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Nauja Tautų Sąjunga.
“Užkampy. . .”
“Dos Vort” Redak

toriams.
Reakcininkai Visur 

Tie Patys.
Rašo R. Mizara.

Žymusis Amerikos ko- 
lumnistas ir Laikraštininkų 
Gildijos prezidentas, Hey
wood Broun, ragina Ameri
kos prezidentą Rooseveltą 
imtis griežtesnių žygių tai
kai pasaulyj palaikyti.

Jis mano, kad prezidentas 
galėtų dabar sušaukti viso 
pasaulio kraštų atstovų 
kongresą taikos išlaikymo 
klausimu. Brouno nuomone, 
reikėtų įkurti nauja tautų 
sąjunga, tik daug ryškesnė, 
gajęsnė, stipresnė, galinti 
suvaldyti fašistinius agreso
rius. * * *

Iš tikrųjų, šiuo tarpu 
Amerikos įtaka pasaulyj to
kia didelė, jos prezidentas 
Rooseveltas toks populiariš- 
kas, kad jis galėtų suvai
dinti nepaprastai gražų 
vaidmenį, jei tik jis imtųsi 
žygių.

Italijos ir Vokietijos fa
šistai Roosevelto labai ne
apkenčia. Jie šmeižia jį pa
našiai, kaip Amerikos eko
nominiai rojalistai. Bet jis 
jų neturėtų paisyti.

Jis turėtų žinoti, kad de
mokratiniai kraštai jį pa
rems; jį labai taipjau pa
rems 90 nuoš. Amerikos 
žmonių. * % *

Fašistų “Vienybės” ko
respondentas rašo iš Mon- 
trealio, būk Antrasis Ka-i 
nados Lietuvių Kępgresas 
buvo laikytas kaž kur “už
kampyj.”

Kaip žinia, tasai kongre
sas įvyko puošniausiam to 
miesto viešbutyj — Mount 
Royal Kotely j.

Nebūtų jis fašistas, jei 
nemeluotų! * *

Lietuvos reakciniai žydai 
pradėjo atakuoti nesenai 
New Yorke įsisteigusį Lie
tuvos Žydų Susivienijimą. 
Dešiniųjų laikraštis “Dos 
Vort” skelbia, būk, girdi, 
šis Susivienijimas esąs tik 
žydų liaudininkų, o ne visų 
žydų, padaras. Nesigaili 
tasai laikraštis kritikos ir 
dr. Sudarskiui, kalbamo Su
sivienijimo vadui.* * *

Man vienas nesenai iš 
Lietuvos atvykęs žmogus 
sakė, kad Klaipėdos miesto 
žydai biznieriai, kai tenka 
balsuoti, balsuoja ne su lie
tuviais, bet su naziais.

Pasirodo, kad reakcinin
kas, visur bus reakcininkas: 
Kaune ir Klaipėdoje. Toki 
kenkia savo tautai.* * *

Kiek mums žinoma, Lie
tuvos Žydų Susivienijime 
New Yorke yra visokių po
litinių pakraipų žmonių. 
Gyvendami demokratinėje 
šalyje, tačiau, visi jie trokš
ta, kad Lietuvoj kuoveikiau- 
siai būtų atsteigta demo
kratija.

Jeigu “Dos' Vorto” redak
toriams patinka tautininkų 
diktatūra, tai jų dalykas. 
Amerikoje gyveną Lietuvos 
žydai, kaip ir 99 nuošimčiai 
lietuvių, nori matyti Lietu
voj demokratinę santvarką 
ir ją matys, nepaisant “Dos 
Vorto” aimanavimų.
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Atsteigta V ienybe Au
to Darbo Unijoje 

a-------------------------------------------
Detroit, Mich. — Nariai 

jungtinės Automobilių Dar
bi n i n k ų IJ n ijos spindi 
džiaugsmu, kad tapo at
steigta vienybė šioj didžioj 
CIO unijoj.

CIO vice-pirmininkai Sid
ney Hillman ir Ph. Murray, 
po 10 dienų derybų su Au
to. Unijos pirmininku H. 
Martinu ir kitais unijos ta
rybos nariais, privedė prie 
sekančios sutarties:

SUTARTIES SĄLYGOS
Frankensteeno ir trijų 

kitų “raudonųjų” unijos vi- 
ce-pirmininkų sugrąžinimo 
klausimas, kuriuos išmetė 
Horn. Martinas, yra palie
kamas išspręst Ph. Mur- 
ray’ui, pirmininkui CIO 
Plieno Darbininkų Organi
zavimo Komiteto, ir Sid. 
Hillmanui, p i r m i n i n kui 
Amalgameitų Siuvėjų Uni
jos.

Bendras komitetas, susi
dedantis iš CIO vice-pirmi- 
ninkų Murray ir Hillmano 
ir Automobilių Darbininkų 
Unijos pirmininko H. Mar
tino ir vice-pirmininko Tho- 
maso, spręs bendradarbiavi
mo santikius tarp CIO ir 
šios unijos.

Jungtinei Auto. Darbinin
kų Unijai pripažįstama pil
na savivaldybė.

Unija, iš savo pusės, iš
reiškia “visišką ir nepajudi
namą ištikimybę CIO or
ganizacijai, jos vadovybei ir 
principams.”

CIO ir Jungtinė Auto. 
Darbininkų Unija veiks iš
vien prieš bet kokias grupes 
ar asmenis, kurie kenks šios 
unijos gerovei.

Visi Auto. Darbininkų 
Unijos nariai mokės nusta
tytus mokesčius unijos cen
trui ir CIO centrui.

Frankensteen ir trys kiti 
unijos vicę-pirmininkai, ku
riuos pirmininkas Martinas 
buvo išmetęs, pasirašė, kad 
jie iš anksto sutinka su 
sprendimu Hillmano ir Mur- 
rąv’o, vis tiek, ar šiedu nu
tartų juos sugrąžint ar pa
likt išmestais.“

Kaip kairieji, taip marti- 
niečiai unijos taryboje, visi 
be išimties patvirtino pasi
ryžimą išlaikyt Jungtinės 
Auto. Darbininkų Unijos vi
dujinę vienybę ir jos ištiki
mybę CIO organizacijai.

Po šios sutarties įvyko 
taikos bankietas, ir unijos 
vadai, šalin atidedami buvu
sius kivirčius, draugiškai 
juokavo ir broliavosi tarp 
savęs ir su CIO centro at
stovais Hillmanu ir Murray. 
O šiedu tuoj įgijo tarp visų 
auto, darbininkų garbę kaip 
nepaprastai gabūs vadai ir 
darbo jėgų vienytojai.

Japonai Užkariavę Shang- 
chengą ir Wusueh

Shanghai, Chinija. — Ja
ponai praneša, kad jie at
ėmę iš chinų Shangchengą 
ir “greit” užimsią Hwang- 
chwaną į šiaurius nuo 
Yangtze upės. Jie taip pat 
beveik pasiekę Aikow mies
tą pietinėj tos upės pusėj ir 
užkariavę Wusueh, stovintį 
prie chinų užtvaro, kuris 
iki šiol nepraleido japonų 
laivų toliau į vakarus. Wu
sueh randasi už 100 mylių 
nuo Hankowo, Chinijos lai
kinosios sostinės.

Baltimore, Md. — Senato
rių Tydingsą, dešinių demo
kratą, dabartinėse nomina
cijose į senatą, rėmė didie
ji turčiai, kaip republikonai, 
taip demokratai.

Fašistų Lėktuvai Užmu
šė 31 Barcelonoj; Su

žeidė 4 Angly Laivus s
Barcelona, Ispanija. — 

Penkiolika generolo Franco 
orlaivių bombardavo mies
to rinką ir prieplauką; už
mušė 31 asmenį, daugiausia 
moterų, kurios buvo susi
rinkusios gaut pirkt po.nu7 
statytą daugį žuvies. . .

Fašistų oro bombos pras
kirto 50 skylių prekiniame 
Angliju laive “Bobie” ir pa- 
v o j i n g a i sužeidė laivą 
“Standlake;” kitus du An
glijos laivus ne taip labai 
sužalojo. Bombos užmušė 
keturis anglų jūrininkus 
“Standlake.” 9

Automobilių Fabrikantai 
Įžiūri Laikų Gerėjimą .

Pontiac, Mich. 1— Alfre
das P. Sloan, General Mo
tors automobilių korporaci
jos pirmininkas, sako,’ jog 
viskas rodo, kad gamyba ir 
biznis pradeda žymiai ge
rėti. Jis pastebi, kad dabar 
žmonės “išperka jau dau
giau kasdieninio vartojimo 
daiktų negu pagaminama.”

Pasak Sloaųo, tai valdžia 
jau “netaip varžanti” didįjį 
biznį, bet jis dar nepaten
kintas, kad valdžia stengiasi 
nusakyt, kiek fabrikantai 
turi būtinai mokėt darbi
ninkam.

General Motors vice-pre- 
zidentai Grant ir Wilson 
pranašauja, kad per sekan
čius 12 mėnesių būsią išpar
duota automobilių 25 pro
centais daugiau negu per 
praeitus 12 mėnesių. ' \

Shanghai. — Chinai pa
leido dvi bombas, taikydami 
į japonus tilto sargus, bet 
japonam nepataikė, o su
žeidė 7 chinus arti tilto.

Shanghai, rugs.' 15.—Chi
nijos valdžia turi priruošus 
kovai pusketvirto miliono 
naujų kareivių Szechwan 
provincijoj.

JAPONAI IŠŽUDĖ JAU 
MILIONĄ CHINŲ

SUKILIMAI ISPAN. MOROK- 
, KOJ PRIEŠ FRANCO Angllijos
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Kasdien Skaitykite 
“LAISVĘ” 

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

nės Japonijos.

Metai XXVIII, Dienraščio

Geneva, Šveicarija.— Chi
nijos delegatas Tautų Ly
gai, dr. Wellington Koo pa
sakė Lygos' susirinkimui, 
kad nuo japonų karo pra
džios pernai liepos 7 d. iki 
šiol jie išžudė daugiau kaip 
milioną chinų ir sužeidė bei 
padarė benamiais 30 milio- 
nų chinų. *

Vien šiemet japonai lėk
tuvai 2,204 kartus bombar
davo chinų užfrontės mies
tus, miestelius ir kaimus, 
žudydami nekariškius gy
ventojus.

Chinija šaukiasi Tautų 
Lygos Pagelbos

•• * '

Dabar Chinijoj kariauja 
bent milionas japonų, sakė 
dr. Koo, reikalaudamas, kad 
Tautų Lyga darytų tokius 
žingsnius prieš Japoniją:

Bendromis karinėmis jė
gomis išstot prieš Japoniją 
ir įvest prieš ją ekonomi
nes drausmes;

Nepraleis! Japonijai iš 
svetur ginklų, amunicijos, 
lėktuvų, gazolino, medžiagų 
ir neduot jai jokių paskolų, 
o Chinijai teikt medžiaginės 
paramos;

Panaudot tinkamas prie
mones, kad sustabdyt japo
nus nuo vartojimo nuodingų 
dujų ir nuo bombardavimo 
nekarinių Chinijos miestų.

Meksikos Valdžia Galė
sianti Paimt Svetim-
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šalių Kasyklas
Mexico City. — Streikuo

ja apie 10,000 mainierių 
prieš amerikonų ir anglų 
metalo ir anglies kasyklas.

Meksikos valdžia palaiko 
darbininkų pusę; reikalauja 
pridėt jiem algų ir duot 
balsą tų pramonių vedime.

Svetimšaliai savin inkai 
bijo, kad jeigu jie neišpil- 
clys val’džios ir darbininkų 
reikalavimų, tai jų kasyk
los galės būt taipgi perim
tos į Meksikos valstybės 
rankas.

Svetimšaliai Meksikoj da
bar valdo didžiąsias anglies, 
vario ir kitų metalų kasyk- 
hfej kurių vertė siekia 400 
milionų dolerių.

Amerikos Raudonasis Kry
žius Siąs Miltą Ispanijon

1 1 " ” ,!

Washington. — Amerikos 
Raudonasis Kryžius rengia
si greitu laiku pasiųst 60,- 
000 bačkų miltų į Ispaniją, 
kuriuos ten “bepusiškai” 
dalinsiąs fašistams ir liau- 
diečiams. Šie miltai paga
minti iš Amerikos kviečių 
derliaus “perviršio.”

Amerikos geležinkeliai ža
da tuos miltus suvežt nupi
gintomis kainomis į prie
plaukas, o valdiška Laivi
ninkystės Komisija visai ne
mokamai persiusi juos lai
vais per vandenyną.

Tangier. — Didėja suki
limai ispanų ir maurų Ispa
niškoj Morokkoj prieš ge
nerolą Franco. Fašistai nie
kam jau neduoda leidimo iš
važiuot iš Ispaniškos Mo- 
rokkos.

Susikirtime tarp fašistų 
priešų ir policijos Tetuan 
mieste nukauta 35 asmenys.

Fašistai suėmė 26 vyrus 
maurus ir ispanus, kurie au
tomobiliais mėgino jvažiuot 
į Ispanišką Morokko. Pas 
visus suimtus rado revolve
rius.

Fašistai areštavo šimtus 
žmonių Tetuane, Larache ir 
kituose miestuose Ispaniš
koj Morokkoj, kaip respub
likos rėmėjus.

Anglai Nukovė 150 Arabą 
Per 2-ją Dieną Mūšį

Jeruzalė. — Anglijos 
riuomenė ir 13 lėktuvų 
klupo 400 ginkluotų arabų 
sukilėlių arti Deirghassana 
kaimo, į rytus nuo Jaffos 
miesto, 
atkaklų 
nužudė 
sužeidė
mė. Tarp krausiu arabų yra 
ir vienas jų vadas, A. M. 
Saleh.

ka- 
už-

Palestinoje; it per 
dviejų dienų mūšį 
150 arabų, daugelį 
ir kai kuriuos suė-

III. Darbo Federacija 
Stipriai Remia Darbo 

Santikių {statymą
Peoria, Ill. — Suvažiavi

mas Illinois Darbo Federa
cijos stipriai parėmė Šalies 
Darbo Santikių Įstatymą ir 
atmetė (Amerikos Darbo 
Federacijos vadų ir fabri
kantų agentų) siūlomus 
“pataisymus,” kurie silpnin
tų šį įstatymą.

Suvažiavimo priimta re
zoliucija atžymi, kad Darbo 
Santikių Įstatymas davė ga
limybę susiorganizuot į uni
jas daugybei darbininkų, ku
rie neturėjo tokios galimy
bės, kol nebuvo šio įstaty
mo. Rezoliucija mato kai 
kuriuos įstatymo trūkumus, 
bet pataria kol kas nekri- 
tikuot net jį vykdančią val
dišką komisiją, kurią ata
kuoja Wm. Green ir kiti at
žagareiviai lyderiai Ameri
kos Darbo Federacijos.

Kai kurių pramonių uni- 
jistai reikalavo dar sustip- 
rint tą įstaty’mą.

LENKIJA REIKALAUJA 
ČECHOSLOVAKIJOS 

PLOTO
Varšava. — Valdiška len

kų spauda reikalauja pri
jungt Lenkijai . paąieninę 
Čechiškos Silezijos sritį su 
angliakašyklomis, nes, gir
di, ten lenkai sudarą daugu
mą gyventojų.

Konton, Chinija. — Japo
nų lėktuvai įtūžusiai bom
barduoja Kąntono-Hanko- 
wo geležinkelį.

Prieš Čech ošia vi ją
-------------------------------------------------H _______

Amerika Statosi Karo Laivus 
Už $1,200,000,000

naikintuvus

Washington. — Įvairios 
laivų statyklos dabar buda- 
voja Amerikai karo laivus, 
šarvuotlaivius, 
ir kitus karinius laivus už
750 milionų dolerių; bet ne
užilgo pradės karinių laivų 
statybą dar už 550 milionų 
dolerių, arba už 1 bilioną ir 
200 milionų dolerių iš viso.

Statoma du karo didlai- 
viai, eilė šarvuotlaivių, du 
lėktuvų išvažiotojai ir de- 
sėtkai naikintuvų, subma- 
rinų ir kt.

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas pasiuntė šil
tą sveikinimą Meksikos pre
zidentui Cardenas’ui tos ša
lies nepriklausomybės šven
tėje.

Sovietai ir Francija' (?) 
Nusistatę Gint Čecho- 

slovakijos Čielybę
Paryžius. — Didelė dau

guma Franci jos ministerių 
kabineto yra griežtai prie
šingi sąmokslui .Anglijos 
valdžios su Hitleriu atplėšt 
vadinamą “vokiškąją” Če
choslovaki.]’os sritį ir per- 
vest ją Vokietijai, kaip pra- 
ifeša Richard Goodman iš 
Paryžiaus darbininkiškiem 
laikraščiam Amerikoj.

Sykiu jis pabrėžia, kad 
Sovietų Sąjunga kietai lai
kosi su Čechoslovakija ir 
Franci jos ministerių dau
guma—gint Čechoslovakijos 
čielybę.

Chinai, Atkariaudami Miestą, 
Suėmė 2000 Japoną

Shanghai. — Chinai išvi
jo japonus iš Linhsieno, 
Honan provincijoj, ir pa
grobė 2,000 japonų karei
vių su ginklais ir amunicija.

