje.
galėjau kitų numerių gauti, kaip tik 
tuos turėjau skaityti, ką “Laisvės” 
raštinėje gulėjo? Galėjau. Ir aš

Aš rašydamas “Laisvės” No. 
apie ALDLD Centro komiteto 
keltus organizacinius klausimus, 
no supratimu, ir gana svarbius klau: 
simus, padariau pasiūlymus organi
zacijos nariams, kaip išeiti iš finan-1 juos gavau, nes pats man šolomskas 
sinio krizio, nepakeliant narinių duo
klių. Mūsų organizacijos draugas se
kretorius surado ereziją, mat, aš 
proponavau, kad paleisti su nedėline 
alga sekretorių, o grįšti prie seno
vės, kaip sekretoriai atlikdavo tą 
darbą liuoslaikiu su menkesniu atly
ginimu. Taip pat siūliau ir “švie
sos” sulaikymą, kad tuom sudaryti 
didesnį iždą ir duoti nariams geres
nių knygų, negu buvo pastaruoju lai
ku duodamos.

Gal būt mano tokie pasiūlymai, d. 
D. M. Šolomsko supratimu, nepriim
tini. Gal būt aš ne taip savo rašte 
nukalbėjau, kaip d. Šolomskas norė
tų. Bet juk kvietė pats Centro Ko
mitetas ir to komiteto sekretorius, 
kad nariai išsireikštų savo nuomo
nes, bet kaip nariai išsireiškia savo 
nuomones, tai tas pats sekretorius, 
rašydamas mano antrašte “Laisvės” 
No. 104, sako: "Jis diskusijų proga 
pasinaudodamas metą akmenį į Cen
tro Komitetą ir ypatingai CK sekre
torių skelbdamas netiesą”. Ir 
liau sako: “Būk aš skelbęs, kad 
DLD turi tik 4,000 narių. Tai 

Tokio mano paskelbimo

Ar aš jau ne-
Tokios taisykles nei 

Šolomskas neprisilaiko, 
kalbėti apie Ethiopiją, 
apie Sovietų Sąjungų 
kuriose jis nebuvo, ne-

to- 
AL 
ne- 
jistiesa!

niekur neras”. Kad pritvirtinti savo 
faktams atramą, tai jis tęsia kalbą 
toliau: “Tai senas Stilsono-trockistų 
prasimanymas”. Kas ne taip kalba, 
kaip D. M. Šolomskas, tas trockis- 
tas. Jeigu taip turi kalbėti, kaip 
kalba D. M. šolomskas, kaip kalba 
Centro Komitetas, tai ne diskusijos, 
bet agitacija už mūsų sekretorių, už 
pakėlimą duoklių, už prastesnių kny
gų leidimą ir tt. Aš manau, kad 
taip kalbėti, tai būtų žalinga mūsų 
pačiai organizacijai. Vot aš, drauge, 
ir pasirinkau kitaip kalbėti, kad su
mažinus išlaidas ir davus geresnių 
knygų mūsų

Tiesa, tau 
nė. Bet aš 
ribose. Aš

organizacijos nariams, 
nepatiko mano nuomo- 
kalbėjau organizacijos 

kalbėjau kaip tik ant 
iškeltų klausimų per pačią organi
zaciją. O ką tu, drauge, darai? Vie
toj įrodinėti, kad sekretorius būtinai 
su nedėline alga reikalingas, kad 
“šviesos” išlaikymas būtiniausias, 
kad knygos turi būt leižuiamos 
kuo prasčiausios, tu to neįrodinėjai. 
Tu, drauge, daleidi, kad “Šviesa”, 
na, gal būti likviduota. Bet apsau
gok viešpatie, tik jau ne sekreto- 

’ #rius, nes sekr., mat, yra d. D. M.
1 Šolomskas. Gal tu to nejautei rašy

damas, bet kiekvienas skaitytojas 
kiaurai mato tavo baimę—netekti 
sekretoriaus vietos.

Kas liečia mane, tai aš tau, drau
ge, tos vietos nepavydžiu. Jeigu 
centras turi pinigų, be pakėlimo na
rinių duoklių, tegul dar tau pasam
do Ir pagelbininką. Aš prieš tai nie
ko neturiu. Aš tik kalbėjau ir dabar 
kalbu, kad pakėlus narines duokles, 
mes prarasime daug narių, nes eko
nominė šalyj padėtis labai prasta. 
Jūs irgi tai, drauge, pripažįstate. Tai 
ko čia, rodos, graibstyties už tvoros? 
Ko čia gvoltu šaukti, kad J. Buivy
das pasinaudoja proga diskusijų ir 
laido akmenais į Centro Komitetą, o 

> jau ypatingai j tą biedną sekretorių 
užtvojo akmeniu. Taip nėra. Tik 
vieno dalyko pas tave, drauge, trūk
sta, tai pakantos ...

Eisime, drauge, pakalbėti apie tuos 
4 tūkstančius narių. Jūs sakote, kad 
aš kalbu netiesą, o jūs tiesą. Gerai, 
pažiūrėsime, .kuris iš mudviejų ne
tiesą kalbame.

Jūs rašydamas "Laisvės” No. 97 
šitaipos kalbate: “Silpnai pastatytas 
platinimas ir ‘šviesos’. Tiesa, apie 
4,000 narių gauna ‘šviesą’ į namus”. 
(Mano pabraukta).

Toliau, jūs “Laisvės” No. 104 
kote: “Vėliausiame CK posėdyje 
portavau, kad yra pasimokėjusių

* 1937 metus narių 5,017 narių. Ir dar 
tarpe 600 ir 700 narių yra skolingų 
už 1937 metus”. Labai gerai! Bet 
kada tu, drauge, nueini nuo narių ir 
kalbi kiek tu gavai pajamų, tai vot 
kokią tu skaitlinę priduodi: “Dabar 
turi tik tarpe $5,000 ir $6,000 įskai
tant ir apie $1,000 svetimų pinigų”. 
Aš jau neimu to tūkstančio lauk, 
bet paimu nuo penkių tūkstančių 
skaitlinę skaitant nuo kiekvieno na
rio po $1.50 ir surandu, kad tu turi 
3,334 narius. Pridedant septynius 
šimtus neapsimokėjusių narių ir gau
nu skaičių 4,034 narius. Kaip tu, 
drauge, uodegą nekraipysi, kaip tu 
didelius numerius nestatysi, bet fak
tas lieka faktu, kad tu neturi sep
tynių tūkstančių narių. O jeigu tu 
turi tiek narių, tai ižde trūksta pi
nigų. Viens iš dviejų, ar iždas tu
ri būt didesnis, ar narių skaičius 
turi sumažėti.

Tiesa, jūs lyg šventas Petras už
siginate skaitlinių, kad jūs niekur, 
o niekur apie 4,000 narių nekalbėjo
te. Gaila, kad jūs, drauge, tokios 
trumpos atminties. Aš kalbėdamas 
apie skaitlines neėmiau iš Stilsono ir 
Iš trockistų, bet iŠ paties, draugo, 
sekretoriaus D. M. šolomsko. O ro
dos, kad d. D. M. Šolomskas nėra 
dar trockistas.

Jūs, drauge, kalbėdamas savo “pa
aiškinimuose” apie mano nuomonę, 
ir “Šviesos” reikale neteisingai nu- 
aiškinate. Jūs nukalbate tuo tonu, 
lyg aš savo rašinyj būčiau sakęs, kad 
“šviesa” persispausdina iŠ mūsų 

t dienraščių raštus, tik po kitais ant- 
j^galvials. Aš sakiau, kad taip atrodo,

sa- 
ra- 
už

vos “Šviesai” išėjus iš spaudos su
teikei, kad aš padaryčiau peržvalgą. 
Ir aš jums sakiau, kad neapsimoka 

labai 
jūs 
ne

daryti peržvalgą, nes “Šviesa” ' 
silpna. Su mano nuomone ir 
patys sutikote, o dabar giri, ko 
apsimoka girti.

Dar prie progos aš d. D. M. 
lomskui priminsiu, kad aš per kokį 
18 metų nesu iš kuopos sekretoriaus 
nei vienas knygos oficialiai atsiė
męs. Bet aš turiu visus ALDLD 
leidinius. Vot, drauge, sekretas. Ne
spėjo knyga išeiti, man ją tuojaus 
redakcijos nariai pasuka, o kaip jūs 
sekr. irgi skubate man perduoti, nes 
norite žinoti nuomonę apie knygos 
vertę. (Kam neteisingai girtis.— 
Red.). Aš gaudamas kitais keliais 
knygas, neimu iš kuopos.

Einant toliau, kur šolomskas man 
primeta mano nesilankymą į ALD 
LD pirmos kuopos susirinkimus. Tas 
tiesa, aš neatsilankau. Koks metas 
kitas atgal, aš negalėjau lankyti, 
nes kaip tik tuo vakaru turėdavau 
kitus nemenkos vertės susirinkimus. 
Bet teisintis neapsimoka. Prie geros

Tai jezujitiš-

Šo-

baigta. Kada 
eina prie pa-

rokundos būtų galima tris, keturis 
kartus per metus ateiti j susirinki
mus. Prižadu pasitaisyti...

Bet aš vistiek nesutinku su d. D. 
M. Šolomsko tendencija. Jo nuo
mone, jeigu neatsiėmei iš “Laisvės” 
raštinės “Šviesos”, jeigu nenuėjai į 
kuopos susirinkimą, tai neturi teisės 
kalbėti apie organizaciją, nes tu nie
ko nežinai. Jo logika einant, jeigu 
tu nori apie ką kalbėti, tai turi vi
sur būti, viską savo ausim girdėti ir 
akim matyti, 
pats d. D. M. 
Jis irgi myli 
apie Chiniją, 
ir kitas šalis,
matė, o kalba, o skaitliuoja nume
riais, lyg Einšteinas savo reletyve 
teorija matuodamas erdvės plotį. 
Mat, ką sau Šolomskas pasivėlina, 
tai kitam draudžia, 
kas pasimojimas ...

Dar truputį ir bus 
d. D. M. Šolomskas
baigos savo rašto, jis sako: “Kodėl 
J. Buivydas puola ALDLD centrą?” 
Ir pats atsako: “Todėl, kad jis per 
pastaruosius 10 metų niekur neben
dradarbiavo su mūsų vadovaujančio
mis įstaigomis”. (Mano pabraukta). 
Aš nesuprantu, ką tuo “bendradar
biavimu” nori Šolomskas pasakyti?

Gaila, kad d. D. M. Šolomskas “be
taisydamas” mano “klaidas”, nuė
jo į ypatiškumus, kamantinėdamas 
mane, kaip aš lankau susirinkimus, 
kur juos lankau, kur nelankau, ką 
skaitau, ką neskaitau, kas sėdime 
centruose ir kas ne. Jis savo nerim
tais klausimais ir mane privertė j 
nekuriuos užmetimus atsakyti. Jei
gu norime apie viens kitą pasirašy
ti biografijas, tai galime. Tik klau
simas, kas jas išleis ir kas jas pla
tins? J. Buivydas.

■>W.

Prezidentas F. D. Rooseveletas kalbas per radio iš 
Arthursdale, W. Va., apie taksus ir kitus 

svarbiuosius krašto reikalus.

Buivydas Vėl Rašo Netiesą Apie Draugiją
Drg. J. Buivydas ir vėl rašo ne

tiesą. Jis sako: “Padariau pasiūly
mus organizacijos nariams kaip išeiti 
iš finansinio krizio, nepakeliant na
rinių duoklių, 
draugas 
mat, aš 
nedėline 
senovės,

menkesniu at-

kalba netiesą.
Komitetas, nei

knygas, kaip dabar, su 
viršeliais, ar su kietais, 

iki $1.75, tai nėra CK pa- 
bet eilės kuopų. Centras

Bet CK

kiek Ste-

K. Stepo- 
į mėnesį, 
yra, tiek,

Mūsų organizacijos 
sekretorius surado ereziją, 
proponavau, kad paleisti su 
alga sekretorių, o grįžti prie 
kaip sekretoriai atlikdavo tą

darbą liuoslaikiu su 
lyginimu”.

