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Krislai
Ir vėl Problema.
Ar Ruošiatės? V
Gera Vienybė.
Nauja Audra.

Rašo A. B.

*

Nebetoli rudeniniai valdi
ninkų rinkimai. Demokratų 
partijoje apsivalymas nuo 
reakcionierių eina sunkiai. 
Roosevelto remiami libera
liški kandidatai Marylande 
ir Georgijoj pralaimėjo.* * *

Palaipsniai grupuojasi de
mokratinis frontas — ne vi
sur, bet daugelyj vietų. Tai 
Komunistų Partijos dešimto 
suvažiavimo iškeltas obalsis. 
Demokratija prieš reakciją 
ir fašizmą!

Bet ir demokratiniam 
fronte atsiranda visokių ele
mentų. Kai kurie kandida
tai svetimi darbininkams ir 
pataikauja “red-baiteriam.”

Ką su jais daryti? Ar dėl 
to komunistai turėtų išeiti 
pries demokratinį frontą 
rudens rinkimuose?

“Ne,” atsako Komunistų 
Partija. Tarpe grūdų neiš
vengiamai įsimaišo ir pelų. 
Ilgainiui išsisijos.

Svarbu tas, kad visur de
mokratinės spėkos susivie
nytų prieš reakciją, kad 
kuodaugiausia pažangių, li
berališkų žmonių patektų į 
Kongresą, į miestų tarybas, 
j valstijų seimelius.* * *

Ką daro lietuvių komunisj 
tų frakcijos bei kuopos? Ari 
jau turite sudarę planus šiol 
sezono veiklai? Nereikia vė
luoti. i

Į
Nesigirdėt nieko iš Cleve- 

lando ir Detroito, nei iš 
Pittsburgh o. S u v a ž iavimeĮ 
tų kolonijų draugai tarėsi 
ir šiemet suruošti maršru
tą prakalbų ir koncertų. 
Pernai toks maršrutas labai 
puikiai pavyko.

* * *
Pagaliau rusų pažangioji 

išeivija pradėjo apvienyti 
savo spėkas. Labai gera 
naujiena ateina iš spaudos 
fronto. Komunistų leidžia
mas “Novy Mir” susivieni
jo su “Russky Golos.” 
bar išeis tik “Russky 
los”. Jo leidimas tapo 
organizuotas. Dabar 
bendrovė, o ne keletas pa
vienių žmonių. Komunistai 
ir visi pažangieji darbuosis 
išvien.

Geriausio pasisekimo ap- 
vienytam “Russky Golos!”♦ * *

Nepraūžė audros Ispani
joj ir Chinijoj, fašistai pra
dėjo virti smalą Čechoslova
kijoj. O tai chuligano Hit
lerio darbas. Prarijęs Aus
triją, jisai išsižiojo ant Če
choslovakijos.*. * *

Kol kas Čechoslovakijos 
demokratinė valdžia laikosi 
gerai. Ji ima nagan savo na- 
zius. Įvedė karo stovį prieš 
nesuvaldomus gaivalus. 
Areštuoja provakatorius.

Anglija nori Čechoslova
kiją parduoti Vokietijai. 
Francija svyruoja — sako
ma, kad ir ji remianti An
glijos politiką.*

Sovietų Sąjunga mūru 
stovi už Čechoslovakiją.

Kas bus rytoj ?
Gal kils naujas karas. Jei

gu Anglija, Francija rem
tų Sovietų politiką ir griež
tai pasisakytų bendrai ginti 
čechus, Hitleris taip nezy
liotų kardu nemosikuotu.

Da- 
Go- 

por- 
leis

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams
Brooklyne $6.00

Metams

IR FRANCIJA P ARDUODA CECHOSLO V AKI J A
GALINGOS DEMONSTRACIJOS ANGLI
JOJ IR FRANCIJOJ PRIEŠ NAZIUS

“Mes už Čechoslovakiją prieš Hitlerį!” Šaukia Minios; 
Reikalauja Naujy Anglijos Seimo Rinkimų; Žmonės Su

sikibo su Policija; Nusigando Francijos Premjeras
London, rugs. 19.—Čia ir 

kituose Anglijos . miestuose 
siaučia didelės darbininkų 
d e m o n s t racijos; šaukia: 
“Mes einame už Čechoslova
kiją prieš Hitlerį!” “Šalin 
iC h a m b e r 1 aino valdžią!” 
((veikiančią išvien su Hitle
riu). Minios reikalauja pa
skelbt naujus Anglijos sei- 

(ino rinkimus. Tikisi, kad 
juose būtų išrinkta' daugu
ma demokratijos šalininkų, 
prieš Hitlerį ir Mussolinį.

Policija užpuolė tūkstan
čius prieš-fašistinių demon
strantų ties Trafalgar Aiš- 
te, Londone; mėgino juos iš
blaškyt. Bet demonstrantai, 
vyrai ir moterys, metėsi į 
kovą su policija.

Iš antros pusės, Londone

EXTRA!
F R A N C I JA ATŠAUKIA 

MOBILIZACIJĄ PRIEŠ 
VOKIETIJĄ

Paryžius, rugsėjo 19.— 
Francijos valdžia sulaikė 
savo karinę mobilizaciją pa
lei sieną su Vokietija. Fran
cijos ministeriu kabinetas 
pareiškė, kad “vienintelė iš
eitis” čechoslovakijai tai 
atiduot savo Sudetų vokie- 
čių ruožą Vokietijai.

ginsis
Praga, rugs. 19. — Če- 

choslovakija viena 
nuo Hitlerio, jei ir negaus 
demokratinių šalių talkos, 
sako Čechoslovakų valdžia.

Mussolinis Gerklioja Popie
žių ir Čechoslovakiją

Trieste, Italija. — Musso
linis užreiškė masiniame su
sirinkime j u o d m arškinių, 
kad Italija kariaus išvien su 
Vokietija, jeigu išsivystys' 
karas dėl Čechoslovakijos. 
Apie Čechoslovakiją jis nie
kinančiai atsiliepė.

Mussolinis taipgi grūmojo 
“šiurkščiai pabudint” popie
žių, kad popiežius andai kri
tikavo Mussolinį už ėmimą 
pavyzdžio iš Hitlerio perse
kiot žydus Italijoj. Mussoli
nis už tai popiežių išvadino 
“pusgalviu.”

Yonkers, N. Y. — Polici
ja jieško Hortiano Sarkiso, 
kuris kaltinamas, kad išsi
vežė automobiliu Mrs. Alice 
Dubossi, užmušė ją ir lau
kan išmetė.

raryzius. — Dideles ųar- 
bo žmonių minios demons
truoja Paryžiuj ir kituose 
Francijos miestuose, reika
laudami apgint Čechoslova
kiją nuo Vokietijos.

Naziai Užpuolė Čecho
slovakijos Muitinę

Selb, Vokietija. — čecho
slovakijos vokiečiai naziai, 
perbėgę Vokietijos pusėn, 
užpuolė Čechų muitinę Ne- 
uhausene ir pavojingai, su
žeidė du cechus sargybinius. 
Šie naziai bombardavo mui
tinę rankinėmis granatomis 
ir šaunamais ginklais, gau
tais iš Vokietijos. Naziai 
pabėgėliai savo atakomis 
dalinai sunaikino šią Čecho
slovakijos muitinę.

B ė g 1 i ai Čechoslovakijos 
naziai sako, kad tiesioginis 
jų tikslas yra prasilaužt 
per tos šalies sieną ir iš 
naujo įsteigti savo centrą 
Egeryj, Čechoslovakijoj, iš 
kur jų centras liko išvytas.

Voki etijos hitlerininkai 
apginklavo jau 10,000 per
bėgusių iš čechoslovakijos 
vokiečių nazių. Jie žada ap- 
ginkluot dar 20,000 tų bėg
lių, kaip “laisvą korpusą” 
karui prieš čechoslovakiją.

Čechoslovakijos nazių gal
va K. Henlein, pabėgęs Vo
kietijon, išleido atsišauki
mą, kad, girdi, jau “prisi
artina valanda Sudetų vo
kiečių pasiliuosavimo” nuo 
Čechoslovakijos. Čechus tas 
pareiškimas apšaukia “bol
ševikais ir hussitais krimi
nalistais Pragoję.”

Lenkija ir Vengrija Reika-. 
lauja Sau Čechoslo- 

vakijos Ploty

Varšava. — Lenkijos val
džios organas “Gazeta Pols
ka” reikalauja, kad Čecho- 
slovakiška Silezija su an- 
gliakasyklomis būtų pri
jungta Lenkijai. Šaukia ma
sinius lenkų susirinkimus 
tenai paremt tą reikalavi
mą.

Budapest. — Vengrijos 
naziai demonstravo reika
laudami atplėšt “vengrišką” 
Čechoslovakijos plotą ir pri
jungt jį Vengrijai.

Žisiios iš Lietuvos
Atpiginami Vaistai Darbi

ninkams ir Ūkininkams
Kaunas, rugsėjo 16.—Ne

tolimoje ateityje numatoma 
atpiginti vaistus darbinin
kams ir ūkininkams iki 60 
procentų.

demonstravo anglai fašistai, j 
šaukdami “valio” Anglijos 
fašistų galvai Mosley ir Hit
leriui. (

Užsibaigė Ekonominė Kon
ferencija Varšavoje

Kaunas, rugsėjo 17.—Šio
mis dienomis Varšavoje už
sibaigė Tarp-parlamentinė 
Ekonominė Konferencija, iš 
kurios Lietuvos seimo atsto
vai Barkauskas ir Viliušis 
jau grįžo.

Tarptautinės Raudonojo
Kryžiaus Lygos Generalis 

Sekretorius Kaune
Kaunas, rugsėjo 16.—Lie

tuvoje viešėjo Tarptautinės

KROKODILIAUS N. CHAM
BERLAIN© AŠAROS

London, rugs. 19.—Anglų 
m i n i s t e r is pirmininkas 
Chamberlain piešė Franci
jos premjerui Daladierui ir 
užsieniniam minįteriui, kad 
jeigu kiltų karas, tai būtų 
visai sunaikinta Čechoslova
kiją. Chamberlain pasakojo, 
kad net jeigu Franci j a ir 
Anglija eitų karan už Če
choslovakiją ir laimėtų karą 
prieš Vokietiją, tai iš Če
choslovakų vis tiek daugiau 
nieko neliktų kaip tik griu
vėsiai ir degėsiai.

Jis gąsdino Francijos mi- 
nisterius, kad iš pradžios 
cechai “skerstų” Sudetus 
vokiečius-nazius Čech oslo- 
vakijos ribose, bet kai įsi- 
briautų Hitlerio armijos, 
jos taip “baisiai daugme- 
niškai skerstų cechus, kad 
negalima net įsivaizduot.”

Čechoslovakijos Atstovo 
Pasarga Anglijai

London. — Čechoslovaki- 
jos atstovas Anglijai Jan 
Masaryk įteikė pareiškimų 
Anglų valdžiai, kad Čecho- 
slovakija nelaiko sau priva- 
1 o m a i s jokius Anglijos- 
Francijos tarimus, jeigu tie 
tarimai yra daromi be Če- 
choslovakijos atstovų daly
vavimo bei sutikimo.

Liaudiečiai Atgriebė Apka
sus nuo Fašistų

Barcelona, rugs. 19.—Is
panijos fašistai buvo užėmę 
liaudiečių apkasų liniją va
kariniame šone Ebro upės, 
bet liaudiečiai vėl atkariavo 
tuos apkasus.

‘ Roma. — Mussolinis žada 
nespaust tik tų žydų, kurie 
bus užsitarnavę fašizmui.

Raudonojo Kryžiaus Lygos 
generalis sekretorius Gelgu- 
das, kuris savo laiku užtarė 
Lietuvą prieš Lenkų intri
gas. Taip pat viešėjo pasau
linės Rotary (Rezervo ofi- 
cierių) Kliubų Sąjungos pir
mininkas Hageris.

Lozoraitis Tautų Sąjungoje
Geneva, rugsėjo 16.—Šio

mis dienomis vykstančiuose 
Tautų Lygos posėdžiuose 
Lietuvos užsienių reikalų 
ministras Lozoraitis išrink
tas Tautų Sąjungos Darbo
tvarkės Komisijos pirminin
ku ir taip pat išrinktas Pil
naties Prezidiumam

Kaunas, rugsėjo 15.—Pa
sibaigė didieji Lietuvos ka
riuomenės manevrai.

HITLERIS GRASINA GREIT 
APSIDIRBT SU CECHAIS

London, rugs. 19. — Hit
leris užreiškė artimam sau 
korespondentui Londono 
dienraščio “Daily Mail”: 

, “Jeigu Henleinas (Čecho
slovakijos nazių; vokiečių 
galva) būtų areštuotas, aš 
pats tapčiau galva Sudetų 
vokiečių tenai... Čechų ‘ti
ronija’ turi būt tuoj panai
kinta, ir ji bus panaikinta.”

Kad Čechoslovakiją sten
giasi išlaikyt savo čielybę ir 
nepriklausomybę, tatai Hit
leris pavadino “vočia, kuri 
nuodijanti visą Europos val
stybių organizaciją.”

Hitleris pasitiki “nuošir
dumu ir gera valia” Angli
jos ministerio pirmininko 
Chamberlaino. Kas liečia 
Franci ją, tai Hitleris neuž- 
pulsiąs jos. Jis nušnekėjo, 
būk Vokietijoj esą net “stip
raus prijautimo Francijai” 
(suprantama, ypač dabar, 
kai Francijos valdžia, pa
veikta Anglijos, aukoja 
“vokiškąjį” čechoslovakijos 
ruožą Hitleriui). &

Francijos Ministeriy Kabine
tas Užgyręs Čechoslo- 

vakijos Pardavimą

Paryžius, rugs. 19.—Spau
dos - Radio žiniomis, Fran
cijos ministeriu kabineto 
posėdis jau užgyrė savo 
premjero Daladierio ir už
sienių ministeriu G. Bonne- 
to susiderėjimą su Anglija, 
kad Čechoslovakijos “vokiš
kas” ruožas turi būt 
jungtas Vokietijai.

______i----------------------------------------

ORAS
Šiandien giedra ir šilčiau. 

—N. Y. Oro Biuras.

pri-

VERČIA ČECHOSLOVAKIJĄ UŽLEIS! 
SAVO ‘VOKIŠKA’ RUOŽĄ HITLERIUI

Anglijos ir Francijos Valdovai Perša Čechoslovakijai 
Sudraskyt Apsigynimo Sutartį su Sovietais; Bruka Jai 

Kapitalistinių-Fašistinių Šalių “Globą”
LONDON, rugs. 19.—An

glijos ir Francijos valdovai 
nusprendė negint Čechoslo
vakijos čielybę nuo Hitlerio. 
Anglų valdžia susitarė su 
atlėkusiais Francijos minis- 
terių pirmininku Daladieru 
ir užsieniniu ministeriu G. 
Bonnetu ir padarė šitokį 
pasiūlymą Čechoslovakijai:

Čechoslovakiją Pasiry
žus Gintis nuo Nazių

dio kalboj pareiškė. 
Ūechoslovakija nieku

Praga, Č e c h o s lovakija. 
rugs. 19. — šalies ministe- 
ris pirmininkas Milan Hod- 
za i 
kad 
būdu besutiks atiduot savo 
“vokišką” plotą Hitleriui. 
Čechos ovakija ginsianti sa
vo krašto čielybę nežiūrint, 
kaip galingas būtų užpuoli
kas (Vokietija).

♦
Specialis pranešimas N. 

Y. Daily News sako, kad če
choslovakiją jau nesitiki už
tarimo iš Francijos pusės, 
nors Francija yra padarius 
tarpsavinio apsigynimo su
tartį su Čechoslovakiją.

Pranešama, kad Čechoslo
vakijos valdžia žiūrės, kaip 
yra nusistačius jos armija. 
O aukštieji., armijos vadai 
sako, kad jeigu čechoslova
kiją užleistų savo Sudetų 
vokiečių ruožą Vokietijai, 
tai paskui sunku būtų Če
choslovakijai apsigint. Nes 
su Sudetų sričia tektų Vo
kietijai ir kalnai su galin
gomis apsigynimo pozicijo
mis.