Chinų partizanai nukovė 
40 japonų už Whangpoc 
upės, prie pat Shanghajaus.

ARABAI SUKILĖLIAI 
UŽĖMĖ BETLEJŲ

Jeruzalė. — Būriai gin
kluotų arabų staiga užpuolė 
Bethlehemą (Betlejų), su
degino policijos stotį ir ki
tus valdiškus rūmus ir už
valdė šį istorinį miestelį. Vi
sa anglų policija, nusigan
dus arabų, pabėgo.

357 MYLIOS AUTOMOBI
LIU PER VALANDĄ

Bonneville, Utah. — Ang
lijos kapitonas G. E. T. Ey- 
ston savo specialiu automo
biliu, pleškėjo 357 mylias ir 
pusę*per valandą, beveik po 
6 mylias per minutę. Tai 
naujas pasaulinis auto, grei
čio rekordas. Biuras.
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London. — Anglijos 
nisteris pirmininkas 
Chamberlain sutinka, 
“vokiškas” čechoslovakijos 
ruožas būtų perleistas Vo
kietijai.

Užsieninis Anglijos minis- 
teris lordas Halifax "randa, 
tam tik vieną kliūtį — kad 
“vokiškame” čechoslovaki-. 
jos ruože gyvena pusė mi
liono cechų ir šimtai tūks- 
tančių žydų ir vokiečių so
cialdemokratų, kurie neken
čia Hitlerio. Halifax sako, 
kad juos tada naziai tremp
tų ir persekiotų.

S. Hoare ir pora kitų An?/ 
glijos ministerių reikalauja^ 
kad Anglija neduotų jokių 
saugumo užtikrinimų Če
choslovaki j ai.

Bendrai imant, Anglijos 
valdžia sutiktų atiduot Vo
kietijai “vokišką” Čecho
slovakijos Sudetų ruožą, jei
gu Hitleris galėtų užgrobt 
tą ruožą be europinio karo. 
Anglija tiktai karo vengia*.
Franci jos Ministerial Iš-’ 

skrido į Londoną
Paryžius, rugs. 18. Iš

skrido į Londoną FrancijoS-—,

&
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ministeris pirmininkas Da- 
ladier ir užsienio reikalų 
ministeris Bonnet tartis su 
Anglijos valdžia apie Hitle- 
rio grasinančius reikalavi
mus, statomus čechoslova- 
kijai.

Francijos ministerial, kaip 
pranešama, atmes Hitlerio 
reikalavimą leist “vokiš
koms” čechoslovakijos da* 
lims nusibalsuot, ar jos no
ri prisijungt prie Vokietijos 
ar pasilikt čechoslovakijos 
valstybėje, “jeigu” pati Če> 
choslovakijos valdžia bus 
priešinga tokiem balsavi- 
mam (kurie reikštų “vokiš
ko” ruožo atplėšimą nuo 
Čechoslovakijos).

. • ■. *,

Hitleris Ginkluoja 30,000 
Nazių Perbėgusių iš čecho

slovakijos
Berlin. — Vokietijos val

džia žada “nepradėt” karo' 
prieš čechoslovakiją.tol, kol 
bus pabaigtos Hitlerio dery
bos su Anglijos premjeru 
Chamberlainu kas liečia Če
choslovaki j os “vokiško”
ruožo prijungimą Vokieti^ 
jai-

Hitlerio valdžia ginkluoja * ] 
apie 30,000 Sudetų nazių, 
perbėgusių iš čechoslovaki-, 
jos į Vokietiją. Jie yra or
ganizuoti į “laisvus” pulkus 
prieš Čechoslovakiją. Naziai 
Čechoslovaki jo j taip pat 
steigia tokius ginkluotus 
būrius palei Vokietijos šie- . 
ną.

Praga. — čechoslovakija 
sumobilizavo 800,000 armi
jos ir įvedė karo stovį visoj VI. šalyj.

Šiandien vėsiau ir ta:
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• Įdomus Straipsnis apie SSSR
Liberalų savaitraštis “The Nation” 

, * (rugs. 17 d.) spausdina p. M. S. Stew-
. art’o straipsnį apie Sovietų Sąjungą.
• Pirmiau jis ten lankėsi prieš penkerius 
j metus ir teko jam susipažinti plačiai su 
\ .padėtimi. Po penkerių metų, šiemet, jis

, * ten ir vėl huvyko ir dalykus studijavo.
• Nuvykęs Maskvon šiemet, p. Stewart 
t savo akimis negalėjo tikėti pamatęs tą- 
; ją atmainą, kuri įvyko per penkerius 
J pietus. Miestas nepaprastai pasikeitęs,
• pagražėjęs. Žmonių buitis nepaprastai 

pagerėjusi, pakilusi. Maskva jam atro-
; džiusi, kaip suaugęs žmogus, kurį buvai 

; j matęs tuomet, kai jis buvo vaikas.
Sankrovos gražios ir pilnos daiktų. 

; Valgomieji daiktai, duona, kiaušiniai ir 
: kitkas nebrangūs. Gamyba žymiai kyla. 

; Visos pramonės gamyba šiemet kur kas 
i aukščiau pakilusi, negu buvo pereitais
• metais. O javų derlius—šiemet didžiau- 
\ sias to krašto istorijoj!

Jis pats negali atsistebėti, kad visas 
į socializmo kraštas taip sparčiai pakilo. 
: Ponas Stewart, matyt, buvo įtakoj tų 
h žmonių, kurie pereitais metais skelbė, 
: kad sušaudymas tūlų fašistiniams kraš-
• tams parsidavusių šnipų, sunaikins So- 
I vietų žemę-arba sutrukdys josios pro-
• gresą. Jis dabar mato, kad tai ne tik ne- 
| sutrukdė, bet pastūmėjo milžiniškais
• žingsniais pirmyn.

Prisipažinsim, mums smagu, kai toki 
į žurnalistai, kaip p. Stewart, tokius daly- 

' : kus atžymi. Nes tai juk patvirtina mūsų 
: darytą teigimą. Mes sakėme, kad sušau- 
I dymas trockistinių-bucharinistinių šnipų 
į Sovietų žemei labai padės. Apsivaliusi 
; nuo brudo, bile šalis sparčiau augs, gra-

J žiau klestės. Dabar tokis p. Stewart ta- 
tai kaip tik patvirtina. Patvirtina tai,

H beje, kiekvienas sąžiningas žmogus.

• Braziliečio • Lietuvio Balsas
• ’ “A. L. Balse” rašo tūlas Jonas Bu- 

); tauskas iš Sao Paulo (Brazilijos) kores
pondenciją apie tenaitinių tautininkų

\ darbelius. P-nas Butauskas sako:
į "Iš mūs brolių artojų surinktomis lė- 
1 : šomis leidžiamas “Lietuvis” Nr. 31 para-

I še “straipsnį” kolonijos klausimu. Tik 
: gaila, kad tas straipsnis taikytas ne ko-
• Jonijai, bet vien ponui Kaunui, kuris per 
f “balą” negali visko aiškiai žinoti. Nes
• argi galima pamanyti, kad žmonės, gy

veną iš mūs brolių prakaito drįstų padėtį
[ iškreipti. Jų logika iąeina, kad tas, kuris 

; ; šildosi prie litų, taa yra veikėjas, o visi
• Brazilijos lietuviai darbininkai, kurie su

• | pasišventimu lietuvybės darbą dirba yra 
Į : ‘ ‘neapsižiūrėtojai.’

“Ar gi ne skaudu, kad lietuviai darbi- 
1JiT ninkai, šeimų tėvai, savo jėgomis kasę 

pamatus ir statę mokykloms rūmus, da- 
bar negali jose balso turėti, bet jeigu 
teikia kokiam pasitarimui patalpų tai 
lengviau gauti pas svetimtaučius, negu 

I ; savo pastatytose penkiose mokyklose?
: “Nejaugi ponai ‘patriotai’ mano, kad

kitaip lietuvis negali būti veikėju, kitaip
L jo darbas turi būti ignoruojamas pavie- 

j • niai ir masiniai, jeigu tas lietuvis ar tie 
1 ‘ lietuviai darbininkai nėra turėję patyri-

‘ mo su ‘bankinėmis operacijomis’ Taura
gėj ar su ‘perlaidomis’ čia, Brazilijoje?

’ “Bandydami iškreipti padėties tikrovę 
I i ‘Bandeirantės’ ponai žudote lietuvybę. 
| J Judošišką patarnavimą darote Už tuos 
.■ ų mūsų brolių litus, kuriuos, būdami sotūs, 

nesąžiningai blaškote. Kada prabils lėšų 
f * ~ dorotojų ir padėties iškraipytojų są- 
| žinė?”
* ; Panašiai darosi ne tik Brazilijoj, bet

ir kituose Pietų Amerikos kraštuos, kur 
yra lietuvių. Abraku^iš Kauno pasilaiką 
visokį elementai lietuvius darbininkus 
kerpa, kaip tik išmanydami. Brazilijoj 
jiems, matyt, lengviau tai padaryti, ka
dangi ten viešpatauja žiauri reakcija ir 
pažangesniems žmonėms sunkiau surasti 
būdai ginti liaudies reikalus.

Tautininką Pastogėje
“Vilniai” rašo vienas Profesionalas 

apie dalykus tautininkų pastogėje. .Jis 
žymi, kad p. Trečiokas vyksiąs į Lietu
vą jieškoti daugiau “Vienybei” abrako. 
Paminėtojo Profešionalo žodžiais, kai p. 
Trečiokas pirmiau buvo Lietuvoje,

“jis daug gyrėsi tautininkams dėlei 
‘Vienybės’ rolės. Jam pavyko įkalbėti, 
jog dėka ‘Vienybės’, tautininkai valdą 
SLA ir, kad Lietuvos valdžios įtekmė 
Amerikoj kylanti.

“Pasekmėj to, sakoma, kun. Tamošai
tis, premiero Mirono dešinėj^ ranka, pa
žadėjo užsakyti 500, ęgz. J Vieny bes’ Lie
tuvon. Manyta įsakyti valdininkams už 
ją užsimokėti. Tas būtų'davę ‘Vienybei’ 
kelis tūkstančius dolerių. Sakoma, žadėta 
ir kitos paramos;

“Trečiokas tuomet gryžo atgal ir pa
skelbė ‘sutvarkęs ‘Vienybes’ finansus’.”

Deja, atėjo SLA seimas ir jame tau
tininkai visiškai susmuko. Nepavyko 
jiems išlaikyti nei savo žmogus “Tėvy
nės” redaktoriaus vietoj. Pasirodė, kad 
“Vienybė” jokio svarbesnio vaidmens ne
vaidina. Prieš tai į Kauną buvę siunti
nėjama apie 200 “Vienybės” egzemplio
rių. Bet po SLA seimo, “vietoj siunti
nėjimui padidėti, Tamošaitis atsakęs, kad 
nesiųstų ir tų 200 egz.”

Įdomu tai, kad dar prieš SLA seimą 
p. Vitaičiui buvo užtikrinta “Vienybėje” 
vieta. Nežinia, ar Tysliava tai žinojo, ar 
ne. Jei nežinojo prieš seimą, tai po seimo 
jau tikrai jis patyrė—patyrė ant savo 
kailio, kadangi buvo iš vietos pašalintas 
ir Vitaitis jo vieton pastatytas.

Kaune būsią “tautos vadams” išaiš
kinta, kad prie būsimo SLA seimo Chi- 
cagoje tautininkai

“rengsis taip, kad progresyviai rengęsi 
prie jo Scrantone. Esą, jie rinksią dele
gatus, vešią juos trokais, busais, visaip 
kitaip ir laimėsią seimą, tuomet savo 
malones Kaune atsigausią ir vėl bus ge
rai.

“Tysliav# tačiaus numato, kad tai tik 
svajonė. SLA narių dauguma prieš tau
tininkus. Prie jokių aplinkybių jie ne
gali daugumą, sudaryti sekančiam ar bile 
.kuriam kitam SLA seime, ypatingai kada 
jie neteko SLA organo redakcijos. Jis 
tad ir rezigpavo.”

Kaune, p. Profesionalas rašo, vienybi- 
ninkų įtaka labai sumažėjo. “Tautos va
dai” mato, kad jie čia, Amerikoje, vaidi
na labai *mažą vaidmenį. Jiems žmonės 
netiki. Jie neturi pasekėjų. Jų įtaka 
smunka, užuot kilti. ’

Apie SLA p. Profesionalas šitaip sako:
“Nesutikimai tarp p. Viniko ir naujo 

‘Tėvynės’ redaktoriaus Kl. Jurgelionio 
daėjo iki to, kad p. Jurgelionis net ir 
krasaženklių negali gauti, rašąs prez. 
Bagočiui.-

“SLA centrui liepia apleisti tą laužą 
(namą), kur dabar yra. Kontrolės ko
misijos pirm. J. Grinius, Bagočius ir keli 
kiti nori, kad SLA centras keltųsi į nuo 
‘Vienybės’ atimtą namą, kuris irgi lau- 
žas> tik- saliūnas gražiai išpuoštas. Jisai 
atsiėjo SLA $40,000.'

“Tą saliūną valdąs p. Vinikas, taip 
sako tūli. Natūralu, SLA centrui ten 
esant būtų naudinga bizniui. Bet p. Vi
nikas gudrauja—jis priešinasi ten per
sikelti, norėdamas, kad socialistai stotų 
už persikėlimą ten.

“Kl. Jurgelionis, Mažukna ir kiti stoja 
už perkėlimą SLA centro į Pittsburghą. 
Išspręsti tam, taipgi pagerinti. abelnai 
santykius centre, šaukiamas (pirnfadie- 
nį) Pildomos Tarybos suvažiavimas

% Pittsburghe.”
Nesiimam spręsti, ar visi pažymėti p. 

Vrofesibnalo, straipsny faktai yra pil
niausiai tikri. Tačiau vienas žinoma, kad 
rašytojas pasako daug tiesos apie daly
kus tautininkų pastogėje. Pagaliau: kur 
yra dūmų, ten yra ugnis.

Anglies Dulkės
Mainierią Reikalai

Legislatūroje

Dėl priežasties susidėjimo 
daug valstijinių reikalų, kurie 
reikalauja greito išsprendimo, 
dabar Pennsylvania valstija 
laiko savo speciales legislatu
res sesijas. Tarpe geroko 
skaičiaus bilių randasi ir ke
turi kietųjų anglių industri
jos atsteigimo biliai. Du svar
biausi yra šie: valstijos kon
trolė ant industrijos ir patai
symas naujo valstijos mainie- 
rių kompensacijos įstatymo, 
kuris buvo išleistas 1937 m., 
kuris apdraudžia mainierius 
dvigubai senuoju įstatymu ir 
moka už industrines ligas, 
ir kuris buvo griežtai atmes
tas per anglies baronus; jei 
ne pataisymas pastarojo įsta
tymo, tai ^suradimas galimybių 
priversti baronus pildyti ori- 
ginalį įstatymą.

Pastūmėti įstatymų praėji
mui dalyvauja šios valstijos 
UMWA distriktų prezidentai 
ir keli boardo nariai. Atstei- 
gimui industrijos įstatymo 
formulavimui, nuo mainierių 
grupės, vadovauja T. Kenne
dy, UMWA sokretorįus-iždi- 
ninkas ir leitenantas guberna
torius. Kompensacijos įstaty
mui vadovauja gubernatorius 
Earle su atitinkamais CIO va
dais.

Baronai Rauda
Kaip matyt, blokas už mai

nierių reikalus legislatūroje 
yra stiprus. Nežiūrint), kad 
visi operatoriai (apie 500 jų) 
piestu šoka ir darbuojasi su-

distrikte vis plačiau prakti
kuojama baronų tokie “pabė
gimai” ir algų nusinešimai.

Lewiso Patarnavimas
Jau buvo rašyta, kad Pitts

ton Anthracite komp. darbi
ninkai veda sunkią kovą su 1- 
mo distrikto paskirtais jiems 
lokalo viršininkais, kurie jau 
du metu “tarnauja” nesiskai
tydami su eiliniais nariais, o 
labai nepakenčiamai gindami 
komp. reikalus.

šis lokalas nesenai, po kru
vinos kovos su senais (distrik
to skirtais) viršininkais, išsi
rinko naujus viršininkus. Tų 
nepripažino nei distr. vadai, 
nei komp. Nauji viršininkai 
kreipėsi į aukščiausią unijos 
vadą Lewisa. Jis jų balsą iš
klausė ir parašė labai drau
gišką laišką, paskirdamas ir 
komisiją dalyko ištyrimui. Ko
misija dalyką jau ištyrė ir da
vė Lewisui šiokią rekomenda
ciją: :

“Kad lokalo viršininkai bū
tų renkami antru sykiu, pasi
remiant konstitucijos dėsniais 
ir po 1-mo' distrikto viršinin
kų priežiūra.”
• Jeigu Lewisas šią rekomen
daciją priims—o kad priims, 
tai nėra abejonės,—tai tokie

“rinkimai” reikš vėl distrikto 
sauvalį viršininkų paskyri
mą lokalui. Jeigu taip, tai 
Lewiso patarnavimas pasiliks 
“patarnavimu.”