(1) J. Buivydas 
Pirma, nei Centro
CK sekretorius nesako, kad ALDLD 
yra finansinis krizis. Juk mes iš- 
leidžiam knygas ir “Šviesą”, verčia- 
mės šiuo nedarbo metu ir dar paau- 
kojame svarbiems kitiems reikalams 
iš ALDLD iždo. Tai kur čia krizis?

Mes nesiūlėme nei duokles pakel
ti. Jeigu anketoj įdėta pasirinkimui, 
ar leisti 
minkštais 
pakeliant 
siūlymas,
neturėjo teisės tą neįdėti.
neveda jokios agitacijos už pakėli
mą duoklių.

Netiesa, kada J. Buivydas sako, 
kad seniau sekretoriai "atlikdavo tą 
darbą su menkesniu atlyginimu.” 
Tas tik parodo, kad J. Buivydas ne
žino nei ALDLD praeities, nei da
barties. Praeitame savo rašinyj jis 
garbino šių dienų trockistą K. Stepo
navičių. Štai, pažiūrėkime, 
ponavičiui mokėjo.

1922 metais ir prieš tai 
navičiui mokėjo po $30.00 
arba $360.00 į metus, tai
kaip ir dabar. Bet Steponavičius 
daugiau kaštuodavo ALDLD draugi
jai, kaip dabartinis sekretorius, nes 
jam samdydavo pagelbininkus ir pa
čiam Steponavičiui mokėdavo pilną 
algą, po $30.00 į savaitę per agita
cijos mėnesį, nors jis niekur su pra
kalbomis nevažinėdavo, dirbdavo tik 
raštinėj.

Gal J. Buivydas sakys, neteisybė? 
Lai pasiskaito tų laikų ALDLD pir
mininko Dr. A. Petrikos straipsnį, 
tilpusį "Laisvės” No. 17, 1923 me
tais, kur jis rašė: “Dabar mokame 
sekretoriui $365 dolerius”. Ir, toliau: 
“Nemažai turime išmokėti sekreto
riaus pagelbininkui (vis tiek sekre
toriui pačiam, ar kam kitam), nes 
dabar sekretorius neapsidirba ... Per 
agitacijos mėnesį sekretoriui mokė
jome pilną algą”.

“Laisvės” No. 307, 1922 m. tilpo 
ALDLD finansinė atskaita ir ten 
mes randame, kad Steponavičius agi
tacijos mėnesį gavo $30 reguliarūs 
algos, kas buvo po $7.00 į savaitę, 
ir dar jam mokėjo ekstra po $23 į 
savaitę, nes atskaitos skamba:

“Centro Sekretoriaus alga už spa
lio ir lapkričio mėnesius po $30.... 
$60.00”.

Ir žemiau vėl:
“Centro Sekretoriaus alga pagal 

Pil. Komiteto nutarimą laike agita
cijos mėnesio, tai yra, prie gauna
mojo atlyginimo dadėta dar po $23 
į savaitę, už penkias savaites $115”.

Matote, J. Buivydo išgarbintas K. 
Steponavičius negalėjo apsidirbti už 
dabartinę algą, jam agitacijos mėne
sį mokėjo po $30 į savaitę. Reiškia, 
1922 metais K. Steponavičiui buvo 
išmokėta $860 metinės algos ir laike 
agitacijos mėnesio $115, kas sudarė 
$475. Mes žinome, kad tada nebu
vo “Šviesos”, tūkstančių antrašų ir 
daugelio dabartinių ALDLD darbų. 
Dabar gi nors ALDLD darbas pa
didėjo, bet per metus ALDLD CK 
sekretoriui išmokame $360.00. Tai 
tik pagal J. Buivydo aritmetiką iš
eina, kad būk seniau buvo mažiau 
išlaidų organizacijos palaikymui.

(2) Gal gi tada pigiau atseidavo 
knygų išsiuntinėjimas, kaip dabar? 
Ne! štai 1922 metais vien genera- 
lei knygų ekspedicijai buvo pasam
dytas žmogus per 10 savaičių ir 
jam išmokėjo net $300. “Laisvės” 
No. 35, 1923 metais, K. Steponavi
čius rašė: “Viso dėl knygų išsiuntl-

mo reikėjo samdyti žmogus ant 10 
savaičių. 10 savaičių po $30, tai 
išmokėta $300”.

Dabar gi per visus metus už kny- 
giaus darbą mokame $175.00, kuris 
siuntinėja knygas, “.Šviesą”, veda 
“Šviesos” adresus, ir tt. Viso 1922 
metais buvo išmokėta ALDLD vir
šininkams algų: sekretoriui per me
tus $475; pirmininkui—$60; kasie- 
riui—$100; knygiui (neįskaitant ma
žesnių išlaidų)—$300. Viso $935. O 
dabar už sekretoriaus, knygiaus ir 
kasieriaus darbus išmokame $606, tai 
yra, ant $329 mažiau. Tai kada yra 
daugiau ekonomijos, taupinimo?

(3) Buivydas šaukia, kad, ot, Šo
lomskas nusigando, kad neteks dar
bo ir. būk todėl Buivydą kritikuoja. 
Negražu! Šolomskas nėra pirmas ir 
nebus paskutinis ALDLD sekreto
rius. Šolomskas ne savo valia į se- 
kretoriaus-knygiaus vietą įsikraustė, 
bet ALDLD nariai jį nominavo, iš
rinko į Centro Komitetą, o C. K. 
padėjo tas pareigas eiti. Ir Centro 
Komitetas bile laiku gali Šolomską 
arba savo iniciatyva, arba narių ini
ciatyva išimti iš tos vietos. Ir 
ALDLD suvažiavimas, jeigu atras, 
kad šolomskas netinkamas, neatlie
ka darbo, ar tam panašiai, galės nu
tarti, kad jis būtų prašalintas.

Tegul J. Buivydas nemano, kad 
mane išgąsdins tokiu primetimu. Aš 
jį jau senai girdžiu iš trockistų lo- 
gerio. Ir jeigu Buivydas mano, kad 
tokiais primetimais mane privers ty
lėti ir leisti jam netiesą skelbti apie 
ALDLD, tai klysta! Nesvarbu, kuris 
draugas dirbs CK sekretoriaus dar
bą, turės gauti didesnį ar mažesnį 
atlyginimą, nes niekas oru negyvena.

Kas dėl Buivydo pikto rašto prieš 
mane, tai kitaip ir būti negalia Juk 
jeigu jis mane girtų, tai turėčiau pa
sakyti:
smerkia ALDLD knygas, 
Centro Komitetą, viską, ką 
DLD padarė, o tave giria, 
nors su tavim yra negerai.”

(4) J. Buivydas paskelbė melą, 
būk ALDLD nupuolė nariais iki 4,- 
000. Aš jau pereitą sykį atšakiau, 
kad tai netiesa, kad iki balandžio 
mėnesio, 1938, už 1937 metus buvo 
pasimokėję 5,017 narių ir apie 700 
dar skolingų.

Tada J. Buivydas susirado mano 
pranešimą, kad apie 4,000 “šviesos” 
siunčiama nariams į namus. Ot, ma
no, baisus dokumentas ir dabar sa
ko, kad jeigu 4,000 
čiama j namus, tai 
turi narių.

Iš tokio Buivydo 
pasijuokt kiekvienas
sekretorius ir žinąs konstituciją. Ar
gi visi ALDLD nariai gauna “švie
są”? Ne! “Šviesą” gauna tik tie, ku
rie į metus moka po $1.00 ir $1.50 
ir ima lietuviškas knygas. “Šviesos” 
negauna apie 300 jaunuolių, kurie 
ima angliškoj kalboj knygas, “Švie
sos” negauna visi šeimynų nariai, 
kurie temoka po 10 centų duoklių.

Pagal “šviesos” kiekį, siunčiamą 
nariams į namus, negalima spręsti 
ALDLD narių kiekio. Lai kalba šie 
faktai: ALDLD 1 kp. Brooklyn, ant 
listo turi 143 narius. Iš jų 107 mo
ka po $1.50 ir ima lietuvių kalboj 
knygas ir “Šviesą”; 10 narių ima an
glų kalba knygas ir 21 narys temo
ka po 10 centų ir negauna jokios li
teratūros. Reiškia, 35 nariai negauna 
“Šviesos.” (

ALDLD 143 kp., Reading, Pa., tu
rėjo-35 narius. Iš jų 5 ėmė anglų 
kalba knygas, 10 “Šviesą” ir liet, 
knygas, o 20 narių buvo tik šeimy
nų nariais. Reiškia, kuopa iš 35 na
rių, o siuntėme tik 10 “Šviesų.”

Arba ALDLD 101 kp., Bedford, 
Ohio, turėjo 20 narių, iš jų 7 gavo 
anglų kalba knygas, 8 buvo šeimynų 
nariai ir tik 5 nariams siuntėme į 
namus “š.” Taip yra daugelyj kuo
pų. Iš šių faktų bus aišku, katraš 
mes kalbame tiesą ir katras apie 
"tvoras grabaĮiojamės,” kaip Buivy-

šolomskai, jeigu Buivydas 
‘Šviesą’, 
tik 
tai

AL 
kas

“šviesos” slun- 
tiek ALDLD ir

tvirtinimo gali 
ALDLD kuopos

das sako.
(5) Nepasisekė J. Buivydui numa

žinti ALDLD narių skaičių su “Švie
sa,” tai jis mažina pagal pinigus. 
Buvo paskelbta, kad dabar ALDLD 
metinės įplaukos siekia apie $6,000 
(1937 m. buvo $6,019.89, atskaita 
yra “L.” No. 83, 1938). Buivydas 
tuojaus duokles padalina “kiekvie
nam nariui po $1.50” ir skelbia, kad, 
pagal jo aritmetiką išeina, arba yra, 
viso tik 4,034 ALDLD nariai, arba 
jeigu daugiau narių, tai ALDLD iž
de pinigų stoka.

Nei pas mus narių yra mažiau, nei 
pinigų stoka, bet stoka pas J. Buivy
dą logikos ir dar ko! Argi visi ALD 
LD nariai moka po $1.50? Ne! 
ALDLD konstitucija sako: “Jeigu 
vienas iš šeimynos priklauso prie 
ALDLD ir moka $1.50, tai kiti šei
mynos nariai gali prigulėti mokant 
tik po 10 centų į metus, bet mo
kanti po 10 centų negauna literatū
ros.”

Atrodo, kad J. Buivydas nežino 
nei šios paprasčiausios ALDLD tai
syklės, kurią žino tūkstančiai ALD 
LD narių. J. Buivydas ant kiekvie
no nario ima po $1.50 ir, žinoma, 
tada pas jį turi išeiti arba narių 
pusantro tūkstančio mažiau, arba 
pinigų. O pražiūri net tą, kad mano 
pereitame straipsnyj buvo pasakyta: 
“1937 metais buvo 2,300 narių, mo
kančių tik po 10 centų (įskaitant ir 
šeimynų narius)”. Jau nors iš to J. 
Buivydas galėjo sužinoti, kad ne vi
si nariai mokėjo po . $1.50 ir todėl 
pajamas negalima taip dalinti. Tegul 
J. Buivydas atsimena tą faktą, kad 
1937 metais buvo 2,300 narių, mo
kančių po 10 centų ir tada padalina 
pinigus, tai gal ir jo aritmetika su
tiks.

(6) Pirma nurodžiau, kad J. Bui
vydas nesilanko į susiripkimus, nese
ka ALDLD reikalų. Jis už tai baisiai 
supyko. Kiek jis nusimano apie AL 
DLD, manau, ALDLD nariai galės 
patys spręsti iš jo rašto. Bet jis sa
ko: Tai kas, kad nesilanko, bet “ži
no” apie ALDLD. Girdi, Šolomskas 
nebuvo nei Chinijoj, nei Ethiopijoj, 
nei Sovietų Sąjungoj, o apie tas ša
lis rašo. Žinoma, būtų geriau ten bū
ti ir rašyti. Bet kada tas negalima, 
tai prisieina iš tų, kas ten buvo, 
rašė, iš spaudos, patirti. Sakau, pir
ma patirti, o tik tada rašyti. ALDLD 
gi nėra už marių, J. Buivydas galėjo 
apie ją lengvai dalykus patirti, bet, 
matyti, neno'rejo.