Berlin. — Hitlerininkai 
džiaugiasi, jog sutartyse 
Sovietų su Francija ir če
choslovakiją įrašyta tokia 
sąlyga,’kad Sovietai tik ta
da gins Čechoslo^tąkiją, jei
gu ją gins Francija.

Nežiūrint, kad Francija 
apleidžia čechos lovakiją, 
pastaroji vis tiek tikisi pa
gelbos iš Sovietų pusės.

Hitleris Atsiima Naujausias 
Kanuoles iš Ispanijos 

Fašistų

Washington, rugs. 19.— 
Amerikos valdžia gavo ži
nių, kad Hitleris atsiima iš 
generolo Franco armijos 
naujausias, Vokietijos “pas- 

kon- 
troliuojamas elektra. Jos 
būsiančios reikalingos na- 
ziam prieš Čechoslovakiją.

kolintas” kanuoles,

4
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čechoslovakiją turi už- 
leist Vokietijai Sudetų-vo- 
kiečių ruožą net be balsavi
mų, ar tos srities gyventojai 
nori prisidėt prie Vokietijos 
ar pasilikt čechoslovakijos 
ribose.—Sudetų Vokiečių 
ruožas, turintis pusketvirto' 
miliono gyventojų, apriečia 
vakarinę Č e c h o slovakijos 
dalį iš pietų, vakarų ir šiau
rių.

Anglija ir Francija žada 
sudaryt tarptautinę komisi- 
ją, kuri nustatytų naują sie
ną tarp Vokietijos ir Čecho
slovakijos. Tokia komisija 
taipgi išdirbtų planą, pagal 
kurį turėtų būt perkrausty
ti nevokiečiai bei nen 
iš to Sudetų vokiečių ruož 
o anų vieton perkelti vokit 
čiai iš vidurinių Čechoslo
vakijos dalių.—Tame ruože 
gyvena pusė miliono cechų, 
keli šimtai tūkstančių vo
kiečių socialdemokratų ir 
žydų. ‘ ‘ ž‘

Trečias punktas dabarti
niame Anglijos - Francij 

naują sutartį tarp Anglijos, 
Francijos, Vokietijos, Itali
jos, Lenkijos, Vengrijos 
Rumunijos. Sako, būk šito
kia sutartis “užtikrintų” ne
priklausomybę liekamai Če
choslovakijos daliai.

Bet mainais už tą “užtik
rinimą” Čechoslovakiją tu
rėtų panaikint tarpsavin 
pagelbos sutartis su Sovietų 
Sąjunga ir Francija.

Be to, visoj Čechoslova 
joj turėtų būt įvesta vieti
nė savivaldybė įvairioms 
tautoms ir likučiams vokie 
čių, panašiai kaip Šveicari
jos kanto nuošė-“ valstijose.”
Ekonominė Nazių “Globa” / _

Šie Anglijos ar Francijos 
ministeriu pasiūlymai iš 
mės yra patenkinimas 
Hitlerio politinių reiki 

glijos ministeriui pirminin
kui N. Chamberlainui, ka 
praeitą savaitę Chamberlai* 
nas nuskrido pas Hitlerį į 
Berchtesgadeną, kaip . prf- B 
mena Associated Press, 
amerikinė žinių agentūra.

Bet Hitleris dar re 
lauja pavest jam “globol 
čechoslovakiją ūkiškai-ek 
rtomiškai, ypač “prižiūrėt” 
didžiuosius čechoslov 
Skoda ginklų fabrikus; 
Anglijos-Francijos valde 
patarią čechoslovakijai p 
siduot Vokietijai ir 
klausimu.
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Ar Mes Nesakėme?
So. Bostono kunigų laikraštis “Dar

bininkas” rašo:
“Katalikas, CIO darbininkų unijos 

viršininkas, neteisingai buvo Dies komi
teto ir Amerikos Darbo Federacijos 
viršininko John P. Frey apšauktas ko
munistų. Jis yra John A. Dutchman, 
CIO plieno darbininkų unijos vadas. Šv. 
Marijos parapijos klebonas kun. M. 
Kebe, viešai Pittsburgh Catholic laikraš
ty pareiškė, kad John A. Dutchman yra 
pavyzdingas katalikas, kuris visada 
smerkė komunizmą ir yra žymus dar
buotojas Katalikiškoje Akcijoje. Kuni
gas Kebe sako, kad jau 18 metų kaip 
John A. Dutchman yra parapijos drau
gijų vadas ir veikėjas. Taip pat buvo pa- 

t y žymėta, kąd iš 32 žmonių, kurie buvo 
apšaukti komunistais, 21 niekada nieko 
bendro su komunistais ar komunizmu ne
turėjo. CIO plieno darbininkų unija 
Pittsburghe turi 500,000 narių ir su 
darbdaviais palaiko gerus santykius.”

Šitaip “Darbininkas” rašo savo pir
mam puslapy j (rugs. 16 d. laidoj). Na, o 
editoriale tas pats “Darbininkas”, ku
nigo Kmito (Urbonavičiaus) lūpomis tą 
patį Dieso “komunistų tyrinėjimo” ko- 
mitetą užtarauja ir bando įPodyti, kad 
tasai komitetas iš tikrųjų dirbąs rimtą 
darbą. Kmitas rašo, būk komunistai “pa
šiepimais išsisukinėja” ir bando juokais 
parodyti, jog Dieso komitetas dirba juo
kingus darbus, kai jis net tokią judžių 

. ■ jaunutę aktorę, kaip Shirley Temple, ap- 
šaukia komuniste.

Mes jau ne kartą sakėme, kad Dieso 
komitetas, neva tyrinėdamas komunis- 

f tus, komunistais apšaukia visus, kurie 
dirba darbininkams naudingą darbą. 

., Dieso liudytojai—visoki renegatai ir net 
provokatoriai. Jiems rūpi apjuodinti CIO 

“ “ veikėjus, jiems rūpi kompromituoti vi- 
..... sus prezidento Roosevelto užtarėjus ir 
" patį Rooseveltą. Už Dieso komiteto nu

garos stovi stambusis kapitalas, ekono
miniai rojalistai, kuriems rūpi kompro-

* mituoti Naujoji Dalyba.

daugelis serga sifiliu—ir pagelbos tam 
nėra.

“Ponas Matas klausinėjo daugelio 
ūkininkų, ar jie buvo labai išsigandę, 
kuomet lenkai grąsino užpulti Lietuvą. 
Vietoj atsakymo kone visi klausiamieji 
statė jam šiurkštų klausimą: “O ar po 
lenkais mums būtų blogiau? Jau blogiau 
negali būti kaip yra.”

“Lietuvos žmonės, sakė p. Matas, la- 
bai džiaugiasi Amerikos Lietuvių Kon
greso veikla. Tų/daugelio draugijų pro
testai ir rezoliucijos turi daug įtakos. 
Valdžia jų bijo. Bet Lietuvos žmonės ne
gali suprasti, kodėl visi aįnerikiečiai lie
tuviai prie to dar neprisidėjo. Jie negali 
suprasti kaip laisvoj Amerikoj gali būti 
tokių lietuvių, kurie nenorėtų laisvės ir 
žmonių gerovės Lietuvai’ ir Lietuvos 
liaudžiai.”

Už ką gi čia, ponai iš “Vienybės”, ga
lima kaltinti Matą? Už tai, kad jis pa
sakė tai, ką matė ir girdėjo? Už ką čia 
kaltinti “Tėvynės” redakciją? Už tai, 
kad išspausdino SLA nario ir veikėjo 
mintis?

Jieškoti kaltininkų reikia ne pas Matą 
ir “Tėvynėje,” bet pačioj Lietuvos tvar
koj, tautininkų režime, kuris Lietuvos 
žmones laiko prislėgęs, kuriam dėka 
Lietuvos liaudis kenčia? neišpasakytai 
sunkų vargą.

Kaip Mes Atmušėm 
Japonus

K
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L Tai Ne Matas Kaltas, Bet Tvarka
Aną dieną “Vienybėje” buvo užpultas 

*; waterburietis Tomas Matas ir “Tėvynė” 
dėlto, kam jis “Tėvynės” redaktoriui pa
sakė tai, ką jis matė Lietuvoj. Kaip ži- 

.... nia, abu Matai šią vasarą lankėsi Lietu
vi voj ir ten gerokai studijavo padėtį. Ką 

e gi T. Matas “Tėvynės” redaktoriui pasa- 
'• kė? Be kitko, jis pasakė, kad >»« 1

“Lietuvoj žmonės nebeturi to ūpo, ko- 
.. .. kį turėjo 1921 metais (kuomet p. Matas 

irgi buvo atlankęs Lietuvą). Tuomet 
žmonės buvo linksmi ir su vilčia žiūrėjo 
į ateitį. Dabar daugiau gražių namųzyra 

•w' pristatyta Kaune, bet žmonės nebelinks- 
mi, nebeturi ūpo, nebeturi vilties. Tie 

- nauji gražūs namai priklauso tik aukš
tiems karininkams ir aukštiems valdi
ninkams.

“Pačiame Kaune yra daug nepasiten
kinimo dabartiniu Lietuvos režimu. Lie
tuvos valdžia užlaiko daugybę šnipų. 

' 'Laikraščių cenzūra aštri.
“Bet valstiečiai ūkininkai tai jau vi- 

- - siškai yra nepatenkinti dabartiniu reži
mu. Jų padėtis yra apverktina. Be pa- 

. .. kraipų ir tikėjimų ’skirtumo—katalikai, 
laisvaSnaniai ir visi skurdžiai, kurie nei 
patys nežino kuo jie. y ra,—lygiai keikia 
dabartinį režimą.”

Toliau:
“Daugybė Lietuvos ūkininkų gyvena 

neišpasakytame skurde—tarp utėlių ir 
blusų. Daugelis kaimiečių turi trachomą,

‘7 Pagalbą” apie Profes. Leoną
Pogrindinis Lietuvos^Raudonosios Pa

galbos laikraštukas “Į l^galbą” (num. 
3-4, 1938) šitaip apibūdiri^nesenai Kau
ne mirusį profesorių P. Leoną:

Prof. Leonas buvo gilus žmogus. Bū
damas teisininkas iš profesijos, jis nie
kuomet neužsidarė vien tik teisininko 
kiaute. Jis gyvai jautė gyvenimo pulsą. 
Jis jautriai atsiliepdavo į kiekvieną Lie
tuvos gyvenimo sruvenimą. Jis teisus, 
teisingas, nepalaužiamas . savo įsitikini
muos. Todėl jaunystėje, kovodamas už 
lietuvybės reikalą, jis nesilankstė prieš 
tautų žandarą-carizmą. Todėl jis perse
kiojamas—pašalinamas iš tarnybos.

Kai Lietuvos fašistai ėmė terioti lietu
vių tautą,‘jis jau būdamas žilagalvis se
nelis nenusigąsta, bet kartu su kitais vi
suomenės veikėjais memorandume pro
testuoja prieš tautos teisių mindžiojimą. 
Per visą fašizmo laiką jis buvo tikras 
persekiojamųjų draugas. Jei mirties 
sprendimas, jei karo lauko teismas, jei 
sudėtingesnė politinė byla,—pirmiausia 
eina patarimo pas prof. P. Leoną. Jis 
niekad neatsakydavo—darė ką galėjo, o 
jei nieku negalėjo padėti, jis giliai kan
kinosi ir dažnai su skausmu sakydavo: 
“Kad aš pats mažai ką galiu.” Ir aiškiai 
matei jo tauriose akyse gilų skausmą ir 
pasipiktinimą. Per visą laiką jis buvo po
litinių kalinių draugas—rėmė juos ma
terialiai, gynė teismuose, gynė nuo kalė
jimo administracijos teroro. t

Kai audringai prasiveržė Suvalkijos 
streikų banga, o greta to negirdėtas fa
šistų teroras, prof. P. Leonas gats pir
masis 'stojo ginti šaudomus, teisiamus, 
kalinamus suvalkiečius. Iš kur tik pas jį 
beatvažiuodavo! O jis ramiai, neskubėda
mas atydžiai kiekvieną išklausydavo, 
jautriai atsiliepdavo.

Jis buvo vienas tų, kurie‘rūpinosi am
nestija politiniams kaliniams. Jis nesvy
ruodamas rėmė amnestijos įstatymo su
manymą ir vienas pirmųjų po juo pasi
rašė.

Akiplėšiško lenkų ultimatumo dieno
mis, kai Lietuvos nepriklausomybė atsi
dūrė didžiausiame pavojuje, prof. P. Le
onas drauge su kitais visuomenės veikė
jais pasirašo memorandumą, kuriame pa
smerkia ikšiolinį fašistų sauvaliavimą ir 
nesugebėjimą stovėti tautos reikalų sar
gyboje, ir reikalauja demokratiniais pa
grindais suda/ryt koalicinę vyriaušybę.

O kaip šis skaisčios sielos taurus se
nelis mylėjo savo krašto jaunimą. Stu
dentai tarsi buvo jo dalis. Jis jiems pa
dėdavo jų skurde. Jis rūpinosi perse
kiojamais studentais. Jis dirbo ir siekė, 
kad mūsų krašto jaunimas nebūtų bu
kaprotiškas, be aukštesnių polėkių, kad 
nesustotų siauro pataikavimo ir tuščia
vidurio karjerizmo kelyj. Jis sugebėjo 
jaunimui įdiegti teisingumo, žmonišku
mo jausmų, meilę nuskriaustam žmogui. 
Galima drąsiai tvirtinti, kad žilagalvis 
profesorius buvo jaunesnis dvasioje už 
jaunimą. Todėl jaunimui jis neišsemia-
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(Pabaiga)

Rugpjūčio 6 d.—yra su
kaktis organizavimo Tolimų 
Rytų Speciales Raudonosios 
Armijos,. Ryte, kaip visada, 
buvo rūkai. Apie pietus rū
kai prasisklaidė. Staigiai 
sudejavo dangus. Tai Sovie
tų lėktuvai. Štai jų de
šimts ... dvidešimts... trys- 
dešimts... k e t u r i a sde- 
šimts... Jų buvo daug! Ko
vos grupėmis skrido linkui 
priešo.

Iškilo didžiausi stulpai 
žemių ant kalvų, kurias lai
kė užėmę japohai, lėkė į 
padanges sudaužytų japonų 
kanuolių ratai ir kitos da
lys, į šmotelius sugurino 
priešo apdrūtintas pozicijas. 
Sovietų lakūnai bombarda
vo.

Tartum lenk ty niuo j ant su 
galinga bombinių lėktuvų 
ugnimi, sugriovė ir Sovietų 
artilerija. Jos svaidiniai kri
to japonų pozicijose. Galin
ga kanuolių ugnis susiliejo 
su galinga orlaivių ugnimi. 
Kaip matyti, ne saldžiai 
jautėsi japonai, gaudami 
mūsų dovanas!

Paskui bombinius lėktu
vus atūžė ir naikintojai. Jie 
iš savo kulkasvaidžiu mu
šė, tie greiti lėktuvai, į ja
ponų apkasus.

Atėjo eilė veikti ir rau
donarmiečių pėstininkams. 
Paskui tankus jie puolė į 
ataką per siaurus korido
rius. Japonų kanuoles mu
šė į tankus tiesia ugnimi. 
Tankai, tai išlenda ant kal
velių, tai vėl pasikavoja, 
atsargiai ir gudriai pasi
renka sau kelią, jau tankai 
laužo japonų spygliuotų vie
lų tvoras, kuriomis jie apsi
tvėrė. Kovotojai naikina už
tvarus žirklėmis ir ranki
nėmis granatomis. Raudon
armiečiai, nepaisydami japo-. 
nų kanuolių ugnies, kuria 
jie mušė iš Mandžurijos te
ritorijos, drąsiai eina pir
myn; atskiros dalys lenkty- 
niuoja viena su kita, kuri iš 
jų pirmoji vėl iškels raudo
ną vėliavą ant Zaoziornaja 
kalvos.

Pavakariu Sovietų lėktu
vai paantrino ataką. Vėl 
perkūniškas trenksmas ir 
didžiausi žemių stulpai. Ja
ponų kanuolių ugnis susilp
nėjo, matyti, kad daug jų 
kanuolių sudaužė mūsiškė 
artilerija ir lėktuvai.

Aš nedalyvavau pereita
me Pasauliniame Kare, bet 
žinau iš aprašymų, kokios 
jėgos būdavo ugnis fronte 
laike didelių mūšių. Bet 
rugpjūčio 6 dieną ir vėliau 
mes sukoncentravome tokią 
ugnį, kokios praeitame ka
re nebuvo ir ant drūčiausių 
pozicijų.

Nusileido naktis. Mūšis 
nepasibaigė, bet japonai 
pradėjo silpnėti. Dar jiems 
smūgis, dar viena ataka. Su 
šauksmais “Ura!” “Lai Gy
vuoja Didysis Stalinas!”— 
puolė raudonarmiečiai ant

kalvos. Priešas neišlaikė. 
Kalva mūsų! Zaoziornaja 
(Changkufeng) vėl Sovietų 
rankose. Auštant ant kalvos 
ir vėl plevėsavo raudonoji 
Sovietų Sąjungos vėliava.

Japonai suspėjo labai įsi- 
drūtinti ant kalvos. Jie pa
liko apkasus iškastus lygius 
visam žmogaus aukščiui. Iš
kasta apkasų šonuose skylės 
ir pasislėpimai pėstinin
kams, kurie žyrpiai sugriau
ti mūsų lėktuvų ir kanuolių 
ugnies. Spyglių vielų užtva
rai prieš japonų apkasus 
pastatyti trimis ir keturio
mis eilėmis, priešakyj jų 
iškasta prieštankiniai grio
viai. Samurajų paliktuose 
apkasuose mes atradom ke
lis šimtus tuščių bonkų nuo 
įvairiausių degtinių.

Japonai nenorėjo nusileis
ti netekę kalvos. Žvėriški ir 
šaukdami “Banzai!” jie vėl 
lipo į kalvas per uolas. Rau
donarmiečiai p r i 1 e i sdavo 
juos arti, o paskui apmėty
davo rankinėmis granato
mis. Taip kelis kartus atmu
šė priešo kontr-atakas. Di
džiuma puolančių pasilikda
vo ant vietos užmušti, o li
kusieji pametę ginklus bė- 
go atgal.

Toliau pamatiniai mūšiai 
ėjo už Bezimenaja kalvą, 
kur japonai dar laikė dalį 
mūsų teritorijos. Stengian
tis išmušti japonus nuo tos 
kalvos, raudonarmiečiai tu
rėjo pereiti ir užimti ant 
1,000 pėdų Mandžurijos pu
sėj teritoriją.

Japonų artilerija šaudė 
norėdama sudaužyti mūsų 
kanuoles. Bet priešo ugnis 
silpna: svaidiniai krito kur 
norite, bet ne į tikslą. Mūsų 
artilerija tikrai atlikdavo 
savo uždavinį, kriušinant 
priešo kanuoles. Rugpjūčio 
8 dieną prieš mūsų batalio
ną atidengė karštą ugnį vie
na japonų batareja, kliu
danti pirmyn eigą. Po to, 
kaip mūsų artilerija atiden
gė savo ugnį prieš priešo ar
tileriją, mes tuojaus paju
tome savo artilerijos pagel- 
bą: iš pradžios japonų ka
nuolių ugriis susilpnėjo, o 
paskui ir visai dingo.

Mūšiai už Bezimenaja 
kalvą yra turtingi didvy
riškais pasirodymais rau
donarmiečių. Rugpjūčio 9 
dieną, grupė drąsuolių pa
prašė pas komandą leidimo 
sunaikinti dvi japonų • ug
nies pozicijas, kurios daug 
mums kliudė. Naktį drąsuo
liai prišliaužė prie apdrūtin- 
tų pozicijų, užtaisė sprogi
mą ir sudraskė vieną po ki
tai. Kitą ugnies tašką jie 
privertė nutilti nuolatos, 
šaudydami į plyšį, pro ku- 
riį šaudė japonų kulkasvai- 
dis. *

Vienas iš mūsų būrių 
slaptai 'prisiartino prie prie
šo ir savo gabia ugnimi su
naikino visą japonų skyrių.

Pietų sparne, rugpjūčio 9 
dieną, kada apie dvi japonų

colio 
neati-

Korė-

pėstininkų kuopos, persikė
lę per Tumen—Ūla upę ruo
šėsi mus atakuoti, jie buvo 
sunaikinti: vieną kuopą ant 
vietos sunaikino mūsų ka- 
nuolių ugnis, o kita buvo su
naikinta upėj, kada ji bandė 
atgal perplaukti. Puikiai 
veikė mūsų saperai, kurie 
po priešo ugnimi statė ap
kasus ir kitas apsidrūtinimo 
pozicijas.

Milžiniškomis pastango
mis, blogiausiose ^geografi
nėse sąlygose, po japonų ug
nimi, Raudonosios Armijos 
komandieriai, kovotojai, po
litiniai veikėjai atliko liau
dies valią, išreikštą drg. 
Stalino: “Nei vieno 
savo žemės niekam 
duosime.’^

Mes nenorime nei
jos, nei Mandžurijos žemių, 
bet patariame jums, ponai 
japonai, išmesti iš galvos 
mintį, kad jūs galėsite val
dyti mūsų kalvas, ežerus, 
laukus ir miestus! Jeigu ne
norite susitarti geruoju, tai 
mes jus įtikinsime savo 
spėka, nepaisant kiek jūs 
armijos nesurinktute ir ko
kį punktą pasirinktu te! To
kiu supratimu buvo persi
ėmę visi tie, kas tose dieno
se kovojo su japonais įsi
veržėliais. Didelė spėka mei
lės prie tėvynės, didelis 
jausmas sovietinio patrio
tizmo vadovavo mums tose 
neužmirštamose dienose. 
Ant savo lūpų su vardu drg. 
Stalino, po raudona vėliava 
šalies, būdavo j ančios socia
lizmą, mes ėjome į mūšį ir 
laimėjome. Visos milžiniš
kos šalies liaudies pasiruo
šimas atremti užpuolikus 
mums pridavė daugiau drą
sos kovoj, kad ir sunkiau
siose sąlygose.

Nepartijiniai raudonar
miečiai ir komandieriai mū
šių dienose masėmis davė 
savo pareiškimus, kad pri
imti juos į Komunistų Par
tiją ir Jaunųjų Komunistų 
Susivienijimą. “Norime bū
ti nariais Lenino-Stalino 
Partijos, kada einame į mū
šį! Norime būti Leninisti- 
nio Jaunuolių Susivienijimo 
nariais”—jie sakė. Mušyj 
savo pasišventimu įrodė at-

sidavimą partijai ir savo « 
nuoširdų troškimą būti jos 
eilėse. Dabar jau jie yra 
mūsų partijines ir jaunimo 
šeimynos tarpe. Partijiniai 
ir nepartijiniai bolševikai, 
eidami petis petin, puldami 
priešą ir sunkiausiose sąly
gose nugalėjo sumurajus ir 
išvijo iš brangios tėvynės!

Iki dienos pertaikos, kuri 
buvo paskelbta rugpjūčio 11 
dieną, ant Sovietų teritori
jos jau nebuvo nei vieno Ja
ponijos kareivio. Japonai 
paskutinį momentą vėl ban
dė įsiveržti į mūsų teritori
ją, slėpdamės už akmenų 
Zaoziornaja kalvoj. Jie pa
sinaudojo pertaika, kada iš 
mūsų pusės buvo sulaikyta 
ugnis pagal pertaikos sutar
tį. Vienok griežta mūsų ko
mandos pozicija privertė ja
ponus atsitraukti ir gerbti 
pertaikos sąlygas, grįžti į 
senas pozicijas, ant kurių 
pertaika padaryta.

Dabar mes pasitikimai 
laikome savo rajose per 
mus atkariautas katras, ku
rios aplaistytos socialistinės 
tėvynės sūnų krauju, kritu
sių ginant Sovietų Sąjun
gos sienas.

Vertė D. M. šolomskas.

Chorai Registruojasi
P a s a u 1 i nėję Parodoje, 

Lietuvių Dienoje, Dainos 
Programoje dalyvauti jau 
užsiregistravo virš 50 cho
rų. Užsiregistravo iš Cana- 
dos, Montrealio choras, 
Birutės Choras iš Chicago, 
Šv. Jurgio parapijos choras 
iš Cleveland, Ohio, Gabijos 
Choras iš Boston, Mass., 
Dainos Chorai iš Baltimo- 
res, Md. ir Philadelphia, Pa. 
Tai vis tolimieji. Kasdien 
ateina vis nauji užsirašy- 
mai. LMS irgi keliolika cho
rų jau įsirašė, žodžiu, ma
tyti bus pirmutinis toks dai
ningojo jaunimo sąskridis 
išeivijoje. Prašome kuogrei- 
čiau registruotis, nes reika
linga žinoti, kiek gaidų 
spausdinti, gaidos atsargai 
nebus spausdinamos.

Dainos Programos 
Komiteto Sekretorius.

• ' —

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas

Mačiau laikraščiuose, kad 
Komunistų Partija dabar 
veda didelį vajų už sukėli
mą daug pinigų. Dalis pini
gų eis partijos, darbui, dalis 
rinkimų kampanijai, o kita 
dalis angliškai komunistinei 
spaudai. Aš nežinau, kaip 
mes lietuviai ir mūsų orga
nizacijos galėtų prisidėti 
prie to vajaus. Duokite gerų 
nurodymų bei paaiškinimų.

Atsakymas x
Labai gerai, kad draugas 

esate susirūpinęs partijos 
finansiniu vajum. O prisidė
jimui prie to vajaus Būdų 
ir metodų yra daug ir viso
kių.

Visų pirma, kiekvienas 
klasiniai susipratęs darbi-

►
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mas entuziazmo šaltinis.
Jis organiškai nepakeldavo melo. To

dėl visur sakydavo tiesos žodį, nuvai
nikuodavo melą. Todėl jo bijojo fašistai, 
todėl jis užsitarnavo ne tik carizmo, bet 
ir lietuviško fašizmo garbingą neapykan
tą. Už tai jis buvo pašalintas iš teisių 
fakulteto dekano, o vėliau ir profeso
riaus vietos. Bet tuo jis užsitarnavo sa
vo tautos meilę.

Prof. Leonas mylėjo savo tautą. Jis 
jai'gyveno,• jai dirbo. -Persekiojamųjų 
balse jis girdėjo savo sukaustytos tau
tos balsą, jų skausmuose jisai jautė sa
vo krašto kančias, jų siekimuose—matė 
šviesesnį savo garbingos tautos ryto
jų.

Mes, drauge su visa Lietuvos visuome
ne, giliai liūdime netekę taip brangaus, 
reikalingo ir kilnaus žmogaus.

ninkas, kad ir ne partijos 
narys, turėtų pagal savo iš
galę paaukoti. Paskui, šį 
klausimą reikia pakelti dar
bininkiškose organizacijose 
ir paprašyti aukų. Taip pat 
reikia duoti pasiūlymą, kad 
organizacijos suruoštų ko
kią nors pramogą tam tiks
lui. Jeigu liks tik doleris ki
tas pelno, tai visgi bus par
tijai parama.

Be to, partija yra išleidus 
ir parti jiečiai pardavinėja 
įvairių ženklelių, nuo kurių 
pinigai eina į partijos fon
dą. Kbmunistų : simpatikai 
irgi turėtų gauti tų ženkle
lių ir pardavinėti kitiems, o 
gautus pinigus sugrąžinti 
partijai.

Dar vieną metodą galima 
ir reikia išnaudoti. Pavyz
džiui, susirenka pas draugą 
būrelis pažįstamų bei gimi
nių ir kyla diskusijos politi
niais klausimais. Reikia pri
minti partijos reikalus ir 
paprašyti aukų. Dažnai 
draugai rengia visokias 
“pares” bei sueigėles, ten 
irgi reikia prisiminti apie 
partijos didelį finansinį va
jų-

*
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HILE AT THE Second World
Youth Congress I heard the 

secretciryNmake an exceedingly in-
teresting_£omment:

“Two years ago, at the Geneva 
Congress, the word ‘Democracy’ was 
rarely ever mentioned. Today 
on the lips of every delegate 
all parts of the world”.

“Democracy” is not a 
in our language. The 
discussion now going on
fad but a sign of the intense in
terest people have in their form of 
government of social life.

In times of a peaceful status quo 
there is little discussion on the part 
of youth, but whenever a serious 
threat to peace, progress or demo
cracy occurs we find youth taking 
an active part in its defense.

Last week we discussed the rea
sons for fascism’s seeming victory 
over youth in Germany and Italy. 
Let us this weėk analyze, in 
broader aspects, the meaning 
“Democracy”.

Democracy . . .
Living as we do in a world

social unrest and turmoil we use 
the term “Democracy” as if it were 
purely a political idea. Finding this 
idea attacked by totalitarian gov
ernments, it is only natural for us 
to fight back on the political field 
and discuss the pros and cons of 
democracy in terms of politics.

This condition, brought about by 
the collapse of democracy; in several 
nations, causes us to forget several 
implications of the term.

*
Its Meaning

its 
of

of

Democracy is not only the “rule 
by majority” but a social philosophy 
and a view of life. Fascism, its 
moral antithesis, assumes that one 
individual has the right to assert 
his supposed superiority by force of 
arms. Democracy, on the other 
hand, ! believes in the common 
equality of men and the right of 
each individual to personal liberty.

arms.

The Exploits of 
Copernico

Copernico is alive! Throughout 
the Lincoln Brigade there are those 
who knew and. it follows, admired 
him, who will be overjoyed to hear 
it. We knew he was captured 
(during the March retreat) and al
most certainly felt that he was 
killed. Now we have received a 
letter from him saying that he is 
in the other half, on the Levante 
front and asking, characteristically 
enough, for his back pay.

I first knew Copernico in Tarra- 
zona when he was commander of 
the 2nd Company, the Specialist 
company, and I couldn’t help re
marking along with 
small as he was, there 
incongruous about his 
figure as he marched 
such giants as Charlie 
or Luke Himman.
spected him because he was so ob
viously a soldier who knew his job 
down to the smallest detail. He was 
a hard worker too, devoted to the 
cause of Antifascism. There is a 
story that when he was very ill, 
he was called in front of 
Johnson.

"Copernico, I think you’d 
take a rest”.

“No, comrade Johnson, I 
need it”.

“You can take a week’s leave”.
“No thank you, comrade”.
“Copernico”, said the Major grim

ly, “if you don’t take a week’s 
leave 
little 
later

Ill
was here, there and everywhere and 
always in the right place, and when 
everybody else was dogtired, he was 
still bright and cheerful.
, His exploit, which resulted in his 
capture, was entirely typical of his 
coolness and resource.

Just past Gandesa the Lincoln- 
Washington . Battalions were pass
ing through a valley. It was dawn 
and the men were hardly discerni
ble. Suddenly from a commanding 
height, our boys heard 
mand, “Alto”.

Immediately Copernico 
“Alto”.

“Quien es?”
Quien es?” demanded
And for what seemed

pernico played with them, while 
Battalion passed out of range, 
was getting lighter and the last 
men were filing past when the 
der came to approach. It was cei>
tain that they were fascists on the 
hill, for one of them had just shout
ed in German, “Eighth Division”. As 
slowly as possible Copernico drew 
out his white hankerchief and went 
up the hill.

He had surrendered to save the 
last few men, just as he had saved 
the rest.'

Death seemed inevitable after his 
audacity. But he has escaped. One 
of these days we’ll get his story. It 
will be as remarkable as his other 
exploit.

others that 
was nothing 
erect little 
in front of 
Youngblood,

Everyone re-

lyiajor

better

don’t

I’ll throw you 
Copernico went 
he was back, 
as he was, on

into jail”. So 
and two days

maneuvers he

the com-

answered,

Copernico. 
hours Co- 

the
It 

few 
or-

M. Miller.

In government we find that demo
cracy means equality before the 
law and equality of opportunity. The 
degrees of democracy always vary. 
Equality before the law is non
existent if courts veto the voice 
of the people and have a predilec
tion for injunctions against strikers. 
Equality of, opportunity is also a 
mockery when eleven million people 
are unemployed.

The Conflict
to note that we have 
ideal form of demo

term democracy is 
specific. Those who

easy
no
The
not

disagree in detail but agree

distinguishing marks of

two philosophies of life 
opposed to each other

fas-

arc 
and

It is 
reached 
cracy. 
general, 
favor it
on the primary thesis: the right of 
the people to a voice in their gov
ernment.

The opportunity of 'people to pro
test is then the distinguishing 
mark of democracy. ,

The suppression of individual 
rights to speech, assembly, press, 
are the 
cism.

These 
directly
no compromise is possible. In Italy, 
Germany and Japan we see sup
pression and censorship, 
ernments are based upon 
the mailed fist.

As long as a single 
exists anywhere the fascist govern- 

! ments will sit on unsecure seats.
Liberty is a girl whose breasts are 
worthy of caresses, and the free 
nations will always serve as. an in
spiration for the masses of the fas
cist nations. They will sec in de
mocracy an answer to the dictator
ships at home.

Their gov
terror and

democracy

Democracy vs. Fascism
Country after country has fallen 

to the advance of dictatorship. In 
Spain we see the conflict between 
Democracy and Fascism being set
tled on the battlefields.

The issues are sharp and distinct. 
The fascist nations have thrown 
down the gauntlet and are deter
mined to risk everything in one 
final grab for power. Czechoslova
kia is the scene for another conflict 
between the right of a people to 
independence and the desire of a 
class for further power.

Two years ago few ' people dis
cussed the future of democracy be
cause there was little threat to it. 
Today, when we find marching sol
diers prepared to attack, the mean
ing of democracy becomes an ideal 
worth fighting for and dying for.

In the face of a common enemy 
the people are uniting on one basic 
platform, Antifascism.

We or They
Seldom before have • the issues at 

stake been so clear and obvious. 
The wars now raging are clearly 
the results of Dictatorship vs 
mocracy. The wars that seem 
minent will be wars between 
social philosophies, and the.

De- 
im- 
two 

____ r____ r___ , ___ v._ ver
dict will probably be settled on the 
battlefields.

In the face of this great threat 
the necessity and need of democra
cy becomes real and apparant. On 
all sides young people • are being 
challenged to do something about 
it instead of just talking.

The record of what youth arc 
doing about it speaks for itself. 
Words in praise of an ideal are not 
sufficient; youth have realized this 
and therefore are taking part in 
every fight to maintain democracy 
at home as well as abroad.

Farmers, church groups, students, 
unemployed, may disagree as to 
their political beliefs but all are 
slowly being unitėd behind the ideal 
of democracy.

It is a crisis they face but the 
courage and intelligence of youth 
are already helping decide which 
shall the victor be—democracy.

(to be continued)

Ingenuity prevails among spies 
who devise ways to circumvent 
searchers from finding important 
papers. Using very thin tissue pa
per and writing with 
microscope spies cram 
mation on small slips 
hidden in false teeth,
handles, or candy, or even among 
the tinfoil around flowers.

the aid of a 
a lot of infor- 
which can be 
or toothbrush

C. Young Returning 
From Spain

Thirty-six wounded veterans of 
the Abraham Lincoln Brigade are 
ęn their way to Now York and will 
arrive this Wednesday on the S.S. 
He de France and Saturday on the 
S. S. Harding.

Among the wounded volunteers 
will be Charles Young, a Lith
uanian-American youth known to 
readers of the Laisve Youth Section 
as a contributor of short items and 
poems. He has been very active in 
the Lith-American youth movement 
before he left to fight Fascism.

Charlie Young has seen over a 
year of front-line service in Spain 
and will need special medical at
tention upon his return. All friends 
of democracy are urged to meet 
this returning soldier and give him 
the velcome every volunteer for 
liberty deserves.

Consumer Pressure and Huge Profits Publicity 
Forces a Drop in the Prices of Bread

NEW YORK—As the result of 
recent publicity on the huge profits 
that the bread trust is stowing 
away, plus organized consumers’ 
pressure, plus the announcement 
that General Baking Co. has just 
announced an extra 10c 
vidend, prices of bread 
sumer arc dropping.

Continental Baking 
Baking companies have 
a drop in their price of
11c to 10c, and similar 
expected from the other members 
of the trust in the near future.

Market Commissioner William F. 
Morgan, Jr., of New York City, has

begun campaigning for a drop in 
prices ever since it was revealed 
that all costs of bread ingredients 
had decreased with no drop in the 
cost to the consumers.

a share di
lo the con-

Wardand
announced 

broad from 
action is

The Modern
Dictionary

Further /aims of the/Department 
of markets include another 1c a 
loaf drop and a widespread attempt 
to check carefully on loaf weights 
to insure that this common means 
of gypping the consumer is stop
ped.

Proof that the prices arc duo to 
drop even more than they have 
already is seen in the report that 
farmers are now getting 12c of the 
consumers’ bread dollar where ho 
formerly got 24c and the consumer 
is today paying 4-10 of a cent more 
for broad in spite of this.

Topping the whole story off nicely 
is the announcement from the Na
tional City Bank that the six lead
ing bread companies netted $9,766,- 
000 in the first six months of this 
year.

She was a freckled bloomer-girl, she cried 
That corsets, bustles, petticoats were weird. 
Her mother swooned and thought of suicide. 
Her father shrank into a pensive beard.
Old friends predicted" ruin dien she smoked 

 

In public, roller-skated through the town. 
She .married a young poet wl\o provoked 
Laughter by walking in a Grebutn gown.

LDS Branch 205, Vanguards’, Ex
ecutive Committee will meet in

• emergency session today, Tuesday, J 
September 20, 1938 at 7:30 sharp 
for half an hour. The meeting place

. will be Stanley Rengle’s home. \

■«

Grandmother now she watches, with soft manners, 
A young grand-daughter, ribboned and sedate, 
Handing out leaflets, marching under banners 
Proclaiming “Down with Fascist War and Hate”.
And turning to her husband, worn and grave, 
She cries: “All that we did was misbehave”. .

BANGOS CHORUS will, until of- • 
' ficial confirmation, hold weekly ' 
'practice Fridays instead of Tues- ' 
days. This change of date is ef
fective as of Friday, September 23, 
1938.

Mussolini Starts Worrying about the 
Fall in the Baby Production Norm

I

During the Civil War Belle Boyd, 
Confederate spy, was the deciding 
factor in General Johnston’s victory 
over the North at. the Battle of 
Bull Run.

In spite of high pressure cam
paigning by Mussolini for more 

'Italian babies, 1hc results fall far 
I short of his wishes. The women of

in a 
shall 
first 
that

Jurisdictional Disputes . . . Contro
versies between separate unions as 
to which one’s members shall work 
on a particular process. Also as to 
which union hitherto unorganized 
workers .shall belong; and, frequent
ly, as to which union workers 
particular geographical area 
belong. An example of the 
type of conflicting claims was
of the Painters contesting with the 
Electrical Workers for the right to 
paint electric poles and alarm box
es. Although the A.F. of L. has 
agencies to deal with such batlies 
among its member unions, it. will 
probably be unable to avert, them 
entirely so long a.<į the craft-union 
structure continues. Changes and j 
overlappings in industry and t he ri-1 
valry between the A.F. of L. and j 
the C.I.O. are also sources for these ' 
quarrels that lead one union to cm-1 
ploy its members as strike-breakersi
against another and, consequently,:,]jjK ]jfe 
as an aid to the struck employer.

-The History of Labor Day
FEW OF THE millions of Ameri

can workers who took a holi
day on SVpt. 5 know that, the father 

of Labor Day was Peter J. Me 
Guire, an Irish- laborer, whose grave 
is marked by an inexpensive monu
ment in a Camden, N. J., cemetery.

Kickback . .. The practice of com-! 
polling employees to return a por- j 
tion of their wages to their em
ployers or to their contractors. The į 
wage terms approved by the union, 
exist only on paper and arc violat
ed in reality. Strong unions with 
honorable officials and militant 
rank-and-file members can and do 
guard against such covert acts.

Labor Racketeers .. . Unscrupulous 
union officials who use their posi
tions to extort money from employ
ers, preying on workers and socie
ty alike. Often in collusion with 
the underworld, political machines, 
corrupt 
officials 
picket 
methods 
themselves.
members have no knowledge of their 
officers’ activities. Sometimes they 
do and their opposition is answered 
with strong-arm tactics by their 
officers, who have already taken 
care that democratic procedure has 
been sifted out of the union’s con
stitution and rules. Rank-and-file 
members can and do rid 
unions of such officers.

police and employers, those 
may threaten strikes or 

lines and use gangster 
of violence to plunder for 

Sometimes the union

WE BELIEVE HIM

their-

fly a

and the esprit 
trade and labor 
lie recommended 
in September.

de corps 
organize 
the first

strength 
of the 
t ions”. 
Monday

The proposal was adopted and on 
Sept. 5, 1882, about 30,000 New 
York unionists marched through the

The bricklayers carried 
for the 8-hour day; the

Society of Operative 
had a banner that road:

BANGOS CHORUS has arranged 
i for itself and its friends a private 
party to be held Sunday, Septem- 

j bor 25, 1938 at P. Vaičionio “Mea- ' 
Maxwell Badenheim. į <jow Grove” in Cranford, N. J. A
—■ I flat sum of seventy-five cents en- 1 

— titles members and friends admis
sion to 1 ho grounds. This sum also 
entitles these persons to beer, food, 

! and entertainment. Remember:, This 
party is given by BANGOS CHO- 

for itself and its friends.
Esare,

RUS

J

Italy have not boon persuaded to 
go into mass production of babies. 
Silently, they resist the pressure.

This worries Mussolini. It wor- . 
ries the Fascist Cabinet. At a Cab- j 
inet meeting the other day another 
decree was laid down Io force up Į 
the production norm of babies. The I 
ratio- of women employed in 
and private offices is limited 
woman for every 10 men.

BuiLDerS to Visit 
Night Court

ac- 
arepublic

to one

madeA few exceptions can be 
in special cases. Along with this, a 
rule was passed stating that men 
in the civil service are to be pro

being married 
not because

As part of their educational 
tivity the Brooklyn BuiLDerS 
visiting Night Court this Wednes
day evening.

Night Court is one of the most 
interesting places in New York 
where one can watch human drama 
unfold before one’s eyes. The LDS 
youth branch will watch the sessions 
and later on discuss the social prob
lems they saw unfolded before 
them.

All members and friends who 
wish to attend this trip must meet 

į in front of 427 Lorimer Street this

■

moted on the basis of 
and having children, 
of ability in the job.

This new piece of 
against women who 
the familiar Fascist 
der Fascism women have duties, but į Wednesday evening at 7:30 p. m. 
almost no rights. And where the 
normal rights of women as citizens 
and workers are not respected, dis
crimination against them is bound 
to affect men unfavorably also, in 
the long run.

discrimination 
work follows 
pattern. Un-

Probably no man over gave more 
to the American __ labor movement 
than McGuire—and probably no one 
ever received less for his services. 

>vas an amazing record of 
'devotion to the cause that he be- 
: licved in.
i Born of poor parents in New York 
City, in 1852, his first real job was

’ as office boy for Horace Greeley, fa- 
1 mous editor of The New York Tri
bune and the founder of Typo
graphical Union No. 6 (Big Six).

At 17 McGuire went to work in 
the Haines piano shop to learn cab
inet-making. The boss cut wages 
and McGuire quit. Four years later 
he took part in his first strike, a 
walkout of piano makers. In 1875 
the family moved to New Haven, 
Conn., and McGuire became active
ly interested 
that time he 
that carried 
state of the 
ended, and accounted for some 2,500 
speeches.

When McGuire was 26 ho went 
to St. Louis and a year afterward 
ho was elected legislative delegate 
for the St. Louis Trades Assembly.

Young McGuire had learned to 
speak half a dozen languages, an 
accomplishment that, proved invalu
able in 1882 when he was chosen of 53. he had exactly 2c cash in 
to represent the United States at ' 
the International Socialist Congress 
in Switzerland. Ho toured Europe 
extensively, studying labor condi
tions.

It was at a meeting of the New

—Comm.

po- 
by

spread 
Oregon 
official 

In 1894 Congress made La- 
for the

in politics. At about 
began a series of trips 
him into almost cveryi 
Union before his life

TOLEDO—A mosquito will
mile in search of a victim, accord- York Central Labor Union on May 
ing to G. H. Bradley of the U. S.^6, 1882, that McGuire introduced a 
Dept, of Agriculture, who has been, resolution for sotting aside “a day 
studying insect pests here. for a parade which would show the

RAPS RELIEF VOTE BAN

broader 
the shoe 

He

The glow of the meteors becomes 
visible when the falling body drops 
to an altitude of seventy five above 
the earth’s surface. The 
usually burn out at an 
height of fifty miles.

HYDE PARK, N. Y.—Pres. Roo
sevelt scoffed at the proposal of the 
Suffern catfish to take the right to 
vote away from people on relief. 
He suggested they might go fa
and lake the vote away frd»n_ 
who didn’t have B. A. degrees.meteofs 

average

slogans 
Friendly 
Masons 
“Indications arc that Nov. 7 will be 
a cold day for the politicians”.

It is significant to note that 
litical action was foreshadowed 
these pioneer marchers.

The Labor Day idea 
throughout the country, 
was the first state to take 
action,
bor day a legal holiday 
District of Columbia.

McGuire moved ^/n to 
enterprises. He organized 
workers and the mine workers,
wrote the first call for the conven
tion of the Federation of Organized 
Trades and Labor Unions at Chicago 
in 1884, and served as the federa
tion’s first secretary.

When the American Federation 
of Labor was formed, McGuire was 
elected vice-presidcnj:.

He was urged to run for the pres
idency but declined in favor of his 
protege, Samuel 
whose speeches 
McGuire.

Against heavy
McGuire persisted in preaching the 
message of organization. When he 
died in Camden in 1906, at the ago

The United States, since 
War, has never executed a spy.

have found more than 
4.000 termites at one time in ą 

the Civil single cubic foot of wood.

■------------- Ordinary meteorites are very
Only throe states in the United.small. A thimble is large enough 

States arc free of all of the fifty to hold a dozen or more of them 
species of termites. at one time.

Gompers, many of 
wore written by

odds and ridicule

his pocket.
—A. L. Crosby.

In contrast is a meteorite which 
crashed into a Siberian forest in 
1908. It weighed 40,000 tons. The 
impact felled all tress, eighty mil
lion, within a thirty five mile circle. 
The air waves reached as far as 
Washington, D. C.

THE REPLY TO JAPANESE IMPERIALISM

I -1 L- •

CATALYST P0PULAsRESCH0L0Gt 4
=by BOAKE ARTHUfe
tinue to offer you the adventures $ 
of Clar’belle and Johnny Q. .. | 

Of course, characters in these « 
series are fictitious. Any likeness | 
to the characters is purely coinei- | 
dental.

—Prelude—
As may be seen from the sub

title—this article is an introduction 
to a new series of articles on “popu
lar psychology” by your friend and 
writer, Boakc Arthur.

Let’s detour the literal meaning 
of our sub-title.

And abstaining from pregnancy, 
let’s look into the writer’s files for 
the proverbial “skeleton”.

Wo offer . justification for the 
series of articles which have pre
viously appeared in the Laisve Youth 
Section under various titles and 
sub-titles.

Explanation is 
series of articles, 
its predecessors, 
forth appear.

The First—
Approximately

“Your Life” 
“life” series,
clcs was written under the writer’s 
sobriquet.

“Your Life” was open to the read
er for direct correspondence of 
questions.

We are sorry to say that some 
questions sent were of counterfeit 
origin and a breach to decency.

Some — not enough to bother. 
about.

A great many questions were! 
sober and honest—meriting the full | 
attention of the writer.

Finally — without
“Your Life” left the 
tion.

In time there rose
“Your Life” a new series entitled 
“You and Your Life”. It was im
mediately replaced in the next issue 
by “That Life of Yours”.

These articles were written under 
the writer’s present pseudonym;

“That Life of Yours” continued 
until this present series.

In that series of articles we were 
introduced to Clar’belle and John
ny Q—heroine and hero—two of Our 
very human friends. And, yes—Willy 
Upstart—the scoundrel.

In later articles Venus and Apollo 
attempted, without success, to 
eclipse our friends.

By popular request we shall con-

- offered for the 
consanguineous to 

which will hencc-

two years ago 
initiated the original 

This series of arti-

explanation
Youth Sec

in place of

Any likeness 
purely coinei-

jf

Explanation—
These articles, past, present, and 

future, must not bo construed with 
columns for the love lorn which 
appear in cheap publications.

Misinterpretation could only mo
tivate connecting those series with 
such a digressing subject.

It has always been the policy of
your writer to avoid that subject. ■ 
Let Dan Cupid have hįs way.

However, this is not final—we 
may weaken.

Your writer is primarily concern-, 
ed with “popular psychology”. It ''Is ... 
our only motive for this series, ■

These articles are authenticated 
through experimental research- as>j 
conducted by your writer. Informa- 
tion which appears through your ; 
writer is taken from “life”.

This has been true
Life”—“You and Your 
“That Life of Yours”.

Experimental research

in “Your i
Life”—and

findings^
shall also be the theme of “CataT 
lyst”. Where possible research find-1 
ings are current. A

The task is not ordinary—we as-Jl 
sure you. At times research has' j 
placed the writer in difficulties—4$ 
sometimes unremcdial.

At all times information is pre-i'į 
sented in the most digestible form.' į 
The style of presentation, we be- > 
lipve, is original.

We are proud of our present title 
“Catalyst”—an efficient word leaV-j 
ing little unsaid.
You—

May find the information present^ 
ed in this column controversial t< 
your belief or practice. ‘ Tell us. *

We invite communication of sug
gestion or criticism.

With very few exceptions we shall 
not answer questions directed to USp

We hope you shall show appreu 
ciation for this column by looking 
upon it as yours, • LT

(to be continued in two weeks) •
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A. Gilmanas žiupsnelis keliones įspūdžių

Sainte Anne de Beaupre 3

klauso nuo savininko turtingumo. Jeigu 
savininkas bagotesnis, tai ir jo visas 
įrengimas geresnis; o jei savininkas bied
nas, tai ir jo padargai biedni, panašiai, 
kaip bagoto ir biedno ūkininko vežimas.

Kada važiuotojai amerikonai prava
žiuoja, šitie vaikučiai neriasi iš kailio

šaukdami, nusitraukti paveikslus jų šu
nų vežimėly j. Aišku, kurio vežimėlis ge- 
resenis, įvairesnis, šunes labiau aprėdy
ti, apkankaliuoti,— tie daugiau ir užmo
kesčio reikalauja už nusiėmimą paveiks
lo jų vežimėly j.

(Bus daugiau)

Elizabeth, N. J.

(Tąsa)
Kiek pastebėjome, tai Kanados fran- 

Cūzai dikčiai religingi žmonės. Nemažai 
matosi ir panašių kryžių, kaip Lietuvos 
kaimuose ar pakelėse. O kas kas, baž
nyčios pas juos tai jau puikios ir didelės. 
Nežiūrint, kaip miestelis ar kaimelis ne
atrodytų biednas, vienok bažnyčia tai 
vistiek, kaip tie sako, riesta.

Nemažai matosi pas juos ir kunigų; 
ištikrųjų, gan daug jų matosi, taipgi ir 
minyškų. O jau tų kunigų išsipenėji- 
mas! Vaikšto raudonais veidais, pilvoti, 
ilgais andarokais, lazda rankoje, kaip 
tikri dykaduoniai. Kaip tūli sako, tai 
biskį britvonai!

Mums atrodo, jog toks luksūras nerei
kalingas gyvenime, didelė našta visuome
nei, gimdo dau vargo ir bereikalingo už
siėmimo, skleidžia tamsybę. Tačiau, jei
gu £ie žmonės mato ir mano, kad jiems 
reikia tokių bažnyčių, minyškų, minykų 
ir raudonveidžių pilvotų kunigų,—tai jų 
dalykas... Bet visvien mes negalime su
sičiaupę būti, tą viską matydami, nes ir 
mes tame paskendę buvome, iki tūli atė
jo ir mus iš to visko išgelbėjo, paliuosa- 
yo.

Štai vienas dalykas, kurį pastebėjau 
Kanadoj, arba, geriau sakant, Quebeco 
Provincijoj, ko nesu pastebėjęs niekur 
kitur. Nuo Montrealo iki Quebeco mie- 

, sto bus apie 150 mylių. Ir tikėsite ar 
lie, kad tas beveik visas kelias apgyven
tas. Labai mažai randasi tuštumų, kur 
nebūtų kokio nors triobėsio. Jeigu ne 

, miestelis, tai eilė ūkininkų-ūkininkėlių, 
\ bet vis koks nors namas ar namelis yra. 
’ O per miestelius kelias jau taip arti 

triobėsių eina, kad kartais čiukčiai turi 
kėravoti, idant sėdinčiam priangyje ne
nuvažiuotum kojų. Ir dar siauras, kad 
vargiai gali prasilenkti.

Iš tos priežasties kelias yra taisomas, 
tęsiamas ir platinamas. Todėl naujas 
kelias tūlose vietose pasisuka • gan toli 

. nuo kaimo ar miestelio. Bet kol kas, tai 
Į tik taisomas; o važiuoti turi senuoju. 
| į Šitokis sustatymas ūkininkų triobėsių 

netoli gero kelio, yra, mano supratimu, 
tūlais atžvilgiais gan geras dalykas. Ypa- 

! tingai dėl vaikų gerai. Visos mokyklos 
į taipgi sustatytos prie kelio. Tokiu bū- 
f du labai lengva ir paranku bile meto lai

ku sugabenti vaikus mokyklon; taipgi 
ir kiti susisiekimai parankūs; daugiau 
galima socialiai veikti, negu viensėdžiuo
se.

Gerai, kad ir nedabaigėme važiuoti iki 
Quebeco miesto tą patį vakarą. Kadangi 

*' kelias taisomas, o ypatingai netoli Que
beco, tai tokių nusisukimų, detourų, rei
kėjo daryti, kad net beveik turėjome 
nuklimpti farmerio grikių laukuose. Bet 
diena, tai vis diena,—dasiritome iki 
Quebeco laimingai į trejatą valandų.

Vėliau suėjau pažįstamą, kuris tuo 
pačiu keliu važiavo nakčia. Jis pasako
jo, kad jam privažiavus prie kelio tai
somos vietos, jo automobilis slydo į pa
krantę ir apsivertė, nusivoliodamas kaip 
bliukis, ir vėl atsistojo ant ratų, jo ir 
jo draugo visai neužgaudamas ir nieko 
nesulaužydamas. Pakrante davažiavęs 
.iki lygios vietos, ir vėl į kelią įvažiavęs. 

b VNaktį, mat, visko gali atsitikti...
Gal skaitytojui būt žingeidu žinoti 

.kiek ir apie patį Quebeco miestą, tačiau 
apie jį negalėsiu daug ko pasakyti, nes 
jame man teko būti tik apie kokias porą 
valandų. Vienok šiek tiek galėsiu papa
sakoti.

. fiestas atrodo gan senas ir senoviš
kos mados, siauromis gatvėmis, dikčiai 
panašus seniems Europos miestams. Gy
ventojų gali būti keli šimtai tūkstančių, 
begalima sakyti, kad jame visi namai 
>anašūs europiečių stiliui, tačiau negali
na jų lyginti nė prie amerikiečių. Tūli 
ų papašūs namams Šiauliuose, Kaune, 

* Jkmfergėje; vienok tūli' jų panašūs ir 
namams Brooklyne ant Grand Stryto.
? Tie namai, kurie turi panašumą euro
piečių namams, tai ir jų langai tokie, 
taip ^europiečių—trišybiai; o tie, kurie 
^įnašus amerikiečių—langus turi atida
romus skersai, pusiau.

Kas pas juos atydą svečio atkreipia, 
tai moterų apsirengimo tvarka. Visos,

biednos ir bagotos, rengiasi švariai ir 
tvarkiai, ir mada “up to date”. Tiesa, 
biednos nešioja prastos materijos dra
bužius, tačiaus jie švarūs ir tvarkoj.

Pas vyrus, tai kaip ir visame sviete: 
kas kokį darbą dirba, tas tokį ir drabu
žį nešioja. Kadangi jie, matytis, ekono
miški, tai jie tvarkiai ir senus drabužius 
susilopo, kol galima nešioti. Tačiaus lo
pas palieka lopu. Mat, kadangi tčiip ten, 
kaip ir čia, beveik visi drabužiai audžia
mi fabrikuose, tai tokių pat liekanų nė
ra, kuo galėtum skylę užlopyti. Taigi, 
jeigu reikia lopyti ką nors,—lopo tokiu, 
koks po ranka papuola.

Iš vieno reginio tikrai sustojęs .turė
jau nusijuokti. Praėjo pro mus vidur
amžis vyras ir berniukas kokios dešim
ties metų. Kokiu tai reikalu atsisukau 
atgal pažiūrėti, ir pastebėjau, kad jų
dviejų abiejų kelinių sėdynės sulopytos.

Sulopytos tai sulopytos, tas gerai, bet 
kad juodais lopais. Kadangi jiems po du 
lopu uždėta ant šviesių kelinių, ir dar 
apvaliai, tai atrodė ištolo, kaip kokios 
didelės pelėdų galvos būt ant jų sėdynių, 
didelėmis juodomis akimis, kurias vis 
krutena, žemyn, aukštyn, kaip eina.

Ką-ką, bet jau krautuvių langus, tai 
puošia puikiai. Pas juos nors ir bied- 
niausios krautuvėlės langas išpuoštas 
priimniai, su skoniu, artistiškai, žodžiu 
sakant, pas juos krautuvių langai dik
čiai panašūs Paryžiaus, arba. New Yor- 
ko Fifth Ave. langų papuošalui.

Iš Quebeco į Sainte-Anne de Beauprė 
yra apie kokios 22 mylios į šiaurę ir ant 
kranto didžiosios-St. Lawrence upės. Į 

' tą pusę važiuojant iš Quebeco, reikia va
žiuoti per nemažą tiltą. Čia ir vėl pasiro
dė kanadiečių francūzų tautos patriotiš
kumas. Ant vidurio tilto, aukštai, įtaisy
tas didelis atvaizdas kokio tai Francijos 
senų laikų kunigaikščio ar kokio kito ten 
didvyrio ir išrašyta tam tikra istorija. 
Daug ir vėliavų kabėjo, francūziškų. Šis 
atvaizdas įtaisytas, matytis, stovėti ant 
visados.

Per visas 22 mylias nuo Quebeco iki 
Ste-Anne de Beauprė gyventojai nesiski
ria, triobėsis prie triobėsio; kai kur mie
stelis, o kiti—farmeriai ir taip gyvena
mi nameliai. Čia tai jau visokio tipo 
biznių, užsiėmimų gali matyti. Mat, ka
dangi čia važįuoja labai daug turistų- 
keleivių kas vasarą, tai jiems ir pritai
kyti bizniai.

Pirmiausiai galima pastebėti visokie 
skarmalai, kuriuos vadina divonais ir 
karpetais, iškabinėti beveik prie kiekvie
nos stubos ant tvorų arba šniūrų, kaip 
pas mus moterys kabina skalbinius. O 
prie to yra galybės kitų įvairybių: na
mie keptos duonos (baltos ir juodos), 
medaus, prizervų, paduškaičių, suknelių, 
ir kitų daiktų daiktelių; ir taip tęsias 
per visas 22 mylias; panašus į lietuvišką 
jomarką, nuo pradžios iki galo. Bet tai 
dar ne viskas.

Biednesni kanadiečiai francūzai dar 
ir po šiai dienai tebevartoja šunis veži
mui. Didžiumoj juos vartoja vežti pieną; 
tačiaus jais veža ir kitką, jei reikalas. 
Pats mačiau vieną malkas vežant šuni
mis; o vežant pieną, gan daug mačiau.

Ir reik stebėtis, kaip tas gyvūnėlis yra 
paklusnus žmogaus tarnas. Kaip žinome, 
arklį, jautį ar kitus gyvūnus, turime ra
ginti, dar ir per šoną užpliekti, idant ei
tų. Tačiaus nieko panašaus nepastebė
jau, kad šunims to reiktų. Porą sykių 
tyčia sustojome, pravažiuodami pro šu
nų vežamą vežimėlį, ir stebėjomės, kaip 
tas šunelis taip jau iš širdies traukia tą 
vežimėlį, kad, rodosi, jį greičiau reikėtų 
stabdyti, o nė raginti. Ir ne visi tie šu
neliai dideli, kaip yra suprantama; jų 
yra gan mažų, kiek matėme.

Matydami, jog visi keleiviai-turistai 
dikčiai stebisi šunų vartojimu vežimui, 
transportacijai, tūli kanadiečiai francū
zai sumanė šunis išnaudoti ir kitam bū
dui, tarp Quebeco ir Ste-Anne de Beau
pre, tame “jomarke.” Jie turi pasidarę 
dalikatnas mažas kariėtukes, j kurias 
pakinko vieną ar du gero dydžio šunis, 
ir pastato pakelėje ant mažos platformu- 
kės; prie jų pastato apie dešimt metų 
vaikutį, dažnai apdriskusį. Tuos šunis 
dažnai parėdo su “cilinderiu” ant gal
vos, pypkę dantyse ir akiniais; na, dar 
ir amerikonišką vėliavukę užkiša už “ci- 
linderio,” idant geriau patrauktų tinka
mus kastumerius. Gal dar ir kitais bar
škaliukais, kankaliukais apkaišo ir aprė
do šunis ir karietukes, tačiaus tas pri-

Lawrence, Mass.
Pataisymas Klaidos Del 
Laisvamaniškų Prakalbų

“Laisvėje” buvo paskelbta, 
kad Lawrence Lietuvių Lais
vamanių Etinės Kultūros 
Draugijos maršruto prakalbos 
įvyks spalių 1, po pietų. Bet iš- 
tiesų masinis mitingas ir pra
kalbos įvyks spalių 2 po pietų. 
Taipgi tą pačią dieną vakare 
prakalbos įvyks Haverhill.

Kalbės ‘Draugijos pirminin
kas II. Jagminas iš Chicagos. 
Kviečiam^ visus Lawrence ir 
Haverhillio lietuvius tose pra
kalbose dalyvauti. Išgirsite 
daug gero ir naujo.

Komisija^

Cleveland, Ohio
Piliečiai Nebekompetentiški 

Rinkti Teisėjus
Kapitalistiniai teismai yra 

pirmučiausias įrankis kapita
listinės diktatūros ant darbi
ninkų. Paimkime kad ir pa
prasčiausias darbininkų kovas 
— streikus. Kada darbinin
kams lieka nebepakenčiamos 
sąlygos jų dirbtuvėje, jie me
ta darbą ir ima pikietuoti 
dirbtuvę. Kompanijos pasam
dyti gengsteriai ima daužyti 
pikietuojančių darbininkų gal
vas. Policija tuojaus sugaudo 
tuos sužalotus darbininkus ir 
areštuoja. Ant rytojaus užpil
do teismabutį suraišiotomis 
galvomis ir sužalotais sąna
riais darbininkais. Buržuazi
nis teisėjas, vietoj nuteisti 
kompanijos gengsterius, nu
teisia gengsterių sužalotus 
darbininkus. Arba jeigu bur
žuazija užsimano sunaikinti 
kurį darbininkų vadą, tą dar
bą atlieka kapitalistiniai teis
mai. Tokių pavyzdžių turime 
daug.

Dabar darbininkai ir vidu
rinė klase pradeda susiprasti 
ir vienytis į progresyves poli
tines partijas, kad išsirinkus 
padoresnius žmones į visas 
valdvietes. Tas buržuaziją 
baisiai išgąsdino. Mat, žino, 
kad tos progresyves partijos 
nebalsuos už tokius teisėjus, 
kurie yra įrankiais kapitalis
tinės diktatūros. Todėl Cle
veland Bar Association, kurią 
kontroliuoja didžiųjų korpora
cijų advokatai ir Vaizbos Bu
tas, kartu sudarė pataisymą 
prie Ohio konstitucijos, kurį 
apdirbę gražiom frazėm pa
tieks nubalsavimui lapkričio 8 
d. Girdi, piliečiai nesą kom- 
petentiški išsirinkti gerus tei
sėjus. Tam pataisymui įėjus 
galion, gubernatorius paskirs 
visus teisėjus nuo Common- 
Pleas iki Supreme.
AFL, CIO ir Vidurinė Klasė 

Vienijasi Prieš Tai
John hohrich, vice-preziden- 

tas AFL tymsterių unijos, A. 
E. Stevenson, sekretorius Cle
veland Industrial Council 
(juodu vadovauja 85,000 or
ganizuotų darbininkų), ir ad
vokatas Joseph Stern, buvęs 
prezidentu Cuyahoga pavieto 
Bar Ass’n, — visi kartu ant 
greitųjų sutvėrė The Ohio 
League to Preserve Democra
cy, kuri ves kovą už piliečių 
teises išsirinkti sau. tinkamus 
teisėjus balsavimo būdu.

Tuomi turėtų susirūpinti ir 
vįjsos lietuvių organizacijos ir 
visi piliečiai abelnai, kad ves
ti griežtą agitaciją už balsa
vimą 1 prieš tokį konstitucijos 
pataisymą lapkričio 8 d.

Darbo Žmogus.

Baltimore, Md.
ALDLD 25-ta kp. laikė su

sirinkimą rugsėjo 12-tą d., 8 
vai. vakare, Lietuvių Svetai
nėj. Susirinkimas buvo drau
giškas ir nariai draugiškai 
svarstė organizacijos reikalus 
ir pasižadėjo darbuotis dėl 
“Šviesos”—gauti naujų skaity
tojų ir įrašyti naujų narių į 
organizaciją.

Nutarta su ateinančiu su
sirinkimu pradėti lavintis 
po pusę valandos politi
niais klausimais. Nutarta pa- 
aukot $5 iš' iždo dėl lietuvių, 
kurie liko sužeisti kovoj už 
laisvę dėl darbo klasės, prieš 
barbarus fašistus Ispanijoj.

Rugsėjo 6 d. įplaukė į Cur
tis Bay prieplauką Norvegijos 
laivas ir pradėjo krautis 
sprogstančių medžiagų dėl Is
panijos fašistų. Bet kada lai
vo darbininkai pamatė ant 
dėžių užrašus, kad tai dėl Is
panijos fašistų, tai 21 jų su
streikavo ir dabar dar laivas 
stovi prieplaukoj, o Lyga už 
Taiką ir Demokratiją išstatė 
pikietą prieš laivą.

Kuopa iš iždo paaukavo $2, 
o nariai suaukąvo $4.60 dėl 
laivo streikierių.

Kuopi Koresp.

Lawrence, Mass.
Labor Non-Partisan Lyga 
Rems James M. Curley 
j Gubernatorius Mass.

Valstijai

Rugsėjo 10 J. buvo sušauk
ta Nepartinės Lygos konferen
cija Bostone. Delegatai daly
vavo iš visos Massachusetts 
valstijos. Buvo 600 delegatų 
su viršum — nuo unijų buvo 
330 delegatų ir nuo Lygos 
300. Taipgi buvo pakviesti vi
si politikieriai, kaip nuo de
mokratų, taip nuo republiko- 
nų partijos. Iš visų tai nepri
buvo tiktai gubernatorius 
Hurley. Matyt, kad tas re
akcionierius pasibijojo.

Pirmas kalbėjo Russell iš 
Cambridge, buvęs miesto gas- 
padorius. Pats save išgyrė, 
būk jis esąs geras darbinin
kų prietelius. Bet kaip tyčia 
ten' pasitaikė būti viena mo
teriškėj kuri pasiėmus balsą 
jam akysna išdrožė: “Ar atsi
meni“ savo laikus, kai prisiųs- 
davai policiją daužyti streikie- 
riams galvas? Ar atsimeni, 
kai mane pačią suareštavai ir

f
 "H CHRONIŠKOS

LIGOS /Qua I
W GYDOMOS

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 nesupran tate, pasi
klauskite niarięs su pasitikėjimu, 
ir jūsų liga bus jums išaiškinta.
X-Spindullat, Kraujo ir šlapimo 

Tyrimai Atliekami
Už Nebrangų Atlyginimą

IŠTYRIMAS VELTUI

DR. ZINS
Įsisteigęs per 25 Metus

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

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

< "ia—> 
įmetei į tamsų kalėjimą? Ar 
atsimeni, kai daugiau išdavei 
uždraudimų prieš streikie- 
rius?”

Taipgi ir daugiau pasipylė 
klausimų. Ponas Russell pa
matė, kad bus blogai, tai pa
bėgo nuo estrados.

Paskui perstatė kandidatą 
republikonų partijos. Aš jo 
pavardės nepamenu. Tas 
paukštukas kasmet maino sa
vo partiją — vienais metais 
esti demokratas, o kitais re- 
publikonas. Jis tuojau ir pra
dėjo Ėoosevelto Naująją Da
lybą peikti, būk valdžia daug 
pinigų išleidus, kaip tai, WPA, 
CCC ir AAA. Kur tik pinigai 
paskirti darbininkų šelpimui 
arba viešiems darbams, tai 
jam negerai.

Bet ten pasitaikė būti žmo
gus iš to paties miestuko, ku
ris užkirto ir jam pareiškė: 
“Gal tu taip šelpsi darbinin
kus, kaip kad būdamas vir
šininku suorganizavai policiją 
ir gengsterius su buožėmis 
daužyti galvas žmonėms 
streikieriams ir vadinai juos 
visokiais raudonaisiais?” Tą 
politikierių net prakaitas iš
pylė. Pamatė, kad bus blogai, 
tai pabėgo. *

Buvo ir daugiau meklerių.
Paskutinis kalbėjo ponas J. 

M. Curley. Jis sutinka su 
Roosevelto Naująja Dalyba ir 
pilnai remia Roosevelto dar
bus. Ir jeigu jis bus išrinktas 
gubernatorium, tai pilnai vyk- 
dins Naująją Dalybą. Taipgi 
priminė, poną Hurley, dabarti
nį gubernatorių. Curley smar
kiai kritikavo gubernatorių ir 
parodė jo reakcinius darbus..

Visas susirinkimas vienbal
siai nutarė remti Curley į gu
bernatorius, idant išmušti re
akcionierių Hurley.

S. Penkus.

Bangos Choras ruošia pui
kią “parę” savo nariams ir 
draugams. Įvyks rugsėjo 25 
d., P. Vaičionio parke “Mea
dow Grove,” Cranford, N. J. 
Įžanga bus tiktai 75e ypatai. 
Už tą įžangą ‘dalyviai galės ir 
pavalgyti ir išsigerti alaus.

Nepamirškite, šis Bangos 
Choro parengimas ruošiamas 
jo nariams ir jų draugams.

S. Rengle,
B. Choro Pirm?

I? V A R B cj 

BOSTONO 
Apielinkei
Pažangiosios Bostono lietu
vių organizacijos rengia 
dienraščio “Laisves” naudai

KONCERTU
žada sudaryti gerą progra
mą, taip kad kiekvienas at

silankęs turės malonaus 
pasįtenkinimo.

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.

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

cialist masiniam platinimui brošiūrą—

LIETUVOS LAISVES 
DRAUGAI ir PRIEŠAI

Parašė R. Mizara

Brošiūroje gyvais faktais yra nurodyta:
(1) Kas kovojo u’ž lietuvos nepriklausomybę 

' ir laisvę.
(2) Kas kovojo prieš lietuvosnepriklausomybę?
(3) Kokią rolę vaidino, kam tarnavo Lietuvos

katalikų dvasiški ja, kai Lietuva buvo 
caro priespaudoj?

(4) Ką tuomet dare, su kuo čjo, dabartiniai
“tautos vadai”, kai Lietuvą slėgė cariz
mas ir kaizerizmas?

(5) Kas kovoja už Lietuvos ir jos žmonių
laisvę dabar?

Knygele nedidele, 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
•

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

pardavinėjama.
Knygutės kaina tik 5 centai

Platihtdjatns,! imantiems nemažiau 10 knygelių, duodame po 
Š cehttis. Ir kunie kartu su užsisakymu prisius pinigus, 

nerokuosim persiuntimo kastų.

Raštas aiškus, kalba lengva, populiari.

I r
Siųskit užsakymus tuojau.

LAISVE
427 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.
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Antradienis, Rugs. 20, 1938

Antrojo Kanados Lietuvių 
Kongreso Rezoliucijos

Rezoliucija D e m o k ratijos 
Atsteigimo Lietuvoj ir 
Jos N e p r i k 1 ausomybės 
Gynimo Klausimu.
Antrasis Kanados Lietu

vių Kongresas, susirinkęs 
rugsėjo 3-4 dienomis, Mount 
Royal Hotely, Montreale, 
Kanadoj, iš 72 delegatų, at
stovaujančių 3,728 Kanados 
lietuvius, apsvarstęs esamą
ją padėtį Lietuvoje,—taria:

1. Lietuvoje dar vis te
beviešpatauja žiauri fašiz
mo diktatūra. Kiekvienas 
Lietuvos žmonių pasijudini
mas slopinamas, kiekvienas 
asmuo, pasisakąs prieš tąją 
diktatūrą, areštuojamas ir 
kalinamas. Laisvesnės orga
nizacijos tebėra pasmaug
tos, laisvesnė spauda drau
džiama. /

Neveizint to, Lietuvos 
liaudis suranda būdus ir 
priemones vesti kovą prieš 
tautininkų diktatūrą. Lei
džia slaptus laikraščius ir 
lapelius. Pašiau k o jusiai 
šviečia ir mobilizuoja ‘pla
čiąsias mases pašalinimui 
fašizmo ir atsteigimui de
mokratinės santvarkos Lie-

Antras Kanados Lietuvių\ 
Kongresas sveikina visus ) 
Lietuvos kovotojus už at- 
steigimą demokratinės san- ' 
tvarkos ir pažada nuošir
džiai ir energingai padėti j 
Lietuvos žmonėms kovoti j 
už laisvą Lietuvą. Jeigu/' 
per pastaruosius du metu 
Kanados lietuviai daug dir
bo padėjimui mūsų gimtojo 
krašto broliams ir seserims 
nusikratyti fašizmo, tai 
Antrasis Kariados Lietuvių 
Kongresas pasižada dar 
energingiau darbuotis, kad 
įtraukus visus demokrati
niai nusistačiusius Kanados 
lietuvius į talką laisvės 
trokštančiai ir siekiančiai 
Lietuvos liaudžiai.

2. šimtai pačių geriausių^ 
drąsiausių ir labiausiai pa
siaukojusių Lietuvos sūnų 
ir dukterų šiandien tebe- 
kankinami i 
Įėjimuose. Jų 
Tik prieš kelias savaites 
skaitėme spaudoje Raseinių 
ir Šiaulių sunkiųjų darbų 
kalėjimų politinių antifašis
tinių kalinių balsą. Tasai 
balsas turėjo supurtyti kiek
vieną žmogų, kurio širdis 
nėra sukietėjusi arba nėra 
užnuodyta juodojo fašizmo 
nuodais. Mes puikiai žino
me, kitose Lietuvos katar
gose politinių antifašistinių 
kalinių būklė yra negeresnė, 
bet dar prastesnė. Mes taip 
jau puikiai žinome, kad tie 
politiniai antifašistiniai ka
liniai, nors baisiai išvargin
ti, nukankinti, yra pasiryžę 
bile valandą ginti Lietuvos 
nepriklausomybę, jei ant jos 
užpultų bile imperialistinis 
agresorius. Tą puikiai įrodė 
Šiaulių sunkiųjų darbų ka
lėjimo politinių kalinių pa
reiškimas, išleistas kovo 
mėnesio 19 dieną, kai ant 
Lietuvos nepriklausomybės 
buvo pasimoję Lenkijos im
perialistai. . .

Antrasis Kanados Lietu
vių Kongresas griežtai rei
kalauja išlaisvinti visus po
litinius antifašistinius kali
nius. Šis kongresas taip jau 
pareiškia, kad jis mobili
zuos, burs į krūvą visus Ka
nados lietuvius gelbėjimui

šiandien yra kur kas dides
nis, negu jis buvo per pa
staruosius keliolika metų.

Mes žinome, kad Lietuva 
yra maža valstybė ir jai 
vienai atsilaikyti prieš Len
kiją bei prieš fašistinę Vo
kietiją būtų neįmanoma. 
Todėl Antrojo Kanados Lie
tuvių Kongreso delegatai 
pageidauja, kad Lietuva įei
tų į tų tautų bloką, kuris 
šiandien kovoja už pasaulio 
taiką, būtent kurį sudaro 
demokratinės valstybės — 
Franci j a, Sovietų Sąjunga 
ir kitos. Tik su jų pagelba, 
einant su jomis bendrai, 
Lietuva bus stipria atsilai
kyti prieš fašistinius ir im
perialistinius agresorius.

Antra, dabartiniai Lietu
vos valdytojai — tautinin
kų valdžia — nėra nuošir
dūs Lietuvos nepriklauso
mybės gynėjai. Tą puikiai 
parodė kovo mėnesio dienos. 
Kai Lietuvos liaudis ir Lie
tuvos politiniai antifašisti
niai kaliniai ėmė bruzdėti, 
šaukti kiekvieną Lietuvos 
pilietį ginti savo nepriklau
somybę, tai tautininkų val
džia žiauriai slopino. Dar 
(daugiau. Pačiose kritiškiau
siose Lietuvos nepriklauso
mybei dienose aukštieji val
dininkai bėgo į lenkų orga
nizacijos Lietuvoj “Pochod- 
nios” raštinę ir prašė pri
gimti juos į jos eiles kaip 
[lenkus. Todėl mes nepasiti-

katargose ir ka
lų padėtis baisi./ 
kelias savaites

Lietuvos politinių antifašis-l žodžiais tariant 
tinių kalinių ir jų šeimų. H .

Geįbėjimas Lietuvos poli
tinių antifašistinių kalinių 
reiškia gelbėjimą Lietuvos 
žmonėms atsteigti demokra
tinę santvarką Lietuvoje ir 
gelbėjimą jiems apginti 
Lietuvos nepriklausomybę. 
Todėl šis Kongresas šaukia 
visus laisvę mylinčius Ka
nados lietuvius pagelbon ge- 
riausiems Lietuvos laisves 
ir nepriklausomybės gynė
jams, kuriuos smetoniškas 
iežimas kankina katargose 

r kalėjimuose.
3. Milžiniška lietuvių tau- 

os dalis tebevargsta Lenki
jos ponų priespaudoj. Tai 
okupuotoji Lietuva su sos
tine Vilniumi. Okupuotosios 
Lietuvos lietuvių padėtis 
šiurkšti. Spauda pasmaug
ia, mokyklos uždarytos, o 
pastaruoju laiku okupantai 
nuėjo taip toli, kad net už
darė Lietuvos Mokslo Drau
gi j ąs per ilgus metus kau
pusią istorijos ir mokslo 
dalykus apie Lietuvą.

Antrasis Kanados Lietu
vių Kongresas pareiškia, 
užuojautą mūsų broliams 
okupuotoj Lietuvoj ir paža
da jiems visokiariopą pagel- 
bą. Kanados lietuviai dės 
pastangas išvaduoti Vilnių 
tiš Lenkijos priespaudos. 
Męs tačiau žinome, kad Vil
niaus išvadavimo klausimas 
būtų daug lengvesnis ir pa- 
(sekmingesnis, jei Lietuvoj. 
jbūtų demokratija. Todėl 
kova už Vilniaus atvadavi-Jkime dabartine tautininkų 
mą yra tampriai susijusi su j valdžia. Ji nėra Lietuvos ne- 
kova už atsteigimą 
kratinės santvarkos 
voje.

4. Kovo mėn. š. 
kiai, kai Lenkijos 
čiai provokacijų būdu bu
vo pasimoję sunaikinti Lie
tuvos nepriklausomybę, su
krėtė ne tik Lietuvos, bet 
ir viso pasaulio lietuvius.' 
Visam pasaulyj pasiskleidę 
Lietuvos sūnūs ir dukterys, 
tame skaičiuje ir Kanados, 
kuriems rūpėjo Lietuvos ne
priklausomybės išlaikymas, 
palikę šalyj savo ideologi- 
mius skirtumus, rinkosi į 
^masinius mitingus ir reiškė 
savo vieningą balsą prieš 
pasikėsinto jus — Lenkijos 
ponus, žadėdami Lietuvos 
žmonėms savo pagelbą kri
tiškoj Lietuvos nepriklauso
mybei valandoj. Antrasis 
Kanados Lietuvių Kongre
sas mielai užgiria Kanados 
Lietuvių • Komiteto Lietu
vos Liaudžiai Ginti žygius, 
kuris, suprasdamas momen
to reikšmę, šaukė visų sro
vių lietuvius į masinius 
mitingus padėti Lietuvos 
liaudžiai ginti savo nepri
klausomybę.

Kovo įvykiai praėjo. Tar
pe Lietuvos ir Lenkijos at
steigti t^įp vadinami- nor
malūs santykiai. Tačiau Lie
tuvos nepriklausomybei pa
vojus tebėra, kaip buvęs. 
Lenkijos viešpačiai bandys 
“ramiu būdu” Lietuvą pa
vergti, o jei ne—jie vėl mo
kės iškirsti kokią nors pro
vokaciją, kaip padarė kovo 
mėnesį, ir naudos ginklą. Iš 
kitos pusės, hitlerinė Vokie- 

!tija, kuri senai priekabiau
to, darydama visokias pro
vokacijas Klaipėdoj, bile va
landą gali Lietuvą pulti. 
Mes puikiai žinome, ką Hit
leris padarė su Austrija. Jis

• yra pasiruošęs tą patį pa
daryti ir su Lietuva. Kitais

Lietuvos 
pavojus

demo- [priklausomybės gynėja. Jos 
Lietu-f politika veda Lietuvos ne- 

/ priklausomybę į pražūtį.
Mes sakome, kad tiktai 

laisva ir demokratinė Lie
tuva galės rimtai ir ener
gingai ginti Lietuvos nepri
klausomybę. Kova už demo
kratinės santvarkos atstei- 
gimą Lietuvoj, todėl, yra 
kova už Lietuvos nepriklau
somybės gynimą. Tai neda
lomas klausimas.

Antrasis Kanados Lietu
vių Kongresas pasižada gin
ti Lietuvos nepriklausomybę 
visokiais būdais ir visokio
mis priemonėmis. Mes sto
jame su visa Lietuvos liau
dimi jos kovoje už Lietuvos 
nepriklausomybės išlaiky
mą. Mes šaukiame vifeus Ka
nados lietuvius ir viso pa
saulio lietuvius * daryti tą 
patį.

Tegyvuoja demokratinė 
santvarka Lietuvoj!

Laisvė visiems Lietuvos 
politiniams antifašistiniams 
kaliniams!

Vilnius ir Klaipėda turi 
būti Lietuvos!

Tegyvuoja Lietuvos ne
priklausomybė !

Tegyvuoja visų Lietuvos 
žmonėms laisvės trokštan
čių Kanados lietuvių vieny-

m. įvy- 
viešpa-

Tegyvuoja Kanados Lie
tuvių Kongresas!

Rezoliucija Lietuvos Liau
dies Kovų Klausimu

nepriklausomybei

uz- 
pa- 
lie- 
pa-

Lietuvių Kongreso delega
tai, statomės uždaviniu sau 
ir mūsų atstovaujamiems 
broliams ir seserims, kad 
mes vesime nuodugniausi 
nagrinėjimą lietuvių tautos 
praeities kovų prieš pries
paudą ir pavergėjus.

Tuo tikslu statomės 
daviniu ruošti tautinius 
minėjimus svarbesniųjų 
tuvių tautos kovų arba 
gerbimui atsižymėjusių
kovų vadų. Galime ruošti 
paminėjimus eilės sukilimų, 
kaip tai: 1794 m., 1831 m., 
1863 m. sukilimus prieš bau
džiavą ir carizmą; 1904-5 
metų revoliuciją ir spau
dos atgavimą; Lietuvos ne
priklausomybės a t gavimą 
(1918 m. vasario 16); 1935 
m. Lietuvos valstiečių strei
ką. Tuose paminėjimuose 
mes turime išaiškinti to 
laiko kovų įgytuosius paty
rimus ir juos pritaikyti prie 
šių dienų veikimo prieš fa
šizmą.

Lietuvos tautos tikrųjų 
gynėjų, atsižymėjusių liau
dies vadų, pagerbimui mes 
taipgi turime ruošti pami
nėjimus. Jų garbingo pasi- 
aukavimo pavyzdžiai turi 
būti pernešti į šių dienų 
liaudį. Mūsų organizacijų 
salės turėtų pasipuošti Lie
tuvos liaudies ar priefašis- 
tinių kovotojų ar tų kovų 
vadų paveikslais, kaip tai 
atsižymėjusių liaudies bu
dintojų Dr. V. Kudirkos, 
Dionizo Poškos; 1863 m. su
kilimo vadų kun. Mickevi
čiaus, Bitčio, Kalinausko, E. 
Pliateraitės ir kitų.

Lietuvos liaudies budini- 
mui kovoms prieš Lietuvos 
nepriklausomybės ir liaudies 
priešus—A. Smetoną ir jo 
fašistinę valdžią bei tauti
ninkų partiją, mes turime 
išnaudoti visas legales ir 
nelegales priemones, kaip 
tai: siuntimą laiškų, antifa
šistinių atsišaukimų, mūsų 
laikraščių iškarpų bei laik
raščių, knygų ir tt.

Mes, Kanados lietuviai, 
apart materialio rėmimo 
priešfašistinių kalinių, kas 
reikalinga sustiprinti, dar 
turime susipažinti su Lietu
vos priešfašistinių kalinių 
padėčia ir su žūstančių ko
votojų biografijomis. Tas 
padės mums ir mūsų bro
liams užsigrūdinti kovoms

Išklausę pranešimo apie 
lietuvių tautos vestas kovas 
už įsteigimą savo valstybės; 
apie garbingą gynimą savo 
šalies nuo užpuolikų; apie 
kovas prieš judošiškus par- 
davikus Lietuvos; apie iš
tvermingas kovas už panai
kinimą vergijos, o vėliau 
baudžiamos; apie nenuilsta
mas kovas prieš tautinį du
sinimą ir už pasiliuosavimą, 
—mes, Antrojo Kanados

prieš vietos ir Lietuvos fa-, 
šizmą. Būtų patartina, kadi 
mūsų organizacijų skyriai 
ar kuopos pasivadintų žu
vusių antifašistinių kovoto
jų vardais. Tai būtų įamži- 
nimas-įistorinimas, pagerbi-1, 
mas savo tikrųjų lietuvių' 
tautos gynėjų. •

M. Gudas,
P. Joneliūnas, 
J. Morkūnas.

Shanghai, rugs. 15.—Ja
ponai giriasi, kad nukirtę 
tris chinų lėktuvus oro ko
voj, Kwangsi provincijoj; 
sunaikinę 6 chinų lėktuvus, 
stovėjusius Liuchow aikštė
je, ir sužeidė dar 10 chinų 
lėktuvų.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
WORCESTER, MASS.

Atydai Visiem Draugijų Atstovam 
Vietinio Amerikos Lietuvių 

Kongreso Skyriaus.
Antradienį, rugsėjo 20 d., įvyks 

A.L.K. Skyriaus svarbus susirinki
mas, Lietuvių Svet., 29 Endicott 
7:30 v. v. Visi atstovai būtinai 
lyvaukite šiame susirinkime ir 
vėluokite. Sekr.

st., 
da- 
ne-

BAYONNE, N. J.
ALDLD 212 kp. susirinkimas 

įvyks antradienį, rugsėjo 20 d., 7:30 
v. v. LAU Kliubo svet., 329 Broad
way. Visi nariai būkite laiku ir nau
jų narių atsiveskite. — Valdyba.

SO. BOSTON, MASS.
ALDLD 2 kp. Moterų susirinki

mas įvyks trečiadienį, rugsėjo 21 d., 
7:30 v. v., 376 Broadway. Baigiant 
vasariniams parengimams ir prade
dant rudeniniu! sezonui, turime 
daug svarbių reikalų aptarti, kad 
prisirengus prie žieminio veikimo. 
Todėl visos draugės dalyvaukite 
atsiveskite ir naujų narių. — H.

(220-221)

ir

ELIZABETH, N. J.
ALDLD 54 kp. susirinkimas įvyks 

rugsėjo 21 d., LDP Kliube, 408 
Court St., 8 vai. vakare. Malonėkite 
visi dalyvauti ir užsimokėti duok
les. — P. Poškus, Sekr.

(220-221)

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)

3

Dėl 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, apielinkeje. 
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 Somenas, R. D. 5, Wash
ington, Pa. (218-220)

Svarbi Knygutė Su Patarimais 
Kaip Patapti Piliečiu

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

Jungtinių Valstijų piliečiu.
•

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

simina laivo vardo, atvykimo dienos ir kitų 
reikalingų informacijų.

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

piliete moteriške su nepiliečiu vyru.
•

Informacijos, ką reikia daryti, kada pameta ar kokiu 
nors būdu sunaikina pirmas ar antras popieras. Nuro
doma, kur ir kaip kreiptis gavimui naujų pilietybes 

popierų bei liudijimų.
Brošiūra Yra Anglų Kalboje Užvardinta i.

HOW TO BECOME A CITIZEN 
OF THE UNITED STATES

Ją išleido Foreign Language Information Service, Ine.

JĄ GALITE GAUTI Iš “LAISVĖS” 
Knygute 64 puslapių, kaina 25c.

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

“LAISVĖ”, 427 LORIMER ST., BROOKLYN, N. Y.

Nauja L. Prūseikos Knyga

Amerikos Istorijoj ir Sovietų Sąjungoj

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 Prūseikos knygoje.

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

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

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

pašto stainpomis, 3c ar 5c vertes.

Tą knygą išleido dienraštis “Vilnis’

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

427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y,

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2—4 ir 6—8

Nėra valandų sekmadieniais

GARSINKITES "LAISVĖJE"

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokiu grupių ir pavieniu.
Iš senu padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ii 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom, -

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

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

Kiekvienas apšvietą bran
ginantis žmogus privalo bū
ti dalininku dienraščio “Lai
sves” bendroves.VARPO KEPTUVĖ
36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brboklyn, N. V 

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi
J; I •*

■f S**-***'

VMe* * s ‘

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

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

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



Antradienis, Rugs. 20, 1938

Mirtis Yra Greita

de

■en išbuvo ar-

Vienos Dienos Įspūdžiai

Judesys

Liaudies 
išrinkta

strei- 
darbo 

be nu-

Dr. Herman Mendlowitz
33 Metai Praktikos

522 Bedford Avenue * 
arti Taylor St., Brooklyn, N. V.

Tel. Evergreen 7-1312

TDA 17 kp. “piknikas” ir
gi ėjo gražioje nutaikoje. Gas- 
padinės 
Kuomet 
guoto j ai 
pynėjai 
do jaukią prieglaudą TDA 17 
kp. gaspadinių parengtame 
skanių užkandžių kambaryje. 
Valgių paruošimu rūpinosi dd. 
Levanienė ir Pranaitienė.

Ule 
sugrįžta 
lietuvis

tuodu mūsų veteranai 
Liaudies Teatran gyvu- 
kurio jam taip labai trū-

OFISO VALANDOS
Nuo 1—3 dieną ir nuo 7—8 vak. 

NEDELIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd Street

816 viršininkai taip- 
kad jų nariai “eis 
807.” 

vairuotojai 
numažinimą

valandų nuo 47 iki 40 
mušimo algų.

Trečiadienį, laivu 
France iš Ispanijos 
pirmas brooklynietis 
kovotojas, Kazys
(Young), kuras kartu su Vy
tautų Zablacllu išvyko padėt 
Ispanijos liaudžiai gintis nuo 
fašizmo.
ti pusantrų metų. Brooklyn ie
čiai ruošiasi surengt šaunias 
sutiktuves. Apie tai tėmykite 
daugiau ž i n i ų sekamose 
“Laisvės” laidose.

Mateušas Simonavičius
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. ShaKns
(Šulinskas) »

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

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

Woodhaven, L. L, N. Y.

šutino, virė, kepė, 
svetainėj buvę mitin-
ir “Mirtų Vainiko” 

praalko, tai jie sura-

Šiandien Nominacijos Kongresmany ir Kitų; 
Svarbu Jose Dalyvaut ir Paduot Balsą 

Už Amerikos Darbo Partijos Kandidatus
Šiandien, rugsėjo 20-tą, nuo manu darbiečio Oscar Garcia 
valandos po piet lig 10-tos Rivera ir John A. Ross, Jr. 
ikaro, bus nominacijos kan- Darbo Partijoj prieš Riverą 
datų sekamiems linkimams, nėra kito kandidato, bet jis 
Jeigu jūs pereitą rudenį už-i nominuojamas ir pažangiųjų 

siregistravote balsuot, jūs tu-! republikonų, kur kiti republi- 
rite teisę nominuot kandida-į konai stato Rossą.
tus ant tos partijos tikinto, PAŽANGIEJI REMS O’LEA- 
kunos partijos balsuotoju Jūs!ry ]R FRANK RUDDOCK 
užsirašėt. Visi užsiregistravę ,
Amerikos Darbo Partijos bal- j Darbo Partija taip pat no- 
suotojais raginami nominuot j ri nugalėt (}u—^reakcinius dė
tos partijos reguliarius kandi- į mokratus, kurje kandidatuoja 
datus kaip tose vietose, kur 
eina varžytinės tarp regulia
rių ir nereguliariu kandidatų, 
taip lygiai ir tose, kur nėra 
varžytinių.

Nominacijos 
pat vietose, km 
vimai galutinais

įvyksta tose 
būna balsa- 
rink imais.

Didžią jame New Yorke iš
2,483,235 registruotų balsuo
tojų, 205,358 yra užsirašę 
darbiečiais ir turi teisę bal
suot Am. Darbo Partijos tikie- 
tu. Demokratais užsirašiusių 
yra 1,756,288, republikonais 
367,360, socialistais 8,271.

Nominacijų lenktynės eina 
tarp pirmų trijų partijų, šio
se nominacijose spėkos gru
puojasi ne sulyg partiniu li
nijų, bet su Naująja Dalyba 
ir progresu prieš Senąją Daly
bą ir reakciją. Daugelis de
mokratų ir republikonų yra 
užgirti Am. Darbo Partijos, 
taipgi daugelis demokratų ir 
republikonų parems regulia
rius Am. Darbo Partijos kan
didatus.

.. Am. Darbo Partija pirmu 
kartu dalyvauja nominacijose. 
Visiems užsirašiusiems svar
bu jose dalyvaut, kad ADP 
reguliariai ir užgirtieji kandi
datai išeitų laimėtojais.

FAY PRIEŠ O’CONNOR

Tel. Stagg 2-5043NOTARY PUBLIC

PAJIEŠKOJIMAI

BROOKLYN, N. Y.660 GRAND STREET

PARDAVIMAI

Dis-
pas-

n u o

Drg.

Am. Darbo Parti-

e.

■

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

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Liet. 
Am. 
Sky- Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavi

mas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

buvo 
k ai be

buvo 
Darbo

T. Crews 
neregulia-

dešimtą valandą suėjo
Vainiko” vaidylos ir

A. D. re- 
kandidatu 

prieš

Pajieškau kambario pas ramius 
lietuvius. Norėčiau gauti valgius na
muose ir kad būtų prie gerų komu
nikacijų. Norėčiau, kad kambarys 
būtų garu šildomas. Prašau rašyti 
sekančiu antrašu: Ed. Dobilas, 427 
Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

(220-222)

Bar ir Grill restauracija, labai 
geroje vietoje. Restauraciia nauja. 
Kaina labai pigi. Priežastis parda
vimo yra • savininko nesveikumas. 
Atsišaukite bile laiku šiuo antrašu: 
470 Union Ave., Brooklyn, N. Y.

(216-221)

BROOKLYN, N. Y.
ALDLD 55 kp. susirinkimas jvyks 

trečiadienį, rugsėjo 21 d., 8 v. v. ša-i 
nalo-Vaiginio salėje, 147 Thames St. 
Prašome visų narių dalyvauti, nes 
orui atvėsus reikės praplėsti mūsų 
veikimas. — Sekr. P. V. (220-221)

Pereitą penktadienį 
Piliečių Kliube įvyko 
Darbo Partijos Lietuvių 
riaus prakalbos, kuriose
bėjo visa eilė Darbo Partijos 
kandidatu, be to, kalbėjo ir 
keturi lietuviai kalbėtojai: 
Laučka nuo “Amerikos,” 

nuo Lietuviu Kuro Kompanija 
ĮDEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS 
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler) ^

CHARLES 
UP-TO-DATE 

BARBER SHOP 
K. Degutis, Savininkas 

Gerai Patyrę Barberiai 
Prielankus Patarnavimas 

306 Uiiion Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

šešioliktarrie Kongresiniame 
Distrikte eis lenktynės tarp 
James II. Fay, naujadalybi- 
ninko, turinčio prezidento 
Roose vėl to ir Am. Darbo Par
tijos už gyrimą, prieš John J. 
O’Connor, roguliarį Demokra
tę Partijos kandidatą, senada- 
lybininką tammanietį. O’Con
nor tain pat nominuojamas ir 
Republikonų Partijos tikietu 
prieš Allen W. Dulles.

I 16-tą Kongresinį
triktą įeina dalys 6-to, 8-to ir 
10-to Assembly Distriktu, taip
gi visas 12-tas, visa Welfare 
Sala ir dalys 14-to ir 15-to 
A. D., New Yorke.

Tūluose distriktuose darbie
čiai nestato savo kandidato, 
jie rems naujadalybininką 
Fay prieš reakcinį O’Connorą.
MARCANTONIO PRIEŠ LAN- 
ZĖTTĄ IR KUPFERMAN’Ą

Antra svarbiausia nominaci
jų kova bus 20-me Kongresi
niame Distrikte, kurin įeina 
dalys 16-to, 17-to, 18-to, 19-to 
ir 20-to Assembly Distriktu, 
Wards Sala ir Randall’s Sala, 
New Yorke.

z ’ šiame 20-tame Kongresinia
me Distrikte reguliariu Am. 

♦ Darbo Partijos kandidatu yra 
Vito Marcantonio prieš reak
cini tammanietį James J. 

. Lanzettą, kuris kandidatuoja 
abiejų

/ jos ir Demokratų Partijos no
minacijose. Marcantonio taip
gi yra statomas pažangiųjų 
republikonų liste, o prieš jį 
republikonų liste statomas 
Samuel Kupferman.

OSCAR GARCIA RIVERA 
PRIEŠ ROSS, Jr.

Assemblymanų nominacijo
se numatoma stiprios lenkty
nes 17-me Assembly Distrikte 
tarp dabar esančio assembli- 

w-«

andidatuoja 
I prieš reguliarius Am. Darbo 
’ Partijos kandidatus 12-me ir 
19-me Senatoriniuose Distrik- 

I tuose, N. Y.
Pažangieji 12-me Distrikte 

'remia Joseph B. O’Leary 
prieš Elmer F. Quinn, kuris 
taip pat kandidatuoja ir De
mokratų Partijos surašu.

Devynioliktame Senatorinia
me Distrikte pažangiųjų kan- 
didatu yra reguliaris darinė
tis Frank Ruddock prieš Mar
tin Flam, demokratą, kuris 
nori pasigaut ir darbiečių bal
sų.

DARBIEČIŲ KANDIDATAI 
Į VALSTIJOS SEIMĄ

Ketvirtame A.. D., N. Y., 
David Zveridling, reguliaris 
darbiečių kandidatas, prieš 
Julius Green, konservatyvių 
kandidatą.

ŠeštameYĄ. D., N. Y., My
er Goldberg, reguliaris dar
biečių kandidatas, prieš Ber
nard Nadel, neprigulmingą 
demokratą.

Devynioliktame A. D., N. 
Y., Marx E. Rivers, reguliaris 
darbiečių kandidatas, prieš 
Daniel L. Burrows ir Robert 
W. Justice, nereguliarius.

Antrame A. D., N. Y., 
Walter Fitzgerald, reguliaris 
darbietis, prieš Anthony Gui
do, nereguliarį.

BROOKLYNIEČ1AMS
Ketvirtame Senatoriniame 

Distrikte reguliariu darbiečių 
kandidatu yra Philip Klein
feld prieš Max II. Frankie, 
nereguliarį.

šeštame Assembly Distrikte 
reguliariu darbiečių, taipgi 
republikonų remiamu kandi
datu yra Robert 
prieš Leo Giorgio, 
rį.

Devynioliktame 
guli ari u darbiečių
yra Peter Bonnano 
George Kaminsky.

REPUBL1KONAMS
Reguliariu Repu b 1 i k o n ų 

Partijos kandidatu j Brookly- 
no apskričio teisėjus yra Louis 
Waldman. Darbiečiai taipgi 
jį remia, prieš jį nestato savo 
kandidato. Republiko n u o s e 
prieš jį kandidatuoja Harold 
L. Turk.

Darbo Partija taip pat ne
stato savo kandidatų, bet re
mia Irving C. Velson j vals
tijos senatorius ir August 
Claessens, į assemblymanus, 
kurie yra reguliariai Republi- 
konų Partijos kandidatai.
A. DARBO PARTIJA KITOSE 

MIESTO DALYSE
Queens, Bronx ir Richmond 

apskričiuose reguliariams Am. 
Darbo Partijos kandidatams 
prieš kandidatuojančių varde 
tos partijos nesiranda. Tačiau 
ir ten lygiai svarbu visiems už
sirašiusiems darbiečiams daly- 
vaut nominacijose ir parodyt, 
kad darbiečiai turi daug pase
kėjų. Gavimas daugiau balsų 
nominacijose, duoda daugiau 
vilties išrinkt galutinuose bal
savimuose ir paakstina abejo
jančius, o rinkimuose kiekvie-

Jau 13,000 Trokmanu 
Randasi Streike

Trokų draiverių streikas, 
pradėtas lokalo 807-to narių, 
viršininkų neautorizuota 
“šventė,” kurion iš karto išė
jo 2,000 narių, prasiplėtė į 
kitus lokalus ir pereitą sek
madienį jau 13,000 trokų vai
ruotojų buvo streiko lauke.

Pirmadienį, St. Johns Par
ke, sušaukta general is narių 
mitingas tikslu oficialiai pa
skelbt streiką teisėtu. William 
Devery, lokalo 807 preziden
tas, pirmas pasiūlė pripažint 
streiką, pareikšdamas, kad jis 
prisilaikys .didžiumos narių 
balsais išreikštos valios. Loka
lų 282 il
gi sako, 
su lokalu

Trokų

DRG. TAKELIAI GAUSIAI 
PARĖMĖ ISPANIJĄ

Petras ir Veronika Tam ei i ai, 
maspethiečiai, atvežė didelę 
dėžę kenuoto maisto Ispanijai, 
viso 35 kenus. Jų dovana bus 
dideliu dadėčku prie kitų do
vanų, kurių lietuviai jau sudė
jo ir pasiuntė specialiam lai
vui geroką troką ir renka 
daugiau.

Draugai Tarpeliai šią vasa
rą gyvena Farmingdale, L. L, 
kur apsigyvent turėjo dėl d. 
Tamelio nesveikatos. Tyram 
ore ir saulėkaitoj d. Tamelio 
sveikata pagerėjus, žiemavot 
sugrįš miestan. Tačiau kol 
grįš, ,d. Tameliene pažadėjo 
pririnkt ir prikenuot gana 
grybų sekamam “Laisvės” ba- 
zarui. Įdomu ir gražu, kad 
draugai “Laisvės” bazaru rū
pinasi ir jam dovanas planuo
ja, ruošia per ištisus metus.

M. K. N.

Iš Amerikos Darbo Partijos 
Lietuvių Kliubo Prakalbų

nuo
Keistutis Michelsonas 
“Voice,” Stilsonas nuo 
Gadynės” ir Mizara 
“Laisvės.”

Kadangi kalbėtojų 
daug, tai visiems teko 
ti trumpai. Klausovų 
nemažai. Pirmininkavo 
Partijos veikėjas Linkus. Au
kų padengimui lėšų surinkta 
virš $4. • Rep.

Kodėl Ne Visą Grand 
Stryla Taiso?,

Aną dieną buvo minęta, kad 
šiomis dienomis tapo užbaig
tas praplėsti ir pagražinti mū
sų Grand Strytas. Deja,' ta
sai raplėtimas padarytas tik 
tarpe\Maspetho ir Union Avė. 

 

Už Unjon Avė. iki upės G r antį 
Str as paliktas toks, koks iki 
šidl buvo. Akyva, kodėl jo ne
pataisė viso ? Ar nevertėtų 
biznieriams, kurie toje srityje 
turi savo biznius, pareikalau
ti, kad ir ties jais Grand Stry
tas būtų “sužmonintas” ?

Kp.

nas balsas svarbu. Lai nesilie- 
ka nei vienas registruotas dar- 
bietis namie. Visi į nominaci
jas ir visi lai paduoda savo 
balsus už reguliarius Am. 
Darbo Partijos kandidatus!

R.

Rytoj Sugrįš Lietuvis 
Kovotojas

provincialo 
visuomet keliuos 
— ryte švintant, 

ir pereito sekma- 
Didžiuliui miesto 

mušant šeštą va- 
aš jau mosikavau Lo- 

aukštu- 
lietutis.

Turėdamas 
įpročių, aš 
su vištomis 
Taip buvo 
dienio rytą, 
laikrodžiui 
landa,
rimer gatve. Iš pilkos 
mos dulke smulkus 
Sudrėkintos dulkinos 
buvo juodai pilkos,
gatvėse dar buvo menkas — 
riedėjo vieta nuo vietos duo
nos ir pieno vežimai, kaikur 
viena kita moterėlė * skubėjo 
bažnyčion, kur-ne-kur matėsi 
išpurtusiais veidais vyriškiai, 
—“suvėlavę,” nešdinosi na
mo . . .

Nusidavęs “Laisvės” patal- 
pon, sėdau prie savo portablio 
mašinėlės ir perrašinėjau kitų 
rašytas mintis.

No ilgai trukus, suėjo “Lais
vės” technikai ir pirmo pus
lapio redaktorius, išleidimui 
pirmadienio laidos. Jie visi 
skubotai dirbo. Laikas bėgo.

Į mano kambarį įsibriove 
dvi šeimininkės.. Viena jų gan 
piktokai nusiteikusi, kam lie
tus sugadino TDA 17 kp. iš
važiavimą, kuris turėjo įvykt 
kur tai giraitėje. Ji susirūpi
nusiai kalbėjo apie skaniai pa
gamintas dešras, gerai nuvirtą 
kumpi ir kitus vertus domės 
dalykus, kurie esą galį likt 
nesudoroti . . . Važiuot gi į 
girią negalima — lyja. Gaspa- 
dinės vienbalsiai nutarė savo 
pikniką improvizuoti mano 
užimtame kambaryje, “Lais
vės” pastogėj. Aš su savo por- 
tabliu priverstas buvau neš
dintis kitur. . .

Pagalios, nusitariau nieko 
nedirbti, o tik pasidaryti, 
ir kas dedasi “Laisvės 
togėje.

Devinta valanda ryto. 
Newark©, N. J., pribūna 
Kačergis su savo žmona. 
Kačergis atvažiavo režisoriau-
ti Jurgio žulavskio triveiksmę 
drama “Mirtų Vainikas,” o d.’

i. t. f

Kačergienė — dalyvaut LDS 
apskričio komiteto posėdyje. 
Abu gerai nusiteikę.

Kiek vėliau, pribuvo Eliza
beth©, N. J., veikėjas d. Skai- 
rus ir kiti LDS 2 apskričio 
viršylos, ir pradėjo savo po
sėdį.

Apie 
“Mirtų 
brooklyniškio Liaudies Teatro 
valdybos nariai. Pirm pradė- 
siant praktes, jie atlaikė savo 
bendrą posėdį, aptardami bė- 
g’amus organizacijos klausi
mus.

Pirmininkavo d. V. Bovinas. 
Pirmiausiai išklausytas “Mir
tų Vainiko” mokytojaus pra
nešimas. Jis nusiskundė, kad 
aktoriai ne visi sueina į prak
tes, kas esą kliudo tinkamam 
veikalo susimokinimui. Ten 
pat buvusieji aktoriai žadėjo 
būt punktualūs ateityj.

Liaudies‘Teatro valdyboje 
padaryta pakaita: atsisakius 
sekretoriaus pareigas eiti d. 
P. Baranauskui, jo vieton iš

rinktas V. Bovinas.
Teatro pirmininku 
nenuilstanti scenos darbuoto
ja d. Adelė Rainienė.

šių žodžių rašytojas mano, 
kad 
įneš 
m o, 
ko.

iki 7 vai. vakaro. Užkandžiau
ta, gorsnota alus (stipresnius 
gėrimus gaspadinės uždrau
dė).

Prie vieno stalo smarkiai 
susikibo čokerninkai — Ber
tha Fulton ir Levan as. Drg. 
Levanas likosi apdulkintu...

Viena gaspadinių pranešė, 
kad iš viso būrio geriausiais 
kostumeriais buvo dd. Kovas 
ir Kuraitis.

Organizacijai liks keli dole
riai pelno. Prnc.

HINESO BYLA KELS PAS 
KITĄ TEISĖJĄ

Sakoma, prokuroras Dewey 
reikalausiąs, kad teisėjas Pe- 
cora, kuris pertraukė Hineso 
bylą, paskelbdamas “mis
trial,” pasirašytų įsakymą per
kelt bylą iš Aukščiausio į Ge
ri erai i ų Sesijų teismą. Jeigu 
jis atsisakytų, Dewey jieško- 
siąs galimybių perkelt bylą 
pas kitą Aukščiausio Teismo 
teisėją.

SUSIRINKIMAI

Telephone: EVercrreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborins (Undertaker 

Laidotuvių Direktorius
Išbalzamuoia ir laidoia numiru
sius ant visokiu kapiniu: parsam- 

do automobilius ir karietas 
veselijoms. krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 Bedford Avenue

Brooklyn, N. Y.

Stephen Aromiskis 
( Armakauskas ) 

Graborins (Undertaker)
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Ave.
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4835

Nežiūrint įvairiausių per
spėjimų ir saugesnių mašinų 
ir kelių, vis randasi mašinų 
vairuotojų, kurie rizikuoja ir 
gana, kas, daugeliu nuotikių, 
būna paskutine jų fizika. 
Mat, mirtis, važiuojanti už 
rato galvatrūkčiais zujančios 
mašinos, yra greita. Nepai
santis vairuotojas gal jos ne
sutiks rytoj ar sekamą savai
tę, tačiau ji tikrai ateina.

Prisilaikykit taisyklių. Jei
gu jums nesvarbu savoji gyvy
bė, tai branginkit kitų, kurie

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

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

MATTHEW P. BALTAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

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

Telefonas EVergreen 7-1661

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

______________________________________ I _______________________________________

417 Lorimer St Brooklyn “Laisves” 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 Anksty Ryto iki Vilai Vakaro

Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas pieniškų 
valgių ir daržovių, virtų ir žalių.
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nori gyvent ir kurie turi tu 
ri tokią pat teisę ant kelio 
kaip jūs. Visuomet gėriai 
imt kelias minutes ilgiau, ne
gu užbaigt kelionę ligonbu- 
tyje ar lavoninėj.

Trafiko Stotis “K.”

Myliotiem Daržininkystę
New Yorko Botaniškas 

Daržas pirmu kartu skelbia 
kursą praktiškai daržininkys
tei. Kursas tęsis du metus. 
Pamokos sykį į savaitę, ket
virtadienių vakarais. Prasi
dės šio mėn. 29-tą. Baigusiem 
išduos liūdymus.

Garsinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvėje”.

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




