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Krislai
Kas Bus Tolimuose 

Rytuose?
Tai Informuoja!
Dabar Laikas.
Pikteja.

Rašo R. Mizara

Šiuos žodžius rašant, pa
dėtis Tolimuose Rytuose te- 
besiniaukia. Japonijos vieš
pačiai, matyt, bus pasirįžę 
kariauti prieš Sovietų Są
jungą. Formaliai karo jie 
neskelbs, bet bandys ka
riauti panašiai, kaip šian
dien jie kariauja Chinijoj.

Dar prieš keletą metų J. 
Stalinas sakė, kad šiais lai
kais karas formaliai neskel
biamas. Plėšikai nesilaiko 
jokios “dorovės” dėsnių. 
Panorėjo—puola kraštą ir 
jį naikina. Tatai gerai pa
tvirtina dalykų dalykų pa
dėtis Ispanijoj ir Chinijoj.

Chicagos kunigų “Drau
gas” (iš rugpj. 1 d.) šitaip 
“informuoja” savo skaity
tojus:

“Japonai supliekė Sovie
tus rytiniame Sibire. Iš
trenkė bolševikus iš Man- 
džiuko; 200 raudonųjų nu
kauta ir sužeista...”

Kiek čia kunigiškos pa
giežos! Kiek čia melo! Ne
laimingas tasai žmogus, ku
riam tenka iš to laikraščio 
semtis dvasinis penas!

Juk kiekvienas, žinąs ką 
nors, gerai žino, kad Sovie
tų Sąjungos “raudonieji” 
niekad nebuvo į Mančuko 
įsiveržę. Tai iš kur juos ja
ponai galėjo “ištrenkti”?!

Tegu “Draugo” rašytojai 
gerai apsižiūri, ar jiems 
kas nors kur nors nesutren
kė.

Gyvename tokiu įdomiu 
laikotarpiu, kad žmogus vos 
gali spėti viską sekti.

Prie progos tenka pasa
kyti mūsų skaitytojams ir 
veikėjams: labai svarbu, 
kad šiuo tarpu lietuviai 
darbo žmonės būtų teisin
gai painformuoti apie eise
ną Tolimuose Rytuose ir 
bendrai pasaulyje.

Reikia dėti dideliausių 
pastangų užsakyti “Laisvę” 
tiems žmonėms, kurie jos 
dar neskaito.

Juo žmonės bus teisingiau 
informuoti, juo jie dalykus 
geriau supras, tuo jie bus 
budresni ir nesiduos suklai
dinti visokiems melagių dė
dėms.

Drg. V. Andrulis rašo:
“ ‘Sandaros’ tonas prieš 

bendrą frontą dar pagriež- 
tėjo. Laike ŠIA seimo mes 
gražiai kalbėjomės. Po sei
mo sandariečių laikraštis 
piktesnis, paniuręs.”

SLA seime, matyt, san
dariečių lyderiai tikėjosi 
gauti iš komunistų balsų už 
jų kandidatą į redaktorius. 
Dėl to jie prie komunistų ir 
meilinosi. Dabar jie bando 
pastatyti komunistus di
džiausiais kaltininkais dėl, 
to, kad Vitaitis nebuvo iš
rinktas. Štai, kodėl tie žmo
nės taip dabar vėl ėmė mus 
pulti.

Draugai, korespondentai: 
Ar- jūs pastebėjote, kaip 
pas mus sumažėjo skaičius 
korespondencijų? Nerašote, 
veikiausiai, dažniau tik dėl 
to, kad šiluma užėjo.

Tai negerai, draugai! Šil
ta ar šalta reikia išleisti 
dienraštis. Jį žmonės skai-

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $6.00 

Metams

No. 181 Telephone STagg 2-3878

TAPO IŠDAUŽYTA GENERO
LO FRANCO LINIJA GAN- 

DESOS FRONTE

Hendaye, Franc. - Ispa
nijos pasienis.— Liaudiečiai 
visai išmušė fašistus laukan 

I iš Pobla de Mazalnca kaimo 
kalvoj į šiaurius nuo Gan- 
desos, po baisaus kelių va
landų mūšio. Tada liaudie
čiai sukėlė savo kanuoles j 
tas kalvas ir pradėjo pilt 
plieną ir ugnį į fašistus, gi
nančius Gandesą.

Sudaužyta fašistų linija 
pasitraukė toliau į vakarus 
iki Nonaspe ir j pietų va
karus linkon Maella.

I liaudiečių lėktuvai nušo
vė žemyn 5 fašistų orlaivius 
Ebro fronte; iš liaudiečių 
pusės žuvo 2 lėktuvai.

Negalima Būsią Iškraustyt 
Žydu, Jei Naziai Neleis 

Jiem Pasiimt Turto

London. — Amerikietis 
advokatas G. Rublee, direk
torius tarptautinės komisi
jos kraustyt persekioja
miem žydam ir “žydų krau
jo” krikščionim iš Vokieti
jos-Austrijos, kreipiasi į 
Hitlerio valdžią, kad jinai 
leistų tiem žmonėm pasiimt 
bent dalį jų tarto. Jeigu 
Hitleris atmes tą prašymą, 
tai sako, tarptautinė komi
sija beveik nieko negalės 
nuveikt, kas liečia tokių žy
du ir krikščioniu krausty
mą iš Vokietijos į užsienius.

G. Rublee veikia vardu 
27-nių valstybių, dalyvavu
sių Evian tarptautinėje 
konferencijoje, Francijoje, 
kur tas klausimas buvo 
svarstomas.

Jis siūlo, kad Amerika ir 
Anglija priimtų 250,0'00 žy
dų ir žydiškų krikščionių iš 
Vokietijos-Aust rijos, o kita 
tiek jų kad būtų paskirsty
ta tarp įvairių kitų šalių.

SOV. LAKŪNAS SUMUŠĖ VI
SUS AUKŠČIO REKORDUS

Maskva. — Sovietinis la
kūnas Fedosajev su savo 
lėktuvu, turinčiu tik 150 ar
klių pajėgų, pakilo 27,555 
pėdas aukštyn ir tuomi su
mušė visus pasaulinius 
aukščio rekordus.

DU NAUJOS DALYBOS 
rėmėjai pralaimėjo 

NOMINACIJAS
Richmond, Virginia.—No

minacijas į Jungtinių Vals
tijų kongresmanus laimėjo 
H. W. Smith, kuris tūlais 
klausimais priešinosi Nau
jajai Dalybai, prieš roose- 
veltinį kandidatą W. E. 
Doddą.

“Nepriklausomas” kandi
datas į kongresą C. W. Dar
den taip pat laimėjo nomi
nacijas prieš nuoširdų Roo- 
sevelto rėmėją N. R. Ha
miltoną.

to ir nori gauti žinių iš savo 
kolonijų.

Štai kodėl reikia rašyti.
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Anglija Leisianti Na
ziams Apsidirbt su 

Čechoslovakija
Anglijos “Tarpininkai” Apsistojo Hitlerininką Viešbutyj 

Čečhoslovakijoj; Reikalauja Naziams Savivaldybės

Praha, Čechoslovakija. — 
Atvyko Anglijos valdžios 
“tarpininkas” lordas Run
ciman kalbint Čechoslovaki- 
jos valdžią, kad padarytų 
kaip galint daugiausia nusi
leidimų naziam Sudetam vo
kiečiam, Čechoslovakijos ri
bose. Pirm Runcimano ats
krido kiti du Anglijos val
džios specialistai, ekonomis- 
tai-tarptąutiniai politikai F. 
A. Gwatkin ir R. J. Stop- 
ford. i

Lordas su visa savo misi
ja apsigyveno Alcorn vieš
butyje, garsiame lizde Hen- 
leino ir kitų čechoslovakijos 
nazių vadų. Tame viešbuty
je apsistoja ir Hitlerio pa
siuntiniai.

London. — Išvykus į Cze
choslovak! ją lordui Runci- 
manui, Anglijos valdžios pa
siuntiniui, Anglų politikai 
supranta, jog Runciman 
reikalaus iš Čechoslovakijos 
valdžios tokių nusileidimų

Liaudiečiai Atmeta Fa- 
šisty Pagyrus Žygiais 

Ebro Upes Fronte
Barcelona, Ispanija.—Per 

tris dienas be atlaidos ge
nerolo Franco italai, mau
rai ir ispaniški fašistai 
kontr-atakąvo r e spublikie- 
čius vakariniame šone Ebro 
upės, bet respublikiečiai at
sikirto ir išlaikė maždaug 
tą pačią liniją kaip iki šiol. 
Fašistai veikia didele i dau
gybe itališkų ir vokiškų 
lėktuvų, kanuolių ir tankų.

New Yorko Times kores
pondentas H. L. Matthews 
rašo, kad respublikiečiai ten 
turi negana daug kanuolių 
ir priešorlaivinių patrankų; 
bet jeigu jiem pavyktų už
imt karinį fašistų centrą 
Gandesą, tai, sako, respubli
kiečiai galėtų atsilaikyt at
imtame iš fašistu ruože, va- 
kariniame šone Ebro upės. 
Kitaip, gal prisieitų respub- 
likiečiam pasitraukt į ryti
nį tos upės šoną.

DAUG ŪMA DARBININ
KŲ Už iROOSEVELTĄ, O 

SAVININKŲ—PRIEŠ

New York. — Naujai su
rinkti skaitmenys Viešosios 
Nuomonės Instituto rodo, 
kad darbininkai stoja už 
Roosevelto politiką tokia 
dauguma kaip 6 prieš 4, bet 
savininkų dauguma pasisa
ko prieš Roose vėl tą.

Ecuadaro valdžia uždrau
dė pačiuotis savo oficie- 
riam, iki jie pasiekia kapi
tono laipsnio.

naziams - vokiečiams, kad 
Čechoslovakija negalės tų 
reikalavimų patenkinti.

Runciman remia nazius, 
kurie būtinai reikalauja sau 
pilnos savivaldybės Čecho- 
slovakijoj, tokios savivaldy
bės, kuri reikštų Čechoslo
vakijos draskymą.

O jeigu Čechoslovakija 
atmes R u n c i m a no-nazių 
kraštutinius r e i kalavimus, 
tai Anglijos valdžia užreikš, 
kad “jūs čechoslovakai esa
te nesukalbami” ir paliks 
Hitleriui valią apsidirbt su 
čechoslovakija, kaip jam 
patinka, arba kaip jis pa
jėgs.

Anglijos laikraščiai įžiū
ri, kad lordas Runciman, 
pataikaudamas h i 11 erinin- 
kam, permažai. kreips do
mės į Franci ją ir Sovietų 
Sąjungą, su kuriomis Čecho
slovakija turi tarpsavinio 
apsigynimo sutartis.

Respublikiečiai Užėmė 
Eilę Karinių Pozicijų

Teruelio Fronte
Barcelona, Ispanija.—Re

spublikos kariuomenė pra
laužė fašistų frontą ties Al- 
barracin, apie 30 mylių į 
vakarus nuo priešų centro 
Teruelio; persigrūmė per 
Guadalajara upę ir užėmė 
Portillo de Guadalaveira ir 
kitas kariniai svarbias kal
vas. Sykiu jie suėmė daugį 
fašistų į nelaisvę ir pagrobė 
nemažai priešų ginklų ir 
amunicijos.—Pirm to res
publikiečiai užkariavo Grie
gos ir Rias de Albarracin 
miestelius.

Philadelphia, Pa.
Pirmadienį, 8 d. rugpj.- 

Aug. įvyks visų organizaci
jų narių susirinkimas dėl 
“Laisvės” pikniko.

Piknikas artinasi, atsi
randa daug reikalų. Reikia 
išrinkt reikalingas komisi
jas; tad bandykite kuo 
skaitlingiausiai ,s u s i rinkt, 
nes bus daug svarbių reika
lų aptarimui.

Kviečiame ne vien tik or
ganizacijų narius, bet ir vi
sus “Laisvės” skaitytojus į 
šį susirinkimą, kuris bus 
735 Fairmount Avenue, 8 
vai. vak.

Berlin. — Visi tvirtovių 
ruožai Vokietijos pasieniuo
se yra griežtai saugomi nuo 
bet kokių nereikalingų pa
šaliečių.

CHINAI PRAARDĖ YANGTZE 
UPĖS UŽTVANKAS; SUK- 

LAMPINO JAPONUS

Shanghai, rugp. 3. — Chi- 
nai praardė krantines už
tvankas galingos Yantgze 
upės, už 125 mylių į vaka
rus nuo Hankowo, Chinijos 
laikinosios sostines; užpluk- 
de didelius plotus ir taip 
pakrikdė japonų planą žy
giuot tos upės kloniu į 
Hankowa. į

Japonai skelbiasi, kad už
ėmę Hwangmei miestų prie 
vieškelio, už 25 mylių į šiau
rius nuo Kiukiango.

Chinai užginčija bet ko
kius japonų laimėjimus 
Kiukiango srity j ir sako, 
kad priešai ten faktinai su
stabdyti ir suklampinti.

Apdraudos Kompanijų Agen
tai Reikalauja $1,000,000 

Iš CIO už “Įžeidimą”

Washington. — Sąjunga 
Industrinės A p d r a u d os 
Kompanijų Agentų užvedė 
bylą federaliame apskrities 
teisme prieš CIO unijų or
ganizaciją; reikalauja mi-l 
lionč dolerių atlyginimo iš 
CIO už tai, kad CIO vadai 
savo kalbose ir raštuose 
“įžeidę garbę” tų agentų są
jungos.

Pasak jų, tai CIO vadai 
viešai tvirtinę, kad agentų 
sąjunga yra kompaniška 
unija, palaikoma ir finan
suojama apdraudos kompa
nijų; o agentų vadai pasa
koja, būk jų organizacija 
esanti “visiškai nepriklauso
ma.”

Berlin., — Nazių vyriau
sybė įsakė valstiečiam už
baigt javų valymo darbus 
iki rupgjūčio 15 d. Tada 
ims jų arklius tvirtovių sta
tymo darbam.

AR JAU HITLERIS PASITI
KI SMETONOS VALDŽIA?

Berlin. — 500,000 darbi
ninkų dieną ir naktį stato 
naujas tvirtumas visais Vo
kietijos pasieniais. Visur 
naziai apsitveria geležies ir 
cemento lanku, tik su dviem 
išimtim. Tos išimtys tai tik 
tie Vokietijos ruožai, kurie 
rubežiuojasi su Danija ir 
Lietuva. “Nuo šių dviejų 
kaimynų Vokietija neatsi
tveria,” rašo O. D. Tolišius, 
N. Y. Times koresponden
tas iš Berlyno. Net palei sa
vo rubežiu su Lenkija na
ziai kasa ir mūrija eiles ga
lingų tvirtumų.

(Spaudos ir specialių “Lai
svės” korespondentų prane
šimai iš Lietuvos rodo, kad 
Smetonos valdžia kaskart 
labiau nuolankauja ir geri
nąs! Hitleriui.)

Tvirtumų darbam kituose 
pasienių baruose naziai 
draftuoja, per prievartą 
ima, vis daugiau darbinin
kų, kad jų dabar net stinga 
namų statybai.

Raudonarmiečiai Pa
darė Japonam Milži

niškų Nuostolių
Sovietu Artilerija, Lėktuvai ir Tankai Ištaškė Spiečius 

Atakuojančių Japonų; Juokingi Japonų Pagyrai, Melai
Maskva, rugpj. 3. — Po 

ištisos dienos žiauraus mū
šio, sovietinė armija vėl at
rėmė atakuojančius japo
nus.

Beauštant, japonai išnau- 
jo pradėjo šturmuot Zao- 
zernaja (Changkufeng) kal
vą, kurią raudonarmiečiai 
atėmė iš japonų pirmadienį.

Japonai tirštais spiečiais 
puolė sovietinę Sibiro pozi
ciją prie tos vietos, kur su
eina Japonijos kolonijų 
Manchukuo ir Korėjos rube- 
žiai; bet juos pasitiko so
vietiniai lėktuvai, tankai ir

EXTRA!
Japonai Naujais Blefais ir 
Melais Teisina Savo žygius 

prieš SSRS
Tokio, rugp. 3. — Japoni

jos valdžia įsakė užgesint 
naktį žiburius, apart gat
vių ir vieškelių lempų, Ko
rėjos ir Manchukuo mies
tuose, nepertoli nuo sovie
tinio Sibiro sienos.

(Tuo Japonija bando pa- 
remt savo blofą, būk Sovie
tų lėktuvai bombarduoją ir 
dar rengiąsi bombarduot 
miestus tu kraštu, kuriuos 
valdo Japonija. Tokiais me
lais japonai mėgina patei
sint savo karines provoka
cijas ir atakas prieš pasie- 
ninį Sibiro ruožą.)

šimtai Fašistų Orlaivių Ne
pajėgia Pramušt Liaudiečių 

Linijos

Hendaye, Franc. - Ispani
jos pasienis, rugp. 3.—Am
erikinė žinių agentūra 
United Press praneša, kad 
fašistai šimtais Mussolinio 
ir Hitlerio orlaiviu nuolat 
baisiu įnirtimu bombarduo
ja ir kulkasvaidžiais apšau
do liaudiečių pozicijas Gan- 
desos apygardose, bet nie
kur dar nepajėgia pramušt 
liaudiečių linijų vakarinia
me šone Ebro upės.

Fašistai pasakoja, būk 
daugelis jų prispirtų liau
diečių pasiduodą fašistams 
į nelaisvę.