Aš visai neturėjau ir neturiu noro 
su J. Buivydu vesti “vainą,” jeigu 
jo užmetimai vien liestų mane as
meniškai, jeigu jis ir Ararato kal
ną tik ant manęs verstų — ir tada 
nutylėčiau. Bet kada J. Buivydas 
puola ALDLD CK, kuris, mano su
pratimu, susideda iš gerų draugų ir 
draugių, kada; jis niekina visas mū
sų knygas ir “Šviesą,” skleidžia viso
kias abejones, užsispyręs tvirtina 
trockistų pasaką, būk ALDLD nu
puolus nariais, tat esu priverstas 
jam atsakyti. D. M. šolomskas, 

ALDLD CK Sekretorius.

Hartford, Conn.
Nevėluokite Užsisakyti Vietas

Birželio 1 d. Įvyko Laisvės 
Choro pamokos, kurios buvo 
skaitlingos nariais. Kaip ma
tytis, mokytojas jau deda ge
riausias pastangas prirengimui 
choro Į dienraščio “Laisvės” 
metinį išvažiavimą, kuris atsi
bus liepos 3 d., Brooklyn, N. Y.

Pertraukoje pamokų busų 
paėmimo komisija pranešė, 
kad turi paėmę 3 busus su ge
riausiais Įrengimais. O išlygos 
važiavimui prieinamos—Į abi 
pusi vienai ypatai tik $2.75c.

Komisija atsikreipė Į visus 
choristus, prašydama pagelbos 
pardavinėjimui važiavimo ti- 
kietų. Visi kaip vienas apsi
ėmė darbuotis. Tai aš saky
čiau, kad ši proga yra geriau
sia, kadangi pripuola ant ry
tojaus nedirbama diena. Tai 
vot, ir galėsite susieiti su gi
minėmis ir su savo gerais pa
žįstamais. O antra, tuo patim 
sykiu paremsite finansiškai 
darbininkišką dienraštį, kuris 
suteikia Įvairias pasaulines ir 
vietines žinias, kovodamas už 
visų darbininkų reikalus.

Už tai mūsų visų priedermė 
dalyvauti virš minėtam išva
žiavime.

Tik nevėluokite užsisakyti 
važiavimui, vietų. Girdėjau, 
kad nemažai jau turi užsire
gistravusių.

Važiavimui tikietai yra gau
nama pas kiekvieną choristą; 
arba ateikite Laisvės Choro 
Svetainėn, 75 Park St., ir ten 
gausite.

Dar turiu priminti, kad yra 
nemažai ir tokių, kurie agi
tuoja už Maynardą, mat, ir ten 
labai puiki vieta ir tam pa
čiam tikslui rengiamas išva
žiavimas liepos 3 d.

Tai vieni sako, kad turės 
geresnius laikus Brooklyne, ki
ti, kad — Maynard c. Teisybė, 
abieji dirba gerus darbus, bet 
kur bus geriau—tame klausi
me pasilieku neutrališku. Aš 
tai būsiu Brooklyne.

Nemunas.

Elizabeth, N. J.
Harrison, N. J.

New Jersey Lietuvių Žiniai

Radio rėmėjų komitetas tu
rėjo antrą susirinkimą. Nutar
ta šaukti New Jersey lietuvius 
dėl pasitarimo, kaip patobu
linti New Jersey lietuvių ra
dio pusvalandį.

Susirinkimas įvyks pirma
dienio vakare, 8-tą valandą, 
birželio - June 13 dieną, šv. 
Jurgio Dr. Salėje, 180 New 
York Ave., Newark, N. J.

Prašome visus N. J. lietu
vius, kuriems yra mielas mūsų 
tautos žodis, ateikite Į minė
tą susirinkimą ir atsineškite 
gerus sumanymus, kad galė
tume pagerinti mūsų New 
Jersey radio ir su jo pagelba 
budinti mūsų miegančius bro
lius ir kelti lietuvių tautos 
vardą.

Su pagarba,
J. Ratkus.

Sirgimai ir Mirimai

Draugas V. K. Seralis su
sirgo pora mėnesių tam at
gal. Dabar jau sveiksta, ei
na geryn. Malonu, kad mū
sų draugas ligą apgalėjo.

Gegužės 28 d. likosi palai
dotas Simanas Gavelis. Palai
dotas Kalvarijos kapinėse, 
Linden, N. J. Velionis buvo 
LDS 33 kp. nariu.

Petras Pociūnas palaidotas 
gegužės 31 d. Priklausė prie 
Šv. Jurgio Draugystės. Palai
dotas Kalvarijos Kalno kapi
nėse, Linden, N. J.

Gegužės 30 d. palaidotas 
Juozas Kazlauskas šv. Gertru
des kapinėse, Woodbridge, 
N. J.

Birželio 3 d. mirė Buivys.
Visi palaidoti su bažnyti

nėmis ceremonijomis.
Ukrinas.

Nuo Redakcijos.—Apie Ban
gos Choro pikniką Įdėjome 
pirmesnio korespondento pra
nešimą. Ačiū už rašinėjimą.

3
----------------------------------- -----

Dienraščio laisves' Naudai 
Didieji Piknikai

JAU LAIKAS RENGTIS JUOSE DALYVAUTI
• • •

New York ir New Jersey

Sekmadienį, 26 Birželio-June
Rengia ALDLD 2-ras Apskritys, dalis pelno skiriama 

išmokėjimui “Laisvės” naujos Intertype mašinos.

BUS OLD CIDER MILL GROVE
UNION, N. J.

GERA ORKESTRĄ GROS ŠOKIAM 
Įžanga tik 25 centai asmeniui 

bostonoICpielinkei 
“LAISVĖS” NAUDAI DIDYSIS PIKNIKAS 

BUS MAYNARD, MASS.
Sekmadienį, 3 Liepos-July

Didelės dovanos prie įžangos bilieto. 1-ma $100 vertės 
lapės kailiukas, 2-ra $25 cash, 3-čia $20 cash 

4-ta $15 cash, 5 po $10 ir 28 po $5 cash 

Iš anksto Įsigykite Įžangos bilietus.
•

Visi Naujosios Anglijos Chorai 
Dalyvaus Programoj

Bus sportiškų geimių ir įvairių kitų žaislų jauniems 
ir suaugusiems.

Didžiausias Piknikas Brooklyne
Tai piknikas, kuriame būna daug svečių iš kitų 

miestų, o šiemet jų bus dar daugiau.

Įvyks 3 d. Liepos-July
Dviejų Dienų šventėj e

•
Dalyvaus Laisvės Choras iš Hartfordo, Lyros Choras 
iš Philadelphijos, Bangos Choras iš Elizabetho, Sietyno 

Choras iš Newarko, Pirmyn Choras iš Great Necko 
ir vietinis Aido Choras.

PINIGINĖS DOVANOS PRIE ĮŽANGOS BILIETO 
PERKANT Iš ANKSTO 

1—$10,2—$7,3—$5,4-$3 
Tad iš anksto Įsigykite įžangos bilietus.

Dvi Orkestros Grieš Šokiams
PIKNIKAS BUS NAUJAI PERDARYTOJ

ULMER PARK MUSIC HALL
Gale 25th Ave. Brooklyn, N. Y.

Pradžia 10 vai. ryte. Įžanga 40c.

PHILADELPHIA, PA.
Šiemet “L.” piknikas ten bus naujoj vietoj, vadinamoj 

MIK0LAICI0 PARKE 
EDDINGTON, PA.

Sekmadienį, I Rugsejo-Sept.
Stambios piniginės dovanos prie įžangos bilieto 

1-ma Dovana $50 Pinigais 
KITOS NEDAUG SMULKESNĖS

Puiki dailės programa ir gera orkestrą gros šokiams.

CONNECTICUT VALSTIJOS 
Spaudos Piknikas 

Sekmadienį, Rugsėjo 11 September 
LIETUVIŲ PARKE 

Light House Grove, prie Glastonbury Kelio 

E. HARTFORD, CONN.



MM

a LAISVI Ketvirtad., Birželio 9, 1938

Parašė M. ZOŠČENKO Vertė V. PAUKŠTYS

MELSVOJI KNYGA
Montello, Mass.

III. Klastos
(Tąsa) 50

Milicininkas sako:
—Ak, tai tu taip kalbi! Tuomet eime 

milicijos įstaigon.
Trižvaigždis sako:
—Eime.
O pats matydamas, kad aplinkui nėra 

liudininkų, kaip pradėjo mūsų milicinin
ką plūsti, kaip ėmė keikti, kad fltet tas 
išsižiojo, vienok laikosi. Pačius barniau
sius ii* šiurkščiausius žodžius vartoja. O 
milicininkas taktingai tyli ir nežemina 
savo aukštą laipsnį.

Ateina milicijos įstaigon. Milicininkas 
praneša apie įvykį. Jis sako:

—Apart to, jis mane be reikalo įžeidė. 
Užrašykite.

Mūsų šunsnukis sako:
—Jis nachališkai meluoja. Aš prie jo

kių įžeidimų nedasileidau. Liudininkų ne
buvo. Ir aš nepripažįstu milicininko pa
sakojimą.

Milicijos viršininkas sako:
. —O mes pripratome savo milicinin

kams pasitikėti. Ir dabar ant tavęs pro
tokolą parašysime.

Ir štai jie rašo protokolą ir klausia 
jį, kur jis tarnauja ir kur gyvena. O Tri
žvaigždis iš nusigandimo ir savo niek
šiškumo tyčia nurodo neteisingą adresą. 
Nes kitaip, mano, gali ir bausmę uždėti.

Štai jis pasako neteisingą antrašą ir 
klausia:

—Ar aš galiu eiti? Nes kitaip aš pa
vėluosiu.

Viršininkas sako:
—Palauk valandėlę.
Ir pats skubiai prieina prie telefono. 

Jis šaukia adresų įstaigą dėl persitikri
nimo.

Tuomet Trižvaigždis sako:
—O, pardon, aš susipainiojau! Aš 

jums ne tą antrašą pasakiau. Ir ne tą 
pavardę. Man svaigulys užėjo.

Milicijos viršininkas sako:
—A, tai ve koks tu sutvėrimas! Na, 

dabar mes aiškiai matome tavo būdą. 
Sakyk savo tikrą antrašą.

Trižvaigždis, permatydamas teismą ir 
nesmagumus, sako pavardę ir antrašą, 
bet vėl ne savo, o kad antru sykiu ne
įsipainiojus, dėl visko pasako savo prie- 
teliaus vardininko pavardę ir antrašą.

Ir taip elgdamasis mano: “Tam vis- 
vien nei velnio nepadarys. Juk jis galės 
įrodyti savo nekaltumą, o čia ir antrašą 
suras. Tuomet ir aš lengviau atsidusiu.”

Taigi, jis pasako vardininko antrašą 
ir pats pasivadina jo pavarde.

Milicijos viršininkas šaukia antrašų 
įstaigą ir iš ten greitai atsako:

—Toks randasi ir gyvena nurodytu 
antrašu, viskas teisinga. Paleiskite.

Ir štai, mūsų Trižvaigždis, labai gera
me ūpe, skubinasi į varduves. Bet ten 
nueina jau vėlai. Ten jau viską suvalgė, 
ir jam paduoda stiklą arbatos ir kokius 
ten menkniekius.

Trižvaigždis, įpykęs dėlei tokių vaišių, 
mano: “Tai nieko! Aš jam irgi gerą do
vaną suteikiau. Dabar jis man, kiaulė, 
palakstys!

Ir vėl gerame ūpe eina namo.
Praslinkus dviem dienom ateina į dar

bą vardininkas, tartum savo kailyje ne
telpąs. Jis sako savo artimiems:

—Su manimi taip atsitiko, kaip kad 
pasakose pasakojama. Kokie tai šunsnu
kiai uždėjo man bausmę dvidešimts pen
kis rublius už milicijos įžeidimą ir už 
melą. Ir dabar,—sako,—aš pats nesu
prantu kame čia visas dalykas. O jie sa
ko: “Mokėk, arba mes iš tavo algos pa- 
si imsi m e.”

Nuo šių žodžių Trižvaigždis susigėdo 
ir sako:

—Žinai, Jonai, ant varduvių aš tau 
nieko nepadovanojau. Nori, aš tau de- 
šįmtiię duosiu tos bausmės užmokėji
mai ir kad tu nesijaudintum.'

Tuomet buvęs vardininkas greitai pra
deda\ąip ką dasiprotėti.

