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Krislai
Laiškai ir Draugai.
Parama Sužeistiems

Draugams.
Kodėl Neskelbiame?
Jiems Jos Reikia, bet Jie 

Negaus.
Rašo A. B.

Porą savaičių buvau pasi
traukęs iš “Laisvės” štabo, 
tai yra, atostogavau. Sugrį
žęs radau keletą laiškų, se
nai gulinčių ant mano des- 
kos, neatsakytų. Bijau, kad 
tie draugai neužpyktų.

Du laiškai yra ypatingos 
svarbos. Vienas laiškas iš 
Paryžiaus nuo sužeisto ko
votojo draugo Kuprinsko. 
Jis labai dėkavoja amerikie
čiams lietuviams už žada
mą jam ir kitiems drau
gams pagelbą.* * *

Kitas laiškas surištas su 
tuo pačiu reikalu. Jį rašo 
mūsųj senas draugas ir vei
kėjas d. Susnikų Jurgis. 
Drg, S. J. ne tik laišką pa
raše, bet ir dešimt dolerių 
prisiuntė paramai sužeisto 
kovotojo.

“Mačiau ‘Laisvėje’,” rašo 
d. S. J., “kur jūs rašote apie 
Ispanijoje sužeistą draugą 
Bronių Kuprinską. Sakote, 

<kad jam reikalinga metali
nė koja. Rugpjūčio 19 d. 
‘Laisvėje’ vėl skaičiau apie 
tą patį kovotoją. Rašo d. 
Tony Litvinas. Šio draugo 
laiškas gali suminkštyti ir 
plieninę žmogaus širdį.* * *

“Kaip matyt iš d. Litvino 
laiško, tai tas draugas (Kn- 

’prinskas) negalėjo pakęsti 
gyvenimo fašistų valdomoj

platų pasaulį jis nesurado! 
ramybės: fašistinis kirminas 
graužė darbininkų klasės 
sveiką kūną visuose pasau
lio kampuose.

“Todėl kai kurie jautres
ni darbininkų klasės sūnūs, 
nepaisydami net savo gyvy- 

, bei pavojaus, griebėsi gink
lo, kad sukriušinti tą bjau
rybę, kur jam galima už
duoti skaudžiąusis smūgis.

“Už tai mes, likę čionai, 
turime nors finansiniai pa
dėti tiems kovotojams drą
suoliams. Ir kartu mes gali
me pasidžiaugti, kad atsi
randa tokių ''narsuolių iš 
mūsų tarpo.* * *

“Ir kur kitur jie kixfisis 
paramos ir užuojautos, jei 
ne pas mus? Kas kitas juos 
paguos, suramins ir sušelps, 
jei ne mes? Morganai, Ro- 
ckeffelleriai jiems nepa
dės, ba jie žino, kad tie ko
votojai yra mirtini jų prie
šai.

“Bet mes žinome, kad tie 
kovotojai yra mūsų ir viso 
pasaulio geriausi sūnūs. Jie 
yra mylėtojai laisvo pasau
lio. Jie savo kūnais stengia* 
si apvalyti jį nuo to brudo 
fašizmo.

“Šita auka dešimt dolerių 
■ yra skiriama draugui Bro
niui Kuprinskui. Meldžiu 
kaip galima greičiau jam 
pasiųsti.”*

Vienas 
sako, kad
tėvai esą supykę ant “Lais
vės”. Girdi, jie girdėjo, kad 
jv sūnus esąs Ispanijoj žu
vęs, bet “Laisvė” apie tai 
nepaskelbus.♦ * *

Kodėl. “Laisvė” nepaskel
bė? Ogi todėl, kad tikrai 
nėra žinoma, ar tas drau
gas yra žuvęs. Sąraše už-

* *

draugas rašo ir 
vieno kovotojo

(Tąsa 2-ram pusi.)

Darbo Žmonių 
Dienraštis 
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120,000 Italų prieš

Kasdien Skaitykite 
“LAISVĘ” 

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

nes Japonijos. f

i
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Ispanijos Respubli- 
kiečius Ebro Fronte

Mussolinis Kasdien Atsiunčia Vis Daugiau Savo Armijos; 
Ispanijos Respublikiečiai Nukirto 3 Priešų Lėktuvus

Hendaye, Franc.-Ispanijos 
pasienis. — Fašistai prane
ša, k&d jie nuolatinėmis ata
komis atskelia sau naujus 
sklypelius nuo respublikie
čių ruožo vakariniame šo
ne Ebro upės, Gandesa-Mo- 
ra fronte.

Barcelona, Ispanija. — 
Respublikiečiai Išžudė “ne
suskaitomą daugybę” fašis
tų, atakuojančių juos Cor- 
bera-Caballos fronte, vaka
rinėje pusėje Ebro upės, 
kaip sako valdžios praneši
mas.

Tarp 150,000 generolo 
Franco kariuomenes, kuri

šturmuoja respublikiečius 
Ebro fronte, yra 120 tūks
tančių Italijos kareivių. Ita
lija dabar diena iš dienos 
atsiunčia vis daugiau savo 
kariuomenės, ginklų ir amu
nicijos generolui Franco’ui.

Tie italai juodmarškiniai 
taip nachališkai elgiasi, k^d 
prieš juos sukyla net ispa
nai fašistų kariai.

Oro mūšiuose Ebro fronte 
respublikiečiij lėktuvai nu
kirto žemyn tris Italijos ir 
Vokietijos orlaivius, o iš sa
vo pusės neprarado nė vie
no.

PER 700,000 FRANCUOS 
IR NAZIŲ KARIŲ SUTELK
TA J PASIENIO FORTUS
Stiring-Wendel, Franci j a. 

> —350,000 Francijos regulia- 
rių ir atsarginių kareivių 
yrą sutraukta į Maginot 

. tvirtovių-apsigynimo liniją, 
už kelių mylių nuo Vokie
tijos sienos; bet xtik retai 
kur tematyt būreliai Fran
ci jos kariuomenės. Tai to
dėl, kad atvykstantieji ka
reiviai tu o jaus suleidžiami j 
požeminius fortus galingos 
Maginot tvirtumų linijos, ir 
yra pratinami, kaip sėkmin
giau gintis iš tų fortų.

Vokietijos pusėj, 
Francijos sienos gal 
daugiau suburta nazių 
riuomenės, bet jų irgi 
veik nesimato: jie taipgi 
suvaryti į požemines tvir
tumas.

Prancūzai pakasė minas- 
sproginius po tūlais pasie- 
niniais savo geležinkeliais, 
vieškeliais ir tiltais.

arti 
dar 
ka- 
be-

Du Trečdaliai Auto. Dar- 
bininky Unijos Užgiria 
Lewis© Vienybės Planą

Detroit, Mich. — 56-ši lo- 
kaiai Jungtinės Automobilių 
Darbininkų Unijos, turintie
ji bent 217,150 narių, -stip
riai užgyrė planą CIO uni
jų prezidento J. L. Lewiso 
dėlei taikos atsteigimo toje 
unijoje. Dar nepatikrintas 
nusistatymas lokalų, turin
čių^ 108,000 narių. Bet ir 
taip\ jau du trečdaliai vi
sų unijos narių pasisakė už 
Lewiso pasiūlymą, kuris 
reikalauja sugrąžint į atsa
komybės vietas keturis uni
jos vice-pąezidentus ir įvai
rių lokalih viršininkus, ku
riuos trockistas šios unijos 
pirmininkas Homer Martin 
išmetė kaip “komunistus.”

Martin spardosi prieš tą 
pasiūlymą ir jau šneka apie 
organizavimą savo naujos 
unijos.

Chinija Reikalauja T. Lygos 
Bausmių prieš Japoniją
Geneva. — Chinija pri

ruošė Tautų Lygos Tarybos 
posėdžiui skundus ir reika
lavimus prieš Japoniją kaip 
užpuolikę.

Lygos posėdžiui šį penk
tadienį Chinija įteiks įro
dymus, kad japonai • plačiai 
vartoja nuodų dujas prieš 
chinus, ir reikalaus, kad 
Tautų Lyga bendromis 
gomis baustų Japoniją.

Bet, kiek žinoma, tik 
vietų Sąjunga širdingai
rems Chinijos reikalavi
mus, o Anglija ir Franci j a 
vėl “sėdėsiančios ant dviejų 
kėdžių.”

jė-

So
pa-

London. — Buvę didieji 
Rusijos kunigaikščiai Mi
kas, Andrius ir Ksenia Ro
manovai išsiėmė Anglijos 
pilietybės popieras.

Turi Įsiregistruot Kity 
Šalip ir Jy Partijy 
Agentai Amerikoj

Washington. — Įėjo ga
llon įstatymas, reikalaujan
tis, kad užsiregistruotų Am
erikos valstybės ministeri
joj visi svetimų šalių val
džių ir svetimų politinių 
partijų atstovai, agentai bei 
veikėjai, kurie veda Jungti
nėse Valstijose propagandą 
naudai tų valdžių bei tokių 
partijų kaipo jų samdiniai 
bei įgaliotiniai.

Tas įstatymas, kongreso 
išleistas š. m. birželio 8 d., 
apima ne tik asmenis, bet ir 
sąjungas ir korporacijas.

Politinė partija, medžia
giniai remiama kokios už
sienio valstybės, taip pat tu
rės įsiregistruoti.

Kas per 30 dienų neįsire
gistruos, galės būt baudžia
mas iki $1,000 piniginiai ir 
iki dviejų metų kalėjimo.

Įstatymas nepaliečia sve
timų laikraščių korespon
dentų nei žmonių bei kom- 
panijų užsiimančių regulia- 
re užsienine prekyba.

Šis įstatymas išleistas pa
sėkoje prieš-amerikinės vei
klos tyrinėjimų, kuriuos 
darė specialė komisija kon
greso atstovų rūmo.

Roma. — Smarkiai nukri
to įvertė Italijos pramonės 
šėrų akivaizdoj Hitlerio 
grasinamo karo prieš Če- 
choslovakiją.

Raskob ir DuPont Turi Sumo- 
kėt Valdžiai $2,100,000

Nusuktų Taksy
Washington.,— Amunici

jos ir General Motors auto
mobilių kapitalistai, P. S. 
DuPont ir; J. J. Raskob jau 
1929 metais nusuko $2,100,- 
000 taksų nuo valdžios. Suk
tybei jie panaudoto tokią 
gudrybę: vienas kitam par
davinėjo didelius dahgius 
šėrų žemiau jų vertės; su
rašė tų pardavinėjimų ne
va “nuostolius” ir tada at
skaitė tuos apgavikiškus 
“nuostolius” nuo valdžiai 
privalomų taksų. Bet paskui 
vėl vienas nuo kito atpirko 
savo šėrus, kaip kad paro
do valdžia.

Todėl Jungtinių Valstijų 
pinigyno ministerija dabar 
galutinai nusprendė, ’ kad 
Raskob turi su 
026,340 valdžiai 
taksų ir DuPont $617,316, o Į 
su nuošimčiais $2,100,000 iš 
viso.

Tiedu ponai yra šulai ir 
finansuotojai fašistinės Li
berty Lygos.

Atgaleivis Demokra 
mėjo Nominacijas 1

Reno, Nevada, rugs. 7.— 
Atžagareivis demokratas se
natorius Pat McCarran lai
mėjo didelę dauguma balsų 
nominacijas į Jungtinių 
Valstijų senatą prieš šimta
procentinį kandidatą Nau
josios Dalybos, Albertą Hil- 
liardą.

Chinijos valdžia statydi
nasi lėktuvų fabriką Yun
nan provincijoj.

ORAS
Šiandien veikiausia * bus 

lietaus. — N. Y. Oro Biuras.

Cechoslovakai Bruz
da prieš Pčrdidelius 
Nusileidimus Naziam

Hitleris Giriasi, Kad Vokietija Turinti Maisto Ilgam Karui; 
Čechoslovakija Faktinai Priimanti Nazių Reikalavimus
Nuremberg, Vokietija. — 

Nazių partijos suvažiavime 
Hitleris gyrėsi, būk šiemet 
grūdai Vokietijoj gerai už
derėję ir būk jinai turinti 
“gausius” maisto sandėlius 
kad ir ilgam karui; todėl, 
pasak Hitlerio, Vokietija 
nebijanti karinės blokados 
iš kitų šalių pusės. Savo kal
boj jis kol kas neminėjo Če
choslovakijos; matyt, tikisi, 
kad jinai ir be karo padary
sianti užtektinų nusileidimų 
savo Sudetam vokiečiam- 
naziam, nusigandus Vokie
tijos grūmojimų.

Pas Hitlerį atvyko Če- dimus naziams.

FRANCUOS ARMIJA NAU
DOJAMA LAUŽYT DOKI

NINKU STREIKUI
Paryžius. — Kad strei

kuojantieji 1 a i v a k r o viai 
Marseille prieplaukose atsi
sakė dirbti ilgiau kaip 40 
valandų per savaitę ir kom
panijos atmetė jų reikala
vimus dėlei algos, tai Fran-

choslovakijos nazių vadas tfjos valdžia atsiuntė ka- 
Henlein ir slapta tarėsi su rjuomenp kurj įr 
juom. ’ perėmė

savo žinybon visas tas prie- 
Pranešama, kad Čechoslo- plaukas. Tai dabar karei* 

vakijos valdžia faktinai jau, vįaį įkrauna bei prikrauna 
prnmsianti hitlerininku rei- n .x v I o i vi 1kalavimus—suteikt Čechos
lovakijos vokiečiam plačią Valdžia pasakoja, būk tu- 
savivaldybę, atžymėt rūbe- rinti panaudot šį griežtą 
žiu tarp vokiškos srities ir žingsnį prieš darbininkus,- 
nevokiškos Čechoslovakijos kadangi gręsiąs karas su 
dalių ir patenkint kitus na- Vokietija dėl Čechoslovaki- 
zių reikalavimus.

Praga. — Čechoslovaki
jos žmonės bruzda prieš 
perdidelius valdžios nusilei-

Chinai Apstabdė Japo
nus, Besiveržiančius 

Linkon Hankowo

Angly Darbo Unijų Kon
gresas Peria Kailį Mi- 

nisteriui Pirmininkui

įjos; sako, kad laivakrovių 
streikas tokiose sąlygose 
trukdytų Francijos susisie
kimam su jos kolonijomis 
šiaurinėje Afrikoje.

Jeigu streikuojantieji lai* 
vakroviai gražiuoju nepasi- / 
duosią, tai valdžia juos ka 
riniais įsakymais, draftuo- 
sianti ir bausianti nepaklus 
nius.

Hankow, Chinija, rugs. 7. 
—Japonai per kelias dienas 
šiek tiek pasigrūmė pirmyn, 
bet dabar chinai visur ap- 
stabdė , japonų briovimąsi 
linkon Hankowo, laikinosios 
sostinės. 

i
Teian srityje japonai vėl 

bombardavo chinus nuo
dingų dujų šoviniais.

Paskutinėmis dienomis 
chinai buvo priversti pasi
traukt iš Manhulingo, Nan- 
chango fronte. Japonams iš 
Machengo apygardų telieka 
75 mylios iki Hankowo.

Chinai prisipažįsta, kad 
jiem dar gal prisieis apleist

Blackpool, Anglija.—“Šis 
Anglijos Darbo Unijų Kon
gresas turi duot atsakymą 
suvažiavimui Vokietijos fa
šistų partijos Nurember- 
ge!” šaukė daugelis delega-

Mašinistų ir geležinkelie
čių atstovai pliekė Anglijos 
ministerį pirmininką N. 
Chamberlainą, kad jis ver
čia darbininkus atsisakyti 
nuo unijinių sąlygų vardan 
šalies apsiginklavimo ir ap
sigynimo, bet dar gali tuos 
ginklus pavartot naudai fa
šistinių diktatorių prieš de
mokratines šalis.

Kai kurie delegatai nuro-
eilę pozicijų, bet jie įsidrū- dė, jog premjero N. Cham- 
tinsią kalnuose į vakarus berlaino brolienė dabar va-
nuo tų pozicijų, ir tada chi- 
nam būsiąs lengvesnis apsi
gynimas.

Ofensyvoje prieš Hanko- 
wą dalyvauja 100,000 japo-

užvrlktu!niI armijos, prieš kurią at- 
------ j kakliai laikosi 300,000 chi- 

nų.

Generolas Franco Planuojąs 
Pasitraukti?

, London, rugs. 7.—Nesiti
kėdamas galutino laimėji
mo prieš respublikiečius, 
generolas Franco rengiasi į 
pasitraukti iš fašistų ko
mandos, kaip praneša Asso
ciated Press'. *

Italijos Spauda Rėkauja 
Prieš Franci ją

Roma. — Italijos fašistų 
spauda smerkia Franciją, 
kad jinai daro karinius ma
nevrus; bet juodmarškiniai 
nieko nesako prieš nazių 
manevrus.

žinėja generolo Franco plo
te ir giria jo “tvarką”.

750,000 Jaunųjų Komunistų 
Demonstravo Maskvoje

EXTRA!
Anglijos Politikieriai Auko? 
ja Hitleriui “Vokišką” če- 

choslovakijos Plotą

London, rugs. 7.—Išreikš
damas nuomonę Anglijos 
valdžios, “London Times” 
sako, kad čechoslovakija 
turėtų visai atiduot “vokiš
kąjį” savo plotą su 3,500,- 
000 gyventojų Vokietijai.

Anglija daro spaudimą 
Franci j ai, kad jinai negin
tų Čechoslovakijos, jeigu 
Hitleris užpultų Čechoslova- 
kus. Nes jeigu Franci j a ei
tų talkon čechoslovakijai, 
tai bijoma, kad ir Anglija 
negalėtų išsilaikyti nuoša
liai nuo karo.

Maskva. — Jaunųjų ko
munistų dienoj čia demons
travo 750 tūkstančių sovie
tinių jaunuolių, berniukų ir 
mergaičių, prieš fašizmą ir 
karą ir už Sovietijos apgy
nimą.

Gatvėmis traukė būriai 
jaunuolių šaulių, lakūnų, 
parašiutistų ir uniformuotu 
karinių slaugių-mergaičių 
Mokyklų vaikai nešė nau
jausių sovietinių lėktuvų 
modelius.

JAPONAI NUKIRTO AN
TRA VOKIEČIŲ - CHINŲ 

KELEIVINĮ LĖKTUVĄ

Shanghai, Chinija, vrugs. 
7.—Trys Japonijos lėktuvai 
kulkasvaidžiais numušė že
myn jau antrą chinų-vokie- 
čių keleivinį lėktuvą, 30 my
lių nuo Hankowo.

Po Automobilio Nelaimės, 
Mirė Ispanijos Ex-Kara-~ 
laitis, “Sosto įpėdinis”
Miami, Florida. — Atsi

mušus jo automobiliuiv į 
stulpą, buvo sužeistas ir mi
rė grafas Covadonga, vy
riausias sūnus 'buvusio Is
panijos karaliaus Alfonso. 
Jis skaitėsi Ispanijos “sosto 
įpėdiniu,” kol apsivedė su 
“prasčioke” Kubos piliete, 
dentisto dukteria. Susituo
kimas su nekarališkos vei
slės mergina ar moteria, 
mat, padarė karalaitį “ne- 
košernu sostui.” Paskui jis 
persiskyrė su pirmąja mo
teria ir vedė kitą, pirklio 
dukterį.

Seną automobilį, kuriuom 
paskutinį kartą važiavo tas 
ex-karalaitis, vairavo Mild- 
reda Gaydon, naktinių kliu- 
bų mergaitė, “cigaretų par
davinėtoja” tokiuose kliu- 
^uose. Jis mirė nuo “kara
liškos” ligos hemofilijos, 
kur sykį kraujui pratrukus 
bėgti, beveik jau negalima 
jo sustabdyti. ( c

13 Metų Jaunuolė—Dviejų 
Vyrų Moteris

Fort Worth, Texas.—13 
metų mergaitė Jęssie R. 
Muilins, pasirodo, jau du 
kartu buvo vedus. Antrasis 
’yrąs A. J. Paul reikalauja 
teisme perskyrų todėl, kad 
Jessie be perskyrų su pir
muoju, vyru susituokė su 
Paulium.

Amerikietis Karžygis James 
P. Lardner

Barcelona, Ispanija, rugs. 
7.—Sugrįžo į respublikos 
apkasus James P. Lardner, 
sūnus velionio garsaus Am
erikos rašytojo. Jis nesenai 
buvo sužeistas. /
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Sovietų Spauda Įspėja
Jau trečia savaitė pasaulyj viešpatau

ja karo karštis. Karas Ispanijoj. Karas 
Chinijoj. Vokietijos naziai sumobilizavo 
1,500,000 karių armiją ir laiko manev
rus prie Franci jos ir Čechoslovakijos 
šienų. Tuo pat kartu 300,000 darbininkų 
būdavo ja tvirtumas.

Nuremberge Hitleris, sušaukė nazių 
partijos kongresą, kur vėl sumaršavo 
smogininkai, mėlynoji Hitlerio gvardija 
ir kitos fašistų gaujos, sudarydamos iki 
500,000 nazių. Taigi, virš du milionai na
zių paruošti karui.

Sovietų Sąjungos valdžios organas “Iz- 
viestija” Įspėja pasaulį, kad Vokietijos 
fašistai gali užpulti Čechoslovakiją be 
karo paskelbimo, taip, kaip Japonija už
puolė Chiniją, arba 1914 metais Vokieti
jos kaizeris užpuolė Belgiją. Karo pavo
jus didelis.
. “Izviestija” primena Vokietijos fašis
tams, kad jie neužmirštų pamokos Ispa
nijoj. Fašistai manė. į kelias dienas pa
smaugti Ispanijos liaudies respubliką, bet 

-skaudžiai apsiriko. Jau treti metai ten 
eina baisus karas. Ir čechoslovakijos 
liaudis yra pasirengus ginti savo laisvę 
ir apsiginklavus.

Taikos šalininkai neturi laukti, kol 
prasidės baisus viso svieto \karas. Visi 
karo priešai turi smarkiau weikti. Ge
riausiai pastos fašistų karui kelią rem
dami Ispanijos liaudį, remdami Chinijos 
liaudies kovas. Ant kiek skaudesnį smū
gį fašizmas gaus Ispanijoj ir Chinijoj, 
ant tiek bus atidėtas pasaulinis karas.

- Šventės ir Mirtys
Kiekviena didelė šventė Jungtinėse 

. Valstijose baigiasi šimtais laidotuvių. 
Taip yra po Nepriklausomybės Dienos 
paminėjimo, taip ir po Labor Day (Dar
bo Dienos). Liepos ketvirtą nemažai 
žūva automobilių nelaimėse, bei prige
ria, bet daugiausiai šaudymais susižei
džia ir nusišauna. Darbo Dienos metu 
daugiausiai žūva automobilių nelaimėse.

1937 metais Jungtinėse Valstijose Dar
bo Dieną žuvo 391 žmogus. Šiemet, kaip 
jau praneša spauda, žuvo 321 žmogus, 
-tame skaičiuje tik automobilių nelaimėse 
225 žmonės užmušta.

Perdaug neatsargumo ir nepaisymo.

Kaip Yra Vokietijoj?
Mūsų vakarų dienraštis ^‘Vilnis” rašo 

ąpie dabartinę Vokietijoj padėtį:
“Kaip šiuo laiku jaučiasi pačios Vokie

tijos žmonės? Nejaugi jie pritaria pasiu
tėliui, kuris rengiasi išsprogdinti Euro-

;,..“Štai atsakymas:
“Vis daugiau vokiečių kareivių, prie 

'pirmos pasitaikiusios progos, pabėga į 
’.(Jechoslovakiją. Per 3 pastarąsias savai
tes tokių dezertyrų buvo 140. Seniau to
kių atsitikimų Vokietijos armijoj nebū
davo.
... “Šimtus tūkstančių darbininkų mobili
zuoja ir siunčia į parubežį dirbti prie 
fortifikacijų. Juos išlydint, stotyse, vis 
tankiau pasikartoja moterų demonstraci

KRISLAI
.»>• (Tąsa nuo 1 puls.) 
muštų amerikiečių, kurį pa
skelbė Amerikos Komitetas 
Ispanijos Demokratijai Gel
bėti, to kovotojo vardo ne
simatė. Gi Komitetas yra 
prašęs visų darbininkiškų 
laikraščių neskelbti gandų, 
laukti oficialio pranešimo.

jos. Dažnai traukiniai sulaikomi kelias 
valandas. Gelžkelininkai rodo aiškios 
simpatijos demonstrantams.

“Už nepaklusnybę ir neištikimybę tūks
tančiai darbininkų siunčiami į koncen
tracijos stovyklas. Senų stovyklų nebe
užtenka, tai steigia, naujas.

“Dėl to, kad darbininkus mobilizuoja 
kariniams darbams, tūkstančiai įmonių 
turėjo užsidaryti, ar sumažinti produkci
ją. Moterys ir merginos, mobilizuojamos 
industriniam darbui, nenori ar nepajė
gia atlikti tą darbą.

“Mažesnieji biznieriai labai piktai nusi
statė prieš hitlerinius avantiūristus. Ka
rinė administracija steigia savas krau
tuves, *o valdžia duoda įsakymus gaspa- 
dinėms, kad visus užpirkimus darytų to
se krautuvėse. Dėl tos priežasties mažes
nieji biznieriai bankrutuoja. Masiniai 
bankrutuoja.

“Kadangi nazių valdžia labai įsipyko 
net religingiems, žmonėms, ypač katali
kams, tai prieš-fašistinis nusistatymas 
smarkiai išaugo. Auga skaičius visokiau
sių opozicinių grupių.

“Kuomet Hitleris bandys vykinti ^įavo 
grąsinimus Čechoslovakijai,
prieš save ne tik Europos demokratiją, 
bet ir naminį frontą, kuris darosi vis 
stipresnis.”

ures

Chile j Nuslopino Nazius
Pietų Amerikoj, Chile respublikoj, kuri 

savo plotu yra didesnė už Vokietiją, uži
ma 286,322 ketvirtaine^ mylias ir turi 
apie 5,000,000 gyventojų, buvo naziai su
kilę. Sukilo Santiago mieste. Pirm to 
nazių partija surengė demonstracijas, 
kuriose dalyvavo iki- 20,000 fašistų. Po 
to jų falangistai pagriebė kelis didelius 
namus, vieną iš jų dešimties aukštų ir 
ten užsibarikadavo.

Valdžios ginkluota policija ir armija 
. stojo kovon. Baubė kanuolės, tratėjo kul- 
) kasvaidžiai. Po keturių valandų fašistų 

sukilimas nuslopintas. Jie buvo priversti 
iškelti baltą vėliavą ir pasiduoti.

Fašistų priešakyj stovi generolas Car
los Ibanez. Jis fašistų kandidatas į pre
zidentus būsimais spalių mėnesį rinki
mais.

Pietų Amerikoj prieš du metus Itali
jos ir Vokietijos fašistai labai įsigalėjo. 
Kiek laiko atgal Brazilijoj buvo suorga
nizavę fašistai sukilimą, bet pralaimėjo. 
Dabar tas patsai pasikartojo ir Chile res
publikoj.

Nuslopinimas fašistų sukilimo yra kar
tu smūgis Italijos ir Vokietijos fašis
tams. Atrodo, kad Pietų Amerikos šalys 
turės griežčiau veikti, kad apsivalyti nuo 
fašistų gaujų.

Da Laivynai Manevruose
Laike Pasaulinio Karo Šiaurinės Jūros 

buvo arena kovos Anglijos ir Vokietijos 
karo laivynų. Anglijos troškimas išsipil
dė, kada karui pasibaigus jai pasidavė 
188 Vokietijos karo laivai, kuriuos ji su
varė į Scapa Flo^ užlajas. Vokietijos 
karo laivynas veik likvidavosi.

Bet keli metai atgal pati Anglija su
sitarė su Hitlerio į agentais, sulaužė Ver- 
salės sutarties punktus ir leido Vokie
tijos fašistams b’udavotis karo laivyną 
iki 500,000 tonų įtalpos.

Dabar Vokietijos naziai jau turi galin
gą karo laivyną. Visi jų šarvuočiai, kru- 
zeriai, naikintojai, minininkai, submari- 
nai yra nauji, greiti, vikrūs.

Anglijos karo laivynas laiko manevrus 
prie Škotijos, Scapa Flow ir Invergordon* 
srityj. Vokietijos nazių laivynas manev
ruoja rytinėj daly j tų pat jūrų prie Hel- 
golando ir Danijos pakraščių. Gal būti 
dabar jau Anglijos admirolai supranta, 
kokią jie klaidą padarė susitardami su 
Hitleriu, bet jau pervėlu. Naujas ir ga
lingas priešas vėl atsirado ant jūros, ku
ris, >reikąlauja kolonijų ir kėsinasi ant 
Anglijos Tai v^no pozicijų.

Mat, paskelbiant girdus, bu
vo padaryta daug klaidų -ir 
bereikalingos širdperšos ko
votojų tėvams, giminėmsi ir 
draugams. Pasirodė gi, kad 
tie kovotojai tebėra gyvi ir 
sveiki. į,

“Laisvė” dabar .taip W 
laikosi: skelbi i tiktai ofiČia-

'vius kovotojus Ispanijoje. 
4: * *

J U

'j Nesenai New York “Ti- 
^nes’o” fašistuojantis kores
pondentas ponas Carney 
įpukė: “Generolui Franco 
peikia pergalės.” Jei jis ne
laimėsiąs, tai būsianti dide
lė nosis ne tik jam,, bet ir 
Italijai ir Vokietijai.

liūs pranešimus apie lietu- Visas svietas tą senai ži-

Mass. Valstijos Balsuotojams
Gubernatorius Hurley

Pas Amerikos žmones yra 
tokia susidarius opinija, kad 
politikierius, tai ir žulikas. 
Tas pasakymas nėra nau
jas, jis pasidarė tradicijinis. 
Iš to nereikia stebėtis, nes 
visuomenė tas politikierių 
veidmainystes patyrė per 
eiles metų/ Rinkimų metu 
politikieriai senų valdinin
kų klaidas ir visokias va
gystes išvelka į viršų, o sa
ve visuomenei persistato 
kaip visuomenės globotojai. 
Prižadų papila visą maišą, 
ir tie visi prižadai, visuo
menės akimis žiūrint, leng
vai būtų galima gyvenime 
įvykdinti, tik, kad tas iš
rinktas valdininkas juos 
įvykdytų. Bet nereiks tų 
baikų! Kuomet tik liekasi 
išrinktas, taip greit tuos sa
vo prižadus numeta į kam
pą iki kitų rinkimų, o pats 
pasiraitojęs rankoves stve
riasi vykinti projektus, ku
riuose mato didelius “graf- 
tus” savo naudai.

Taih begėdiškais visuome
nės plėšimais jie (valdinin
kai) Aaip apsvaigsta, kad 
nei nepasijunta, kaip atsi
sėda kriminalianĄsuole am
žinai laidodami savo garbę 
ir visuomenės pasitikėjimą.

Valdininkai savo tokiu el
gesiu, liekasi visuomenės iš
matom, o balsuotojai pasile- 
ka tam pačiam užburtam

8. Jis visai nerėmė atsta
tymo programos, kurią pa
tiekė prezidentas Roosevel- 
tas, kad praplėtus viešuo
sius darbus ir pašalpą.

10. Jis užgyrė tokias mok- 
slainių *knygas, kurios at
kreiptos prieš demokratiją, 
o tarnauja fašistam ir jų 
diktatūrai.

11. Jis nepritarė Wagner- 
Von Nuys Anti-Lynch įsta
tymui.

Iš dviejų metų jo tarnys
tės, čia suminėta tik kelio
lika faktų. Bet ir tie jau 
parodo, koks jis per veid
mainys. Žmogus, turėdamas 
bent kiek žmoniškumo, ne
tik kad nestatytų savo 
ypatos į gubernatoriaus 
urėdą, bet išnyktų visai iš 
visuomeninio gyvenimo!

Rodos, toki ponai visai 
neturėtų teisės kalbėti kas 
liečia darbininkus, nes, kaip 
visi labai gerai atsimena, 
kuomet • Peabody, Mass., 
odos darbininkai norėjo pa
skelbti streiką už algų ka
pojimą, tai ponas Hurley 
darbininkus pagrąsino, kad 
jis atsiųs miliciją ir sulau
žys jų streiką.

Mėnesis laiko prieš vals
tijos seimelio uždarymą, 
ponas Hurley kad pradėjo

visokius įnešimus dėl darbi
ninkų labo, tai rodosi, kad 
jam iš gausybės rago pilasi! 
Visi įnešimai-sumanymai to
ki stambūs ir radikališki, 
kad net pralenkia ir prezi
dentą Rooseveltą. Pirmame 
įnešime reikalauja, kad iš 
valstijos būtų paskirta 
$5,000,000 dėl kelių taisy
mo. Kitą, kad būtų apdrū- 
tytos upės .nuo potvinių 
ir t.t.

Kodėl jis taip “sužmonė- 
jo”? Kodėl jis taip ant sy
kio pasikeitė? Todėl, kad jis 
puikiai žinojo, jog seimelis 
eina prie užsidarymo ir jo 
tų naujų sumanymų nepa
liks svarstyti!
/Dabar visų laikraščių 

antgalviai tik marguliuoja 
apie Hurley “gerus” darbus 
ir nuopelnus dėl visuome
nės! Mat Hurley mano, kad 
tokiu veidmainiškumu ap
gaus darbininkus, ir tie pa
mirš visas jo niekšystes ir 
vėl atiduos savo balsus už 
jį, kad paskui jis vėl galėtų 
spjaudyti jiems į veidus!

Darbininkai! Nebalsuo
kit už Hurley ir republiko- 
nų partiją, nes jie atstovau
ja stambųjį kapitalą. Bal
suokite už progresyvius 
kandidatus, kurie stoja už 
Naują Dalybą!

Jaunutis.

Kai Kas Jam Išsipildė
—Viskas iliuzija tame gy

venime. Ir tamstai, tur būt, 
nė vienas noras, kurfoAiau 
vaikas būdamas troškai, ošr 
neišsipildė.

—O ne! Kai motina kirp
davo man plaukus, aš norė
davau, kad galva būtų visai 
plika, ir štai dabar tas no
ras jau tikrai išsipildė.__

LIETUVOS ŽINIOS

Geriausias Prastesnis už 
Gerą

Pas žymųjį šveicarų raV 
šytoją Gotfriedą yKellęją 
kartą ateina jaunas rašy
tojas ir paprašo, kad šis 
teiktųsi paklausyti jo kūri
nio. Žymusis rašytojas su
tinka, bet kai anas perskai
to tą savo kūrinį, kambary
je įsiviešpatauja tyla.

—Ar jums nepatiko? — 
klausia jaunasai rašytojas. 
—Juk tai geriausia, ką aš 
iki šiol esu sukūręs.

—Na, taip,—taria G. Kel- 
leris,—aš tuo visai neabejo
ju, bet tik patarčiau eiti 
namo ir kurti ką nors gero.

rate, iš kurio tarsi neturi 
spėkų išeiti ir pamatyti 
šviesesnę ateitį.

Kaip kalbėjome, kad po
litikieriai dalinai visi veid
mainiai; bet gal didesnio 
veidmainio, kaip dabartinis 
Mass, valstijos gubernato
rius Hurley, nėra pasaulyje. 
Jis prieš savo išrinkimą 
prisiekė, kad gins darbinin
kų reikalus ir Prezidento 
Roosevelto Naująją Dalybą. 
Kuomet prezidentas Roose- 
veltas lankėsi Bostone—jis 
atsiklaupęs ant kelių prieš 
Rooseveltą tą pakartojo. 
Bet kaip greit jis buvo iš
rinktas, taip greit spjovė į 
darbininkų veidus ir ant 
Roosevelto' Naujos Daly
bos. Tik pasižiūrėkim į jo 
praeities darbus, o tuomet 
matysime, ar gi užsimoka 
tokis veidmainys išrinkti ki
tam terminui. Štai jo “pasi
darbavimai”.

1. Jis buvo priešingas ne
pilnamečių darbo įstatymui 
Mass valstijoj.

2. Jis balsavo, kad palai
kyti mokytojų prisieką per
eitą metą.

3. Jis buvo priešingas, 
kad darbininkai turėtų tei
sę organizuotis j Amerikos 
Darbo Federacijos uniją 
Northampton valstijos ligo
ninėj.

4. Jis daugiau kaip tuzi
ną sykių pasipriešino dar
bininkų apsaugos komisijai.

5. Jis buvo priešingas po
tvinių kontroliavimo pro
gramai.

6. Bet jis nebuvo priešingas 
kapojimui algų darbinin
kams,—audėjams ir avaly
nių.

7. Jis nerėmė perorgani
zavimo įstatymo projekto 
(šį perorganizavimą prezi
dentas norėjo dėlto, kad ki
ti valdžios departmental, 
sulig dabartinių patvarky
mų, veikia atskirai nuo 
valdžios).

VAGIS PASIPUOŠĖ VOGTA 
KEPURE IR PAKLIUVO
Kartenos miestelyje, Kretin

gos ap., gyvena vagis recidivis
tas Juozas Jušas. Praėjusiais 
metais vieną dieną Jušas Kar
tenoje pasirodė pasipuošęs nau
ja, geros rūšies kepure. Jušas 
su savo draugu Batuoniu vaiši
nosi vienoje smuklėje.

Policija įtarė Jušą, kad jis ar 
tik nėra iš ko nors tos kepurės 
pavogęs, neš pirkt jis vis tjek 
nieko' neperka, bet stengiasi ne
mokamai pasiimti.

Policija Jušą sulaikė ir pra
dėjo kvosti, be to, padarė kratą 
pas jo draugą Batuonį. Kratos 
metu rasta pas Batuonį pavog
tas paršiukas. Kvočiant paaiš
kėjo, kad ir tas paršiukas yra 
vogtas; Jušas tą paršiuką iš 
kaž kur pavogęs ir atnešęs pas 
Batuonį.

Buvo išaiškinta iš ko pavog
tas tas paršiukas, o Kretingoje 
atsirado ir Jušo nešiojamos ke
purės savininkas.

Jušas buvo patrauktas tieson 
ir apyg. teismas jį, kaip recidi- 
vistą, nubaudė trejais metais 
sunk, darbų kalėjimo.

Nubaustasis apyg. teismo 
sprendimą apskundė Rūmams, 
bet Rūmai jo skundą atmetė, o 
apyg. teismo sprendimą patvir
tino.

Gegužynė įvyko rugp. 7 d. 
Kernavės miške.

Gegužynė vyko labai drau
giškoje nuotaikoje. Pasišne
kėta, arčiau vieno su kitu su
sipažinta.

Iš laivo visą laiką skambėjo 
dainos, juokas, klegesys. Va
karas buvo labai gražus ir iš 
laivo dainos, matyti, buvo gir
dimos Nemuno pakraščių gy
ventojams, nes mūsų laivą Ne
muno pakraščių gyventojai— 
jaunimas pasitikdavo su lieps
nojančiais laužais, mosikavo 
mums su rankomis ir kepurė
mis ir šaukė valio. Aiškus 
dalykas, iš laivo buvo atsaky
ta tuo pačiu. Įspūdis buvo la
bai gražus. . Visi Kauno lais
vamaniai ta gegužyne yra la
bai patenkinti.

Laisvamanių veikėjai sako, 
kad esą nusistatymas laisva
manių veiklą, pagyvinti, tiek 
provincijoje, tiek ir Kaune. 
Iki šiol laisvamanių judėji
mas, tai tik narių susirinkimai 
su pakaitomis, ir viskas. Da
bar manoma išeiti į gyvenimą 
plačiau. Bet tam trukdo tas, 
kad laisvamaniai neturi savo 
patalpos. Todėl manoma į- 
steigti laisvamanių kooperaty
vą ir tuo būdu stengtis įsigyti 
reikalingas patalpas ir k.

Ir Bakterijomis Labiau 
Patinka Blondinės

Kažkoks francūzų medi- 
kas padaręs labai būdingus 
bandymus. Jo bandymai bu
vo susieti su bakterijų pa
plitimu žmogaus kūne, jo 
plaukų ir odos spalvos at
žvilgiu. Paįal to mediko ty- « 
rinėjimus pasirodo, kad kai 
kurios bakterijos,^ pavy 
streptokokai, kurie pakliūim 
į žmogaus kūną per odą, la
biau mėgsta šviesią odą ir, 
aišku, geltonplaukius. Tai 
jis įrodęs daugeliu- statisti
nių duomenų. Su tuo pra
nešimu pasklido ir tam tik
ras juokas, kad ne viemvy
rams patinka blondines, bet\f 
taip pat ir bakterijoms.

Iš Dviejų žmonių-ę-Vienas / 
Gyvulys

—Tavo galva, tai panaši 
į žmogaus, bet tos ausys! 
Jos primena savo ilgiu kaž
kokį gyvulį,—juokiasi vie
nas bičiulis iš antro. v

—Taip, tai teisinga, mV------ -
no ausis ir tamstos galvą?' 
sudėjus, gautųsi tikras asi
las,—atsako antrasis.

(Surankiota)

no. Bet tas kruvinasis 
budelis tos pergalės nesu
lauks. Nesulauks nei joYal- 
kininkai, tokie Carnėy, Hit- 
leriai ir Mussoliniai.

—Rūmai dar svarstė ir kau
niečio vagies recidivisto, Zeno
no Čer&ko, bylą, kurį apyg. tei
smas už pavogimą iš krautuvės 
laikroduko nubaudė taip ' pat 
trejais metais snk. darbų kalė
jimo.

KAUNOLAISVAMANIAi 
VEIKIA

Kauno laisvamaniai ne per 
daug veiklūs. Be n ariu-susi
rinkimo vieną kartą metuose, 
daugiau nieko nesuruošdavo. 
Del tokio reto susiėjimo lais- 
vafnaniai vienas kito nepažįs
ta, arba per mažai pažįsta. 
Daugiau susipažinti, buvo nu
tarta suruošti ėkškursiją. Pra
džioj buvo manyta išvažiuoti 
kur nors už Kauno į mišką 
ekskursijos būdu, bet paskiau 
pasirodė, kad norinčių su lais
vamaniais važiuoti yra labai 
daug, todėl buvo nusisamdytas 
atskiras garlaivis. O kad būtų 
linksmiau; susiieškoti ir grieži
kai ir tokiu būdu įvyko tikra 
gegužynė, kurioje dalyvavo 
ajpįe 300 žmonių.

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas:

Ar tiesa, kad Komunistų 
Partija remia Rooseveltą ir 
jo politiką ištisai šimtu pro
centų? Aš tokį supratimą 
įgavau beskaitydamas ka
pitalistinę spaudą. J. G.
Atsakymas:

Tame ir bėda, kad daug 
darbininkų beskaitydami 
kapitalistinę spaudą įgauna 
visai klaidingą supratimą 
ne tik apie komunistus, bet 
ir -''apie visokius kitokius 
svarbius reikalus.

Netiesa, kad Komunistų 
Partija šimtu procentų re
mia visą Roosevelto politi
ką. Kaip tik priešingai, ko
munistai yra griežtai prie
šingi tūliems Roosevelto po
litikos žygiams. Pavyzdžiui, 
komunistai griežčiausiai

nusistatę prieš Roosevelto 
valdžios įvestą blokadą 
prieš Ispanijos liaudies 
valdžią.

Komunistų Partija palai
ko tik tuos Roosevelto val
džios žygius, kurie yra nau
dingi ir reikalingi darbo 
masėms. Pavyzdžiui, jos 
pritarimas kolektyvėms de
ryboms, jos kova už darbo 
valandų ir algų įstatymą, ir 
tt., yra tokiais naudingais 
žygiais. Komunistai taipgi 
sveikina Rooseveltą už jo 
prakalbas prieš reakcionie
rius ir už jo pastangas į 
kongresą ir senatą išrinkti 
pažangius, liberališkus žmo 
nes vieton tokių reakcionie
rių, kaip New Yorko kon- 
gresmonas ponas O’Connor, 
arba Mary lando valstijos 
senatorius Tydings.

d
*
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Laiškas iš Ispanijos
Draugai Laisviečiai:

Suradęs kiek liuoso laiko 
imu plunksną parašyti jūsų 
“Laisvei” k o r espondenciją 
iš Ispanijos. Senai esu jums 
ką rašęs, nes vis tai nepri- 
sirengimas, tai stoka laiko, 
na, ir—dovanosit — kartais 
mano apsileidimas...

Ačiuoju, kad jūs neper
traukiamai siuntinėjat man 
“Laisvę.” Tik bėda, kad ne 
visus num. gaunu, mat karo 
laikas ir pašto darbas pas 
mus truputį šlubuoja...

Su kom. linkėjimais,
Albinas Kymas.

Ispani j a—12-8-1938.

PLUOŠTELIS ŽINIŲ Iš 
ISPANIJOS

Kiek Pasekėjų Fašizmas 
Turi Ispanijos Liaudyje
Fašizmas gimė iš melo ir 

demagogijos. Ant melo ir 
demagogijos augo ir dabar, 
kur fašizmas įsigalėjo, gy
vuoja ant melo, demagogi
jos ir teroro pamatų; jokio 
moksliško pagrindo jisai ne
turi.

K a p i t a listinėse šalyse, 
kur da fašizmas- neįsigalėjo, 
o f tik siekia valdžios, ten 
jis leidžia debesis melo ir 
demagogijos ant^ žmonių 
masių per sa.vc/galingą agi
tacijos ir propagandos apa
ratą.

Dėlto pažangioji spauda 
turi su atkaklumu sklaidyti 
tuos debesis, apnuoginti fa
šizmą ir parodyti jį masėms 
tokį, koks jis ištikrųjų yra.

Reakcinė spauda, ir kartu 
dalis vadinamos “neitralės” 
spaudos, užsieniuos purvais 
drabsto Ispanijos respubli- 
kiečių valdžią ir tuom pa
čiu išgiria Franco valdžią, 
kurią sudaro gauj^ milita- 
ristų, išdavusių savo^'šyynę 
Vokieti j os-I tali jos imperia
lizmo interesams. Toji spau
do sako, kad Barcelonos 
valdžia laikosi tiktai ant te
roro ir Paryžiaus-Maskvos 
pagelbos, o visa Ispanijos 
liaudis trokšta kuoveikiau- 
sia Franco pergalės.

Tegul faktąi kalba, kiek 
Ispanijos liaudis “trokšta” 
fašistų pergalės.

Tarnybos reikalais teko 
važiuoti į X... miestą. Ke
lionėje, netikėtai, susipažįs- 
tu su penkiais kovotojais iš 
garsiosios 43 Divizijos, kuri 
buvo atkirsta Pirinėjų kal
nuose ir fašistų buvo skel
biama kaipo “žuvusi divizi
ja.” Apie šios divizijos did
vyrišką kovą, savo laiku, ra
šė viso pasaulio laikraščiai.

Taigi, susipažinęs su ši
tais draugais, karštai pas
paudžiu jiems ranką ir imu 
juos klausinėti, kad gyvu 
žodžiu išgirsti, kaip jiems 
ten ėjosi kalnuose kovoti, 
kaip perėjo Franci jos rube- 
žių, kaip grįžo atgal ir. tt.

—Galėjom dar ilgai lai
kytis,—aiškina man vienas 
—nežiūrint to baisaus bom
bardavimo iš orlaivių, bu
vom gerai įsitvirtinę, bet 
pritrūkom šovinių ir pradė
jo trūkti maisto.

—Na, o iš Franci jos ar 
nebuvo galima nieko dasi- 
statyti?—klausiu aš jo.

—Taip, buvo galima, bet 
Franci jos valdžia ne tik at
sisakė mums pagelbėt, o ir 
atsisakė praleisti per savo 
teritoriją tai, ką mums iš 
Barcelonos norėjo atsiųsti. 
Kuomet perėjom rubežių, 
mus Franci jo j laikė areš
tuotus ir elgėsi kaip su ka

tum ne fašistų, o mūsų ka
reiviai !

Kai kas mėgins pasakyti, 
jog jie iš baimės dainavo, 
bijodami sušaudymo. Ne, 
jie dainavo iš pasitenkini
mo ir dėkingumo. Paėmus į 
nelaisvę, juos čia nieks In
ternacionalo dainuot nemo
kino, jie jį išmoko anksčiau 
ir kur kitur—ten, Franco 
valdomoj teritorijoj, iš kur 
jie paeina.

Į autus visi belaisviai ne
sutilpo ir aš prieinu prie li
kusių stovėti būrio ir jų už
klausiu :

—Dabar jūs visi atrodot 
antifašistai, bet kodėl jūs 
iki šioliai neperėjot į mūsų 
pusę, kodėl jūs gynėt fašiz
mą?

—Viršininkai labai dabo
ja ir jei kas bando perbėgti, 
tankiausiai lieka nušautu — 
Atsako vienas iš būrio.

—Bet jūs galėjote suareš
tuoti savo viršininkus ir ra
miai juos atsigabenti kartu.

—Taip... bet tas sunku 
padaryti, kadangi nėra pa
sitikėjimo vienas kitu tokį 
dalyką organizuoti—atsako 
kitas.—Be to, mūsų famili- 
jos tenais; fašistai sušaudy
tų mūsų tėvus ar brolius, 
jei mes fronte taip pasielg
tume.

Ir ima pasakot, už viens 
kito, kiek ir kur tokių su
šaudymų už perbėgimus at
likta.

Šit fašistų armijos mora
lės stovis. Kareiviai gina 
savo despotus tik sukausty
ti baimės dėl vartojamų fa
šistinių teroro priemonių!

(Sunku, draugai, rašyti— 
tiesiog negalima susikaupti, 
kuomet virš galvos keli de- 
sėtkai orlaivių burbia-stau- 
gia! Nervai neišlaiko, tenka 
rašinys atidėti kitai die
nai...) * * *

Draugui redaktoriui: Gal 
jums ir neaišku, ką aš no
rėjau pasakyti paskutinėse 
eilutėse, užvakar dienoj. 
Virš mūsų galvų įvyko žiau
ri oro kova tarp mūsiškių ir 
fašistų. Kaip praneša Karo 
M-ja, toj kovoj liko nukirs
ti žemyn keturi fašistų or
laiviai.

Jūs turite suprasti, kad 
dabar, Ebro fronte, kasdien 
ateina 50-70 fašistų bombi- 
ninkų bombarduoti mūsų 
pozicijas, per Ebrą padary
tus mūsų tiltus ir tt. O bom- 
bininkus atlydi du ar tris 
kartus skaitlingesnė masė' 
lengvųjų medžioklinių orlai
vių dėlei apgynimo bombi- 
ninkų. Ir štai atlekia eska
drilės mūsų greitųjų “mos- 
kų.” Tuomet įvyksta žiau
rus susikirtimas ore. Pro
peleriai staugia drebindami 
orą, o bombos drebina že
mę. Reikia stiprių nervų, 
kad tą dramą išlaikyti, o aš 
nervus turiu jau pusėtinai 
apgadintus, dėlto rašinį nu
traukiau. ** * *

liniais visą laiką, kol vėl 
perėjom rubežių į Ispaniją. 
Jei ne Francijos liaudies 
parama, mes ten badu būtur/ 
me išmirę. Nuo Francijos 
valdžios mes- negavome nė 
vieną gramą duonos, nors 
mūsų valdžia už paramą būt 
apmokėjus tyru auksu. f

Ir čia jis riebiai nusikeikė 
Francijos valdžios adresu.

—Na, o kaip, draugai, 
girdėjau, kad Francijos val
džia pasiūlė jūsų divizijos 
kareiviams pasirinkti, kur 
jie nori važiuoti — ar grįž
ti į Barcelona ar važiuoti į 
Burgos pas Franką. Kaip 
su tuo dalyku išėjo?

—O, taip, taip, pasiūlė— 
atsakė jie beveik visi choru. 
—Šituom reikalu Daladie- 
ras pasirūpino atsiklaust 
greit ir sąžiningai. Net per 
kelis kartus buvo pranešta, 
jog galima pasirinkti va
žiuot i, kurią pusę kas nori.

—Na ir daug nuvažiavo 
į Burgos?

—Apie šimtas penkiosde- 
šimts.

—O kiek vyrų buvo jū
sų divizijoj išviso?

—Buvome, maždaug, de
vyni tūkstančiai.

—Vadinasi, iš plebiscito 
fašistams teko visai men
kutis nuošimtis. Jūsų divizi
jos kareiviai juk mobilizuo
ti, ne savanoriai?

—Taip, kareiviai visi mo
bilizuoti; daugumoj suside
da iš dviejų “quintu” t. y. 
20 j r 31 metų amžiaus vy
rai.

—Smagu girdėti, draugai, 
toks rezultatas! Tatai reiš
kia, jog Ispanijos liaudis vi
sa savo didžiuma yra prieš 
fašizmą?

—Taip, Ispanija nenori 
fašizmo! Tą teroro sistemą 
mums nori užkart Vokieti
ja ir Italija po prievarta, 
bet jie čia netriumfuos!— 
karštai pareiškė jis ir tęsda
mas toliau sako:—Ispanijoj 
ir Napoleonas liko sumuš
tas, nors buvo užėmęs veik 
visa Ispaniją. Mussolinis su 
Hitleriu čia irgi nelaimės. 
Dabar mūsų divizija stip
resnė ir tinkamesnė kovai, 
kuomet iš jos eilių išsivalė 
tas fašistinis elementas. Da
bar nereikės bijotis, kad 
koks “cabron” (niekšas) 
perbėgs pas fašistus ir 
jiems praneš, kaip stovi mū
sų pozicijos, kokios jėgos 
ir tt. Tie, mamyčių išlepinti 
ponaičiai mūs buvo numaty
ti, kad nueis pas fašistus 
pirmai progai pasitaikius ir 
mes sakydavom: “velniam 
tokius mobilizuoja, jie čia 
tik duoną ėda ir trukdo.” 
Geriau būtų, jei valdžia vi
sus vyrus iš ponų klasės 
statytų užpakalyje prie nau
dingo darbo ir nesiųstų į 
frontą.—Užbaigė jis.

Taigi, iš pravesto plebis
cito 43-oj Divizijoj, kiek
vienas gali spręsti, kaip 
mąsto ir kaip nusistačius 
Ispanijos liaudis.

Štai dar kitas pavyzdys.
Liaudiečių armija, liepos 

24 d. naktį, nelauktai per- 
silaužus per Ebro upę, savo 
triumfuojančiu žygiu iki 
Gandesa, paėmė belaisvėn 
apie 4,000 fašistų kareivių.

Kuomet viena grupė be
laisvių (toj grupėj buvo 200 
vyrų) buvo susodinti į au
tus, pervežimui į belaisvių 
stovyklą, kai karavanas pa
sijudino važiuoti, jie visi 
uždainavo Inte rnacionalą. 
Net keista pasidarė—tary

Apie Ispanijos Trockistus. 
Man iškilo mintis parašyti 
keletą eilučių šita tema dėl
to, kad užėjau keletą kartų 
“Laisvėje” minint, jog sklo- 
kininkai-trockistai (Stilso- 
nas ir Strazdas), per savo 
laikraštį “N, Gadynę”, nie
kina ir bjaurio ja Ispanijos 
respub. valdžią. Neskaitęs 
“N. G.” tų straipsnių, su
prantu, kodėl jie niekina. 
Užtai, kad čia Negrin val
džia sulikvidavo trockistų 
organizaciją P. O. U. M.

Nevien aš noriu pateisinti 
tą Ispanijos valdžios žygį; 
jau pats sklokos gyvavimas 
tarpe amerikiečių liet, dar
bininkų mane giliai dirgina.

Ir ne be pamato metu pirš
tinę sklokos vadams—StiJ- 
sonui ir Strazdui. Kas dau
giau šiandien kenčia dėlei 
darbininkų klasės nevienin
gumo, jeigu ne mes, kovo
janti prieš internacionalį fa
šizmą Ispanijoj? Jeigu ne 
kraujuose paplūdusi Ispani
jos liaudis?!

Dar 1936 m. gruodžio mė
nesyj, per vieną politinį mū
sų bataliono susirinkimą, 
pirmą kartą išgirdau 
Ispanijoj trockistų pa
smerkimą. Kai tuo metu 
Frankas buvo užgulęs visa 
savo karine jėga ant Madri
do, kai ten virė žūt-būtinė 
kova už to miesto apgyni
mą, tai Aragono fronte, 
tarpe trockistų (dalinai ir 
anarchistų) organizuotų mi- 
licijanų kolumų buvo veda
ma politika susibroliavimui 
su fašistų kareiviais.—“Jie 
fronte su fašistais futbolą 
lošia”—skambėjo kalbėtojo 
žodžiai. Nors toks apkalti
nimas tuomet mums nebuvo 
gana aiškus, tačiaus, visgi 
keista atrodė, kodėl visam 
Aragono fronte viešpatauja 
tokia nepateisinama ramy
bė.

Vėliaus trockistų judošiš- 
kumas pasidarė visiems aiš
kus. Kuomet fašistų armi- buvo mano pasikalbėjimas
ja, pę vadovybe generolo su buvusiu milicijantu iš
Molos, puolė paimti Bilbao trockistų kolumnos. Iš jo žo-
-v'V'A i zxr<4- n i i n i Iri 4* i LJ n n 1/11 1 JI *_ _ V __ __ I . _ J *    * 1 *miestą ir sunaikinti Baskų 
respubliką, tai trockistai, 
vieton pagelbėti baskams, 
padarant puolimą ant fašis
tų fronte, jie išeina kaipo 
v a d o v a u j antis ..elementas 
Barcelonos sukilime, prieš 
Respublikos valdžią! (4 d. 
gegužės 1937 m.) Prieš tai 
trockistų organas rėkte rė
kė, kad daryt puolimą fron
te jie neturį ginklų, bet su
kilime Barcelonos gatvėse 
jie turėjo ginklų visokių rū
šių ir kai sukilimas liko lik
viduotas, pas juos lokaluose 
rasti ištisi ginklų sandėliai, 
slaptai įrengti. Jie į frontą 
ginklus nesiuntė, bet laikė 
Barcelonoj, kad panaudot 
prieš Respubliką reikiamu 
momentu, ką jie ir padarė.

Už šituos darbelius Neg- 
rino valdžia ir paėmė troc
kistus už sprando ir padėjo 
juos į tinkamą vietą.

Dar paminėsiu vieną įdo
mų mažmožį. Kuomet aš 
ėjau instruktoriaus parei
gas vienoj naujokų apmo
kymo stovykloj, susidūriau 
su vienui naujoku, kuris pa
sigyrė, kad jis jau buvęs 
fronte.

—Kada ir kur?—klausiu 
aš jo.

—Buvau savanoriu du 
mėnesius trockistų kolum- 
noj iš pa,t pradžios karo— 
atsako jis.

Man susižadino įdomu- 
jnas su juo plačiau pasikal
bėti, išgirsti iš jo kaip 
trockistai-šefai elgėsi fron
te.

—Pasakyk man, ar jūs iš
tikrųjų su fašistais fronte 
futbolą lošdavot?

—Futbolą nelošdavom, bet 
susieit susieidavom tankiai, 
pasimainydavom spauda ir 
kviesdavom juos pereit pas 
mus, o jie kviesdavo^ kad 
mes pereitum pas j pus.

—O ką jūs viršininkai už 
tai sakydavo, nedrausdavo 
susitikti ?

—Jie patys pirmieji pra
dėjo ir mus pamokino, kad 
į fašistus nereikia šaudyti, 
o gražumu juos pervilioti į 
mūs pusę. Sako: - “šaudyt, 
pradėt karą, mes neturime 
gana amunicijos.”

—Na ar perviliojot bent 
vieną? 1

—Ką perviliosi! Jie saky
davo, kad Madridas bile die
ną bus paimtas ir karas jų 
išloštas. Mūs daugelis ėmėm 
piktintis ir tartis užbaigti 
su tuo flirtu ir pradėt tikrai 
kariaut. Ir kai vieną dieną 
mūs viršininkai susiėję su 
jų išgėrė bonką šampano ir 
nusifotografavo, pas mus iš
kilo dėl to diskusijos ir keli 
karštesni pagriebę šautuvus 
ėmė šaudyt į fašistų apka
sus. Fašistai pradėjo šau
dyt į mus ir kaip bemat už
sikūrė “baisus” mūšis. Buvo 
sužeistų ir užmuštų pas 
juos ir pas mus.

—O ką darė jūsų virši
ninkai laike mūšio?

—Kolumnos šefas net už
kimęs rėkė, kad neiššaudyt 
visų šovinių. Bet jo nieks 
neklausė, nes šovinių turė
jom užtektinai.

—Na ir po “mūšio” ar 
vėl susieidinėjot?

—Nežinau kaip paskiau 
buvo, nes tą patį vakarą 
dvylika draugų šefas sus
pendavo už drausmės sulau
žymą ir mes nuvažiavom 
namo. Su mumis dar apie 
tuzinas nuvažiavo. Vėliau, 
girdėjau iširo visa ta ko- 
lumna.

Toks, trumpai suėmus

džių aš galutinai persitikri
nau, jog trockistai vadai 
varė \ sabotažą prieš Respu
bliką už karo pralaimėjimą.

Neabejotina, kad P.O.U. 
M. likvidavimas sustiprino
Ispanijos Respublikos jėgas. 
Taip lygiai sustiprėtų Ame
rikos lietuvių darbininkų 
judėjimas, jei ten likviduo- 
tųsi Stilsono-Strazdo troc- 
kistinė skloka. Darbininkai, 
kurie tą skloką remia, ture- (sileido prie mūsų. Paklaus-

... _ . . ... _ __ ' J. ~ 1 m « a Y« •« Ir- -vin vxtų žinoti tai, jog šiuo laiku, 
kai fašizmas grąsina pasau
liui, nėra pateisinamas jokis 
darbininkų jėgų skaidyma
sis, nors būtų dangstomas 
kilniausiais obalsiais — vis- 
tiek eina fašizmo naudai.

Kodėl Skandinami Anglijos 
Laivai ir Mister Chamber- 

lainas Tyli?
Beveik kasdiena skaitome 

spaudoj telegramas apie 
Anglijos prekybinių laivų 
skandinimus Ispanijos van
denyse, per Italijos bombi- 
ninkus arba submarinus. Ir 
stebisi pasaulis Chamberlai- 
no “kantrybe”; neatspėja tą 
mįslę, kodėl jis tyli! O čia 
Ispanijoj, nors spauda vie
šai to nesako, kad neįžeisti 
Misterio ^Chamberlaino gar
bę, tos “kantrybės” priežas
tį žino ir pradinės mokyklos 
vaikas. Tegul “Laisvė” pa
sako savo skaitytojams 
svarbiausiąją tos stebėtinos 
“kantrybės” priežastį.

Salud, draugai!
Albinas Kynas.

Prancūzų Kanuolės Nuvijo 
Gen. Franco Bombininkus
Perpignan, Franci ja. — 

Penki fašistų orlaiviai bu
vo atlėkę bombarduoti Ispa
nijos respublikos prieplauką 
Puerto de la Selva, kur iš 
kelių laivų buvo iškraunama 
atgabentas maistas.

Liaudiečių priešorlaivinės 
kanuolės užkūrė jiem tokią 
ugnį, kad bombininkai tuoj 
spruko šalin per Francijos 
kamputį. Bet juos ten pa
sitiko Francūzų priešorlai
vinės patrankos; tačiau fa
šistų orlaiviai dar sveiki 
perskrido atgal į gen. Fran
co pusę.

Lietuvoj ir Sovietų 
Sąjungoj

Žemiau paduodame iš 
“L. Ž.” rašytojo Petro 
Cvirkos rašinį. Jis labai 
būdingas, nes, nors labai 
atsargiai (atsižiūrėdamas 
į Sąlygas), duoda palygi
nimą žmonių santykiavi
mų Lietuvoj ir Sovietų 
Sąjungoj. Kaip žinia, p. 
Cvirka nesenai lankėsi 
Sovietų Sąjungoj, kur jis 
prabuvo 40 dienų.—“L.” 
Red.
Nesenai teko praleisti po

rą savaičių Žemaitijoje, ne
toli Telšių. Žuvaujant, me
džiojant ar vaikščiojant Pa
ežeriais, po miškus teko su
sidurti su mūsų kaimo žmo
nėmis. Čia noriu patiekti 
keletą lietuviško gyvenimo 
pastabų, kurios toliau pa
ryškins ir iškels tam tikrus 
kontrastus mums kalbant 
apie naująjį Sovietų žmogų. 
Sakau apie naująjį, nes ma
li o supratimu to senojo, ne
raštingo, prietarų, “samo- 
dūrų,” popų sujaukto, Če
chovo “Žmogaus futliare” 
tipo jau nebėra, o jeigu 
tam tikras procentas ir pa
sitaiko—jis gyvenimo nedo
minuoja.

Tačiau grįšime prie savo, 
artimo širdžiai lietuviško 
žmogaus. Vieną dieną su 
girininku Y. nuklydome į 
paežerę meškerioti. Ruošė
mės jau sumerkti meškeres, 
kai iš po krūmo išlindo se
nyvas žemaitis, nusiėmė 
kepurę, prispaudė ją prie 
krūtinės ir tekinas, nulen
kęs iki žemės žilą galvą, pa

tas, kur čia geresnis kran
tas, jis neatsakė, tačiau, 
abejomis rankomis įsisiurbė 
į girininko ranką ir taikėsi 
ją pabučiuoti. Valandėlę 
vyko atkaklios, graudžiai 
juokingos grumtynės. Ma
čiau kaip senas kaimietis 
stengėsi žūt-būt nutverti ir 
pabučiuoti girininkui nors 
vieną pirštą. Po šios vergiš
kos procedūros abu su gi
rininku pradėjom gėdyti se
nelį, kodėl jis taip daro. 
Stengėmės išaiškinti, kad 
dabar, berods, pas mus 
nieks to nereikalauja, išsky
rus seno tipo kleboną, dar 
gal kokią poniutę—dvari
ninkę.

—Agi, ponel, įpratau iš 
seno... prisipažino be gė
dos kaimietis.—O senas pa
protys naujo negadina...

Nors aš stovėjau per ke
letą žingsnių arčiau kaimie
čio, tačiau jis aplenkęs ma
ne pirmiausia puolė prie 
toliau stovinčio girininko 
rankos. Netrukus supratau 
ir šią “pagarbos” pirmeny
bę: mat, girininkas buvo su 
uniforma.

Dabar antras pavyzdys, 
jau nebe su senu kaimiečiu, 
o su jaunu, apsitrynusiu, 
mokslų ragavusiu eiguliu. 
Su tuo pačiu girininku jau 
kitame ežere gaudėme bliz
ge lydekas. Grįžus iš ežero, 
mus pasitiko kalbamasis ei
gulys'. Apgailestavęs mūsų 
menką “derlių”, eigulys nu
sivedė mus prie esančio 
durpyne griovio. Netrukus 
jis pasitvėrė žvejybos tiks
lams pritaikytą samtį — 
tinklą ir bėgiodamas grio
vio kraštais pradėjo semti 
iš jo gražius lynus. Pasiro
do, eigulio būta ir žvejo, 
kuris neparduotą žuvies at
sargą laikė tam reikalui pa

ruoštame griovyje. Eigulys, 
ištraukęs apie trejetą kilo
gramų lynų, juos, kaip do
vaną, įteikė savo viršininkui 
—girininkui.

Ką gi, dovana juk ne ky
šis ir nesmerktinas daiktas! 
Tačiau tai buvo tik istori
jos pradžia. Visu keliu iki 
namų eigulys nuolankiai 
šypsojos, su pagarba link
čiojo į kiekvieną girininko 
žodį ir bėgdamas tekinas 
pirma mūsų, atkeldinėjo 
vartus. Namų kieme mums 
paprašius gerti, jis pasišau
kė lauke dirbusią žmoną, 
pats bėgiojo, vėl lydėjo, vėl 
plačiai savo viršininkui at
keldinėjo vartus ir linkčiojo’, 
linkčiojo.

Daug kas pasakytų, jog 
Čia mes susidūrėm su pa
prastu, visiems žinomu lie
tuvišku svetingumu. Tačiau 
reikėjo skaitytojui matyti 
(ir manau, kad jis matė ir 
kasdien mato panašius daik
tus!) šitą sceną ir jis leng- 
vai būtų atskyręs, kur pra
sideda svetingumas ir kur 
baigiasi tūpčiojimas prieš 
poną, tiesioginį, ar netiesio
ginį savo viršininką, prieš 
tas baltas, “daug galinčias” 
rankas...

Ir, tur būt, šimtus analo
giškų scenų jums teko ma
tyti įstaigose, stebėti tas 
dirbtinas, bandančių įsiteik
ti “žemesniųjų” šypsenas, 
tą pernelyg išpūstą pagar
bą uniformai. Visos šitos 
baudžiavos, rusų priespau
dos, dvarų ir klebonijų “eti
keto formos” dar ir šian
dien lenkia mūsuose kaimie
čių žemesnio valdininko 
sprandą. Bet kodėl? "Juk, 
berods, ir aprašytas giri
ninkas ir daugelis kitų inte
ligentiškų valdininkų to ne
reikalauja. Daugelis net 
piktinasi šiais vergijos liku
čiais. Ir vis dėlto atsakyti 
galėtumėm to paties seno 
žemaičio žodžiais:

—Įpratau iš seno... 0 
senas paprotys naujo nega
dina. ..

Tik naivus galėtų man 
daryti priekaištų, kad smer
kdamas ne savo širdžiai ar
timą lietuvišką žmogų, o tik 
jame teberusinčius vergiš
kumo likučius, imsiuosi pa
vyzdžių iš svetur.

K e 1 i a u j ant Sovietuose 
veik neteko žmonėse paste
bėti tų feodalizmo, baudžia
vos laikų “mandagumo,” 
nusižeminimo prieš turtin
gesnį, aukštesnį, įtakingesnį 
bruožų. Vaikščiojant po kol
chozo kiemą, lauką, sveiki
nantis su paprastais kaimie
čiais, net su piemeniu, batų 
valytojų, jaučiau kažkokį jų 
veiduose ir žvilgsniuose ru- 
sintį statumą, dargi išdidu
mą. Jei kas ir priėmė ar
batpinigius už patarnavimą, 
priėmė juos nelinkčiodamas, 
be to kalto drovumo, - be 
“dlinnych poklonov.”

Teko matyti kai prie te
atro kasos langelio ne iš ėi- 
lės prilindusį aukšto rango, 
ordenuotą vyrą griežtai 
perspėjo paprastas tramva
jaus konduktorius ir “aukš
tesnysis” nukaitęs atsistojo 
į uodegos galą.

Išvykstant mums iš Jal
tos Rašytojų poilsio namų, 
įdavėm tų namų vadovybei 
nunešt išregistruoti pasus. 
Namų vadovybė, neturėdą- 
ma tuo tarpu kito atlieka-

(Tąsa ant 5-to pusi.)
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(Puslapiai iš Atsiminimų apie Sergo Ordžonikidzę)

(Tąsa)
Naktį Mužičije pasidarė neramu: 

laukė denikiniečių. Buvo pūga, vėjas 
lipdė akis sniegu. Fakelams šviečiant 
mes raiti skverbėmės siaurais takeliais į 
kalnų gilumą.

Arusiako kūdikį pakaitomis laikė Ser
go ir Betai Kalmykovas. Betalas tą 
naktį vos nežuvo: jo arklys paslydo ir 
ėmė čiuožti žemyn apledėjusiu skardžiu. 
Sergo skubiai nušoko nuo arklio ir spė
jo pagriebti Kalmykovo arklį už pava
džio. Betalas buvo išgelbėtas.

Nakvojom Eršo vienkiemyje, iš kurio 
iškeliavom į aulą Guli. Tai parubežinis 
su Čečėnija kaimas.

Sergo svajojo, kaip galima greičiau 
pasiekti Tiflisą. Tiktai iš ten galima 
buvo pakliūti į Maskvą, gi būtent ten— 
pas Leniną ir Staliną—jis ir veržėsi.

Pagaliau atvykom į čečenų aulą Kiją. 
Iš čia galima buvo per Chevsuretiją pra
siskverbti į Centralinę Gruziją. Mūsų 
būrys vis mažėjo ir mažėjo. Žmonės 
susirgdavo ir pasilikdavo kaimuose. Su
sirgo šiltine Tereko respublikos karo ko
misaras Butyrinas. Jį teko pasiųsti at
gal į Guli.

Per Chevsu reti jos viršukalnę ėjom 
Sergo, aš, Arusiak su kūdikiu ir eilė 
partinių Tereko darbininkų.

Pasikelti buvo labai sunku. Šiaip taip 
pasiekėm pirmąją saklę viršukalnėje. 
Tai buvo akmeninis bokštas — vienin
telis gyvenamas butas. Čia pernakvo
jom. Auštant iškeliavom toliau.

Visą dieną mes kilom vis aukštyn ir 
aukštyn.

Netikėtai nuo uolų pasigirdo šūviai. 
Tai ingušai pamatė ilgą raitelių juostą 
ir, nežinodami, kas eina, ėmė šaudyti. 
Sergo buvo priešakyje ir atsakydamas į 
šūvius paprašė vertėją šūkterėti kalnie- 

nustotų žaidę: kada at- 
tada ir pamatysim, kas

del sviedinių 
negalima buvo

j Tiflisą Aru-

' ciams, kad jie 
vyksim į aulą, 
taikliau šaudo.

Takelis buvo 
sluoksniu. Aš 
man imdavo suktis galva. Vienoje vieto
je Sergo išmetė šautuvą, mano arklys 
vos nenudardėjo į bedugnę. Pagaliau 
pasikėlėm į pirmąją viršukalnę. Čia yra 

į chevsurų kaimas Šatil.
Mes apsinakvojom augaloto chevsuro 

saklėje. Jis vadinosi Gabiz.
Sergo norėjo kaip galima greičiau nu

siųsti mane ir Arusiak į Tiflisą: reikė
jo surasti ryšius su bolšeyikų palėpės 
komitetu. Bet pasikėlimai ir nusileidi
mai buvo taip sunkūs, kad mes nege^e- 
jom toliau eiti. Todėl Sergo nutarė mus 
laikinai palikti ir su draugų grupe nu
ėjo į kitą kaimą.

Chevsurai svečius priėmė džiaugsmin
gai. Sergo gruzinų kalba papasakojo 
jiems apie atėjimo priežastis ir įvykius, 
įvykusius šiaurėje. Kad paklausyti Ser
go, chevsurai suėjo iš gretimų aulų. Jie 
buvo pasirengę visaip svečius paremti. 
Bet kada Sergo būrys išsirengė tolimes- 
nėn kelionėn, atėjo žinia, kad chevsurų 
kaimo Gudani gyventojai susipyko su 
priešakyje Važiavusia bolševikų grupe, 
užpuolė antkjos ir išžudė. Žmonės, atė
jusieji su šitomis žiniomis, tikrino sve
čius, kad Gudani kaimo chevsurai prisie- 

. kė per savo žemes nieko nepraleisti.
Pas chevsurus buvo kraujo keršto pa

protys. Jeigu chevsurai norėjo kam nors 
atkeršyti, jie numesdavo ant savo priešų 
kapo išdvėsusią katę.

—Ant užmuštųjų kapo,—pasakojo atė
jusieji,—gulėjo nudvėsusi katė.

Būtinai reikėjo susirišti su Tiflisu ir 
pranešti apie save. Išpildyti šitą uždavinį - 
pasisiūlė keletas draugų. Sergo pasamdė 
jiems tris palydovus ir anksti rytą pa
lydėjo juos:

—Eikite, brangieji, ateitis mūsų. Bū- 
sife Tiflise, pildykite uždavinius, dirbki-

Tačiau šiems trims drąsuoliams nepa
sisekė pereiti per Chevsuretiją. Paskui 
visa grupe jie grįžo į Ingušetiją.

Sergo pasiuntė visus draugus į ingu-

apdengtas storu ledo 
bijojau pažiūrėti atgal:

i

i
41''

šų kaimo Pui rajoną. Ten pat buvau aš 
ir Arusiak.

Guli kaime gulėjo Tereko respub
likos karo komisaras Butyrinas. Sergo 
pasiliko kartu su juo, ir jam teko prisi
minti felčerio profesiją.

1919 metais vasario 24 dieną Butyri
nas mirė. Po jo mirties Sergo pervažia
vo į aulą Pui. Čia jis ėmė organizuoti 
partizanų būrius. Jo planas buvo papras
tas: kiek galima atitraukti Denikiną nuo 
Maskvos ir tuo pačiu susilpninti jo smū
gį revoliucijos centrui.

Dideli sunkumai buvo 
trūkumo, nes be pinigų 
gauti šovinių.

Sergo nutarė pasiųsti 
siaką su kūdikiu ir mane.

Mes jojom raitos. Dėl konspiracijos aš 
jojau kaip Arusiak kūdikio auklė. Nežiū
rint Sergo uždraudimo aš pasiėmiau su 
savim piniginius dokumentus, revolverį 
su šoviniais ir Sergo bei jo draugų fo
tografijas. Ilgajame slėnyje mes apsisto
jome pas mūsų palydovų gimines.

Anksti rytą mes išėjom iš Ilgojo slė
nio. Mus pasodino arbon. Vyrai ėjo pės
ti ir paeiliui nešė kūdikį. Revolverį aš lai
kiau po avikailiu, į kurį buvo įvyniotas 
kūdikis, o fotografijas ir dokumentus ap
rišau aplink save.

Viename aulų mes palikom arba, nes 
toliau galima buvo eiti tik pėsčiomis. Iš
ėjom auštant. Buvo rūkas. Sniegas tirpo 
ir kojos slidinėjo. Laikas nuo laiko girdė
josi tolimas šaudymas. Takelis ėjo tai į 
kalnus, tai leidosi žemyn. Ėjo lygiagre
čiai Kariniam Gruzijos keliui.

Vieną kartą išsekus jėgoms aš griu
vau, bet išgirdau šūvius. Tai suteikė man 
jėgų, ir aš pasikėliau ir ėmiau slinkti to
liau.

Toje vietoje, kur reikėjo pereiti per 
Tereką ant Karinio Gruzijos kelio, mes 
pasislėpėm uoloje. Kitoje pusėje už pa
sisukimo stovėjo menševikų sargyba. 
Arusiak penėjo kūdikį, aš rašiau laišką 
Sergo. /

Visą laiką Kariniu Gruzijos keliu va
žinėjo mašinos, kuriose sėdėjo karinin
kai ir moterys, lekiojo raiteliai.

Mes neturėjom ko valgyti. Juodos duo
nos gabalą, kuris buvo pas mus, mes ati
davėm Arusiak, nes ji penėjo kūdikį.

Kariniu Gruzijos keliu važiavo arba 
su malkomis, kurioje sėdėjo senelis-ose- 
tinas su aštuoniolikos metų sūnumi.

Mes paprašėm osetiną mus pervežti. 
Jis sustojo, iškinkė arklį ir pasiuntė pas 
mus savo sūnų.

Jaunuolis pervežė iš pradžių kūdikį, 
paskui Arusiak. Aš atsisveikinau su pa
lydovais ir atidaviau jiems laiškus Sergo.

Nuo Kazbeko mes važiavom mašinoj, 
bet kadangi buvo purvas, teko vėl per
sėsti į arba. Paskui važiavome rogėmis.

Tiflisą pasiekėm naktį. Mes buvom la
bai išvargusios, bet pasilsėti, visgi, nete
ko: rytą mūsų bute menševikai padarė 
kratą. Jie sužinojo, kad iš Ingušetijos 
kalnų atvažiavo komisarų žmonos.

Sergo pasiliko kalnuose. Aulas Pui 
pasidarė vyriausia jo gyvenimo vieta. 
Čia plaukdavo susirgusių ir sužeistų 
raudonarmiečių būriai, kurie kovėsi če
čėnų, kermenistų ir ingušų partizanų 
būriuose. Sergo duodavo jiems produktų 
ir pinigų ir siuntė' į Tiflisą.

Sergo išbuvo Ingušetijoje iki balan
džio vidurio. Jis nuolat važinėjo po au
lus. Vienu metu slėpėsi nuo baudžiamo
jo būrio uoloje prie aulo Datych. Gavęs 
iš Tifliso ginklų ir lėšų, jis su nauja 
energija ėmėsi organizuoti partizanų 
būrius.

1919 metais balandžio gale Sergo ap
leido aulą Pui ir per Chevsuretiją (au
las Amgi) nelegaliai prasmuko į Tifli
są. /

Grįžimas Maskvon
Kartą vakare, kada aš rengiausi eiti 

gulti,x pas mane atėjo Kamo ir pranešė, 
kad jo sesuo Arusiak sunkiai susirgo.

—Reikia eiti,—sakė jis. '
Leisdamasi laiptais aš jo paklausiau: 
—Gal būt Sergo atvažiavo?

(Bus daugiau)
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Lowell, Mass

Za»etin<i MARGARET
LINDSAY
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Roma. — Italijos valdžia 
leis žydams, ištremiamiems 
iš Italijos ir senesnių jos

ją 
ji 
ir

NAUJAS VIESULAS JA
PONIJOJ sunaikino 2,000 
namų ir užmušė 100 žmonių. 
Viesulas pleškėjo 97 mylias 
per valandą.

Peabody, 
būti apie
Lowellio

važiavo į

“Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytoju.

(Warner liros, žvaigždė 
vaidinanti “Garden of the Moon”) 

laikosi PIENIŠKO KELIO

vajai, kasdieninės 
kitoki klausimai, 

kad pradeda po

Drauge Antaniuk po Biskj 
Sveiksta; Ji Rūpinasi Judėjimu

Rugpjūčio 28 d. Tarptautinio 
Darbininkų Ordeno rusų kuo
pų Bostono'apskritys turėjo su
rengęs gerą pikniką 
Mass. Dalyvių galėjo 
tūkstantis. Kadangi 
draugai rusai taipgi
pikniką, tai ir man teko kartu 
su jais dalyvauti.

Piknikas buvo labai įvairus 
ir tvarkingas. Iš jo galima bu
vo kai ko pasimokinti. Ypatin
gai, gerai sutvarkytas literatū
ros platinimas. Ir jos buvo 
daug išplatinta.

Piknike dalyvaujanti publika 
buvo įvairi. Net keletą ir lietu
vių sutikau. Draugai Vitkaus
kai iš Nashua, N. H. dalyvavo 
su pilna mašina piknike.

Bediskusuojant su draugais 
rusais bėgančius klausimus, pa
stebėjau, kad draugė Antaniuk 
įsikibus dukters parankės, kita 
ranka pasiramsčiuodama lazdu
ke, kad jau drožia per tirštai 
stovinčią publiką linkui mūs, 
tarsi norėdama greičiau pribūti 
į diskusuojančių būrį pagelbėji
mui išrišti svarbu dienos klau- v
simą.

Aš užtėmijęs tai, irgi smar
kiai pasivariau keletą žingsnių 
pirmyn savo dviem lazdom, pa- 
sitikimui draugės Antaniuk. Tą 
padariau, norėdamas išvengti 
apsunkinimo draugei dėlei ru
sų 'kalbos, bet greit persitikri
nau, jog draugė Antaniuk gerai 
vartoja rusų kalbą.

Nusistebėjau sutikęs ją čia,

Italija* Leis Savo Žydams 
Apsigyveni Ethiopijoj

kadangi žinojau, jog draugė 
Antaniuk buvo paliesta smar
kaus ligos smūgio ir labai 
apgailestavau; o štai, ve, 
piknike su duktere, sūnum 
anūkais!. . .

Drg. Antaniuk perstatė man 
savo vedusią dukterį, kuri da
bar atvažiavus iš Detroito ir 
todėl senutė turi progą, nors į 
ranką įsikibusi, atvykti į pikni
ką.

Draugė Antaniuk turi jau 
gražų rekordą amžiaus, 71 me
tų, bet darbininkiško judėjimo 
rūpestingume ji yra jauna. 
Apie darbininkų reikalus kalbė
jome su ja, kaip su energinga 
jaunuole. Ji rūpinasi pasauline 
padėčia, jai svarbūs mūsų or
ganizacijų 
kovos ir 
Džiaugiasi,
truputį vaikščioti ir vėl galės 
dalyvauti j udėj ime.

Klausė manęs, kada turėsime 
Literatūros Draugijos 7-to Ap
skričio konferenciją, ir čia su
sirūpino, ar ji jau pajėgs joje 
dalyvauti. Draugės ir draugai 
bostoniečiai turėtų nepamiršti 
ir tankiau lankyti draugę An
taniuk, nes ji to pilnai užsitar
nauja.

Ir visgi ji yra dar be pajėgų 
su sveikais dalyvauti ir sau pa- 
sigclbėti kasdieniniuose reika
luose.

Vėlinu draugei Antaniuk 
greit išsveikti ir sustiprėti!

J. M. Karsonas.

joj Italijos kolonijoj Ethio- 
pijoj. — Visiem žydam, at
vykusiem Italijon po pasau
linio karo, įsakyta išsikrau
styti iš Italijos ir senesnių 
jos kolonijų per šešis mene
sius.

Kurie tremiami žydai va
žiuos į svetimas šalis, tiem 
Mussolinio valdžia neleis 
pasiimt daugiau kaip po 
$110 iš viso; bet sakoma, 
jog išvykstantiem į Ethiopi- 
ją žydam bus paliekama vi
sas jų turtas. Šia “lengva
ta” Italijos fašistai nori pa
kelt Ethiopijos pramonę ir 
prekybą. Patys italai neno
ri ten važiuoti.

Hollywoodo kamoros parodo ir padi
dina kiekvieną nereikalingą svarą. To
dėl, spindinčios judžių žvaigždes turi 
išlaikyt savo figūras dailias ir laibas 
... tačiau jos negali paaukot gyvumą 
ir grožę. Štai kodėl taip daug žvaigž
džių naudoja pieną kaip svarbią dalį 
savo valgių dėlei sulaibėjimo.

Jeigu norite sulaibėt moksliškai, kaip kad daro judžių žvaigž
dės, rašykite reikalaujant dovanai knygelės, ‘‘The Way to Pep 
and Beauty”. Joj jūs rasite išbandytus sulaibėjimui valgius, 
kuriuos vartoja judžių žvaigždės išlaikyt savo figūras laibas. 
Tik pasiųskite atvirutę su savo vardu ir adresu-j: Bureau of 
Milk Publicity, Albany.

Connecticut Valstijos Lietuvių
SPAUDOS PIKNIKAS
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Rengia Literatūros Draugijos, Lietuvių Meno Sąjungos, ir Liet. Darbininkų Susivienijimo Apskričiai
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Įvyks Sekmadienį 11 Rugsėjo (September)
LIETUVIŲ DARŽE (LIGHT HOUSE GROVE) E. HARTFORD, CONN.

1) Ispanų Jaunuolių Dramatiškas Choras, iš New Britain, Conn., vaidins įdomius vaizdus, 
su muzika, dainomis, šokiais, iš dabartinių didžiųjų kovų Ispanijoj.

2) Choras Daina, iš New Haven, Conn., vadovystėje, J. Latvio.
3) Laisves Choras, iš Hartford, Conn., vadovystėje, V. Visockio.
4) Laisvės Choro Stygų. Orkestrą, iš Hartford, vadov. V. Visockio.

5) D. M. šolomskas ir K. Michelsonas, iš New Yorko, pasakys prakalbas.
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Daina Choras iš New Haveno, vadovaujamas J. Latvio, dainuos šiame piknike

Visokiais gėrimais ir valgiais visi pikniko svečiai bus aprūpinti. Galima primint, kad visos Conn, 
valstijos rūpestingiausios šeimininkes ruošia šiame piknike šeimininkių stalą, kur bus galima pasirink
ti gardžiausiai paruoštų, įvairiausių valgių. ĮŽANGA 25c.

Šokiai tęsis visą popiety gros geriausia
/

orkestrą lietuv. ir amerikoniškus šokius
Prasidės 11 vai. dieną ir tęsis iki vėlumai 
nakties. Kviečiame skaitlingai dalyvauti
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Sužeisti amerikiečiai didvyriai grįžta iš Ispanijos. Paveikslas trauktas Paryžiuj.

Lietuvoj ir Sovietų Sąjungoj Bridgeport, Conn.
(Tąsa iš 3-čio pusi.) 

mo žmogaus, su pasais į 
miliciją pasiuntė kiemsargį. 
Grįžę iš pąjūrio sužinojome, 
jog kiemsargį kažkas klai
dingai painformavo ir jis 
neišregistravo mūsų pasų. 
Pasidarė kvaila būklė: mi
licijos nuovada užsidarė, o 
neišsiregistravę mes negali
me keliauti, nors laivo bilie
tai kišenėje, viskas kelionei 
paruošta. Mažai ko trūko ir 
mums gręsė pasidaryti ke
letą šimtu rublių nuostoliu. 
Poilsio namų direktorius už
sipuolė “kaltininką” kiem
sargį, pavadindamas jį žiop
liu. Tačiau kiemsargis aiš
kiai ir griežtai direktoriui 
atkirto:

—Aš—kiemsargis ir savo 
pareigas vykdau. O jeigu 
jums reikalingas žmogus 
bėgioti į miliciją—pasisąm- 
dykit jį... Žiopliu, patar
čiau, manęs nekrikštyti, da
bar ne tie laikai!

Ir ką gi?! Esmėje kiem
sargis buvo ne kaltas ir po 
jo tvirtai užimtos pozicijos 
direktorius nesmagiai pri
kando lūpą.

Tokių statumo, nepriklau
somumo bruožų Sovietų gy
venime pastebėsite kiekvie
name žingsnyje: teatruose, 
gatvėje, traukiniuose, res
toranuose, tramvajuose... 
Analogiškų pavyzdžių galė
čiau suminėti dešimtis.

Teko patirti Sovietų įstai
gose, viešbučiuose ir kitur 
nemaža biurokratijos faktų. 
Biurokratizmas, pasirodo, 
ne taip lengvai išgydoma li
ga, nors Sovietų laikraščiai 
kasdien apšaudo tokius nau
jųjų laikų “golovotiapus”, 
visokius Oblamovus, unte- 
rius Prišibėjevus, Pliuški- 
nus, Manilovus iš trestų, 
komisariatų. Tačiau nesun
ku pastebėti, kad prieš to
kius biurokratus atėjęs su 
reikalu Sovietų pilietis jo
kiu būdu nebando atsitrauk
ti atatupsčias, o lygiai drą
siai, visomis galimomis 
priemonėmis reikalauja sa
vo, nebodamas taip vad. 
“autoritetų”. Skaitytojui ge
rai suprantama “autorite
to” sąvoka, kuri kitose ša
lyse dar tebevaidina tokį 
žymų vaidmenį, prie kurių 
kabineto durų pilietis žings
niuoja zuikelio žingsniu.

Sovietuose neteko, paste
bėti kareivį ar žemesniojo 
laipsnio kariškį atiduodant 
pagarbą teatre, gatvėje, 
traukinyj aukštesniam laip
sniui. Tai vienas iš daugelio 
Sovietų tarpusavio santykių 
bruožų. Pasirodo, jog kari
nio mandagumo formos 
naudojamos tik kariškiui ei
nant savo pareigas. Aišku,

kad šitokiu elgesiu nesu
griaunamas “autoritetas”, 

|o tik autoritetiznkis, nes 
[apie Sovietų armijoV discip
linuotumą netenka ir kalbė
ti.

Žmonių santykių srityje, 
jeigu palyginti prieškarinę 
rangų, laipsnių, luomų, “ci
nų” Rusiją su šia diena, 
jaučiamas nepaprastas šuo
lis į demokratizmą. Negalė
čiau tvirtinti, kad visi ir su 
visais visose Sovietų įstai
gose ir srityse elgiasi lyg 
angelėliai. Bet ką patyriau 
ir mačiau viešajame gyve
nime, be mažiausio perdė
jimo galiu sakyti, kad žmo
nėse nebejauti daugybės to 
vergiškumo, pataikavimo, 
keliaklupsčiavimo prieš “as- 
abas.”

Vieša palaikų savikritika 
laikraščiuose ir žurnaluose, 
išskyrus gal partijos apara
to viršūnes, kasdien užima 

; daug vietos ir ji padeda 
i Sovietams kovoti su biuro
kratizmu, visose gyvenimo 
srityse.

Dar vienas geras bruožas 
turįs tiesioginį ryšį su žmo
nių santykiais—drąsa. Kal- 
binkit gatvėj, mokykloj, 

I lageryj, kolchoze mažą vai
ką ir jis jums drąsiai, ne
mirkčiodamas, nepaspruk
damas atsakys kaip sugebė
damas. Drąsa, savistovu
mas, nebojimas guzikuotų, 
velnių raguotų ir baubų So
vietų jaunuomenę išskiria 
iš kitų ir ją dėl to mėgsta
ma vadinti naujojo žmogaus 
vardu. Suprantama, kad 
vaiko drąsai, jo charakte
rio, draugiškumo jausmų 
plėtrai padeda ne tiek am
žinas prisirišimas prie ma
mos sijono, kiek jaunuome
nės organizacijos kolekty
vas, j kurį jis įjungiamas 
pradedant darželiu, (jasli) 
baigiant pionieriais. Tiesa, 
ilgai ignoruotas, Sovietuose 
šiandien vėl grąžinamas vai
ko auklėjimui teigiamas šei
mos veiksnys.

P. Cvirka.

Visi Keliai Veda į Hartford 
ant Spaudos Pikniko

Mūsų vietiniai “Laisvės” 
draugai rengiasi skaitlingai 
dalyvauti spaudos piknike, 
Hartforde, rugsėjo 11 d. Su
organizuota didelis busas ir 
mašinos. Gaspadinės galvas 
suka, ką taip gero atvežti dėl 
šeimininkių stalo. Ir manau, 
kad atveš ką tikrai gero.

Busas išeis nuo Liet. Jaunų 
Vyrų Draugijos salės, 407 La
fayette St., 12 vai. dieną. To
dėl, kurie nežinot vietos pik
niko, atvažiuokite prie salės' 
minėtu laiku, galėsime kartu, 
nuvažiuoti arba gausite kelro
džius, tai nereikės klaidžioti.

Būtų gerai, kad kiekvienas 
“Laisvės” draugas dalyvautų 
šiame išvažiavime, nes tas pa
rodytų tikrą simpatiją savo 
klasės spaudai. O kad šis 
“pažmonys” paskutinis šiame 
sezone, tai už nedalyvavimą

už draugijos ribų, jeigu ne da
bartinis abrakas”.

Keistai elgėsi ir “dženito- 
rius”, senukas Keblinskas. 
Kiek metų tam atgal, kupmet 
kunigai iš po bažnyčios skiepo 
metė laisvesnes draugijas, tai 
tas pats Keblinskas viešai pa
reiškė : “Aš neisiu į tą dvo
kiantį musių avilį (suprask: į 
dabartinę lietuvių įstaigą)”.

Progresyviai kliubiečiai ne
pavydi Keblinskui, kad jis 
atėjo į jam “nepageidaujamą” 
įstaigą ir nepavydi, kad jis 
pasidaro neblogą čia pragyve
nimą/ Bet kliubiečiai pagei
dauja, kad Keblinskas nesi- 
šiaušėtų prieš narius, o eitų 
savo pareigas.

Reikia žymėti ir tas, kad 
visi, kurie dabar turi kliube 
darbus, tik tuomet prisirašė 
prie kliubo, kuomet buvo tik
ri, kad gaus darbus.

Bet kaip jūs, vyrai, elgiatės 
su kitais ? Pereita susirinki
mą Petras širka pridavė įsto
jimo blanką, norėdamas atgal 
įstoti į šią draugiją, kuriai per 
ilgus metus darbavosi ir buvo 
net jos sekretorium. (Palietus 
jį nedarbui, jis laikinai buvo 
pasitraukęs.) Jūs visi piestu 
stojat, kad minėtas pilietis ne 
būtų priimtas atgal, visai ne
turėdami pagrindo, dėlko jis 
negali būt priimtas. “Gedemi- 
no Kavalierius” net viešai pa
reiškė, kad, jeigu Petras šir
ka bus priimtas atgal į drau
giją, tai jis ją apleisiąs. žino
ma, draugijai būtų į sveikatą, 
jeigu smetoninio Šniukštos vie
ton būtų toks darbuotojas, 
kaip širka!

kai, Skridulis, ir eilė kitų. Su 
užbaigimu šių kalbėtojų, sū
nūs Jonas ir Domininkas Smai- 
džiūnai ir jų moterys, dukte
rys Pilvinienė ir Skridulienė, 
visi paačiavo svečiams, atsi
lankiusiems į pokilį. Vėliau 
senukus palydėjo namon, nes 
jau buvo vėlu ir senukai bu
vo pavargę. Jiems buvo ir 
gražus pyragas iškeptas.

Svečiai ilgai linksminosi pa
tenkintai. Rep.

PRANEŠIMAI iš kitur
HUDSON, MASS.

Piknikas įvyks sekmadienį, rugsė-> 
jo 11 d., 11 vai. ryto.' Šis piknikas; 
rengiamas naudai J. Sakalauskui,; 
sugrįžusio iš Ispanijos karo lauko. 
Bendrai rengia ALDLD 103 kp., 
LDS 66 kp. ir II. L. Piliečių Kliu-! 
bas. Bus Portugalų Kliubo Parko, 
River St., Hudsone. Turėsime ska
nių valgių ir gėrimų. Puiki svetainė 
šokiams, per visą dieną linksmins 
Linksmybės Orkestrą iš Brightono. 
Kalbės J. Sakalauskas. Kviečiame 
visus skaitlingai dalyvauti. (210-212)

DETROIT, MICH.
Prieš rinkimus yra rengiamas di

delis piknikas Lietuvių Progresyvių 
organizacijų. Įvyks 11 d. rugsėjo, 12 
vai. po pietų. Bus gerų kalbėtojų. 
Kalbės sekanti: Gubernatorius
Frank Murphy, kongresm. George 
Sadowsky, Patrick IT. O’Brien, se
natorius Diggs, Stanley Nowick. 
Taip pat turėsime ir mūsų vadovų 
kurie pasakys apie darbininkų padė
tį. Turėsime ir gražią programą. 
Astuonių kavalkų orkestrą grieš šo
kiams. Prie įžangos bus duodama 10 
dolerių dovanų laimėti. Įžanga 25c 
asmeniui. Kviečiame visus dalyvau
ti. (Pikniko viela?—Adm.).

(210-212)

pateisinimo negali būti.
Kur mes taip gerą progą 

galime rasti, kad ne tokiuose 
plačiuose išvažiavimuose, kur

Siuvėjai Entuziastiškai Daly
vauja Kovos Lauke

šiuos žodžius rašant, jau 
šešta diena kaip moteriškų 
drabužių siuvėjai streikuoja. 
Daugiau kaip 200 streikierių 
Policija areštavo. Bet streikie- 
riai gana entuziastiškai dirb

SCRANTON, PA.
ALDLD 39 kp. susirinkimas įvyks 

12 d. rugsėjo, pirmadienį, 7 vai. vak. 
pas drg. Proleikus, 401 Electric St. 
Malonėkite visi dalyvauti. — Kp. 
pirm. F. M. Ipdrulis. (210-212)

MAHANOY CITY, PA.
LDS 104 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, 11 d. rugsėjo, A. Apo- 
niko namuose, 411 E. Pine St., 2 
v. po pietų. Visi nariai prašomi da
lyvauti, nes yra naujų reikalų. — 
B. V. (210-212)

i tuves pikietuoja. Pikietų ei
lės ne mažesnės kaip trys šim-

suvažiuoja draugai iš arti ir 
toli, kur rengėjai suteikia žin
geidžias programas, duoda 
gerus kalbėtojus, kur sutinka
me savo gerus draugus. Todėl 
visi pribūkite ir aš būsiu.

“Laisves” Draugas.

tai kasdieną. Visa apimta 
streiko sritis net dreba nuo 
populiarių revoliucinių dainų, 
kurias streikieriai dainuoja!

Kuo tas viskas užsibaigs, 
paaiškės vėliaus.

Jaunutis.

So. Boston, Mass. Great Neck: N. Y.

GARDNER, MASS.
Lietuvių Am. Piliečių Kliubas 

rengia pikniką, kuris įvyks ateinan
tį šeštadienį ir sekmadienį, 10 ir 11 
dd( rugsėjo. Muzika bus per dvi die
nas, vieta prie W. Broadway Ežero 
— Lietuvių Parke. Kviečiame visus 
vietinius ir iš apylinkės dalyvauti, 
nes gal bus šis paskutinis piknikas 
šiame vasaros sezone. — Kom.

(210-212)

DETROIT, MICH.
Amerikos Lietuvių Laisvamanių 

Etinės Kultūros Draugijos 2 kp. su
sirinkimas įvyks penktadienį, rugsė
jo 9 d., 7:30 vai. vak., Draugijų 
Svet., 4097 Porter St. Tai svarbus 
susirinkimas, todėl visi laisvamaniai 
kviečiami dalyvauti.—Valdyba.

x (210-211)

ŽMONA PRIMUŠĖ VYRĄ

Pil. Petras Kižūnas gyv. Mi- 
čiūnų k. Obelių valse, nelabai 
sugyveno su savo namiškiais 
ir šie nutarė jį—tėvą nubaus
ti.

š. m. liepos mėn. 7Z d. anks
ti rytą, Kižūnui dar miegant, 
sūnus Edvardas 18 m. amž. ir 
Kižūno žmona užpuolė jį ir 
pradėjo mušti. Sūnus laikė, 
o motina diržu pliekė, žmo
na mušdama gerokai įsismagi
no ir padarė kai kuriuos sadis
tinius sužalojimus. Kižūnas 
paguldytas Rokiškio aps. ligo
ninėje.

Ar Tik Ne Prieš Galą 
Spardotės?

Keliais atvejais “Laisvėj” 
buvo pastebėta, kaip So. Bos
tono fašistai šeimininkauja Pi
liečių Draugijos name. Tomis 
pastabomis draugijos nariai 
labai domisi, o fašistai neria
si iš draugijinio kailio. Tiesa, 
pas juos visuomet ir visur 
reiškiasi draugijinis bankrū- 
tas, bet šiuom Laiku jie nusto
jo visai lygsvaros.

Šiomis dienomis vienas ge
ras kliubo lankytojas atsinešė 
į minėtą įstaigą, Bendro Fron
to Maynardo Pikniko skelbi
mų ir pradėjo juos dalyti prie 
baro, nieko nemanydamas blo
go. Tuoj iš užbaręs šoko 
svaigalų karalius P. Apšiega 
dalintoji mesti laukan, pa
reikšdamas, kad tokiem lan
kytojam ir jų skelbimams “Po 
šią pastogę nėra vietos”.

žinoma, ant vietos kliubie- 
čiAi pradėjo daryti obstrukci
jas tam žaliai medžiagai, ku
ris stovi už baro ir nežino, 
ko jis ten stovi . . .

Kliubiečiai per eiles metų 
priguli prie šios draugijos ir 
prie bendro fronto; bet “ne
turi teisės” lankyti savo įstai
gą ir net paskleisti literatūrą 1 
Labai teisingai kliubiečiai ant 
vietos pastattTHkląusimus tam 
tamsuoliui. Vienas kliubietis 
paklausė Apšiegos: “Kur tu 
buvai per eilę metų, kuomet 
šiai įstaigai buvo reikalinga 
parama? Kiek tu prisidėjai 
prie šios draugijos parengi
mų ? Būtum ir po šiai dienai

Iš Smaidžiūnų 50 Metų Vedy
binio Gyvenimo Sukakties 
Sekmadienį, rugsėjo 4-tą, 

sūnūs, '’dukterys, žentai ir 
marčios surengė senukams Mi
kui ir Mortai Smaidžiūnams 
pokilį. šis pokilis buvo su
rengtas pagerbti sukaktį 50 
metų jų vedybinio gyvenimo. 
Senukai, abu virš 80 metų 
amžiaus, labai nustebo pama
tę, kad tokia šimtinė publika 
susirinko dėl jų pagarbos.

Senukams ' pribuvus, visi 
svečiai pradėjo vaišintis tur
tingai apkrautais stalais. Mais
to užteko visiem.

Baigiant vaišintis, Antanas 
Balčiūnas, brooklynietis, pir
mininkavo, pašaukdamas pir
miau pakalbėt svotą Kazimie
rą . Ramutį iš Bridgeport, 
Conn. Paskiaus sekė eilė kal
bėtojų, kurie linkėjo, kad jie 
nenori aprubežiuot jiems gy
vent laiko, bet kad “tegul 
senukai gyvena, kiek ilgai no
ri.”

Svočia buvo Veronika Pil- 
vinienė. Gaspadinėmis buvo 
marčios—dvi Smaidžiūnienės, 
Šidlauskienė, ir kitos. Aptar
navo svečius gaspadinių duk
terys, senukų anūkės 'ir kitos 
jaunuolės.

Dalimi svečių, kurie linkėjo 
senukams sveikatos ir ilgo gy
venimo, buvo sekami: J. Pe
trauskas, Adomoniai, D."Kaz- 
mauskas, J. Pilvinis, J. Blažo- 
nis, S. Sauseris, S. Šulinskas, 
J. Stadulis, F. Naunikis, A. 
Kupčiūnas, A. Šimokaitis, J. 
Zakarka, M. Karaziejus, A. 
Gaganskis, Bukantai, Šidlaus-

SHENANDOAH, PA.
LDS 34 kp. mėnesinis susirinki

mas įvyks sekmadienį, rugsėjo 11 d., 
2 vai. po pietų, “Sweet’s Hall.” Ma
lonėkite visi nariai dalyvaut ir pa- 
simokėti užvilktas duokles, taip pat 
išgirsite delegatų raportą iš Seimo. 
— S. Kuzmickas, Sekr.

(210-212)

K i e k v i e nas miestas ir 
miestelis turi ką nors su
rengti “Laisves” naudai.

CHRONIŠKOS
LIGOS

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

Tyrimai Atliekami 
Už Nebrangų Atlyginimą

IŠTYRIMAS VELTUI

DR. ZINS
įsisteigęs per 25 Metus

110 East 16th M. Y.
Tarp 4tli Avė. ir Irving Place

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

Nauja L. Pruseikos Knyga

IŠDAVIKAI
Amerikos Istorijoj ir Sovietų Sąjungoj

• o •
Atsikračius Anglijos monarchijos, Jungtinėm Vals

tijom ėmė 38 metus apsivalyti nuo šnipų.

Kas buvo tie šnipai ir kaip J. V. valdžia nuo jų ap
sivalė, skaitykite Pruseikos knygoje. L ,

Dabar plienine šluota šluojama Japonijos, Vokietijos 
ir kitų šalių šnipai iš valdžios ir pramonės įstaigų So
vietų Sąjungoje. Apvaloma šalis nuo išdavikų.

Ar Sovietų Sąjungoje susekami šnipų—šalies išdavi
kų—vortinkliai turi panašumo į buvusius Jungtinėse 
Valstijose, pasakys jums Pruseikos knyga.

KAINA TIK 15c
Tuojau jsigykite ją ir skaitykite. Mokestį galite prisiųsti IT. S. A. 

pašto stanipoinis, 3c ar 5c vertes.

Tą knygą išleido dienraštis “Vilnis”

Ją galite nusipirkti iš “Laisves.” Reikalaudami prisiųsti 
, adresuokite:

LAISVĖ
427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y.

Telefonas: Humboldt 2-7964

Dr. J. J. Kaškiaučius
530 Summer Ave., arti Chester Ave.

‘ , NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2—4 ir 6—8

Nora valandų sekmadieniais

GARSINKITESJ’LAISVĖJE”.

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

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, sen- 
vičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin 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 duoną per paštą j kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svori Ir kalnai.

Varpas Bakery 36-42 Stagg Street Brooklyn, N. Y.



NewYorko^Afe Zlnioi 
Ateivių Gynimui Reikia 

Visų Paramos
Amerikos Ateivių Gynimo 

Komitetas, 100 Fifth Ave., at
sišaukia i visus geros valios 
asmenis ir organizacijas pa- 
remt komitetą finansiniai, nes 
be paramos toliau neištesės 
vest visas bylas, su kuriomis 
susiduria ateivių gynime. Ko
mitetas šiuo tarpu gina desėt- 
kus asmenų, kuriem gręsia 
deportavimas ir atskyrimas 
nuo šeimų. Jiems gręsia per
sekiojimas politiniu, religiniu 
ar ekonominiu atžvilgiu.

Ateivių Gynimas yra nepar
tinė organizacija, kuri gina 
visus be skirtumo ir pasilaiko 
taip pat visokių pažvalgų ir 
įsitikinimų organizacijų ir as
menų aukomis. Tęsimui dar
bo parama reikalinga tuojau.

Pasitikim Didvyrišką 
Jaunuolį

• -
Šį šeštadienį, rugsėjo 10-tos 

vakarą, ’ Ispanijos demokrati
jai gint veikiančių lietuvių 
organizacijų pastangomis ren
giamas gražus, draugiškas va
karas pagerbt nesenai iš Is
panijos grįžusį lietuvį jaunuo
lį Juozą Sakalauską, kuris 
didvyriškoje kovoje paaukojo 
daug savo jauno gyvenimo ir 
sveikatos ir sugrįžęs nenuėjo 
ilsėtis, bet tęsia kovą toliau 
nuo karo fronto galimose ri
bose.

Vakarėlis bus “Laisvės” sa
lėj. Ruošiama trumpa, graži 
programa, kurios dalyvių 
skaičiuje tikimasi turėt ir pa
tį Juozą Sakalauską.

Rengkitės dalyvaut patys. 
Praneškite apie tai savo drau
gams. Lai šis vakaras bus 
gražus ir skaitlingas, pilnai 
atatinkąs karžygiško jaunuo
lio, sutiktuvėms. M. K. N.

Daugiau Rosy Pasirašo 
Sutartį su Unija

Brooklyno maliorių 18-to 
Distrikto Taryba praneša, kad 
unija pradėjo derybas su As
sociation of Painting Employ- 
ersz savo pastangose užbaigti 
Brooklyno maliorių generalį 
streiką. j

Pereitą savaitę Mo Distrik
to Taryba, kurion įeina Man
hattan, Bronx ir Staten Island 
malioriai, laimėjo sutartį be 
streiko.

Tuo tarpu d ai' 15 atskirų 
kontraktorių jau pasirašė at
skiras sutartis su unija, kas 
sudaro jau 75 turinčių sutar
tis firmų. Jos samdo 800 ma
liorių. Viso šiame distrikte 
randasi 2,500 unijistų.

Unija randa didelio pasi
priešinimo iš samdytojų pusės 
del reikalavimo patikrint sam
dytojų knygas kas liečia ne- 
ipokejimą pilnos algų skalės 
ir kompensacijos bei socialio 
saugumo duoklių. Unija už
sispyrus gaut tą teisę. Unijos 
finansų sekretorius I. Augush 
sako, kad apie 90 nuošimčiu 
kompensacijos bylų negauta 
pašalpa dėlto, kad samdyto
jai nemokėję už tuos darbi
ninkus duoklių. Taipgi var
giai daugiau kaip 5 nuošim
čiai darbininkų galį gaut “so
cial security” — nedarbo pa
šalpą dėl tos pat priežasties.

Policistas Angelo Flore sa
vo pūtimu kvapo išgel
bėjo Pearl Quintaną, 4 metų 
mergaitė, kuri suimta konvul
sijų buvo paliovus kvėpuot. 
Jis darbavosi prie kūdikio 
valandą laiko.

MAJORAS PASKYRĖ DU 
TEISĖJUS

Majoras LaGuardia pasky
rė du teisėjus dešimties metų 
tarnybai Specialių Sesijų Teis
me. Jais yra teisėjai James 
E. Finegan ir Gustav W. M. 
Wieboldt, abu brooklyniečiai 
demokratai. Jie užims vietas 
Tammanės paskirtų teisėjų 
James McInerney ir Lawrence 
Gresser, kurių terminai pasi
baigė. Nauji teisėjai prisaik
dinti majoro ofise trečiadienio 
rytą.

Jack Austin, 561 Franklin 
Ave., areštuotas už sėdėjimą 
ant gelžkelio 3-jo bėgio, sakė
si atsisėdęs tik pailsėti. Inde
pendent subvės trūkis nuplėšė 
jo marškinius, bet jis išliko 
sveikas.

ISchoenhaus Liudijo Mokėjęs 
Gengsteriams Donj, Kad 

Balsuotų už Dodge
Harry Schoenhaus, raketie- 

rių pasaulyje žinomas kaipo 
“Big Harry” arba “dutchma- 
no pinigų maišelis,” liudijo 
Hines’o teisme pereitą antra
dienį, kaip jisai išmokėjęs 
Hinesui $30,000 paketo pini
gų už policijos' ir teismų ap- 

j saugą raketieriams.
Schoenhaus buvo ketvirtas 

asmuo iš liudijusių, kad jie 
turėjo tiesioginius ryšius su 
išmokesčiais raketo pinigų 
Tammanės distrikto vadui 
James (Jimmy) J. Hinesui.

Schoenhaus liudijo pirmu 
kartu susitikęs Hinesą 1933 
metais, kada George Wein
berg, Schultzo leitenantas, te- 
lefonavęs jam ir įsakęs nunešt 
$500 Hinesui į jo apartmentą, 
444 Central Park West, N. Y. 
Klausinėjamas per Sol Gelb, 
distrikto prokuroro Dewey 
padėjėją, Schoenhaus sakėsi 
atlikęs “septynius ar aštuo- 
nius” išmokesčius Hinesui 
įvairiais laikotarpiais iki 1934 
metų. Išmokėdavęs nuo $500 
iki $750 ir $1,000 į savaitę.

Jis toliau liudijo, kad jis 
vedė Hinesui išmokesčių re
kordus laike 1933 metų rin
kimų, kuriais Dutch Schultzo 
raketas per Hinesą išmokėjęs 
$30,000 Tammanės rinkimų 
kampanijai, kad išrinkt Wil
liam Copeland Dodge distrikto 
prokuroru, kur jis ir buvo iš
rinktas.

Geibo k 1 a u s i n ė j .a m a s , 
Schoenhaus pasisakė, kad jis 
įėjo raketan dar 1927 metais, 
po pravarymo iš pašto tarny
bos, kaltinant pasisavinus $50 
iš savo kasos dėžutės, kuriais, 
jis sakė, manęs nupirkt štam
pas. prie urmu parduotuvės 
langučio. Po ištyrimo, jis bu
vęs išteisintas, tačiau neužil
go pravarytas iš tarnybos. Po 
to jis tapęs mažu gembleriu 
prie pokerio ir lenktynėse. Su 
Weinbergu susipažinęs apie 
1932 mėtus ir abu susidėję 
atsidarę “policy” b^jiką. Po 
trumpo laiko, jie buvę apleidę 
banko biznį, bet paskui vėl įė
ję 'jin drauge su Schultzu.

Jis liudijo, kaip rinkimų 
dieną, 1933 metais, Davis jį 
pašaukęs ir įsakęs “nunešt vi
sus mažus banknotus” Hineso 
Monongahela kliuban, iš ku
rio, kaip pirmiau liudijo Da
vis, (buvo siunčiami būriai 
gengsterių, balsavusių tą die
ną “po 4 ar 5 kartus” kiek- 
kiekvienas. Tie maži bankno
tai buvę $1,500 . po penkius, 
dešimt, dvidešimt, ir $1,000 
stambesnėmis sumomis. Tai 
taip “piliečių” “balsai” prisi
dėjo prie išrinkimo tammanie- 
čio Dodge prokuroru 1933 
metų rinkimuose.

UNIJISTA1 BYLOJE SU 
VIRŠININKU

Karpenterių Brolijos Lokalas 
2090 mobilizuoja visų statybos 
amatų unijistų paramą savo 
bylai prieš brolijos caruką 
William Hutcheson, kuris už
simojo lokalą išmest iš bro
lijos. Lokalas užsipelnė vir
šininko rūstybę vesdamas ko
vą prieš viršininkų norėtus 
pravest darbininkams žalin
gus tarimus. Lokalas kreipė
si į teisėją Cotillo su apeliaci
ja neleist Hutchesonui išmęst 
lokalą. Bylą svarstys 16-tą 
šio mėnesio.

Dviejų valandų \ pikietas 
prie 401 W. 48tl\ St\ N. Y. 
per 5-to A. D. komunistus pra
šalino nuo namų iškabą, ku
rioj nurodoma, kad butai iš- 
rendavojami tik baltiesiems.

Gina Senyvos Moters 
Namus

■* *
Mažų Namų Savininkų Uni

ja deda pastangas išgelbėt 
Paulinos Skauronskienės na
mus, 91 Kingsland Ave., nuo 
atėmimo iš 71 melų amžiaus 
savininkės. Molly Maguire 
kuopa pastatė pikietus prie 

I Home Owners Loan Corp, 
raštinės, 270 Broadway. Tuo 
pat sykiu pikietuojama J. P. 
Clark firma, 468 Graham 
Ave., kuri pirko namą, kada- 
HOLC jį uždarė už skolas.

Senutė yra skolinga $184 
taksais už tris metus ant na
mo, kuris dabar yra įkainuo
tas $6,200. , Iš $3,900 pasko
los nuo HOLC ji atmokėjo se
nų skolų ir padarė pataisų. 
Nors būdama ant pašalpos tū
lą laiką, ji šiaip taip surinkus 
$70 atmokesčių pereitą mė
nesį, kas yra didesnė suma, 
negu ji gavus rendomis iš na
mo. Tuos pinigus iš jos atsi
sakė priimt.

Dėl to nątiajo jinai atsidūrė 
visai keistoj ^padėtyj'. Jai at
sakė ' senatvės pensiją , dėlto, 
kad ji turi namą. Tuo pat sy
kiu jai neduoda pašalpos dėl
to, kad ji turinti teisę prie 
senatvės pensijos. O tas viso 
kaltininkas namelis irgi nebe 
jos, jį HOLC “foreklozavo” 
už skolas. Prieš tą tragišką 
senutės padėtį ir sukruto’ j,os 
kaimynai, mažų namų savi
ninkai.

MIRĖ
Jonas Butkus, 60 metų, 

gyvenęs 200 Broadway, mirė 
rugsėjo 4 d. Kūnas buvo pa
šarvotas graboriaus Aromis- 
kio koplyčioj. Palaidotas rug
sėjo 7 d., iš Karai. Angelų 
bažnyčios š. Jono kapinėse.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nosi graborius S. Aromiskis.

Milžiniškas Piknikas
Rengia Bendrai Lietuviai, Rusai, Ukrainai, Lenkai 

ir kitos tautos

Bus Sekmadienį, September 11
Šis piknikas bus X '

ULMER PARKE
Pradžioj 25th Ave. Brooklyn, N. Y.

Parkas atdaras 10 A. M. įžanga 40c.
• • •

Šis piknikas yra rengiamas aukščiau minėtų tautų progresyvių or
ganizacijų spaudos naudai. Tad kiekvieno apšvietę mylinčio žmo
gaus būtinas reikalas dalyvauti šiame piknike.

GERA ORKĖSTRA ŠOKIAMS
/

TAIPGI BUS PUIKI IR ĮDOMI PROGRAMA
Bilietus Galite Gaūt “Laisves” Ofise.
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LAISVS*

Iš IDS 1-mos Kuopos 
Susirinkimo

. --------- v
Susirinkimas įvyko ketvir

tadienį, rugsėjo 1, “Laisvės” 
svetainėj.

Kuopa per mėnesį gavo 4 
naujus narius: J. Grubis ga
vo 3, P. Grabauskas vieną. 
Turėjo išvažiavimą Forest 
Parke. Pasiuntė 3 delegatus 
į LDS 4-tą Seimą, kuris' įvy
ko Pittsburgh e. Delegatams 
buvo nutarta apmokėti kelio
nės lėšų po $25; duota po $10, 
tai mūsų kuopa turi dar at
mokėti $45.

Delegatai, sugrįžę iš seimo, 
prisirengę duoti platų rapor
tą, ką girdėjo seime iš dele
gatų, suvažiavusių iš' visų 
Jungtinių Valstijų kampelių, 
miestų ir miestelių. Šiame su
sirinkime buvo daug kuopos 
reikalų ir jie užsitęsė iki vė
lumo, tai delegatų-, raportas 
atidėtas sekamam susirinki- I . . ; v .mui. Todėl nariai prašomi 
skaitlingai atsilankyti ir at
siveskite savo draugus.

Skaityta laiškas iš LDS 3- 
čio Apskričio, kuriame prašo
ma išrinkti delegatus į kon
ferenciją, įvyksiančią rugsėjo 
25, Jersey City, N. J. Išrinkti 
delegatais sekami: P. Taras,
J. Gasiūnas, M. Banaitienė, A. 
Velička, J. Kalvaitis, A. Bal
čiūnas, R. Mizara, J. Gužas,
K. Joneliūnas ir M. Maželie- 
nė. Nutarta užsimokėt į ap
skritį $9.50 už 1937 m.

Darbo Partijos Williams- 
burgo Lietuvių Skyrius užkvie
tė LDS 1 kuopą į skyriaus 
rengiamą pikniką rugsėjo 3 d. 
Nariai pasižadėjo dalyvauti ir 
pasipirko tikietus.

Rugsėjo 11 bus išvažiavimas 
į Forest Parką; jį prirengs 
Sinkevičienė, Banaitienė, La- 
pata, P. Taras.

Kuopos trys nariai serga. 
Geram stovy j turi 265; 3 yra 
ant susispendavimo.

Kurie norite prisirašyti, ma
tykite J. Grubį, 64 Ten Eyck 
St., antram aukšte.

Korespondentas
G. Kuraitis.

Komunistų Partija Veda 
Radio Pasikalbėjimus

Komunistų Partija 18-tame 
Assembly Distrikte kas trečia
dienio vakarą turi radio pro
gramas iš stoties WCNW. 
Rugsėjo 7-tos vakarą suruoš
ta 6-ta iš eilės programa, nuo 
10:30 iki 10:45, pasikalbėji
mo formoj. Pasikalbėjime ke
turi tos sekcijos veikėjai dis- 
kusuoja vietos problemas, ir 
nurodo, ka tais klausimais siu- 
lo Komunistų Partijos rinkimų 
programa. Sekamais 7-niais 
trečiadieniais dar bus progra
mos. i

Gaisras sunaikino vidų tuš
čios dviejų aukštų arklydės 
504 Cherry St.

Tūkstančiai Praėjo pro 
Kardinolo Karstą

Pereitą antradienį, kardi
nolo Patrick H'ayes šermeny
se, jo namuose, 452 Madison 
Ave., pro jo karstą praėjo 
virš 12,000 žmonių per arti 
keturias valandas iki jo kūnas 
buvo išneštas katedron. Pa
dėjus katedroj, maldinjnkai 
eilėmis laukė įeit katedron 
pasimelst ir pamatyt katalikų 
bažnyčios viršininką, kurio 
vieta katalikų bažnyčios vy
riausybėj prilygsta kunigaikš
čio vietai.

Kardinolo kūnas bus padė
tas ilsėtis St. Patricko kate
droj po altorium, kur jau su
dėta kūnai kardinolų Mc
Closkey ir Farley, archivys
kupo Corrigan ir ' vyskupo 
Hughes.

Spiegimas įėjusios laike plė
šimo kostumerkos pravijo du 
ginkluotus plėšikus iš krautu
vės, 2506 E. Tremont Ave., 
Bronx’e.

PRAMOGOS
BROOKLYN, N. Y.

Primenam Tamstoms, jog Lietuviu 
Radio Draugijos pentkas metinis 
koncertas įvyks spalių 16 d., Grand 
Paradiso Svetainėje, 318 Grand St., 
Brooklyn, N. Y. Nepamirškite ir 
laukite platesnių pranešimų. — 
LRD Sekr. V. Ubara. (210-211)

SUSIRINKIMAI
GREAT NECK, N. Y.

ALDLD 72 kp. ir TDA 48 kp.
I bendras susirinkimas įvyks pirma- i 
dienj, 12 d. rugsėjo, 8 vai. vak. Kas-

; močių Svet. Abiejų Draugijų nariai 
prašomi visi dalyvauti, nes turime 
užsilikusių daug svarbių reikalų ap
tarti. Taipgi kviečiame naujų narių 
ateitiį. — Drg. F. K. ir F. L. / 

(210-212)

daug

įvyks

MA SPETH, N. Y.
ALDLD .138 kp. susirinkimas 

įvyks ketvirtadienį, rugsėjo 8 d. Za- 
bielskio Svet. 8 v. v. Visi nariai da
lyvaukite laiku, nes turime 
svarbių dalykų apsvarstyti.

(209-210) b
BROOKLYN, N. Y.

ALDLD 1 kp. susirinkimas
ketvirtadienį, 8 d. rugsėjo, Laisvės 
Svet., 419 Lorimer St., 8 v. v. Pra
šome visus narius atsilankyti ir 
taip pat prašome tų narių užsimo
kėti duokles, kurie dar neužsimokė
jo. Taip pat atsiveskite ir naujų na
rių prirašyti prie kuopos. Mokestis 
nedidelė, tiktai $1.50 į metus.—Org. 
G. W. (209-210)

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA

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

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

Tel.; STagg 2-3872

Telephone: EVergreen 8-9770

J.ąARŠVA 
Graborius (Undertaker

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

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir . 

pasivažinėjimams.
231 Bedford Avenue

Brooklyn, N. Y.

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barberiai
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Graborius (Undertaker)
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Ave.
, Brooklyn, N. Y.
Telefonas: EVergreen 7-4885

x Antradienį sugrįžo darban 
d. A. Bimba, kuris buvo iš
vykęs porai savaičių atostogų. 
Jis praleido jas N. Y. valstijos 
aukštumose, bandydamas at
sikratyt “žolinės slogos,” ku
ri jo nepaleidžia jau kelinti 
metai. Kalnų aukštumose vė
su. Užlipę Mt. Marcy kalno 
viršūnėn radę nepakenčiamą 
šaltį ir, nors pavargę nuo ke
lionės į jį, turėję skubint že
myn, kad gelbėtis nuo perša
limo.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(šalinskas)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai {taisytą Koplyčią 
ir salę del pošermeninių pietų. 
Teikiam nemękamai vėliausios 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

Woodhaven, L. L, N. Y.

vergreen 7-8886

BROOKLYN, N. Y.660 GRAND STREET

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

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

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties

\ F
Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas pieniškų 

valgių ir daržovių, virtų ir žalių. -

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

Telefonas EVergreen 7-1661

BROOKLYN, N. Y.
Tel.

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name

Mateušas Simonavičius
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

FRANK DOMIKAITIŠ
RESTAURACIJA

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
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NOTARY PUBLIC Tel. Stagg 2-5043

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)

Kiekvieną subatą 
/karšta vakarienė. 

Atskiras . kamba
rys, užėjimui su 
moterims. 'Nedė- 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

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 Vilai Vakaro

Ketvirtadien., Rugs. 8, 193^ B
----------------- -—-« B

Jaunimas Rūpinasi 
Rinkimais

j

šį vakarą, 8 d. rugs., bus 
svarbus mitingas del jaunimo. 
Mums reikės ištirt ir diskusuot, 
ką bus galima daryt ateinan
čiuose svarbiuose rinkimuose*

Prašom visus jaunuolius at
eit į šį mitingą ir dalyvaut 
svarbiam day-be. Įvyks “Lais
vės” salėj, 8 vai. vakare, ket
virtadienį.

Kom.

I
Užprenumeruok Dienraštį 
“Laisvę” Savo Draugams

Dr. Herman Mendlowitz 
88 Metai Praktikos 

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

Tel. Evergreen 7-1312

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd Street

Garsinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvėje”.
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