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Painoka Baltiesiems

Šovinistams!
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žiavimas.
Dabar Imsis už Darbo.

Rašo R. Mizara.
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Visų šalių Darbininkai 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o Išlaimėsit 
Pasaulj!

Man svarbu čia paminėti vie
nas laike suvažiavimo prietikis, 
kuris ryškiai vaizduoja moky
tojų solidariškumą.

Suvažiavime dalyvavo negras 
mokytojas, Eugenijus C. Hol
mes, iŠ Philadelphijos. Jis buvo 
priimtas į viešbutį, kur mokyto
jai apsistojo ir laikė savo sesi
jas, kaip ir visi kiti suvažiavi
mo dalyviai.

Bet štai nueina Holmes į 
viešbučio restoraną valgyt. Kaip 
greit jis pavalgė, viešbučio ma- 
nadžeris jo ir kitų akivaizdoje, 
sudaužė torielkas, iš kurių neg
ras valgė.

Tai buvo bjaurus pažemini
mas ne tik mokytojo Holmes, 
bet visos jo rasės.

Ką, jūs manote, darė suvažia
vimo dalyviai, Holmeso kolegos, 
baltieji mokytojai? Praleido tąjį 
incidentą niekais?

Nereiks tų baikų!
Jie tuojau suruošė pikietą ir 

pikietavo viešbučio restoraną 
tol, kol viešbučio valdytojai at
ėjo ir Holmeso atsiprašė.

Taigi čia mokytojai davė ne
paprastą solidariškumo pamoką 
visiems.

Be to, organizuoti mokytojai 
labai gražiai pamokino ir bal
tuosius šovinistus!

Džiuginančiausias pereitos sa
vaitės Amerikos darbininkams 
įvykis bus, be abejo, automobi
listų unijos suvažiavimas Mil- 
waukeje.

Ši didžiulė, milžiniška nauja 
unija labai šauniai pasirodė. 
Juk tai pirmas josios suvažiavi
mas. Visa plačioji Amerikos vi
suomenė žiūrėjo į jos darbus 
dideliu susidomėjimu.

Iš karto atrodė, kad suvažia
vimas gali skilti. Pasireiškė 
karštų frakcinių ginčų. Mūsų 
draugai, aišku, dėjo dideliausių 
pastangų neprileisti skilimo.

Tą patį darė ir John L. Lewis, 
CIO vadas. Jis pasakė puikią 
prakalbą ir pareiškė, kkd tokioj 
didžiulėj unijoj nuomonių skir
tumas neišvengiamas. Gali būti 
dešinių ir kairiųjų, bet vienybė 
visiems privalo rūpėti labiau už 
viską.

Ačiū tom visom pastangom, 
Suvienytoji automobilių unija 
pasiliko suvienyta. Išrinko savo 
viršininkus ir Pildančiąją Ta
rybą ir nusitarė: dėti didžiausią 
pastangą suorganizuoti Fordo 
fabriko darbininkus.

Metai laiko atgal automobilis
tai buvo, faktinai, neorganizuo
ti.

Dabar jie turi milžinišką uni
ją, antrą po mainierių unijos.

Ar gi tai ne puiku! Ar gi tai 
ne miela! * /

Apie Levanevskį dar vis nie
ko nesigirdi. Bet Sovietų Sąjun
gos darbo žmonės neprarado vil
ties, kad jis ir jo draugai bus 
surasti.

Sovietai nesigailės nei resursų 
nei pastangų juos surasti ir iš
gelbėti.

Lietuvių Liaudies Teatras 
(Brooklyne) ruošiasi žieminiam 
sezonui. Ruošiasi jis ne juokais. 
Tuojau pradės mokytis naują 
veikalą.

Pereitą šeštadienį šis teatras 
suruošė pažmonį, kuriame daly
vavo gražus būrys scenos mėgė
jų. Septyniolika žmonių įstojo į 
Liaudies Teatro rėmėjų eiles, pa- 
simokėdami po dolerį duoklių.

Tokių rėmėjų turėtų įstoti 
kuodaugiausiai.

Shanghai. — Japonų-chi- 
nų karas šiame mieste pa
darė jau $25,000,000 nuosto
lių amerikiečių nuosavybei.

Anglija Smerkia Japo
nus už Jos Ambasado

riaus Sužeidimą
0—--------------------------------------------------

NEKARIŠKIŲ ATAKA VI- 
MĄ VADINA NETEISĖ

TU, NEŽMONIŠKU

London. — Anglijos val
džia pasiuntė Japonijai 
griežtą protestą, kad japo
nų lakūnai bombardavo ir 
kulkasvaidžiais apšaudė 
Anglijos a m b a s a doriaus 
Knatchbull - Hugesseno au
tomobilį, važiavusį iš Nan- 
kingo į Shanghajų ir pavo
jingai peršovė ambasado
rių. Anglija reikalauja, 
kad Japonija tuojau atsi
prašytų už tą užpuolimą; 
kad tinkamai nubaustų kal
tininkus ir užtikrintų, jog 
Japonija darys žingsnių, 
idant nepasikartotų pana
šūs nuotikiai ateityje.

“Tai yra viena seniausių 
ir geriausiai įsigyvenusių 
taisyklių tarptautinio įsta
tymo, kad visiškai yra už
drausta tiesioginiai ar su- 
žiniai atakuot nekariškius 
žmones,” sako Anglijos no
ta Japonijai.

Japonijos valdovai bandė 
pasiteisini tuom, kad, girdi, 
ant Anglijos ambasadoriaus 
automobilio buvę “perma- 
žos Anglu vėliavos” ir todėl 
japonų lakūnai negalėję at
skirt jąsias nuo . Chinijos 
vėliavų. Tūli japonų politi
kieriai sakė, būk jų "lakūnai 
spėję, kad tuom automobi
liu važiavęs Chiang Kai- 
shek, Chinijos valdžios gal
va. Savo proteste Anglija 
į tai atsako:

“Nebūtų buvę jokio pa
teisinimo (japonų lakū
nam) daryt užpuolimą net 
tokiame atsitikime, jeigu 
ant automobilių nebūtų iš
kelta jokių vėliavų.”

Japonija dar nėra paskel
bus karo prieš Chiniją ir 
tas faktas juo labiau pabrė
žė, kokį nepateisinamą žygį 
japonų lakūnai padarė, ata
kuodami Anglijos ambasa
dorių, dargi tokioj vietoj, 
kur nebuvo mūšių nei chi
nų armijos.

Bet tokie įvykiai darosi 
neišvengiami, kuomet japo
nai “neteisėtai ir nežmoniš
kai” atakuoja gyventojus, 
nedarydami skirtumo tarp 
kariškiu ir nekariškių žmo
nių, sako Anglijos valdžia 
smerkiančiame pareiškime 
Japonijai.

Maklioriai Kongresmanai
Washington..— Vienas iš 

vadovaujančių kongresma- 
nų reikalauja ištirt apsilei
dimą ir meklerystes dauge
lio kongreso atstovų. Sako, 
tūli nebūdami kongrese, 
įprašo savo sėbrus, kad už 
juos balsuotų arba atsilieptų 
“esu,” kuomet toks kongres- 
manas kažin kur randasi. 
Pasirodo, jog užsidarant 
praeitai kongreso sesijai ne
dalyvavo 102 kongresma
nai ir per kelias paskutines 
savaites neatsiliepdavo iki 
136 kongresmanų į vardo- 
šaiikius.—O alga jiem vis 
tiek ėjo.

Kaip Įkliuvo Ispanijos 
Fašistų Šnipų Galva

Hendaye, Franc.—Ispani
jos pasienis. — Generolo 
Franco karinių šnipų galva 
Suarez Gonzales, milionie- 
rių šeimynos narys, su savo 
sėbru, laikraštininku R. Ve- 
lleville atskrido į Albericia, 
netoli Santanderio, many
dami, kad jau fašistai val
dą Albericia. Todėl išlipę iš 
lėktuvo, pakėlė ištiestas sa
vo dešines ir ėmė šaukt: 
“Tegyvuoja Franco, tegy
vuoja Italija!”

Bet Albericia dar buvo 
liaudiečių rankose, ir Fran
co šnipų tūzas su savo bičiu
liu liko suimti. Juos teis 
respublikos karo teismas.

Drg. E. Browderio Ra
dio Kalba Visai Šabai
New York. — Earl Brow

der, Amerikos Komunistų 
Partijos generalis sekreto
rius, šį trečiadienį vakare, 
6:15 iki 6:30 vai., pagal ry
tinį dienos šviesos taupymo 
laiką, kalbės per radio Mė
lynąjį Tinklą National 
Broadcasting Kompanijos. 
Jo kalbos tema—“Jungtinių 
Valstijų Komunistų Parti
jos 18-kos Metų Sukaktis.” 
Drg. Browderio kalba bus 
per radio paskleista nuo 
vieno Amerikos krašto iki 
kito. Ji bus girdima per 
sekančias radio stotis:

WJZ—New York.
WBZ—Boston
WB Z A—Springfield, 

Mass
WEAN—Providence, R.I.
WICC—Bridgeport,

Conn.
WFIL—Philadelphia 
WBAL—Baltimore 
WM AL—Washington,

D. C.
WSYR—Syracuse, N. Y. 
WHOM—Rochester, N.Y. 
WEBR—Buffalo, N. Y. 
KDKA—Pittsburgh, Pa. 
WGAR—Cleveland, Ohio 
WSPD—Toledo, Ohio 
WXYZ—Detroit, Mich. 
WCKY—Cincinnati 
WOWO—Fort Wayne,

Ind.
WENR or WLS—Chicago 
KWK—St. Louis
WMP—Cedar Rapids, 

Iowa
WTCN—Minneapolis, 

Minn.
KSO—Des Moines, Iowa 
KOIL—Omaha
WREN—Kansas City
Lietuviai darbininkai, ne

praleiskite tos istorinės kal
bos.

SSRS Sutartis su Chinija 
-Perspėjimas Japonijai
Maskva. — Kai kurie už

sieniniai tėmytojai supran
ta, jog Sovietų padaryta ne
puolimo sutartis su ,Chinija 
gali būt taikoma kaipo per
spėjimas Japonijai, kadi 
“pertoli” nelįstų į Chiniją.

GALINGA VIENYBĖ AUTOMOBILIŲ DARBO
UNIJOS IR RYŽTA KOVA PRIES FORDĄ

Milwaukee, Wis. — Suva
žiavime Jungtinės Automo
bilių Darbininkų Unijos bu
vo susidariusios dvi delega
tų grupės -i- vadinamas 
Martino-Frankensteeno “pa
žangus kokusas” ir vice
prezidento W. Mortimerio 
vadovaujamas “vienybės 
kokusas.” Buvo išsivystę ki
virčų tarp tųdviejų kokusų, 
kas liečia viršininkų rinki
mą, didesnių ir mažesnių lo
kalų atstovybę, referendu
mą ir kt.

Bet tie kivirčai galop su
tirpo ir suvažiavimas užsi
baigė glaudžiausia, entuzia
stiška vienybe. Vienos ir 
antros grupės delegatai 
trenkė žemėn atskirų savo 
buvusių kokusų ženklelius 
ir jautriai sveikinosi, pasi
žadėdami nepalaužiamoj 

| vienybėj kovoti už reikalus 
šimtų tūkstančių automobi
lių darbininkų, o ypač “už
kariaut” Henry Fordo fa
brikus unijai.

Suvedimui dviejų grupių 
į vienybę daugiausiai pasi
tarnavo J. L. Lewis, Indus
trinio Organizavimo Komi

Rekordas Sovietų Lėk
tuvo su Kroviniais

Maskva. — Sovietų lakū
nas Vladimir Kokkinaki su 
kapitonu Briandiskiu, nie
kur nesustodami, nuskrido 
3,136 mylias iš Maskvos į 
Sevastopolį, paskui į Sverd- 
lovską ir atgal į Maskvą su 
tavoriniu lėktuvu Tskabe- 
26, vidutiniai padarydami 
po 204 mylias per valandą. 
Tuo būdu sumušė italų, 
francūzų ir amerikonų re
kordus skridimo su krovi
niais. Tskabe-26 vežė 
2,200 svarų krovinių. Dau
gumą kelionės turėjo skrist 
“aklai,” per debesius 14,700 
pėdų aukšty j. — Lėktuvo 
vairuotojas Kokkinaki pir- 
miaus buvo juodadarbis, lai- 
vakrovis.

EXTRA!
BOMBARDAVO AMERI

KOS LAIVĄ CHINIJOS 
VANDENYSE

Shanghai, rugp. 30.—Ke
turi lėktuvai mėtė bombas 
į Jungtinių Valstijų keleivi
nį laivą “President Hoo
ver,” už" 50 mylių nuo Shan- 
ghajaus; sužeidė septynis 
jūrininkus ir trenksmais 
apsvaigino tris keleivius. 
Spėjama, kad laivą bombar
davę Chinijos lėktuvai, bet 
nėra patikrinimo tam spėji
mui.

Japonų karo laivai Whang- 
poo ir Yagtze upėse, 
bombarduodami chinus, ty
čia slankioja tarp Amerikos 
ir Europos laivų. Japonų 
šarvuotlaiviai naudoja tuos 
laivus kaip prieglaudą nuo 
chinų kanuolių ir oro bom
bų. Japonai taip daro, idant 
chinai bijotų pataikyt į ki
tų šalių laivus, ir todėl ne
galėtų gana smarkiai bom- 
barduot Japonijos karo lai
vų.

Šiuo tarpu eina baisi arti
lerijos kova tarp Chinijos 
kanuolių ant krantų ir Ja-

teto pirmininkas, taipgi ir 
Dubinsky, prezidentas 
Tarptautinės Sukniasiuvių 
Unijos. Džiaugdamasis 
glaudžiu susivienijimu dele
gatų eilių, Dubinsky pareiš
kė : Į

“Aš esu tikras, kad šis 
susitaikymas nėra pergalė 
nei vienai nei antrai pusei. 
Tai yra pergalė naudai Au
tomobilių Darbininkų Uni
jos.”

O unijos pirmininkas Ho
mer Martin pridūrė: “Mū
sų priešai yra nuliūdę, mū
sų draugai džiaugiasi, ir su 
J. L. Lewisu darbininkai 
maršuoja pirmyn.”

Prie buvusių penkių na
rių unijos komitete darink- 
ta dar du vice-prezidentai. 
Komitetan dabar įeina Ho
mer Martin, prezidentas; 
Geo. Addes, sekretorius-iž- 
dininkas, ir vice-preziden
tai R. T. Frankensteen, 
Wyndham Mortimer, R. J. 
Thomas, Ed. Hall ir Walter 
N. Wells.

Jungtinės Auto Darbinin
kų Unija turi jau per 400,- 
000 narių.

Buvęs Vigilančių Vadas 
Pasmerkia Juos

Pittsburgh, Pa. — Nese
nai įvykęs Johnstowne, Pa., 
suvažiavimas f a š i s t i nių 
streiklaužių buvo išrinkęs 
savo Nacionalį Piliečių Ko
mitetą iš penkjų narių. Su
važiavimas buvo sušauktas 
skebinių fabrikantų.

Dabar jau pasitraukė iš 
Piliečių Komiteto Don J. 
Kirkley. Savo rezignacijos 
laiške jis sako:

“Tas komitetas pasirodė 
tiktai agentūra ‘ėst raudo
nuosius? Nors aš priešin
gas komunizmui, bet ‘ėdi
mas raudonųjų’ nėra ameri
koniškas būdas kovos prieš 
komunizmą.

“Komitetas turėjo pasisa
kyt, bet nepasisakė, kad jis 
yra nusistatęs prieš fašiz
mą ir vigilantes (fašistus), 
ir savo tylėjimu jis parodė, 
kad jis palaiko tokį (fašis
tinį) judėjimą.

“Komitetas neturi jokio 
nuoširdaus palinkimo padėt 
darbininkams jų varguose.”

Nusižudė Motina, Nužudy- 
dama ir 6 Savo Vaikus 
Denison, Iowa, rugp. 30.

—Gesu nusižudė Elsie Nol
len, sykiu nužudydama ir 6 
savo vaikus, nuo 4 iki 11 
metų amžiaus. Paliko rašte
lį, kad jos šeimyniškas gy
venimas buvo • perdaug ne
laimingas.

Brussels, rugp. 30. — Bel
gijos policija išblaškė šim
tus bandžiusių demonstruot 
rexistu (fašistų).

ponijos karo laivų upėse.
“President Hoover” plau

kė linkon Japonijos. Tūli 
spėja, būk chinai galėję pa
laikyt jį japonų laivu.

Viena lėktuvo bomba pa
taikė šiam laivui į bergždžią 
kaminą ir dvi į denį. Bom
bų šrapneliai pramušė 25 
skyles tam laivui virš van
dens.

Sovietų Sąjunga Pasi
rašė Nepuolimo Su

tartį su Chinija
0

Japonai Naudoja Nuodų Du
jąs prieš Chiniečius

Tientsin, Chinija. — Chi
nai skundžiasi, kad japonai, 
atakuodami Nankow tarp- 
kalnę, naudojo nuodingas 
karo dujas. Japonų genero
las Katsuki pripažįsta, kad 
japonai galėję naudoti “aša
rines dujas dūmams daryt,” 
idant tais dūmais paslėpt 
saviškius nuo chinų. Jis pa
reiškia, kad Japonija sunai
kinsianti chinus šiaurėje,, 
jeigu jie neužleis Japonijai 
Peiping-Suiyuan geležinke
lio “su gana plačiu žemės 
ruožtu,” kas, girdi, Japoni
jai reikalinga “kaip apsau
ga atsitikime karo su Rusi
ja.”

Liaudiečiai Sumuša Fa
šistus Andalusi jo j

Madrid, rugp. 30. — Ispa
nijos respublikiečiai atėmė 
iš fašistų daugį kaimų pie- 
tiniai-rytinėje Ispanijos jda
lyje, per ofensyvos mūšius, 
vedamus Andalusijos pro
vincijoj.

Liaudies armija vis stan
džiau apsupa fašistų tvir
tumą Saragossą. Tarptau
tinių Liuosnorių Brigada, 
kovojanti po gen. Emilio 
Kleberio komanda prieš fa
šistus, jau pasiekė Villa 
Nueva del Gallego, už 14 
mylių į šiaurius nuo Sara- 
gossos. Iš pietų gi pusės 
fašistus atakuoja didžiulė 
respublikos armija su 300 
lėktuvų ir 200 tankų.

Respublikiečiai užėmė 
Hoces kalvas ir strateginį 
kaimą Valdecuenca, prie 
vieškelio į Jabaloya.

Atsiteisdami fašistams už 
bombardavimą Gi jono, šiau
riniame pajūryje, liaudies 
lakūnai bombardavo fašis
tus Santanderyj, padaryda
mi priešams didelių nuosto
lių.

Protestonai Panaujina Kovą 
Prieš Hitlerizmą

Berlin.—Pranešama, kad 
Hitleris norįs taikiai suside
rėti su popiežium dėlei ka
talikų bažnyčios teisių Vo
kietijoj.

Prieš-naziška Vokietijos 
protestonų (konfesionalų) 
bažnyčia išleido manifestą, 
kad nutrūko jos derybos su 
Hitlerio valdžia. Manifes
tas buvo perskaitytas iš sa
kyklų šimtuose protestonų 
bažnyčių praeitą sekmadie
nį. Jis šaukė parapijiečius 
apgint “dievo žodį” ir “ne
turėt kitų dievų prieš mane 
vieną;” reiškia, garbint se
novišką savo dievą, o ne 
Hitlerį, kaip kad naziai rei
kalauja.

Nanking. — Amerikos ir 
kelių Europos šalių ambasa
doriai smerkia Japonijos la
kūnus už betikslį nužudymą 
150 chinų šiame mieste.

JAPONIJA BIJO, KAD SO
VIETAI NEDUOTŲ CHI- i

NIJAI GINKLŲ ,

Nanking. — Chinijos už
sieninis ministeris Wong 
Chung-hui pranešė, jog Chi
nija jau rugpj. 21 d. pasira
šė nepuolimo sutartį su So
vietų Sąjunga, tokiomis są
lygomis:

Viena ir antra šalis smer
kia griebimąsi karo, kaip 

I įrankio spręst tarpsavi- 
niams ginčams.

Jeigu kokia kita valstybe 
užpultų Sovietus, tai Chini
ja neduos paramos užpuoli- 
kei; o jei kas užpuls Chini
ją, tai užpuolikas negaus 
jokios paramos iš Sovietų.

Nepuolimo sutartis yra 
padaryta penkiems metams. 
Jinai nepaliečia pirmesnių 
sutarčių tarp Sovietų ir 
Chinijos.

Chinijos užsieninė minis
terija pareiškė, kad yra pa
sirengus daryt panašią ne
puolimo sutartį ir su Japo
nija, jeigu tik pastaroji.su
tik tų.

Tokio, rugp. 30.—Japoni
jos valdžia labai kreivai 
žiūri į nepuolimo sutartį 
tarp Chinijos ir Sovietų Są
jungos. Aukšti japonų vai-; 
dininkai pasakoja, kad So-; 
vietai jau atsiuntę tuzinus _ 
savo lėktuvų chinams. Ja-* 
ponija bijo, kad Sovietai,« 
draugiškai susitarę su Chi-! 
nija, siųs vis daugiau gink-! 
lų Chinijai. Kai kurie Ja-; 
ponijos generolai išreiškė * 
didelę baimę, kad Sovietu 
armija neitų talkon Chini
jai.

Japonijos Lakūnai Išžudė dar 
300 Chinų Shanghajų

Shanghai. — Paskutiniai 
skaičiavimai rodo, kad ja
ponu lakūnai, bombarduo
dami šiaurinę geležinkelio 
stotį ir apylinkę Shangha- 
juj, rugp. 29 d., nužudė dau
giau kaip 300 civilinių chi
nų.

Nuo rugp. 12 d. iki šiol 
oro bombomis Shanghajųj 
užmušta per 3,500 nekariš
kių vyrų, moterų ir vaikų.

Fašistų Pagyrai
Saragossa, Ispanija.—Fa

šistai giriasi, būk jie numu- 
šę “30” respublikos lėktu
vų per penkias dienas ko
vos Saragossos fronte, ir 
pasakoja, būk nukovę bei 
sužeidę “15,000” respubli- 
kiečių. Bet, Associated 
Press žiniomis, respublikie
čiai šičia atkariavo kelias 
svarbias pozicijas nuo faši
stų. Liaudies armija taipgi 
atakuoja fašistus už trijų 
mylių nuo Huescos.

ORAS
Vietinis Oro Biuras sako, 

kad šį antradienį bus dali
nai apsiniaukę New Yorke 
ir New Jersey. 
6:20; saulėleidis 7:33.

Pirmadienį temperatūra 
buvo 80 laipsnių. Saulėtekis
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parodė visam darbininkų judėjimui, kad 
jie rūpinasi ne tik tuojautiniais savo pro
fesijos reikalais, bet ir visą šalį apiman
čiais dalykais.

Už tai juos tenka tik pasveikinti!

SUBSCRIPTION RATES
United States, per year...............
Brooklyn, N. Y., per year.............
Foreign countries, per year...........
Canada and Brazil, per year..........
United States, six months............
Brooklyn, N. Y., six months........
Foreign countries, six months........
Canada and Brazil, six months...

Entered as second class matter March 11, 1924, at 
the Post office at Brooklyn, N. Y., under the Act 

of March 3, 1879.

ALDLD REIKALAI

Kiekvienas Didelis Judėjimas 
Turi Savo Išdavikus

Kalbėdamas automobilių pramonės dar
bininkų unijos suvažiavime, CIO vadas, 
John L. Lewis, pereitą penktadienį, tarp 
kitko pasakė:

“Taigi, aš manau, kad visi didieji judė
jimai visuose kraštuos turi savo išdavi
kus. Airijos žmonės, savo 700 metų ko
voje už laisvę turėjo James Carey. Bri
tanijos Darbo Partija turėjo savo Ram
say MacDonald. Amerikos revoliucijos 
patriotai turėjo savo Arnoldą, kurio pir
masis vardas buvo Benediktas. Šiandien 
mūsų krašto darbininkų judėjimas,— 
Amerikos Darbo Federacija ir Suvieny
toji Amerikos Mainierių Darbininkų 
Unija,—turi savo nenaudėlišką išdaviką, 
William Green.”

