
Krislai
7,000 Naujų Bankų. 
Apgailėtinas Verksnelis.
Tauta ir Jos Mylėtojai.
Tyla Prieš Audrą.
Nori dr. Kaškiaučiaus.

Rašo R. Mizara

Iš pereito penktadienio 
New Yorko republikonų 
“Herald-Tribune” rašo:

“Šiais metais Sovietų Są
jungoj atidaroma arti 7,000 
naujų taupinamųjų bankų. 
Oficialiai daviniai rodo, kad 
daugiau kaip 14-ka milionų 
gyventojų, iš 170,000,000, tu
ri pasidėję taupomuosiuose 
bankuose pinigų.”

Jeigu ne kas kitas, tai jau 
tik vien tas faktas rodo, ko
kiais nepaprastai dideliais 
žingsniais socializmo gyven- 
tojij buitis eina geryn!

Vitaitis — apgailėtinas 
verksnys. Kai jis redagavo 
“Tėvynę”, nuolat ir nuolat 
verkdavo, būk jį kažin kas 
ten puola, nekaltai atakuoją 
ir neleidžią jam “dirbti fra- 
ternalizmui.”

Dabar, atsisėdęs išėsto iš 
“Vienybės” r e d a k t oriaus 
vietos Tysliavos kėdėn, tas 
pats žmogus ėmė verkšlen
ti, būk jam radikalai nelei
džią “tautą mylėti!”

Mylėk, Stasy, tautą, kiek 
tik nori. Niekas nepavydi.

Deja, Vitaitis myli ne tau
tą, o jos pavergėjus, fašis
tus. Garbindamas tautinin
kų diktatūrą, niekindamas 
tuos, kurie kovoja už atstei- 
gimą demokratijos Lietuvoj, 
tasai poilas nusiduoda tau
tos mylėtoju.

Kas gi tauta?
Tauta — liaudis. Tauta— 

visi darbo žmonės. Tauta— 
tie, ką išlaikė lietuvybę.

Žmonės, kurie padeda 
liaudžiai nusikratyti pries
paudos, nusikratyti fašiz
mo ir. atsteigti demokrati
ją Lietuvoj, tie žmonės 
yra tautos mylėtojai. O tie, 
ką prisilaižinėja prie fašiz
mo, kaip p. Vitaitis, yra my
lėtojai ir garbintojai fašiz
mo!

Šiomis dienomis teko skai
tyti “Daily Workeryj” įdo
mų raštą iš Berlyno, pava
dintą : “An Apartment Hou
se in Berlin.”

Rašo jį asmuo, kuris ne
senai lankėsi Berlynan ir 
turėjo progos kalbėtis su 
eile žmonių.

Autorius pastebi: naziška 
Vokietija tik paviršium ty
ki, kaip vanduo prieš aud
rą. Viduj, apačiose, eina ne
paprastas trynimasis, žmo
nių nepasitenkinimas hitle
rišku rėžimu.

Anksčiau ar vėliau tasai 
tykusis vandens paviršius 
ims vilniuoti, o paskui ban
guoti !

“Darbininkas” išsispausdi
no iš fašistų “Dirvos” strai
psnį “Komunistai ir CIO.” 
Pradžioje kunigų laikraš
čio redakcija deda tokią pa
stabą: “Talpiname netaisę.”

Na, įtalpinote netaisę, ja- 
gamasčiai, ir todėl įtalpino
te jovalą. -

• ——
> Montrealiečiai labai nori 
girdėt dr. J. J. Kaškiaučiaus 
prakalbą apie sveikatą.

Aš jiems pažadėjau agi
tuoti daktarą, kad jis ten 
kada nors imtų ir nuvyktų.

Ką sakote, daktare?

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $6.00 

Metams

No. 213 Telephone STagg 2-3878

{kaltino Phila. Majorą Kaip 
Gemblerią Globėją

Philadelphia, Pa.—Specia- 
lis prisiekdintųjų teismas 
įkaitino miesto majorą S. D. 
Wilsoną už tai, kad jis “su- 

I žiniai nesistengė” uždaryt 
51-ną gemblerių ir arklių 
lenktynių lažybų įstaigą ir 
“neteisėtai” pašalino bei 
tarnyboje pažemino devy
niolika policijos oficierių 
ir detektyvų.

Majoras Wilson užsistatė 
$10,000 paranką iki teismo.

Prisiekusieji posėdininkai 
taip pat įkaitino keturis po
licininkus kaip gemblerių 
globėjus ir 142 gemblerius.

Roosevelt Gina Pašalpiniij 
Bedarbiu Teisę Balsuoti
Hyde Park, N. Y.—Laik

raščių reporteriai užklausė 
prez. Rooseveltą, ką jis ma
no apie tai, kad grupė mo
terų (atžagareivių) New 
Jersey valstijoj reikalauja 
neleist balsuot žmonėms, 
gyvenantiems iš pašalpų.

Atsakydamas, prezidentas 
pasmerkė užmačią tų mote
rų ir pridūrė, kad gal kas 
toliau užsimanys atimt bal
savimo teisę iš tų piliečių, 
kurie nėra išėję kolegijas 
mokslo.

Rooseveltas taipgi peikė 
tas valstijas, kurios, kaip 
kad Virginia, vis renka mo
kesčius už teisę balsuot. O 
negalėdami užsimokėt du 
trečdaliai Virginijos pilie
čių heina balsuot. 

___ —
Suklastuotas Neva Pasikal

bėjimas su Stalinu

Washington. — Sovietų 
atstovybė atmeta kaip klas
tą kunigaikštės Katrės Ra- 
dzwill neva “pasikalbėjimą 
su Stalinu”, išspausdintą 
šlamštiškame “Liberty” žur
nale.

čechoslovakai Ginsis
Praga.— Čechoslovakijos

Praga. — čechoslovakijos 
prezidentas Ed. Benes per 
radio pareiškė, jog Čecho- 
slovakija turi puikią, naujo
viškai ginkluotą armiją, ir 
visomis jėgomis ginsis nuo 
gręsiančio užpuolimo. Jis 
šaukė piliečius būt pasiren
gusius “beįp kokiai aukai” 
už šalies nepriklausomybę.

Pennsylvanijos Komunistai 
Pradeda Radio Programą
Philadelphia, Pa. — Penn

sylvanijos Komunistų Par
tija patieks eilę savo pro
gramų per WWSW radio 
stotį, pradedant nuo šio an
tradienio 6:30 P. M., kur 
kalbės James Egan, valsti
jos Komunistų Partijos pir
mininkas. Jis aiškins Ame
rikos konstituciją.—Nepra
leiskite tos kalbos.

Brooklyn, N. Y., Pirmadienis,

NAZIAI IR ITALAI
VADOVAUJA FAŠIS

TAM EBRO FRONTE

JAU NE ANGLIJA, 0 
ARABAI VIEŠPA
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Kasdien Skaitykite 
“LAISVĘ” 

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

nės Japonijos.

Sutraukta Daugybė Naujų 
Italijos ir Vokietijos Kanuo- 

lių ir Tankų

Barcelona, Ispanija. — Be 
sustojimo baubia šimtai 
naujų vokiškų ir itališkų di
džiųjų kanuolių, kuriomis 
fašistai bombarduoja respu- 
blikiečius vakariniame šone 
Ebro upės, labiausia Caba- 
llos kalnuose ir Gandesos 
srityse. Respublikiečius čia 
atakuoja ir didesni daugiai 
Hitlerio ir Mussolinio lėktu
vų ir tankų, negu bet kuria
me pirmesniame mūšyje vi
same šiame kare.

Tik sakoma, kad genero
las Franco diriguojąs čio- 
naitines fašistų atakas, bet 
tikrieji tiesioginiai koman- 
dieriai yra Vokietijos ir4ta- 
lijos oficieriai, kaip prane
ša New York Times kores
pondentas L. A. Ferns- 
worth.

Fašistai buvo užėmę kal
nelius num. 356 ir 462, bet 
respublikiečiai greit vėl at
kariavo tas pozicijas, kontr
atakuodami fašistus ir pa
darydami jiems didelių nuo
stolių. Kalnelio num. 462 
mūšyje respublikiečiai pa
grobė ir kiekius fašistų gin
klų, amunicijos ir kareivių. 
Oro mūšiuose jie nuskynė 
tris didelius vokiškus bom- 
banešius, o patys prarado 
vieną lėktuvą.

Saragossa, Ispanija.—Fa
šistai sako, kad jie “visiš
kai atkariavę” nuo respub- 
likiečių strateginius Pan
dos ir Caballos kalnus Eb
ro fronte.

Sukilėliai Užpuldinėja Poli
cijos Stotis ir Plėšia iš Jų 

Ginklus

Jeruzalė. — Šimtai ara
bų naktį nukapojo per 10 
mylių telegrafo ir telefonų 
vielas, išrovė plieninius jų 
stulpus ir pasistatė septy
nias akmenines barikadas 
vienoj ir antroj pusėj vieš
kelio, einančio iš Jeruzalės 
į Jaffą, Palestinoj.

Arabai sukilėliai prieš žy- 
Idus ir anglus užpuldinėja 
naktimis policijos stotis ir 
grobia iš jų ginklus, šovi
nius ir bombas. Paskutinė
mis dienomis Jaffoj jie iš
plėšė iš policijos nuovados 
14 šautuvų, 5 revolverius ir 
1,000 kulkų.

Daugelis policijos stočių 
naktimis užsibarikaduoja 
nuo arabų. Gyventojai ir 
arabai policininkai bijo plė
šyt nuo stulpų ir sienų atsi
šaukimus, kuriuos prilipdo 
sukilėliai.

Jaffoje komandierius ara
bų sukilėlių paskelbė savąjį 
karo stovį, uždrausdamas 
gyventojams pasirodyti gat
vėse tam tikromis nusaky
tomis valandomis. /

Žydai sako, kad/jau ne 
Anglija, bet arabai valdo 
Palestiną.

Patys anglų, komandieriai 
bėga iš pavojingesnių jiems 
vietų. •

D. Federacija Remia Davisą, 
o CIO Earle į Senatą

Washington. — Amerikos 
Darbo Federacijos prezi
dentas Wm. Green šaukia 
Pennsylvanijos piliečius vėl 
išrinkt į senatą Davisą, ku
ris buvo darbo ministeris 
republikonono prezidento 
Hardingo valdžioj. Davis 
skaitosi “narys” D. Federa
cijos liejyklų darbininkų 
unijos.

CIO unijų vadai darbuo
jasi, kad senatorium būtų 
išrinktas Earle, pažangus 
Pennsylvanijos gubernato
rius.

Tyrinės Amerikiečių “Rekni- 
tavimą” Ispanijai

Washington. — Valdžios 
prokurorai žada tyrinėti 
“parodymus” Ab. Sobelio ir 
A. I. Halperno, kurie buvo 
nuvykę Ispanijon kaip liuos- 
noriai respublikos gynėjai, 
bet pabėgo atgal Amerikon 
(kaip bailiai).

Jiedu pasakojo kongresi
nei Dies’o komisijai, būk 
komunistai įtraukę juodu į 
liuosnorius Ispanijos karei
vius.

Fašistuojantis Dies reika
lauja panaudot įstatymą, 
kuris uždraudžia rinkt Ame
rikoj vyrus karui svetimuo
se kraštuose.

ANGLIJA NEŽADA ČECH0SL0VAK1 JAI 
PAGELBOS-HITLERIO MARŠALAS 

GIRIASI VOKIETIJOS GALYBE
Gen. Goering Ketina “Priglaust Vokišką” čechoslovaki- 
jos Ruožą—Sako, būk Vokietija Galėtų Kariaut Ilgą 

Laiką—Francija Sumobilizavo 2,000,000 Armiją

London. — Anglijos vaL 
džia dar niekad nedavė to
kio Hitleriui persergėjimo, 
kad jei jis užpultų Čechoslo- 
vakiją, tai Anglija išstotų 
prieš Vokietiją,—pareiškė 
Anglijos ministeris pirmi
ninkas ir užsieninė ministe
rija.

Tuomi Anglijos valdžia 
atremia «pirmesnius spau
dos pranešimus, kad Angli
ja, girdi, perspėjus Hitlerį, 
kad jeigu jis pradėtų karą 
prieš Čechoslovakiją, tai ir 
Anglija “galėtų” daryt ka
rišką žygį prieš Vokietiją.

Visi Anglijos “persergė
jimai” iki šiol buvo tik to
kie: jeigu Vokietija užpul
tų Čechoslovakiją, iš to ga
lėtų išsivystyti didis karas, į 
kurį galėtų būt įvelta ir An-

nius naujoviškus ginklus ir 
daugybę naujų tvirtumų; 
ir Vokietija neleisianti če- 
choslovakams skriausti Su
detų vokiečių.

Goering pliovojo “Mask
vą ir žydus”, kaip demokra
tinių šalių kurstytojus prieš 
Vokietiją.

Goeringas vadino cechus 
“mizerna vaikiška tautele 
be kultūros.”

Buenos Aires, Argentina. 
—Susidūrus ore dviem ša
lies laivyno lėktuvam, abu
du sudužo, ir užsimušė trys 
jų lakūnai.

Vokietija Niekam Nepa- 
siduosianti, Atsako 

Hitleris Anglijai
Nuremberg, Vokietija. — 

Anglijos ambasadorius Hen
derson įteikė Vokietijos 
valdžiai persergėjimą, kad 
Anglija, turbūt, nestovės 
nuošaliai,- jeigu Vokietija 
pradės karą prieš Čechoslo
vakiją.

Hitleris s&vo kalboj nazių 
partijos suvažiavime užrei- 
škė, jog “Vokietija yra pa
siryžus niekam nepasiduo
ti.”

Hitleris sveikino savo su
važiavimą kaip “180,000 po
litinių vadų,” ir pridūrė, 
kad “tauta nėra, niekas 
daugiau, kaip jos vadovybė 
ir niekas mažiau.”

London. — Anglijos val
džia išsiuntinėjo patvarky
mus visiem techniškiem ofi- 
cieriam armijos, laivyno ir 
orlaivyno, ką jie turi daryti, 
jei bus paskelbta mobiliza
cija.

DIDŽIAUSIAS ANGLIJOS 
LAIKRAŠTIS ATSIKLAUPĖ 

PRIEŠ NAZ1US
London.—Redakcija “Lon

don Tirties” pirma įteikė Vo
kietijos ambasadoriui per
žiūrėt savo straipsnį, reika
laujantį atiduot Vokietijai 
“vokiškąją” Čechoslovakijos 
dalį, ir tik tada įtalpino tą 
straipsnį, kaip kad sužinojo 
korespondentas darbininkiš
kos spaudos Richard Good
man.

“London Times” yra di
džiausias ir įtakingiausias 
dienraštis stambiųjų Angli
jos kapitalistų ir dyarinin- 
kų. Jis dažnai išreiškia nu
sistatymą dabartinės val
džios. Todėl tas “London 
Times” redakcinis straips
nis smarkiai padrąsino Hit
lerį prieš Čechoslovakiją.

Valencia, Ispanija. — De
šimt Italijos lėktuvų bom- Paryžius. — Francijos 
bardavo Valencijos prie-j vyriausybė rengiasi dalint 
plauką ir sužeidė Anglijos) gyventojams kaukes (mas- 
prekinį laivą “Stratfęrd.” kas) apsisaugojimui nuo ka-

rinių nuodų dujų.
Roosevelt “Bepusiškas”
Hyde Park, N. Y.—Prezi

dentas Rooseveltas paaiški
no, kad niekas nesuprastų 
iš jo pirmesnių kalbų, kad 
Jungtinės Valstijos turi ry
šius su bet kuriomis demo-. 
kratinėmis Europos šalimis 
prieš Hitlerį.

Chinai Demonstrantai Šau
kiasi Tautą Lygos

Hankow. — Visur chinai 
demonstruoja, reikalauda
mi, kad Tautų Lyga darytų 
bendrų žygių prieš užpuo- 
likę Japoniją. Demonstran
tai siunčia delegatus su to
kiu reikalavimu pas Sovie
tų, Anglijos ir Francijos 
ambasadorius ir konsulus.

NAZIAI SMARKAUJA
Nuremberg, Vokietija. — 

Feldmaršalas H. Goering 
suvažiavime nazių partijos 
kalbėjo, kad Vokietija ne
bijanti jokios kariškos blo
kados; kad jinai turinti pri
sikrovus į sandėlius tiek 
atsargos maisto ir žalių me
džiagų, kad, esą, galėtų 'ka
riaut neribotą laiką, ir “lai
mėt”. Be to, Vokietija tu
rinti puikiausią ir didžiau
sią oro laivyną pasaulyje, 
galingą jūrų laivyną, šau-

Paryžius. — Francija šio
mis dienomis sumobilizavo 
2,000,000 reguliarės kariuo
menės, atsargos kareivių ir 
jūrininkų. Francijos vy
riausybė pareiškia, kad jei-, 
gu Vokietija peržengtų Če- 
choslovakijos sieną, tai 
Francija pradėtų karo veik
smus prieš Vokietiją.