—Pavelyk!—sako.—Aš tavo šykštumą 
labai gerai žinau. O tas, kad tu man de
šimtinę kiši, mane labai stebina. Ar tik 
ne tu, šunie, tą visą dalyką atlikai? Ne 
be reikalo tu pavėlavai į mano varduves 
ir atėjai neapsakomai prastame ūpe. Tai

ve kokias tu dovanas teiki savo bičiu
liams!

Ir šiuos žodžius pasakęs, užsimojo ir 
drožė į valgomąją.

Tas, gavęs į snukį, labai nusistebi ir 
sako:

Na, gerai: aš visą bausmę užmokėsiu, 
tiktai nežudyk mano gerą vardą. Štai 
tau dvidešimts penki, pasiskubink užmo
kėti.

Buvęs vardininkas sako:
—O čia kokios vėl naujienos? Tu— 

niekšas, o aš turiu vaikščioti ir už tave 
bausmę mokėti.

Trižvaigždis sako:
—Na, gerai: aš tuojaus važiuoju ir 

užmokėsiu. Tik taip garsiai nerėkauk. 
. Ir bėga milicijon.

O ten, kaip ant piktumo, sėdi tie pa
tys viršininkai, kurie turėjo reikalą su 
vardininku, bet ne tie, kurie buvo pir
mą sykį. O mūsų karžygis, nepagalvo
jęs apie smulkmenas, išsiima pakvieti
mą, pinigus ir deda ant stalo.

Dežuruotojas nusistebi atėjusio išvaiz
dos permaina ir sako:

—Velniai žino, kas čia dedasi! Aš sta
čiai nieko nesuprantu. Vienas nenori mo
kėti, o kitas, atbulai, moka.

Tuo tarpu ateina milicijos viršininkas.
Jis tuojaus suprato kame dalykas ir 

sako:
—A, tai taip! Na, dabar mes tau pri

segsime ir kaltinimą.
Trižvaigždis nusižemina ir prašo do

vanojimo. Bet tas nieko negelbsti, para
šo protokolą. Ir šį protokolą pasiunčia 
tarnystės vieton.

Ten tapo surengtas draugiškas teis
mas, kuriame mūsų šunsnukį, visų nu
sistebėjimui, nubaudė dešimtine. Ir, 
apart to, nuteisė viešai pasmerkti tokį jo 
žygį. Asmeniniai jį išbarė su perspėji
mu.

O buvęs vardininkas paliovė su juomi 
sveikintis ir sako:

—Štai kokią jis man dovaną sute/kė!
O pats Trižvaigždis dabar vaikštinėja 

tyliau vandens, žemiau žolės ir sako:
—Šiaip aš pusėtinai teisingas, bet, ži

noma, ir pas mane pasitaiko užtemų. Bet 
dabar, po šio įvykio, aš visiškai persi- 
keičiau.

Vienok nuo persikeitimų mes reika
laujame pusėtinai daug. Ir jeigu kalbė
ti apie persikeitimą, tai mes pageidau
jame, kad apielinkiniai žmonės būtų pro
tingi, teisingi ir kad visi mokėtų eiles 
rašyti. Na, eilių, iš bėdos, lai nerašo. 
Tik kad visi būtų protingi.

Nors, žinoma, protas—tamsus dalykas. 
Ir dažnai negalima suprasti, iš kur jis 
imasi.

Taigi pageidaujama, kad visi būtų 
nors teisingi ir kad nesimuštų. Iš bėdos 
netgi lai sau po biskį ir mušasi, bet kad 
melagysčių nebūtų.

Vienok tas nereiškia, kad jau visiš
kai melo išsižadėtum.

Ne, meluoti galima. Tik, žinoma, labai 
mažai. Na, pavyzdžiui, žmona paklaus: 
kur buvai? Tu čia nenori pasakyti kur 
buvai. Na, o ji—pliaukšt iš visos sylos. 
Tu pasakysi, kad buvai vaistinėj.—Kaip 
tai,—sakys, — vaistinėj, kuomet visas 
alum dvoki ?!

Ne, muštis taipgi negerai. Geriau vi
sai be melo, tuomet, gal, ir muštynės iš
nyks.

Ir taip, pageidaujama, kad visi būtų 
pusėtinai teisingi, ir kad netgi privati
niame gyvenime arba net ir svečiuose, 
būtų mažiau melo ir kiaulysčių.

O tai šeimininkai dažnai nuo to labai 
nukenčia.

Ve, pavyzdžiui, sykį, dėlei klastos, vie
name draugiškame susirinkimėlyje, kas 
atsitiko.

6. žingeidus Įvykis Svečiuose
Tas buvo* pusėtinai senai. Rodosi, aš- 

tuoneri metai atgal. Arba apie tiek. Ir 
tuomet Maskvoj' gyveno tūlas Grigorij 
Antonovič Karavajev.

Jis—tarnautojas. Knygvedis. Ir jau ne 
taip jaunas, bet jaunimo mylėtojas. Ir 
pas jį, liuosu laiku, visuomet žmonių su
sirinkdavo. Vis daugiausia, taip sakant, 
jauni pradiniai protai.

(Daugiau bus)

Nedarbas Vargina 
Darbininkus

Daug ir lietuvių darbininkų 
vaikščioja be darbo nuo to lai
ko, kaip pernai išsikraustė E. 
E. Taylor avalų dirbtuvė. Da
bar W. L. Douglas Shoe Co. su
stojo dirbusi; ten dirbo apie 14 
šimtų darbninikų, tarp jų ne
mažai ir lietuvių. Bedarbės ap- 
draudos ofisas užsikimšęs kas
dieną reikalaujančiais bedarbės 
apdraudos. Daug ten matosi ir 
lietuvių: vyrų ir moterų. Dau
gumas lietuvių pyksta ir ant 
Brotherhood unijos. Sako, uni
jos viršininkai ir kolektoriai 
turi aukštas algas, o darbo ma
žai, kadangi daug dirbtuvių iš
sikraustė iš Brocktono kitur. 
Tik viena dirbtuvė atsikraustė 
iš kitur, kurioje dirba apie 4 
šimtai darbininkų. Ten sulindo 
daugiausiai italai, o mes, lietu
viai, palikome lauke, užėjus be
darbei. B. S. U. su J. Murphy 
priešakyje pradėjo kelti galvą, 
nori suklaidinti darbininkus ir 
suskaldyti Brotherhood uniją. 
Lietuviai, apsižiūrėkim, kad ne
būtume suklaidinti! Turim atsi
minti, kaip buvo sunku atsikra
tyti Boot and Shoe unijos 1933 
metais! Daugiau mes jos neįsi- 
leiskim!

Didieji piknikai visai arti, 
kaip tai, Meno Sąjungos pikni
kas birž. 11-12 dd., Worcester, 
Mass, ir ‘‘Laisvės” piknikas, lie
pos 3, Maynard, Mass. Draugai, 
sukruskim, kad jie būtų sėk
mingi! Taipgi didžiųjų organi
zacijų suvažiavimai visai netoli, 
o mes kolonijose visai mažai 
tuomi rūpinamės.

“Laisvėj” buvo rašyta, kad 
nuo aukšto kraujo spaudimo 
sunkiai susirgo Lietuvių Tautiš
ko Namo pirmininkas ir “Lais
vės” skaitytojas J. Tautvaiša. 
Dabar galima pranešti, kad iš 
ligoninės parėjo namo ir sėk
mingai sveiksta. Pradėjo vaikš
čioti. Gyvena pas švogerį J. Si- 
reikį, 88 Hovendon Avė. Visi 
laukiam jo pasveikstant.

Padarė sunkią operaciją Kru- 
šienei, Petro Krušo moterei. 
Guli Goddard Hospitale, ant W. 
Elm St. ir JazukeviČienei, M. 
Jazukevičiaus moterei, guli City 
Hospital; kurie turite laiko, nu
eikite atlankyti.

Pabaigoj pereito mėnesio vė
žio liga mirė 2 lietuviai, am
žiaus suviršum 50 metų, — M. 
Usevičius ir W. J. Grigas.

Gegužės 30 d. tapo palaidota 
Lukošienė, amžiaus su viršum 
60 metų. Paliko nuliūdime 4 sū
nus ir 4 dukteris. Darbininkiš
kam judėjime jie buvo nežino
mi; palaidoti religiniai. Visiems 
trims graboriai patarnavo sve

timtaučiai. Kažin kodėl mūsų 
lietuviai pas graborius bėga 
svetimtaučius, kuomet čion ant 
vietos turim du lietuvius? E. 
V. Warabow dabar persikėlė 
naujon vieton — 24 Field St. 
Viskas puikiausiai įtaisyta, 
daug patalpos, mandagus patar
navimas. Tai kam eiti pas sve
timtaučius? Lietuviai, remkime 
lietuvį.

Kiek pirmiau čion mirė J. 
Brozdas. Šito žmogaus buvo 
vargingas gyvenimas; niekad 
nebuvo kaip reikia apsirengęs 
ir pavalgęs. Vartojo prastos rū
šies svaigalus ... Jo pavardė 
mažai kam buvo žinoma, neku- 
rie jį vadindavo “Maluko mu
las.” Mat pas Malakauską, dau- 
giausią dirbo, ir buvo jo gimi
naitis.

Lietuvių Tautiško Namo pik
nikas, atsibuvęs gegužės 28-29- 
30 dd. praėjo sėkmingai. Nors 
oras buvo šaltas, bet svietelio 
buvo užtektinai. Liks gražaus 
pelno. Pikniko vedėju buvo G. 
Šimaitis, pagelbininku — G. 
Steponauskas ir kiti komisijos 
nariai; visi dirbo sutartinai. 
Piknike gegužės 29 dalyvavo 
miesto valdyba su majoru prie
šakyje. Pirmininkavo jaunas 
lietuvis, mūsų councilmanas Fe- 
leksas Dūkštą. Daug pagelbėjo 
piknike ir kelio taisyme. Mes 
turėtumėm jo nepamiršti, kaip 
ateis rudenį rinkimai. Be skir
tumo pažiūrų — balsuoti už 
Dūkštą, nes lietuviams yra 
svarbu turėti lietuvį valdžioje.

Šallca.

Cleveland, Ohio
Birželio 14 d., 8 vai. vakare, 

Liet. Darb. Svetainėje, 920 E. 
79th St. įvyks liet, komunistų 
kuopos susirinkimas. Mes paly
ginamai su wardų ir dirbtuvių 
kuopomis pusę susirinkimų te
turime. Viršminėtos kuopos lai
ko susirinkimus kas savaitę, 
mūsų kuopa — kas antrą. Bet 
ir retai laikant susirinkimus 
nariai ne visi lanko juos. Drau
gai, lankydami susirinkimus tu
rime progos susipažinti su savo 
pareigomis, kas lengvina jas at
likti. Kolektyviai dirbant, imant 
visiem dalyvumą nesunku ir di
desnius darbus nudirbti. Drau
gai, visi dalyvaukite!

Org.

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

Waterbury, Conn.
Iš Gražaus Apskričių 

Išvažiavimo
ALDLD ir LDS Apskričių 

bendras pirmas šį sezoną išva
žiavimas jau atsibuvo. Jame 
buvo gražios publikos; diena 
tam irgi daug pasitarnavo: 
buvo graži, šilta, traukianti 
kožną vieną išvažiuoti kur 
nors ant tyro oro iš miesto, 
praleisti linksmai laiką su 
draugais ir susitikti vis naujų.

Watefbury’o Lietuvių Dar
žas gerinamas, platinamas, bet 
šiuo kart dar vis nebuvo gana 
vietos dėl mašinų. Tas rodo, 
kad darbininkiškų organizaci
jų parengimai vis didėja. Ma
tėsi daug pirmiau nematytų 
veidų šiame išvažiavime; daug 
katalikų žmonių, kurie seniau 
neidavo į tokius parengimus. 
Jie dabar jaučiasi kur 
kas laisvesni mūs paren
gimuose, negu savo vadų su
rengtuose. Katalikai artėja 
prie tų žmonių, kurie rodo ke
lią į geresnę būklę.

Programą sudarė trys cho
rai ir kumštininkų pora. Kum
štininkai atidarė programą, tai 
yra: Leo. Larrivee ir Lucian 
Larrivee; tik nesmagumas ta
me, kad ne visi juos matė ak- 
tualėj veikloj, kuomet publika 
susigrūdo apie juos. Jaunimas 
juos mylėjo, o augusieji labiau 
mėgo choro dainas. Iš New 
Haven Daina Choras, vado
vystėj J. Latvio; iš Bridgeport 
Lietuvių Jaunuolių Choras, va
dovystėj P. Bružausko ir iš 
Hartford Laisvės Choras, va
dovystėj V. Visockio dainavo 
tikrai gražiai.

Neatleistina Klaida
Šiame išvažiavime būtinai rei

kėjo turėti garsiakalbis, bet 
tjo nebuvo, žmonių daug, pir
mininkas šaukia praneši
mus, o publikoj ne vi
siems girdėtis. Mes žinom, kad 
sutraukiami daug publikos, ži
nom, kad„ne vien reikia apie 
pačią programą aiškiai publi
kai paaiškinti, bet duoti ir ki
ti nurodymai, darbininkiškų 
organizacijų veikla; o puikiau
sia buvo proga duoti praneši
mus iš vos tik atsibuvusios pla
čios Amerikos Lietuvių Kon
greso konferencijos, kuri buvo 
gyva, didelė. Bet nebuvo gali
ma be įtaisų tas padaryti. Gar
siakalbis kur nors kambaryj 
guli, o publika i^girdi, ką pir- 
min. nori pasakyti apie pačią 
programą, ši pastaba daroma, 
kad ateityje nebūt tokių klaidų.

Linksma Girdėt
Teko girdėt žmones plačiai 

kalbant apie Amerikos Lietu
vių Kongreso vos tik atsibuvu
sią plačią konferenciją New 

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKA 
čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

prieinamesne kaina, negu kitur dabartiniu laiku 
A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas

8910 JOS. CAMPAU DETROIT, MICH.

Britarąe. Sakoma, entuziaz
mas pas lietuvius draugijose 
yra pakilęs, renkama aukos 
pasiuntimui delegatų į Kon
greso konferenciją, kuri įvyks 
š. m. 25-26 dienomis, Scranton, 
Pa. Didžiosios kolonijos pla
nuoja pasiųsti savo delegaci
jas. Vadinasi, Conn, valstija 
Kongreso konferencijoje tin
kamai bus atstovauta. O kuo
met delegatai sugrįš iš konfe
rencijos, jiems, sakoma, būsią 
leista kolonijų organizacijų 
piknikuose išduoti raportai, 
supažindinti lietuvių visuome
nę su nauja veikla reikale iš
laikymo Lietuvos nepriklauso
mybės, reikale teikimo para
mos, kad Lietuvos liaudis at
gautų demokratinę tvarką ir, 
abelnai, kaip mes amerikiečiai 
galime jiems padėti vesti ko
vą prieš kylantį fašizmą.

Spaudos Piknikai
Tai tokios ir kitos kalbos 

girdėta šiame išvažiavime. Be 
to, kas tik sutikta, tuoj ir 
klausia: kur vyksi 3 d. liepos? 
Šis susidomėjimas spaudos 
naudai piknikais rodo, kad la
bai daug ruošiasi vykti į du 
milžinišku pikniku. Jei tikėt 
gandam, Connecticut valstija 
plyš į dvi dalis. Hartfordiečių 
Laisvės Choras mano su savim 
nusivilios daug žmonių į 
Brooklyną, N. Y., į “Laisvės” 
pikniką, o kiti entuziastai sa
ko, kad jie nepasiduos, jie iš
sivadins daug žmonių irgi į 
“Laisvės” naudai pikniką, į 
Maynard, Mass. Katrie bus 
laimėtojais, kol kas sunku at
spėt, bet reikia pripažint, kad 
abeji turės daug pasekėjų.

Nedarbas
Koks tai slogutis gula ant 

krūtinės, kuomet kalbėtasi su 
žmonėmis apie nedarbą. Pa
klausi vieno: Kaip dirbi? “Dvi, 
o daugiausiai vienos dienos 
savaitėj pakanka,” gauni at
sakymą. Paklausi kito, ir vėl 
tas pats, arba visiškai nedirba, 
gauni atsakymą. Sunki darbo 
žmonių padėtis. Visi dejuoja, 
kuomet viso ko yra per pilnai, 
maistas genda-pūva, o jo ne
gali žmonės įsigyti; drapanų 
perdaug, o negalima naujes
niais apsirėdyti. Bet dėl. to 
žmonės kovingėja už pageri
nimą būvio. Turčių klasė, sė
dėdama ant kalnų gerybių, nė 
nepasijus, kaip kada jai teks 
nuvirsti nuo jų ir sau galas pa
sidaryti.

Tėmytojas.

Būta “Gero” Vagies
Lynn, Mass.—Kai policija 

atėjo areštuot James Koga
ną už valgyklos apiplėšimą, 
pas jį atrado ir valgyklos 
šunį pavogtą. O savininkai 
didžiuodavosi tuo šunim 
kaip puikiu sargu.

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

K

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

Pelnas nuo šio pikniko bus ne vien tik apskričio naudai, ale kartu ir išmokėjimui “Laisvės” naujos Intertype mašinos. 
Tad rūpinkimės, kad šis piknikas pavyktų.

Apskritys yra išleidęs tikietų knygelės ir išsiuntinėjas jas kuopoms platinimui. Kuopos privalo rūpintis jų 
platinimu, o dienraštį “Laisvę” remiančioj i visuomenė yra prašoma įsigyti tų tikietukų kuo daugiausia.

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

KELRODIS: No. 10 bųsas 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” busą ant kampo Clinton Ave. Išlipkit ant “Vaux Hall Road” po kairei, pusė 
bloko iki parko.

AUTOMOBILIŲ KELIAS: Springfield Ave. iki “Vaux Hall Road” po kairei iki parko.
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Baisi Mainų Eksplozija
Dupont, Pa., Miestelis Verks
mo, Klyksmo, Ašarų ir Pani
kos Scenoje; 10 Angliakasių 
Sudeginta-Užmušta; 5 Sužalo
ti Paguldyti Ligoninėn; Vienas

Iš Jų Kovoja su Mirčia
Visai arti Pittston, biskelį j 

rytus, stovi mažytis miestelis, 
mažai ką prasisiekęs už papras
tą mainų “pečę,” Dupont, pri
klausanti Pittston Township’ui. 
Miestelio gyventojai — išimti
nai slavai. čia randasi The 
Pittston komp., Butler Colliery 
kasyklos, kurios dabar operuo
jamos kontraktoriaus Santo 
Volpe, italo, kurio tikslas, kaip 
ir visų kapitalistų, kad ir per 
lavonus ir kraują darbininkų, 
bet plėšti ir plėšti kuodidžiau- 
sius sau turtus.

Kur tai apie vidurį šio mies
tuko randasi Butler kasyklų da
lis, Hanigen slope (pakalnė- 
nuolaida į mainas). Kasykla 
“žinoma per šimtą metų, kaipo 
begazė” todėl buvo operuojama, 
kad mažiausiai pasidaryti išlai
dų. Ir dėlto ji buvo bjauriai ap
leista: be ventiliacijos, be kitų 
saugumo priemonių darbinin
kams. Kad išsisukti nuo gazo 
prašalinimo iš kasyklų išlaidų, 
Santo Volpe įvedė madą, kad 
darbininkai nerūkytų, kad ne
šiotų elektrikines lempas apsi
švietimui ir gazo tyrimo lempas 
(safety lamp), kurios rodo bu
vimą gazo. Einanti dirbti dar
bininkai buvo krečiami, kad ne
turėtų degtukų. Šitokiomis tai
syklėmis ir taip apšarvuoti mai- 
nieriai, žinoma, negali uždegti 
gazo, jeigu šūvis neuždegs; ši
taip apsišarvavę mainieriai gali 
dirbti gaze bile jų galvos ir šir
dys dalaiko mirtinoje smarvė
je. Bet šios taisyklės, kaip 
tik ir parodo, kad maina ne 
“begazė,” ale pilna gazų.
Mainierius Galima Apgauti, o 

Gazo Ne
Nežiūrint to, kad mainieriai 

jokiu būdu gazo neuždegtų, bet 
gazai rodo, kad ši maina elek
trifikuota ir be ventiliacijos. 
Visų pirma gazas nori, kad bū
tų užtenkamai maina ventiliuo
jama, kad būtų užtenkamai vė
jo gazą išvaikyti. Po to gali 
elektra savo darbą atlikti. Pas 
godųjį Volpe ventiliacijos ne
buvo. Pas kraujagerį ir mainie- 
rių gyvasčių ėdiką elektra ne
buvo tvarkiai kontroliuojama. 
Elektra yra tokios ypatybės, 
kad tinkamai nesutvarkyta, ne
sukontroliuota, ji išduoda kibir
kštis ir liepsną. 0 gazas, kad ir 
nenorėtų, turi užsidegti ir nai
kinti plačiai viską, kas jo taku 
pasitaiko. Pinigų dievaitis Vol
pe į tai nekreipė atydos ir ne
samdė užtenkamai darbininkų, 
kad šias dvi galingas jėgas tin
kamai pakinkyti, neskyrė kelių 
šimtų dol. reikalingai medžia
gai pirkti. Už tai pasekmės kru
vinos, mainieriai paaukojo jam 
gyvastis.

Katastrofa
Birželio 2 d., 9 vai. ryte, tik 

už poros valandų, kaip nekalti 
darbininkai suėjo į mainą dir
bti, Hanigen slopą pradėjo 
spjaudyti kamuoliais dūmus. 
Nepaprastas reginys ir mieste
lio gyventojai pradėjo bėgti aP- 
tyn, nes visi suprato, kad ka
sykloje turėjo įvykti eksplozi
ja. Kadangi daug miestelio gy
ventojų čia dirbo, tai jų gimi
nės ir tėvai, pačios ir vaikai— 
visi subėgo. Tūkstantinė minia 
prie nasrų slopos, bet nėra kaip 
pulti į tą degantį vulkaną, kad 
gelbėti nelaimingus. Slopoj de
ga darbininkai, o ant gatvės 
traiško vaikus pamišgalviai au
tomobilistai. Pasekmė to sumi
šimo, dvi mergaitės suvažinė
tos. Prie slopos panika, verks
mas, šauksmas. Pašaukta Wyo
ming© valst. kazokai, kurie mal
šino širdžių suspaustą minią 
lazdomis.

Tik 4-tą vai. po pietų pradė
ta imti iš mainos lavonus ir su
žeistus. Išimta 10 sudegusių bei 
užmuštų, o 5 sunkiai sužeisti ir

apdeginti, iš kurių, manoma, 
vienas mirs.

Dupont miestelio 5 gyvento
jai žuvo.

“Saugotojai” ant Scenos
Tuojau, kaip įvyko katastro

fa, susirinko visi mainierių 
saugumo inspektoriai. Net gu
bernatoriaus Earle sūnus-sekro
torius orlaiviu pribuvo į sceną. 
Visi jie stebėjosi, kad maina 
per 100 metų “neturėjo gazo”— 
o dabar kas?. .. Dabar kata
strofa ir labai baisi! šoko jie 
imti lauk nelaimingus. Kaip iš
ėmė vieni antriems ačiavo už 
narsų darbą. Gub. sūnus kalbė
josi su sužeistais ir Pittstono 
ligoninės vyriausia slauge. Net 
laišką jai parašė, kad ji labai 
gera slaugė, o nelaimė buvusi 
bjauri. Visi esą narsūs “didvy
riai” ir “sunkiai dirbę,” kol iš
ėmę nelaimingus. Dabar jie ty
rinėsią priežastį gazo eksplozi
jos.

Nėra abejonės, kad gazas 
liks kaltas. Kaltybė kris ant 

| degtukų, kurie buvo namie ir 
ant rūkorių, kurie “rūkė” ne
degtus cigaretus.

Gyvųjų Liudijimas
Laikraščių Korespondentams 

teko sužinoti, kad maina yra 
gazuota. Išlikę gyvi liudija, kad 
šią eksploziją pagimdė motoras, 
kada važiavo palei vietas, vež
damas mainų karukus. Tačiaus, 
kaip visuose tokiuose atsitiki
muose, taip ir šiame, mainų bo
sai sako, kad darbininkai įsi- 
šmugeliuoja degtukų, rūko ir 
gazą padega. Tas, žinoma, yra 
bjaurus melas visais atžvilgiais. 
Tuomi bosai nori apsaugoti 
kompanijas nuo nelaimių dėmių 
apdraudų kompanijų akyse.
Kompanijos ir Inspektoriai 

Atsakomingi už Nelaimes 
Mainų industrija yra apsau

gota daugeliu valstijos įstaty
mų. Kad tie įstatymai būtų pil
domi, valstija laiko didelį būrį 
inspektorių. Bet valstijos didelė 
klaida, kad ji tuos inspektorius 
paleidžia darban, kaip galvijus 
girion be kontrolės. To pasek
mėj jie susiuostė su kompanijo
mis ir paleidžia kompanijas pil
dyti įstatymus taip, kaip kom
panijoms pigiausiai išeina. Mai
nų gazo klausime yra įstaty
mas, kad kompanija neturi tie
sos leisti dirbti žmogaus ten, 
kur bile lašelis gazo randasi. 
Na, o čia, su daleidimu inspek
torių, dabar mainieriui užkabi
na elektrikinę lempą, paduoda 
“safety lamp” ir .kąmuokis mir
tinoj smarvėj, jeigu jėgos neša. 
O kad eksplozija įvyksta nuo 
elektros, tai apkaltina pačius 
mainierius ir dar atsisako mo
kėti kompensaciją. Visose ne
laimėse yra kalti inspektoriai, 
nepaisydami savo darbo, žino
ma, kalta ir pati .kapitalistinė 
sistema. Dėlto neperstojančiai 
ir žūsta labai daug mainierių. 
Kalta ir pati UMWA, kad į tai 
nekreipia mažiausios domės.
šiandie palaidojo 10, 5 pada

rė amžinais bejėgiais. Ryt ar 
poryt seks kitos eksplozijos, ne
kalbant apie tai, kad desėtkai 
kas dieną žūsta pavieniai.

Tai bjaurus, kraugeriškas 
žaidimas. Požeminis.

Prisipažino Kriminaliai 
Šnipinėję prieš Uniją

London, Kentucky. —Spe
cials šerifas Ben Unthank 
ir Harlan apskrities anglia- 
kasyklų kompanijų sąryšio 
sekretorius G. S. Ward fe- 
deraliame teisme prisipaži
no, kad jie samdė šnipus 
prieš mainierių bandymus 
susiorganizuot į unijų. Tuo 
būdu jie sulaužė šalies dar
bo santikių įstatymą.

Su tais dviem skebų ir 
gengsterių vadais yra tei
siama dar 42 asmenys.

Už kruviną smurtą prieš 
unijinius darbininkus pa
traukta tieson 19 kompani
ją

Čechoslovakijos prezidentas Benes (kairėj) ir užsie
nio reikalų ministeris Kamil Krofta; abu griežtai 

nusistatę prieš nusileidimą Hitleriui.

Visiems Massachusetts Lietuviams
H-----------------------------------------------------

LMS chorų piknikas įvyks 
birželio 12 d., Worcesterio pui
kiajam Olympia Parke. Kodėl 
visi, kurie tik galim, turim 
būti berželio 12 d. chorų pik
nike ? Todėl, kad LMS chorai 
yra jaunimo organizacijos, ku
rios petys petin veikią su vi
su darbininkišku judėjimu ne
tik dainoje, sporte, bet ir abel- 
nai kovose už darbininkų ge
rovę, už demokratiją, prieš 
pasaulinį fašizmą; Pačiam 
piknike programa susidės iš 
žavinčių d a i n ų-m u z i k o s ir 
sporto, .i Bus malonumo kiek
vienam žiūrint, kaip mū
sų jaunuoliai lenktyniuosis. 
Lentyniavimas bus nepapras
tas, neš lenktynės dainoje ir 
sporte eis tarpe Brooklyn© Ai
do Choro ir Massachusetts 9- 
nių chorų. Chorų pasilaiky- 
mui reikalinga finansai, nes 
dainos, operetės ir veikalai 
atseina nemažai pinigų; mo
kinimas irgi reikalauja pinigų, 
nes reikalinga palaikyti moky
tojai. O chorai organizaci
joms įvairiuose parengimuose 
programas pildo nereikalau
dami atlyginimo, dėlto organi
zacijos ir šiaip žmonės turim 
skaitlingai suvažiuoti ir links
mai laiką praleisti su skaitlin
gu jaunimu. Iki pasimatymo 
Olympia Parke, Worcester- 
Shrewsbury, Mass. J. Grybas.

Binghamton, N. Y.
Iš Lietuviij Komunistų Veikimo

Gegužės 21 d. įvyko keturių 
organizacijų 'rengtas koncertas. 
Dainavo draugai brooklynie- 
čiai: A. Klimaitė, P. Pakalniš
kis ir L. Kavaliauskaitė. Jie ga
na gražiai pasirodė savo gerai 
lavintais balsais ir mūs publikai 
jųjų dainelės ilgai pasiliks at
mintyje. Taip gi jaunų mergai
čių chorelis, vedamas drg. F. 
žvirbliūtės, pasirodė gana gra
žiai. Minėtas chorelis jaunutis, 
bet pas jo nares matosi pasiry
žimas, noras išvystyti jį į di
desnį chorą, žinoma, vienoms 
mergaitėms tas padaryti bus 
negalima be kitų pagelbos. Ma
nau, kad choras palaikyti yra 
būtinas reikalas, o tuo labiau, 
kad tos jaunos mergaitės inte
resuojasi toje srityje. Tad vie
tos Komunistų Partija ar kitos 
organizacijos turėtų kreipti 
daugiau dėmesio į tai.

Draugų Bimbos, Ormano ir 
šolomsko pasakytos prakalbė- 
lės irgi davė daug naudos. Vie
na, tai mūsų klausovai išklausė 
kalbėtojų kalbas, plačiau susi
pažino su klausimais, kuriuos 
kalbėtojai aiškino. O kas svar
biausia, tai Kompartijos Lietu
vių Frakcija gavo net 7 naujus 
narius į partiją. Ir keletas 
draugų prisižadėjo vėliau prisi
rašyti. Mes, vietos komunistai, 
sveikiname tuos naujus narius 
ir džiaugiamės, kad jie tapo pa
saulinės raudonosios armijos 
kareiviais.

Minėta pramoga duos ir pel
no kaip Agitacijos Fondui, taip 
ir partijai. Komunistė.

Garsinkite savo biznį dien
rašty j “Laisvėj.”

WORCESTER, MASS.
Iš Aido Choro Veikimo
Mūsų Aido Choro piknikas 

jau praėjo. Jame dalyvavo mū
sų visi simpatikai. Varde choro 
tariame visiem didelį ačiū. Bet 
ne vien tik ačiū, mes atsimokė- 
sim ir programe dalyvavu
sioms organizacijoms ant jų 
piknikų. Geg. 30 d. jau pradė
jom atsiteisti mūsų rėmėjam,— 
dalyvaudami Lietuvos Sūnų ir 
Dukterų draugijos parko atida
ryme. Dalyvausim ant Tarptau
tinio 1 Distrikto Kompartijos 
pikniko birž. 26 d., “Laisvės” 
piknike Maynarde, liepos 3 d. ir 
liepos 24 d. Liet. Komunistų 
Frakcijų distrikto piknike, 
Montello, Mass.

Liet. Kongreso Komitetas 
Worcesteryj kreipėsi į Aido 
Chorą prašydamas mūsų kam
barį dėlei “pares,” sukėlimui fi
nansų siuntimui delegato į Liet. 
Kongreso suvažiavimą į Scran
ton, Pa. Choras su mielu noru 
nutarė duoti kambarį už dyką.

Dabar varde Aido Choro pra
šau mūsų visų rėmėjų nepa
miršti birž. (June) 11-12 dd., 
Olympia Parke, Worcester, kur 
įvyksta Liet. Meno Sąjungos 
2-ro Apskričio metinis pikni
kas. Dalyvaus Mass, valstijos 
visi chorai ir Aido Choras iš 
Brooklyn, N. Y. Dėlei viso pla
taus garsinimo žiūrėkite “Lais
vėj.”

Aido Choro koresp.
D. Lukiane.

Cleveland, Ohio
Numirė jaunuolis Andrius 

Mačutukas (Machutas), 14 me
tų amžiaus vaikinas, birželio 6 
dieną, 11 vai. ryto, Lakeside 
Hospital. Yra pašarvotas pas 
tėvus namieje prie Green Road, 
jūjų ūkyj. Visiems lietuviams 
labai gerai žinomoj vietoj, kur 
tankiai piknikus rengia.

Bus laidojamas ketverge, bir
želio 9 dieną, kaip 2 vai. po pie
tų, Highland kapinėse.

Paliko didžiausiame nuliūdi
me savo tėvus, vyresnįjį brolį 
Albertą, gimines, draugus ir 
drauges.

Jis priklausė prie LDS 44 
kuopos, jaunuolių skyriuj.

Prašome visus nuoširdžiai at
silankyti ant šermenų ir laido
tuvių ir atiduoti jaunuoliui pas
kutinį patarnavimą.

Edward V. Warabow
Laidotuvių Direktorius 

ir Balsamuotojas
Registruota Moteris Padėjėja

Prieinamos Kainos, Teisingas ir 
Mandagus Patarnavimas

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ
24 Field Street

BROCKTON, MASS.
Telephone Brockton 2005

1000 Washington Street >
NORWOOD, MASS.

Telephone Norwood 1503

Patarnauja pagrabuį lietuvis 
laidotuvių direktorius Nikode
mas A. Wilkelis.

vai. ryto, “Sweets Hall”. Draugai ir 
1 draugės, būtinai dalyvaukite, nes tu
rim išrinkti delegatus i LDS Seimą. 
Taipgi vajus eina prie pabaigos, tu
rime smarkiai padirbėti, kad išpil-

Aš nuo savęs išreiškiu di- dyti mūsų kvotą, tai nepamirškite 
džiausią užuojautą draugams:!nauju narių gauti. S. Kuzmickas, 
Marijonai ir Jokūbui Mačutams Sekr' (134-13
ir jūjų sūnui Albertui.

'M. Valentukonienė.
Nuo Red. —šiandien gavome 

žinią ir dedame į laikraštį, nors 
tikrai nežinome ar “L.” laiku 
pasieks Clevelandą.

Newark N. J.
Vieša Padėka

MINERSVILLE, PA.
ALDLD 9 Apskritys nutarė reng- 

iti pikniką “Laisvės” naudai. Įvyks 
rugpjūčio-Aug. 7 d., Dando’s Grove, 
Llewellyne. Prašome kitų organiza
cijų nieko nerengti tą dieną, bet Viė- 
kime visas pastangas, kad “Laisvės” 
piknikas pavyktų sėkmingai. Daly
vaukime visi. (134-135)

šiuomi reiškiame mūsų drau
gišką padėką visiems drau
gams, ir prieteliams, kurie at
silankė į mūsų vyro ir tėvo 
šermenis, pareiškė mums užuo
jautą liūdesio valandoje ir daly
vavo šermenyse mūsų vyro ir 
tėvo, Kazimiero Puišio, kurio 
kūnas tapo sudegintas gegužės 
5 d. Rose Hill Krematorijoje, 
Lindene, N. J.

Liūdintieji: 
žmona,, 
Dukterys, 
Sūnus.

PRANEŠIMA] IŠ KITUR
DETROIT, MICH.

Sekmadienį, birželio 26 d., Detroito 
Progresyvių Draugijų Sąryšis rengia 
gražų pikniką. Visas pelnas bus ski
riamas darbininkų spaudai. Piknikas 
bus geroj žinomoj vietoj Beechnut 
Grove Parke, prie Middle Belt ke
lio. Bus graži programa su dainomis, 
kurias dainuos pagarsėjęs Detroito 
Aido Choras. Taipgi turėsime pirmos 
klasės orkestrą, grieš amerikoniškus 
ir lietuviškus šokius. Bus gardžių už
kandžių ir gėrimų. Bus 11 dovanų 
prie įžangos bilieto. Įsigykite tikie- 
tus iš anksto, kaina nuo 5 iki 25 
centų. Tikietų galite gauti pas AL 
DLD 52 ir 188 kuopų valdybas, taip
gi pas LDS 21 ir 86 kps. valdybas 
ir pas Keistučio ir Aido choro na
rius. Kurie esate išrinkti dirbti pik
nike, būtinai būkite parke 11 vai. 
ryto. — Kom. narys J. B.

(134-135)

ROCHESTER, N. Y.
LDS 11 kp. rengia šaunų pikniku, 

birželio 11 d., šeštadienį, pas Joną 
Merkevičių. Bus orkestrą, žaislų, už
kandžių ir visokių “refreshmentų.” 
Prasidės nuo 2 vai. po pietų ir tę
sis iki vėlai naktį. — Kom.

(134-136)

SHENANDOAH, PA.
Shenandoah Kom. Partija persta

tys labai gerą krutamą judį “Spa
nish Earth” ir “The Black Legion.” 
Įvyks šeštadienį, 11 d. birželio, 8 v. 
v. West End Hall. Paveikslai bus ro
domi apie Ispanijos padėtį šių lai
kų. Kalbėtojas bus Steve Nelson, ge
rai žinomas šioj apylinkėj, nesenai 
sugrįžo iš Ispanijos. Taip pat bus ir 
kiti geri kalbėtojai. Tad prašome 
Shenandoah ir iš apylinkės lietu
vius skaitlingai dalyvauti šiame pa
rengime. Įžanga 25c asmeniui. Kvie
čia Rengėjai. (134-135)

EASTON, PA.
ALDLD 13 kp. susirinkimas įvyks 

12 d. birželio, Easton Baking Co. 
Svct., 36 N. 7th St. Pradžia 2-rą v. 
po pietų. Visi nariai būtinai daly
vaukite, nes bus diskusuojama ALD 
LD suvažiavimo dienotvarkis. Būki
te visi ir naujų narių atsiveskite. — 
Sekr. (134-135)

SHENANDOAH, PA.
LDS 34 kp. mėnesinis susirinkimas 

įvyks sekmadienį, 12 d. birželio, 10

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(šalinskas)

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

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

Woodhaven, L. L, N. Y.
— ........ ---........-- -- -'--J

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Graborius (Undertaker)
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335

WILKES-BARRE, PA.
LDS 7 kp. pusmetinis susirinki

mas ir LDS Centro Valdybos Nomi
nacijos kandidatų 1939-1940 m. įvyks 
12 d. birželio, sekmadienį, 2-rą vai. 
po pietų, B. Poteliūno Svct., 53 Bank 
St. Visi nariai dalyvaukite šiame su
sirinkime, taip pat užsimokėkite 
duokles, kad neliktumėt suspenduoti. 
Atsiveskite ir naujų narių įrašyti į 
kuopą. — Kp. sekr. J. V. S.

(134-135)

WILKES-BARRE, PA.
Penktadienį, birželio 10 d., 7 v. v. 

įvyks specialiai svarbių reikalų AL 
DLD 43 kp. susirinkimas, pas B. Ra
dzevičių, 9 Carbon Lane. Visi nariai 
ir narės malonėkite pribūti šiame 
susirinkime, minėtu laiku. — Kp. 
sekr. J. V. S. (134-135)

CLEVELAND, OHIO
Ekstra Pranešimas ALDLD Nariam!

Birželio 10 d. Lietuvių Darbinin
kų Svetainėje, 920 E. 79th St., kaip 
8 vai. sharp, yra šaukiamas ekstra 
visų trijų ALDLD kuopų narių su
sirinkimas, apkalbėjimui mūsų orga
nizacijos suvažiavimo, “Šviesos” ir 
knygų leidimo, taipgi delegatų siun
timo klausimą. Visi nariai ir narės 
būkite iki vienam. Pasirodykime, 
kurios kuopos bus didesnė narių at
stovybe? O ypatingai kuopų valdy
bų nariai jūsų priedermė visiem da
lyvauti. (133-135)

N. S. PITTSBURGH, PA.
ALDLD 87 kp. susirinkimas įvyks 

birželio 9, 7:30 v. v., 1217 Beaver 
Ave. Nariai kviečiami dalyvauti. — 
P. Bernotas. . (133-134)

Dr. Herman Mendlowiiz 
83 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. 

NEDELIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 28rd St.

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 MEŠLAŽAR
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 nesupran tate, pasi
klauskite manęs su pasitikėjimu, 
ir jūsų liga bus jums išaiškinta.
X-Spindulial, 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 datrt stalų. Taip pat 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 
Ki BERTY PARKĄ

9
UŽKV1EČIA SAVININKAI

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

Telephone: Waverly 3-9515

VARPO KEPTUVE
(

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

nė, čielų kviečių, čielų rugių, senRūgšti ruginė, saldi rug 
vičiam duona, balta dudna, Caleh ir rasin duona. Taipgi 
kepama roliai ir bandų <ės. Puikiausias pasirinkimas ska
niausių kėksų-pyragų; P neappie Cake, Apple Cake, Cheese 
Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake. Stollen, 
Doughnuts, Pies, Pastries Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

ses. Puikiausias pasirinkimas ska-

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

Varpas Bakery 36-42 Stagg Street Brooklyn, N. Y.
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Dalyvaukite Ispanijai Remti Mitinge Šį 
Vakarą, Birž. 9, Madison Square Gardęne!

Kada Italijos ir Vokietijos 
fašistų orlaiviai bombomis vis 
tebesėja mirtį ant tūkstančių 
ramių miestų ir kaimų gyven
tojų Ispanijoj, tai demokrati
ją ir taiką mylintieji amerikie-; 
čiai susirūpinę, kaip greičiau- i 
šia ir geriausia suteikt pagel-; 
bą fašistų užpultai Ispanijai.

Vienu tokių gražių žygių 
yra didžiojo New Yorko or-Į 
ganizacijų rengiamasis masi
nis susirinkimas-prakalbos šio į 
ketvirtadienio vakarą, birželio 
9-tą, milžiniškoj Madison Sq. 
Garden Salėj, 50th Street ir ge bus Ispanijos delegacija, 
8th Avenue, New Yorke. Pra- kurią sudaro Ispanijos darbo

Įžanga i unijų, katalikų ir rašytojų žy- 
ir $1.10, ! minusi atstovai, kaip kad pa- 

isauliniai paskilbęs novelistas 
Medikalis ! Ramon Sender ir katalikų fi- 
Demokra- lozofas Jose Bergamin. Ojier

bęs visuomenininkas, uolus de
mokratijos ir taikos šalinin- 

, kas; pirm, padėjėjo vietą už
ims Dr. W. B. Cannon iš Har-I
vardo Medikalės Mokyklos.

1 Pirmu kartu istorijoj Ispani
jos ministerių pirmininkas Ne- 
igrinas duos 15-kos minučių 
prakalbą tiesiai iš Ispanijos. Ji 

; bus perduodama trans-atlan- 
tiniu telefonu. Mitingą svei
kins N. Y. Miesto prezidentas

i Stanley M. Isaacs.
Garbes svečiais šiame mitin-

Tammaniečiai Taryboj Vėl 
Nustūmė Naujų Namų 

Programą

Viešai Skelbia Minimum 
Algų (statą Laužan

čias Skalbyklas

Mary Ann Laundry — 1710 
Pacific St.

Milwood Laundry Service — 
2214 59th Street.

džia 8 vai. vakaro.
25, 40, 83 centai 
$1.65.

Mitingą rengia 
Biuras ir Ispanijos ' 
tijai Remt komitetai su para-i Preteceille ir Carmen Meana 
ma daugelio kitų taiką ir de-i atstovauja darbo unijas ir so- 
mokratiją mylinčių organiza- cialio darbo sritį, šis jau pas- 
cijų. čion bus iškeltas embar- kutinis delegacijos pasirody- 
go nuėmimo klausimas ir su- mas publikai prieš išvykstant 
sirinkimas apie tai tars savo atgal Ispanijon.
žodį. i Dalyvaukite! Pagelbėkime

Vakarui pirmininkaus vys- Ispanijai! Padėkim nuimt em- 
kupas F. J. McConnell, paskil-jbargo nuo lojalistų Ispanijos!

Reikalauja Apjungi Dvylika Unijų Remia
Miesto Teismus Lincolniečiy Pla?ią

Jau dvylika unijų ir jų vir
šininkų priėmė Lincolno Briga
dos Draugų pakvietimą konfe- 
rencijon, kurioj bus išdirbti 
planai parvežt iš Ispanijos^ na
mo sužeistus lincolniečius.

Tam tikslui norima sukelt 
kelis šimtus tūkstančių dolerių.

Majoras LaGuardia antradie
nį buvo nuvykęs valstijos Kon
stitucinės Konvencijos sesijon į 
Albany, kur jis reikalavo pra- 
vest pataisą apjungimui New 
Yorko Miesto teismų.

Jis nurodė, kad miestas šiais 
metais išleis 4 milionus dolerių
palaikymui teismų, kas yra į Tokį planą paskelbė LBD na- 
daugiau, negu J. V. valdžios j cionalis pirmininkas White po 
paskyros išlaikymui visų fede- pasikalbėjimo su valstybės se
ralių teismų po visą šalį. Dideli Į kretoriumi Cordell Hull, iš ku- 
iškaščiai, sako majoras, dalinai | rio 
paeina nuo to, kad mūs miesto 
teismų sistema remiasi politi
niais paskyrimais ir galia teis
mams nusistatyt algas.

Majoras sakė, kad dėlto kai 
kur teisėjai gauna didesnes al
gas už majorą, o kai kurie raš
tininkai gauną daugiau už mie
sto departmentų viršininkus, 
taipgi esama telefonistų su $3,- 
600 algomis metams.

Kas liečia teisėjų algas, jis

White išsinešė supratimą, 
kad valdžia nekliudys sugrąžint 
veteranus, jei tik jie gales 
dyt Amerikos pilietybę.

Aprokuota, kad apie $125 
dengs vieno sugrąžinimą 
LBD išleido atsišaukimą į 
ganizacijas ir asmenis “paimt 
globon vieną grįžtantį namo su
žeistą amerikietį vaikiną.”

White nurodo, kad vaikinai 
norėtų būt Ispanijoj, bet jie tu
ri užleist savo lovas ligonbu- 

nurodė, kad J. V. Aukščiausio čiuose tūkstančiams vyrų, mote- 
Teismo teisėjas gauna $20,5001 rų ir vaikų, sužeistų vėliausiuo- 
metams, o Queens, Kings irjse fašistų bombardavimuose 
Bronx apskričių teisėjai gauna■ turgaviečių ir atvirų aikščių.

jro-

pa
ir

or-

po $25,000. Jis pateikė ir dau
giau panašių faktų, kur mėto
ma pinigai. Jis priminė pavyz
dį, kad tūli teisėjai norėję tei
sės “valyt savo ofisų bildingus, 
savo teismabučius.” Reiškia, ir 
čia būtų galėję skirt sau nori
mus žmoneš ir nustatyt jų 
gas.

an-
oro

al-

Kviečiame Atvykti J 
Mūšy Autingą

Dirbdamos įvairius darbus 
patyrėm, kad visuose juose mes 
randame gerų draugų, su kurių 
pagelba mūsų darbai davedami 
prie laimingos užbaigos. Visus 
tuos gerus draugus ir rėmėjus 
mūsų darbų mes mylėtume ma
tyt su savim ir šį kartą, kada 
mes turėsime savo išvažiavimą 
j-Forest Parką šį sekmadienį, 
Dirželio 12-tą. čia turėsime įvai
rių valgių ir gėrimų, taipgi 
įvairumų, kas kiekvienam užti
krins smagų pasilinksminimą. 
,, Mūsų atliktų ir būsimų dar
bų programa yra plati. Remia
me amerikiečių užlaikomą karo 
našlaičių namą Ispanijoj ir 
amerikiečius kovotojus už de
mokratiją Ispanijoj. Darbuo
jasi neleist pakelt Brooklyne 
gaso kainas. Remiame Lietuvos 
nepriklausomybę ir veiklą už 
atsteigimą demokratijos. Rūpi
namės organizavimu ir švieti
mu-lietuvių moterų bei rėmimu 
darbo žmonėms naudingos 
spaudos ir visais kitais svar
biais klausimais.

Stipriai Sušildė
Newyorkieciai pereitą 

tradienį stipriai sušilo, 
temperatūra buvo 86 laipsniai,
augščiausia šiais metais. Ba
landžio 28-tą buvo 85 Įaips-j 
niai. Bronxe vienas užgautas 
karščio nuvežta į ligonbutį. 
Karštį pertraukė žaibų-lietaus 
audra.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

ALDLD 1 kp. svarbus susirinki
mas įvyks ketvirtadienio vakare, 
birželio 9 d. Pradžia 8 vai. “Lais
vės” Svet., 419 Lorimer St. Yra la
bai svarbu, kad kiekvienas narys da
lyvautų šiame susirinkime ir užsi
mokėtų savo duokles. Prašome atsi
vesti ir naujų narių, mokestis maža, 
tik $1.50 į metus. — Kp. org. G. W.

NEWARK, N. J.
Šaukiamas " svarbus susirinkimas 

penktadienį, birželio ,10 d., 8 v. v., 
Lietuvių Salėje, 180 New York Avė. 
Šaukiami visi Kom. Partijos nariai, 
taipgi ALDLD, LDS ir visi “Lais
vės” skaitytojai, prašome atsivesti 
savo draugus. Šiame susirinkime da
lyvaus drg. A. Bimba, kuris išduos 
raportą iš Kom. Partijos Nacionalės 
Konvencijos. Išgirsite daug svarbių 
dalykų. (134-135)

Tammanietis tarybindnkas 
Howard H. Spellman, remia
mas Bronxo, Brook lyno ir 
Queens demokratų, pereitą 
antradienį vėl sulaikė pravedi- 
mą darbiečių įnešto biliaus, 
kuriuomi reikalaujama sukelt 
$30,000,000 tuojautiniam pra
dėjimui miesto gyvenamų na
mų statybos programą.

Spell manas atėjo į Tarybos 
susirinkimą su ilgu raportu 
ant to biliaus (Occupancy Tax 
Bill). Jo raporte bilius. taip 
“pataisoma”, kad jame veik 
nieko originalaus nelieka. Pa
žangieji pasipriešino tokiam 
sudarkytam biliui. Jie nuro
dinėjo, kad tokios pakaitos 
užblokuotų namų statybą, o ne 
pastūmėtų pirmyn.

Fusionistas t a r y b i n inkas 
Strauss pasakė, kad už taip 
“pataisytą” bilių jis negalės 
balsuot. Strauss pareiškė: “Jis 
(Spellman) pakeitė bilių ko
mitete, kad užblokuot pigių 
namų statybą visur apart vie
tų, kur brangios žemes. Jis 
nori aprubežiuot namų staty
bą brangių žemių vietomis.”

Tarybininkas Quill kaltino 
Spellmaną “kitam bandyme 
atakuot administraciją”, saky
damas :

“Mes turėjome mieste lau- 
žynes per virš šimtą metų, ir 
partija, kurią jis (Spellman- 
as) atstovauja, nieko nedarė 
statybai namų. Aš vely skai
tyčiau raportą iš rankraščio. 
Jis spausdinta atdaroj šapoj”.

Anksčiau Quill buvo per
skaitęs nuo spaustuvių clarb. 
unijos pareiškimą, kad Tam- 
manės raportas, už kurį mo
kama miesto pinigai, spausdin
tas ne unijinėj šapoj. Po to 
pakilo darbietis Armstrong, 
buvęs spaustuvių presmanų 
unijos viršininkas, su pareiški
mu : “Pone prezidente, aš net 
neskaitysiu jo”. Jis suplėšė 
raporto kopiją ir numetė ant 
grindų.

Spellmano raportą taip pat 
kritikavo darbiečiai Hollander 
ir Vladeck. Pastarasis savo 
nuomonę atsiuntė laišku iš 
Presbyterian Ligoninės, kur jis 
tebesiranda po akies operaci
jai. Vladeck’as sako, kad 
“Spellmano planas nieko ne- 
išriša” ir kad po tuo planu 
virš pusės pinigų būtų išleista 
pirkimui žemių, tuo būęlu “su
rišant rankas Butų Autorite
tui”.

Piliečiams ir visiems svarbu 
įsitėmyti, kad išrinkus kelis 
pažangius tarybininkus nega
lima ilsėtis ir tikėtis, kad jie 
patys vieni nugalės Tammąnės 
skerspaines ir praves miesto 
gyventojų didžiumai naudin
gus tarimus. To negana. Rei
kia tėmyt Miesto Tarybos vei
klą ir paragint savo tarybinin
kus remt gerus žingsnius, taip
gi jau dabar rengtis seka
miems rinkimams, visur stipri
nant demokratinį frontą prieš 
reakcinį.

sako,, kad
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PAMOJIMAI
Pajieškau švogerio Jono Kazels- 

kio. Paeina iš Lietuvos, Šiaulių mie
sto. Į Ameriką išvažiavo prieš didįjį 
karą, 1913 m. ir nuo to laiko neži
nau ar gyvas ar miręs. Jeigu esi gy
vas, tai prašau atsiliepti, nes turiu 
svarbų reikalą. Arba kas žinote, kur 
jis randasi, prašau duoti man jo an
trašą. Būsiu labai dėkinga. Elzbieta 
Miliauskaitė, po vyru Elzb. Paulaus
kienė, 265 Second Street, Elizabeth,

(133-135)

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 STORES
512 Marion St., kamp. Broadway 
ir Stone Avė., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey^ stočių BMT Line 

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

Newport W. W. Laundry — 
278 Newport Street.

Nu-Maujer Laundry — 54 
Maujer Street.

Nu R. & S. Laundry—618 
Wyona St.

Peerless Custom Laundry—
180 7th Ave.

Plaza Laundry—774 Clas- 
son Ave.

Putnam Laundry — 295 
Stockholm St.

Rex Laundry Service—2702 
Stillwell Ave.

Rite-Way . Laundry — 3319 
Atlantic Ave.

Rochester Custom Laundry 
—265 Rochester Ave.

Sheldon Foster Supply—566 
DeKalb Ave.

Spencer Laundry & Linen—
181 Spencer St.

Spotless Laundry—1227 61 
Street.

Square Deal Laundry—427 
Ralph Avenue

Stag Laundry—150 N. 5th 
Street

Sunlight White Laundry— 
189 Vermont Street

Sunshine Quaker—824 Lex
ington Avenue

Ted’s Laundry— 265 New 
Lots Avenue.

Unit System Laundry—866 
DeKalb Avenue.

Utility Laundry—2112 Nep
tune Avenue

Vermont Wet Wash Laun
dry—457 Vermont Street.

Vernon Laundry Service— 
220 Vernon Avenue.

REIKALAVIMAI
REIKALINGA

Reikalinga pardavėjų (salesmen) 
vyrų, moterų ar merginų, pardavi
mui Surprise Polish forničių ir au
tomobilių valymui. Geras mokestis. 
Kreipkitės į Surprise Polish Co., 409 
Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

(132-134)

I Clement Vokietaitis I
I LIETUVIS ADVOKATAS f

50 Court Street
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y. ’ I
“Gaukite “Laisvei” Naujų 

SkaitvtoJu.

CHARLES
UP TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Gė»ci Patyrę Berberiai
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

■ 168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179 i1 „
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Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker 

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

do automobilius ir kari. : 
veselijoms, krikštynoms D 

pasivažinėjimams.
i 231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

, N. J.
530 Summer Ave., arti Chester Ave.

NEWARK
VALANDOSE—4 ir 6—8. 

Nėra valandų sekmadieniais.

FRANK DOMIKAITIS

“Laisves” Name

GERIAUSIOS Rūš IES VALGIAI

417 Lorimer St. Brooklyn

Telefonas: Humboldt 2-7964

DR. J. J. KASKIAUCIUS

Industrijų komisionierius El
mer F. Andrews praneša, kad 
62 Brooklyno skalbyklos sko
lingos 978 darbininkams $4,- 
655.47 nedamokėtomis mini
mum algomis nuo įėjimo ga
llon minimum algų įstatymo 
pereito kovo 14 dieną iki val
džios inspektoriai patikrino tų 
skalbyklų padėtį.

Komisionierius
“mažiausia 8 iš tų skalbyklų 
atrodo chroniški sukčiautojai. 
Jų vardai buvo kartą paskelb
ta seniau, 1934 m., už laužy
mą pirmo minimjum algų įsta
tymo”. Jis praneša, kad 369 

i patikrintos skalbyklos laikosi 
įstatymo. Gi nesilaikančių var
dus ir antrašus pridavė spau
dai.
Brooklyno Skalbyklos, Kurios 

Nesilaiko Minimum Algų 
Įstato

Acadia Steam Laundry — 
813 63rd Street.

Act Shirt Laundry 
Gates Avenue.

Alabama Laundry Service — 
292 Liberty Avenue.

Anchor Laundry of 
467 Prospect Ave.

Aurora Wet Wash
— 749 Hicks Street.

Bay View Laundry 
6421 Third Avenue.

Ace Shirt Laundry 
Gates Ave.

Blake Laundry — 620 Cleve
land Street.

Blue Moon Wet Wash—1883 
Strauss St.

Bristol Laundry — 361 
Herzl St.

Brownie’s Hand Laundry — 
193 Ralph Ave.

Bushwick Laundry — 919- 
921 Flushing Ave.

Colonial Laundry — 16 Lex
ington Avenue.

Comet Laundry — 941 61st i 
Street.

Depend-On Laundry — 1089 
Clarkson Avenue.

G. & G. Laundry — 577 Al
bany Ave.

Garfield. Hand Laundry — 
79 Third St.

Gold Star Laundry — 557 
Hart Street.

Greenpoint Laundry — 253 
Norman Avenue.
Guest Hand Laundry — 2 7 2 
Flatbush Avenue.

Housemaid Laundry, 
Van Sinderan Ave.

N. K. Laundry—1149 61 St.
Laratoga Wet Wash — 1939 

Pitkin Avenue.
La Rosa Laund.—752 64th St.
Leader Laundry Service — 

1982 Bergen St.
Lily Laundry Service — 240- 

44 Huron St.
Little Falls Laundry — 607 

Flatbush Ave.
M. & L. Self Service W. W.

— 313 Osborn Ave.
Marcy Wet Wash Laundry— 

97 Rochester Ave.
Marie Hand Laundry — 2170 

E. 5th Street.

Victoria Coat, Apron Sup
ply—781 Kent Avenue.

WJ? Shirt Laundry—1718 
St. Marks Avenue.

Gaminami Europiško ir Am 
kūs, lietuviško namų darbo, 

na; gaspadoriškai nuvirti
Atdara Nuo Anksti Ryt

grikoniško stiliaus. Pui- 
kilbasai ir kepta paršie- 
kopūstai ir barščiai.

o iki Vilai Vakaro

229

32-ras

Street.

Laundry — 91

Waldorf Laundry Service— 
231-35 Amboy Street.

Warren St. W. W. Laundry 
—522 Warren

Wei Done
Summit Street.

West End
West End Avenue.

White Rose Laundry—37 S. 
1st Street.

White Silver Wet Wash 
Laundry—89 Gerry Street.

Wi-Koff Laundry—2 Wyc-
i koff Avenue.

Lietuvių Radio Valanda
GYVUOJA

Didžioje W. B. N. X. Stotyje
Pradėjo

Birželio-June 6 d., Pirmadienį
9:30 vai. ryto

Šeštadieniais (Subatoms)
11:45 valandą prieš piet

KLAUSYKIT
VINCO MATUSEVIČIAUS, 
DAINININKO VIKT. BEKERIO, 
ADOMO JEZAVITO ir 
JURGIO KAZAKEVIČIAUS 
ORKESTRŲ.

Mūsų Ofisas

390 LORIMER STREET 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. Evergreen 7-3787

PIKNIKAS
Rengia Draugystė Dr. Martin Luther

32-ras

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 Brooklyno ir apylinkės lietuvių visuomenę 
skaitlingai atsilankyti į šį mūsų piknikų* Rengėjai.

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

S

Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas pieniškų 
valgių ir daržovių, virtų ir žalių.

$
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NOTARY PUBLIC Tel. Stagg 2-5043 3

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. 3

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

immuniiniiniiAiiAiiniini miniwiwintirtiwMmintiwwM  km mumini

Mateušas Simonavičius
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterims. Nedė- 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

426 SOUTH 5th STREET 
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties

BROOKLYN, N. Y.
Tel. Evergreen 7-8886

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.
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ALDLD Moterų Kuopa, ję. j

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

Telefonas E Ve r green 7-1661




