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Krislai
Gerai, kad Nepamiršo.
Jei Ten Galima, Tai ir • 

Visur.
Gal Kančios ir Suvienys.’
Kunigas, Kuris Nebijo.

Rašo A. B.

Hudsono draugai surengė 
vakarienę, pavaišino Ameri
kos Lietuvių Kongreso Bos
tono Apskričio konferenci
jos svečįus. Pelno jiems liko 
$10 su viršum. Pusę jo pa
skyrė Agitacijos Fondui.

C o n n e c t i cut valstijos 
spaudos pikniko komisija iš 
pelno dešimt dolerių pasky
rė Agitacijos Fondui.

Labai gerai, kad draugai 
nepamirš ta tos svarbios 
įstaigos. Nuo žieminių pa
rengimų pelną skirstant, 
reikia atminti ir Agitacijos 
Fondą. 5-S £ *

Iš Minersvillės drg. Ra
manauskas rašo, kad Komu
nistų Partijos lietuvių kuo
pos susirinkiman atėjo ir 
partijon įstojo trys nauji 
nariai. Matyt, partijiečiai 
pasidarbavo.

Jeigu galima gauti parti
jai naujų narių Minersvillėj, 
tai galima ir visur kitur. 
Tačiau iš kitų kolonijų apie 
tai nieko nesigirdi.

Ką daro partijiečiai? Juk 
partijos vajus eina. Nepa
mirškite tos svarbios parei
gos. $ * *

Beje, iš Chicagos rašo, 
kad ten paskutinėmis savai
tėmis partijon gavo 18 nau
jų lietuvių narių. Bet drau
gai nepasitenkinę. Jie buvo 
paskyrę jų distrikto vajaus 
metu gauti šimtą naujų na
rių. Vajus baigsis už mėne
sio.

Ar chicagiečiai išpildys 
savo kvotą?* * *

Didelį vargą ir pažemini
mą gyvena Čechoslovakijos 
žmonės. Jiems reikia di
džiausios vienybės. Prie tos 
vienybės šaukia juos Čecho
slovakijos Komunistų Parti
ja. b

Ar jos nuoširdus revoliu
cinis balsas bus išgirstas? 
Pamatysime.* * *

Veikiausia šį sykį komu
nistų balsas nepasiliks balsu 
girioje. Į jį jau atsiliepė Če
choslovakijos jaunimas. Iš 
Pragos pranešama, kad jau 
susivienijo: Socialdemokra
tinė Jaunimo Lyga, Socia
listų Jaunimo Lyga, Jaunų
jų Komunistų Lyga, Agra
rinės Partijos Jaunimo Ly
ga, Nacionalės Vienybės 
Partijos Jaunimo Lyga, Ka
talikiško Jaunimo Lyga, 
Jivnostensko Partijos Jau
nimo Lyga ir Studentų Uni
ja. * * ■*

Pereitą sekmadienį Pitts- 
burghe įvyko debatai tarpe 
komunistų “Daily Worker” 
redaktoriaus C. Hathaway 
ir katalikų bažnyčios kuni
go Charles Owen Rice.

Prieš debatus kunigas 
Rice pareiškė, kad jisai vi
sai nesibijo su komunistais 
debatuoti.

Tai pusėtinai drąsus ku
nigas. Lietuviški kunigai 
komunistų baidosi iš tolo. 
Pakalbink tu juos debatuo
ti, o jie pamanys, kad tavo 
lūpomis kalba patsai pekTos 
viršininkas.* * *

O gal ir mūsų kunigai ne
bijotų debatuoti svarbius 
klausimus su komunistais, 
jeigu, viena, jie turėtų ge-
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Darbo Federacijos Va- 
dai Dergia Naująją 

Dalybą ir CIO
Houston, Texas. — Fa- 

šistuojantis Amerikos Dar
bo Federacijos vice-prezi- 
dentas M. Woll ir federaci
nių metalistų unijų galva J. 
P. Frey, žinomas atgaleivis, 
pagamino įnešimą suvažia
vimui Darbo Federacijos — 
reikalaut “pataisyt” Šalies 
Darbo Santikių Įstatymą, 
idant to įstatymo valdiška 
komisija negalėtų pripažint 
CIO unijas visų darbininkų 
atstovėmis net tokiose pra
monėse, kur per oficialius 
balsavimus darbininkai di
dele dauguma balsų pasi
renka CIO.

Reakciniai F e d e r a cijos 
vadai reikalauja pripažint 
tose pramonėse savo mažiu
kes amatines federacines 
unijas, nežiūrint, kad jos 
turėtų tik po keletą narių.

Daugelis delegatų Federa
cijos suvažiavime pageidau
ja apsivienijimo su CIO, 
nors dar nežinia, kaip išeis

NAZIAI AREŠTAVO AUSTRŲ KARDI
NOLU INNlTZERj-NAZIŲ GAUJA

STAUGĖ: “IŠŽUDYTI KUNIGUS!”
Išplėšė iš Kardinolo Palociaus ir Sudegino Kryžius ir 

Brangius Paveikslus—Išmėtė Kunigą per Langą
Vienna. —Sekmadienį na- 

ziai pakartojo savo grūmo
jančias demonstracijas prieš 
kardinolą Innitzerį, šaukda
mi: “Pasiųst jį į Dachau” 
(koncentracijos stovyklą)! 
“Išžudyt visus kunigus!”

Daužomų langų stiklais 
šeštadienį sužeistas, kardi
nolas buvo sekmadienį juo
dosios policijos atlydėtas į 
šv. Stepono katedrą mišių 
laikyti.

Laike mišių ir mišparų 
sekmadienį keli tūkstančiai 
nazių vis staugė ir šėlo apie 
katedrą ir apie išdaužytą 
kardinolo palocių. Hitlerio 
gi policija ramiai sau stovė
jo ir nebandė suvaldyt pa
daužų.

Dabar kardinolas laiko
mas palociuj po areštu, nors 
nazių vyriausybė sako, kad 
po “sargyba.”

Naziai įsiuto prieš hardi

nis argumentus, būtų nuo
širdūs savo įsitikinimuose 
ir, antra, jeigu .nesitikėtų 
ekskomunikacijos nuo savo 
viršylų.

Debatai tarpe lietuvių ko
munistų ir katalikų srovės 
dvasiškų vadų būtų labai 
įdomūs ir naudingi visuo
menei.

Ar atsiras nors vienas 
lietuvis kunigas, kuris iš
drįs apsiginkluoti drąsa 
pittsburghiškio kunigo RL 
ce?

Brooklyn, N. Y., Antradienis, Spalių (October) 11, 1938

balsavimai šiuo klausimu.
Wm. Green, Darbo Fede

racijos pirmininkas, ir se
nieji vadai abelnai, yra nu
sistatę prieš Naująją Daly
bą ir prieš apvieniįimą uni
jinio darbininkų judėjimo. 
Jie pasikvietė kalbėt tokius 
atžagareivius republikonus 
ir demokratus politikierius, 
kaip senatoriai Berry ir 
Davis—prieš Naująją Daly
bą ir prieš CIO.

Daug padoresniu už tuos 
politikierius ir Federacijos 
viršininkus pasirodė žymus 
katalikų kunigas Maguire. 
Savo-., kalboj Federacijos su
važiavime jis užreiškė, kad 
unijų suskilimas į dvi prie
šingas, “kariaujančias” sto
vyklas yra kenksminga “ne
sąmonė.” Kunigas Maguire 
pasakė labai stiprią kalbą, 
šaukdamas Federaciją apsi- 
vienyt su CIO ir remt. prez. 
Roosevelto Naująją Daly
bą.

nolą Innitzerį todėl, kad jis 
per pamokslą katalikam 
jaunuoliam nusiskundė, kad 
“bažnyčią apiplėšta”, ir ra
gino juos laikytis religijos 
“ne tik širdyje,” bet ir vie
šai ją pareikšti.

Nazių go veda, spiegdama, 
“užmušt visus kunigus!” iš- 
beldė kardinolo palociaus 
langus, išlaužė bei kirviais 
iškapojo duris, grobė ir mė
tė per langus brangius pa
veikslus, meniškus kryžius 
ir kitus Religinius daiktus; 
suvertė juos laužan ir sude
gino.
Norėjo Nulynčiuot Prelatą, 

Kardinolo Sekretorių
Palociuje tie pogromšči- 

kai p a s t v ė re prelatą J. 
Weinbacherį, kardinolo se
kretorių, ir norėjo jį per 
langą išmest/Bet jis despe
ratiškai įsikibo į lango rė
mus (su likusiomis juose 
stiklų šukėmis), ir šiaip taip 
atsilaikė^ iki atvažiavęs li- 
gonvežimis jį išgelbėjo.
Ištrenkė Kunigą per Langą

Naziai taip pat su kir
viais įsilaužė į patalpą šv. 
Stepono katedros kunigo 
Kravaniko ir išmetė jį per 
langą. Jis krisdamas nusi
laužė abidvi kojas, ir tapo 
nugabentas į ligoninę.

Griežtai nazių cenzūruo
jami laikraščiai nė vienu žo
džiu sekmadienį nepaminė
jo tuos nazių pogromus.

ISPANIJOS LIAUD1E- 
C1A1 LAIMĖJO DVIE

JUOSE FRONTUOSE
Hendaye, Franc. - Ispani

jos pasienis. — Respublikos 
lėktuvai smarkiai atakavo 
fašistų linijas Ebro fronte, 
paskui pėstininkai šturmavo 
ir atėmė iš fašistų kelias 
pozicijas, vakarinėje pusėje 
Ebro upės; ten respublikie- 
čiai taip pat pagrobė nuo 
fašistų daugį ginklų ir amu
nicijos.

Toledo Fronte
Respublikiečiai panaujino 

ofensyvą prieš fašistus To
ledo fronte ir užkariavo ke
lias svarbias pozicijas.

Italijos Bombininkas 
Nužudė 182 Civilius 

Ispanus Keleivius
Barcelona, Ispanija. — 

Didelis Italijos orlaivis nu
metė šešias bombas ant ke
leivinio traukinio, važiavu
sio pro San Vicente de Cal
ders į Barceloną, ir'sudras
kė bei sudegino 182 civilius 
keleivius; sužeidė apie 400.

Kai kiti gelbėjo sužeistuo
sius, tas bombininkas, že
mai skrisdamas, pylė kul- 
kasvaidžių ugnį į gelbėtojus.

EXTRA!
/i—,—

CHIN AI IšžUDe 20,000 
JAPONŲ

Hankow, Chinija, spal. 10. 
—Per tris dienas chinai nu
kovė 20 tūkstančių japonų 
arti Teiano, 130 mylių nuo 
Hankowo, ir nuvijo likučius 
japonų (tik apie 200) į šiau
rę nuo geležinkelio.

LINDBERGH MELAGIS
Maskva. — Žymiausi So

vietų lakūnai pareiškė 
“Pravdoje”, kad amerikietis 
orlaivininkas Lindbergh yra 
melagis. Jis, sugrįžęs iš So
vietų į Londoną, pasakojo, 
būk Vokietijos oro laivynas 
“sumuštų” visus Francijos, 
Anglijos, Sovietų ir Čecho
slovakijos orlaivynus. Tuom 
Lindberghas gąsdino Angli
ją ir Franci ją, kad neitų 
gint Čechoslovakijos.

Sovietų oro didvyriai nu
rodo, jog sovietinis oro lai
vynas skaitlingesnis ir stip
resnis negu Vokietijos ir 
Japonijos orlaivynai sykiu.

čechoslovakija Užleidinėja 
Savo “Vengriškus” Plotus 

Vengrijai

Praga, spal. 10. — Čecho
slovakija jau užleido Ven
grijai Ipolysag ir iki šiol bu
vusią čechoslovakišką dalį 
pasieninio Satoraljaulhely 
miesto.

ORAS
Šiandien giedra ir šilčiau. 

—N. Y. Oro Biuras.
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11 Šalių Kom. Partijos Šaukia į 
Vienybę prieš Karą ir Fašizmą

Paryžius. — Vienuolikos’ 
šalių Komunistų Partijos 
bendrai atsišaukė į pasaulio 
darbo žmones telktis kovon 
už taikos palaikymą ir iš
gelbėt Ispaniją nuo Čecho
slovakijos likimo:

“Chamberlain (Anglijos 
ministeris pirmininkas) ir 
Daladier (Francijos prem
jeras) Muniche rugs. 30 d. 
d. kriminaliai nusikalto 
prieš pasaulinę taiką, kad 
jiedu paaukojo tarptauti
niam fašizmui Čechoslova
kijos nepriklausomybę ir ki
tų tautų saugumą.

“Baisūniškas M u n i c h o 
įsakymas, paaukojantis Če- 
choslovakiją sudraskymui, 
yra pratęsimas politikos, 
kuri padėjo Mussoliniui už
kariaut Ethiopiją, o Hitle
riui užgrobt Austriją.

“Municho sąmokslas tęsia 
bjaurią Francijos ir Angli
jos valdžių politiką prieš Is
panijos respubliką — tos 
valdžios pro pirštus žiūrėjo 
ir tebežiūri į karinį Italijos 
ir Vokietijos fašistų įsibrio-

N. J. VALSTIJOS CIO SUVAŽIAVIMAS
PRAŠO ROOSEVELTĄ TARPININKAUT

APVIENIJ1MU! FEDERAClJOS SU CIO
Bendradarbiaus su Federacijos Unijomis-Užgyrė Darbo 

Santikių Komisiją-Pasmerkė Čechoslovakijos Draskytojus
Newark, N. J. — Įvyko 

pirmasis suvažiavimas New 
Jersey Valstijos CIO unijų 
ir sukūrė valstijinę CIO ta
rybą.

400 delegatų, atstovauda
mi 40 unijų su 175,000 na
rių, vienbalsiai priėmė re
zoliuciją, prašydami prezi
dentą Rooseveltą ir toliau 
stengtis, kad Amerikos Dar
bo Federacija apsivienytų 
su CIO.

Delegatai ragino savo iš
rinktą New Jersey.CIO ta
rybą derint praktikoj vei
kimą su Amerikos Darbo 
Federacijos unijomis ir ge
ležinkelių darbininkų Broli
jomis, bet iki vienybė su 
Federacija bus atsteigta, jie 
šaukė visas N. J. CIO uni
jas prisidėt prie CIO tary
bos.

Wm. J. Carney tapo vien
balsiai išrinktas tarybos 
prezidentu.

Vienoj rezoliucijoj N. J. 
CIO suvažiavimas griežtai 
išstojo prieš algų kapojijną 
geležinkeliečiams ar bet ku
riem kitiem darbininkam; 
kitoj rezoliucijoj pasmerkė 
Anglijos, Vokietijos, Fran
cijos ir Italijos valdžių są
mokslą prieš Čechoslovaki- 
ją, ir Užgyrė prezidento 
Roosevelto pasiūlymą šaukt 
visų šalių taikos konferen
ciją. Tam pasipriešino du 
trockistai, bet jie iš viso te
gavo tik tris balsus.

vimą tenai, bet jos dangstė- priešingai, jinai padidino 
si ir dangstosi po ‘bepusiš- karo 
kumo‘ skraiste.

“Kapitalistinių šalių val-
dančiom klasėm mažai terū
pi taikos palaikymas. Kas

pavojus, kirsdama 
smūgį taikos jėgoms visose 
šalyse ir padrąsindama fa
šistus juo daugiau reika
laut. ..

jom labiausia rūpi, tai išlai
kyt savo pirmenybes nepa
liestas; ir Muniche padary
ta sutartis - padiktavimas 
išreiškia valią didžiųjų An-I 
glijos ir Francijos kapitalis
tų ; jų tarnai Chamberlainas 
ir Daladieras pasidarbavo 
kaip fašizmo gelbėtojai.