Nuremberg, Vokietija.— 
Vadai Vokietijos nazių par
tijos žada nesitenkint net, 
jeigu Čechoslovakiją duotu 
pilną savivaldybę “vokiš
kam” savo ruožui. Jie sako, 
kad tas ruožas su 3,500,000 
gyventojų turės . būt pri
jungtas Vokietijai. ,

Jeruzalė, Palestina.—Bū-.* 
rys arabų .sukileliu^uzpuQr 
lė policijos stotį Bedęi' 
boj, papjovė anglą policijos
saržentą; pasigrobė;, Aųenąj 
kulkasvaidį, 75 šautuvus irjj 
10 tūkstančių kulkų, ir pa-j 
bėgo.

NETIKĘS USA ĮSTATAS 
DĖL GINKLŲ IŠVEŽIMO 
TARNAUJA FAŠISTAM

Chinai Paskandino Du; 
Japonų Laivu; Suplie- 
kė Japonus Kwangtsi

Virš 1,000,000 N. Y. Valsti
jos Bedarbių Gavo Sociales 

Apdraudos Pensiją 
\ _______________

Albany,, N. Y.—1,085,345 
bedarbiai New Yorko vals
tijoj per aštuonis paskuti
nius mėnesius gavo $66,689,- 
661 paramos pagal socialį 
nedarbo apdraudos įstaty
mą.

J. L. Lewis Žada Padėt Lo
tyną Amerikos Unijoms
Mexico City.—John L. Le

wis, Jungtinių Valstijų CIO 
unijų prezidentas, kalbėda
mas kongresė darbo unijų 
delegatų iš Centralinės ir 
Pietinės Amerikos, prižadė
jo, kad CIO bendradarbiaus 
su tų kraštų unijomis ir 
padės joms kovot už teisę 
organizuot darbininkus ir 
streikuot dėlei būklės page
rinimo.

Lewis užgyrė prezidento 
Roosevelto “gero kaimyno” 
politiką linkon Lotyniškos 
Amerikos respublikų.

San Francisco, Calif. — 
Amerikos “dabartinis įsta
tymas prieš ginklų praleidi
mą karam užsieniuose vei
kia prieš demokratines ša
lis,” pareiškė Cl. Dunn, Am
erikos valstybės Vice-minis- 
teriz:

“Šis įstatymas veikia 
ypač prieš tas demokratines 
šalis, kurios turi mažus lai
vynus.

“Pirmenybę gauna fašis
tiniai kraštai, turintieji di
džius laivynus; bet išsivys
to kongrese judėjimas, rei
kalaujantis pataisyt tokius 
įstatymus, kurie dabar su
varžo Amerikos prezidentą 
ir valstybės ministerį.”

Dabartinis Amerikos em
bargo įstatymas yra “gre
mėzdiškas,” ypač kas liečia 
karo reikmenų praleidimą 
demokratinėms šalims, ku
rios stengiasi atremt užpuo
likus, sakė Jungtinių Valsti
jų antrininkas valstybės mi
nisteris Dunn.

Tokio. — Japonijos val
džia išreiškė “dvasinę” į)a- 
lAmą Vokietijai prieš Če
choslovakiją.

Hankow, Chinija. — Iš
mušdami japonus iš Kwan
gtsi, chinai išžudė 1,000 
priešų ir sužeidė kelis tūk
stančius. Taip staiga užpuo
lė japonus, kad pastarieji 
paliko 30 savo didžiųjų ka- 
nuolių ir 10 mažesnių. Po 
to chinai įnirtusiai atakavo 
ir stūmė atgal japonus 
Hwangmei keliu.'
. Chinai atmuša japonų 
atakas į rytus nuo Mąhui- 
lingo. Japonai vis nepajėgia 
pasivaryt pirmyn Juichango 
srityje. Chinai atgriebė iš 
japonų Fenglingtu ir kitus 
miestus prie Geltonosios 
upės.

Japonai laimėjo mūšius 
Hwangchuan srityje ir sa
ko, kad jie “sparčiai” žy
giuoja pirmyn geru tenaiti- 
niu keliu. '

Chinų kanuolės paskandi
no du Japonijos karinius 
laivus Yangtze upėje ir du 
rimtai sužeidė.

ORAS
Šiandien bus lietaus ir šil

čiau.—N. Y. Oro Biuras. B
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Ar Verta Dėlto Jaunuolį Kaltinti?
Katalikų savaitraštis “Amerika” šitaip 

rašo:

tebeveidmainiauja, tebepataikaudama fa
šistiniams agresoriams. Dėlto Berlyno ir 
Romos viešpačiai džiaugiasi ir dar gar
siau triukšmauja, užuot nutilus.

Niekas negali pasakyti, kada,v kurią 
dieną bei valandą Europoje gali prasidė
ti naujas pasaulio gaisras. Visi, tačiau, 
jaučia, kad jis gali užsiliepsnoti bile ka
da. Amerika nebus saugi, jei Europa 
degs, jei ten prasidės karas. Todėl mūsų 
krašto vyriausybė turėtų tarti savo žodį. 
Ji turėtų pasakyti Hitleriui, kad Ameri
ka stovės su demokratiniais kraštais, jei 
tik Berlyno razbaininkai pradės karą. Be 
to, Washingtono vyriausybė turėtų kuo- 
veikiausiai stoti pagelbon Ispanijos de
mokratijai, kurią smaugia Italijos ir Vo
kietijos fašistai.

Padėtis nepaprastai įtempta. Reikalin
ga veikla. Reikalingas demokratinių 
kraštų bendras ir griežtas žodis!

ALDLD REIKALAI

“Ne visi sugrįžę lietuviai amerikiečiai 
sportininkai pasirodė džentelmanais. Lie
tuvoje jie priimti karališkai, juos ten 
veik ant rankų nešiojo, bet, štai, skaito
me Elizabetho anglišką spaudą, kurioje 
jaunuolis Pečiukaitis labai negražiai pa
sisako apie Lietuvą; jis sakosi net pasi
ryžęs bučiuoti Amerikos žemelę, lyg grį
žęs iš nelaisvės, reikšdamas džiaugsmą, 
kad galįs vėl būti šioje šalyje.”

Pasirodo, kad paminėtasis Pečiukaitis 
yra Lietuvos Vyčių narys. “Amerika” 
dėlto vaikiną bara. Girdi, “Sugrįžęs at
suka nugarą savo tėvų žemei.”

Mums atrodo, nerimta yra kaltinti 
žmogų, jei jis sugrįžęs reiškia nepasiten
kinimo tuo, kuo nepasitenkina milžiniš
ka Lietuvos žmonių dauguma. Jaunuolis 
Pečiukaitis, matyt, nepaisė to fakto, kad 
jį Lietuvoje “veik ant rankų nešiojo.” 
Jis, matyt, stebėjo visą Lietuvos gyve
nimą. Jis matė, kaip ten žmonės skurdą 
skursta, kaip jie prispausti tautininkų 
diktatūros. Dėlto jis ir džiaugiasi sugrį
žęs Amerikon.

Užuot kaltinti, barti tokius, kurie 'pa
sako teisybes žodį, reikia dūryti viską, 
kad juo greičiau Lietuvoje būtų pakeista 
toji padėtis, tasai režimas, kuris Lietu
vos žmonėms vargą ir nelaimes antdėjo, 
o viso pasaulio lietuviams—sarmatą.

Dėlei Pasaulinės Parodos
Katalikų savaitraštis “Amerika” ma

no, kad jau laikas pradėti rūpintis pa
saulinės parodos lietuvių diena, kuri 
įvyks rugsėjo 10 d., 1939. Laikraštis pa
reiškia :

“New Yorke turi susidaryti didelis 
Parodai remti komitetas, kurs gautų Lie
tuvos nurodymus ir pageidavimus, kuo 
ir kaip lietuviai amerikiečiai galėtų Lie
tuvai padėti šiuo reikalu. Mes pasisa
kome už platų ir darbingą komitetą, ku
rį sudarytų lietuviškų organizacijų as
menys.”

Girdi, jau laikas dabar rūpintis tuo, 
nes laukiąs didelis darbas, prie kurio tu
ri būti gerai pasiruošta.

Kaip žinia, iki šiol tik meniškos jė
gos tam tikslui yra grupuojamos: chorai. 
Visa eilė ir mūsiškių chorų pasisakė da
lyvausią lietuvių dienos programoje.

Dėl Lietuviams Seneliams 
Prieglaudos t

“Vilnies” bendradarbis, S. Verni's, ra
šo:

“Šia proga aš noriu tarti žodį iškeltu 
Lietuvių Darbininkų Susivienijime klau
simu, tai lietuvių senelių prieglaudos 
klausimu. Tas būtų naudinga dėl mūs vi
sų nusenstančių lietuvių.

“Mano supratimu, reikėtų Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo kuopoms duo
ti įnešimą, kad LDS Centro valdyba api- 
pirktų kur nors netoli New Yorko ir 
prie ežero farmą ir netoli Chicagos kur 
prie ežero farmą ir ten steigti senelių 
prieglaudas. Žinoma, tokį tarimą gali 
padaryti tik seimas, bet jau dabar ne 
pro šalį tuo klausimu išsireikšti.

“Galėtume paskirti, kad seneliai į tas 
prieglaudas galėtų būti paimti nuo 65 
metų, jeigu nori. Jie turėtų įnešti $400 
vienas ir $700 du. Iš tų pinigų susidarytų 
reikiama suma pinigų užpirkimui didelių 
farmų. x

“Vasaros metu tokiose vietose galėtu
me rengti išvažiąvimus.

“Manau, kad būtų labai gerai. Senatvę 
praleistume linksmiau gyvendami savųjų 
tarpe.

“Būtų gerai, kad šį klausimą kuopose 
padiskusuotų ir kiti LDS nariai savo 
nuomonę per spaudą pareikštų.”

" Straipsnelyje yra iškelta sveikų min
čių. Ketvirtasis LDS Seimas išrinko spe- 
ciališką tuo klausimu komisiją, kuri, ma
nome, tuojau pradės veikti ir patieks 
iš savo patyrimų davinių spaudoj.

Pasaulis Kaip Ant Adatų
Rašant šiuos žodžius, pasaulis tebesto

vi tarytum ant adatų, nekantriai lauk
damas einamajam neramumui galo. Pa
dūkėlis Hitleris yra ramybės drums
tėjas.’ Jo akstinami ir finansuojami Če- 
choslovakijos vokiečiai kelia skandalus, 
reikalaudami to, ko čechoslovakijos de
mokratija negali jienjfc duoti.

' Jei Anglijos torių valdžia būtų žmo
niška, jei ji pasakytų savo žodį griežtai 
ir atvirai, tai, žinoma, Hitleris nuleistų 
sparnus ir Europoje vėl šiek tiek ramy
bė sustiprėtų. Deja, Čamberlaino valdžia

Apie Mūsų Kovotojus Ispanijoj
“Lietuvos Žinios” rašo:
“Amerikos lietuvių komunistų dienraš

tis ‘Laisvė’ 187 nr. atspausdino net dvie
jų lietuvių - savanorių laiškus iš Ispani
jos. Vienas iš jų Vytautas Zablackas, 
kovojąs Katalonijos fronte. Jis praneša, 
kad lietuviai organizuoja prezidento Lin- 
kolno brigadą. Be to, priduria, kad daug 
lietuvių Ispanijoj jau žuvo, o dar daug 
kovoja.

“Antrasis lietuvis, parašęs laišką, yra 
Bronius Kuprinskas. Jis sužeistas prie 
Teruelio ir dabar atgabentas į Paryžių 
gydyti. Jo kojamuo pašautos gyslos pa- 
raližiuota. Jis dėkoja Amerikos lietu
viams už siunčiamą materijalinę pagal
bą.”

Tenka pridurti, kad “Laisvėje” tilpo 
(ir tilps) ne tik viršpaminėtųjų dviejų 
kovotojų Ispanijoj laiškai, bet daugybė 
jų. Mūsų dienrašty j telpa daugiausia 
lietuvių kovotojų už demokratiją laiškų. 
Dienraštis “Vilnis” taipgi jų daug turi. 
Faktinai, tik šituose dviejuose lietuvių 
dienraščiuose Amerikoje Ispanijos kovo
tojai ir turi atdaras špaltas savo žodžiui. 
Kitų sriovių laikraščiai arba juos igno
ruoja arba šmeižia, boikotuodami.

Reikia Atlikti Pareigą
' Jau liko tik keli mėnesiai 
laiko iki metų pabaigos. 
Dar daug Lietuvių Litera
tūros Draugijos narių yra 
nepasimokė j ę už šiuos me
tus duokles. Reikia, kad 
kiekvienas ir kiekviena na
rė atliktų savo pareigas.

Mes jau išleidome tris nu
merius mūsų žurnalo “Švie
sos”. Eina prisirengimas 
prie paskutinio numerio lai
dos. Knyga jau baigiama 
statyti. Visa tai reikalauja 
pinigų. Mes pasitikime, kad 
organizacijos nariai sumo
kės duokles nelaukdami pas
kutinių dienų.

Mūsų Knyga “ūkanos”
Šiemet Literatūros Drau

gijos nariai gaus ir vėl labai 
gerą apysaką “Ūkanos”. 
Jos autorius drg. Mikas Ra- 
soda—R. Mizara jau skaity
tojams ir organizacijos na
riams žinomas. Mano su
pratimu, šių metų knyga 
bus viena iš geriausių. Drg. 
Mizara dėjo pastangų, kad 
patiekus ją gerai apdirbtą

“Ūkanos” bus didelė kny
ga, virš 320' puslapių. Spau
dos darbas baigiamas. Jei
gu tik pinigų turėsime už
tektinai, tai spalių mėnesį 
bus gatava ir kuopom iš
siuntinėta.

Dienraščių Vajai
Literatūros Draugija jau 

kelinti metai vajų turi me
tų pradžioj. Tas pasirodė 
yra geriausiai mūsų orga
nizacijai. Bet, kadangi, ru
denį būna vajai “Laisvės” 
ir “Vilnies”, kada mūsų 
draugai aplanko tiesiai tūk
stančius lietuvių stubų, ma
tosi su j ais, kalbasi, tai rei
kia neužmiršti ir ^Literatū
ros Draugiją.

Laike dienraščių vajaus, 
jeigu kurie nauji nariai ne
norės mokėti už šiuos me
tus, tai jų duoklę galima 
priimti už sekamus. Prie to, 
mūsų organizacijos suvažia
vimas nutarė, kad gauti 
tūkstantį naujų
“Šviesai” skaitytojų iki nau-

rūpinasi organizacijos rei
kalais. Bet Centro Komite
tas negali paskirti kalbėto- 
jusAVisi mūsų ^draugai, ku
rie sako prakalbas, dirba 
prie dienraščių redakcijų 
arba Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo centre. Aišku, 
kad ALDLD Centro Komi
tetas neturi jokios galios 
tuos draugus skirti, nuo 
darbo paimti, nes jie nėra 
mūsų užlaikomi. Kiekvienas 
apskritys privalo asmeniš
kai rašyti laišką tam iš kal
bėtojų, kurį jis nori gauti.

Tiesa, suvažiavime buvo 
pageidaujama, kad vienas 
draugas važiuotų iš rytų į 
vakarus, o kitas iš vakarų į 
rytus. Gal būti mūsų dien
raščių redakcijos ir suruoš 
tokį maršrutą dienraščių 
vajaus metu.

Knygos Jaunuoliams
Jaunuoliams, kurie moka 

$1.50, šių metų anglų kalba 
knygos yra sekamos:

Setas No. 1
Ten Days That Shook the 

World,—John Reed. Knyga 
371 puslapio, apdaryta, jos 
kaina $1.50. Tai knyga apie 
bolševikų revoliuciją Rusi
joj.

The First American Re
volution, — Jack Hardy. 
Knyga turi 150 puslapių, 
apdaryta, kaina $1.00. Ši 
knyga parašyta apie .Ame
rikos Revoliuciją.

Šis setas turi 531 puslapį 
ir jo tikra vertė $2.50.

Setas No. 2
The Way Things Are,— 

Albert Mtdtz. Knyga turi 
218 puslapių, apdaryta. Jos 
kaina $1.50.

Labor Agitator, — Alan 
Calmer; Knyga turi 128 pus
lapius, jos kaina 35 centai.

Thomas Paine,—James S. 
Allen. Brošiūra turi 96 pus
lapius, kaina 25c. Šis setas 
turi 440' puslapių, jo tikra 
kaina $2.10.

D. M. šolomskas, 
ALDLD CK. Sekr., 

46 Ten Eyck St.
Brooklyn, N. Y.

Kur Idėja, Ten ir Gale
Šiemet nedarbas,/įprastai 

vadinamas krizis, yra daug 
skaudesnis, negu jis buvo 
kitais metais. Rodėsi, kad 
dienraštis “Laisvė” bus di-
dėlėj e finansinių trūkumų 
bėdoje šią vasarą. Paėmėme 
išmokėjimui Intertype ma
šiną, pirkome daug raidžių 
ir darėme kitokių pagerini
mų spaustuvėje. Iš tos prie
žasties turėjome nepapras
tai daug išlaidų. Tuom tar
pu stambusis kapitalas iš
stojo į streiką prieš naująją 
dalybą, prieš prezidento 
Roosevelto reformas nau
dai biednųjų. Keletas milio- 
nų darbininkų buvo paleista 
iš darbų. Jų tarpe daug lie
tuvių, daug “Laisvės” skai
tytojų. Reguliarės “Laisvės” 
įplaukos staigiai sumažėjo. 
Pamatėme pavojų. Tuojau
pranešėme apie padėtį dien
raštyje. Prašėme greitos pa
ramos.

narių ir'

jų metų. Kol kas tas vajus 
dar neišsijudino. Būtų ge
rai, kad nariai pasidarbuotų 
kartu, kada bus dienraščių 
vajai.

Prakalbų Maršrutai
Kaip kurių apskričių ko

mitetai jau atsikreipė į cen
trą, prašant paskirti jiems 
kalbėtojus. Smagu, kad 
draugai ir draugės iškalno

Greit ir jautriai į prane
šimą apie blogą finansinę 
padėtį atsiliepė šimtai “Lai
svės” patrijotų. Daugelis

ninku, iš smulkių biznierių, 
iš farmerių ir iš profesiona
lų. Visi dirbantieji sluoks
niai, inteligentija ir fizinio 
darbo žmonės, atėjo į pagel- 
bą savo dienraščiui, pasiro
džius reikalui.

Tuomi galime pasidi
džiuoti ir galime būt užtik
rinti, kad ir ateityje mes 
mokėsime išlaikyti savo 
dienraštį, jei Jam kada ir 
vėl bus kokiū finansinių ke
blumų. Nes pąs mus yra 
idėja, o idėjoje galia.

Laike LDS Seimo Pitts- 
burghe, “Laisvės” Intertype 
išmokėjimui paaukojo šie 
draugai: E. Cibulskienė iš 
Nanticoke, Pa. $5; S. Ma- 
žanskas, iš Cleveland, O. 
$2; J. Norkus iš Pittsburgh 
$1, ir J. Varnagiris iš 
Pittburgho 50c.

Draugas X, brooklynietis 
aukojo $3.62.

Kitas geras brooklynietis 
draugas C has. Mockus, at
nešė Ispanijai daiktų, išsi
ėmė dešimtinę ir sako, ra-> 
šyk: “Už ‘Laisvės’ prenu-

prisiuntė $5.50 už “Lais
vės” prenumeratą y* $2.54 
dovaną mašinos išmokėji
mui.

Draugas J. M. Lukas iš 
Worcester, Mass., užsimo
kėjo už prenumeratą me
tams ir Intertype reikalui 
padovanojo $1.59.

Po dolerį aukojo drau
gai: Ad. Skiparis, iš Bay
onne, N. J.; August Hint- 
za, iš Brooklyn, N. Y.; Ma
rijona Čiuladieųė, iš Lowell, 
Mass., ir D. Vasilis, iš Law
rence, Mass.

Po 50c aukojo draugai: 
Jonas Bublis, Barre Plains, 
Mass.; Anthony Pavilionis, 
Sutton, Mass.; K. Sinko, 
Ulster Park, N. Y.; P. Tau- 
rinskas, Bristol, Conn.; 
Charles Walentine, Bowdo
inham, Me.; J. Baranaus
kas, Philadelphia, Pa.; K. 
Viltrakis< New York City, 
N. Y.; K. Sungaila, New 
York City, N. Y.; P. Bie
liauskas, Brooklyn, N. Y., 
ir Vincas Katinas, Cliff
side, N. J.

Dėkuojame draugam už 
gausią paramą, kurių var
dai aukščiau pažymėti. Tu
rime džiaugsmo priminti, 
kad greitu laiku vėl išspau
sdinsime ištisą eilę vardų, 
kurių dovanas jau turime 
ant rankų. Šiuom kartu vi
sų vardų nepadavėme, nes 
dar daug jų yra. Dėkuoda- 
mi už dovanas, norime pri
minti’, kad dabar mūsų 
dienraščio finansinė padėtis 
geresnė. P. Buknys.

Klausimai ir Atsakymai
KLAUSIMAS

Gerbiama “Laisvės”
Redakcija ir Administracija:

Aš kreipiuosi pas jus šiuo 
. klausimu : Ar negalėtumėte 
siuntinėti veltui “Laisvės” 
Lackawannos pavieto prie
glaudos lietuviams seneliams? 
Prieglauda vadinasi Hillside 
Home, Clarks Summit, Pa.

šitoje prieglaudoje gyvena 
virš 28 lietuviai seneliai. Tai 
vis daugiausia šios apylinkės 
mainieriai, kurie jauni būda
mi sunkiai dirbo, o senatvėje 
neteko pragyvenimo šaltinių.

Man tenka dažnai tuos se
nelius aplankyti ir aš jiems 
pristatau “Laisvės’ po kelius 
numerius ir knygų. Bet sene
liai tuomi nepasitenkina. Jie

net stambokom aukom pri
sidėjo ir kiti smulkesnėm. 
Net ir bedarbiai suskubo 
atsinaujinti “Laisvės” pre
numeratą ir vasaros sunk- 
laikį savo dienraščiui padė
jo pergyventi.

Tai puikus įvertinimas 
“Laisvės? rolės Amerikos 
lietuvių išeivijoje! Tai idea
liškas branginimas apšvie-

meratą $6; Intertype išmo
kėjimui $2; Liet, politiniam 
kaliniam $1 ir Agitacijos 
Fondui $1.” Turiu primin
ti, kad draugas Mockus yra 
dažnus aukuotojas ir vis 
paaukuoja po geroką pluoš- 
tuką.

Draugas J. Vitkūnas, iš 
Nanticoke, irgi dažnai ir 
stambiai duoda savo dien- 

Šiomis dienomis

įsako, kad mes matome iš daug 
tokių vietų padėkavojimus už 
siuntinėjimą “Laisvės.” Tai 
manome, kad gal ir mums 
siuntinėtų. Tik mes neturime 
tokio geradėjo, kuris už mus 
užtartų ir prašytų. Mes gi iš 
kalno tariam ačiū ir turime 
viltį, kad “Laisvė” aplankys ir 
mus šiame lietuviškame kam
putyje. D. K. P.

ATSAKYMAS
Labai ačiū draugui už pra-

ROKIŠKIS
Dviejų Draugų Byla

Prieš keletą metų Rokiškio 
m. Adomas Buika vertėsi pre
kyba, o Viktoras Preisas buvo 
Žemės ūkio dr-jos vedėju. A. 
Buikos prekybos įstaiga pate
ko į sunkumus ir likvidavosi. 
A. Buikai li.ko vienkiemis 
prie pat Rokiškio m. Kad šį 
ka padaro Viktorui Preisui

vienkiemį apsaugotų, A. Bui- 
įkeitimą 30,000 litų sumai.

Praslinkus kuriam laikui A. 
Buika miršta. Buikai mirus, 
Viktoras Preisas iškelia teis
me pagal turimą įkaito aktą 
prieš Buiką jieškinį maždaug 
23,000 litų sumai.

Sprendžiant bylą, velionies 
našlė prašo bylą atidėti, kad 
galėtų pristatyti įrodymus,

kad turimas Preiso įkaitas 
bepinigis. Teismas bylą atide
da, ir sprendžiant antru kar
tu Buikienė pristato Preiso 
pasirašytą raštelį apie įkaito 
nepiningumą. Teismas jieškinį 
atmeta ir priteisia iš Preiso 
Buikienės naudai 200 litų by
linėjimosi išlaidų. Byla dar 
bus sprendžiama apygardos 
teisme.

tos. Aukų gavome iš darbi- raščiui.

Čechoslovakijos žmonės ruošiasi gintis nuo bestijiškų nazių: paveiksle mato
me nesenai Įvykusius Čechoslov akijos kariuomenės manevrus.

nešimą mums apie tų senelių 
trąškimą gauti ir skaityti 
“Laisvę.” Aiškus dalykas, kad 
mes jiems “Laisvę” siuntinė- 
sime visai veltui. Tegul tik 
seneliai skaito savo darbinin
kišką dienraštį ir seka Ameri
kos ir pasaulio įvykius.

IŠ PALANGOS
7,660 Registruotų Vasarotojų

Palangos vasarvietės * regis
tratūros biuras šeštad. patikri
no, kiek šiemet užregistruota 
vasarotojų. Pasirodo, kad iki 
rugp. 15 d. Palangoje užregis
truota 7660 vasarotojų. Iš jų 
jau per 3000 išvykusių.

Taigi dar Palangoje *yra per 
4000 vasarotojų, iš kurių per 
150 užsieniečių iš Latvijos, Es
tijos, Suomijos, Švedijos, Vo
kietijos, Lenkijos,. Belgijos, Če
koslovakijos, Franeūzijos, An
glijos ir k. kraštų. Daugiausiai 
vasarotojų yra iš Vokietijos, 
Latvijos ir Čekoslovakijos.
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LAISVE

Su Garbės Batalionais
Į Frontą

i mis žiūrint tos sąlygos at- 
I rodo nepakenčiamos. Saulė 
j taip įkaitinusi žemas nieta- 
I lines platformų sieneles, 
| kad prie jų rankos pridėti 
; negalima, bet chinų karei- 
■ viai šalia vienas kito did
žiausioje spūstyje sugulę 
ant grindų, atrodo, jaučia
si nebldgai, nes gyvai tarp 
savęs šnekučiuoja. Jie spėjo 
net įsirengti, nes iš savo 
marškinių ir kitų rūbų virš 
platformos yra padarę kaž
ką panašaus į pastogę, kad 
galėtų pasislėpti nuo karštų 
saulės spindulių. Net ir 
tiem kareiviam, kurie va
žiuoja dengtuose prekiniuo
se vagonuose nėra geriau, 
nes pro atviras duris į orą 
veržiasi tikra pragariška 
kaitra. Tiesa, čia esančių 
karių išvaizda nėra tokia 
žvali, kokią mačiau Hanka
ve pas sargybinius, kurie 
stovėjo prie maršalo Čan- 
kaiše.ko štabo ir kitų svar-

(J. Z. specialaus korespon-| trečia, bet traukinys stovi, 
™ ' ’ ■ kaip stovėjęs. Pagaliau, 

daugiau negu po trijų va
landų laukimo pasigirsta 
signalai, kurie įvesti kinų 
geležinkelių stotyse, ir gar
vežys, į juos atsiliepdamas 
smarkiu švilpimu pradeda 
judėti iš vietos. Pro šalį 
slenka chinų apgyventi Han
kavo priemiesčiai, po to at
skiri chinų kaimeliai ir, pa
galiau, abejose pusėse išsi
skleidžia žaliosios Yangtzės 
upėą lygumos. Geriam chino 
atnešta žalia arbata ir nedi
deliais rankšluosčiais šluos
tomos nuo veido prakaito 
čiukšles. Greit į mūsų sky
rių ateina abu aukštesnieji 
ešalono viršininkai ir tikru 
chinišku mandagumu mūsų 
klausia, 1 
papasakoja, kad abiejuose, r _
batalijonuose, kurie dabar. V.ni?°.™a ^aI^ aJ;r.0^0’ 
abu važiuoja šiuo traukiniu, I P vlsl^kai nebeatitinka savo 
yra apie 1,300 kareivių ir i pavadinimą. Mums pro salį 
130 vyresniųjų. Visi šie ka-, Praema .<ai.eiyia1’ ku
riai į kovos lauką vyksta | r!e. s^°^e ls kaimiečių nu-

_ NH| antra karta. Batalijonai su-! sH)ir^° truputį maisto. Ver- 
i ckiryti iš sužeistų karių, ku-1 tė.l° Pydamas klausiu vie- 
rie dabar yra jau pasveikę 110 JU:

• * grįžti j —Į kur vyksti?
t„,------ --- — seka

. . ' nai yra vadinami garbės ba- ‘ skubus atsakymas, ir karei- 
. , tali jonais, nes chinu karius,1 vks patenkintas kramto nu-

valandos. jau kartą ])UV0 sužeis_ sipirktąjį maistą ir lipa at-
'c, ti, grįžti į frontą neverčia. S’al į vagoną.
J Abu garbės batalijonai vyk-’ už dviejų valandų savo 
• sta į frontą, kad papildytų kelionę tęsiame. Vėf išilgai 

i tų pulkų praretėjusias eiles, geležinkelį tiesiasi žalioji 
lyguma. Kada pasiekiame 
sekančią nedidelę stotį, 
mums kelią pastoja kažkoks 
traukinys, kuris su sužeis
tais kariais vyksta į Han- 
kava. Sužeistus karius esu i *-
matęs daug kartų, bet ap
žiūrėdamas šį raudonojo 
kryžiaus traukinį, pajutau, 

. šiurpas, 
valandų, o dabar per 3-7 Negaliu suprasti, kaip su- 

užgrūstas žeistieji tokią kelionę gali

denio reportažas iš Chini- 
jos)

Karšta popietį vykstu į 
stotį, iš kurios traukiniai 
važiuoja į Lunghajo frontą. 
Hankavo gatvės’ lyg išmi
nusios, nes kaitrioji saulė 
kiekvieną gyvą sutvėrimą 
verčia jieškotis pavėsio. Į 
frontą keliaujame tryse: aš, 
vienas anglų žurnalistas ir 
mūsų palydovas, kuris kar
tu yra ir mūsų vertėjas, ki
nų spaudos biuro Hankave 
darbuotojas. Kažkada pui
kioji Hankavo geležinkelio 
stotis dabar japonų oro už
puolimų apardyta: visi lan
gų stiklai išbyrėję ir sieno
se matomos šrapnelių žy
mės. Stoties patalpos nepa
prastai nešvarios. Joje tarp 
apirusių sienų gabalų ir vi
sokių lagaminų susimetę 
šimtai pavargusių žmonių. 
Tai pabėgėliai, kurie gelžke- 
liu yra atvažiavę iš mūšių 
vietų. Pabėgėliai laukia, kol į 
valdžios atstovai : 
juos šiokia tokia pastoge, ; 
Karo baisybių ir kelių dienų ‘"„I"" ^‘1; -į kur vyksti?
keliones nuvargmti, jie daz-|fro‘nta Todg] šje 1)atalijo‘; -Japonus mušti, 
mansiai kietai miega. Be to, , 
stotyje stovinuoja kareivių; 
būriai, nes už ' 
frontą turi išvykti karių1 
ešalonas. Prie išėjimo į sto- i 
ties peroną stovi mauzeriais 
ginkluota sargyba, kuri 
stropiai patikrina mūsų do
kumentus.

Išeiname į peroną, kur 
mūsų palydovas supažindi
na mus su keliais chinų da
linių karininkais, kurie pa-

kaip jaučiamės. Jie Lių Įsteigų durų. Jų rūbai 
u., VnU I smarkiai sunešioti ir dažno

kurios kovoja pirmose pozi
cijose. Kiekvienas ešalono 
karys tai puikiai žino.

5,000 kilometrų ilgas ke
lias, kuris Hankavą jungia 
su čengčovu, geležinkelių 

sirodo vyksta į frontą tuo1 mazgu, kuriame susikerta 
pačiu traukiniu kaip mes.1 Hankavo—Pekino ir Ling- 
Tie karininkai yra dviejųj hajo geležinkeliai anksčiau 
garbės batalijonų viršinin- buvo nuvažiuojamas per 14 i kad mane krečia 
kai su savo adjutantais. Pir- 11 11 ~
mąją akimirką, nesuprantu, dienas, nes jis 
kas Chinijoje vadinama gar- traukinių ir be to jo šiauri- ištverti. Gretomis šalia vie-
bės batalijonais, bet to pa
klausti tuoj nespėju, nes ka
rininkai kviečia mus užimti 
vietas vagonuose. Einame 
išilgai 40 vagonų ilgumo 
traukinį, kuris susideda iš 
dengtų prekinių vagonų ir 
atvirų platformų. Daugelis 
vagonų margai išdažyti, 
kad juos sunkiau galima 
būtų iš oro pastebėti. Vago
nu sienose matosi kulkų ir 
šrapnelių žymės. Tiktai pa
čiame traukinio gale prika
binti du trečios klasės kelei-; 
viniai vagonai, kurie skirti 
ešalono viršininkams. Nors 
tiedu vagonai ir su kaupu 
perpildyti, tačiau mums už
leidžia visą skyrelį.

Praslenka valanda, antra,1

nę dalį nuolat bombarduoja 
japonų lėktuvai. Kol chinų 
karininkai pateikia mums 
šias žinias, traukinys atvy
ko į kažkokią nedidelę stotį, 

l kurios visi bėgiai užsikim- 
. šę tokiais pat ekspresais, 
kaip ir mūsų. Mums paaiš
kina, kad laiko esą pakan
kamai, nes traukinys čia 

, stovėsiąs mažiausiai visą va
landą. Todėl einame apžiū
rėti stotį. Taip jau ir chi
nų kareiviai išlipa iš vago
nų ir buriasi aplink gėrimo 
kibirus, kuriuos yra atnešę 
vietiniai gyventojai. Įsižiū
riu į kelis vagonus ir stebiu 
kokiose sąlygose chinų pa
prasti kareiviai yra gabena
mi į frontą. Europiečio aki

nas kito jie suguldyti pre
kiniuose vagonuose ant 
grindų. Jų tarpe yra ir len
gvai sužeistų ir sunkiai. 
Aiškiai matyti, kad jų žaiz
dų perrišimai nėra pakeisti 
jau kelias dienas. Aptar
nauja juos neskaitlingi sa
nitarai, kurių dauguma yra 
jaunos moteris. Jos sten
giasi palengvinti sužeistųjų 
kančias, paduodamos jiems 
vandenį. Tuo tarpu medika
mentų yra jaučiamas di
džiausias trūkumas.

Kada saulė vakaruose 
pradeda leistis, mūsų trau
kinys vėl pradeda judėti ir 
kareiviai atneša didelį indą 
virtų ryžių: tai vakarienė.

—Kaip patinka?—klausia

Kai andai buvo paskelbta spaudoj, kad reikalinga 500 “porterių,” kuriems bus 
mokama $20 j savaitę, tai susirinko net 5,000 kandidatų prie New Yorko mies- 

tavo namo. Paveikslas parodo, kiek policija turėjo “vargo” sutvarkyti 
minių nori nčią darbo.

vienas iš ešalono viršinin
ku.—Chinu kareiviams tai 
didžiausias gardumynas,— 
jis pastebi,—kaip dažnai 
fronte mums tenka misti 
vienais paplotėliais, kurie 
kieti kaip akmuo.

Po budėjimo praleistos 
nakties, nes miegoti dėl 
troškumo vagone neįmano-

viena ugniagesių komanda, 
kuri laimėjo pirmą praizą, 
$50. Vakare matėm koncertą 
Weona parke, kuri pabuda- 
vojo WPA darbininkai.

Pen Argyl gražus miestu
kas, visas atrodo kaip par
kas. Darbai prie sleitų iška
simo ir jų apdirbimo dengt 
stogam. Iš sleitų padaro ir 
šiaip visokius daiktus. Visoj

Jis ten dirba jau 30 metų tiesiog širdį perverianti vaiz- 
prie sleitų iškasimo iš gilių dai.
duobių. Darbai sunkūs ir pa- i Manau, kad kiekvienas iš 
vojingi. Paklausiau jo, ar jie klausovų jautėmės vienaip, 
turi uniją. Pasakė, kad turi, būtent: jmažai dar pasidarba- 
bet jis pasiaiškino, kad ne- vome Ispanijos liaudies pagel- 
priguli. Aš užklausiau, kodėl bai. Gaila, kad publikos ne- 
nepriguli, tai pasakė, kad uni-^daug biivo (priežastis neišaiš- 
ja norėjo jam numušt algą kinama) ; didžiuma, galima 
nuo dolerio iki 80c į valandą, sakyti, sudarė lietuviai. Kre- 
Pradėjau teirautis, koks var- elitas lietuviams.

ma, saulei tekant pasiekėme 
Honano provincijos sieną. 
Kiekviena valanda mus ar
tino prie karo lauko.

“L.”

apylinkėj dirba keli tūkstan
čiai darbininkų. Uždarbis nuo 
50c į valandą ir aukščiau. Pa
gal amatą ir mokestis.

Užkalbinau ten vieną dar
bininką, kuris pasirodė lietu-

Easton, Pa.
Iš “Laisvės” Pikniko 

Philadelphijoj

Rugsėjo 4 dieną buvo šau
nus “Laisvės” piknikas ant 
Mikolaičio ūkės, kur įtaisytas 
piknikam parkas. Eastoniečių 
dalyvavo vienas busas ir kelios 
mašinos. Ant kiek man atro
dė, mūsų draugai ir draugės 
buvo su patenkinta šypsena. 
Taipgi pasimatėm su senais 
draugais “Laisvės” veteranais, 
Dumšais, Karsokais, Urbonais, 
Jazdauskais, Grinevičiais ir 
daugybe kitų senų laikų jau 
su sidabriniais plaukais pažįs
tamų philadelphiečių. O kiek 
džiaugsmo ir kalbos, tai nei 
galo, nei krašto.

Apie ketvirtą valandą einu 
pažiūrėt, kiek automobilių
privažiavo. Bet sutinku drg. 
D. M. šolomską. Sako, neik, 
aš jau suskaičiau virš keturis 
tūkstančius gražaus svietelio. 
Bet aš apibėgau aplink visas 
mašinas ir einu iš antros pu
sės į parką neva tai slapukiš
kai. čia mane pastojo tvir
tas, kaip uola, vienmarškinis 
draugas ir reikalauja parodyt 
įžangos tikietą? Aš pradėjau 
mikčiot visaip kaip, bet jis 
nejuokais pareiškia anglų kal
ba: “Please, 25 cents.” Tuo 
kart pamačiau, kad baikų nė
ra, tai parodžiau mažą voką 
su keliais “Laisvės” tikietais. 
Draugas nusigrįžo dabot kitus, 
o aš spacieruodamas mąsčiau, 
kad čia gera tvarka. Dar už 
poros valandų parkas buvo 
pilnas su kaupu.

Vagystes u

Laike švenčių (Labor Day) 
kas neapsižiūrėjo, tai buvo 
apvogtas, nes vagiliai zujo vi
som pakampėm, čia pažymė
siu kelis nukentėjusius. H. 
Davison, pittsburghiėčiui, iš 
mašinos pavogė daiktų vertės 
už $300. Iš Rapp vaistinės 
pavogė pinigais $25. Bandė 
jsilaužt į Aarona rakandų 
krautuvę. Sulindo į Etta New
man grįčią, išvertė ir sulau
žė rakandus, bet nieko nepa
vogė. Nuo S. Harris krautu
vės pavogė geležinę mierą, 
per kurią pila bulves, vertės 
$12. Nuo J. Manuchi ir nuo 
Schwartz Motor Co. pavogė 
automobilių blėtas (license 
tags). Bet buvo ir tokių, ku
rie policijai nieko n era port a- 
vo.

Užsimušė Parašiutininkas

Pereitą pavasarį atidarė 
naują orlaivių stotį, kurią pa
vadino Penn-Jersey Airport. 
Laike švenčių, Darbo Dienoj, 
Harrys Dalrymple, 30 metų 
senumo, akyvaizdoj publikos 
ir savo moters su dviem vai
kučiais, šoko iš orlaivio nuo 
2,000 pėdų aukščio. Para
šiutus turėjo du, bet nei vie
nas neatsidarė. Krito ant kie
tos žemės, savo kūnu įmušė 
duobę dviejų colių gylio. Vie
toj užsimušė. Dalrymple buvo 
laisniuotas parašiutininkas ir 
instruktorius. Buvo šiurpulin
gas vaizdas, o moteriai širdies 
skausmas.

Ugniagesių Paroda

Nuo Eastono už 15 mylių 
randasi miestukas Pen Argyl, 
kuris Darbo Dieną buvo su
rengęs ugniagesių parodą. Da
lyvavo ten daug eastoniečių, ir

vis, vedęs su lenke moterim, siu.

das tos unijos, tai jis nežino Abelnai. prakalba buvo toki 
unijos vardo. Vėlus laikas jau t įspūdinga, kad nepaisant įžan- 
buvo, taip ir nedasižinojau, 1 gOS už ką judžiai turėjo būt 
kas per velnias tokia unija, ' rodoma (bet konfiskavo), pub- 
kuri norėjo darbininkui algą ]iųa suaukojo virš $40 Ispani- 
nukirst. Gal vėliaus dasižino- jOs pagejbai. Tai gražus atsi-

V. J. Stankus.

Žinios apie Šiaurės Anglijos Lietuvius
Nors tai yra Britų salos vi

durys, bet šios vietos nevadi
namos vidurine Anglija. Vi
durinė Anglija — Midland — 
laikoma apie Birminghamą, 
Coventry, Leicester}. Nuo 
Nottingham©, Darby — jau 
šiaurinė Anglija. Bent kiek 
už Carlisle (iš vienos pusės) 
ir Berwick upon Tweed’o (iš 
antros pusės) prasideda Ško
tija. 1

Kiek lietuvių yra vidurinėj 
Anglijoj, vadinamam Midlan- 
de, žinių neturima. Turėtų 
būti kiek Birminghame, bet 
žinių apie juos nėra. Einant 
toliau į šiaurę lietuvių gyve
namos vietos užtinkamos:

Leicester’yj (Midland) yra 
šešios šeimos. Visos gana 
gražiai gyvena, palaiko savo 
tarpe ryšius, bet mažai ben
drauja su kitomis kolonijomis. 
Iš tų šešių šeimų susidaro apie 
25 žmonės.

Darby yra kelios šeimos. 
Ryšių tarp savęs neturi. Nie
kas jų nėra aplankęs.

Nottingham’e kelios šeimos. 
Ryšių tarp savęs neturi. Nie
kas nėra jų aplankęs.

Sheffield’e kel ios šeimos, 
kartais apsilanko pas gimines.

Manchester’yj gyvena apie 
110 šeimų, apie 400 asmenų. 
Yra kelios organizacijos. Lie
tuvių kliubas, apie 80 narių. 
Turi patalpas, knygynėlį. Pa
rapijinė draugija, jei laikyti 
visus nariais, kurie moka mo
kestį kunigui išlaikyti, susida
rys per 100 narių. Moterų 
draugija—34 narės. Jaunimo 
draugija—60 narių.

St. Helen’se apie 80 asme
nų. Organizacijos neturi. 
Daugiausia angliakasiai.

Widnes. Chemijos industri
jos centras. Lietuvių apie 180 
žmonių. Beveik visi dirba 
chemikalų fabrikuose. Visi 
fabrikai priklauso koncernui 
imperial Chemical Industry. 
Organizacijų nėra.

Liverpool’yj apie 80 šeimų, 
per 300 žmonių. Turi kliubą, 
apie 90 narių. Daug lietuvių 
dirba uoste. Keli yra pasi
turį.

Wigane keletas lietuvių an
gliakasių šeimų. Palaiko ry
šius su kitais lietuviais.

Leedse apie 50 šeimų. Jo
kios organizacijos. Pakrikę 
visam mieste.- Nesusieina ir 
nepalaiko tarp savęs ryšių. 
Dirba įvairiose pramonės ša
kose. Nemažai dirba milži
niškuose Burton gatavų dra
bužių fabrikuose. Pats Sir 
Burtyke iš Žagarės kilęs žy
das. Greit praturtėjo; iš lie
tuvių kai kas atsimena jį la
bai neturtingą buvus. Jis tu
rįs sentimentų Lietuvai. 
Leedse yra Bukaveckas, vie
nas draudimo draugijos vedė
jas. Tarnavo Lietuvoje sava
noriu ir grįžo atgal į Angliją.

Bradford’as, vilnų pramonės 
centras. Lietuviu apie 20 šei
mų. Organizacijos neturi. Gy
vena neblogai. Tarp savęs ry
šius palaiko; senesnieji susi
siekia ir su kitomis kolonijo
mis, tačiau jaunimas šalinasi.

York’e yra kelios šeimos. 
Palaiko ryšius.

Middlesbrough’e gyvena apie 
64 šeimos. Dirba daugiausia 
metalo liejyklose. Jokios or-

liepimas,
Iš rengėjų pusės pasireiškė 

ir trūkumų. Neimta aukotojų 
vardai ir nepaaiškinta klauso- 
vams įžangos klausime; norė-

I ganizacijos. Labai menki ry
čiai su kitomis kolonijomis. 
Niekas jų neaplanko.

South Bank, visai netoli 
Middlesbrough. Lietuvių apie 
40 šeimų. Daugiausiai anglia
kasiai. Būklė ta pati, kaip 
Middlesborough.

Burhame keliolika šeimų. 
Ta pati būklė.

Newcastle keletas šeimų. 
Jokių ryšių.

Reikia sakyti, kad šiose vie
tose lietuvių yra per 2,000 as
menų. Gal kiek daugiau.

jo kas įžangą atsiimti, reikėjo 
grąžinti. Jei lietuviai būtų bu
vę rengėjai, aišku, tas būtų 
buvę padaryta. Tačiaus, ma
nau, kas girdėjo prakalbą, ne
sirado norinčių atsiimtu įžan
gą—ir ką gi tie 25 cerftai reiš
kia, palyginus ką perkentėjo 
ir paaukojo Ispanijos liaudžiai 
tas jaunuolis kalbėtojas, Ro
bert Raven ?!

Tai stebėtinas jaunuolis, 
kiek pas jį pasiryžimo ir ener
gijos! Girdėję jo prakalbą 
ilgai atsiminsime ją.

Barbintas.

EASTON. PA. Philadelphia, Pa.
Prie Įžangos Bilieto Skirtos

• Dovanos Teko Šiem 
Asmenim:

1-ma dovana Joseph čekaus- 
kas, 154 Puler St., bilieto nu
meris 13, serija 90; miestas 
ant bilieto nepažymėtas.

2- ra dovana Victoria Mil
ler, 718 Caldwell St., Chest
er, Pa., bilieto num. 19, seri
ja 406.

3- čia d ov. Josephine Pierce, 
812 Buttonwood St., Phila., 
Pa., bilieto num. 11, serija 
121.

4- ta dovana Anna Lastanc- 
1<ašy 686 Central Ave., Cam
den, N. J., bilieto num. 6, se
rija 498.

5- ta (gal jūs iškaitysite, aš 
negaliu). . . (Mes irgi negalim. 
—Redakcija), bilieto num. 13, 
serija 432.

6- ta dovana Mary Barnos-
'ky, 102 E. Blaine St., Mc
Adoo, Pa., bilieto num. 9, se
rija 404. /

7- ta dovana Frankie Ven-
chus, 1113 Brandywine St., 
Phila., Pa., bilieto num. 9,
serija 353.

8-ta dovana A. Švėgžda, 15 
įskųsta lTen Eyck St” Brooklyn’ N- Y »

Graži Parama Ispanijos 
Liaudžiai

Rugpjūčio 26 d. čia buvo 
surengtos svarbios prakalbos 
Ispanijos klausimu. Rengė 
Lincoln’© Brigados Draugų 
skyrius. Kalbėtojum buvo lei
tenantas Robert Raven, kuris 
neteko abiejų akių mūšiuose 
su fašistais, taipjau vaikščioja 
pasiremdamas lazdomis, nes 
jo kojos taipgi liko sukriušin- 
tos.

Pirm nuvykimo Ispanijon, 
Pittsburgho kolegijoj ėmė kur
sus medicinoj. Paeina iš ka
talikų šeimos.

Prie jo prakalbos dar turė
jo būt rodoma judžiai iš kovos 
Ispanijoj: “20th Century La- 
fayettes”. Įžanga buvo 25c. 
ypatai.

Prieš pat atidarymą prakal
bų, atsilankė negeistini svečiai 
—pribuvo du Pennsylvanijos 
valstijos cenzoriai ir, netik 
kad uždraudė rodymą judžių, 
bet ir filmą konfiskavo, pama
tuodami tuo, kad nesama ant 
filmos oficialės cenzūros stam- 
pos. Iš visko aiškiai pasirodė, 
kad čia buvo pasidarbuota vie
tos fašistpalaikių ir
cenzoriams apie prakalbas; 
veikiausia , dabar džiaugiasi 
pasitarnavę tam nekaltų žmo
nių žudeikai Frankui ir jo bo
sams—Hitleriui su Mussoliniu. 
Tačiaus, pačių prakalbų tie 
sutvėrimai nedrįso ardyti.

Du Paveikslai

Dabar kaslink pačių pra
kalbų.

žiūrint į beregį ir taip su
žalotą per fašistus jaunuolį- 
kalbėtoją, nejučiomis spau
džiasi ašaros iš akių. Be žo
džių matai prieš save gyvą 
paveikslą to, ką Hitlerio-Mus- 
solinio-Franko fašistinės gau
jos daro Ispanijoj. Tai pa
veikslas tūkstančių sužalotų 
visam gyvenimui, jau nekal
bant apie užmuštuosius. Klau
sant, to paties jaunuolio kal
bos, taipgi matai prieš save 
gyvą paveikslą tos neišsemia
mos energijos ir pasiryžimo’ 
Ispanijos liaudies kovoti ir 
laimėti karą prieš fašizmą, ši 
jauno leitenanto esminga ir 
ugninga prakalba nupiešė Is
panijos paveikslą taip, kad ir 
judžiai nupiešti geriau nega
lėtų ; žodžiu, tai buvo pirma- 
rankės žinios iš Ispanijos vi
sos padėties ir kovų. Kalbė
tojas neginčijamais faktais iš- 
parodė visus įvykius ir, kaipo 
dalyvis kare, jaudinančiai nu-

bilieto num. 22, serija 4.
9-ta dovana C. J. Noznisky,

3412 Lancaster Ave., Phila.,
Pa., bilieto num. 9. serija 477 

10-ta dovana E. Bender, 
186 W. Tioga St., Phila., 

i Pa., bilieto num. 15, serija 99.
11- ta dovana Mrs. Luczecz- 

ko, 404 E. 4th St., Chester, 
Pa., bilieto num 5., serija 408.

12- ta dovana Alphonse Ge
ležius, 356 Stanhope St., 
Brooklyn, N. Y., bilieto num. 
13, serija 83.

13- ta dovana Mrs. Belekai- 
tis, 3224 Goul St., Phila., Pa., 
bilieto num. 5, serija 360.

14- ta dovana J. G ergelis, 
143 Schyler St., Kearny, N. J., 
bilieto num. 11, serija 117.’

15- ta dovana K. Shirvainis, 
2314 E. Margaret St., Phila.,- 
Pa., bilieto num. 19, ser. 454.

16- ta dovana Eg. Stone, 124 
Mercy St., Phila., Pa., bilieto 
num. 6, serija 93.

17- ta dovana N. Daubara, 
118 N. 9th St., Brooklyn, N. 
Y., bilieto num. 8, serija 188.

Visi tie, kurie dar nėra at
siėmę dovaną, pastebėję šitą 
paskelbimą, kreipkitės laiškais 
ar asmeniškai pas J. Bender, 
186 W. T'Cga St., Philadel
phia, Pa., prisiųsdami ar pri-. 
statydami savo bilietą su to
kiais bilietų ir serijų nume
riais, jis jums išmokės dova-

piešė visas mūšių baisenybes... ;nas. Reporteris.
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Zinaida Ordžonikidze Verte A. Ramutis

BOLŠEVIKO KELIAS -«
(Puslapiai iš Atsiminimų apie Sergo Ordžonikidzę)

(Pabaiga)
14 armijos štabas buvo Brianske. Čia 

atvažiavo Stalinas. Jis dalyvavo kovos 
operacijų plano išdirbime.

Naktį iš 24 į 25 spalio Stalinas telegra
fu davė Sergo tokias direktyvas:

“Paskutinėmis dienomis padėtis fron
te susidėjo taip, kad priešui pasisekė vy
kusiu manevru išsklaidyti smogiamąją 
grupę į pavienius pulkus ir mušti juos 
po vieną. Mūsų paskutinės direktyvos 
prasmė ta, kad duoti jums galimybės 
vėl surinkti šituos pulkus vienon grupėn 
ir sunaikinti geriausius Denikino pulkus. 
Pakartoju, sunaikinti, nes kalba eina 
apie sunaikinimą. Jei priešas paėmė 
Kromą—tai epizodas, kurį visuomet ga
lima pataisyti. Pagrindinis gi uždavinys 
—neleisti smogiamosios grupės pulkų po 
vieną, o mušti priešą vieninga ir masy
vine grupe viena kryptimi; kitos dalys, 
einančios iš pietų, suteiks jums kiek ga
lėdamos pagelbą.”

Stalino direktyvą smogiamoji grupė 
išpildė. Geriausias Savanorių armijos 
pirmasis armijos korpusas (baltųjų) bu
vo sumuštas.

Baltieji ėmė trauktis.
Juos vytis puolė didvyriškoji Pirmoji 

raitelių armija, kuriai vadovavo K. E. 
Vorošilovas ir S. M. Budionas. Pirmoji 
raitelių armija sumušė baltuosius prie 
Voronežo, o 15 lapkričio sudavė jiems 

’ didžiausią smūgį garsiajame mūšyje prie 
Kastoruos.

Netrukus raudonosios pietų fronto 
dalys užėmė Kurską. Sergo pravažiavo 
vežime penkis šimtus kilometrų pagal 
frontą, atkariautais nuo baltųjų rajo
nais. Jis stengėsi susipažinti su valstie
čių padėtimi ir ūpu, dalijosi savo įspū
džiais su Leninu ir Stalinu.

Tuo metu aš buvau Brianske. Sergo 
prašė manęs pasilikti čia su sergančiu 

'"karinių pranešimų viršininku Kotovu.
Kotovas sirgo šiltine. Atsimenu, jis at

važiavo pas mus jau ligoniu ir apsistojo 
vieno komisaro kambaryje, kuris tarny
bos reikalais buvo išvažiavęs Maskvon. 
Netrukus Kotovą paguldė ligoninėn. Aš 
keletą kartų į dieną vaikščiojau jį lan
kyti ir nešiojau siuntinius.

Kada Kotovas pasitaisė, aš kartu su 
juo ir medicinos seserim išvažiavau 
Charkovan. Kelionė buvo labai sunki, 
transportas veikė su didėlėmis pertrau
komis. Tuo laiku Charkovas buvo jau 
raudonųjų rankose.

Charkovo paėmimas buvo lemiamas 
įvykis Ukrainos paliuosavimui nuo bal
tųjų gaujų, nes Charkovas—vartai į 
Donbasą. Denikinas puikiai suprato, kad 
jei Raudonoji armija paims Charkovą 
ir įeis į Donbasą, jis neišvengiamai ne
teks Ukrainos. Štai kodėl denikiniečiai 
taip aršiai stengėsi sustabdyti Raudono
sios armijos puolimą Charkovo rajone, 
prisiartinant prie Donecko baseino.

Ištikrųjų, paėmus Charkovą, pietūs 
greitai liuosavosi nuo baltagvardiečių 
armijų. Jau 1920 metų sausio 8 dieną 
Pirmoji raitelių armija užėmė Rostovą 
prie Dono—pietų kontr-revoliucijos liz
dą. Stalino planas buvo realizuotas. Bur
žuaziniai dvarininkiška kontr-revoliucija 
buvo sudaužyta svarbiausiam, lemiamam 
fronte.

Toliau reikėjo vesti kovas su baltųjų 
armijų likučiais, bėgančiais į Novoro- 
syjską, ir likviduoti baltuosius Šiaurės 
Kaukaze.

Tam tikslui sudaromas naujas frontas 
—Kaukazo. 1920 metais sausio 23 dieną 
Sergo skiriamas Kaukazo fronto revoliu
cinio karinio sovieto nariu.

Kaukazo Paliuosavimas
1920 metais Denikino kariuomenė Ku- 

. baniuje buvo galutinai sudaužyta. Lai
mintieji Raudonosios armijos pulkai vijo 
baltuosius nuo Kubaniaus prie jūrų, o 
nuo Tereko—prie Gruzijos rubežių.

Kovo 17 dieną Raudonoji armija už
ėmė Ekaterinodarą ir Piatigorską. čia 
vėl Sergo susitiko su savo geriausiu 
draugu—Sergieju Mironovičiu Kirovu. 
Sergo, Kirovas ir Budionas sėdėjo Šiau
rės Kaukazo revoliucinio karinio sovie

to vagone. Jie svarstė klausimą, kaip ga
lutinai likviduoti baltuosius. Kartu su 
Kirovu, Sergo sudaužė Denikino baltųjų 
armijų likučius Šiaurės Kaukaze.

Sergo telegrafavo Leninui:
“Paliuosavimas nuo baltųjų viso šiau

rės Kaukazo, Kubaniaus, Stavropolės ir 
Juodųjų jūrų krašto, Tereko, Dagesta- 
tano sričių liko faktu. Osetinai, ingušai, 
kabardiniečiai, dagestaniečiai, balkarie- 
čiai pilnai mato sovietų valdžios galin
gumą ir 'begaliniai ja pasitiki. Revoliu
cinis masių ūpas daugelyje vietų pasie
kia tokio įtempimo, kad dar toli iki at
ėjimo pas juos Raudonosios armijos gy
ventojai savo iniciatyva numeta baltųjų 
valdžią, išrenka revkomus, visuomet su
sidedančius vien iš komunistų. Vladi- 
kaukazas, Groznas, Derbentas išvijo bal
tagvardiečius, sudarę sukilėlių revko
mus dar prieš Raudonosios armijos at
ėjimą. Seni darbuotojai išeina iš palėpės 
ir vadovauja sukilėlių judėjimui. Gyven
tojai trokšta, kad ateitų centralinė so
vietų valdžia, reikalaudami parėdymų ir 
instrukcijų iš centro ir tik iš centro. Su
kilėlių būrys—puiki disciplinuota kariuo
menės dalis — įsilieja į reguliarinę ar
miją, pasiūlytas apdovanoti raudonąja 
žvaigžde. Juodųjų jūrų krašte visą laiką 
veikė organizuotas sukiliėlių būrys prie
šakyje su Revoliuciniu kariniu sovietu iš 
senų mūsų partinių draugų. Su būriu pa
sielgta bendromis taisyklėmis.”

1920 metais balandžio 2 dieną Groz
ne buvo sušauktas čečenų suvažiavimas. 
Žmonės susirinko miestan iš pačių toli
miausių aulų.

Suvažiavime kalbėjo Kirovas ir Sergo. 
Kirovas pranešė apie einamąjį momentą, 
Sergo kalbėjo apie sovietų valdžios už
davinius Šiaurės Kaukaze.

Suvažiavimas vienbalsiai pasisakė už 
sovietų atstatymą Čečėnijoj ir prašė pa
skubinti išrišti patį sudėtingiausią Tere
ko respublikoj klausimą — agrarinį. Pa
ruošti šitą klausimą buvo pavesta Čečė
nijos revkomui, kuris čia pat buvo pa
skirtas. Revkomo sųdėtin įėjo penki žmo
nės, visi be išimties — čečencai.

Po keletos dienų mūsų traukinys bu
vo jau ingušų stotyje Nazran. Prieš me
tus iš šia prasidėjo pilnas kančių ir var
gų mūsų pasitraukimas į Tiflisą per niū
rius Ingušetijos kalnus.

Ingušų liaudis sutiko valdžios atstovus 
su nuoširdžiu revoliuciniu pakilimu. Pe
rone išsirikiavo žilabarzdžiai garbingi 
seneliai. Visi jie buvo partizanų šimtinių, 
kurias kalnuose kūrė Sergo, vadai. Par
tizanų būriai sulošė žymią rolę kovoje už 
Šiaurės Kaukazo paliuosavim^ nuo bal
tagvardiečių. Dar 1919 metų birželio mė
nesyje kalniečių tautos—osetinai, dages
taniečiai, čečėnai ir ingušai—sukilo prieš 
Denikiną. Jie atsisakė mokėti kontribu
ciją ir duoti papildymų baltagvardiečių 
armijai. Denikinas tada žiauriai atker
šijo sukilėliams. Kruvina vakchanalija 
įvyko Digorijoje, žydintieji ingušų kai
mai—Ekaževo ir Surchochi—buvo nuš
luoti nuo žemės veido.

“Kalniečiai”,—rašė Kirovas 1919 me
tų rugsėjo mėnesio “Pravdoj”,—“giliai 
užslėpė savo pasipiktinimą prieš savo en
gėjus ir jau pirmieji Raudonosios armi
jos žygio garsai, kuriuos užgirst terpek- 
liuose pasislėpę kalniečiai, pažadins jų 
pyktį...”

Šie žodžiai puikiai pasitvirtino. Kal
niečiai pagrobė Vladikaukazą dar iki at
ėjimo ten Raudonosios armijos dalių ir 
ėmėsi naikinti baltagvardiečius, panikoj 
besitraukiančius Kariniu Gruzijos keliu.

Nazranėje ingušai paprašė Sergo ir 
Kirovą nuvažiuoti į baltagvardiečių su
degintus aulus.

—Liaudis nori jus matyti,—kalbėjo se
neliai.—Liaudis nori žinoti, kad' jūs vėl 
su mumis...

Surchochi ir Ekaževo auluose Sergo 
atidarė mitingą. Jis kalbėjo apie revo
liucinių kalniečių nuopelnus ir. pažadėjo 
padėti ingušams pasistatyti naujus kai
mus. Tą patį vakarą Sergo telegrafavo 
Vladimirui Iljičiui:

“...Mes apvažinėjom kazokų su
griautus stambius kaimus Surchochi ir

Ekaževo^ Būtinai reikalinga padėti 
jiems/ka|p finansais, taip ir statybine 
medžiagą, kad atstatyti tuos aulus. Pa
siųstus/mano žinion du milionus aršinų 
manufaktūros manau padalinti tarp kal
niečių vaikų, kurie čia vaikščioja tiesiog 
skarmaluose”.

Netrukus nuo Lenino atėjo atsaky
mas. Vladimiras Iljičius pranešė, kad 
artimiausiomis dienomis Sovnarkomas 
nutars paskirti lėšų nukentėjusiems kal
niečiams, o kol kas leista būsimų asig
navimų sąskaiton išduoti dešimt milio- 
nų rublių. >

1920 metais balandžio mėnesyje bolše
vikų vadovaujamas Baku proletariatas 
sukilo prieš mussavatistų ir Anglijos 
bei Franci jos interventų valdžią.

Leninui ir Stalinui tiesioginiai nuro
džius Azerbaidžano darbininkams ir val
stiečiams padėti atėjo didvyriškoji 11 
Raudonoji armija priešakyje su Sergo, 
S. M. Kirovu ir A. Miko j anų. Azerbai
džane buvo įvesta sovietų valdžia.

Sovietų valdžiai laimėjus Azerbaidža
ne, buvęs Baku Sergo ir toliau vadova
vo baltagvardiečių likučių Šiaurės Kau
kaze daužymui.

Nuo Lenino jis gavo naują uždavinį.
Jam buvo pasiūlyta skubiai išvažiuo

ti Rostovan, kad galėtų aktyviai daly
vauti generolo Ulagajo vrangeliško de
santo Kubaniuje ir Juodųjų jūrų kraš
te likvidavime. Baltieji vėl mėgino už
grobti Kubanių, kad panaudoti ją nau
jam puolimui prieš Sovietų respubliką.

Sergo ėmė ruoštis likviduoti generolo 
Ulagajo desantą.

1920 metais rugsėjo mėnesyje Sergo 
telegrafavo Leninui :

“Jūsų parėdymas patikrintas ir su
tvarkytas. Desantas (svarbiausios jė
gos) Achtyrka Černomorskaja rajo
ne sumuštas ir suvarytas į balas ir mel
dus ant jūros kranto, kur dabar krau
nasi į laivus. Desantas Tamansko pu- 
siausalyje sunaikintas, ir pusiausalis vi
sai apvalytas. Generolo Chvostikovo gau
jos Armaviro rajone rimtos jėgos nesu
daro, ir, tikiuos, likviduosime artimiau
siomis trimis-keturiomis dienomis. Ka
zokai, pajutę mūsų jėgą, laikosi gana 
neblogai. Vrangelio viltys neišsipildė. Ja
vų supylimas eina neblogai—išpildyta 40

—50 procentų. Aplamai, jaučiamės stip
riai, daug tvirčiau, kaip iki desanto.”

Rudenį Kaukazan atvažiavo Stalinas.
Dagestano tautų suvažiavime 1920 me

tais lapkričio 13 dieną Stalinas paskelbė 
Dagestano autonomiją.

Tų pat metų lapkričio 17 dieną Tereko 
srities tautų suvažiavime Vladikaukaze 
Stalinas padarė pranešimą apie Kalnie
čių autonominės sovietų respublikos or
ganizavimą. Tame pat suvažiavime Sergo 
kalbėjo:

“Jau iš pirmų sovietų valdžios gyvavi
mo dienų mūsų komunistų partija pasi
statė sau uždavinį paliuosuoti iš vergi
jos viso pasaulio pavergtas tautas. So
vietų valdžia žinojo, kad mūsų partija 
neišpildys savo misijos, jeigu ji neduos 
kalniečiams savivaldos ir nesugrąžins 
jiems žemių...

“Raudonoji Rusija nesuteikia jums, 
draugai, dovanų. Ji laiko šį aktą tik tei
singumu. Centras mano, kad Raudonoji 
vėliava, kurią įteikė osetinams, čečen- 
cams, kabardiniečiams ir tt. savo ranko
mis mylimas komisaras draugas Stali
nas, amžinai vadovaus jūsų respublikai 
ir jūs išlaikysite šitą vėliavą tokią pat 
nesuteptą, kokia ji jums perduodama.”

1920 metais lapkričio 20 dieną buvo 
įvesta sovietų valdžia Armėnijoje.

Gruzijos darbo žmonės sukilo ir pa
dedant Raudonajai armijai 1921 metais 
vasario 25 d. įvedė sovietų valdžią.

Penkiolikos metų Gruzijos sovietizaci
jos sukaktuvėse gruzinų liaudis rašė sa
vo laiške didžiajam Stalinui:

Ir liaudis neiškentė kančios, paniekini
mo ir gėdos,

Ir, sukilus, ji į šiaurę nukreipė vilties 
žvilgsnį.

Raudonosios armijos būriai ėjo padėti 
draugams,

Ir Sergo Ordžonikidze pats vadovavo 
būriams.

Su juo ir neužmirštamas Kirovas vedė 
pas mus garbingus pulkus.

Leninas, Stalinas siuntė juos pas mus 
pergalei padėti.

Išmušė valanda, ir dvidešimt pirmojo 
ilgai laukto vasario

Pakilo Raudonoji sovietų vėliava gim
tojoj mūs žemėj.

---------------------------------------------- ----------------------------------------------------------

Skaitytojų Balsai
Gerb. “L.“ Redakcija:

South Bostono draugų soci
alistų spauda (“Keleivis’’) tu
ri prisiėmus kokį ten purvų 
drabstyto]ą, kuris pasivadinęs 
“Pušynu.” Kiek aš permatau 
to Pušyno raštus, tai man at
rodo, jog jam daug geriau 
tiktų slapyvardis “Juodasis 
Purvynas.”

South Bostono “Keleivi^’'’ 
berods keturiuose ar pen
kiuose numeriuose duoda vie
tos tam Pušynui terlioti mū
sų vadovaujančius draugus ir 
švarią spaudą.

Tą sakau iš patyrimo. Mat, 
pas mus namuose ateina 
“Laisve” ir “Keleivis.” O

kadangi aš esu bedarbis, tai
turiu užtenkamai laiko per
skaityti abu laikraščiu. Nuo
stabu skaityti tokias nesąmo
nes, kokias “Keleivis” leidžia 
rašyti savo gerbiamam Pušy
nui.

“Keleivis” nešioja vardą 
socialisto, bet raštus arba 
purvą talpina fašistuojančio 
žmogaus. Kokiais išrokavi- 
mais “K.” taip daro ? “Ke
leivyje” kartojama, kad A. 
Bimba toks, R. Mizara kitoks. 
O tie draugai teisingi ir dirba 
naudingą darbą, darbo liau
dies darbą.

Suprantama, mūsų draugai 
neprisiima “Keleivio” ir jo 
bendradarbio šmeižtų ir tuo-

turėjo nuo /‘Keleivio” šmeiži
ko vardą. Taip nedraugiška ir 
nedarbininkiška. Juk “K.” 
turėtų eiti tuo keliu, kokį var
dą nešioja. Tačiau taip ne
daro. Mat, “Keleiviui” svar
biau turėti šmeižiką už drau
gą, negu draugus, kurie švie
są darbininkijai skelbia.

Aš to nepadyvyčiau to
kiems buržuaziniams ar kuni
giniams šlamštams. Bet kada 
taip daro “Keleivis,” kuris 
giriasi atstovaująs garbingą 
socializmo vardą, tai iš tikro 
ir nuostabu, ir neteisinga.

Haverhillietis J. K.

Perpignan, Franci j a, rug
sėjo 8.^-Susidūrus gazolino 
trokui su traukiniu ties Ge- 
rona, Ispanijoj, sudegė* 17 
žmonių mediniuose vago
nuose.

Sir Neville Henderson, An
glijos ambasadorius Berly
ne, pareiškęs, kad Anglija 
neleisianti Vokietijai pulti 

Čechoslovakiją.

jau “Laisvėje” suteikia fak
tus, kaip dalykas stovi. Tuo
met Pušynas “Keleivyje” prieš 
veją spjaudo purvais, kurie 
vėjo pučiami jam pačiam ten
ka. Bet kas jam svarbu: to
kiems sutvėrimams teisybė 
neapeina. \

Kaip .“Keleivyje” buvo ra
šyta, kad Trockis buvęs pir
mesnis Komunistų (Bolševikų) 
Partijoje, negu drg. Stalinas. 
Pasirodo, kad “K.” redakto
rius nežinojo, kuris pirmiau 
priklausė bolševikų partijoje: 
drg. Stalinas ar renegatas 
Trockis." Tada d. Bimba “Ke
leiviui” paaiškino faktiškai, 
kad drg. Stalinas daug pir
miau įstojo į partiją ir vi
suomet pasiliko jai ištikimas. 
Bet “K.”, kaipo nenorįs tei
sybės žinoti, pyksta and drg. 
Bimbos už suteikimą faktų ir 
•teisybės.’ Mano. supratimu;' 
jam nėra Vnei mažiausio išro- 
kavimo pykti , ant bent ■ kokios 
ypatos ’už atvedimą nuo klai
dingo kelio ant tiesaus kelio. 
Bet ne. Už tai d. B. tik ap-

“Šviesos” Kontestas v)

Literatūros Draugijos vi
suotinas suvažiavimas stojo už 
gavimą tūkstančio naujų skai
tytojų žurnalui “Šviesai.” Tos 
pačios draugijos Antras Ap
skritis taipgi stoja į pagelią 
tame taip svarbiame darbe.

Visos ALDLD Antro Apskri
čio kuopos ir pavieniai nariai a 
gerai įsitėmykite šį kontestą! 
Antro Apskričio komitetas nu
tarė duoti dovanas tiems na
riams, savo ribose, kurie gaus 
tam tikrą skaičių naujų skai
tytojų “šviesai.” Dovanos se
kančios :

Už dvidešimt penkis naujus 
skaitytojus—$5.00; už dvide
šimts—$4.00; už penkiolikę—. 
$3.00; už dešimt—$2.00; už 
penkis—$1.00. 1

Įsitėmykite ir tą gerai, jog 
“Šviesa” yra abelnos apšvie- 4 
tos žurnalas, “šviesai” prenu
meratos jieškoti galima eiti 
prie bile ko ir bile kur: “švie
sa” naudinga kaip komunisti- 
niui darbininkui, taip ir ka
talikui ir kitiems; ir netik 
darbininkams, bile pažiūrų, 
“šviesa” naudinga, ale ir pro
fesionalai joje ras nemažai in
tereso. Mat, “šviesa” spausdi
na visokio turinio apšvietai 
naudingus raštus. Todėl “Švie
sos” prenumeratai dirva dik- * 
čiai plati.

Taigi, visi ALDLD 2-ro Ap
skričio kuopų nariai, stokite . ♦ 
darban “šviesai” rinkti pre
numeratas ir laimėti gerą* do
vaną.

A. Gilman,
ALDLD II Apskr.

Pirmininkas.

TRAKAI

Bandė Nusižudyti
Ties Kubilių kaimu ant Kal- 

vių-Stakliškių vieškelio, liepos 
mėn. 29 d. revolveriu norėjo 
nusižudyti Juozas Laukauskas, 
gimęs Jungt. Amerikos Valsty
bėse 1912 metais, o dabar gyve
nęs Alytaus apskrity, Merkinės 
valsčiuj, žudėsi dėl sunkaus gy
venimo, J. Laukauskas yra elek
tros monteris. Pirmiau buvo su
silaužęs koją, o vėliau iš ligoni
nės išėjęs nerado sau pragy
venimo, J. Laukauską vėliau 
žmonės rado gulintį griovy dar 
gyvą, o šalia jo žolėse ir už
springusi revolverį, žmonėms 
pradėjus jį kalbinti, J. Laukau
skas prašė jų, kad jį pribaigtų, 
šalia buvo parašytas atsisveiki
nimo lapelis. Tuojau buvo pra
nešta policijai ir nugabentas į 
Žiežmarius pas gydytoją p. Ma- 
gūną, kuris jį apžiūrėjo ir ra
do peršautus tik plaučius, todėl 
gyvybei pavojaus nėra.

Praga. — šeši Vokietijos 
kariniai lėktuvai skraidė 
virš pasieninio Čechoslova- 
kijos ruožo.

KONCERTAS
BROOKLYNE JAU ARTINASI

BROOKLYN, N. Y

Ruošiama šaunus programas, kuris greit bus 
paskelbtas dienraštyje

• Toje pat priprastoje vietoje.

• LABOR LYCEUM SALEJE
• 949 WILLOUGHBY AVE.

y i , i v .• t. » w .

Dienraščio “Laisves Metinis

Bus

Lapkričio 13 November

Programas prasidės 3 valandą po pietų.
, I

Šokiai prasidės 7 vai. vakare.
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4 Wilkes-Barre, Pa.
Wilkes-Barre ir Apielinkės 

Lietuvių Žiniai

ALDLD 12rtoapskričio ren
giamas “ClamcBake” dėl para
mos Ispanijos kovotojų už 
demokratiją jau čia pat. Įvyks 
rugsėjo (Sept.) 18-tą dieną 
visiems įinomoj vietoj, Simko 
Glen parke.

Draugės ir draugai, visi de
mokratiją mylinti, kaip iš arti, 
taip ir iš toli, būtinai pasi- 
darbuokim, kad galėtum su
kelt finansinės paramos šiam 
taip svarbiam reikalui. Ne- 
atsilikim nuo kitų miestų dar
bininkų, kurie jau daug tiems 
kovotojams yra suteikę pagel- 
bos.

čia yra kviečiama ne tik 
LLD kuopos, kurios randasi 
šiam apskrityj, bet abelnai vi
si lietuviai, kuriems tik rūpi 
demokratija ir parėmimas ko
vojančių draugų, kurie veda 
kovą už visų darbininkų rei
kalus.

Todėl, kaip LLD nariai, taip 
ir A. K. Partijos nariai, būti
nai patys dalyvaukim, nepa
liekant nei kitų savo pažįsta- 
,mų darbininkų ir darbininkių.

Trokai iš Wilkes-Barre iš
eis iš šių vietų : kampas Stan
ton ir Ilazle Streets, ir kam
pas E. Market ir Sherman 
Streets, 10-tą vai. ryte.

Piknike bus visokių valgių 
ir gėrimų, gera muzika šo
kiams ir juokų.

Vietos ir apielinkės lietu
vius ir lietuvaites kviečiame 
skaitlingai atsilankyti.

Rengėjai.

duotų darbus, nenorint mokėt 
pensijos. O seniai, gavę pen
siją, galėtų iš to gyvent ir 
džiaugtis savo senose dienose. 
O dabar, kad ir senis, turin
tis darbą, vargsta, kankinasi, 
nors jau visas senatvės ligų su
imtas. Mat, iš jaunų dienų per
sidirbo, ilgas valandas ir sun
kų darbą dirbdamas. Atsiti
kime ir krinta darbe mirties 
pakirstas.

A. Čekanauskas.

Nuo Redakcijos: Kaip pa
stebėjote, drauge, dėl netin
kamo antgalvio jūsų kores
pondencijai, tai šiuomi atsi
prašome ir trumpai paaiškina
me, kaip tas įvyksta. Miestų 
ir valstijų, iš kurių dažniau 
gauname koresponde n c i j ų , 
vardai yra laikomi gatavi su
statyti. Dedant dienraštin 
koresponden c i j a s , puslapių 
tvarkytojas įdėsto kiekvienai 
korespondencijai priklausantį 
antgalvį — miesto ir valsti
jos vardą. Bet yra nemažai 
miestų vienodais vardais, tik 
esančių skirtingose valstijose. 
Taigi, antgalvius korespon
dencijoms įdėstant, besku
bant, kartais ir pasitaiko tą 
ar kita miestą svetimon vals- 
tijon “išdeportuoti.” (Pačium
pa reikiamo miesto vardą ir, 
nepatikrinęs ‘valstijos vardą, 
įdeda prie korespondencijos.)

Tas, drauge, atsitinka' visai 
nesužiniai ir be jokio blogo 
tikslo. Dėlei to, drauge, labai 
atsiprašome ir rūpinsimės, 
idant tas daugiau neatsitiktų.

Nashua, N. H
Šio Miesto Žinutes

Springfield, III
Įvairios Naujienos

Rugsėjo 5 d., darbininkų 
diena čia buvo su didelėmis 
iškilmėmis praleista. Paradai 
tęsėsi- gatvėmis ilgomis eilė
mis nuo 10 vai. ryto veik iki 
12 vai. Visokių unijų 70 lo
kalų sudarė 6,000 vien tik 
unijistų maršuotojų. Visos 
unijos paskyrė dovanų, $75, 
$50 ir $25 už geriausiai pri
rengtus 1, 2 ir 3 “float’us” ft 
tt. Daug sutraukė ir parado 
žiūrėtojų. Mat, diena buvo 
saulėta, graži ir ne per karš
ta. O po parado sakė pra
kalbas State Armory ir prie 
Lincoln Square.

Pasitaiko daug veselijų. 
Mat, jauni abiejų lyčių tuo
kiasi, eina j poras ženybinio 
gyvenimo. Daugiausia ima 
šliūbą bažnyčioj, kad ir lais
vų tėvų lietuvių jaunuoliai. 
Mat, dar tokia gadynė bei ma
da tarp jaunų žmonių. O 
kunigams tas ant naudos ir 
unaras, kad patraukė po sa
vo tikėjimo globa.

O, dar daug daugiau ras
tųsi jaunų į poras eiti, meilės 
patraukimą turi, bet tas kir
minas nedarbas sulaiko. Mat, 
kaip gyvens, kad abu darbo 
neturi. Tai ir duonos, reiškia, 
nėra, ir kaip gyvent.

Darbai, tiesa pasakius, čia 
nekaip e!ha, kad ir viršinių 
fabrikų. Kad jau vienas pra
deda dirbt geriau, tai kitas 
suprastėja. Ot, taip ir sukasi 
tas negerovės ratas dėl darbo 
žmonių.

Cleveland, Ohio Philadelphia, Pa
Nauja L. Prūseikos Knyga

Labai Svarbūs Pranešimai

iš

Amerikos Istorijoj ir Sovietų Sąjungoj
d

Mirė Mykolas Karmuza 
Lietuvoje

Sugrįžus iš Pittsburgho 
Lietuvių Darbininkų Seimo,
kuriame dalyvavau kaipo de
legatė, radau liūdną naujie
ną. Gavau pranešimą per sa
vo brolį K. Karmuza, gyve
nantį Kanadoj, kad Lietuvoj 
mirė mūsų senas tėtė Mykolas 
Karmuza. Mirė birželio 23 ir 
buvo palaidotas birželio 25 d., 
Keturvalakių kapinyne, šalia 
mūsų mylimos/ motinos, jo 
pirmos pačios Marijonos Kar- 
muzienės, kuri pasimirė vos 
sulaukus 32 metų amžiaus ir 
turėdama savo jau aštuonetą 
vaikučių. Ji mirė nuo gimdy
mo.

Darbininkų veikimas čionai 
silpnas, nes darbininkai ne
organizuoti. Bet visgi šiek tiek 
kruta. Ateina rudens rinki
mai valstijos viršininkų, tai ir 
Komunistų Partija stato savo 
sąrašą. Draugai renka pilie
čių parašus uždėjimui komu-, 
nistų kandidatų ant baloto. 
Šiame mieste surinko virš tris 
šimtus. Mat, visoje valstijoje 
reikia surinkti 1,000 parašų. 
Manoma surinkti apie tris sy
kius tiek parašų, idant užti
krinus uždėjimą kandidatų 
ant baloto.” Reikia ir pinigų 
rinkimų kampanijos vedimui.

Taigi, Komunistų Partijos 
vienetas turėjo surengęs pik
niką rugsėjo 4 d. žmonių bu
vo nedaug, bet pelno liks, 
šiame piknike draugai Blažo
nis ir Virbickas rinko ant 
blankos pinigus dėl Ispanijos 
kovotojų. Literatūros Draugi
jos 42 kuopa aukojo du do
leriu. Taipgi ir kiti draugai 
aukoja po pusę dolerio ir po 
kvoderį. Pagirtinas daiktas, 
kad draugai darbuojasi dėl 
Ispanijos demokratijos.

Kas liečia velionį tėvą, tai 
jis buvo vidutiniškas pavyz
dingas ūkininkas, gyveno Mos- 
kabudžių kaime, Keturvala
kių parapijoj, Vilkaviškio pa
viete, Suvalkijoje. Mirė su
laukęs apie 79 metus amžiaus.

Gyvendamas jis buvo geras 
darbininkams ir biedniems 
žmonėms, kiek išgalėdamas 
remdavo darbininkus ir darbi
ninkų judėjimo reikalus. Vi
sais būdais rėmė 1905 metų 
revoliucinį judėjimą ir kovo
tojus.

Tėtė velionis paliko di
džiausiam nuliūdime saviškius, 
dukteris ir sūnus.

Šitą žinią rašome į dien
raštį “Laisvę” svarbiausia tuo 
tikslu, kad duoti žinoti apie 
mūsų tėvo Mykolo Karmuzos 
mirtį Amerikoje gyvenantiems 
giminėms ir pažįstamiems, ku
rių jis turėjo labai daug, o 
ypač Chicagoje, taip pat ir 
Clevelande ir kitose Jungti
nių Valstijų vietose ir Kana
doje.

Pasiliekame didžiausiam 
nuliūdime duktė ir sūnus,

Magdė Valentukonienė 
ir Vincas Karmuza.

Lietuvių Literatūros Drau
gijos 10 kuopos susirinkimas 
įvyksta šitame mėnesyj vie
toj 1-mo panedėlio 2-rą pane- 
dėlį, 12 d. rugsėjo (Sept.), 
8 vai. vakare, Liaudies Name, 
735 Fairmount Ave. Į tą su
sirinkimą kviečiam kuo dau
giausia narių dalyvaut ir at
sives! naujų narių, nes turė
sim apsvarstyt ir prisirengt 
prie vajaus, kaip daugiau na
rių gaut į mūsų apšvietos 
draugiją. Bus išduota finan
sinis raportas iš abiejų drau
gijų Wildwood, N. J., ekskur
sijų.

Taip pat, į tą susirinkimą 
kviečiami visi draugai pribūti, 
kurie dirbo “Laisvės” pikni
ke prie 
nes čia 
ir prii 
pinigų 
gų. Tas V būtinai 
kad galindą būtų prirengti fi
nansinį pikri raportą visoms 

 

organizacijoms bei draugi
joms, kurios tik prisidėjo 
darbu prie pikniko. J.

vo per tris valandas. Visam 
mieste buvo sustabdytas ju-' 
dėjimas. Nei gatvekariai va-1 
žiavo, nei mašinos. Visi žiū
rėjo į 250,(100 organizuotų 
darbininkų maršuojant. Per 
49 metus Pittsburgho darbi-, 
ninkai pirmą kartą taip i 
triukšmingai apvaikščiojo La
bor Day. Netik Pittsburghe, j 
bet visuose apielinkės miestuo-i 
se.

Paskui numaršavo visi į i 
South Park, kur buvo prakal-' 
bos. Kalbėjo Pennsylvanijos 
gubernatorius George Earle, 
senatorius Davis,’ ir kiti kal
bėtojai iš A. F. of L.‘ir CIO 
unijų. Visi 
jąją Dalybą 
Klausės virš

agitavo už Nau- 
ir demokratiją. 

200,000 žmonių.
Reporteris.

Atsikračius Anglijos monarchijos, Jungtinėm Vals
tijom ėmė 38 metus apsivalyti nuo šnipų.

Paterson, N. J
Tūlas lietuvis L. Rebner 

(vokiečių kilmės), gyvenęs po 
num. 228 River St., Patersone, 
mirė širdies liga kelios savai
tes atgal? Jis turėjo 
ir laikė bičių. Tie 
gailesčio pastipo ir 
bitės išmirė.

du šunis 
šunes iš 
visos tos

Rep. "

Scranton, Pa

Laisvės 
finansų, bent kokių, 

bus pikniko komisija 
skaitlines, tikietus ar 

š visų dirbusių drau-t f . • Ireikalinga, troi

BEER, WINES & LIQUUORS

WHOLESALE AND RETAIL
NOTICE is hereby given that License 

No. GB10851 has been issued to the un
dersigned to sell beeę at retail under Sec
tion 75 of the Alcoholic Beverage Con- 

Law at 181 Patchen Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

CHARLES E. H. LAUBER 
181 Patchen Ave. Brooklyn, N. Y.

s’u
B. PRANEŠIMAI IŠ KITUR

Pittsburgh, Pa
BROOKLYN, N. Y.

/
Moterims-Merginoms

Lietuvių Moterų Apšvictos Kliubo 
susirinkimas įvyks šį ketvirtadienį, 
rugsėjo 15-tą, 8 vai. vakaro, Piliečių 
Kliube, 280 Union Avė., Brooklyne. 
Narės ir ne nares kviečiamos daly
vauti, nes bus svarbių pranešimų ir 
reikalų. — Valdyba.

(213-214)

PASTABA

Kas nors per klaidą paėmė mano 
coatą per “Laisvės” pikniką, laiky
tą Eddington, Pa., rugsėjo 4 d. Prie 
mūsų stalo sėdėjo ir baltimoriečių, 
tai gal per klaidą paėrrtė. Būsiu la
bai dėkingas, jeigu sugrąžintų man. 
Coatas yra tamsiai pilkas ir su ma
žais čekiais, taipgi kišenyjo buvo 
balta-pilka šilkinė nosinė. Jeigu kas 
tokį coatą paėmė per klaidą, malo
nėkite sugrąžinti man. Stanley Bui- 
nevic, 3262 Cedar St., Philadelphia, 
Pa. (213-214)

dienraščio 
vajaus pa-

Lietuvių Literatūros Drau
gijos 42 kuopa rengia silkių 
ir bulvių vakarienę rugsėjo 
18 d. pas Dambrauskus ant 
farmds. Todėl visi rengkitės 
dalyvauti šioje vakarienėje. 
Tokia vakarienė dar pirma 
bus pas mus. Apart valgių, 
bus ir gėrimų. Kviečiami 
si, seni ir jauni.

Taipgi būtų gerai, kad 
mūsų kaimynai atvažiuotų
mus ant vakarienės. Mes vi
sados dalyvaujame jūsų pa
rengimuose. Dabar nepamirš
kite mūsų. Savo kaimynais 
mes skaitome Lowellio, Law- 
rence’o, Haverhillio draugus.

vi-

ir 
pas

“Pig Roast” Piknikas
Pikniką rengia Lietuvių 

teratūros Draugijos 39 kuopa 
rugsėjo 18 d., High Works 
Grove savame parke. Prasidės 
1 vai. po pietų.

Kaip girdėti tūlus draugus 
kalbant, tai šis piknikas bus 
paskutinis šiame vasariškame

Todėl jame bus vis- 
Mūsų gaspa- 
visokių gerų 
išsigerti. O 

ypatai. Taip-

Li-

Randasi tokių žmonių, kad 
tik moka keikt dabartinę 
demokratų valdžią. Girdi, ati
darė liuosybę užsienių tavo- 
ram visokių kitų šalių, pigiai 
pripirktiems, užverčia tavorais 
mūsų kraštą. Tai kaip gali 
dirbt mūsų š alies fabrikai. 
Amerika irgi dirba ir veža ta
voms į kitus kraštus. O per 
metą laiko išveža už gerą su
mą pinigų. Tai čia ir atsily
gina—iš vienos paima, o sa
vo kitai duoda.

Tegul tik valdžia įveda 
įstatymą tikro darbo ar pen
sijos. Tada sveikiem jauniem

Bendro Fronto pikniko, ku
ris įvyko rugsėjo 5 d. May
nard c, tikietai gerai platinosi. 
Serijų tikietus pardavinėjo 
draugai Virbickas, Blažonis, 
Egeris, Simutis, Butirma (?) 
ir Vilkauskas. Viso parduota 
14 serijų už $44.10. Taigi, 
našviečiai pasidarbavo gerai.

$_________________

Old Westbury, Long Is
land, N. Y.—Prie kelio ra
do lavonus dviejų nežinia 
keno nužudytų vaikų.

sezone. 
ko užtenkamai, 
dines prigamins 
valgių ir alučio 
įžanga tebus 50c
gi kas norės, galės gerai pa
sišokti prie geros muzikos.

Pokilis tęsis iki vėlumui 
nakties. Mūsų parkas apšvies
tas elektra.

Taigi,, draugai ir drauges, 
turime gerai pasidarbuoti pa
darymui šio pikniko pasek
mingu, nes laiko nedaug beli
ko. Turime išparduoti daug 
tikietų. Ir garsinimo lapeliai 
lai neguli ant lentynos. Jie 
turi pasiekti Scrantono 'visuo
menę. Į šį pokilį turime su
traukti lietuvius kaip Scranto
no, taip apylinkės.

Tik visa bėda, kad tą pa
čią dieną ir 12 Apskritis ren
gia parengimą. Bet dabar jau 
per vėlu atšaukti. Turi taip 
būti, kaip yra. Vieni kitiems 
neturime išmetinėti, bet steng
tis abudu parengimu padaryti 
pasekmingais.

Vienas iš Rengėjų.

Lietuvių Komunistų Frakcijos 
Susirinkimas

Lietuvių Komunistų Frakci
ja turėjo susirinkimą rugsėjo 
3 d., kuriame buvo padaryta 
keli geri tarimai.

Pirmiausia buvo išduota de
legato raportas iš distrikto at
sibuvusios konferencijos. De
legatas savo raporte atžymėjo, 
kad Komunistų Partija yra 
paskelbus finansinį ir naujų 
narių gavimui vajų, ir kad 
lietuviams yra paskirta I vota. 
Buvo nutarta stengtis kvotas 
išpildyti su pagelba progresy
vių draugų, kurie niekados 
neatsisako paremti darbininkų 
reikalus.

Taipgi nutarta 
“Daily Workerio’
skirtas kvotas stengtis išpil
dyt.

Nutarta stengtis pagelbėt 
Komunistų Partijos Pitts- 
•burgho Radio Fondui.

Dabar, pradedant nuo 13 
d. rugsėjo, per dešimt savai
čių kožną utarninką, 6:30 
vai., iš stoties WWSW kalbės 
Komunistų Partijos atstovai 
15 minučių dėl agitacijos atei
nančiu rinkimu. Malonėkite 
klausyti, kad atėjus balsavi
mams žinotumėm, už ką bal
suoti.
Komunistų Partijos Piknikas 

Įvyko 4 d. Rugsėjo

Nors publikos buvo apie po
rą tūkstančių, bet pagal gar
sinimą ir prisirengimą, turėjo 
būti daugiau. Priežastis buvo, 
kad dabar tose dienose yra 
rengiamas Allegheny County 
Sesqui-Centennial apvaikščio- 
jimas, 150 metų gimimo Al
legheny County. > Todėl labai 
daug žmonių nuvažiavo į 
county parką 
Bet galima sakyt, 
kas pavyko gerai, 
gramos buvo gerų 
Pirmas kalbėtojas 
tin Young, Komunistų Partijos 
miesto organizatorius. Antras 
kalbėtojas buvo Bob Minor, 
kuris nelabai senai parvažia
vo iš Ispanijos. Paskui kalbė
jo Močiutė Bloor. Jinai kal
bėjo daugiausiai apie negrus 
darbininkus ir apie ateinan
čius rinkimus. Užbaigus kalbą 
Močiutė Bloor vedė publiką, 
dainuojant “My Country ’Tis 
of Thee,” ir “Internacionalą.” 
Paskui rodė judžius iš Sovie
tų 
ir

ELIZABETH, N. J.
LDS 33 kp. susirinkimas įvyks 

trečiadienį, rugsėjo 14 d., LDP Kliu
be, 408 Court St., 8 v. v. Drauges 
ir draugai, būtinai visi dalyvaukite, 
nes bus daug svarbių dalykų dėl ap
kalbėjimo. Turėsime rinkti delega
tus į LDS 3-čią konferenciją, kuri 
įvyks rugsėjo 25 d. Taipgi’bus lai
mėjimas tuoj po kuopos susirinkimo. 
— Kp. Sekr. V. K. Sheralis.

(213-214)

LINDEN, N. J.
ALDLD 165 kp. susirinkimas 

rugsėjo 14 d., Tenio Svet., Winans 
Avė. ir 16th St., 8 v. v. Visi nariai 
kurie prigulite malonėkite atsilan
kyti į šį susirinkimą, nes yra labai 
daug svarbių reikalų apkalbėti bei 
nutarti. — Kp. Sekr. C. Andriūnas.

(213-215)

įvyks

WATERBURY, CONN.
Lietuvių Literatūros Draugijos 28 

kuopos narių mėnesinis susirinkimas 
įvyks rugsėjo 13, 774 Bank St., 7:30 
vai. vakare. Visi draugės ir draugai 
nariai pribūkit. Didieji vasaros karš
čiai jau praėjo. Šiuo kart nė per- 
šilta, nė peršalta. Tad kviečiam vi
sus susirinkt. — Kp. Sekr. JŽ.

(212-214)

nuvažiavo 
žiūrėt parodos.

kad pikni-
Apt pro- 
kalbėtojų. 

buvo Mar-

CHRONIŠKOS
LIGOS

GYDOMOS

Sąjungos apie revoliuciją 
apie Raudonąją Armiją.

Labor Day

Penktą dieną rugsėjo, La
bor Day, visos Pittsburgho in
dustrijos stovėjo, niekas nei 
krust. Darbo žmonės paroda-

KRAUJO, ODOS, NERVU LI
GOS, BENDRAS SILPNUMAS ir 
nervų Išsisėmimas, slogos 
ir ĮSISENĖJŲ SKAUDULIAI 
SKILVIO ir ŽARNŲ LIGOS, HE- 
MORROIDAI ir kiti MEŠLAŽAR- 
NĖS 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 Motus

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

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

i

427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y

GARSINKITE^ “LAISVĖJE

ClementVokietaitis

VARPO KEPTUVĖT

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

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

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

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei-

Tą knygą išleido dienraštis “Vilnis”

LIETUVIS ADVOKATAS
50 Court Street

Tel. Triangle 5-3622 
Brooklyn, N. Y.

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

KAINA TIK 15c
Tuojau įsigykite ją ir skaitykite. Mokestį galite prisiųsti U. S. A. 

pašto stampomis, 3c ar 5c vertes.

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

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 Prūseikos knyga.

Traukiu paveikslus famuijų, ves* 
tuvių, kitokiu grupių ir pavienių*
Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau
rikoniškais. 
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiem spalvom.

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

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

Slagg 2-5938 Brooklyn, N. Y 
Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

36-42 Stagg St. Tel.
Varpo Keptuves Keksai

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.

Siunčiamo duoną per paštą j kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, sutelksime informacijas apie svorį ir kainas.

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

« <



LAISVE’

IŠKILMINGAS RINKIMU O’Connor Yra Irusį Hines Negavo Bylos BEDARBIU ŠEIMOMS REIK 

VAJAUS ATIDARYMAS Mylėtinis Išmetimo BUTU IR DRABUŽIU
šį ketvirtadienį, Coney Is

land Velodrome, rengiama di
džiausia Brooklyno komunistų 
iškilmė šiais metais. Tai bus 
atidarymui rinkimų kampani
jos, kuri šiemet labai reikš
minga, nes renkama kongres- 
manai, nuo kurių priklauso vi
sos šalies likimas, kadangi jie 
leidžia ir taiso-keičia šalies 
įstatymus.

Šiame masiniame mitinge 
bus pamatiniai, nuodugniai 
išaiškinta komunistu pozicija 
šiais rinkimais, dėlko tūlose 
vietose komunistai stato savo 
kandidatus, kuomet kitose re
mia kitų partijų kandidatus. 
Šie klausimai reikia gerai su
prast visiems, ne vien tik ko
munistams, tad visiems svarbu 
dalyvaut mitinge.

Vakaro vyriausiu kalbėtoju 
bus Earl Browder, Komunistų 
Partijos generalis sekretorius. 
Kalbės ir kiti žymūs kalbėto
jai, taipgi bus įdomi progra
ma. Bilietai gaunami pas ko- • 
munistus ir visuose darbininkų ' 
knygynuose. Kainos 25c. 40c 
ip $1.10. K.

Vėl Bandys Prašalint 
Tranzito Komisiją

Prieš išvažiuodamas Ameri
kos Legiono Konvencijon, Los 
Angeles, majoras LaGuardia 
pareiškė norą dar prieš Pa
dėkų Diena sujungt visas sub- 
vių ir aukštąsias linijas į vie
ną miesto kontroliuojamą 
įstaigą.

Sykiu su tuo pasinaikintų 
_ ir Tranzito Komisija. Josios 

pirmininką William G. Pull
en jis manas paskirt nariu 
Transnortaciios Taryboj: na
riui M. Maidwin Fertio- duot 
vieta teisdarybės denartmon- 
te. o kiti liktųsi tinkamu Ci
vile! Tamvbai sąraše laukt 
progos darbui. Apie savo pla
ną panaikint Tranzito Komisi
ją jisai pasakė:

“Nėra reikalo kartot apie 
mano pastangas praeityje pa
naikint Tranzito Komisija. 
Tas darbas turėtu būt greit 
užbaigtas. Tos komisijos lė
šos. kaip nurodžiau 18 metų 
atgal, kada aš buvau Alder- 
manu Tarybos prezidentu, au
go kas metai. Dabar lėšuoja 
$1.00.000 metams.”

Majoras sakė, kad Tranzi
to Komisiia. su in paskirtu 
komitetu, darbuojasi ent pla
no. kuris turėtu neužilgo an- 
jungt linijas priimtinomis kai
nomis ir kad i is tuo klausi
mu nrašys pas gubernatorių 
pagelbos.

Prašalino ir Pasmerkė 
Sukta Viršininką

Nelabai senai Workers Alli
ance prašalino iš organizato
riaus vietos Henry Rourke, 
kuris buvo pagautas finansi
niuose netikslumuose.

Pajutęs prieš jį kaltinimus. 
Rourke suskubo paskelbt, kad 
W»PA Mechaniku Lokalas 3- 
čias atsimetė5? nuo Alliance 
dėlto, kad Alliance esąs “ko
munistų dominuojamas.” Bet 
ant tos meškerės jis nepasi
gavo savo lokalo, nariai jį pa- 

1 smerkė.
Pasirodo, masės neina pas

kui vadus, norinčius pabraidyt 
V po balas.

J®?- John Reichert, 18 m., 125 
Reid Avė., atvestas teisman, 
teisinosi vogęs, kad galėtų 
vest mylimą mergaite, Anna 
Skelly, nuo kurios jį skyrė 
skurdas.

šešioliktame kongresiniame 
distrikte, New Yorke, Naujo
sios Dalybos spėkos ir darbo 
žmonių spėkos susibūrė ir ben
drai veda kampaniją už iš
rinkimą kongresmanu J. H. 
Fay, Naujosios Dalybos šali
ninko, ir prašalint iš kongre
so dabartinį kongresmaną J. 
J. O’Connor.

Už O’Connoro pečių stovi 
galingoji Tammanė ir visos 
trustų spėkos, tad pažangie
siems teks daug darbo padėt, 
kad išaiškint to distrikto pilie
čiams, kas yra O’Connor, nes 
tik aiškiai žinanti dalykus bal
suotojai laikysis kaip mūras 
už Fay, jų nepakreips Tam- 
manės doleriai nei pažadai 
ar grasinimai.

Dėlko John J. taip brangus 
tammaniečiams ? J tai gerai 
atsako Harry Raymond darbi
ninkų angliškame dienraštyje 
“Daily Worker” savo nurody
mais, kad :

Jis kovojo prieš tyrinėjimą 
elektros kompanijų aukštų ir 
dar keliamų elektros ir gaso 
kainų. Gi rekordai rodo, kad 
tais metais jo brolis gavęs iš 
Associated Gas & Electric 
$25,000.

šie tūkstančiai buvo tik ma
ža dalelytė kompanijų išlaidų 
kovai prieš apkarpymą jų ne
ribotos galios. Senatorius 
Black, dabar esąs Aukščiau
sio Teismo teisėju, tuomet ty
rinėjo ir surado, kad Public 
Utility Executive Komitetas 
išleido tai kovai $300,000, o 
Associated Gas and Electric 
išleido $800,000.

O’Connor kongrese kovojo 
prieš kiekvieną pažangų žygį 
ir tuomi jis pasidarė Tamma- 
nei ir trustams taip mielas, 
bet už tai subruzdo prieš jį 
paprastieji piliečiai, įvairiu 
pažiūrų ir įsitikinimų darbo 

• žmonės. Jie bendrai darbuo- ; 
jasi, kad ju reikalu išdavikas 
daugiau nebekalbėtų jų var
du. nepatektų kongresan, o io 
vieta kongrese užimtų nauja- 
dalybininkas Fay.

Tu žmonių nusistatvmas ver
ta pasekti visu distriktu darbo 

j žmonėms, užsirašiusiems nar- 
'tiniais balsuotojais piliečiais, 
ir nominacijose, kurios bus šio 

i mėnesio 20-ta. paduoti savo 
balsus už darbo .žmonių kan
didatus. arba už aiškius Nau
jos Dalvbos šalininkus, kur te

lki yra išstatvti ir bendrai ko
munistu. darbiečiu ir visų pa
žangiųjų užgirti ir remiami.

Ketvirtadienį vyriausias tam- 
maniečio Hineso gynėjas Lloyd 
Paul Stryker per tris valandas 
sakė prakalbą, dėlko Hirieso 
byla turinti būt išmesta. Neap
siėjo jis net be įmaišymo viso 
pasaulio į tą bylą. Girdi, Dewey 
prirengęs kaltinimą taip, kaip 
prirengiama jie “Rusijoj ir Vo
kietijoj.”. žinodamas, kad teisė
jas Pecora yra italų kilmės, jis 
lapiškai praleido nesuminėjęs 
Mussolinio.

Bendroj sutraukoj, jo kalba 
taikyta tam, kad teisėjas Peco
ra bylą išmestų. Jis bandė įro
dyti, būk visa 13-ka per Dewey 
pateiktų kaltinimų neliečia 
Hines’o. Vienu iš jo argumen
tų yra tas, kad, girdi, jei 
Hinesas ir turėjęs ryšių su 
Dutch Schultzo raketų, tai tie 
ryšiai pasibaigę su Schultzo 
mirtimi, 1935 metais, kada jį 
nudėjo požeminio pasaulio kon
kurentai. O to senumo byla ne
galinai būti keliama, kadangi, 
sulyg taisyklių, ji turėjus būti 
iškelta bėgiu dviejų metų ir tie 
du metai pasibaigę pirm, negu 
įkaltinimas buvo padarytas per 
Dewey šių metų gegužės 24 
dieną.

Teisėjas Pecora tačiau ne
sutiko bylą išmest. Savo pa
reiškime, dėlko jis neišmeta 
bylos, penktadienį, teisėjas 
nurodė, kad nors iki šiol nebu
vo parodyta, ar Hines tęsė 
savo ryšius su raketų po 
Schultzo mirties lig padarymui 
įkaltinimo, gegužės 24 d., šių 
metų, byla turi būti tęsiama 
ir tik “džiūrė” galės ją iš
spręst. Byla bus tęsiama.

Penktadienį virš 2,500 be
darbių šeimų pikietavo visą 
eilę šalpos biurų, reikalauda
mi, kad būtų d tverta pakan
kamai drabužių ir avalinės be
darbių vaikams. Pikiete dau
gelis vaikų vaikščiojo basi. 
Jame dalyvavo ir mažai uždir
bančių WPA darbininkų šei
mos.

Jerome Benton, Workers 
Alliance Bedarbių Divizijos 
pirmininkas, sako, kad šie pi- 
kietai — tai prisirengiamieji 
žygiai viso miesto demonstra
cijai, kuri bus šį šeštadienį 
prie centralinės šalpos biuro 
raštinės, 902 Broadway, N. Y.

ORGANIZACIJOMS
Amerikos Ateivių Gvnimo 

Komiteto delegatų susirinki
mas ivvks (už savaitės) pir
madienį, 19-ta rugsėjo, 8:30 
vakaro, Rand School, 7 E. 

115th St., New Yorke. Bus 
svarbūs raportai iš komiteto 
veiklos ir apie naujas 'pro
blemas. Visos organizacijos 
raginamos pasiųst savo dele
gatus ar atstovus. Ypatingai 
tas svarbu ateiviams. Reakci
onieriai nesnaudžia, jie ruo
šia ateiviams visokias kilpas, 
ir mes turime būt prisirengę 
jas atmušt.

Lanpu Valvfoin Darbas 
Pavojingas

Carl Nelson, 1524—46th St., 
paslydo valydamas Ledonia 
viešbučio, N. Y., antro aukšto 
langus ir nukrito ant , šaligat
vio. Sunkiai susižeidė ir vos 
neužgavo praeivi, kuriam rei- 

I kalinga buvo daktaro pagelba 
dėl išgąsčio.

f

Pirmadienis, Rugs. 12, 19384

Drg. V. Janušką Aplankius
Drg. V. Januška serga jau 

nuo praeito balandžio mėne
sio. Per tą ilgą sirgimo laiką 
man . teko daug kartų ligonį 
aplankyti, bet niekad pirmiau 
neradau ligonį taip nusiminu
siu, kaip dabar. Ligonis nusi
skundė, kad sveikata neina 
geryn, bet kartais atrodo, kad 
eina blogyn. Išbandė jau ke
letą daktarų ir veik visi gy
dymui vartoja kitokias meto
das. Visi iš išbandytų gydyto
jų pripažįsta, kad liga yra la
bai įkyri ir negreit pagydo
ma. Sausas, tyras oras ir ge
ras maistas pasveikimui galėtų 
daug pagelbėti, bet visa bėda, 
kad tų grašių nėra. Jeigu bū
tų ištekliaus, galėtų išvažiuo
ti kur į kalnuotas vietas: ty
ras oras ir tinkamas maistas 
gal daug geriau būtų, negu 
įvairūs vaistai, kuriuos gydy
tojai duoda vartoti.

Drg. Januška nusiskundė, 
kad mažai kas ateina jį ap
lankyti. Tai labai peiktina. 
Viktoras per daugelį metų 
darbavosi visuomeniniame vei
kime, ypatingai Aido Chore 
daug laiko ir energijos yra 
įdėjęs, todėl dabartiniai ir bu
vusieji aidiečiai turėtų ligonį 
aplankyti. Draugų aplanky
mas ir užuojauta ligoniui pri
duotų daugiau ūpo ir vilties 
pasveikti. Draugas.

Išrinkta taip vadinamoji 
“blue ribbon džiūrė” teist 
Henry G. Singer, buvusį J. V. 
prokuroro padėjėją, už kliudy
mą teisdarybei Druckmano 
byloje. 

--- --------- ----- ę—.
Areštuotas dukters skundu 

už, piktume supjaustymą jos 
suknelių, Peter Aragona no
rėjo grįžt pas žmoną ir duk
terį, bet jos atsisakė priimt. 
Teisėja Brill jam patarė ge
rintis prie jų gėlėmis ir dova
nomis.

GRISIA STREIKAS
Popierinių dėžučių industri

jos bosams pasimojus darbi
ninkams nukapoti algas 10%, 
Paper Box Workers Unija, A. 
F. of L., atsisakė nukapoji- 
mą priimt. Gręsia generalis 
streikas, kuris paliestų 1,400 
darbininkų.

Richmond Hi)l-Jamaica
Vakarinė Mokyklav

Mokyklos 90-tos patalpose, 
109th St. ir Jamaica Ave., šio 
mėnesio 14-tą, 19-tą ir 20-tą 
bus specialė registracija va
kariniams kursams, kuriems 
tikimasi suregištruot rekordinį 
skaičių studentų. Juose mo
kina skaitliavimo, anglų kal- 
bos-rašybos, geografijos, isto
rijos ir rengia pilietybei. Taip
gi galima mokintis sukniasiu- 
vystės.

Panašios klasės yra ir Ja
maica Continuation School 
Annex, Union Hall St. ir Hill
side Ave., Jamaica.

Pamokos būna pirmadie
niais, antradieniais ir trečia
dieniais nuo 7 :45 iki 9 :45 vai. 
vakaro.

trauką. O ji štai kokia : '
Pagelbėjo šalpos demons

tracijoms šešiuose Amerikos 
miestuose.

Pasiuntė savaitinį chinų- 
amerikonų laikraštį spaudon.

Išleido tris' dienraščius an
glų kalba.

Kalbėjo keturiuose dideliuo
se masiniuose mitinguose.

Turėjo 18 šokių vakarų 
įvairiems pažangiems tiks
lams.

Padėjo keturiuose rendos 
streikuose New Yorke, Chica
go j ir Philadelphijoj.

Išleido 7 brošiūras.
Padėjo 13-kos unijų orga

nizaciniuose vajuose.
Suorganizavo 17 susiedijų 

remt Darbo Nepartinę Lygą. |
Padėjo pikietu ir aukomis 

187-niems streikams.
Keturi masiniai mitingai 

atrodo lyg mažoka, bet (kada 
pasvarstai, jog vienas masi
nis mitingas Madison Square 

[Gardene lėšuoja mažiausia 5 
tūkstančiai doleriu, tad ir pa
sidaro aišku, dėlko komunis
tai prašo aukų mitingams ir 
kitiems savo darbams.

Laikydamas ranką kišeniuje, 
plėšikas atėjo čeverykų krautu- 
vėn, 104 Flatbush Ave., nuva
rė vedėją kambarin ir, išplėšęs 
iš registerio $60, pabėgo.

SUSIRINKIMAI
C. BROOKLYN, N. Y.

LDS 46 kn. mėnesinis susirinki
mas bus trečiadieni, rūgščio 14 d., 
7:30 v. v. 79 Hudson Ave. Visi nariai 
būkite laiku. — Valdyba. (213-214)

C. BROOKLYN, N. Y.
ALDLD 24 kp. susirinkimas įvyks 

pirmadienį, rūgščio 12-tą d., 8 v. v., 
79 Hudson Ave. Visi nariai dalyvau
kite.

(212-213)

PARDAVIMAI
Parsiduoda 45 akru ūke Princeton, 

N. J. apylinkei. Viskas geroj tvar
koj. Del daugiau informacijij prašo
me ra.švti laišku arba . asmeniškai 
matyt J. Augulį, 29 Stagg St., 
Brooklyn, N. Y. (211-213)

IŠRANDA VOHMAI
Puiki Užeiga

Puikiausia lietuvių užeiga Brook- 
lyne yra po numeriu 406 So. 3rd St., 
kampas Union Avė. Čia gausite viso
kių gėrimų, degtinių ir alaus, taip
gi gausite įvairių valgių. Vieta yra 
pačiame lietuvių centre. (211-213)

Doleriai Demokratijai
“Jeigu liuosybės ir civilių 

laisvių ugnelės vos berusena 
kitose šalyse, lai jos būna 
skaistesnės mūsiškėie. Jeigu 
kitose šalyse spauda vra cen- 
zūruoiama, mes privalome pa
dvigubint mūsų pastangas pa
laikyt ja laisva. . . Knygos ga
li būt sudegintos, miestai su
daužyti. bot liesa, kaip ir 
troškimas laisvės, gyvena šir
dyse liaudies vyrų ir mote
rų.”

Tain prezidentas Roosevel- 
tas išreiškė jausmus visų ti
kru amerikonų.

Demokratija, apie kuria kal- 
bėio Rooseveltas, negali būt 
sumušta. Tačiau ji gali būt 
kankinama. įmesta koncentra
cijos stovyklom Fašizmas ve
ja visa progresą požemin.

“Laįsvė ir progresas ateina 
nėr sunku d arba. Komunistu 
Partijai reikia ninigu ir mes 
ateiname pas jus pagelbos,” 
rašo Komuhistų (Partijos šios 
valstijos komitetas savo išleis
toj brošiūraitėi “Doleriai De- 
mokratiiai.” “Mūsų Dešimto
ji Nacionalė Konvencija pa
žymėjo naujus metus nartiios 
istorijoj ir Amerikos istorijoj. 
Mums reikia $280,000 seka
mu metų darbui kovoje apsau
got ir nraplėst Amerikos de
mokratija, atnešant ją visai 
liaudžiai.”

Tuos pinigus Komunistų 
Partija gauna doleriais, de
šimtukais, nikeliais, centais. 
Apie tai, kaip KP tie centai 
išleidžiama, Ruth McKenny 
paduoda Komunistų Partijos 
vienos dienos gyvenimo su-

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 2-8872

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker 

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

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 Bedford Avenue

Brooklyn, N. Y.

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 
b

Miesto Taryba Svarstys 
Orportui Planą

Dokų komisionierius John 
McKenzie įteikė Miesto Pla
navimo Komisijai planą North 
Beach Orporto statybai. Ko
misija planą paėmė apskaity
ti. Planan įeina ne tik patsai 
orportas, bet ir įvairios kitos 
pataisos.

Planui pravest numatoma 
išleist $32,547,000. Iš tų 
$11,600,150 turėtų prisidėt 
miestas, o $20,946,850 gaut iš 
WPA. Iki šiol jau išleista 
$4,980,600. Ateinančių metų

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Sli alins
(šalinskas)

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

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

Woodhaven, L. L, N. Y.

darbams miesto budžete turė
tų būt paskirta $6,619,550. \ 
Planas, sakoma, turįs majoro*, 
užgyrimą.

Lietuvių Komunistų 
Susirinkimas

Kuopos 
pirma- 
8 vai.

Lietuvių Komunistų 
susirinkimas įvyks sį 
dienį, rugsėjo 12-tą, 
vakaro, “Laisvės” salėj. Visi
nariai dalyvaukite. Simpati- 
kai taipgi kviečiami dalyvauti, 
susipažinti su mūsų darbu ir 
jame padėti. Valdyba.

Dr. Herman Mendlowitz 
83 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.

NEDELIOMIS 
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 28rd Street

Garsinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvėje”.

Mateušas Simonavičius
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo-. 
dainos mylimiems pašarvoti dovanai

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

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

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties

NOTARY PUBLIC

660 GRAND STREET

Tel. Stagg 2*5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS

Lietuvių Kuro Kompanija 
ĮDEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNĖRS
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

RR RA RR M fUI RR Wl

FRANK DOMIKAITIS)

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisvės” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

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

na; gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barščiai.
Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vilai Vakaro

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