Audringi Chinų Partizanų 
Mūšiai Shanghajaus Srityj

Shanghai, rugp. 3. — Per 
paskutines dvi dienas chinai 
partizanai atvejų atvejais 
atakavo japonus tarp Shan
ghai ir Hangchow miestų. 
Prieš juos buvo atsiųsti pul
kai japonų armijos. Mūšiai 
tęsėsi dvi dienas.

Japonai sakosi nukovę 
“500” partizanų; savo nuos
tolių nepaduoda.

Kasdien Skaitykite 
“LAISVĘ” 

Sekite Žinias iš karo ei
gos Ispanijoje ir kon
flikto tarpe Sovietų Są
jungos ir imperialisti

nės Japonijos.

Dienraščio XX

kanuolės ir atmetė užpuoli
kus atgal.

Japonai nukentėjo milži
niškus nuostolius.

Sovietų vyriausybė atme
ta kaip gryniausius, suži- 
nius melus japonų pasakoji
mus, būk Sovietų lėktuvai 
b o m b a r d uoją Korėjos ir 
Manchukuo sienas.

Bet jeigu japonai ir toliau 
užpuldinės Sovietų pasieninį 
ruožą, tai susilauks rim
čiausių pasekmių, — kaip 
juos perspėja Sovietų val
džia.
Japonų Pagyrai ir Melai

(Čia dėl visa ko paduo
dame japonų pasakas ir pa
gyrus, būtent: kad juos 
Changkufenge užpuolę “še
šios divizijos” Sovietų armi
jos su 30 tankų, bet, girdi, 
japonai juos atmušę su “di
deliais” Sovietam nuosto
liais; kad japonai laimėję 
didelį durklų mūšį; bet po 
to rusai “persitvarkę,” vėl 
japonus atakavę, bet išnau- 
jo buvę atmušti; japonai 
tam tikromis kanuoliukė- 
mis, girdi, sušaudę 19 so
vietinių tankų, o likusius 11 
pagrobę.)

Naujas Italų Fašistų Šū
vis prieš Popiežių

Roma. — Jeigu popiežius 
ir toliau kalbės prieš Itali
jos fašistų politiką, nieki
nančią žydus ir juodaspal- 
vius afrikiečius, o be saiko 
garbinančią italus, tai Ita
lijos jaunimas išstosiąs 
prieš popiežių, kaip grasina 
Roberto Farinacci per savo 
laikraštį “Regime Fascista.”

Jis pasakoja, kad Franci- 
jos komunistai, bedieviai, 
demokratai ir masonai re
mia popiežiaus nusistatymą 
prieš italų fašistų tautinės 
“aukštenybės” teoriją. Fa
rinacci sykiu gąsdina po
piežių, kad jeigu šie jo “išė
mėjai” kur paims viršų, tai 
patys, girdi, “žudys katali
kų kunigus.”

Italijos Juodmarškinių Nuo
stoliai Teruel Srityje

Roma. — Italijos valdžia 
skelbia, kad nuo liepos 13 
iki 24 d. tapo užmušta 27 
italų oficieriai ir 205 ka
reiviai T e r u e 1-B a r racas 
fronte ir sužeista 140 juod
marškinių oficierių ir 1,473 
kareiviai.

ORAS
Šiandien pavakariais bū

sią lietaus su perkūnu.—N. 
Y. Oro Biuras.
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Naziai Tvirtinusi Čechoslova- 
kijos Pasienyj

Į Paryžių sugrįžo iš Austrijos keletas 
žymių asmenų, praleidusių tūlų laika na- 
zių okupuotoj Austrijoj. Jie parvežė įdo
mių žinių. Jie paskelbė, jog visu Austri
jos (dabar, aišku, jau Vokietija)-Čecho- 
slovakijos pasieniu Hitleris nepaprastai 
tvirtinasi. Pasak tų žmonių pasakojimų:

1. Visu Austrijos-Čechoslovakijos pa
sieniu sukoncentruota nepaprastai dtiug 
vokiečių kariuomenės.

2. Karo medžiagos vežamos ir veža
mos ir ten talpinamos.

3. Plačiai ir skubiai steigiamos tvirtu
mos ir orlaiviams nusileisti ir pakilti 
akštės—aerodromai.

4. Fabrikai keičiami į karo reikmenims 
gaminti fabrikus.

Labai galimas daiktas, kad Vokietijos 
fašistai yra susitarę su Japonijos fašis
tais greitam puolimui ant Sovietų Są
jungos. Dėlto jie susirūpino skubiu kon
centravimus! Čcchoslovakijos pasienyj. 
Jie, mat, žino, jeigu Vokietijos fašistai 
užpultų ant Sovietų Sąjungos, tai Čecho- 
slovakija eitų pirmajai pagelbon. Tuo
met, aišku, fašistai bandytų Čechoslova- 
kiją pasmaugti. O gal būt Hitleris ne
lauks nei karo su Sovietų Sąjunga, bet 
puls Čechoslovakiją ir ją bandys sunai
kinti.

Šiaip ar taip bus, yra tačiau žinoma,- 
kad šis pašėlęs ginklų ir kariuomenės 
koncentravimas nelemia'pasauliui nieko 
gero. Įdūkęs fašizmas bando uždegti pa
saulyj gaisrą ir tiek!

Štai kodėl labai svarbu dalyvauti tai
kos demonstracijose, kurios ruošiamos 
paminėjimui 24-rių metų nuo pradžios 
pasaulinio karo. New Yorke tokia de
monstracija įvyks rugpjūčio 6 d.

federalė vyriausybė užvedė bylą, kuri tę
sėsi Londono mieste, Kentucky.

Džūrimanus sudarė mažų miestelių 
biznieriai bei farmerįai, kuriems darbi
ninkų judėjimas nepažįstamas, kurie ne
įvertina darbo unijų ir, kurie, beje, bijo
si bosų keršto. Dėka tam, tik penki drą
suoliai pasakė, kad teisiamieji yra kalti, 
o kiti pabijojo/Kad teistieji anglies ba
ronai yra kalti—nėra jokios abejonės. 
Tai jau įrodė faktų faktai. Bet, mat, as
muo gali būti kaltas, tačiau, susidarius 
tam tikrom sąlygom, jis padaromas ne
kaltu, arba atbulai, i

Valstybės gynėjas, Brien McMahon, 
dabai* reikalauja naujo teismo, bet tei
sėjas kol kas su. tuo reikalavimu nesuti
ko, o paskyrė rugsėjo mėn. 17 d., kaipo 
dieną, kurią bus tartasi dėl paskyrimo 
naujam teismui dienos.

Valstybės gynėjas teisingai pasakė, 
kad į šitą teismą yra atkreiptos visos 
tautos akys. Todėl labai svarbu, kad 
klausimas būtų tinkamai išrištas. Jis tu
ri būti išrištas taip, kad kaltininkai pri
valo būti nubausti ir kad ateityje Harla- 
ne ir visoj šalyj visiems darbininkams 
būtų leidžiama laisvai organizuotis į dar
bo unijas.

Rytojaus Belaukiant 
ir Ryto Žygis

Negerai
Besitęsęs apie vienuoliką savaičių 

Harlano (Kentucky) teismas, pagaliau, 
užsibaigė. Užsibaigė faktinu anglies ba
ronų laimėjimu. Tik penki džūrimanai 
iš 12-kos balsavo už tai, kad teisiamieji 
yra kalti, o kiti septyni sakė, kad jie 
nekalti. Tuo būdu federalis teisėjas H. 
C. Ford paskelbė teismą be pasėkų ir, 
galimas daiktas, federalei vyriausybei 
pavyks pradėti kitą teismą.

55 anglies baronai, bei jų lekajai bu
vo patraukti teisman už laužymą Wag- 
nerio Akto, arba Darbo Santikių Akto, 
sulyg kuriuo darbininkai turi teisę or
ganizuotis į unijas.

Kaip jau žinia, Harlan apskritys se
nai yra paskilbęs kaipo “Kruvinasis Har- 
lanas.” Prieš keletą metų ten buvo su
streikavę angliakasiai, kuriuos anglies 
baronai apmalšino ugnimi ir švinu. Jie 
darė visokias provokacijas, jie streikie- 
rius šaudė, o kitus, pagalba teismų, kišo 
į kalėjimus. Dar ir šiuo tarpu kalėjime 
sėdi keletas to streiko veikėjų, nusmerk- 
tų pasiremiant anglies baronų agentų 
provokacijomis.

Kai įsisteigė CIO, tenaitiniai anglia
kasiai pradėjo organizuotis į savo uniją. 
Bet paleistos anglies baronų govėdos 
jiems organizuotis neprileido. Po to, kai 
buvo padaryti atatinkami tyrinėjimai,

“Tiesa” apie Prof. Janulaičio 
Pareiškimą

LKP Centro Komiteto organas “Tie
sa” rašo:

“ ‘L. žinių’ N. 124 prof. A. Janulaitis 
rašo, jog rusų emigrantai, mūsų žodžiais 
tariant, baltagvardiečiai, kaip buvo, taip 
ir tebepaliko imperialistai. ‘Liko tokiais 
p. p. Miliukovas, Kerenskis ir kiti viso
kie liberalai, socialistai, pusiau-socialis- 
tai, o ką jau bekalbėt apie rusų dešiniuo
sius.’ Šitie visi baltagvardiečiai užtat puo
la bolševikų tautinę politiką, kuri tikro
vėj sulygino visas gyvenusias buvusioj 
caro Rusijos teritorijoj tautas. ‘Pikti
nasi jie,’ rašo prof. Janulaitis, ‘kad kokia 
artistė ar dainininkė gieda giesmes Sta
lino garbei. Jie negali suprasti, kad Sta
linas galėjo prislėgtas tautas pakelti, iš
vaduoti iš po rusų buržuazijos jungo, 
ujamus padaryti tokiais žmonėmis, ko
kie yrą visi SSRS gyventojai, be tautinių 
rusų privilegijų. Tie, kurių caraš Mika
lojus nebūtų prisileidęs, o priėjo prie Sta
lino, iš tikros širdies galėjo jam užgie
doti giesmę.” Toliau prof. Janulaitis, iš
kėlęs klausimą, ‘ar rusai emigrantai ga
lės pritraukti kitataučius į savo frontą 
prieš SSRS,’ atsako aiškiai: Ne! ‘Mums 
neteks bent kame remti baltųjų rusų jų 
kovoj prieš dabartinę SSRS. O tie rusų 
emigrantai imperialistai lai svajoja apie 
būsimą galybę, tik kad jie valdžios ne
gautų.’

“Tokios pažiūros, kaip čia ją išdėstė 
prof. Janulaitis, turįs laikytis kiekvienas 
Lietuvos nepriklausomybės gynėjas, ku
ris jos gyvavimą riša su SSRS gyvavi
mu—pridėsim nuo savęs.—Kuris SSRS 
kovą dėl taikos riša su savo kova dėl 
Lietuvos nepriklausomybės gynimo.

“Prie progos, svarbu pastebėti dar štai 
ką. ‘Liet. Žinios’ Janūlaičio straipsnio 
teigimus laiko ‘griežtai pamatuotus’. Gal 
jiems nepatiko, kad Janulaitis taip pa
lankiai atsiliepė apie SSRS, apie Staliną, 
juk jos pripratusios dėti įvairius fašisti- 
niai-trockistinius šmeižtus apie Sovietų 
Šalį. Bet ir prof. Janulaitis nepadarė vi
sų išvadų. Jis, pavyzdžiui, skiria bolševi
kų tautinę politiką, kuriai jis pritaria, 
nuo sovietų socialės santvarkos, kuriai 
jis, atrodo, neprijaučia. Tuo tarpu tikrą 
laisvę ir lygybę prislėgtosios tautos gavo 
tik sovietų santvarkoje. Dargi demokra
tiškiausios buržuazinės valstybės tokios 
laisvės ir lygybės iki šiol nesuteikė. Tai 
yra dėl to, kad kiekvienos buržuazinės 
valstybės prigimtyj yra siekimas paverg
ti ne tik darbo liaudį, o ir kitas, silpnes
nes tautas. Sovietų socialistinė santvar
ka, kovojanti prieš bet kurį išnaudojimą 
ir panaikinusi išnaudojimą žmogaus 
žmogumi, panaikino ir silpnų tautų pa
vergimą.”

Japonai Sakosi Sumušę Tris 
Chinų Divizijas

Shanghai.—Japonai 
bia, kad jie “ištaškę 
chinų kariuomenės <

skel- 
” tris 
divizi

jas, kurios pastojo japonam vo, Chinijos laikinosios sos- 
kelią iš Kiukiango į Kian- 
gsi provinciją. Tą mūšį ja
ponai laimėję už kelių my
lių į pietų vakarus nuo Kiu
kiango, Yangtze upės prie
plaukos, esančios už 135 
mylių į rytus nuo Hanko-

tinęs.
(O praeitą savaitę japo

nai gyrėsi, būk jie prasi
grūmė “kelis desėtkus my- 

į vakarus nuolių” toliau 
Kiukiango.)

Rašo Berželis, lietuvis kovoto
jas Ispanijoj

Ūkanuoti tamsūs debesys, 
lyg keno smarkiai vejami, 
slinko neprastu greičiu kalnų 
viršūnėmis, kartais juos visai 
užtemdydavo. Kiekvieną mi
nutę buvo galima laukti tai 
smarkesnio, tai lėtesnio lie
taus. Apsiniaukęs ir ūkanuo- 
tas oras kur kas greičiau pri
artino tylų ir nykų vakarą 
mūsų stovykloje. Tolumoje 
kartas nuo karto pasigirsdavo 
duslūs lyg iš požemių patran
kų griausmai, kurie iš mūsų 
stovyklos nieką neįdomina, 
kaip paprastas laiko bėgio 
reiškinys.

Kad lietus smarkiai nesuly
tų iš po kelionės mūsų kovo
tojų, kiekvienas iš mūsų tarpo 
skubėjo kuogreičiausia pato- 
bulyti po krūmais savo asme
nišką pastogę, gi lietaus ir po
ilsio laikui atėjus ten gerai 
snūstelti, kol kovos trimitas ne
pažadins rikiuotis, gi tokiais at
vejais būti tvirtai pasilsėju
siam-pas mumis skaitoma re
tai pasitaikanti naujiena.

Kaip ir visuomet, taip ir šį 
kartą vakarui užėjus nesisku
bina paskęsti miego karalystė
je. Daugiau svetingi ir auto
ritetingi liaudies kareiviai visa
da prie savo pastogės sulaukia 
tos pačios kuopos svečių, ku
rie buriasi pas savo draugus 
įdomiai ir linksmai praleisti 
keletą laisvu minučių. Gi va
karo poetiška nuotaika tam 
duoda daug gerų ypatybių. 
Sueiname pasikalbėti bendrai 
apie praeitį, apie savo tėvynės 
kraštą, apie buvusias smarkias 
kautynes, apie žuvusius ir pra
puolusius draugus, ir kitus 
svarbius mums reikalus. O ka
dangi mūsų Ševčenkos vardo 
kuopoje daugiausia randasi 
ukrainiečių, rusų, belarusų, ir 
kitų šiaurių Europos kraštų 
tautybių savanorių, tai savai
me suprantama, kad be dai
nų čia neapsieinama, ypač ny
kiais vakarais. Gi mes du lie
tuviai iš dainos krašto Lietu
vos visada aktyviai su savo 
balsais prisidedame prie dai
nų koncerto. Gi dainos akor
dus stebį kovos draugai ispa
nai su didžiausiu atydumu 
klausosi ir stebisi, kad gražiai 
sugebame sudainuoti. Todėl 
tankiai ir jie bando nors ir 
neaiškiai padėti mums daužy
ti akordais nebilius snaudžian
čius didžiulius kalnus amžių 
gadynėse: kad tik būtų leng
viau kovoti su įvairiausiais iš 
praeities širdį veriančiais pri
siminimais.

Neužilgo pradėjo kiek smar
kiau krapnoti lietus, gi pakilęs 
vėjas su griautiniu mūsų kai- 
melyj po krūmais padarė sa
votišką revoliuciją, kaip kas 
išmanė skubinosi padėti pas
tangas, kad šiurpus lietus nak
tį nepermirkytų iki kaulų, gi 
pavojui kilus, kurio pas mumis 
tankiai pasitaikoma, nereikėtų 
vėliau į šviną pavirsti, tada ke
lionė kalnų tarpekliuose bus kaip 
ir neįmanoma. Laimei, lietus su 
griaustiniu ir žaibais neilgai 
daužėsi, mus gaubiančioje ap
linkumoje, vėl kaip nieko ne
būta. Bet dainų koncertas jau 
buvo suardytas, liko tik keletas 
svečiuosna atvykusių pasikalbė
ti kareivių, kurie iš gilios šir
dies ką tai viens kitam pasako
jo, minėdami apie sunkų emi
gracinį gyvenimą užjūrio šaly
se, apie nenuilstamą darbinin
kų kovą už gyvenimą, už ateitj.