Terioja 3,000 Mainierių
Apie 3 menesiai atgal Sus

quehanna Collieries komp. 
dviejų lokalų 3,000 darbinin
kų, Nanticoke ir Glen Lyon 
miesteliuose, “užšventė,” kaip 
kad jie pasiskelbė. “Užšven- 
tė”-sustreikavo dėlto, kad 
komp. vertė pekliškai sunkiai 
dirbti prie mechaniškų maši
nų, be skaitliaus daug karų 
lioduoti. Nors jie streiką pa
skelbė po to, kaip visoms uni
jos įstaigoms savo bėdas per
statė, vienok labai užsirūstino 
unijos vadai už jų sauvalumą. 
Mat, reikėjo laukti, kol unijos 
vadai su “taikos boardu” iš
spręs ar tai yra tiesa, ką dar
bininkai sako.

Darbininkų skundas buvo 
atmestas ir per Lewisa ir per 
“taikos boardą,” kad jie 
“švęs”-streikuos. Distrikto va
dai suspendavo lokalo vado
vybę ir savo paskyrė. Darbi
ninkai nenusigando ir streiką 
tęsia su savais viršininkais. 
Dabar Unijos vadai nuėjo taip 
toli, kad sustabdė šiems darb. 
ir valdžios pašalpą (“relief”) 
ir nedarbo kompensaciją. Ar 
bereikia didesnio atkaklumo?

Požeminis.

Kaip Mes Atmušėm
Japonus

Kapitonas Steženko
šilę, kad joki įstatymai negim
tų, kurie liestų anglių indus
triją, jie dreba prieš valstijos 
darbo sekretorių Bashore, ku
ris ypač turi puikių prirody
mų, kad baronai užtenkamai 
finansiniai pasilaiko pasitikti 
naują kompensacijos'įstatymą.

Niekur dingę, baronai da
bar šaukiasi į mainierius, pra
šydami, kad mainieriai proT 
testuotų prieš šj įstatymą, ir 
sykiu blofuoja, kad jeigu mai
nieriai tokio įstatymo neprisi
ims,- tai šie duosią “amžiną” 
darbą kasyklose.

Iki šiol dar negalima būti 
tikrais, kad įstatymas pasiliks 
gyvuoti ir baronai bus privers
ti pildyti. Bet jeigu taip įvyks, 
tai naudą turės kietųjų ir 
minkštųjų anglių darbininkai.

Įstatymas, kuris reguliuotų 
mainų industriją, “supastovin- 
tų, atsteigtų” ją, rhainieriams 
mažai kvaršina galvas. Vie
nok gal būtų naudingas, jei
gu gudriai, mainieriams nau
dingai, parašytas.

Kiti du įstatymai, kuriuos 
legislatūra svarstys, neskel
biami. Nejaugi' jie naudingi 
baronams ir praeis paslapčio
mis ?

Dingo Kompanija
1930 metais Pennsylvania 

Coal Co. išj'endavojo visas sa
vo kasyklas (10 jų) geležin
kelių magnatui M. J. Van 
Sweringen, kuris sutvėręs bu
vo The Pittston Co. (Pittstono 
ir Scrantono apylinkėse)./ 
Neilgai jo kompanijai teko 
operuoti visas mainas, nes tuoj 
depresija palietė. Negalint 
jam operuoti, savininkę kom
panija vėliau “išrendavojo 
mažom, biednom” kompani
jom. Bet iki šiol jis operavo 
Ewen kasyklas, Pittstone ir 
Underwood, Scrantone. Bet 
nuo liepos 1 d. ir šios užsida
rė, būk tai vienam mėnesiui. 
Prabėgo jau i^ du su viršum 
mėnesiai, o kasyklos stovi už-^ 
darytos. Darbininkai pradėjo 
nerimauti be darbo ir jieš
koti priežasties neatidarymo 
kasyklų. Pennsylvania komp. 
ofise sužinota, kad The Pitts- 

*ton ;komp. pabėgo ir daugiau 
kasyklų lieoperuos.

Pabėgo, .tai pabėgo. Bet 
sykiu nusinešė ir dalį darbi
ninkų algų, šiais laikais 1-me

(Tąsa)
Kiekvienas supras, kokią 

pirmenybę tas davė japonų 
kareiviams puolant tas kal
vas ir kokį sunkumą Sovie
tams jas ginti kitoje pusėje 
ežero, prie Mandžurijos sie
nos.

Japonai manė, kad ir že
ma vieta, balos, kelių stoka 
neleis Sovietams naudoti 
tankus ir privežti toli šau
nančias kanuoles.

Kaip-vėliau paaiškėjo, ja
ponai jau nuo senai pasirin
ko tą vietą ir ruošėsi prie 
užpuolimo. Japonijos 19-ta 
divizija, esanti šiaurinėj pa
sienio Korėjos dalyj, buvo 
papildyta ir laikoma skai
čiuje karo padėties, jos 
skaičius siekė 20,000 karei
vių. Į užpuolimo punktą bu
vo atgabenta toli šaunan
čios kanuolės, priešorlaivi- 
nės kanuolės ir šarvuotį 
traukiniai.

Japonijos karo provoka
toriai pasitikėjo, kad jie 
turės pasisekimą, pasirem
dami ant tų didelių gamti
nių kliūčių Raudonajai Ar
mijai ant kelio, kokios yra 
Pasėto Užlajos srity j.

Bet savo apsiskaitliavime 
japonai skaudžiai apsiriko. 
Raudonoji Armija, išauklė
ta Lenino-Stalino Bolševikų 
Partijos, kaip ir visa Sovie
tų liaudis, nugalėdama visas 
kliūtis, dar kartą įrodė vi
sam svietui, kad nėra to
kių tvirtumų, kurias bolše
vikai negalėtų paimti.

Pirmais užpuolikais buvo 
japonų pasienio sargai. 
Tamsią ir rūkų apgaubtą 
liepos 28 d. naktį, apie kuo
pa (rota) japonu pasienio 
kareivių slaptai prisiartino 
prie Zaoziornaja ir Bezi
menaja kalvų iš savo pusės. 
Liepos 29 dieną jie iš pasa
lų užpuolė Sovietų pasienio 
sargus ant Bezimenaja kal
vos. Tuo kartu ant Bezime
naja buvo Sovietų pasienio 
sargų viso tik iš 11 kovoto
jų būrelis.

Nepaisant to, kad japonų 
buvo keli šinjtai, mūsų pa
sienio sargai pasitiko priešą 
visu griežtumu. Prasidėjo 
žiaurus mūšis, kuris perėjo 
į durtuvų kovą. Sovietų 
sargai mušė priešą durtu
vais ir šautuvų kambliais, 
kovojo iki paskutinės gali
mybės. Penki raudonarmie
čiai užmušti, o likusieji su
žeisti. Neturėdami daugiau 
jėgų, buvo priversti japo
nams užleisti Bezimenaja 
kalvą.

Išgirdę šaudymą, į mūšio 
vietą skubėjo Sovietų pasie
nio sargų rezervas. Jis pri
buvęs durtuvais išmušė ja
ponus nuo kalvos. Japonai 
pasitraukė už sienos, palik
dami ant kalvos savuosius 
užmuštus ir sužeistus.

Iš pat pradžios japonų už
puolimas nepavyko. Jiems 
prisiėjo patraukti daugiau 
jėgų ir padrūtinimų. Sekan
čią dieną—liepos 30 Chasan 
ežero srityj buvo ramu. Ant 
kalvų aukštumų buvo Sovie
tų pasienio sargai.

Liepos 31 dieną, prieš pat 
aušrą, kada tiršti rūkai lai
kė apsupę visą apylinkę iki 
pat kalvų viršūnių, japonai 
padarė naują užpuolimą. 
Šiuo kartu jie atakavo abi 
kalvas — ir Bezimenaja ir 
Zaoziornaja. Dabar iš jų 
pusės veikė jau ne pasienio 
kareiviai, bet reguliarės ar
mijos dalys su daugybe kul
kasvaidžių, minų svaidyto jų 
ir kanuolių. Kaip vėliau su
žinota, pagal japonų užmuš
tus kareivius, japonai metė 
į užpuolimą du pulkus iš 
19-tos divizijos ir juos pa
laikė galinga kanuolių ug
nimi.

Upės smarkumu veržėsi 
per rubežių japonų karei
viai ir puolė Sovietų pasie
nio sargus. Visą liepos 31 
dieną ir taip pat rugpjūčio 
1 dieną mūšiai Chasan ežero 
srityj nesibaigė. Sovietų pa
sienio sargai kirto japonus 
kulkosvaidžių ugnimi, mu
šėsi durtuvais ir mėtė į

priešus rankines granatas.^ 
Net sužeisti, kovotojai pasi
liko eilėse ir didvyriškai 
kovėsi su priešu. Bet spėkų 
persvara buvo japonų pu
sėj; jie kaina didelių lėšų 
atidarė sau kelią, kurį nu
klojo užmuštais ir sužeis
tais savo kareiviais; japo
nai nustūmė Sovietų pasie
nio sargus ir įsibriovė į So
vietų žemę ant keturių kilo
metrų (apie pustrečios my
lios) gylio.

Japonai pagriebę Zaozior- 
naja ir Bezimenaja kalvas 
tuoj aus pradėjo apdrū tinti, 
kasti apkasus, tverti spyg
lių tvoras ir daryti kitas 
kliūtis. Jie išnaudojo uoli
nius kalnų išsikišimus, pa
slėpė kulkasvaidžius ir ka- 
nuoles, už tam tikrų akme
nų pasodino snaiperius (ge
rus šaulius). Abi kalvos bu
vo paverstos į pamatines ja
ponų apsigynimo pozicijas 
už Chasan ežero. Japonų 
kulkasvaidžių ir kanuolių 
ugnis uždarė abu siaurus 
koridorius tarpe ežero ir 
sienos.

Sovietų komandieriai, su
sidūrę su faktu, kad japonai 
naudoja reguliarę armiją, 
įsakė Raudonosios Armijos 
dalims išstoti į pagelbą pa
sienio sargams ir sunaikinti 
priešą, kuris niekšiškai įsi
veržė į Sovietų žemę. Bet 
kartu su tuo griežčiausiai 
buvo uždrausta pereiti So
vietų sieną į priešo pusę.

Mūsų raudona rmiečių 
pulkas buvo apie dienos ke
lionės atstoj nuo mūšių vie
tos. Jis gavo įsakymą iš- 
maršuoti. Pirmas batalionas 
paskubintu maršu išvyko 
linkui Chasan ežero, jį sekė 
kiti batalionai.

Rugpjūčio 2 dieną rau
donarmiečiai iš Pirmos .Pa
mario Armijos jau buvo Pa
sėto rajone ir stojo į mūšį 
su užpuolikais. Tamsi diena, 
povaliai lynojo lietus. Ja
ponai atidengė baisią ka-

(Tąsa ant 5 pusi.)

Kodėl Nepaminei?
Naujasis numeris “Švie

sos” (No. 3) papuoštas pa
veikslu “Rugiapjūtė,” bet 
nepažymėta, kieno^ tai kū
rinys, iš kur jis paimtas. O 
jis yra Vlado Drėmos me
džio raižinio atvaizdas, pa
imtas bene iš “Varsnų.” 
Gal ir nebuvo tikslo užslėp
ti kūrėją, gal tik neapsižiū
rėjimas, bet reikėtų šitokio 
neapsižiūrėjimo vengti. Jei 
daiktą imame kaipo papuo
šalą, turime ir kreditą ati
duoti tam, kam jis priklau
so. * * *

“Laisvės” bendradarbis 
Jaunutis (“L.” No. 205) 
gražiai paminėjo jaunos .ta
lentingos menininkės Jonuš- 
kaitės mirtį. Savo raštą jis 
užbaigė eilėmis ir po jomis 
pasirašė. Išrodytų, kad jis 
yra ir tų eilių autorių. Tik
renybėj gi tų eilių autorius 
yra Jovaras. Jaunutis, tai
kydamas eiles atsitikusiam 
momentui, pakeitė tik apie 
pustuzinį žodžių ir tuo -pa
keitimu sugadino tik eilių 
skambėjimą. Jaunučio elgę
sis šiame atvėjuje yra elge
siu-plagi jatoriaus. •

Negalint pačiam ko rei
kiamo sukurti, o norint pa
naudoti kito darbą, kodėl 
neatiduoti kredito tam, kam 
jis priklauso? Naudoti gi 
nėra uždrausta, bet kam 
savintis, kam puoštis kito 
gražmena?

St. Jas—nis.
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Antras Istorinis Kana
dos Liet. Kongresas

Fašistų Kesinimas Pakenkti 
Kongresui

Rugsėjo 3—4 d., Montrealo 
mieste, Kanadoje įvyko Ant
ras Kanados Lietuvių Kon
gresas * Lietuvos liaudžiai ir 
nepriklausomybei ginti.

Kaip visoks antifašistinis 
veikimas neapsieina be truk
dymų, arba kenkimo, taip ne
apsiėjo ir Antras Kanados 
Lietuvių Kongresas.

Vos tik buvo paskelbta 
kongreso šaukimo tikslai, lai
kas ir vieta, tuojau Lietuvos 
tautininkų-fašistų partijos už
sieniniai agentai subruzdo vei
kimui prieš šaukiamą kongre
są. Pirmiausia griebėsi papras
to fašistinio ginklo-šmeižto 
prieš kongreso šaukėjus. Lie
tuviškiems fašistams V. šir- 

a vydui, M. Aukštaitei, ir P. Ja- 
sučiui su šmeižtais nieko ne
laimint, jiems talkon atėjo 
Toronto “socialdemokratai”, 
šie žinodami, kad kongresas 
šaukiamas Montreale, kur vei
kia antidemokratinis įstatymas, 
žinomas “Padlock Law”, tai 
jie per “Naujienas” atsišaukė 
į visus Kanados lietuvius, kad 
niekas neremtų ir nedalyvau
tu šaukiamam “komunistinia- 
yne” kongrese.

Toronto “socialdemokratų” 
atsišaukimas, tai buvo svar
busis dokumentas lietuviškų 
fašistų rankose, kurie juo rem
damiesi įskundė, kad šaukia
mas kongresas esąs komunisti
nis.

Suvažiavus delegatams į D. 
L. Kunig. Vytauto NepriguP 
minga Kliubą, kurio salėje 
turėjo įvykti Antr. Kanados 
Lietuvių Kongresas, atėjo iš 
provincialės policijos įsaky
mas salės savininkams, kad 
neleistų salės “komunisti
niam” kongresui.

Salės savininkams įrodi
nėjant, kad čia vyks tik lie
tuvių tautinis kongresas, j tai 
policija atsakiusi, kad ji turin
ti įrodymus, kad šaukiamas 
kongresas “komunistinis” ir 
pagrasino, kad jeigu leis kon
gresui salę tai ji bus uždary
ta sulyg “antikomunistinio” 
Padlock įstatymo.

Tokioj padėty atsidūrus 
kongreso reikalams, kongreso 
šaukimo komitetas ėmėsi 
griežtų žygių gauti kitur salę. 
Ir ačiū rūpestingam ir grei
tai orientuojančiam komitetui 
buvo gauta salė viename iš 
didžiausių Montrealo viešbu
čių, Mount Royal Kotelyje, 
kur persikelta kongresui.

Kanados Lietuviai Vieningai 
Stovi Prieš Fašizmą

Rugsėjo 3 d., 4 vai. p. p., 
tai yra apie dvi valandi vėliau 
kongreso pradžiai skelbto lai
ko, puošniame Mount Royal 
viešbutyje, puikiai įruoštoje 
salėje atidarytas Antras Kana
dos Lietuvių Kongresas.

Kanados Lietuviu Komite
to Lietuvos Liaudžiai Ginti 
pirmininkas pirmininkas Pet. 
Šuplevičius atidarė kongresą, 
apibudinus jo tikslus ir se
niausiam komiteto nariui-iždi- 
ninkui M. M. Mašnickui pa
sveikinus varde komiteto kon
greso dalyvius, vėliau atlikus 
kitus organizacinius kongreso 
susitvarkymus,, prasidėjo Ka
nados lietuvių atstovų pareiš
kimai—sveikinimai kongresui.

Pirmiausia pakviesta P. Be
pirštis, tik ką grįžęs iš Ispa
nijos, iš priešfašistinių kovų 
lauko. Jis sveikina kongreso 
dalyvius ir ragina semtis pa
mokų ir pavyzdžių iš herojiš
kos Ispanijos liaudies kovų 
prieš fašizmą. Jį seka su svei
kinimu kongresui atvykęs iš 
už 1,500 mylių Winnipego lie
tuvių delegatas J. Morkhnas. 
Jis su sveikinimu įteikia kelis 

j desėtkus dolerių dėl Lietuvos 
priešfašistinių kalinių ir kon
greso reikalams. Po jo sveiki
na kongresą nikelio kasėjų 
Sudburio lietuvių delegatas S. 
Survilla ir miško kirtėjų dele
gatas S. Žostautas iš Kapus- 
kasingo. Jie su sveikinimais į- 
teikia taip pat po kelis desėt
kus dol. aukų nuo atstovauja
mų lietuvių. Juos seka Toron
to Lietuvių Komiteto Lietuvoj 
Demokratijai atsteigti delega
tė E. Ylienė. Ji su sveikinimu 
įteikia torontiečių auką $58.00 
dėl „ Lietuvos priešfašistinių 
kalinių. Taipgi kitos atskiros 
organizacijos iš Hamiltono, 
Fort Williamo, Edmontono, 
Colemano, Toronto, Montrelo, 
Red Lako, ir kitų miestų, mies
telių lietuvių organizacijos ar 
pavieniai per savo delegatus 
ar raštu bei telegramomis 
sveikino kongresą, įteikdami 
bei prisiųsdami aukų dėl Lie
tuvos priešfašistinių kalinių ar 
dėl antifašistinio veikimo vie
toje.

