
Krislai
Kas Jam Pasidarė? 
Fašistai Jiems Gelbėjo. 
Tegyvuoja Arkliai! 
Aniuolas su Ragais.

Rašo A. B.

Susiorganizavo taip vadina
mas “National Rededication 
Committee.” Jis dirbsiąs už 
laisves idealą.

Gražiai skamba ir gražūs 
tikslai.

Bet kas jame figūruoja? Ogi 
ve: Herbert Hoover, Alfred 
Landon, John W. Davis, Mor
gano interesų advokatas, pagar
sėję reakcionieriai Taber, Rid
der ir kiti.

Tai ta pati šaika, kuri sudaro 
“Liberty League.”

Bet ar žinote, kad tarpe tų 
reakcionierių gražiai skamba 
vardas ir Norman Thomaso, so
cialistų vado?

Kitas komitetas vadinasi 
“Committee to. Keep America 
Out of War.” Ten figūruoja 
tokie sutvėrimai, kaip Hamilton 
Fish ir Libby, šalia jų guli 
vardas ir Norman Thomas.

Tai, mat, kur atsidūrė tasai 
be galo “kairus” žmogus.

Mažas nesutikimas, matyt, ki
lo tarpe sklokininkų ir smeto- 
nininkų Brooklyne. Tysliavos 
“Vienybė” šitaip skundžiasi:

“Dėl ko gi taip? Ar jums, 
vyrai, per maža vietos šiame 
pasaulyje? Ar tautininkai, 
VIENYBĖ, Smetona bandė 
jums kada nors kelią pastoti? 
Visai ne! Neginčijamas faktas, 
kad NAUJOSIOS GADYNĖS 
gimimo laikais tautininkai ban
dė gelbėti. Pagalba teikta vi
sokiais būdais. Vieni davė 
‘cash,’ kiti rėmė, eidami į va
karienes, kurių buvo daugiau, 
negu katalikų bažnyčia turi at
laidų. Jeigu jau nedėkoti, tai 
turėtumėte būti žmonės ir ne
spjauti jiems į veidus.”

Kai kurie desperatiški alka
ni žmonės siūlo Washingtono 
valdžiai tuojau supirkti iš far- 
merių visus traktorius ir kitas 
mašinas ir sunaikinti. Jų vie
ton farmeriams duoti arklius.

Tada, girdi, daug bedarbių 
galės gauti darbo ant farmų. 
Arkliams reikės pašaro. Rei
kės ir daugiau arklių auklėti!

Taip ir išsirisianti nedarbo ir 
farmų problema.

Vienas mokytas redaktorius, 
kuris visada galvą (tik ne sa
vo) guldo už demokratiją, Jer
sey City majoro Hague asmeny
je surado tikrą aniuolą. Sako 
t/as žmogus:
1 “Ištiesų, jeigu koks nors Ru
sijos socialistas būtų, panašiai 
kaip Norman .Thomas, mėginęs 
pasakyti prakalbą kūpame nors 
Sovietų Sąjungos mieste. . . . 
tai Stalino policija ne tik būtų 
jam uždraudusi kalbėti, bet 
būtų jį išdeportavusi—į kitą 
pasaulį!”

O gal užkietėjęs, fašistas sei- 
lėja, šitaip begėdiškai dergia 
Sovietų valdžią ir gina tą fa
šisto šmotą majorą Hague?

Nieko panašaus. Tai tas pats 
nelaimingas Chicagos menševi
kų dienraščio bosas.

Pradžioje liepos mėnesio 
brooklyniečiai turės labai daug 
svečių. Vieni jų atvažiuos į Li
teratūros Draugijos suvažiavi
mą, kiti į “Laisvės” pikniką, 
treti į Lietuvių Komunistų Su
važiavimą.

Jau dabar brooklyniečiai tu
rėtų pradėti rūpintis nakvynė
mis dėl svečių. Juk čia suva
žiuos daugiausia darbo žmonės, 
kuriems viešbučiai neprieinami.

Draugai kalba ir diskusuoja, 
kad žurnalą “šviesą” reikėtų 
dažniau išleisti — daleiskirtie, 
nors kas du mėnesiai.

Tą klausimą svarstė ir Lite
ratūros Draugijos Pirmoji Kuo
pa. Ji davė konkretų atsaky
mą, būtent, tegul draugijos su-

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $6.00 
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Vokietija ir Lenkija Iš 
Naujo Telkia Armijas 
Prieš Čechoslovakiją

Praha, Čechoslovakija. — 
Hitleris, Lenkija ir Vengri
ja vėl pradėjo traukt dau
giau savo armijų į Čecho- 
slovakijos pasienius.

Vokiečiai (Sudeten) na- 
ziai per paskutines ketu
rias dienas vis dažniau ir 
smarkiau užpuldinėja, muša 
ir niekina cechus. Naziu ra-I £

; dio ir laikraščiai toj “vokiš-
; ko j” Čechoslovakijos srityj 
' yra pilni nuodingiausių pro
vokatoriškų kurstymų prieš 
demokratinę šalies valdžią.

į
Čech oslovakijos vyriau

sybė paskelbė rinkliavas į 
Laisvės Fondą šaliai ginti

Žuvo Astuoni Amerikos 
Armijos Lakūnai, Eks- 

plodavus Orlaiviui
Delavan, Ill. — Užsimušė 

bei sudegė kapitonas R. D. 
Reeve, leitenantas N. H. 
įves ir šeši kiti lakūnai, 
kuomet nukrito ir eksploda- 
vo didelis Amerikos armijos 
bombinis orlaivis Ellos You- 
le farmoj.

Farmerei Ellai atrodė, 
kad lėktuvas eksplodavo 
ore, kai žemai skrisdamas 
jieškojo vietos nusileist. Ki
tas farmeris sako, kad tik 
lėktuvui kirtus į žemę jis 
užsiliepsnojo.

Kapitonas Rush kaipo 
tyrinėtojas tvirtina, kad, 
turbūt, griaustiniška audra 
nuplėšė orlaiviui sparną. 
Jis sako, kad ir perkūnas 
galėjęs trenkt orlaivį, kaip 
liudija keli žmonės. Bet, 
anot kapitono, perkūnas 
dažnai trenkia lėktuvus ore, 
mažai žalos jiem tepadary
damas.

Žuvusių lakūnų parašiu
tai neatidaryti; reiškia, ne
buvo laiko šokt iš lėktuvo, 
taip staiga įvyko nelaimė.

NAZIAI SUARDĖ SOCIA
LISTO NAMĄ ČEC*HO- 

SLOVAKIJOJ
Praha, Čechoslovakija. — 

50 nazių užpuolė ir suardė 
namą vieno socialdemokra
to. Policija areštavo 47 na- 
zius vokiečius, bet paleido 
juos pagal jų vadų reikala
vimą.

Čechoslovakijos vyriausy
bė konfiskavo numerį laik
raščio “Narodna Politika” 
už tai, kad jis pranešė apie 
tą nazių padarytą pogromą, 
išvakarėse paskutinių mie
stų valdybų rinkimų, įvyku
sių birž. 12 d.

važiavimas nutaria pradėti va
jų už rinkimą “šviesai” prenu
meratų. •'Jeigu iki naujų metų 
gausime 1,000 prenumeratų, tai 
“Šviesa” galės išeiti kas du mė
nesiai.

i
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ir pakvietė savo vokiečių 
nazių vadus dėl to pasitarti. 
Bet jie^grubijoniškai atme
tė pakvietimą ir pareiškė, 
kad, girdi, patsai tas fon
das esąs “neteisėtas” ir 
“priešingas konstitucijai.”

Čechų komunistų vadas 
Clement Gottwald viešai 
parodė, kaip Anglijos atža
gareiviai remia Hitlerio pa- 
simojimą atplėšt tariamą 
“vokiškąją” Čechoslovakijos 
dalį ir prijungt ją Vokieti
jai; bet jie pataria to tiks
lo siekt “ramiai,” veikiant 
iš vidaus ir vengiant karo.

Čechoslovakijos Pasi
rengimai Atmuš! Užpuo
limą iš Hitlerio Pusės
Praha, Čechoslovakija. — 

Vyresnysis karininkas Ru
dolf Broz per radio pareiš
kė, kad Čechoslovakijos pa
sieniuose yra pristeigta ei
lės kulkasvaidžhj lizdų; to
liau nuo rubežiaus taip pat 
įrengta kulkasvaidžių liz
dai.

Apart dirbtinių tvirtovių, 
apsigynimui nuo Vokietijos, 
Čechoslovakija dar turi 
daug gamtinių tvirtumų pa- 
sieniniuose savo kalnuose, 
sakė Broz. Nežiūrint kokiu 
Urmu hitlerininkai užpultų 
Čechoslovakiją, jų armija 
turėtų pasiskirstyt į dalis. 
Nes Čechoslovakija turi pri
rengus atskirus tvirtoviš- 
kus apsigynimo centrus. 
Vokietija turi daugybę ka
ro lėktuvų, bet iš jų būtų 
sunku pataikyt į visur pri
steigtus ir gana paslėptus 
kulkasvaidžių lizdus.

Čechoslovakijos v a 1 d žia 
didina savo nuolatinę armi
ją dar 70,000 vyrų ir pail
gina kariuomenės tarnybą 
nuo 2 iki 3 metų.

Pagonys - Naziai ir Protes- 
tonai Laimi prieš Austrų

Katalikų Bažnyčią
Vienna.— Daugelis jaunų 

austrų darbininkų apleido 
katalikų bažnyčią, kaip 
skundžiasi jos kunigai. Da
lis prisidėjo prie protesto- 
nų, bet kur kas daugiau bu
vo įtraukti į pagoniškas na
zių organizacijas, per ku
rias tikisi gaut geresnių 
darbų ir kitokių pirmeny
bių.

Taip kataliku bažnyčia 
neteko 28,000 parapijonų 
nuo to laiko, kai Hitleris 
prijungė Austriją Vokieti
jai.

Gibraltar. — Fašistai už
grobė Norvegijos keleivinį 
laivą “Rinda.”

MAJORAS HAGUE PRISI
PAŽĮSTA LAUŽĘS AME

RIKOS KONSTITUCIJA
Newark, N. J. — Fašis- 

tuoj'antis Jersey City majo
ras Frank Hague, pašauk
tas į federalį teismą, kaipo 
naikintojas pilietinių lais
vių, pripažino, kad jo mies
to įsakymas prieš lapelių 
skleidimą laužo Jungtinių 
Valstijų konstituciją. Ha
gue sakė, kad jis pats ži
no, jog šalies Vyriausias 
Teismas patvarkė, kad jo
kiais vietiniais miestų pat
varkymais negalima varžyt 
konstitucinę spaudos lais
vę; o lapeliai yra dalis 
spaudos.

Tokią išpažintį Frank 
Hague atliko byloje, kurią 
užvedė CIO ir Amerikos Pi
lietinių Laisvių Sąjunga. 
Šios organizacijos reikalau
ja išduot indžionkšiną prieš 
majoro Hague’o sauvalių 
Jersey City, kad jis ten 
daugiau negalėtų ardyt 
darbininkiškus ir šiaip pa
žangius mitingus ir areš- 
tuot bei deportuot kalbėto
jus ir jam nepatinkamų la
pelių skleidėjus.

Fr. Hague pasakojo, kad 
jo policija tokius žmones 
imanti “globon” ir depor
tuojanti, girdi, “jų pačių 
naudai,” neva saugoj ant 
juos nuo keršto iš “tikrųjų 
amerikonų” pusės.

Hague, besiteisindamas, 
šnekėjo, būk CIO esanti 
“komunistų” organizacija, 
tik apart J. L. Lewiso; būk 
jo deportuotas socialistų 
vadas Norman Thomas esąs 
“komunistas”; pasak jo, ir 
Amerikos Pilietinių Laisvių 
Sąjunga esanti “komunisti
nė.”

Hague teisme gyrėsi, kad 
“aš tai reiškia Jersey City 
miesto valdžia.”

Kada jam buvo pastatyta 
klausimas, kodėl jis uždrau
dė skleist net prezidento 
Roosevelto kalbą lapelių pa
vidale (apie darbininkų tei
sę gyventi), Hague neatsa
kė šio klausimo ir tik šau
kė: “Neveikite čia prez. 
Roosevelto!”, kurį jis, girdi, 
“aukščiausiai gerbiąs.”

Kruvina Respubliką Sargą 
Kova su FašistiniaisPabė- 

gėliais iš Armijos
Perpignan, Franc.—Pra

nešama, kad virš 100 Ispa
nijos valdžios kareivių mė
gino pabėgt per Pyrenejų 
kalnus į Franciją. Bet jiem 
pastojo kelią Ispanijos ru
bežiaus sargai. Įvyko kau
tynės, kur 21 asmuo užmuš
ta ir 30 sužeista. Iš valdžios 
pusės krito tik keli sargai.

84 bėgliai liko suimti, o 
24 pasprukę Franci j on. Tai 
f a š i s t i n i ai gaivalai, tik 
prieš savo valią patekę į re
spublikos armiją. Paspru
kusieji prašo siųst juos į 
generolo Franco pusę.

New Yorke ketvirtadalis 
žmonių gyvena iš šalpų.

Liaudiečių Lėktuvai 
Sulaikė Fašistų Ofen- 
sv\a Rytiniam Fronte

Hendaye, Franc. - Ispani
jos pasienis. — Italų juod- 
marškittiai ir ispanų fašis
tai su šimtais kanuolių ir 
pulkais tankų prasilaužė 
trejetą myliu pirmyn ir 
perkirto kelią tarp Castel
lon de la Plana ir Lucena, 
kaip pranešama iš fašisti
nių šaltinių; toj srityj jie 
užėmė desėtką kaimų ir iš 
jų naujų pozicijų telieka tik 
10 mylių iki Castellono.

Bet liaudiečiai pradėjo 
audringai kontr-atakuot fa
šistus ir ypač su pagelba sa
vo karinių lėktuvų sulaikė 
ir atrėmė fašistų ofensyvą.

Oro mūšy j ties

Grūmoja Nužudyt Liudi
ninkus apie Hitlerio 
Šnipus Amerikoje

New York.— Vokietė Ka
te Moog Busch gavo kelis 
laiškus, grūmojančius nu
žudyt ją, jeigu jinai ką nors 
išsiplepės prieš Hitlerio ka
rinius šnipus Jungtinėse 
Valstijose. Jai taipo pat bu
vo grasinama ir per telefo
ną.

Kate M. Busch yra kvo
čiama šalies valdžios pri
siekdintųjų teisme, ką jinai 
žino apie nazių šnipus Am
erikoj. Ji buvo artima drau
gė daktaro Griebl’io, nazių 
šnipo, kuris paspruko Vo
kietijon, kai gavo pašauki
mą į tą teismą.

Kate Busch, slaugė, yra 
ginkluotų policininkų sau
gojama dieną ir naktį, kad 
ją nenužudytų amerikiniai 
naziai.

ŽEMĖS DREBĖJIMAS 
PENKIOSE ŠALYSE 

EUROPOJ

Brussels, Belgija. — Pra
eitą šeštadienį žemės drebė
jimas nugąsdino Belgiją ir 
buvo jaučiamas Francijoj, 
Vokietijoj', Holandijoj ir 
Anglijoj.

Brusselyj jis buvo tiek 
smarkus, kad suardė seis
mografą,. instrumentą, re- 
korduojantį žemės drebėji
mus.

Per nelaimes įvykusias 
dėl žemės drebėjimo Brus- 
selyj,” Ghente, Cruyshaute- 
me ir > kituose miestuose, 
Belgijoj, trys žmonės tapo 
užmušti ir 20 sužeista. Ap
ardyta pustuzinis namų, nu- 
vartyta fabrikų kaminai, 
kai kur nutraukta telefonų 
linijos ir sukriušinta langų 
stiklai daugelyje namų.

mę Chengchową, svarbų ge
ležinkelių centrą, bet atkak
li chinų kova ir Geltonosios 
upės ištvinimas vis neprilei- 

N. Y. Oro Biuras, džia japonų prie to miesto.

ORAS
Šį pirmadienį, turbūt, bus 

giedra.

del Cid valdžios lėktuvai 
nukirto devynis priešų or
laivius, o savo prarado tik 
tris. Tame mūšyje dalyvavo 
per 100 lėktuvų iš abiejų 
pusių.

Romulo Negrin, lakūnas 
sūnus Ispanijos respublikos 
ministerio pirmininko, nu
šovė vieną fašistų orlaivį. 
Mūšy j buvo sužeistas ir jo 
lėktuvas, bet jis saugiai nu
sileido žemyn.

Respublikos valdžia sako, 
kad ši kova parodė liaudie- 
čių orlaivyno pirmenybę 
prieš nazių ir italų lėktu- 

Lucena vus.

Naziai Apiplėšė ir Už
darė Austrų Kataliku

Studentų Draugijas
Vienna. — Hitlerio val

džia užgrobė iždus ir kitokį 
turtą katalikų studentei or
ganizacijų ir uždarė jas vi
sas. Naziai iš to pasipelnė 
$1,200,000, pagal neoficia
lius skaičiavimus.

Ryšy j su tuom Hitlerio 
atstovas įsakė katalikam 
studentam: “Nuo šiol jūs 
turite, kovot tik už Hitlerį.”

Respublikiečiai Atmušė Fa
šistus Šiaur-Vakariuose

Barcelona, I s p a nija. — 
Šiaurvakariniame K a t alo- 
nijos fronte ties Sort fašis
tai padarė keturias įnirtu
sias atakas prieš respubli- 
kiečius, bet nieko nelaimė
jo. Visos fašistų atakos bu
vo atmuštos su dideliais 
jiem nuostoliais, kaip pra
neša Ispanijos valdžia.

Amerikos Valdžia Ragina Ne- 
parduot Japonam Lėktuvą
Washington. — Amerikos 

valstybės ministeris C. Hull 
paragino orlaivių kompani
jas daugiau nepardavinėt 
Japonijai lėktuvų todėl, kad 
japonai naudoja juos bom
bardavimui nekariškių žmo
nių užfrontės miestuose ir 
kaimuose Chinijoj.

Didelė dauguma Ameri
kos orlaivių fabrikantų jau 
davę prižadą, kad sustabdy- 
sią lėktuvų pardavinėjimą 
Japonijai.

JAPONAI PERANKSTI 
PASIGYRĖ UŽĖMIMU 

CHENGCHOWO
Hankow, Chinija, birž. 12. 

— Jau keturios dienos kaip 
japonai pasigyrė, būk užė

~-------------
Visų šalių Darbininkai 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimčsitj Tik Re

težius, o Išlaimėsit ' 
Pasaulį!

Metai XXVIII, Dienraščio XX

MOTINA LIUDIJA TEIS
MUI, KAIP ŠERIFAI SU

ŠAUDĖ JOS SŪNŲ
London, Kentucky. — Fe- 

deraliame teisme prieš tero
rizuoto jus Jungtinės Mai- 
nierių Unijos liudijo M. 
Musick’ienė, motina jau
nuolio Bennetto, kurį Har
lan apskrities specialiai še
rifai sušaudė pernai vasa
rio 9 d. naktį pačiame Mu- 
sick’ų šeimynos name.

Šerifai, veikdami kaip 
angliakasyklų k o m p a nijų 
įrankiai, norėjo ypač nužu
dyt to jaunuolio tėvą Mar- 
shallą Musicką protestonų 
kunigą, kuris buvo sykiu ir 
organi^torius M a i n i erių 
Unijos. Bet jis buvo pasiša
linęs iš namų. Jam buvo iš- 
anksto pranešta, kad šerifai 
rengiasi jį sušaudyt; bet jis 
nesitikėjo, kad tie žmogžu
džiai užpuls šaudyt visą jo 
šeimyną per medinio namo 
duris, sienas ir langus.

Tuo žygiu jie netik nušo
vė vyresnįjį sūnų Bennettą, 
bet peršovė ranką ir jaunes
niam sūnui Bertui. Namie 
tada buvo ir jųdviejų sesuo. •

Teisiama yra 22 viršinin
kai devyniolikos kasyklų 
kompanijų ir 22 specialiai 
Harlan apskrities šerifai 
kaipo kriminaliai laužytojai 
šalies darbo santikių įsta
tymo, kuris užtikrina dar
bininkams teisę laisvai or
ganizuotis į unijas.

Pačiu šio teismo laiku 
kompanijų gengsteriai, kaip 
pranešama, su policijos ži
nia, pagrobė vieną iš val
džios liudininkų Johną Iso- 
ma. c

PRISIPAŽINO VIENAS 
PAGROBĘS IR NUŽUDĘS

CASH VAIKĄ

Miami, Florida. — Pro
testonų dvasiškio sūnus 
Franklin P. McCall, 21 me
tų amžiaus, prisipažino fe- 
deralės valdžios agentams, 
kad jis vienas pagrobė ir 
tik neva “netyčia” benešda
mas pasmaugė penkių ir 
pusės metų vaiką J. Cash. 
Ir nors vaiką nužudė, bet 
išreikalavo $10,000 iš jo tė
vo, žadėdamas už tai sugrą
žint jam sūnų gyvą.

McCall aiškinasi, kad jis 
norėjęs pagerint gyvenimą 
savo moteriai, tai todėl at
likęs tą keleriopą piktada
rystę. 

■ -
Fašistai Esą Tik už Trijų 

Mylią nuo Castellono
Hendaye, Franc. - Ispani

jos pasienis. — Fašistai už
ėmę Albocacer miestelį ir 
tiek prasigrūmę pirmyn 
linkon Castellono de la Pla
na, kad jiem telieką tik trys 
mylios iki ,šio respublikos 
pajūrio miesto,—kaip sako 
fašistų pranešimas.

Barceloha, Ispanija.— 
Valdžios pranešimais, liko | 
atmušti fašistų bandymai 
prasilaužt arčiau Castello-
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Harlano Kruvina Tragedija
Harlano pavietas, Kentucky valstijoje, 

yra senai pagarsėjęs kruvinomis repre
sijomis prieš darbininkus. Ilgus metus 
šis pavietas buvo lizdu aršiausių anglies 
kompanijų. Pagal jų muziką šoko visos 
valdiškos įstaigos. Nemažai darbininkų 
ir organizatorių ten padėjo galvas, ban
dydami mainierius suorganizuoti į uniją.

Pagaliau įsimaišė federalė valdžia ir 
patraukė atsakomybėn tas anglies kom
panijas, jų viršininkus ir vietinės val
džios šulus už laužymą Wagnerio Labor 
Relations Act. (Tas Aktas, kaip žinoma, 
laiduoja darbininkams teisę laisvai orga
nizuotis į unijas.)

Gal pirmu sykiu Amerikos istorijoj 
valdžia teisia kapitalistus ir valdininkus 
už sulaužymą darbininkams naudingo įs
tatymo !

Teismas jau įpusėjo. Valdžios liudinin
kai iškelia aikštėn ir parodo tą kruviną 
terorą, kuris metai po metų Harlano pa
viete buvo vedamas prieš mainierius. 
Atidengiamas uždangalas ir parodomi 
baisūs vaizdai. Amerika pamato kapita
listinės sistemos raistą.

Kaip tas teismas pasibaigs, ar ang
lies kmpanijos, jų savininkai ir vietiniai 
valdininkai bus pripažinti kaltais ir nu
bausti, dabar dar labai sunku, pasakyti. 
Mat, “džiurė” susideda iš to pavieto gy
ventojų, daugiausia farmerių, kurie gali 
pabijoti po teismo valdančiosios klasės 
keršto. O kad teroras nepasibaigs su 
šiuo teismu, tai nesunku atspėti. Va ir 
dabar, teismui tebeinant, chuliganai nu
šovė tūlą Smithers, kuris turėjo teisme 
liudyti prieš kaltinamuosius. Tie, kurie 
liudija prieš kaltinamuosius, rizikuoja 
savo gyvybę.

Nežiūrint, kaip “džiure” išspręs šį 
klausimą, patsai teismas reikš labai 
daug. Jis vis tiek užduos smūgį Harlano 
teroristams.

vės knygų veik neįleidžia. Uždrausti net 
toki dalykai, kaip Rusecko “Baudžiava” 
ir kt. visuomeninio pobūdžio knygos. Ra
šyti veik viskas draudžiama. Kartais jiems 
pasirodė įtartinu net lietuvių kalbos pra
timai.

Kalėjimo viršininkas Č. Vederis Sovie
tų Sąjungoj buvo nuteistas sušaudyti; ka
lėjimo valdininkas A. Bugenis taip pat tu
pėjo SSRS kalėjime ir 1933 m. kartu su 
kunigais buvo iškeistas; kalėjimo sekre
torius Kavalčiukas, žvalgybos valdininkas, 
už išeikvojimą sėdėjo 2 metu kalėjime. 
II politkalinių skyriaus prižiūrėtojai P. 
Laurinaitis ir šuolis—žvalgybininkai, štai 
mūsų “auklėtojai”. Mus administracija 
kolioja šlykščiausiais žodžiais, gąsdina 
pakarsią, sušaudysią ir pan.

Anksčiau po patikrinimo galima buvo 
eiti gulti 6 vai., o dabar tik 8 vai. Lempu
tė aukštai ir tik 15 žvakių. Skaitant grei
tai sugenda akys, o paprašius šviesesnės 
lemputės viršininkas tik pasityčioja.

Paskutiniu laiku nustatė išeinamoj bu
vimo laiką 20 žmonių, 20 minučių, o iš
vietėj yra 2 vietos ir per tą laiką reikia 
spėti nusiprausti. Yra daug viduriais ser
gančių.

Balsas iš Pietų
Dabar Texas valstijoje, Houston mies

te, žibalo darbininkų unija laiko konven
ciją. Tai yra C.I.O. unija ir viena iš 
smarkiausiai augančių organizacijų Am
erikoje.

Štai kas svarbaus ir nepaprasto. Šioje 
konvencijoje kalbėjo Texas valstijos gu
bernatorius James Aired. Metai daugiau 
atgal Aired šiaušėsi prieš C.I.O. uniją. 
Betgi dabar prakalbą sako jos konvenci
joj, atsiprašo unijistų už tą “nesusipra
timą”. Aired užtikrina darbininkams tei
sę laisvai organizuotis.

Tas pats gub. Aired kelios dienos pa
siuntė du šimtu dolerių su viršum “pe
can” pramonės streikuojantiems darbi
ninkams.

Tai ve ką reiškia darbininkų solida
rumas. Tai faktas, kad organizuoti dar
bininkai gali atidaryti akis valdžios žmo
nėms ir priversti juos šokti “pagal dar
bininkų muziką.”

Smūgis Scottsboro Jaunuoliams
Keturi nekalti Scottsboro jaunuoliai 

tebesikankina Alabamos kalėjime. Vals
tijos aukščiausias teismas atmetė jų ape-

W<V' Žmonių Nuoširdumas

Shang kai shekas apžiūri tik ką išėjusius iš militarinės 
mokyklos karininkus, paruoštus vadovauti armijai ko
vose prieš įsiveržėlius japonus.

PASTABOS

Jaunieji Politiniai Kaliniai 
Lietuvoje

Lietuvos “Valstiečių ir lįarbininkų 
Jaunimas” rašo apie kalinių padėtį Ra
seinių kalėjime. Jų būklė be galo sunki. 
Laikraštis sako:

Dabartiniu metu Raseinių kalėjime 
sėdi 103 politiniai kaliniai. Čia laikomi 
daugiausia jaunuoliai. Visas naujas kalė
jimas susideda išimtinai iš vienučių, kurių 
yra 60 su viršum. Sėdi po 2 vienutėj. Su
skirstyti pagal tautybę ir bausmės dydį.

Maistas labai blogas. Duona pilna že
mių, dažnai nedakepta, mėsa, riebalai— 
sugedę. Kad administracijai būtų leng
viau vogti, ji virtuvės personalą sudarė 
iš išdavikų ir pan. Prieš mėnesį politinis 
kalinys A. Grubergas nuėjo patikrinti, ar 
visas duonos davinys išduotas. Vienas šni
pas kirto jam į veidą. Mušeika net nebuvo 
nubaustas.

Jei administracija pastebi, kad politi
nis kalinys dalinasi nuosavą maistą su 
kitų kamerų draugais, tai baudžia po 3-6 
mėnesių be maisto iš laisvės, be laikraščių, 
laiškų ir kt. Tuo tikslu sargai kasdien tik
rina iš laisvės gautą maistą, o jei pasirodo 
jiems, kad perdaug per dieną suvalgyta, 
jie sako: “Perdavei į kitą kamerą” ir bau
džia. Veik' kiekvieną dieną prieš einant 
pasivaikščioti, daro kratas, žiūri,
perdavei draugui gabaliuką sviesto, kny
gą ar laikraštį. Jei iš laisvės atsiųstame 
siuntinyj būna nors keliais gramais dau
giau, kaip 3 kilogramai, siuntinį grąžina 
ar pražudo.

Laiką išnaudoti mokymuisi ar skaity
mui neįmanoma, nes sėdint po du, nela
bai yra kas padėtų, o antra, ir reikiamų 
knygų nėra. Kalėjimo biblioteka labai 
menka: vos 200 knygų čia yra. Iš lais-

ar ne

Jaunuolis Paterson pasmerktas nužu
dymui. Clarence Norris laukia mirties 
dekreto. Charlie Weems ir Andy Wright 
nuteisti visam amžiui kalėti.

Ar kova už jų laisvę jau pasibaigė? 
Dar ne. Mes tikimės, kad jaunuolių gy
nimo komitetas ir advokatai eis į šalies 
aukščiausį teismą.

Mes turime remti tą'kovą už nekaltų 
jaunuolių laisvę.

Pastaba Labai Vietoje
Pasaulinėje Parodoje yra planuojama 

lietuviška dainų diena. Bet visą tos 
“Šventės” vadovybę į savo rankas pasi
grobė saujelė vargonininkų ir konsulo 
Budrio artimi kamarotai. Prieš tokį uz- 
urpatorišką jų žygį jau pradėjo kilti aš
trūs protestai.

“Tėvynėje” vienas muzikas klausia:
“Kodėl tokis šališkumas ' visiems lietu

viams bendru reikalu? Kuriuo tikslu pa
niekinti ne vargonininkai muzikai ir ne 
bažnytiniai chorai. Taip išrodo, kad tiks
liai tam tikrais sumetimais Pasaulinėje 
Parodoje Lietuvių Dienos programos su
ruošimas pavestas vienų vargonininkų glo
bai. Ką ištikro tokis šališkumas reiškia?” 

Prie to muziko balso prideda savo pa
stabą ir “Tėvynės” redakcija. Ji sako:

“Pagaliau pravartu prisiminti ir tas, 
kad Lietuvių Dienai Pasaulinėje Pa
rodoje reikėtų sudaryti visą Amerikos 
lietuvių visuomenę atstovaujantį vyriausi 
komitetą. O gal būtų, neprošalį tokis komi
tetas sudaryti visam parodos laikui? Jei 
bent Lietuva nemano kviesti Amerikos 
lietuvius talkon, kad Lietuvos dalyvavi
mą Pasaulinėje Parodoje pravedus ko- 
reikšmingiausiai ir kotiksliausiai. Mūsų 
manymu, Amerikos lietuviai galėtų labai 
daug padėti Lietuvai šiuo reikalu.

“Reikia pasigailėti, kad jau pačioje pra
džioje svarbus darbas pavest'as siauros 
grupelės globai.”

Dr. Petriką, rašydamas 
apie Vinco Kudirkos nu
veiktus darbus žurnale 
“Šviesoj”, viską nurašė 
maždaug iš gerosios jo pu
sės. Mano nuomone, reikė
jo ten nurodyti ir Vinco 
Kudirkos blogąsias ydas.

Skaitant jo raštus, y tin 
puola atydon jo aršus anti
semitizmas. Tik įsitėmykite 
jo atsinešimą linkui žydų. 
Štai paduodu jo sakinius iš 
II tomo Vinco Kudirkos 
raštų (išleistų per Tėvynės 
Mylėtojų Draugiją). 94-tam 
puslapyj skaitom:

“Kiti sako, kad žydas yra 
vodingu žydu, kol jis tam
sus, o apšviestas mokslu ga
li tapti naudingu , sąnariu 
draugijos, tarp kurios gyve
na. Tai tikras melas! Nuo 
žydo ir augščiausias moks
las nenuvalo purvų priti- 
kančiu žemiausiems žydijos 
laipsniams. Pasiklauskime 
Drumont’o, ką naudojo 
draugijos įtikėjusios į atsi
mainymą apšviestų žydų ir 
priėmusios jos į savo sąna
rius. Jeigu nenori apsiderg
ti, neprileisk prie savęs žy
do; jeigu nenori apdergti 
savo draugiją, neprileisk 
prie jos žydo!

“žydas apšviestas bus 
draugijos sąnariu, net ir 
naudingu, kol iš to pats tu
rės naudą, ar matomą, ar 
paslėptą; tegul tik papučia 
kitoks vejas, o naudingas 
draugijos sąnaris taps to
kiu, kokiu jam liepia būti 
žydi j a ir jos paslaptys.”

Ta neapykanta prieš žy
dus matosi Vinco Kudirkos 
beveik kiekvienam rašinyje. 
Šių laikų reakcionieriai to
kius pat argumentus varto
ja prieš pavergtą negrų ra-

Pas negrus rasime gar
sius dainininkus, kaip Joe 
Robinson, politikoje-James 
Ford, Komunistų Partijos 
vadą.

Sulyg “Pravdos” padavi
mo, Vokietijos nazių šnipų 
voratinklis gana smarkiai 
įsigalėjęs Lietuvoj, Latvi
joj, Estonijoj ir Finliandi- 
joj. Gestapo agentai atvi
rai organizuoja šnipų gau
jas visose dirbtuvėse, mo
kyklose, ir pašalpos organi
zacijose.

Visa vokiškoji Pabaltijos 
kraštų spauda tapo koordi
nuota taip, kaip Vokietijoj.

“Pravda” taip pat nuro
do, kad Lenkų generalis 
štabas yra išdirbęs planus 
užgrobti netik visą Lietuvą, 
bet ir Latviją su jos mies
tais Liepojum ir Daugpiliu.

Teisingai “Pravda” nuro
do, kad Pabaltijos kraštų 
valdžios nieko nepasimoki
no iš įvykių Austrijos, Ispa
nijos ir Ethiopijos.

Laikraštis “The Baltimo
re Sun” žymi štai kokį duo
menį :

Vieną pirmadienį atėjusi 
teisėjo Waxter raštinėn mo
teris ir padėjusi ant stalo 
200 dolerių vienomis doleri
nėmis. Ji paaiškinusi, kad 
tie pinigai — tai grąžini
mas šalpos, kurią jos šeima 
yra gavusi pereitą metą. 
Jos vyras pradžioj naujų 
metų gavęs darbą ir—dabar 
atsiteisią, nors toji šalpa ir 
nebuvo paskolos formoj 
jiems duota. Moteris pra
vardės nesisakiusi.

Moteris ir jos šeima šito
kiu elgesiu parodė gilų savo 
nuoširdumą; pasirodė neno
rą būti bent kam sunkeny
be. Vyrui gavus pirmą pro
gą užsidirbti ir susitaupy
ti (o susitaupymas, matyt, 
buvęs ne iš stambių įeigų, 
nes visi 200 dolerių buvo 
atnešti teisėjo raštinėn do
lerinėmis), šalpos pinigus 
grąžino. Moters nuoširdu
mas sulaikė ją ir nuo pa
sisakymo pravardės, nes jei 
būtų pasisakiusi—be abejo, 
būtų buvus didžiai išgar
binta. O ji tos garbės ne
troško. Jos nuoširdumas ne 
dėl garbės!

Tas pats laikraštis žymi 
ir daugiau. Vienas airis 
grąžinęs Baltimorės mies
tui $114.87, kurie buvo gau
ti jo sūnaus pažangai šia
me mieste.

Sirijietis, Albert Herman 
Hawraney, atvykęs į šį 
kraštą be skatiko, o gerai

Colum- 
miestui

duo- 
kad 

atei-

prasisiekęs mieste 
bus Ohio, pasiūlė 
paskolą $50,000 be jokio 
nuošimčio.

Arabas, Amir Hassman, 
Paterson, N. J., grąžino su
teikta jam šalpą sumoje 
$29.16.

Tūlas baltimorietis, nepa
žymėjęs savo kilmės nei 
tautos, grąžino $21 kaipo 
reiškimą pagarbos savo pri
imtai (adopted) šaliai.

Laikraštis sužymėjęs 
menis, lyg ir apgaili, 
visi jie yra ryšyje su
viais, o ne su amerikonais. 
Mat, būtų gražu garbinti 
amerikonų nuoširdumą, o 
ateivius, kaip labai dažnai 
daroma, palikti tik negar
bės žygdarbiams. Norėtųsi 
tam laikraščiui pagarbinti 
bent tą moterį, kuri atnešė 
teisėjui 200 dolerių, bet ne
žinia ar ji čiagimė ameri- 
konka, ar ateivė, nes ji už
slėpė savo asmenybę.

Nežiūrint, kaip gyveninio 
eisenos yra žmonės traktuo
jami, nežiūrint, kaip krašto 
šeimininkavimas yra plėši
kiškai vedamas, žmonėse 
nuoširdumo jausmas dar ne 
visai užmuštas. Nuoširdu
mas pasirodo dar ir tokiose 
vietose, kur jis nesitikimas 
ir nelaukiamas.

Turint geresnes gyveni
mo sąlygas, aišku, nuošir
dumas reikštųsi dar dides
nėj plotmėj ir dar aukštes
niame laipsnyje!

Josephus.

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas

Klausiu jūsų vieno daly
ko. Kodėl “Laisvėje” naudo
jate siauresnę lietuvių kal
bą, negu kiti laikraščiai, sa
kysime, “Tėvynė?” Prašau 
paaiškinti, dėl ko?

Buvęs S. V. ambasadorius 
Dodd Vokietijoj teisingai 
nurodė, kad S. V. nazių šni
pai čionai tur gana įtakin
gų savo draugų.

Tas Dodd’o nurodymas 
pilnai užsitvirtino paskuti
niais įvykiais. Gana svar
bus šnipas Dr. Griebi pa
bėgo. O aną dieną kokiu tai 
išrokavimu Amerikos val
dininkai laisvai paleido du 
naziu šnipu—Franz Friske 
ir Heinrich Lorenz.

Venta.

Atsakymas
Mes nesuprantame, ką jūs 

t u o m i n o r i te pasakyti. 
Mums atrodo, kad mes var
tojame tokią pat plačią lie
tuvių kalbą, kaip ir kiti 
laikraščiai. Skirtumas gal 
bus tik tame, kad mes ven

giame “kalti” naujus . žo
džius bei vartoti tuos, kurie 
mūsų skaitytojams nesu
prantami, arba supranta
mi tiktai mažai jų dalelei. 
Kitais žodžiais, mes sten- 
giamėsi padaryti “Laisvę” 
prieinamiausiu, p o puliariš- 
kiausiu laikraščiu lietuviš
koms masėms.

Bet tokios kalbos negali
ma vadinti “siaura kalba”. 
Kaip tik priešingai, liaudiš
ka, paprasta, suprantama 
kalba yra gražiausia ir pla
čiausia lietuvių kalba.

Nazių Karininkai Ruošiasi 
Išsikraustyt iš Chinijos

Atideda Svetimų Karių “At
šaukimą” iš Ispanijos

Areštuoti dar Du Cash Vaiko 
Pagrobėįai-Nužudytojai

Miami, Florida. — Pra
nešama, kad federalės val
džios agentai suėmė dar du 
įtariamus asmenis kaip pa
grobėjus - nužudytojus Jim- 
mio Cash, 5 ir pusės metų 
vaiko. Jie supranta, kad šią 
dvigubą piktadarystę atliko 
ne vienas Fr. P. McCall, 
protestonų kunigo sūnus, 
kuris areštuotas prisipažino 
paėmęs nuo tėvo $10,000 
vaduotpinigių.

Pasirodo, jog iš tų pinigų 
buvo išleista tik $5. Visi ki
ti surasti. Jie buvo pa
slėpti vieno sodo kampe 
^rincetone, Fla.

Kalbant apie negrus, rei
kia atžymėti, kad jų rasė 
gana smarkiai pagarsėjo 
savo atletais. Kas nežino 
apie sunkio svorio kumšti-

'/hinką Joe Louis, kaipo čam- 
pioną!

O gegužės 31 dieną Hen
ry Armstrong, jaunas neg
ras, lengvo svorio kumšty
nėse laimėjo čampionatą 
nuo Barney Ross.

'Henry Armstrong yra ne
tik geras kumštininkas, bet 
turi gero talento tapti geru 
poetu. Tą galima spręsti iš 
tūpusios “New York Post” 
jo vienos poezijos.

Buržuazijos išmislas, kad
negrų rasė neturi gabumų, Kantono gyventojus apskri- 
neišlaiko argumentų.

(iii svetimšaliai daktarai pa
skelbė protestą, kad japonų 
bombininkai žudo visus

tai.

Hankow, Chinija. — Pa
gal Hitlerio įsakymą, ren
gias iš Chinijos išsikraustyt 
Vokietijos generolas Al. von 
Falkenhausen ir kiti kari
ninkai, kurie tarnavo kaip 
patarėjai chinų valdžiai. 
Dar nežinia, ar .Chinija 
juos išleis. Nužiūri, kad jie 
gali išduot * karinius chinų 
sekretus Japonijai.

Tiem savo oficieriam Hit
leris žada “patarėjų” vie
tas Turkijoj ir kitur.

6 Būriai Italų Lėktuvų Veikia 
Prieš Ispaniją

Madrid. — Du Italijos la
kūnai, per klaidą nusileidę 
su savo orlaiviu I s p anijos 
liaudiečių pusėn, suimti ir 
kvočiami, papasakojo, kad 
Mussolinio lėktuvai veikia 
šešiomis didelėmis grupėmis 
prieš Ispanijos re'spubliką.

Vienas suimtųjų yra jau
nesnysis leitenantas G. Ros
sini, antras — puskarinin
kis G. Bordinon.

London, birž. 10. — Šian
dien buvo skirta susirinkt 
tarptautinei b e p u siškumo 
komisijai svarstyt atšauki
mą svetimšalių kareivių iš 
Ispanijos. Bet fašistai, iš 
oro bombarduodami Angli
jos ir Francijos prekybinius 
laivus, privertė atidėt tą 
klausimą tolesniam laikui.

30 Francijos Lėktuvų Saugo
ja Pasienį nuo Fašistų

Paryžius. — Franci j a pa
siuntė 30 naujoviškų karo 
lėktuvų į pietinį savo pasie
nį atmušt Ispanijos fašistų 
orlaivius, jeigu jie vėl kada 
perlėks per rubežių. ,

Tie Francijos lėktuvai 
ginkluoti ne tik kulkasvai- 
džiais, bet turi ir po vieną 
kanuoliukę.

Budapest, Vengrija. —Vi
si valdiški vengrų laikraš
čiai šaukia panaikint bet 
kokias socialistines ar šiaip 
klasines darbininkų unijas.
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Kelios Mintys Apie lėtų maloniai stebinti diplo
matus Kaunas. To reikalau
jąs tautos prestižas ir geras

Tautos Garbę
Reakcionieriai ir labai ribo-1 

ti bei naivūs žmonės dažnai 
stebisi, ar apsimeta nustebę, 
matydami socialistinio patrio
tizmo pakilimą, ar girdėdami, 
pavyzdžiui, francūzų komu
nistus kalbant apie tautos gar
bę. Jie stengiasi tai atvaiz
duoti, kaip kaž kokį atsisa
kymą nuo ligšiolinės komunis
tų linijos, atsisakymą nuo vie
no Markso-Lenino mokslo ker
tinių akmenų — internaciona
lizmo, ir piktai šaiposi iš ko
munistų “beprincipinio manev
ravimo” ar “dviveidiškumo”.

Tuo tarpu užtenka bent pa
viršutiniško darbininkų judėji
mo istorijos žinojimo, kad su
prastų, jog komunistai, visa- 

e da būdami ištikimi internacio
nalizmui, tuo pačiu laiku visa
da buvo geriausi ir nuosekliau
si savo šalies patriotai gerąja 
to žodžio prasme. Komunistai, 
kurie įkūnija ne tik (Lenino 
žodžiais tariant) “savo epo
chos protą, garbę ir sąžinę”, 
bet ir yra visų praeities hero
jiškų darbų bei tradicijų tę
sėjais ir žmonijos ateities ne
šėjais,—negali būti abejingi 
tautos garbės klausimui, gar
bės, kuriai pakelti jie visų 
daugiausiai dirba.

Tam įrodymų netenka toli 
jieškoti. Visi dar atmena 
didvyriškus Dimitrovo žodžius

• Leipcigo procese, kuriais jis 
apgynė bulgarų tautos garbę 
prieš fašistinius barbarus. Vi
si skaitė draugo Angariečio 
brošiūros “LKP Uždaviniai” 
įsidėmėtinas užbaigiamą s i a s 
eilutes, čia verta priminti 
tai, ką tautos garbės klausi
mu rašė prieš 23 metus, im
perialistinių skerdynių metu, 
didysis proletariato vadas:

“Ar mums, sąmoningiems 
proletarams didžiam s i a m s , 
yra svetimas tautinės garbės 
jausmas? — stato klausimą 
Leninas, ir atsako:.'.— žino-

* ma, ne. Mes mylime savo 
kalbą ir savo tėvynę, mes visų 
daugiausia dirbame tam, kad 
jos darbo masės (t. y. 9 de
šimtadaliai josios gyventojų) 
pakiltų iki sąmoningų demo
kratų ir socialistų gyvenimo. 
Mums už vis skaudžiau ma
tyti ir jausti, kaip prievartau
ja, pajungia ir paniekina mū
sų puikią tėvynę caro bude
liai, dvarininkai ir kapitalistai. 
Mes didžiuojamės, kad tam 
smurtui mes, didžiarusiai, pa
sipriešinom. kad iš mūsų tarpo 
išėjo Radiščevas, dekabristai. 
70-jų metų revoliucionieriai 
raznočincai. kad didžiarusių 
darbininku klasė sukūrė penk
tais metais galinga revoliuci
nę masių partiją, kad valstie- 
tis-didžiarusis tuo pat laiku 
ėmė virsti demokratu, ėmė 
versti popą ir dvarponį.

. . . Mes kupini tautos gar
bės jausmo, ir kaip tik todėl 
mes ypatingai neapkenčiam 
savo vergiškos praeities, kada 
dvarininkai-bajorai vedė ka- 
ran valstiečius, kad smaugtų

Vengrijos, Lenkijos, Persijos, 
Kinijos laisvę, ir savo vergiš
kos dabarties, kada tie patys 
dvarininkai, kapitalistų pade
dami, veda mus karan, kad 
pasmaugtų Lenkiją ir Ukrai
ną, kad slopintų demokratinį 
judėjimą Persijoj ir Kinijoj, 
kad sustiprintų Romanovų, 
Bobrinskių, Puriškevičių gau
ją/ žeminančią mūsų, didžia
rusių, tautos savigarbą. Nie
kas nekaltas dėl to, kad gi
mė vergu, bet vergas, kuriam 
laisvės siekis yra ne tik sve
timas, bet kuris dar pateisi
na ir pagražina savo vergiją 
(pav., Lenkijos, Ukrainos 
smaugimą ir tt., vadina di
džiarusių “tėvynės gynimu”) 
—toks vergas tėra teisėto pa
sipiktinimo, paniekos ir pasi- 
bodėjimo jausmą iššaukiąs 
chalujus ir chamas.”

Genialaus bolševikų partijos 
įkūrėjo duotas tautos garbės 
apibrėžimas yra paprastas ir 
giliai prasmingas. Tautos gar
bė—tai garbingos tautos išsi
laisvinimo tradicijos tęsimas, 
tai didvyriška kova prieš tau
tos savigarbą žeminančias 
eksploatatoriškas klases už 
savo tautos išsiliuosavimą ir 
išliuosavimą jos pavergtu ma
žesnių tautų (nes negali būti 
laisva tauta, pajungianti ki
tas tautas), tai, pagaliau, pa
stangos sukurti milžiniškai 
tautos daugumai žmogaus 
vertą gyvenimą.

Taigi, leninistinis tautos 
garbės apibrėžimas yra kon
kretus ir realus. Ir kurį jo 
aspektą mes bepaimtumėm — 
mes pamatysim: komunistai, 
nors ir nefetišizuoja tautos 
garbės, nors nebūbnija apie 
ją visuose skersgatviuose, bet 
jie visur ir visada būna prieš
akinėse ir vadovaujančiose ei
lėse tų, kurie kovoja už tau
tos garbės pakėlimą ir atsta
tymą.

Na, o priešo stovykloje?

Tautinės garbės obalsiu 
dangstydamasis išsiuntė Mus- 
solinis savo juodmarškinius 
Abisinijos užkariauti.

Vardan tautos garbės at
statymo sukėlė savo rudąsias 
ordas Adolfas Hitleris.

Apie tautos garbę nuolat 
vapa Antanas Smetona ir jį 
supanti iždo grobikų gauja. 
Jos vardan turi būti griauna
mos ubagais paleidžiamu pa
plentės valstiečiu ir miesto 
biednioku bakūžės: ka pasa
kytu jas narnate turistai? 
Tautos garbės vežiman ban
doma įkinkyti Lietuvos meni
ninkus ir poetus. Jie priva
lą rodyti ne karčią Lietuvos 
tikrove, bet pažanga, gerove, 
džiaugsmą. Kitaip — ka na- 
manvsiąs užsienis? Labiau 
privalo suveržti nil va darbi
ninkas. devinta kaili lupamas 
turi duotis valstietis, kad 
puošniais “el’to” rūmais ga-

vardas, to reikalaujanti tau
tos garbė—tvirtina fašistai.

Tautos garbė — tai mėgia
miausias fašistų arkliukas, tiek 
lietuviškų, tiek ir užsienio, tai 
aukščiausias argumentas, pa
skutinė jų valdymo sankcija, 
savo rūšies fetišas, kuriuo jie 
viską paremia ir viską patei
sina, kurį jie nuolat mini ir 
kurį dabar Lietuvoje, šven
čiant vasario 16 dienos dvide
šimtąsias sukaktuves, dar daž
niau skersai ir išilgai links
niuoja. Tad pažiūrėkim, ar 
turi ši sąvoka—tautos garbė— 
bet kokį realų turinį fašistų 
lūpose, ar jie turi teisę ją sa
vintis bei naudotis?

Kiekvieno “autoritarinio” 
režimo principinis pamatas 
yra teigimas, esą tauta, liau
dis, yra nepilnavertė. Kuo 
kitu galima pateisinti ideolo
ginėj plotmėj nežymios mažu
mos viešpatavimą ant daugu
mos, vykdomą ir palaikomą 
tokiom “autoritetinėm” prie
monėm, kaip policija, kalėji
mai, žvalgyba, jei ne prilei- 
dimu, jog milžiniška tautos 
dauguma nesugeba pati val
dytis, tvarkyti bendrijos rei
kalus, ir jog valdymo funkci
ja yra pačios apveizdos uždė
ta valdančiai “autoritetinei” 
mažumai? Menkavertės, nie
kinamos ir beteisės liaudies 
masės priešpastatymas “va
dui” ir “elitui” (t. y. finansi
nio kapitalo fašistinei ekspo- 
zitūrai) yra bet kokio “autori
tarinio” režimo ideologinis nu
garkaulis. Fašizmui tauta — 
vien išnaudojimo, apgaudinė
jimo objektas, vien niekinti- 
na “minia,” kuria reikia lai
kyti pažabotą, ir šaudyti, “kai 
ji ima raudonomis vėliavomis 
mosikuoti..”*

Tad fašizmas principiniai 
negali kalbėti anie tautos gar
bę. Fašistų šūkavimai apie 
tautos garbe tėra šventvagiš
ka bei niekšiška demagogija, 
sudėtinė dalis tos liaudies mul
kinimo sistemos, kuri sudaro, 
šalia teroro, fašistų valdymo 
pamatą.

Nenuostabu tad, kad savo 
demagogini šūkį apie “tautos 
garbe” fašistai pagrindžia 
grubiu istorijos faktų iškrai
pymu, mitų anie pseudohero- 
ius kūrimu, iškėlitnu į didvy
riu roles antiliaudiškų, anti- r C 7
tautišku asmenų bei sluoks
niu, o kartais sau priešingų

■■"Smetonos išsireiškimas atidarant 
"seimą.”
veikėju begėdišku nrisisavini- 
mu (pav., d-ro Vaineikio). 
Falšyvas pamatas - pažiūra į 
'tautą, kaip į inertinę ir buka- 
nrotę masę, moli “elito” ran
kose — neišvengiamai nusako 
ir detaliu falšvvumą. Ka per
ša fašistai istorijos vado vė
liuose bei laikraščiu strains- 
niuose. kaip tautos garbes kė
lėjus ir įkūnytoius? Tautos 
priešą kruviną Smetoną, bailų 
filisteri Basanavičių, žemaičiu 
skerdiką Vytautą, bei iiems 
nanašius: nagaliau aristokra
tija. kūrusią didžiąją “seno

Čechoslovakijos apsigynimo linija netoli Vokietijos rubėziaus, su kurios pagel- 
ba, sakoma, cechai galės sulaikyti na zius,, kai jie veržšis jų šalin.

vės Lietuvą” (Iš Smetonęs kal
bos karo mokykloje 1936-IX- 
15 d.)—tą pačią nutautę j usią 
aristokratiją, kuri kovojo su 
Mindaugio pastangom sukurti 
vieningą valstybę, kuri prime
tė Lietuvai unijas ir savo pai
kumu: pražudė Liet-Lenkijos 
valstybę ... :

Už “vadu” bei aristokratų 
nematyti liaudies. Fašistai ne
gali pamatyti lietuvių tautos 
istorijos, jos neiškreipę. Ją 
parodyti tikroj šviesoj jiems 
būtų ir nenaudinga; fašistų 
padėtyj esant, pavojinga pri
minti liaudžiai, kad ji stumia 
istoriją ir gimdo herojus, o ne 
atvirkščiai.

Tuo tarpu, metę žvilgsnį 
atgal, mes rasime mūsų isto
rijoje—nuo šių dienų ir iki 
žilos senovės—daug kilnių bei 
šlovingų lapų. Birželio strei
kas ir valstiečių judėjimas; 
Tauragės ir Panemunės sukili
mai, sovietų kūrimas, ir kovų 
su baltaisiais epopėja; kovos 
su carizmu, knygnešių ir re
voliucionierių žygiai; sukili
mai prieš rusų okupantus ir 
savuosius bajorus XIX šimtme- 
tyj; kryžiuočių atrėmimas; 
herojiškas, nors ir nesėkmin
gas pasipriešinimas germaniš
kiems kolonizatoriams Prūsi
joje, ir tt., ir tt.—štai mūsų 
tautos “garbės titulai”, tikro ir 
nepadirbto didvyriškumo pa
sireiškimai, kuriuos fašistai iš
kreipia ar nemato, bet kurie 
sukelia pasididžiavimo jausmą, 
liaudies sūnaus širdyje ir pelnė 
genialaus socializmo įkūrėjo 
entuziastiškų eilučių. Marksas 
savo “chronologiniuose išra
šuose” šitaip iškelia karžygiš
ką prūsų kovą prieš germanų 
antplūdį: “‘Riteriai’ siautėja, 
kaip ispanai Meksikoje ir Pe
ru, prūsai drąsiai priešinasi, 
bet vis labiau sugursta; sveti
mi užkariautojai įsiskverbia į 
šalies giluma, iškerta miškus, 
nusausina balas, panaikina 
vietinių gyventojų laisvę ir fet- 
išizmą... Išdavoj to, kad po
piežius vėl ir vėl skelbia kry
žiaus karus, vis naujos ir nau
jos armijos vokiškų plėšikų 
bei kolonistų . . .” Ten pat apie 
kryžuočių karus prieš Lietuvą 
Marksas rašė: “šitie šunys 
buvo smarkiai supliekti.”

Gynusios savo laisvę nuo 
“vokišku plėšiku” ir atrėmu- 
sios kryžuočius liaudies įpėdi
nė ‘ yra ta liaudis, kuri šian
diena kovoja prieš “savuosius” 
lietuviškus šunis, gina savo 
laisvę prieš fašistinius—lietu
viškus, lenkiškus, vokiškus— 
plėšikus. Tautinės garbės ne
šėja bei įkūnytoja tik liaudis, 
pagimdžiusi Kalinauskus ir 
Kapsukus, sukūrusi didvyriš
ką LKP ir atkakliai kovojanti 
su fašizmu, darančiu gėdą mū
sų tėvynei. \

. Fašistų trypiamą lietuvių 
tautos garbę atstatys Lietuvos 
liaudis, sutriuškindama fašistų 
gėdos ir purvo režimą, sukur
dama laisvą Lietuvą, kuri bus 
milžiniškai tautos daugumai 
(o vėliau ir visai tautai) tik
ra motina, o ne žiauri, pdmo- 
tė.

Mūsų tautos garbę atstatys 
socializmas — panaikindamas 
samdomąją vergiją ir žmogaus 
išnaudojimą bei paniekinimą 
žmogumi, pakeldamas visus 
piliečius prie sąmoningų ir 
kultūringų žmonių lygio, už
tikrindamas laisvą ir neapri
botą visų žmogiškųjų vertybių 
buiojimą.

Kai pagalvoji apie džiaugs
mingą mūsų:—mes tikim, ne 
per tolimą—ateitį, dar nepa
kenčiamai bjauresnis darosi 
fašistinių vilkų staugimas.

Maža to, kad fašistai nusi
kalsta mūsų tautos garbei pa
čiu savo egzistavimu, jie dar 
teršia ją, nesiliaudami apie ją 
šūkavę!

Uracho kviesliams bei Lapė- 
no bendrams visų mažiausiai 
dera šnekėti apie tautos gar
bę. Z. Venta.

Respublikiečiai Atmušė Fa
šistus Šiaur-Vakariuose

Hendaye, Franc. - Ispani
jos pasienis.— Fašistai pra
neša, kad jie užėmę strate
ginę aukštumą Cinca upės 
klonyje, netoli Franci jos pa
sienio, ir kad tuomi jie “ati
darę” sau kelią linkon Biel-

SCRANTON, PA.
Fašistams Nevyko

Vainikų dienoj į South Ca
naan prisirinko daugiau de- 
sėtko tūkstančių rusų stačia
tikių atžymėt 950 metų, sukak
tį nuo krikščionybės priėmi
mo ir paminėt 40 metų jubilė- 
jų kunigavimo metropolito 
Theophiliaus. čionais, mat,* 
yra šv. Tikhono klioštorius ir 
bažnyčia, todėl tikinčiųjų ru
sų minios suplaukia į svarbes
nes šventes iš gana plačios 
apįelinkės. O jau šį kartą 
ypatingai buvo ir iš visos ša
lies. Todėl ir rusų fašistų 
vadas A. Vonsiatskis iš Thom
son, Conn., pribuvo su savo 
keliais tarnais. Ir atvykę. į 
šią vietą, ėmėsi skleisti' fa
šizmo nuodus—literatūrą. Bet 
neilgai jiems tas vyko, nes 
žmonės išvijo, kaip kokius 
šunis. Vienok tuomi tie Hit
lerio agentai nesitenkino ir 
manė per prievartą įsibriauti 
ir varyti savo darbą. Todėl 
gavę išvyti nusiskubino į 
Honesdale, Pa., pas valstijos 
policiją, nes tikėjosi, kad po
licija išvydusi juos hitlerinė
se' uniformose ir su svastika, 
puls jiems į glėbį ir duos pro
tekciją, o jie galės per prie
vartą kišti savo fašistinius 
nuodus. Bet ir čia nieko ne
pešė apart to, kad patapė 
kreiptis prie Highway Patrol. 
Bet kada ir su Highway polici
ja pribuvo prie monastyriaus, 
tai vistiek turėjo nešdintis. 
Ir jei dar ne kelių policistai, 
tai būtų gavę ir kailius iškarš
ti tie hitleriniai šunys. Dar 
fašistų vadas Vonsiatskis no
rėjo dasigauti prie paties sta
čiatikių archivyskūpo Theo
philiaus, bet minia neprileido. 
Ir už tai ta rusu minia tik 
pagirti tenka. Tai puikiai pa
sielgė su tais fašistiniais šu
nimis. R.

>------—

Maynard, Mass.
Gaspadorių Atsi šaukimas 

Spaudęs Pikniko Reikale, 
Liepos (July) 3, Maynard.
Gerbiami darbininkų klasės 

veikėjai ir darbuotojai! Mes, 
kaipo šio didelio nepaprasto 
metinio išvažiavimo-pikniko 
tvark d ari ai-gaspad oriai, krei
piamės prie jūs ir meldžiam 
jūs, kad jūs iš kiekvienos 
Naujosios Anglijos kolonijos 
šiais metais nuoširdžiai ir rū
pestingai pasidarbuotumėt dėl 
šio parengimo naudos. Savus 
reikalus malonėsite atidėt ant 
toliaus, o šiuo kartu smarkiai 
padirbėkit, eikit kas vakaras 
po gatves ir stubas pardavinė- 
kit tikietukus, organizuokit 
busus ir kalbinkit tinkamus 
žmones, draugus ir drauges 
prię darbo ir instruktuokit 
juos, kurie apsiims dirbt, kad 
jie pasiimtų arba apsirengtų 
darbiniais drabužiais, nes prie 
tokio darbo atsitinka gerai su
sitepi ir pavargt. Bet ką gi, 
draugai-gės, darysim, tai mūsų 
užduotis ir pareiga; kad mes 
tokius darbus dirbam, tai tu
rim turėt mintyj, kad mes dir
bam sau ir dėl savo klasės rei
kalų ir naudos.

Iš mūsų pusės bus viskas 
tvarkoj, mes darbuojamės, ga
lim pasakyt, gerai ir nuošir
džiai. Jeigu jūs su tokia ener
gija dirbsit, tai galim išanksto 
sakyt, kad šis piknikas bus 
pasekmingas. Taigi, nors šio
mis paskutinėmis dienomis 
smarkiai suremkim petys į pe
tį ir šokim prie darbo, kad po 
piknikui visi džiaugtumės sa
vo vaisiais, kad nereiktų, nosis 
nuleist.

Kitokias informacijas visos 
kolonijos jau esat gavę nuo 7- 
to Apskr. org. J. Grybo.

Draugiškai visiems! Iki pa
simatymo piknike.

i z Gaspadoriai. .1 i ______
Alicante, Ispanija. —Kar

totinais b o m b a r davimais 
per dvi paskutines savaites 
fašistų lakūnai užmušė ir 
sužeidė čia virš 2,000 neka- 
riškių žmonių.
sos, kuri yra centras taria- 
mos “žuvusios” respublikie- 
čių divizijos.

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

BOSTONO APIELINKEI
“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 šventėje

•
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 Orkestrus 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 

MIKOLAICIO PARKE 
EDDINGTON, PA.

Sekmadienį, 4 Rugsejo-Sept.
Stambios piniginės dovanos prie įžangos bilieto 

1-ma Dovana $50 Pinigais 
KITOS NEDAUG SMULKESNES

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. u
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Parašė M. ZOŠČE^KO Vertė V. PAUKŠTYS

MELSVOJI KNYGA
III. Klastos

ITąsa) 53
Bet norisi manyti, kad tas jį suvaldė, 

ir jis<§įau persiskyrė su savo įpročiu, dė
lei kui^o jis sugadino ūpą dvidešimts 
trims igoteriškėms, kurių tarpe buvo 
viena nespetna.

Taipgi žingeidus gudrumas buvo pa
naudotas viename bendrabutyje.

Siūlome jūsų atydai pasakojimą apie 
šį nedidelį įvykį.

8. Gudrumas, Pavartotas Viename 
Bendrabutyje

Viename bendrabutyje gyveno tūla 
Marusia Korableva. Labai koketinga 
ypata. Jaunutė. Aštuoniolikos metų. Ge
rokai apsukri ir abelnai linkus prie 
miestelėniškų patogumų.

Ji mokinosi, žinoma, prastokai. Bet 
neapsakomai norėjo, kad vyriškiams pa
tiktų. Ir tuo tikslu ji tepliojo paakius ir 
miltavo veidelį. Ir apart to neapsakomai 
apsčiai laistėsi kvepalais. Ji nepaisė, ko
kie kvepalai, bile tik kvepalai.

Ir ji, nepaisant į savo menką kapitalą, 
būtinai stengdavosi įsigyti šio skystimė
lio.

Palei jos lovą buvo naktinis stalelis ir 
ant to stalelio visados būdavo buteliukas 
su kvepalais. Taigi buvo visokių tepalų, 
veidrodėlis ir taip toliau.

Bet vieną sykį Marusia pastebėjo, kad 
kas tai jos kvepalus naudoja. Kas nors 
juos ima.

Tuomet ji pradėjo buteliuką stalčiun 
slėpti—bet negelbsti, visvien kas nors 
nusipila. Gal būt jos kokia nors draugė, 
neturėdama savo parfiumerijos, sveti
mais naudojasi.

Marusia ir stalčiun juos slėpė, ir po 
pagalvine kišo—negelbsti. Keno tai ne
matoma ranka ima ir truputėlį pavagia.

Ji pradėjo ant buteliuko žymėti—kiek 
buvo. Taipgi negelbsti. Vagys su žymė
mis nesiskaito ir prie patogios progos 
ima ir nusipila.

Tuomet Marusia ve ką sugalvojo. Ji 
ėmė ir ant buteliuko užlipino popierėlį 
su užrašu “nuodai” ir ant viršaus to už
rašo dar nupiešė kaukolę su dviem kau
lais. Ir šį buteliuką pastatė ant stalelio. 
Ir nuo to laiko jau niekas nepalietė jbs 
skystimo.

Tik vieną sykį buvo padaryta išimtis. 
Viena isterikė pagriebė buteliuką ir 
staiga visą skystimą prarijo.

Ji, žinote, susipyko su vienu savo pa
žįstamu. Ir staiga išlakė visą skystimą, 
tiesa, be didelės blėdies dėl savęs.

O jeigu ne šis įvykis, tai tas jos išra
dimas būtų buvęs labai įvertintas. Taip 
sakant, už sąmojingumą ir gudrumą 
minties galima būtų buvę net ir patentą 
gauti.

Bet, žinoma, išradimas neteks savo 
vertės, nes jis taikomas miestelėniškiems 
reikalams — apsaugojimui nuosavybės.

Abelnai, po šio įvykio Marusia Korab
leva pakeitė taktiką. Dabar ji buteliuką 
nešiojasi krepšelyje. Dalinai tas nepa
ranku ir sunku, bet užtai saugu.

Šį juokingą pasakojimą skiriame ko
ketėms. Be jokio noro suteikti joms ne
malonią valandėlę.

O sekantį pasakojimą, atžagariai,—ko
ketes meldžiame nesijaudinti. Lai jį skai
to tėvai, seneliai ir taipgi motinos. Vai
kams skaityti taipgi nepatartina, kad šio 
kūrinio filosofinė mintis jų nepaakstintų 
prie ko nors panašaus.
9. Pasakojimas apie Tai, Kaip Mergaitei 

Batelius Pirko
TrofimiČius iš mūsų komunalio buto 

nuėjo savo mergaitei batelius pirkti. Jis 
turi mergaitę, Niušką, nedidelę, tokią 
neužaugą. Septynerių metų.

Taigi ve, TrofimiČius su šia savo Niuš- 
kĄ nuėjo batelių įsigyti. Mat, jau rudens 
laikas, o batelių, žinoma, nėra.

TrofimiČius pagriežė dantimis—girdi, 
tokios išlaidos,—bet visgi paėmė savo 
Niušką už rankytės ir nuėjo jai pirkinį 
gauti.

Jis su savo mergaite užėjo į vieną 
k0toercinę krautuvę. Liepė prekę paro
dyti. Viskas gerai: ir prekė puiki ir ba
teliai ant kojos tinka. Bet, žinote, vie-

has dalykas nepatinka—kaina nepatinka. 
Kaina, stačiai pasakysime, nemaloni.

Tuo labiau, kad TrofimiČius' šiai savo 
neužaugai norėjo batelius nupirkti už 
menkniekį. Bet kaina jį nugązdino.

Tuomet TrofimiČius, nepaisant į Niuš- 
kos baisų bliovimą, nuėjo kiton krau
tuvėm Kitoj krautuvėj ta pati kaina. 
Trečioj krautuvėj—ta pati istorija, žo
džiu, kur neužeina, visur tie patys pyra
gai: ir koja .tinka batelyje ir prekė ge
ra, bet su kaina—skandalas, nesusitaiky
mas ir Niuškos bliovimas. j

Penktoje krautuvėje Niušką užsimovė 
ant kojų batelius. Puikūs. Paklausė kai
ną. Jam sako: be reikalcr^aikštinėjate, 
kaina, sako, visur valdiška ir jokių nu
leidimų nėra. Trofimičiuš pradėjo prašy
ti, kad jam keletą rublių nuleistų, taip 
sakant, dėl moralės lygsvaros, o tuo tar
pu Niušką priėjo prie durų ir nebūdama 
kvailele, naujais bateliais, išmovė lau
kan.

TrofimiČius norėjo bėgt paskui tą savo 
kūdikį, bet krautuvės gaspadorius jį su
laikė:

—Pirmiau, — sako,—reikia užmokėti, 
drauge, o jau paskui bėgti savais reika
lais. 1 ' :

TrofimiČius pradėjo prašyti, kad pa
lauktų.

—Tuo j aus,—sako, — gal būt kūdikis 
sugrįš. Gal būt kūdikis su naujais bate
liais išėjo prasilamdyti.

Gaspadorius sako:
—Tas man neapeina. Aš prekę nema

tau. Už prekę mokėkite pinigus arba iš 
krautuvės neišeikite.

TrofimiČius atsako:
—Aš geriau iš krautuvės neišeisiu. Aš 

palauksiu pakol kūdikis sugrįš.
Bet Niušką nesugrįžo.
Ji išėjo iš krautuvės naujais bateliais 

ir, nieko nelaukdama, movė namo.
“O tai, — mano,—tėvas ir vėl nepirks 

vis dėl to brangumo priežasties.”
Ir taip nesugrįžo.
Ką daryti? TrofimiČius užmokėjo tiek, 

kiek reikalavo, pagriežė dantimis ir nu
ėjo namo.

O Niušką jau buvo namie ir puikoria- 
vo savo naujais bateliais. ■

Nors TrofimiČius ją truputį apkūlė, 
bet visgi ji batelius gavo.

Dabar, po šio įvykio, gal būt, jūs pa
stebėjote: valstybinėse krautuvėse duoda 
prisimieruoti tik po vieną kairės ko
jos batą.

Dešinės gi kojos batas kur nors sle
piamas arba pats gaspadorius laiko jį 
tarpe kelių {spaudęs ir neleidžia prisi-. 
liesti.

O vaikai, žinoma, pasidarė pusėtinai 
savystoviais.

Karta, aš sakau, pusėtinai laisva.
O kad iš kūdikio pusės buvo atlikta 

tokia nedidelė klasta, tai tas, greičiau
siai, aš manau, įvyko dėlei tėvelio šykš
tumo arba dėlei ko nors tam panašaus.

Pagaliaus, šiuo kūdikišku pasakojimu 
mes ir užbaigiame mūsų pasakojimus 
apie klastas.

Tiktai perskaitykite čia dar neilgą pa
skutinį straipsnelį prie mūsų skyriaus 
“Klastos.” Po to mes su jum pereisime 
prje ketvirtos knygos “Nepasisekimai.”

Ir šioje knygoje mes kalbėsime apie 
tokius dalykus, nuo kurių vyriškiai p ra* 
dės drebėti, o moteriškės akuoti.

Ir taip, pavelykite dar neilgą, lyg ir 
dėl plepesio, paskutinį straipsnelį. Jis, 
tartum kaspinas, užriš visa tai, ką mes 
jums pasakojom apie klastas.

Paskutinis Straipsnis prie Trečio 
Skyriaus

Ir taip, brangūs bičiuliai, šiuomi mes 
užbaigiame mūsų skyrių “Klastos.”

• Ką gi mes matome, perskaitę istorines 
novellas ir juokingus menkniekius iš 
mūsų gyvenimo ?

Mes matome, kad istorijoj retai kas 
įvyko be‘klastų. Ir be abejonės į šį slidų 
kelią daugelį stūmė tamsi praeitis. Ir 
kad su permaina kurso visa tai, kaip 
matome, veikiausiai pasitaisys ir pra
dės eiti geroj on pusėn.

O kadangi pas mus ši permaina yra,— 
mūsų ateitis mus nei kiek nebaugina. 
Kas liečia inturistus, tai jie, veikiausiai,

taipgi pavartos protą ir pradės galvoti.
Apart to, daugelis jų patys nepano

rės, kad gyvenimui pasiekus pilną spin
desį ir pasakišką didingą grožę, pas juos 
valkiotųsi spekuliantai ir maišelninkai.

Tai yra čia stačiai, žinote, istorinis 
anekdotas. Kas daugiau nukniaukė, tas 
ir caras. Kas daugiau išlošė arba pri- 
spekuliavo, tam pilniausia pagarba. Na, 
kas čia tokio. Aišku, kad labai daug 
klastų.

Ne, taip negali būti, kad tas pas juos 
amžinai pasiliktų. Aišku, kad tas per
sikeis.

Ar šiaip, ar taip, senasis pasaulis su 
jo maišelninkais, pirkliais ir spekulian
tais ateityje pavirs į dulkes. Ne bent 
įdomios keistenybės kur nors užsiliks kas 
nors tokio, panašiai Monte-Carlo, kur 
specialiai atvažiuos mėgėjai prisiminti 
apie praeitą gyvenimą.

Abelnai, mes neabejojame apie perga
lingą gyvenimo žingsniuotę. Visas šlamš
tas nusišluos. Arabiškumas išnyks.' Nuo

Baltimore, Md.
Laimėję Dovanas

Įvykusiame “Laisvės” pik
nike geg. 29 d., 1938 m., Li
berty Parke, Baltimore, Md., 
laimėjo dovanas šie asmenys:

Helen Jablonsky, 2230 Plott 
St., Phialdelphia, Pa., serija 
342, No. 12, laimėjo $20.00.

Samuel Shapiro, 3116 Aujo- 
na St., Philadelphia, Pa., ser. 
271, No. 6, — $15.

C. Barlow, Delaware Ave., 
— Essex, Baltimore, Md., ser. 
43, No. 5, $10.

Ella Stuchinsky, 2813 IIam- 
pelin St., Baltimore, Md., sei’. 
31, No. 12, $5.

Marg. Cigus, 33(4 North 
Union St., Easton, Pa., ser. 
170, No. 17, $5.

Anna Cibulsky, 286 So. 2nd 
St., Brooklyn, N. Y., ser. 154, 
No. 5, $5.

Josephine Mingilino, 1121 
Proctor St., Baltimore, Md., 
ser., No. 15, $5.

G. Listopad, 6719 Roberts 
St., Dundalk, Md., ser. 49, No. 
18, $5.

K. Juraitienė, 723 W. Fay- 
cth St., Baltimore, Md., ser. 
347, No. 14, $5.

Ž.

Mahanoy City, Pa.
Sutverkime LDS Kuopą

Susirinkimas sutvėrimui Lie
tuvių Darbininkų Susivieniji
mo kuopos įvyks nedėlioj, bir
želio 19 dieną, 411 E. Pine St., 
A. Aponiko name, 10 valandą 
rytą.

Draugės ir draugai! Šis su
sirinkimas bus labai svarbus 
tuomi, kad turėsime sutverti 
Lietuvių Darbininkų Susivieni
jimo kuopą Mahanoy City 
mieste. Nariai, kurie dabar 
priguli prie LDS 34 kuopos, 
Shenandoah, dalyvaukite šia
me susirinkime, nes'mes turė
sime persikelti į naują Maha
noy City kuopą.’

Draugai, imkimės už darbo, 
kad išauginus didelę LDŠ kuo
pą mūsų mieste. Laikas bėga 
greitai. Kol dar jauni esame, 
tai turime apsirūpinti savo 
sveikatos ir gyvybės reikalais, 
nes mes nežinome, kada nelai
mė patiks.

LDS yra gera pašalpos ir 
pomirtinių išmokėjimo organi
zacija. Prie šios organizacijos 
gali prigulėti vyrai ir moterys’ 
be skirtumo -politinių, ir religi
nių pažvalgų.

Visus kviečiame atsilankyti.
LDS Nariai.

FRANCUOS FAŠISTŲ Iš- 
MISLAS APIE LIAUDIE

ČIŲ BOMBAS
Paryžius. — Fašistų šali

ninkai Franci jos seime skel
bia pasaką, būk Ispanijos 
“liaudiečių devyni lėktu
vai” praeitą sekmadienį 
bombardavę pasieninį Fran
ci jos ruožtą.

Mini steris pirmininkas

LJ___ __

skaudos, skausmai, ašaros ir sielvartos 
užsimirš. Vaikučiai pradės juoktis. Su
augę katutes paplos. Ir visas senasis pa
saulis, visa praeitis, bus paskaityta, kaipo 
liūdnas nesusipratimas beauštant nau
jam žmonijos gyvenimui.

Ir taip, bičiuliai, giliai pamąstę apie 
ateitį, pereisime prie mūsų naujo sky
riaus “Nepasisekimai.”

Čia, kaip daugelis jau, veikiausiai, spė
jo dasiprotėti, kalba eis apie neklotis. Ir 
mes jau girdime atskirus balsus ir kūk
čiojimus. Mes girdime nepatenkinančias 
kalbas ir bambėjimus. Ir kas tai kaulija. 
Tai bamba ir kaulija belaimiai. Ak, 
jiems nesinori nepasisekimų. Jie nori 
plaukioti, kaip surys svieste. Bet tas, 
žinoma, ne taip lengvai atsiekiama. Štai 
jie ir bamba...

Taigi, pereiname prie sekamo skyriaus 
“Nepasisekimai.”

A-a, nemėgstate!
(Pabaiga trečio skyriaus.)

(Daugiau bus)

Lewiston ir Aubum. 
Maine

šeštadienį, birželio 4 d. vie
tinių draugysčių Bendro Fron
to Komitetas ant Jono Plona- 
dunio farmos surengė pikni
ką. Nežiūrint to, kad draugai 
rengimo pikniko komiteto nariai 
pridėjo daug triūso ir savo lėšų, 
o draugės gaspadinės, ypatingai 
drg. U. Vaitonienė, begaminda- 
mos valgius labai suvargo, bet 
piknikas neatnešė pageidauja
mos naudos. Buvo manyta, jeigu 
pasiseks padaryti pelno, tai di
delė dalis to pelno bus paskir
ta Ispanijos kovotojams, ku
rie kovoja prieš tarptautinius 
barbarus fašistus. Kad padary
ti pelno, buvo leidžiama ant iš- 
laimėjimo toki produktai, ku
rie susipratusių darbininkų 
akimis žiūrint yra nepagei
daujami. Bet mūsų darbo vai
siai buvo suvartoti dėl paden
gimo lėšų, tai yra pamokėti už 
vietą farmeriui ir muzikan
tams. Nežiūrint to, kad apart 
lietuvių buvo ir svetimtaučių 
17 draugų ir kaip lietuviai, 
taip ir svetimtaučiai, darė ge
rą biznį ir rėmė mūsų paren
gimą, bet naudos mažai. Nes 
išmokėjus visas bilas, pelno 
liko $1.89 centai pinigais ir 
už $2.90c. negendančių pro
duktų, kurie bus galima suvar
toti kitame piknike. Man ro
dos, jeigu mes rengiame pik
niką, tai mes pirma turime pa
sikalbėti su tais farmeriais, 
kurie yra mūsų draugai ir pri- 
jautėjai darbininkų kovų, kaip 
tai su draugais K. S. ir A. S., 
kurie gali mums duoti vietą 
už dyką, arba su mažu atlygi
nimu. Ir visas pelnas pada
rytas tokiame piknike eis ant 
darbininkiškų reikalų. Laike 
pikniko buvo trumpos, prakal- 
bėlės. Vienas draugas truputį 
pakalbėjo lietuviškai ir persta
tė kalbėti draugą B. Gordon 
iš Madison, Me., Komunistų' 
Partijos organizatorių Maine 
valstijos, kuris kalbėjo angliš
kai ir paprašė paaukoti, kas 
kiek gali Ispanijos lojalistams. 
Aukavo Jonas Plonadunis vie
ną dolerį, K. Steponaitis 35c. 
Po 25 centus: Juozas Apšega, 
W. G. B., J. Krapovickas, A. 
Krapavickienė, Frankis Apše
ga, A. Apšėgienė, Julia Stu- 
kienė, O. Bironienė, Helen 
Gaynes, Joseph Gilbert, R. ši- 
laikienė, J. Liaudanskis, J. Ži
linskas, P. Zarkauskas, A. 
Laucius, J. Laučienė, J. Šilai- 
kis, J. Zarskus ir Waslovas 
Isikolas. Smulkių surinkta vie
nas doleris. Viso $7.10c. Per
siuntimas 15 centų. Sykiu su 
šia korespondencija siunčiu 
money order ant $6.95c.

Gamtos Sūnus.

Daladieh į tai atsakė, kad 
jau ištirta tų lėktuvų nu
mestų bombų skeveldros ir 
nėra jokio ženklo, kad tai 
būtų liaudiečių bombos.

Wilkes Barre, Pa.
Wilkes-Barre ir Apielinkes 

ALDLD 12-to Apskričio 
Kuopų Žiniai

Kaip kitais metais, taip ir 
šį metą ALDLD 12-tas Apskri
tys rengia pikniką dėl parėmi
mo dienraščio “Laisvės”. Pik
nikas įvyks liepos (July) 17 
d., Simko Glen Parke.

Pirmesniais laikais dienraš
čio “Laisvės” piknikai bū
davo Valley View Parke, In
kerman, Pa. Bet vis buvo gir
dima iš atsilankiusių nepasi
tenkinimas ta vieta. Šį metą 
Apskričio Komitetas darbavo
si surast kitą vietą, kur jiems 
ir pavyko surast vietą, su ku
ria visos ir visi bus patenkinti, 
t. y. vieta netoli už West Pitts- 
tono, prie labai gero kelio vi
siems pasiekti.

Dabar apie patį parką: šis 
parkas yra privatiškas ir tas 
savininkas gerai jį prižiūri, vi
sur graži žolė, suolų daug, yra 
pastogė nuo lietaus, gera plat
forma šokiams, daug vietos 
automobiliams, vanduo ir visi 
kiti parankumai,

Todėl, visos ALDLD kuo
pos šiame apskrityj pradėkit 
darbuotis, kad turėtume pa
sekmių. Mums visiems turi rū-

peti darbihinkiškos spaudos 
palaikymas.

Taigi, draugės ir draugai, 
visose kuopose organizuokit 
busus, trokus ir visokią kito
kią transportaciją, kas tik ga
lima ir visais keliais traukim į 
dienraščio “Laisvės” pikniką I 
Nepaliekant nei kitų darbinin
kių ir darbininkų.

Draugės ir draugai, apakti- * 
čio piknikas jau praėjo ir gal 
visose kuopose norite žinoti 
apie pikniko pasekmes. Reikia 
kuopoms primint, kad džiugi
nančių pasekmių nebuvo, bet 
atsižvelgiant kiek kuopos rė
mė šį pikniką, tai kitaip ir bū
ti negalėjo.

Prie pabaigos dar kviečiu 
visas kuopas jau pradėt dar
buotis, kad sutrauktume tiek 
publikos, kaip niekad pirmiau 
nebuvo. Būtinai turim susirū- 
pint darbininkiškos spaudos 
palaikymu. Todėl, visos ir visi 
prie darbo.

Apskričio Raštininkas.
. - - L -- 1

PASAKIŠKAS BOMBI- 
NINKŲ TEISINIMAS 
Roma. — Italijos spauda 

pasakoja, kad fašistų bom- 
bininkai praeitą antradienį 
sunaikinę “65,000 galionų” 
gazolino Barcelonoj, Ispa
nijoj. Todėl esąs pateisina
mas b o m b a r davimas už
frontės miestų, kaip “karo 
medžiagų sandėlių.” 

----------- i
Išmetė iš Kongreso Falšyvai 

Išrinktą Republikoną
Washington. — Kongreso 

atstovų rūmo komisija, nu
važiavus į New Hampshire 
valstiją, patyrė, kad repub- 
likonas A. B. Jenks tik per 
balsų suktybes buvo neva 
išrinktas į šalies kongresą.

Todėl po trijų valandų 
ginčų kongresmanai nubal
savo išmest jį iš savo tarpo, * 
o jo vieton priimt demokra
tą Alphonsą Roy kaipo tik
rai išrinktą.

Dabar kongreso atstovų 
rūme bus 328 demokratai ir 
tik 89 republikonai kon- 
gresmanar.

Ar Jūs Žinote Kodėl 
OLD GOLD Cigaretai 
Yra Visados Šviežus?

2 Užvalkalai iš Cellophane Užlipdo
Prizinio Derliaus Tabaką ŠVIEŽUMOJE

SILPNIAUSIA vieta bile kokio po
pierinio cigaretų pakelio yra už
lenkime, kur yra uždėta U. S. Ro

te, sausa žolė ir sausas medis dega 
greičiau, negu žalia žolė ir negu ža
lias medis. Tas pats yra ir su ta-

venue stampa. Nes nėra galima pa
kelio leibelį uždėti taip, kad galima 
būtų jis užlipdyti viršuje, kaip tas 
yra padaroma pakelio apačioje.

Vienas Cellophane užvalkalas, ku
ris randasi ant visų popierinių ci
garetų pakelių, uždaro pakeli ge
riausia kaip galima iš viršaus pa
kelio. Tačiaus, kiekvienas pakelis 
Dvigubai-ŠVelnų Old Gold Cigaretų 
turi 2 užvalkalus iš Cellophane, vie
toje vieno.

Naudojant ekstra užvalkalą iš 
Cellophane ir apverčiant išlaukinį 
užvalkalą ir užlipdant jį iš apačios, 
[Viršaus, arba silpnoji Old Gold dalis 
pakelio, yra padaroma visiškai ora- 
neperleidžiantį ir todėl duoda du- 
beltavą apsaugą fabrikiniam Švie
žumui. Išlaukinis Užvalkalas atsi
daro iš apačios—Vidujinis Užvalka
las atsidaro iš viršaus.

baku. Sausas tabakas dega greit 
ir karštai, kuomet šviežias tabakas 
dega išlengvo, nes jis turi drėgnu
mo.

Old Gold yra ŠALTESNIS rūky
ti, negu bile kuris kitas cigaretas, 
nes jo tabakas būna Fabrikiniai- 
šviežus ir turi drėgnumo, dega iš
lengvo—rūkytojas netraukia sausą 
karštį į savo bumą.

Kadangi rūkytojas netraukia ta
bako sausą karštį į savo burną ir 
rūkymas yra vėsus, tai nėra pro
gos kosėjimui ar gerklės erzinimui.

Todėl rūkytojas, kuris rūko Old 
Gold Cigaretus pasitenkina ilgesniu 
parūkimu ... yra vėsesnis ... be ger
klės erzinimo ir kosulio ... pilno 
skonio natūralaus kvepėjimo prizi
nio derliaus tabakų, be karščio.

Naudojant 2 užvalkalu iš Cello
phane, Old Gold rūkytojai, kurie

Taigi, Old Gold Cigaretai yra ap- gyvena sausose šios Šalies vietose, 
saugoti tuom, jog tarpe tų 2-jų už- yra užtikrinti šviežių cigaretų per
valkalų iš Cellophane yra sudaroma g 
oro sriovė, kas suteikia Dvigubai-* 
Švelniam Old Gold Cigaretų pake
liui geriausiai praktišką apsaugą 
Fabrikiniam Šviežumui.

Tie 2 Užvalkalai iš Cellophane, 
kurie randasi vien tik ant Old Gold 
Cigaretų, suteikia daug didesnę ap
saugą šviežumui, negu bent koks 
kitas popierinis cigaretų pakelis.

Dvigubai-Švelnūs Old Gold užtik
rina rūkytojams savo turtingą ko
kybę iš Prizinio Derliaus tabako per 
maksimum apsaugą Fabrikinio-Švie- 
žumo visokiais laikais. Taipgi yra 
žingeidu žinoti, kad dėl savo Dubel- 
tavo Užvalkalo iš Cellophane, Old 
Gold Cigaretai suteikia rūkytojui 
ilgesnį ir šaltesni rūkymą.

Tai yra dėl to, jog Tabakai Old 
Gold Cigaretuose yra visados švie
žus ir nesausi. Kaip jūs gerai žino-

pasilaikymą jame drėgnumo, arba 
Old Gold rūkytojai esanti žemose 
arba drėgnose apylinkėse yra ap
saugoti nuo perdrėkimo, kas apsau
goja juos nuo sušlapėjimo.

Jūs matote, Lorillard {staiga da
ro geriausius tabako produktus nuo 
George Washington© laikų. Tai yra 
sumanumas, gimęs iš 178 metų 
praktikos, kuriš duoda galimybės 
Lorillard’ui išrinkti, ’ susendinti ir 
sumaišyti pasaulio geriausius taba
ko lapus į Old Gold Cigaretus ir 
palaikyti juos visados Fabrfkiniai- 
Šviežiais rūkytojui.

Nėra skirtumo kur jūs juos pirk- 
site, Dvigubai-Švelnūs Old Golds 
pasieks jus taip šviežus kaip tik ką 
išėję iš cigaretų mašinos. Leiskite 
išbandomam pakeliui Dvigubai-Švel- 
nių Old Gold Cigaretų pasakyti 
jums plačiau apie save.
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3 izabeth, N. J.
Turėk Gerą Atmint}, tai 

Atkeršysi
Našlė Adelaide B. Rogers, 

gyvenanti 907 North Broad 
St., yra moteris geros atmin
ties lyg tas dramblys.

šešias dienas į mėnesį. Kiti dar 
mažiau.

Daugelį visai paleido, ypač 
iš Singer dirbtuvės. Apskait- 
liuojama, kad iš ten paleido 
apie 1,000 darbininkų. Palei
džia iš darbo netik paprastus 
darbininkus, bet ir raštinin
kus, ofiso darbininkus.

“L.” Reporteris.

Jersey City, N. J.

Praeitais metais, rugsėjo 
mėnesį, tūlas apgavikas James 
Aine prikalbėjo Rogersienei, 
kad jis jos sūnui Robertui už 
$20 parūpins darbą; žinoma, 
moteris sutiko, davė savo sū
nui reikalingą sumą pinigų. 
Sutikta — padaryta. James 
Aine nuvežęs Robertą New- 
arkan prie vieno didelio na
mo, pranešė Robertui, kad 
paduotų jam paskirtus $20, 
nes jis jam atneš iš unijos raš
tinės unijos knygelę, liepda
mas jam palaukti. Gavęs pi
nigus, Robertui nematant, 
spruko pro kitas duris savo ke
liais.

Aną dieną Rogersienė vie
šėdama New Yorke su reika
lais ir vaikščiodama “up 
town” gatve, staiga patėmijo 
pažįstamą asmenį James Aine, 
kuris jos sūnų taip gražiai 
“apdailino” ir , pasišaukusį 
pirmą papuolusi policistą, su
areštavo. Policijos nuovadoj 
pasirodė, kad minimas Aine 
jau turįs “gerą reputaciją” 
įvairiose apgavystėse.

Dabar Aine tapo atgaben
tas Elizabethan ir turės at- 
pakutavot už padarytą skriau
dą tai moterei.

Areštuota Porele už Įmetimą 
Kūdikio Automobiliun

Jauna pora Clifford Lauri- 
no ir Mabel Bolitho iš Ocean
port, N. J., būdami be darbo 
ir pastogės, įpuolė desperaci- 
jon dėl neturėjimo maisto savo 
keturių savaičių kūdikiui, įme
tė jį į svetimą automobilį ant 
Westminster Ave. Bet tuomi 
laiku ėjęs pro šalį tūlas Jo
seph Reily, pastebėjo šį nuo- 
tikį ir pranešė automobilio 
savininkui, kuris tuojaus pa
šaukė policiją, kuri pamačiusi 
jaunikius bėgančius^, areštavo 
juos net už keletą skersgatvių.

Abu jaunuoliai nėra vedę, 
nes merginos tėvas buvo prie
šingas merginos numylėtiniui. 
Mergina jau tapo paleista iš 
kalėjimo, o jos mylėtinis, ku
ris yra vedęs Penn. valstijoj 
su kita mergina tapo nusiųstas 
į pataisos namus.

Dėl Blogo Oro Nevykę 
Piknikai

Bangos Choro piknikas įvy
kęs gegužės 29 dieną Meadow 
Grove parke, Cranford, N. J., 
nelabai nusisekė, nes pasitaikė 
labai šaltas oras.

Bet pažadėtas Bangos Cho
ro pasirodymas su dainom gra
žiai išėjo.

Mus labai gražiai parėmė 
hillsidiečiai, newarkieciai ir 
bayoniečiai. Labai ačiū už tai 1

Laisvės Namo Bendrovės 
piknikas, įvykęs birželio 5 die
ną Millers Grove parke, Kenil
worth, N. J., dėl lietingos die
nos ir nebuvo skaitlingas.

Iš Lietuvių Draugijų Sąryšio 
Veikimo

Elizabetho Lietuvių Draugijų 
Sąryšis savo susirinkime ge
gužės 27 dieną nutarė daly
vauti Amerikos Lietuvių Kon
greso šaukiamoj konferencijoj 
birželio 25. dieną, Scranton, 
Pa.

Kadangi Sąryšis turėjo sko
los iš senesnių savo nuveiktų 
darbų, kurią minimame susi
rinkime atsilygino, tai dėlei 
stokos finansų nutarėm siųsti 
tik vieną atstovą į Scranton, 
Pa.

Vistiek, mano manymu, rei
kėjo pasiųsti mažiausiai bent 
du atstovu į šią konferenciją. 
Bet visa bėda, kad nesiranda 
draugų, kurie, jeigu reikia kur 
toliau važiuoti, neapsiima ir 
tiek.

Sumažėjo Darbai
Pas mus visi bėdavoja su 

darbais. Paskutinėmis dieno
mis Singer Sewing Machine 
Co. siuvamų mašinų dirbtuvė 
pradėjo dirbti tik keturfas die
nas į savaitę; o Central Rail
road gelžkelio kompanijos 
darbininkai gauna dirbti tik

Minersville, Pa.
Pavasario sezonas, galima 

pasakyti prasidėjo pasekmin
gai, žvilgsniu solidarumo ir 
draugiškumo.

Surengtas piknikas gegužės 
29-30 dviejų organizacijų — 
L. K. P. kuopos ir ALDLD, 
galima sakyt, visapusiai pavy
ko gerai. Jeigu sakyti, kad 
iš finansinės pusės galėjo bū
ti dar ir geresnės . pasekmės, 
tai tas priklausė ne nuo ren
gėjų, nei nuo publikos, nes 
solidarus draugiškumas iš 
abiejų pusių pilnai klestėjo, 
patarnautojai publikai savo 
užduotį tinkamai atliko. Vi
sa kliūtis—tai gamtos žiauru
mas : tos dienos labai atvėso, 
tąi saulės spinduliams pasi
slėpus už kalnuotų miškų, 
nakties skaistumas nedarė jau
nuoliams pavasario jaukumo; 
sulyg pavasariniu pasipuoši
mu, peršiurkščiai glostė nak
ties vėjalis, todėl publika 
skirstėsi nesulaukus vėlybos 
nakties, kas reikšdavosi pato
giam ore. Kitos kliūtys: daug 
buvo parengta piknikų skir
tingų sriovių; kaip pradžioj 
šio sezono, tai ir darbininkai 
pasiskirstė, negalėjo sudaryti 
tirštai publikos, o kaip prie 
šios bedarbės, tai pas darbi
ninkus mažai randasi centų, 
kad ir goriausiems tikslams 
paaukauti; mūsų, gi publiką 
ir sudarė veik vieni darbinin
kai. Nežiūrint to, kad darbi
ninkai sudarė publiką iš skir
tingų pažvalgų, bet solidarus 
draugiškumas tarp jų pasi
reiškė pilnoj to žodžio pras
mėj. O reikia pripažinti, kad 
svečių turėjom abidvi dienas 
iš gana tolimų vietų. Toks 
susitikimas su senais pažįsta
mais ir draugais, malonus pa
sikalbėjimas ir sudaro jauku
mą. Tad iš parengimo abiem 
organizacijom atliko pelno 
vidutiniai. Na, o tas pelnas 
bus sunaudotas svarbiau
siems visuomeniškiems darbi
ninkų reikalams, tai argi ne
linksma žiūrint į darbininkų 
pažengimą pirmyn?

Svarbesni Atžymėjimai
• •

Minersvilliečių pažangesnės 
organizacijos susideda jau iš 
apysenių draugų ir vidutinio 
amžiaus; jaunuolių turim 
mažai. Rengiant didesnius 
parengimus, pritrūksta darbi
ninkų patarnavimui ir suren
gimui. Ir beveik didžiumoj 
prisieina tiems patiems vis 
stoti prie darbo. Liuesam 
mio darbo būtų geriau daly
vauti bet kokiam parengime, 
nes daugiau progos su sve
čiais pasikalbėti.

šiame piknike nebuvo iš
imties nei seniems, nei jau
niems, iš visų susidarė patar
nautojai ir visi užduotį tinka
mai atliko; visi linksmi, nors 
ir teko pavargti, bet nesi
skundė, kada draugiškumas 
buvo. Taip ir reikia.

Draugai Grabauskai daly
vavo mūsų piknike ir dar 
prie to paaukavo duoną iš 
savo kepyklos dėl pikniko. 
Ačiū jiems už simpatiją ir 
draugiškumą darbininkams.— 
Bet ir darbininkams patartina 
nepamiršti savuosius pritarė
jus!

“ • • *” •
Draugė M. Zeikienė, ūki

ninkė, dovanojo sūrį ir bulvių 
bušelį piknikui. Moterys nu
tarė sūrį leisti laimėjimui; už 
tikietukus surinko $2.20. Pi
nigai paskirta Ispanijos kar
žygiams, kovojantiems prieš 
fašizmą. Nors mažai, bet

Iš Susirinkimo
Birželio 3 d. įvyko LDS 133 

kuopos susirinkimas. Iš svar
besnių tarimų nutarta paduo
ti sekamam LDS seimui įne
šimas “Tiesos” klausimu. Kuo
pa mano, kad “Tiesa” turi 
būt mėnesinis laikraštis ir 10 
puslapių, kariame tilptų edi- 
torialai, apžvalga, ir įvairu
mo skyrius. Dabartinis “Tie
sos” stilius neatsako dienos 
klausimui. Leidžiant “Tiesą” 
kartą į mėnesį ir sudedant au
kščiau minėtus dalykus, kuo
pa mano, kad mūsų dienraš
čiam “Laisvei” ir “Vilniai” 
nieko nepakenktų.

tais. Nesenai mirė A. Budrei- 
ka, kuris turėjo aludę 72 Ocean 
Ave. Velionis buvo “Laisvės” 
skaitytojas, paliko moterį ir po
rą vaikų. A. Budreika išgulė
jo Medical Centre gerą laiką ir 
kuomet jį parvežė namo, tai už 
poros savaičių pasimirė.

Mirti kiekvienam reikės. Ta
čiaus mūsų klebonas iš mirusių 
turi gerą biznį. Visi laidojami 
su bažnytinėmis ceremonijomis 
ir nepakanka vieno 
ima tris. Giminės 
mi perka mišias ir 
liui

Hudson, Mass

biznis.

kunigo, bet 
ir pažįsta- 
vis kunigė- 

Pilietis.

Scranton, Pa

Jersey City randasi 19,751 
bedarbis. Tokią skaitlinę pa
skelbė Census Biuras WashT 
ingtone, kuris vedė surašinėji
mą nedirbančių po visą šalį; 
tai didelis skaičius bedarbių 
pagal gyventojų skaičių šiame 
mieste.

Birželio 6 d., šio miesto pa
triotai suruošė parodą gatvė
mis prieš “raudonuosius”. Pa
roda nebuvo tokia, kokią po
nai garsino. Reakcionierių 
simpatizatoriai buvo suvažia
vę iš visos apylinkės, netgi iš 
New Yorko. Journal Square 
buvo suruošę įvairių ugnių lei
dimą į viršų, kalbėtojai svai
dė neapykantos žodžiais prieš 
“raudonuosius” ir CIO uniją. 
Tačiaus taksų mokėtojam ši 
paroda kainuos brangiai. Aš 
esu įsitikinęs, kad praleista 
gana stambi suma pinigų.

New Jersey valstijos Ame
rikos Kongreso Apskritys siun
čia 15 delegatų į ALK suva
žiavimą, kuris įvyks šį mė
nesį Scrantone, Pa. Kiekviena 
kolonija bus atstovaujama, 
kuriose kolonijose gyvuoja 
kongreso'skyriai. Jersey City, 
skirta du delegatai ir jau vie
ną LDS 133 kuopa išrinko ir 
sumetė pragyvenimui lėšų 
$3.50. Kelionės lėšas kiekvie
no delegato padengs apskričio 
komitetas. Tačiaus kokis keis
tas dalykas, kad Centralinis 
Komitetas iki šioliai nėra 
spaudoje paskelbęs suvažia
vimo dienotvarkio!

Kadangi SLA 40-tas seimas 
atsibus Scrantone, tai visi vie
tiniai ir apylinkės lietuviai 
tuom labai susidomėję. Ir ka
dangi seimo rengimo komisi
jos sekretorius p. W. A. Meš- 
kiūnas ir kun. M. Valatka 
nieko “Laisvėje” nepranešė, 
kas čia bus veikiama per tas 
dideles iškilmes, tai aš, kaipo 
pirmas seimo rengimo komisi
jos vice-pirmininkas, noriu tą 
visuomenei per “Laisvę” pra
nešti. Bus sekami parengimai:

Birželio 26 d., sekmadienį, 
įvyks piknikas Gedimino Par
ke, Chinchila, Pa., tik penkios 
mylios iš miesto.

Birželio 27 ir 28 dienomis 
nebus jokių parengimų.

Birželio 29 d., trečiadienį, 
popietyje ir vakare bus išva
žiavimas prie puikaus ežero, 
Lake Ariel, Pa., 22 mylios iš 
miesto. Bus parūpintas auto
mobiliais nuvežimas prie eže
ro.

Birželio 30 d., ketvirtadienį, 
bus svarbiausias parengimas. 
Tame pačiame Hotel Jermyn 
viešbutyje, 6:30 vai. vakare 
prasidės bankietas-vakarienė, 
o po vakarienės bus koncerti
nė programa, kuri baigsis 10 
vai. vakare. Po programai tę
sis šokiai iki 2 vai. ryte.

Kurie Seimo dalyviai norė
tų dalyvauti koncertinėj pro
gramoj, prašomi tuojaus krei
ptis prie komisijos sekreto
riaus, kad galėtumėm suspėti 
įdėti į programą tinkamus ta
lentus.

Išleistuves į Lietuvą
Birželio 4 d. L P. Kliubas 

turėjo surengęs pusmetinį ba
lių ir išleistuves L. P. pirmi
ninko — advokato A. Jakšio 
į Lietuvą. Apie vakarienę nė
ra kas sakyti, kaip visados, 
taip ir dabar surengta gerai.

Vakarienės pirmininkas per
statė baliaus-vakarienės tiks
lą ir pakvietė advokatą, Kliu- 
bo legal į patarėją A. Jakšį pa
sakyti atsisveikinimo kalbą. 
Minėtas svečias yra lietuvis, 
bet čia Amerikoj gimęs, au
gęs ir mokslus baigęs. Todėl 
jis savo kalboj sakė, kad ne
važiuoja į Lietuvą apsigyven
ti, bet vyksta į Lietuvą, Latvi
ją, Sovietų Sąjungą, Franci ją, 
Angliją ir kitas Europos šalis 
pasivažinėti ir pamatyti, kaip 
Europoj darbininkai gyvena, 
kad palyginus jų gyvenimą su 
Amerikos žmonių gyvenimu, 
žinoma, jis aplankys ir savo 
tėvų šalį. Jis! sakė, kuomet aš 
važiuosiu 
“Laisvės”
kad Europoj bus apie 
sius laiko ir parvykęs 
savo įspūdžius.

Geresnei atminčiai

nansų sekretorius rūpinsis tuo 
reikalu.

Šiemet ir vėl hudsoniečiai 
išrinkti gaspadoriais “Laisvės” 
metinio pikniko, kuris įvyks 
liepos 3 dieną. Sakė, patys ga- 
spadoriai parašys į “Laisvę” 
atsišaukimą. Girdėjau, kad 
šiemet “Laisvės” piknikas bus 
labai įvairus, tai jau reikia iš- 
kalno gerai prie jo rengtis.

ALDLD Kp. Korespond.

suprastų savo reikalus, tai nie
kad nebūtų organizacijoj jo- 

keblumų. Meldžiame ir 
toliaus draugus taip drū- 

laikytis vieningumo ir
ant
čiai 
draugiškumo, kad mūsų tarpe 
neįvyktų daugiau jokių nesu
sipratimų. Tegul gyvuoja lais
vų kapų korporacija!

Korespondentas.

Plymouth, Pa
PRANEŠIMAI IŠ KITUR

ka-
ap-

tai užvažiuosiu ir 
redakcijom Sakė,

3 mėne- 
pasakys

nuo
Kliubo suteikta advokatui 
vana —- fontaninė plunksna. 
Jis už tai širdingai paačiavo. 
Tai svarbu, kad čia gimęs 
žmogus interesuojasi pasaulio 
darbo žmonių gyvenimu ir 
Lietuvos gyventojų padėčia.

do-

šios apylinkes lietuvių 
pinių korporacija surengė 
lankymą kapų gegužės 30 die-'' 
ną, 10 vai. ryto, čia buvo už
kviestas geras kalbėtojas 
draugas J. Gasiūnas iš Brok- 
lyno. Kalbėtojas labai 
kalbėjo, jo aiškinimai 
labai geri. Jis aiškino 
Lietuvą, Rusiją, Ispaniją
dienų mūsų gyvenimą. Publika 
jo klausėsi su dideliu žingei
dumu.

PHILADELPHIA, PA.
LDS 5 k}), pusmetinis susirinkimas 

Įvyks 14 d. birželio, 8 v. v. 735 Fair
mount Ave. Visi nariai dalyvaukite 
susirinkime, yra svarbu visiems. P. 
Mickiene, Sekr. (187-138)

gerai 
buvo 
apie 

ir šių

Lietuviu Radio Valanda

Newarke ‘ Federal Court 
prieš teisėją Clark eina užves
ta byla prieš Jersey City mies
to administraciją už neleidimą 
gatvėse laikyti viešų mitingų, 
prakalbų, ir neleidimą CIO or
ganizuoti šio miesto neorga
nizuotus darbininkus. Per dvi 
dienas buvo kamantinėj amas 
policijos komisionierius Casey. 
Casey turėjo prisipažinti, kad 
tie neva tūkstančiai protestų 
prieš neleidimą-nedavimą per- 
mito laikyti tokius susirinki
mus, prakalbas, tai muilo 
burbulas ir kurie buvo gauti, 
tai nekurie keli ta pačia ir to 
pačio žmbgaus ranka rašyti. 
Teismas užsitęs keletą dienų. 
Bus pašauktas į liudininko suo
lą ir miesto gaspadorius. Frank 
Hague. Įdomu ir tai, kad Civil 
Liberty advokatas iškėlė aikš
tėn, kad miesto policija garsino 
neva protesto mitingą prieš 
“raudonuosius.” Teisme sužino
ta, kad Jersey City taksų mo
kėtojai turi užlaikyti 900 polic- 
manų, tai perdidelė armija pa
gal gyventojų skaičių.

" "I" - \
Mūsų miesto lietuvių gyven

tojų skaičius mažinąs. Mirimų 
esą daugiau su .kiekvienais ne

Kadangi SLA 4O-tas Seimas 
posėdžiaus Hotel 
dėl visi delegatai, 
šiame viešbutyje 
gauti kambarius,

vieš-

kai

li am

Jermyn, to- 
kurie norės 
apsistoti ir 
lai kamba

rius užsisako tiesiog pas 
bučio vedėją.

Viešbučio kambariai 
nuoja sekamai:

Vienai ypatai vidurinis
barys, be maudynės $2 dienai.
Vienai ypatai, vidurinis kam

barys, su maudyne $2.50- dien.
Vienai ypatai, išlaukinis 

kąmbarys, su maudyne $3.00 
dienai.

Porai su viena lova, be mau
dynės $3.00 dienai.

Porai su dviem lovom, be 
maudynės $3.50 dienai.

Porai viena lova, su maudy
nė $4.00 dienai.

Porai su dviem lovom ir 
maudyne $5.00 dienai.

Jei kurie delegatai norės 
kambarius gauti pas privačius 
žmones, tegul kreipiasi pas 
p-lę O. Zorskaitę, 1709 N. 
Main Ave., Scranton, Pa., kuri 
yra komitete suregistruoti 
kambarius dėl delegatų.

Petras Pestinikas,
Seimo Rengimo Komisijos
Pirmas Vice-Pirminirikas,

1548 N. Main Ave., 
Scranton, Pa.

svarbiam tikslui.

GRIEŽTAS AMERIKOS 
PROTESTAS PRIEŠ JA

PONŲ BOMBININKUS
Pradžia vasaros sezono iš

rodo pasekminga ir ateinanti 
parengimai reiškia gerą viltį. 
Ignorantinis pranaša v i m a s , 
kad be jo nebus 'gerų pasek
mių parengimuose, nuėjo su 
vėjais. Geros pasekmės pri
klauso nuo bendro, draugiško, 
organizuoto veikimo; mes tuo 
keliu turim eiti.

J. Ramanauskas.

Washington. — Jungtinės 
Valstijos griežtai užprotes
tavo Japonijai, kad japonų 
lėktuvai bombardavo Kan
tone Lingham Universitetą, 
finansuojamą ame rikiečių 
pinigais.

Užprenumeruok Dienraštį 
“Laisvę” Savo Draugams

Birželio 7 d. ALDLD 103 
kuopa turėjo savo mėnesinį su
sirinkimą, bet nors susirinki
mas buvo svarbus, bet narių 
atsilankė mažai. Iš komiteto 
ir komisijų raportų, pasirodė, 
kad bendras visų draugijų pi
knikas yra rengiamas. Iš ko
miteto atsteigimui Lietuvoj de
mokratijos buvo pranešta, kad 
yra Hudsone šaukiama konfe
rencija birželio 19 dieną iš vi
sų ALDLD 7-to Apskričio 
draugijų. Iš kuopos iždo pa
aukuota $2 Komunistų Parti
jos suvažiavimui.

Dar yra nemažai narių, ku
rie nesumokėjo duokles. Mat, 
dabar pas mus yra didelė be
darbė, tai nariai ir nesiskubi
na sumokėti. Centras prašo 
narius sumokėti duokles. Fi-

Taigi, viskas labai gerai pa
vyko, nors daugelis manė, kad 
nebus tiek daug draugų, ir 
mūs pasekėjų, žmonės patys 
mato, kad laisvos kapinės yra 
labai geras darbas ir suteikia 
pažangiems vienybę. Nors ir 
pirmesniais apvaikščiojimais 
būdavo nemažai publikos, bet 
šiemet “subytino” visus pir- 
mesnius 16-kos metų apvaikš- 
čiojimus.

Nei viena meta nebuvo tiek 
surinkta pinigų, kaip dabar. 
Nors dar nevisi sumokėjo, bet 
jau surinkta ‘ per. $100, tai 
yra graži parama organizaci-’ 
jai, jeigu visada draugai taip

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-

390
Mūsų Ofisas

LORIMER STREET 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. Evergreen 7-3787

Yra Lietuvių Parkas, Gražioj Vietoj
Galima laikyti išvažiavimus bei piknikus ir šiaip 
galima bile kada nuvažiavus pasilinksminti.

Parke yra daug 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 į

UŽKVIEČIA SAVININKAI

Edward V. Warabow
Laidotuvių Direktorius 

ir Balsamuotojas
Registruota Moteris Padėjėja.

Prieinamos Kainos, Teisingas
Mandagus Patarnavimas 

ATDARA DIENA IR NAKTĮ

24 Field Street
BROCKTON, MASS.

Telephone Brockton 2005

1000 Washington Street
NORWOOD, MASS.

Telephone Norwood 1503

1144 Liberty Ave. Hillside, N. J.
Telephone: Waverly 3-9515

VARPO KEPTUVE
ir

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 skausmais1 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-Spinduliai, Kraujo ir šlapimo 

Tyrimai Atliekami
Už Nebrangų Atlyginimą

IŠTYRIMAS VELTUI

DR. ZINS
Įsisteigęs per 25 Metus .

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

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

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

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, sent- 
vičiam duona, balta duona, Caleh ir rasin duona. Taipgi 

. kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas ska
niausių kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese 
Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake. Stollen, 

. Doughnuts, Pies, Pastries Apple Turnovers ir Jelly Rolls.
į Siunčiame duonų per paštų 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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Šaukia Streikui Remt 

Konferenciją
Williamsburge per 21 savai

tę tęsiasi streikas prieš S. W. 
Farber, Inc., 141 So. 5th St., 
Brooklyne. Iš 150 streikierių 
didžiuma gyvena Williamsbur
ge ir pasirįžusiai veda streiką 
prieš nukapojimą algų, kurios 
ir taip yra žemiausios tam 
amate. Bosai prieš streikierius 
vartoja mušeikas, gengsterius

Prašo įleisi ‘ Ispanijos 
Karo Veteranus

Am. Ateivių Gynimo Komi
tetas Įteikė Valstybės Darbo 
Departmentui prašymą įsileist 

i laikinai 4 Lincolno Brigados 
.veteranus, kurie sulaikyta per 
I Ellis Island imigracijos virši
ninkus. Jais yra: William Ri
chter, vokietis; Konstantine 
Halepis, grekas; Frank Gasz- 
tonyj, vengras; ir Frank Kus- 
teru, jugoslavas.

Newyorkieciy “Atvirutė”
Prezidentui

ir visus žinomus būdus terori- 
zuot streikierius. Bet streikie- 
riai išsilaikė vieningai per 21 
savaitę.

Streikieriai kartkartėmis 
pasiūlė boshms derybas prie 
bešališkų tarpininkų, bet bo
sai atmetė, jie tik suinteresuo
ti sulaužyti streiką. Dėlto 
streikieriai šaukiasi į visuome
nę padėt privest streiką prie 
laimėjimo.

Į streikierių prašymą para
mos atsiliepė eilė organizaci
jų ir iš jų yra sudarytas strei
kui remt laikinas komitetas, 
kurin įeina ir didžiųjų lietu
vių organizacijų atstovai, D. 
M„ šolomskas, nuo ALDLD, ir 
Roy Mizara, nuo LDS. Tarpe 
kitų, įeina ir šv. Stanislovo ba
žnyčios kunigas A. A. Jarka, 
taipgi A. Darbo Partijos as- 
semblymanas Masso ir net tū- i 
Ii Dem. Partijos assemblyma- 
nai.

Tas bendras komitetas šau
kia streiko reikalais konferen
ciją trečiadienį, 29 šio mėne
sio, Grand Paradise Salėje. i 
Pradžia 8 vai. Visos Williams- 
burge esančios organizacijos 
prašomos prisiųsti delegatus 
ar atstovus.

Dr. Morris K. Diner, jaunas 
praktikantas Morrisania Ligon- 
butyj, rastas lovoj negyvas. Sa
koma, širdis buvus silpna, bet 
mirties priežastis nenustatyta. 
Dalyką tiria.

APSIVEDĖ

Pereitą penktadienį Studen
tų Unijos New Yorko skyrius' 
pasiuntė prezidentui Roosevel
tui atvirutę, kurios dydis yra 
septynios per 11 pėdų. Tai vie
na iš dviejų didžiausių atviru
čių pasaulyje. Atvirutėje rašo
ma: “Nuimkite embargo nuo 
Ispanijos Respublikos. Praša
linkite tą gėdingą diskrimina
ciją nuo žmonių, kovojančių 
už pasaulio taiką ir demokra
tiją.”

Atvirutė buvo vežama ant 
troko Jaunimo Taikos Para
de gegužės 28-tą ir ant jos 
renkami parašai. Atvirutę pre
zidentui. Įteiks studentų dele
gacija.

SVEIKSTA

Nukapoja WPA Algas
WPA baltakalnieriams dar

bininkams, kaip praneša ad
ministratorius Somervell, nu- 
kapojama algos po $11 iki $15 
į mėnesį, šie nukapojimai pa
liečia 14,559 darbininkus. 
Taip pat nukapojama algos 
technikams ir profesionalams 
darbininkams po $1.70 į mė
nesį. Tas nukapojimas palie
čia 11,703 darbininkus. Ben
drai abi grupės sudaro 26,262 
asmenis.

Administratorius aiškina, 
kad tas daroma sulyginti algų 
skalę su esamomis privatiško- 
se industrijose, taipgi prisilai
kant patvarkymo iš Wash
ington©, kuris nusako, kad 
vieno asmens metinė alga ne
turi viršyt $1,000 į metus, 
įskaitant algas, medžiagas, ir 
prižiūrėjimo lėšas.

William Morgan, Workers 
Alliance pirmininkas New 
Yorke, pasiuntė prezidentui 
Rooseveltui telegramą, kurioj 
protestuojama kapojimas algų 
ir nurodoma, kad taupinimas 
į metus $2,847,000 nėra ver
tas vargo, kurį turės panešti 
darbininkai po nukaposimo al
gų 15 nuošimčių.

Jis taip pat nesutinka, kad 
dabar mokamos WPA algų 
skalės esančios aukštesnės. Jis 
nurodė į prekybininkų apskai
čiavimą, kuris rodo, kad WPA 
algos toms kategorijoms yra 
žemesnės už algas privatinėse 
industrijose.

Alliance šaukia WPA pro
jektų konferenciją 18 .šio mė
nesio, Irving Plaza, N. Y.

Brooklyniečiams labai gerai 
žinomas John Bush (Jonas 
Bašinskas) trečiadienį, birže
lio 8 d., apsivedė su Ainy Dai- 
nard (Amelija Dainauskaitė) 
iš Woodhaven, N. Y. Pora ėmė 
šliūbą Apreiškimo Bažnyčioje.

Bush vežioja mineralinį van
denį (soda) didžiumai Brook
lyn© įstaigų ir šiaip į krautu
ves.

Velinam juanavedžiams il
go ir linksmaus gyvenimo.

L. K. »

Ona Valaitienė Atidaro Lie
tuvių Radio Valandą

Lietuvių Radio Balsas dabar 
bus girdimas iš stoties WCNW 
1500 kc., Brooklyn, N. Y. Pra
sidės antradienį, 14 d. birželio 
(June). 5:30 vi. po pietų.

Onos Valaitienės vedamas 
Lietuvių Radio Balsas patar
naus organizacijoms, bizniams 
ir atskiriems asmenims, norin
tiems pasiskelbti bei padaryti 
pranešimus apie mirtis, gimi
mus, vedybas ir įvairius orga
nizacijų bei atskirų asmenų pa
rengimus ar pramogas.

Ona Valaitienė per savo ve
damą Lietuvių Radio Balsą 
duos puikios lietuvių muzikos 
ir pranešdinės svarbesnes pa
saulio žinias.

Reikale pasiskelbimų kreipki
tės šiuom antrašu:

Ona Valaitienė, 676 Driggs 
Ave., Brooklyn. Jei galite te- 
lefonuoti į namus: Evergreen 
8-7871. Stoties telefonas: In- 
gersol 2-1500 ir 2-6000., 

----------

Hines Vargiai Galės Perkelt 
Bylą Kitur

James J. Hines, kaltinamas 
buvęs $100,000,000 “policy” 
raketo k a ra liaus Dutch 
Schultz’o smegenimis, deda 
visas pastangas iškelt bylą iš 
New Yorko Miesto kur nors 
“bent už 100 mylių,” kur jo 
nepasieks prokuroro Dewey 
ranka.

Jo advokatas reikalavimą 
pamatavo tuom, kad po areš
to apie jo klijentą taip daug 
prirašyta, jog visa tai gali pa
kenkt teismui. Į tą teisėjas 
Pecora atsakė, kad tas nepa
keičia dalyko, nes taip prira
šyta ir visur kitur. Jis įsakė 
abiem pusėm pateikt argu
mentus, sulyg kurių nuospren
dį duos vėliau.

Mildred Katinas, 910 Myrtle 
Ave., sugrįžo iš ligoninės per
eitą penktadienį. Jinai buvo 
sunkiai susižeidus pereito va
sario mėnesį pasitaikius paslįst 
ir nukrist nuo gaisrinių laiptų, 
nuo ko daug prikentėjo ir visą 
tą laiką išgulėjo ligoninėje. 
Dabar irgi ne pilnai pasvei- > 
kus, tačiau tiek pagerėjus, kad į 
galės ilsėtis namuose, kurių 
buvo labai išsiilgus.

Linkiu greit ir pilnai nuga- j 
lėt nesveikatą.

Malioriai Rems Ghidonį 
Unijos Rinkimuose

Ateikite į Vytauto 
Zablacko Kuopą

Williamsburg© nesenai susi
tvėrė Lincolno Brigados Drau
gų kuopa, kuri pasivadino Vy
tauto Zablacko Kuopa. Jos 
tikslas: palaikyt ryšius su lie
tuviais jaunuoliais, kurie gina 
demokratiją Ispanijoj, kad su
teikt jiems reikalingiausių 
daiktų, kad tinkamai pasitikt 
ir aprūpint jiems sugrįžus, ir, 
abelnai, kad padėt Ispanijai 
laimėt kovą prieš fašizmą.

Brooklyne jau yra desėtkai, 
gal šimtai lietuvių, kurie yra 
pasimokėję nario mokestį—$1 
metams,—-bet nėra prisijungę 
kuopon, nZs tokios lietuviuose 
neturėjom^ Kiti dėl tos pat 
priežasties neįstojo. Dabar 
kuopą turim ir visi Ispanijos 
liaudies draugai prašomi jon 
įstot.

Vytauto Zablacko Kuopos 
susirinkimas įvyks šį vakarą, 
birželio 13-tą, “Laisvės” Salėj, 
419 Lorimer St., Brooklyne.

Dabar amerikiečiai rengiasi 
pasveikinti savo vaikinus Is
panijoj su Amerikos Nepri
klausomybės Diena, 4-ta Lie
pos, pasiunčiau t jiems visą 
laivą drabužių ir kitų reikme
nų. Aišku, kaip svarbu, kad 
lietuviai irgi rastų tame laive 
savo dalį nuo amerikiečių lie
tuvių. Vytauto Zablacko kuo
pai svarbu aptart, kaip mes 
galėtume pasidarbuoti, kad 
tas laivas būtu ir nuo mūsų. O 
tą geriausia galėsim atlikt, jei 
skaitlingai dalyvausite susirin
kime. N.

William Morrisey, vyriau
sias medžiagų čekiuotojas 
WPA projekte, prisipažinęs 
kaltu suokalbyj nusukt $25,- 
000 valdžios pinigų. Kaltina
ma dar 9 kiti ir 2 busų fir
mos.

LICENSES
BEER, WINE, LIQUOR

NOTICE is hereby given that License No. 
.SB 264 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 2K1-1 
West 36 St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to Co consumed on the premises.

CLARK UNDERWOOD 
d-b-a Clark’s Bar & Grill

2814 West 36 St., Brooklyn, N. Y.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

Salės dėl Balių, Koncertų, Ran
kiotų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujausiais 
įtaisymais. Keturios bolių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 2-3872

Dr. Herman Mendlowiiz
33 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

32-ras 32-ras

.Susilaukė Dukrelės
Charles ir Stella Kulakai,

So. 3rd St., senai susilaukė 
aštuonių svarų dukrelės. Duk
relė gražiai auga, jauna moti
na sveiksta. Linkiu laimingai

PIKNIKAS
Rengia Draugystė Dr. Martin Luther

Įvyks Šeštadienį, Birželio 18 June
GRAŽIAME HOFFMAN PARKE

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

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

Širdingai kviečiame Brooklyno ir apylinkes lietuvių visuomenę 
skaitlingai atsilankyti i šį mūsų pikniką. Rengėjai.

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

GARSINKITĖS ‘‘LAISVĖJE’

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.
VALANDOS :2—4 ir 6—8.

Nėra valandų sekmadieniais.

FRANK DOMIKAITIS

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIA

Jei byla nebus perkelta ki
tur, manoma prasidėsiant lie
pos mėnesį.

išauklėti. Ch. Kulako motina 
yra dalininkė užeigos, kuri 
randasi kampas Ten Eyck ir 
Lorimer St., priešais “L.” na
mą. T.

Prirengiamojo kvotimo die
nomis apklausta daug liudi
ninkų, tačiau manoma, kad 
Dewey dar daugiau jų turi ir 
kad pačiame teisme bus suei
liuota geroka procesija nuo 
vyriausių Tdmmanės tūzų, iki 
jų palaikomų pagelbininkėlių 
įvairiose apylinkėse.

A M ai orių unijoj dabar eina 
rinkimai. Reakcinė Zausnerio 
klika visomis priemonėmis 
bando vėl įsibriaut lokalo va
dovybėm Pirmas jų žingsnis 
buvo susivienijus su naziškai 
ir anti-semitiškai suagituotais 
žmonėmis šiaip taip užblbkuot 
nominavimą Louis Wein
stock’© lokalo 848 nominacijo
se.

Mali orių 9-tos Tarybos tai
syklės nusako, kad kandida
tas generaliems rinkimams tu
ri būt gavęs didžiumą balsų 
savo lokale.

Eiliniai nariai tada manė 
statyt savo kandidatu Gainerį, 
bet Generale Pild. Taryba at
meta jį dėlto, kad nominaci
jų laiku jam trūkų trijų die
nų iki reikalaujamo laikotar
pio išbūt nariu. Jis oficialiai 
buvęs priimtas birželio 3, 1935 
metais, kuomet turėjęs būt — 
ne vėliau gegužės 27-tos.

Dabar eiliniai nariai išsta
tė Albert Ghidonį. Jisai išbu
vęs nariu 12 metų ir yra veik
lus narys. Visi norinti veiklos 
ir demokratijos unijoj ragina
mi pasidarbuoti už išrinkimą 
Ghidoni’o.

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Pilnėtuos Konsulais
L,

Protestui prieš bombardavi
mą beginklių Chinijos gyven
tojų, newyorkieciai rengia prie 
Japonijos konsulato masinį pi- 
kietą. Į jį šaukiama visi, kas 
priešingas užpuolimams, nai
kinimams ir kankinimams ne
kaltų kūdikių, moterų ir vyrų 
Chinijoj per Japonijos fašistus.

Pikietas bus šį trečiadienį, 
birželio 15, 4:30 po piet, 500 
Fifth Ave., N. Y.

Brooklyne fašistiniai padau
žos norėjo suardyt komunistų 
mitingą prie. Franklin Ave. ir 
Union St., bet čia ne Hague 
karalystė, policija juos išvai
kė.

Elmore, 57 metų, kaltina
mas nužudyme 4 metų mer
gaitės Joan Kuleba, Staten Is- 

I landė, pralaimėjo apeliacijų 
bylą. Antru kartu nuteistas 
elektros kėdėn.

“Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytoju.

Susirinkimai
C. BROOKLYN, N. Y.

ALDLD 24 kp. mėnesinis susirin
kimas įvyks pirmadienį, birželio 13 
d. 8 v. v. 79 Hudson Avė., visi na
riai -būkite laiku. Sekretore.

v (136-137)

“LAISVAS” PIKNIKO 
DARBININKAMS

Sekantį trečiadienį, 15 d. birželio 
(June), 8 vai. vak. <‘L.” salėje, įvyks 
“Laisvės” pikniko darbininkų mitin
gas. čia bus paskirstomi darbai ir bus 
aptariama visi pikniko reikalai.

Prašome susirinkti visus tuos, ku
rie jau esate apsiėmę dirbti ir pra
šom tuos ateiti, kurie dar nesate ap
siėmę, o galėtumėte dirbti piknike.

“Laisvės” piknikui reikia apie 200 
darbininku. Tad prašome dienraščio 
rėmėjų padėti šiame reikale.

Pikniko Komisija.

C. BROOKLYN, N. Y.
LDS 46 kp. mėnesinis susirinki

mas bus trečiadienį, birželio 15 d.
7 v. v. 79 Hudson Ave. Visi nariai
būkite. z Valdyba.

(1,37-138)

RICHMOND HILL, N. Y.
ALDLD 185 Kp. Susirinkimas

15 d. birželio, Kyburio svetainėj,
8 vai. vakare, įvyks 185 kuopos su
sirinkimas. Visi nariai turite atsi
lankyti, nes yra daug svarbių daly
kų, kuriuos būtinai šiame susirinki
me turime atlikti. V. P.

ALDLD 185 įr LDS 13 Kuopų 
Kuopoms

Minimų kuopų išvažiavimo komi
sijos malonėkite atsilankyti į Kybu
rio svetainę 15 d. birželio, 7:30 vai. 
vakare, nes turėsime išvažiavimo 
apyskaitą padaryti. V. P.

,(137-138)

' . ........ .. ... ....
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. 
...... i u i -.....-

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.
Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

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

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

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Graborius (Undertaker)
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergrcen 7-4335
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Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 C«urt Street
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.
I

168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179 
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Gaminami Europiško ir Amerikoniško stiliaus. Pui
kūs, lietuviško namų darbo, kilbasai ir kepta paršie- 

na; gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barščiai.
Atdara Nuo Anksti Pyto iki Vėlai Vakaro

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

NOTARY PUBLIC Tel. Stagg 2-5043 3

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

660 GRAND STREET BROOKLYN, N.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

VWifWWMtfWtfM tfyymAilAi ŪMIAI

Mateušas Simonavicius
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

3

R

CHARLES
UP TO-DATE .

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Ge»ci Patyrę Berberiai 
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker 

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

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 Bedford Avenue

Brooklyn, N. Y.

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)
• G •

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

(