Lietui apstojus lyti, gamta 
nepaprastai aptilo, jokių garsų 
niekur neišgirsi, tik pavienio 
kario kur nors šūktelėjimas at
siliepia dideliu skardžiu aidu 
kalnuose ir vėl tylų, lyg rodos 
ne karo laikus gyventume. Pa
sigirsta lėtas trimito garsas, 
šaukdamas migti, bet koks

triukšmo kėlimas uždraustinas. 
Viskas daroma pilnoje kariško
je tvarkoje su iš viršaus išdirb
tomis taisyklėmis. Tyla, ir ra
mumas dar daugiau užviešpa
tavo sumigusių tarpe. Retkar
čiais pasigirsta kur tai toliau 
kalnuose tarp ūkanų paukšte
lių čirškėjimai, ar šiaip kokio 
kalnų žvėrelio nakties medžio
klės vyksmas, ir vėl kaip nieko 
nebūta.

Rašęs apie mūsų gyvenimą 
pafrontyj, nuvargęs padėjau 
plunksną šonan ir sutvarkęs sa
vo ginklus ir kietą patalinę, at
siguliau su plačiomis svajonė
mis po riešuto krūmu. Gi kieti 
žemės grumstai be gailesčio 
spaudė tai vieną, tai kitą šoną, 
ir nedavė taip greitai užmigti, 
gi gilios svajonės apie pasaulį, 
gamtą, apie žvaigždėtą erdvių 
pasaulį, žmoniją, karą ir laimę, 
atitolino užtarnautą poilsio ir 
miego laiką. Novoms, ar neno- 
roms teko sunkiai užmigti, ir 
paskęsti sapnų pasaulyj. Koks 
gyvenimas, kokia žmogaus ko
va, tokie ir miego sapnai, ret
karčiais tenka ką nors švelnes
nio jausti iš pastovesnio žino-, 
gaus gyvenimo, o šiaip pavojų 
gaubiamas iš visų pusių, negali 
padoriai pasilsėti, reik visada 
kiekvieną minutę būti tvirtai 
pasiruošusiam ginklu atremti 
savo žiaurųjį priešą.

Brėkštančio ryto siluetai su
po rytų kalnų viršūnes. Dangu
je mirgėjo keletas žvaigždžių, su 
kurių sistema jau gerokai esa
me per šį karo laiką susipažinę. 
Slėnyje tai vienur, tai kitur 
slankiojo balti rūkai, kurie sa
vo šaltais ir šiurpiais glamonė
jimais dar miegančius mus api
pildavo šalta rasa, kurios iš 
mūsų niekas nepageidauja, nes 
nuo tokių glamonėjimų tenka 
smarkiai padrebėti.

Tylus fronto trimitas sutri
mitavo “kelt,” gi anksčiau su
kilę mūsų viršininkai smarkokai 
ragindami skubiai pasiruošė žy
giui. Senam fronto kareiviui 
neveik ilgai kalbėti. Įsakymą iš
girdę, visi kiek įmanydami sku
binasi, kad tik greičiau sutvar
kyti kariškus daiktus ir stoti 
paskirton vieton. Pavojai ir ki
ti kaip kam atvedantieji nema
lonumai nesilaiko galvoje ir 
daugelio jau spėjusių gana ge
rokai snūstelti.

Po keleto miliutų negarsiai 
mūsų kuopos vadas ukrainietis 
šaukia kompanią “a formars,” 
ginkluoti, lagaminais apsikrovę 
kariai, jau paskirtoje vietoje, 
žodis “akubrise,” jau tvirtos 
grandys, kaip plieno mūras ne- 
judomas, parodo aplinkumai, 
kad esame pasiruošę visa kam. 
Dar įsakymas “diskauso,” reišr 
kia klausyk tžlm tikrų nurody
mų. Dar išgirdę keletą kariš
kų komandos sakinių, tvirtos 
grandys sujudėjo, trukšmas, 
klegesiai, ir kita, kas gali prie
šui duoti žinoti, kad jau einame, 
yra nepageidautini. Todėl nė
ra kuo stebėtis, kad virtinės vy-

Čechoslavijos Naziai Džiau
giasi Angly “Tarpininku”
Praha. — Čechoslovakijos 

Sudetų vokiečių-nazių galva 
Henlein atmetė valdžios pa
siūlymų dėlei teisių prapla
tinimo tautinėms mažu
moms ; reikalauja vokie
čiams pilnos savivaldybės.

Henlein sveikina Angliją, 
kad jinai atsiuntė savo lor
dą Runcimaną kaip “tarpi
ninką” tarp Čechoslovakijos 
valdžios ir vokiečių. Hen
lein sako, kad lordas Run- 
ciman tai vokiečių laimėji
mas.—Runciman nuo senai 
žinomas, kaip Hitlerio pa
kalikas.

rų ūkanotomis kalnų viršūnė
mis švintant mažais akmenuo
tais kalnų takeliais tyliai, kaip 
iš po žemių, traukia toliau, pa
likdamos užpakalyj kalną nuo 
kalno, vedini bendro tikslo. Ho
rizonte kiek jau prašvitus, nuo 
kalno matosi graži ir plati apie- 
linkė, pasigirsta ir šūviai, kurie 
duoda žinoti, kad netoliese esa
ma fronto. Atsargumas ir aky
lumas reikalingas iki aukščiau
sių ribų. Kiekvieno iš mūsų 
akyse matosi koks tai nepapras
tas pasiryžimas, energija, gi 
vargo išvagoti mūsų karių vei
dai parodo kiekvienam, kad 
esame gyvenimo ir karo užgrū-

dyti bet kokiai tiesą, progresą, 
ramybę ir gyvenimą nešančiai 
žmonijai misijai.

Saule kiek pakilusi unkščia* 
apdovanojo kiekvieną iš mūsų 
tarpo gausiomis spindulių ener
gijos dovanomis. Pasiryžimas, 
viltis mums teikė visada tvirtų 
jėgų kovoje, o meilė darbo 
žmonijos iš širdies rodė tikrąjį 
kovos kelią. Tarptautinis brolių 
ir seserų solidarumas teikia vis 
naujų ir naujų pastiprinimų. 
Pergalės horizontai ne už kai- f 
nų, jūrių, marių.

Geriausių linkėjimų progre- 
syviams Amerikos lietuviams! 
11-V. 1938.

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas

Štai dėl ko kilo pas mus 
diskusijos. Iš Lietuvių Ko
munistų Nacionalio Suva
žiavimo sugrįžęs delegatas 
pasakojo, jog d. Bimba su
važiavimui raportavęs, kad 
Centro Biuras buvęs pasiū
lęs socialistams bend r a i 
remti Ispanijos liaudį. Ta
čiau, girdi, socialistai nė at
sakymo į tą pasiūlymą ne
davė. j

Atsirado pora pašaliečių, 
kurie girdėjo tas mūsų dis
kusijas. Jie nenori tam tikė
ti. Jie sako: Negalimas 
daiktas, kad socialistai ši
taip netikusiai pasielgtų.

Ar tas tiesa? Ar galėtu
mėte mums duoti kokį nors 
įrodymą, jog ištiesų Centro 
Biuras buvo kada nors ofi
cialiai pasiūlęs socialistams 
sudaryti bendrą frontą rė
mimui Ispanijos demokrati
jos?

J. K.
Atsakymas

Šį jūsų klausimą perda
vėme Centro Biuro sekre
toriui atsakyti. Jis mums jį 
sugrąžino su kopija sekamo 
laiško, pasiųsto socialis
tams. Manoma, jog šis laiš
kas pilniausia atsakys į jū
sų klausimą ir įtikins ir 
tuos du darbininku, kurie 
nenorėjo tikėti delegato 
pranešimui.

Laiškas skamba:
: Geg. 26, 1937.

LSS Pild. Komitetui.
St. Michelsonui, “K.” Red. 
P. Grigaičiui, “N.” Red.
F. Bagočiui.
Draugai:

Ispanijos liaudies kovos 
eiga ir jos tarptautinė reik
šmė jums yra aiški, todėl į 
tai šičia nesigilinsime. Taip 
pat nėra reikalo aiškinti 

’jums visos pažangi osios 
žmonijos pareiga linkui tos 
kovos. Visi, kuriems tikrai 
rūpi laimėjimas kovos prieš 
fašizmą, remia Ispanijos 
liaudį ne tik žodžiais, bet ir 
darbais.

Deją, pas mus, lietuvius, 
tasai rėmimas tebėra neap- 
vienytas. Todėl jis negali 
būti taip išnašus ir sėkmin
gas, kaip turėtų būti. Mes 
manome, kad laikas labai 
pi’ibrehdęs šį klausimą kel
ti ir rimtai apdiskusuoti. 
Aišku, kad apvienytomis 
komunistinės ir socialis
tinės srovės p a s t a n g o- 
mis mes įtrauktumėme į 
tą darbą ir tą mūsų visuo
menės dalį, kuri iki šiol lai
kėsi bešališkai tuo didžiuo
ju klausimu. Mes tai paty
rėme iš mūsų bendros, su
tartingos veiklos Lietuvos 
reikalais.

Taigi, šiuo reikalu mes ir 
kreipiamės pas jus, kaipo 
pas socialistinės srovės va
dovaujančias jėgas ir tiki
mės, kad mūsų pasiūlymą ir 
mintis prielankiai pasitiksi-

te ir priimsite. Mes siūlome 
galimai greičiausiu laiku 
abiejų srovių turėti pasita
rimą, kurio tikslas būtų 
įkurti bendrą nacionalį ko
mitetą rėmimui Ispanijos 
liaudies kovos prieš fašiz
mą. Toks komitetas, mūsų 
supratimu, turėtų rūpintis 
ne tik skleidimu Ispanijos 
liaudies priešfašistinės ko
vos idėjų Amerikos lietu
viuose, bet ir teikimu jai vi
sapusės paramos, kaip tai, 
rinkiniu aukų, drabužių, 
maisto, medikamentų ir tt.

Iki šiol, kaip jums žino
ma, visokias tam tikslui 
aukas priimdavo ir perduo
davo atatinkamiems komi—- 
tetams mūsų dienraščiai 
(“Laisvė” ir “Vilnis”) ir 
mūsų srovės organizacijų 
centrai. Nebuvo t o k ios 
įstaigos, kuri apimtų ne tik 
komunistinės srovės laik
raščius, organizacijas ir 
žmones, bet taip pat socia
listinės srovės bei minties 
ir turėtų visų pilną pasiti
kėjimą. Tarptautiniu maš
tabu tokia įstaiga gyvuoja 
ir veikia. Mes turime min
tyje North American Com
mittee to Aid Spanish De
mocracy. Šį komitetą remia 
komunistai, socialistai ir vi
si Ispanijos liaudies šalinin
kai. Mes manome, kad ir 
pas mus darbas būtų sėk
mingesnis, jeigu toksai ben
dro fronto komitetas susi
darytų ir veiktų.

Žinoma, mes, nebūtumė
me priešingi tam, jeigu šitą 
^varbų darbą tuojau paimtų 
Amerikos Lietuvių Kongre
so Veikiantysis Komitetas. 
Tačiau žinodami, kaip pra
eityje tūli socialistai griež
tai priešinos Kongreso Ko
miteto veikimui bet kokioj 
kitoj dirvoj, apart tiesiogi
niai surištos su Lietuvos 
reikalais, mes abejojame, ar 
jūs sutiksite. Nenorime, kad 
tie draugai primestų komu
nistams norą paversti Am
erikos Lietuvių Kongresą 
kuo nors kitu, negu jis ori
ginaliai buvo.

Laukdami greito ir prie
lankaus atsakymo į šį mūsų 5 
pasiūlymą, mes pasiliekame,

Draugiškai, 
Lietuviu Komunistų 
Centro Biuras,

A. Bimba, Sekr.,
46 Ten Eyck St., 

Brooklyn, N. Y.

HITLERIS PERŠA “ŽMO
NIŲ AUTOMOBILIUS” 

, Berlin. — Pagal Hitlerio 
sumanymą bus statoma fab
rikas, kuris gamintų “žmo
nėm automobilius.” Jie kaš
tuotų po $230.

Nazių valdžia ragina dar
bininkus išanksto užsisakyt 
tuos automobilius ir pradėt 
{mokėjimus, bent po 5 mar
kes per savaitę. Šiuo būdu 
nori gaut kapitalo ir pa
čiam fabrikui pastatyt.
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Raseinių Politkalinių Atsišauki 
mas į Amerikos Lietuvius

Brangūs Užjūrio Tautiečiai
Jūs įdėmiai sekate gyve

nimą savo gimtajame kraš
te. Jūs džiaugiatės kiekvie
nu Lietuvos laimėjimu ir 
jautriai atsišaukiate, kai 
jūsų tėvynei gręsia pavojus. 
Lenkijos ultimatumo dienos 
ryškiausiai tat parodė. Jūs, 
brangūs tautiečiai, sujudote 
remti kovotojus prieš išori
nį Lietuvos priešą; daugelis 
jūsų kraujo, net ir gyvybės, 
būtų nepagailėję dėl tėvy
nės laisvės, dvidešimts me
tų jūsų remtos ir puoselė
tos. Bet jūs, brangūs už
jūrio tautiečiai, taip pat 
daug pastangų padėjot, ir 
tebededat, kad išlaisvinti 
savo tėvynę nuo savų engė
jų. Dvidešimt metų nebesle
gia Lietuvos svetimųjų jun
gas. Tačiau greit sukaks
dvylika metų, kaip lietuvių j šlaisto 1 i v-v'i 1 VI /■] r/ 1 m n h a4-1 1 5 T1 n 1 1laisvę mindžioja lietuviai... 
Dvylika metų liaudies tei
sių pagrobėjai, fašistai, lai
ko užgniaužę laisvą mintį, 
laisvą žodį! Tūkstančiai ge
riausių Lietuvos sūnų, fizi
nio ir protinio darbo darbi
ninkų susibūrę į liaudies 
frontą kovoja prieš fašistų 
-aidžią, šimtus tokių kovo

tojų fašistinė valdžia kanki
na kalėjimuose.

Mes, Raseinių politiniai 
kaliniai, antifašistai, šiuo 
savo raštu norime atkreipti 
•jūsų, brangūs tautiečiai, dė
mesį į vieną tokių kalėjimų.

Raseiniai — pats naujau
sias galutinai statyti už
baigtas 1937 m. vienučių ka
lėjimas. Čia suvežą įvairiose 
Lietuvos vietose suimtus ir 
nuteistus jaunus kovotojus, 
turinčius 17-25 metus am
žiaus. Dabar Raseinių ka-

matymų retai kada tik mė
nesį nubaudžia, dažniausia 
du, tris ir keturis. Nuosavo 
maisto atėmimas beveik vi
suomet jungiamas su laik
raščiu ir sąsiuviniu atėmi
mu.

Bet visų sunkiausia,—tai 
izoliacija nuo laisvės. Ra
seinių kalėjiman esame su
vežti iš visų Lietuvos vie
tų. Jei koks gimine, tėvas 
ar motina atvažiuoja pasi
matyt iš už dešimts arba 
šimto kilometru, mums, it 
žvėrims, reikia kalbėtis su 
jais pro grotas, tik 15 mi
nučių. Pasimatyti, laišką 
gaut ir išsiųsti teleidžiama 
tiktai du kartus per mėne
si, u

K alė j i m o admin is t r aci j a 
labiausia trukdo materiali
nę politkalinių paramą.

i siuntinius, kuriu 
| svoris nors truputį viršija 
J 3 klg., nepriima, o priėmę 
dažnai išlaiko kol maistas 
sugenda. Žmogų, tiesiog at
nešantį maisto politkaliniui, 
smulkiai apklausinėja, koks, 
iš kur, baugina ir perduoda 
žinias apie jį saugumo po
licijai. Ne vieną, net tolimą 
kalinio giminaitį šitaip at
baido.

mai gyventi vien valdišku 
maistu ?

Visai dienai 600 gr. juo
dos duonos, pusryčiams ka
vos puodukas su 15 gr. cuk
raus, pietums ir vakarienei

šia, dažnai pašvinkusia mė
sa; kartais vietoj mėsos 
bliūde plaukioja tik gyslos 
ir plėvės. Kopūstai didesnę 
metų dalį esti nežmoniškai 
perrūgę, tai ir supuvę, bul-

Įėjime esam 80 politkalinių., vės pajuodavusios. Daugelis 
32 m. talpos vienutėje lai-. tokio maisto beveik negali 
ko po 2 žmones. Langus ga-Į valgyti, bet alkio spiriami
Įima tik praverti, už visiš
ką atidarymą baudžia. Izo
liacija griežčiausia. Nieko 
iš vienutės į vienutę per
duoti, arba gauti neleidžia. 
Į vienutę kalėjimo adminis
tracija stengias patalpinti 
abu maždaug vienodo mok
slo žmones, kad jie negalė
tų viens kito lavinti. Gauni 
du numeruotais ir suants- 
paduotais lapais sąsiuvinius, 
dvi knygas, jei turi, ir mo
kykis “pats iš savęs”, kaip 
administracija sako. Pas ką 
yra daugiau, negu dvi kny
gos, tas gali keisti, bet dau
gumas ir tų dviejų knygų 
neturi. Tie laukia kol sar
gas malonės valdišką kny
gą atnešti, nes knygas kei
čiant jokios tvarkos nėra: 
kartais savaitę, net ir dvi 
perskaityta knyga išguli, o 
kai paima pakeist, vėl ke
lias dienas knygos nesu
lauksi. Tikras vargas nei 
vienos knygos neturintiems. 
Žinoma, mes stengiamės ad
ministraciją apeiti. Knygų 
arba kita ko turintieji drau
gai dalijasi su neturinčiais. 
Administracija, kai sugau
na, baudžia.

