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Esti ir tokių atsitikimų: Į 
Lietuvių Kongreso vietinių sky- t 
rių komitetus apsiima visokių 
žmonių. Mano, jog tai didelė 
garbė.

Ištiesų garbė būti tokios or
ganizacijos pryšakyje. Deja, tie 
žmonės greitai ataušta ir sav< 
pareigų visai nebepaiso. Komi 
teto susirinkimų nelanko, visą 
darbą sudemoralizuoja.

Garbė turėtų būti paremti] 
didele atsakomybe. Kas įeina 
bet organizacijos komitetą palij 
kęs už durų atsakomybę, tai 
daugiau blogo padaro, kaip ge 
ro.

* * *
Ir vėl garsiai skamba žodis 

“jeigu.” “Jeigu Sovietų Sąjun
ga griežtai užsimanytų, tai nu
jaustų nosį Hitleriui ir išgelbė
tų čechoslovakiją!’’ — šaukia 
mūsų brolių socialistų spauda.

Ta pati spauda taip pat “jei
gu” kartojo anais laikais, kai 
Lenkija grūmojo Lietuvai. Ji 
panašiai gieda apie Ispaniją ir 
Chinija.

Juokinga ir pikta. Juokinga 
todėl, kad ta pati spauda be
veik tuo pačiu lūpij atidarymu 
ir šiandien tebegieda apie So
vietų bejėgybę, apie bolševikų 
silpnumą ir tt. O čia sako, 
“jeigu jie norėtų, tai visą svie- 
’ ’ išgelbėtų, arba suvaldytų.”

Ar ta spauda 
galvos apie savo 
giškumą?

* *
Bet sakėme, kad ir pikta. Ta 

spauda taip sušilus .darbavosi 
ir darbuojasi, kad darbininkų 
tėvynę pažeminti demokratinių 
žmonių akyse ir juos prieš ją 
sukurstyti, bet sykiu reikalau
ja, kad ji ateitų ir viso pasau
lio fašistinius plėšikus suvary
tų į ožio ragą, išgelbėtų ir de
mokratiją 
tautas.

kada nors pa- 
pozicijos nelo-

*

ir visas mažąsias

* * *
žurnale ‘Common- 

vyskūpas 
Jis pasmer- 

red-bai-

Katalikų 
weal’ pakėlė balsą 
Robert E. Lucey. 
kia tuos, kurie virto 
teriais.” Jis užgiria CIO judėji
mą ir pateisina John L. Lew- 
iso žygius. Jis nesutinkąs ir 
su tais, kurie priešingi panaiki
nimui vaikų darbo Amerikoje.

Visiems aišku, kad vyskupas 
Lucey pirštu rodo katalikų baž
nyčios didžiūnams, kurie remia 
kiekvieną Amerikos reakcionie
rių. Atminkite, kaip atkakliai 
tos bažnyčios šulai kovoja prieš 
panaikinimą vaikų darbo. Tik 
ačiū jiems New Yorko ir Mass, 
valstijų seimeliai neužgyrė vai
kų darbo pataisymo prie Kon
stitucijos.

* * *
Lacey pats pasisa- 
veikiausia bus pri- 

žino-

Vyskupas 
ko, kad jis 
skaitytas prie heretikų. 
ma, kad bus, jeigu nesiliaus to
kias “heretiškas” filosofijas 
dėstęs apie socialinius žmonių 
reikalus.

* * * 1
Nereikia manyt? kad vysku

pas Lucey pritaria mums. Gir
di, reakcionierių žygiai ir šū
kiai tik pagelbsti komunistams.

čia vyskupas Lucey smarkiai 
klysta.

Betgi, nežiūrint jo išrokavi- 
mų, mes vyskupo Lucey išsto
jimą prieš reakcionierius svei
kiname. Ilgainiui daugiau bal
sų pasigirs prieš katalikų baž
nyčios vadovybės reakcinę po
ziciją visais pamatiniais visuo
menės klausimais.

Varšava, rugs. 21.—Len
kija sutraukė savo armijas 
į Čechoslovakijos pasienį,— 
maršuot ir grobt nuo Če
ch o s 1 ovakijos vadinamus 
“lenkiškus” plotus.

Albacete, Ispanija.—Itali
jos bombininkai sudaužė bei 
sudegino 30 namų šiame 
mieste.
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HITLERIS ŽADA LENKIJAI IR VENGRI JAI ČECHOSLOVAKIJOS DALIS Sovietą Komisaras Litvinov Parodo, Kaip Fran- 
cija Atmetė Sovietų Pasiūlymus Bendro

mis Jėgomis Gelbėti Čechoslovakiją

ANGLIJA IR FRANCI JA REMIA HITLERIO KARĄ PRIEŠ ČECHOSLAVUĄ
Berlin. — Pas Hitlerį į 

Berchtesgadeną a t s k r i do 
Vengrijos premjeras Imre- 
dy ir užsieninis ministeris 
K. de Kanya ir atsilankė 

.Lenkijos ambasadorius Vo-

Vengrų ministerial reika
lavo atkirst nuo čechoslo
vakijos pietinį jos ruožą su 
apie “800,000 vengrų” gy
ventojų ir prijungt jį Ven
grijai. Lenkijos ambasado
rius įrodinėjo Hitleriui, kad 
Teschen, Frysztąt ir dalis 
Frydak apskrities turi būti 
atplėšta nuo rytines Čecho
slovakijos ir prijungta Len
kijai.

Lenkijos valdžia iki šiol 
sakė, kad toj pasieninėj Če
choslovakijos srityj gyveną 
iki 100 tūkstančių lenkų, o 
dabar tvirtina, būk ten esą 
Čechoslovakijos “pavergta 
jau milionas lenkų.”

Teschen ir kitose mini
mose vietose, kurias dabar 
Lenkiją nori atkirst sau 
nuo Čechoslovakijos, yra 
gausingos angliakasyklos ir 
svarbūs' geležies ir plieno 
fabrikai.

Pranešama, kad. Hitleris 
sutiko ne tik pavest Ven
grijai ir Lenkijai jų reika
laujamus čechoslovakiškus 
plotus, bet jis pats reikalau
ja dar apsisprendimo tiem 
slovakam ir rusinam, kurie 
gyvena Čechoslovakijos ri
bose.

Nazių organas “Frank
furter Zeitung” išanksto 
džiaugiasi, kad su Čechoslo
vakijos išdraskymu būsianti 
suardyta ten “Sovietų sto
vykla.”

Naujosios Anglijos Poriniuo
se Žuvo 12 Žmonių

Boston, Mass. — Potvi- 
niai vakarinėj dalyj Massa
chusetts ir Conn, valstijoj 
suardė upių tvenkinius ir 
nunešė kelis tiltus; apsėmė 
daug farmų ir fabrikų, už
plūdo įvairius automobilių 
vieškelius.

Išėjo iš bėgių Boston and 
Maine-Montreal traukinys, 
užvažiavęs ant vandens iš- 
riaustos geležinkelio dalies, 
ties Winchendonu. Žuvo du 
žmonės.

Ant Boston and Maine 
traukinio užgriuvo ištižin- 
tos žemės nuo kalno prie 
East Deerfieldo; garvežis 
su keturiais vagonais tapo 
nuversti nuo bėgių, ir du 
traukinio darbininkai liko

•f
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CHINAI NUKOVĖ BEI SU
ŽEIDĖ 70,000 JAPONŲ
Hankow, Chinija, rugsėjo 

21.—Nuo liepos pusės iki 
šiol chinai nukovė bei su
žeidė 70,000 japonų kareivių 
ir oficierių vien Yangtze 
upės klonyje. Tokius japonų 
nuostolius patvirtina doku
mentai, rasti pas suimtus 
japonus karininkus, ir be
laisvių atsakymai į chinų 
klausimus.

40 procentų visų japonų 
toj srityj serga.

Chinų kanuolės iš Hukow 
apylinkės nuo liepos 22 iki 
31 d. taip rimtai sužeidė 50 
japonų karinių laivų Yang
tze upėj, kad jie turėjo būt 
ištraukti į laivų taisymo 
stotis; kiti 100 japonų laivų 
buvo lengviau sužeisti.

Chinai atkariavo nuo 
ponų Lichiawana.

ja

Fašistai Užėmė 1 Kalną, 
0 Liaudiečiai 17 Kal

ną ir 5-kis Kaimus
Barcelona, Ispanija.—Ita

lų juodmarškinių divizijos 
per dieną nepaliaujamai 
atakavo Ispanijos liaudie- 
čius kairiajame šone Ebro 
upės ir užėmė vieną viršu
kalnę arti Gandesos. |

Rytiniame fronte arti Te- 
ruelio liaudiečiai žymiai pa
žengė pirmyn per Javalam- 
bre kalnus ties Manzanera, 
atėmė iš fašistų septynioli- 
ką viršukalnių, užėmė pen
kis kaimus ir suėmė nelais
vėn 118 fašistų, taip pat 
pagrobė daugį amunicijos.

Čia liaudiečiai grūmoja 
perkirst fašistų vieškelį, ei
nantį iš Teruelio į Sagunto.

Castellon, Ispanija. — Fa
šistai praneša, kad jie užka
riavę kelias linijas liaudie- 
čių apkasų Caballo priekal
nėse, vakarinėje pusėje 
Ebro upės. Mūšiuose dėl tų 
pozicijų fašistai sakosi nu
kovę 500 liaudiečių ir apie 
tiek sužeidę bei nelaisvėn 
paėmę.
užmušti, o du keleiviai su-

Nuvirto automobilis nuo 
tilto į upę prie Fort Kent, 
Maine; prigėrė visi keturi 
jame buvę jauni žmonės.

Per liūtis-potvinius dabar 
Naujojoj Anglijoj žuvo jau 
bent 12 žmonių.

GENEVA, rugs. 21.—Sovietų Sąjunga siūlė sušaukt 
konferenciją tarp Sovietų, Franci jos ir čechoslovakijos 
karo ministerijų ir bendrai išdirbt planus, kaip apgint 
čechoslovakiją nuo naziškos Vokietijos, bet Francija at
metė tą pasiūlymą,—pareiškė M. Litvinov, Sovietų už
sieninis komisaras, kalbėdamas Tautų Lygos susirinki
me. Jis labiausiai kaltino Franęiją už dabartinę čecho
slovakijos nelaimę ir smerkė Anglijos valdžią, kad ji 
pataikauja karinių užpuolikų blokui: Vokietijai, Itali
jai ir Japonijai. Litvinov pareiškė Tautų Lygai, kad če
choslovakijos suskaldymas ne tik neapsaugoja nuo karo, 
bet “veda į didį karą rytoj?’

“Už kelių dienų pirm man išvažiuosiant į Geneva, 
Franci jos valdžia dar pirmą kartą užklausė, kaip mes 
laikytumės, jei Čechoslovakija būtų užpulta... Aš savo 
valdžioj vardu daviau aiškiausią atsakymą:—

“Meš pasiryžę atlikt savo pareigas pagal sutartį (su 
čechoslovakija), ir sykiu su Francija duot čechoslovaki
jai paramęs tokiais būdais, kurie mums prieinami. Mūsų 
karo komisariatas yra pasirengęs į „konferenciją su at
stovais Francijos ir čechoslovakijos karo ministerijų, 
kad apsvarstyt žingsnius, kurių reikalauja momentas.

“Šalia to, mes pageidautume, kad šis klausimas būtų 
iškeltas Tautų Lygoje, nors pagal jos įstatų 11-tą straips
nį (kuris reikalauja bendro Lygos veikimo, kai karas iš
siveržia ar gręsia išsiveržti).

“Reikia, tapiąus, panaudot visas priemones, kad iš
vengt ginkluoto susikirtimoj o.vienu tam būdu mes lai
kome tuojautinį pasitarimą tarp didžiųjų Europos vals
tybių, kad daryt bendrą žingsnį.

“Tik dvi dienos atgal Čechoslovakijos valdžia formaliai 
užklausė mano (Sovietų) valdžios, ar Sovietų Sąjunga 
pasirengus, pagal Sovietų sutartį su Čechoslovakija, tuo- 
jaus duot veiklios paramos Čechoslovakijai, jeigu Fran
cija teiks panašios paramos Čechoslovakijai. Į tai mano 
valdžia aiškiai atsakė, kad taip.”

(Pagal sutartį, Sovietai turėtų gint Čechoslovakiją tik
tai, jeigu Francija gintų ją.)

“Jūs sutiksite, kad tai buvo atsakymas valstybės, sąži
ningai vykdančios savo sutartis ir ištikimai tarnaujan
čios Tautų Lygai.

“Tai ne mūsų kaičia, kad mūsų pasiūlymas buvo at
mestas, o aš esu įsitikinęs, kad jeigu jis būtų priimtas, 
tai būtų davęs pageidaujamų vaisių ir čechoslovakijai 
ir visai Europos taikai apskritai.

“Bet, deja, buvo padaryti kiti (Anglijos ir Francijos) 
žingsniai, kurie neišvengiamai veda prie tokių pasidavi
mų, kurie anksčiau ar vėliau neišvengiamai duos neapsa
komai pragaištingus vaisius.”

Traukiniams Susikūlus, Už
mušta 12-ka Asmeny

Niland, Calif. — Susikūlė 
vienas į kitą du Southern 
Pacific geležinkelio greitieji 
traukiniai ties Tortuga. 12 
asmenų juose tapo užmušta 
ir per 100 sužeista.

Kompanija kaltiną vieną 
seną tarnautoją-brakemaną, 
kad, girdi, jis pasukęs savo 
traukinį ne į tuos bėgius.

Praga, Č e c h o s lovakija, 
rugs. 21.—Pabėgę iš Čecho- 
slovakijos į Vokietiją naziai 
kulkasvaidžiais ir granato
mis atakuoja kelis pasieni- 
nius Čechoslovakijos mies
telius.

Piktadaris Nužudė Motiną 
ir 7 Kitus Šeimynos Narius

Havana, Cuba. — Žinomas 
savo piktadariškais palinki
mais Benito Torres, 25 me
tų, uždegė namą ir nušovė 
bėgančias laukan savo moti
ną ir dvi seseris. Kada kul
kas išeikvojo, tai dideliu 
peiliu, pusiau-kardu, nukir
to savo dėdę, tris brolius ir 
seserį, nuo 2 iki 18 metų 
amžiaus. Be to, sužeidė tris 
kitus šeimynos narius.

Gyvas ir nesužeistas išli
ko vien tik patėvis, kurio 
tuo laiku nebuvo namie.

žmogžudis pabėgo į kal
nus, kur jį gaudo kareivių 
būrys.

Piktai Liepia Čechoslovakijai Tuojau Pasiduot Vokietijai; 
Atmeta Čechoslovaką Prašymą Palaukt - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - a 

Praga, č e choslovakija, 
rugs. 21. — Anglijos atsto
vas Newton ir Francijos at
stovas de Lacroix “žvėrišku 
griežtumu” p a r e i k a lavo, 
kad čechoslovakija tuoj už
leistų savo Sudetų vokiečių

RUMUNIJA NEPRALEISIAN- 
TI JOKIOS SOVIETŲ PA
RAMOS ČECHOSLAVIJAI
Geneva, Šveicarija. — As

sociated Press praneša, kad 
Sovietai žadėjo remt Čecho
slovakiją, jeigu jinai ginsis 
nuo Vokietijos.

Bet Franci j os užsienių 
ministeris G. Bonnet pavei
kė Rumunijos valdžią, kad 
nepraleistų per Rumunijos 
kampą Sovietų armijos, gin
klų ir amunicijos j talką Če- 
choslovakijai.

(Rumunija rubežiuojasi 
su pietiniai vakarine dalim 
Sovietų Sąjungos ir turi 120 
mylių ilgio sieną su Čecho
slovakiją. Šiaip gi Lenkija 
atitveria Sovietus nuo susi
siekimo su Čechoslovakija.)

Dar pirm negu Anglijos 
ministeris pirminiu kas 
Chamberlain atskrido pas 
Hitlerį su Čechoslovakijos 
draskymo misija, jau Fran- 
cijos valdžia užsitikrino, 
kad Rumunija nepraleis per 
savo žemę jokios Sovietų 
pagelbos Čechoslovakijai.

Bucharest. — Rumunijos 
valdžia oficialiai tyli, ar ji 
praleistų sovietinę paramą 
Čechoslovakijai ar ne.

EXTRA!
ANGLIJA IR FRANCIJA 
PRIVERTĖ ČECHOSLO

VAKIJĄ PASIDUOT

Praga, Čech oslovakija, 
rugs. 21. — čechoslovakijos 
valdžia pasidavė griežtam 
Anglijos ir Franci jos spau
dimui ir buvo priversta su
tikt užleist savo Sudetų vo
kiečių plotą su 3,500,000 gy
ventojų Vokietijai. Bet ta
tai dar turės spręst čecho
slovakijos seimas. •

NEW YORKE NOMINUO
TAS PAŽANGUS DEMO
KRATAS Į KONGRESĄ

New York, rugs. 21.—Pa
žangus demokratas James 
H, Fay laimėjo nominacijas 
į Jungtinių Valstijų kongre
są, gaudamas 553 balsus 
daugiau už atžagareivį “de
mokratą,” J. J. O’Connorą, 
Naujosios Dalybos priešą.

O’Connor kandidatavo ir 
ant republikonų tikieto, ir 
laimėjo republikoniškas no
minacijas 984 balsų daugu
ma prieš kitą republikonų 
kandidatą, Al. W. Dulles.

Kasdien Skaitykite 
“LAISVĘ” 

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

nės Japonijos

i
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glijos ir Francijos valdžių 
nutarimą. Jiedu šiurkščiai’ 
persergėjo Čechoslovakijos 
prezidentą Ed. Benešą, kad 
Hitleris tikrai ir greitai 
šturmuos Č e c h o Slovakiją, 
jeigu jinai tuoj ir besąlygi
niai ne vykdys Anglijos ir 
Francijos sprendimo.

do vai stačiokiškai atmetė 
mandagų Čeęhoslovak 
reikalavimą palaukt nr1 
vest tą klausimą spręst 
Tarptautiniam Tribunolui 
Hagoje.

Ebro Fronte, Ispanijoj, 
liaudiečiai nukirto du f ašis- 
tų lėktuvus ir praradę vie
na savo lėktuvą. ' < s

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

Hitleris Toliau Užklups 
Lenkiją ir Frandją, 
Sako Sovietą Spauda

il

J

I

Maskva. — Sovietų vy
riausybės organas “Izviesti- 
ja” stačiai rašo, kad Fran
cijos valdžia, pasiduodama 
Anglijai, pardavė Čechoslo
vakija.

't'

Francija sumindžiojo su* 
tartį, kur pasižadėjo gint 
Čechoslovakijos čielybę ir 
nepriklausomybę; bet jinai 
išdavė čechoslovakus Hitle
riui. “Jai galima suprast, 
kaip dabar į Francijos pri- J 
žadus žiūri Jugoslavija, Ru
munija ir kt.,” sako “Izvies- 
tija.” ; < 1

“Jeigu Francija ir Angli
ja būtų pasakiusios Hitle
riui, kad jos neleis jam už
pult Čechoslovakijos, jis bū
tų atlėžęs,” rašo “Izviesti- 
ja”:

“Šiandien Hitleris pasi
nio j o ant Čechoslovakijos 
Sudetų vokiečių ruožo. Ry
toj seks Lenkijos korido
rius; o poryt—Alsace-Loi*- 
rain plotas” (kurį 
ja atgriebė po pasaulin 
karo), kaip kad primena 
“Izviestija.”

Šiandien debesiuota 
turbūt, vėl lys.—'N. Y. Ore 
Biuras.
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Franci jos Trockistai su Fašistais
Francijos “kairieji” socialistai, vado

vaujami Marceliaus Piverto, rašo New 
Yorko “Post”, skelbia, jog jie nepritaria 
gynimui “kapitalistinės Čechoslovakijos.”

“Kairieji’ socialistai yra niekas kitas, 
kaip trockistai. Juos, kaip žinia, Franci
jos Socialistų Partija pereitam savo su
važiavime nutarė pašalinti iš partijos 
eilių.

Vadinasi, dabartinėj kritingoje demo
kratinei Čechoslovakijai valandoje tie 
sutvėrimai atvirai stoja su Vokietijos 
budeliais naziais. Jie, tiesa, remia juos 
“iš kairėsės pusės,” bet remia.

- Mes visuomet sakėme, kad tarpe troc- 
kisto ir fašisto skirtumas tik tame, kad 
fašistai atvirai gina reakcijos reikalus, o 
trockistai tatai daro pasislėpę po “dar
bininkų reikalais” vėliava. \

• Tuo pačiu sykiu Francijos dešinieji 
socialistai, su Blumu priešakyj, sakoma, 
pritaria Daladierio politikai—išdavimui 
Čechoslovakijos. Tik vidurio socialistai, 
su Zyromskiu gal viny j reikalauja Čecho
slovakiją ginti, priešingi jos padalinimui, 
kurį pagamino Chamberlainas gelbsti- 
mas Daladierio.

•

Zyromskiniai socialistai, vadinasi, eina 
drauge su Francijos Komunistų Partija. 
. Nereikia nei aiškinti, kad šiandien An- 

'glijos ir Francijos darbininkų judėjimas 
galėtų suvaidinti milžinišką vaidmenį, jei 

, tik jis nesnaustų ir nesvyruotų. Deja, 
socialistiniai vadai daugumoje, matyti, 
nebandys daryti griežtesnių žingsnių, ne
bandys mobilizuoti mases kovai už Če
choslovakijos gyvybę.

Ar jie pamislino, ką tai reiškia? Ar jie 
negali nei to suprasti, kad diena po die
nos tas pats, kas dabar daroma čecho
slovakijai, bus daromai Francijai, o pas
kui—ir Anglijai, jei fašizmui bus leista 
dar labiau įsigalėti ?!

f . : Ir Lenkija!
u Po to, kai Hitleris pradėjo dūkti rei
kalaudamas sudraskyti čechoslovakiją, 

'prie jo prisidėjo ir Lenkijos viešpačiai. 
Ir jie reikalauja iš Pragos vyriausybės 
“išlaisvinti lenkus, esančius Čechoslova
kijoj.” Sakoma, lenkų čechoslovakijos 
respublikoj yra keletas šimtų tūkstančių.

‘^Varšavos ponai, girdi, reikalaują juos 
..prijungti prie Lenkijos.

Šis įvykis būtų labai juokingas, jei jis 
nebūtų tragiškas. Kas gi šiandien yra 
Lenkija?

i ” Lenkija atsirado tuojau po pasaulinio 
'karo, tuo pačiu laiku, kaip ir čechoslo
vakija. Abi valstybės jaunos, abi naujos. 
'Tik skirtumas tame, kad Lenkijoj šiuo 

| tarpu pavergtų tautų yra kur kas dau
giau, negu kitose naujosiose valstybėse.

xJi turi pavergusi pusę miliono lietitvių, 
su Lietuvos sostine, Vilniumi. Ji turi 
pavergusi milionus baltarusių. Ji turi pa
vergusi apie dešimts milionų ukrainie
čių. Ji turi pavergusi virš tris milionus 
-žydų.

BgT Jeigu šiandien Čechoslovakijoj yra vo- 
‘ kiečių, lenkų ir vengrų, tai tos tautinės 
’mažumos yra laisvos. Jos turi laisvę savo 
kalboj, spausdinti laikraščius; jos laisvai 
savo kalboj mokina vaikus, jos laisvai 
plečia savo kultūrą.

t’,.' Tuom pačiu sykiu Lenkijoj tas viskas 
. arba labai suvaržyta, arba tiesiog už- 

. drausta. Sakysime, lietuvių mokyklos
Vilnijoj visiškai užgniaužtos!

Akiregyj to, Lenkijos ponai šūkaloja 
apie “išlaisvinimą” lenkų iš Čechoslo^a- 

Bkijos! ' H
Koks baisus, koks nenaudėliškas tasai 

fašizmas!

Tysliava Norįs “Lietuvą” 
Atgaivinti

“Vilnis” rašo, kad Juozas Tysliava Chi- 
cagoje norįs ne tik pinigų gauti savo 
laikraščiui leisti, bet taip pat jis manąs 
savo laikraštį leisti vietoj buvusios “Lie
tuvos,” kurią redagavo p. Balutis.

Dienraštis pažymi:
“Suprantama, laikraštį vardu ‘Lietuva’ 

galima leisti ir negavus teisės prie miru
sios ‘Lietuvos’ ’ titulo, bet Tysliava nori 
to titulo, kad galėtų skelbti, jog tai miru
si ‘Lietuva’ atsigaivino.

“ ‘Lietuvos’ palaikus rodos išpirkę 
‘Naujienos.’ Titulą taigi turi P. Grigai
tis. Tysliava negalįs prie jo prieiti po 
to, kai jis paskelbė kai kuriuos Grigaičio 
laiškus laike rengiamo skridimo Lietu
von.

“Negalėdamas tiesioginiai tartis, jis 
bando per kitus prieiti ir gauti tą titulą, 
bet kol -kas jam tas nepavyko.

“Su lėšomis tas pats. Yra čia vienas 
kitas, kurie sutiktų remti tautininkų 
laikraštį Chicagoj, bet nedaug tokių. 
Sandariečiai tam priešingi, nes tai būtų 
kompeticija ‘Sandarai.’ Tyrų fašistų gi 
čia labai mažai.

“Tysliava bandęs prie Vanagaičio pri
sišlieti, bet ir tas nekaip žiūri į jį, ypa
tingai atsimetusį nuo fašistų Brooklyne.”

Taigi viskas rodo, kad Brooklyno Juo
zui nelabai kaip vyksta.

Beje, vienas laikraštis praneša, kad 
Tysliava Chicagoje tapęs gatvekario su
žeistas. Jeigu taip, tai iš to vitaitiniai 
fašistai tik pasidžiaugs.

Lietuvos Kompartija Šaukia Kovot 
Prieš Kapituliavimą

Lietuvos Komunistų Partijos Centro 
Komitetas prieš t. v. “Darbo Šventę” iš
leido sekančio turinio atsišaukimą, kuris 
buvo masiniai platinamas Lietuvoje:
Darbininkai ir darbininkės!

Fašistų valdžia, žiauriai persekiodama 
pasaulio darbininkų šventės ♦ Pirmosios 
Gegužės minėjimą, prieš Lietuvos darbi
ninkų valią paskyrė taip vadinanfą dar
bo šventę rugpjūčio 14 d. Prievarta ir 
grąsinimais paliuosuoti iš darbo suvarę 
darbininkus į “šventę”, fašistai rūpinsis 
parodyti, kad darbininkai neva pritarią 
valdžiai. Bet darbininkai į šią primestąją 
jiems “šventę” eina su savo proletarine 
dvasia ir su savo obalsiais.

Draugai ir draugės! Lietuvos darbi
ninkų kovos 1936-37 m. privertė išnaudo
tojus ir jų gynėją fašistų valdžią paten
kinti eilę reikalavimų. Bet atsipeikėję iš
naudotojai ir fašistai ir toliau tebeblogi- 
no darbininkų padėtį. Išnaudotojų, ban
kų, monopolių-sindikatų, valdžios pelnas 
nematytai išaugo, pragyvenimo brangu
mas žymiai padidėjo, o darbo užmokes
čiai pasiliko tie patys. Kartu išnaudoto
jai ilgino darbo dieną ir visaip stengėsi 
apeiti darbininkų kovos dėka išleistus 
įstatymus. Prieš šį išnaudotojų ir val
džios puolimą Kauno ir kitų vietų dar
bininkai šį pavasarį-vasarą pravedė eilę 
streikų, kurie daugumoj buvo laimėti. Ši 
streikų banga vėl sujudino fašistus, ku
rie, apgaulingai atidėliodami darbininkų 
reikalavimų svarstymą iki rudens, ruo
šiasi dar smarkesniam puolimui su’konc- 
lageriais ir priverstinais arbitražo teis
mais. Prieš tą bendrą išnaudotojų ir fa
šistų valdžios frontą teįsigyvendina ga
lingas bendras darbininkų frontas, ap
imantis visus be pažiūrų skirtumų dar
bininkus kovai dėl darbo mokesnio pakė
limo atatinkamai pragyvenimo pabran
gimui, dėl 8 vai. darbo dienos, dėl socia- 
lio draudimo išplėtimo ir jo vykdymo gy- 
veniman.

Tik supančiojusi mūsų šalį žiauriais 
priespaudos pančiais fašistų valdžia ga
lėjo taip pabloginti darbininkų padėtį. 
Užtat tepraskamba mūsų galingas bal
sas: laisvė organizacijoms, šalin arbitra
žo teismai ir konclageris, amnestija po-’ 
litkaliniams-kovotojams už liaudies gero
vę, tegyvuoja kova dėl demokratinio stei
giamo seimo,

Mums, darbininkams, rūpi ir Lietuvos 
nepriklausomybės gynimas, nes nauja 
vokiečių ar' lenkų ųkupacija dar labiau 
padidintų ekonominę ir politinę mūsų 
krašto liaudies priespaudą. Užtat mes 
kviečiam darbininkus protestuoti prieš 
Smetonos-Mirono valdžios vedamą kapi-

Čechoslovakijos prezidentas Beneš (viduryje) su gene
rolu Kreiciu (dešinėj). Ką jie darys, kai naziai, 

su Anglijos ir Francijos buržuazinių valdžių 
pagalba, pasirjžo jų tėvynę sunaikinti?

Didžiausia Pasaulyj
Išdavystė

Anglijos ir Francijos atsi- 
nešimas linkui Čechoslova
kijos yra didžiausia pasau
lyj išdavystė. Tai atsiklau- 
pimas prieš Hitlerį ir užsi- 
nėrimas sau kilpos ant kak
lo. Anglija, Franci ja, Itali
ja ir Jungtinės Valstijos 
pergalingai padiktavo Vo
kietijai po pereito karo są
lygas Versailles 'miestelyj. 
Italija susidėjo su fašistine 
Vokietija, Japonija tą pat 
padarė, Jungtinės Valstijos 
nusisuko nuo Europos ir 
bando vienos išsilaikyti ne- 
utrališkos. Anglija ir Fran- 
cija kitų lėšęmis nori atsi
pirkti nuo Hitlerio agresijų.

Anglijos imperialistai nuo 
senai dirbo, kad nukreipus 
Hitlerio smūgius nuo Angli
jos prieš kitus, Hitleris jau 
senai pareiškė: . “Drang 
Nach Osten! (Pulti ant Ry
tų!) Jis pavergė Austriją, 
dabar pasimojo ant Čecho
slovakijos, toliaus puls Lie
tuvą, paskui puls Rumuniją, 
nes ji vilioja Hitlerį savo 
turtingais žibalo šaltiniais 
ir derlingais laukais, jau 
nuo senai jis sapnuoja apie 
kviečių laukus Sovietų Uk
rainoj, Kaukaziją, Krymiją, 
Balkanus.

Hitleris sulaužė visas 
tarptautines sutartis ir gin
klavosi. Anglija ir Francija 
leido jam tą daryti. Kada 
Hitleris apsiginklavo, suda
rė galingą jėgą, susijungė 
su Italijos, Japonijos ir Len
kijos fašistais bendram už- 

’ puolimui ant kitų, tai dabar 
demokratinės šalys — Fran
cija, Anglija, Jungtinės Val
stijos, vieton veikti išvien, 
kaip nurodo Sovietų Sąjun
ga, prieš karo agresorius, 
tai kiekviena traukiasi ir 
mano, kad kitų lėšomis at
sipirks ir karo išvengs.

Londonas jaučiasi kaip 
vagis sugautas. Visi mato 
pardavystę Neville Cham- 
berlaino. Aiškiai mato, kad 
Chamberlainas susitarė su 
Hitleriu, lai Hitleris daro, 
ką jis nori, lai ima Čecho
slovakiją, Rumuniją, Balka
nus, Lietuvą, Sovietų Uk

rainą, tik lai palieka An
glijai buvusias Vokietijos 
kolonijas Afrikoj.

Franci jo j ministerial be
gėdiškiausiai išsiža’dėjo sa
vo sutarties su Čechoslova
kija. Jie sumindžiojo patys 
savo parašus. Į Cambridge, 
Mass., tik parvyko profeso
rius Anton de Hass, Har
vardo Universiteto, kuris 
buvo Europoj. Jis sako: 
“Anglija ne tik pardavė če
choslovakiją'už laikiną tai
ką, bet ji apakusi uždavė 
smūgį pačiai Anglijos impe
rijai. .. Anglija ir Franci
ja atsižadėdama pagelbos 
čechoslovakijai, kurią pri
žadėjo 1919 metais, jos su
laužė tarptautišką morališ
kumą ir sugriovę bent kokį 
pasitikėjimą”.

Kitaip negalima apibu
dinti Anglijos ii\Francijos 
išdavystę.
Kas Bus su čechoslovakija?

Kas bus su Čechoslovaki
ja? Kiekviena diena, atneša 
naujus įvykius. Vokietijos 
fašistai pastatė baisią armi
ją ant jos sienos ir laukia 
tik Hitlerio įsakymo. Itali
jos ir Japonijos fašistai pil
nai užgiria Hitlerio žygį ir 
žada jam pagelbą. Lenkijos 
fašistai pasiuntė armiją 
Čechoslovakijos pasienin ir 
reikalauja Tešcheno srities. 
Jie Katowicoj šaukė: “Mes 
norime maršuot į Čechoslo
vakiją! Mes norime mušti 
čechoslovakus! Mes norime 
atsiimti nuo Čechoslovakijos 
dalį Silezijos!” Kaip tai pri
mena tą lenkų fašistų šauk
smą, kada jie Vilniuj, kovo 
mėnesį, šaukė: “Mes norime 
maršuoti į Kauną!”

Vengrijos fašistai pasta
tė savo armiją ant Čechos
lovakijos sienos ir šaukia: 
“Sunaikinsime čekus!” Hit
lerio apetitai valandomis 
auga. Jis jau reikalauja ne 
tik Vokietijai dalį Čechos
lovakijos, bet ir Lenkijai ir 
Vengrijai tam tikras jos 
dalis, o pačią Čechoslovaki
ją ruošiasi paversti į savo 
koloniją.

Čechoslovakijos valdžia 
apibūdino Anglijos ir Fran
cijos poziciją, kaipo did
žiausią pasaulyje išdavystę. 
Tuo kartu vėl atsiklausė 
Francijos ar ištiesų ji jau 
neteiks Čechoslovakijai jo
kios pagelbos. Iš Anglijos 
nieko gero nelaukia, nes 
nuo senai numatė, kad 
Chamberlainas atsiklaups 
prieš Hitlerį ir pateiks jam 
suėsti čechų-slovakų tėvynę! 
Parlamente kalbėjo Čechos- 
slovakijos Komunistų Parti
jos pirmininkas drg. K. Got- 
wald, kurio kalbą užgyrė 
visi parlamento atstovai, 
kuriems tik apeina tėvynė.

čechoslovakų Tvirtumos
Jeigu neskaityti Sovietų 

Sąjungos pagelbą, kuri yra 
atskirta, tai prieš Čechoslo
vakiją yra visas fašistinis 
ir demokratinis pasaulis. Iš 
visų pusių juodos fašistų jė
gos tyko ją suėsti!

Čechoslovakija tą senai 
numatė,' bet ji manė, kad vis 
vien Francija, Rumunija ir 
Jugoslavija neapleis ją. Ji 
rengėsi gintis. Iš Kratzau 
praneša, kad čechoslovakai 
kareiviai užėmė galingiau
sius fortus savo pasienyj. 
Visi kalnai pilni fortų, ap
kasų, cemento pasislėpimų; 
aptverti spyglių vielomis, 
keliai ir tiltai užminuoti, 
orlaivių laukai įrengti po 
žeme, maisto ir amunicijos 
sandėliai paslėpti, prieš 
tankus pastatyta plieno už
tvaros, iš kalnų kyšo kanuo- 
lės ir kulkasvaidžių lizdai, 
pastatyta barikados ir visur 
stovi kareiviai ir sargai. 
Sako, kad tokius apsigyni
mo fortus, pozicijas ne
lengva įveikti.

Čechoslovakija turėjo ža
lios medžiagos, turi geriau
sius ginklų ir amunicijos 
sandėlius ir prisirengė. Ži
noma, jėgos nelygios. Vokie
tijos fašistai gali kelis kar
tus pastatyti didesnę armi
ją, negu Čechoslovakija. 
Reikia atsiminti, kad prieš 
tą šalį yra dar Vengrijos ir 
Lenkijos fašistai. Galima 
skaityti, kad prieš kiekvie
ną čechoslovaką kovotoją 
yra dešimts priešų.

Ar išlaikys Čechoslovaki
jos nervai? Kokią išeitį pa
sirinks jos valdžia? Ar ji

sudės ginklą prieš galinges
nį priešą ir leisis jam su
ėsti ? ?X

Sovietai ir Rumunija
Radio žinios praneša, kad 

Čechoslovakijoj visų žmonių 
vienatinė pasaulyje yra vil
tis, tai Sovietų Sąjunga. Ir 
tai ne pirmas atsitikimas. 
Turkijai savo laiku tik So
vietų Sąjunga buvo draugė 
ir padėjo apsiginti. Persiją 
ji išgelbėjo nuo pasidalini
mo. Lietuvą daug kartų 
užstojo prieš galingesnius 
neprietelius. Chinijos ir Is
panijos liaudis savo sun
kioj kovoj tik Sovietų Są
jungą randa draugų tarpe. 
Kitaip negalėjo būti ir Če
choslovakijoj.

Čechoslovakija ir Sovietų 
Sąjunga turi bendro apsi
gynimo sutartį. Tos sutar
ties silpnumas tame, kad ji 
paremta ant Francijos. Pa
gal ją, jeigu Francija atei
na į pagelbą užpultai Če
choslovakijai, tai ir Sovie
tų Sąjunga privalo jai gel
bėti. Tai trilypė sutartis. 
Jeigu Francija atsisako, tai 
Sovietų ir Čechoslovakijos 
sutartis nustoja galios. 
Francija susijungė su Ang
lijos išdavikiška pozicija ir 
tuo uždavė Čechoslovakijos 
ir Sovietų sutarčiai smūgį.

Bet galima laukti ir kitko. 
Iš Maskvos praneša, kad 
Sovietų valdžios vadai nu
mato, jog Anglijos ir Fran
cijos išdavikiška politika tik 
padidino pasaulinio karo 
pavojų. Hitleris laimėjęs 
Anglijos ir Francijos pozi
ciją pasidrąsys ir didesniu 
pasiutimu puls kitas šalis. 
Jis sudaro pavojų ir Rumu
nijos nepriklausomybei. Ru
munija yra tarpe Čechoslo
vakijos ir Sovietų Sąjungos. 
Ji nuo senai turi sutartį su 
Čechoslovakija, pagal kurią 
privalo viena antrai gelbėti. 
Jeigu Rumunija išstotų už 
Čechoslovakiją, tai pastaro
sios pozicija pagerėtų, nes 
ne vien Rumunijos stipri 
karo jėga būtų jos pagelbai, 
bet ir Sovietų Sąjungai ati
darytų duris į Čechoslovaki
ją-

Pranešama, kad Sovietų 
Sąjunga patraukė prie Ru
munijos ir Lenkijos sienos

(Tąsa ant 5 pusi.)

KlausimaijrAtsakvmai
Neturtingų Ateivių 

Išvažiavimas

Klausimas
Mano pažįstamas — atei

vis—čia gyveno ilgiaus pen- 
kioliką metų. Jis dabar ne
dirba ir nori grįžti atgal į 
savo šalį, bet to negali pa
daryti, nes neturi pinigų. 
Ar valdžia užmokės už jo 
kelionę, jei jis to pareika
laus ?

Atsakymas
Po įstatymu, Kongreso 

pravestu gegužės mėn., 1937 
m., Darbo Departmentas 
autorizuotas užmokėti ke
liavimo išlaidas biednų at
eivių, kurie prašo sugrąži
nimo į jų šalį, bile kada po 
jų įleidimo. Bet lai žmonės

supranta, kad toki ateiviai 
niekad negalės atgal sugrįž
ti į Jungt. Valstijas.

tuliacinę politiką, tiesiančią hitlerinei 
Vokietijai ar fašistinei Lenkijai kelią į 
Lietuvos žemę. Mes kviečiame reikalauti 
orientuotis į demokratines valstybes, pir
moj eilėj į Sovietų Sąjungą, kuri nuosek
liausiai kovoja už taiką ir mažųjų tautų 
gyvavimą.

Draugai ir draugės! Mes užtikrinsim 
savo geresnę ekonominę padėtį, demo

kratines laisves, mūsų krašto nepriklau
somybę, jei mes nuversim fašistų valdžią. 
Savo ryžtinga kova padrąsinkim ir visą 
Lietuvos liaudį į bendrą kovą prieš fa
šizmą,/ išnaudojimą, už Lietuvos nepri
klausomybės gynimą, už laisvą Lietuvą!

Lietuvos Komunistų Partijos 
Centro Komitetas.

1938 m., rugpjūčio m.

Apsivedimas Išgauti Ne- 
kvotinę Vizą

Klausimas
Ar teisybė, kad galima iš- 

depbrtuoti ateivę, kuri ište
kėjo už Amerikos piliečio 
su tikslu gauti nekvotinę 
imigracijos vizą, bet kuri 
dabar viena sau gyvena?

Atsakymas
Įstatymas, Kongreso pri

imtas gegužės 14 d., 1937 
m., autorizuoja išdeportavi- 
mą ateivių, kurie gavo pa- 
rinktines arba nekvotines 
imigracijos vizas ištekėji
mu už Amerikos piliečių 
vientik palengvinimui įleidi
mo į Jung. Valstijas. Fak
tas, kad ateivė, apie kurią 
tamsta rašai, neįsteigė vie
ną namą su jos vyru, ir val
džia manys,, kad ji ištekėjo 
vientik gauti nekvotinę vi
zą. Jeigu jos vyras, per teis
mą, nuo jos persiskirtų, tai 
ją galima išdeportuofi.

FLIS.
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Connecticut Valstijos Lietuviu Komunistu 
ir Simpatikų, Spaudos Bendradarbių, Va 
jininkų ir Visų Veikėjų Suvažiavima

Olenchukui ir nuo to pasta
bi rasis tuojau mirė. Policijos 

tardomas M. Jendrizic sakė 
'matęs M. Olenchuk kalban
tis su kitu žmogumi ir manęs, 
į kad apie jį kalba, dėl to ir už- 
i mušęs.

Prašome į Talką

Waterbury, Conn. — čia įvyks susivažiavimas visų lietuvių! 
komunistų ir simpatijų iš visos valstijos. Dalyvaus lietuvių 1 
munistų Centro Biuro atstovas, drg. D. M. šolomskas, i......._
daugiau kalbėtojų. Suvažiavimas įvyks sekantį sekmadienį, rug
sėjo 25, Lietuvių Parke, Waterbury. Pradžia 10:30 vai. ryte.

Nekurie draugai ir draugės gavote pakvietimus nuo 
valstijos Liet. Komun. Biuro. Atkreipkite, draugai, 
užkvietimus.

Waterburieciai draugai gavote po atvirutę nuo vietinės Liet, i 
Komunistų Kuopos. Bet kurie ir negavote kvietimo ar krivūlės,! , 1S’, 
kviečiami visi ir visos atsilankyti į minimą suvažiavimą.

Matote įvykius ir situaciją pasaulinėje plotmėje.
Matote ir šioj šalyj, koks bruzdėsis yra. Turėsime išaiškinti, 

suprasti ir sudaryti gerus planus veikimui.
Pagal Gonn. valstijos Liet. Komunistų Biuro veiklą j r planus 

dėl šio susivažiavimo, jei visur draugai ir draugės kreips atydą, 
tai suvažiuos apie 200 lietuvių liaudies veikėjų ir simpatikų.

Nereikia baimintis dėl išalkimo, ten Waterburio darbščiosios 
draugės moterys ir veikėjos gamins valgius. Taipgi nereikia bi
jotis lietaus, visi žinote didelę pastogę, o šalčio tai nei 
sibijokit, susikursim didelį laužą, tai jausimės, kaip 
mūsų protėviai darydavo.

Visi pasimatysim ir pasispausim rankas sekmadienį, 
25 d., Lietuvių Parke, Waterbury, Conn., 10:30 ryte.

Nesivėluokit, draugai. '/.

viul Workers Alliance, CIO ir 
’i i<0* I Labor’s Non-Partisan League 
i?bus!s^^’a necLu'bių šelpimo de- 

! partmentą, kad liautųsi vertę 
inedarbius atlikinėti miesto 

Conn ' (L'crbus parkuose ir kitur už 
ntydn ;| duodamą jiem pašelpą.

JI jiem pašelpa yra duodama to
kia' maža, kad ją paskaitlia- 
- , kaipo atlyginimą už jų 
darbą, išeina net po taip ma
žai, kaip po 19 centų ant 
valandos.

o

kiek ne- į 
senovės i

Darbai pas mus negerėja. 
Kurios dirbtuvės kiek dirba, 
tai darbininkų nesamdo dau
giau, bet yra tokių dirbtuvių; 

'kurios ne vien dirba dalį lai- 
darbi-ko, bot dar atleidžia 

niūkūs.
ITart- 
darbo

Net oriai vine j, East 
rugsėjo i forde, ir ten reiškiasi 

į sumažėjimas. Colt, šautuvų- 
1 amunicijos, dirbtuvė visai silp
nai dirba ir vis darbas ma-

Elizabeth, N. J Hartford, Conn
Pereitą šeštadienį, rugsėjo 

17, Paulauskų svetainėj (ant 
Second St.) įvyko O. ir A. 
Dikčiam pagerbt “suprise 
party.” Parengimas įvyko pa
minėt Dikčių 6 metų vedybi
nio gyvenimo sukaktį. Čia 
dalyvavo giminės, kaimynai, 
draugai ir pažįstami.

Laike vakarienės buvo ir 
prakalbų. Vienas iš dalyvių, 
sveikindamas “jaunavedžius,” 
prisiminė ir Ispanijos kovas. 
Tai drg. L. Pošiunas. Jis taip
gi paprašė tam svarbiam rei
kalui ir aukų.

Po dolerį aukojo sekami: 
P. ir A. Pakalniškiai, Paulaus
kai, J. .Petrikas, L. Pošiūnas; 
po 50c: Ch. Simonas, N. 
kalniškis, J. Simonaitis, 
Krištaponis, O. Dikčienė, 
Dikčius, Al. Kiršlys;
Kwarren 40c; E. Pinkus 35c; 
po 25c: L. Sliažis, W. Plekai- 
tis, Stephie Zagreckaitė, J. 
Petručionis, M. Juzaitienė, B. 
Baranauskas, L. žarnauskas, 
T. ?; J. Zagreckas 27c; A. 
Egelenis 17c; J. černiauskis 
10c. Viso aukų surinkta $10.- 
79.

Nuo savęs mes linkime A. 
ir O. Dikčiams laimingos klo
ties jų vedybiniame gyveni
me. O aukojusiems širdingai 
ačiuojame už taip gausias au
kas. “L.” Rep.

Lietuvių Piliečių Kliubas 
anam susirinkime nutarė pa
siųsti Demokratų Partijos 
valstijos konvencijai pageida
vimą, kad statytu i kandida
tus Naujosios Dalybos šalinin
kus. Bet konvencija pasielgė 

’atbulai — išstatė kandidatais 
asmenis, kurie žodžiais kalba 
už Naująją Dalybą, o darbais 
eina prieš. Dėl to kliubiečiai 
sekančiame susirinkime triukš
mingai pasisakė balsuosią už 
Socialistų Partijos tikictą.

Čia jauni vaikinukai, negalė
dami darbo gauti kitaip, prak

tikuoja apsirengti merginų 
i drapanomis ir gauti darbus už 
: namų bei vaikų “prižiūrėto- 

pas turtingesnes šeimy-jas
nas.

Pa-
Ch.

Ch

Tas pats kliubas yra nusi
taręs statyti kliubrūmj su 
svetaine ir žemė jau nupirkta. 
Bet bedarbe sulaiko daugeli 
lietuviu nuo prisidėjimo pini
giniai, tad darbas neina taip 
sparčiai sukėlimo kapitalo, o 
be kapitalo ir darbo negalima 
pradėti. Dabar kliubas nutarė 
pasirendavoti vietą ir įsteigti 
kliubrūmj, kol pasistatys nuo
sava svetainę.

I
Spalio 16 d. parapijos sve

tainėj rengiama didelė vaka
rienė svetainės statymo 

i dai. "

Mes dabar pradėjome stro
piai rengtis prie dienraščio 
“Laisvės” vajaus. Numatoma, 
kad skaitlingas būrys draugų 
ir draugių ims dalyvumą va
juje. Dienraštis užrašyti bus 
galima daugeliui darbininkų, 
nes laikas toks, kad visas pa
saulis pilnas svarbių, intere
singų žinių, kurias galim?! 
sekti teisingai ir lengvai per 
d a r J) i n i n k ų d i o n ra št j.

Vasariniam veikimo sezo
nui pasibaigus, pradedama 
rengtis prie žieminio veiki
mo; Laisvės Choras, girdėjau, 
rengiasi mokintis operete, o 
draugijų veikimo komitetas 
iau parsitraukė knygutes vei
kalo “Praeities šešėlis” ir tuo
jau prasidės rolių išdalinimas 
ir mokinamasis.

Žemaitis.
nau-

pla-Miesto gatvių taryba 
muoja sutrumpinti darbo va
landas gatvių darbininkams 
Inuo 48 valandų į savaitę iki 
44 valandų ir numažinti pro- 

i porcionaliai užmokestį.
Bot Darbo Nepartinė Lyga 

į išstatė reikalavimą gatvių ta- 
j rybos viršininkam, kad darbo 
valandos būtų sumažintos iki 
40 valandų į savaitę, o užmo- 

! kestis paliktas, koks- gauna
mas už 48 valandų savaitę.

Atydai LDS Trečio
Apskričio Delegatu

ITALIJOS LĖKTUVAI
NUMETĖ 50 BOMBŲ ANT 

ALICANTES
Barcelona, I s p a n iia. —

Penki Italijos lėktuvai nu-................. -
metė 50 bombų ant Alican- |mas už'48 va]andu savaitę 
tės, respublikos prieplaukos : _._ ._
miesto; sunaikino 17-ką na- Miesto šiukšlyno (dumpose), 
rnų ir užmušė nemažai civi- Miko Jendrizic, geležim per- 
lių gyventojų. i smeigė * sprandą Kozman

Ši sekmadieni, 25 d. rugsėjo, 
Įvyks LDS Trečio Apskričio 
konferencija. Konfer e n c i j a 
i vyks People’s Centre, 158-60 
Mercer St., Jersey City, N. J. 
Pradžia 10 vai. ryte.

Važiuojant iš New Yorko ar 
Newarko Hudson Tubes, iš- 
lipkit ant ••Grove St. stoties. 
Išėję i viršų eikite po dešinei 
porą blokų ir ten rasite Mer
cer St.

A. Matulis. (223-224)

Vaizdas iš nesenai likviduoto nazių pučo Santiago mieste, Čilėje.

Niekad pirmiau nebuvo 
taip labai svarbu talka pla
tinimui dienraščio “Lais
vės”, kaip ji yra svarbu šie
met. Kiekvienas darbinin
kas, smulkus biznierius, far- 
merys ir profesionalas pri
valo padėti platinti dienraš
tį “Laisvę”. Šiandien pa
saulis yra prie slenksčio vi
so pasaulinio karo katas
trofos. Visų tautų demokra
tiniai nusistatę žmonės tą 
įmato ir nori pastoti kelią 
tai baisiajai žmonių skerdy- 
nei. Mes lietuviai privalo
me būti eilėse civilizaciją 
gelbėjančių žmonių.

Karo gaisras jau liepsno
ja Europoje ir Azijoje. Mu- 
ssolinis ir Hitleris puola Is
paniją. Jie nori sukriušinti 
ten demokratinę žmonių 
valdžią ir pavergti tą visą 
šalį. Japonija, paakstinta 
Mussolinio ir Hitlerio, puo
la Chiniją.

Kiek čia senai hitlerinis 
barbarizmas užpuolė ir už
grobė Austriją. Dabar tas 
pats civilizacijos ir demo
kratijos neprietelius rengia
si pulti Čechoslovakiją. Jei 
ne stipri demokratijos gy
nėja Sovietų Sąjunga, tai 
Hitleris jau senai būtų su
trempęs Čechoslovakiją.

Dar mūsų akyse tebemir
ga antgalviai šiurpulingų ži
nių iš šio pavasario, kada 
Hitleris buvo užsiundęs 
Lenkijos imperializmą- ant 
Lietuvos. Ir tai dėka tik So
vietų Sąjungai, jos stipriam 
pasipriešinimui Lenkijos už
simojimams, Lietuvos nepri
klausomybė buvo apginta.

Dabar, kada Anglija ir 
Francija duoda valią Hitle
riui daryti su Čechoslovaki- 
ja ką jis nori, tai Lietuvos 
nepriklausomybė vėl atsidu
ria baisiame pavojuje. Hit
leris grobs Klaipėdą ir vei
kiausia kurstys Lenkiją vėl 
kabinėtis prie Lietuvos.

Iš priežasties fašistinio 
barbarizmo karas liepsnoja 
Ispanijoje, iš tos pačios 
priežasties karas siaučia 
Chinijoje. Jei taiką ir de
mokratiją branginanti žmo
nės greit neišstos prieš ka
rą nešančius fašistinius bar
barus, tai karas tuoj ap
ims visą pasaulį.

Reikia ruošti žmones prieš 
karą, prieš fašistinį barba
rizmą. Reikia platinti prieš
karinę literatūrą. Dienraš
tis “Laisvė” yra vyriausias 
kolektyvis mokytojas ir va
das kovose prieš fašistinį 
barbarizmą ir karą. Dien
raščio “Laisvės” platinimas 
tarp lietuvių yra pastoji
mas kelio pasauliniam ka
rui. Kiekvieno demokrati
niai nusistačiusio žmogaus, 
kiekvieno laisvę mylinčio 
yra pareiga platinti “Lais
vę”, telkti Amerikos • lietu
vių visuomenę į kovą prieš 
fašizmą ir karą.

Todėl kiekvienas pažan
gus žmogus privalo stoti į 
talką platinti dienraštį 
“Laisvę”, prisidėti prie to 

• didelio ir garbingo darbo 
sutelkimui skaitlingų lietu
vių masių į kovą prieš mok
slo ir civilizacijos nepriete
lių—fašizmą.

Reguliarė “Laisvės” kai
na metams yra $5.50 ir pu
sei metų $3. Naujai užsira
šantiems laike vajaus, nuo 1 
d. spalių iki 30 lapkričio, 
“Laisvė” bus duodama už 
$5 metams ir už $2.75 pu
sei metų. Tai graži nuolai
da ir tai palengvins gavimą 
“Laisvei” naujų skaitytojų.

kurie

Seniem “Laisvės” skaity
tojam kaina pasilieka regu- 
liarė: $5.50 metams ir $3 
pusei metų. Bet jie gaus 
knygų vertės $1.00,
laike vajaus atsinaujins pre
numerata visiem metam ir 
užsimokės $5.50. Siųsdami 
prenumeratą pažymėkite, 
kokių knygų pageidaujate.

Stambios piniginės dova
nos dalyvaujantiems kon
teste gavimui naujų skaity
tojų.

$12; 8—$10; 9—$7 ir 10—

konteste. Reikia

jam ramybės sėdėti rankas 
nuleidus, matant kitus dir
bant tą garbingą apšvietos 
platinimo darbą. Nelaukim 
nieko, stokime į darbą tuo
jau, kol šilta, kol gražu. 
Orui atvėsus bus sunkiau 
darbuotis. • P. Buknys.

Hudson, Mass

Didelėje armijoje “Lais
vės” patrijotų yra daug ta
lento platinimui dienraščio. 
Bloga tik tai, kad ne visi 
bando savo talentą prakti
kuoti. Permažai asmenų da
lyvauja
daugiau vajininkų, reikia 
daugiau 
skaitytojų.

Suprantama, ne visi geri 
“Laisvės” patrijotai, širdin
gi aukomis rėmėjai gali da
lyvauti konteste. Bet gauti 
po vieną naują skaitytoją 
tai gali kiekvienas.

Nesistengiu čia užagituo- 
ti draugų, kad stotų į va
jų, arba, kad gautų nors po 
vieną naują skaitytoją. Aš 
manau, jog kiekvieno darbi
ninkiškai apsišvietusio žmo
gaus tyra sąžinė neduos donacų.

“Laisvei” naujų

Gausi Parama Ispanijos 
Kovotojams

Rugsėjo 11 d. ALDLD 103 
kuopa su kitomis progresyviš- 
komis draugijomis turėjo su
rengus labai šaunų parengimą 
(pikniką) dėl Ispanijos liau- 
diečių kovotojų, .žmonių pri
sirinko daug, ne tik vietinės 
publikos, bet ir apylinkės ir 
iš toliau; mat, visi trokšta, 
kad liaudiečiai sumuštų bar
barus fašistus, kurie kėsinasi 
pavergti Ispanijos liaudį.

Masinė publika nepasigailė
jo praleisti centą kitą dėl 
naudingo tikslo. Prieg tam, 
buvo kviestas drg. Sakalaus
kas, bet jis nepribuvo. Tad 
jo vieton kalbėjo H. Gordon 
nuo Abraham Lincoln Batali- 
jono Draugų, Bostono sky
riaus. Jis visus ragino viso
mis priemonėmis remti, kiek 
sąlygos leidžia. Jis sakė: Be 
mūsų paramos liaudiečiams 
yra sunku laimėti karą.

šis piknikas visais atžvil
giais pavyko dėlto, kad aplin
kiniai farmeriai prisidėjo su 
gausia auka. Sudbury J. Sa- 
banskiai aukavo 2 kvortas 
Smetonos ir didelį gaidį; 
Aleksandravičiai — 10 tuzinų

Boltono farmeriai

Misiūnai aukavo vieną antį> 
Lagavoi — bulvių. Hudso-~ 
nietis šūkis — 2 tuzinus kiau
šinių, 2 galionus pieno, keisą 
“chocolate milk”; N. H. Vil- 
kauskai — 2 vištas. Waltha- 
mo bekeris Džigas aukavo pi
nigais $1. •

Pikniko pelnas buvo $53. 
Sukolektuota per LDS 66 kp, 
paskirtą komisiją trijų narių, 
$19.85? Viso $72.85.

Iš tų pinigų paskirta drau
gui Sakalauskui $25.

Visi pinigai bus pasiųsta į 
brooklyniški gelbėjimo komi
tetą, kuris išsiuntinėjo rinki
mo blankas Ispanijos kovoto
jams už demokratiją.

Taipgi tariame 
siems 
jams.

aukautojams
ačiū 
ir rėmė-

ŠĮ

Kuopos Koresp.

Fašistai Ebro Ruože Pailsę

Barcelona, Ispanija.—Re
spublikos vyriausybė prane* 

s ša, kad fašistai Ebro fron7 
| te “pailsę, išsisėmę, ir dide
li daugiai jų kareivių išžu? 
dyta.” Taigi atakos iš fa
šistų pusės beveik apsistojo. 
Jie dabar, suprantama, 
persiorganizuoja ir laukia 
daugiau kariuomenės, gink
lų ir amunicijos išnaujo 
pradėt ofensyvą.

Prasidėjo Rudens Didieji 
Kariuomenės Manevrai
Kaunas, rugsėjo 12,—Lie

tuvoje prasidėjo didieji ru
dens kasmetiniai kariuome
nės manevrai.

Aukos Ispanijos Kovotojams
rugpjūčio mėn. iki rugsėjo 9-tos: 
M. Valentą, Cleveland, Ohio 
A. Zavish, Jersey City, N. J.
M. Shipman
S. Paulenką, LDS 110 kp.

$8.00 
6.00 
1.00 
5.00 
1.00 
5.30 
5.00 
5.00 
2.00 

20.40 
7.00 
3.00 
2.00 
8.40 
5.00 

20.50 
21.50 
2.00 
1.00 
2.00 
4.50 

22.50 
5.00

Sekamos yra aukos aplaikytos per Lietuvių 
Komitetą Gynimui Ispanijos Demokratijos, 
nuo 
Per 
Per 
Per 
Per
Stanley Yasilon, Binghamton, N. Y. 
Per J. Ramanauską, Minersville, Pa. 
LDS 132 kp., Moline, III. 
Per Al. Dobinis, LDS 8 kp., Newark, 
LDS 116 kp., Minden, W. Va., 
Per S. Bijevičius, Arnold, Pa. 
Per J. Putrius, Lynn, Mass. 
Per O. Semberienę, Minersville, Pa. 
LDS 75 kp., Herrin, Ill. 
LDS 37 kp., Wilmerding, Pa. 
LDS 86 kp., Detroit, Mich. 
Per M. Baltrušaitis, Seattle, Wash. 
Per V. Sutkienę, San Francisco, Cal. 
ALDLD 22 kp., (Cleveland, Ohio 
J. Gabal, Bloomfield, N. J.
A. Navjkauskas, New Canaan, Conn. 
A. Pakarklis, Athol, Mass.
Per Geo. Krance, Bridgewater, Mass. 
ALDLD 207 kp.
Per M.-Strižauskienę, Waterbury, Conn. 10.15 
Per Chas Strauss, Thomas, W. Va. 
LDS 31 kp., Waterbury, Conn.
LDS 15 kp., Dedham, Mass. 
LDS 78 kp., Pittston, Pa. 
LDS 2 kp.
Per J. K. Navalinskienę, Binghamton, 
Per K. J. Washkis, Brighton, Mass. 
J. S. Rainys, Philadelphia, Pa.
Per J. Stupur, Portland, Oregon 
A. Talandzevičius, Chappaqua, N. Y. 
Per O. Klimaitienę, Great Neck, N. Y. 
Frank Pashakarnis, B’.klyn, N. Y. 
LDS 100 kp., Milwaukee, Wis. 
ALDLD 14 kp., Minersville, Pa. 
Per A. Pranckienę, Chicago, Ill. 
Per Mrs. J. Gintaut, Cicero, Ill. 
Per J. Weiss, Brooklyn, N. Y. 
George Žilinskas, Suffield, Conn. 
LDS 19 kp., Elm Grove, W. Va. 
Per J. Rūbas, Middlefield, Ohio

4.65 
10.30 
7:50
3.00 
4.50 
8.00 

10.00 
1.00 
6.00
5.00 
3.00 
1.00 
3.00 
5.00 

10.85 
8.56
3.25 

10.00
6.35 

11.50

Viso $295.71
Komitetas ačiuoja visiems aukuotojams, 

kaip asmenims, taip ir organizacijoms už 
tokį gražų pasirodymą.

Pereitą mėnesį buvo išsiųsta “Collection” 
blankos į visas LDS ir ALDLD kuopas. Pi
nigai sukolektuoti ant šių blankų bus su
naudoti dėlei pagelbos arba “Relief” lai
vo, kuris išplauks į Ispaniją iš Amerikos su 
drapanom, valgiais ir tt., t Ispanijos žmo
nėm. Šis laivas išplauks pabaigoje šio mė
nesio. Iki šiol aplaikėme $200 nuo blankų.

Mes

šios 
gali,

3

galime nors pusę tūks-

piniginės aukos reikalin- 
tai su širdinga padėka

———
Visos kuopos turėtų sugrąžinti tas blan
kas kaip greit galima, kad nepavėluotume 
laivo išplaukimo. Tie sukolektuoti pinigai 
($200) jau perduoti į North American Com- 
mittee to , Aid 11 Spanish Democracy, kuris ' 
rūpinasi laivo išleidimu.

Mes lietuviai mylėtume padaryti atžymė- 
tiną auką ir $500 turėtų būti mūsų auka. 
Kitos organizacijos sukolektuoja tūkstan
čius dolerių, 
tančio.

Ne vien tik 
gos, bet kas
priimamos drapanos, kenuoti valgiai, kaip. 
tai, mėsa, žuvis ir pienas, šie daiktai tu
rėtų būti priduoti į šį komitetą ar draugei 
S. Sasnai, “Laisvėj.” Visi daiktai bus iš čia 
siunčiami į tą laivą.

Ryšuliai liuosnoriam taipgi priimami ir 
garantuojama, kad juos pasieks. Lietuvių 
komitetas dabar kas mėnuo siunčia ryšulius 
į Ispaniją mūsų lietuviam liuosnoriam. Jų 
yra apie 25. Kas mėnesis reikalinga $100, 
kad nupirkus cigaretų, saldainių, kenuotų 
valgių ir tt., kad pasiuntus mūsų draugam. 
Iki šiol jau 7 sykius siuntėm tokius ryšu- r
liūs, ir manome tęsti tą darbą.

Sužeisti amerikiečiai, tarp jų lietuviai, da
bar grįžta iš Ispanijos kas savaitė. Aukų 
reikalinga jiem. . Jie turi būti po daktaro 
priežiūra. Jiem taipgi reikia drapanų. Tas 
viskas reikalauja pinigų. Friends of the 
Abraham Lincoln Brigade Komitetas rūpi
nasi tuo darbu, ir dabar laiko vajų sukėli
mui $25,000. Lietuvių komitetas pasiuntė 
$125. Tai yra lėšos sugrįžimui iš Ispanijos 
vieno kovotojo, šimtai tų kovotojų dabar 
grįžta ir mes turime sukelti kelis šimtus 
tuojaus, kad pagelbėjus jiems.

Mūsų liuosnoriai dabar kovoja Ispanijo
je palei Ebro upę, ir rašo, kad ko jie dau
giausiai nori, tai cigaretų ir čokolado^ Mes * 
turime jiem prisiųsti tų daiktų. Tas rei
kalauja finansų. Tos organizacijos ar šiaip 
asmenys, kurie dar neprisiuntė savo aukos, 
turėtų greit prisiųsti.

Aplaikyti ryšulį iš Amerikos su saldai- 
nėm ir cigaretais, tai yra didžiausias 
džiaugsmas liuosnoriams. Laiškai gaunami 
iš Ispanijos su dideliu pasitenkinimu ir 
ačiavimu už jiem siunčiamas dovanas.

Jie aukuoja savo gyvastis, kad sunaikinti 
fašizmą, ir mes čia, Amerikoj, demokra
tijos mylėtojai turime atjausti jų sunkumui 
ir jiems pagelbėti. Kas tik išgalite, aukuo 
kite, ką tik galite!

Money orderius ir čekius siųskite j Lith
uanian Committee to Aid Spanish Democra
cy, 419 Lorimer St., Brooklyn, N. Y. 'į#

Helen Kaunas,
Ižd. L. K. G. I. D. f

f
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A. Gilmanas žiupsnelis kelionės 0 įspūdžių

Sainte Anne de Beaupre 5
ČECHOSLOVAKIJA GINSIS IR SOVIETAI Jį PA

REMSIU - SAKO ĮVAIRIŲ ŠALIŲ 
DIPLOMATAI MASKVOJE

(Tąsa)
Dabar šiame miestelyj bažnyčią jau 

nebe viena. Jų jau čia yra gan daug. Iš- 
tikrųjų, 'gal jų čia dabar bus jau apie 
tuzinas. M^t, dabar čia yra minyškų, 
minykų, “šventi” namai-nameliai, semi
narijos, “stebuklingos” ir “stebūklin- 
gesnės” bažnyčios bažnytėlės, koplyčios 
koplytėlės. Čia viena bažnyčia yra spe
cialiai vien tik airiams, su Patriku viduj 
ir iš lauko.

Mat, kad ir vieną dievą garbina,' ta
riaus negi maišysis skirtingų tautų mal
dininkai sykiu, kaip kiaulė su paršais 
prie vieno lovio. Čia turi būti tautos at
skirai, idant dievas suprastų jų kalbas 
geriau, kas ko nori.

Pavyzdžiui, nuėjome į koplyčią, kur 
yra šventieji ir “stebuklingieji” laiptai, 
kuriais maldininkai turi užlipti keliais 
prie šv. Onos. Čia pasirodė mums ir keb
lumo, nes keliais eiti nesijautėme tiek 
griešni, o pamatyti, kas yra ir dedasi 
viršuj, visgi norėjome. Tiesa, mano mo
teris, pirm ten važiavimo, juokavo, kad 
ir ji lipsianti keliais pas Oną, nes ir ji 
Ona ir šalčiu sirguliavo. O jei šaltis ne
pasitaisysiąs, tai, kaip tas rusas, ėjęs 
vogti lašinių, ir nenusisekus ištaškė šv. 
Antanui snukį, vietoj pastatyti žvakę, 
tai ir ji Onai taškysianti. Tačiaus pa
kol nuvažiavome ir jos šaltis išnyko ir 
pamiršome apie Onos šventenybes ir ste
buklingumą. Taigi j ieškojome kaip nors 
užsikopti kitaip. Kaip sako: jieškosi— 
surasi. Susiradome siaurus laiptukus 
kitoj pusėj, per kur griešninkai nulipa 
žemyn.' Per ten mes ir užsiritome, pifeš 
taisykles.

Užlipęs, atsistojau prie pat laiptų ga
lo, kur jau paskutinis laiptas keliais lip
ti, ir stebėjau visų “griešninkų” išvaiz
das ir veiksmus. Jų galėjo būti kokis 
dvidešimt, pilni laiptai. Visi meldėsi, 
matėsi, labai ščyrai, iš gilumos širdies, 
ir nei vienas nežvilkterėjo į mane, nors 
aš ten pat stovėjau ir stačiai veiduosna 
žiūrėjau.

Trys moterys jau buvo ant paskutinio 
“šventojo” laipto. Dvi buvo francūzės ir 
viena angliškai kalbanti. Prancūzės pra
dėjo, susigraudenę, šaukti, maldauti 
balsu, klykiančiai, o trečioji ir nepasida
vė, sekė balsu angliškai. Pasidarė kaip 
ir triukšmas, alasas.

Susidarius dviem kalbom, nebuvo ga
lima nei suprasti, ko kurios norėjo ar 
pageidavo. Nežinau, ar net ir pati “šven
toji Ona” galėtų atskirti tokią maiša- 
lienę. Kuris reikalauja kojos, gali gauti 
ranką; kuris rankos, gali gauti koją. 
Bet kiek aš pastebėjau, tai jiems visiems 
reikėtų geresnių galvų, sveikesnio proto, 
kurių šventieji nedalina.

Kada sveikas žmogus duodasi išnau
doti, tai norisi jam tik į sėdynę spirti. 
Ale kada tūli išnaudoja koliekus, tai ne
svietiškai gaila ir pikta. Koliekui sun
ku pasitęsti lygiu keliu, o dabar jį už- 
rioglina dar ant slidžių, kietų laiptų, kur 
turi kankintis, rėplioti visomis keturio
mis, kaip varlė. Tai sakau ir svietas...

Reik ir daugiau pakalbėti apie tą 
“šventųjų” laiptų bažnytėlę. Kaip mal
dininkai keliais užbaigia lipti koplytėlėn, 
tuoj pirmiausiai stovi skarbonka pini
gams dėti, geroko dydžio. Daugiau seka 
altorėlis su šv. Onos stovylėle. Yra ir ki
tokių stovy lėlių ir paveikslėlių, tačiau jie 
nesudaro jokio įspūdžio: vieta atrodo 
tuščia. Sako, esanti skeveldrėlė “šv. 
Onos” piršto kaulo ir akmens stubos, 
kur Ona gyvenus, taipgi ir laiškai ir do
kumentai, patvirtinanti, būk tai tikras 
dalykas, o ne apgavystė. Vienok man jų 
neteko matyti; nebuvo ir svarbos.

Turiu pasakyti, jog žmonės pinigus 
ton skarbonkon tai deda nepasigailėda
mi. Moteriškė, parėkus, paklykus ant 
laiptų, atsistojo ir įkišo popierinį.

> Prieš šią bažnytėlę yra iš kalno bė
gantis šaltinis, pritaisytas prie fontano, 
iš kurio galima gerti. Na, tai žmoneliai 
ir terlijas, kaip antelės, ir geria, kad net 
per ausis eina. Tas vanduo, mat, irgi 
esąs stebuklingas, šventas. Pirmiaus, sa
ko, už jį imdavo po penkis centus stiklui. 
Dabar, kažin kodėl, to nebedaro; gali 
pusti veltui, kiek širdelė trokšta. O žmo
nės ir geria, pasistumdydami...

Kad vandenį geria-maukia, tai mums 
ne naujiena, tiesa. Gerai juk žinome, 
kad tūli ir žemes ėda. Kaip atmename, 
nelabai senai koks ten ablavušas Mas- 
saęhusetts’e paskelbė, būk ten ant kapi
nių, kur pakavotas tūlas kunigas, esan
ti šventa žemė. Jeigu nebūt sustabdyta,

tai tūli žmoneliai netik žemes, ale ir ak
menis nuo kapinių būt nugriaužę. Suvai
kyti tu čia svietą...

Čia pat, prie tos bažnytėlės, ant kal
nelio, yra ištaisytos “kalvarijos,” staci
jos, natūralaus didumo figūromis. Čia 
tai jau pinigėlių ir nesigailėta. Ale kam 
jų ir gailėti, kada, kaip Barnumas sako, 
kiekvieną minutę kvailys gimsta. Staci
jų figūros padarytos iš žalvario, ir labai 
puikiai. Čia artistas nesigailėjęs talen
to; figūros atrodo, kaip gyvos. Ir viskas 
padaryta, kad galėtų stovėti amžinai.

Žmonės eina ir eina, klūpaudami ir 
melsdamies prie jų.

Kaip mums yra priprasta, tai mūs ku
nigėliai kryžiavo ja dievą trimis vinimis, 
abi kojas prikala viena vinia. Bet- čia 
daroma jau “žmoniškiau.” Čia jo kojos 
prikaltos atskirai; tai yra, čia jis pri
kaltas keturiomis vinimis. Kurie mela
giai, lai pats skaitytojas mėgina surasti, 
aš neturiu laiko “baderiuotis.’’

Ir kad dar pagerinti, čia jie/Iievo ne
kala taip mužikiškai, kaip mūsiškiai — 
koją ant kojos ir—prie kryžiaus. Čia 
jie padarę kaip ir platformėlę po jo ko
jų, ir tik tada, atskirai, kojos prikaltos 
taip, kaip kad stovėtum ant žemės, ne- 
atlaužtos. v

Pas mus, lietuvius, yra paskleista ku
nigėlių pasakaitė, būk koks ten čigonas 
ar kas kitas pavogęs vieną vinį, tai todėl 
lietuviški kunigai dievą dabar ' ir kalą 
tik trimis. Gal taip ir buvo; Lietuvoj 
nemaža čigonų. O už tokią vagystę, da
bar čigonai galį vogti, kiek norį; už tai 
grieko jiems nesą.

Kaip ten nebūt, mane tos vinys sužin- 
geidavo. Mat, eidamas pro šalį vienos 
stacijos, pastebėjau kaliko dėžutėj gan 
daug vinių; artistas nepasigailėjęs jų 
pridėti ir atsargai. Aš net pasilipėjau 
pažiūrėti. Taip, vinių užtektų netik die
vą prikalti už rankų ir kojų atskirai, ale 
ir visą aplinkui, kaip padą prie čebato.

Buvome nukiūtinę ir naujosios kated
ros pažiūrėti. Joje dar jokio įspūdžio 
nėra, nes vidus pilnas paramų, dirbama 
kelių darbininkų. Tiesa, kriukių ir lazdų 
tai ant sienų ir piliorių buvo nemaža 
prikaišiota ir prikabinėta krūvomis, kas 
dikčiai gera medžiaga gaisrui. Rodosi, 
J)ūk tas tiksliai daroma. Čia yra ir mo
delis statomosios katedros, kur ir ne
maža dėžė pritaisyta aukoms rinkti.

Daugiau į kitas vietas nevaikštinėjo- 
me, nes ne tuo tikslu važiavome čia. Ti
kintieji aplanko klioštorius, seminarijas, 
religinius muziejus. Kurie nori, jiems 
tose vietose ir valgyti duoila už pinigus, 
ir kitokius dalykus pardavinėja.

Kaip sakiau, šis’ miestelis—bažnyčių 
miestelis. Tačiaus, kur karvė, ten ir 
musės; kur bažnyčia—ten ir biznieriai. 
Biznierių čia yra įvairiausių, vienok di
džiuma jų užsiima pardavinėjimu religi
nių dalykų: šventųjų paveikslų, stovylė- 
lių, medalių, kryželių, škaplierių ir rą
žančių.

Kalbant apie rąžančius, tai biskį, bro
lyti, rąžančius mačiau! Jeigu čia lietu
viška davatkėlė ar ubagėlis pasisuktų, 
tai kad būtų, tai būtų jiems pastenkini- 
mo širdelei. Mačiau rąžančių virtines 
tokių, kaip Lietuvoje rusai barankėles, 
kad pardavodavo. Ne, didesni! Poteriai 
bus tokie, kaip jaunos vištos kiaušiniai. 
O ilgumas! Galėtum apsivynioti apie 
kaklą tris sykius ir tai dar liktų šuniui 
užbraukti į kalnierių.

Jie moka ir geras kainas atsiimti už 
tuos niekniekius. Rodosi, būk tau ant 
kaktos parašyta, jog tu kvailesnis. Bet, 
kitą vertus, nereik nei ant kaktos būt pa
rašyta. Jie nebūtum kvailelis,—čia ne
važiuotum ...

Skundžiausi, kad Montreale neradau 
valgyklos. Na, čia tos loskos tai jau 
netrūksta? valgykla prie valgyklos—ma
žų ir didelių. Čia jau badu nereikia mir
ti, jeigu tik pinigų turi. Kur tik žiūri, 
ten iškabos: Ham and Eggs, Bacon and 
Eggs. Rodosi, kad amerikonai vientik 
“hemeneigais” ar “bėkeneneigais” ir gy
vi.

Neužtenka vien tik iškabų. Rėkia, šau
kia išsižioję, rankomis mosikuodami, kad 
net baugu ir praeiti. Rodosi, kad jie tau 
drėbs veidan “hemeneigais”, jeigu ne
pirksi. Tai tikras Coney Islandas.

(Bus daugiau)

Maskva.— Dauguma įvai
rių šalių atstovų Maskvoj 
supranta, kad Čechoslovaki- 
ja ginsis nuo Hitlerio ir kad 
Sovietai duos jai karinės pa
ramos. Prisimena, kad So
vietų užsieninis komisaras 
M. Litvinov kovo mėnesį 
šiemet pareiškė, jog “Sovie
tai galėtų eit talkon Čecho- 
slovakijai net tokiame atsi
tikime, jeigu Franci j a ap
leistų ją.

(Franci j a, savo tarpšavi- 
nio apsigynimo sutartyj su 
Čechoslovakija, yra prižadė
jus gint Čechoslovakijos ne
priklausomybę ir čielybę. O 
Sovietų tarpsavinės pagel- 
bos sutartyje su Čechoslo
vakija yra įrašyta, kad jei
gu Franci j a kariniai gins 
Čechoslovakiją, tada ją gins 
ir Sovietai. Dabar gi Fran
ci jos valdžia išvien su An
glija reikalauja, kad Čecho
slovakija atiduotų savo Su
detų vokiečių ruožą Hitle
riui.)
Rumunija Gal Praleis So

vietinę Pagelbą čecho- 
slovakijai

Daugelis užsieninių diplo
matų Maskvoje spėja, kad 
Rumunija per savo kampą 
praleistų bent Sovietų lėk
tuvus, skrendančius talkon 
Čechoslovakijai. Tas Rumu
nijos kampas rubežiuojasi

Pittsburgh, Pa.
Susirinkimai ir Pranešimai

Rugsėjo 17 d. įvyko KP 
lietuvių kuopos susirinkimas. 
Tai buvo geras susirinkimas, 
nes narių susirinko gerokai. 
O kas svarbiausia, tai kad visi 
pilni energijos r!diskusavo vi
sus bėgamus reikalus.

Sekcijos komitetas išdavė 
raportą, kad “Daily Worker” 
vajus eina neblogiausia. Mies
to komitetas savo raporte pra
nešė, kad Komunistų Partijos 
mokykla atsidaro spalių 3 d. 
Mokykla bus Darbininkų Mo
kyklos Name ant Seventh 
Ave. ir Grant St. Tą dieną 
vakare kalbės profesorius 
Markoff. Tai bus labai svar
bu visiems jo kalbą išgirsti.

" • • •
Sekamas Komunistų Parti

jos lietuvių kuopos susirinki
mas įvyks naujoje vietoje, tai 
yra, Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimo 160 kuop'oj, 1320 
Medley St., North Side. Su
sirinkimas bus spalių 1 d.

Spalių 6 d. įvyks labai svar
bus Lietuvių Literatūros Drau
gijos 87 kuopos susirinkimas, 
irgi toj pačioj vietoj, po num. 
1320 Medley St.

Visi dalyvaukite šiame su
sirinkime. Turime labai svar
bių reikalų, kaip tai, dienraš
čių “Laisvės” ir “Vilnies” va
jus. Turime išdirbti planus, 
kaip pasekmingiau galėsime 
šitą vajų pravesti Pittsburghe.

Bus svarstoma ir kiti rei
kalai.

Lietuviai piliečiai, kurie per
eitais metais nebalsavote arba 
negalėjote balsuoti, dabar at
ėjo momentas, kad nebegali
ma ranka numoti ir nepaisy
ti. Nebegalima stovėti nuoša
liai. Užsiregistruokite ir lap
kričio mėnesį balsuokite.

Užsiregistravimui vieta yra 
County Office Buildinge, kam
pas Diamond ir Ross Sts. Jei
gu dabar neužsiregistruosite, 
tai lapkritį negalėsite balsuo
ti. Reporteris.

su Sovietais toje vietoje, 
kur šiaurinė Rumunijos sie
na sueina su Čechoslovaki
jos pietiniai-rytine siena. 
Šiaip gi Lenkija atitveria 
Čechoslovakiją nuo Sovietų 
Sąjungos. .

Tie svetinių kraštų diplo
matai taip pat mano, kad 
Sovietai galėtų pasiųst savo 
submarinus Baltijos Jūra 
prieš Vokietiją, kai Hitleris 
užpultų čechoslovakiją.

Pranešama, jog Rumunija 
prisibijo, kad jeigu Hitleris 
apsidirbtų su Čechoslovaki
ja, tai būtų pavojus pačiai 
Rumunijai iš Vokietijos pu
sės.
Anglijos - Franci jos Planas 

Didina Karo Pavojų
Sovietų valdininkai išsi- 

reiškia, kad Anglijos-Fran- 
cijos planas dar labiau di
dina, o ne mažina pavojų 
europinio karo.

Čechoslovakijos atstovas 
Maskvoj Zd. Fierlinger sa
ko, kad Čechoslovakija ka
riautų prieš užpuoliką Hit
lerį net tokiame atsitikime, 
jei niekas nežadėtų Čecho
slovakijai pagelbos.

Suprantama, kad Hitleris, 
gavęs “vokiškąjį” Čechoslo
vakijos ruožą, tuomi dar ne
sitenkintų; jis darytų nau
jas provokacijas, siekda
mas visiškai sunaikint bei 
užvaldyt čechoslovakiją.

ityni .Sakau, kad ir čia apsi
leidimas.

Nereikia manyti, kad visas 
komitetas buvo numiręs. Ma
ža mažuma lankė posėdžius. 
Deja, ką gi trys iš trylikos 
narių gali nuveikti?

Reikia gero, veiklaus komi
teto. Ir tokį komitetą turės 
sudaryti būsimas Sąryšio su
važiavimas.

Vienas iš Komiteto.

K i e k v i e nas miestas ir 
miestelis turi ką nors su
rengti “Laisvės” naudai.

Pažangiosios Bostono lietu
vių organizacijos rengia 
dienraščio “Laisves” naudai

TAI LENGVA KAIP.

atsiminkit, kada per vėlai 

naktį pareinate. . .

einant gulti, išgerkite 

stiklą ar du pieno. . .

Wilkes-Barre, Pa.
Wilkes-Barre ir Apielinkes 

Lietuvių Žiniai
Rugsėjo 24 d. yra rengia

mas labai smagus vakarėlis 
dėl paramos “Daily Worker.”

Vakarėlis bus pas draugus 
Norbutus, 210 Hazle St. 
Pradžia 7-tą vai. vakare. Bus 
visokių valgių ir gėrimų ir 
.muzika šokiams. Kviečiame 
visas ir visus. Rengėjai.

PITTSBURGH, PA.
Draugijų Sąryšio Komiteto 

Veikimas

Nors lėtai, bet Pittsbur- 
gho ir Apylinkės Draugijų 
Sąryšio Komiteto veikimas 
šiek tiek eina. Rugpjūčio mė
nesio komiteto susirinkime da
lyvavo didžiuma narių. Pada
ryta pora geresnių tarimų. 
Nutarta surengti diskusijas 
demokratijos ir fašizmo klau
simu. Diskusijos įvyks rugsė
jo 25 d., po num. 142 Orr 
St., Lietuvių Mokslo Draugi
jos svetainėj. Prasidės 2 vai. 
po pietų. Kviečiami yra visi 
Pittsburgho ir apylinkės lie
tuviai dalyvauti.
Draugijų Sąryšio Konferencija

Konferencija įvyks spalių 
mėnesio pabaigoje. Į šitą su
važiavimą reikėtų daugiau 
atydos kreipti visoms draugi
joms. Savo susirinkimuose 
draugijos turėtų suvažiavimą 
gerai apsvarstyti ir išrinkti 
tinkamus delegatus.

Kaip žinote, metiniam su
važiavime bus renkamas nau
jas Sąryšio koniitetas.

Gal kai kurie pasakys: Tai 
kas čia tokio, kokie komitete 
esti, viskas tvarkoje. O aš 
sakau, kad komitetas galėjo 
daugiau ką nuveikti. Pavyz
džiui, per visus aštuonis mė
nesius tik du posėdžiai įvyko. 
Didžiuma komiteto juose ne
dalyvavo. O kur dar šeši po
sėdžiai, nes buvo nusitarta su
sirinkti kas mėnesį? čia jau 
komiteto narių apsileidimas. 
Iš trylikos narių belikome sep-

KONCERTU
•

žada sudaryti gerą progra
mą, taip kad kiekvienas at

silankęs turės malonaus 
pasitenkinimo.

Įvyks sekmadienį

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

•
Koncertas Bus

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

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

jį pamatyti.

ŠALTAS, ŠVIEŽIAS 

pienas palaiko šarmų atsar

gą, padeda nugalėt nuovar

gio nuodus jūsų kūne.

JAUSTIS ŠVIEŽ1AU
IŠRYTO

THI STATI OF NIW YORK

Jei nori parduot—garsinkis 
“Laisvėje.”

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 už lietuvos nepriklausomybę 
ir laisvę.

( 2) Kas kovojo prieš lietuvos nepriklausomybę ?
(3) Kokią rolę vaidino, kam tarnavo Lietuvos

katalikų dvasiškija, kai Lietuva buvo 
caro priespaudoj?

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

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

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

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

Draugai ir Priešai” masiniam platinimui

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

pardavinėjama.
Knygutės kaina tik 5 centai

Platintojams, imantiems nemažiau 10 knygeliu, duodame po 
3 centus. Ir kurie kartu su užsisakymu prisius pinigus, 

nerokyosiiu persiuntimo kaktų.

Raštas aiškus, kalba lengva, populiari.
I

Siųskit užsakymus tuojau.

LAISVE
427 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.



SO. BOSTON, MASS

427 Lorimer St.
IS
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Dienraščio “Laisves” Metinis

KONCERTAS GARSINK1TES "LAISVĖJE

ClementVokietaitisBROOKLYNE JAU ARTINASI

Newark N. J

dieno-

Hartford, Conn VARPO KEPTUVĖ
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su

CHRONIŠKOS
LIGOS

GYDOMOS

PACKARDO AUTOMOBI 
LIŲ 1939 M. MODELIAI

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

atsi- 
spė- 
dau- 
kitų

PITTSBURGH, PA.
Kvietimas į Diskusijas

Pittsburgho ir apygardos Lietuvių 
Draugijų Sąryšis rengia diskusijas,

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.

DIDŽIAUSIĄ PASAULYJ 
IŠDAVYSTĖ

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

pilietė moteriškė su nepiliečiu vyru.

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

Jungtinių Valstijų piliečiu.

Tą knygą išleido dienraštis “Vilnis”

dar neturi 
tik prane- 
kad pi.kni- 

puikiai

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

LIETUVIS ADVOKATAS
50 Court Street

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

PRANEŠIMAI E KITUR
PHILADELPHIA, PA.

ALDLD 141 kp. susirinkimas 
sekmadienį, rugsėjo 25 d., 2-rą 
p. p. Svetainėje, 143 Pierce St.
riai dalyvaukite šiame susirinkime, 
nes turime keletą svarbių dalykų 
aptarti kaip tai, balių, kuris įvyks 
ateinantį mėnesį. Taip pat nepa
mirškite ir duokles užsimokėti. — 
L. Turėikis. (222-223)

lėsite linksniai praleisti laiką 
prie geros muzikos, 57 Park 
St., Laisvės Choro Svetainėje.

Nemunas.

Ruošiama šaunus programas, kuris greit bus 
paskelbtas dienraštyje

WILKES-BARRE, FA.
Visų L. L. D. Kuopų ir Kitų 

Organizacijų žiniai
Lapkričio 20-tą d. LLD 12-tas 

Apskritys rengia didelę “ vakarienę 
su programa. Todėl LLD kuopos ir 
kitos lietuvių vietos organizacijos 
prašomos tą dieną susilaikyti su pa
rengimais. — Apskr. Valdyba.

(221-222)

25 d., 
stotį 
bus

Programas prasidės 3 valandą po pietų.
Šokiai prasidės 7 vai. vakare.

• Toje pat priprastoje vietoje.

• LABOR LYCEUM SALĖJE
• 949 WILLOUGHBY AVE. 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

Nora valandų sekmadieniais

Ketvirtad., Rugs. 22, 1938

kurios įvyks rugsėjo 25 d., L. M. D. 
Svet., 142 Orr St. Diskusijų tema: 
“Už Taiką ir Demokratiją.” Pradžia 
2-rą vai. p. p. Įžanga nemokama. 
Kviečiame skaitlingai dalyvauti, nes 
dabartiniu laiku, kuomet visas pa
saulis gyvena kaip ir parakas bač
koj ir galima sulaukti eksplozijos 
bile laiku, tai būtų kitas pasaulinis 
karas. Susirinkime, apkalbėkime 
kaip geriausia kovoti prieš tokio ka
ro pavojų ir kartu kitus svarbius 
klausimus. — F. Rodgers, PALDS 
Pirm. (222-223)

LEWISTON-ABURN, ME.
ALDLD 31 kp. rengia pikniką, 

įvyks 24 d. rugsėjo pas Joną Plan- 
dunį, ūkėje. Kviečiame visus lietu
vius, senus ir jaunus dalyvauti. Tu
rėsime gerą orkestrą šokiams, grieš 
lietuviškus ir amerikoniškus šokius. 
Taip pat bus valgių ir gėrimų.

(222-223)

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.

anijos lojalistų laivas “Jose Luiz Diez, kurį fašistų laivai buvo atakavę 
netoli Valencijos ir kuriam buvo užmušta 32 asmenys, daugiau

siai pačių fašistų nelaisviai.

RADIO
Šeštadienio, rugsėjo 24 d., 

radio programa peš stotį4 
WORL, 8 vai. ryte, bus se
kama: - vJ

1— Armonistai Vladas Vo- 
lusenavičius iš N e e d h a m , 
Mass., ir Stanley Morris 
Brightono pagros duetų.

2— V. Minkienė iš So. Bos
tono pakalbės apie žymias mo
teris senovės Lietuvos 
joj, dalis 3.

Sekmadienio, rugsėjo 
radio programa per
WORL, 9:30 vai. ryte, 
sekanti:

1— Longin Buinis, Jr., 
valiers Orkestrą iš Cambridge, 
Mass.

2— “šešios Birutes” iš Bo
stono, vadovaujant Valentinai 
Minkienei.

Steponas Minkus,
Garsintojas.

tinkamo veikalo dėl atvaizdini- 
mo žiemos sezono.

Spaudos Pikniko Komisija 
raportavo, kad ji neturi dar 
pilno raporto. Ateinančiam su
sirinkime praneš pilnas pikni
ko pasekmes. Tik tiek komisi
ja pranešė, kad turėsią gra
žaus pelno. Už tai, kad visi pa
sišventusiai darbavosi ir rėmė 
gausiai aukomis.

Buvo pakeltas klausimas kas 
link ateinančio vajaus, gavi
mui “Laisvei” naujų skaityto-

bus 
vai. 
Na-

PITTSBURGH, PA.
LKP susirinkimas įvyks LDS 160 

kp. name, 1320 Medley St., N. S. 
1-mą d. spalių, 7:30 v. v. Malonėki
te visi atsilankyti, apžiūrėti naują 
vietą ir atsiveskite naujų narių į 
Partiją.

Taipgi ALDLD 87 kp. susirinki
mas įvyks 13 d. spalių, toj pačioj 
vietoj. — Kviečiame narius daly
vauti.

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 U. S. A. 

pašto stampomis, 3c ar 5c vertes.

Aplankyki™, Sergančią Draugę 
Draugai, draugės ir visi pa

žįstami: Dr-gė Tęsė Stočkienė 
dabar randasi Šv. Mykolo Li
goninėje, kampas High St. ir 
Central Ave., Newarke. Lanky
mo valandos kasdieną:
mis nuo 2 iki 4, vakarais nuo 
7 iki 8. Kambario num. 400 ant 
ketvirtų lubų.

Rugsėjo 10 d. Laisves Choro, 
Laisvės ptygų Orkestros narių 
ir jųjų simpatikų atsibuvo ne
paprastas susirinkimas, kuria
me buvo parkviestas Meno Są
jungos Centro narys drg. V. 
Bovinas, supažindinimui
Meno Sąjungos principaliu vei
kimu ir jos dabartine vedama 
taktika. Viso dalyvavo apie 
100 klausytojų, kurių tarpe bu
vo nemažai h- jaunuolių.

Drg. Bovinas pasakė gerai 
pamokinančią prakalbą, kuria 
mus supažindino su dabartinio 
momento veikimu ne vien tik 
dailės klausimais, bet ir su viso 
darbininkiško judėjimo. Po 
prakalbos buvo duodami įvai
rūs klausimai; į visus labai 
aiškiai buvo atsa>koma. Aš ti
kiuos, kad drg. V. Bovino 
lankymas suglaudė mūsų 
kas veikimui. Girdėjau iš 
gelio jaunuolių ir visų
klausytojų, kad pasitenkinę li
kosi prakalba.

Pavyzdingas Susi rinkimas.
Rugsėjo 12 d. atsibuvo ALD 

LD kuopos mėnesinis susirinki
mas, kuriame 
nemažai darbų.

Paaiškėjo iš 
to, kad kuopa 
nansiškai. Tuojaus vienbalsiai 
nutarė surengti balių su šo
kiais.

likosi nuveikta

finansų rapor- 
silpnai stovi fi-

(Tąsa iš antro puslp.)
650,000 Raudonosios Armi
jos kovotojų. Visi karo lai
vynai laiko pratimus. Or- 
laivynas paruoštas.

Maskvoj, Čechoslovakijos 
atstovas Zdenek Fierlinger 
pareiškė, kad Čechoslovaki- 
ja nepasiduos. Jis sako, kad 
jo tėvynės sūnai stos kovon. 
Karas turės įtraukti prieš 
Hitlerį Sovietų Sąjungų, 
Rumunija ir Francija. Če- 
choslovakija netiki Anglijos 
ir Franci jos “gvarantijoms” 
rubežių, nes 1914 metais 
Belgija turėjo tokių gvaran- 
tija iš Franci jos, Anglijos ir 
Vokietijos pusės, bet nepai
sant jos kaizerio armija už
puolė Belgijų ir nuteriojo.

WORCESTER, MASS.
Sekmadienį, rugsėjo 25-tą, Olym

pia Park įvyks gražus piknikas, ku- 
lų rengia Amerikos Lietuvių Kong
reso Vietinis Skyrius. Prasidedant 
žiemos sezonui ALKS turi daug 
svarbaus darbo, kuriam reikalinga 
finansai. Šiuom tikslu Skyrius ren
gia tą pikniką. Kviečiame kaip vie
tos, taip ir apylinkės lietuvius skait
lingai dalyvauti. (222-223)

BRIDGEWATER, MASS.
Paskutinį šios vasaros pikniką 

rengia bendrai dviejų miestų pro- 
gresyvės organizacijos, Bostono ir 
Bridgewater. Įvyks sekmadienį, 25 
d., Grange Park, Bridge water. Pra
džia 11 vai. ryto. Bus gera muzika, 
kurią parūpins Bert Orris. Turėsime 
visokių užkandžių ir gėrimų. —Įžan
ga veltui-, kviečia Komisija.

(222-223)
Brooklyn, N. Y,

i Bus ‘

Lapkričio 13 November

j li-
Po plataus apkalbėjimo liko

si nutarta, kad išvien rinkti 
prenumeratas vardan Ilartfor- 
d Komiteto. To darbo sutvar
kymui apsiėmė gerai patyręs 
drg. A. Taraška. Taipgi nutar
ta pasibaigus vajui surengti 
gerą vakarienę su šokiais dėl 
dienraščio “Laisves.”

Buvo pranešimas su užkvie- 
timu dalyvauti .konferencijoj, 
kuri yra šaukiama Liet. Ko
munistų Frakcijos. Atsibus 
rugsėjo 25 d., prasidės 10 :30 iš 
ryto, Waterbury, Conn., Lietu
vių Parke.

Nusitarė visi kuoskaitlin- 
giausiai dalyvauti.

Iš Atsibuvusio Spaudos 
Pikniko

Kadangi komisija 
pilnos atskaitos, tai 
šu keliais žodžiais,
kas visais atžvilgiais 
pavyko. Liks gražaus pelno. 
Vėliaus bus aprašyta pačios ko
misijos plačiau.

G ražus Susirinjcini as
Rugsėjo 15 d. atsibuvo Lais

vės Choro susirinkimas, kuris 
buvo labai draugiškas. Drauge 
O. Visockienė išdavė raportą iš 
Meno Sąjungos suvažiavimo, 
kurio visi atydžiai klausėsi. 
Drg. J. Kazlauskas skaitė atsi
šaukimą, prašant paramos del 
Ispanijos kovojančių darbinin
kų.

Nutarta iš iždo paaukoti $5 
ir darinkti aukomis iki $8 nu
pirkimui žirnių maišo. Taipgi 
nutarė tam pačiam tikslui su
rengti šokius su balium, kuris 
atsibus spalio 1 d. Laisvės Cho
ro svetainėje.

Po plataus apkalbėjimo vien
balsiai pageidavo paduoti per 
“Laisvę” papeikimą su per
spėjimu buvusiai hartfordiškei, 
kuri dabar randasi Waterbury, 
už vadinimą Laisvės Choro fa
šistiniu. Kadangi ji priklauso 
prie darbininkiškų organizaci
jų, turėtų tą suprasti, kad Lai
svės Choras tokiuo nėra.

Jeigu tas perspėjimas nepa
gelbės, tai choras iššauks vie
šai dėl pasiaiškinimo, kokiais 
pamatais remiantis taip elgėsi. 
Choras būtų neatkreipęs į tai 
atydos, jeigu ji sėdėtų toj pa
čioj kėdėj, kur sėdi visi priešai 
darbininkiško judėjimo. Tas 
būtų nepaprasta. . .

Laisvės 
pirmas 
kričio 6

Detroit, Mich. — Suvažia
vo 4,000 automobilių vertei- 
vių, kurie čia bando naujus 
Packard, automobilių 1939 
metų modelius. Sako, kad 
naujo modelio mašinos turi 
žymių pagerinimų kas liečia 
greitumą, saugumų ir pato
gumų.

Helsingfors, Finija.—Suo
mijos (Finijos) valdžia’ pa
siuntė Sovietam protestų, 
kad praeitų savaitę sovieti
niai lėktuvai “skraidę virš 
jos pakraščio.”

Bendro veikimo komisija ra
portavo, kad ji nusitarė tuo- 
jaus imtis už darbo, suradimui

Or.kestros 
bus lap- 
Pradžia 2 
Hali, 593

Stygų 
“broadcast” 
d., 1938 m.

vai. po pietų, Lyric
Park St., Hartford, Conn. įžan
ga prie durų 40c, išanksto per
kant, 35c.

Už tą pačią įžangą ga-

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 manęs su pasitikėjimu, 
ir jūsų liga bus jums išaiškinta.
X-Spinduliai, Kraujo ir šlapimo 

Tyrimai Atliekami
Už Nebrangų Atlyginimą

IŠTYRIMAS VELTUI

DR. ZINS
Įsisteigęs per 25 Metus

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

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

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

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

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

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

Svarbi Knygutė Su Patarimais 
Kaip Patapti Piliečiu

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

popierų bei liudijimų.
Brošiūra Yra Anglų Kalboje Užvardinta

HOW TO BECOME A CITIZEN 
OF THE UNITED STATES

Ją išleido Foreign Language Information Service, Ine.
JĄ GALITE GAUTI Iš “LAISVĖS”

Knygute 64 puslapių, kaina 25c.

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

LAISVE”, 427 LORIMER ST., BROOKLYN, N. Y.

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

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

Siunčiame duoną per paštą | kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kainas.

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



LAISVE'

NwYorko^/Z^rZinkH
Maspetho Lietuvių Namų 

Savininkų Žinios
tą, 60-39—56th Drive, Mas- 
peth, L. L

Rep. Stephen Bredes, Jr.

Trokmanai Svarsto
Streiko Padėti

VISOKIAS SUKTYBES VARTOJO PRIEŠ 
PAŽANGIUOSIUS NOMINACIJOSE

Prakalbos apie Cecho- 
Slovakiją ir Klaipėdą

Ketvirtad., Rugs. 22, 1938 4
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Tūkstančiai streikuojančių 
prekių išvežiotoji! (teamsters) 
per vieną parą laikė du ma
sinius mitingus, kuriuose 
svarstė galimybes deryboms, 
taip pat ir būdus sėkmingiau
siai streiko užbaigai su laimė
jimais, kas galima tik geroje 
sutartyje ir energingai vei
kiant. Iki šiol trokmanai pa
sižymėjo abiejomis ypatybė
mis.

ApLrasis mitingas, antradie- 
jhp vakarą, buvo pasekmė ke
lių pasitarimų tarp samdyto
jų ir unijos atstovų Miesto 
Salėj, kur juos sušaukė vei
kiantysis majoras Morris. Mi
tinge ėjo karštos diskusijos 
dėl pasiūlymo pertraukt strei
ką einant deryboms, tačiau di
delėj didžiumoj unijistai pasi
sakė už tęsimą streiko iki pil
no laimėjimo.

Jų svarbiausi reikalavimai 
yra šie:

1. 40 valandų darbo savai
tės, vieton dabartinių 47-nių, 
be nurausimo algos.

2. Vienos savaitės atostogų 
su alga.

3. Itfeprikraut ir neiškraut 
kitą traką, kaip tik tą, ant ku
rio vairuotojas dirba.

4. Vieno draiverio tik vie
nam trokui per dieną.

P-lė M. Avietėnaitė 
Išvyko Lietuvon

išleist 
pobū- 

konsu-

Jie- 
Pa- 
su- 
su

jiem teko 
ir teks rūpin-

Lietuvių Die- 
komisarė pa-

Atlikus prirengiamuosius 
darbus dėl Lietuvos dalyvumo 
J^ąšaulinėj Parodoj, p-lė M. 
Avietėnaitė, lietuvių skyriaus 
komisarė, išvyko Lietuvon 
rugsėjo 21-mą, laivu Queen 
Mary. Taipgi išvyko su ja 
kartu darbavęsis architektas 
Algirdas Šalkauskas.

Išvakarėse, svečiams 
suruošta informacinio 
džio sueigėlė Lietuvos
lato patalpose, 16 W. 75th St., 
N. Y. J ją pakviesta visų vietos 
lietuviškų laikraščių atstovai. 
Jiems jau susirinkus, parsku
bėjo ir pati p-lė Avietėnaitė 
su architektu Šalkausku, 
du dar vis posėdžiavę su 
rodos Komitetu. Pribuvę, 
pažindino atsilankiusius
Pasaulinės Parodos Komiteto 
užgirtais planais statybai Lie
tuvos pavilijono, jame būsimų 
eksponatų, Lietuvių Dienos 
programos, scenų, kostiumų, 
lankytojams atmintinų graž. 
možių ir kitų dideliu ir mažų 
dalykėlių, kuriais 
rūpintis iki šiol 
tis toliau.

Kalbant apie 
nos programą,
reiškė: — Mes s^vo atlikome, 
dabar nuo jūsų priklauso.

Erdvaus pavilijono visas 
pirmas aukštas būsiąs užim
tas liaudies rankdarbiais ir 
kultūros eksponatais, liečian
čiais praeitį ir dabartį. Antra
jame — žemės ūkio ir pra- 

' monės. Viskas, visur, net iki 
smulkmenų, būsią paremta 
originaliu lietuviškumu. Apie 
jų, planus labai prielankiai at
siliepta P. Parodos viršinin
kų ir tikimasi gražaus atsi
liepimo iš Parodos lankytojų.

“L.” Rep.

Juozas Šveikauskas, 
vos konsulato sekretorius Ško
tijoj, taipgi Pieno Centro at

stovas, rugsėjo 21, laivu 
Queen Mary išvyko Europon. 
Jungtinėse Valstijose svečia
vosi apie menesj laiko.

Rep.

Lietų-

Įvairiausios provokacijos, 
panaudojant Komunistų Parti
jos vhrdą, Jungtinių Valstijų 
paštą ir Western Union tele- 

j grafą išpraktikuota pereitą 
! antradienį įvykusiose nomina- 
; cijose prieš naujadalybinin- 
kus ir darbiečius, vyriausia 

i prieš kongresinius kandida
tus Fay ir Marcantonio, kad 
sukiršint piliečius ir pakenkt 
jų nominacij’ai. Tas visas 
šlamštas, kaip sako žinovai, 
pylėsi iš Tammanės gausybės 
rago, įsteigto paramai Tam
manės kandidatų John J. O’
Connor ir James J. Lanzetta. 
Vien komunistų vardu išleista 

'trys sufabrikuoti šlamštai.
Iki šiol 16-me ir 20-me 

Kongresiniame Distrikte su
sekta ir viešumon iškelta, kai
po Naujosios Dalybos priešų 
padarai, sekami dalykai:

Sufabrikuotas neva “Daily 
Worker” lapelis, pareiškiąs 
naujadalybininkui Fay para
mą.

Sufabrikuota varde “Komu
nistų Partijos” nominacijų pe
ticija su Mr. Fay vardu.

Kitas sufabrikuotas lapelis 
išsiuntinėta registruotiems re- 
publikonams tikslu parodyt, 
kad S. W. Gerson, komunis
tas, ir Kenneth Simpson, re
publikonų nacionalio komiteto 
narys, remia Allen W. Dulles, 
respublikoną O’Connoro opo
nentą republikonų nominaci
jose. Ant tos fabrikacijos už
dėta didelis, raudonas kūjo ir 
pjautuvo ženklas. Jau aišku, 
kaip galėjo jaustis partiniai 
nusiteikęs republikonas. kuo
met jis gavo tokią agitaciją, 
jeigu jis tuojau nepermatė fa
brikacijos.

Dvidešimtame Kongresinia
me Distrikte, kur kandidata
vo Marcantonio. tarp italų pa
skleista sufabrikuota telegra
ma italu kalboi. neva su Ita
lijos vice-konsulo narašu, ra
ginanti sumušti Marcantonio 
ir “komunizmą.” Ta telegra
ma išsiuntinėta tūkstančiams 
italu balsuotojų tarp pietų ir 
2-ros valandos po pietų nomi
nacijų dieną.

Darbiečiai 16-to Distrikto 
registruoti balsuotojai rado 
■savo dėžutėse lapelį, būk tai 
išleistą misteriškos “Works 
Progress Association,” agi
tuojant už O’Connorą. Paduo
tasis organizacijos adresas ant 
34th St. pasirodė esąs papras
tais įnamių butais.

Adresas neva . “Kom.. Par
tijos” lapelio, 303 4th Avė., 
pasirodė vieša “public mail
ing” raštinė.

Samuel Archess, Fannie Ta- 
beck ir Dave Rudovsky, ku
rių vardai buvo padėti po tais 
neva “Komunistų Partijos” la
peliais, prisiektuose liūdymuo- 
se pareiškė, kad jų vardai ten 
buvo padėti “per suktybę ir 
apgaulę.”

Henry Forbes, New York o 
Apskričio komunistų organi
zacijos sekretorius, įteikė New 
Yorko Distrikto prokurorui 
reikalavimą pilnai ištirt suk
tybes ir nubaust prasikaltu
sius.

Užklausus Italijos vice-kon
sulo apie telegramą, jis už
ginčijo, kad bent kas iš jų 
įstaigos būtų galėjęs kištis į 
vietos politinius reikalus. 
Marcantonio išsireiškė nema
nąs, kad parašas buvęs auto
rizuotas, tačiau jis pats veda 
tyrimą ir jei psirodytų, kad 
konsulato žmonės būtų turėję 
su tuo ką bendro, jis kelsiąs 
klausimą Valstybės Depart- 
mente.

Virš minėti nuotikiai dėjo-lietūs)!

bos, kuriose bus 
Čechoslovakijos

ir visos šalies. Aišku,

si tik dviejuose distriktuose, 
kur ėjo centraliriė kova, į ku
rią buvo atkreipta atyda ne 
tik šio didmiesčio ir valstijos, 
bet
Naujosios Dalybos priešai ne
snaudė ir kituose distriktuose. 
Tas dar kartą parodo reika
lingumą visų pažangiųjų spė
kų glaudžiausios vienybės ir 
didžiausio budrumo nominaci
jų ir rinkimų metu, kad greit 
įmatyt visas šunybes ir jas 
prašalint kuo greičiausia, su 
mažiausia žalos demokratijai 
ir progresui. R.

Pranešama, kad šį antradie
nį, rugsėjo 27-tą, Liet. Amer. 
Piliečių Kliube, įvyks prakal- 

aiškinama
ir Klaipėdos 

padėtis ir abelnai šiandienine 
pasauline politika. Jas ren
gia Lietuvių Komunistų Kuo
pa. Plačiau apie tai rasite 
velesnese laidose.

Stumtas Thomas Acerra, 
kaltinamas sumušęs ir apiplė
šęs Kastantą Berant, 317 Ply
mouth St., anksti sekmadienio 
rytą. Sumuštasis randasi 
Cumberland 1 i go n i n ė j.

Darbietis Marcantonio Laimėjo Nominacijas
šiuos žodžius rašant galutini 

nominacijų daviniai dar nebu
vo žinomi, tačiau aišku tas, kad 
Marcantonio, reguliaris Am. 
Darbo Partijos kandidatas į 
kongresmanus iš 20-to Kongre
sinio Distrikto, Harleme, tikrai 
išeis laimėtoju darbiečių ir re- 
publikonų nominacijose, taipgi 
gaus nemažai balsų iš demokra-

Tarp naujadalybininko Fay 
ir reakcininko O’Connor ėjo la
bai artimos lenktynės, Fay vi
są laiką vadovaujant. Vėliausią

Menininkai Rūpestingai 
Ruošiasi

Kompozitoriaus Miko Pet
rausko vardo pagerbimo spek
takliui besiartinant, Brooklyn© 
menininkai rūpestingai prie jo 
rengiasi. Įvairios grupės labai 
dažnai sueina ir praktikuojasi.

Pereito antradienio vakare 
teko matyti'"'pamokos grupės 
dainininkų-vaidylų, kurie ruo
šiasi duoti puošnią sceną iš 
operetės “Birutė.” Išpildymui 
tos scenos ima dalyvumą 
Brooklyn© talentai: p. 
Strumskienė, Birutės rolėje; 
Morkus ir St. Kažemeikas 
Birutės brolių rolėje; Jonas 
Valentis, tėvūno rolėje; P. Pa
kalniškis, Krivių-Krivaičio ro
lėje; Juozas Sukackas, kryžio
kų valdovo pasiuntinio rolėje. 
Visi šie asmenys yra talentingi 
ir išsilavinę netik 
ir muzikos-dainos

vaidyboje, o 
mene.
op. “Birutė

rolėje.

men iš

Prie išpildymo 
scenos ims dalyvumą pagarsė
ję Aidbalsiai, “minios

Spektaklio programos pildy
me, apart daugelių kitų
kų jėgų, turėsime progą matyti 
talentingą lietuvį baletistą jau
nąjį Joną Kaškiaučių, kuris 
amerikonų šokių pasaulyje yra 
žinomas, kaip Ivan. Kashkevich.

Šis gražus lietuvių meninin
kų ruošiamas spektaklis jau ne 
už kalnų — įvyks spalio 2 d., 
š. m., Labor Lyceum, B rook ly
ne.

įžangos tikietai jau platina- 
Jų kaina — 50c asmeniui.

Proncė.
mi.

ATOSTOGAUJA
Juozas ir Anna Visockiai 

šiuo tarpu atostogauja ir ta 
proga patraukė aplankyt pie
tinę Jungtinių Valstijų dalį. 
Viena jų stočių buvo Mt. Ver
non, Virginia, iš kur siunčia 
geriausius linkėjimus visiems 
laisviečiams. Drg. Visockis yra 
“Laisvės” technikas ir direk
torius, taipgi abu darbuojasi 
meno, srityje, kur vėl mesis su 
energija sugrįžę iš pasilsi©.

Smagių atostogų, draugai 
(ir sausų; pas mus kasdien

D.

žinią apie juos rasite 
puslapyje.

Joseph V. O’Leary, 
ris Am. T). Partijos

pirmam

regu Ii a- 
kand ida- 

tas iš N. Y. Apskričio į valsti
jos senatą, irgi užtikrintas lai
mėtoju. Taipgi užtikrinta lai
mėjimas Irving Steinguto ir 
Peter Bohanno į assemblyma- 
nus iš Kings Apskričio.

Galimų laimėt skaičiuje nu
matoma Frank Ruddock ii- P. 
M. Kleinfeld į valstijos senato
rius, Thomas McCann į assem- 
blymanus, visi iš Kings Apskri
čio, Brooklyn©. Iš New York© 
apskričio numatomų laimėsiant 
nominacijas į assemblymanus 
■skaičiuje yra David Zwerdling, 
Meyer Goldberg, Mark E. Ri
vers ir Anthony Guida.

Kiti visi darbiečių kandida
tai neturėjo opozicijos Am. 
Darbo Partijos nominacijose, 
tad jie ir pasiliks rinkimų ba
lotuose. Apart to, daugelis čia 
minėtų ir kitų taip pat buvo ir 
republikonų, o kiti demokratų 
nominalais. Kaip jiem pavyko 
anuose sąrašuose, taipgi skai
čių gautų balsų pranešime se
kamose laidose.

Rugsėjo 13-tą įvykusiam 
Maspetho Namų Savininkų 
Sąjungos susirinkimo Stepo
nas Briedis, jaunasis, įspėjo 
narius, kad atėjo labai svar
bus sezonas organizacijos dar
bui, kadangi valstijos konsti
tucinė konvencija užbaigė 
darbą ir jos raportas bus pa
duotas balsuotojams užgirt ar 
atmest ateinančio lapkričio 
rinkimuose, kaipo priedus ar 
pataisas naujai konstitucijai. 
Jis taip pat pranešė, kad susi
jungusios darbui už taksų nu
mažinimą organizacijos dar 
nepatarė, kokių žingsnių im
tis kas liečia naują konstitu
ciją, tačiau tikimasi, kad bus 
aiškiai ir tinkamai patarta 
punktais, liečiančiais taksus- 
butus-važiuotę ir kitus daly
kus, paliečiančius namų savi
ninkų kišenių. Jis nurodę, kad 
spalių mėnesio susirinkime ti
kimasi daugiau informacijų 
dėl konstitucijos ir kad tiki
masi žymių kalbėtojų tais 
klausimais.

Todėl, Maspetho gyventojai, 
namų savininkai ir net rendau- 
ninkai yra kviečiami atsilan
kyt į susirinkimą spalių 11-

IŠRANDAVOJIMAT
Kambarys ant išnuomavimo, su 

visais jrengimais. Pageidaujama lie
tuvis, inteligentas vyras ar vaiki
nas. Dėl daugiau informacijų, kreip
kitės sekamu antrašu: 118 So. 3rd 
St., Apt. 34, Brooklyn, N. Y.

REIKALAVIMAI
Reikalinga motorų išrinkti skudu

rus, turi būti patyrusios. Kreipkitės 
pas J. Eisenberg & Son, 195 Ply
mouth St., Brooklyn. N. Y.

(222-227)

Reikalinga mergina dirbti prie 
lengvo namų darbo. Rašykite se
kančiu antrašu, pažymėdama kiek 
patyrimo turite prie tokio darbo, ir 
kiek algos reikalausite. Mrs. Eisen
berg, 71 Ocean Parkway. Brooklyn, 
N. Y. (222-2227)

PAJIEŠKOJIMAI
Pajioškau 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)

IDS Trečio Apskričio 
Reikalai

25

ir susirinkit lai- 
pradėsime kon-

Mokestys 

konstitucija sa

Apskričio Konferencija
Šį sekmadienį, rugsėjo 

dieną, Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo Trečio Apskri
čio metinė konferencija bus 
Ukrainian Home, 158-160 
Mercer St., Jersey City, N. J. 
Atvažiavusieji Hudson Tubes 
traukiniu išlipkite Grove St. 
Station. Prasidės 10:30 vai. 
ryto. Delegatai, visi stengki- 
tės dalyvauti 
ku, tai laiku 
ferenciją.

Kuopų

Apskričio
ko: “Kuopos, priklausančios 
prie apskričio, moka po pen
kis centus į metus nuo nario 
metinių mokesčių į apskričio 
iždą. Kuopos, užsimokėjusios 
į apskritį savo duokles, turi vi
sas teises visuose apskričio 
reikaluose.” Taigi, svarbu ši 
taisyklė visoms kuopoms įsi- 
tėmyti. Tačiaus yra dar daug 
kuopų neužsimokėjusių į ap
skritį už 1937 metus. Kuopų 
valdybos, stengkitės atsiteisti 
skolą apskričiui.• Lai jūsų kuo
pa bus ir ant toliau pilnatei
sė, su sprendžiamu balsu ap
skričio reikaluose. Beje, jau 
laikas užsimokėti ir už 1938 
metus į apskritį.

J. E. Gužas,
LDS III Apskr. Sekr.

Susidarė grupė ir, sakoma, 
surinkus 35,000 parašų už nu- 
mušimą nuo 50 iki 35 centų 
mokesties už pervažiavimą 
Holland Tunelio. Tačiau «, jo 
viršininkai sako, kad tas 
nansiniai negalima.”

fi-

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

KAINOS PRIEINAMOS

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

Telephone: E Vergreen 8-9770

‘ J. GARŠVA
Graborius (Undertaker

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

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 Bedford Avenue

Brooklyn, N. Y.

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barberiai
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Stephen Aromiskis
( Armakauskas)

Graborius (Undertaker)
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Ave.
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4835

Įdomios Pramogos
Liaudies Dailės Komitetas 

kviečia visuomenę atsilankyt į 
jų vakarėlį rugsėjo 23-čios 
vakaro 8 vai., YWCA patal
pose, 30 — 3rd Avė. Paul 
Horn, Mohawk indijonų gen- 
tės viršininkas (jo titulas — 
Sachem), bus garbės sVečiu 
ir šoks “Iššaukimo šokį.” 
Taipgi bus perstatyta ir 
YWCA veikla.

Amerikos Indijonų Dieną,

rugsėjo 24, 3 vai. po piet, ko
mitetas duos muzikos ir šokiųi 
programą, kurią išpildys Ani.w 
Indijonų Konfederacijos grup^^ 
Skulptūros Kurte, Brooklyn© 
Muzėjuje. Viršininkas Paul 
Horn bus programos vedėju ir 
įvairių genčių nariai dainuos, 
šoks, grieš.

Tai bus pradžiai liaudies 
vakarų, kurie bus kas mėnesį < 
Brooklyno Muzėjuje. Iki šiol 
jau pažymėta sekamos dienos: * 
spalių 1 — švedų programa, 
lapkričio 5—amerikonų, gruo
džio 3—finų. Kviečiama abel
nai publika. Įžanga nemoka
mai. H. V, K.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(šalinskas)

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.

Dr. Herman Mendlowitz 
33 Metai Praktikos 

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

Tel. Evergreen 7-1312

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

NEDELIOMIS 
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto 

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 28rd Street

Garsinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvėje”.

Mateušas Simonavičius
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Ilewes eleveiterio stoties

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

MATTHEW P. BALLAS Į
(BIELIAUSKAS) , f į

LAISNIUOTAS GRABORIUS
BROOKLYN, N. Y. «660 GRAND STREET

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

Lietuvių Kuro Kompanija 
ĮDEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

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 barsčiai.
Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vilai Vakaro

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