“Bet didžioji Chamberlai- 
no išdavystė buvo atkreipta 
ne tik prieš Čechoslovakiją; 
jinai buvo atkreipta prieš | 
Franci ją, kurią tarptautinis 
fašizmas nori atskirt, ati
tveri, idant galėtų ją sunai
kint.

“Municho sutartis-padik- 
tavimas yra atkreipta prieš 
Ispanijos respubliką... prieš, 
demokratinius ir socialius 
darbininkų laimėjimus bile 
kur.

“Muniche atlikta išdavys
tė netarnauja taikai, bet

Kitose rezoliucijose New 
Jersey CIO suvažiavimas 
vienbalsiai parėmė Šalies 
Darbo Santikių Komisiją, 
reikalavo paliuosuot Tomą 
Mooney, taip pat Burkittą 
ir Longą (Jersey City hitle
rininko majoro Hague’o dvi 
aukas), ir nutarė, kad Jung
tinės Valstijos laikytųsi ge
ro kaimyno politikos linkui 
Meksikos.

Hitleris Nepaleidžia Daugu
mos Pagrobtų Čechoslovaky

Praga, Čechoslovakija. — 
Vokietija paliuosavo tik 
400 iš 2,000 Čechoslovakijos 
muitinių valdininkų ų’ sie
nos sargų, kuriuos Sudetai 
vokiečiai pagrobė ir nutem
pė į Vokietiją. Bet Čecho
slovakija išlaisvino jau vi
sus nazius, kurie buvo įka
linti kaip respublikos prie- 
šai-išdavikai.

Anglijos, V o k i e t i j os, 
Francijos ir Italijos valdovų 
konferencija'Muniche reika
lavo, kad tik Čechoslovakija 
paleistų nazius politinius 
kalinius, ir visai užmiršo 
hitlerininkų “kidnapintus” 
į Vokietiją čechoslovakus.

Varsa va. — Lenkijos ar
mija užėmė pasieninę Če
choslovakijos g e 1 e žinkelio 
stotį Bohemine dviem die
nom pirmiau negu buvo 
skirta.

ENGLISH SECTION
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“Būtų išvengta Municho 
išdavystės, jeigu Darbinin
kų ir Socialistų Internacio
nalas ir Tarptautinė Darbo 
Unijų Federacija būtų pri
ėmę kartotinus, ryžtus Ko
munistų Internacionalo* at
sišaukimus — bendrai veik
ti; bet Darbininkų ir Socią- 
listų Internacionalas atme
tė tuos atsišaukimus... Tai 
išdavystei būtų užkirstas 
kelias, jeigu visos darbinin
kų jėgos būtų suvienytos 
kovon už taiką, laisvę ir 
duoną...

“Darbininkai, komunistai, 
socialistai, kovokite išvien | 
prieš bendrą priešą!

“Nežiūrint Muniche pada
rytos išdavystės, taikos idė
ja dar nežuvo... Kiekviė^ 
noj šalyj eina vis didyn 
žmonių rūstybė prieš tą iš
davystę. Visur taiką mylin
čios jėgos, kurios, kaip prez. 
Rooseveltas sakė, sudaro di
džią daugumą žmonijos, 
mato Sovietų Sąjungoj di* 
džiąją viltį civilizacijos ir 
taikos, o Sovietų Sąjunga 
visuomet ištikima savo su- .• 
tartim...

“Kovokite petys petin už 
savo socialius laimėjimus, 
už savo laisvę. Kovokite už 
Ispanijos respublikos apgy- f 
nimą...

“Ne, fašizmas nepraeis, 
nelaimes!” *

Atsišaukimą pasirašė įga* 
liotiniai šių šalių Komunisr' 
tų Partijų:

Maurice Thorez, Franci1? 
jos; Harry Pollitt, Anglijos; 
Jose Diaz ir La Pasionaria, 
Ispanijos; KI. Gottwald, Če
choslovakijos; Earl Browt 
der, Jungtinių Valstijų; 
Wm. Pieck, Vokietijos; M. 
Ercoli, Italijos; Xavier Re- 
lecom, Belgijos; J. Hum
bert-Droz, Šveicarijos; Sven 
Linderot, Švedijos; Tim 
Buck, Kanados. 

> 
Franco Maurai Nužudė Am
erikietį Laikraštininką Lar- 

dnerį kaip Imtinį

Perpignan, Franci jos-Is* 
panijos pasienis. — Ameri
kietis laikraštininkas James. 
Lardner, kariavęs po Ispa
nijos respublikos vėliava, 
buvo tuoj nužudytas, kaip 
tik generolo Franco mau
rai jį paėmė nelaisvėn. Jis 
buvo tik 24 metų amžiaus, 
sūnus garsaus Amerikos ra
šytojo, velionio Ringo Lard- 
nerio. įjSS

• ’v* 
■ 1 1 ■■■■■............ ■—

Sofia, Bulgarija. — Tūlas 
Vlassev, sakoma, krimina
listas, nušovė gatvėj gene
rolą Iv. Peefą, Bulgarijos 
armijos galvą, ir kitą kari- 
ninką.
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Kunigiškai!
So. Bostono kunigų laikraštis rašo:
“Anglija, Francūzija, Italiją ir Vokie

tija susitarė ir padalino Čechoslovakiją. 
Ką gi darė Rusija. Sovietų komisarai žo
džiu ir spaudoje triukšmavo ir nervavo- 
si, bet daugiausia dėlto, kad jų nepa
kvietė prie Čechoslovakijos padalinimo. 
Bet ginklu ginti Čechoslovakijos ji nei 
nesirengė.”

Kąs sakinys—melas. Ar tokiu būdu 
“Darbininkas” mano palaikyti suklai
dintus savo pasekėjus? Abejojam!
• Visam pasauliui juk žinoma tiesa, kad 
Sovietai buvo pasiruošę Čechoslovakiją 
ginti ir tai pareiškė viešai. Tai buvo 
kiekvienam žymesniam buržuaziniam ir 
darbininkiškam laikraštyj. Tai skambėjo 
per radijų. Bet So. Bostono kunigai nu
duoda, būk jų ausys to negirdėjo ir akys 
nematė!
“ Žinoma, tokia savo taktika kunigai pa
tys “nakinasi” dorų katalikių akyse!

t

■

sunai-

labai 
daug

Mūsų Obalsis Turi Būti: Išmaitinti 
Ispaniją! 

OI •

Jau treti metai, kai Ispanijos respub
lika herojiškai kovoja už savo gyvybę 

_ ir .už palaikymą demokrątijos Europoje.
Respublikos armija šiandien kur kas * 

’stipresnė, negu ji kada yra buvusi. Apie 
.jnilionas vyrų, išlavintų ir pasirįžusių, 
štovi fronte, kovodami prieš žiaurųjį fa
šizmą. Fašistų armija kur kas mažesnė 

• ir silpnesnė, bet ji geriau apginkluota, 
kadangi ją atvirai ir prieinamai ginkluo
ju Italija ir Vokietija. Jei ne pastarųjų 
fašistinių kraštų ginklai, tai respublika 

’ jau senai būtų apsivaliusi nuo nepriete
lių ir šiandien visoj Ispanijoj viešpatau
tų ramybė, viešpatautų taika, viešpatau
tų kūrybinis darbas.
... Municho “Šventoji Sąjunga” (Hitle
ris, Mussolinis, Daladieras ir Chamber- 
įąinas), sudraskiusi čechoslovakiją, sa
koma, ruošiasi dar žiauresnį tarimą pa
daryti klausimu Ispanijos. Ji nori, sako, 
pranešimai, visiškai užblokaduoti Ispa
nijos respubliką ir tuo būdų ją 
kinti.
.. Ispanijos respublikai šiandien 
stokuoja maisto. Iki šiol maisto
duodavo Sovietų Sąjunga, tačiau, kasdien 
lt kasdien susisiekimas Ispanijos su So
vietais vis labiau sunkėja. Jeigu bus pa
skelbta blokada, tai Sovietai, aišku, ne- 

’< galės respublikai maisto duoti ir ji bus 
palikta bado mirčiai. ’ t

. - ..Tuo pačiu sykiu, kai Ispanijos respub
likos žmonės kenčia trukumus, stovi bado 
Ingoje, tai Amerikos farmeriai bedavoja 
neturį kur padėti javų. Perdaug maisto 
pagaminta, sako jie. Valdžia supirkinė
ja maistą ir deda į sandėlius, kad tuo 
būdu palaikius tam tikram laipsny j javų 
kainas.

Kiekvienas amerikietis, todėl, privalo 
reikalauti, kad mūsų 'Kraštas, Amerika, 
maisto perviršį duotų Ispanijos respub
likai. “Išmaitinti Ispaniją!” turi būti šū- 

. kis, skleidžiamas kiekvienam šalies kam- 
pelyj. Maitinimas Ispanijos, pagaliau, 
yra humanizmo dalykas—dalykas, ku- 
riam duosnioji Amerikos visuomene nie
kuomet neatsuko nugaros.

“Aš nebijau pasakyti, kad Ispanijos 
’ žmones yra alkani,” sako garsioji Ispa

nė La Pasionarija, herojiška kovotoja už 
. Ispanijos respublikos reikalus. “Jie nori 

pagalbos. Ispanijos kova yra kova už de
mokratiją.”

USA Komunistų Partijos sekretorius 

Ėarl Browder prisiuntė Jš Paryžiaus te
legramą, skelbdamas, kad Ispanijai šian
dien labiausiai reikalingas maistas. 
“Jungtinės Valstijos privalo maitinti Is
paniją,” sako jis. “Tai reikalavimas, kurį 
stato visos pažangiosios žmonijos solida
rumas ... Privalo būti plačiausiai iškel
tas klausimas: Jungtinės Valstijos turi 
maitinti Ispaniją!”

Yra žmonių, kurie stato klausimą: 
kaip ją maitinti: veltui ar maistą par
duoti ?

Šis klausimas turėtų kuomažiausiai rū
pėti. Kai žmonės badauja, o maistas sto
vi sandėliuose, tai vyriausias klausimas 
turi būti: duoti žmonėms maisto. Mai
tinti žmones! /

Maistas galima duoti veltui. Jis gali
ma duoti išmokesčiais, bet Ispanijos res
publika turi būti maitinama.

Tai bus atlikta ne tik didelis humani
tarinis darbas, o ir prisidėjimas prie ap
gynimo demokratijos visam pasaulyj. 

Apie Žuvusįjį Kovotoją-Poetą 
Julių Misiukevičią

Mūsų skaitytojams jau žinoma, kad 
nelabai senai Ispanijos laukuose, begin
damas respubliką, garbingai kovoje žu
vo jaunas lietuvių poetas-rašytojas, ko
votojas Julius Misiukevičius (Julmis). 
Šis žmogus, kaip žinia, savu laiku daug 
rašė ir mūsų dienraščiui. Apie jo gyve
nimą dabar paduoda žinių vienas Ju
liaus draugas “Liaudies -Balse,” kana
diečių laikraštyj. Be kitko rašytojas 
(Lietuvos Berželis) sako:

“Žuvusio karžygio, rašytojo, liaudies 
poeto Julmio—Juliaus Misiukevičiaus 
kūdikystę pažįstu iš jo paties vaizdžių 
pasakojimų, o paskutinius kelis gyveni
mo metus iš bendrų darbų.

“Julius gimė ir užaugo Aukštaitijos 
krašte. Tėvai buvo neturtingi valstiečiai, 
kurie vargais negalais pajėgė tik iki ke
turių gimnazijos klasių išleisti į moks
lą besiveržiantį savo sūnų. Nęturėdaniąs 
lėšų turėjo pertraukti surikus nlękinihią, 
o Juliui teko išeiti į žmones. Bet ir prieš 
tai Julius buvo plačiai apsipažinęs su 
Lietuvos kaimo vargais. Beganydamas 
stambių ūkininkų kaimenes, pamilo Lie
tuvos gražiąją gamtą, ošiančius miškus 
ir paukštelių čiulbesį—liaudies dainos ir 

• muzika buvo jo kūdikystės dienų paguo
da. Svetimus gyvulius dažnai lydėdavo 
skardus jauno Juliaus balsas, iš gilumos 
širdies liejantis Lietuvos liaudies sukur
tas. įvairias daineles ir dainas. Kada pa
bosdavo, arba jėgų pristigdavo dainoms, 
Juliaus į audringą gyvenimą besiveržian
čią sąžinę paįvairindavo iš po piemenėlio 
pažastės ištrauktoji knyga, kuri buvo 
anuometiniu jo gyvenimo draugu, ypa
tingai Juliaus Janonio žodžius ir poeziją 
reiškianti1 knyga. Gamta... ’ vargas... 
tvirta viltis į ateitį raginte ragino jauną 
piemenėlį kelti viešumon neturtingųjų 
širdies gailesį ir troškimus.

“Paaugėjęs Julius išėjo į Lietuvos gi
lumą verčiantis fiziniu darbu pelnytis 
sau duonos, čia greitai susipažino su 
pažangiom, nelegalėm ir legalėm orga
nizacijom, kuriose nekartą paėmė atsa- 
komingą, bet kartu ir pavojingą darbą. 
Prasidėjo Juliaus persekiojimai ir pa
galiau TrėipiiMs į tolimą Lietuvos už
kampį. Bausmę atlikęs Julius atvyko į 
Kauną, kur gerai susipažino su Lietu
vos pažangiaisiais inteligentais ir įsi
traukė į literato darbą. Tačiau, nors ir 
gabumų turinčiam, bet neturtingam ir 
ne dėl jo kaltės neišgarsėjusiam rašytojui 
literatinis darbas mažai davė pelno. Del 
tos priežasties’ nekartą jam teko mesti 
plunksną ir griebtis lopetą, kad palaikius 
savo gyvybę. Ypač dažnai matydavau 
poetą Julių bedirbantį pasiturinčių kau
niečių daržuose.

Pagaliau:
“...vieną gražią dieną sutikau Julių 

netoli Albacete miešto. Labai nustebo 
pamatęs mane. Čia pasihiokinome kariš
ko mokslo ir išvykoihe į Aragono frontą. 
Į numatytą vietą kelionė užtruko dvi pa
ras. Dvi ilgas vilkstines sudaranti, tautį- 
hėmis vėliavomis pasipuošę traukiniai ve
žė į frontą. Čionai nuolatos skambėjo 
ir Juliaus daina. Dažnai traukinyje su
eidavome, pasikalbėdavome apie praeitį ' ■ kalnų tarpeklį, kurio šlaitai

ir dabartinius reikalus. Traukiniui su
stojus, Julius nubėgdavo krautuvėn, at
nešdavo kareiviškoj baklagėj raudono 
vyno, juo pavaišindavo savo draugus ir 
vėl dainuodavo lietuviškas dainas, paro
dydamas kitų tautų kovotojams, kad lie
tuviai pažįsta ne tik kovą už žmonių rei
kalus, bet moka ir gražiai padainuoti. 
Netrukus pasiekėme reikiapią vietą, Ju
lius nuvyko su Dimitrovo brigada, o aš 
su Mickevičiaus, taip ir išsiskyrėme.

“Vieną kartą, po ligos pėsčiomis ke
lionės, vidunaktyje teko ateiti į dideliais 
medžiais apaugusį Alkanizo miestą, iš 
kur turėjome vykti į kitą frontą. Mūsų 
kojos buvo pūslėtos, visur viešpatavo 
tajjisa, girdėjosi traukinio šniokštimas ir 
visur juodavo kareivių siluetai. Nors lau
ke buvo šalta, bet respublikos kareiviai 
sugulę laukė karštos kavos. Nors ir purtė 
šaltis, pasiklojęs savo kuklią “mantą” at
siguliau. Neilgai teko ilsėtis, nes prieš 
mane atsistojo taip pat pavargęs senas 
bičiulis Julius, kurio brigadai sustojus 
netoli mūsų atėjo manęs jieškoti. Nieko 
neklausdamas ar kava paruošta ir nesi-

(Pabaiga)
Kiek internacionališkesne 

dvasia pasižymi tik Sevas
topolis. Noras ima ir Sevas
topolį lyginti su kitais pa
saulio uostais. Priešingai 
Marselio nešvarai, siau
roms, šiukšlinoms priemies
čių gatvelėms, dvokiančioms 
prekyvietėms, gausioms 
prostitucijos landynėms, ar
ba Genujos .tvankiam orui, 
toms pačioms visiems pa
saulio uostams būdingoms 
landynėms, Sevastopolis at
rodo tiesiog švarutėlis ku
rortas. Jis šviesus, giedras, 
linksmas, laisvai išsidriekęs 
kalvose. Gatvės, skverai, 
aikštės rūpestingai sutvar
kytos, išvalytos. Tiek mies
to centras, tiek jo priemies
čiai pasižymi ta pačia šva
ra.

Didinga Sevastopolio pra
eitis ir rusų kova už jį Kry
mo karo metu gal geriausiai 
pavaizduota taip vad. Se
vastopolio Panoramos mu
ziejuje. Panašaus muzie
jaus, kur vaizdingu teptuku 
parodyta batališkos scenos, 
atakos, kareivių apranga, 
jų veidai, kovos nuotaika, 
pagaliau visa apgultojo 
miesto padėtis, gal niekur 
kitur nerasi. Išprusinti aiš
kintojai per vieną valandą 
turistui arba šio muziėjaus 
pripuolamam lankytojui su
teikia ne tik visas istoriškas 
Sevastopolio įsikūrimo, bet 
ir jo kovų žinias.

Teko matyti Sevastopolio 
Panoramos muziejaus pa
vyzdžiu Sovietus bandan
čius vaizduoti ir pilietinio 
karo įžymiuosius etapus. 
Taip kuriama drobėj Pere- 
kopo epopėja, kurios frag
mentai jau rodomi Maskvo
je.

Suprantama, kad puoselė
jant sveiką patriotizmo jau
smą, to jausmo skatinimui 
tarnauja ne tik knyga, fil
mą apie herojišką tautos 
praeitį, bet ir surinktos 
laisvės kovų relikvijos, o 
ypač Sevastopolio tipo mu
ziejai—panoramos.

Aprašinėjant įspūdžius iš 
Sevastopolio, norėčiau vienu 
šuoliu su skaitytoju atsi
durti nuostabiame pietų 
Kryme. Tačiau smarkiai nu
sikalčiau, praleidęs visą 
eilę įdomių smulkmenų. Gal 
dvidešimtame kilometre nuo 
Sevastopolio, • į Jaltos pusę, 
kelias pasuka į vaizdingą 

apaugę ąžuolais ir uolų pu
šimis. Vienas už kitą stie
biasi prieš akis melsvoj to
lybėj dunksą kalnai ir jų 
papėdėse, tartum kregždžių 
lizdai, prisiglaudę kybo to
torių kaimų namai. Iš lėto, 
vis aukštyn ir aukštyn ky
lant mašinai, atsiskleidžia 
garsusis Baidarų slėnis, ku
rio šlaitus gaivina Juodosios 
upės vandenys ir daugybė 
mažų, ūžiančių ir skamban
čių pro uolas upokšnių. Ru
sams užkariavus Krymą, 
visi šiame slėny gyveną to
toriai buvo ištremti Turki- 
jom Taip ir Krymo 
vietose derlingiausi žemės 
plotai atiteko rusų didi
kams. Taip savo laiku ku
nigaikštis Potemkinas Bai
darų slėnyj “įgijo” vienuo- 
liką tūkstančių hektarų že
mės. Iš Potiomkino įpėdinių 
šie plotai perėjo admirolui 
Mordvinovui ir tt..

i
Šiuo metu Baidarų slėny, 

kurio šeimininkai — toto
riai kolchozininkai, be sodi
ninkystės, vynuogių augini
mo ir gauruotųjų gyvulių 
veisimo, smarkiai išsiplėtu
si marganco rūdos ir rau
donojo marmuro pramonė..

Už Baidarų slėnio kelias 
vingiuoja vėl aukštyn, tarp 
kvapnios kalnų augmenijos. 
Pasiekęs savo aukščiausiąjį 
tašką, asfaltuotas plentas 
staiga išneria į garsiuosius 
Baidarų vartus. Nė vieno 
žodžio neperdėjus, galima 
pasakyti, jog vargu kur, 
turint galvoje Piana gam
tos stebuklus Korsikoje, 
Lucernos, Lugano vaizdus 
Šveicarijoje, vargu kur rasi 
pranašesnę, savo didingu 
grožiu, akinančią keleivį, 
gamtos panoramą. Į priekį, 
gal penkiolikos ar dvidešim
ties kilometrų plotu, tyvu
liuoja išsiliejus įvairiais 
varsų atspalviais tviskanti 
jūra, kurią iš abiejų pusių 
suglaudę laiko šiurpių, pil
kų uolų rėmai. O žemai, gi
lioje prarajoje, tyso margas 
pietietiškų parkų ir vynuo
gynų kilimas. Tartum ką tik 
praregėjusio kūdikio akimi, 
stebi žemai, po kojomis, gu
linčius, nedidesnius už deg
tukų dėžutę, namus iš svai
gaus žavesio, savo menkys
tės jausmo p r įblokštas, 
smarkiai plakančia širdim 
j ieškai atramos, nes, rodos, 
tave kažkas kelia, plėšia nuo 
žemė$ ir neša. Šitokios dar
nios kompozicijos paveiks-

gilindamas į kitus dalykus, peržengė per 
gulinčius kareivius, atidarė savo čemoda
nėlį, ištraukė “Kultūrą” ir kitų laikraš
čių keletą egzempliorių, kuriuose buvo' 
parašyta daug jo paties straipsnių ir ei
lėraščių. Apgailestavo, kad žiemos šal
čiai, nuolatiniai žygiai, apkasuose ne
patogumai trukdė literatinį darbą. Nu
rodžius, kad literatinis darbas bus atlik
tas, kada bus pabaigti kariniai veiksmai, 
Julius davė man suprasti, kad šiame bai
siame kare gyvam išlikti neįmanoma, o 
tiktai apgailestavo, kad pasiliks neuž
baigti darbai, kaip Ispanijoje, taip ir tė
viškėje. Neužilgo traukinys sudundėjo ir 
išvykom į Estramaduros frontą.

“Grojo kariškas orkestras... Viltimis 
ir energija užsidegusios žygiavo Ispani
jos armijos tarptautinės brigados... Jų 
eilėse žygiavo ir huo rykiuotės bei lite- 
ratinio darbo privargęs Julius. Dimitro
vo brigada numaršavo tolyn, išnyko ka
reivių siluetai, erdvėje dingo ir muzikos 
garsai. Tai paskutinį kartą iš mano akių 
dingo nuoširdus liaudies poetas Ju
lius...” 
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las, man rodos, ir jauniausią 
matematiką priverstų po
etiškai byloti.

Nuo Baidarų vartų prasi
deda taip vad. Pietų Kry
mas. Jeigu prieš karą Pie
tų Krymas buvo daugiau ar 
mažiau rusų aristokratijos, 
pirklių ir pasiturinčios inte
ligentijos poilsio ir pramo
gų vieta, neskaitant net ir 
tų- kelių sanatorijų, šiandie
ninis Sovietiškasis Krymas 
virto ištisa gydykla, plačiai 
išsišakojusiu sanatorijų tin
klu.

Pietų Krymu vadinamas 
nuo Aijoš iškyšulio iki Alu- 
štos besitęsiąs plotas. Šiau
rėj pusantro kilometro auk
ščio siena sustojus stovi 
vaizdingų Jailos kalnų gran
dis, pavydžiai saugojanti 
Krymo kurortus ir vynuo; 
gynus nuo šalto vėjo.

Pirmasis į Pietų Krymo 
gerąsias klimato ypatybes. 
1860 m. atkreipė dėmesį žy
mus rusų klinicistas S. Bot
kinas. Nuo to laiko ir pra
dėta statyti čia sanatorijas, 
poilsio namus. Tačiau tikrą 
dėmesį Krymui parodė tik 
Sovietų vyriausybė, atida
riusi ir kasmet vis atida
ranti naujas ir naujas sana
torijas, poilsio namus. Jūra 
plaunanti Pietų Krymo 
krantus niekuomet neužša- 
la. Jos temperatūra svyruo
ja nuo 6 iki 28 laipsnių šili
mos. Mums viešint Jaltoje, 
antrąją birželio pusę, jūros 
vandens temperatūra svy
ravo nuo 26 iki 28 laipsnių 
šilirilos. Suprantama, kad 
malonesnių jūros vonių sun
kų, ir rasti. k I

Taigi pačia svarbiausia

PASAKA APIE SIMĄ
Simas žmogus darbininkas, 
Pusę amžiaus pragyvehęs 
Bet bėdų, vargų suspaustas: 
Jau atrodo kaip pasenęs.
Seniaus dirbo audinyčioj: 
Audinius visokius audė, 
O šventadieniais bažnyčioj 
Dievo mylistas sugaudė.
Daug mišių, maldų atskaitė, 
Daug rąžančių sukalbėjo, 
Kiek lapukų yr’ giraitėj 
Tiek maldelių nuaidėjo...
Ir skatikų daug sudėjo 
Begarbindams švehtą Oną, 
Daug dolerių nudardėjo 
Kunigėliui į delmoną.. .
Bet vargai jo nepaleido, 
Skurdas jojo nepaliko;
Braukė prakaitą nuo veido 
Ir beveik visai nupliko...
O gyvenimas vienodai
Plaukė lyg kad upių sriovės. 
Vifeniems vaisius teikė sodai 
Kiti skurdo glėbius krovės...
Jauni gimė, seni mirė, 
Viskas keitėsi be galo. 
Kovos kėlės: virte-virė— 
O beturčiai — alko-šalo.
Ir neteko darbo Simas:
Duonos, druskos ir pastogės... 
Mintys tamsios, juodos imas, 
Stypso kaip vasarą rogės.
Ir vėl meldės, dievo prašė,
Kad tas kiek susimylėtų, 
Bet tik vėjas kūną tašė 
Per skurlus rūbų skylėtų.
Kai pagalbos nesulaukė
Nuo galihgo dievo seno,
Tai bedarbių eilėn traukė, 
Kad kiek gauti kūnui peno.
Ir būriais į miestą ėjo, 
žmogaus teisių reikalavo^ 
Ten jie svarstė ir kalbąjo, 
Kol pašalpos biskį gavo.
Tuomet Simas nors duonelės
Gale valgyt iki sočiai, 
Nors jam talkon ėjo pelės 
Ir prūsokai tie besočiai.
Dabar SimAs neaukauna
Nė dėl dievo ir ‘jo mamės, 
O turėdams 
Pirkti sūrio
Metus ilgus
Kunigėlis iš
O už tai jam tik tiek davė,
Kiek kad mirštančiam grab

nyčios.
Naguotis.

centą—mauna 
arba “amės.”
jįjį “avė” 
bažnyčios,

Prekybos Sutartis su 
Argentina

Kaunas, spalių 4. — Šio
mis dienomis Ministerių Ta
rybai perduotas svarstyti 
projektas prekybos sutar
ties su Argentina.

i

(Tąsa ant 5 pusi.)

Klausimai ir Atsakymai

Kaunan, spalių 4.—Vy
riausybė šiomis dienomis 
įteikė ■ “Seimui” svarstyti 
Aukštosios Karo Mokyklos 
įstatymo projektą.

Klausimas:
Būkite toki geri ir atsaky

kite man į klausimą. Kodėl 
Sovietų Sąjungoje pernai pra
vestas Sovietą šalies gyvento
jų suskaitymas buvo panaikin
tas, ir ar bus kada nors vėl 
suskaitymas arba cenzas pra
vestas? Skaitytojas.

Atsakymas:
Kaip jau visiems žinoma, 

1937 metų sausio mėnesį bu
vo pravestas Sovietų Sąjun
gos gyventojų suskaitymas. 
Tačiau tuojau pasirodė, kad 
į skaitymo aparato strategiš
kas vietas buvo įsiskverbę

H
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trockistiniai kriminalistai ir 
darbą sabotažavo. Jie taip 
skaitymą tvarkė, idant Sovie
tų Sąjungą parodyti pasaulio 
akyse kuoblogiausioje švieso
je. Todėl Liaudies Komisarų 
Taryba tą suskaitymą panai
kino.

^Žurnalas “Soviet Russia To
day” praneša, kad naujas So
vietų Sąjungos gyventojų su- 
skaitymas įvyks pradžioje 
1939 metų. Paruošimo darbas 
jau pravestas. Dedkmos visos 
pastangos, kad šį sykį suskai- * 
tyrųas būtų absoliutiškai tei
singas
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Security for Young America
A weekly pay-envelope—that’s the security we want.
We’re not asking anyone to support us. We want a chance to sup

port ourselves. We want to learn a useful trade, to work at it, and get 
paid a decent wage for our work.

But, as young citizens, we can insist that the government should help 
our generation in these two ways:

1. By guaranteeing decent conditions of work and wages to assure 
an American standard of living to those of us who are working.

2. By providing useful work or relief for those of us whom Business 
has failed to provide employment.

Here are some of the things that should be done:
EXTEND THE STATE’S 30 HOUR WEEK LAW AND MINIMUM 

WAGE LAW TO ALL BUSINESSES AND INDUSTRIES. Shorter hours 
on the job will mean more leisure and better health for employed young 
people. It will open up more jobs to the unemployed. Higher wages for 
everybody means more purchasing power—and 
products and for workers.

PASS THE CHILD LABOR AMENDMENT, 
in school—let US go to work.

INCREASE WPA AND NYA AID. Provide

thus, more demands for

Put the youngsters back

a quota of all WPA and 
Public Works jobs for unemployed young people on a non-relief basis. 
When young WPA workers are supporting their families, there should be 
supplementary relief aid so that the young people can keep a pArt of their 
salary for their own needs. Amend the public welfare law so single un
attached young people can be certified for relief. Increase NYA allotments 
over their present inadequate levels. No discrimination against young peo
ple in assignments to white-collar and professional projects.

HELP US LEARN A TRADE AND WORK AT IT. More and better 
VOCATIONAL TRAINING. Open up more jobs by putting more govern
ment positions under CIVIL SERVICE. Establish FREE TRAINING 
SCHOOLS for civil service examinations. Establish many more FREE 
PUBLIC EMPLOYMENT AGENCIES, especially for domestic workers, to 
end the “Slave markets” where many Negro girls today have to seek 
domestic employment.

PLAN THE FUTURE OF OUR GENERATION. Establish a State 
Youth Department to coordinate all programs for youth aid. This depart
ment should see to it that vocational training leads into APPRENTICE
SHIP, and that apprentices graduate regularly into their trades or indus
tries. Labor and youth should be represented in this department to insure 
fair standards for our generation.

(N. Y. State Young Communist League youth’s election platform.)

CATALYST POPULAR PSYCHOLOGY 
SERIES

------ by Boake Arthur

PERSONALITY
What is personality?
Popularity.
What is popularity?
Question leads to question—can 

you answer them?
You naturally would seek the 

answer in the dictionary. And what 
a disappointment the dictionary is 
at times.

Decidedly so in answering the ori
ginal questiorr: What is personality? 
Partially so with the second—we 
realize popularity is just a depart
ment of personality.

And so you must manufacture a 
satisfactory definition or answer for 
the word in order to better under
stand it.

charm, intelli- 
to express emo-

personality as a

In a previous discussion under the 
sub-title “An Optimum” we implied 
the definition of “personality” thus:

“That word describes the honest- 
to-goodness-deep-down-inside YOU. 
It’s a grand combination of your 
actions, biological 
gence, and ability 
tions magnetically.

“Some look upon
mysterious something called ‘It’.”

“No amount of mysterious gyra
tions of magic would enable a per
son to acquire personality. Person
ality must be built—”.

“Artificial personality sticks out 
like a sore thumb—avoid it—you’re 
not that good an actor. Develop 
your personality through experience 
—it is the best teacher”.

Personality is inevitable—our heri
tage. It is reflected through our 
characteristics and our utilizations 
of these characteristics.

Personality is, therefore, your in
dividuality brought to bear through 
your characteristics and utilization 
of these characteristics. It is the 
realization of your potential capa
bilities and development of these 
capabilities.

Personality is generated through 
mental, physical, and emotional 
habits. Therefore, personality may 
be either good or bad, likeable or 
unlikeable, agreeable or disagree
able.

We have no use for bad, unlike
able, or disagreeable personality. It

seek.

of this discussion 
realized that pop-

to

as

or emo
form of

to
charm, 
express

your mind, 
charm, in

mentioned

certain re
need not

is the opposite we
Popularity—

At the outset 
our investigation 
ularity was a form or department 
of personality.

Popularity is the form of person
ality we all desire and strive 
possess.

“Personality must be built—”.
We also mentioned personality 

being inevitable—our heritage.
All personality is not popular. 

Herein we attach “personality must 
be built—” with certain alleviation.

If personality is our heritage we 
must realize popularity as a form or 
department of personality may also 
be our heritage.

What is the composition of this 
department of personality—popular
ity? What mental, physical, 
tional habits generate this 
personality?

“Your actions, biological 
intelligence, and ability 
emotions magnetically”.

There is a question in 
What actions, biological 
telligence, and emotions?'

Biological charm—physical habit. 
Intelligence — mental habit. Emo
tions—emotional habit. Actions can 
well fall in any of the 
habits.

Yet even here we have 
servations—these habits
necessarily be inter-dependent.

We go to st ball game or fight to 
witness physical ability of the par
ticipants. We seldom consider the 
mental or emotional habits of the 
players in a ball game or those of 
the fighters.

In listening to the radio we con
sider the emotional ability of the 
participants. In viewing the screen, 
or stage we consider the emotional 
and physical abilities of the players.

In listening to Professor Bunk 
explain the world famous marriage 
theory we consider his mental abil
ity.

We must, therefore, conclude that 
popularity is dependent upon those 
we ASSOCIATE with.

In the next discussion we shall 
elucidate proper physical, mental and 
emotional habits of popularity.

Oh Mr. Farley! The L. Y. S 
Readers Are On Their Way!

sight 
when
over

TWICE A WEEK
SPORTS-HUMOR-N E W S
OF CLUB ACTIVITIES

EDUCATION-STORIES

Massachusetts LDS Youth to Confer 
Sunday on Building Organization

October 
at the 

here, a
Youth 

The

Tony Vasaris, who was 
to the National LDS 
is “to make plans to 

youth activity on a

MONTELLO, Mass.—On 
16th, this coming Sunday 
Lithuanian National Hall 
Massachusetts State LDS
Conference will take place, 
conference will take place at ex
actly 11 a. m. and many youth or
ganization problems will be discuss
ed. The purpose of the conference, 
according to 
a delegate 
Convention, 
enlarge our
much broader scale in Massachu
setts; to form LDS Sports Leagues 
in this state and to elect a provi
sional Massachusetts State LDS 
Youth Committee to see that work 
is properly carried out on a state
wide scale”. '

The conference expects many de
legates—young members, of the LDS 
branches. It is expected that ‘this

conference is going to be the 
ing point . in Massachusetts 
Youth Activity. With delegates from 
the Montello and Stoughton groups 
assured, Tony, who was appointed 
by the National Youth Committee 
to organize the conference with the 
aid of the local LDS District, has 
sent letters to 17 additional branch
es in that state and it is expected 
that many of them will be repre
sented.

John Orman, National Youth Sec
retary, is" going to be in Massachu
setts during that time and will be 
present at the conference to help 
formulate a realistic plan 
tion for building the LDS 
Movement.

turn-
LDS

of ac-
Youth
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WeRemember

Czech Youth Unite to 
Fight Back Fascism

LDS Movies in Mass.
While Johnnie Orman is in 

chusetts, he is taking along the 
moving pictures of the LDS Con
vention and Olympiad. The motion 
pictures are scheduled to be showi. 
in three places:

Friday, October 14th: So. Boston.
Sunday, October 16th: Montello.
Monday, Octobei' ,17th: Worcester.

Massa-

I was to remember 
in an hour of December

Your dear drifting
thoughted

Voice
In those other July hours 

ruby-jeweled
Choice
When summer’s dusk

was gold-red
Ember
I was to remember in 

white twilight hour of
December
When they
Said
You were
Dead
(We still remember

sweeted handclasp
Tender
Dearest—we
Remember)

A TRIBUTE TO A LITHUANIAN-AMERICAN 
MARTYR FOR LIBERTY -JULIAN BAUBLIS

PRAGUE. — Resentful of their 
country’s sell-out to the Nazis by 
Britain, Czechoslovakian youth last 
week voted to merge in order to 
strengthen the forces of democracy 
and defence.

The groups uniting are the Social- 
Democratic Youth League, the Cze- 

jchoslovakian Socialist Youth Lea
gue, the Young Communist League, 
the Agrarian Party 
the National Unity 
League, the Catholic 
theJivnostensk Party 
and the 
Union.

The nation of Czechoslovakia is 
in danger of becoming nothing 

a vassal state of Naziland, for 
reason the unity of Czech youth 
seen as a promise on the part

THE RULING CLAHSS

uals have sooner or later and he de- 
It was in the winter of ’32 that cided to try his luck panning gold 

I first met Julian, while on the Na
tional Hunger March to Washington, riding, getting thrown off trains, 
I was somewhat “green” as to what beatings from the “brakies”, nights 

matters in jails. By the time 
worse I was placed in charge of his destination he was 
the truck which contained delegates | blue. After a couple of 

ning gold at fifty cents 
a day he gave it up as a bad job 
and came home.

Julie saw thousands of young fel
lows like himself, jobless, roaming 
the streets, riding the freights; in 
the richest country in the world and 
it was this sight which made him 
fight all the more in the interests 
of the workers.

In the spring of 1937, Julie had 
gotten a job in and out of the city’s 
steel mills. At that time the C.I.0. 
was swinging into action. Again 
Julie was on the job organizing the 
workers in his shop into the Steel 
Workers Union, fighting for shorts 
er hours, more pay and better 
working conditions.

During this period he had 
Spanish War on his mind and 
mentioned to me his desire to 
list in the Spanish Peoples Army. 
As soon as half the shop was or
ganized and an individual capable 
of taking his place elected, Julie 
quit his job to go to Spain to fight 
against Mussolini’s and Hitler’s fas
cist invading army against a de
mocratically elected government. Al

lways the life of the party, with hi? 
a | jokes and witty humor wnenever 

the boys were in the dumps, Julie 
was a real comrade as well as a 
soldier. .

It was during the taking of 
chite that Julie died, hit by a fascist 
bullet. Julie was a Sergeant in 
charge of a group of men and when 
the order camo to advance he was 
the first to go over, setting an ex
ample to his men, showing that an 
anti-fascist never falters, never re
treats. He lies buried on the out
skirts of Belchite, a tribute and a 
monument to America’s anti-fascist 
Lithuanian Youth. Julian Baublis 
is dead, but anti-fascist fighters 
from all parts of the earth, and his 
fellow-Lithuanians carry on where 
Julian left off.

by Joseph Sacal

was what and to make

from my home town and other 
cities. My responsibility was to keep

Julian Baublis

out West. Came days of freight

he reached 
black and 

weeks pap» 
to a dollar

$
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D. Kirkpatrick. had 
en-

it
by A. REDFIELD

Youth League, 
Party Youth 

Youth League, 
Youth League 

Czechoslovakian Student

“If you need exercise, dear, tell the sergeant to give you picket duty

news article on 
platforms brings 
memory of that

now 
but 
this 
was
of young people to resist in all pos
sible manners Nazi encroachment on 
Czech democracy.

Today’s feature 
the YCL election 
to my mind the 
evening when I finally decided to
join the Young Communist League.

Previous to that I had studied, in 
a sort of detached manner, the 
world about me. 
but 
that 
mic 
me.

UK

4 .

an eye on the group and see to 
that they received their meals, night 
lodgings and other necessities on the

Feeling sort of lost, I asked 
It was happy

trip.
Julie to help me out.
days as soon as Julie got to work: 
candy was gotten for the women, 
cigarettes for the men, coffee and 
sandwiches for the group as r 
whole. Julie could get donations į 
from the poorest shop owners • and 
individuals to aid our fight for Un
employment Insurance. This work 
kept on until the day we returned 
home. Day in and day out Julie 
kept up his work, seeing to it that 
his friends, his comrades who were 
out demonstrating for the need of 
social unemployment insurance, were 
comfortable.

Months later found Julie distri
buting leaflets at factory gates, 
leading the unemployed to the City 
Hall for relief, speaking at meet
ings. (Many a night we spent in 
jail after the police had broken up 
an unemployed demonstration or 
picket line). Later on he had a 
wandering spell which most Individ-

$1
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Brooklyn Sponsors
Game Tourney

describe Julian Baublis as I knexV 
him, of the different stories he had 
related to me, etc. and I think it 
fitting that his name should go 
down as a real comrade and friend.

The struggle for e ristence hoįds 
out no medals for the brave.

’A r 
fl

of detached manner,
Who knows why, 

I at one time really believed 
the laws' of sbeial and econo
life did not necessarily affect 
I had the quaint notion that 

by perseverance and intelligence I 
may follow in a Lincoln’s footsteps.

But to get back to the story. It 
was a night in Central Park and 
we—this girl and I—were walking 
home. During the day I had dis
cussed the YCL with'many of my 
friends, but still something pre
vented me from joining.

You should see Central Park in 
the evening during the early part 
of the year. The lights from the 
buildings appear to be dots upon a 
grey painted landscape and the tall 
skyscrapers make you think of tow
ering mountains over you in a 
dwarfed valley.

We had just come from the mu
seum, I think it was, and were soon 
out of the park. We walked down 
Fifth Avenue to Times Square and, 
as usually happens when the fellow 
is wrapped up introvertly, we talked 
of innuendoes and nothings.

Masquerade Halloween 
Dance by Cleveland ’:

■ A
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is now under

Juvenile Drive On 
In LDS Branches

Birthday Party Dance 
By BuiLDerS

of the elimi- 
announced as

A re-

Fifth Avenue in the night time 
is a beautiful place. Foreign 
lined the sidewalks. Tall stately 
Venuses paraded with expensive 
mink coats and the windows were 
filled with high-priced kick-knacks 
and

cars

I

Eight thousand members in eight 
years is a fine record and the Na
tional Office of the LDS is launch
ing a drive to increase this number 
and gain more members in the 
Children’s Section of the soundest 
Lithuanian-American 
nization.

fraternal orga-

Drive workers and 
are being urged to 
In enrolling children between the 
ages of 2 and 15 years. Reduced 
dues rates should make it extremely 
easy to persuade parents to sign up 
their children.

youth members 
do their part

work 
they 

more

This drive is not only the 
of adults but of youth—for 
should do all possible to get 
young people into the organization.
This can be done by signing up 
younger brothers and sisters and 
friends.

CHORUS EXTENDS SYMPATHY

members 
Baltimore

You 
party, 
that 
worth

need bring rio presents to this 
but it still is a birthday party 
is worth remembering and 

attending. The Brooklyn
BuiLDerS are celebrating the 
EIGHTH ANNIVERSARY of the L 
DS in Grand .Style. No fanfare and 
finesse, but plenty of fun, frivolity 
and friendship on Octobei' the 22nd 
in Laisve Hall.

ATTENTION!
All Lithuanian chess, checkers and 

ping-pong players of Brooklyn—at
tention! A borough-wide tourna
ment to determine who shall be the 
Champion Checker Player, the 
Champion Chess Player and Cham
pion Ping-Pong Playei' 
way.

The date and time 
nation games will be
soon as all entries are 'in. 
gistration fee of twenty-five cents 
is needed in order to help defray 
the cost of the tournament and the 
medals which will be awarded to the 
winners.

All Lithuanian youth and adults 
are invited to enter this “Brook
lyn Tournament”. Register imme
diately with any of the following 
people: Bertha Fulton, Walter Ku
bilius and Keistutis Michelšon.

Be sure to sign up immediately 
for your favorite game or games. 
Remember that the victor will 
the unchallenged Champion!

•tw

Get out the old costumes and jdih 
the merry throng of witches, pirates 
and ghosts at Machutas’ farm Satr 
urday, October 22. The atmosphere 
of the old red farm is an ideal set
ting for the “Halloween” dance thatung iui uiu iiiiHUWvcn ucuiur vital 

is to be given by the Cleveland LP$ 
branches 201 and 227.

<. Comfe
that wiXl

.0^1. .

be

As one -of the attractions the Bui- 
LDerS will proudly present the mo
tion pictures of the 1938 LDS Sports 
Olympiad and the LDS Convention 
which took place in Pittsburgh this 
summer. The movies themselves are 
worth the evening, but in addition 
to that this Youth Branch will sup
ply music for dancing, refreshments, 
entertainment and a jolly time for 
all comers. October 22nd should be 
marked in big red letters on your 
calender.

SWARTHOUT’S NEXT FILM
Gladys Swarthout, who has long 

made a practice of visiting Europe 
at least once a year, intends in the 
future to remain in the United 
States until periodic war scares sub
side and 
“normal”.

That is 
pean trip
the singing actress said recently up
on returning to her Hollywood home. 
Miss Swarthout has been absent 
from the ,movie capital for almost 
eight months.

the continent returns to

her reaction to the Euro- 
she has just concluded,

It will begin at 8 o’clock, 
early and enjoy the music 1 
be played by Lindy’s well known or
chestra.

Hallotveen is the one and only 
time of the year that gives everyone 
the privilege of changing his entire 
personality. Have you ever had thė 
secret desire to be some one else? 
Here is the chance you’ve been 
waiting for—one in which you can 
let your emotions loose.

Girls, with the fashion trend for 
the upward swing in coiffures, can’| 
you just picture yourself as pretty 
demure little maidens in old fashion
ed hoop skirts ? Perhaps the men 
sometimes dreamed of being vib 
laims, pirates or knights in armors 
fn disguise you can all act your 
parts and deceive your friends.

Prizes will be given for the pret
tiest and the most original costumes:

Surely you will not want to miss 
this chance of having the best time 
of your life. We’ll all be looking 
forward to seeing you there.

1
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Photo above shows part of thecrowd that jammed the 79th StreetLithuanian Hall in Cleveland last .. 
month to celebrate the big victory of the Cleveland sportsmen at theLDS Olympiad in Pittsburgh during 
Convention Week. Courtesy Tiesa.

CLEVELAND LDS “LEADERS” BRANCH CELEBRATES ITS SPORTS OLYMPIAD VICTORYAll the 
Chorus of 
timore Lithuanian 
Club, express their —--------
to Helen and Albert Juškevičius, 

did some thinking while walk-. faithful followers and members of
I compared the life I could’{he Lyros Chorus and Balto. Lith. 

so brazenly about me with the
I knew so well. What is more,

odds and ends.

of the Lyros 
and of the Bal- 
Leaders Youth 
deepest sorrow

Love at first 
had nothing on us 
we were bowled 
last week upon receiving 
“Growing Pains” by Ber
tha Fulton. Fast and 
furious were the con
flicts raging within us but finally reason triumphed over all and,ing- 
we emerged with an idea. “Instead of worrying about it our-|life 
selves, why not make the reader share the burden?” “Brilliant”! |i compared the futures of the poo- 
cheered the lethargic side of our natures. “Escapist!” l____
our lovers of hard work and calloused hands. . But whatever the 
result may be, the editors fling the floor open for discussion— 
no holds barred, but the unreasonable ones. What sort of a 
Youth Section do you want? What sort of material do you like 
and dislike? Is the L. Y. S. going in the right direction? How 
can it be improved? What are YOUR SUGGESTIONS? Send 
them all in, the mailbox is hungry and waiting with open arms— 
The Mailbox, Laisve Youth Section, 427 Lorimer St., B’klyn, N. Y.

•■ 1 Į 1

sneered 1 P^e w^° here whh the futures 
I of those who lived in my neighbor
hood. On all counts, I could see a 
tremendous schism.

There, with us looking at windows 
and unable to purchase, the class 
struggle was quite obvious.
ed on Fifth 
a stranger.

The next 
bership in 
League.

Leaders Club because of the death 
of their beloved father on Sunday, 
Octobei’ 2, 1938. Burial took place 
at London Park Cemetary on Tues
day, October 4, 1938.

—C. J us kaus has, Jr.

The only available pasture for 
goats in Southern Morocco in Africa 

I walk- is among the tree branches. Expert 
Avenue, but I walked as climbers and sure-footed, the- goats 

have established regular paths and 
I applied for mem-[runways leading into the tallest 
Young Communist trees. They flourish on their diet of 

leaves and plum-like fruit..

day 
the

%



LAISVI Antradienis, Spalių 11, 1938

Senas Vincas

Negyvėliai Tyli
— Apysakaitė

(Tąsa)

Juk “nekaltasai avinėlis dievo,” kuni
gas Vanagas, parvežtas iš ligoninės, tik 
praeitą sekmadienį, lazdele pasiremda
mas ir zakristijono prilaikomas—vos pa
jėgė atlaikyti mišias šventas. Kiek tai 
užuojautos sau, o prakeiskmo Jurgiui, 
jis tuom savo nuduotu lošiu, sukėlė pa
rapijom! širdyse?

Suprantama, iš parapijom! lūpų į au
sis, vaikščiojo ir kitokios telegramos. 
Vienas matė kunigiuką įeinant, antras— 
išeinant iš Striūgienės stubos ir vis va
karais, kuomet patsai Stringąs dirbdavo 
cukernėj naktimis, nuo šeštos valandos 
vakaro iki šeštai ryto. Vienas matė ku
nigiuką su Striūgiene šian, kitas—ten. 
O jau, kad Striūgiene klebonijoj gulė ir 
kėlė, tai nei kalbėti apie tai neprisiėjo.

Bet tos kalbos, tie šnibždėjimai, savai- 
mi aišku, kad nieko nesvėrė ir niekas jų 
nedėjo ant teisingumo svarstyklės. Tik 
melo švinas, įlietas į kunigo Vanago 
svarstybklę, nusvėrė viską.

Atėjo, tarsi šmėkla, juodu šliabroku 
apsisiautęs teisėjas, priėmė prisiegą pri- 
saikintojo suolo teisėjai; policistas atve
dė susmukusį dvasioje Jurgį; prokuro
ras perskaitė kaltinamąjį aktą ir pra
sidėjo bylos nagrinėjimas.

Pirmiausia, lazdele pasiramsčiuodamas 
ir zakristijono prilaikomas, sunkiai už
lipo ant prisiegos tribunalo, kunigas Va
nagas ir, priėmęs prisiegą prieš nukry- 
žiavotąjį, pasakė tą visą melą, kas buvo 
parašyta to laikraščio iškarpoj ir dar 
pridėjo: “Kaip tik aš įėjau į ligonės kam
barį ir pradėjau ją spaviedoti, pro duris 
įšoko jos vyras, Jurgis Stringąs, pir- 

• miausia sumindžiojo sakramentus, o pas
kui ir mane ir sergančią moterį pradėjo 
mušti.”

Šitas kunigo nudavimas, kad jis nuo 
to sumušimo ir dabar let paeina ir tas 
jo melas, taip įtiko prisaikdintųjų suole 
sėdinčias net čielas septynias moteris, 
kad jos net ašaras pradėjo šluostytis. O 
per publiką nuošė tik ilgas, gilus atdūsis.

Nors Jurgio advokatas ir bandė pai
nioti kunigą, bet sąmokslas, matomai, 
taip puikiai buvo sutvarkytas, kad kur 
tik advokatas nesistvėrė, ten nusitvėrė 
už piktadagio ir kiekviena spragelė buvo 
užtverta melu. Už kunigą liudijo poli
cistas, klebonijos gaspadinė, daktaras ir 
pati Striūgiene. Jurgis neturėjo jokio 
liudininko apart savo trijų metų sūnaus, 
kuris juo didyn augo, tuo į kunigą Va
nagą labiau panašėjo. Jurgis gniužo po 
kiekvieno liudininko melagingais smū
giais, kurie krito, kaip sunkiausios šlė- 
gos ant jo galvos ir kaip vilyčios varstė 
jo širdį.

Ypatingai jį mirtinai pritrenkė jo 
Agotėlės melas, kuri pasakė, kad joą vy
ras, pastaruoju laiku, visai pagedo ir 
suraudonėjo. Jis keršinęs valdžiai, kapi
talistams ir kunigams. Jis bliuznijęs ant 
dievo, bažnyčios ir išjuokdavęs sakra
mentus.

Jurgis, į tokį jos melą, savo mintyse, 
apeliavo į dievą: “O, dieve! Jeigu tu esi 
toks visogalis, visur esantis, teisingas 
ir mielaširdingas, tai argi tu nematai, 
kas čia dedasi ir ar tu gali pakęsti tokį 
bjaurų, tokį purviną melą ant visai ne
kalto žmogaus? Dieve! Juk tu žinai, kad 
aš nesu joks bedievis, joks raudonasis ir 
kodėl leidi jiems taip meluoti?”

Bet jo sąžinės šauksmas buvo šauks
mu tyruose. Jo dievas, kaip ir visuomet, 
buvo kurčias, neregis, nebylis ir bejėgis 
prieš vieną, didelį, bjaurų melą... Tik 
jo dėdė, tarsi suprasdamas Jurgio min
tis, sėdėdamas pirmoje eilėje, tai lėtai 
lingavo, tai povaliai kraipė savo pražilu- 

I įią galvą.
’ Kada Jurgis tapo pašauktas prie liu
dininkų tribunalo ir ėmė prisiegą, į jo 
veidą susmigo šimtai neapykanta degan- 
čių parapijonų akių. Jie taip buvo pa- 

Eipęlo jėgos, kad savo žvilgsniais, 
f^iprėjp suvarstyti Jurgį ar iššvi- 
^ik'is.
| ;tu’ katalikas, tiki į-dievą ir eini į 
^Čią?” kreipėsi prokuroras į Jurgį, 
ųp”, atsakė šis.

“Meluoja!” riktelėjo jo žmonelė.
“Eini išpažinties?”
“Taip.”
“Meluoja”, perkirto kunigas.
Čia teisėjas subarė, kaip kunigą, taip 

ir Striūgienę už obstrukcijas, o proku
roras tęsė klausinėjimą:

“Tai už ką tu sumušei kunigą Vana
gą?”

“Aš jį atradau su savo pačia lovoj.”
“O kokiu reikalu tu ėjai į tą kam

barį?”
“Aš buvau kitam kambaryj pasislėpęs 

ir laukiau juodviejų.”
“O kas tave informavo, kad kunigas 

romansuoja su tavo pačia?”
“Mano pačios trijų metų sūnus pasakė 

man, kad kaip tik aš išeinu į darbą, atei
na kunigas, bučiuoja mamą, paskui abu
du nueina į miegruimį ir užsirakina du
ris. Tai aš, vietoj eiti į darbą, įlindau į 
nevartojamą kambariuką ir laukiau.”

“Ar ilgai prisiėjo laukti?”
“Apie dvi valandas ištupėjau už seno 

piano bežiūrėdamas per langą į gatvę. 
Kada pamačiau ateinantį kunigą ir ka
da jis įėjo į kambarį, aš truputį pravė
riau duris ir...

“Meluoja!” perkirto kunigas.
“Prie tvarkos!” kaukštelėjęs kujaliu į 

stalą, riktelėjo teisėjas.
Prasivėrei duris ir kas?” tęsė klausi

nėjimą prokuroras.
“Ir klausiau... Ilgai juodu juokavo 

virtuvėje. Spėju, kad ir gėrė degtinės ar 
ko... Paskui abudu suėjo į miegamąjį 
kambarį ir užsirakino duris...

“Protestuoju! Tokie dalykai neleistini 
prie publikos!” užprotestavo kunigo ad
vokatas?

“Protesto nepalaikau. Teismas turi būt 
bešališkas ir privalo išklausyti abi pu
ses,” patvarkė teisėjas.

“Na ir kas toliau?”
“Aš išgirdęs, kaip keturi batai nukrįtp 

ant grindų, ilgiau laukti negalėjau.^. 
Mano kraujas užvirė gyslose, pečiu iš
verčiau duris ir užtikęs kunigą su ma
no pačia lovoj, stvėriau jį už čįuprynos, 
išsivilkau iš lovos ir pradėjau lamdyti jo 
kaulus.” i

“Tai kodėl tu jį stvėrei už čiuprynos, o 
ne už apikaklės?”

“Tai kad jis apikaklės neturėjo... Jis. 
buvo nuogas.”

“O ji, ar irgi buvo nuoga?”
“Meluoja!” veik vienu sykiu, riktelėjo 

duetas—kunigas ir Striūgiene.
“Prie tvarkos!” šūktelėjo teisėjas.
“Protestuoju! Šitaip šmeižti kunigą, 

akyvaizdoje publikos, juk neleistina!” 
karščiavosi kunigo advokatas.

“Protestą įsidėk į kišenių. Perklausi- 
nėjimas lai tęsiasi”, patvarkė teisėjas.

“Na, ir kas toliau?” vėl paklausė pro
kuroras.

“Aš, belamdydamas kunigą taip įdū- 
kau, kad nežinau nei kaip ilgai jį tvo
jau... Atsikvošėjau šiek-tiek tik tada, 
kaip policistai įgrūdo mane į policijos ve
žimą ir nuvežė pas taikos teisėją.”

“O tavo vaikas, kuris tave informavo 
apie mamos romansą su kunigu, ar ran
dasi teisme?”

“Taip... Bet jis ne mano vaikas... 
Jis gimė tik septintam mėnesyj po apsi- 
vedimo ir buvo man sakoma, kad jis ne 
laiku gimė... Aš tam tikėjau, bet žmo
nės pradėjo mane durnium vadinti, o 
dabar ir pats pamačiau, kad tas vaikas, 
tai kunigo Vanago kopija. Jei manim 
netikite, tai. pasižiūrėkite į tą vaiką ir 
į kunigą, o persitikrinsite, kad aš teisy
bę sakau.”

Visų teisėjų akys susmigo į šąĮe Striū
gienės stovinčio berniuko vęįęlą, pąskui 
į kunigo veidą ir vėl atgąL Motina, neva 
švarindamas vaiko nosytę, pridengė jo 
veidą nosine. O kunigas, būk tąį užsiko
sėjęs, nunėrė savo veidą žepiyn ir tru
putį nusigrįžo į šalį.

. Prokurorui. baigus kląųšųiėti,, Jurgį, 
paėmė jį ant dantų klįrijgO; ąįvpkątąs' ir 
pradėjo dažytu jį raudonai. "Bet ‘Jurgis 
bažijosi, kad jis yra tikras katalikas, ei
na išpažinties ir tiki į dievą.

(Bus daugiau) .

AMERIKOS LIETUVIU LAISVAMANIU 
PROTESTAS LIETUVOS VALDŽIAI

Amerikos Lietuvių Laisvama
nių Etinės Kultūros Draugijos 
Centro Komiteto tarimu, pasių
sta Lietuvos valdžiai tokio tū
rinio protestas:
Protestas ir Reikalavimai Lie

tuvos Valdžiai.
Prez. A. Smetonai, Seimo 

pirm, šakeniui, Premierui kun. 
V. Mironui, Kaunas, Lietuva.

Nors Lietuvos konstitucijoj 
yra įrašyta punktas, laiduojąs 
Lietuvos piliečių sąžinės lais
vę, bet iš spaudos ir laiškų pa- 
tiriam mes, Amerikos lietuviai, 
kad tas punktas Lietuvos val
džios negerbiamas ir c sąžinės 
laisvė nuolat neigiama.

Ypač padidėjo sąžinės laisvės 
neigimas kun. Mironui tapus 
premieru, po nelaimingų kovo 
mėnesio dienų.

Nuo to laiko nežmoniškai 
imta spausti ir persekioti Lais
vamanių Etinės Kultūros Drau
gija.. Jos skyrių susirinkimai ir 
masiniai mitingai smurto keliu 
ardomi (pavyzdžiui — Kaune 
ir kitur) ; draugijos kalbėtojai 
ir paskaitininkai areštuojami ir 
traukiami tieson (pavyzdžiui— 
Kuršėnuose ir kitur) ; ir sky
riai stačiai be jokios priežasties 
uždaromi (pavyzdžiui — Lekė
čiuose ir kitur).

Iš spaudos ir laiškų mes 
taipgi patiriam, kad išduodant 
vidaus pasus valdžia verčia

rkiekvieną pilietį prisiimti kurią 
nors tikybą, nors tas ar .kitas 
pilietis jokios tikybos jau senai 
neišpažįsta. Taip lygiai ir vai
kai pradžios mokyklose versti
nai mokomi tikybos.

Dėlto mes ............................

............................... protestuo
jame prieš Lietuvos valdžios to
kį elgesį ir reikalaujam mūsų 
broliams ir sesutėms Lietuvoj 
sąžinės laisvės, žodžio laisvės ir 
laisvės susirinkimų.

Mes reikalaujame įvesti civi- 
lę metrikaciją, atskirti bažny
čią nuo valstybės ir mokyklą 
nuo bažnyčios.

Taipgi reikalaujame atsteigti 
demokratinę santvarką Lietu
voj ir paskelbti ąnti-fašistiniam 
politiniam kaliniam amnestiją.

Pasirašo:
Mes prašome pašalpinių 

draugijų, politinių ir pašalpinių 
kliubų, kultūrinių organizacijų, 
pavienių asmenų, kaip ir mųsų 
draugijos kuopų išsikirpti iš 
šio laikraščio profesfo tekstą ir 
priėmus savo organizacijos su
sirinkime, pasiųsti po kopiją 
prez. A. Smetonai, seimo pirm, 
šakeniui ir premierui kun. V 
Mironui.

H. JAGMINAS, 
A.L.L.E.K.D. Centro Pirm.,

A. JOCIUS, 
Švietimo Kom. Narys

Hudson, Mass. Easton, Pa.
Aukos Ispanijos Kovotojams

Spalių 2 d. surengtoje va
karienėje, užbaigus Amerikos 
Lietuvių Kongreso Bostono 
Apskričio konferenciją, buvo 
renkamos aukos Ispanijos ko
votojams. Surinkta $13. Auko
jo sekamai:

O. Yokšienė $2; J. Grybas 
$1; po 50c: Zavis, Vaišvila, 
Belekevičienė, Vilkaųskas, Ja- 
skevičius, J. Gaidis, Egeris; 
po 25c: Vaškienė, Gegužis, 
Morkevičienė, Stashis, Ch. Ur
bonas, J. Karsdnas, Shumskie- 
nė, Kazakevičius, Ališauskie
nė, Vindziulis, Duback, Shey 
Visiems aukavusiems tariu 
širdingai ačiū.

Taipgi nuo pietų pelno liko 
$10.54. šis pelnas padalintas 
pusiau: $5 Kom. Partijos rin
kimų fondui ir $5.54 K. P. 
Liet. Centro Biurui.

Spalių 4 d. įvyko mėnesinis 
susirinkimas ALQLD kuopos. 
Sekr. Kazlauskienė raportavo, 
kad jau baigia narių duokles 
rinkti už šiuos metus. Dar ke
letas yra nepasimokėjusių, ku
rie galėjo jau senai pasimokė- 
ti, bet vilkina. Draugai, vistiek 
anksčiau ar vėliau reikės pasi- 
mokėti, taigi pasiskubinkite, 
nes centrui yra reikalingi pi
nigai užbaigimui spausdinti 
knygą, kurią tuoj aus gausi
me už šiuos metus, žinoma, 
nekaltinkite sekr. bei centro 
už negavimą knygos sykiu su 
visais nariais, nes tik tie gaus 
knygą, kurie yra jau pasimo- 
kėję už šiuos metus.

Taipgi buvo apkalbėtas mūs 
dienraščio “Laisvės” vajus. 
Kadangi vajus jau prasidėjo, 
tai nutarta dalyvauti vajuje 
ir išrinkta vajininkas Ch. Ur
bonas, kuris pirmiau šiame 
darbe pasižymėjo. Taipgi ir 
šiemet turės sunkiai padirbėti,* 
idant sumušus pereitų vajų 
rekordus, o tą galima lengvai 
padaryti, jeigu tik mes visi su 
jumi kooperuosime.

J. Jaskevičius.
Nuo Red. Kadangi pirmiau 

cbuvomę,'; gavę. korespondenciją 
' apie ‘ Apskričio r konfęrėnciįą, 
'tai iš jūsų . korespondencijos 
apie tai turėjome-išleisti. 'At
leisite. Kartot tuos pačius da
lykus neapsimoka.

Reikalavo Sustabdymo Siunti
mo Kariškos Medžiagos 

Japonijai
Spalių 3 d. čia buvo sureng

tas masinis mitingas per nau
jai įsikūrusį Lygos už Taiką 
ir Demokratiją Eastono-Phil- 
lipsburg Skyrių. Įvyko Wolf 
Junior High School Auditori
joj, kur publikos susirinko ne
toli 200, kas, atsižvelgiant į 
paprastą vakarą, galima .skai
tyti nemažai, nors į tokį svar
bų mitingą reikėjo sutraukti 
daugiau.

To vakaro kalbėto jum buvo 
p. Oliver Haskell, nacionalis 
direktorius China Aid Council, 
kuris kiek galint gelbsti Chi- 
nijos gyventojams jų kovoje 
su fašistinės Japonijos agre
soriais. Ponas Haskell suga- 
biai perdavė savo įspūdžius 
apie dabartinę Chinijos padėtį 
(jis ten gyveno bent ketverius 
metus), labai jausmingai nu- 
piešdąmas visas tas kančias, 
kurias pergyvena Chįnijos 
liaudis. * Jis storai pabriežė, 
kad' artimiausis Chinijos drau
gas yra Sovietų Sąjungą, taip
gi porą sykių atkartojo, kad 
Chinijos dabartiniai įvykiai 
yra dar daugiau reikšmingi, 
negu paskutinieji Ęuropos į- 
vykiai. Nes Chinijoj eina bai
sus kruvinas karas, kur milio- 
nai žūsta ir kur pirmu kartu 
savo egzistencijos ęhinijos 
liaudis suvienytai kovoja už 
savo laisvę, už demokratiją. 
Tai Chinijos ir Ispanijos ko
vos turėtų daugiausiai visų at
kreipti afydą ir simpatiją. 
Ypatingai kalbėtojas prašė, 
kad šioj šalyje būtų sistemafi- 
niai sįunčiami reikalavimai 
valdžiai - sustabdyt siuntimą 
kariškos medžiagos Japonijai. 
Nes faktas yra, kad surasta 
bombos ir šrapneliai kūnuose 
žuvusių Chinijos kareivių ir ci
vilių su užrašu “Made in 
USA”.

t4Ir kokia ironija,” tarė kal
bėtojas, “kada mūsų šalis vis 
rėkia, kad reikią mums gink
luotis prieš Japoniją, tuo pa
čiu kartu mes juos apginkluo
jame”. Tuo klausimu buvo 
priimta rezoliuciją, kuri bus 
pasiųsta Prezidentui Roose- 
vėltūi, p. Hull, ' senatoriams 
Gųffey ’ir Davis' ir kongres- 
manui Walter.

Po prakalbų buvo rodomi 
judžiai “China Strikes Back”.

Judžįąi buvo gana įdomūs.
Vakarui pirmininkavo pro

fesorius Norton, mūsų vietinis 
nenuilstantis veikėjas prieš fa
šizmą ir karą. Buvo dalina
mi konvertukai aukom Chini
jos civilių žmonių šelpimui. 
Kiek surinkta, neteko sužinoti, 
tačiaus matėsi, kad tuščių veik 
niekas negrąžino.

Pavykęs ParĮijiečių 
Parengimas

Rugsėjo 25 d. Komunistų 
Partija buvo surengus prakal
bas ir judžiųs Vanderveer 
Svetainėje. Kalbėjo puiki kal
bėtoja d. Elizabeth Gurley 
Flynn. Ji taip gilų įspūdį pa
darę į Įdausovus, kad ilgais 
aplodismentais nenorėjo jos 
publika paleisti nuo pagrindų. 
O publikos buvo pilnutėlė sve
tainė.

Pradžioje buvo sulošta pora 
jštraukų iš “Waiting For Lef
ty” ir kitokių proletarinių vei
kalų. Lošė atvykę iš Bethle
hem, Pa., Jaunųjų Komunistų 
Lygos nariai. Nors lošimas vie
tomis šlubavo, nes ant greitų
jų susimokinta, tačiau publi
kai jaunuolių pastangos pati
ko.

Po prakalbų ir perstatymo 
buvo rodomi judžiai “čapa- 
jev.” Ir, tiesą pasakius, tai 
puikiausi judžiai, kokie čia 
buvo rodomi. Visi susirinkę 
buvo patenkinti, kaip prakal
bomis, taip judžiais, o kurie 
neatvyko, šiandieną gailisi, 
nes visur girdima tik pagyri
mai, kaip kalbėtojos, taip ju- 
džių.

Šis parengimas- buvo suren
gtas naudai “Daily Worker,” 
tačiau pelno mažai liks, nes iš
laidos nemažos, nežiūrint, kad 
publikos buvo daug. Visiems 
atsilankiusiems Komu njstų 
Partija taria širdingą ačiū. 
Kaip sakė d. Stone, sekcijos 
organizatorius, kuris užėmė 
vakaro pirmininko vietą, 
“man malonu buvo susipažin
ti su Eąstono publika ir atro
do, kad mūsų Partija turi la
bai daug širdingų ir gerų pri
tarėjų ir draugų.” Eugenija.

J 1.

Mussolinis Apvogė 
Franką

Dienraštis “Las Noticias” 
praneša, kad generolas 
Frankas užsakė Anglijoj 
atspausdinti naujus pinigų 
banknotus, kuriais bus pa
keisti iki šiol apyvartoj 
esanti banknotai, gaminti 
Italijoj.

Kaip nurodo minėtas laik
raštis, Franko valdininkai 
pradėjo pagauti net po tris 
banknotus su tuo pačiu nu
meriu ir ekspertų tyrinėji
mai negalėjo nustatyti, ku
ris tikras ir kuris falšyvąs. 
Atspausdinti ant vienodos 
popieros su tokiais pat da
žais ir vienodom klišėm, žo
džiu—toj pačioj Mussolinio 
litografijoj.

Taigi, pasirodo, kad Mus
solinis, p r i s i s p ausdinęs 
Franko pinigų, per savo 
prekybos agentus “pirko” 
fašistų valdomoj Ispanijos 
dalyj viską, ką tik “pirkt}” 
gavo ir vežė Italijon.

Laikraštis sako, kad 
Frankas su Mussolinio pa
gelbėt apvogė Ispanijos Res
publiką, atplėšdamas nuo 
jos didelius žemės plotus ir 
dabar Mussolinis vagia pa
vogtą, kuom bando lopyt 
skyles susmukusios fašistų 
ekonomikos.

A. K<

Shanghai, spal. 7. — Ja
ponai kanuolėmis sudaužė 
chinų tiltą Pinghame, 90 
mylių į šiaurius nuo Han- 
kowo. ,

Paryžius. — Franci jos 
valdžia svarsto įvest darbo 
dienas be algos kaip darbi
ninkų auką “šaliai.”

Dienraščio “Laisves” Metinis

BROOKLYNE JAU ARTINASI

Bus

Lapkričio 13 November

Dainininkas Aleksandras Vasiliauskas 
Puikiausias Amerikos lietuvių tendras

Skaitlingoji didžiojo New Yorko ir apylinkės lietu
vių visuomenė Vasiliauską girdės dienraščio “Laisvės” 
koncerte, 13 d. lapkričio.

Šio koncerto komisija veda derybas su eile pasižy
mėjusių tąlenfų ir neužilgo paskelbs ištisą programą.

Įžangos bilietai jau gatavi. Juos galima gauti “Lais
vės” raštinėje ir iš platintojų. Užsitikrinimui geresnių 
sėdynių, iš anksto įsigykite įžangos bilietus.

Įžanga 50c., 75c. ir $1.00

Koncertas bus toje pat priprastoje vietoje

LABOR LYCEUM SALĖJE
949 WILLOUGHBY AVE. BROOKLYN, N.

Programas prasidės 3 valandą po 
šokiai prasidės 7 vai. vakare.
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Lewiston, Me.

Prezidentas Rooseveltas tariasi su savo s ekretoriais del padėties Europoje. Kaip 
žinia, prezidentas net du pareiškimus Hi tleriui siuntė, reikalaudamas nepradėti 
karo.

(Tąsa iš 2-ro puslp.)
Pietų Krymo kurortine 
ypatybe ir reikia laikyti kli
matą, jo turtingus varian
tus. Mediciniškai kalbant, 
Pietų Krymo krantų klima
tas apibūdinamas kaip ra
minantis, grūdinantis. Pas
kutiniu laiku, ačiū vyriau
siems mokslo, tyrinėjimo 
darbams, susekusiems įvai
rius klimato veikimo efek
tus į ligonius, pradėta juos 
taikinti klimatoterapijoje. 
Svarbiausia taisyklė, kuria 
turi pasikliauti ligoniai,— 
privalomoji gydytojų kon
trolė. Visos klimato terapi
jos rūšys vykdomos pagal 
medicinos patvirtintus ir 
išdirbtus metodus, arba taip 
vadinamus pliažų aerarijus 
ir soliarijus.

Norint nenorint ir šias 
eilutes rašančiam teko nau
dotis naujais kaitinimosi ir 
maudymosi metodais. Nera
site nė vienos Krymo plia
žų laisvos vietelės, kur jūs 
išvengtumėt, išsisuktume! 
iš dežuruojančio gydytojo, 
ar gailestingosios sesers 
akių. Gal tai daugeliui mū
siškių “įdegimo” maniakų 
ir nepatiktų, nesiderintų su 
jų “grožio” supratimu, ta
čiau, reikia pripažinti, visa 
tai eina sveikatom

Tik per paskutiniuosius 
porą trejetą metų Pietų 
Krymo kurortuose pastebė
ta tikra šių turtingiausių 
klimato faktorių nauda be
sigydantiems.

Be aukščiau minėtų ir 
taip vadinamos efektyvinės 
temperatūros m e t o d i kos, 
Kryme gydomasi ir vyn
uogėmis. Tai vienas iš dau
gelio dieta gydymo būdų, 
kurio svarbiausias 1 tikslas 
suintensyvinti žmogaus or
ganizme medžiagų apykai
tą. Teisingas klimatoterapi- 
jos ir vynuogėmis gydymo 
suderinimas, kaip teko suži
noti, davė puikiausių vaisių.

Šie visi metodai, daugiau 
ar mažiau, liečia tik atvy
kusius pasilsėti, t. y. beveik 
sveikus žmones. Tikroji Pie
tų Krymo reikšmė—jo skai
tlingos, erdvios sanatorijos, 
klinikos, ambulatorijos. Be 
plaučiais, kaulų džiova ser
gančių, Krymu apskritus 
metus gydosi tūkstančiai vi
duriais, nervais, kepenų, in
kstų, širdies ligomis ir ma
žakraujyste sergantieji.

Man teko apsilankyti Si- 
meize, Livadijoj ir Jaltoje 
daugelyj vaikų ir suaugu
sių sanatorijų. Teko kalbėtis 
kaip su pačiais 7 ligoniais, 
taip ir su juos aptarnaujan
čiu personalu ir visų akyse 
pastebėjau šviečiant kažko
kio išdidaus pasitenkinimo, 
džiaugsmo ugnelę. Taę 
džiaugsmas bus visai su-: 
prantamas, jei tik įžengsi, 
sakysim, į buvusius caro rū

KRYMAS San Francisco, Calif,
mus Livadijoje... Kur se
niau milžiniškuose rūmuose 
gyveno negausinga “patep
tojo” šeimynėlė, šiandien 
ten patalpinta aštuoni šim
tai lovų džiovininkams, dar
bininkams ir kolchozinin- 
ninkams. O jeigu dar atsi
minsime visokius Bucharos 
emyrų haremus, buvusių 
“visagalių” vilas ir “osob- 
niakus” ir prie pirmojo 
skaičiaus p r i d ė s i me vis 
naujus šimtus ir tūkstan
čius lovų, kaulų ir plaučių 
tuberkuliozu sergantiems, 
juo labiau bus suprantamas 
Sovietų piliečio pasitenkini
mas, jo pasididžiavimas.

Ir ne tik “buvusių žmo
nių” rūmuose įruoštos se
nator! jos. Kasmet vis nau
jų pasistato ir sovietų svei
katos komisarijatas, profe
sinės sąjungos.

Apie sovietų poilsio na
mų tvarką ir jų įruošimą 
trumpai esu aprašęs pasku
tiniame “Dienovidžio” nu
mery j, taigi čia ir nekar
tosiu.

Baigdamas šias pastabas, 
norėčiau pridurti, kad gy
dymas sanatorijose, ligoni
nėse ne tik Jaltoje, bet ir 
visoje Sovietų Sąjungoje 
teikiamas veltui. Sakysim 
fabriko darbininkas susirgo 
tuberkuliozu. Jis tuojau gy
dytojo apžiūrimas ir paski
riamas į vieną ar kitą sana
toriją. Kelionės ir gydymo 
išlaidas atlygina toji profe
sinė sąjunga, kuriai ligonis 
priklauso. Kadangi nėra So
vietų Sąjungoj dirbančių, 
kurie nepriklausytų profe
sinėms sąjungoms, todėl da
rosi aišku, kad neapmoka
mas gydymas apima didžiu
mą.

Nežinau kas iš fabriko 
darbininkų, smulkių valstie
čių galėjo carizmo laikais 
svajoti apie puošniojo Kry
mo sanatorijas, poilsio na
mus... f

Jeigu reiktų atsakyti, kas 
dominuoja Krymo ligoninė
se, sanatorijose šiandien, 
atsakyti nebūtų sunku: val
stiečiai ir darbininkai, mok
slo ir meno žmonės, tarnau
tojai.

Krymas, kiekvienam ja
me viešėjusiam, palieka ne
išdildomą įspūdį. Kaip savo 
stebuklingo grožio kampe
liais,—-kalnų kriokliais, tro
pikų augmenija sužėlusiais 
parkais ir sodais, rytietiš
kai lengvais ' architektūros 
pastatais, taip ir savo pras
mingąja paskirtimi Krymas 
gali užkariauti ir išpaikinto 
širdį. ’

O aš norėčiau pridurti, 
kad Krymas skamba kaip 
žodis — sveikata!

(Iš “Lietuvos Žinių”) 

“Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytojų.

Kada .keturių valstybių fašis- 
tai-pardavikai da^e kokosus 
Muniche, kaip geriau užduoti 
kruviną smūgį čechoslovakijai, 

iCalifornijos valstijos liaudis su 
didžiausiu, nekantrumfu ir nervų 
įtempimu, nelaukė jų teismo 
nuosprendžio, bet šaukė: šalin 
pardavikai! Šalin Hitleris nuo 
Čechoslovakijos!

San Franciscoj gyvena apie 
60,000 vokiečių ir čechoslovakų, 
daugiau, negu puse to skaičiaus 
mitinguose ir demonstracijose 
pasisakė už demokratiją, išsto
dami prieš fašizmą, kad Hitle
ris — pardavikai turi būt pra
šalinti — tie demokratijos ne
prieteliai. Provincijoj taip pat 
buvo šauksmas ir didžiausias 
sujudimas žmonių prieš Hitlerį.

Pacific.

Montreal, Canada
Publika ir Fašistinių Studentų 

Lermas
4 d. spalių naktį, tipiškai sy

kiu su didžiuoju žydų šabu, fa
šistai studentai per visą naktį 
kėlė triukšmą, visur landžioda
mi su lazdomis, l|bai supykę, 
kad publika juos visur pajuo
kė.

“Didžioji” jų demonstracija 
iš keleto desėtkų ar kiek dau
giau padaužų, iš kur-tai išlindo 
St. Catherine St. W. ir traukė 
į rytus rėkdami. Policija jų ne
trukdė niekur. Nors darbinin
kams 2 d. spalių neleido susi
rinkti Mountroyal Parkan pa- 
roduoti į mitingą už čechoslo
vakijos apgynimą.

Fašistai mėgino daryti savo 
“tvarką” įvairiose užeigose. 
Montmartre kabaretai! įsibrio- 
vė ir darė savo “parėdymus,” 
bet kada jų niekas ten neklau
sė — išsinešdino laukan su 
triukšmu. •

Publikos Atsinešimas

Pastačiau sau užduotį ištirti 
liaudies nusistatymą link fašis
tinių studentų ir abelnai visų 
fašistų. Gatvėse buvo daug ka
reivių. Pirmiausia kreipiau į 
juos atydą ir kaipo valgęs jų 
duoną karo fronte, lengvai su
radau būdus prie jų prieiti. 
Abelnai, kareiviai pasmerkė fa
šistus, visus pastatydami ant 
išjuokimo. Vienas kareivis pa
reiškė, kad mes Europoje bū
dami kareiviais laike tokių 
triukšmų įsikišdavome ’ tvarkos 
palaikymui, matydami, kad po
licija “bijo” ar nenori. O jei 
ji mums mėgindavo kelią pas
toti, tai ir jai užbraukdavom. 
Kareiviai nusijuokia ir prita
ria, kad tas yra gerai. Kiti 
vengdami nežinomo asmens — 
lengvai pareiškia pritarimą 
priešfašistinei kovai.

Taip civilėj publikoj nesuti
kau už fašistus stojančių vie
šai, tokioj jų demagogijoj. Pu
blika juos pajuokia įr smerkia 
nuo galvos iki kojų, o prita
rianti jiems grupė tyli prieš 
masių daugumą.

Jei kas galėtų surinkti tos 
nakties žmonių prikrėstus juo
kus, tų studentų pasmerkimui, 
tai būtų įdomių juokų tomai.

Gamtmylis.

Pagerbimo Bankietas
Spalio 1 d. Lewistono lietu

viai parengė pagerbimo ban- 
kietą draugams Marijonai ir 
Jonui Paušams. Draugai Pau- 
šai ilgus metus nenuilstančiai 
veikė ir veikia lietuvių apšvie- 
tai. Kur tiktai koks teatras, 
koncertas, balius bei visuo
meniškas parengimas, tie 
draugai visuomet prisidėdavo 
savo darbu bei parama. Tokiu 
būdu jie sužadina liaudies 
krūtinę mylėti lietuvių kultū
rą. Jų nenuilstantis veikimas 
yra paminklas ateinančiai 
gentkartei dirbti labdarybės 
darbą.

Lewistono lietuviai gerbia 
tuos, kurie yra užsitarnavę 
garbės, ir nelaukia suteikti 
garbę jiems tada, kada jau 
jų akys nešviečia bei širdis 
nustoja plakti.

Pirmininkė šio parengimo 
buvo draugė Valeria Chuzie- 
nė. Vakaro vedėjas buvo 
draugas Mikolas Bironas. Ka
da draugai Paušai atėjo į* sve
tainę, visi svečiai gausiai jiems 
rankomis plojo ir sveikino 
juos. Po to sekė programa.

Solo “Ah kaip myliu tave,” 
dainavo Lidija Sabaliauskaitė; 
duetą “Kuomet su tavim”, Li
dija Sabaliauskaitė ir Ignas 
Chuzas; solo “Nustojau aš vil
ties”—Vincas Banaitis; solo 
“Plauk Dainele — Valerija 
Varneckaitė; solo “Ah, kaip 
gražu” — Antanas Banaitis; 
kvartetą “Lai gyvuoja sveiks” 
—Lidija Sabaliauskaite, Vale
rija Varneckaitė, Antanas Ba
naitis, Vincas Banaitis.' Dai
noms akompanavo Ignas Chu
zas.

Po dainų vakaro vedėjas 
kvietė sekančius ypatas pakal
bėti : M. Franckaitę, Igną“ 
Chuzą, Joną Valenčių ir M. 
Dailydaitę.

Draugai Paušai širdingai 
dėkojo visiems už tokią nesi
tikėtą iškilmę, kas juos dide
liai sujaudino.

čia reikia priminti, kad sve
tainė buvo puikiai išpuošta. 
Stajai išrėdyta gyvomis gėlė
mis ir ant jų degė mėlynos ir 
baltos žvakės. Galinio stalo 
viršus buvo išpuoštas dideliu 
arkų iš gėlių ir žalių lapų. Vi
duryj stalo stovėją garbės 
pyragas ir sidabrinės dovanos.

Po skanių valgymų ir iškil
mių visi šoko ir linksminosi iki 
vėlumui.

Lewistono Korespondentė,
M. D.

ANGLIJA NEĮVEIKSIAN
TI PALESTINOS ARABŲ

London. — Buvęs Angli
jos policijos generalis in
spektorius Palestinoj R. G. 
B. Spicer sako, jog tik 
žiauriaisiais kariškais veiks
mais Anglija tegalėtų kiek 
apmalšint arabų sukilimus 
prieš žydus Palestinoj; bet, 
girdi, Anglija niekad nepa
naikins tų sukilimų, kol lai-, 
kys Palestiną “žydų tėvy
ne.”

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
MINERSVILLE, PA.

Spalių 13 d., ketvirtadienį, 8 vai. 
vak., Mainų Svet., (Union Hali), 
įvyks masinis susirinkimas Komu
nistų Partijos Sekcijos, Schuylkill 
Apskr. tarptautinis. Kalbės Elizabeth 
Gurley Flynn, žymi kalbėtoja ir vei
kėja tarptaut. organizavime ir poli
tiniuose klausimuose. Taip pat bus 
rodoma krutami paveikslai iš Sovie
tų Sąjungos, “Chapajev” per valan
dą ir pusę. Įžanga 25c. Kviečiame 
visus skaitlingai atsilankyti.—Kom.

(238-240)

CLEVELAND, OHIO
Veikiančio Kom. susirinkimai yra 

atkelti iš priežasties, kad tą patį 
vakarą įvyksta du susirinkimai. Vie
ton paskutinį ketvirtadienį, bus lai
koma kas antrą trečiadienį kiekvie
no mėnesio. Ateinantis susirinkimas 
įvyks 12 d. spalių, 7:30 v. v. Liet. 
Darb. Svet., 920 E. 79th St. Prašo
me narių įsitėmyti permainą dienos 
ir dalyvaukite visi susirinkime, nes 
reikės nųtart daug dalykų , dėl Sve
tainės gerovės. Padėkavonių Dienoj 
reikia turėti kokią pramogą Svetai
nes naudai, todėl turime gerai prisi-

Amerikos Istorijoj ir Sovietų Sąjungoj

(238-240)

427 Lorimer St.

VARPO KEPTUVE

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

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

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

rengti prie^ to. 
"Vilnies” 1 
me susirinkime. 
Bagužis.

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

Taip pat prašome 
vajininkus dalyvauti šia- 

Prot. Rašt. J. 
(238-239)

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

pašto stampomis, 3c ar 5c vertės.

Tą knygą išleido dienraštis "Vilnis”

PITTSBURGH, PA.
ALDLD 87 kp. susirinkimas įvyks 

13 d. spalių, 1320 Medley St,, N. S. 
7:30 vai. vak. Kviečiame visus na
rius dalyvauti. (238-240)

J

m.

KONCERTU

Clement Vokietaitis

Įvyks sekmadienį

Lapk. 6 Nov.

(La
-f

9

41

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

R

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

žada sudaryti gerą progra
mą, taip kad kiekvienas at

silankęs turės malonaus 
pasitenkinimo.

Pažangiosios Bostono lietu
vių organizacijos rengia 
dienraščio “Laisves” naudai

LIETUVIS ADVOKATAS 
50 Court Street 

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

IŠTYRIMAS VELTUI

DR. ZINS
Įsisteigęs per 25 Metus

110 East 16 St, N. Y.
Tarp 4th Avė. ir Irving Place
A. M. iki 8 P. M., o Sekmadienį

9 A. M. iki 3 P. M.

36-42 Stagg St. Tel. 
Varpo Keptuvės Keksai

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokiu grupių
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame 
rikoniškais. Rei 
kalui esant ir 
padidinu toki* 
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.
Tek: Glenmore 5-6191

MAHANOY CITY, PA.
Spalių 14 d., penktadienį, 8 v. v., 

Nors Hall įvyks masinis susirinki
mas Komunistų Partijos Sekcijos, 
Schuylkill Apskr., tarptautinis. Kal
bės Elizabeth Gurley Flynn, žymi 
kalbėtoja ir veikėja tarptautiniam 
darbininkų organizavime ir politi-1 
niuose klausimuose. Bus rodomi ir 
krutami paveikslai iš Sovietų Sąjun- j 
gos “Čapajev.” Įžanga 25c. Kviečia- i 
me visus skaitlingai dalyvauti. —
Kom.

Nauja L. Pruseikos Knyga

LINDEN; N. J.
ALDLD 165 kp. susirinkimas 

įvyks spalių 12 d. Tenio Svet., Wi
nans Avė. ir 16th St., lygiai kai 8 
v. v. Prašome visų narių dalyvauti 
šiame susirinkime, nes yra labai 
daug svarbių reikalų apkalbėti bei 
nutarti. Jau žiemos sezonas čia pat, 
todėl turime pradėti iš naujo dirbti. 
— C. Andriunas, Kp. Sekr.

(238-239)

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.

ELIZABETH, N. J.
LDS 33 kp. susirinkimas įvyks 

trečiadienį, spalių 12 d., 8 v. v., 
LDP Kliube, 408 Court St. Draugės 
ir Draugai, visi dalyvaukite, nes tu
rėsime daug svarbių dalykų, kurie 
turės būti svarstomi. Taipgi, nepa
mirškite sugrąžinti laimėjimo kny
gutes, nes laimėjimas įvyks tuoj po 
susirinkimo tą patį vakarą. — V. K. 
Sheralis, Sekr. (237-238)

Telefonas: Humboldt 2-7964

ir pavieniu.

Kiekvienas apšvietą bran
ginantis žmogus privalo bū
ti dalininku dienraščio “Lai
sves” bendroves.Koncertas Bus

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

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

jį pamatyti.

CHRONIŠKOS 
LIGOS

KRAUJO, ODOS 
ĮR NERVŲ LI
GOS GYDOMOS, 
BENDRAS SILP
NUMAS, ŽARNŲ 

ir SKILVIO LIGOS, HEMORROI- 
DAI ir kiti MEŠLAŽARNES NE
SVEIKUMAI varginantieji skaus
mais ir nepatogumais, INKSTŲ, 
PŪSLES ligos ir kitos staigios ir 
chroniškos ligos VYRŲ ir MOTE
RŲ gydomos su patenkinančiomis 
ir greitomis pasekmėmis. Jeigu 
turite kokį nesveikumą, kurio ne
suprantate, pasiklauskite manęs 
su pasitikėjimu, ir jūsų liga bus 
jums išaiškinta.
X-Spinduliai, Kraujo ir šlapimo 

Tyrimai Atliekami 
Už Nebrangų Atlyginimą

Brooklyn, N. Y

GARSINKITES “LAISVE [E

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

NEWARK, N. J.

Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y, 
Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

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

Siunčiame duoną per paštą į kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, sutelksime informacijas apie svorį ir kaina*,

Varpas Bakery 36-42 Stagg Street ’ "BrWiklyn, N. Y
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NewWko^&^^Zinios
Minėjo Vilniaus Užgro

bimo Dieną
Pereito šeštadienio vakare, 

Apreiškimo par. salėje, ant 
North 5-tos gatvės, įvyko R. 
Katalikų Federacijos New 
Yorko apskričio ruoštas minė
jimas istorinės Lietuvos sosti
nės užgrobimo sukakties.

Susirinkimą atidarė p. B. 
Laučka, “Amerikos” redakto
rius, pažymėdamas, kad Vil
niaus užgrobimo 18 metų su
kakties minėjimas lietuviams 
bus “bene liūdniausias iš visų 
iki šiol buvusių”. Esą, šiemet 
Lietuvoje jos negalės būti mi
nimos taip, kaip būdavo per 
18 metų, nes Lenkijos - Lie
tuvos valdžių diplomatainiai 
susitarimai uždarė Lietuvos 
gyventojam burnas apie Vil
nių bent ką prasižioti. Sulig 
p. Laučkos, tos liūdnos sukak
ties minėjimas Lietuvoje gal 
bus galimas tik bažnyčiose 
(suprantama, poterių formo
je).

Iššauktas Apreiškimo par. 
choras sudainavo “Lietuva Tė
vynė Mūsų”, “Mes be Vilniaus 
nenurimsim” ir dar vieną dai
nelę. Choras neskaitlingas.

Po to sekė kalba inž. A. 
Mažeikos, kuris esąs ką tik 
grįžęs iš Lietuvos. Jis šneka
mąja kalba papasakojo savo 
įgytus įspūdžius atlankius da
bartinį Vilnių. Kalbėtojas tei
gė, jog Vilniuje tautinių ma
žumų persekiojimas neturi ri
bų. žandaras prie kiekvieno 
pasijudinimo. Lietuvių kaltū- 
rinės, labdarybės ir kitokios 
organizacijos smurtiškai išar
dytos; veikėjai persekiojami, 
žodžio prasitarti negalima, 
kad ir dejonės formoje. Pąts 
miestas nežmoniškai nugyven- 
dintas, apleistas. Tik dabar 
esą Lenkijos ponų įsakymu 
visu spartumu dažomi visi 
aptriušusieji namai ir net tvo
ros, “kad ‘litvinams’ atvažia
vus metaip baisiai atrodytų.” 
Lietuvių ten, esą daug, tik jie 
bijosi savo kalba prasitarti/ 
Laike Lenkijos pasimojimo 
ant Lietuvos pereito kovo mė
nesį, prieš lietuvius Vilniuje 
ėjo bjauriausias smurtas. Šla
pelienės knygynėlyj lenkiškas 
žandaras visą laiką tupėjęs ir 
kiekvieną ten įeinantį ir išei
nantį įvairiai kamantinėjęs. 
Po Lietuvos valdžios nusileidi
mo arba “taikos”, prasidėjo 
žydų įstaigų daužymas. Govė- 
dos trankėsi gatvėmis ir kriu- 
šino žydams langus. Buvę ir 
šposų: įsimaišęs žydų jauni
mas į tas govėdas, nuduodami 
esą lenkais, dažnai nurodyda
vo lenkų įstaigas esant žydiš
komis, kurios taip pat buvo 
kriušinamos...

Kun. J. Balkūnas, suminė
jęs visą eilę Lenkijos grobuo
nių padarytų skriaudų lietu
viams, smarkiai smerkė Lietu
vos smetoninę valdžią už jos 
pilvu šliaužinėjimą prieš Len
kiją. “Jeigu kas laižosi Len
kijai, tai Lietuvos valdžia!”, 
sakė Balkūnas.

Pastaruoju kalbėtojumi bu
vo p. K. Vilniškis. Jo kalbos 
turinys maždaug panašus į 
pirmesnių dviejų kalbėtojų 
kalbas, žymėtina tik tas, 
kad ponas Vilniškis drįso 
pripažinti (ko vengė kiti du 
kalbėtojai) jog Vilnijoje reiš
kiasi stiprus prieš lenkų poni
jos tiraniją judėjimas iš tauti
nių mažumų -‘kumečių ir dar
bininkų pusės. “Visi kumečiai 
<—komunistai,” sakė p. V. Gal 
būt į kumečius esą paveikusi 
propaganda iš Sov. Sąjungos, 
o gal be galo sunki jų gyveni
mo būklė prie to verčianti.

tąja jėga, kuriai bus lemta 
nusukti Lenkijos “prošepanų” 
sprandas.

Charakteringų posakių yra 
pasakęs kun. Balkūnas. Jis sa
kė: “Pasaulį dabar valdo ne 
right, bet might.” Reiškia, tik 
jėga bus galima atsikratyti ir 
lenkiškojo brudo. Maldomis, 
poteriais nuo banditų neapsi
ginsi !

Skaityta rezoliucija, nuro
danti, kaip Lenkija neteisėtai 
elgiasi prieš lietuvių tautą. 
Rezoliucijos kopija bus pa
siųsta J. V. Sekretoriui ir pa
skelbta spaudoj.

Aukų ginklų fondui surink
ta $50.

Proncė.

Artinasi Didžiulis Kriaučių 
Balius; Lietuviai Domisi

Ir Rengiasi prie Jo
šeštadienį, spalių 15-tą, 

įvyks Lietuvių Kriaučių 54-to 
Skyriaus ir Lietuvių Kriaučių 
Neprigulmingo Kliubo trečias 
metinis balius Grand Paradise 
svetainėje, 318 Grand St.

Visiems jau yra žinoma, 
kad kriaučių parengimai yra 
skaitlingi ir linksmus. Todėl ir 
prašo visus lietuvius dalyvauti 
be skirtumo pažiūrų. O kriau- 
čiai prie jo rengiasi ne baiko- 
mis, bet tikrenybėje.

Matulio ir Vaiginio čerma- 
nas V. Belskus davė garbės 
žodį, kad jo dirbtuvės darbi
ninkai „.dalyvaus visi, kai vie
nas, ir davė įsakymą, kad jam 
būtų geras skaitlius stalų, kur 
jie susėdę galėtų linksmintis.

Lapašausko čermanas S. Al
ber sako: “mano šapos dar
bininkai davė garbės žodį visi 
dalyvauti, o su stalais, tai aš 
pasirūpinsiu. ”

K. Kairys, Manelio šapos 
čermanas sako: “Mano dirbtu
vė nedidukė, bet mes nepada
rysime gėdos baliaus komite
tui ir pasirodysim, ką mes ga
lim. i

Ką. kitų dirbtuvių permanai., 
veikia, dar neteko nugirsti, 
bet aš manau, kad jie ren
giasi.

Kaip matote, tai bus links
mas ir didelis balius. Bus ga
lima linksmai laiką praleisti 
ir prie puikios muzikos sma
giai pasišokti. Night Owls or
kestrą, po vadovyste John Ne
vins, grieš lietuviškus ir ame
rikoniškus šokius. Įžanga tik 
25 centai asmeniui.

Rengimo Komisija.

Pilieti, Jau Laikas 
Registruotis

Registruokis spalių (Oct.) 
11-tą 12, 13, 14 ir 15-tą, 
kad galėtum balsuot lap
kričio (Nov.) į 8-tą. Pirmom 
dienom valandos vakarais 
nuo 5 iki 10 :30, o paskutinę 
dieną, 15-tą, nuo 7 ryto iki 
10:30 vakaro. Nelaukit pas
kutinės dienos, nes nežinia, 
kokios kliūtys gali iškilt.

Jūs galite registruotis, 
jeigu esate pilietis ir jei rin
kimų dieną būsite:

Ne jaunesnis 21 metų.
Išbuvęs piliečiu ne ma

žiau 90 dienų.
Išgyvenęs N. Y. Valstijoj 

bent 1 metus.
Išgyvenęs savo apskrityje 

4 mėnesius.
Išgyvenęs savo rinkimų 

distrikte 30 dienų.

IDS III Apskričio 
Reikalai

Antradienį, spalių 4 dieną, 
įvyko Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo Trečio Apskri
čio seno ir naujo komiteto po
sėdis, Brooklyn, N. Y. Daly
vavo visi naujo komiteto na
riai ir Centro pirmininkas R. 
Mizara.

Valdyba
Kadangi šis posėdis buvo 

pirmas naujo komiteto, tai 
pirma ir rinkta valdyba:

Pirmininku A. Skairus, sek
retorium J. E. Gužas, finansų 
sekr. A. Kačergienė, iždininkė
M. Maželienė, organizatoriais 
Geo. Klimas, A. Matulis ir J. 
Orman as.

Tarimai
Vajus.—Vaikų įrašymo į 

LDS vajus prasidėjo pirmą 
dieną spalių ir tęsis iki gruo
džio mėnesio pabaigos. Gana 
trumpas vajus. Todėl, vajinin- 
kai, negaišuokite, pradėkite 
darbą tuojaus. Padarykime jį 
tokiu, kokiu jis privalo būti— 
įrašykime nors 50 vaikų mūsų 
apskrityj. Mes tą lengvai at- 
sieksim, jei stosime laiku į 
darbą ir jį dirbsime nuošird
žiai.

Apskričio Komitetas nutarė 
duot kiekvienam vajininkui iš 
apskričio iždo po 25 centus 
už kiekvieno vaiko įrašymą. 
LDS Centras irgi skiria 25 
centus, tad vajininkas gaus at
lyginimo viso 50 centų. Kuopų 
sekretoriai, tuojaus prisiųskite 
mums vardus tų, kurie stoja į 
vajų, kad ^p&Kritys žinotų, 
kam išmokėti dovanas.

Susirinkimas. — Vajininkų 
bei kuopų darbuotojų šaukia
mas susirinkimas sekmadienį, 
spalių 23 dieną, 2 vai. po pie
tų, 419 Lorimer St., Brooklyn,
N. Y. Jame bus aiškinama 
techniškos taisyklės, surištos 
su įrašymu narių į LDS. Svar
bus susirinkimas. Visos kuopos 
pasirūpinkite į jį prisiųsti 
skaitlingą atstovybę.

Kadangi laiškai ne visas 
kuopas pasieks laiku, tai im
kite atydon šį pranešimą—iš
rinkite atstovus į kalbamą po
sėdį.

Kino. — LDS Ketvirtas Sei
mas ir Jaunuolių Olimpijada 
yra nufotografuota judžiuose 
(moving pictures). Tai vertas 
visiems nariam pamatyti judis. 
Jo parodymas lėšuoja $2 ir 
vieno asmens kelionė iš LDS 
Centro, tad išlaidos visiems 
prieinamos. Pasinaudokite. Jį 
galite rodyti susirinkime arba 
jūsų parengime.

Darbai. — Tarpe kitų žy
mėtina šie: kuopų atlankymo 
reikalas buvo plačiai apkalbė
ta ir ant vietos išrinkta parei
gų ėjimui komisija. Naujų 
kuopų organizavimo reikalais 
irgi buvo kalbėta ir išrinkta 
organizatoriai. Taipgi paren
gimas apskričio naudai nutar
ta turėti žiemos sezone ir ko
misija jam išrinkta rūpinimui- 
si šiuo reikalu. Kada ir ką 
rengsime, vėliau apie tą pra
nešime.

J. E. Gužas,
LDS III Apskr. Sekr.

I Iš Didelio Debesio, 
! Mažas Lietus
! Pereitą šeštadienį toko daly- 
vaut vietos tautininkų suruoš
tame mitinge minėt Vilniaus 
praradimo 18-tą sukaktį S-mo 
sėlėj. Einu ir manau — kažin 
ar beįtilpsiu. Svetainiukė nedi
delė, o apie tą mitingą fašistų 
dienraštis “Vienybė” labai 
daug rašė, iš kitų kolonijų 
frakuotus advokatus kalbėto
jus ir kitus žymius ponus rodė 
ir visaip kitaip garsino, taipgi 
skelbė, kad dalyvaus 13-ka ir 
kitų tautinių organizacijų. 
Kur jau ten ir sutilps, galvo
jau.

Mano nuostabai, radau sve- 
tainiukę pustuštę, kurios apie 
du trečdaliai retokai tapo pri
sėsta tik apie 9 vai. Būreliui 
jaunų Operetės Choro narių 
nuėjus dainuot, salėj suskai
čiau visų “masių” 94 ypatas 
priskaitaiit save ir savo drau
gus. Daugiau ir nebesusirinko. 
Vyriausiu vakaro kalbėtoju bu
vo S. E. Vitaitis, “Vienybės” 
redaktorius. Jo išvados, kad 
amerikiečiams lietuviams ne
svarbu rūpintis apie Lietuvos 
reikalus, nes, girdi, .mes nieko 
neišmanome. Lietuvos valdžia, 
reiškia, Smetona, už mus atgai
vos, tik būkime pasirengę da
ryt, ką jis padiktuos. Jis skun
dėsi Lenkijos imperialistų 
skriaudomis Vilnijos lietu
viams, bet jo išvada irgi nieko 
nedaryt, dėl atgavimo Vilniaus, 
nes ateis Lenkijos eile, Hitleris, 
apsidirbęs su čechoslovakija, 
ateis ' ir paims Lenkiją už 
sprando, o tada lietuviai gaus 
Vilnių. Girdi, rasis Lietuvai ga
lingas globėjas (reiškia, Hitle
ris).

Grįžtant namo, bandžiau sau 
įsivaizdinti apie tą saldžią Vi- 
taičio peršamą prieglaudą 
ėriukui vilko globėjo pilve, nes 
juk lygiai taip jausis ir lietu
vis Hitlerio .globoje, tačiau tik 
šiurpas sukrato. Nestebėtina, 
kad lietuvių visuomenė neina 
klausyt tautininkų (fašistų) 
prakalbų, pas juos vis ta “pa- 
rinktinė” publika, tačiau ir tos 
tik dalis ploja savo “vadams.” 
Pas pažangiuosius bile atskira 
kuopelė sutraukia daugiau pub
likos. L. P.

Staiga Mirė P. Adomėnas
Pereitą savaitę širdies liga 

staiga mirė Petras Adomėnas, 
gyvenęs po num. 408 So. 2nd 
St., Brooklyne. r

Kaip pasakojo mirusiojo 
draugas J. L., su kuriuo ve
lionis gyveno, P. Adomėnas 
nepriklausė jokiai pašalpinei 
organizacijai. Kadangi velio
nis paskutiniu laiku sirguliavo 
ir negalėjo dirbti, todėl ir pi
nigų nepaliko nei palaidoji
mui.

Adomėnas turi dvi seseris 
Mass. ;valstijoj, kurių viena 
pribuvo rūpintis brolio palai
dojimu. š.

Louis Rath h oi d, 11 m., 111 
E. 57th St., žaizdamas buvo 
prarijęs 5 colių skrybelinę sa
gą. Ją išėmė operacijos kelių. 
Pasveiksiąs.

~paj1ešWimai
Aš Juozas Rupšys, Širminių kai

mo, Šaukėnų valsčiaus, Šiaulių ap
skr., pajieškau brolio kunigo Alberto 
Rupšio (Rupšys) įsišventinusio į ku
nigus 1922 m. ir iki 1930 m. buvo 
klebonu po num. Ill E. 4th St., 
Spring Valley, Ill. Nuo to laiko nie
ko apie jį nežirfau. Prašau jo atsi
šaukti arba kurie žinote, malonėkite 
pranešti šiuom antrašu: P. Norvai
šienė, 234 Ames St., Montello, Mass.

(238-240)

PARDAVIMAI
Parsiduoda Bar ir Grill su vi

sais moderniškais įtaisymais. Ga
lima padaryti gerą pragyvenimu. 
Kartu su bizniu yra 5 kambariai 
ir maudynė. Prieinama kaina. Dė
lei platesnių informacijų kreipkitės 
pas J. Carr, 67 Furman St., Brook
lyne, N. Y. (235-237)

Tel. EVcrgreen 7-1645 
License No. L. 886

MANHATTAN
LIQUOR STORE

264 GRAND STREET 
(Kampas Roebling St.) 

Brooklyn, N. Y.

Tikrai žinokite, Kad Perkant 
feau Vynus ir Likerius Reikia 

' Pirkti Patikimoj Krautuvėj.

Manhattan Liquor Store
Didžiausia ir žemiausiom kainom 

krautuve Williamsburgh’e.

Specialiai geras pirkinys
Old Mr. Boston 1|5 kv. $121
100 laips. 2-jų m. senumo

Reguliarė kaina yra $1.95 
•

Didžiausias pasirinkimas visokių 
rūšių gėrimų.

Tačiau, p. Vilniškis vengė tam 
svarbiam faktoriui priduoti 
svarbos. O juk tik darbininkų 
ir valstiečių kovingumas ir yra vertas $1,000;

RADĘS, NESIDŽIAUK
James Wheeler, 21 metų, 

porteris, radęs žiedą Rockefe
ller Center bildinge ir nune
šęs jį senų brangakmenių 
krautuvėn užstatyt už $1, ta
po areštuotas, žiedas buvęs

APSIDŽIAUGĖ AREŠTU
Joseph. J. Orosz, 2082 Hug

hes Ave., Bronx, važiavęs nef 
į Maine valstiją nusipirkt re
volverį, kurį manęs naudot 
plėšimams, bet netekęs drąsos 
jį naudot. Pastebėtas nervin
gai vaikščiojant, jis areštuo
tas. Policijai jis sakė džiau
giąsis, kad areštu jis paliuo- 
suota nuo kankinusios jį min
ties apie plėšikavimą.

Kiekvienas miestas ir 
miestelis turi ką nors su
rengti “Laisves” naudai.

Garsiems New Yorko dvy
nukams, