
KRISLAI
Galijotas Louis.
Tegu Neseka Šarkio. 
Didžiausias Derlius. 
Ką Sakė Sofoklis? 
šiandien Tas Nebaisu.
F. I. Frankford’o

Patyrimas.
Rašo R. Mizara.

Tai boksininkų čampionas Joe 
Louis nugalėjo ir Tommy Farr. 
Nugalėjo, bet nelengvai, ne taip, 
kaip daugelis manė jį nugalės.

Pasirodo, kad Tommy Farr 
yra didelė jėga, su kuria Louis 
turės skaitytis ateityj.

Louis — buvęs automobilių 
darbininkas, o Farr—buvęs Va
li jos (Anglijoj) angliakasis. 
Angliakasiai, apskritai, juokų 
nedaro.

Niekas nėra amžinas, tai ir 
Joe Louis nebus amžinas bokso 
čampionas. Anksčiau ar vėliau 
jis turės tą unarą atiduoti jau- 
nesiam ir miklesniam boksinin
kui.

Louisui reikėtų patarti tik 
vienas: kai jis bus nuvainikuo
tas, tegu neseka Šarkio ir Demp- 
sio,—tegu neatsidaro saliūno.

Saliūnų biznis reikia palikti 
saliūn inin kams.

Šiemet Sovietų Sąjunga, sa
koma, turės tokį gerą derlių, ko
kio nebuvo to krašto istorijoj.

Tai reikš to krašto žmonių 
gyvenimo pagerėjimą. O su tuo 
reikš SSSR sustiprėjimą.

Juo Sovietų Sąjunga bus 
stipresnė, juo ji daugiau galės 
kovoti už pasaulinę taiką, prieš 
fašizmą.

Kaip neimsim, Sovietų Sąjun
gos žmonių buities gerėjimas, ir 
socialistinės sistemos stiprėji
mas labai daug paliečia viso pa
saulio darbo žmones, žinoma, 
įskaitant ir Amerikos.

Spauda skelbia, kad Sovietų 
Sąjunga dabar plačiai naudoja 
parašiūtistus dviem dideliems 
tikslams:

1. Gesinimui mišką gaisrų.
2. Teikimui greitosios pagel- 

bos žmonėms, gyvenantiems to
limuose šalies užkampiuose.

Kai centriniai ir apskritiniai 
miestai gauna pranešimų apie 
miškų gaisrus, jie tuojau siun
čia orlaivius su parašiutinin
kais. Pastarieji pasiima tam 
tikrų chemikalų ir jais gesina 
gaisrą.

Arba tie patys miestai, saky
sim, gauna pranešimą, kad ten 
ir ten tolimam kampely j kur 
nors pasirodė pavojinga liga ir 
reikalinga gydytojai arba slau
gės.

Tuojau orlaivis nugabena tuos 
profesionalus su medicinomis ir 
kuoveikiausiai paleidžia iš pa
dangių su parašiutais ten, kur 
jie reikalingi.

Senovės graikų dramaturgas 
Sofoklis skundėsi savo veikale 
“Karalius Oedipas’’:

Maras graužia visą tautą 
Ir su pražučia kovoti 
Protas neįstengia....

šitaip rašė garsusis Sofoklis 
arti pustrečio tūkstančio metų 
atgal.

Socializmo krašte nūnai ir 
protas ir technika įstengia kovo
ti su viskuo, kas tik kenkia žmo
nių buičiai!

F. L Frankford yra anglas. 
Jis kovojo Ispanijoj (Barcelo- 
noj) anglų savanorių būryj.

Frankfordas buvo, tačiau, ne
sąmoningai įtrauktas į trockisti- 
nes pinkles, POUMą. Tik troc- 
kistų ir tūlų anarchistų bjaurūs 
darbai jį Įtikino, kad jam su 
jais ne vieta. Tuomet Frankford 
pasitraukė ir šiuo tarpu rašo lo- 
jalistų spaudoj apie trockistų- 
fašistų darbelius.

Frarikford nurodo, kad laike 
kovų su fašistais ūmai pritrūko 
ginklų. Jis žinojo, jog ginklų 
pirma buvo užtenkamai, tai kilo 
klausimas: kur jie?

Paaiškėjo, kad daugumą gin-
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Francijos Geležinkeliai Per
imami Liaudies Fronto
Valdžios Kontrolėn

Paryžius. — F r a n c ijos 
liaudies fronto valdžia nu
tarė paimt savo kontrolėn 
geležinkelius. Įsteigė bend
rą Šalies Geležinkelių Kom
paniją, kurioj valdžia turės 
51 nuošimtį Šerų. Į šią 
kompaniją bus įimti įvairūs

ANGLŲ ANTAUSIS ATSTO
VAM NAZIŲ “KULTŪROS”
London. — Hitleris norė

tų pastatyt tris savo “kul
tūros” atstovus, kaip na
rius Vokietijos ambasados 
Anglijoj. Jie būtų atsiųsti 
vieton ištremtų iš Anglijos 
trijų nazių neva “laikrašti
ninkų” (tikrumoj, Hitlerio 
šnipų). Bet Anglijos vy
riausybė atsisako priimt to
kius nazių “kultūros” atsto
vus.

Anglų laikraščiai “Lon
don Times” ir “Yorkshire 
Post” smerkia užreiškimą 
užsieninių nazių vado E. W. 
Bohle’s, kuris suvažiavime 
nazių iš kitų šalių Stutt- 
garte, Vokietijoj, įsakė, kad 
visi vokiečiai užsieniuose 
turi kovot prieš demokrati
ją ir skleist Hitlerio propa
gandą.

Dar 4 Amerikos Šarvuotlai
viai j Azijos Vandenis

Washington. — Jungtinių 
Valstijų vyriausybė planuo
ja pasiųst keturis didelius 
šarvuotlaivius sūstiprint 
savo karinį laivyną vande
nyse tarp Chinijoš ir Japo
nijos. Amerikos valdžia 
uždraudė savo šalies keleivi
niams- ir prekybos laivams 
įplaukt į Shanghajaus uos
tą, Chinijoj. Oro ir artile
rijos mūšiai tarp chinų ir 
japonų' ten būtų labai pa
vojingi tokiems laivams. 
Amerikos vyriausybė tik sa
vo karo laivam leidžia 
plaukt j Shanghajų.

Japonai Masiniai Žudė Chi- 
nus Darbininkus Peipinge
Seattle, Wash. — Ameri

kietis Fr. L. Keith, sugrįžęs 
iš Chinijoš, liudija apie bai
sią japonų padarytą žudynę 
Peipinge. Japonų lakūnai 
išmėtė lapelius, kad, • girdi, 
chinai laimėje karą prieš 
japonus; todėl esate kviečia
mi sugrįžt j Peipingą. O kai 
sugrįžo chinai, daugiausia 
sunkiadarbiai žmonės, tai 
japonai suvarė juos į krū
vas, užstatė kulkasvaidžkis 
ir masiniai išžudė.

Los Angeles, Calif. — Šo
kiu direktorius Roy Ran
dolph yra teisiamas, kad pa
sigriebęs Charlotte Sweet, 
17 metų mergaitę, du sykiu 
ją išžagino.

klų trockistai paslėpė sandėliuo
se ir laikė juos respublikos 
valdžios nuvertimui!

Tuo pačiu sykiu fašistai lai
mėjo keletą iš lojalistų pozici- 
jų!

Argi ne bestijbs, tie trockis
tai ?!

CH. KAI-SHEK ŠAUKIA KITAS ŠAUS 
PASTOT JAPONAMS KELIĄ CHINI JO J

KOL JAPONIJA NESUVALDYTA, NĖRA SAUGUMO 
JOKIAI TAIKĄ MYLINČIAI VALSTYBEI

Nanking. — Chinijoš val
džios galva Chiang Kai- 
shek šaukia kitas šalis įsi
kišti prieš Japoniją. Sako, 
reikia suvaldyt japonus ne 
tik dėl Chinijoš, bet dėl ben
dros taikos ir kitų šalių 
saugumo. Nes jeigu Japo
nija nebus dabar suvaldyta, 
tai paskui ji galės užklupt 
tas šalis, kurios šiandien 
pro pirštus žiūri į piktada
rišką Japonijos karą prieš 
Chiniją. Japonija kartotinai 
įrodė, kad jinai yra aršiau
sia sutarčių laužytoja.

DARBO SANTIKIŲ KOMISIJA LAUŽO TEISMO 
UKAZį, IŠDUOTĄ FEDERACIJOS NAUDAI

Washington. — Federalis 
apskričio teismas šiaurinėj 
Pennsylvanijoj patvarkė, 
kad jungtinė Elektros ir 
Radio Darbininkų Unija 
(CIO) “neturinti” teisės 
kištis tarp darbininkų N. 
Electric Products Korpora
cijos, Ambridge, Pa. Teis
mas atrado, būk korporaci
ja geg. 27 d. padarius “tei
sėtą” sutartį su Amerikos 
Darbo Federacijos unija.

Bet valdiška:' Darbo San- 
tikių Komisija nepripažįsta 
tos sutarties ir įsakė ne vė
liau kaip už 15 dienų pada
ryt balsavimus tarp 1,600

Jap. Lakūnai Bombar
davo Kantoną, Pietuose

Shanghai.—Bombiniai ja
ponų lėktuvai’ dviem 
atvejais bombardavo didį 
Chinijoš prieplaukos miestą 
Kantoną pietuose, labiau
sia jo geležinkelių stotis ir 
lėktuvų stovyklą priemies
ty j. Užmušė 18 civiliijių 
chinų. Bet Chinijoš prieš- 
orlaivinės kanuolės nukirto 
du iš šešių Japonijos bom- 
bininkų.

Japonų lakūnai taipgi 
mėtė bombas į Swatową ir 
kitus pietinius Chinijoš 
miestus. Chinai nužiūri, 
kad Japonija rengiasi pra
dėt ofensyvą ir prieš Kan
toną.

SSRS Lakūnų Jieškojimas 
Vis Dar Neduoda Vaisių

Coppermine, Canada. — 
Anglas tyrinėtojas Sir H. 
Wilkins su kanadiečiu lakū
nu Hollick-Kenyon apskrai
dė jau 6.500 f ketvirtainių 
mylių Lediniuotojo Vande
nyno, bejieškant Leyanevs-. 
kio ir kitų penkių sovieti
nių lakūnų. Oras toks ūka
notas, jog net iš 600 pėdų 
aukščio nematyt ledo.

šiaurių Polius. — Čia ke
turi Sovietų mokslininkai 
ant ledo įtaisė dvi aikštes 
lėktuvam, jieškantiem din
gusių sovietinių lakūnų.

Iki šiol jieškojimas ne
duoda jokių vaisių.

Roma.
skrist į Bėrlyną pas Hitlerį 
rugs. 23 ar 24 d.

Mussolinis žada

Taigi “Chinija, kad ir ne
turėdama tinkamų karinių 
įrengimų, dabar veda kovą 
ne tik už save, bet ir už sau
gumą visų tų šalių, kurios 
laikosi tarptautinių sutar
čių” ir nori taikos.

Chiang Kai-shek, be to, 
primena kitoms šalims, kad 
jeigu bus leista Japonijai 
laimėt, tai jinai išguis eu
ropiečių ir amerikiečių biz
nį iš visos Chinijoš, kaip jau 
išgujo iš Korėjos ir Man- 
džurijos.

tenaitinių darbininkų, kad 
jie gautų progą patys pasi
sakyt, ar jie nori CIO uni
jos ar Darbo Federacijos.

Kai kurie -politikieriai 
nustebę, kad Darbo Santi- 
kių Komisija drįsta “eit 
per galvą” federalio teis
mo.

IŠMIEGOJO 18 METŲ 
IR MIRĖ

Peekskill,Y. — Miss> 
Ruth M. Gaundier nephbus- 
dama išmiegojo 18 metų ir 
mirė, būdama 38 metų am
žiaus. Tai keisčiausias mie- 
gligės pavyzdys.

Nukirto Fašistam Sara-
<?

gossa-Huesca Kelius
Valencia, Ispanija.—Val

džios kariuomenė nukirto 
fašistam susisiekimo kelius 
tarp jų tvirtumos Saragos- 
sos ir Huescos. Liaudies 
armija laiko kietai apsupus 
fašistus Belchite, rytiniame 
fronte. Sakoma, kad Bel
chite miestas būsiąs priver
stas greit pasiduot.

Respublikos k ariuomenė 
užėmė eilę pozicijų Grana
dos srityj , pietuose. Bet 
atvykus naujiem Italijos ar
mijos pulkam, respublikie- 
čiai buvo priversti kiek, pa
sitraukt atgal; tačiaus jie 
neapleido svarbiausių lai
mėtų pozicijų ir įsidrūtino 
jose.

ANGLU STOVYKLA PA
BĖGĖLIAM Iš ETHIO- 

PIJOS

Nairobi, Kenya. — Anglų 
valdžia budavos stovyklą 
tūkstančiui ethiopų, pagė- 
gusių nuo persekiojimų iš 
Mussolinio pusės. Stovykla 
bus už 100 mylių nuo Ethio- 
pijos sienos.

Viena, Austrija.—Bedar
bis W. Landauer ant papra
stos atvirutės surašė 52,000 
žodžių, visą Austrijos kon
stituciją. Darbavosi per me
tus. Raštas įskaitomas per 
padidinantį stiklą.

Elkhart, Ind. —- Susidū
rus auto-busui su dideliu 
automobiliu, abudu apvirto, 
užmušdami 5 važiuotojus ir 
sužeisdami 27.

Fašistų Kareivių Būrys Už
mušė Savo Oficierius ir 
Perbėgo pas Liaudiečius
Hendaye, Franc. — Keli 

šimtai Ispanijos fašistų ka
reivių užmušė savo oficie
rius ir, iškėlę baltas vėlia
vas ir nosines skepetaites, 
atmaršavo į liaudiečių, ap
kasus Aragon fronte. Da
bar jie kariausią prieš fa
šistus.

AMERIKA PASITENKINA
CHINIJOŠ ATSIPRAŠYMU

Washington. — Chinijoš 
valdžia atsiprašė Jungti
nes Valstijas, kad chinų la
kūnai per klaidą bombarda
vo amerikinį laivą “Presi
dent Hoover” ir sužeidė sep
tynis jo įgulos narius. La
kūnams atrodė, kad tai bū
siąs Japonijos laivas. (Pra
nešama, kad vienas sužeistų 
jau mirė.)

Chinija pasižada pilnai 
finansiniai atlygint už žmo
nių ir laivo sužeidimus.

Amerikos valstybės mini
steris Cordell Hull pareiškė, 
jog Chinija padoriai elgiasi 
atsiprašydama ir pasižadė
dama atlygint, bet sykiu jis 
pasakė, jog pats bombarda
vimas buvo “neteisėtas, ne
pateisinamas ir be atodai
ros padarytas.”

Visi Gyventojai Kariaują 
Prieš Japonus Šiaurėje

Tientsin - Peiping srityj. 
šiaurinėj Chinijoj, taip ilgai 
ir smarkiai lijo, kad žemė 
pavirto dumblu, ir tas bai
siai trukdo japonų kanuo- 
lių, tankų ir lėktuvų veiki
mą prieš chinus. Daugybė 
chinų kaimiečių ir darbinin
kų partizaniškai užpuldinė
ja, šaudo japonus ir ardo 
geležinkelius ir vieškelius.

Japonai, iš oro bombar
duodami ir degindami chi
nų miestelius ir kaimus, su
kėlė karan faktinai visus 
gyventojus prieš Japoniją.

Kaune Mirė Dovydas Kaga- 
nas, Lietuvių Rašytojas

Kaunas. — Mirė laikrašti
ninkas • Dovydas Kaganas, 
72 metų amžiaus, iš profesi
jos advokatas. Jis buvo se
nas rusų spaudos bendra
darbis, bet rašinėdavo ir lie
tuvių spaudai, ypač apie 
muziką ir teatrą. Jis lie
tuvių kalba parašė ir išlei
do knygą “Kompozitoriai ir 
Jų Kūriniai.” Šios knygos 
tikslu D. Kaganas statė iš
populiarinti Lietuvoj muzi
kos mepą. Jis dažnai sielo
davosi, kad Lietuvoj dar la
bai silpnas muzikos pažini
mas. Kaganas buvo laisvų 
pažiūrų žmogus.

Fašistų Submarinas Užpuolė 
3 Ispanijos Laivus

Barcelona, Ispanija. — 
Dar nežinia, ar Italijos ar 
Vokietijos submarinas ata
kavo tris Ispanijos respub
likos prekinius laivus Vi
duržemio Jūroj. Tuos lai
vus lydėjo gerai ginkluotas 
laivukas ir įie išliko sveiki. 
Ispanijos fašistai neturi sa
vo ^ubmarinų, tai už juos 
veikia Mussohnio ir Hitlerio 
submarinai.

Visų šalių Darbininkai 
Vienykitės! Jūs Nieko 

• Nepralaimėsit, Tik Re
težius, o Išlaimesit 

Pasaulį!

Chinai Kirto Smūgį 
Japonam prie Lotien® 
Shanghajaus Fronte

ATKERTAMA JAPONŲ BRIOVIMASIS PIRMYN; -ffl 
SUTELKTA 1,000,000 CHINŲ ARMIJA

- ---------- ----------------------- n shanghai, Chinija, ruęs. 
1. — Buvusieji maršalo 
Chang Hsueh-liango man- . — 
džūrų pulkai padarė smar
kią kontr-ofensyvą prieš ja
ponus ' arti Lotien, Įniru
siame mūšyje nukovė šim
tą japonų ir sužeidė kelis 
šimtus.

Lotien miestukas turi ne
mažą karinę svarbą. Jis sto
vi prie automobilių kelio 
tarp Shanghajaus ir Liuho, 
už 15 mylių į šiaurių vaka
rus nuo Shanghajaus. >:

Lotien dar tebėra japonu 
rankose. Bet kad japonai 
liko sumušti prie jo, tai liū
di j a, kaip jiem nesiseka žy
giuot linkui Nanziang ge
ležinkelio stoties. O ta sto
tis yra svarbusis punktas 
chinų susisiekimo linijos 
tarp" Shanghajaus ir Nan- 
kingo, Chinijoš sostinės.

Stiprėja chinų atsispyri
mas prieš japonus visu 
1,500 mylių frontu, nuo 
Kantono-pietuose iki Shansi 
ir Suiyan lygumų šiaurėje. įj

Chinija turi sutelkus jau 
mįli'oną armijos.į penKiako- ^-, 
vos frontus ir į stovyklas.

Iš Japonijos pusės sumo
bilizuota 500,000 armijos.„ 
Vien šturmavimui Shangna- 
jaus yra suburta 100,000 ja- ; 
ponų. ’ '

Japonai pasiskelbė, būk . 
jie subombardavę ir užėmę I 
chinų tvirtumą Woosungą 
prie Whangpoo upės įplau; 4 
kimo į Yangtze. Bet chinai 
užginčija šį japonų pasigy
rimą. Iš Woosungo ka
nuolių jie vis bombarduoja 
Japonijos laivus ir kliudo 
jos kareivių pra vežimą / 
Whangpoo upe į Shangha
jų. Chinai sako, kad japo- E 
nai tik su dideliu vargu te
gali išlaikyti savo rankose 
mažą sklypą pavandenyj, 
Woosungo srityj.

..

Chinų Jėgos Sustiprėjo
Kelios dienos atgal japo

nų komandieriai gyrėsi, kad 
jie greit “visai sunaikinsią” H 
chįnų armiją Shapghajuj ir 
užimsią tą miestą. Dabar 
jau netaip smarkiai kalba. 
Chinų armija persitvarkė ir 
užėmė tokias geras pozici
jas Shanghajuj ir apie jį 
kad japonai yra priversti 
atidėliot “didįjį šturmą” 
prieš Shanghajų.

Chinų ūpą taipgi žymiai 
pakėlė ir sutvirtino pasira
šymas nepuolimo sutarties 
su Sovietų Sąjunga, rašo 
New Yorko “Times” kores
pondentas.

Peiping, rugs. 1. Asso
ciated Press žiniomis, chinų 
armija šiaurėje sėkmingai 
sulaiko japonų žygiavimą 
pirmyn.

Japonų Lakūnai Nepaiso 
Amerikos Vėliavos

Shanghai, rugs. 1. — Ja
ponų lakūnai, bombarduo
dami vakarinę šio miesto 
dalį, sunaikino Tarptautinę 
radio stotį, ant kurios buvo 
iškelta didžiulė Jungtinių 
Valstijų vėliava.

E XT RA!
London, rugs. 1. — Fa

šistų submarinas bombar
davo Anglijos karo laivą 
“Havock,” bet nepataikė.

Paryžius, rugs. 1d. — 
Franci] a rengiasi atidaryt 
savo pietinį rubežių pralei
dimui ginklų Ispanijos liau- 
diečiam prieš fašistus. 
Francijos vyriausybė labai 
pasipiktinus užpuldinėji
mais daromais fašistų sub- 
marinų. Francūzų valdžia 
nori patirt, kaip atsilieptų 
Anglija į praleidimą karo 
reikmenų Ispanijos respub
likai.

Shanghai, rugs. 1. — Ja
ponija įsakė svetimų šalių 
keleiviniams ir prekybi
niams laivams neplaukt į 
Yangtze ir Whangpoo upes.

London, rugs. 1. — Angli
jos laivyno viršininkai svar
sto, kad gal reikės panaudot 
savo šarvuotlaivius apgyni
mui Anglijos keleivinių lai
vų, plaukiančių į Shangha
jų, jeigu Japonija bandys 
nepraleist tų laivų.

Algiers. — Žuvininkai iš
gelbėjo 29 vyrus ir tris mo
teris iš vandens, kada fa
šistų submarinas (supran
tama, Italijos) nuskandino 
Sovietų garlaivį “Timiria- 
zevą,” už keleto mylių nuo 
Algerijos pakraščio.

Amerikos Perspėjimas Savo 
Keleiviniams Laivams

rambasa- 
bhinų la- 
fbombar- 
ęnt Hoo- 
v švelnus.

Washington. — Amerikos 
valdžia įspėjo savo šalies 
keleivinius ir prekybinius 
laivus vengt Shanghajaus 
prieplaukos Chinijoj, kur 
eina karas tarp japonų ir 
chinų.

Amerikos užsienių reika
lų. ministeris HuĮl įteikė 
protestą Chinįįos| 
doriui dėl to, km 
kūnai per klaidi® 
davo laivą “Ppe^ 
ver,” bet protestai 
Sako, tokie įvykiai ten neiš
vengiami.

Šiaurinėj Chinijoj Kausis 
300,000 Chinų ir Japonų
Tientsin, Chinija.— 100,- 

000 japonų armija su 130 
kanuolių ir 150 lėktuvų lau
kia įsakymo atakuot chinus 
šiaurėje. Chinai yra sutel
kę 200,000 savo armijos Ho
peh provincijoj prieš japo
nus.
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ORAS
Šis ketvirtadienis Būsiąs 

dalinai apsiniaukęs ir su to
kia temperatūra kaip tre
čiadienį, pagal New Yorko 
Oro Biuro spėjimą.

Trečiadienį temperatūra 
buvo 88 laipsnių. Saulėtekis 
6:22; saulėleidis 7:30.
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Hitlerine Giltine Amerikoj

šistų prieš Soviątus. Dalykai susidėjo 
priešingai. Chinija ne tik nepasidavė 
šiam Japonijos reikalavimui, bet prisi
glaudė prie Sovietų Sąjungos ir dar 
grieščiau nusistatė prieš Japoniją.

Kodėl tas įvyko? Todėl, kad Chinijos 
masėse išaugo didelis nusistatymas bend
ro liaudies fronto prieš Japonijos impe
rialistus. Per metų metus Chinijos Ko
munistų Partija ir Chinijos Sovietų val
džia reikalavn kad apjungti visas jėgas 
ir apsigint' užsienio imperialistų, iš
gelbėti sav ' ■ ' u i . 1 ’ Ualų gale 
tas laimėta. /T r A-' .1. --t-v-J■ 
kovoja prieš Japonijos imperialistus. 
Chinijos liaudis giliai įsitikinus, kad So
vietų Sąjunga nėra jų priešas, kad ji Chi
nijos draugė, kaip ir kitų kaimynų, ku-

Pataikavimas
Fašistams

Jau daug kartų mūsų spaudoj buvo 
nurodyta, kaip Amerikoj Hitlerio ir Mus- 
solinio agentai auklėja fašistų gaujas. 
Šių metų pavasarį Hitleris įsakė Ameri-
.kos fašistams stot į šios šalies Nacionalę 

N Gvardiją, kad žiauriausiai smaugus
streikierius, darbininkų judėjimą ir kad 
fašistai išmoktų vartoti ginklą. Kiek vė
liau paaiškėjo,kad Hitlerio fašistai Jung
tinėse Valstijose turi jau 25 kempes, ku
riose lavinasi karinio muštro . Libera
liška spauda rašė, kad jie turi slaptus 
ginklų sandėlius.

I Sekmadienį, 29 d. rugp., Siegfried 
į kempėj, netoli Yaphank, Long Islande, 
( v įvyko taip vadinama Vokiečių Diena. Ten 

suvažiavo tarp 25,000 ir 30,000 vokiečių 
fašistų. Daugelis jų buvo apsirengę į 
militarius fašistų drabužius, saliutavo, 
darė karinius mankštymus.

3
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Prakalbas sakė fašistų vadai, jų tarpe 
Fritz Kuhn, kuris skaitomas amerikoniš
ku Hitleriu ir iš Hitlerio ima tiesioginius 
įsakymus. Kalbėjo Ernest Mueller, pre- 

*zidentas Vokiečių Lygos. Jis bjauriai 
niekino C. I. O. unijas, jų generalį orga
nizatorių John L. Lewisą ir abelną dar
bininkų judėjimą. Kalbėjo Hitlerio kon
sulas New Yorke Dr. Kruse Wichman, 
tai yra oficialis Hitlerio agentas.

• '! Čia buvo atstovai nuo Mussolinio orga
nizacijų Amerikoj, taip vadinamų Circo- 
lo Mario Morgantine ir Juodmarškinių 
būrių. Čia buvo kalbėtojai ir nuo rusų 
baltagvardiečių, kurie pasivadinę Rusų 
Nacionalę Lyga ir agentai Ispanijos fa
šistų. Tikras žmonijos išgamų kermo
šius, visų kultūros, progreso, laisvės ir 
demokratijos priešų suvažiavimas! Rei
kia stebėtis, kad tas jiems leidžiama lais
vai daryti prieš Amerikos tradicines de
mokratines laisves, prieš šios šalies tvar
ką. Ateityj šios šalies demokratija už tai 

, skaudžiai užmokės.
* Čia tenka priminti ir tas, kad tuom 

, pat laiku Vokietijoj, Štutgarte atsidarė 
Vokiečiu Užsieny j Gyvenančių Kongre
sas, kur, fašistai giriasi, dalyvavo 70,000 
delegatų. Tame kongrese kalbėjo Vokie
tijos fašistų užsienio ministeris Baronas 
Konstantin von Neurath. Jis ir kiti fa
šistai kalbėtojai pareiškė, kad “visi vo
kiečiai užsienyje, kurie nėra naziais, tai 
yra šalies išdavikais.”

Reiškia, Vokietijos fašistai vadovys
tėj užsienio reikalų ministerio dirba tam, 
kad visus vokiečius gyvenančius užsienyj 
pavertus naziais, Hitlerio agentais, tų 
šalių priešais, kur jie gyvena.

Mes žinome, kad tas fašizmas neišdegs. 
Daug vokiečių darbininkų buvo ir bus 
nazių priešais, bet daug jų susiorganiza
vo ir organizuojasi tam, kad kovojus už 
hitlerinį fašizmą. Prieš tai reikia vi
siems laisvę ir demokratiją mylintiems 
žmonėms kovoti. Reikia reikalauti 
Jungtinių Valstijų Kongreso, kad užda
rytų visas Hitlerio ir Mussolinio fašisti
nes organizacijas.

Sovietų ir Chinijos Sutartis
Pasirašyta tarp Sovietų Sąjungos ir 

Chinijos nepuolimo sutartis ant penkių 
metų laiko yra naujas didelis laimėjimas 
Sovietų Sąjungos diplomatijos. Kartu 
jis yra labai svarbus ir Chinijai.
^Japonijos imperialistai, puldami Chi

niją, siekdami pavergti ją, greta kitų rei
kalavimų statė, kad ji turi prisidėti prie 
Japonijos-Vokietijos sutarties prieš So
vietų Sąjungą, tai yra, ginklų pagelba 
norėjo priverstu Chiniją kariauti naudai 
Japonijos imperialistų ir Vokietijos fa-

»

rie nori santaikoj sugyventi. Chinijos 
liaudis mato, kad Mongolijos Liaudies 
Respubliką tik Sovietų Sąjunga išgelbėjo 
nuo Japonijos pavergimo, kuri nuo 1931 
metų, kada pavergė Mandžūriją, siekė
pavergti ir Mongolijos Liaudies Respub- 
liką. ■

Pasirašymas sutarties dar kartą paro
do pasauliui, kaip auga Sovietų Sąjun
gos autoritetas, kaip silpnesni ir puolami 
kraštai glaudžiasi prie jos jieškodami 
pagelbos ir užtarimo. Ir neveltui. So
vietai išgelbėjo Turkiją nuo imperialistų 
pavergimo. Tą pat jie padarė su Iranu
(Persija) ir Afganistanu. Jie kelis kar
tus kietai sudraudė Lenkijos fašistus, už
stodami Lietuvą, jie išgelbėjo nuo Japo
nijos imperialistų Mongolijos Liaudies 
Respubliką, jie atėjo į pagelbą sunkioje 
kovoje Ispanijos liaudžiai ir dabar pas 
juos užtarimo jieško rytų milžinas—Chi-
nija.

Chinija tikisi gauti iš Sovietų Sąjun
gos pagelbos kare už tautinę laisvę prieš 
Japonijos užpuolikus. Žinoma, Sovietai 
turi galingą industriją, jie turi pilną tei
sę parduoti Chinijai lėktuvus, tankus, 
ginklus. Niekas tą negali uždrausti. Iš 
Sovietų į Chiniją pristatyti galima.

Japonijos imperialistai siunta prieš šią 
sutartį. Jiems peilis gerklėje. Jų sėb
rai Vokietijos ir Italijos fašistai savo 
spaudoj pakėlė baisiausi alasą prieš su
tartį. Jie pasiutusiu balsu šaukia: “Chi
nija padavė komunistų Rusijai ranką!” 
Taip, nes tik komunistinė Sovietų Sąjun
ga yra draugė ir užtarėja stumdomų ir 
spardomų šalių.

Mirštanti Tautą Lyga
\

Tautų Lyga laipsniškai miršta. Ją su
organizavo pokariniais laikais sumany
mu Jungtinių Valstijų prezidento W. 
Wilsono. Pirmame savo periode ji buvo 
reikalinga imperialistams, kaipo pacifis
tinė priedanga nuraminimui masių, ku
rios vertė karalius nuo sostų, kūrė So
vietus.- Visi jie tada šaukė: “Šis karas 
buvo paskutinis! Daugiau karų nebus! 
Visus ginčus išriš Tautų Lyga!” Iš kar
to ji buvo kreipiama ir prieš Sovietų Są
jungą.

Bet laikai keitėsi. Imperialistai pra
dėjo vėl prie karo rengtis už naują pa
saulio persidalinimą. Mažosios valsty
bės ir kaip kurios netaip agresyvės iš di
džiųjų pradėjo stoti už taikos išlaikymą 
ir Tautų Lygą versti į taikos įrankį. 
Prie jos prisidėjimas Sovietų Sąjungos 
dar daugiau sutvirtino taikos šalininkus. 
Agresoriams nepatiko. Japonija ir Vo
kietija tuoj aus iš jos pasitraukė. Itali
ja kabo Lygoj, bet jos nepaiso. Laips
niškai pati Tautų Lyga miršta, nes ji ne
silaiko savo taisyklių. Jas laužo pirmoj 
vietoj Anglijos ir Franci jos viešpačiai.

Tautų Lyga neapgynė nei vieno užpul
to krašto. Lenkija pagrobė dalį Lietu
vos ir Vilnių, jai tas ir palikta. Japoni
ja pavergė Mandžūriją—jai taįp ir do- , 
vanota. Italija pavergė Ethiopiją, Tautų 
Lyga nepanaudojo prieš užpuolikę jėgos. 
Japonija užpuolė Chiniją, tas jai ir taip 
praeis. Italijos, Vokietijos ir Portuga
lijos fašistai kariauja prieš Ispanijos 
liaudį, Tautų Lyga nieko nedaro. Ir 
daugelis dar kitų panašių įvykių. Aišku, 
kad jos autoritetas gęsta, laipsniškai pa
ti Tautų Lyga miršta ir miršta todėl, kad 
nenori« gyventi. Sovietų Sąjunga tą 
daug kartų nurodė. Jos atstovai reika
lavo ir reikalauja iš Tautų Lygos veikti, 
bet tik mažųjų šalių atstovai palaiko So
vietus, kuriems karas pavojingas, kurie 
nori taikos.

Pataikavimo politika ag
resoriui yra charakteringa 
visai dabartinei Anglijos už
sienio politikai ir. ji daro jai 
pačiai nepataisomą žalą. 
Tame neginčijamame fak
te Anglijos imperializmas 
galėjo jau ne kartą įsitikin
ti, kad nors ir iš įvykių To
limuose Rytuose, kur Japo- 
\ ~ imperializmas savo 

n ach a 1 vis labiau 
nepaiso Anglijos reikalų 
Chini jo j. Buvusi Anglijos 
“talkininkė” jau senai vir
to į pavojingą priešą. Ir An
glijos imperialistai jau daJ 
bar pjauna pasėlius nesi
priešinimo politikos agreso
riui. Apie pasekmes Angli
jos nuolaidavimų Vokieti-* 
jos fašistams matome iš to, 
ant kiek vis daugiau auga 
Hitlerio, kaipo agresoriaus, 
apsiginklavimas ir apetitas, 
kurio veide Anglija mato 
antrą pavojingą priešą.

Kreivojoj linijoj Angli
jos politikos pastarųjų me
tų santikiuose su Italijos fa
šistais vėl matome tą pat: 
Anglijos nuolaidavimai tik 
didina Mussolinio agresoriš- 
kus apetitus. Tas kelias jau 
atvedė prie to, kad Anglija 
neteko pirmesnių drūtų ir 
strateginių savo pozicijų Vi- 
duržeminėse Jūrose. Jos ka
ro galia jau neturi-Viešpa
taujamos pirmenybės tose 
jūrose, taip svarbiose Angli
jos susisiekimams su jos ko
lonijomis. Ji.pati išsiauklėjo 
sau trečią pavojingą priešą 
veide fašistinės Italijos.

Fašistinė Italija skaitosi 
nuskriausta laike pasidali
nimo kolonijų po pereito im
perialistinio karo ir todėl 
1935 metais razbaininkiškai 
užpuolė Ethįppiją.,.. Galima 
skaityti, kad • nuo to laiko 
prasidėjo Mussolinio puoli
mas ir ant Anglijos, jos vie
špatavimo Viduržeminėse 
Jūrose, planai atkariavimui 
jos kolonijų. Italijos paver
gimas Ethiopijos krašto su
teikia jai strategines pozici
jas prieš Angliją, ką negali 
užginčyti nei pati Anglija, 
kuri tada pasitenkino vien 
diplomatiniais protestais 
prieš Mussolinio žygius.

Bet pavergimas Ethiopi
jos labai daug kainavo nu
alintai ir fašizmo pavergtai 
Italijai. Iki tol buvusi pavie
ni Italija pradėjo j ieškoti 
sau talkininko ir puolėsi į 
glėbį fašistinei Vokietijai. 
Nuo to momento prasidėjo 
garsusis artinimasis Itali
jos su Vokietija, bendradar
biavimas Mussolinio ir Hit
lerio, karo ruošimas iš Ro
mos ir Berlyno. Šis susiar
tinimas brangiai atsiėjo fa
šistinei Italijai. Fašistinė 
Vokietija pripažino paverg
tą Ethiopiją, kaipo Italijos 
koloniją, tik mainais už tai, 
kad Mussolinis sutiko, kad 
Ethiopijos turtus ir

ris gdlės išnaudoti. Vokieti
jos fašizmas pirmu karu po 
pereito karo gavo progą pri
siartinti prie buvusių Vo
kietijos turtingų kolonijų 
Tanganiikoj ir kitų. Jis ga
vo dirvą iš kur lengviau gali 
vesti kovą už Afrikos kolo
nijas. Tuom pat kartu Vo
kietijos fašizmas gavo lais
vas rankas veikti Balkanuo
se ir Dunojaus upės pakraš
čiuose, kur pirmiau jam 
priešinosi Italija, dabar ji 
nusileido Hitleriui ir turi 
nuostolius. Fašistinė Vokie
tija savo tikslams naudoja 
auganti nesutikimą tarpe 
Anglijos ir Italijos ir vis 
daūgiau nusistato prieš An
glija.

Mussolinis jau veik mato 
save “cezariu” visos buvu
sios Romos imperijos (ten
ka primint—pagal tą planą 
jam turi prigulėti ir visa 
Ispanija), stengiasi užvieš
patauti Viduržeminėse Jū
rose, kur yra svarbiausi 
kolonialiai Anglijos vandens 
keliai. Italijos fašistai kur
sto prieš Angliją jos kolo- 
nialius vergus — Arabijoj, 
Aigipte, Palestinoj ir ruo
šiasi karui drūtindami savo 
pozicijas Libijoj ir Ethio- 
pijoj. Mussolinis stato savo 
tikslu pagriebti Suezo Ka
nalą, įsigalėti Belearijos sa
lose ir Morokkoj ir visai iš
dulkinti Angliją iš Vidurže- 
minių Jūrų.

Kaip į tai žiūri Anglija? 
“Džentelmoniška sutartis” 
pasirašyta 2 d. sausio, tar
pe Anglijos ir fašistinės Ita
lijos turėjo tikslą išlaikyti 
nepakeistą padėtį Vidurže
minėse Jūrose, atitolinti An
glijai augantį pavojų. Savo 
laiku buvusi galingiausia 
pasaulyje jūrų valstybė— 
Anglija dabar dreba prieš 
fašistinį Italijos agresorių. 
Sulyg tos sutarties Anglija 
savo ambasadą Addis-Aba- 
boj, Ethiopijoj, pavertė Į 
konsulatą. Tai buvo diplo
matinis, bet faktiškas Italu 
fašistų laimėjimas ir jiems 
p r i p a žinimas Ethiopijos. 
Tai buvo Londono nusilen
kimas Romai.

Bet fašistinė Italija ant 
to neapsistojo ir pradėjo 
plėsti savo, užkariavimus. 
Dar dieną pirm pasirašymo 
tos “dentelmoniškos sutar
ties,” jau Italijos reguliarė 
kariuomenė išlipo Cadize Is
panijos fašistams į pagel
bą. Išvien su Vokietijos fa
šistais Italijos fašistai pra
dėjo karinę intervenciją Is
panijoj.

Tas laikotarpis charakte
ringas naujais ryšių pablo
gėjimais tarpe Italijos ir 
Anglijos. Mussolinio spau
da veda pasiutusią agitaci
ją prieš Angliją, o Anglijos
spauda tyčiojasi iš Italijos 
armijos, supliektos liaudie- 

Hitle- čių prie Guadarajamos, ta

tai, vadindama “Antru Ca- 
poreto.” (Caporeto tai vieta, 
kur pereitame kare vokie
čiai ir austrai 'baisiai sumu
šė Italijos armiją). Tuom 
pat kartu eina procesas dar 
didesnio artėjimo tarpe Vo
kietijos ir Italijos. Susidaro 
artimas suokalbis Italijos ir 
Vokietijos fašistų karui. Jų 
intervencija Ispanijoj atvi
rai vedama ir taikoma prieš 
Anglijos ir Franci jos reika
lus.

Atėjo momentas, kada bu
vo reikalingas griežtas vei
kimas prieš agresorius-in- 
terventus. Bet tuom laiku 
Anglijos lordas Plymouth 
veda didžiausio pataikavimo 
politiką linkui Italijos irVo- 
kietijos. Italijos atstovas 
Grandi visada jaučiasi sau
giai po lordo Plymouth 
skvernu. Kiek vėliau įvyko 
“draugiškais” link ėjimais 
apsikeitimas tarpe Mussoli
nio ir Anglijos premjero 
C h a m b e r 1 aino. Anglijos 
spauda pradėjo rašyti, kad 
būk į Rymą važiuos svečiuo- 
sna Anglijos užsienio minis
teris Eden.

Ta pati spauda rašo, kad 
Anglija planuoja šaukti 
naują konferenciją Angli
jos, Franci jos, Vokietijos ir 
Italijos, kad pasirašytų nau
ją sutartį. Kol kas sunku 
spręsti charakterį naujos 
sutarties, bet jau senai yra 
dirbama Vokietijos fašistų 
tam, kad Angliją ir Fran
ci] ą patraukus į jos ir Ita
lijos pusę prieš Sovietų Są
jungą. Vienas dalykas yra 
aišku, kad Anglija pasiren
gus daugiau nuolaidaut Ita
lijai ir Vokietijai. Numato
ma, kad Anglija jau oficia
liai rengias pripažint Ethio
piją Italijos kolonija, kad ką 
nors išsiderėjus nuo Musso
linio ir daryti kompromisų 
Hitleriui, kad kiek išsiderė
jus Ispanijos klausime. Kiek 
nujaučiama, Anglija bando 
neva įkalti klyną tarpe Ber
lyno ir Romos, bet tie ma
nevrai yra jai pačiai pavo
jingi. Anglija vėl jieško su
sitaikymo su Italija ir jau 
iš kalno numatoma, kad An
glijos valdonai nusileis Mu- 
ssoliniui.

(Iš “Pravda”).

Federacijos Vadai Reikalauja 
Išbraukt CIO Unijas

Atlantic City, N.J.—Slap
tas susirinkimas Amerikos 

[Darbo Federacijos pildan
čiojo komiteto nutarė reika
laut, kad šiemetinis Federa
cijos suvažiavimas Denve
ry, Colo., spalių 4 d., iš
brauktų iš tos organizacijos 
dešimt didžiųjų industrinių 
unijų, einančių su CIO (In
dustrinio O r g anizavimosi 
Komitetu).

Jungtinė Mainierių Uni
ja, Amalgameitų Rūbsiuvių 
Unija, Jungt. Auto. Darbi
ninkų Unija ir kitos, re
miančios CIO, iki šiol buvo 
tik suspenduotos, bet dar 
neišbrauktos iš Darbo Fe
deracijos.

ŠYPSENOS

Ukmergė per dienas juda, 
Kaip šventoji teka— 
“Tik priviso joje brudo”— 
Kai kas šitaip šneka.

♦ '

Nesenokai paplūdimy 
Buvo suskridimas.
Daug viščiukų suvažiavo, 
Daug litukų jie kaštavo, 
Nes jų toks ėdimas— 
Stačiai pasiutimas!

Rodos, buvo taip planuota— 
Viskas regis’’} uotą, 
Bet išėjo misti—švysti 
Ir tarnybos ėmė slysti!

*
“Ten Paryžiuje paroda, 
Ten visokius dyvus rodo”— 
Taip šnekėjo prie bokalo, 
Prie svetainės didžio stalo, 

Mūs’ galva.
“E, broliukai, rudeniop 
Pamatysit ir čia monus”— 
Jį perkirto kairų ponas 
“Nors paskui reiks lėkt

velniop” —
Bus txarka1

*
Liūdnai bėga, slenka dienos— 
Pagalvoja tat nevienas:
“Ech, geri buvo laikai, 
Neužmirš jų ir vaikai!”

Buvo šaika geležinė,
Mirko per dienas degtinėj.
Buvo kortos, tas ir šis,
O dabar?
Ką išvijo, ką dar vys....

*
Slėny Šveicarijos, mielas 

kliubely!
Pamiršt kas išdrįs jus kada! 
Liejos alutis, šokom šilely— 
Džiaugėmės mes ir gamta!

Buvo malonu, gera gyventi:
Prariibgos, baliai, žaislai....
Kodėl pradėjom dabar taip 

senti ?
Rūpi tik žmonos, vaikai?... 

*
Yra du frantai mūsų gatvėse 
Vaikšto jie drąsiai kojas ištiesę,

Abudu aukšti, liekni ir gražūs, 
Mėgsta degtinę, moteris, pliažus.

Kur Monte-Karle, ar kokioj 
Nicoj,

Kur suvažiuoja turtingi špicai 
Būtų jiems gera, miela

gyventi
Gal nereikėtų jaunikais senti.

Bet mūsų miestas—siaura arena 
Visi pažįsta^ myli kiekvieną, 
žino skalbėjos, pirkliai,

kirpėjai: 
Po tom žvaigždutėm švilpauja 

vėjai.
Vargo Poetą.

(“Kuntaplis”)

Philadelphia, Pa.
Rugpjūčio 28 d. buvo sušauk

ta CIO konferencija, kurioje 
tapo nutarta šaukti .kitą konfe
renciją 2 d. spalių, 8 vai. va
kare, 735 Fairmount Ave.

Visos organizacijos įsitėmjrki-

1

Jungt. Valstijų laivas Augusta, kurį'japonų imperialistai nesenai apšaudė
Whangpoo upėje

te gerai ir atsiųskite savo dele
gatus į konferenciją.

Prie šio darbo prisidėjo finan
siniai šios kuopos ir pavieniai 
draugai: LDS 5-ta kp. $2, ALD 
LD 10 kp. $1, J. Rutkus $1, P. 
Šlajus $1.

Šis darbas yra labai svarbus, 
nes kiekvieną dieną viskas eina 
brangyn, darbininkai negali pa
kęsti ilgų darbo valandų ir ma
žų algų. Kad pagerinti savo bū
vį, darbininkams prisieina kovo
ti, o kovoti galima tiktai susi
organizavus į uniją. Šiuo laiku 
CIO unija yra tinkamiausia dar
bininkams priklausyti.

Visi stokime prie organizavi
mo unijos! Visos ALDLD kuo
pos, visos LDS kuopos, pašalpi- 
niai kliubai ir visos kitos orga
nizacijos išrinkite delegatus ir 
dalyvaukite konferencijoj, kuri 
įvyks spalių 2 d.: Nepamirškite 
taipgi delegatams įteikti . gerų
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Ketvirtad., Rugsėjo 2, 1937

Raudonoji Armija ir 
Jos Išsilavinimas

Raudonoji Armija, kuri 
susideda iš darbininkų ir 
valstiečių, dirba stachano- 
vietiškai, kaip darbininkai 
fabrikuose arba kolchozni- 
kai socialistiniame žemės 
ūkyje. Kareiviai, komandie- 
riai, inžinieriai, . politiniai 
darbininkai — visi dirba su 
dideliu pasirįžimu ir atsida
vimu, kad kuo daugiausia 
suprast ir išstudijuot naują 
modernišką karo techniką.

1935-1936 met. Raudono
sios Armijos kareivių skai
čius buvo 1,300,000. 1936 
metais Sovietų valdžia ir 
Komunistų Partija buvo da
vus svarbų ir sudėtingą 
reikalavimą Raudonį ąj ai 
Armijai, kurį ji išpildė su 
nepaprastu gabumu, paro
dydama didelius atsiekimus 
praktiškose pamokose ir 
manevruose, politiniame su
brendime, organizacijoj, 
disciplinos tvirtume ir kul
tūriniame pakilime.

1936 m. pabaigoje, užsi
baigus rudeniniams mane
vrams d. Vorošilovas, mar
šalas Sovietų Sąjungos, pa
sakė: “Mes padarėm ne vie
ną žingsnį, bet keletą žings
nių pirmyn, mes iš septin
tos arba gal būt iš 8-tos kla
sės, perėjom į devintą, ir 
kai kuriais atsitikimais, net 
įžengėme į dešimtą klasę,— 
į aukščiausį laipsnį.”

Kiekvienas raudonarmie
tis aktyviai dalyvauja kas
dieniniam politiniam šalies 
gyvenime. Jie lanko politi
nius kursus ir įvairius mo
kslo ratelius, jie studijuoja 
Markso, Engelso, Lenino ir 
Stalino knygas. Visi rau
donarmiečiai aktyviai daly
vavo konstitucijos projekto 
diskusavime.

Raudonoji Armija turi 
savo namus ir muzėjus, ku
riuose sudėti imperialistinio 
ir piliečių karo dokumentai,) 
įvairūs Lenino ir Stalino

Laisvoji
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REIKALINGA SLA 
“ČYSTKA”

Mes lietuviai turim SLA., 
SLRKA. ir LDS. Visos tos trys 
brolijos vieną kilnų tikslą turi 
— tai labdarybę; kitas tikslas, 
tai politiniai - ekonominiai - kul
tūrinis. čia tos trys brolijos 
skiriasi viena nuo kitos aiškiai. 
Vieni, apart labdarybės, prijun
gia tikybą-rehgiją; kiti, apart 
labdarybės, prijungia tiksliai 
politiniai-ekonominį sąmonini- 
mą savo narių; treti apart lab
darybės, prijungia tautiniai 
lietuvybės dirvoje sąmoninimą 
savų narių. Politiniai-ekonomi- 
nis sąmoninimas savo narių yra 
gražus garbingas ir kilnas dar
bas.

Visos tos trys brolijos nėra 
peiktinos. Jos neštų neįkainuo
tą naudą ne tik savo nariams, 
bet visai žmonijai. Vienok iš 
arčiau prisižiūrėjus ir pastudi
javus gerai ir atydžiai — vi
soms toms trims brolijoms rei
kalinga “Čystka.” Ypač reika
linga “čystka” tai SLA. SLA. 
prisiplakė oportunistų, grašia- 
gaudų ir jie įsiskverbė prie 
vairo, vairuoja it apsvaigę, ne
žiūrėdami, ar tokis vairavi
mas yra sveikas brolijos kū
nui. Tokį vairavimą, nesveiką 
vairavima, pastebėjo kai ku-# 
rios valstijos ir atsisakė įregis
truoti; mūšy SLA vairininkai 
prarado 10,000 narių; prarado 
turto ketvirtadalį miliono do
lerių ; sumažino organą “Tė
vynę bet sau nesumažino nei 
kelionės lėšų, neigi ciecoriškų 
algų. Ponai, kaip sekretorius, 
taip redaktorius ima ciecoriš- 
ką algą ir viršum to plaka ir 
kramto blauzdas savo' opo- 

laiškai, paveikslai, karo 
planai ir Chinijos piliečių 
karo įvairūs dokumentai. 
Tie muzėjai randasi Raudo
nosios Armijos namuose, 
kurių visoje So v. Sąjungo
je priskaitoma suvirš 3000. 
Raudonosios Armijos na
muose yra laikomi įvairūs 
susirinkimai, pamokos, 
skaitoma įvairiom temom 
lekcijos, vaidinama teatrai, 
rodomi judžiai. Prie tų na
mų randasi puikūs parkai 
ir vietos įvairiems sporto 
lošimams. Įsteigta yra virš 
1,000 kliubų, tūkstančiai Le
nino kampelių, kurie yra 
specialiai įtaisyti dėl Rau
donosios Armijos narių ir 
jų šeimynų. Čia praleidžia
ma poilsio valandos, skaito
ma laikraščiai, lošiama ša
chmatai, diskusuojama įvai
rūs klausimai, laikoma 
draugiški susirinkimai su 
komandieriais ir politiniais 
darbininkais, apkalbėjimui 
karo technikos, taipgi poli
tinių ir kultūrinių klausi
mų. Tuose Lenino kampe
liuose randasi 25 milionai 
įvairaus turinio knygų.

1937 metais vien tik per 
balandžio mėnesį raudonar
miečiams ir jų šeimynoms 
buvo duota desėtkai tūks
tančių mokslinių lekcijų, po
litiniais, kultūriniais ir te
chnikiniais klausimais. De
sėtkai tūkstančių randasi 
teatrų ratelių.

Raudonarmiečiai yra la
vinami muzikos, braižymo, 
paišymo, tapybos, sporto ir 
tt.

Raudonoji Armija suside
da iš kultūringų žmonių — 
politiniai ir technikiniai. 
Raudonoji Armija yra tvir
čiausia armija pasaulyje, 
nes ji yra vienmintė, kuri 
kovoja už vieną bendrą tik
slą, bendrą idėją, už apgyni
mą viso pasaulio proletaria
to tėvynės.

J. Bondžinskaite.

Sakykla
nentui už išdrįsimą atkreipti 
jų netinkamą elgesį link na
rių. Tie ponai taip toli nuėjo, 
kad pamiršo} jog jie yra sam
domi patarnavimui nariams, 
o ne viešpatavimui ant narių.

“Tėvynė,” dėl ekonomijos 
ar kito tikslo, sumažinta, žen
kliną ir darbas p. redaktorių 
sumažėjo. Tad atsižvelgiant 
į ekonominį krizį, reikia ir p. 
redaktoriui sumažinti algą. Už 
kandžiojimą seniems nariams 
blauzdų p. redaktorius never
tas ir $25.00 į savaitę. Dėlko 
Pild. Tarybo to nepadarė?

Toliausi 10,000 narių suma
žėjo, tai ženklina, kad ir p. se
kretoriui sumažėjo darbas, to
dėl dėlko nenukirsti p. sekre
toriui algos. Ir aš manau, kad 
p. sekretoriui bus gana paken
čiama ir didelė alga, jei Pild. 
Taryba, darydama ekonomijų 
SLA., nukirstų iki $30 į savai
tę algos; Nes prie dabartinių 
sąlygų daugiau ir nevertas, ir 
negalima mokėti.

Jei ponams: redaktoriui ir 
sekretoriui pasirodytų nukirti
mas algos didele skriauda, tai 
tegul ekstra pasidarbuoja ir 
prirašo naujų narių ir už pri
rašymą naujų narių gali pasi
imti organrzatoriaus paskirtą 
komisą.

Lai SLA. nariai pamato, 
kiek jie atatinka stovėti prie 
vairo ir kramtyti blauzdas sa
vo oponentams. Lai parodo sa
vo gabumus prirašinėjime na
rių, tada SLA nariai pilnai 
įkaipuos ponų, redaktoriaus ir 
sekretoriaus, didžius pasišven
timus ir pastangas SLA labui.

žemiaus pasirašęs nusiims 
kepurę, nulenks galvą, pripa
žindamas jų gabumus ir tinka
mumą užimamose vietose.

Dr. A. L. Graičūnas.

Dar Apie “Laisvės” 
Pikniką Philadelph. 

Apylinkėje
Paskutinis Pranešimas

Philadelphijos -o r g anizacijos 
baigė sutvarkyti visą pikniko 
eigą. Darbininkų jau turime su
registravę apie 90, su kolonijo
mis ; o jų bus dar daugiau tą die
ną. Jei visi imsis už darbo ir 
pildys savo pareigas, tai šiemet 
visa pikniko procedūra bus ge
resnė, negu pereitai laikais.

1OO Stalų Jau Subudavota ‘ 

, Daug draugų pagelbėjo subu- 
davoti stalų dalis. Tai yra didelė 
medžio krūva ir dar didelis dar
bas laukia sutvarkyti, sujungti 
stalus ant parko, 4 d. rugsėjo.

Draugai, katrie turite maši
nas, iš visų miesto dalių, susi- 
organizuokit ir atvažiuokit pas 
drg. Scotch, 134 Master St., 8 
vai. iš ryto šią subatą. Padėsite 
sukrauti stalus į troką ir pagel- 
bėsite nuvesti darbininkus į 
parką. Mašinų išlaidos bus pa
dengtos. Kviečiame draugus su 
mašinomis: Butvilą, Urbą, Rai
nį ir kitus. Mums reikia kuo' 
daugiausia darbininkų. Ant par
ko yra geras oras.

Pasarga Dėl Bušų Phila. 
Stočių

Garsinimuos pasakyta, z kad 
South Phila. busas išeis nuo Plė
tos, 7928 Harley St. Vietos lie
tuviai nori, kad busas išeitų nuo 
Lietuviu Kliubo, 2806 S. 80th 
St.

Visi susirinkit pas kliubą, nes 
ten busas pribus.

Atsiminkit, kad North pusėj 
bus tik viena busų stotis, 735 
Fairmount Ave. Bušai pribus 
10 vai. iš ryto. Richmondo da- 
lyj busas pribus iš Frankfordo. 
Nesivėluokit, važiuokit kuo ank
sčiausiai.

Parkas yra pagerintas; ganp 
ta graži. Visokio maisto ir gė
rimų bus pilnai. Programa bus 
puikiausia, milžiniškas garsia
kalbis.

Apie Kelrodį

Įvažiavę ų Philadelphiją, va
žiuokit į Race St. ir tiesiai šau
kit į Delaware tiltą. Važiuoda
mi keliu No. 47 tėmykit iška
bas ant kelio ir sukit po kai
riai į parką. Tėmykit “L.” kel
rodį, jis geras, išskyrus vienoj 
vietoj, kur pasakyta sukit į 
parką po dešiniai, o turi būt 
po kairiai.

Saugokitės nuo Kišenvagių

Kiekvieną metą į “Laisvės” 
pikniką atvyksta vagių ir ap- 
krausto kišenius.

Mes juos šiemet dabosim. Vie
nok būkit atsargūs, nelaikyki! 
paketbukų užpakaliniuos kiše- 
niuos. Nutvėrę vagį, tuoj paro
dykit jį atsargos komisijai.

Tamo Mooney* Bataliono nariai-kovotojai Ispanijos loja- 
listų eilėse nereikalauja specialistų barberių, — patys 
save apsidabina.

Socialės Apsaugos Nu
meriai ir Bedarbes 

Apdrauda
Darbininkai, kurie dėl kokios 

nors priežasties dar nepasiuntė 
aplikacijų dėl Social Security 
Sąskaitos numerių, ras daug 
keblumų, kuomet jie bandys 
gauti bedarbės apdraudos, prie 
kurios jie turi teisę, sako El
mer F. Andrews, New Yorko 
valst. industriališkas komisio- 
nierius. Tikima, kad panašus pa
dėjimas egzistuoja ir kitose 
valstijose, kur bedarbės apdrau
dos įstatymai veikia.

“Daugumas iš trijų milionų 
darbininkų, kurie dirba užsiė
mimuose, kuriuos Įstatymas 
įnima, jau gavo Social Security 
sąskaitos numerius,” sako p. 
Andrews. “Bet suvirš 100,000 
darbininkų apdrausti po New 
Yorko valstijos Unemployment 
Insurance Law, nepadavė apli
kacijų dėl Social Security Ac
count numerių, ir darbininką ne
galima greitai įdentifikuoti be 
numerio, ir todėl, bus sunku pa
tikrinti pašalpos mokesčius ne
dirbančių darbininkų, jeigu jie 
neturi sąskaitos numerių. Tarpe 
informacijų, kurias darbdaviai 
turi apie darbininkus pristatyti, 
yra padavimas jų Social Secu
rity sąskaitos numerių. Jeigu 
darbininkas nepaduoda aplikaci
jos dėl Social Security numerio, 
tai Social Security Board, ir 
Jungt. Valst. Iždo reguliacijos 
ir New Yorko valstija reikalau
ja, kad darbdavys pasiųstų ap
likaciją dėl tokio darbininko ir 
išgauti jam numerį. Išgauti So
cial Security numerį nei darbi
ninkui nei darbdaviui nereik 
mokėti jokių pinigų—jiems nei 
nereik mokėti už krasaženklį.”

Komisionierius praneša, kad 
^duplikavimas vardų sumaišo re
kordus.' Pav., tarpe 3,000,000 at
skirų knygose sąskaitų gali at
sirasti net šimtas John Jones 
arba John Smith, New Yorko 
valstijoje, ir be sąskaitos nume
rio paženklinti: kiekvieną iš jų 
yra sunku,.labai sunku spręsti, 
ar žmogui pašalpa priguli. Dau
gumoje atsitikimų, ypatingai pa
prastuose darbuose, darbininkas 
žinomas tik po jo pirmu vardu ir 
todėl jeigu jis neturi sąskaitos

Pikniko Darbininkams

Visi susirinkit į Liaudies na
mą, 735 Fairmount Ave. kaip 
7:30 vai. ryte. Iš čia busu bū
site nuvešti ir parvežti.

Darbininkai rūgo ja už nuve
žimą ir parvežimą trokais. Šie
met bus viskas geriau.

Su šiuomi linkime geros ke
lionės iš tolimų kolonijų visiems 
draugams, svečiams ir mūsų ju
dėjimo rėmėjams.

A. J. S. 

pagal numerio, sunku spręsti ar 
jam pašalpą priguli.

Bčt vistiek patikrinimas pa
šalpų, nedirbančiam darbinin
kui, .kuris neturi sąskaitos nu
merio, tik gaišina laiką ir pats 
darbininkas turi gana ilgai lauk
ti pakol visas patikrinimas pa
darytas.

Galima gauti aplikacijos blan
kas del Social Security sąskaitos 
numerio iš kiekvieno pašto arba 
iš Social Security Board ofisų 
miestuose, kur toki ofisai randa
si. Kuomet aplikacija paduota, 
sąskaitos numeris bus pasiųstas 
darbininkui per paštą.

FLIS.

New Haven, Conn.
> I

Kas Dedas Mūsų Mieste

Prie spaudos pikniko, kuris 
įvyks rugsėjo 12-tą d., Hartfor
de, jau, galima sakyt, pilnai pri
sirengta.

Didžiulis busas yra ruošiamas, 
kuris išeis kaip 11-tą v. nuo 
kampo Wallace ir' Humphrey 
gatvių.

Dar yra vietos dėl keletos pa- 
sažierių. Kurie norite važiuoti, 
užsisakykit vietas pas J. šu.kai- 
tį ar J. Tumosą. Kaina į abi 
puses 90 centų.

Užsiregistruoti galima ne vė
liau kaip iki Labor Day t. y. 
rugsėjo 6-tai dienai.

Todėl norintieji važiuot, nesi- 
vėl nokite!

Komisija:
J. šukaitis,

J. Tumosa.

Scranton, Pa.
. Jau kiek laiko, kaip čionais, 
lygiai kaip ir kitur, streikuoja 
nemažai šilko išdirbystės darbi- 
ninkų-kių, vienok mūsų spaudoj 
apie tai kol kas nieko nębuvo at
žymėta. Rodos, kad visi mūs .ko
respondentai būtų išmirę, ar ant 
Marso nusikraustę. Nors tiesa, 
kad ir vietinė spauda nieko ne
rašo apie streiką, bet tai kapi
talo spaudos tikslas tai daryti.

Mažesnės dirbtuvės .visos už- 
streikuotos ir streikas5 eina ga
na pasekmingai, kiek galima 
spręsti iš pranešimą paties 
streiko vado Markovitz. Jau 
kelios dirbtuvės susitaikė ant 
unijos reikalavimų ir pasirašė 
sutartį su CIO komitefit o dar 
kelios dirbtuvės eina prii sutar
ties. Bet pačios didžiosios au
dyklos dirba su streiklaužių pa- 
pagelba. Mat, pikietavimas nėra 
masinis, tik po 10 ypatų, tai 
streiklaužiai labai lengvai pra
eina ir sau dirba. Gi masinio pi- 
kietavimo streiko vadovybė ne
veda, nes būk taip susitarę su 
miesto administracija, tai ir lai
kosi tos sutarties. * Tai didelė 
klaida iš streiko vadovybės pu
sės, ypatingai, kada miesto val
džia nesilaiko tos sutarties, štai 
tik vakar, rugpj. 25 d. areštavo 
13 pikietų, ir areštavo ne prie 
dirbyklos, bet einant gatve į uni
jos centrą ir visus areštuotus 
padėjo po $500.00 parankos 
kiekvieną.

Tai taip kapitalistų gizelis, 
miesto gaspadorius p. Stanley 
Davis, laikosi sutarties su CIO 
komitetu ir taip jis patarnauja 
darbininkams aplamai.

AF of L agentai iš vietinės 
Central Labor unijos ir pribuvę 
iš Philadelphijos — streiklaužių 
rolėse. Jie landžioja po dirbtu
ves, per pikieto eiles ir suraši
nėja į federacinę uniją streik- 
laužiškus darbininkus ir “pra
veda” būk “balsavimus” su bo
sų pagelba, su kuria unija dar
bininkai nori eiti. O, žinoma, to
kiais “balsavimais” federacijos 
streiklaužiški agentai laimi. Tai 
bjaurūs Greeno agentų darbai! 
Darbininkai tokius gaivalus tu
rėtų brukt laukan, .kaip tik jie 
pasirodo tarpe darbininkų.

T a č i a u s, nepaisant tokių 
streiklaužiškų Greeno agentų 
darbų, CIO ima viršų, ir numa
toma, jog streikas greitai bus 
baigtas su laimėjimais CIO uni
jos.

Pašalinis.

Iš Politikos
Yra sakoma: “Lėkė kaip sa

kalas, nutūpė, kaip vabalas.”
Taip ir mūsų lietuviški politi- Japony Užkariamas Jungas 
kieriai. Pernai metą išėjo ant 
politiškos arenos, kaip tas imty
nių bulius, kėlė tie žmones au
drą bliūde, bet šįmet pakaks tik 
veršiuku subliauti, o gal ir to 
nereiks. Mat, pernai metą gud
rūs demokratai pastatė kandida
tą lietuvį A. Janušaitį į valstijos 
seimelį, ir pravedė ant roosevel- 
tinės programos. O tas, žinoma, 
pakėlė ūpą lietuvių politikierių 
krykštanti apie lietuvių galybę 
Scrantone. Vienok tie “rozumni” 
mūsų tautiečiai nesuprato, kad 
A. Janušaitis buvo tik sliekas 
ant demokratų meškerės, pasi- 
žvejojimui balsų lietuviškoj ba
loj. šiemet, demokratai, pasitikė
dami, kad lietuviai balsuotojai 
laikysis įsikibę į Janušaičio po-
litišką uodegą ir balsuos už de- pus® SaI>o«o $1.25.

- " ' tinkamo • Geriausias būdas atsikratyti
jokio lietuvio į bi kokią miesto, lengvas slogas — šaltį —- ge
ar pavieto valdvietę. O tas, ži- 1 -
noma, užteršė ponosėn lietuvis- monu-citrina. O pavasarį, Jau
kiems politikieriams, kurie tiek 
daug pričirškė apie savo galybę 
politikoj.

mokratus, “nesurado

Nepolitikas.
Didelis Apsileidimas

Kažin kodėl Scrantono pažan
gieji, 'progresyviai žmonės taip 
apsileido, ištižo šįmet, kaip dar 
niekad pirmiau? Ar tu šauk su
sirinkimą, jie nesueis; ar tu 
renk pramogą, pikniką ir gi tas 
pats—savųjų bus nematyt. Kas 
tam per priežastis? Apsileidimas 
ir nepaisymas savo organizacijų 
ir darbininkų judėjimo abelnai. 
Prie ko toks nepaisymas veda, 
sunku pasakyti, bet kad prie ge
ro neveda, tai tas aišku kaip 
diena. Kada reikia vienytis, 
tvirtinti spėkas, tai pas mus ei
na atbulai. Bet tie, kurie ne
paiso ir tik rankos pamojimu 
viską padaro, turėtų įsidėmėt, 
kad bus pervėlu ką nors veikti, 
kada tas pats likimas patiks šios 
šalies liaudį, kas ištiko Ispanijos 
ir Chinijos—kada fašistinis 
smakas iškels galvą ir čionais. 
O tas ateina labai sparčiai. Ir 
kas to nemato, tas nieko nema
to.

Todėl sukruskim visi prie 
darbo dėl labo darbininkijos ir 
pastatykim Scrantone lietuvių 
darbininkišką judėjimą ant 
veiklių kojų!

Petrelis.

Fašistai Prisipažįsta Sumu
šami prie Saragossos

HENDAYE.—Ispan. fa- 
šistų komandieriai prisipa
žįsta, kad jie buvo priversti 
pasitraukt iš kelių pozicijų 
prie Ebro upės, plaukian
čios per Saragossa. Čia 
liaudies armija atėmė iš fa
šistų ir Villamayorą, už 5 
mylių į šiaurių rytus nuo 
Saragossos.

Nuo to, kaip baigsis kova 
dėl Saragossos, daug pri
klauso likimas viso 13-kos 

MONTELLO, MASS.

DIDELIS METINIS PIKNIKAS
Rengia Liuosybės Dailės Ratelio Choras 

Prasidės šeštadienio Vakare, September 4, 
ir tęsis per tris dienas ir naktis 

Rugsėjo (Sept) 4,5 ir 6
LIETUVIŲ TAUTIŠKO NAMO PARKE 

Winter St. ant Keswick Road
Bus Visokio Sporto, Muzikalė Programa, 

Jvairiu Valgių ir Gėrimų 
• • •

šeštadienio vakare šokiai nuo 8 iki 9 v. vak. dykai
GRIEŠ DON RUSSELL’S ORKESTRĄ 

Ateikite visi, turėsite smagų pasilinksminimą. 
Kviečia Komitetas.

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKA
Čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti raistus daug 

prieinamesne kaina, negu kitur dabartiniu laiku.
A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas

8701 JOS CAMPAU AYR, DETROIT, MICH.

mėnesių fašistų karo su 
liaudies valdžia.

Šiaurinei Chinijai
Tientsin. — Japonai, užė

mę šiaurinės Chinijos sritį 
su Peipingu, Tientsinu ir ki
tais miestais, įveda Man- 
chukuo pinigus vietoj chi- 
niškų pinigų; planuoja ja
poniškai pertvarkyt chinų 
mokyklas ir užkorė aštrią 
cenzūrą chinų spaudai.

Valgykite Medy
“Laisvė” tik dabar vėl ga

vo didelį vežimą tikro bičių 
medaus ir parduoda už nuže
mintą kainą—po 65c kvortą;

■• ’ ■?* i
i

riant arbatą su medum ir le- 

giau ar mažiau, kone kiekvie
ną slogos vargina.

Kreipkitės į “Laisvės” ofisą 
ir pasiimkite tyro bičių me- * 
daus, vartokite vietoj cukraus.

Dr. Herman Mendlowitz
33 METAI PRAKTIKOS

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

Tei. Evergreen 7-1312

OFISO VALANDOS 
nuo 1—1 dieną ir nuo 7—8 vakare 

NEDELIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius 
GRABORIUS 

(UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidoju tin

kamai ir už prieinamą kainą
Parsamdau automobilius vestuvėm 
parčm, krikštynom Ir kitokiem 

reikalam

402 Metropolitan Avė. 
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.
Ii senų padarau 
naujus paveiks- 
lūs ir krajavus 
sudarau su ame- 
rikoniškais. Rei- KgXHjg 
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa- 
geidaujama. 'SQMk'.Zj

Taipgi atmalia- 
voju { v a i r i o m 
spalvom.

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

BROOKLYN. N. Y.
Tel.: Glenmore 1-6111

---------„i...,. , :■ ■ , . ..—
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PASAULINĖS ŽINIOS

E. W. Bohle

t

CHINAI ATĖMĖ GELE- 
žfNKELĮ Iš JAPONŲ 

500,000 Chinų Gina Shang
hai ų nuo Japonų

Shanghai, rugp. 30. —
SHANGHAI. — Chinijos 

valdžia suėmė ir sušaudė

JERUZOLIMAS.— Paši
nai! j ina arabų kruvini susi
kirtimai su žydais. Arabai,

nausėdijų sąryšio pirminin
kas Ernst Mueller keikė 
ypač Industrinių Unijų Or
ganizavimo Komitetą" (C- 
IO).

kelis šimtus Japonijos šni
pų ir agentų Nankinge, 
Hankowe ir kituose mies
tuose.

Kelrodis iš Brooklyno

Round Trip $1.50

Kefvirtad., Rugsėjo 2, 1937

Girtas 25,000 Nazių Kermo
šius Yaphanke, N. Y.

YAPHANK, N. Y— 25,- 
000 vokiečių nazių iš New 
Yorko suvažiavo į savo me
tinę iškilmę Yaphanke ir iš
gėrė 500 bačkų alaus. Jų 
kalbėtojai pasakojo, būk 
Hitleris “išgelbėjęs civiliza
ciją” nuo bolševikų. Nazių

Jau apie 500,000 chinų ka
riuomenės sutelkta kovai 
prieš japonus Kiangsu pro
vincijoj ir Shanghajuj. Pra- 
sidėsią patys kruviniausi 
mūšiai.

Nušauti 3 Žydai ir Arabas 
Susikirtimuose Palestinoj

pravažiuodami automobi
liais, nušovė vieną žydą au
tobuse. Po to žydai nušovė 
arabą Jeruzolimo gatvėj. 
Arabai nušovė du žydus 
lauke ir vieną jų šulinin 
įmetė. ' ’

Chinai Sušaudė Šimtus 
Japonijos Šniukštų

STUTTGART, - Vokietija. 
•—Metiniame suvažiavime 
svetur gyvenančių vokiečių 
(nazių) kalbėjo užsieninis 
Vokietijos ministeris von 
Neurath, kad jokia šalis ne
turinti teisės uždraust ar

užsieninių vokiečių, užreiš- 
kė, kad kiekvienas vokietys, 
nežiūrint savo pilietybės, 
turi būt nazis.

Hitleris jau pasiuntė pro
testą Pietinės Afrikos val
džiai, kuri ten suvaržė na- 
zių veiklą.

Nazių vadai savinasi 30,-
varžyt vokiečių fašistines °00-000 užsieniuo-
organizacijas ir jų veiklą. se lr sako, kad jie turi pri- 
E. W. Bohle, viršininkas klausyt nuo Hitlerio.

Indžionkšinas Prieš čeve- 
rykų Darbininkus

Porthsmouth, Ohio. — 
Miesto teisėjas W. R. White 
išdavė indžionkšiną prieš 
Jungtinę čeverykų Darbi
ninkų Uniją. Uždraudė uni
jai pikietuot užstreikuotą 
Williams dirbtuvę. Teisėjas 
sako, būk kiekvienas darbi
ninkas “atskirai turėjęs su
tartį” su kompanija, ir ne
valia esą laužyt tokios “su
tarties.”

Philadelphijos Organizacijų Rengiamas

Laisves Naudai Piknikas
$250 Dovanom prie Įžangos Tildėte; Pirma Dovana $100; 2-ra—$35; 3-čia—$25; 4-rios po $10 ir 10 po $5
• ■ □-------------- ------------------------------------------------- — 0

Piknikas bus Nedėlioję. 5 Rugsėjo-September
Svečiam i Maus: Ant Rytojaus Po Pikniko Bus -Labor-DayŠventė, Tai Susijioga AtsįlsėtSi^us iš Pikniko.

Važiuodami per Pulaski Sky
way, važiuokite keliu No. 1, ne
toli Brunswick, sukite po kairei 
į kelią No. 130 ir atvažiavę ne
toli Camden, N. J., sukit po kai
rei apie pirmutinį Circle ir už 
antro Circle sukit po dešinei, 
sekdami kelią No. 130. Priva- 
žiuosit 3-čią didelį Circle, čia pa
stebėsi! No. 47 left—sukit po 
kairei ir tuoj už tilto sukit po 
kairei sekdami kelią No. 47, va
žiuokit iki pastebėsi! iškabas, 
sukit po kairei ? parką.

Kelrodis iš Philadelphijos:
Pervažiavę Delaware tiltą į 

Camden, sukit po dešinei į 
Broadway ir važiuokit tiesiai iki 
pirmutiniam Circle, sukit po 
kairei ir už antro Circle sukit 
po dešinei į kelią No. 47. Paste
bėję iškabas ant kelio, sukit po 
dešinei. 7į mailės nuo Deleware 
tilto.

Bušai eis iš šių vietų tik už 
50c. į abi puses: 143 Pierce St., 
1331 So. 2nd St., 735 Fairmount 
Ave., 28th ir Poplar Sts., 4647 
Melrose St., 2715 Allegheny 
Ave., 7928 Harley Ave. Bušai eis * 
nuo 10 vai. ryto iki 2 vai. po 
pietų. Nesi vėluoki te.

BUS VALGIŲ IR GĖRIMŲ

Brooklyn© Aido Choras, vadovaujamas B. šalinaitės, dainuos šiame piknike.

Iš Brooklyno busai eis: Vaiginio-Šapalo Salė, 14Z Thames St., J. Juška, 79 Hudson Ave., ir “Laisvės” Salė, 427 Lorimer St.

WESTVILLE GROVE PARK
ROUTE 47, WESTVILLE, N. J.

Programoj dalyvauja: Aido Choras iš Brooklyn, N. Y., Lyros Choras iš Philadelphia, Sietyno Choras iš Newark, N., J., Rusų Choras iš Philadelphijos ir Rusų Grupė.
/ •.v* v ’ ■ * ' *
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A. BIMBA, “LAISVĖS” REDAKTORIUS SAKYS PRAKALBĄ Gera Orkestrą ŠokiamPradžia 10 Valandą Ryto



ATRODYKITE
JAUNESNES
NEGU

(205-207)

JŪS
ESATE

BROOKLYN LABOR LYCEUMP

DARBININKŲ IŠTAIGA

VARPO KEPTUVE

“Laisvės” Naudai Parengimai

BINGHAMTON, N. Y.
ALDLD 20 kp. moterų skyriaus 

susirinkimas j vyks penktadienį, Sept. 
3, pas drg. M. Žvirblienę, 346 Clin
ton Št. 7:30 vai. vak. Draugės, šis 
susirinkimas bus gana svarbus, tai 
visos turime būtinai dalyvauti jame,

rengimų klausimas ir protokolų raš
tininko rinkimas, nes senasis persi
kėlė į kitą miestą. Bus ir daugiau 
kitų svarbių dalykų. Būkite laiku.

Kp. Kom.
(206-208)

CLEVELAND, OHIO
Rugsėjo 2 d. įvyksta TDA 11 kp. 

ir ALDLD* 22 kp. susirinkimas, Liet. 
Darb. Svet, 920 E. 79th St., 8 vai. 
vakare. Visi nariai būtinai dalyvau
kite šiame susirinkime, nes turim 
svarbius reikalus svarstyti. Atsives
kite po naują narį prirašyti į orga
nizacijas. J. A. V.

nes turime daug svarbių reikalų ir 
turime raportų nuo pereito pikniko. 
Prie progos, nepamirškite ir naujų 
narių atsivesti.

M. Kulbienė, Sekr.
(206-208)

HAMTRAMCK, MICH.
ALDLD 188 kp. susirinkimas įvyks 

penktadienį, Sept. 3, 7:30 vai. vak., 
3014 Yemans. Visi nariai būkite lai
ku, nes yra daug svarbių reikalų 
aptarti. A. V.

(206-208)

Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siai įtaisymais. Keturios boliu 

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS 

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 8847

NEWARK, N. J.
LDS 8 kp. susirinkimas įvyks 2 d. 

rugsėjo, 8 vai. vak. Jurginėj Svet., 
180 New York Avė. Prašome visų 
narių dalyvauti susirinkime, nes tu
rime daug svarbių dalykų aptarti.

K. K.
(205-207)

Ketvirtad., Rugsėjo 2, 1937

visų.

ir draugai, meldžiu visus ateiti

DIDYSIS “LAISVES” PIKNIKAS
Park

/M

Lawrence, Mass
PRANEŠIMAI IŠ KITUR Prasidės 11 vai. ryto ir tęsis iki vėlai.

Trys didmiesčių chorai duos dailės programą

Bus Sekmadienį, 18 Rugs. (September)

MMV®

Bus klausimas susirinkimų die- 
permainymo, rudens sezono pa-

Kompanijos, pasinaudodamos 
faktu, kad darbininkai gali dirb-

kliu- 
išeis 

Kliu- 
ryto.

JOHNSTON CITY, ILL.
LDS 6-tas apskritys rengia pikni

ką, Sept. 5 ir 6 dd., Route 148, ta*- 
pe Zeigler ir Herrin, Ill. Bus įvairių 
gėrimų ir skanių valgių.

Komisija dirba sušilus, kad būtų 
visa publika užganėdinta, šokiams 
grieš gera muzika. Kviečiame visus.

> Kom.
(206-208)

su- 
d.,

ka
is

Bus graži dailės programa, kurią pildys penki 
didmiesčių chorai

Prakalbą Sakys A. Bimba, 
“Laisves” Redaktorius, iš Brooklyno

kad ten. visi gerai gyvena. O 
mes gerai žinome, kad Lietu
vos žmonės vargsta po Sme
tonos ir kunigijos letena.

GARDNER, MASS.
Didžiulis piknikas. Rengia bendrai 

visos vietinės organizacijos 4 ir 5 dd. 
Sept., Lietuvių Parke, West Broad- i 
way prie gražaus ežero. Muzika bus j 
per abi dienas, sekmadienį bus kum- ( 
štynės, plaukimas ir kitokių įvairu
mų. Kviečiame visus vietinius ir iš < 
apylinkės dalyvauti šitam draugiš
kam piknike ir linksmai laiką pra
leisti su draugais. (206-208)

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

3 d. rugsėjo, 7:30 vai. vak., po antra
šu 15-17 Ann St., Harrison. Drau
gės 
į šį susirinkimą, nes bus labai svar
bus, 
nos

$250.00 dovanom prie įžangos bilieto. Pirma dovana 
$100, antra $35, trečia $25, 4-rios po $10 ir 10 po $5.

GERA ORKESTRĄ GRIEŠ ŠOKIAM

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

sekmadienį, Sept. 5, 10 .vai. ryto. 
S. Bakanausko Svetainėje. Visi na
riai būkite laiku, nes turėsime daug 
dalykų aptarti. J. Matačiunas.

(207-209)

NEWARK, N. J.
“Laisvės” pikniką, Westville,

lima parūpinti pakankamai vietos 
dėl

yra di- 
randasi 
Lacka-

B. D. K. 
((207-208)

ELIZABETH, N. J.
Šiuomi pranešam visiems važiuo- 

} “L.” pikniką Westville, 
N. J., kad laiku užsire’gistruotumėt, 
nes tą pačią dieną bus pervėlu. Už
siregistruoti galima pas S. Pociunai- 
tę, Ch. Laukšminaitę ir kitus 
biečius bei choriečius. Bušai 
sekmadienį, Sept. 5, nuo LDP 
bo, 408 Court St.> kaip 10 vai.

Rengimo Kom.
• (207-208)

WORCESTER, MASS.
Draugai ir draugės, kurie manote 

važiuoti į didįjį Naujos Anglijos Or
ganizacijų Lietuvos Demokratijos 
Gynimo reikalam rengiamą pikniką, 
kuris įvyks Sept. 6, Maynard, malo
nėkit užsiregistruoti; pas J. Kizą,, Lie
tuvių Svet., 29 Endicott St. Kelionė 
į abi puses 75c. asmeniui. Prašoma

Į
N. J. busas išeis nuo Jurginės Svet., 
180 New York Avė., sekmadienį, 
Sept. 5, 10 vai. ryto. Kelionė į abi 

■ puses $1.25. Nesivėlinkite pribūti lai
ku, nes busas ilgai nelauks. Kom.

(207-208)

Philadelphia, Pa
Philadelphia os Organizacijų Rengiamas

Westville Grove
Route 47, Westville,

Bus Sekmadienį, 5 Rugsėjo-September

Kaip Atrodo U. M. W. A. Pirmas 
Distriktas Depresijos Laiku

Iš trijų kietųjų anglių dis- 
triktų, 1-mas distr. 
džiausiąs, šiame distr. 
garsieji Wyoming ir
wanna kloniai, po kurių, giliai 
žemėje, vietomis, randasi gau
singi septyni sluogsniai kieto
sios anglies (vadinama—“juo
das deimantas”), čia jos ran
dasi daugybė mil. tonų; o pa
vertus ją į prekę — bilijonai dol. 
turto. Ir nuo pat gilybių žemėje 
iki debesų aukštybių viskas pri
klauso anglių baronams, kurių 
ofisai New Yorke, Pittsburghe, 
Cleveland^. Kad išėmus tą tur
tą iš gelmių, čia yra iškalta 
šimtai šaftų ir n u o 1 a idų 
(slopes) ; pagaminimui anglies 
rinkai, pabudavota virš šimto 
didelių laužyklų (“breikerių”) ; 
darbo jėgų pasamdyta 76,000. 
Laike “gerų laikų” vietinė bur
žuazija didžiavosi šia didele in
dustrija, o baronai mieravo savo 
milijoninius turtus “ševelais.” 

Kas kita buvo darbininkijoj. 
Darbininkai jautėsi esą vergai. 
Jų algos buvo paniekinančios ir 
bado algos. Darbo sąlygos bu
vo katorginės. Mainierių gyvas
tys buvo bevertės. Tad prisiėjo 
mainieriams organizuotis ir 
daug kovų—labai sunkių kovų— 
vesti su baronais už savo būvio 
pagerinimą, už žmoniškesnes 
teises gyventi. Taip, čia mainie- 
riai daug kovojo ir daugel sy
kių yra laimėję. Kada šios in
dustrijos ratai sukosi pilną lai
ką, čia visi, nuo jauniausio iki 
seniausio, turėjo darbus ir dir
bo prie palankių darbo sąlygų, 
prie žmoniškų algų (žinoma, po 
laimėtų kovų).

Bet.... nelaukta depresija 
atėjo. 

f

Kaip Stovim Depresijai 
Viešpataujant

Tai buvo 1926 m. vasarą, 
da veik visos kompanijos,
“gero noro”, pradėjo kasyklose 
dirbti po 5 dienas savaitėje. 
Tai buvo pirmas ženklas, kad 
tas baisusis vanagas-depresija 
jau atskrenda. 1927 m. buvo 
pradėta atskiras mainas laikyti 
uždarytas ‘neapribotam laikui,’ 
o nekurios pastoviau dirbti. To
kios sistemos laikytasi iki 1930 
m. Nuo šių metų pradėta užda
rinėti kasyklas amžinai; pradė
ta griauti “breikerius,” užmū
ryti šaftus, naikinti mainų tro
besius. Bet užtai pradėjo geriau 
arba pilną laiką leisti neuždary
tas kasyklas, šiandie jau vargiai 
rasim pusę buvusių didžiulių 
“breikerių”. Tos vietos, kui; pir
ma buvo mainų įmonės, jau 

* žole apžėlusios. Net išmatų 
kalnai pradeda berželiais ap
augti.

Pasekmėj tokio mainų amžino 
uždarinėjimo, šiandien čia ran
dasi tarpe 32,000 ir 40,000 mai
nierių tokiam pat laikui išmesti 
iš darbo. Prie to, šiuo tarpu, ir 
neuždarytos mainos vos kruta, 
vos keturias dienas į mėnesį te- 
išdirba.

Uždarinėdamos mainas, kom
panijos naudojo ypatingą gud
rumą : jos uždarinėjo tas vietas, 

• kur darbininkai geriau laikėsi 
unijoje, kurie lokalai buvo drū
ti. Nors depresijos verčiami ba
ronai uždarė kasyklas, bet jie 
kelia tęsia dar ateičiai ir nau
dojasi ųždarirtėjimu. Jų tikslas, 
kad, jeigu kada atidarys kokią 
kasyklą, taį kad ji būtų liuosa 
nuo unijos. Ir taip’įvyksta, štai, 
po šešių metų, girdime atidarę 
kasyklą. Visiems džiaugsmas. 
Bet, kada pradeda dirbti, tai vi
sai su mažu skaitliam darbinin
kų ir dar ne pati kompanija, 
bet koks tai kontraktorius ope
ruoja. Tokiose mainose daug 
bosų, daug “pušerių”. Ten ne
užsimink apie uniją, nes išmes 
iš darbo arba uždarys mainą. 
Tokių neva mainų, ant griūvė
siu didžiųjų kompanijų mainų, 
jau šiame distriktė priviso daug. 
Bet vietoje laimės darbo žmo
nėms grįžo senasis skurdas gy
venime ir baisesnė vergija dar-

ti kontraktoriams už mažą algą 
ir atlaikyti sunkią darbo naštą, 
įveda tokią sistemą ir mainose, 
kur pačios operuoja, žinoma, su 
daleidimu distr. viršininkų.

Mes džiuginame svietą, kad 
dirbame 7 vai. dienai ir 5 die
nas savaitėj. Bet, kaip matyti, 
tas laimėjimas mums tiek reiš-! vargUS jr šaudymus. Atrodo, i

buk jis ir nieko nežino, kaip užsiregistruoti iš anksto, kad būt ga- 
Ispanijoj skerdžia nekaltus 
žmones. Dar net popiežius 
palaimina, kad žudytų dau
giau. Vyskupas Reinys turė
tų rausti iš sarmatos taip ka
talikams darbininkams veid
mainiauti. Komunistai stovi 
už taiką ir nenori darbininkų 
terioti, ne taip kaip jūsų su
gundyti darbininkai eina ir 
žudo brolius, sesutes ir tėve
lius. Tai kokia jūsų civili
zacija! Vysk. Reinys nė pusę 
žodelio neprisiminė apie Lie
tuvos darbininkų ir ūkininkų

kia, kiek milžiniškiems išdžiuvu- 
siems plotams laukų vienas la
šas lietaus. Tikrenybėje mes tą 
laimikį turėjom išsikovoti 10 
metų atgal, o šiuo laiku mums 
reiktų turėti ne daugiau, kaip 
4 vai. darbo dieną.

Nežiūrint kiek mažai angį, be
dirba ir kiek trumpą laiką dir
bama perdėm visame kietųjų 
anglių lauke, vienok iškasama 
virš 50,000,000 tonų anglies per 
met. šiurpas krato mainierius, 
kada jie užsimena, kokį tai sun
kų jungą jie velka.

Negalima čia aplenkti dar 
vieno fakto, tai to, kad povaliai 
šis distriktas slenka į Harlano 
pavieto rūkus. O atsakomingi 
už tai yra — atleiskite man— 
distrikto viršininkai.

Akiregyj šių sunkios padėties 
faktų, ne tik angliakasiai vaito
ja, bet jau nei buržuazija nebe
čiulba apie šiuos “juodo dei
manto” klonius. Ji dabar ambri- 
ja prieš Sov. Sąj. anglį ir kva
pą gaudydama tikisi sulaukti 
geresnių laikų. Veltui laukimas. 
Jeigu niekad mainieriai nebeat- 
sistos ant tokių drūtų kojų, kaip 
jie stovėjo prieš 10 metų, tai 
tik sovietinė tvarka beatitaisys, 
beatstatys šiuos griuvėsius.

Kas pasakyta apie’ šį distr., 
tas, su mažomis išimtimis, išaiš
kina padėti 7-to ir 9-to distr. 
kietųjų anglių.

Požeminis.

LDS 125 kp. mėnesinis 
sirinkimas įvyks rugsėjo 5 
9 vai. ryto, L. U. Kliubo sve
tainėje. Visi nariai būkit ir 
pasimokėkite mėnesines duok-. 
les, nes kaip teko matyti kny-1 
gas, tai tūli nariai turi mokėti 
būtinai, jeigu nenori susispen- ■ 
duoti. Būkit laiku visi, kad 
galėtume atlikti susirinkimą' 
anksčiau, nes 12 vai. išvažiuo
sim Maynardan į pikniką, ku
ris yra rengiamas Mass, valst. 
Bendro Fronto už Lietuvos 
Demokratijos Atsteigimą. Tai
gi, kurie norėsite važiuoti, at
eikite 12 vai. į kliubą.

L. K. Biuras.

Sprogęs Šovinys Užmušė 
Vaiką

WILKAVISKIS.— Alvito val
sčiaus, Purviniškių kaime gyv. 
Štarienės apie 10 m. amžiaus sū
nus Vytautas ganykloje begany
damas gyvulius rado seną pa
trankos šovinį. Tačiau pradėjus 
jį krapštinėti šovinys sprogo ir 
vaiką užmušė.

Pramonės Įmonės
Šių metų pradžioje Lietuvoje 

veikė 1,056 pramonės įmonės, 
kuriose dirbo daugiau kaip po 5 
darbininkus. Visų'tų įmonių per
sonalą sudarė 30,560 žmonių, iš 
jų 26,000 samdomų darbininkų. 
Per metus Lietuvos pramonė pa
didėjo 67 įmonėmis ir 2,880 dar
bininkų. ......

Am. Woolen Kompanijos 
darbininkai greitu laiku turės 
balsavimą už uniją ar prieš 
uniją. Balsavimas bus po La
bor Day. CIO komitetas pra
nešė, kad buvo tartasi su kom
panijos viršininkais ir pasiro
do, kad kompanija nelabai 
blogai atsineša kas dėl uni
jos pripažinimo. Taipgi buvo 
valdžios atstovas ir peržiūrėjo 
unijos knygas, ar teisingai yra 
nurašyta, kad galėtų leisti per 
balsavimą. Valdžios atstovas 
pareiškė, kad pilną teisę turi 
balsuoti, nes didžiuma susira
šę į uniją.

Taigi, kurie' darbininkai dar 
neįstojote į CIO, tai paskubė
kite greičiau. Taipgi visus dar
bininkus prašome balsuoti už 
uniją. Nesibijokite nieko ir 
neklausykit kompanijos agen
tų gązdinimų. Kai uniją turė
site, tai nereiks jums vargti, 
taip, kaip dabar vargstate,— 
bosai kaip nori, taip su jumis 
elgiasi, nėra kam užstoti. Par-; jantiems į 
ėję namo is dirbtuves dejuo- 
jat, kad sunkios sąlygos; prie 
unijos nebus taip, visi darbi
ninkai būsit lygūs ir dažiūrė- 
ti.

Darbininkai ir darbininkės! 
Mes, C.1.0. komitetas ir orga
nizatoriai prašom jumis bal
suoti už uniją; taipgi raginki
te ir kitus savo draugus bal
suoti.

HARTFORD, CONN.
Lietuvos Sūnų ir Dukterų Draugi

ja rengia didelį pikniką, sekmadienį, 
5 d. Sept. Lietuvių Parke, Sta. 24, 
Glastonbury Line. Pradžia 1 vai. 
po pietų. šio pikniko pelnas eis 
pusiau Ispanijai ir labdarystės rei
kalam. Visi lietuviai atsilankykite į 
šį pikniką, jūs žinote, kad daugelis 
lietuvių amerikiečių Lincolno Bata
lione veda kovą prieš žiaurų z fašiz
mą, todėl visų lietuvių pareiga atsi
lankyti ir paremti tą darbą. Bus gera 
orkestrą šokiam, taip pat užkandžių 
ir gėrimų. Kom.

, (207-209)

gerdamos Pieną

Hartford, Conn.
Connecticut Valstijos Apskričių

Didysis Piknikas 
LIETŪKIU DARŽE—LIGHT HOUSE GROVE 
Stotis 24, Glastonbury Line, E. Hartford

Bus Sekmadienį, 12 Rugsėjo-September
Samdykites Busus, Rengkites Dalyvauti

Waterbury, Conn.
Waterbury’o Organizacijų Rengiamas

Didysis Ban kietas 
UĖTUVIŲ PARKE, UŽ LAKEWOOD EŽERO •

Puikią dailės programą duos grupės ir atskiri 
asmenys, žymūs lietuvių talentai.

BUS DAUG SVEČIŲ Iš KITŲ MIESTŲ 

Vakariene bus tokia, kokios visi pageidaujame 
Grieš gera orkestrą lietuviškus ir angliškus 

kavalkus šokiams

LIETUVIS ADVOKATAS 
SO Court Street 

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

168 Grand Street

GYDOMA 
VYRŲ IR 
MOTERŲ 

KRONIŠKOS
LIGOS

Patenkinančios ir Greitos 
Pasekmes

Kraujo ir Odos Ligos, Chroniš
ki Nervų Suirimai, Slogos, ir 
Chroniški Skauduliai, Nervų ir 
abelnas Nusilpimas, Skilvio ir 
Žarnų Sugedimai, Hemorroidai 
ar kiti Mėšlažarnės bei Laukan 
Ėjimo Nesveikumai, kaipo skau
smo ir nesmagumų priežastys, 
Strėnų Gėlimas, Sciatica, Ne
uralgia, Nervų Įdegimas ir 
Chroniški Reumatiški keblumai, 
Nosies, Gerklės, Plaučių, Plau- 
činių Dūdų, Inkstų Netvarku- 
mai ir kitos ligos Vyrų ir Mo
terų yra sėkmingai gydomos su 
vėliausiomis užgirtomis meto- 
domis; o jeigu turite kokią Iig^, 
kurios jūs nesuprantate, pasi
klauskite manęs su pasitikėji
mu, ir jūsų nesveikumas bus 
jums išaiškintas. Kraujo Tyri
mai, X-spinduliai, Serumų Įlei
dimai, ir čiepijimai. Sąlygos 
yra prieinamos. Pasitarimai 
veltui.
Mokestis Prieinama—Sąlygos 

Sulyg Jūsų Aplinkybių
EGZAMINAVIMAS DOVANAI

IR PASITIKIMAI

DR. L. ZINS
Virš 25 Metų Praktikos

110 East 16 St., N. Y.
Bet. 4th Ave., & Irving PI.

. Valandos 9 A. M. iki 8 P. M. Kasdien 
Sekmadieniais 9 A. M. iki 3 P. M.

(MES KALBAME LIETUVIŠKAI)

gAKOMA, jog žmogaus oda 
tikrai išduoda j‘o amžių... 
štai kaip padaryt, kad j’ūsų 
oda atrodytų jaunesnė ir gra

žesnė. Paprastas dalykas— 
tik gerkite šviežią, vėsų pie
ną. Kiekvienas stiklas pieno 
duoda jums kalkių gyduolę 
dėlei gražumo...o daktarai, 
sako, jog kalkės padeda nu
valyt negražumus, duot jum 
žydinčią, spindinčią veido iš
žiūrą.

NUSKAISTINKITE SAVO VEIDĄ 
PIENU

Reikalaukite nemokamai knrutėa 
“The New Milky Way”, kuri pa
sako, kaip Hollywood’© Žvaigždį* 
aulaiVėja, o išlaiko a*vo< gvvutnę 
ir gfožę. Adresuokite: Bureau of 
Milk Publicity, Albany.

THE STATI OF NEW Y<

36-42 Stagg St. Tek Stagg 2-5938 Brooklyn, N. T 
Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir P ar ė m Yra Skaniausi.

* * *
ALRK Federacijos Kongresas

Iš viso to suvažiavimo tai 
tik sorkės, daugiau nieko. Ku
nigas po kunigui kalba, vis 
baikas “provina,” ir vis mal
dos ir popiežiaus Pijaus garbi
nimas. O apie darbininkų rei
kalus tai nieko. Taipgi daug 
kalba vysk. Reinys ir vis prisi
mena komunizmą, būk komur 
nizmas naikina civilizaciją. 
Prisiminė ir apie sušaudytus 
generolus, kuriuos labai ap
gailestavo. Mat; vysk. Reinys 
pamiršo, kaip pirmiau tuos ge
nerolus prakeikė, kada jie 
teisingai pildė savo pa
reigas, a kai suniekšėjo ir no
rėjo išduot darbininkų valsty
bę ir jų laimėjimus, tai verkia 
krokodiliaus ašaromis. Bet 
apie savuosius prietelius fašis
tus tai nė žodelio neprasitarė,

Įžanga $1.25. — Išanksto Įsigykite Bilietus, 
a--- h

i

Binghamton, N. Y
Komunistų Partijos Lietuvių Frakcija Rengia

Koncertą ir Banketą 
Programų pildys talentai iš Brooklyno

Bus Šeštadienį, 16 d. Spalio-October
LIETUVIŲ SVETAINĖJE 

315 Clinton Street -> .Pradžia 7 vai. vakaro 
ĮŽANGA $1.00. ASMENIUI

Rūgšti Ruginė, snfdi ruginė, Sielų kviečių, čielų rugių, sen- 
vičiam ųona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi 
kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausių 
kėksų-pyra^ų: Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake, 
Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake. Stollen, 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly RoDs»

Siunčiame duonų per palte i kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svori ir kainas.

Varpas Bakery, 36-42 Stagg Street, Brooklyn, N. Y.
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Išgirskit Browderio Prakalbą Apie Čhiniją 
Rugsėjo 2-rą d., Coney Island Velodrome!

Šį ketvirtadienį, 2 rugsėjo 
(Sept.), 7:30 vai. vakaro, Co
ney Island’o Velodrome, broo- 
klyniečiai turės progą išgirst 
pagarsėjusio komunistų vado 
ir kalbėtojo Earl Browderio 
prakalbą apie Chinijos įvykius 
iš istoriško, gyvenimiško ir po
litinio atžvilgių.

Apie Browderio, Komunistų 
Partijos generalio sekreto
riaus, gilų ir platų įmatymą 
politinių klausimų jau visai 
progresyviškai visuomenei ge
rai žinoma. Tačiau tenka pri
mint tas faktas, kad Browde- 
ris yra lankęsis Chinijoj ir as
meniškai studijavęs jos gyve
nimą, ir yra vienu iš žymiau
sių pasaulinių autoritetų Chi
nijos klausimu.

Kaip žinia, japonų imperia
listų užpuolimas Chinijos grę- 
sia pavojumi pasaulio taikai, 
tad visiems svarbu susipažint 
dėlko, kur link eina Chinija.

Šis masinis mitingas taip 
pat yra ir pradžiai Komunis
tų Partijos rinkimų kampani
jos, kuri oficialiai pradėta 26 
pereito mėnesio, nors tą dieną 
šauktasis masinis mitingas tu
rėjo būt atidėtas į 2-rą rugsė
jo iš priežasties lietaus.

To mitingo-demonstracijos 
sėkmingumas turi nepaprastos 

♦ svarbos visai rinkimų kampa
nijai ir veikimui už palaiky

mą taikos. Dėlto kiekvieno 
komunisto ir simpatiko parei
ga dėt pastangas, kad kiek
viena iš 20,000 vietų Velodro
me būtų užpildyta.

Velodrome randasi 12th St., 
ir Surf Ave. Važiuot BMT 
Coney Island traukiniais į pas
kutinę stotį.

Irwinas Aprėkavo 
Reporterius

Robert Irwin, 29 metų skulp
torius, kuris yra įkaitintas Ge- 
deon’ų nužudyme, antradienį 
pusėtinai aprėkavo savo advo
kato pakviestus reporterius.

Irwino proto tyrimui paskir
ta specialė komisija. Jis tapo 
perkeltas iš Tombs Kalėjimo, N. 
Y., į Raymond St. kalėjimą, 
Brooklyne, po susimušimo su še
šiais sargais.

Atvestas pasikalbėjimui su 
reporteriais Irwinas pradėjo 
verkt ir rėkaut: “Kas jūs per 
vieni?” Paskihu jis ėmė vaitot, 
kad jį mušę ir nedavę valgyt 
kalėjime, protarpiais pats sau 
panosėj murmėdamas: “Aš ne
galiu pakęst tų juodų akių.”

Manoma, kad Irwinas nebus 
teistas, kaipo žmogžudys, bet už
darytas proto ligonių name.

Iš Trijų Brooklyno Dalių Eis Dusai 
j “Laisvės” Pikniką Westville j

Šį sekmadienį, 5 rugsėjo, 
Brooklyno Aido Choras ir bū
riai kitų brooklyniečių keliais 
busais trauks į philadelphiečių 
rengiamą pikniką, kuris įvyks 
Westville, N. J., netoli Phila- 
delphijos. Kelrodį rasite pik
niko skelbime.

Brooklyniečių parankumui 
busai išeis, iš trijų skirtingų 
Brooklyno dalių :

RIDGEWOODO—nuo Vai- 
ginio-Šapalo Svetaines, 147 
Thames St.

CENTRAL BROOKLYNO— 
J. Juškos Krautuvės, 79 Hud
son Ave.

WILLIAMSBURGO—“Lai-

svės” Svetainės, 419 Lorimer 
Street.

Iš Brooklyno kelionė j abi 
puses tik $1.50.

Busai išeis 9 vai. ryto.
Pikniko išvakarėse, šešta

dienį, mažai kas dirba, bus 
laiko prisirengt važiavimui. 
Diena po pikniko, 6 rugsėjo, 
yra nacionalė šventė —^..“La
bor Day,” tad sugrįžus mis 
kada pasilsėt. Tomis progo
mis naudodamiesi daug broo
klyniečių rengiasi būt “Lais
vės” piknike Westvillej ir ten 
susieiti tūkstančius lietuvių iš 
Philadelphijos, Baltimorės; 
Eastono, Shenandoah ir iš vi
sos didelės Pennsylvanijos, 
taipgi artimosios New Jersey.

Iš Aido Choro Pamoky
Teko užeit į Aido Choro pa

mokas, kuriose šturmingai mo
kinosi tą garsiąją operetę “Kor- 
nevilio Varpai.” Ją loš 3 d. spa
lio, apvaikščiojant Choro gyva
vimo* 25 metų sukaktį.

Į pamokas susirinkę apie 50 
dainininkų. Jų gabioji mokytoja 
B. šalinaitė sušilus mokina 
choristus, kad tik ko geriausiai 
būt sulošta minėta operetė. Ir 
aš manau, kad tikslas bus atsiek
tas.

Tik buvo pasigesta tūlų dai
nininkų, kaip tai Nalivaikos, 
Veličkos, Miliausko, Pažereckio, 
ir kitų. Minėti draugai turėtų 
neapleist pamokų ir lošt šią ope
retę,' nes tai stiprūs balsai. Jei 
minėti draugai nedalyvautų šia
me lošime, tai užsitarnautų nuo 
publikos didelės rūstybės.

Pašalinis.

Kas Valdys Šį Miestą?
Ar Yra Galimybės Am. Darbo 

Partijai Laimėt Šiuose 
Miesto Rinkimuose

Earl Browder, Komunistų 
Partijos vadas, kalbėdamas 
per radio 26 rugpjūčio apie 
Am. Darbo Partijos kandida
tų išrinkimo galimybes pasakė 
sekamai:

— —. “Laimėjimas yra galimu, vi- 
tsam Am. Darbo Partijos tikie- 

tui, jeigu bus pilnai suorgani
zuotos visos progresyvės spė
kos, jeigu kiekvienas asmuo 
ir kiekviena organizacija pri
sidės su pilna dalimi prie ben
dro darbo. Ir toksai laimėji
mas turėti] didžiausios reikš
mės. Jis būtų kriušinančiu 
smūgiu Tammanei ir jos Wall 
Stryto rėmėjams, atdarų šapų 
samdytojams.

“Darbininkams toks laimėji
mas atidarytų kelią milžiniš- 
kai organizavimo kampanijai 
padaryti New Yorką tikrai 
šimtaprocentiniu unijos mies
tu, subudavojimui darbininkų 
judėjimo iš pusantro iki dvie
jų milionų narių. Būtų geriau
sias būdas apsaugojimui ir 
pratęsimui civilių teisių darbi
ninkams ir vidurinės klasės 
žmonėms. Tai būtų sprendžia
muoju mandatu už pilnesnį 
aprūpinimą bedarbių. Jis būtų 
paakstinimu reikalaut rimtes
nio skaitymosi su negrais, na
mų, darbų, politinės įtakos, 
viešų įstaigų, kaip tai ligon- 
bučiu, mokyklų ir kitais klau
simais.

Ateivių Apsauga

“Am. Darbo Partijos laimė
jimas,” sako Browderis, “bus 
apsauga interesų ir teisių toms 

* didžiosioms New Yorko ame
rikonų kolonijoms, susidedan- 
šioms iš ateivijos tautų, kaip 
žydai, italai, ir tuzinai smul
kesnių grupių, kurioms suda
ro pavojų džingoistinė ir anti
semitinė agitacija iš reakcio
nierių kempės, iš tokių, kaip,

. ■ Crawford Streikas
Rugpjūčio 27 d. New Yor- 

ke-Brooklyne sustreikavo Craw
ford Krautuvių vyriškų drabu
žių pardavinėtojai. Reikalauja 
pripažint uniją. Minėta kompa
nija turi šiame didmiestyje 36 
krautuves. Viena iš jų randasi 
kampas Broadway ir Haveme- 
yer St., Williamsburge. Strei
kuoja 200 darb. Pikietas eina 
gerai ir streikas bus laimėtas.

Kaimietis.

1 pavyzdin, Harvey’o, artimo 
Tammanės sėbro.

“Laimėjimas, būtų smūgis 
prieš kriminalį požeminį pa
saulį ir raketierius, amžinus 
sėbrus reakcionierių, kurie 
vieni teduoda raketieriam ap
saugą. Tai būtų mandatas 
rimtam prašalinimui laužynių 
ir butų programai, už dau
giau ir geresnes mokyklas, 
parkus, plaukiojimo prūdus, ir 
pasilinksminimo vietas ma
sėms žmonių. Laimėjimas Am. 
Darbo Partijos tikieto yra bū
tinai reikalingas kovai už ge
resnį ir linksmesnį gyvenimą 
milionams New Yorko gyven
tojų.”

' ■■■■■■ *■■!«■— ■■■■ «
Naujas Copelando 

Talkininkas
Tammanės rinkimų kampa

nijos arenon atėjo teisėjas 
John P. O’Brien, buvęs ma
joras, kurį nuo majorystės pa
stūmė dabartinis majoras La
Guardia 1934 metų rinkimuo
se. O’Brien pasisakė, kad jis 
stojęs už Copelandą iš pat 
pradžių ir remsiąs jo kampa
niją. Reiškia, jis sykiu su vo- 
kiečių-amerikonų. nazių grupe 
dirbs už Copelandą.

Copel an dur ne patiko S. 
Seabury ir K. Simpsono kalti
nimas, kad Transito Komisija, 
kuri davė buvusiam majorui 
James J. Walkeriui $12,000 į 
metus darbą ir teisę tokios pat 
pensijos iki jo mirties, yra 
Tammanės kontroliuojama. Jis 
ginčija, būk Tammany “nieko 
bendro” neturintis su paskyri
mu tos komisijos arba jos 'pa
tarėjais ir vedimu.

Tačiau Copelandas neužgin
čijo fakto, kad ta komisija 
jau išleido $18,000,000 taksų 
mokėtojų pinigų ir dar nieko 
nepadarė apvienijimui miesto 
subvių sistemos, kuriam dar
bui ji buvo paskirta.

Suskubo Apsivesti
Pastarosiomis keliomis dieno

mis užėjo tikra rugiapjūtė ve
dyboms. Pirmadienį miesto raš
tininko ofise apvesdinta—46 po
ros. Gi paprastai būdavę apie 
25 poros į dieną. Matomai, norė
ta aplenkt 72 valandų įstatymą.

Su 1 d. rugsėjo įeina galion 
įstatymas, draudžiantis duoti 
šliubą poroms tuojau po išdavi
mo leidimo, vestis. Leidimų biu
re įvesta laikrodis, kuris, ant 
leidimo išmuša valandą ir minu- 
tą, kada jis išduotas. Po išda
vimo leidimo iki vedybų turės 
praeit 72 valandos.

Didelis Jūrininkų Laimėjimas 
Balsavimuose

Dirbantieji didžiajame Inter
national Mercantile Marine lai
vyne jūrininkai turėjo balsavi
mus pasirinkimui unijos. Lai
mėtoja išėjo National Maritime 
Unija, už kurią pasisakyta 15 
balsų prieš vieną. Tai smūgis 
reakcionieriaus Ryan’o globoja
mai Int. Seamen’s Unijai, ku
rios viršininkai nepaisė jūrinin
kų reikalų.

Balsavimus vedė ir prižiūrėjo 
Nacionalė Darbo Santikių Tary
ba. Jos direktorė Mrs. Elinore 
Herrick paduoda sutrauką bal
sų:

Už Nat. Maritime Uniją— 
2,563.

Už Int. Seamen’s Uniją—170.

“Mūsų Sekamas Majoras”
Tuo šūkiu pasitiko majorą

LaGuardią 8,000 entuziastiš
kai jį sveikinančių unijistų 
pereitą pirmadienį, Electrical 
Workers Brotherhood Lokalo 
3-čio narių, kurie buvo susirin
kę apvaikščioti metinę sukak
tį nuo išgavimo 6 valandų 
darbo dienos.

Sukakties proga lokalas tu
rėjo parada nuo savo centro, 
131 E. 25th St. iki City Hali 
Plaza, kur įvyko demonstraci- 
ja-prakalbos.

Am. Darbo Partija užgyrė 
jo kandidatūrą j majorus ki
tam terminui. *

Unijos prezidentui Bert 
Kirkmanui perstačius LaGuar
dią, kaipo “geriausį ir gabiau
si ir simpatiškiausį darbinin
kams majorą iš visų buvusių 
New Yorko majorų,” LaGuar- 
dijai ovacija tęsėsi ištisą mi- 
nųtą. Jo prakalba buvo per
duota per radio stotį WNYC.

Majoro kalbą vėl pertrau
kė ovaciją, kuomet jis pasakė, 
kad streikuose policija “turi lai
kytis neutrališkai.” Iš to unijis- 
tai suprato, kad policija nebus 
naudojama laužymui streikų.

Po prakalbos minia majorą 
vėl palydėjo1 trimis “Valio 
mūsų sekamam majorui’” ir 
šauksmais “hooray I”, bei ap
lodismentais ir švilpimu.

Unijistai pilnai įvertina La- 
Guardijos draugingą atsineši- 
mą į darbo unijas ir ateinan-

Kas Ta Proporcionalė 
Atstovybė?

Pirmesniuose rinkimuose 
tūli ir labai progresyviški 
žmonės sakydavo: “Ką reikš 
mano’balsavimas už komunis
tą ar kurios kitos darbo žmo
nių partijos kandidatą, vis 
vien jo neišrinks, tik be rei
kalo savo balsą numesiu. Vely 
jau pasirinksiu geresnį iš ka
pitalistinių kandidatų ir už jį 
atiduosiu savo bal^ą, tai nors 
patys reakcioniškiausi nebus 
išrinkti.”

■ i

Bet šiemet jau kita kalba, 
nes .yra įvesta proporcionalė 
atstovybė (proportional repre
sentation). Ji duos progą ma
žumų partijoms išrinkti savo 
atstovus į Miesto Tarybą, kuri 
sprendžia miesto reikalus.

Seniau, kurios partijos gavo 
draugiausia balsu, tos "išrinko 

• visus savo kandidatus, o ma
žiau gavusių balsų partijų 
kandidatai visai negalėdavo 
ieiti valdžion. Gi šiuose rin
kimuose, kiekvienas kandida
tas. gavęs 75,000 balsu, bile 
kuriame rinkimu distrikte. jau 
skaitysis išrinktu, nežiūrint, 
kiek jo visa partija gavo bal
sų.

Taigi, ateinančiuose rinki
muose jį Miesto Taryba (coun- 
cilmanu) iūsų balsas skaitysis. 
Jūsų balsas padės išrinkti 
jums patinkamiausius kandi
datus. Jūsų partija gaus at
stovybę sulyg balsų spėkos. 
Jūs galėsite balsuot už kelis 
kandidatus. atžymint laips
niais, kurie iš ių jums la
biausiai patinka ir turėsite už
tikrinimą. kad jūsų balsas pa
dės išrinkti vieną iš jų.

Tammany Hall ir kiti reak
ciniai elementai New Yorko 
mieste ragino atmest P. R. 
(prop*rcionalę atstovybę) 
1936 metų rinkimuose. (P. R. 
balsavimų sistema tapo įvesta 
šio. miesto piliečių balsavimu. 
Greta rinkimų prezidento, gu
bernatoriaus ir kitų valdinin
kų, buvo balsuota už ir prieš 
P. R. balsavimu sistemą.) Jie 
nenorėjo skaitliuot jūsų bal
sų. Po pralaimėjimo balsavi
muose, jie nunešė P. R. klau-| 
simą j teismus ir bandė P. R. 
paskelbt nekonstitucine.

Ir vėl jie pralaimėjo. Dabar 
jie veda išvirkščio aiškinimo 
kampaniją? Jie sako, būk P. 
R. negalima naudot .tokiame 
dideliame mieste, kaip New 
Yorkas. Jie įžeidžia New Yor
ko balsuotoją sakydami, kad 
jis nesupras, kaip balsuot. Jie 
perdeda sunkumą suskaitymo ( 
balsų ir tuo pat sykiu atsisako' 
skirt pinigų pirkimui tokiam, 
balsavimui pritaikytų mašinų, 
kurios palengvintų suskaitlia- 
vimą balsų.

PRAMOGOS
BROOKLYN, N.Y.

Švento Jurgio Draugystės 58-tas 
piknikas, kuris buvo rengiamas 22 d. 
Riulgp. ' (August), iš priežasties lie
taus neįvyko. Pasiliko atidėtas ant 
rugs. (Sept.) 4, šeštadienį, pradedant 
2-rą vai. po pietų. Dexter Parke, 
Jamaica Ave. ir 75th St., Woodha
ven, N. Y. Tikietai tie patys yra 
geri. Pikniko Kom. Sekr.,

Petras Strolis.
(207-209)

5ŪŠ1RINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

LDS 1 kp. susirinkimas įvyks ket
virtadienį, Sept. 2, 7:30 v. v. “Lais
vės” Svetainėje. Draugės ir draugai, 
pasistengkite atsilankyti kuo skait
lingiausiai, taipgi kas galite atsives
kite naujų narių perstatyti. Būkite 
ant laiko. —Sekr.

i . (206-207)

REIKALAVIMAI
Reikalingas kambaris vienam vy

rui Brooklyne ar New Yorke. Ra
šykite L. K., 46 Ten Eyck St.,
Brooklyn, N. Y.

“Laisves” ofise bi kada galima 
gauti šiuos užsieninius 

laikraščius:

“Raudonasis Artojas”
Iš Sovietų Sąjungos

Kaina Už egzempliorių 3c.
•

“Liaudies Balsas”
Iš Kanados

Kaina už egzempliorių 5c.

Vietinis

“Daily Worker”
Kaina už ekzemplioriq 3e

Stephen Aromiskis 
(Armakauskas) 

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4311

Te). Stagr 2-0783 NOTARY
Home Tel. public

Havemeyer 8-1158

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
BALZAMUOTOJAS

Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite.
337 Union Avenue

Brooklyn, N. Y.
Namas tas pats, tiktai miesto 
patvarkymu pamainytas nume
ris buvusio 107 Union Avenue.

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2—4 ir 6—S. 

Nėra valandų sekmadieniais.

MATEUŠAS SIMONAVIČTUS 
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAM ĮSTAIGA

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

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

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

CHARLES’
UP TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barberiai
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avė.
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Telephone: EVergreen 8-1770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

Laidotuvių Direktorius
Išbalzamuoja ir laidoja numi
rusius ant visokią kapinių; par* 
samdo automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir pa

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Užprenumeruok Dienraštį 
“Laisvę” Savo Draugams

čiuose rinkimuose, jie visais 
pečiais rems Am. Darbo Par
tiją, kuri užgyre majoro La- 
Guardijos kandidatūrą į ma
jorus sekamam terminui.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Slialms
(SALINSKAS)

- LIETUVIS GRABORIUS 
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai įtaisyti) Koplyčią 
ir salę del po iermeni piet<. 
Teikiam nemokamai vėliausios 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Priei Forest Parkway 

WOODHAVEN, L. L, N. Y.

Lietuvių Angliy Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Pristato
me greit į jūsų namus. Prašome įsi- 
tėmyti adresą ir telefoną.

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti į ofisą 

485 Grand St., Brooklyn, N. Y. 
Kampas Union Avė. ir Grand St.

IRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street Brooklyn, N, Y.
Telefonas: EVergreen 7-1661