Tai labai teisingai pasakyta. Tai įsi- 
tėmytina ypač tiems žmonėms, kurie ste
bisi, kodėl Sovietų Sąjungoj atsirado iš
davikų, trockistų ir kitokių fašistams 
tarnaujančių parsidavėlių.

Nebuvo pasaulyj pažangių žmonių (ne 
tik darbininkų), judėjimo, kuriame ne- 

fbūtų atsiradę niekšų. Bet jie niekad ir 
niekad to judėjimo, kurį išdavė, negalė
jo pražudyti. Tiesa, jie gali jam tūlą 
laiką pakenkti, bet judėjimas, apsivalęs 
nuo nenaudėlių, žygiuoja pirmyn dar 
sparčiau, negu pirm to.

Ką Lietuviai Komunistai Daro?
Pradžioj rugsėjo mėnesio sukanka ly

giai 18-ka metų nuo įsikūrimo USA Ko
munistų Partijos. Šis reikšmingas įvy
kis, aišku, bus atžymėtas per visą šalį. 
Partijos kuopos, distriktai ir Centro Ko
mitetas darbuojasi, kad minint šias su
kaktuves būtų padvigubintas Partijos 
narių skaičius.

Tai gražus pasibrėžimas. Jis, be abe
jo, jei tik visi darbuosis gerai, ir bus pa
siektas.

Bet kaip bus su lietuviais komunis
tais? Ką jie tuo klausimu daro? Kaip 
mes visose kolonijose atžymėsime pami
nėtas sukaktuves? '

Be verbavimo Parti j on naujų narių, 
lietuviai komunistai (jų frakcijos) turė
tų suruošti vakarus, kuriuose reikėtų 
plačiau paaiškinti susirinkusiems Parti
jos istoriją, jos nuveikti darbai.

ALDLD kuopos tuo klausimu taipgi 
turėtų susirūpinti. Juk Komunistų Par
tija yra darbininkų partija, ginanti visų 
darbo žmonių interesus. Todėl apšvie- 
tos organizacijos ir draugijos privalėtų 
atatinkamai supažindinti savo narius su 
Kompartijos nuveiktais darbais ir užda
viniais.

Mokytojai už Farmerių-Darbo 
Partiją

Amerikos Mokytojų Federacija (uni
ja)., priklausanti ADF, pereitą savaitę 
Madison, Wis., turėjo savo suvažiavimą. 
Jame, be kitko, mokytojai pasisakė už 
steigimą Farmerių-Darbo Partijos. Jų 
priimtoji rezoliucija ragina mokytojus 
tuojau darbuotis už steigimą valstijinių 
farmerių-darbininkų ir progresyvių žmo
nių organizacijų, o paskui iš to sudaryti 
nacionale plotme Farmerių-Darbo Parti
ją

Reikia tik pasveikinti mokytojus už 
jų šį žygį. Pasirodo, kad Amerikos t. v. 
baltakalnieriai—profesionalai ir pusiau 
profesionalai—eina išvien su darbinin
kais ir pažangiaisiais farmeriais. Tūlais 
atžvilgiais jie netgi pralenkia anuos.

Tik nelabai senai St. Louis mieste Am
erikos Laikraštininkų Gildija pasisakė 
už steigimą Farmerių-Darbo Partijos. 
Dabar mokytojai.

Darbininkai ir farmeriai gali didžiuo- 
\ tis turėdami tokius talkininkus iš profe

sionalų pusės.
Beje, reikale stojimo į CIO, mokytojų 

suvažiavimas paliko išspręsti visuotinam 
narių nubalsavimui—referendumui. Tai 
ir gerai. Tegu nariai pasisako.

Be viršpaminėtųjų klausimų, mokyto
jai tarė savo žodį ir aukščiausio šalies 
tėismo klausimu. Jie priėmė rezoliuciją, 
stojančią už apkarpymą aukščiausiajam 
teismui galios, t. y., sudaryti tokius įsta
tymus,’kurie neleistų teismui pripažinti 
kongreso tarimų nekonstituciniais.

Kitais žodžiais, Amerikos mokytojai

Hudson, Mass
Pastaba Kolonijų .Lokaliniams 
Komitetams Reikale Amerikos 
Lietuvių Kongreso Pikniko,

Kuris Jvyks Labor Day, 
Maynard, Mass.

Visų kolonijų lokaliniai ko
mitetai, kurie gavote praneši
mą nuo apskričio komiteto, 
kūkiu laiku ir su kiek darbi
ninkų turite būti parke, tai ne- 
vSluokite su savo darbininkais 
ir atvažiavę į pikniko vietą vi
su pirma kreipkitės prie aps- 

$5.50 
$7.00 
$7.50 
$5.50 
$3.00 
$3.75 
$4.00 
$3.00

Nemažai, bet Neužtenkamai
LDS organas “Tiesa” (už rugsėjo mėn.

1 d.) rašo:
įtaikė šio vajaus jau mūsų veikėjai įrašė 

425 naujus narius į Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimą. Iš jų 160 yra jaunuoliai. 
Reiškia, jaunuoliai sudaro 38 nuošimtį visų 
įrašytų naujų narių. Suaugusiųjų kuopos 
įrašė 83 jaunuolius, o pačios jaunuolių kuo
pos įrašė 73 naujus narius, jaunuolius.
Įrašyta, kaip matome, nemažai. Narių 

kokybė taipgi gera, nes daug jaunimo. 
Tačiau, atsižiūrint į visas sąlygas ir į pa
tį reikalą, įrašyta neužtenkamai, — ne 
tiek, kiek turėjo būti įrašyta.

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas 
pasibrėžė patapti 10,000 narių organiza
cija. To pasiekimui, reikalinga daugiau 
ir uoliau darbuotis. Nei Centras, nei 
vienas kitas veikėjas to nepadarys. Tai 
pareiga visų LDS narių.

“Tiesa” siūlo:
Orui pradedant atvėsti reikia pradėti 

smarkiau darbuotis. Gerai suorganizavus 
darbą būtų galima labai daug naujų narių 
įrašyti kad ir vieno mėnesio bėgiu. Būtų 
labai gerai, kad sekančiuose kuopų susirin
kimuose šimtai mūsų draugų ir draugių su
siorganizuotų ir uoliai stotų į darbą. Jei
gu didelė armija LDS veikėjų pasileistų į 
darbą visose lietuvių kolonijose, tai mes 
galime būt tikri, kad į mėnesį laiko mes ga
lėtume gauti daugiau naujų narių, negu ga
vom iki šiol per kelis vajaus mėnesius.

Reikia kas nors daryti, kad vajus būtų 
sėkmingas. Ir, kaip mums atrodo, yra vie
natinė išeitis: tai kiekvienoj kuopoj gauti 
esamiems vajininkams į talką dar po kelis 
desėtkųs draugą ir draugių, kurie nors per 
keletą savaičių rūpestingai darbuotųsi. 
Kiekvienoj kolonijoj reiktų aplankyti 
kuodaugiausia lietuvių, raginant įsirašyti į 
LDS.

Draugai ir draugės turėtų susiruošti sa
vos rūšies lenktynes: pralenkti vienas kitą 
aplankyme kuodaugiausia lietuvių, prira
šyme kuodaugiausia naujų narių. Tik rei
kia pradėti. Tik reikia pirmiausia suorga
nizuoti geras grupes veikėjų.

Jei pavyks LDS su APLA greitu lai
ku užbaigti vienybės dalyką, tai reikėtų, 
mūsų nuomone, vajus pratęsti.

Ketvirtasis LDS Seimas jau tik už me
tų laiko. Pirm jo reikėtų drūčiai ir labai 

\ drūčiai pasidarbuoti.

kričio stalo. Tdn bus įsteigta 
pikniko informacijų stotis ir 
ten rasite mūsų pikniko vy
riausią gaspadorių J. Jaske- 
vičių, kuris turės prisisegęs 
didelę raudoną rožę prie krū
tinės. Kolonijų komiteto kapi
tonai turėsite perstatyti savo 
darbininkus, kurie kur tinka ir 
kurie gal jau išanksto yra pa
skirstyti, prie kokių darbų 
turės jie dirbti. Tada mūsų 
gaspadorius paims kiek jam 
reikės ir pastatys prie darbo. 
Taipgi su visais kitais reika
lais kreipkitės prie viršminė- 
tos vietos ir gaspadoriaus.

Taipgi visų kolonijų draugai 
atsivežkite ir pYiduokite prie 
to stalo už parduotus tikie- 
tukus pinigus, nes apskričio 
komitetas tą pačią dieną turės 
iš tų pinigų išmokėti dovanas.

Hudsoniečiai, kurie norėsi
te važiuoti į pikniką busu, tai 
užsiregistruokite L. Piliečių 
Kliube pas pikniko gaspado
rius. Kaina į abi puses 50c. 
ypatai. Mažiems 'Vaikams 
dykai. Būsas išeis nuo H. L. 
P. Kliubo svetainės 11 vai. 
ryto. Visi būkite laiku.

Gaspadoriai.

Kur Amerikos marininkai, drauge su kitų kraštų marininkais, saugoja 
Tarptautinę Sėdybą Šanghajuj. Šiuos žodžius rašant, Šanghajuj verda ne
išpasakytai aštrūs mūšiai tarp užpuolikų japonų ir besiginančių chinų.

Nominacijų Blankos
Dabar eina nominacijos 

kandidatų į Amerikos Lie
tuvių Darbininkų Literatū
ros Draugijos Centro Ko
mitetą ir jo pavaduotojus. 
Kiekviena kuopa yra gavus 
po dvi blankas. Ant abiejų 
surašoma daugiausiai kuo
poj gavusių kandidatų var
dai ir balsų kiekis. Vieną 
blanką kuopa pasilieka sa
vo archyve, o kitą siunčia j 
centrą.

Į centrą nominacijų blan
kos turi būti prisiųsta ne 
vėliau 5 d. rugsėjo (Septem
ber), 1937 metų; * i; ■ •

Nauja Kuopa
Cudahy, Wis., susitvėrė 

nauja ALDLD kuopa pra
džioje iš 8 narių. Kuopos 
sutvėrime pasidarbavo drg. 
F. Beržanskis, kuris pir
miau priklausė prie Mil
waukee kuopos. Naujai 
kuopai suteiktas 184 nume
ris ir linkėtina išaugti į di
delę ir darbuotis darbinin
kų klasės reikalams.

Tenka pažymėti, kad AL
DLD 6-to apskričio komite
tas, Philadelphijos apylin
kėj, sėkmingai darbuojasi 
sutvirtinimui kuopų. Ko
miteto nariai aplanko silp
nesnes kuopas. Drg. E. Mu- 
lokiūtė rašo, kad ji dalyva
vo 105-tos kuopos susirinki
me, kad dalyvaus ir Cam- 
dene. 105-ta kuopa geriau 
susitvarkė ir jau už,eilę na
rių prisiuntė duokles.

Drg. J. Bimba dalyvavo 
Nashua, N. H., kuopos su
sirinkime, ten gauta naujas 
narys ir pakeltas kuopos 
narių ūpas. Drg. V. Vilkau- 
skas jau prisiuntė tos kuo
pos duokles, o kitais metais 
ji pavėluodavo.

Drg. J. Visockis, sekreto
rius ALDLD 12-to apskri
čio, Wilkes-Barre-Scranton 
apylinkės, rašo, kad jie ak- 
tyvizuoja kuopas, kad šau
kia diskusijas dienos klausi
mais ir rengiasi prie marš
ruto rudenį.

Duoklių Mokėjimas
Kas metai vasaros metu 

organizacijų sus irinkimai 
mažesni ir duoklių mokėji
mas silpnesnis. Dabar jau 
darosi oras vėsesnis ir ra
ginamos visos kuopų valdy
bos šaukti skaitlingus susi
rinkimus ir išrinkti iš narių 
duokles, kurie dar nemokė
jo už 1937 metus. Jeigu ku
rie nariai neateina į kuopos 
susirinkimus, tai tokius pri
valo aplankyti kuopos val
dybos nariai arba specialės 
komisijos ir jų duokles iško- 
lektūoti. Negražu laukti iki 
pat metų galo, o tas ir su
trukdo centro darbą.

Knygą Spausdiname
Šių metų knyga bus vie

na iš naudingiausių ir rei- " 1 i • • 1 • kalingiausių dabartiniu lak yra, tai reikalinga tuom 
ku. “Vilnies” gaspadorius) klausimu ir nauja rezoliuci-

drg. M. Žaldokas jau rašo, 
kad gera dalis knygos susta
tyta. Dėsime pastangas, kad 
iki lapkričio mėnesio ji bū
tų gatava ir nariams išsiun
tinėta.

Greitoje ateityje mūsų 
spaudoje duosime platesnių 
ištraukų iš šios knygos, taip, 
kad nariai matys jos didelę 
svarbą ir reikalingumą. 
Prašome narius mokėti 
duokles, kad knygos išleidi
mas nesusitrukdytų. Taipgi 
kalbinkite ir savo pažįsta
mus į organizaciją, kad ir 
jie gautų taip labai naudin
gą ir reikalingą knygą.

Anglų Kalboj Knygos
Jaunuoliams, kurie čia 

gimę ir jiems lengviau skai
tyti anglų kalboj knygas, 
mes duodame toje kalboje. 
Centras jau antrą šimtą se
tų siuntinėja jaunuoliams.

Anglų kalboje knygas 
gauna tik tie, kurie moka 
$1.50 į metus. Turime pen
kis setus knygų.

“Šviesa” No. 3
“Šviesos” No. 3-čias veik 

išimtinai pašvęstas Ispani
jos liaudies kovai ir supa
žindinimui mūsų narių su ta 
šalimi ir kovomis. Šis nume
ris apie vidurį rugsėjo jau 
bus gatavas ir nariams iš
siuntinėtas. Jeigu kurie na
riai persikėle te į naujas gy
venimo vietas, tai apie tai 
praneškite, nes kitaip ne
gausite taip svarbaus nume
rio.

Apskričių Rezoliucijos
Veik kiekvienas apskri

tys laiko į metus dvi konfe
rencijas. Mes turime 15-ką 
apskričių, tai konferencijų 
įvyksta nuo 15 iki 30. per 
metus.

Kiekvienoj k o nferencijoj 
mes išreiškiame savo nusis
tatymą per rezoliucijas. Jau 
yra pastebėta, kad tankiai 
tie patys apskričiai savo 
konferencijose priima tais 
pat klausimais rezoliucijas 
ir siunčia jas į spaudą. Pa
imkime Lietuvos klausimą, 
jau 11-ti metai ten viešpa
tauja fašizmas. Jeigu kiek
vienoj apskričio konferenci
joj priimta tuom klausimu 
rezoliucija, tai jau yra 11 
rezoliucijų ir visos jos yra 
vienodo turinio — prieš fa
šistus, ūž Lietuvos liaudį. 
Kam tas reikalinga? Juk 
jeigu mes kartą išreiškėme 
mintį, tai tas patsai mūsų 
ir yra nusistatymas. Geriau, 
kad apskričio valdybos išsi
kirptų tilpusias savo rezo
liucijas iš laikraščių ir jų 
dvasioj vestų kuopų veiki
mą. Konferencijoj galima 
tik perskaityti panaujini- 
mui minties, bet ne * naujai 
tokias pat rezoliucijas pri
imti.

Žinoma, kada kas naujo 

ja arba priedas. Tūli aps
kričiai labai tinkamai moka 
išreikšti savo nusistatymą. 
Pavyzdžiui gali būti ALDL 
D 15-tas Apskritys (Cleve
land), rezoliucija tilpo “L.” 
num. 192. Jie priėmė ben
drą rezoliuciją dienos klau
simu. Ji padengia net aštuo
nis klausimus: Ispanijos 
liaudies kovas, Lietuvos rei
kalus, Sovietų lakūnus svei
kina, streiką vadovystėj 
CIO, Komunistų Partijos 
rinkimų klausimą, Scottsbo
ro jaunuolių teismą, Tom 
Mooney klausimą ir paleidi
mą darbininkų iš WPA. Re
zoliucija trumpa, aiški. 
Taip gali pasielgti kiekvie
nas apskritys. Čia yra tik 
vięnoj, vietoj, atžymėta, kur 
buvo konferencija ir datos, 
o kada rašo skirtingas rezo
liucijas, tai visur tą atžymi, 
jas pailgina, o naudos nėra. 
Bet vyriausiai reikia rūpin
tis, kad rezoliucijas pra
vesti gyveniman, vien jų 
priėmimas judėjimui nepa
gelbės.

D. M. Šolomskas, 
ALDLD CK Sekretorius, 

46 Ten Eyck Street, 
Brooklyn, N. Y.

Barrow, Alaska. — At
plaukė Sovietų ledlaužis 
“Krassin,” dalyvaująs įieš
ko jime Levanevskio ir kitų 5 
sovietinių lakūnų.

Užprenumeruok Dienraštį 
“Laisvę” Savo Draugams

OLD GOLD’O NAUJAS $250,000.00 PIEŠINIŲ 
KONTESTAS JAU PRASIDĖJO

Del pilnų detališkumų skaitykite puslapį 6-tą. Tai 
gali padaryti jus turtingu visam amžiui.

Nedaro skirtumo kaip užimti jūs esate, visgi Jūs turė
tumėte stoti į šį naują, didesnį, nepaprastą Old Gold Ciga- 
retų Kontestą, kuris yra garsinamas šiame laikraštyje 
šiandien. Skaitykite detalus ant puslapio 6-to. Nedaro 
skirtumo biednas ar bagotas, jaunas ar senas, vyras ar 
moteris, bi vienas gali įstoti į šį kontestą ir laimėti ateiti 
pinigais—$100,000.00 yra Pirmas Prizas.

Včl kiekvienas turi progą ban
dyti, kiekvienas turi progą laimėti 
vieną iš 1,000 piniginių prizų. Ap
art to fakto, kad jūs galite laimė
ti prizą įstoją i šį kontestą, dar 
ir dėlto, jog jis yra labai žingei
dus ir padės jums paaštrinti pro
tavimą. šis naujas Old Gold 
Kpntestas yra labiausia interesuo
jantis kontestas, negu bi kada yra 
buvę suteikiama Amerikos publi
kai su prizais, sudarančiais ket
virtadalį miliono dolerių.

Pirmas prizas $100,000.00 pini
ginis turtas laimėtoją padarys 
bagotu visam amžiui. Jūs galite 
laimėti sau ateitį darbštaus proti
nio pasirįžimo. Nė aukšto moks
lo, nei specialio talento visai ne
reikalinga. Šis naujas kontestas 
bys vedamas lygiai kaip pirmes
nis Old Gold kontestas, su tokia 
pat ištikima atyda iki kiekvienos 
smulkmenos, kuri saugotų kiek
vieno individualo susidomėjimą 
kontestu. Tokių piniginių prizų 
kontestui dar nėra buvę patiekto 
jokiame laikraštyje. Jūs dabar tu
rite progą pralobti visam amžiui, 
jei jūs įstosite į Šį kontestą ir lai
mėsite.

Jūs laimėsite suteikdami pralei
stas kalbas tuščiajam baliūnui 
grupėje 45 interesingų piešinių, 
kurie apima šį kontestą. Nurody
mui jums kaip rašyti praleistą
sias kalbas, jūs rasite sugestijas 
po kiekvienu piešiniu.

Neužilgo Prasidės Mo
kyklos Dienos
Dr. John L. Rice

New Yorko Miesto Sveikatos 
Komisionierius

Atostogų dienos baigiasi ir 
už kelių savaičių Jonukas ir 
Mariutė vėl pradės mokyklos 
metą. Jų drabužiai, čevery- 
kai ir viskas turi būti tvarkoj, 
jie turi susijieškoti jų paiše
lius, popierą ir kitus klasėms 
reikalingus daiktus, bet kas 
yra svarbiausia, tai jie turi 
pradėti naujus mokyklos me
tus su gera sveikata, jeigu no
ri pasekmingai išlaikyti lekci
jas. Ar jų dantukai, akutės 
ir auselės gerame padėjime? 
Jęįgu tikrai nežinai, tai į laiką 
apie tai sužinok.

Yra faktas, kad kiekviena 
motina privalo žinoti, kad jos 
vaikas turi būti sveikas, būti 
linksmu, jis turi būti svei
kas, jeigu nori dalyvauti viso
se žaismėse, jis turi būti svei
kas, jeigu nori laimėti aukš
tą vietą klasėje. Ir geriau
sias, saugiausias ir pigiausias 
būdas gauti pilną inventorių 
tavo vaiko sveikatos, tai yra 
nuvedimas pas savo šeimyniš
ką gydytoją dėl pilno fiziš
ko peržiūrėjimo. Du kart į 
metus nėra per daug imti tokį 
inventorių, ypatingai kuomet 
vaikas vis auga.

Gydytojas tau galės pasa
kyti vaiko sveikatos teisingą 
stovį, jeigu jis ras trūkumų, 
tai patars ką padaryti. Jeigu 
vaikas nedapenėtas, jis pa
duos tinkamą kursą, kursą ati
taisymui to, jis tau parodys ke
lią į sveikatą.

“Mano vaikas sveikas“, gra
žiai skamba. Bet ar ištikro tą 
žinai? Sužinok nuvesdama pas 
gydytoją. Daug vėlesnio-gy- 
venimo kronišką ligų paeina 
nuo mažų kūdikystės trūku
mų. Susekimas ligų pat pra
džioje pagelbsti jas išnaikint.

Lai sveikata eina ranka 
rankoj su tavo vaiku į mokyk
lą ir vėliaus nerūgosi.

Madison, Wis. — Vieno 
viešbučio vedėjas išniekino 
negrą mokytojų delegatą E. 
C. Holmesą ir sudaužė in
dus, iš kurių valgė ir gėrė 
tas negras. Labai tuom pa
sipiktino Amerikos mokyto
jų suvažiavimas; pasiuntė 
baltus mokytojus pikietuot 
tą viešbutį ir privertė vedė
ją atsiprašyt negrą moky
toją.

Prie pirmojo Prizo $100,000.00 
dar yra 999 kitų prizų, sudarančių 
$150,000. Jūs galite laimėti $50,- 
000 ar $25,000 ar $250 ar $100 
ir $50 arba $25. Skaitykite visus 
detališkumus ant puslapio 6-to ir 
jūs išmoksite, ką jūs turite daryt) 
įstojimui į kontestą, kad laimė
jus vieną iš dovanų.

Visa šeima gali įstoti į šį kon
testą—Tėvas, Motina, vaikai, gi
minės, draugai ir kaimynai. Kiek
vienas be išimties. Nereikalingas 
ekstra žinojimas. Vienatinis daly
kas reikalinga, tai yra jūsų nu- 
sisprendimas ir. jūsų nusistatymas 
sekti taisykles ir detališkumus.

Susipažinkite su detališkumais 
ir taisyklėmis dabar ant puslapio 
6-to, šios dienos “Laisvėje”. Iš- 
pildykite tuojau oficialę įstojimo 
blanką angliškai, ant puslapio 
6-to ir siųskite Old Gold Kon
testui kartu su savo atsakymais ir 
tris Old Gold Cigaretų pakelio 
popieriukus. Tai tuojau jūs įsta
tys į kontestą.

Jūs turite nepaprastą progą pa- 
pasiūlytą jums per Dvigubai-švel- 
nius Old Gold Cigaretus. Nepra
leiskite . šiuom kartu. Pasakykite 
savo draugams apie Old Gold 
Kontestą! Budavokite ateities fun
damentą —< laimėjimą $100,000— 
pirmą prizą, ar $50,000—antrą 
prizą arba bi kurį iš kitų 998 
prizų.