Apart kanadiečių lietuvių 
organizacijų ir pavienių nuo
širdaus stovėjimo su mūsų 
kongresu, mūsų kongresui 
garbingai solidarumą ^rodė ir
S. A. V. lietuviai, kaip tai 
Amerikos Lietuvių Kongreso 
komitetas prisiuntė telegrama 
pasveikinimą, S. L. A. prezi
dentas Bagočius sveikino kon
gresą telegrama, o Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimas at
siuntė savo prezidentą Rojų 
Mizarą .brolišku delegatu į 
mūsų Kongresą. R. Mizara, 
kaipo rašytojas, visuomeninin
kas, redaktorius ir kalbėtojas 
su naudingais patarimais ir 
pagelba kanadiečių kongresui 
augštai iškėlė amerikiečių var
dą, o ypatingai organizacijai 
jį atsiuntusiai kanadiečiai lie
kasi amžinai dėkingi.

Pasibaigus sveikinimams, ki
tais žodžiais tariant, vieningai 
demonstracijai prieš fašizmą, 
Kongreso sekretorė P. Matu
laitytė pranešė, kad su svei
kinimais įteikta $219.90 au
kų.

Kongreso Antifašistiniai 
Planai

Kongresas susidėjo iš trijų 
sesijų. Kiekvienoje sesijoje 
buvo skaityta po referatą, pra
nešimą ar raportą.

Pirmoje sesijoje J. Ylą 
“Liaudies Balso” redaktorius 
skaitė referatą temoje: “Ka
me glūdi Lietuvos Nepriklau
somybei Pavojus ir Koki Ke
liai Jos Apgynimui.” Referan- 
tas puikiai numaskavo dabar
tinę Lietuvos fašistinę A. Sme
tonos valdžią, kaipo duobkasį 
Lietuvos nepriklausomybei.

Antroje sesijoje buvo skai
tytas pranešimas apie Lietu
vių Tautos Kovas Praeityje ir 
Dabar.” šiuo pranešimu iškel
ta garbingos lietuvių tautos 
tradicijos iš praeities kovų 
prieš pavergėjus.

/Trečioje ir paskutinėje se
sijoje K. L. Komiteto Liet. 
Liaudžiai Ginti sekretorius 
Juoz. Lesevičius išdavė rapor
tą iš Kanados lietuvių antifa
šistinio veikimo už paskutinius 
du metu ir davė eilę naudingų 
pasiūlymų dėl ateities veiki
mo.

Referatas, pranešimas ir 
raportas delegatų diskusuoti ir 
priimtos ateities veikimui re
zoliucijos, sekančiais pagrindi
niais klausimais:

1. Veikti ir remti veikimą 
už atsteigimą demokratinės 
santvarkos Lietuvoje, kaipo 
pastatymo visos Lietuvos liau
dies sargyboje saugoti ir jei 
reiks ginti Lietuvos nepriklau
somybę.

2. Veikti ir remti kovas už 
paliuosavimą Lietuvos priešfa
šistinių kalinių bei teikti jiems 
paramą.

3. Darbuotis už Vilniaus lie
tuvių paliuosavimą iš po tau
tines priespaudos ir

4. Iškelti lietuvių tautos gar
bingų kovų tradicijas prieš 
pavergėjus ir iš jų išsenHi pa
mokas šių dienų kovoms prieš 
fašizmą.

šiuos planus užgyrė vienbal
siai 72 delegatai, atstovauda
mi 3,728 Kanados lietuvius.

Kongreso Užbaigtuvių 
Parengimas

Rugsėjo 4 d. vakare, Mount 
Royal viešbučio puikiai įruoš
toje ir erdvioje pasilinksmini
mų salėje, susirinko apie 600 
Montrealo lietuvių j Antro 
Kanados Lietuvių Kongreso 
užbaigtuvių parengimą. Tokio 
skaičiaus publikos ir patys op\ 
timistiškiausi parengimo ruo-' 
sėjai nesitikėjo, nes to paren
gimo garsinimas naujoje vie
toje buvo atliekamas tik per 
pusę paros.

Daugelis Montrealo lietuvių 
per desėtkus metų čia gyven
dami niekuomet nebuvo da
lyvavę tokiuose puošniuose rū
muose, kaip kad šio parengi
mo salė. Dalyvaujanti reiškė 
didelę pagarbą ir įvertinimą 
dėl veiklių, greitai ir gerai 
orientuojančių kongreso šau
kėjų.

Parengimo programa susi
dėjo iš Jaunimo Choro pui
kiai sudainuotų dainų, duetų, 
šokių, muzikos ir prakalbų. 
Visi programos kavalkai, ypa
tingai kalbėtoj/rffsavo kalbose 
tinkamai aiškino reikalą vie
ningo veikimo \dėl Lietuvos 
liaudies gerovės jir dėl švieses
nio ir laimingesnio rytojaus 
darbo liaudžiai.

Lietuviški - fašistai, norėda
mi pasitarnauti lietuvių tautos 
ir nepriklausomybės priešams, 
skundė mūsų Kongresą, bet 
jiems (skundikams) teko 
smarkiai apsivilti - ir neteko 
maskos, kuria dangstėsi šauk
dami, kad ir jie lietuvių tau
tos draugai, tuo tarpu, kada 
užsiima šlykščiausiais judo^ 
šiškais darbais prieš savo tau
tą.

Kongreso užbaigtuvių pa
rengimas užsibaigė geriausioje 
nuotaikoje, masiniai sudai
nuojant lietuvių tautos himną.

Korespond. K.

Easton, Pa.
Antra Orlaivininkų Nelaimė

. Tiktai savaitė laiko pra
slinko, kaip užsimušė parašu- 
tininkas. Rugsėjo 11 d. vietos 
orlaivių stotis (Easton Air
port) surengė taip vadinamą 
“Air Circus,” kur daugybė or
laiviu skraidė, nardės ir var
tės. darydami visokias šiur
pulingas mirties kilpas, pakilę 
į orą. Įžanga.už tikietą bu
vo 25c, žmonių prisirinko apie 
keturi tūkstančiai.

Tarpe tų visų orlaivininkų 
dalyvavo ir vienas U. S. armi
jos leitenantas Harold Deitz, 
30 metu, zbuvusis ’eastonietis. 
Jo orlaivis buvo naujutėlis, 
dviejų savaičių senumo, kaš
tavęs $30,0.00, kurį jam pavė
lino vartot armijos kapitonas. 
Leitenantas pakilo lėkt atgal 
į namus į Middletown, bet, 
matyt, jam parūpo dar pada
ryt vieną kita orinę štuką, ar
ba triksą. Akyvaizdoj publi
kos, savo- tėvų, brolių ir se
sers, leitenantas nėrė orlaiviu 
į žemę, priešakis motoro įsi
grūdo į žeme keturias pėdas 
gilumo, orlaivis užsiliepsnojo, 
brolis bandė gelbėt brolį, bet 
nats nepavojingai apsvilo. 
Leitenantas Deitz jau buvo 
nebegyvas pirmiau, negu jį 
liepsnos pasiekė, nes vairavi
mo ratas ir instrumentai su
mušė jam vidurius ir suskal
dė galvą. Dėdė Samas nete
ko leitenanto ir naujo orlai
vio.

Apie Darbus

Pas mus su darbais einasi 
labai prastai. Geriau pradė

jo dirbt audėjai prie .audimo 
aksomo ir pliušo. Fandrios ir 
C. K. Williams malevine dir
ba po kelias dienas.

Drg. Charles Kuizinas, jaū- 
.nas dar vyras, skundėsi, kad 
kelintas jau mėnesis jieško 
darbo ir negauna padirbėt 
nei valandos. Pastaruoju lai
ku keturi barzdaskučiai iš
važiavo į California laimės 
jieškot, o gal “orendžių ir ba
nanų skųst.” Bet rašant šiuos 
žodžius, California per radio 
atsišaukė į visą plačiąją Ame
rika kad ten niekas neva- 

*- 7

žinotų darbų jieškot, nes ji tu
rinti savo darbininkų bedarbių 
su kaupu.

Baudžia Girtuoklius 
Vairuotojus

Ypač naktiniai padaužos 
^prisigeria visokių alkoholinių 
“trunku,” na, ir važiuoja gie
dodami, rėkaudami, kaip kip
šą pasigavę su savo mašina 
namo ar kur kitur, statydami 
negirtus piliečius į didžiausį 
pavojų. Rugsėjo 13 d. teisėjas 
Frank McCluskey jau išsimie
gojusius mašinų šoferius štai 
kaip pačiupo už pakarpos: 
F. Karner, girtas važiavo, 
smogė į kitą mašiną, sužeidė 
du žmones, gavo tris mėnesius 
pasėdėt daboklėj ir baus
mės $100. Wm. Hook, girtas 
važiavo, nubaustas $100. Har
ry Hunter, girtas vairavo ma
šiną, nubaustas $100.

V. J. Stankus.

Clevelando Kronika
.Lenkų Komunistų Suvažiavi

mą Sveikino Lietuviu
Rugsėjo 3-5 dd. čion atsi

buvo Lenkų Komunistų Frak
cijos Nacionalis Suvažiavimas, 
kurį, be kitų tautų, sveikino 
Lietuvių Komunistų frakcijos 
ir Ohio Lietuviu Literatūros 
Draugijos 15-to Apskr. atsto
vai.

**• Suvažiavimas atsidarė su gra- 
žiu-skaitlingu bankietu Graikų 
Darb. Centro svet., 2023 Pros
pect Ave. čia buvo gražus pa
veikslas ' suvažiavimo tos par
tijos, kuris turi programą su
vienijimui visų tautų ir ra
sių į vieną pasaulinę brolišką 
šeimyną. Svečių tarpe, nemi
nint kitu tautų, radosi žydų, 
ukrainiečių ir lietuvių atsto
vai. Visi svečiai linkėjo Lenkų 
Komunistų Frakcijos Suvažia
vimui išdirbti tinkamus planus 
mobilizavimui lenkų masių 
šioj šalyj (khriu skaičius sie
kia 4 milionus) dėl darbu, Ap
saugos, Taikos ir Demokrati
jos !

Nuo Lietuviu Literatūros 
Draugijos ir Lietuviu Komu
nistu Lenkų Komunistų suva
žiavimą sveikino J. Mažeika. 
Jis reiškė, kad Lenkijos ir 
Lietuvos liaudis bendrai kovo
ja ir abi mobilizuoja mases 
prieš savo fašistines vald- 
džias. Tr jei “mūsų” Smeto
nos apetitas yra kiek “mažes
nis” už Ridz-Smiglu-Beckų, 
tai ant kiek jo jėga tame ly
ginasi, kitaip-jie yra abieji 
lygūs priešai lenkų ir lietuvių 
masių.

Draugo Geberto Reikšminga 
Prakalba

Po įvairių atstovu ir komu
nistų veikėjų sveikinimų, kal
bėjo nuo J. V. Komunistų 
Partijos Centro Komiteto d. 
Gebertas. Pirmininkui jojo 
vardą suminėjus, įvyko entu
ziastiškiausia demonstracija- 
sveikinimas K. P. C. K. atsto
vo, kuris yra po draug lenkų 
komunistų vadovaujantis drau
gas. Jis savo kalboj atžymėjo, 
kad Komunistų Partijos Cent
ro Komitetas, ypatingai krei
pia didelės domės į kalbinių 
komunistų frakcijų veikimą ir 
rūpinasi joms padėti mobili
zuoti sveturgimius už taiką, 
progresą ir prieš'fašizmą. Len
kai išeiviai šioj šalyj yra tur
tingi revoliucinėm tradicijom. 
Komunistų Partija padės

tas visas tradicijas iškelti aikš
tėn, parodyti masėm, jog tik gręsyvių-komunistų, jų ir mū- 
komunistai deramai įvertina

kai darbininkai šioj šalyj 
maršuoja kartu- su progresy- 
vėm - demokratiškom masėm. 
Detroite sudaro didelį nuo
šimtį Automobilių Unijos 
narių. Sako: Eikim į kasyk
las, plieno liejyklas, skerdyk
las ir kitas sunkias įmones— 
rasime mūsų brolius darbinin
kus su CIO, su pažanga ir 
prieš reakciją.

Lenkai darbininkai šioj ša
lyj pirm 300 metų atgal su
organizavo ir vadovavo pirmą 
streiką. Abraham Lincoln lai
kais iš 30,000 kovotojų lenkai 
sudarė 4,00j) legioną kovai dėl 
negrų paliuosavimo iš vergi
jos.

Pre z. Roose velto rinki
muose lenkų masės buvo su 
progresu. Praeityj geriausias 
revoliucines tradicijas lenkų 
atstovavo Kosciuszko, Pulaski 
fr kiti. Jie atstovavo kairiuo
sius, kaip dabar lenkai komu
nistai. Tais laikais, kuomet 
šiai šaliai grasino reakcija, jie 
buvo progreso pusėj, lygiai 
šiandieniniam grasinime iš fa
šistų pusės matome tas tradi
cijas ginant ne ką kitą, kaip 
komunistus.

Svarstė Daug
Klausimų , 

kalbėta plačiai

Suvažiavimas 
Svarbių

Suvažiavime 
apie lenkų jaunimo padėtį ir 
jų organizavimą dėl Darbų, 
Apsaugos, Taikos ir Demokra
tijos. Buvo atskiros sesijos 
moterų organizavimo klausi
mu ir unijų. Be partijos buda- 
vojimo ir organizavimo masių 
už taiką ir demokratiją, šali- 
grečiu centraliniu klausimu 
buvo lenkų jaunimo klausi
mas. Drg. Gebertas savo ra
porte pabrėžiančiai nurodė, 
kad lenkai komunistai turi 
rimčiausiai imtis klausimo len
kų jaunimo apsaugojimui nuo 
prasikaltimų. Dabar lenkų 
jaunuoliai viršija kitų tautų 
ir čiagimių jaunimą prasižengi
muose. Jų yra didelis skaičius 
kandidatais į prasikaltėlius. 
Komunistai turi dėti visas pa
stangas organizavimui lenkų 
masių už priėmimą Youth Act 
kongrese ir aprūpinimui dar
bais jaunimo.

Lenku Pasaulinis Kongresas 
Amerikoj 1939 m. 

t
Ateinančiais metais įvyks 

Lenkų. Pasaulinis Kongresas 
Amerikoj, šiame suvažiavime 
plačiai svarstyta mobilizavi
mas lenkų kolonijų tam suva
žiavimui. Amerikos lenkai lo
šia svarbią rolę, taip kaip ir 
lietuviai. Amerikos Lietuvių 
Kongresas ir jo veikla duoda 
daug vilties ir įkvėpimo mūsų 
broliams ir sesutėms kovoje 
už demokratijos atsteigimą 
Lietuvoje. Tas pats yra ir su 
lenkais išeiviais. Jų 4 milionai 

broliamsreiškia jųdaug ką 
Lenkijoj.

Lenkai Komunistai
Lietuviai

ir Mes

sesijoseNors ir ne visose 
teko dalyvauti šios žinios ra- 
šėjui, bet kiek man laikas lei
do lankytis tame suvažiavime, 
išsinešiau iš jo labai, labai, 
daūg gražaus įspūdžio. Pa
tyriau, kad tik pas komunis
tus galima patirti ir gauti tik
rų ir gerų žinių apie jų tau
tos geriausias tradicijas, pa
žangumą ir kas yra gražaus, 
prakilnaus tautoje. Tą visą 
gali patirti tik ten, kur susi
renka geriausi tos ar kitos tau
tos sūnūs-dufcterys ir nuošir
dūs demokratai ir 
šalininkai. Tokiu 
Komunistų ir jų 
suvažiavimas.

Mes lietuviai,
name Clevelande ir Ę. 79th St. 
apylinkėj, esame su lenkais |

progreso 
buvo Lenkų 
pritarėjų šis 

kurie gyve-

darbininkais kaimynai. Pro-

progre- 
tradicijas 
tautelės, 

daug gra- 
patys sau.

sų sugyvenimas yra gražus ir 
mūsų protėvių veiklą už de- pavyzdingas. Kitų pažiūrų 
mokratinę Ameriką. i mūsų ir lenkų tautiečiai arba

c. c • katalikai, nors ir skelbdami ar_ 
Lenkai Amerikoj t,m0 ™ell« Poteriuose, su tuo 

j pasigirti negali. Kalte yra ne 
Gebertas nurodė, kad len-1 plačiose masėse, bet jų vadų 

vedamoj politikoj. Kodėl ? At
sakymą surasime, jog jų su
važiavimuose keliama, giria
ma, vertas ar ne, bile savo, o 
kitos tautos geras slepiama.

Parodant-iškeliant 
syves-revoliucines 
kiekvienos tautos 
surandame labai 
žaus ir naudingo
Tas visa, kas pasakyta pasku
tinėj eilutėj, yra įkūnijama gY- 
veniman pilno/to žodžio pra
smėje, Sovietų Sąjungoj. Fa
šistinėse šalyse, Vokietijoje 
prie Hitlerio, Italijoje prie 
Mussolinio ir kitose—kaip tik 
priešingai: čia norima išnai
kinti mažas tauteles, ką jau 
bekalbėti apie kėlimą tų tau
telių pažangias tradicijas.

Stokime Kovon už Progresą 
Prieš Fašizmą

J. V. komunistų Partija su 
savo kalbinėmis grupėmis- 
JTakeijomis yra priešakinėse 
kovos tranšėjose su reakcija 
ir fašizmu. Dies “tyrinėjimas” 
komunistų “k o n s p i ravimo” 
Amerikoj yra smiltys-dūmai 
masėms į akis. Reakcionierių 
“tyrimo” tikslas pirma sudau
žyti avangardą darbininkų 
klasės, o po tam pulti demo
kratijos ir pažangos šalinin
kus.

Progresyvių Demonstracija 
Prieš Dies Vadovaujamą 
Puolimą ^ant Komunistų

Rugsėjo 30 d. Clevelando 
visos pažangios spėkos turės 
protesto demonstraciją, kurio
je kalbės Earl Browder. Lietu
viai, mobilizuokimės už pro
gresą, prieš reakciją!

Clevelandietis.

Darbo Unijos Nominavo Dau
gumą Kandidatu Flinte 

Flint, Mich. — Politinio 
veikimo Komitetui, susida
rančiam iš Darbo Federaci
jos ir CIO unijų, pavyko 
nominuot 11 pažangių kan
didatų į miesto valdyba iš 
15, kurie bus renkami.

BOSTONO

Pažangiosios Bostono lietu
vių organizacijos rengia 
dienraščio “Laisves” naudai

KONCERTU
žada’sudaryti gerą progra
mą, taip kad kiekvienas at-.

silankęs turės malonaus
pasitenkinimo.

Įvyks sekmadienį

Lapk. 6 Nov
Rengėjai prašo šios apylin
kės organizacijų tą dieną 
nerengti ir jų narius kvie
čia dalyvauti šiame koncerte.

Koncertas Bus

Lietuvių Salėje
E ir kampas Silver Sts. 
SOUTH BOSTON, MASS.

Prašome visos apielinkės 
pirmeiviškosios lietuvių vi
suomenės įsitėmyti dieną ir 
vietą šio koncerto ir stengtis

♦ jį pamatyti.

Ir Vengrai Reikalauja “AjfWj 
sisprendimo” Čechoslavijoj-V

Budapest, Vengrija.— 
choslovakijos vengrai fasis-/ 
tai atsišaukė į Vengrijos \ 
valdžią priverst Čechoslova- 
kiją duot apsisprendimą ir 
“milionui” vengrų, gyvenan- " 
čių Čechoslovakijos ribose.U 
Tas reikalavimas reiškia 
leist jiem nusibalsuot, ar. 
jie nori pasilikt Čechoslova- į 
kijos ribose ar prisidėt suV 
tenai tin iu “savo” plotu priekį 
Vengrijos.

Suprantama, tai pačios 
Vengrijos fašistinių valdovų 
Įkvėptas reikalavimas.

Dailioji Literatūra |f
f • ’

Įsigykite Šiuos . S v a r b i u f
Literatinius Kūrinius. , J

BEšVINTANTIŠ RYTAS
Stasio Jasili|pio-Buolio Sūnaus 

gražiausių eilių rinkinys.
288 puslapių, kaina 50c -’f

MORTOS VILKIENES f 
DIVORSAS J

Paraše Mikas Rasoda (Mizara)<Y
Apysaka iš Amerikos lietuvių gy-' 
venimo, apie kurią daug ražo už
sienių spauda. Lietuvoje net au
toriaus politinei linijai priešinga 

spauda, visgi turėjo užgirti 
kaipo puikų kūrinį.

316 Puslapių, Kaina $1.00/
Išleido Dienraštis “Laisvė.” ?

MOTINA
Parašė Maksimas Gorkis

Vaizdai iš darbininkų kovų caro 
priespaudoje. Streikai, slaptas Ii*?’ 
teratūros platinimas ir visokioje 

formoje plėtimas bolševikiško# 
propagandos. ,

Knyga iš 501 puslapių, kaina $1.00

Išleido dienraštis “VilnlK*Y^

JANONIO RAŠTAI ’'
Tai eiles pirmutinio lietuvių dart)O 

žmonių genijaus poeto. ’* 
112 puslapių, kaina 35c U

Laida Kooperacijos Bendrovė# . 
i//“Šviesos” Kaune

MAČIO-KEKŠTO S S

Puikios liaudiškos eiles rašyto# I ‘ 
laikais kada Lietuva buvo cariško# N

Rusijos vergijoje
100 puslapių, kaina 35c '

Laida’ Brolių Baltrušaičių
PITTSBURGH, PA.

į ■'

* ■

..

POVILAS JURKA-H g
iš prohibicijos-blaivybė#

Parašė Mikas Rasoda
Vaizdai 
laikų Amerikoje- Piešia streikus,, 
krizio laikus ir' bankrutus, k U t 

nukenčia ir lietuviai. 'jagi■
318 puslapių, kaina $1.00 <

LAIDA ALDLD.
Ji

ARTURAS REGRATIS
IR JO RAŠTAI 1

Puikios eiles ir labai įdomi 
autoriaus biografija. ».

176 puslapių, kaina 50c.

; IŠDAVIKAS f f
Puiki poema, kur piešiama : 

pokarine epocha ’
Paraše Jonas Kaskaitia if

Puslapių 263, kaina $1.00

Reikalaudami knygų arba norėdtr 
mi užsirašyti “Laisvę” kreipkite# 

*iuo antrašu: •

427 LORIMER ST., 

Brooklyn, N. Y. ,
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A. Gilmanas žiupsnelis keliones įspūdžių

Sainte Anne de Beauprė -
Jersey City, N. J.

; - (Tąsa)
Tūlų miestų policija ir pas mus taip šie- 
naujasų vardan “policijos našlių ir naš- 
laičių” naudos iš vietinių biznierių, ku
rie vargiai gali atsisakyti, bijodami, kad 
policija ko nors prieš juos neišprovokuo- 
r*-Kada važinėji po S. V. miestus ir mie
stelius, tai visai bėdos neturi su radimu 
tinkamos valgyklos. Jų yra visur ir vi
sokių, tą jau visi žino. Vienok taip nė
ra Kanadoj, nors ir didesniame mieste. 
Mes pervažiavome gan ilgoką gatvę Mon
treal, kur galybės “epicerie’ų” (taip jie 
čia vadina grosernes), tačiau nematėme 
nei vienos valgyklos; o mūs pilvai jau 
gvoltą šaukė.

Išvažiavę laukuosna, pamatėme didelę 
iškabą—RESTAURANT—didelėmis rai
dėmis užrašyta, prie nedidelės būdukės. 
Sustojome, nudžiugę.

Kadangi būvame nutarę nemažus pie
tus valgyti, tai mūsų įsivaizdinimas dide- 

į lio ir gero valgio sprogo, kaip guminė 
pūslė, kada įėjome vidun “restauracijos”. 
Pora mergaičių sėdi, pasidėję, taip sa
kant, tris pakelius cigaretų ir pečiuką 
dešrelėms kepti, ir pora staliukų “sve
čiams” sėsti. Pamanėme, kad visgi ge
riau, negu niekas, kada valgyt nori. Mer
gaitės pasisakė turinčios žirnių sriubos 
ir “Hot Dogs”. I£ą darysi, bus gerai ir 
tas; prisiėmėme, ką turi.

Dešrelės, kaip dešrelės, nieko tokio, bet 
jau ta žirnienė sriuba, tai nei Lietuvos 
šuva neėstų: sugižus, surūgus, ir dar iš 
blėkinės. “Hot Dogs” sužlebenome, van
dens užsigėrėme, ir vėl traukėme toliaus 

i vingiuotu ir siauru keliu, kaip kokia gy- 
I vate.

Kada pas mus vadiname dešreles “hot 
j dogais”, tai tatai darome kaip ir pajuo

kiančiai, nes pas mus tų dešrelių tikras 
yardas priimtas—frankfurters. Tai kada 

Į mergelė man sako, jog ji turi “Hot 
| Į)ogs”, tai aš sakau: “Gerai, duok mums 

po frankfurter}”.
i : “Mes tik Hot Dogs teturim”, atsako 
| mėrgelė.
ii : “Gerai, duok ir ‘Hot Dogs’,” sakau.

Toliau važiuodamas pastebėjau, jog 
pas juos visur tas dešreles tik ir vadina 
“Hot Dogais”. Kas šalis, tai mada ...

Kaip minėjau, sustojome pas farmerį 
nakvoti. Kadangi gerai išalkę buvome, 

p’ tai tuoj griebėmės ko nors patys pasi- 
L gaminti valgyti; mat, turėjom įsidėję tin- 
* karną gazinį pečiuką. Užsižiebęs pečiu

ką,, aš triūsiausi būdoj-“kebine”, išdėsty
damas reikalingus daiktus iš valyzos, o 

Į moteris pasišaukė jauną farmerį ir už
sisakė tuziną kiaušinių ir bekono.

I Neužilgo vaikinas pribuvo su bekonu ir 
kiaušiniais. Girdžiu, moteris klausia an
gliškai jo, kiek reikės užmokėti už juos.

į Nors ji atkartojo kelis sykius—kiek, kiek 
\kiek? tačiaus atsakymo nesigirdi. Aš 

pamaniau, kad tai naujas būdas pasipi
nigauti iš keleivių, pirma pasiimant di
desnį pinigą, o paskui grąžinant, kiek 
patinka. Greit išlindau iš būdos ir žiū
riu, kas dedasi. Vaikinas būk tai sa- 
ko’ką, tačiaus jo žodžių negalima supras
ti. Tuomet man mintis atėjo galvon, ar 
tik jis nekalba francūziškai, o angliškai 
tik gal supranta. Paklausiau jo francū
ziškai, kiek reikalauja užmokesčio.

“Quarant-cinq sous, s’il vous plais (ke- 
tiiresdešimt penki centai, kad loska)”, at
sakė vaikinas, pradžiugęs, ii' klausia, ar 
daugiau ko nereikia.

Kaip vėliau patyriau, tai kanadiečiai 
francūzai, kurių čia randasi daugiau tri
jų milionų gyventojų, tūli kalba gan 
gerai angliškai; tačiaus tūli jų visai an
glų kalbos nekalba, vien tik francūziškai. 
Miestelyje Ste-Anne de Beauprė įėję gan 
gėron valgyklon radome kelnerką, kuri 
inums patarnavo, ir kuri nei žodžio an- 

t glų kalbos nemokėjo. Aš nustebęs pa- 
7 Gausiau, ar P Francijos atvažiavus, 
c tai ji pasisakė esanti gimus ten pat, ne- 
Mog^X
Į^Ętes|, jie dažnai savo kalbą sužargoni- 

| Nw^^ngiiško žodžio padaro jfrancūziš- 
i parankiau, tačiau vistiek laikos
j Panašiai, kaip tūli Amerikos lie- 

mėgsta sulietuvinti anglišką žodį, 
keikia angliškai. Pavyzdžiui, f ran- 

į f .

Mk
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cūziškai žodis traukti—‘tirer”, o angliš
kai—“pull”. Tūli jų paima anglišką žo- 
dį“pull”, prideda prie jo galūnę “er”, ta
da išeina “pullė”, ir taip vartoja jį vie
toj savojo “tirer”, kuris išsitaria—“tire”. 
Taipgi ir keikti, kaip nusiklausiau, mėg
sta keikti angliškai.

Kanadoj francūzų tautinis sentimentas 
gan gilus ir stiprus. Sako, esą apie še- 
šesdešimt penki francūzai atstovai Ka
nados Parlamente, tai gal bus mažiau 
vienas trečdalis visų Parlamento atstovų. 
Nežiūrint jų šitokios mažumos, jie kalbą 
francūziškai ir tiek, nepaisydami, ar kas 
supranta, ar ne, ar kam patinka, ar ne.

Savaitę pirm mūs apsilankymo Quebe- 
ce, ten buvo buvęs taip vadinamas kuni
gų Eucharistinis Kongresas. Tą savaitę 
miestas buvo išpuoštas visokiariopąi: gė
lėmis, spalvotais popieriais ir vėliavomis. 
Daugel tų visų papuošalų dar tebebuvo 
ir tada, kada mes nuvažiavome. Tūlų 
krautuvių languose dar ir mes matėme 
“mistrancijas’ tarp papuošalų. Taipgi ir 
vėliavų tebebuvo ant tūlų namų ir krau
tuvių, ypatingai ant bažnyčių, kur vėlia
vos buvo ištiestos nuo pat stogo iki že
mės.

Kalbant apie vėliavas, ve kas man bu
vo stebėtina. Tarp tiek daug vėliavų, 
nemačiau nei vienos Anglijos vėliavos: 
visos francūzų. Stačiai atrodė, būk ta 
šalis priklauso Francijai, o ne Anglijai. 
O jei Francijai ta šalis nepriklauso, tai 
iš kokios priežasties ir dėl kokio tikslo 
tie žmonės vartoja Francijos, o ne An
glijos vėliavą, svetimam žmogui būna 
gan sunku suprasti. O kits dalykas, ko
dėl Anglija tatai toleruoja? Silpnybė, ar 
diplomatija? Mes visi gerai žinome ir 
atmename, kad jeigu Lietuvoje prie caro 
būtume išskėtę lietuvišką, vietoj rusiškos 
vėliavos, tai būtume buvę, tai sakant, su
maišyti su žeme. O čia kitaip.

—Tai pasirodo,—sako mano draugė,— 
jog tie žmonės kovotų už priklausymą 
prie Francijos, jeigu Franci ja tik pradė
tų kovoti už juos.

Mes kitaip ir negalėjome išsiaiškinti, 
kaip tik tų žmonių norėjimu priklausyti 
prie pirmiaus jų buvusios tėvynės Fran
cijos. Tačiaus, varginamas to neaišku
mo, aš mėginau susirasti žmogų, kuris 
galėtų kiek daugiau man apie tokią pa
dėtį paaiškinti. Jieškojau—suradau. Ir 
man ta ypata paaiškino gana plačiai apie 
tokį stovį.

Kanados francūzai norį būti ir pasilik
ti francūzais, nežiūrint, koki ir keno val
džia nebūtų. Jie nenorį priklausyti An
glijai, tačiaus jie nenorį priklausyti nei 
Francijai. Ištikrųjų, tūli jų maną, būk 
jie esą tikrieji francūzai, ir Francijos 
francūzai turėtų priklausyti prie jų, o ne 
jie prie Francijos. Esąs ir judėjimas 
tarp jų, idant jie pasiliuotų nuo Angli
jos tokiais pamatais, kaip dabar Airijos 
Respublika. Tačiau, kiek man pasakoto
jas numatąs, iš to judėjimo jokių vaisių 
nebūsią.

Taigi čia man buvo ir tas jų Franci
jos vėliavos vartojimas išaiškintas. Jie 
vartoja francūzišką vėliavą vien tik dėl 
to, idant parodžius, jog jie francūzai, o 
ne anglai ar kokie kiti. Daugelis jų var
toja Francijos Respublikos vėliavą, ta
čiau esą daugelis ir tokių, kurie varto
ja senąsias Francijos karalių vėliavas, su 
lelija.

Žiūrint iš šalies, negalima gerai, tikrai 
pasakyti, ar Kanados francūžų farmerių 
gyvenimas geresnis, ar prastesnis, paly
ginus su Suvienytų Valstijų farmeriais. 
Bet štai kas galima lengvai pastebėti pas 
kanadiečius, sulyginus su amerikiečiais 
farmeriais, — tai, kad jų sistematingu- 
mas, švarumas aplink namus pavyzdin
gas. Pas juos, bagotesnius ar biednes- 
nius, viskas taip sudėstyta tvarkoj, kaip 
ir pas tvarkingą Lietuvos ūkininką. Mal
kos ar žabai gražiai supjaustyti ar suka
poti ir sukrauti tvarkiai pastogėse, arba 
malkinėse; visos ūkio padarinės sudė
tos, suvežtos pašiūrėse, ir tik ‘ išsiveža, 
kada reikalinga. Ūkio triobėsiai taipgi 
laikomi tvarkoj ir suremontuoti.

(Bus, daugiau)

Iš Susirinkimo
11 d. rugsėjo įvyko Laisvės 

Draugijos susirinkimas. Iš ta
rimų galima pažymėti, kad li
kosi priimtas užkvietimas Bay- 
onnės draugų bendrai abiem 
kolonijom suruošti bendrą pa
rengimą. Išrinkta komisija tuo 
darbu rūpintis.

* * *
Paišelių kompanijos darbi

ninkų streikas tęsiasi. Strei
kuoja 125 darbininkai. Unijos 
viršininkai veda derybas susi
taikymui. Streiko paskelbimo 
priežastis yra ta, kad 1937 me
tais, lapkričio mėnesį kompani
ja numušė 9 nuošimtį algų ir 
panaikino vakacijas. Tuomet 
dirbtuvės darbininkai nebuvo 
organizuoti. Dabar gi susirašė 
visi į ADF.

Dirbtuvė randasi 67 Fleet 
Street.

* * * . *
Policistas D. Stout suarešta

vo žmogų, kuris važiavo auto
mobiliam neturėdamas laisnio. 
Paskirtą dieną, kuomet turėjo 
įvykti teismas, Stout atėjo į 
teismabutį, kaipo liudininkas. 
Bet žiūri, kad jo areštuoto 
žmogaus teisme nesiranda. Pa
kėlė protestą ir nori žinoti nuo 
teisėjo McCabe, kaip ir kas jo 
areštuotąjį paliuosavo nuo bau
smės. Teisėjas supykęs pasa
kė, kad ne jo dalykas tuo rū
pintis ir jeigu nenutils, tai ji
sai pats bus areštuotas. Policis- 
tas protestuoja, .kad jisai teis
me yra nuo septintos ryto. Tei
sėjas jam atkerta, kad jisai 
nepaiso, jeigu jisai čia būtų ir 
nuo 4-tos valandos ryto.

Apleidęs teismabutį Stout 
nuėjo į policijos stotį ir ten 
pakėlė trukšmą, norėdamas su
žinoti, kas tokį 'jam šposą iš
kirto, panaikindamas jo areš
tuotojo kaltinimą. Policijos ka
pitonas J. Schlicht persergėjo 
jį, kad prie tos deskos sėdi bo
sas ir jeigu jisai , neapleis sto
ties, tai bus spėka išmestas. 
Policistas Stout reikalavo re
kordų suradimo meisterio, ku
ris tokius kaltinimus panaiki
na be teismo. Negavęs to, ko 
norėjo, sugrįžo atgal į teisma
butį. Teismo klerkas tuomet iš
šaukė Stout areštuotą žmogų 
Solomon Margolį, mokytoją, ir 
karštasis policistas aprimo. .

* * *
Jersey City girdisi dvi lietu

vių radio programos. . Viena iš 
Brooklyno, vedama Matusevi
čiaus, ir kita iš Jersey City, ve
dama Giraičio. Giraitis ir jo 
Lelijos Vyrų Choras iš Kearny, 
N. J., duoda geresnę progra
mą. Jo programose nėra rekor
dų (plokštelių), bet choro dai
nos, ir tankiai girdisi solistų. 
Orkestrą nuolatinė, ne plokšte
lių.

Vienas dalykas reikia pri
minti, kad iš pradžių Giraitis, 
kaipo garsintojas, netąktiškai 
kartais pagarsinimus pranešda
vo. Dabar jau išsilavino, ge
riau kalba. Matusevičius tan
kiai užrėkia garsinimus skelb
damas. Jo kalba panaši kartais 
į dainą.

* * *
Rugpjūčio mėnesį Ethiopijoj 

Italijos juodmarškinių žuvo 42, 
iš kurių 7 žuvo tiesioginiuose 
mūšiuose. Nuo sausio mėnesio 
1935 m. iki rugpjūčio 31, 1938, 
žuvo 4,609. Šias skaitlines pas
kelbė oficialiai Roma, tačiaus 
reikia priminti, kad jos nėra 
tikros, italų daug daugiau žu
vo. . .. 

* * *
New Jersey valstijos guber

natorius Moore pasiuntė pro
testą prezidentui Rooseveltui ir 
kitiems Washingtono valdinin
kam, kad Washingtono val
džia duoda pinigų budavoti šil
ko dirbtuves pietų Valstijose. 
Proteste sakoma, kad 70 nuo
šimtis ' šilko - išdirbyštes randa
si Pennsylvanijoš, Nev^ Jersey, 
New Yorko ir WiSconsiuo vals
tijose. Soūthtiose darbininkai 
neorganizuoti ir dirba už daug 
mažesnį mokestį,, negu rytuose,

ir iš to atžvilgio gali pakenkti 
rytinių valstijų šilko industri
jai. Moore savo proteste ragina 
ir organizuotus darbininkus 
kelti protesto balsą. Kuomi šis 
dalykas pasibaigs, ateitis paro
dys. K. Biuras.

Elizabeth, N. J.

Scranton, Pa.
Iš Lietuvių Literatūros 39 Kp. 

Susirinkimo
Susirinkimas įvyko rugsėjo 

12, pas draugus Praleikus. 
Tai jau senai toksai skaitlin
gas susirinkimas buvo, šiame 
susirinkime ir draugių moterų 
pusėtinai dalyvavo.

Finansų raštininkas išdavė 
raportą apie kuopos finansų 
stovį, šiuo tarpu kuopos ižde 
randasi $35 su centais. Vienas 
naujas narys prisirašė prie 
kuopos, tai yra, drg. P.-Pės
tininkas. Tai yra geras pavyz
dys ir kitiems Scrantono lie
tuviams biznieriams, idant ei
tų ir stotų į tokią garbingą 
apšvietos ir kultūros organiza
ciją.

Finansų sekretorius Pabalis 
davė pareiškimą, kad kaip 
greitai jis turės liuoso laiko, 
aplankys tuos narius, kurie 
dar neužsimokėjo duoklių ir 
iškolektuos iš jų duokles. Tai 
tu, drauguti, ir išpildyk savo 
prižadą.

Buvo skaitytas laiškas nuo 
12-to Apskričio sekretoriaus 
drg. V. Visockio kas link ren
giamo Apskrityje maršruto ir 
kalbėtojo. Kuopa nutarė, kad 
Apskritis pasirūpintų su kal
bėtoju ir laiką ar dieną pra
neštų ne vėliau kaip bėgyje 3 
savaičių, o mes pasigaminsime 
lapelius ir svetainę gausime.

Buvo raportuota iš Scranto
no Draugijų Sąryšio susirin
kimo, buk Sąryšis nutaręs 
rengti prakalbas dėl Vilniaus 
atvadavimo ir šaukti dviejų 
srovių, kalbėtojus. Jeigu tas 
nutarimas išsipildys, tai . bus 
atlikta geras darbas.

J. K. pranešė susirinkimui, 
kad jam teko kalbėtis su drg. 
St. Jasilioniu iš Binghamtono. 
Jis turi parašęs paskaitą apie 
Višinskį. Kalbėta apie suruo
šimą mitingo, kuriame Jasi- 
lionis tą paskaitą skaitytų, bet 
nutarta , tai svarstyt kitam su
sirinkime.

J. K.vtaipgi pranešė, kad jis 
gavęs laišką iš Chicagos nuo 
Laisvamanių Draugijos sekre
toriaus/ ar nebūtų galima su
rengti Scrantone prakalbas 
Jagminui, kuris važinėja su 
prakalbų maršrutu. Laiškas 
perduotas Scrantono laisvama
nių čyfui ponui živatui. • Da 
ligi šiol nieko nesigirdėti. Ar 
bus Jagminui prakalbos su
rengtos, ar ne, tai ateitis pa
rodys.

Ateinantis kuopos susirinki
mas įvyks pas draugę E. Bu- 
zienę, 501 Electric St.

39 Kuopos Koresp.

Anglai ir Francūzai Chinijoj 
Nusigandę Japonijos

Shanghai. — Japonijos 
valdžia davė užtikrinimą 
Hitleriui, kad ji kariaus iš
vien su Vokietija, jeigu iš
sivystys karas dėl Čechoslo- 
vakijos tarp Hitlerio ir de
mokratinių šalių.

Anglai ir francūzai nusi
gandę, kad japonai tada 
pirmiausia grobtų jų kolo
nijas ir nuosavybes Shang- 
hajuj, Tientsine ir kitur 
japonų užkariautuose Čhi- 
nijos plotuose,

Kartus Smūgis Vietiniams 
Naziams

Kaip ir tikėtasi Elizabetho 
demokratiniai nusistatę žmo
nės įvairių tautų, rasių ir įsiti
kinimų vadovybėje vietinio 
skyriaus Amerikos Lygos už 
Taiką ir Demokratiją, suren
gė tokią galingą protesto de
monstraciją, 15 dieną rugsėjo 
Entracht Hali, 630 First 
Avė., prieš nazių rengiamą 
mitingą, kuriame žadėjo kal
bėti Hitlerio agentas Fritz 
Kuhn, kad jis net ir akių ne
parodė.

Demokratijos šalininkai 
apie 7 vai. vakare pradėjo rin
ktis tiesiog į svetainę užpildy
dami pilnai stovinčiais ir sė
dinčiais demokratine publika 
taip, jog atėjusiems keliems 
naziams jau nebuvo vietos.

O lauke, šalę svetainės su
siformavo labai skaitlingas pi- 
kietas su įvairiais obalsiais- 
plakatais.

Svetainėj ir lauke galėjo 
būti du tūkstančiu žmonių.

Viduje svetainės kalbėjo ke
li ' demokratijos šalininkai. 
Pirmininkavo vietinio skyriaus 
pirmininkė Amerikos Lygos už 
Taiką ir Demokratiją.

Vėliau pranešiu visas smul-

Anglija Perka 400 Karinių 
Lėktuvų iš Amerikos

Washington. — Šiemet 
rugpjūčio "mėnesį Anglija 
užpirko Jungtinėse Valstijo
se karinių reikmenų už 
$1,152,293. Tarp šių karo 
reikmenų yra ir keturi šim
tai greitų lėktuvų, kuriuos 
dabar stato amerikinės or
laivių kompanijos.

JAPONIJA KALTINA ČE- 
CHOSLOVAKIJOS 

UŽTARĖJUS

Tokio. — Japonijos mi
nisters pirmininkas Konoye 
pareiškė, kad Čechoslovaki- 
ja jau būtų priversta pasi
duot Vokietijai, jeigu • ne 
Sovietai, Francija ir Angli
ja. Jis pilnai pritaria Hit
leriui, siekiančiam užgrobt 
Čechoslovakijos Sudetų vo
kiečių plotą.
HnintininiKiiiHinninnnniniinmininminminmiomnmiininiiimnnBinimmimno

Sau^o/»7ės Lyties Ligų!
DIDĖJA susirūpinimas ly

ties ligomis, nes jos dabar la
bai platinasi.

NERIZIKUOKIT! Išmokit 
tas ligas pažinti ir nuo jų ap
sisaugoti.

kmena§. “L.” Report.

ANGLIJOS LĖKTUVAI 
UŽMUŠĖ DU PAŠA

LIEČIUS

AIŠKIOS ir teisingos žinios apie 
sifili, gonorėją ir kitas lyties ligas 
yra knygoj

Patarimai Vyrams apie 
Lyties Dalykus

New York, rugsėjo 14.— 
Ligšiolinis Generalinio Kon- 
sujato New Yorkę sekreto
rius Anicetas Simutis nuo 
š. m. rugsėjo 1 dienos pas
kirtas attache (prie Lietu
ves atstovybės Washingto
ne).

Parašė R. Mizara

Siųskit užsakymus tuojau

427 Lorimer Street,

LIETUVOS LAISVES
DRAUGAI ir PRIEŠAI

Vilnius, rugsėjo 13.—Len
kai konfiskuoja lietuvių 
Ūkio Draugijos nuosavybę.

London . — Susidūrus ore 
dviem kariniam Anglijos 
lėktuvam, jiedu nukrito ant 
namo Stamforde ir užmušė 
vieną moterį. Abiejų lakū
nai išsigelbėjo parašiutais.

Vienas karinis vanden- 
lėktuvas, besileisdamas že
myn, nutrenkė stiebą žvejų 
laivuko ir užmušė vieną žu
vininką, o kitą sužeidė, ties 
Wight sala.

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

pardavinėjama. 
Knygutės kaina tik 5 centai

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

nerokuosim persiuntimo kaštų.

Raštas aiškus, kalba lengva, populiari.

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

cialist masiniam platinimui brošiūrą—

Knygelė nedidelė, bet pilna dokumentališkų citatų, pilna faktų, 
kurie reikalingi žinoti kiekvienam lietuviui.

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

Draugai ir Priešai” masiniam platinimui

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

katalikų dvasiškija, kai Lietuva buvo 
caro priespaudoj?

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

Kas kovoja už Lietuvos ir jos žmonių 
laisvę dabar?

Brošiūroje' gyvais faktais yra nurodyta:
) Kas kovojo už lietuvos nepriklausomybę

TOJ KNYGOJ apie lyties ligas 
prirašyta net 127 puslapiai, aiški
nant jų pažinimą ir apsisaugojimą.

YRA JOJ ir apie visą žmogaus ly
ties gyvenimą, bet dabar ypač svar
bi ta dalis, kuri aiškina apie tas bai
sias ligas.

KNYGOS kaina buvo $2.00, 
bet, kad lengviau būtų reika
lingiems ją įsigyti, dabar ati
duodu ja už $1.00. (Į Kanadą 
—$1.25c.)

ĮDĖKITE j konvertą popierinį do
lerį ir sava aiškų adresą, ir greitai 
gausite knygą.

LAIŠKĄ adresuokite taip: 
JOHN BARKUS 

111-40—128th St.
SO. OZONE PARK, N. Y.

ši knyga yra ir “Laisvės*’ knygyne.
IfllIlIlIHIUIHIIlBnilllllllllllllllllllllllllH
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Amerikos Istorijoj ir Sovietų Sąjungoj

Tą knygą išleido dienražtis “Vilnis

Brooklyn, N.

GARSINKITE^ “LAISVĖJE

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

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

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

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWfARK, N. J.
VALANDOS: 2—4 ir 6—8

Nėra valandų sekmadieniais

Pirmadienis, Rups. 19, 1938

Kaip Mes Atmušėm Japonus Hartford, Conn

(Bus daugiau)

Pittsburgh, Pa

427 Lorimer St.

gč

Plymouth, Pa

3

168 GRAND STREET 
’* Brooklyn, N. Y. 
Tel. Evergreen 8-7179

BEER, WINES & LIQUUORS 

WHOLESALE AND RETAIL

Kul- 
daug
Ply-

žmo-

šią 
šiai

rūpesčiu drau- 
hartfordiečių. 

kitus reikalus 
rengėjai arba

Įgauti Įspūdžiai Spaudos 
Piknike

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Tel. Triangle 5-3622

i Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3371 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
553 Broadway, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

JAMES GALLO
d-b-a Jimmy’s Bar—American & Italian Rest. 
553 Broadway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10883 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
332 Foster Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SOL PAKOWITZ
332 Foster Avenue, ' Brooklyn, N. Y.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
ELIZABETH, N. J.

Pradedant nuo rugsėjo, (Septem
ber) 23, Bangos Choras laikys savo 
repeticijas kas penktadienį, o ne an
tradienį, kaip pirmiau. Visi choristai 
nepamirškite penktadienį, o ne an
tradienį. — Stanley Rengle, Pirm.

(218-220)

Spalių
Visų šių 

raginame dalyvauti tuose ma
siniuose mitinguose, kur drau-

Bloor\ kalbės. Rep.

«.

♦

(Tąsa iš antro puslp.) 
nuolių ugnį. Bet tas negalė
jo mus sulaikyti. Bendromis 
pastangomis pasienio sargų 
ir raudonarmiečių japonai 
atmesti už Chasan ežero. 
Vėlai vakare mūsų kareiviai 
prisiartino jjrie japonų už
imtų Zaoziornaja ir Bezi- 
menaja kalvų.

Japonai buvo neišpasaky
tai taktikiniai gerose sąly
gose. Prieš jų pozicijas 
raudonarmiečiams ant kelio 
Chasan ežeras, kuris nelei
do atakuoti japonų pozici
jas iš priešakio. Tam, kad 
išvyti iš kalvų priešą, mums 
reikėjo apeiti aplinkui jį, tai 
yra eiti pro ežfero galus, 
per siaurą koridorių tarpe 
jo ir rubežiaus, o japonai 
ne vien nuo kalvų, bet ir iš 
kitos pusės rubežiaus bai
siai apšaudė.

Mes buvome suspausti 
siauroj juostoj tarpe rube
žiaus ir ežero. Žinoma, mes 
būtume daug lengviau su 
priešu a p sidirbę, jeigu 
mums būtų leista pereiti 
per sieną, apeiti kalvas iš 
Mandžurijos pusės ir jas 
paimti. Bet mums buvo 
griežtai uždrausta pereiti 
sieną. Mūsų armijos dalys 
pildė komandos įsakymą ir 
veikė tik Sovietų žemėj. 
Paskui mes matėme, ant 
kiek tas mus apsunkino.

Mūsų batalionas puolė ja
ponus pro pietinį koridorių, 
turėdamas tikslą užimti Za
oziornaja kalvą. Prieš mus 
buvo tik apie 500 pėdų plo
tis, visas apipintas spyglių 
vielų tvoromis, apšaudomas 
japonų kanuolių ir nuola
tos po jų kulkasvaidžių ug
nimi. Per tą siaurą korido
rių ir ugnies volą reikėjo 
pasiekti kalvą ir išvyti ja
ponus iš Sovietų žemės. To
kioj padėtyj buvo raudonar
miečiai ir šiauriniame kori
doriuj, kur jie puolė Bezi- 
menaja kalvą.

Visą naktį ir sekančias 
dienas mes atmušdinėjome 
japonų kontr-atakas, durtu
vais vanojome priešą prie 
jo pozicijų. Mes ėjome pir
myn, mušantis už kiekvieną 
žingsnį; nei žiaurios japo
nų kontr-atakos, nei jų kul
kasvaidžių ugnis, kuri nesi
liovė nei minutei, negalėjo 
sulaikyti raudonarmiečius. 
Povaliai, bet nuolatos mes 
artinomės prie japonų už
tvarų.

Raudonarmiečiai — rytie
čiai karšti patriotai, nesis
kaitydami su jokiomis kliū
timis, ’siekė greitai atlikti 
jiems duotą komandos už
duotį. Viena iš kuopų prašė 
komandos leisti jai prasi
mušti pro spyglių tvoras ir 
atakuoti japonus. Liuosno- 
riai, lenktiniuodami vienas 
su kitu, griežtai reikalavo 
leisti jiems tą atlikti. Ko
manda sutiko.

Kovotojai pridengti rūkų 
pasiskleidė po visą 500 pėdų 
plotą ir nugalėdami kliūtis 
šliaužė artyn prie japopų. 
Kada rūkai išsisklaidė/ja
ponai juos atidengė, bet 
jau raudonarmiečiai per tą 
laiką suspėjo ant tiek užsi
kasti, kad nepaisant ant 
kiek japonai stengėsi juos 
išmušti iš tų pozicijų, bet 
veltui.

Tuo laiku Raudonosios 
Armijos komandieriai sus
pėjo patraukti reikalingą 
karo tdchniką, kad užduoti 
priešui sprendžiamąjį smū
gį.

Rugpjūčio 4-5 dienomis 
ėjo nepertraukiantis lietus. 
Keliai permirko, balos pa
virto į ežerus, kas dar dau
giau apsunkino Raudono
sios Armijos veikimą.

Močiutės Bloor Prakalbų 
Maršrutas

Garsioji komunistų veikėja 
Močiutė Bloor maršrutuoja su 
prakalbomis šioje apylinkėje. 
Kartu susirinkimuose rodomas 
ir sovietinis judis “čigonai.”

Ji kalbės šiose vietose:
Rugsėjo 20

” . 21
” 22
” 23

Beaver, Pa.
Turtle Creek 
Pittsburgh 
Beaver- 
Alliquipa

24 Brownsville
Brownsville 
Yorkville 
Harmarville 
McKeesport 
Johnstown 
McKeesport
Farrel

apylinkių lietuvius

25
26
27
28
29
30

1

Rengiamos Svarbios Prakalbos
Lietuvių Kapinių Korporaci

ja sumanė surengti prakalbas. 
Kalbėtojum bus H. Jagminas, 
iš Chicagos, pirmininkas Lietu
vių Laisvamanių Etinės 
tūros Draugijos. Jis 
naudingo turi pasakyti 
moutho ir Wilkes-Barre 
nėms.

Kapinių Korporacija rengia 
net dvejas prakalbas. Ply- 
mouthe prakalbos įvyks rugsė
jo 24 d., 7:30 vai. vakare, 
Stravinsko svetainėje, 40 Fer
ry Street.

Gi Wilkes-Barre prakalbos 
įvyks rugsėjo 25 d., 7 :30 vai. 
vakare, Progr. Kliubo svetai
nėje, 325 E. Market St.

Visi lietuviai, kaip laisva
maniai, taip katalikai kviečia
mi dalyvauti. Įžanga visieips 
veltui.

Kapinių Susirinkimas
Rugsėjo 25 d., 2 vai. po 

pietų, bus laikomas Lietuvių 
Kapinių Korporacijos susirin
kimas. Susirinkimas įvyks 
Stravinsko svetainėj, 40 Fer
ry St., Plymouthe. Visi nariai 
raginami dalyvauti.

Komitetas.

Youngstown, Ohio
Rugsėjo 22 d. čionai įvyks 

svarbus tarptautinis masinis 
susirinkimas. Jį šaukia Komu
nistų Partija; kalbės William 
Weinstone, narys Komunistų 
Partijos Nacionalio Komiteto. 
Jis kalbės temoje: “Can De
mocracy Win Over Fascism ?” 
(Ar demokratija gali laimėti 
prieš fašizmą?). Tai tikrai ne
paprastai svarbi prakalbų te
ma.

Šis susirinkimas bus laiko
mas Central Auditorium, 225 
W. Boardman St. Prasidės 
7 :30 vai. vakare. Įžanga tik
tai 25c.

Didieji piknikai Šį sezoną 
sėkmingai užsibaigė, sykiu ir 
spaudos naudai piknikas 11 d. 
rugsėjo buvo malonus, sėk
mingas. Minia, susidedanti iš 
apie 1,500, užpilde Lietuvių 
Daržą ir joje radosi tolimų 
svečių. Kai kurie iš jų mum 
nei matyti, nei apie juos gir
dėta. Bet žvalgui teko su kai 
kuriais susitikti ir susipažinti, 
tik, ant nelaimes, ne su vi
sais. Kaltė puola ant stokos 
laiko dėl visų nematymo.

Su mašina vos spėjus įslink
ti į daržą, pirmas iš tolimų 
svečių d. Strauss pakėlimu 
rankos pasveikino. Išlipus 
mumsj^ mašinos, pasirodė ša
lip (jo daugiau bostoniečių. 
Jais buvo drgg. Barčiai, Rei- 
nardai ir dar viena draugė. 
Pasidalinus po žodį kitą su 
tolimais svečiais, mestasi gi
lyn į daržą. Už minutes kitos' 
susitikom seniai kada, buvusi 
Conn, valstijos gyventoją An
driukaitį ir jo žmoną iš So
merville, Mass., ir jo kaimy
nus Andriuliūnus. Su jais 
pasikalbėta apie Bostono ir jo 
apielinkės lietuvių judėjimą. 
Priegtam, prisiartinęs water- 
buriečių “Laisves” korespon
dentas Juozelis pareiškė, jog 
apleidžiąs šią šalį. Vyksta į 
Europą, sykiu ir į Lietuvą.’ 
Nespėjus duoti nei gerų linkė
jimų, kaip vienas draugas pa
šaukia susipažinti su A. Ma
tuliu iš Bridgewater, Mass. 
Jis paprašė pasiteiraut New 
Britaine apie jo seną pažįs
tamą. Sutikta ir bus bando
ma padaryti.

Kiek vėliau sužinota," kad 
dalyvavęs daktaras Repšys su 
žmona, irgi Mass, valstijos 
gyventojas. Dar kiti žvalgui 
pasakojo, kad buvę žmonių iš 
Worcesterio, Brocktono, Dor- 
chesterio, Brid gewaterio, 
Gardnerio, Bostono ir iš New 
York o. O iš Conn, valstijos, 
galima sakyti, buvo žmonių iš 
visų miestų ir nuo ūkių. Tai 
malonus buvo pažmonys.

Komisijos nariai tik siuvo 
po minią, viską tvarkė, kad 
davus tinkamą žmonėm pa- 
tarnavimąk kaip pas apsukrų ‘ 
gaspadorių.A Moterys-gaspadi- 
nės, daugunroj hartfordietės, 
apsikrovę savo gamintu įvai
raus skonio maistu stalus, vai
šino išalkusius. Prie kitų pa- . 
■tarnavimo vietų irgi viskas 
sparčiai buvo7 atlikta.

Už kiek laiko pasirodė pro
gramos dalyviai: K. Michel
sonas, jaunuolis, ir 
CK sekretorius d. D. M. šo- «
lomskas iš Brooklyn©. Paga
linus į daržą įsiveržė “slau
gės,” tai ispanų dramatiška 
grupė iš New Britaino. Jos 
sagstė ženklelius su užrašu:

“Nuimkite drausmę prieš Is
paniją.” Ir sykiu rinko aukas 
Ispanijos liaudiečiam. O per
pildytoj svetainėj jaunimas 
sukos, šoko, vis naujų draugų 
susipažindami. Augusieji šne
kučiavosi ir vieni kitiems fun- 

1 dino prie patarnavimo vietų.
Pirmininkas d. J. Pilkaus-

■ kas arti šeštos valandos vaka-
■ ro paskelbė, kad programą 

atidaro, ir iššaukė Chorą Dai
ną iš New Haven po vadovys
te J. Latvio padainuoti. Po 
dainų Keistutis Michelsonas 
pasakė trumpą, bet brandžią 
prakalbą apie Ispanijos demo
kratinių žmonių kovas su fa- 
-šįstais. Jis tvirtino, kad de
mokratiniai žmones yra tvirti 
ir gali likti laimėtojais, nepai
sant, kad įsiveržėliai Mussoli- 
nis su Hitleriu vis naujų jėgų 
prisiunčia fašistam į Ispaniją. 
Jam bekalbant'pasirodė ispa
nių merginų dramatiška grupe 
su laiveliu ir dviem vėliavom 
amerikoniška ir demokratinės 
Ispanijos. Vadovybėj V. Vi
sockio hartfordiečių Laisvės

’ Choras sykiu su Stygų Or
kestrą užtraukė skamban
čias dainas. Paskiausiai kal
bėjo d. D. M. šolomskas apie 
šių dienų nuotikius pasaulyje. 
Rinkta aukos dėl Ispanijos 
liaudiečių, sumetė, rodos, vir
šaus 45 dolerius. Po to saule 
nuslinko už kalno, o žmonės 
vėl tarpe savęs šnekučiavosi, 
juokavo, kiti iš po valios ren
gės, ypač tolimesnių kolonijų 
draugai, linkui savųjų name
lių.

Prisieina tarti ačiū tolimes- 
niem ir artimesniem svečiam, 
programos pildyto j am ir au
kotojam, o labiausiai moterim- 
gaspadinem, kurios, tartum 
tos biteles, prie savo stalų ruo
šė maistą ir maitino dalyvius.

Tai toki gauti įspūdžiai iš 
spaudos naudai pikniko, kuris 
buvo suruoštas 
gų ir draugių 
Apie aukas ir 
parašys patys 
rengėjos. 
t 

Masine Lietuvių Konferencija 
Drg. J. Pilkauskas laike pro

gramos paskelbė, kad įvyks 
lietuvių komunistų ir darbinin
kų judėjimo simpatikų ir 
“Laisves” skaitytojų masinė 
konferencija rugsėjo 25 d., 
Lietuvių Daržo svetainėj, Wa
terbury, Conn., kai 10:30 vai. 
dieną.

Ši konferencija skirsis visu 
kuo nuo kitų. Jbje dalyvaus 
visi darbininkų judėjimo stra
tegai ir veikėjai, bei “Lais
vės” dienraščio vajininkai. 
Waterburiečiai ruošias daly
vius pilniausiai priimti ir jiė

I 
jau pareiškė: Jei bus šalta 
diena, tai susišildymui bus 
sukurtas lietuviškas, kaip bū
davo Lietuvoj giriose, laužas. 
O priegtam, aišku, bus gali
ma įsigyti skanaus valgio.

. Visų kolonijų, miestų gyven
tojai ir ūkininkai turi ruoštis į 

konferenciją skaitlingiau- 
atsilankyti.

Pikniko Žvalgas.

San Francisco, Calif.
Streikieriai veda streiką ra

mia ir pavyzdinga nuotaika, 
bet, ant nelaimės, provokaci
ja suranda sau kelią ir pada
ro nemalonių įvykių tarpe 
streikierių, iš ko kyla susirė
mimų ir areštų su kiekviena 
diena. Reakcija, kad atsiekti 
savo tikslą ir palaužti streikie
rių dvasią, organizuojasi į taip 
vadinamą “piliečių associaci* 
ją” kas reiškia vigilantes. Jų 
moterys taipgi organizuojasi 
į “pirk šiandien kliubus.” šios 
organizacijos teikia pagelbą 
krautuvių savininkam ir veikia 
visoj San Francisco apylinkėj. 
Numatoma, kad kova bus aš
tri ir ilga. Jei Greeno atsto
vai jų neparduos, kurie į čia 
oru atvažiavo iš Washingto- 
no, tai darbininkai streiką 
laimės. Pacific.

Del Mirties Stanislovo 
Kaminsko

d. rugsėjo (Sept.) šių metų mi
rė Stanislovas Kaminskas. Palaido
tas 6 d. rugsėjo. Jis sakydavosi, 
kad turįs seserį, esanti vedusi ir 
gyvenanti Boston, Mass, apielinkėje. 
Velionis buvo aprašęs ant sesers 
vardo $1000 apdraudos (insurance). 
Taipgi dar gaus $500 asmenų sumo
kamos apdraudos.

Prašome jo sesers greit atsišauk
ti, arba jei kas apie ją žino, prašo
me pranešti sekamu antrašu:

Albinas Semėnas, R. D. 5, Wash
ington, Pa. (218-220)

Nauja L. Pruseikos Knyga

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

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

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

pašto stampomis, 3c ar 5c vertes.

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokiu Krupiu ir pavieniu.
Iš senu padarau A 
naujus paveiks- 
lūs ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa-’ 
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
Įvairiom spalvom.

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

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

k

Kiekvieilas apšvietą bran
ginantis žmogus privalo bū
ti dalininku dienraščio “Lai
sves” bendrovės.

>■ *.

♦-

n

Svarbu ir tas, kad prieš 
Weinstono prakalbą susirinki
me bus rodoma labai graži 
sovietinė filmą “Golden Moun
tains” (Auksiniai Kalnai).^

Visi Youngstowno lietuviai 
kviečiami dalyvauti.

S. Winters.

Valencia,‘Ispanija. — La
bai gerai užderėjo vaisiai 
Ispanijos respublikoj.

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

Tyrimai Atliekami
Už Nebrangų Atlyginimą

IŠTYRIMAS VELTUI

DR. ZINS
Įsisteigęs per 25 Mietus

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

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

VARPO KEPTUVE .. I

ALDLD

CHRONIŠKOS
LIGOS

GYDOMOS

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

pilietė moteriškė su nepiliečiu vyru.

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

simina laivo vardo, atvykimo dienos ir kitų 
reikalingų informacijų. E

Anglų kalboje yra išleista labai svarbi knygute su 
nurodymais, kas reikalinga žinot, norint patapt 

Jungtinių Valstijų piliečiu.

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

įSvarbi Knygute Su Patarimais 
Kaip Patapti Piliečiu

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

popierų bei liudijimų.
Brošiūra Yra Anglų Kalboje Užvardinta

HOW TO BECOME A CITIZEN 
OF THE UNITED STATES

Ją išleido Foreign Language Information Service, Inc.
JĄ GALITE G^UTI iš “LAISVĖS” 

Knygute 64 puslapių,' kaina Ž5c.

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

“LAISVE’1, 427 LORIMER ST., BROOKLYN, N. Y.

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, sen- 
vičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi 
kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas ska
niausių kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese 
Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake, Stollen, 
Doughnuts, Pies, Pastries Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

Siunčiame duoną per paštą J kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svori ir kalnas.

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



Neu Yorko^/a^Jžiiiioi
Draugas V. Januška 

Ligoninėj
Pirmadienį, rugsėjo 12 d., 

drg. V. Januška nuvežtas į 
Queens General Hospital, 
164th St., arti Grand Central 
Park way. Lankymo valandos:
pirmadieniais ir penktadie
niais nuo 7 iki 8 vai. vak., tre
čiadieniais ir sekmadieniais 
nuo 2 iki 4 po piet.

Nuėję aplankyti; klauskite 
V. Yanush. Randasi 3-mo auk
šte pietiniame šone.

Mūsų geras draugas Vikto
ras labai prastai jaučiasi, bet 
kai kas ateina aplankyti, tai 
jam/dau.g smagiau. Draugai, 
ypatingai tie, su kuriais Vikto
ras per daugelį metu kartu 
darbavosi visuomeniniame vei
kime, turėtu .jo nepamiršti.

Draugas.

' Ši Vakara I. Amteris 
Kalbės Per Radio

Israel Amter, komunistu 
kandidatas į New Yorko Val
stijos gubernatorius ir šios 
valstijos Kom. Partijos pirmi
ninkas duos per radio 15-kos 
minučių prakalba temoje: 
“Dėlko Empire State Balsuo
tojai Privalo Nugalėt John J. 
O’Connor ii- Hamilton Fish.”

Prakalba bus nuo 8:45 iki 
9 vai. pirmadienio vakaro, ru
gsėjo 19, iš stoties WMCA. Ši 
yra pirma iš 26 rinkiminiu 
programų, kurias ,Komunistu 
Partija duos pradedant šiuo 
vakaru ir baigiant rinkimu 
vakaru.

CIO Konvencijoj Pažymi Svarbą Uniją 
Vienybės ir Remt Naująją Dalybą

J Penktadienio vakarą. Now 
Yorko viešbutyje Center, pra
sidėjo pirmoji šios valstijos 
CIO konvencija, kurios atida
rymo sesijoj dalyvavo 800 de
legatų, atstovaujančių apie 
7-8 šimtus tūkstančių narių.

Konvencija sveikino vei
kiantis majoras Newbold Mor
ris, New Yorko Miesto Tary
bos pirmininkas, kuris pava
duoja majora LaGuardia lai
ke jo nebuvimo namie. Majo
ras yra išvykęs i Amerikos 
■Legiono nacionale konvenciją, 
Los Angeles. Veikiantvsis ma
joras Morris savo kalboj pas
merkė republikonų torius ir 
kongresmaną John J. O’Con
nor, kurie kandžioja CIO.

John Brophy, nacionalis 
CIO direktorius, kalbėdamas 
konvencijai pažymėjo, jog 
šiandieną svarbiausiu punktu 
turi būt darbo spėkų vienybė. 
Jisai sako: “Jūs susirinkote 
būdavot darbininku vienybę 
prieš visas jėgas, kurios nori 
sunaikint tą vienybę.”

Brophy atžymėjo, kad CIO 
jau turi suorganizavęs 157- 
nias miestų ir apskričių indus
trinių unijų tarybas ir 19 val- 
stijinių organizacijų. .Tarybose 
priklauso įvairių to miesto ar 
apskričio industrijų unijos.

Svarbiausiu CIO pasitarna- 
vimu Amerikos, žmonėms bu
vo kova prieš algų nukapoji- 
mus. Jis taip pat pažymėjo, 
kad gelžkeliečiai, kurie^ veda 
kovą prieš nukapojima \algu 
15 nuošimčių, gavo “iš CIO 
moralę ir praktišką paramą.” 

“CIO stoja už išlaikvma 
Wagnerio Darbo Santikių 
Akto, tinkamą algų ir valan
dų istatą. už darbus ir pašal
pą bedarbiams.”

Kiti dalykai, už kuriuos 
CIO kovojo, yra pigiomis ren
tomis, tinkami gyvent butai; 
liaudies sveikatos programa,

Dėl Socialio Saugumo
i Antrašų_ _

Mrs. Ann ar M. Rosenberg, 
.Socialio Saugkimo Tarybos di- I y.
rektore šiai apylUikei, prane
ša, kad dirbantiems dailinin
kams nėra reikalo priduot So
cial Security raštinei savo

l naują, antrašą persikeliant 
naujort .vieton.

Tačiau bedarbiai būtinai tu
ri pranešt kiekvieną permainą 

.antrašo, kadangi kitaip gali 
įvykt nesusipratimu su išmo- 
kejimu-pasiuntimu čekių.

!

Lietuvių Komunistu 
Susirinkimas

Lietuvių Komunistų Kuo
pos susirinkimas įvyks pirma- 
^dienį, rugsėjo 19 d., 8 vai. va
karo, “Laisvės” salėj. Visi na
riai malonėkite dalyvauti.

Pertraukoj girdėsim Amte- 
rio radio prakalbą. Kviečiame 
ir ne narius ateit išgirst Am- 
terio prakalbą ir susipažint su 
kuopos darbais. Valdyba.

Stuba Nuvirto Gatvėn
Penkių aukštu namo, \53O 

E. 13th St.? N. Y., vieno aukš
to mūrinei sienai pradėjus 
murmėt, susiedai pašaukė po
licija. Vos spėjus jai pribūt, 
siena išvirto ant šaligatvio. 
Joj gyvent jau buvo uždraus
ta, tad niekas nenukentėjo. 
Laimei, ir vaikai, kurie ten 
žaizdavo, tuo laiku buvo pra
sišalinę.

socialė apdrauda, įregistravi
mas biznio įmonių, kad užtik- 
rint jų prisilaikymą federa- 
lių įstatų.

William Leider, CIO advo- 
k atas-p atarė j as, rap ortu ėda
mas apie Konstitucinę Kon
venciją, pažymėjo, kad CIO 
stoja prieš pataisą, kuri sie
kia panaikint proporcionalę 
atstovybę.

Allan S. Haywood, CIO di
rektorius šiai apylinkei, išda
vė svarbiausi unijos raportą. 
Delegatai entuziastiškiausia 
sveikino ji,. kuomet\ jis pareiš
kė, jog ši organizacija suda
ryta ne didinimui tarp darbi
ninku pasidalinimo, kaip dar
bininku priešai norėtų ir kaip 
jie leidžia, paskalas, bet orga
nizuot neorganizuotus ir stip
rini CIO unijas pagelba ko
operacijos, kaip tas daryta iki 
šiolei.

Jis pakartojo CIO jau senai 
pareikštą nusistatvmą už vie
na, sujungtą, solidarų darbi
ninkų judėjimą. Bet ta vieny
bė, sako jis, turi būt paremta 
užtikrinimu teisės organizuotis 
ir palaikyt industrines unijas 
masinėj produkcijoj ir pama
tinėse industrijose. Jis pažy
mėjo, kad jis įsitikinęs, jog to
kią programą remia eiliniai 
nariai abiejų organizacijų, 
AF of L ir CIO.

Panašias mintis išreiškė 
Louis Hollander ir daugelis 
kitu kalbėjusių. Apart minėtų, 
konvencija sveik’ino guberna
torius Lehman: Juan Santos, 
nuo portorikiečiu CIO darbi
ninkų; Joseph Schlossberg ir 
kiti.

Telegramomis sveikino kon
venciją John L. Lewis ir Ch.' 
Zimmerman.

Konvencija atidaryta su 
malda per kunigą Monaghan 
ir dainuojant “Star Snangled 
Banner,” Marc’ui Blitzstein 
pianu vedant. U.

Pikietas Prie Japonijos 
Konsulato

šeštadienį per pietus new- 
yorkiečiai sušaukė pikietą prie 
Japbnijos konsulato protestui 
prieš Japonijos įsiveržimą 
Chinijon. Pikietą iššaukė Chi- 
nijos Liaudies Draugai. Taip- 

j gi šaukta pikietas prie Mitsui 
[ ir Co. firmos Empire State Bil- 
dinge protestui prieš firmos 
skelbiama “Pirkit šilką Sa
vaitę.”

U ž p ard u otus Am eri k o j e 
(šilkus Japonija perkasi gink
lus, amuniciją, žaliąją medžia
gą karo reikalams. Amerikie
čiai vis stipriau ima boikotuo- 

jti šilką, tuomi paremdami chi- 
jniečius, vieningai kovojančius 
už savo nepriklausomybę.

MIRĖ
Pranciška Yanchius, 49 m. 

amž., 52 Graham Ave., mirė 
rugsėjo 15 d., Crown Heights 
ligoninėj. Kūnas pašarvotas 
graboriaus Bieliausko koply
čioj. Bus palaidota rugsėjo 19 
d., šv. Jono kapinėse.

Laidotuvių apeigomis rūpK 
nasi graborius Matthew r. 
Ballas (Bieliauskas). (

Iš Ispanijai Gelbėt 
Konferencijos

I Trečiadienio vakarą, Mecca 
Temple, įvyko unijų ir frater- 
nalių organizacijų konferenci
ja gelbėjimui Ispanijos. Daly
vavo 76 delegatai nuo 51 or
ganizacijos, atstovavo 400,000 
nariu.' Ant vietos suaukauta 
netoli $3,000 pinigais. Duon
kepių uniją, prižadėjo dova
noti 25 bačkas miltų.

Pirmutinis kalbėjo dr. Ed
ward K. Barsky, Medi kali o 
Biuro narys, išbuvęs metus ir 
pusę Ispanijoj. Jis savo kal
boj pažymėjo, kad demokrati
jos gynėjams labiausia reika
linga maisto; jo reikia ne tik 
armijai, bet ir civiliams žmo
nėms ir ligoniams. Jis sakė, 
kad fašistai, bombarduodami 
užfrončius ir miestus, sužeidė 
22,000 vaikučių ir 20,000 vai
kučių užmušė. Yra trūkumas 
daktarų ir slaugiu (norsiu). 
Slaugės dirba po 40 valandų, 
eina' biskeli pasilsėti, ir vėl 
grįžta prie to paties darbo.

Dr. Barsky stipriai pabrė
žė. kad lojalistai laimės karą, 
o Hitleris. Mussolinis ir visas 
fašizmas bus iššluotas iš Ispa
nijos žemės.

Antras kalbėjo Charles 
Hendley. mokytoju unijos 
(Am. Darbo Federacijos) 
pirmininkas. Jis pasakė, kad 
unijistės mokytojos per me
tus ir pusę Ispanijai surinko 
$15.000.

Kalbėjo Marcel Scherer, in
žinierių, chemistų ir mechani
ku organizacijos direktorius. 
Jis skaitė laiškus nuo tos uni
jos nariu iš Barcelonos. Laiš
kuose daugiausia prašo iš 
Amerikos darbininkų ir kitu 
geros valios žmonių maisto ir 
išreikalaut valdžios nuimt em
bargo. kad Ispanijos respubli
ka galėtu laisvai pirkti gink
lus ir gabenti į savo šąli apsi
gynimui nuo fašistinių' plėšiku.

Kalbėjo ir daugelis kitų. 
Visi pasižadėjo darbuotis, kad 
laivas būtų prikrautas su kau
pu. Laive tilps tarpe 5 ir 6 
tūkstančių tonų. Ispanijos 
žmonės laukia iš Amerikos 
darbininkų pagelbos, todėl ir 
lietuviai nors kampelį to laivo 
galėtume, užpildyti savo siun
tiniais. Kaimietis.

Parku Departmentas prane
ša, kad uždarytieji maudymosi 
prūdai bus atidaryti kaipo žais- 
lavietės. »

Nazių Bunda Neįsileis 
Vokiečių Dienon

Karo pavojui aštrėjant, ma
sės Amerikos vokiečių vis aiš
kiau ir toliau atsirubežiuoja 
nuo Amerikos nazių. Ištiki
miems vokiečių kilmės Ameri
kos piliečiams darosi nepake
liui su Fuehrer’iuku Fritz 
Kuhn ir su jo nazišku Ger
man-American Bundu.

Dvylika galingų Amerikos 
vokiečių organizacijų, kurios 
anaiptol nėra komunistinės, 
bet laikosi taip vadinamos vi
durio kelio pozicijos, nutarė 
neįsileis! nazių į Vokiečių Die
nos apvaikščiojimo iškilmes, 
.kurios rengiama didžiajame 
Madison Square Gardene spa
lių 2 d. Jos nutarė neįsileis! į 
Vokiečiu Dienos komitetą ži- • K *
nomų nazių, nežiūrint, kokią 
Organizaciją jie atstovautų. 
Priedams, komitetas išleido 
sekamą pareiškimą:

:• “Jie yra prieš-amerikoniški 
i į* jie yra prieš-vokiški.”
t Taigi, amerikiečiai vokie

čiai, masės jų, švęs Vokiečių 
Dieną be Ilitleriuku, be svas
tikos ir be Hitlerio Horst Wes
sel dainos..

Troky Draiveriai 
Sustreikavo

Penktadienio vakarą pas
kelbta viso miesto trokų vai
ruotojų generalis streikas. Jo 
šaukimą paskelbė John 
Strong, Eilinių Narių Streiko 
Komiteto vadas, po Algų Ska
lės Komiteto ir trijų lokalų 
valdybų mitingo.

Lokalu viršininkai nesutiko 
autorizuot streiką, kuris pra
sidėjo eiliniu narių iniciatyva 
pereitą ketvirtadienį.

Iš syk 2,000 išvežiotojo 
New Yorko West Sičfej pas
kelbė neoficialę “šventę’, rei
kalaudami numažint darbo 
valandas nuo 47 iki 40 be nu
mažinimo mokesties. To reika
lavo Teamsters Brolijos trijų 
lokalu komitetai, bet bosai at
sisakė tai išpildyti ir nutraukė 
derybas. Lok ai o 807 nariai 
svarstė tą klausima ir reikala
vo šaukt streiką, bet viršinin
kai nenorėjo to klausimo leist 
balsavimui. Tada mitingas pa
iro ir nariai paskelbė “šventę” 
be viršininku užgvrimo.

“Šventė” smarkiai prasiplė
tė ir apėmė kitų dvieju lokalu 
narius, paliečiant apie 6,000 
darbininkų.

Brooklyniečiii Sveikata
Susirgimai kokliušais vėl pa

daugėjo 29-niais pereita sa
vaite, viso ta liga susirgo 124. 
Susirgusius galvos ar krūtinės 
šalčiu reikia aprūpinti medi- 
k’ališka pagelba ir atskirt nuo 
sveikųjų vaikų, r

Difterija susirgo 6, o tas 
rodo, kad Brooklyne reikia 
daugiau atydos čiepijimui.
Mirė per savaitę 362, iš tų 

20 mirė plaučių uždegimu ir 
3 auto nelaimėse,

Gimė per savaitę 886.

Elinore M. Herrick, Nacio- 
nalės Darbo Santikių Tarybos 
direktorė, kalbės Darbo Unijų 
Ispanijai Šelpt Komiteto mi
tinge rugsėjo 21, Royal Wind
sor Hall, 53-69 W. 66th St., 
N. Y.

Viena paskutinė $38 vagystė 
išdavė Mrs. Anne Gruelich ir 
jos vyro vaginėjimą, kuriuo jie 
užsiiminėjo per 14 metų ir su
sidėjo gana pinigų. Jinai seka
mą dieną žadėjus apleist dar
bą, kuriame jau buvo nužiūri
ma ir sekiojama.

Childs Darbininkai 
Kovos už Algas

Gardens, 
unijistų, 

pagerini- 
atsisako

Childs Restauranų darbi
ninkų mitingas, įvykęs pereitą 
penktadienį, Palm 
kur dalyvavo 1,800 
pasisakė kovot už 
mus, kuriuos bosai 
duot. Derybų komitetui ra
portavus padėtį, unijistai įga- 
liavo komitetą daryt tokius 
žingsnius, “kokius matys rei
kalinga.”

Reikalauja pakelt po 5c į 
valandą virtuvės ' darbinin- 
kam£, kad gautų ' $18 mini
mum į savaitę, ir po 4c į va-* 
landą valgomuosiuose dirban
tiems, kas pakeltų jų mokestį 
iki 25c į valandą. Taipgi rei-“ 
kalaiija panaikint dalinimą 
darbo dienos į šiftus.

Majoras Užgyrė Tris 
Darbiečius

Brenner, 
kandida- 
(valstijos

Louis J. Hollander, darbie- 
tis narys Miesto Taryboj, pra
neša gavęs iš majoro LaGuar- 
dijos laišką, kuriame užgina
ma trijų darbiečių, 
DeMatteo ir Monaco 
tūros į assembly 
seimelį).

šeštadienį miestas apvaikš
čiojo J. V. Konstitucijos die
ną iškilmingomis ceremonijo
mis Central Park Mall. Vy
riausiu kalbėtoju buvo veikian
tysis majoras Newbold Morris.

Teisėjas Brodsky paliuosavo 
17 pikietų, areštuotų prie Sil
ver Dollar Restaurano, 46th

Carl Kunz sulaikytas po 
$2,500 kaucijos “grand džiu- 
rės” teismui už vairavimą įsi-* 
gerus. Nelaimėj užmušta St. 
Vincent ligoninės dr. Raggi ir 
S. Edmonds, Pratt Instituto 
viršininkas.

PARDAVIMAI
Bar ir Grill restauraciia, labai 

geroje vietoje. Restauracija nauja. 
Kaina labai pigi. Priežastis parda
vimo yra savininko (nesveikumas. 
Atsišaukite bile laiku\šiuo antrašu: 
470 Union Ave., Brooklyn, N. Y.

(216-221)

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA

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

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-8872

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker

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

do automobilius ir karietas 
veselijJms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 Bedford Avenue

Brooklyn, N. Y.

CHARLES
UP-TO-DATĖ

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barberlai 
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Graborius (Undertaker)
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Ave.
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4885

Užvyduolio buvusio vyro 
Gagliano, pašautoji Mrs. Dur
so ir jos vyras mirė nuo žaiz
dų. Mr. Durso pašautas gel
bėdamas savo žmoną nuo už
puoliko.

Liaudies Mokykloj No. 13 
buvo iškilęs gaisras, šeši šim
tai vaikų ramiai išmaršavo ir, 
gaisrą užgesinus, sugrįžo 
k intis.

mo-

ŽINIŲ ŽINELES
Washington. — Preziden

tas Rooseveltas sušaukė sa
vo ministerių kabinetą ap-

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(Šulinskas)

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

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

Woodhaven, L. L, N. Y.

BROOKLYN, N. Y.
TeL Evergreen 7-8886

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Hevves elevelterlo stoties

Mateušas Simonavičius
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

NOTARY PUBLIC

660 GRAND STREET

Tel. Stagg 2-5043

BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS

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

Lietuvių Kiiro Kompanija 
ĮDEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisvės” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

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

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

Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas pieniškų 
valgių ir daržovių, virtų ir žalių.
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Pirmadienis, Rugs. 19, 1938^
—............. — . ........... t

svarstyt Amerikos nusista
tymą atsitikime karo tarp < 
Vokietijos ir Čechoslovakk^ 
jos. .

ARABAI UŽPULDINĖJA 
PAŠTĄ IR RAŠTINES 

PALESTINOJ

Jeruzale. — Ginkluoti 
arabai užpuolė ir sudegino 
anglų-žydų pašto troką ne
toli Jeruzalės; iš valdžios 
įstaigos Ramallah išplėšė 
penkias rašomąsias mašinė
les.

Dr. Herman Mendlowitz 
83 Metal Praktikos 

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

Tel. Evergreen 7-1312

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

NEDELIOMIS
Nuo 10 Iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS
2220 Avenue J

Kampas E. 28rd Street

Garsinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvėje”.

Kiekvieną sub atą 
karšta vakarienė. 
Atskiras .kamba. 
rys, užėjimui su 
moterims. Nedė- 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos




