
Krislai
Pirmoji Krekžde.
Tai Padrąsinimas! 
Kl. Jurgelionio Rolės. 
LDS Filmoje. 
Dvi Katastrofos.
Aimo Rikka Kalėjime.

Rašo RJ Mizara

Pereitą penktadienį “Lai
svėje” lankėsi mūsų žymu
sis vajininkas d. A. Stripei- 
ka. Jis jau pradėjo darbuo
tis šiam vajuj: atgabeno 
vieną naują .metinę prenu
meratą ir. keletą atsinauji
nusių. Tai ankstyva krekž- 
dė!

Sveikinu tave, broli Stri- 
peika, ir linkiu didžiausio 
pasisekimo! >

Manau, kad d. Stripeiką 
greit paseks ir kiti mūsų tū
zai.

“Vienybės” bendradarbis 
rašo:

“...p. Matas (waterbu- 
rietis) parsivežė labai blo
gus įspūdžius, išleido kelis 
šimtus dolerių, galima sa
kyti, kaip į balą numetė: 
taip pesimistiškai nusiteiku
sio ekskursanto man nete
ko niekur susitikti, kaip 
mūsų Tarnas Matas.”

Iš kur gi p. Matas taip 
blogai nusiteikęs sugrįžo? 
Iš Sovietų Sąjungos? Ne! Iš 
Čechoslovakijos ar Franci- 
jos? Ne!

Jis sugrįžo iš Lietuvos!
Jei panašiai apie Matų iš 

Lietuvos sugrįžimą rašytų 
kairioji spauda, tai fašistai 
sakytų, kad ji “šmeižia 
Lietuvą.”

“ • • •

Gyvendamas Chicagoje 
brolis Kl. Jurgelionis rūpi
nosi kapinėmis. Jis net pa
rašė knygą apie Lietuvių 
Tautiškas Kapines.

Gyvendamas New Yorke 
tas pats brolis Jurgelionis 
smarkiai rūpinasi gyvais. 
Jis daro viską, kad tik ma
žiau žmonių sirgtų ir mirtų.

Taigi SLA delegatai 
Scrantone labai gerai pa
darė panaudodami žmogaus 
gabumus gyvųjų naudai.

Pereitą šeštadienį chiga- 
giečiai LDS nariai matė ju- 
domus paveikslus iš perei
tojo LDS Seimo Pittsbur- 
ghe.

Kada gi tą filmą pamatys 
brooklyniečiai?

Ką sakote, broli filminin- 
ke Česteri Kentai?

Nesenai per tūlas rytines 
valstijas perūžė viesulą, 
uraganas, p a d a r y damas 
žmonėms daugybę nuostolių 
ir sunaikindamas keletą 
šimtų gyvybių.

Betgi dauguma Amerikos 
žmonių kreipia mažiau dė
mesio į šitą katastrofą, ne
gu į tą, kuri šiuo tarpu vyk
sta Centralinėj Europoj, Če- 
chosloyakijos pasienyj.

Kodėl?
Todėl, kad čia yra gamtos 

katastrofa, o ten pačių žmo
nių daroma katastrofa. Tik
sliau: ten katastrofą kuria 
juodasis fašizmas, kuriam 
gelbsti “žmonių išrinktos 
Franci jos ir ‘ Anglijos val
džios.”

Nesenai Helsingforse, 
Suomijos sostinėje, tapo nu- 
smerktas keturiems mėne
siams kelėti Aimo Rikka, 
suomių socialistų laikraščio 
“Soihitu” redaktorius.

Už ką?
Už tai, kad jis nurodinėjo, 

jog Suomijos generaliniam
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ČECHOSLOVAKAI ATMESI# HITLERIO ULTIMATUM#; 
NAZIAI PO SPALIO 1 MOS UŽPULS!# CECHOSLOVAKIJ#
Francijos Generolas 
Įstojo į Čechoslova- 
kijos Oro Laivyną

Jis Gėdijasi, kad Francija 
Sutiko Atplėšt čechoslova

kijos Plotą

Praga, Čechoslovakija.
Francijos generolas orlaivi- 
ninkas Louis E. Faucher pa
reiškė Čechoslovakijos pre
zidentui Ed. Benesui, jog jis 
gėdijasi, kad Francija išvien 
su Anglija spyrė Čechoslo- 
vakiją užleist “vokišką” če
choslovakijos ruožą Vokieti
jai. Todėl “aš daugiau nie
kad negrįšiu į savo gimtą
ją šalį,” sakė generolas 
Faucher, ir pasisiūlė įstot į 
Čechoslovakijos karinį or- 
laivyną.

Čechoslovakijos valdžia 
mielu noru priėmė Faucherį 
kaip savo orlaivyno genero-7 
lą.

Gen. Faucher pirmiau bu
vo galva Francijos karinės 
misijos Čechoslovakijoj, bet 
dveji metai atgal pasitrau
kė iš tos tarnybos. Jis gy
veno Čechoslovakijoj nuo 
pat jos įsikūrimo kaip ne
priklausomos šalies ir per 
20 metų padėjo jos ginkla
vimosi programai.

JUGOSLAVIJA IR RUMU
NIJA GINSIANČIOS 
ČECHOSLOVAKIJĄ
Budapest, Vengrija. — 

Jeigu Vengrija užpuls če- 
choslovakiją, siekdama at
plėšt sau “vengrišką” če
choslovakijos ruožą, tai Ju
goslavija ir Rumunija išstos 
karan prieš Vengriją, kąip 
praneša Associated Press, 
Amerikos žinių agentūra.

Praga, Čechoslovakija. — 
Būrys lenkų Teschene, pa- 
sieniniame Čechoslovakijos 
mieste, užpuolė su rankinė
mis granatomis policijos 
stotis ir kitas valdžios įstai
gas. Bet Čechoslovakijos ka
riuomenė kulkasvaidžiais 
tuoj išvaikė maištininkus. 
Keli lenkai tapo nukauti.

Čechoslovakų policija ir 
kariuomenė apsidirba su vo
kiečiais naziais, bandančiais 
užimt tūlus miestus Sudetų 
ruože, ir su tais, kurie 
briaujasi iš Vokietijos.

Bet naziai sakosi užvaldę 
Rumbergą ir suėmę 600 so
cialistų, komunistų ir kitų 
Hitlerio priešų; laikė juos 
nelaisvėje ir grasina visus 
sušaudyt, jeigu čechoslova-v 
kų armija kanuolėmis bom
barduos nazių lizdus “vokiš
kame” Čechoslovakijos plo
te.

armijos štabe yra fašistinių 
tendencijų.

Vadinasi, tai parodo, kad 
ten jų esama!

Anglai Spaustuvininkai De
monstravo prieš “London 
Times,” už Čechoslovakiją
London. — Keli šimtai 

Spaustuvių Darbininkų Uni
jos narių atmaršavo į dien
raščio “London Times” lei
dyklą; demonstravo, kad 
tas dienraštis skelbia Čecho
slovakijos draskymą Hitle
rio naudai, ir įteikė rašytą 
protestą “London Times’ui.”

Proteste jie šaukia: 
“Ginkime cechus! Šalin 
Chamberlainą!” (dabartinį 
Anglijos ministerį pirminin
ką, kuris pavedė Čechoslo
vakijos “vokišką” ruožą Vo
kietijai ir paveikė Franci
ja, kad ir ji sutiko tą plotą 
atskelt nuo Čechoslovaki- 
jos).

NAZIŠKI LENKAI REIKA
LAUJA SAU NEPRIKLAU

SOMYBES FRAKCIJOJ
Valenciennes, Francija.— 

50 lenkų “mainierių” de
monstravo Francijos mies
telyje Fresnes; nešėsi hitle
rines vėliavas su svastiki- 
niais kryžiais; šaukė: “Te
gyvuoja Hitleris!” ir riks
mais įžeidinėjo Francija.

Demonstrantai reikalavo 
duot n e p r i k 1 a usomybę 
dviem šimtam tūkstančių 
lenkų, gyvenančių šiaurinėj 
Franci jo j.

Dauguma tų lenkų esą 
mainieriai, importuoti dar
bam į Franci ją po pasauli
nio karo.

Policija suėmė kelis iš*de
monstravusių lenkų ir pas 
juos rado Vokietijos nazių 
korteles, liudijančias, kad 
jie yra nariai hitlerinio 
“darbo fronto” organizaci
jos. Areštantai prisipažino, 
kad jie kas mėnuo gaudavo 
iš Vokietijos nazių po 12 
frapkų “algos” (kyšių).

Vokietijos naziai siunti
nėjo tiem lenkam savo kny
geles ir lapelius ir ragino 
kovot už įsteigimą savival
dybės lenkam Francijos že
mėje.

Rumunija Mobilizuojasi Aįu 
sigint nuo Vengrijos

Bucharest, Rumunija. — 
Traukiama šimtai tūkstan
čių Rumunijos armijos į 
Vengrijos pasienį. Nes jei 
kiltų Vokietijos, Vengrijos 
ir Lenkijos karas prieš Če
choslovakiją, tai Vengrija 
gal briautųsi ir į Rumuniją, 
idant atkirst nuo Rumuni
jos vadinamą “vengrišką” 
plotą. v

London. — Tūkstančiai 
londoniečių apspito vietas, 
kur pardavinėjama maskos 
apsisaugot nuo nuodingų 
karo dujų. Maskų kaina. $2 
iki $20.

Anglija Stengiasi Suka- 
neveikt Lygos Įstatą 

Prieš Užpuolikus
Lietuva “Bepusiška”; So
vietai už To Įstatymo Išlai

kymą Galioje

Geneva, Šveicarija.— An
glijos delegacija Tautų Ly-. 
gos susirinkime reikalauja 
pakeist Lygos įstatymų 
16-tą straipsnį, kuris teigia, 
kad visos šalys, priklausan
čios Tautų Lygai, turi pri
valomai daryt bendrus žy
gius prieš užpuoliką, karo 
pradėtoj ą.

Anglija siūlo suminkštint 
tą Lygos įstatymų skyrių 
taip, kad prieš užpuoliką 
laisvai galėtų veikt tik tos 
valstybės, kurios to nori. Šį 
Anglijos pasiūlymą pir
miausiai parėmė Švedija, 
Norvegija, ir Danija. Dabar 
už “anglišką” sudarkymą to 
Lygos įstatymų skyriaus 
pasisakė Francija ir dauge
lis kitų 'europinių kraštų.

Sovietų Sąjunga, respub
likoniška Ispanija ir Ru
munija reikalauja palikt šį 
įstatymą nepaliestą, tai yra, 
kad visi Tautų .Lygos kraš
tai turi .sutartinai veikt 
prieš užpuoliką.

Lietuvos valdžia kol kas 
nepasisakė nei už to įstaty
mo palaikymą sveiko nei už 
jo pakeitimą. Taip pat lai
kosi šiuo klausimu kol kas 
“bepusiškai” J u g oslavija, 
Bulgarija, Albanija ir Por
tugalija.

Vengrija Traukia Darbinin
kus iš Fabrikų, Mobilizuo
jasi prieš Čechoslovakiją

Budapest, Vengrija.—Fa
šistinė Vengrijos valdžia 
ima armijon net reikalin
giausius darbininkus įvairių 
įmonių; dėl to kai kurie fab
rikai priversti pertraukt 
darbus.

Vengrijos valdžia siunčia 
šimtus tūkstančių reguliarės 
armijos ir atsarginės ka
riuomenės į Čechoslovakijos 
pasienį. Rengiasi atplėšt va
dinamą “vengrišką” sritį 
pietinėj Č e c h o s 1 ovakijoj, 
kur, sako, esą “700,000 ven
grų.”

J

Sovietai Sutelkė 700,000 
Armiją Čechoslovakijai Gint

London. — Pranešama, 
kad? Sovietų Sąjunga sumo
bilizavo 700 tūkstančių Rau
donosios Armijos netoli Ru
munijos ir Lenkijos rubežių, 
maršuot, jei bus reikalas, 
talkon Čechoslovakijai.

Z
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Sovietai Pranešė Francijai, 
Kokiomis Jėgomis Jie 
Gintą Čechoslovakiją

Geneva, Šveicarija. — So
vietai pranešė Francijai tik
rą skaičių lėktuvų, kariuo
menės, kanuolių ir tankų, 
kuriuos jie skiria gynimui 
čechoslovakijos, jeigu ją 
Hitleris užpultų, kaip sako 
Sovietų atstovybė Tautų 
Lygoj.

Jeigu vien tik Sovietai 
norėtų kariškai pagelbėt 
Čechoslovakijai, o Francija 
bei Anglija neduotų jai tal
kos, tai Rumunija per savo 
žemę nepraleistų sovietinės 
paramos Čechoslovakijai, -r- 
sako Rumunijos delegatas 
Tautų Lygai, N. Petrescu- 
Comneh.

ČECHOSLOVAKIJA PER 6 
VALANDAS SUMOBILIZA

VO 2,000,000 KARIŲ
Praga, čechoslovakija. — 

Naujasis Č'e c h o slovakijos 
premjeras generolas Jan Sy- 
rovy, kuris yra ir karo mį- 
nisteris, sumobilizavo per 6 
valandas 1,200,000 atsargi
nių kareivių priedan prie 
800 tūkstančių reguliarės 
armijos. Taigi, Čechoslova
kija turi du milionus mobili
zuotų vyrų šaliai ginti.

Čechoslovakija jau susta
tė šimtus tūkstančių kariuo
menės su kanuolėmis, tan
kais, lėktuvais ir kitais įren
gimais Vokietijos, Lenkijos 
ir Vengrijos pasieniuose 
gint Čechoslovakijos rube- 
žius.
“Perkūniškas” Karininkas

Viena-akis Čechoslovaki
jos ministeris pirmininkas 
gen. Syrovy įkvepia žmo
nėms pasitikėjimo, kad jis 
gins savo šalį, nežiūrint, ką 
sakytų Londono ir Pary
žiaus politikieriai. Jam, ce
chui, buvo išmušta dešinioji 
akis tuo laiku, kada jis, pa
bėgęs iš Austro-Vengrijos, 
kariavo Rusijbs armijoj 
prieš Vokietiją ir tuometi
nę cechų tautos pavergėją— 
Austriją. Generolas ISyrovy 
dar tik 50 metų amžiaus.

Ypač lenkai fašistai ne
kenčia generolo Syrovy, 
“perkūniško” kariautojo, ir 
visaip jį piktai pravardžiuo
ja.

Gen. Syrovy yra įsitiki
nęs, kad Sovietai ateis tal
kon Čechoslovakijai ir turi 
puikiausią nuomonę apie jų 
Raudonąją Armiją.

London. — Anglijos epis- 
kopalų bažnyčios vyskupas 
W. F. Blunt su vieša kalba 
išstojo už Hitlerį prieš Če
choslovakiją.

Simla, India. — Stambieji 
Indijos kunigaikščiai pasi
žadėjo remt Angliją, jeigu 
jai tektų kariaut su Vokie
tija.

V1'

Francija Žada Paremt - Čechoslovakiją prieš 
Naujus Hitlerio Reikalavimus; Rumunija ir .

Jugoslavija Gins Čechoslovakus nuo Vengrę •
London, rugs. 25. —Fran

cijos premjeras Daladier ir 
užsienių ministeris Bonnet 
atskrido į Londoną. Angli
jos ministeris pirmininkas 
N. Chamberlain išduos jiem 
raportą iš savo derybų su 
Hitleriu; tiedu Francijos 
ministerial svarstys sykiu 
su svarbiaisiais Anglijos mi- 
nisteriais antrąjį, “galuti
ną” Hitlerio ultimatumą — 
griežtą reikalavimą Čecho
slovakijai.

Šiuo ultimatumu Hitleris 
reikalauja štai ko:

Turi būt leista Vokietijai 
iki spalių-Octobęr 1 d. už
imt visus tuos “vokiškus” 
Čechoslovakijos Sudetų plo
tus, kur vokiečiai sudaro 
daugiau kaip 75 procentus 
gyventojų, ir iki tos dienos 
turi būt ištraukta iš tų vie
tų visi Čechoslovakijos ka
reiviai ir valdininkai.

Eigoje trijų mėnesių po 
spalių 1 d. turi būt praves
ta visuotini balsavimai (ple
biscitas) kitose Čechoslova
kijos sudėtų srityse, kur vo
kiečių yra iki pusės visų gy
ventojų. — Per tokius bąl- 
savimus jie turėtų pasisa
kyt, ar nori, kad tie plotai 
būtų prijungti Vokietijai ar 
kad pasiliktų Čechoslovaki
jos ribose.

Jeigu vadinami “lenkiški” 
ir “vengriški” čechoslovaki
jos ruožai nebus atkirsti 
nuo Čechoslovakijos ir pri
jungti Lenkijai ir Vengrijai, 
tai Hitleris “neužtikrina Če
choslovakijos rubežių” ir po 
to, kai “vokiškas” Čechoslo
vakijos ruožas bus perves
tas Vokietijai. — Šiuo pun
ktu Hitleris aplinkiniai rei
kalauja patenkint Lenkiją 
ir Vengriją kaštais Čecho
slovakijos. Jeigu čechoslo
vakija nėišpildys tų Hitle
rio reikalavimų iki spalių 1 
d., tai pati Vokietijos armi
ja maršuosianti užimt če
choslovakijos “vokiškąjį” 
ruožą.

Anglijos premjeras Cham- 
berlainas, užbaigęs derybas 
su Hitleriu Godesberge, Vo
kietijoj, persiuntė Čechoslo
vakijai šiuos ultimatiškus 
Hitlerio reikalavimus; ir 
nuo savęs Chamberlain da
bar nesiūlė Čechoslovakijai 
juos priimt ar atmest; tik 
žodžiu pareiškė, “dabar ta
tai priklausys nuo cechų.”

HITLERIO ŽEMLAPIS
Chamberlainas parsivežė 

nuo Hitlerio didelį Čechoslo
vakijos žemldpį. Jame pats 
Hitleris nubrėžė naują ru
bežių, iki kurio, sako, turi 
būt atskirtas “vokiškas” 
Čechoslovakijos ruožas ir 
pri vieny tas Vokietijai. Čia 

Hitleris savinasi kur kas di
desnį Čechoslovakijos plotą 
negu Anglijos ir Francijos 
valdovai buvo sutikę užpe- 
reitą savaitę užleist Vokie
tijai.
CECHOSLOVAKAI AT

MESTĄ ULTIMATUMĄ
Londone ir Paryžiuje dau-

delis politikų spėja? kad 
naujoji čechoslovakijos val
džia almėsianti šiuos Hitle
rio reikalavimus. Pragoj 
čechoslovakijos sostinėje 
žmonės reikalauja gint res
publikos čielybę ir neužleist 
Vokietijai net “vokiškų” 
čechoslovakijos vietų.

Kada senasis ČechoŠlov 
kijos ministerių kabinet 
(Milano Hodzos) prier 
Anglijos-Francijos “patai 
mą,” kad turi būt pervestas 
vokiškas Čechoslovakijos 
ruožas Vokietijai, tai pri
ėmė jį tuo supratimu, kad — 
tarptautinė komisija nusta
tys naują rubežių, kuriuom 
atskirs tą ruožą nuo Čecho
slovakijos ir prijungs jį Vo
kietijai, ir kad priežiūroje - 
tokios tarptautinės komisi
jos bus perkraustyti Čėchai, 
slovakai, socialdemokratfd 
ir demokratai vokiėčUr if 
žydai iš Sudetų “vokiškoj, 
ruožo, o iš čechoslovakijos 
respublikos bus iškraustyti 
naziai vokiečiai.

Bet dabar Hitleris spiria* 
si, kad tik jis pats pravesiąs 
naują sieną tarp čechoslo
vakijos ir Vokietijos.

FRANCIJA GINSIANTI - 
ČECHOSLOVAKIJĄ

Po pirmojo “patarimo” —• 
atiduot Hitleriui “vokišką?’ 
Čechoslovakijos ruožą — 
Francijos vyriausybe jau 
kelis kartus pasižadėjo pa
remt čechoslovakiją, jeigu 
Hitleris užpuls ją” be išsi
šokimo iš čechoslovakijos 
pusės.”

Anglijoj šią savaitę ruo
šiama 2,000 masinių susirin
kimų, per kuriuos žmones 
spirs valdžią gint čechoslo- 
vakiją. dįK

London. — Anglijos val
džia jau rengiasi sušaukt 
seimą čechoslovakijos klau
simui spręsti.

Padua, Italija. — Musso- 
linis reikalavo, kad būtinai 
turi-būt prijungti Lenkijai 
ir Vengrijai “lenkiški ir 
vengriški” .Čechoslovakijos 
sklypai.

Mussolinis sako: karas 
neišvengiamas.

ORAS
Šiandien giedra ir šilčiai

— N. Y. Oro Biuras.
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Komedija!
Drg. L. Pruseika “Vilny” žymi:
“Smetonos švogeris J. Tūbelis apsilankė 

Biržuose ir parvežė Kaunan naujieną: 
‘Biržėnai prašė perrinkti Smetoną pre
zidentu iki gyvos galvos.’

“Kam taip begėdiškai šmeižti biržėmis! 
Smetona jiems ne švogeris, bet piktas 
vanagas. Biržėnai yra kovotojai, o ne 
monarchistai.”

Tikra tiesa!

Karo Orlaivynai

Kas Čia?
Chicagos kunigų dienraštis (rugs. 22) 

:rašo:
“Chicago Tribune korespondentas iš 

; Rygos praneša, būk tai Lietuvos vyriau
sybė pasiuntusi Vokietijai notą, kurioj 
praneša, kad Lietuva nėra surišta jokio
mis karo sutartimis su Sovietų Rusija ir 
kad ji pasipriešintų rusų armijos ėjimui 
Rytų Prūsijos link per jos teritoriją.

“Lietuva, mat, pasimokino iš netoli
mos praeities. Kuomet praėjusį pavasarį 
Lenkija grūmojo Lietuvos užpuolimu, jei 
toji nesutiks užmegsti su ja diplomati- 

, nių santykių, buvo atsikreipta į Sovietų 
Rusijos vyriausybę prašant pagalbos, bet 
toji pagalba buvo atsakyta. Maskva pa- 

: tarė Lietuvai daryt lenkams nuolai
das...”

Ką tai reiškia? Jeigu taip yra, kaip 
: “Chicagos Tribune” korespondentas ra-
• šo, tai reiškia, kad jau dabar Smetonos 
' valdžia pradėjo Hitleriui gerintis. Jeigu
Sovietų Sąjunga eitų mušti Hitlerį, Vo
kietijos fašistus, tai kodėl gi Lietuva ne
galėtų perleisti per savo teritoriją So
vietų kariuomenės? Juk naziai didžiausi 
Lietuvos priešai!

Bet Sovietų Sąjunga niekad nesakė, 
kad ji maršuosianti per Lietuvą į Vokie
tiją. Todėl tautininkų pasiskubinimas pa
siųsti Hitleriui užtikrinimu, būk Lietuva 
priešintųsi Sovietų armijų’gabenimui per 
Lietuvą į Prūsiją, yra aiškus ant pilvo 
šliaužiojimas prieš tą nevidoną.

• Kai dėl “Draugo” pasakojimų, būk 
“Lietuva pasimokino iš netolimos praei
ties,” tai mažniekis. Toks argumentas 
neišlaiko mažiausios kritikos. Sovietų Są
junga juk turi pasirašiusi nepuolimo su
tartį su Lietuva ir su Lenkija. Ar ji ga
lėjo pareikšti, kad eis Lenkiją mušti, 
kuomet pati Lietuvos valdžia prieš Len
kiją nusilenkė? Jau dabar visiems žino
mi faktai, tačiau, kad Sovietų Sąjunga 
buvo prisiuntusi Lietuvon savo orlaivių. 
Faktai žinomi ir tie, kad Sovietų Sąjun
gos vyriausybė stipriai įspėjo Lenkijos 
ponus. Vadinasi, ji darė viską Lietuvą

Budavoja Orlaivius
Karo orlaiviai yra vienas 

iš svarbiausių ginklų. Jokia 
artilerija negali taip toli už
frontėj naikinti susisiekimo 
kelius, tiltus, deginti mies
tus, pastoti fronto padrūti
nimams kelią ir žudyti žmo
nes, kaip tai atlieka lėktu
vai. Sovietų lėktuvai į pra
garą pavertė Zaoziornaja 
kalną, kurį buvo užėmę ja
ponai. Vokietijos fašistai su 
žemėmis sumaišė Ispanijos 
miestelį Guernicą, kur virš 
4,000 senelių, moterų ir vai
kų buvo užmušta!

Kiekviena šalis stengiasi 
daugiau pasibudavoti lėktu
vų. Agresoriai užpuolimo 
tikslams, taikos šalininkai— 
.apsigynimo. Štai tik kelių 
valstybių orlaivynai:

Orlaivių: 
šalis karinių civilių kartu 
Vokietija 5,000 2,000 7,000 
Italija 4,000 500 4,500 
Anglija 3,500 2,500 6,000 
Francija 4,000 3,000 7,000 
U.S.A. 5,000 8,0001'3,000 

Japonija 3,500 200 3,700 
Lenkija. 1,600 500 2,100

Bendrai tik šios šalys tu
ri 38,000 karinių lėktuvų; 
19,500 civilio naudojimo, 
kurie karo metu paverčiami 
į žvalginius ir transporti
nius; bendrai 67,500 lėktu
vų. Tuo kartu jų fabrikai 
dieną ir naktį gamina tūks
tančius naujų lėktuvų.

Penki metai atgal jos tu
rėjo 20,000 karinių ir 17,000 
civilio naudojimo orlaivių. 
Vokietija tada turėjo tik 
250 karinių lėktuvų, o da
bar 5,000! Italija, Japoni
ja ir Lenkija daugiausiai 
tik ir budavoja karinius 
lėktuvus. Vokietijos civilio 
naudojimo lėktuvai nuo se
nai taip būdavo j ami, kad 
karo metu juos galima pa
versti į bombininkus ir ki
tokius karinius lėktuvus.
Gerina Lėktuvų Techniką

Ne vien daugiau budavo- 
jama lėktuvų, bet ir gerina
ma jų technika. Laike per

užtarti, Lietuvą ginti.
Sovietų Sąjunga buvo ir bus mažųjų 

tautų gynėja. Ji buvo ir bus demokrati
jos palaikytoja. Ji remia fašistų užpultą 
Ispaniją. Ji remia fašistų užpultą Chi- 
niją. Ji pasiruošusi remti ir Čechoslova- 
.kiją, jei ant jos priešai puls it* jei pati 
Čechoslovakija nuo jų pradės gintis. So
vietai tą patį darys—nėra mažiausios 
abejonės—ir su Lietuva, jei ant jos už
pultų Lenkijos arba Vokietijos imperia
listai.

Tai yra daugiau negu aišku tiems, ku
rie supranta, tiems, kurie’ turi akis ir 
mato!

Vienas Didžiulis Pasipiktinimas
Skaitytojai matė pereito penktadienio 

“Laisvėje” didžiųjų Amerikos dienraščių 
išsireiškimus. Visi, su maža išimtimi, 
smerkia Chamberlaino-Daladierio politi
ką—nusilenkimą Hitleriui. Pažangesni 
žurnalai daro tą patį. Visa, vadinasi, 
žmonių opinija prieš parsidavimo fašis
tams politiką.

Tas pats yra Anglijoj. Tas pats Fran
ci jo j. Tas pats visuose nefašistiniuose 
kraštuos. Anglijos ir Franci jos darbinin
kai pagaliau subruzdo reikalauti savo 
valdžių, kad jos pasitrauktų, o jei ne— 
atšauktų tuos žygius, kuriuos padarė rei
kale Čechoslovakijos.

Toji bendroji pasaulio opinija, matyti, 
bus labai paveikusi į Chamberlainą ir 
Franci jos valdžią. Dėlto, rašant šiuos žo
džius, dalykai pradėjo virsti kitaip: 
Chamberlainas griežčiau kalbasi su Hit
leriu. .Jeigu tai tiesa, tai ji eis sveika- 
ton demokratiniams kraštams, bet dėlto 
nemaloniai jausis fašistai.

Jei Chamberlainas ir Franci jos vyriau
sybė iš pat karto būtų kalbėjęsi su Hit
leriu griežčiau, tai šiandien nereikėtų bi
jotis karo: Hitleris būtų buvęs suvaldy
tas.

Daugiau: jei Anglijos ir Francijos val
džios būtų buvusios žmoniškos; jei joms 
būtų rūpėję suvaldyti fašistai, tai šian
dien ir Ethiopija būtų laisva, ir Ispanijos 
demokratija būtų saugi ir stipri, ir Aus
trija būtų nepriklausoma, ir Chinijos, pa
galiau, kūno nedraskytų Japonijos impe- 
rialistinis-fašistinis žvėris.

Tai ką daro nuolaidavimas fašizmui!

eito Pasaulinio Karo pra
džios lėktuvai turėjo tik po 
85 arklių jėgų ir daryd^o 
apie 100 mylių į valandą. 
Dabar didieji bombininkai 
turi iki 6,000 .arklių jėgų, 
gali nuskristi kelis tūkstan
čius mylių be apsistojimo, 
ir daro virš 200 mylių per 
valandą. Jie ginkluoti keliais 
kulkasvaidžiais’, veža bent 
du-tris tonus bombų ir turi 
kanuoles. Tai skrajojančios 
tvirtumos!

Didžiumoj bombininkai 
daro nuo 150 iki 250 mylių 
į valandą ir gali iškilti bent 
24,000 pėdų oran. Mūšio lėk
tuvai daro nuo 200 iki 300 
mylių per valandą, o kaip 
kurie net iki 350 mylių.

Kaip galinga yra techni
ka liudija tas faktas, ••■kad 
devyni Sovietų didieji lėk
tuvai į vieną minutę gali 
paleist 12,000 kulkų iš kul- 
kasvaidžių!

Jūrinis Orlaivynas
Orlaiviai dalinasi į daugy

bę rūšių, sulyg to, kokiems

tikslams jie yra skiriami. Jie 
dalinasi į žvalginius, mūšio, 
užpuolimo, bombinius, tran
sportinius ir kitokius lėktu
vus. Jų vieni didesni, kiti 
mažesni; sakysime, bombi
ninkai artimo bombardavi
mo, vidutiniai, sunkūs, virš- 
sunkūs ir tt.

Vieni skiriami artimam 
frontui, kiti bombardavimui 
užfrontės, treti mūšiams su 
priešo lėktuvais, ketvirti jū
riniam laivynui ir tt.

Jūriniai lėktuvai yra jau
niausi, jie .turi tik apie 25 
metus amžiaus. Bet toj ša
koj jau padaryta didelis 
progresas. Stambios valsty
bės turi išsibūdavoję orlai
vių vežikus, specialius lai- 

‘vus, nuo kurių lėktuvai pa
sikelia ir ant jų nusileidžia. 
Jungtinių Valstijų orlaivių 
vežikai “Saratoga” ir “Lex
ington” kiekvienas gali vež
ti iki 125 lėktuvų. Tokis ka
ro laivas atsistoja, kad ir 
500 mylių nuo krašto ir jo 
lėktuvai pakyla, kaip šaipan
čiai, nulekia, užpuola mies
tą, numeta tonus bombų, at
gal sugrįžta ir iš laivo gi
lumos pasiima naują liuodą 
bombų. Šie laivai atsieina 
dešimtis milionų dolerių.

Anglija turi 7 orlaivių ve
žikus ir 4 budavoja; Jungt. 
Valstijos turi 5 ir 2 budavo
ja; Japonija turi 5 ir 2 bu
davoja; Francija turi 1; 
Vokietija budavoja 2 ir tt.

Prie to dar, yra orlaivių 
transportai, kuriais lėktu
vus perveža ir iškrauna ten, 
kur tas reikalinga.

Kiekvienas didelis karo 
laivas taip įrengtas, kad jis 
ant savęs veža nuo vieno 
iki 8 karo lėktuvų. Jie jį 
gina iš oro ir kartu tarnau
ja jam plataus jūrų apžvel- 
gimo tikslams.

Greitai auga jūrinių lėk
tuvų skaičius. Jungtinių 
Valstijų karo laivynas turi 
1,855 jūrinius ir laivyno 
reikalams Jęktuvus ; Japoni
ja — 1,300.; Anglija — 500; 
Vokietija'450; Italija— 420; 
Francija 350; Lenkija 150; 
Finlandija — 100 ir tt. Ben
drai kapitalistinių šalių jū
rinis orlaivynas siekia 6,500 
lėktuvų.

Taip eina prisirengimas 
ore, ant sausžemio ir jūrų. 
Fašistiniai karo agresoriai 
—Vokietija, Italija, Japoni
ja ir Lenkija karui ginkluo
jasi ir kitas šalis priverčia 
ginkluotis.

D. M. š.

Čechoslavijos Armija Įsidrū- 
tinus prieš Hitlerį•’

Praga. — čechoslovakijos 
armija kietai laiko aptvir
tintas kalnų pozicijas apie 
Sudėtu vokišką ruožą, kurį 
senasis Čechoslovakijos mi- 
nisterių kabinetas sutiko 
užleist Vokietijai.

Sovietai Grąsiną Lenkijai
Praga, čechoslovakija. — 

Pasklido girdai, kad jeigu 
Vokietija užims “vokiškąjį” 
Čechoslovakijos ruožą, o 
Lenkija darys karinių žing
snių užgrobt nuo čechoslo
vakijos Tescheną, tai Sovie
tai praneš Lenkijai, kad 
jie “tuojaus užimsią ‘lenkiš
kus’ ukrainiečių plotus su 
milionais gyventojų, ku
riuos Lenkija yra pavergus.

Paryžius. — Dauguma 
žmonių čia supranta, kad 
Sovietai maršuotų net per 
Lenkiją gint čechoslovakiją, 
jeigu Francija prisidėtų 

prie jos gynimo.

Su Partijiečiais
Parėmė Agitacijos Fondą
Lietuvių Komunistų Cent

ro Biuras šiuo tarpu išleido 
tris stambius kavalkus lite
ratūros, būtent, “Broliška 
Ranka Katalikams”, “Ko
munistų Partijos Kongresi
nių Rinkimų Platforma” ir 
“Komunistų Partijos Kons
titucija”. O tai kaštano pu
sėtina suma pinigų, kuri bu
vo padengta iš Agitacijos 
Fondo. Tiesa, už brošiūrą 
jau gauta šiek tiek pinigų, 
tačiau dar toli gražu ne 
tiek, kiek išleidimas kašta
vo.

Prašomos kuopos bei 
frakcijos, kurios išgali, iš
mesti dolerį kitą ir už plat
formą. Taip pat raginamos 
paprašyti draugų užsimokė
ti už Konstituciją, kurią 
tuojau gaus visi nariai.

Centro Biuras planuoja ir 
tolimesnį agitacinės litera
tūros leidimą. Tiktai klau
simas, kaip mums ištesės 
Agitacijos Fondas. Todėl vi
sų kolonijų partijiečius, 
simpatikus ir organizacijas 
prašome prie kiekvienos 
progos paremti Agitacijos 
Fondą finansiškai.

Gržų pavyzdį šiomis die
nomis davė Detroito drau
gai. Štai laiškas, kuris pats 
už save kalba. Drg. P. rašo:

“Šiame laiške rasite 26 
dolerius. Dvidešim dolerių 
eina į Agitacijos Fondą, 'O 
šeši doleriai už knygutes 
‘Broliška Ranka Katali
kams’, kurias jūs prisiun- 
tėte drg. A. Dapšiui.

“Ta dvidešimkė yra dalis 
pelno, kurį mūs frakcija už
dirbo nuo priešrinkiminės 
kampanijos pikniko. Pikni
kas buvo, aš rokuoju, labai 
pasekmingas. Tai buvo ant
ras šios vasaros geriausias 
piknikas—pirmas po Spau
dos Pikniko.

“Pradėjus šį pikniką ren
gti, kai kurie draugai buvo 
labai pesimistiški ir atsinešė 
kaip tai skeptiškai. Vieni 
manė, kad būsime skylėje... 
Vienok išėjo labai gerai. Už
dirbome apie $140 ir pa- 
skleidėme gerai propagan
dos už liaudies fronto kan
didatus ir už Komunistų 
Partiją.

“Uždarbį padalinome se
kamai:. 20 dolerių Agitaci
jos Fondui, 6 dolerius už 
brošiūrą, 37 dolerius parti
jos rinkimų kampanijai, 37 
dol. ‘Mid-West Daily Re
cord’. O likusius-padėjome 
i savo iždą dėl žieminio dar
bo.”

Matote, kaip puikiai pa
remtos visos įstaigos. Na, o 
jeigu visų kolonijų draugai 
būtų per vasarą surengę po 
vieną pikniką tiems patiems 
tikslams? Ir Agitacijos Fon
dą jie būtų gerai parėmę ir 
pasidarę-pinigų tolimesniam 
vietos veikimui.

Suorganizavo Lietuvių 
Kuopą ir Veiks

Wilkes-Barre sekretorius 
drg. V. rašo:

“Rugsėjo 20 dieną mes tu
rėjome lietuvių komunistų 
susirinkimą. Nutarėme susi
mesti į lietuvių komunistų 
kuopą.

“Susirinkime ne visi drau
gai dalyvavo, nei naujų na
rių neturėjome. Oras buvo 
labai blogas, nes labai lijo. 
Bet draugai žada darbuo
tis, idant mulus paskirta 

naujų narių kvota būtų iš
pildyta.

“Apkalbėjome šiuos daly
kus: Išrinkome kuopos val
dybą, diskusavome padėtį 
‘Daily Worker’ ir mūsų 
spaudos, apie gavimą nau
jų narių į partiją, apie So
vietų judį, kuris bus čionai 
rodomas spalių 6 dieną. Nu
tarėme suruošti parengimėlį 
dėl ‘Daily Worker’ spalių 
15 dieną.

“Susirinkimus laikysime

Laukiame Atsakymo
Šiom dienom išsiuntinėjo

me laiškus visiems skaityto
jams, kur prašome gauti 
“Laisvei” naujų skaitytojų. 
Visi (išskiriant tolimus vąš
karus) laišką gaus prieš šį 
sekmadienį. Tai su šiuom 
sekmadieniu laikas pradėti 
darbą. Oficialiai vajus pra
sidės su 1 d. spalių (Oct.). 
Bet, kurie atsiųs prenume
ratas su 25-ta šio mėnesio, 
skaitysime prie vajaus.

Prašome draugų greito 
atsakymo į vajaus reikalu 
laišką, ir džiaugtumės, kad 
atsakymai ateitų su naujom 
prenumeratom. Kol dar 
oras geras, šiltas, geriau
sias laikas jieškoti naujų 
skaitytojų.

Puikiai susiorganizavo 
draugai hartfordiečiaį dar
buotis gavimui naujų skai
tytojų. Linkime, kad visų 
miestų draugai pasektų 
hartfordiečius-stotų į vajų 
tuojau ir organizuotai.

Dabar labai svarbus mo
mentas, Hitlerio veržimasis 
į čechoslovakiją, yra baisiai 
pavojingas dalykas taikai. 
Ypač baisus mums lietu
viams, nes sekantis žygis to 
nuožmiojo barbaro bus puo
limas ant Klaipėdos.

Teisingiausias pasaulines 
žinias paduoda dienraštis 
“Laisvė”. Gavimas “Lais
vei” naujų skaitytojų yra 
kova prieš karą, kova prieš 
fašistinį barbarizmą. Todėl 
kiekvienas apšvietą brangi
nantis žmogus, kiekvienas 
žmogaus laisvę branginantis 
žmogus turi prisidėti prie 
kovos už apgynimą civiliza
cijos nuo fašistinio barba
rizmo. Naujas skaitytojas 
“Laisvei” yra smūgis fašiz
mui.

Stambios piniginės dova
nos dalyvaujantiems kontes- 
te gavimui naujų skaityto
jų:

1—$50; 2—$35; 3—$25; 
4—$20; 5—$18; 6—$15; 7— 
$12; 8—$10; 9—$7 ir 10— 
$5.

Stokite į kontestą ir gau
kite vieną iš aukščiau pa
žymėtų dovanų. O svarbiau
sia, tai gaukime “Laisvei” 
kuo daugiausia naujų skai-

Klausimai ir Atsakymai
MOKSLINIAI REIKALA
VIMAI SENIEMS PILIE- 
TYSTĖS APLIKANTAMS

KLAUSIMAS
Man pasakę, kad aplikan- 

tas suvirs 50 metą amžiaus 
neturi išlaikyti kvotimo gauti 
pilietystę. Ar tai teisybe?

ATSAKYMAS
Ne. Bilius, kuris prašalina 

natūralizacijos apšvietimo rei
kalavimus ateiviams, sulauku- 

du per mėnesį—pirmą ir 
šešioliktą dienomis. Ant vie
tos pasipirkome Communist 
Election Platform už 65 
centus ir pasiėmė 200 pla
tinti tarpe kitų darbinin
kų.”

Mes vėliname naujai lie
tuvių komunistų kuopai ge
rai gyvuoti ir augti. Prašo
me ir kitas kuopas bei frak
cijas raportuoti Centro Biu
rui apie veikimą ir ateities 
planus.'

Lietuvių Komunistų 
Centro Biuras,

46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N. Y.

tytojų.
Kuriems aplinkybės nelei

džia dalyvauti konteste ir 
siektis dovanų, tai visų tiį 
dienraščio skaitytojų pra
šome gauti nors po vieną 
naują skaitytoją. Kas tik 
nori padėti savo dienraščiui, 
kas tik nori pasižymėti ap- 
švietos platinimo darbe, tas 
gali gauti nors vieną ar po
rą naujų skaitytojų.

Su sekančiu pirmadieniu 
laukiame rezultatų pradžios 
vajaus.

P. Buknys.

Sovietą Sąjunga per Radio 
Sveikino Novelistą 

Upton Sinclair

Rugsėjo 20 dieną “Mos
cow Radio Center” pašven
tė 45 minutes laiko sveikini
mui lietuviams gerai žino
mo Amerikos rašytojo Up
ton Sinclair, sulaukusio 60 
metų amžiaus.

< tflūl «'p <’ • » ■ > ’ ' . ■ įt
Pagerbimui jo literatinių 

darbų tapo duotas turinin
gas koncertas rusų ir anglų 
kalboj. Duota gana ilga per
žvalga jo svarbesnių litera
tinių kūrinių. Trumpai sa
kant, sveikino jį Sovietų Są
jungos mokslininkai, rašyto
jai .ir artistai.

“L.” Reporteris.

Japonai Steigia “Naują 
Chinijos Valdžią”

Peiping, Chinija. — Japo
nai organizuoja vadinamą 
“suvienytos Chinijos tary
bą.” Jie šią tarybą paskelb
sią “centraline Chinijos val
džia,” kaip tik užimsią 
Hankową, Chinijos laikiną
ją sostinę.

Ta “valdžia” būtų sulip
dyta vien tik iš Japonijos 
pakalikų, veikiančių po ko
manda japonų “patarėjų.”

Burgos, Ispanija, rugs. 
23. — Fašistai skelbiasi, kad 
jie Ebro f route kai kur pa
žengę net 5 mylias. — Res
publikos valdžia tatai už
ginčija.

siems 50 metų arba daugiau, 
kurie legaliai atvyko čionais 
prieš vasario 5 d., 1917 m., 
Atstovų Buto pravesta, bet ne 
Senato. Todėl visi naturaliza-
cijos kandidatai, nepaisant, 
metų, turi išlaikyti paprastą* 
kvotimą prieš gavimą pilietys- 
tės. Kvotimas nusprendžia, 
ar ateivis gali kalbėti angliš
kai, pasirašyti savo vardą, at
sakyti paprastus klausimus 
apie Amerikos valdžią ir isto
riją, ir, daugumoj valstijų, ar 
moka skaityti.



Pirmadienis, Rugs. 26, 1938 LAISVE

Apie Kietosios Anglies 
Kasėjų Padėtį

Su šiuom rašiniu manau pa
kalbėti apie anthracite anglių 
industriją abelnai ir jos darbi
ninkų problemas ypatingai.

Krizis, nedarbas, kokį mes 
turime šiandien Amerikoj, vi
sas industrijas paliečia ir di
delė dalis darbo klasės ken
čia nuo to. Pradedant nuo 
plieno, visokios rūšies išdir- 
bystės — geležinkelių - trans- 
portacijos, mainierių, baigiant 
anglies, vario, geležies, gipso 
ir tt., automobilių, audimo- 
verpimo, šiaučių, kriaučių ir 
tt.—darbininkai pilnai nedir
ba ir darbą dar pagreitina, 
įtaisius naujas mašinas, bet jų 
pagaminimo . kiekis nesimaži- 
na, bet dar pasidaugina, 
vyzdžiui, 1938 metų batų 
reikalavimas yra didesnis 
kelių milijonų porų, negu
buvo 1928 metais, nes per 10 
metų Jungtinėse Valstijose 
keliais milijonais žmonių pa
sidaugino. žmonės dar ko ki
to, vietoj batų nenešioja, ne-

Tik vie- 
kad 

batų, 
Bet

pa- 
ant 
kad

drabužiais, valgiu, su 
ir kitais reikmenimis, 
žmonės vartoja. Bet 
negalima palygint an- 

o ypatingai kietosios

dėvi, kaip tik batus, 
na priežastis gali būt, 
šiemet neišpirktų tiek 
tai neturėjimas pinigų,
jeigu 10 metų atgal tokia pa
ti ekonominė padėtis, kaip ir 
10 metų vėliau, tai visi žino
me, kad daugiau batų reikia 
ir daugiau jų išpirks. Tas pats 
bus su 
namais 
ką tik 
prie to 
glies,
darbininkų ir ju produktų pa
gaminimo kiekio. Kietas an
glis, daugumoj, naudojo ir 
naudoja apšildymui didelių ir 
mažų namu ( ir virimui-kepi- 
mui, ir tik labai mažai imda
vo i fabrikus. Dabargi kietą 
anglį stumia iš rinkos aliejus 
ir elektra. Kur moderniškus 
namus stato, ten daugiau nie
ko nevartoja, kaip tik elek
trą. Viskas eina elektros ko
mandoj. ir šildo ir verda-ke- 
pa ir žibina ir šaldo, žodžiu 
sakant, viską, kas tiktai rei
kia namuose, elektra atlieka. 
Net ir nelabai brangiuos na
muos, sako. Brooklvne Ten 
Eyck St., k a valdžia pasta
tė kelis blokus namu, viskas 
itaisvta su elektra. Jeigu elek
tra daro anglimis, tai šiek tiek 
suvartoja anglies, bet tai tik 
dali to. ka pirmiau tiesioginiu 
būdu suvartodavo, ir tai vie
toj kietos, jie naudoja minkš- 

milži- 
daro. 
Boul- 
Dam.

elektra daugiau 
bet parankesnė.

ta angli. O nauioviški 
nai fabrikai, ka elnktra 
tai vandeniniai. Kain tai 
dor Dam. Bonneville
Wilson Dam ir nats didžiau
sias Grand Coulee Dam ir 
daucr rnažo^niniu. O nt.ejtvi 
vanduo didžiuma vartojamos 
elektros naga mins.

Kaip aukščiau minėjau, tam 
tikrus daiktus turi darbinin
kai pagamint, nes' be jų žmo
nija negali egzistuot, bet be 
anglies iau daugelis apsieina. 
Ir dar kaip. Jam nereikia nei 
anglies užpilt nei pelenai iš
nešt ir dulkiu nėra, žmogus 
džiaugiasi, kad jis atsikratė to 
viso purvo, kad jam nereikia 
su anglimi kamuotis. Gal jam 
aliejus ir 
kainuoja.
Kiekvienas naujas daiktas ir 
išradimas yra brangesnis už 
seną, net ir žmogus jaunas yra 
daug geresnis ir garbingesnis 
už kokį sena diedą. Taigi an
glies, o ypatingai kietųjų in
dustrija vra pusėtinai sergan
ti ne- tik nuo abelnai krizio. 
bet ir dėlto, kad jos vietą už
ima jaunesni-nauiesni išradi
mai. o ii gi nedali. nespėia 
konkuruot su na u Jais išradi
mais bent šiuom laiku. Moks
lininkai sako, kad angli. ypa
tingai kieta, vartos kitiems 
reikalams. Iš jos dirbs viso
kias kitas medžiagas, reikalin-

gas žmonijai prie industrijos, 
bet kol kas to dar nedaro, I riau, 
tad anglies iškasimas ir eina 
mažyn. O iškasimas mažinusi 
todėl, kad jos ir pareikalavi
mas eina mažyn.

Apie 18-15 metų atgal kietų 
anglių iškasdavo tarpe 80 ir 
96 milijonų tonų į metus, o 
per paskutinius kelis metus 
jos produkcija stovi tarp 45 
ir 52 milijonų tonų į metus. 
Abelnai tik biskutį daugiau, 
kaip pusė tiek, ką pirmiau iš
kasdavo. Gi darbininkų, prieš 
tiek pat mėtų, abelnai dirbo 
tarp 145 iki 160 tūkstančių, 
o dabar 80 iki 90 tūkstančių? 
Dabar dirba didesnė puse 
darbininku to skaičiaus, ka 
pirmiau dirbdavo ir tik pa
daro biskį daugiau to skai-Iriai gi nori, kad kai vienas pa- 
čiaus tonų anglies, ką pir- sibaigia, tai su ta minuta pra- 
miau padarydavo. Tai kai kas sidėtų ir kitas šiftas. Kompa

nija nesutinka su mainierių, o 
mainieriai su kompanijos pa- 

Darbininkai nepa- 
, išeina į streiką, kad 

mainierių 
pildyt. Tas la

bai gerai, ir ne po ilgam mai
nieriai laimi. Bet laike strei-

tai jis ir neina, už tai ir nie
ko nesako. Bet pašaliais ple- 
pėt tai jam labai lengva. Ir 
tokių yra didelė didžiuma. Iš 
1,000 narių, ant susirinkimo 
ateina tik lokalo viršininkai 
ir keli jų frentai, tai jie ir 
daro taip, kaip jiems yra ge- 

ir tas yra naturališka.
Ir vien tik per tai viršininkė
liai, taip sakant, įsiaugina ra
gus ir tada su jais yra bėda. 
Kur visi nariai rūpinasi^ uni
jos gerove, ton to nėra. Su 
aukštesniais viršininkais ir 
tas pats. Bet daugelis kalti
na viršininkus ir neteisingai, 
nelogiškai ir viešai per laik-

Mainieriai nepatenkinti 
tuom, kad kompanijos patvar
ko, kada vienas šiftas (pakai
ta) pasibaigia, o kitas prasi
deda, tai pusę valandos pada
ro pertrauką. Kiti p sakant, 
jeigu pirmas šiftas pasibaigia 
kaip 2:30 po pietų, tai antrą 
šiftą pradės kaip 3. Mainie-

* t

ku pavadino. Čia jau blogai. 
Čia jau, taip sakant, “nakina” 
unijinį judėjimą ir jo vado
vybę darbininkuose abelnai. 
Skaitant tokį pasakymą darosi 
nei šis nei tas . . . Juk ta ko7 
respondenciją gal skaitys ir 
kitų industrijų darbininkai, 
kurie dar nepriguli prie unijų. 
Jie gali manyt, velniam aš tu
riu rašytis į CIO organizuoja
mą jo industrijoj uniją, kad 
anava jis savo mainierių unijos 
narius kompanijoms parduo
da. Tai ve, kokia bjauri iš
vada pasidaro, kada ka^ tik 
atėjo ant seilės, tą ir para
šo. šiame atsitikime galima 
unijos viršininkus kritikuot už 
tokio kontrakto • pasirašymą, 
tai ir viskas, o ne pardavi- 
kais svaidytis. Kitaip sakant, 

į kar- 
geras

,'F!

skun-

pamanys, kad dabar, nors ir 
mažiau mainierių dirba, bet 
lengviau. Bet tas bus didelė tvarkymu. 
nMtiesa. Pirmiau dirbdavo pil- Isiduoda 
ną laika, o dabar nedirba nei priverst kompaniją

kiti nei ketvirtadalio, patvarkymąpusės, 
Dabar mainierių produktyviš- 
kumas beveik sykį ir pusę di
desnis, kaip kad buvo pirmiau, ko kompanija šaukiasi į uni- 
Apie 70 tūkstančių mainierių jos 
turėjo eit iš darbo ir nei ne- 
manvt grįžt atgal į savo ama
tą. O ir nekuriems pasiliku- 
siems gręsia netekimas darbo 
—ne šiandien, tai ryto i. Nėra 
tokių 
pilnai 
dienų 
dirba 
tą ar

mainu, kad ištikruju 
dirbtų. Ot, no 7-10-15 
i mėnesį daugiausia ka 
ir vis dar gąsdina, kad 
kita mėnesį tas ir tas

mainas visai uždarys, žinoma, 
daugelis tokiu pranašysčių, 
kalbu ir išsipildo. Pas dirban
čiuosius ir nelieka tos ener
gijos. kad kovoti prieš kom
panijų agresyviškuma. Džiau
gias, kad dar darbą turi. Yra 
vietų, kur 
bet tai tik 
. Tai ot 
mainierius.

Tokios sąlygos 
unijai ne kokia
mui. Nekuriu kaltina 
viršininkus, kad jie ansileide. 
bet. mano supratimu. patvs 
nariai daugiau yra kalti, kain 
viršininkai. Pas žmonos
tas blogumas, kad join'll kas 
tik kur vra blogo. vis kita 
kaltint už tai. Kad jis ir blo
giausia ka nadarvs. bot už tai 
vis bus kitas koltas. 
Tas nats vra ir su 
dar blogiau. TTniios 
mitingus nesilanko,
o-ul atlieka viršininkai, 
bosas noužmokoio. 
kalta.

mainieriai kovingi, 
išimtis, 
kokia

Pastabos
Rašo Juozelis

“Dirvoje” ir “Amerikos 
Lietuvy” rašo apie S. L. A. 
seimą kažkokis “eilinis de
legatas.” Padoriam žmogui 
beskaitant, tuoj pajunti 
vienpusiškumą. Visas kai
rysis sparnas puolamas ir 
visaip pašiepiamas, bet juk 
tasai “eilinis delegatas” yra 
visgi darbininkas, tai ar 
jam gražu/ taip dergti tą 
klasę, kuri! ir SLA stovi 
darbininkų ir tiesos pusėje. 
Jeigu jis ir toliau taip da
rys, aš jam duosiu 
meniškai, taip 
karštų pipirų.

* # *

Bėdavoja
Bėdavoja “dūšių

jai,” kad jau “incikristai 
ponavo ja, kad parapijonys 
sumažinę savo duosnumą, 
kad reikalinga būtinai ren> 
ti bažnyčią (žinoma, ne 
maldomis, o pinigais). Bet 
kodėl tie “ilgasukniai” ne- 
pamano to, kad jie pjauna 
tuos savo duosnius rėmėjus. 
Ispanijoj juk ne vienas iš 
jų pasiėmęs kulkosvaidį py
lė karštą šviną į darbinin
kus, tad katalikai darbinin- 
kai turėtų dar šiandien pa
galvoti, su kuo turi reikalo.

* * *

negali kenkt fašistų oro 
bombos ir jų artilerijos šo
viniai, rašo N. Y. 
k o r e s p o n dentas 
worth.

Times 
Ferns-

ras

taip as- 
spaudoje

Fašistai neužėmė 
ros miestelio, kaip 
buvo pranešę.

Liaudiečių ūpas labai 
aukštai pakilęs. Jie niekina 
ypač Italijos kareivius, kaip 
bailius ir silpnuolius.

Liaudiečiai p r i p a ž į sta, 
kad fašistai, veikdami di
džiais daugiais Hitlerio ir 
Mussolinio lėktuvų ir ka- 
nuolių, užėmė kalvą num. 
477, E tiro fronte.

Corbe- 
kad jie

f
A' 

’.7W' s

FJ

Dailioji Literatūra
ganyto

ju

šauna*varną, o pataiko 
veli ir didžiuojasi,’kad 
šaulys.

Tas pats yra ir su
dais. Yra kontrakte pažymė
ta, kad jokiam atsitikime ne
valia streikuot. Jeigu iškyla 
koki nesusipratimai, tai skun
dų komitetas, ir jis yra kiek
vienoj mainoj mainierių iš
rinktas, turi tuos skundus iš- 
rišt. Bet jeigu viena ar kita 
pusė nesutinka, tai yra augš- 
tesnis taikymo (conciliation) 
board ir ten galutinai išsi
sprendžia klausimą. Tas con
ciliation board jau senai yra 
įsteigtas zir kelis syk panau
jinant kontraktą ir tą boardą 
priima. Taigi mainieriai jau 
turėjo progų tą kontrakto 
punktą išmesti, nepriimti, o 
jo vietoj ką kitą įdėti, mai- 
nieriams geresni. Bet ir pa
skutiniu syk referendumu už
gynė tą kontraktą. Jeigu mum 
kas yra negero kontrakte arba 
mainierių konstitucijoj, tai 
stengkimės ta prašalint. Bet 
ir tie patvarkymai streikų vi
sai neprašalina. Būna streiku 
ir laimi, jeigu tiktai mainieriai 
gerai laikosi. O po streiko 
dar niekad darbininkų nenu
baudė už tai, kad streikavo. 
Kitaip sakant, galima ir strei
kuot už teisingus mainieriams 
reikalus. Kitaip sakant, unijos 
prezidentas ir kiti prisilaiko 
kontrakto ir ji bando pildyti, 
nes aukščiau paminėtos prie
žastys to reikalauja. Ir šian
dien Susouehanna kompanijos 
du lokalai streikuoja. Unijos 
prezidentas viešai pranešė, 
kad eitu j darba, o tą'skunda 
paduotu conciliation boardui 
išrišti. Bet mainieriai nepasi
duoda iv po šiai dienai strei
kuoja. Kaip kada unijos vir
šininkai pritaria streikui, bet 
viešai turi būt priešingi, k i tai n 
pas kompanijas jie to autori
tetingo 'vardo neturėtu.

Nemanvkit. kad aš noriu 
uniiu viršininkus kokiais tai 
nekaltais avinėliais arba ko
kiom cacom padaryti. Visai 
ne. Ir jie griešninkai, kaip ir 
visi kiti žmonės, jeigu 
daugiau. Bet aš čia 
kaip ištikruju dalykai 
aš bent tain suprantu.

Dabar kas link senų mai
nų, naujų kompanų ir pada
rymo tam tikros sutarties su 
jais.

Kur didesnės kompanijos sa
vo mainas uždarė prieš kelis 
metus, tai dabar tam tikri 
žmonės, “kompanai,” pasiran- 
davoja' ar kaip kitaip gauna 
pavelinimą nuo buvusių kom
panijų dalį ar visą tą anglies 
kasyklą ir pradeda šiaip taip 
bandyt dirbt. Gi buvusieji tos 
kasyklos darbininkai, kiek jų 
dar yra užsilikę, pradeda su
sirašyt ir sudaryt kaipo buvu
sį lokalą. Tas naujas kompa- 
nas praneša, kad jis mokės ne' 
tą mokestį, ką kada buvo prie 
senos kompanijos, bet jis turi 
naują skalę, žinoma, daug 
mažesnę, ir jeigu norite, tai 
eikite dirbti, o jei ne, tai jis 
visai nepradės dirbti. Na, ir 
darbininkai vietoj būt be dar
bo, ant relief, eina ir dirba už 
tą mokestį, ką tas kompanas 
pasiūlo. Būna ir taip, kad be 
jokios sutarties ir unijos eina

Įsigykite Šiuos Svarbius 
Literatinius Kūrinius. '

BEŠVINTANTIS RYTAS
Stasio Jasilionio-BuoJio Sūnaus, 

gražiausių eilių rinkinys.
288 puslapių, kaina 50c

. MORTOS VILKIENES 
DIVORSAS

Paraše Mikas Rasoda (Mizara).

Apysaka iš Amerikos lietuvių gy
venimo, apie kurią daug ŽMį^už- 
sienių spauda. Lietuvoje 
toriaus politinei linijai priešinga 

spauda, visgi turėjo užgirtt 
kaipo puikų kūrinį.

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

prezidentą, kad jis pri
verstų savo unijos narius pil
dyt kontraktą, nes ten pažy
mėta, kad kompanija turi tie
są tvarkyti, nuo kada pradėti 
sekanti šifta, pirmam pasibai
gus. John L. Lewis pasiunčia 
str e i 1< u o j an t i em s mainieriams 
telegramą, kad grįžtu į darbą, 
nes tai yra laužymas kontrak
to. Tai ivyko keliose vietose 
kaip pradėjom dirbti 7 vai. į 
dieną. "Reikėtų tokios unijos 
viršininkui būt bepročiu, ku
ris viešai užgirtu priešingus 
kontraktui streikus. Na, pa
galvokit, kas atsitiktų ? Tie
siog būtu demoralizacija ne 
tiek g*al mainieriuose, kiek vi
sam unijistiniam judėjime 
Amerikoje. Tuom laiku buvo 
vedama vajus už suorganiza
vimu plieno. automobiliu ir 
kitu industriin darbininku i 
unijas ir nadarvma kontrak
tu su kompanijomis. O Lewis 
buvo ir vra vyriausia, taip sa
kant, galva tu visu vaju. Na, 
ir. daleiskim. joi^u iis užgir
iu toki streiką, tni plieno, au
tomobiliu ir kitu industriin 
magnatui nesileistu noi kal
bėt. Sakytu, ka tu nori kon- 
tmkto su mumis, kad tu neiš
pildai io ir nėra ka su tavim 
ilgiau derėtis ir laikus gaišvt. 
Tas būtu buvę netiesioginis 
kompanijoms nasitarnavimas.

Na, o nekuriu lietuviu ko
respondentai i laikraštį para
šė, kad Lewi\s juos kompani
joms pardavė, nes lienė grižt 

nebus, jį darbą, ir už tai jį pardavi-

padėtis pas

nadaro ir 
dirvą veiki- 

nniios

vra

o iv ils 
unitą ir 

nariai i 
visk n ta

jam
tai irniia 

O paklausk. ar tu bu- 
t m itin n ir ra n ori a. - 

vai ? Nn. iis nebuvo. jis ži
nąs. kad nieko iš to

dar ne 
kalbu, 
yra ir

Dabar

Jis atsakė, 
žino. Gal 

nežino, kad 
šone Brook-

JOHN L. LEWIS, 
rftrrOtografuotas Meksikos Mieste, kur jis sake savo 

prakalbą prieš fašizmą.

ir dirba už tiek, kiek tas kon- 
traktorius primeta.

Na, o kur unija? Juk uni
ja turi nustačius mokestį. Man 
prisimena vieno moteriškų 
drabužių kriaučiaus pasakoji
mas, kokiose sąlygose jie dir
ba.

Suėjus seną savo pažįsta
mą, žodis po žodžio, jis pa
sisakė, kad dirbos kriaučių ša
po j už pres^rį. Tai aš ir pa
prašiau jo, kad jis man papa
sakotų, kaip yra kriaučių in
dustrijoj, kiek valandų dirba, 
kokia mokestis ir tt. Jis pra
dėjo : žinai, drauge, mes dir
bame 7 valandas į dieną, tai 
yra oficiališkai, ir pusę valan
dos ekstra, tai tas būna dėl 
boso. Pernai bosas pasakė, 
jeigu jūs dirbsite pusę valan
dos už dyką, tai gausite dirbti, 
o jei ne, tai aš uždarau dirb
tuvę ir būsite visai be darbo. 
Susirinkime aš balsavau prieš, 
bet didžiuma nutarė dirbt, tai 
dabar ir dirbam. Pavasarį su
stojo, o liepos pradžioj ga
vom pranešimą, kad galėsim 
eit į darbą. Kada susirinkom 
išklausyt pranešimo, tai bosas 
pasakė, kad jeigu norite dirb
ti, tai turite nusimušt mokestį 
10c į valandą per mėnesį lai
ko, o po tam vėl gausite pil
ną mokestį. Ir vėl nutarė eit 
dirbt boso sąlygomis. Tai taip 
ir dirbam nuo pradžioj liepos. 
Mano mokestis, kaipo prese- 
rio, 80c į valandą.
gaunu 70c į valandą ir tą 
pusę valandos turim dirbt už 
dyką. Aš užklausiau, ar uni
jos viršininkai žino, kad jūs 
pusę valandos dirbate už dy
ką ir dabar vėl 10c į valandą 
mažiau gaunate ? 
kur tau nežinos, 
pats Dubinskis ir 
kokia ten šapukė
lyno tai daro, bet biznio agen
tas nesipriešina. Jis (biznio 
agentas) sako, visgi jum ge
riau dirbt ir gaut pėdę, ne
kaip nieko. Dar New Yorke 
nei viena šapa nedirba, o jūs 
jau dirbat. Tai jau 4 savai- 
teą išdirbome.

Šitas to mano pažįstamo 
kriaučiaus papasakojimas ata- 
tinka mūsų angliakasių padė
čiai. ITniios kontraktuose su 
kompanijomis nėra pažymėta, 
kiek turi minimum gaut dar
bininkas už tam tikra d arba. 
Visada seka tam tikroj vietoj, 
pasiremiant nuo tam tikru 
metu, kokia mokestis ten bu
vo. tai ir pasilieka tokia, tik 
prideda naujus pakėlimus, jei
gu ju buvo. O kada nauja 
darba atidaro, tai ir mokesti 
nustato toj vietoj. O mokes- 
ties aukštumas ar žemumas pri
klauso nuo tos dienos ekono
miniu sąlygų ir, žinoma, uni
jos drūtumo ir pačiu darbinin
ku susipratimo. Taigi tie nau
ji komnanai atidaro nauius. 
nors faktiškai vra seni dar
bai. ir daro naujas sutartis su 
darbininkais. Tokioj nadėtvi 
labai sunku išgaut didesnes 
algas darbininkams. Tie nau
ji komnanai turi savo frontus 
darbininku tarne, tai giminės, 
švoo-oriai. švogeriu žentai ir 
tu žentu visi giminės, jau ne
minint tiesino" spmdvfn a<ren- 

toki žmonės iš vi- 
sten (riesi priimti 
■pasiūlvtas sąly-

kokiose salvgose

tu. Na. ir 
qii naiėo-n 
komnaniios 
o-?S.

Tai ve.
mainieriai o-rumiasi už kasdie
nine duonos nluta. čia aš ra
šau ne taip, kain aš norėčiau, 
kad būtu, bet tain, kain yra 
ir kiek man teko sužinoti, pa
tirti. J. Surdokas.

“Heil Chamberlain!”
Godesberg, . Vokietija. — 

Pas Hitlerį bevažiuojant 
Anglijos ministeriui pirmi
ninkui, nazių minios šaukė 
jam, “Heil Chamberlain!” b 
Chamberlainas, stovėdamas 
atvirame automobilyje, iš
tiesta ranka naziškai svei
kino hitlerininkus.

Tarnas Matas
Pavasarį Tarnas Matas su 

savo žmonele buvo nuvykę į 
Lietuvą paviešėti. Deja, ne
ilgai jie ten viešėjo. Jau su
grįžo į Waterbury. Neteko 
d&r nuosekliau su juo kal
bėti, bet pirmiau esu su juo 
kalbėjęs. Pasirodė, kad jis 
manė apsilankyti ir Sov. 
Rusijoj. Deja, girdėjau, kad 
ten jam neteko būti, kitiems 
jis pasakojo, kad Lietuvoje 
jam nepergeriausiai patiko.

* * * •

Sekti “Laisvę”
Kadangi mūsų gyvenimas 

įvairus, ir daugiau sunkus, 
negu kad lengvas, o itin 
darbininkui, tad mums svar
bu ar nestovi tas gyveni
mas vietoje? Taip, tas gy
venimas kunkulioja, verda, 
o tas darbininkui kaip tik 
reik žinoti, dabar, mat, 
daug priviso visokios pa
saulyj spaudos, kuri visai, 
mažai teisingų žinių sutei
kia darbininkams, gi tur
tuoliai ir be laikraščių vis
ką žino, nes jie apsirūpinę 
yra telegramomis ir specia
liais kurjerais.

Šiais neramiais laikais 
vięns kito klausia, “ką tavo 
gazietos rašo?” Mat, nėra 
tikrų žinių, o be to ir tų , 
maža. Kad lietuviai darbi
ninkai gautų naujausių ir 
teisingiausių '.žinių, kurios 
tikrenybėj visados atatinka, 
Amerikoj užtat išeina du 
dienraščiai lietuvių kalboje: 
Mus “rytiečius” žiniomis 
aprūpina “Laisvė.” Tad kam 
dar kito klausti, kokių ten 
netikrų žinių gauti, kad už 
mažą prenumeratą galima 
gauti “Laisvę” kasdien sa
vo gimtoje kalboje, viską 
gerai suprantant. Tad norė
dami gauti gerų ir greitų 
žinių, sekime “Laisvę”. Už
sirašyti “Laisvę” kreipkitės 
prie bile vieno, kurs ją skai
to, o draugas jums pagelbės 
parsikviesti “Laisvę.”

Liaudiečiai Nebijo Fašistų 
Bombų Ebro Fronte

Barcelona, Ispanija. — 
Liaudiečiai įsitaisė tokius 
fortus kalnuose vakarinėje 
pusėje Ebro upės, kad jiems

1
I

MOTINA
Paraše Maksimas Gorkis

Vaizdai iš darbininkų kovų caro 
priespaudoje. Streikai, slaptas li
teratūros platinimas ir visokioje 

formoje plėtimas bolševikiškos 
propagandos.

Knyga iš 501 puslapių, kaina $1.00

Išleido dienraštis “Vilnis.*’ "

i

v
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427 LORIMER ST

Brooklyn, N. Y<

Puikios eilės ir labai įdomi 
autoriaus biografija.

176 puslapių, kaina 50c.

JANONIO RAŠTAI
Tai eiles pirmutinio lietuvių darbo 

žmonių genijaus poeto.
112 puslapių, kaina 35c

Laida Kooperacijos Bendrovės 
“Šviesos” Kaune

POVILAS JURKA
Paraše Mikas Rasoda

Vaizdai iš prohibicijos-blaivybūs 
laikų Amerikoje. Piešia streikus, 
krizio laikus ir bankrotus, kur 

nukenčia ir lietuviai,

318 puslapių, kaina $1.00
LAIDA ALDLD.

MAČIO-KEKŠTO 
EILES

Puikios liaudiškos eilės rašytos 
laikais kada Lietuva buvo cariškos 

Rusijos vergijoje

Laida Brolių Baltrušaičių 
PITTSBURGH, PA.

100 puslapių, kaina 35c

IŠDAVIKAS
Puiki poema, kur piešiama 

pokarinė epocha
Parašė Jonas Kaškaitis

Puslapių 263, kaina $1.00

i
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ARTURAS REGRATIS 
IR JO RAŠTAI

Reikalaudami knygų arba norėda
mi užsirašyti “Laisvę” kreipki 

*iao antrašu:

t
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LIETUVOS ŽINIOS
IŠ KATALIKŲ GYVENIMO Į išvertė jį iš vežimo į ravą ir

linkon Han-

KONCERTĄ

Kurijos Vis Daugiau Perima

Paraše R. Mizara

(D

(4)

(5)

įvyks

Siųskit užsakymus tuojau. '

Brooklyn. N. Y.427 Lorimer Street,

(2)
(3)

mūšiuose dėl 
buvo nukau- 
5,000 japonų

Rengėjai prašo šios apylin
kės organizacijų tų dienų 
nerengti ir jų narius k vie-, 
čia dalyvauti šiame koncerte.

Neatsiskiria su Birštonu 
Buvęs Birštono Klebonas

Earl 
tema: 

1938 
svarbi

žada sudaryti gerų progra-; 
mų, taip kad kiekvienas at* 

silankęs turės malonaus 
pasitenkinimo.

Pažangiosios Bostono lietu
vių organizacijos rengia 
dienraščio “Laisvės” naudai

Prašome visos apielinkės 
pirmeiviškosios lietuvių vi* 
suomenės įsitėmyti dienų ir 
vietų šio koncerto ir stengtis 

jį pamatyti.

vaistininką įspėjo 
Cibulskiui nuomos nemo- 
nes kun. Cibulskis Birš- 
jau ne šeimininkas, tai 
Cibulskis ant vaistininko

Detroit Mich.

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

pardavinėjama. 
Knygutės kaina tik 5 centai

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

nerokuosim persiuntimo kaštų.

Raštas aiškus, kalba lengva, populiari.

Brošiūroje gyvais faktais yra nurodytas
Kas kovojo už lietuvos nepriklausomybę

KnygelS nedidelS, bet pilna dokumentališkų citatų, pilna faktų, 
kurie reikalingi žinoti kiekvienam lietuviui.

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

Draugai ir Priešai” masiniam platinimui

Įvyks sekmadienį

Lapk. 6 Nov

pragyve-

blėkinu-

telefono budelės, nepaisant kiek jaunuo
liai teisinosi, paleido žinią. Atvažiavo ka
rieta, Tillis įstūmė Joną Hay vidun ir 
nuvežė. /

Valst. Sūnus.

PASKUTINIS STREIKAS

H.
Ruduo. Jau paraudonavo ąžuolų lapai, 

nukritusius vėjas , blaškė, nešiojo. Ant 
kalno didelis baltas namas su į dangų 
atremta vilyčia. Virš jo durų didelėmis 
raidėmis stovėjo užrašas “County Court” 
(Apskrities Teismas).

Viduj žmonės susėdę eilėmis, prieša
kyj dega didelės dvi baltos apvalios lem
pos, aukščiau už baro sėdi žilas žmogus, 
ilga palinkusia nosim, lėtai judina ran
ką. Čia prieš šį žilagalvį iššaukė Joną 
Hay, pasodino į kėdę ir prisiegdino.

—Kaip tavo vardas?—klausė teisėjas.'
—John Hay,—atsakė jaunuolis.
—Kiek metų?
—Devyniolika.
—Ar tai tavo tėvas yra Mike Hay?
—Taip.
—Tai tavo tėvas pereitą vasarą anglies 

kasėjų streiką iššaukė ir vadovavo?
—Nežinau.
—Kaip, tai “nežinai”... Juk jis buvo 

tris kartus areštuotas... Bolševikas!...
—Nežinau.
—Tai tu pavogei iš aklo žmogaus pi

nigus?
—Jūsų garbė, ponas teisėjau, mes tik 

norėjome patirti ar šuo...
—Aš nereikalauju pasakų. Jas galėsi 

sakyti savo tėvui. Atsakyk man, “Taip” 
ar “Ne?”

—Ne.
—Užtenka,—tarė žilas senis.—Pašau

kite policijos kapitoną Tillisą.
Išdidžiai atėjo apyžilis žmogus ir at

sisėdo į tą pat vietą, kur sėdėjo Jonas.
—Jūs kapitonas William Tillis?—pa

statė klausimą teisėjas.

pradėjo mušti. Kun. Cibulskis 
gynės. Tuo ir prasidėjo azar
tiškos muštynės. Zakristijonas 
sėdėjęs vežime, laikydamasis 
pilno neutralumo.

Kun. Cibulskis su moterimi 
mušėsi apie valandą laiko. 
Abu susidraskę, susibraižę, 
apsikruvinę.

Šeimininkė iš kovos lauko 
grįžo su mėlynėmis ir suža
lota viena ranka.

Ketvirtadienį, kun. Cibuls
kio šeimiriinkė išvykus pas 
vyskupą su skundu.

Birštone apie šias kun. Ci
bulskio muštynes su šeiminin
ke tik ir kalbama, juo labiau, 
kad Birštonas jau yra išgarsė
jęs dėl liūdnos Vieno kunigo 
istorijos su moterimi.

Šiauliuose Nori Įsteigti Trečią 
Vienuolyną

Du vienuolių ordinai Šiau
liuose jau yra įsisteigę, o da
bar iš Italijos atvyko Salezie
čių vienuolių ordino atstovai į 
Šiaulius ir čia rengia dirvą 
įsteigti savo vienuolyną.

Iš Danzigo į Lietuvą Emigra
vęs Vienas Arkivyskupas
Gauta žinių, kad nacių re

žimo persekiojamas iš Danci
go į Lietuvą emigravęs kata
likų arkivyskupas Rorke. Emi
grantas arkivyskupas apsisto
jęs Ukmergės apskrity]. Jis 
jau gavęs audiencijų pas ar
kivyskupą, metropolitą Skvi
recką.

Grinai Atmetė Japonus At
gal nuo Trenchiacheno

Hankow, Chinija, rugs. 
22. — Po žiauriausių mūšių, 
chinai atmetė japonus ke
lias mylias toliau nuo Tien- 
chiacheno; o jis yra svar
biausia chinų pozicija, pa
stojanti kelią japonams, ku
rie briaujasi 
kowo.

Kelių dienų 
Tienchiacheno 
ta ir sužeista 
ir apie tiek pat chinų.

Japonai kitoj fronto dalyj 
pasiekė Loshaną, kuris ran
dasi už 20 mylių nuo Pei
ping-Hankow geležinkelio.

Chinai atkariavo nuo ja
ponų ' Sungshankową.

kelias mylias toliau į vaka
rus nuo Shanchengo, ir jiem 
telieką tik 35 mylios iki 
svarbaus Peiping-Hankow 
geležinkelio.

Kita japonų armijos dalis 
perėjo per Geltonąją upę ir 
užėmė Lutaną.

50,000 chinų atidarė ofen- 
syvą prieš japonus Kwang- 
tsi ir Hwangmei; tuom tiki
si sukriuŠint japonus, žy
giuojančius šiaurine puse 
Yangtze upės.

SVARBU
BOSTONO

Anglija Neva prieš Tolesnį 
Čechoslovakijos Skaldymą <

Berlin, rugs. 22. — Angli
jos ministeris pirmininkas 
N. Chamberlain atlėkė pas 
Hitlerį į Godesbergą. Jis ra
ginąs Hitlerį daugiau ne- 
grąsint Čechoslovakijai, kad 
Čechoslovakų valdžia jau 
sutiko užleisti savo “vokiš
kąjį” ruožą Vokietijai.

Sakoma, būk Chamber- 
lain nesutinkąs toliau dras
kyt Čechoslovajkijos respub
liką, būk jis priešingas at- 
skėlimui vadinamų “lenkiš
kų” ir vengriškų” plotų nuo 
Čechoslovakijos.

Vieno rytinių valstijų didmiesčio gatvė 
pilna žmonių. Vieni stovėjo prie didelių 
veidrodinių langų ir žiūrinėjo už jų su
krautus drabužius, apsiavus, žiedus ir 
kitokius dalykus. Kiti liejosi gatve, sku
bėjo į centrą, būk ten buvo šios upės 
galas. Viduryj bloko, tartum mažas ak
menėlis trukdė upės plaukimo ritmą. 
Jeigu upės kelyj pasitaiko akmuo, tai 
vanduo, sudarydamas verpetą, išsisuka, 
aplenkia ir plaukia toliau. Tas’patsai bu
vo ir minios upėje. Viduje bloko po valiai 
ėjo juodai apsirengęs, galvą užrietęs, jau 
ketvirtą kryželį metų baigęs žmogus.

—Tak! Tak!... Tak!—stuksėjo jis į 
gatvės grendimą lazdele. Kiekvienas pra
einąs žinojo, kad tai netekęs regėjimo 
žmogus. Gal tai kare nustojęs šviesos; 
gal tai buvo industrijos auka? Priešakyj 
savęs, ties juosta prisirišęs blekinę pa- 
talpukę, o greta prie jo dešinios kojos, 
prisiglaudęs, kiek priešakyj, povaliai 
žingsniavo juodas, kaip pečiaus kakta, 
kudlotas, vidutinio dydžio šuo. Jam ant 
nosies uždėtas odinis pintuvėlis, kad ne
galėtų nieką įkąsti arba nugąsdinti.

Taip suturėdamas minios plaukimą, 
povaliai žingsniavo vidutinio aukščio 
žmogus. Jis priėjo prie skersgatvio; ke
turkojis draugas apsižvalgė, pamatęs, 
kad atvažiuoja automobilis, skersai iš 
priešakio atsistojo prieš žmogų, užtver
damas jam kelią. Kada automobilis pra
važiavo, tai šuo ir vėl apsižvalgė ir ati
daręs kelią savo savininkui, pervedė jį 
į kitą bloką. Tą matė desėtkai žmonių. 
Šis keturkojo gyvūno žygis atkreipė aty- 
dą ir žmonės sumažinę žingsnius ėjo 
tėmydami nelaimingo žmogaus kelionę, 
kuris tuo būdu susirenka sau 
nimą.

—Zin!—suskambėjo įmestas
kėj varinis pinigas. Žmogus pripratęs 
prie jos garso, jo ranka suranda ir tam
soj blėkinukę, išima pinigą ir įleidžia į 
švarko kišenę.

—Zin!... zin!... —skambė j o centai, 
penktukai į blėkinukę.

Žingeidumo apimti, keli žingsniai nuo 
žmogaus, žingsniavo ir du jaunuoliai 
John Hay ir Jimmy Stark. Tai buvo arti 
dvidešimties metų amerikoniški vaikinai, 
baigę aukštesnę mokyklą, vietos kietosios 
anglies kasėjų vaikai. Jie mylėjo kiną, 
teatrus, smagiai pasišokti, sriaunioj upėj 
paplaukioti, bole pažaisti.

—Tai protingas šuo,—stebėjosi jau
nuolis Hay.

—Kaip žmogus,—sutiko ir Stark.
—Kažin, ar jis bandytų apsaugoti pi

nigą?—pastatė klausimą John (Jonas). 
—Na išbandysime. Aš įmesiu į blėkinukę, 
o tu neva bandyk išimti.

Tą pasakęs jis išsiėmė iš kišenėj kvo- 
derį ir įmetė į blėkinukę.

—Zin!—garsiau suskambėjo pinigas. 
Aklas žmogus tuoj aus jį išėmė. Jaunuo
liams išbandyti nepavyko. Jimmis įkišo 
ranką į kišenę, ištraukė pusdolerį ir sa
ko:

—Štai, aš mesiu.
—Zin!—suskambėjo pinigas.
—Ham!...’ Ham!—sulojo šuo, kuris 

jau pirma kelis kartus negražiai pažvel
gė į jaunuolius, kaip tik Jonas atkišo 
ranką.—Ham!... Ham!

—Kas nori mane apvogti?—rūsčiai ta
rė žmogus.

—Niekas, mielas žmogau, mes patys 
tau metėme pinigą ir norėjome patirti 
ar šuo apsaugoja juos,—sakė Jimmis.

—Jūs, kalės vaikai!—sukriokė žmogus 
policininko drabužiuose.—O, tai jūs ... 
Jūs norėjote apvogti aklą žmogų!... 
Taip, taip, iš streikierių tėvų vaikų nie
ko kito ir negalima laukti! Tai tu, tu, 
Mr. Hay!—ir policijos kapitonas paėmė 
Jopą už rankos.

—Ponas Tillis, mes tik šunį norėjom 
išbandyti,—teisinosi Jonas.

—Ponas kapitone, mes tik norėjome iš
tirti, ar šuo apsaugoja aklo žmogaus pi
nigus,—pridėjo ir Jimmis.
f • ‘ —Shut up your mouth!:.. Ar ma
nai, kad aš nemačiau, kaip tas kalės 
vaikas susipylė sau pinigus į kišenę!... 
“Comon!”—ir policijos viršininkas pa
traukė Joną už rankos. Nusivedė prie

—Kodėl jūs areštavote Joną Hay?
—Todėl, jūsų garbė, kad jis apvogė 

aklą žmogų.
—Ar jūs tikri, kad jis apvogė?
—Taip... Aš mačiau, kaip jis tris kar

tus išsiėmė pinigus iš pono Frank Obo 
dėžutės... Aš tyčia sekiau jį, žiūrėda
mas, kas bus toliau. Kada ketvirtu kar
tu siekė pinigus, tai šuo puolė ant jo ir 
aš jį areštavau.

—Viskas?
—Viskas.
Tardymas baigėsi. Teisme nepriimta 

nei Jimmy Stark liūdymas, nei nekreip
ta atyda į apgynėjo advokato kalbą. Se
nis pasišaukė prie baro Joną Hay ir da
vė jam sekamą pamokslą:

—Jaunas žmogaus, Jonai Hay. Teis
mai yra tam, kad apsaugojus visuomenę 
nuo vagių, plėšikų, pikto. Vienu žodžiu, 
kad užtikrinus visiems geriems pilie
čiams saugų ir malonų gyvenimą. Jeigu 
nebūtų teismų, tai geras pilietis nega
lėtų iškelti koją į gatvę, nes jį apstotų . 
plėšikai ir žulikai. Taip, mano jaunas 
žmogau. Paimkime, kad ir tavo pasiel
gimą. Tu baigęs aukštesnę mokyklą, ro
dos, turėtum vaduotis protu, o apvogei, 
apvogei...

—Ne tiesa, ponas teisėjau!—sušuko 
jaunuolis.

—Tylėk!... Faktais įrodytas tavo pra
sikaltimas ... Tu apvogei aklą žmogų! 
Tu pasirodei blogesnis, negu jo šuo, ku
ris jį jau treji metai vedžioja po mies
tą, perveda skersgatvius, apsaugoja jo 
aukas nuo blogos valios žmonių! Tokis 
tavo žygis yra vienas iš bjauriausių! Aš 
jau dvidešimts penkti metai teisėjas, o 
tokio beširdiško pasielgimo dar nema
čiau. Tu užsitarnavai mažiausiai dešimts 
metų kalėjimo, kad apsaugojus visuo
menę.—Teisėjas išgėrė vandens ir vėl 
pradėjo:—Bet, imdamas atydon tavo 
jaunus metus, aš bausmę sumažinu iki 
trijų metų kalėjimo...

Tą pasakęs, žilas senis atsikėlė ir iš
ėjo. Joną apstojo policija. Kapitonas Til
lis atsistojo prie vartelių. Priėjo senas 
mainerys Mike Hay, apsikabino sūnų, 
apsipylė ašaromis ir tarė:

(Bus daugia/u)

Apie penkerius metus Birš
tono parapijos klebonu buvo 
kun. Pr. Cibulskis. Kun. Ci
bulskis be pastoracijos reika
lų dar sezono metu laikyda
vo ir vasarotojus. Nors kun. 
Cibulskis iš Birštono iškeltas 
pavasarį, tačiau parapijos na
muose jo valgykla tebeveikia 
ligšiol. Dėl valgyklos ir pa
rapijos namų eksploatavimo 
kilo visa eilė nesusipratimų, 
kuriuos žinojo veik visi Birš
tono gyventojai.

Vienuose parapijos namuose 
yra išsinuomavęs butą vaisti
ninkas ir čia yra vaistinė. 
Vaistininkas nuomą mokėda
vo klebonui Cibulskiui; kle
bonas, kaip garantiją, kad 
nuoma bus sumokėta, iš vais
tininko paimdavo ir vekselius, 
kuriuos vėliau, nuomą sumo
kėjus, grąžindavo. Praėjusį 
pavasarį kuri. Cibulskis grąži
no vaistininkui paskutinius 
vekselius ir tas savo vekselius 
sunaikino. Tuo pat metu kun. 
Cibulskis ėmė prašyti už vais
tinę nuomos. Kadangi kun. 
Cibulskis iš Birštono jau bu
vo iškeltas, o naujas Birštono 
klebonas 
kun. 
keti, 
tone 
kun.
supyko ir parašė jam grąsir 
nantį laišką, reikalaudamas 
vis tiek jam mokėti.

Vaistininkas kun. Cibulskio 
laišką, kaip neleistino tono ir 
grąsinantį, perdavęs vietos 
klebonui, kad tas įteiktų kuri
jai.

Bet dar didesni kivirčai išė
jo dėl kun. Cibulskio laiko
mos ‘valgyklos parapijos na
muose.

Nors kun. Cibulskis iš Birš
tono iškeltas į Kalvių parapi
ją, tačiau valgyklą Birštone 
parapijos salėje tebelaiko; iš 
Kalvių kun. Cibulskis siunčia 
į Birštoną maisto produktus, o 
čia kun. Cibulskio patikėtinė 
šeimininkauja. Bet toji pati
kėtinė bešeimininkaudama su 
kun. Cibulskiu smarkiai susi
pyko, taip kad tas pyktis pri
vedė prie viešų muštynių.

Kun. Cibulskis iš vakaro su 
zakristijonu vienkinkiu veži
mu atvažiavo į Birštoną ir ap
sistojo pas savo patikėtinę 
(pas dabartinį kleboną kun. 
Cibulskis visai neinąs, piktuo
ju su juo). Valgyklos šeimi
ninkė pradėjus kun. Cibulskiui 
išmetinėti, kad ji jau dvylika 
metų, kai kun. Cibulskiui dir
banti, kaip jautis, nieko už 
tai negaudama.

Dabar kun. Cibulskis Kaune 
statąsis naujus namus; valgy- 
kos šeimininkė bijanti, kad 
tuos namus kun. Cibulskis ga
lįs užrašyti savo broliui ar 
brolio sūnui, kuris dabar su
situokęs, todėl ji griežtai rei
kalauja namus užrašyti jai.

Kun. Cibulskis atsikalbinė
jus (kaip teigia girdėjusi kun. 
Cibulskio ginčus su šeiminin
ke)*, kad namai įkeisti ban
kui ir jis negalįs niekam už
rašyti. šeimininkė grąsinanti jį 
pražudyti, jeigu jis jai neuž
rašysiąs Kaune namų.

Kadangi kun. Cibulskis šei
mininkei neprižadėjo užrašy
ti namų Kaune, tai ji pagrą- 
sinus neduoti pinigų, pajamų 
iš valgyklos.

Anksti rytą kun. Cibulskis 
iš šeimininkės padėjėjos paė
męs 200 litų ir slapta valgy
klą apleido; kun. Cibulskis 
per miestelį nuskubėjo peš- 
čias, o zakristijonas su veži
mu jau laukė ant kalno. Bet 
įkandine kleboną nusivijo ir 
šeimininkė.

Ant kalno prie kalvės įnir
šusi-moteris pripuolė prie kun. 
Cibulskio, sėdėjusio vežime,

Daugelyje vietų klebonai 
duoda apylinkės teismams 
prašymus, kad tokius ir to
kius klebono valdomus nekiln. 
turtus (žemę, trobesius) įsi
senėjimo valdymu pripažintų 
kurijos nuosavybe. Kadangi 
parapijiečiai didelio dėmesio į 
tai nekreipia, dėl teismo nu
tarimų niekas protestų nepa
duoda, tai parapijos turtai ir 
pereina kurijai. Bet kai rei
kia bažnyčių ar klebonijos 
trobesių taisyti, tai klebonai 
kreipiasi į parapijiečius. x

Atitinkamose įstaigose ke
liamas klausimas, ar iš viso 
gali tokiu būdu kurijos per
imti parapijos turtus. Be to, 
kūrijos išsisukinėja ir perlei
dimo mokesčius mokėti.

Kalbės Drg. Earl Browder
Neužilgo čionai turėsime 

tikrai nepaprastą masinį susi
rinkimą, kurį * ruošia Wayne 
pavieto Komunistų Partijos 
organizacija. Tai įvyks rug
sėjo 29 d., ketvirtadienio va
kare. O vyriausiu kalbėto jum 
bus Komunistų Partijos gene- 
ralis sekretorius drg. 
Browder. Jo prakalbos 
“Michigano rinkimai 
metais.” Matote, kaip 
tema. '

Masinis susirinkimas 
Art Institute.

Prieš masinį mitingą, tos pa
čios dienos vakare, 6:45 vai., 
drg. Browder kalbės oro ban
gomis per radio stotį WWJ.

Labai raginame ' Detroito 
lietuvius dalyvauti masiniam 
mitinge ir pasiklausyti drg. 
Browderio prakalbos. Rep.

Chamberlain ir Hida* Planuo
ja Bloką prieš Sovietus
Godesbei’g, Vokietija, 

rugs. 23. — Anglijos minis- 
teris pirmininkas Chamber- 
lain svarstė su Hitleriu An
glijos, Vokietijos, Franci jos' 
ir Italijos sutartį “vakari
nėj Europos”, kad atitvert 
nuo jos Sovietų Sąjungą.

Japonam Telieką Tik 55 
Mylios iki Hankowo

Shanghai, Chinija. — Ja
ponai smarkiai atakuoja 
chinus ties Machengu, už 
55 mylių į šiaurių rytus nuo 
Hankowo. Japonus trukdo 
ne tik kietas chinų gynima
sis, bet ir dideli rudeniniai 
lietūs.

Japonai sakosi pažengę

Koncertas Bus

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

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

cialist masiniam platinimui brošiūrą—

LIETUVOS LAISVES 
DRAUGAI ir PRIEŠAI

Kas kovojo prieš lietuves nepriklausomybę?
Kokių rolę vaidino, kam tarnavo Lietuvos 

katalikų' dvasiški ja, kai Lietuva buvo 
caro priespaudoj?

Ką tuomet darė, su kuo ėjo, dabartiniai 
' “tautos vadai”, kai Lietuvą slėgė cariz

mas ir kaizerizmas?
Kas kovoja už Lietuvos ir jos žmonių 

laisvę dabar?
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So. Boston, Mass.
Sulauksime Nepaprasto Svečio

Jau visi bostoniečiai kalba 
apie Komunistų Partijos ren
giamą partijos devyniolikos 
metų sukakties paminėjimo 
pokilį. Tai bus masinis susi
rinkimas ir įvyks spalių 1 d., 
šeštadienį. Pokilis įvyks 
Bradford viešbutyje. šiame 
parengime dalyvaus Komunis
tų Partijos pirmininkas Wm. 
Z. Foster. Apart jo, kalbės 
draugai Hood ir Frank/cld.

Šis parengimas bus formo
je baliaus ir vakarienės. 
Įžanga $2.50 asmeniui. Tikie- 
tus galima gauti Progressive 
Book Shop, 8 Beach St., arba 
Komunistų Partijos raštinėje, 
15 Essex St. Rep. /

Pittsburgh, Pa.

(I

Įvairios Naujienos
Čionai South Parke buvo 

laikomi Allegheny pavieto 
fėrai. Tęsėsi nuo rugsėjo 12 
d. iki 23 d. Ir ko čia nebuvo! 
Visko, ką tik žmogaus akys 
mato. Visoki išdirbiniai, ma
šinos, įtaisai, naujausi išradi
mai, biznio įstaigos, drapanos, 
radio, valgio išdirbiniai, farmų 
produktai, geriausiai auklėtos 
karvės, kiaulės, arkliai, avys, 
šunes, zuikiai, vištos ir kiti 
naminiai paukščiai, gėlės, pa
vieto ir valstijos įstaigos ir tt. 
Viskas gerai įrengta. Patar
nautojai viską išrodinėja. Gar
sina, siūlo laimėjimus, įvai
riausių triksų. 

• ♦ •
North Sidėje italai katalikai 

apvaikščiojo Šilinių šventę per 
dvi dienas, būtent, rugsėjo 8 ir 
9. Tai buvo paminėjimas šv. 
Marijos užgimimo. Parodavo 
tris kartus per dieną gatvė
mis su benais. Pamaršavę grį
žo bažnyčion ir meldėsi. O 
vakarais buvo ruošta šaudy
mai, mėtymai rakietų. Susi
rinkdavo tūkstančiai žmonių 
pasižiūrėti.

Jie tokias apeigas turi kas
met. Sakoma, kad tos iškil
mės kaštuoja jiems apie pen
kis šimtus dolerių.

Rugsėjo 16 d. pasimirė Jo
nas Kazlauskas, F. Bagočiaus 
uošvis. Mirė ant savo farmos. 
Buvo didelis laisvamanis ir 
socialistinis biznierius. Bet pa
skutiniais laikais nieko nevei
kė. Jo lavonas buvo sude
gintas Pittsburgho krematori- 
joje.

Rugsėjo 17 d. buvo laikytas 
lietuvių komunistų grupės su
sirinkimas. Tai buvo North 
Sides draugų susirinkimas. 
Mažas būrelis tesusirinko. Mū
sų partijiečiai labai apsileidę. 
Iš 20 narių, susirinkimuose da
lyvauja nuo 8 iki 10.

Rugsėjo 18 d. įvyko Komu
nistų Partijos distrikto kon
ferencija. * Buvo laikoma 
Workers School kąmbariuose. 
Konferencija susidėjo iš dele
gatų, organizatorių, sekreto
rių ir šiaip veiklių narių. Su
sirinko apie 150 draugų.

Susirinkimą atidarė 10 vai. 
ryte drg. J. Higens. Jis pa
aiškino reikalą šios konferen
cijos. Po tam distrikto orga
nizatorius drg. Young išdavė 
raportą apie visą vakarinės 
Pennsylvanijos veikimą parti
jos, unijų, rinkimų kampani
jos ir tt. Po tam pribuvo drg. 
William Z. Foster, W. Wein- 
stone, Mother Bloor, J. Adams, 
Anthony Minerich, C. Candler, 
Pr. Borich. Visi darė prane
šimus iš veikimo partijos ir 
unijų. Ragino spiestis į ben
drą demokratinį frontą, la
vintis, skaityti “Daily Work
er!,” gauti daugiau narių į 
partiją, padėt sukelt pinigų 
“D. W.” ir rinkimų kampa
nijai, palaikyti radio valandą, 
palaikyti pernai gautus narius 
partijoje ir tt.

Drg. Fosteris plačiau palie
tė Californijos valstijos poli
tinę situaciją, Komunistų Par
tijos ir industrinių unijų augi
mą, karo pavojaus augimą, 
Hitlerio siautimą, Anglijos to
rių parsidavimą fašistų gen- 
gei ir tt. Drg. Weinstone pla
čiai apibūdino Detroito auto
mobilių darbininkų padėtį ir 
kilusią kovą unijoje ir pada
rytą santaiką per CIO.

J. Adams iš Philadelphijos 
kalbėjo apie būsimus lapkričio 
mėnesio rinkimus. Kalbėjo, 
kaip suorganizuoti farmerius 
ir raštinių darbininkus, ku
rie savo daugumoje priešingi 
demokratų valdymui ir prita
ria reakciniams republiko- 
nams.

Nemažai raportuota ir kal
bėta apie angliakasių padėtį. 
Po tam distrikto organizato
rius perskaitė keletą rezoliu
cijų ir pranešė, kad spalių 9 
dieną vėl Pittsburghe bus drg. 
Fosteris. Tą dieną yra ren
giamas bankietas. O spalių 
10 dieną drg. Browderis de
batuos su katalikų kunigu J. 
Rice Carnegie svetainėje.

Spalių 3 d. prasidės Dar
bininkų Mokykla ir tęsis iki 
gruodžio 23 d. Tai bus pilnas 
trijų mėnesių kursas.

D. P. L.

WORCESTER, MASS.
Baisios Audros Neapsakoma 

Regykla
Rugsėjo 21 dieną, tai penk

ta diena nepaliaujamo smar
kaus lietaus ir buvusis šiltas 
oras baigėsi nuo 5 iki 7 valan
dos po pietų baisia audra. Vė
jo smarkumas daėjo kartais 
iki 100 mylių į valandą, neap
sakomus nuostolius daryda
mas. Per dvi valandas kauk
damas ir šėldamas vėjas ver
tė begailestingai medžius, ga
lingus, drūčiausius medžius, 
nuklojo gatves, nutraukė te
lefonų ir elektros vielas, na-1 
mų kaminus ir stogus aręle, 
akimirksniai krito viskas. 
Oras buvo prisipildęs pašėlu
siu greitumu skrendančiomis 
medžių šakomis ir stogų skin- 
deliais, baugu žiūrėti buvo, 
žmonės į namų skiepus subė
gę tėmijo kas minutė, kas at
sitiks su savuoju butu.

Šiuos žodžius rašančiam te
ko matyti, kaip Lietuvių Sve
tainės didžiulis—storas kami
nas akimirksniai ėjo žemyn ir 
pataikė kaimyno pastatytan 
automobilin. Iš automobilio li
ko tik griuvėsiai, laimė, kad 
nebuvo žmonių pasilikusių.

Šalia svetainės josios me
dinis garad žius visas pakilo 
nuo žemės keletą mastų^ auk
štyn ir išsiskirstė į penįnas da
lis atskirais kavalkais. Lietu
vių, J. Lietuvninko ir J. Pet- 
kūno, automobilių pardavėjų 
ir patarnavimo stoties, paro
dos rūmų visus didžiuosius 
langus išnešė ir daugybės di
džiausių krautuvių langus iš- 
piškino.

Važiuojant namo po 12 va
landos naktį buvo visas mies
tas tamsoje, tik nekurtomis 
gatvėmis galima buvo prava
žiuoti—išlysti dėl išvertų me
džių. Militarė sargyba su sau- 
tuvais ant pečių, maršavojp 
palei krautuves su baterinėm 
lempukėm švytruodami. Nega
lima gauti žinių nei per radio, 
nes dar elektros pajėgos nėra 
sutaisytos. Kiek iki šiol žino
ma, tai 8 žmonės užmušti ir 
apię pusantro šimto sužeistų. 
Nuostoliai aprokuojami pavir
šutiniai tik Worccstery virš 
$5,000,000.

Šio miesto joks gyventojas 
nematė savo gyvenime tokios 
katastrofos, šimtmečiai gal 
praėjo ir ši apylinkė nematė 
tokio nuostolingo uragano. 
Daug reikėtų prirašyti, kad 
aprašyti tik didžiausius iš- 
griovimus.

D. G. J.

“Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytojų.

Elizabeth, N. J.
LDS 33 Kuopos Veikla

Rugsėjo 14 dieną, LDS 33 
kp. skaitlingam susirinkime 
tiesiog prašyte prašomi vos-ne- 
vos išrinkome du atstovu, L. 
Slančauską ir A. Skairį į bū
siančią LDS IlI-čio Apskričio 
konferenciją 25 d. rugsėjo, Jer
sey City, N. J.

Tame susirinkime buvo žadė
ta leisti laimėjimo dovaną ver
tės $5, bet kadangi komisija 
pranešė, kad neužtektinai par
duota laimėjimo bilietukų, tai 
laimėjimas tapo atidėtas ant 
spalio 12 dienos. Prašoma na
rių gerai pasidarbuoti šiame 
reikale.

Apkalbant atsibuvusią anti- 
nazių demonstraciją 15 dieną 
rugsėjo, kuopos nartai sumetė 
$2 padengimui lėšų. Pinigai ta
po priduoti vietiniam skyriui 
Amerikos Lygos už Taiką ir 
Demokratiją.
8 Neprigulmingi Kandidatai

Ateinančiuose rinkimuose 
šioj apielinkėj turėsime aštuo
nis neprigulmingus kandidatus 
į įvairias valdiškas vietas.

Union County raštininkui 
Henry G. Nulton pridavė peti
cijas parašų nuo Komunistų 
Partijos. Jos kandidatai į val
stijos seimelį bus Henry Allen 
ir Renious Edwards.

Nuo Socialistų Partijos —- 
Marion Thomas Hunter, kandi
datas į valstijos senatorių.

National Prohibition Party 
du kandidatai — Joseph Bris
coe — į valstijos seimelį, o 
Netti Bunting — į valstijos se
natą.

Į Elizabetho 7 wardo tarybos 
narius kandidatuoja Mac Pher- 
son. Į Union Township Com
mittee Joseph M. Johnson ir 
Erwin S. Fulop.
Pušynas j Pušyną Nudardėjo

Skaitau paskutinę laidą “Ke
leivio,” kur Pušynas tiesiog gė
dą daro sau ir tam laikraščiui 
savo raštais.

Rašo taip melagingai, be sai
ko, be jokios doros.

Kažin, ar Hearstas gelėtų 
geriau meluoti? Kur gi logika 
rašyti, kad mūsų laikraščiai 
.kadaise agitavo rengtis apdris
kusiais drabužiais, dantų bei 
burnos nemazgoti ir tam pana
šiai !

Rodos, kiekvienam supranta
ma, kad komunistai kovoja už 
geresnį gyvenimą, reiškia, už 
geresnį apsirengimą, ragina hi- 
gijeniškai užsilaikyti. Tas vis
kas, mes matome, yra gyveni
mai! vykdoma Sovietų Sąjun
goj.

O mes, Sovietų Sąjungos 
vienminčiai, darytume priešin
gai !

Toliaus, ateina mintis pa
klausti to žmogaus, kodėl, po 
šimts pypkių, “L.” ir kiti mū
sų laikraščiai nuo pat pradžios,

jei ne daktaro Kaškiaučiaus, 
tai bent .kitų talpino straips
nius apie švarų užsilaikymą?

Parengimai
Bangos Choras rengia šaunų 

išvažiavimą šį sekmadienį, rug
sėjo 25 dieną, Vaičionio darže, 
Meadow Grove, Cranford, N. 
J. Visi choro rėmėjai širdin
gai kviečiami dalyvauti. Vyrai 
susibūrę krūvon pirks gėrimus, 
o moterys ir merginos valgius. 
Tai atrodo, kad bus šauni puo
ta.

*

Elizabetho Ispanijos Demo
kratijos Draugai rengia Ispa
nijos liaudies naudai 30" dieną 
rugsėjo krutamas paveikslus 
vardu “Return To Life.” Kal
bės ką tik grįžęs iš Ispanijos 
Victor Hirshfield. .Vieta: 134 
Court St., Įžanga 25 centai. •

“L.” Reporteris.

Scranton, Fa.
Pavykęs Parengimas

Vietinė ALDLD 39 kuopa 
turėjo surengus pikniką ir 
“pig roast” 18 d. rugsėjo, šių 
metų. Parengimas pavyko vi
sais atžvilgiais, nepaisant, kad 
ir oras buvo gana prastas, 
žmonių prisirinko pusėtinai ir, 
rodos, visi buvo gana pasiten
kinę, nes valgyt ir gert pakan
kamai visiems buvo. O šoki
kams irgi nebuvo bado, nes 
jauni muzikantai tikrai netin
gėjo grajyti. Todėl, atsižvel
giant į parengimo gerą pavy
kintą, tenka spėti, kad drau
gijai ir pelno šiek-tiek liks.

Todėl komisija užsipelnė 
didelį už tai kreditą, o gaspa- 
dinės didelį ačiū už savo 
skrumnų .ir sunkų darbą. 
Dirbo sekančios draugės: Pa- 
balienė, Kašinskienė, Prolei- 
kienė, Vanaigaitienė ir Meda- 
lienė. Ir su aukomis iš valgio 
dalykų dar prisidėjo Pabalie- 
nė ir Buzienė. Todėl varde 
draugijos labai širdingas ačiū 
toms draugėms.

Narys.

Visokios Pastabos
Teko nugirsti, kad Ch.ica- 

gos laisvamanių centras siun
čia kalbėtoją į rytus ir krei
pėsi pas tulus serantoniečius, 
idant surengtų čionais pra
kalbas laisvamanybės Liausi
mu. Vienok kolkas nieks čio
nais tokių prakalbų .nerengia; 
net ir šliupiniai laisvamaniai 
atsisakė tokias prakalbas su
rengti. Tai sarmata. O gal gi 
tie žmonės bijosi sugriešyti ir 
nusidėti prieš tautišką dūšių 
ganytoją ? Jei taip, tai kodėl

neatlikti išpažintį iš viso gy
venimo ir tuomi užbaigti su 
ta šliupine laisvamanybe ?

Kaip čia dar nesenai tūli 
biznieriai džiaugėsi ir katutė
mis plojo, kada kun. Valad- 
ka visaip niekino ir purvino 
Sovietų Sąjungą, Staliną ir 
“bimbinius” dėlei Vilniaus. I 
Bet, va, papūtė kitas vėjas ir 
tie patys biznieriai jau puola1 
tą patį kun. Valadką. Ir jei 
ko gero, tai ir prie bolševikų 
priskirs. Ir tik užtai, kad kun. 
Valadka geruose santikiuose 
su SLA centro valdyba. Na, 
o pagal tūlo fašistėlio pliovo- 
nes “Vienybėj” aną dieną, tai 
SLA centro valdyba tik “ka- 
capai ir raudoni šarančiai,” o 
kartu, žinoma, ir kun. Valad
ka. O priedui dar ir “kopūs
tų kapitono” titulą prisega 
vienam biznieriui, kuris palai
ko kun. Valadkos pusę. Koks 
tai kontrastas tarp vakar ir 
šiandien pas fašistus!

Bet kažin, argi tas “Vieny
bės” pliovotojas mano, kad 
“kopūstų kapitono” vardas 
yra bjauresnis už slapukų^ 
“slakerių” išdavinėtojo (šni
po) vardą?

i

Kaip čia dar nesenai mūsų 
lietuviški politikieriai šumijo 
ir rengėsi pajudinti žemę. 
Bet. . Bet tas šturmas tik 
politiniame šaukšte tesukėlė 
audra, tai ir viskas. Du me-V 7

tai atgal, ant demokratų ti- 
\įcto buvo išrinktas lietuvis 
atstovas į valstijos seimelį. 
Bet kadangi atstovas p. Janu- 
šaitis grajino politinę smuiką 
tik su viena styga, tai šiemet 
nominacijas pralaimėjo, o 
tuomi ir tas didelis Šurnas ap
rimo. čia p. Janušaitis turėtų 
gerai įsitėmyti, kad politika 
ir praloto skvernas, tai du 
skirtingi dalykai. R.

Klaipėdos Rinkimai
Klaipėda, rugs. 20.—Su

prastintas Klaipėdos seime
lio rinkimų įstatymas. Lie
tuvos vyriausybė siekia, kad 
rinkimai sklandžiau praei
tu, c

LICENSES»

BEER, WINES & LIQUUORS 
WHOLESALE AND RETAIL

NOTICE is hereby given that License 
No. EB3385 has been issued to the un
dersigned to sell beer at retail under Sec
tion 76 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 664 Flatbush Ave., Borough 
of Brooklyn, County , of Kings, to be 
consumed *on the premises.
NAVARRE DELICATESSEN and LUNCH 

Inc.,
664 Flatbush Ave. Brooklyn, N. Y.

Nauja L. Prūseikos Knyga

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.

Tą knygą išleido dienraštis "Vilnis”

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

LAISVE
427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y.

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

pašto stampomis, 3c ar 5c vertės.

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.

VALANDOS: 2—4 ir 6—8
Nėra valandų sekmadieniais

GARSINKITES

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. V.

Tel. Evergreen 8-7179

Kiekvienas apšvietą bran
ginantis žmogus privalo bū
ti dalininku dienraščio “Lai
svės” bendrovės.

[■'i

ClementVokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street ' 
Tel. Triangle 5-3622

, Brooklyn, N. Y.

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.
Iš senų padarau

paveiks- 
lūs krajavus

aute- 
rikoniškais. Rei 
kalni esant ii 
padidinu t o k i < 
dydžio, kokio pa 
geidaujama. Tai- 
pogi atmaliavoju 
įvairiem spalvom.

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

BROOKLYN, N. Y.
Teks Glenmore 5-6191

IŠDAVIKAI
Amerikos Istorijoj ir Sovietų Sąjungoj

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.

“LAISVĖJE”

CHRONIŠKOS

LIGOS
GYDOMOS ,

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

Tyrimai Atliekami 
Už Nebrangų Atlyginimą

IŠTYRIMAS VELTUI

DR. ZINS
Įsisteigęs per 25 Metus

110 East 16th Si., N. Y.
Tarp 4th Avė. Ir Irving Place

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

Svarbi Knygutė Su Patarimais 
Kaip Patapti Piliečiu

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

Jungtinių Valstijų piliečiu.

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

simina laivo vardo, atvykimo dienos ir kitų 
reikalingų informacijų.

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

pilietė moteriškė su nepiliečiu vyru.
•

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

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

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

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

Siunčiame duoną per paštą J kitus miestus, specialiai greitai pristato.
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime ihformacljas apie svor| ir kainas.

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



660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

FRANK DOMIKAITIS
REST AVRACIJ A

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

Pui-

Kaina 65c už Kvortą
Liepų žiedų 75c. Kvorta

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo-. 
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Prie Huntington ir Hicks 
Sts. nau jos mokyklos statybai i 
išleisią $673,488. Miestas pri
sidės su $355,000.

Jalu turime šviežio pava
sarinio medaus. Pats ge
riausias sveikatai; naudo

kitės juomi.

Gaminami Europiško ir Amerikoniško stiliaus, 
kūs, lietuviško namų darbo, kilbasai ir kepta parsie- 

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

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name

NowWto^^K^yzinioi
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po 
iki sekamo 
penktadie-

NERIZIKUOKIT! 
tas ligas pažinti ir nuo jų 
sisaugoti.

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

Perbrangiai atsiėjo “dūmas” 
61 rūkoriui. Teisme jie užsi
mokėjo po $1 už rūkymą In
dependent Subvės Rockaway 
Ave. stotyje.

imigracijos adminis- 
neįtaria nriešfašizme,

Užpuolikas jį 
ir, atėmęs $8, pabėgo, 
neužilgo buvo areš- 
policijai pastebėjus 

ant jo batų ir drabu-

didvvriškai 
ideins o-inantiems Tsnani- 
žmonėms!

MnCorn Anšv. Kl. Kom.

REIKALAVIMAI
Reikalinga moterų išrinkti skudu

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

(222-227)

Išmokit
ap-

tuos ištikimus drau-

$11,000, 
gas. Jų 
kad tarp 
ir liepos, 
išmokėta
krųjų buvę išmokėta $150,000.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN

Saugokitės Lyties Ligų!
DIDĖJA susirūpinimas ly

ties ligomis, nes jos dabar la

ši am e vajujeI 
kalninriu ir kitu 
ir reikmenų.

dar turite k a
prašomo 

noqatvyko K. Obolevičius, “Mūsų 
Krašto” redaktorius, 
koje mano svečiuotis 
mėnesių. Svečias sakosi norįs
pastudijuoti Amerikos lietuvių 
gyvenimą ir spaudą. Rep.

ar bent susipažinti 
darbu ir pagelbėti 

Valdyba.
Valdyba............

j tą 
neleist,

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.

Lietuvių Komunistų Kuopos 
susirinkimas įvyks šį vakarą, 
rugsėjo 26-tą, “Laisvės” salėj. 
Visi nariai dalyvaukite. Kvie
čiame nepriklausančius ateiti 
prisirašyti 
su mūsų 
jame.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA

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

■■■y- , •

Telephone: EVergreen 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.

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Graborius (Undertaker)
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Ave. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-488B

. I 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)

Pirmadienis, Rugs. 26, 1938

UNIJISTAI UŽ RĖMIMĄ 
CECHOSLOVAKJJOS
Angliško darbininkų dien

raščio, korespondentas Michael 
Kantor apklausinėj© darbinin
kų kliubuose, unijų salėse, 
restauranuose šimtus unijistų 
ir šiaip publikos. Visur rado 
didelį pritarimą Čechoslovaki- 
jai ir nusistatymą, kad Hitle
rį reikia suvaldyt dabar.

Šiek tiek daugiau skirtumų 
išreikšta, kas liečia suvaldymo 
būdus, tačiau ir šiuo klausimu 
mažai belikę taip vadinamos 
nesikišimo politikos šalininkų. 
Daugelis buvusių stiprių tos 
pozicijoj šalininkų esą jau įsi
tikinę, kad nebus galima fašis
tų agresorius suvaldyt ir iš
vengt pasaulinio karo be ben
dros visų demokratinių vals
tybių veiklos.

Už bendrą veiklą suvaldy
mui Hitlerio ir to padarymą 
tuojau pasisako apie 99 nuo
šimčiai unijistų.

Sulaikė Bemato 
Užmušėju

Thomas Acerra, 29 m., ku
ris buvo tardytas dėl sumuši
mo Konstantino Bemato ir 
paleistas po kaucija, tapo 
areštuotas ir sulaikytas 
kaucijos, po to, kaip jo 
muštasis Bernatas mirė.

Bernatas, 50 m., 317 Ply
mouth St., buvo užpultas už 
kelių blokų nuo savo namų 
rugsėjo 18-tą. 
sumušė 
Tačiau 
tuotas 
kraują 
žiu.

Teisėjams Galvosūkis 
Apie “Sandvičių”

Trys teisėjai Specialių 
sijų Teisme turės sukti galvas, 
ką reiškia Williamsburgo ska
nėsių užeigos lange išstatyta 
iškaba: “Alaus ir Kiaušinių 
Sandvičius—10 centu.”

Užeigos savininkas, Morris 
Zack, Bridge Plaza Teisme 
tvirtino, kad tai reiškia, jog 
reikia mokėti 10 centų už kož- 
ną tos kombinacijos dalį, bet
— —■..... ' -...... —--- -------- ----...==

Ar Klaipėda Bus Sekama po Čechoslovakijos?
Šis klausimas kvaršina kiek

vieno savo gimtinę šalį, Lie
tuvą, mylinčio galvą. Jis rūpi 
kiekvienam tautų gyvavimo ir 
nepriklausomybės šalininkui.

Šių dienų lenktynėse tarp 
. _ karo ir taikos, tarp ramių, 

kultūr^f ir nepriklausomybę 
mylinčių šalių iš vienos pusės 
ir barbariško fašizmo iš ki
tos pusės, visų mintis vargina 
klausimai: Kas bus su čecho- 
slovakija? Ar ji išsigelbės 
užpulta Vokietijos, Lenkijos 
ir Vengrijos fašistų ? ' Kodėl 

i Lenkijos fašistai užpuolė Če- 
choslovakiją ? Ar apsistos Hit
leris pavergęs Čechoslovakiją, 
ar jis puls kitas šalis?

Gi lietuviams, kurių gimti
nė šalis Lietuva randasi lygiai 
arti ties Hitlerio padu, kaip ir 
Čechoslovakija, kyla dar ir

Lietuviu Komunistų 
Susirinkimas

Drg. A. Stripeika 
Apie Vajų

Pereitą penktadienį “Lais
vėje” lankėsi jos vajininkas d. 
A. Stripeika, Elizabeth,

mm

—Kaip gi bus su “Laisvės” 
vajumi?—buvo užklaustas.

—Tai nežinia, kaip čia bus, 
—atsako jis.—Bedarbė, mat, 
daug žmonių nogėtų “Laisvę” 
užsirašyti, bet neturi pinigų.

—Tas matoma.
—Buvau manęs šiame va

juj gauti kitus vajininkus,— 
toliau tęsė d. Stripeika, o aš 
jiems žadėjau tik padėti, bet 
nepavyko.

Tuo būdu pats d. Stripeika 
pasirįžęs dalyvauti vajuj tr, 
žinoma, pasirįžęs būti pats 
pirmutinis.

Be abejo, Elizabetho ir apie- 
linkės draugai ir draugės 
jam padės, su juo kooperuos.

Beje,, d. Stripeika jau da
bar atvežė vieną naują meti
nę “Laisvei”, prenumeratą ir 
penkis atnaujinimus.

Turgaviečių Department© in
spektorius suprato, kad pirkė
jas turėtų abu dalyku gaut už 
10 centų. Teisėjas Liota ne
besutiko pats vienas spręst 
šios gadynės garsinimų gudry
bės ir pavedė bylą Specialių 
Sesijų Teismui, kuriame vei
kia trys teisėjai.

sekami klausimai: Kodėl Klai
pėdos krašte vokiečiai fašis
tai pakėlė galvą ir šaukia: 
“Klaipėdoj visi gyventojai vo
kiečiai, o lietuviai tik policis- 
tai!” Kas daryti Lietuvai, kad 
išgelbėjus savo tautinę laisvę ?

Šie ir daugelis Čion suminė
tų klausimų bus plačiai dis- 
kusuojami Lietuvių Komunistų 
Kuopos surengtose prakalbose 
ši penktadieni, 30-tą rūgščio, 
Liet. Piliečių Kliube, 280 Uni
on Avė.. Brooklyne. Ateikite 
patys. Praneškite, apie jas vi
siems kitiems lietuviams, ku
riuos sueisite bėgiu likusių ke
liu dienų.

Pirmu kartu Brooklyne kal
bės svečias kalbėtojas H. Jag
minas iš Chicagos, taipgi An
tanas Bimba ir D. M. Šoloms- 
kas, vietiniai. Įžanga nemoka
mai. Rengėjai.

PRISIPAŽINĘ SUKĘ 
KOMPENSACIJAS

.Philip Lipstein, 40 m., 921 
Washington Ave., ir Philip 
Gordon, 52 m., 769 E. 2nd 
St., Specialių Sesijų 
prisipažino kaltais
darbininkų komp e ns a c i j o s 
duoklių. Jie paliuosuoti 
$1,000 kiekvienas 
tardymo ateinantį 
nį.

Kaltinimai sako,
mis duoklėmis nusukę valstijai 

falsifikuodami kny- 
knygos rodžiusios, 
liepos mėn., 1937, 
šių metų, algomis 

tik $27,000, o išti-

Artėjant speciali© pašalpi- 
nio laivo Ispanijai išsiuntimo 
laikui (jis išeis 1-mą savaitę 
spaliu), Ispanijos liaudies rė
mėjai rūpinasi, kad jis išeitu 
prikrautas pilnai, neliktu nei 
kampelio neišnaudotos vietos, 
o laivui ten nuplaukus, ma
sės karo nualintų Ispanijos 
liaudiečiu gautų pasistiprini
mo, šilumos ir kitokios pagel
bės.

Lietuvių dovanos maistu, 
drabužiais ir kitkuo taip pat 
tebeplaukia. šiomis dienomis 
vėl gauta dovanų nuo 
mu :

J. Weiss atnešė veik 
siūtą, minda megstinių 
tokių drabužiu.

J. Bondžinskaitė — batų 
drabužiu.

V. Valilionienė — nloščiu 
17 gabalu-setu visokiu kitokių 
drabužiu ir švino.

Drg. Dumblienė tiau antru 
dideli 

dra-
kartu 
kailio 
buž’u

Kurio
galimo na Aukot, 
n n d ar vii dabar, nna hoo-jii 
anie savaitės nr dvieili laivas 
išplauks. Lai šiame laive bus 
kuo daugiausia dovanu nuo 
demokratija ir laisve mvlinčiu 
Amerikos lietuviu 
tas 
jos

Daktarai, Slaugės 
Sveikino Cechus

šimtns daktarii ir slaugiu 
žvdu Tiip'onbntvio sudėjo 'de
šimtuką is ir penktukais franė- 
tina suma ninio-n. kad nasiust 
radiograma čieehoslovak i i o s 
liaudžiai. Prieš nasinnčiant. 
vipnas daktaru sumanė atsi- 
klanst Čech o s 1 o v a k i i o s 
konsulate, kain geriau tą ra
diograma na.rašvt. Jis na- 
skambinn ir na klausė, o iš ten 
gavo atsakvma:

“Pasižiūrėkite savo 
ten jūs rasite kalbą.”

Ir surado. Jų radiograma 
pasmerkia Chamberlaino - Da- 
ladiero išdavystę ir ragina 
gintis nuo Hitlerio įsiveržimo. 
Radiogramos kopijos iškabin
tos visuose buletinų rėmuose.

Lankėsi “Laisvėje”
šeštadienį apsilankė “Laisvė

je” radio vai. vedėjas Jonas 
Valaitis, kuris ką tik sugrįžo iš 
Lietuvos, ir su juo kartu atvy
kęs K. Obolevičius, “Mūsų 
Krašto” redaktorius.

P-nas Valaitis pasitenkinęs 
savo kelione ir apsilankymu 
Lietuvoj. Svečias p. Obolevi
čius ketina plačiai studijuot 
Amerikiečių lietuvių spaudą, 
organizacijas ir abelną gyveni
mą.

Suėmė už Valkatystę, 
Rado Turtelio

Mrs. Clara Heller, 44 m., 
1904 Park Place, buvo areš
tuota už valkatystę. Ją iš
krėtus, jos drabužiuose poli
cija radus sukamšyta $2,000 
pinigais. Gi jos rekorduose 
rasta, kad jinai yra išėmus 
$1,80’0 šalpos čekiais. Sulaiky
ta tolimesniam kvotimui spa
liu 10-tą.

Nuteisė už Nesilaikymą 
Butų Įstatymų

Isack Lilicn, žymus Long 
Island City pirklių ir nežudo
mo turto savininkų organiza
cijų vadas, turįs raštine 71 
Vernon Blvd., L. T. City Teis- 
mabutyje nuteistas užsimoket 
$100 baudos už sulaužymą bu
tų įstatymo. Jis išdavė ren'don 
apartmentą skiepe bildingo, 
kuris turėio būti užkaltas, kai
po pripažintas nesaugiu.

Apartmentą, aišku, pasiren- 
davojo biedna šeima—pora su 
7 savo vaikais ir trimis 
miais vaikais. Mokėjo po 
į mėnesi.

Teisėtas Cooper Įsakė 
narna daugiau nieko 
apart žiurkių.

Iš Ateiviu Gynimo 
Darbuotes

Am. Ateiviui Gynimo didžio
jo New York© Komiteto su
sirinkimas įvyko rugsėjo 19, 
Rand Mokyklos kambariuose, 
New Yorke.

Susirinkime buvo, pranešta, 
kad tarn kitų nuskirtų depor- 
tuot iš J. V., yra ir grįžusieji 
Tarptautinės Brigados vetera
nai, kovoję liaudiečiu armi
joj prieš kraugerišką tarptau
tini fašizmą. Draugas Wal
ter Richter, 34 m. amžiaus, 
ir Paul List, 37 m. (vedęs 
Amerikoj girųusia moterį ir 
susilaukę kūdikio), abu grįžę 
iš Ispanijos karo lauko, kur 
buvo sunkiai sužeisti, nėr A. 
G. Komitetą naliuosuoti iš El
lis Salos no $2.000 užstato.

Hans Mueller, 20 m., pa
bėgės iš Hitlerio armijos, irgi 
yra denortuosiamu liste. Muel
ler ir virš minėti du yra gimė 
Vokietijoj ir jiems gręsia nu
kirtimas gaivu, jeigu Ameri
kos darbininkai neišgelbės jų 
nuo denortaciios.

Iš vėliau grįžusiu iš Tsnani- 
ios karo lauko keturi Tarp
tautinės Brigados nariai yra 
nuskirti deportuoti. Trys iš tų, 
Herman Enger, 37 m.., Fritz 
Krumbech, 26 m., ir Ernest 
Lippman, 35 m., gimę Vokie
tijoj. Felix Kusman, 29 m., 
yra estas, Kusman yra 
Amerikos pilietę.

Amerikos imigracijos 
gų valdininkai labai 
kenčia darbininkų, kurie nu
sistatę prieš fašizmą. Nujaus
dami kovojusius prieš fašizmą 
Ispanijoj, daro jiems įvairius 
kvotimus, užmetimus, kad tik 
kaip nors nubaudus tuos išti
kimus demokratijos ir laisvės 
gynėjus. Todėl darbininkai 
turi daugiau susirūpinti ir iš
laisvinti 
gus.

Jeigu 
tracija 
tai kita ir netikėtai Įleidžia. 
Vienas iš tokių, pusamžis vy
ras, buvo atėjęs Į susirinki
mą. Jis slapta atvažiavęs iš 
Anglijos, buvo sugautas ant 
laivo ir perduotas Amerikos 
imigracijai. Administracija iš
klausinėjo ir, jam pasisakius, 
kad gyvenęs J. V. ir buvęs jū-

rininkų unijos nariu, paleido. 
Jis atėjo į Ateivių Gynimo 
raštinę ir i susirinkimą. Ko
miteto nariai suaukavo apie 
$2 pinigų nakvynei, o vienas 
draugas davė jam antrašą, 
kad antradienio rytą ateitų į 
d arba. A. Mureika.v

Valgykite 
MEDŲ

Valgykite Medų Vietoj 
Cukraus

Sako Dr. J. J. Kaškiaučius

“Laisvėje” galite gauti 
tikrų bičių medaus už ga

na prieinamas kainas.

Kreipkitės į “Laikęs” ofi
są Ir apsirūpinkite su 

medum.

Patarimai Vyrams apie 
Lyties Dalykas

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

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

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

ĮDfiKITE į konvertą popierinį do
lerį ir savo aiškų adresą, ir greitai 
gausite knygą.

LAIŠKĄ adresuokite taip: 
JOHN BARKUS 

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

ši knyga yra ir “Laisves” knygyne. 
iiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiim

James Hicks, benamis, buvęs 
Arizonos karvių gaudytojas, 
patekęs Brooklyno teisman už 
valkatystę, prašė nuteist jį il
gesniam laikui kalėjiman, kad | 
turėtų žiemai pastogę. Jį nu
teisė 6 mėnesiams.

Dr. Herman Mendlowitz
38 Metai Praktikos

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

Tel. Evergreen 7-1312

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

NEDELIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J

Kampas E. 28rd Street

Garsinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvėje

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. .
IVieš Forest Parkway

Si

Lietuvių Kuro’Kompanija
ĮDEDAMfe

MASTER-KRAFT OIL BURNERS 
f 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 CO., INC.
485 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Telefonas EVergreen 7-1661

NOTARY PUBLIC Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavi
mas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
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Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas pieniškų 
valgių ir daržovių, virtų ir žalių.
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