Kaip ir už ką baudžia?
Vieną už tat, kad eida

mas pasivaikščiot žodį kitos 
vienutės draugui ištari, ki
tą, kad laikraštį pasiskaity
ti kitur davė, trečią, kad 
maistu su neturinčiu drau
gu pasidalino—visuomet ke
li žmonės nubausti. Be pasi
vaikščiojimo grynam ore 
savaitę ir dvi išlaiko. Be 
maisto iš laisvės, be pasi-

kalėjimo gydytojas po mir
ties konstatavo, kad Grigas 
sirgo džiova, j labai pavo
jingą formą išsiplėtojusia. 
Dažniausia ir labai sergan-

sveikais. Nereta, kad vietoj

žmogų ir Voliodamas išvaro 
iš ambulatorijos.; Atsitinka, 
kuomet i gydytojas gerą 
žmogų nuduoda ir teisinas: 
“Aš mielu noru gydyčiau, 
bet teisingumo ministerija 
aplinkraštį atsiuntė, kuria
me nurodyta: jei kalinio gy
vybei pavojus negręsia— 
negydyti.” Tikrai toks ap
linkraštis yra, nes kitų ka
lėjimų gydytojai irgi taip

Nežmoniškai užlaikomi ir 
negydomi, mes nusilpstame. 
Beveik kiekvienas mūsų 2-3 
metus atgalėjęs gauna ma
žakraujystę, bet (jirbti išva
rius, kalėjimo administraci
ja į tat neatsižvelgia. Rei
kalauja, kad daugiau už lai
svus darbininkus padarytu
me.

Kas vasarą mus išvaro 
durpių kasti. Durpynas už 
penkių kilometrų nuo kalė
jimo. Prikelia baigiantis 
ketvirtai valandai ryto ir 
gena tuos 5 kilometrus. Nu
ėję tuojau turim imtis dar
bo. Dirbti prisieina ma
žiausia 8 valandas, pasilsėti 
pietų laike duoda dvi valan
das. Darbas akordinis. Už
duoda prikasti 15,000 dur
pių, bet normaliai dirbant 
tegalima prikasti 12,000. 
Mes priversti prakaituoti, 
skubėti, nes kalėjimo virši
ninkas grasina: “Nepadary
sit kiek užduota per 8 va
landas, dirbsit dešimts!” 
Baigiame darbą penktą va
landą vakare ir prariję li- 
terį zupės, vėl esame gena
mi 5 kilometrus į kalėjimą. 
Vaikščioti prisieina klum
pėm apsiavus. Daugelio ko
jos nutrintos, šitoks vaikš
čiojimas nelengvesnis už 
darba. v

Taip mums prisieina kas
dien ant kojų išbūti 11-12 
valandų. Ir vis dar girdime 
dažnus kalėjimo viršininko 
grasinimus: “Dar anksčiau 
kelsim, dar vėliau nuo dar
bo paleisim!”

Argi viršininkas kalėjimo 
viešpats? Air nėra kur skųs-

valę. Kuo visuomenė jaut
resne mūsų atžvilgiu, kuo 
dorosios visuomenės protes
tas garsesnis, tuo mums ne
laisvėje lengviau. Jūs, vi
suomet būdami juodus fa
šistų darbus smerkiančia 
sąžine, prisidėjo! ir prisi
deda! prie mūsų nelaisvės 
palengvinimo. Todėl mes 
kreipiamės į jus, brangūs 
užjūrio tautiečiai.

Fašistai, įmetę mus tarp 
šalto mūro sienų, maitina 
nesveiku maistu norėdami, 
kad mes fiziškai sunykta
me. Brangūs tautiečiai, pri
sidekite prie dorosios Lietu
vos visuomenės, kuri reika
lauja:

Nevaržyt maisto pristaty
mo politkaliniams.

Fašistai, mūsų kūną su
kaustę, kėsinąs sukaustyti 
ir mūsų dvasią. Į kalėjimus 
grasina nebeįleisti jokių lai
kraščių, nei knygų. Esame 
jauni. Mūsų laukia graži 
ateitis, kai Lietuvos liaudis 
nublokš nuo savo pečių fa
šistus. Mūsų laukia išsilais
vinusi Lietuva. Ir tarp mū
ro sienų mūsų širdyse pla
ka karštas noras žinoti: kas 
dedasi pasaulyje? kas de
das fašistų pavergtoje Lie

tuvoje? Ir tarp šaltų mūro piešto pastatų esą tikrai dide- 
sienų mes trokštame moks- JD-

Jei ne laimingas konflikto 
išsprendimas, taip turistui tekę 
KAune girdėti, lietuviai būtų 
susikovę su lenkais. įvairios 
organizacijos ultimatumo įtei
kimo metu buvo sukilusios mo
bilizuotis ir burtis su ginklais. >' 
Prezidentas buvęs prašomas 
atmesti lenkų ultimatumą. Ta
čiau tuo pačiu metu anapus 
Nemuno prie Tilžės buvę pra
dėję telktis ir naciai, kurie 
tuojau būtų suėję į Klaipėdos 
kraštą kaip “išvaduotojai”.

Lietuviai neatsižadėję savo 
teisių į Vilnių, sutikdami už
megzti diplomatinius santy
kius. 1938-V-12 d. įsigalioju
sios konstitucijos VI straipsny
je tebesą: “Vilnius Lietuvos 
sostinė”, (stambesniu šriftu 
pabrėžta.) Lenkai dėl to ži
noma, protestuoja, tačiau lie
tuviai siūlą šį klausimą išsprę
sti llaagos tribunuole.

Todėl Vilnius-Lietuvos sosti
nė. . . Nesuklaidinamomis šir
dimis ir nuostabiu ištikimumu 
lietuviai esą prisirišę atsimini
mais prie šio miesto.

Du asmenys, Pranas Deli- 
ninkaitis ir Antanas Vaičiulai
tis, jaunas lietuvių poetas, pa
lydėjo turistą iki demarklini-

lo. Brangūs užjūrio tautie-1 
čiai, prisidėkite prie doro
sios Lietuvos visuomenes, 
kuri reikalauja:

Leisti politkaliniams laik
raščius, žurnalus ir knygas, 
užsienyj ir Lietuvoj išeinan
čias, leisti “Kultūrą”, “Mū
sų Jaunimą” ir “Laisvąją 
Mintį”.

Esame jauni. Daug gero 
galėtume parodyti tėvynei. 
Juk tiek .daug sauvalės ir 
nusikaltimų Lietuvoje! Bet 
fašistai ilgiems metams mus 
uždarė nelaisvėn. Lietuvos 
priešai, žmogžudžiai hitleri
ninkai visi paleisti, o mes, 
tikrieji Lietuvos sūnūs, pū
domi kalėjimuose.

Brangūs tautiečiai, prisi
dėkite prie dorosios Lietu
vos visuomenės, kuri reika
lauja:

Amnestijos politkaliniams 
antifašistams.

Raseinių Arešto Namų 
antifašistinių polit. kalinių

Kolektyvas.
Raseinių Arešto Namai, 
10—VII—1938.

P. S. Prašome perspaus
dinti visuose pažangiuosiuo
se laikraščiuose.

Šis Tas Iš Užsienių Spaudos 
Apie Lietuvą

priversti taip maitintis. To
dėl retas ilgiau kalėjęs ne
suserga skilvio liga.

Tačiau fizinio politkalinių 
silpninimo nepakanka fašis
tams. Kalėjimo administra
cija mums neįleidžia jokios 
geresnės visuomeninės mok
slo knygos, jokio užsieninio 
žurnalo, nei laikraščio. Lie
tuvoje išeinančius laikraš
čius beveik kasdien gauna
me iškarpytus. Kuris laikas 
grasina net iškarpytų laik
raščių nebeįleisti. Žurnalų 
“Kultūros”, “Mūsų Jauni
mo” ir “Laisvosios Minties” 
nebeįleidžia.

Gal galima apsieiti val
diškom knygom, esančiom

‘ kalėjimo bibliotekoje?
Jau minėjome, kad jos ne

reguliariai keičiamos, bet ir spaustų, 
pakeitęs ne ką gauni. Vado- atvažiavimo administracija 
vėlių—tik keturi (iš tiesų. knygų skaičiaus dar neri- 

pasiskaity- bodavo. Atvažiavęs inspek- 
os. Rasei- torius įsakė duoti tik po dvi

tik keturi!), o 
mui knygos senos, 
niuose kalėjimo knygyno 
beveik nėra.

Ir medicinos pagalbos be
veik nėra. Apskrities gydy
tojas ne gydyt, o tik pasi
žiūrėt porą kartų per sa
vaitę užbėga. Kas aiškiai 
matoma liga smarkiai su
serga, tą išveža į kitą kalė
jimą. Išvežti visuomet vil
kina. Politkaliniui Broniui 
Grigui Raseinių kalėjimo 
gydytojas Savickas pripaži
no skilvio katarą ir išsiųsti 
gydyti neskubėjo. Galų ga
le š. m. vasario pradžioj 
Grigą išvežė į Šiaulių kalėji
mo ligoninę. Gegužės mėne
sį Grigas jau mirė. Šiaulių

Lietuviški Motyvai Lenkų 
Literatūroje

Tokiu pavadinimu “Wars- 
zawski Dziennik Narodowy” 
Nr. ISO, VII. 3 atspaude 
straipsnį, kuriame rašoma, 
jog Mickevičius pasisakęs, kad 
jam lietuviškas dangus buvęs 
daug gražesnis už Italijos pa
dangę, lietuviškų miškų šlamė
jimas buvęs daug malonesnis 
už pietų giesmes. Jis nuolat 
ilgėjęsis Lietuvos, ’į' kurią jis 
kreipdavęsis šiais žodžiais: 
“Lietuva, tėvyne mano! ., Tu 
esi kaip sveikata...”

Girdi, Mickevičius pažinęs 
gerai ne tik Lietuvos gamtą, 
bet taip pat ir lietuvius, jų dai
nas, papročius. (Stebuklas!)

Tik geras Lietuvos žinovas 
galėjęs sukurti “Poną Tadą”, 
“Vėlines” ir lietuvių dainas, 
kaip pav. “Eik Tėtušėli”.

Ne' tik Mickevičius domėję
sis lietuviškais motyvais. Dau
gelis kitų žinomų lenkų rašy
tojų ėmęsi siužetus iš lietuvių 
gyvenimo, sėmęsi įkvėpimo iš 
lietuvių legendų, papročių ir 
iš praeities.

Labai charakteringas esąs 
Vinco Pol’io eilėraštis apie lie
tuvius. Jau vien iš turinio ga
lima esą spręsti, kokių dide
lių simpatijų jautę lenkų ro
mantikai lietuviams.

Toks esąs trumpas Vinco 
Pol’io eilėraščio turinys; “Pa
žvelgus į lietuvį, pradeda širdį 
sopti. Norėtum paklausti jo, 
kas jam yra? Bet lietuvis ne
išplepės! Jo siela yra užgrū
dinta. Lietuviai ramūs, užsi
darę, jautrūs, kaip sakoma, 
vėjo vėtyti ir mėtyti.

Būsi su juo nuoširdus, tirps 
kaip vaškas! Bet jei užgausi 
jį, tai ir grabe nedovanos ir 
vistiek savo atsieks! Nors lie
tuvių šalis neturtinga, bet jie, 
būdami taupūs, tinkamai gy
vena. Be reikalo lietuvis ne
išmes pinigo rūbams, nes pro
tingas ir apdairus. Namus tin
kamai prižiūri ir “rytojaus 
diena” nuolat rūpinasi.”

Taip pat ir Senkevičius,— 
rašo toliau straipsnio autorius, 
—savo garsioje “Trilogijoje” 
labai gražiai atvaizdavęs lie
tuvių tipus. Lietuviškų moty
vų galima esą rasti ne tik Kra
ševskio, Mickevičiaus, Senke
vičiaus ir Radzevičiūtės kūry- 

T boję,—gausu jų esą ir šių lai-
jimų administracijos sau-jkų žinomosios lenkų lyrikės

Ulakovičiūtės poezijoje.
Lietuva, — baigdamas rašo 

straipsnio autorius, — turėjusi 
didelę įtaką lenkų rašytojams. 
Pašalinus lietuviškus motyvus, 
lenkų literatūros vainikas ne
tektų labai didelių vertingų 
niuansu. *■
Prancūzo Įspūdžiai iš Lietuvos

“Paris-Soir” 5463 Nr. VII. 4 
atspaude pirmame puslapyje 
Marc’o Chadourn’o kelionės 
įspūdžių pradžią, įdėdamas 
keletą Lietuvos atvaizdų.

Pačioje pirmoje laikraščio 
vietoje atspaustas Nemuno 
vaizdas su plaukiančiais sie
liais. Kiek žemiau pora lie
tuvių jaunuolių, mergaitė ir 
vaikinas, sode prie savo trobos 
tąutiniąis drabužiais apsirėdę.

5-me laikraščio puslapyje 
turisto įspūdžiai. Pradžioje 
aiškinama dvejopa “adminis
tracinės linijos” prasmė, kurią 
Lietuvoje esą reikalinga va
dinti administracine linija, o

Visi skundai be pasekmių. 
Ateina prokuroro padėjė
jas, pakraipo galvą mūsų 
skundų kląusydamas, ir 
tiek. Kalėjimų inspektorius 
atvažiuoja tik paragint vir
šininką, kad dar labiau mus 

Iki inspektoriaus

knygas. Mūsų skuhdai, gi
miniu ir vienminčiu iš lais
ves neparemti, visuomet yra 
nesėkmingi. Iš skundu ad
ministracija sužino labiau
siai mums sopamą vietą ir 
dar daugiau spaudžia. Jeigu 
mes, Lietuvos priešų fašistų 
belaisviai, dar turime vie
ną kitą geresnę knygą ir 
nors iškarpytus laikraščius, 
tai todėl, kad mūsų balsas 
pasiekia už mūrų esančią 
dorąją visuomenę. Dorosios 
visuomenės pasipiktinimas 
ir protestas sklinda į pro
kuratūras, į ministeriją ir 
priverčia jas suvaržyti kalė-

1 ų '
j- įLenkijoj-valstybės siena, šitas 

pavadinimų skirtumus esąs įsi
dėmėtinas susitinkant su lenkų 
ir lietuvių diplomatais. Jai 
esą diplomatinės kalbos subti
lumai.

Kauno stotyje prancūzas 
turistas buvęs labai 'maloniai 
sutiktas, 
populiarus 
Lietuvoje.

Kaunas, 
būdinimą, 
“laikinąja 
mulė esanti kartojama visuo
se vietos lietuvių laikraščiuose, 
kiekviename politinio pobūd
žio pasikalbėjime.

Kaunas turistui atrodęs ne
palyginamai išaugęs; jame esą 
daug naujų, gražių pastatų, 
tarp jų “Pienocentras”, “Mai
stas”, kur esąs centralizuoja
mas visas Lietuvos karvių ir 
kiaulių maisto produktų per
dirbimas; iš pieno gaminamas 
sviestas, sūriai ir grietinėlė, o 
“Maisto” fabrikuose, panašiai 
kaip Čikagoje, įeinančios kiau
lės iš tvartų, o išeina kum
piai, bekonai ir dešrelės. Be 
to, ir daugiau esą ko pamatyti 
Kaune. Turistas negalėjęs ir 
įsivaizduoti, kad jam čia būsią 
tiek daug ko veikti ir pamaty
ti. Anksčiau, būdalmas Rusi
jos provincijos miestu, Kaunas 
neturėjęs aukštesnių namų, 
kaip dviejų aukštų. Dabar gi

kas parodą, koks yra
Prancūzijos vardas

pagal lietuvių api- 
esąs vadinamas 

sostine”. Ta for-

Rengia Literatūros Draugijos 9-tas Apskritys

Iš visos šios apielinkės ir iš toliau visi “Laisvės” patri 
jotai, visi apšvietą mylinti žmonės yra prašomi dalyvau
ti šiame piknike ir tuomi paremti dienraštį “Laisvę”

Ir antroje

Paraše R. Mizara

(4)

(5)

Siųskit užsakymus tuojau.

427 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.

(2)
(3)

Kas kovojo prieš lietuvos nepriklausomybę?
Kokią rolę vaidino, kam tarnavo Lietuvos 

katalikų dvasiškija, kai Lietuva buvo 
caro priespaudoj?

Ką tuomet darė, su kuo ėjo, dabartiniai 
“tautos vadai”, kai Lietuvą slėgė cariz
mas ir kaizerizmas?

Kas kovoja už Lietuvos ir jos žmonių 
laisvę dabar?

Kiekvienam vasario 16 d. sukaktuvių minėjimo 
masiniam mitinge privalo būti ši brošiūra 

pardavinėjama. 
Knygutės kaina tik 5 centai

Platintojams, imantiems nemažiau 10 knygelių, duodame po 
3 centus. Ir kurie kartu su užsisakymu prisius pinigus, 

nerokuosim persiuntimo kaštų.

Raštas aiškus, kalba lengva, populiari.

Brošiūroje gyvais faktais yra nurodyta: 

) Kas kovojo už lietuvos nepriklausomybę

Knygelč nedidelė, bet pilna dokumentališky citatų, pilna faktų, 
kurie reikalingi žinoti kiekvienam lietuviui.

ĮSIGYKIT ŠIĄ KNYGELĘ TUOJAU.
Literatūros platintojai: užsisakyti “Lietuvos Laisvės 

Draugai ir Priešai” masiniam platinimui

jos. Vaičiulaitis lydėjo turis
tą per dvi jo Lietuvoje buvimo 
dienas, padėdamas jam su
prasti lietuvių tautodailę, dai
nas, “šventąsias” skulptūras, 
ir tt. Vaičiulaičio dėka turis
tas gavęs Pažaislio vienuolyno 
sode pauostyti neužmirštamo 
“rūtos”, tautines lietuvių gėlės, 
kvapo.

Toliau, vykstant Vilniaus 
linkui, turistui buvę parodyta 
lietuviški kryžiai, ir jis buvęs 
pavaišintas lietuvišku midu
mi. Prie demarkacinės lini
jos nebuvę galima jausti, kad 
čionai pasibaigianti Lietuva. 
Kaune viena jauna mergina 
turistui pasakiusi: “Kaip būsi
te Vilniuje, del manęs nueikite 
į Gedimino kalną, ir tenai Jūs 
pajausite plakant Lietuvos šir-

Lietuviai, turisto palydovai, 
prie demarkacinės linijos pasi
darę rūsčiai tylūs.
tos linijos pusėje buvę tokie 
pat laukai ir miškai. “Ne, 
Lietuva nepasibaigia prie to 
vieškelio”, išsirciškia turistas 
savo straipsnyje.

Turistą pasitikę du 
karininkai, pasisveikinę 
sistatydinę. . .vokiškai.

lenku 
ir pri-

Shenandoah - Minersville, Pa

Dienraščio “Laisves” Naudai

Bus Sekmadienį 7 Rugpįūčio-August 
Puikus Programas ir Įvairūs Žaislai 

GROS PUIKI ORKESTRĄ

Dando’s Grove, Llewellyn, Pa

20-ties Mėty Lietuvos Nepriklausomybės Sukaktu
vėms Minėti Proga dienraštis “Laisvė” išleido spe

cialist; masiniam platinimui brošiūrą—

LIETUVOS LAISVES 
DRAUGAI ir PRIEŠAI
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J. V. Komunistų Partijos Lietuvių 
Centro Biuro Pranešimas

Duryea, Pa

Lietuvių Komunistų Nacionaliam Suva
žiavimui Liepos 4 ir 5 dd., 1938 m., 

Brooklyn, N. Y.
Raportą Išdavė C. B. Sekretorius, 

A. Bimba
(Tąsa)

Ispanijoje kova dar nepasibaigus, fa
šizmui sprandas dar nenusuktas. Iš tiesų 
ta kova dar labai pasunkėjo ir ateina 
prie kritiško punkto. Todėl mūsų parei
ga juo daugiau ir energingiau remti Is
panijos liaudį.

Buvom bandę sudaryti platų Ispanijos 
demokratijos rėmimo komitetą ir oficia
liai pakvietėme Lietuvių Socialistų Są
jungą prie to darbo prisidėti. Bet tos 
organizacijos vadams (Grigaičiui, Mi- 
chelsonui ir kitiems) taip rūpi Ispanijos 
liaudies kova prieš fašizmą, jog jie visai 
nė neatsakė į mūsų laišką. Pasilikome 
tiktai viena komunistinė srovė remti Is
panijos didvyrišką liaudį.

Darbo Unijos
Šis paskutinių dviejų metų laikotarpis 

buvo tikrai nepaprastas darbo unijų ju
dėjime Amerikoje. Įsikūrimas Commit
tee for Industrial Organization (C.I.O.) 
ir jojo veikla išjudino milionus pramo
nės darbininkų ir įrašė naują puslapį į 
Amerikos unijizmo istoriją. Į visai trum
pą laikotarpį šis industrinio unijizmo ju
dėjimas sukėlė viltį ir pasirįžimą visoj 
darbininkų klasėj ir jau iššlavė industri
nės priespaudos raistus visoje eilėje pra
monės centrų. Užtenka atsiminti Pitts
burgh ą ir Gary: kas ten buvo pirmiau, 
ir kas yra dabar.

Vieta ir laikas neleidžia čionai apibu
dinti visas šios judėjimo fazes. Turime 
pasitenkinti tik mūsų role abelnam ju
dėjime. Nereikia draugams aiškinti, kad 
Centro Biuras nuoširdžiausiai pritarė 
unijų judėjimui ir kvietė lietuvius dar
bininkus stoti į industrines unijas. Ir 
organizaciniai mes šiek tiek prisidėjome. 
Dar 1936 metų rudenį Pittsburghan bu
vo nuvykęs drg. M. Dbbinis padėt or
ganizuoti plieno darbininkus. Ten tuo 
laiku veikęs draugas Gasiūnas aktyviai 
dalyvavo fraternalių organizacijų judėji
me suorganizuoti plieno darbininkus.

O 1937 metų pavasarį J. Bimba dar
bavosi Mass, valstijoj ir kiek galima pa
dėjo organizuoti audėjus.

Tai, žinoma, vis tai buvo mažos pas
tangos, tačiau šis tas buvo bandyta da
ryti, nestovėta nuošaliai nuo judėjimo. 
Jeigu mes negalėjome palaikyti nuolati
nio industrinio organizatoriaus visą šį 
laikotarpį, tai tik todėl, kad finansiniai 
neištesėjome, nes ir tas darbas prisiėjo 
finansuoti iš Agitacijos Fondo.

Kova su Trockistais
•F'*'

Kai Sovietų Sąjungoje prasidėjo teis
mai, mūsų dienraščiai plačiai nušvietė 
trockistinių kriminalistų darbus Sovietų 
Sąjungoje ir visam pasaulyje. Kai kam 
nepatiko, kad mūsų spauda taip plačiai 
rašė, tiek daug vietos davė trockistų nu- 
maskavimui. Bet toli gražu nebuvo per
daug apie juos ir prieš juos rašyta.

Centro Biuras nutarė išleisti brošiūrą 
apie kontr-revoliucinius trockistų dar
bus. Brošiūrą pavedė parašyti d. Prusei- 
kai, o ją išleido dienraštis “Vilnis”. 
Draugai raginami ją plačiai paskleisti. 
Brošiūra vadinasi “Išdavikai Amerikos 
Istorijoj ir Sovietų Sąjungoje.”

Mūsų kova su lietuviškais trockistais 
iš po “Naujosios Gadynės” pastogės bu
vo neatiaidi. Jų darbai jums žinomi. Kur 
jie pasisuka, ten ardo darbininkų vieny
bę ir sėja suirutę.

Pagaliau lietuviški trockistai perkeitė 
savo kailį ir virto “socialistais,” tai yra, 
susivienijo su socialistais. Iš ten, tai yra, 
po šita firma, jie tikisi užduoti skaudes
nę smūgį komunistams ir visam darbi
ninkų judėjimui. Strazdas ir Stilsonas 
nuėjo talkon pas Grigaitį kovoti komu
nistus. Jie taipgi atmainė savo atsineši- 
mą linkui Amerikos Lietuvių Kongreso. 
Jie nutarė į Kongresą įstoti- ir iš vidaus 
griauti bendrą frontą tarpe socialistų ir 
kbmunistų;

Mūšų kova su trockistais ir trockizmu 
pasilieka neatiaidi. Kur tik su jais susi

duriame, turime juos numaskuoti ir 
grūsti laukan iš darbininkų judėjimo, 
kaipo jo didžiausius priešus.

Tautų Kongresas
Šį rudenį yra ruošiamas taip vadina

mas Tautų Kongresas prieš karą ir už 
mažųjų tautų nepriklausomybę Europo
je. Kol kas tuo reikalu nieko konkretaus 
nėra atsiekta. Kai bus išleistas kongre
so šaukimas, tai prasidės darbas už 
įtraukimą į Tautų Kongresą visų organi
zacijų. Kadangi Lietuva viena iš tų ša
lių, kurių nepriklausomybei labiausia 
grūmoja fašistiniai agresoriai, tai, rodo
si, turėtų nebūt sunkų Kongresan įtrauk
ti daugybę lietuvių organizacijų ir drau
gijų. J . J '

Užgirdę arba pamatę oficialį Tautų 
Kongreso šaukimą, draugai gerai | dar
buoto tės kolonijose. Kongresas Įvyks 
Washingtone.

Kovo Menesio Įvykiai Lietuvoje
Centro Biuras nesnaudė, kai kovo mė

nesį imperialistinė Lenkija pastatė Lie
tuvai ultimatumą ir grūmojo sunaikini
mu Lietuvos nepriklausomybės. Kai fa
šistai, socialistai ir katalikų srovės vadai 
ramino Amerikos lietuvius ir mažino 
Lietuvai pavojų, Centro Biuras ir mūsų 
komunistinė spauda kėlė dėl to didžiausi 
sąjūdį ir šaukė Amerikos lietuvius urmu 
ir bendru frontu protestuoti prieš len
kiškus agresorius.

Šiuo klausimu, kai]) jau sakiau pra
džioje, plačiau raportuos drg. Mizara. 
Čia prisieina tik konkrečius Centro Biu
ro žygius atžymėti.

Kovo 17 dienos susirinkime Centro 
Biuras plačiai diskusavo susidariusią pa
dėtį ir padarė sekamą tarimą:

“Centro Biuras nutaria tuojau išleisti 
atsišaukimą į visus lietuvius, raginantį 
juos suglausti savo eiles, ir suvienytai 
kovoti prieš Lenkijos agresiją. Tame at
sišaukime mes taipogi raginame Ameri
kos Lietuvių Kongresą sumobilizuoti lie
tuviškas mases kovai už išlaikymą Lie
tuvos nepriklausomybės.”

Toks atsišaukimas buvo padarytas. 
Centro Biuras ragino mūsų frakcijas :ir 
organizacijas atsistoti pryšakin gynimo 
Lietuvos nepriklausomybės. Jeigu ne vi
sur draugai ėmėsi už darbo, tai jau jie 
patys kalti, jie negali užmesti Centro 
Biurui miegojimą.

Kadangi buvo manyta, kad santikiai 
tarpe Lietuvos ir Lenkijos aštrės ir pa
dėtis blogės, o čia Amerikoje lietuviai 
masiniai renkasi ir neša protestus prieš 
Lenkiją, nuo tų pačių pagrindu kalbant 
ir tuose pačiuose mitinguose dalyvaujant 
pirmu sykiu katalikams ir komunistams, 
Centro Biuras nutarė pasiūlyti Ameri
kos Lietuvių Kongreso Vykdomajam Ko
mitetui tuojau šaukti visų srovių seimą 
Lietuvos nepriklausomybės gynimui.

Vėliau padėtis pasikeitė ir greitas to
kio tarpsrovinio seimo šaukimas pasida
rė nebepraktiškas žygis. Todėl susitarta 
su socialistais ir Kongreso konferencijoj 
nutarta pavesti Vykdomajam Komitetui 
ištirti galimumus tokio kongreso sušau
kimui, tai yra, susisiekti su katalikų sroį- 
ve ir sandariečiais ir stengtis gauti jų 
pritarimą. Negavus jų pritarimo, seimo 
šaukimas atpuola, nes tai būtų seimas 
tik tų pačių srovių, kurios sudaro Ame4 
rikos Lietuvių Kongresą.

Betgi Lietuvos nepriklausomybės gy
nimas ir tam judėjimui apvienijimas 
kuoplačiausių masių pasilieka mūsų dar
bų dienotvarkio vienu svarbiųjų punktų.

Veikimas Komunistų Vardu
Rochesterio suvažiavime prieš du me

tu mes daug kalbėjome apie tai, kaip 
atkreipti lietuvių darbininkų dėmesį į 
Komunistų Partiją, kaip pakelti parti
jos prestižą ir vardą. Mes priėjome prie 
išvados, jog tik gerai partiją išpopuliari- 
zavus, išgarsinus, supažindinus mases su 
jos role, mes gausime lietuvių į partiją.

Vaduodamies tuo supratimu,, mes nu
tarėme po suvažiavimo išeiti viešumon 
ir veikti lietuvių komunistų vardu. Su
važiavimo išrinktas Centro ,. Biuras šio 
mūsų tarimo nepadžiovė ant lentynos.

(Bus daugiau)

Dar “Geri” Laikai
Nors didžiuma darbininkų 

gyvena iš W.P.A. ir randasi 
ant pašalpos, bet bažnyčios 
moka iš jų padaryti biznio.

čia įėjo madon raugti “bin- 
go pares”. Rengia kiekviena 
parapija. Vienos jau 
kitos dar ateis. Per 
bus kokios septynios.

Tėmijau tų “bingo

įvyko, 
vasarą

p ariu

atskaitą. Viena parapija su 
“bingo pare” per vieną savai
tę padarė apyvartos už $3,- 
800. Išlaidų turėjo $1,500. 
Vadinasi, gryno pelno liko 
$2,300.

Tai matote, kiek tie 
parapi jonai sukrauna 
tiems dykaduoniams, 
patys neturi iš ko nei 
užsimokėti. Kiek čia
reikėtų padėti, idant tuos žmo- 
nelius apšvietus.

J. Kaspariunas.

biedni 
pinigu 
O jie 
taksus 
darbo

DETROITO ŽINIOS
Fašisto Jubilejus

Kurią nors dieną šio mėne
sio sueina 75-keri metai stam
baus Amerikos fašisto Henry 
Fordo. Ta proga vietos reak
cinė spauda ir to paties plau
ko radio garbina tą poną, kai
po didelį žmonijos geradarį ir 
darbininkų būvio gerintoją, 
kėlėją. Nei vienu žodeliu ta- 
čiaus neprisimena tuos keturis 
nužudytus, tūkstančius be 
sveikatos palikusius bekrau
nant jam milionus. Klausant 
per radio šitokių tiradų, norisi 
spjauti “anaunseriui” tiesiai 
šnekamojon už tokius melus ir 
tyčiojimąsi iš Fordo vergų 
darbininku. » c.

Neklysiu sakydamas, kad 
didelė dauguma Detroito dar
bininkų “griežia dantį” paro
dyti savo “pagarbą” tam fa
šistiniam gaivalui, prakaitiny- 
čios išradėjui ir įkūrėjui. Ne 
vienam susigniaužia kumščios, 
kuris yra turėjęs reikalų su 
tuo tariamuoju “žmonijos ge
radariu,” klausant ar skaitant 
parsidavusių agentų melus.

Ateis laikas, kada Fordo 
karalystei, palaikomai teroru, 
ateis “sūdna diena” ir sūdžius 
bus jo buvusieji išnaudojami 
vergai, išsisems jų kantrybė.

Keveškepuris.

būt 
gra- 
p ar

Belle Isle
Belle Isle parkas tur 

yra vienas iš didžiausių, 
žiausių ir prieinamiausių
kų Detroite ir apylinkėje. 
Maudymosi sezono laiku gali
ma sutikti daug lietuvių salos 
maudynėje, daugelis jų yra 
nuolatiniai Belle Isle maudy
nių lankytojai, nes, nedirbant, 
gal sveikiausia ir pigiausia lai
ką praleisti karštą vasaros die
ną maudynėje. Kiti net ne
panašūs į baltosios rasės žmo
nes — tiek smarkiai 
pinę saulėje.

Parkas užlaikomas 
ne pelno tikslais, todėl
kainos labai prieinamos. Va
karais galima pasiklausyti 
puikios muzikos tam tyčia pa
rengtoje vietoje. Koncertus 
duoda Detroito Simfonijos Or
kestras. žmonės labai skait
lingai lankosi.

Raudaodis.

nusike-

miesto 
viskam

Kurie galite plunksną var
toti, stokite į Detroito Rašėjų 
Ratelį, kad galėtume sėkmin
giau bendradarbiauti mūsų 
spaudoje, suteikiant žinių ir 
tuo pačiu kartu lavinantis ra
šyboje. Sąlygos labai lengvos, 
tik reikia rašinėti žinias į mū
sų laikraščius. Sekite Detroi
to žinias dėl smulkesnių infor
macijų.

R. R. Red. A. Urbon.

Baltimore, Mi

Civil Rights išrei- 
p il
su- 
rc-

ją pagerbimui 10 motų su
kaktuvių Hitlerio viešpatavi
mo. (Gal 5 metų?—Redakci
ja) Civil Rights sumobilizavo 
unijas ir kitas organizacijas iš
eiti į kontr-demonstraciją. Fa
šistai atšaukė savo demons
traciją.

Fašistai įnešė į miesto ta
rybą suteikti galią miesto ma
jorui Readingui cenzūruoti vi
sus atsišaukimus, lapelius ir 
žurnalus.
kalavo miesto tarybai 
blikos pareiškimo tarybos 
sirinkime. Įnešimas ar tai 
zoliucija tapo atmesta.

Dabar fašistai užgynė 
siems teatrams rodyti 
“Blockade.
kia demonstraciją ir reikalau
ja, kad turi būt rodoma 
“Blockade” ir tai sumažinta 
įžanga. Demonstracija įvyks 
rugpjūčio (August) 6 d., ‘3 
vai. po pietų, Times Square 
Parke, pačiam viduryj miesto. 
Visi mylinti laisvę ir demokra
tiją dalyvaukite šioje demons
tracijoje! šeškupis.

; vi- 
filma v 

Civil Rights šau-

Dideli Darbininką Laimėjimai, 
Trijų Metą Sugaištas 

Algas Atgaus
National Labor Relations 

Board ima bosus taip skau
džiai už sprando, kad kitam 
priseina rėkt “gvalt.” Ward 
Baking Company, Baltimore], 
buvo priversta per NLRB pa
tvarkymą nedrįst toliaus dis
kriminuoti unijistus darbinin
kus. Ward Baking Co. yra 
viena iš tų reakcioniškiausių 
elementų, kurie baisiai neap
kenčia organizuotų darbinin
kų. Ward kompanija, kuri 
kepa dėl mūs duoną ir viso
kius pyragaičius, baisiai kovo
jo, kad neprileidus darbininkų 
prie susiorganizavimo. Ir tik 
darbininkų pasirįžimas, neat
laidus ir nenuilstantis kovingu
mas privertė kompaniją pripa
žinti uniją ir pasirašyti sutar
tį su Amerikos Darbo Fede
racija.

Amerikos Darbo Federacija 
žiūri į National Labor Rela
tions Boardą, kaipo į kokią 
močeką ADF, parašė straips
nį savo oficialiam žurnale 
“The American Fedcration- 
ist”, kaltindama NLRB, būk jis 
palaiko CIO pusę.

Na, gerai. Dabar išeisimo 
iš Maryland© valstijos į 
valstijas ir pažiūrėsime, 
tikrųjų taip yra, kaip 
spauda zaunija.

Teko man pastebėti straips
nis iš El Paso (Texas), kur 
NLRB privertė EI Paso Elek
tros Kompaniją atmokėti savo 
darbininkams apie $200,000. 
Šita suma pinigų bus atmokėta 
dėl 60 darbininkų, kurie yra 
nariais International Brother
hood of Electrical Workers, 
šitie 60 darbininkų išėjo į 
streiką vasario 27 d., 1936 m. 
Už dviejų dienų EI Paso Elek
tros Kompanija pranešė, kad 
visi darbininkai, kurie išėjo į 
streiką, išmesti iš darbo.

Šią savaitę NLRB pripažino, 
kad EI Paso Elektros Kompa
nija peržengė Wagner-Con-

kitas 
ar iš 
ADF

Į ■ -.............................................———

nery Akto taisykles ir privers 
tė atmokėti už visą darbinin
kų sugaištą laiką.

Na, o juk EI Paso, Te3fe*įA 
ne CK) unija, bet ADF unija 
egzistuoja. Tai matome labai 
aiškiai, kad NLRB lygiai gina 
darbininkų reikalus, ar jie pri
klauso prie CIO ar ADF. Tai 
kam čia ADF zaunyti, kad 
NLRB palaiko CIO pusę?

Eisime toliau. Pasižiūrė-' 
kimo, kas atsitiko Crossett, 
Arkansas valstijoj. Ten NLRB * 
privertė Crossett Lumber Co. 
atmokėti savo darbininkams 
net tris metus atgal sugaištas 
algas. Ir dar ne tik algas, bet 
ir padarytus iškaščius j ieškant 
darbo. Dauguma darbininkų, 
nesusirasdami darbo Crossett 
ar apylinkėj, važiavo toliau, 
į California, Arizoną, Louisi
ana ir dar kitur j ieškoti darbo.

Aukščiau minėti darbinin
kai, kurių yra apie 34, buvo 
išmesti iš darbo Augusto mė
nesį, 1935 metais, už tai, kad 
jie prisirašė prie Carpenters’ 
unijos. Crossett Lumber Co. 
yra viena iš atsižymėjusių 
antiunijistinių kompanijų. Ji 
išvarius darbininką iš darbo 
perduoda jo vardą kitoms 
kompanijoms, kad tokį darbi
ninką padėjus ant juodų kny
gų. Bet jau matome, kad ir 
ta judošiška kompanija tapo 
parblokšta per NLRB. Tai di
delis darbininkų 
atgauti 3-jų metų 
darbo j ieškojimo

New York. — Robertas 
M. Duncan, 35 metų, pro
fesorius Colgate Universite
to, smarkiai susipešė su sa
vo pačia laive “Normandie,” 
begrįžtant Amerikon. Pas
kui jis nušoko į vandenyną 
ir pasiskandino.

ini mė j imas 
algas ir net 
išlaidas!

Vitkus.

Knibžda Fašistų šnipais Af- 
rikinis Francijos Miestas 

Oran
Oran, Algerijos miestas 

su prieplauka, šiaurinėj Af
rikoj, valdomas Francijos, 
knibždėte knibžda šnipais 
Hitlerio, Mussolinio ir gen. 
Franco. Kaip tik iš Orano 
plaukia bet kurios šalies 
laivas linko n Francijos ar 
Ispanijos, tie šnipai tuoj 
praneša Ispanijos fašistų 
vyriausybei.

LAISVES" PIKNIKAS
PHILADELPHIJOJ

Didysis piknikas, kurį kas metai rengia Philadelphijos lietuvių organizacijos 
dienraščio “Laisves” naudai, šiemet bus

Sekmadienį 4-tą Rugsėjo - September
Dviejų Dienų Šventėje. Ant Rytojaus Labor Day

MIKOLAIČIO PARKE

Bus Nepaprastai Gražus Programas, Kuriame Dalyvaus Net 5 Chorai:

AIDO CHORAS iš Brooklyn, N. Y. 
SIETYNO CHORAS iš Newark, N. J. 
BANGOS CHORAS iš Elizabeth, N. J.
LYROS CHORAS iš Baltimore, Md., ir 
LYROS CHORAS iš Philadelphijos

Ar Ilgai Leisime Gaspadoriaut 
Fašistams Detroite?

Fašistai griežtai įsakė De
troito teatrams nerodyti fil- 
mos “Blockade,” kuri nupie
šia fašistų kriminalistinius 
darbus Ispanijoj, šitą paveiks
lą rodė visur, kur nėra įsi
galėjęs fašizmas. Detroito 
darbininkai turi priversti te
atrų kompanijas rodyti šitą 
antifašistinę filmą ir nulaužti 
ragus fašistam. •

Keletas savaičių atgal fa
šistai gavo leidimą nuo miesto 
majoro surengti demonstraci- ĮL

Tiek daug chorą iš tolimą miestą, kiek daug jaunimo privažiuos su chorais. O kiek pri
važiuos busais? Vien tik iš Brooklyn© atvažiuos 6 busai. Kiek suvažiuos iš Baltimores, 
iš Newarko, iš Pennsylvanijos mainą srities miestą ir iš kitur

ŠOKIAM GROS GERA ORKESTRĄ
Kalbės Rojas Mizara “Laisvės” Redaktorius

Dideles pinigines dovanos bus duodamos prie įžangos bilieto:
1-ma $50, 2-ra $25, 5-kios po $10 ir 10-tis po $5

Iš anksto įsigykite įžangos bilietus ir naudokitės dovanų proga. Bilietų pla
tintojai darbuokitės. Kur tik eidami, ką tik sutikdami siūlykite bilietus.
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Boston, Mass.
“Stoka” Gyvenimui Butų
Keletas metų tam atgal 

Bostono laikraščiai įdėjo at
vaizdą ir plačiai aprašė, kad 
John DeCicco laimėjo barzda- 
skutiko čampionatą. Tuomet 
laikraščiai pabrėžė, kad čam- 
pionai yra laimingiausi žmo
nės pasaulyj.

Dabar John DeCicco yra 40 
metų amžiaus, o jo žmona 38 
metų. Jie turi 9 kūdikius ir 
dešimto laukia. Taigi tuojau 
susidarys visas tuzinas asme
nų vienoj šeimoj. ši šeima 
gyveno 389 Summer St., East 
Boston.

Paprastai, kaip “visiem”, 
taip ir John DeCicco pradėjo 
nesisekti. Užėjus depresijai, 
jį paleido nuo darbo. Tūlą 
laiką bastėsi skutykla nuo sku- 
tyklos, jieškodamas darbo, bet 
jo niekur negavo. Vėliaus ga
vo prie W.P.A., bet ir čia ne
kokia laimė. Moteris susirgo 
ir kasdieną reikėjo jam va
žiuoti ligoninėn ją lankyti, lt 
ant nelaimės, ir vienas kūdikis 
susirgo. Tam reikėjo gydyto
jas šaukti namuose ir vaistai 
pirkti iš vaistinės.

Tokiom aplinkybėms susidė
jus, aišku, kad nuomos už bu
tą nebuvo galima užmokėti. 
Liepos 26 d. atėjo šerifas į 
“jo” rezidenciją ir pareiškė, 
kad jo visus rakandus jis iš
veža už nuomos nemokėjimą. 
Kaip tarė, taip ir padarė. Li
kęs be rakandų, žmogus šei
myną pradėjo dalyti kaimy
nams, o tris likusius kūdikius 
susuko į vieną “blanketą” 
(antklodę) ir paguldė tuščia
me kambaryje ant grindų— 
pats miesto sode pernakvuojo.

Dabar John DeCicco jieško 
kito buto, bet niekur jo nega
li surasti. Jis sakosi, kad už 
vieną mėnesį nuomą užmokės 
pašalpos biuras, jeigu tik na
mų savininkai sutiktų ji įsi
leisti gyvent.

Sekmas “Nevok”
Liepos 30 d. Alfred S. Bart

kus, kuris gyvena 42 L St., be
darbis, dviejų kūdikių tėvas, 
papildė “vagystę”. Jis nuė
jęs krautuvėj “pavogė” dvi 
skardines pieno del pusbadės 
savo moters ir dviejų kūdikių. 
Pardavėjas tai numatė ir “va
gilių” perdavė policijai, o po
licija teiman. Teisme Bartkus 
neprisipažino kaltu. Jis teisi
nosi tuo, kad jis ėmė pieną 
dėl badaujančios savo moters 
ir dviejų kūdikių. Į teismą 
atėjo ir Bartkaus moteris su 
dviem kūdikiais, vienas dvejų 
metų, o kitas šešių menčių. Pa
matę, kad jų tėvą teisia, mo
teris ir kūdikiai pradėjo klyk
ti, kas trukdė teismo eigą. 
Tuomet teisėjas William G. 
Rower patvarkė, kad Bartkie
nę su vaikais išmestų iš teis
mo salės. Kas buvo ir pada
ryta. Teismą nutraukė ant 
savaitės laiko, o Bartkų pasta
tė po penkiosdešimts dolerių 
kaucijos.

Kuomet teisminė komisija 
nuvyko apžiūrėti Bartkaus 
namus, tai namie nerado nei 
mažiausio kąsnelio maisto, tik 
atrado notą nuo namo savi
ninko, kad Bartkus kuo grei
čiausia apleistų jo namą. Gry- 
žus komisija paliuosavo Bart
kų iš kalėjimo ant jo žodžio 
iki pašauks jį atgal į teismą.

Tai vis gyvenimo nekaltos 
tragedijos!

Padėkos Žodis
Aš labai ačiuoju drg. A. J. 

Kupsčiui, už jo taip sąžinin
gą man patarnavimą ir patar
čiau ir kitiems su juo daryti 
biznį, nes jis visuomet teisin
gai patarnauja. Da sykį ačiū 
jam. K. Kvedaravičienė.

P. S. Kadangi drg. Kveda
ravičienė pati negali išreikšti 
savo padėką per spaudą, tai ji 
prašė dainininko Ig. Kubiliū
no, kad tai padarytų ir jam 
davė vieną dolerį už jo darbą.

Bet Kubiliūnas dabartiniu lai
ku labai užimtas, tai jis prašė 
manęs, kad aš tą padaryčiau ir 
perdavė man minėtą dolerį. Aš 
tą dolerį siunčiu “Laisvės” ad
ministratoriui drg. Bukniui, 
kad jis mokėtų už tą naują 
mašina, kuri verpia proleta
rams apšvietą. Jaunutis.

Ačiū
Labai nuoširdžiai ačiuoju 

draugėms, kurios mane lankė 
ligoninėje, mano taip sunkioj 
ligoj. Daugiausia mane atlan
kė draugė Šukienė. Jiji ne 
tiktai kaipo draugė, bet geres
nė ir už sesutę. Daugiausia 
ačiuoju, tai mano gydytojui 
Dr. E. M. Yovino, kuris taip 
atydžiai sekė mano ligos ei
gą. Dar sykį ačiū jam.

Nors da nelabai jaučiuosi 
gerai, bet visgi jau namie ir 
turiu viltį pasveikti.

Draugiškai,
O. Petruškevičiene.

Seattle, Wash.
Liepos 2 1 d. ant Lake Geneva 

draugai iš Seattle ir Tacoma 
susirinko paminėt drg. V. Ka
valiausko 65 metų sukaktuves. 
Susirinko apie 60 svečių. Drg. 
Kavaliauskas pavaišino visus 
svečius ant savo 65 metų su
kaktuvių. Draugas V. Kavaliau
skas sako: “Draugai, nepirkite 
man jokių dovanų, man nereik 
nieko. Jeigu draugai kurio iš
galite, paaukaukite del Ispani
jos kovotojų. Tai man bus di
džiausia dovana ant mano gi
mimo dienos.”

Draugai bevalgydami pietus, 
išreiškė gorus linkėjimus, kaipo 
nenuilstančiam darbuotojui dėl 
darbininkų klasės. Draugas K. 
A. Žukauskas paprašė, kad svo
čiai sušelptų Ispanijos kovoto
jus, kurie ginasi nuo priešų jau 
3-čias metas. Jeigu mes paduo
siu! jiems savo ranką, tai jų ko
va bus laimėta, sako drg. Žu
kauskas. Svečiai smuikavo tam 
tikslui $20.50. Pinigai pasiųsti 
LDS Komitetui per draugą D. 
M. šolomską.

Dabar turiu kelis žodžius pa
rašyt apie draugą V. Kavaliau
ską. Jis atvažiavo į šią šalį 
1904 m., į Wisconsin valstiją. 
Tenai pagyvenęs, atvažiavo į 
vakarines valstijas 1906 ii* ap
sistojo Tacoma, Wash, kur ir 
šiandie gyvena. Drg. V. Kava
liauskas čia atvažiavęs mažai 
rado lietuvių, bet laikui bėgant 
suvažiavo daugiau. Jis sutverė 
pirmiausiai SLA kuopą ir buvo 
tos kuopos sekretorium, pakol 
ta kuopa turėjo skilt ir susitvė
rė nauja LDS kuopa. Kiek laiko 
praslinkus drg. Kavaliauskas 
sutvėrė LSS kuopą, kur jis ir 
tos kuopos buvo sekretorius iki 
1920. Kaip socialistų kuopa mi
rė, tai tuo laiku buvo požemi
nis veikimas. Draugas Kava
liauskas ir nuo to neatsisakė, 
veikė kiek galėdamas. Vėliau, 
jis sutvėrė ALDLD 132 kuopą, 
kurios vadovu jis ir šiandie 
yra. Jis sutverė pašei pinę 
draugiją L. D. K. Vytauto, kuri 
ir dabar gyvuoja. Ta draugija 
yra daug pinigų paaukavus dėl 
darbininkų reikalų. Tai vis per 
pasidarbavimą V. Kavaliausko.

Jis yra nenuilstantis darbuo
tojas. Parengimų, piknikų ko
mitetuose vis drg. Kavaliaus
kas. Jis su aukomis visada bu
vo ant pirmo puslapio, pakol 
dirbo. Bet dabar kapitalistų sis
tema išstūmė jį iš dirbtuvės. 
Sako, kad jau tu mum nereika
lingas, nes neturi iki valei spė
kų mums tarnaut. Bet draugas 
Kavaliauskas nė čia nenusime
na. Jis sako: Draugai, kovokim, 
pakol kova bus laimėta, ir aš 
dar tikiuosi sulaukt geresnės 
ateities:

Draugas V. Kavaliauskas yra 
daug parašęs žinučių ir kores
pondencijų į dienraštį “Laisvę” 
ir “Vilnį” ir aš manau, kad 
daug dar parašys.

Draugas V. Kavaliauskas iš
augino vieną sūnų, kuris kalba 
gražiai lietuviškai, skaito ir ra

šo, ir yra dabar sekretorium 
LDS kuopos Tacomoj. Tai pa
girtina, kad tėvai išmokina sa
vo vaikus savo kalboj. Daugu
ma čia yra tėvų, kurie negali 
susikalbėti su savo vaikais.

Draugai Kavaliauskai abudu 
geri darbuotojai ir laikraščių 
bendradarbiai. Draugė F. Ka
valiauskienė yra daug parašius 
korespondencijų į laikraščius. 
Pas mus mažai tokių moterų 
yra, kurios galėtų parašyt šį bei 
tą.

Mes linkini draugams Kįava- 
| liauskams ilgai gyventi.

čia paduodu vardus, kurie 
aukavo dėl Ispanijos:

Po $1.00: R. Skuja, A. Sku- 
jienė, G. Benson, J. M. Kirk, E. 
Grabauskas, J. Yesmanta, S. 
Mačėnas, W. Tuynell, J. D. Sli
žius, A. Burtienė, M. Sinkevi
čius. Po 75c: J. Kavaliauskas ir 
D. Gedmin. Po 50c: A. Skirias, 
K. Wane, A. Grabauskas, C. 
Tonning, A. Atkočaitis, A. Ado- 
maviče, A. Sapalas, Julia Šilko, 
II. Jurgens, C. Jurgens, S. Bai
siui), M. Šapaliene, T. Ulshjis, 
K. A. Žukauskas. Po 25c: [A. 
Walter, A. Akelaitis, F. Akelai- 
tienė, M. Baltrušaitis. Viso pa
sidaro $20.50.

Draugai, atleiskite, jeigu ku
rio vardas bus ne taip parašy
tas.

Visiem aukautojam tariam 
širdingai akiu. Sea-ttlietis.

Bayonne, N. J.
Numirė Draugu Stanelių Sūnus

Rugpjūčio 2 d. staiga nut 
mirė Juozo ir Onos Stanelių 
sūnus, Roy, 12 metų amžiaus. 
Pašarvotas draugų Stanelių 
namuose—184 W. 54th St J 
Bayonne, N. J. Bus palaidotas 
penktadienį, rugpj. 5 d. Drau
gai Staneliai geri laisviečiai ir 
darbininkų judėjimo rėmėjai,, 
todėl “Laisves” redakcija reiš
kia .jiems gilią užuojautą šitoj 
liūdesio valandoj.

Antradienį, rugp. 2 d., mirė 
Rozalija Plaušinaitienė. Ji tu
rėjo cukrinę ligą. Kūnas pa
šarvotas namuose po numeriu 
348 Avenue C. Laidotuvės 
įvyks penktadienį, rugp. 5 d., 
Arlington kapinėse. Velionė 
buvo L.D.S. narė.

Plačiau bus parašyta kitose 
laidose.

Rep.

Pittsburgh, Pa.
Plieno Sunkioji Industrija Su
pyko ir Užsimerkė, Bereikalin
gas Unijos Kaltinimas—Lietu

vių Organizacijos ir Lojaliai
Veikėjai

29 d. liepos buvo itin nepa
prastas Carnegie Illinois dirb
tuvėse pasireiškimas. Nors ir 
pirmiaus šiose dirbtuvėse pa
gal jų didumą labai mažai 
žmonių dirbo, bet virš minėtą 
dieną p o piety j bosai turėjo 
spccialį savo susirinkimą ir 4 
vai. po pietų pranešė darbi
ninkams, kad nuo šios dienos 
tai yra, 29 d. liepos, užsidaro 
E. T. Works ant nežinomo lai
ko, stovėkite namie, iki mes 
jum i pašauksime. Tai yra la
bai skaudus, netikėtas nors ir 
dalinai dirbantiems plieno ver
gams pasireiškimas.

Seni plieno. veteranai, už
grūdinti bošų purvina prieš 
uniją agitacija, mota visą kaltę 
dėlei uždarymo dirbtuvių ant 
CIO unijos. Pagal jų nuomo
nę, kompanija leistų visais ga
rais industrijos ratams suktis, 
bet, ve, nenori matyti CIO gu- 
zikų ant darbininkų kepurių. 
Tai tokią klaidingą mintį mū
sų broliai lietuviai skleidžia 
tarpe kitų tautų darbininkų, 
žinoma, ne visi, bet vienas 
kompanijos senas veteranas 
gali pagadinti keletą pradinių 
jaunų darbininkų, nes jauni 
žmonės, gavę ar pradėję dirb
ti, visuomet kreipia atydą į se
nus darbininkus. Tokios agi

tacijos varyto jai su žiniai ar 
nesužiniai, griauna savo vie
nintelę užtarytoją-organizaci- 
ja bosų naudai.

Todėl jūs jauni proletarai, 
tėmykite atydžiai tokius senus 
veteranus, ar jie kartais nėra 
bosų pasamdyti uniją ardyti.

O jūs, broliai lietuviai vete
ranai, jeigu kalbat ir kaltinai 
uniją už bedarbės pasireiški
mą, tik todėl,, .kad nedirbate, 
tai bandykite pakeisti savo 
mintį į priešingą pusę. Bedar
bes kaltininkai yra pelnagro- 
biai kapitalistai. Mes visi tu
rime žinoti šį faktą, kad visi 
stambieji kapitalistai yra or
ganizuoti, turi savo uniją— 
Chamber of Commerce. O mes 
juOs visus turime šerti ir deng
ti., Ta pati kapitalistinė spau
da irgi turi savo uniją. Visi 
jie! veda šlykščią kovą prieš 
mūsų uniją, ypatingai prieš 
CIO, kuri neparduoda mus už 
prakeiktą grašį išnaudotojų 
naudai.

Taigi, brangūs viengenčiai 
braįddokiečiai, stovėkime, kaip 
senovės kiniška siena, su savo 
unija CIO ir mes būsime anks
čiau ar vėliau pripažinti, kai
po žmonės, turinti tuos pačius 
jausmus, kaip ir jie, kurie sėdi 
ant Wall gatvės ir duoda sa
vo tarnams, spaudai, bažny
čiai,! oratoriams purvinas in
strukcijas niekinimui mūsų 
vienintelės industrialinės or
ganizacijos, CIO.
Mūsų Lietuvių Organizacijos

šiek tiek, nors ir pusgyviai, 
jos juda kruta. Pereitame AL 
DLD ir LDS vajuje man žino
mose, kolonijose naujų narių 
buvo gauta.

Naujų narių gavime darba
vosi, kiek man žinoma, vienas 
savo k o 1 o n i j a i pasišventęs 
draugas, žinoma, jis turėjo ir 
finansinių nuostolių. Bet ka
da tas draugas’sugrįsta su ap
likacijomis ir perduoda ar no
ri perduoti kp. sekretoriui, tai 
vietoj, kad sekr. priimtų su 
širdingu ačiū 1 tas aplikacijas 
ir sutvarkęs pasiųsti kur rei
kia, tąi pasako: Tu prirašei, 
tai ir pasiųsk. Tai labai ne
vykęs atsakymas. Aš nuo sa
vęs patarčiau tiems draugams: 
'Jeigu negalite atlikti savo pa
reigų, užleiskite savo vietą 
jaunesniems draugams, kurie 
turi daugiau energijos ir visas 
darbas eis pasekmingiau.

Viską Patyręs.

Lietuvių darbininkų Susivie
nijimo 4-tas Seimas jau tik už 
mažo kalnelio.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
NEWARK, N. J.

Sietyno Choro repeticijos jvyks 
ketvirtadienio vakare, 4 d. August. 
Visi nariai turi dalyvaut ir užsire- 
gistruot, katrie važiuos j Waterbury, 
nes komisija turi žinot, kokį busą 
paimt. — Org. K. Z. (180-181)

HAMTRAMCK, MICH.
ALDLD 188 kp. susirinkimas 

įvyks penktadienį, rugp. 5 d., 7:30 
v. v., 3014 Yemans. Visi nariai ma
lonėkite būt laiku, nes yra daug 
svarbių reikalų aptarti. Atesiveskit 
ir naujų narių. — A. Varancckienė.

(180-182)

te prie pikniko vietos. Gatvekariu 
važiuojant imkite No. 26 karą mies
te ant Pcnn ir Stanwix Sts. Va
žiuokite taip pat iki Moon Run Rd., 
gausite busus, kurie priveš prie pik- 

i niko vietos. — Rep. (187-188)

HARTFORD, CONN.
Dainų Diena jvyks 7 d. rugį)., sek

madienį, Waterbury, Conn. Bušai iš
eis nuo 57 Park St., 12 vai. dieną. 
Kelione 75c. Visi pasipirkite tikie- 
tus važiavimui. Išanksto galite gauti 
pas Laisves Choro narius.

(187-188)

HARTFORD-MANCHESTER, 
CONN.

Dvilypis piknikas įvyks rugp. 7 d. 
Rengia dvi SLA kuopos, 124 kp. iš 
Hartfordo ir 207 kp. iš Manchcste- 
rio. Jvyks Lietuvių Sąryšio Parke, 
E. Hartford. Bušų sustojimas 23(4 
Glastonbury Rd. Pradžia 12 vai. die
ną ir tęsis iki vėlai nakties. Bus ge
ra muzika šokiams, turėsime įvairių 
valgių ir gorimų. Taipgi įvyks mo
terų saldainių valgymo kontestas, 
vyrų trijų kojų lenktynės ir jaunų 
vyrų į aukštį šokimo kontestas. Lai
mėtojai gaus dovanų. —- Kom.

(187-188)

PHILADELPHIA, PA.
Pirmadienį, rugp. 8 d. įvyks de

monstracija, Reyburn Plaza. Būkite 
visi, tie kurie dirba, pabaigę darbą 
ateikite. Demonstracija šaukiama 
darbininkų, kad nebūtų karo, kad 
nebūtų taksai uždedami, kad paimtų 
daugiau darbininkų dirbti ir daug 
kitų svarbių dalykų iškels šioje de
monstracijoje. Todėl kivečiame vi
sus skaitlingai dalyvauti. — Kom.

(187-188)

GREAT NECK, N. Y.
Pirmyn Choras yra nusamdęs busą 

važiuoti j LMS III Apskr. parengi- 
mą-pikniką, kuris įvyks sekmadienį, 
rugp. 7 d. P. Vaičionio Parke, Cran
ford, N. J. Kas norite kartu su cho
ristais važiuoti, prašome užsiregis
truoti pas choristus arba pas Ko
misiją: J. Lauzaitienė, K Klaston, 
J. Kupčinskas ir P. Beeis. Busas iš
eis 12 vai. dieną nuo A. ir J. Kas- 
močių Svetainės.

Prašome visų choristų susirinkti šį 
penktadienį, kad galėtume dainuot 
prakalbose, kurias rengia Bendro 
Veikimo Kom. ir Liet. Jaunuolių 
Kom., prisirengimui prie Pasaulinio 
Jaunuolių Kongreso. — Kom.

(187-188)

BINGHAMTON, N. Y.
LDS 6 kp. rengia pikniką rug

pjūčio 7 d. Balčikonio daržo, prasi
dės 12 vai. dieną. Kviečiame visus 
lietuvius, senus ir jaunus atsilankyti 
ir pasilinksminti prie gražaus upės 
kranto. Turėsime gerą muziką, 
taipgi turėsime skanių valgių ir gė
rimų. — Kom. (187-188)

PATERSON, N. J.
LDS 123 kp. susirinkimas jvyks 

sekmadienį, rugp. 7 d., 9 vai. ryto, 
S. Bakanausko Svet. Visi nariai bū
kite laiku. — J. Matačiunas.

(187-188)

Norime priminti, kad ši kuopa 
rengia draugišką išvažiavimą, rugp. 
14 d. Bus daugiau apie tai parašyta 
vėliau. (180-181)

PHILADELPHIA, PA.
CLEVELAND, OHIO

ALDLD 22 kp. mėnesinis susirin
kimas jvyks ketvirtadienį, rugp. 4 d., 
7:30 vai. vak. Liet. Darb. Svet., 920 
E. 79th St. Visi kuopos nariai malo
nėkite atsilankyti, nes yra svarbių 
reikalų aptarti.

S

Ketvirtadienį, rugpjūčio 4-tą, 7:30 
vai. vak. įvyks pas dd. Pietus ALD 
LD 105 kp. susirinkimas. Visi nariai 
dalyvaukite, atsiveskite ir naujų na
rių. Bus išduota raportas nuo suva
žiavimo įvykusio Brooklyne. Turėsi
me ir kitų svarbių dalykų aptarti.— 
Valdyba. (179-181)

Svarbi Knygutė Su Patarimais 
Kaip Patapti Piliečiu

Anglą kalboje yra išleista labai svarbi knygutė su 
nurodymais, kas reikalinga žinot, norint patapt 

Jungtinių Valstiją piliečiu.
•

Duodama paaiškinimai, kaip gali patapti piliečiais tie, 
kurie yra atvykę į šią šalį dar prieš 1922 metus ir neat- 

simina laivo vardo, atvykimo dienos ir kitų 
reikalingų informacijų.

•
Duodama paaiškinimai, kaip yra su pilietybe, kada 
apsiveda ne pilietis vyras su piliete moteriške arba 

pilietė moteriškė su nepiliečiu vyru.
•

Informacijos, ką reikia daryti, kada pameta ar kokiu 
nors būdu sunaikina pirmas ar antras popieras. Nuro
doma, kur ir kaip kreiptis gavimui naujų pilietybės 

popierų bei liudijimų.
Brošiūra Yra Anglą Kalboje Užvardinta

HOW TO BECOME A CITIZEN
OF THE UNITED STATES

Ją išleido Foreign Language Information Service, Ine.
JĄ GALITE GAUTI Iš “LAISVĖS”

Knygutė 64 puslapių, kaina 25c.

Mokestį galite prisiųsti 3c arba 5c U. S. A. pašto 
ženkleliai-stamps.

“LAISVE”, 427 LORIMER ST., BROOKLYN, N. Y.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street
Tel. Triangle 5-3622

Brooklyn, N. Y.

i
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių
Iš senų padarau
naujus

168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179
Biiinnminiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiim

i

ir pavienių.

Kiekvienas apšvietą bran
ginantis žmogus privalo bū
ti dalininku dienraščio “Lai
sves” bendroves.

naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
Įvairiom spalvom.

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

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

Šeiminė programa bus pas
kelbta kitame “Laisvės” nu
meryje. Bet, ve, yra labai 
Sįvarbu pranešti Pittsburgho ir 
apielinkės visiems jauniems ir 
seniems lietuviams ir drau
gams, kad 14 d. rugpjūčio 
(Augusį,) turėsime pirmą lie
tuvių istorijoj amerikonams 
žinoma '.dieną. Lenkai, slavai, 
žydai turi savo tautos kas me
ili tam tikras tautines dienas. 
Mes gi lietuviai pirmą sykį tu
rėsime 14 d. August. Taip, ar 
nė, bet aš to laikausi, kad pir
ma bus ; visiems žinoma lietu
vių diena, tai LDS Olimpiada, 
kuri šturmuos visokius navat- 
nus, mums nematytus lošius. 
Iš tikrųjų smagu ir jauku da
romi man išneši o j ant olimpia
dos apgarsinimus po biznio į- 
staigas. Keletas lietuvių jau
numių kėėtė su kumščiu į ma
no seną petį, kad ką tik ir 
liežuvio vos nenusikandau. Sa
ko:, tai broli, nors sykį ir lie
tuviai atsibudo. Jeigu jaunuo
liai taipi entuziastiškai atsi
liepia į būsiančią mūsų draugų 
jaunuolių; olimpiadą, tai mes 
seniai organizuokimės visi kaip 
vienas tuos jaunuolius pama
tyti ant Schenlcy Parko. Rep.

London. — Mire Sir D. 
Shackleton, 74 metų am
žiaus, buyęs vienu iš pir
miausių darbiečių atstovų 
Anglijos seime.

BINGHAMTON, N. Y.
ALDLD 20 kp. Moterų Skyriaus 

susirinkimas įvyks penktadienį, 5 d. 
rugp. pas drg. O. Kereilienę, 95 Al
ber St., Johnson City, N. Y. Pradžia 
7:30 v. v. Draugės, šis susirinkimas 

bus svarbus, tad visos būtinai turi
me dalyvauti, nes turėsime daug 
svarbių reikalų atlikti. Prie progos 
nepamirškite ir naujų narių atsives
ti prirašyti prie kuopos. — M. Kul- 
bienė. (187-188)

DETROIT, MICH.
Linksmas vakarinis piknikas įvyks 

.šeštadienį, 6 d. rugpjūčio, Beechnut 
Grove Park prie Middlebelt Rd. Pra
džia 4 vai. po pietų. Muzika prasidės 
8 vai. vak. ir gros iki pat ryto. Bus 
žaislų kontestas: Vyrai nuo East 
Side su West Side trauks virvę, lai
mėtojai gaus dovaną. Moterys, ku
rios turės gražiausi “Beach Cos
tume” taipgi gaus dovaną. Šį pikni
ką. rengia ALDLD 52 ir LDS 21 
kuopos. Užkviečiame visus. — Kom.

(187-188)

HARRISON-KEARNY, N. J.
ALDLD 136 kp. susirinkimas įvyks 

5 d. rugp., penktadienio vakare, 
7:30 vai. Labor Lyceum, 15-17 Ann 
St.,' Harrison, N. J. Visi nariai būti
nai dalyvaukite, turėsime labai svar
bių dalykų aptarti. — Sekr. F. Š.

(187-188)

PITTSBURGHO APYLINKĖJ
LDS 160 kp. ir ALDLD 87 kp. 

rengia pikniką. Įvyks sekmadienį, 7 
d. rugp. Amšiejo Sodne, McKees 
Rocks. Įžanga j pikniką veltui. Bus 
gera orkestrą, 1 grieš amerikoniškus 
ir lietuviškus šokius. Kviečiame vi
sus skaitlingai dalyvaut. Kelrodis: 
važiuojant automobiliais, važiuokite 
Chartiers Ave., McKees Rocks iki 
Moon Run Rd. Važiuokite Moon Run 
Rd. ir tėmykite iškabas, privažiuosi-

Užprenumeruok Dienraštį 
“Laisvę” Savo Draugams

VARPO KEPTUVE
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, čiclų rugių, sen* 
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*

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

Varpas Bakery 36-42 Stagg Street Brooklyn, N. Y.
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Bušai J Philadelphijos Pikniką

Taikos Paradas Eksplozijoj Sužeista 5 
WPA Darbininkai

Susivaržė Už Priimtuves 
Grįžtančio Lakūno Dainų Diena

tr 9c. Pakeistam 
sies kompanijos.

Rugpjūčio 6-ta jau čia pat. 
New York© unijos, masinės or
ganizacijos, skirtingos religi
nės ir laisvos grupės stropiai 
rengiasi į Taikos Paradą, ku
ris įvyks tą dieną. Lietuvių 
organizacijos, pavieniai na
riai ir pritarėjai, visi taikos ir 
demokratijos rėmėjai taipgi 
turės už garbę dalyvauti tarp
tautiniame Taikos Parade rug
pjūčio 6-tą dieną.

Teko sužinoti, kad šiemeti
nis paradas bus daug didesnis 
už pereitąjį.

Šiemet sukako lygiai 24 me
tai nuo pradžios pereito Pa
saulinio Karo. Per keturis 
imperialistinio karo metus 
zvembė, kaukė kulkos; gasų 
dujos nuodijo kareivius; stau
gė kanuolės, mesdamos milži
niškus dūmų kamuolius ir mir
tį iš savo pragarinių gerklių, 
draskė ir naikino viską, kas 
buvo per 
rankomis 
ir vaitojo 
kareiviai,
žias ir tikybas, su kurių pagel- 
ba ponai sutaisė tokią baisią 
žmonių skerdynę.

Kur palietė Pasaulinio Karo 
eiga buvo nuklota laukai ka
reivių ir civilių lavonais. De
šimtis milionų užmušta. Dvi
dešimt milionų liko sužeistų ir 
paliegėlių, neturinčių noro 
linksmintis ir pasaulyje gyven-

šimtus metų žmonių 
subudavota. Verkė 
pusgyviai, mirštanti 
keikdami savo vald-

Pasaulinio Karo metu dygo 
nauji milionieriai, kaip gry
bai po lietaus. Jie iš darbi
ninkų skausmų, ašarų ir mir
čių krovėsi sau milžiniškus 
turtus. O iš to plėšikiško ka
pitalistinio kelmo išdygo su- 
ž.vėrėjęs fašizmas, kurio tiks
las yra iššaukti antrą, dar bai
sesnį, Pasaulinį Karą ir nuga
lėti viso pasaulio darbininkų 
judėjimą; liaudies turtus išde
ginti, sunaikinti; milionus 
žmonių išžudyti. Tą liudija 
fašistų pradėtas ir tebetęsia- 
mas dabartinis karas Ispani
joj ir Chinijoj, kur fašistai 
daugiau išžudo nekariaujančių 
(civilių) žmonių ir sugriauna, 
sudegina daugybes gyvenamų 
namų.

Lietuviai darbo žmonės! Pa
rodykime savo solidarumą ko
votojams prieš žvėrišką fašiz
mą! Prisidėkime prie galingo 
visos Amerikos demokratiją 
mylinčios liaudies maršavimo 
už taiką! Visi ir visos šešta
dienį, rugpjūčio 6 d., 11 vai. 
ryto, j Taikos Paradą už taiką 
ir demokratiją, už darbus ir 
pašalpą bedarbiams!

Maršavimas prasidės nuo 40 
Street ir 8th Avenue, New 
Yorke. Baigsis ant 24th St. 
ir Madison Ave.

Pirmiausiai maršuos vėliavų 
sargyba, paskui Abrahomo 
Lincolno Brigados veteranai ir 
draugai, o dar paskiau šimtai 
organizacijų su savo benais ir 
daugybe įvairiausių iškabų su 
©balsiais. Kaimietis.

Amerikos Darbo Partija 
Paskelbė Sleitą

Amerikos Darbo Partija New 
Yorke paskelbė savo kandidatų 
pilną sąrašą. Iki šiol ji vis lū
kuriavo, dėjo pastangas prieit 
prie bendro susitarimo su repu- 
blikonais dėl kai kurių kandida
tų Manhattan Apskrityje, bet 
nepavyko. Taipgi bandė susi
tart ir su Socialistų Partija, bet 
socialistai pasitraukė iš derybų.

Queens’e darbiečiams pavyko 
susitart su James C. Sheridano 
demokratų organiacija bendrai 
veiklai rinkimuose, kad nuga
lėt James A. Roe mašinos kan
didatus.

Penki WPA darbininkai su
žeisti ant motorlaivio Prim
rose, ant kurio jie dirbo 36th 
St. doke. Vieųam vyrui dir
bant su maliavų degintuvu ar
ti gasolinos kubilo, jis eks- 
plodavo. Laivuką apėmė dū
mai ir liepsna, paskiau jis nu
skendo, o 5 vyrai pasiliko ant 
vandens.

LDS, Meno ir Sporto 
Grupių Delegatams 

Į Pittsburgh?

gos ir LDS Jaunimo kuopos, 
chorai ir grupės susirūpinę nu
vežimu savo delegatų j suva
žiavimus ir olimpiadą, kurie 
įvyks šio mėnesio 14-20 dieno
mis, Pittsburghe.

Mes jieškojome būdu, kaip 
pagelbėt organizacijoms. Su
radome, kad bendrai susitarus 
bus pigiau, negu atskirai.

Pavienio kelionė busu j abi 
puses (round trip) lėšuoja 
$12.60; dešimčiai keleivių per
kant kartu gausime bilietus po 
$10.95, o susidarius 25-kiem— 
dar pigiau. Jei pigiau pirk
sim, likusius pinigus priduosim 
delegatams.

Važiuot galima, kada kam 
paranku, tačiau suprantama, 
jog didžiuma delegatų išva
žiuos šeštadienį, rugpjūčio 13 
ryte.

Brooklyn© ir apylinkės or
ganizacijos, norinčios pasinau
doti bendru, nupigintu važia
vimu, tuojau siųskite užsaky
mus ir pinigus bilietam.
J. E. Gužas, LDS 3 Apsk. Sek.

46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N. Y.

Brooklynas ir New York as 
lenktyniuoja už priimtuves 
grįžtančio lakūno Douglas G. 
Corrigan’o, kuris niekam nesi
sukęs perskrido Atlantiką ir 
Airijoj nusileidęs aiškinosi ma
nęs “skrendąs Kai i f orn i j on”. 
Corrigan seniau prašė leidimo 
skrist per Atlantiką, bet iš ata
tinkamų Įstaigų jo negavo ir 
jam sunku buvo sutikt su min- 
čia, kad jam ore yra rubežiai, 
o kitiems ne. Laimei, ore iš
tiesi! kol kas nėra tvorų ir sar
gybos punktų, tad jis ir apsi
lenkė su rubežių 
O kada pavyko, 
sunku juomi ir 
Brooklynas norėjo 
miausia. Bet New 
mėjo.

Laivas Manhattan būsiąs 
tiksliai leidžiamas lėčiau, kad 
atplauktų tik apie 6 vai. rug
pjūčio 4-tos vakarą. Lakūną 
pasitiks ir nuveš Į viešbutį, o 
penktadienį bus ir jam oficia- 
lis pasitikimas, kaip kad buvo 
pasitiktas lakūnas Hughes su 
savo draugais, taipgi Lindber- 
gas.

Laivu Manhattan grįžta ir 
12 kitų didvyrių, sužeistų kare 
prieš fašizmą Ispanijoj. Juos 
pasitiks organizacijų delegaci
jos. Laivas sustos Pier 59, W. 
18th St., New Yorke.

Draugai ir drauges! Lietu
vių Meno Sąjungas 3-čio Ap
skričio metinis piknikas jau 
čia pat. Ai‘ visi pasirengę da- 

, atliki- 
O tai ai-

lyvauti ?
me savo

Draugai -ges, 
pareigas. C

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

LDS 1 kp. susirinkimas įvyks 
d. rugpjūčio, kol virt adienio vaka 
7:30 v. “Laisvės” Svetaine 
Lorimor SI. Prašomo visi
skaitlingai dalyvauti, bus svarbių 
raportų išduota. Nepamirškite ir 
duokles užsimokėti. C. D. Sekr.

4

41!) ,

EKSKURSIJA
Liet. Am. Piliečių Kliubai iš 

Maspetho ir iš Brooklyn© ren
gia Ekskursiją j Bear Moun
tains. Ekskursija bus šj sek
madieni, 7 d. rugpjūčio (Au
gust). Laivas išeis 8 vai. ry
to iš Battery Park. Kelionė 
$1. Rengėjai prašo kreiptis 
j Kliubo Svet., 280 Union Avė., 
Brooklyne. ir tuojau Įsigyt lai
vo bilietus. Bus puikus pasi
važinėjimas ir smagus pralei
dimas laiko.

Mieste Bus Eilė Paradų
Pasibaigus didžiąjam Taikos 

Paradui, kuris prasidės 11 vai. 
ryto, rugpj. 6-tą, prie 40th St. 
ir 8th Avė., N. Y., bus keli va
kariniai, taip vadinami “torch
light” (žibintų) paradai. Juo
se dalyvaus daug tų žmonių, ku
rie dėl darbo ar kitų svarbių 
priežasčių negalės dalyvaut di
džiajame parade.

Brooklyne žibintų paradas 
prasidės 8 v. v. nuo Stuyvesant 
Avenue ir Marion St., o pasi
baigs gale G lene d a Avenue ir 
Fulton St., kur bus prakalbos. 
Taip gi bus paradai Browns- 
villės ir Brighton Beach sekci
jose, Brooklyne. Harleme ir že
mutiniame New Yorke irgi 
giama toki paradai.

ren-

Nusižudė Kapitonas
Harold L. Winslow, buvęs 

laivų Leviathan ir Manhattan 
pirmuoju oficieriumi, kurio 
kreditui priskaitoma du dideli 
atsižymėjimai gelbėjime 
vasčių jūrėse, nusižudė 
savo apartmente, 445 W.

gy- 
g asu 
23rd

taisyklėmis, 
dabar jau 
pasidalint.

gaut jį pir- 
Yorkas lai-

mi menininkų piknike.
Programoj dalyvauja visi 

3-čio apskričio chorai, tai jau 
programa buk turtinga ir įvai
ri. Tad visi (ir visos į Dainų 
Dieną šį sekmadienį, rugpjūčio 
(August) 7 [d., 1938 m., P. 
Vaičionio Meadow Grove Par-

-S____ T-k » S/ •

ŠĮ ketvirtadieni, rugpjūčio 
4, 8 v. vakaro, pas Zablackus, 
70-42 Link Ct., Maspetho, 
Įvyks LDS 14 kuopos susirinki
mas. Visi nariai kviečiami da
lyvaut. Sekr.

12 v. dieną. Įžanga 25c.
Visus užkvi’ečia LMS 3-čias

Vincas Rainis Palaidotas
“Laisvėje” jau buvo rašyta, 

kad pereito šeštadienio naktį, 
liepos 30 d., po No. 44 Scholes 
St., Brooklyne, laike kautynių 
peiliais tapo sužaloti du lietu
viai, broliai Vincas ir Edvardas 
Rainiai.

Edvardas, nors ir labai buvo 
sužalotas, bet ne taip pavojin
gai ir išliko gyvas. Bet Vincas, 
kuris buvo mirtinai sužeistas Į 
vidurius, po keliolikos valandų 
mirė. Vakar, rugpjūčio 3 d., jis 
likosi palaidotas. Jis buvo 27 
metų amžiaus, gyveno 
Hewes St., Brooklyne.

Du Suimti .

' 262

Du dalyvavę kautynės 
jau suimti. Vienas jų italų 
tybės, o kitas žydų. Trečiam jų 
pasisekė pasprukti ir policija jo 
tebejieško. Pastarasis esąs ir gi 
žydų tautybės.

Vakar, rugp. 3 d., kaltinamie
ji turėjo būt tardomi prisaikin- 
tųjų teisėjų (jury), bet iš prie
žasties laidotuvių, teismas-tar- 
dymas likosi atidėtas. tolimes
niam laikui. Apie tai “Laisvė
je” bus duodama smulkmeniškų 
žinių.
New Yorjc Inquirer Apsim ciano

Vietinis laikraštis, “New 
York Inquirer,” rašydamas 
apie minėtas kautynes, paskelbė 
būk broliai Rainiai patys vie
nas kitą supjaustę. Tas, žinoma, 
yra neteisybė ir Rainių šeimos 
nariai pagrasino tam geltonla- 
piui teismu, jeigu jis savo pra
simanymų neatšauks.

“L.” Reporteris.

tau-

Chinijos Konsulas Remia 
Taikos Paradą

Tsune-chi Yu, Chinijos ge- 
neralis konsulas New Yorke, 
užgyrė Amerikinės Taikos ir 
Demokratijos Lygos rengiamą 
Taikos Paradą šį šeštadienį, 
rugpjūčio 6-tą. Užgirdamas pa
radą, konsulas palinkėjo geriau
sio jam pasisekimo.

Parade tikimasi dalyvausiant 
daug chiniečių ir tūkstančius 
ispanų, kurie, kaipo žmonės pa
einą iš fašistais užpultų šalių, 
ypatingai žino, kaip brangi tai
ka ir kaip svarbu masių pro
testas karo rengėjams ir reika
lavimai taikos.

Buvęs Prokuroras Irgi 
Įkaitintas Rakete

Dabartinis New York© dis- 
trikto prokurorus Thomas E. 
Dewey apkalti id rakete savo 
pirmtakūną, buvusį prokurorą 
William Copeland Dodge. Sykiu 
su Dodge apkaltinta įdu teisė
jai: Ilulon Caps haw ii* Francis 
Erwin — pastarasis jau miręs. 
Juos prokuroras Dewey nurodė, 
kaip tris aukštus visuomeniškų 
įstaigų viršininkus, , kuriuos 
“paveikė savo įtaka, ^prispyrė 
ai* papirko” Taiųmanės bosas 
Jimmy Hines, vesdamas $100,_ 
000,()()() į metus ,‘palisų” rake- 
tą.

Dewey kaltino 4linos ne tik 
vadovavus, bet asmeniškai daly
vavus sumanyme, | pasiūlyme ir 
pravedi me tų visokių faketie- 
riškų lioterijų. Sykiu jis nuro
dė eilę vietų ii* padavė adresus, 
kur toki dalykai dėjosi. .

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGĄ

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

KAINOS PRIEINAMOS

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

CHARLES 
UP TO-DATE 

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Ge»c5 Patyrę Barbenai 
Prielankus Patarnavimas 

306 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(šalinskas)

LIETUVIS GRABORIUS

ATOSTOGAUJA
Elena ii* Amelia’ Jeskėvičiū- 

tes išvažiavo trejetai savaičių 
atostogų, kuriose pasiry/.usios 
pamatyt geroką dalį Amerikos 
—taip toli, kaip toli jų maši
na spėsianti nuvožt apribotu 
laiku. Laimingos kloties;!

D-ė.

Lietuvių Draugijoms
Vietinės draugijos, kliitbai, 

kuopos, chorai kvięčiami at
siųsti bent po 5 ar daugiau at
stovų į pasitarimą ateinančių 
rudeninių rinkimų |reikalais. 
Pasitarimas įvyks pirmadienį, 
rugpjūčio 15-tą, 7 :3() vai.I va
karo, “Laisvės” salėj. Kviečia

Lietuviu Komunistu Kuopa.

Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turini puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę del pošernieninių pietą. 
Teikiam nemokamai vėliausios 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

Woodhaven, L. L, N. Y.

Stephen Aromiskis
(Arinakauskas)

Graborius (Undertaker)
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Ave.
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergrcen 7-4385

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

J NEWARK, N. J.
VALANDOSE—4 ir 6—8.

Nėra valandų sekmadieniais.

M M M M M MM M M

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St.
--------------------------------- .

Brooklyn “Laisvės”
• • •

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

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

na; gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barščiai.

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

Name

Iš Brooklyno 6 busai veš publiką i “Laisves” pikniką 
Philadelphijoje, kuris įvyks sekmadienį

Rugsėjo 4 September
Ant rytojaus bus Labor Day Šventė

' •
Bušai iš Brooklyno į Philadelphijos pikniką

išeis iš sekamu vietų:

Nuo Vaiginio-Šapalo Salės
147 Thames St, Ridgewood, N. Y.

Busas išeis 8 vai. ryto

Nuo J. Juškos Čeverykų Krautuvės
79 Hudson Avenue, Central Brooklyn

Busas išeis 8 vai. ryto

Nuo W. Zabielskio Salės
61-38 56lh Rd., Maspeth, L. I.

Busas išeis 8 vai. ryto

Nuo “Laisvės” Salės
427 Lorimer Street, Brooklyn

Bušai išeis 8:30 vai. ryto. Prie “Laisvės” suvažiuos visi 
ir iš čia visi kartu trauks į pikniką

KELIONĖ Į ABI PUSI $1.75

Tuojaus užsirašykite važiuoti į “Laisvės”
j _ pikniką ir įsigykite buso bilietą.

— ------------ ———-- ------------------—

Telephone: EVergrecn 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker

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

do automobilius ir karietas 
vesclijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams. (
231 Bedford Avenue |

Brooklyn, N. Y.

Dr. Herman Mendlowitz
83 METAI PRAKTIKOS
522 Bedford Avenue 

arti Taylor St., Brooklyn, N. Y.
Tel. Evergreen 7-1312

OFISO VALANDOS 
nuo 1--3 dienų ir nuo 7-8 vak.

NEHfiLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS

“Gaukite “Laisve
Skaitytoji

i” Naujų
i

2220 Avenue J 
Kampas E. 28rd St.

1________

Mateušas Simonavičius
GRAŽIAI {RENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

426 SOUTH 5tli STREET BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties Tel. Evergreen 7-8886

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ

(Steam Boiler)

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

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

Charles Vlaska, dalyvavęs 
“alaus parėj” ant stogo, 407 
E. 70th St., nukrito ir užsimu
šė. mi mt mi mi mi mi mt mi mt m* toi w mi mi ww mi mt m* mm mi w mm




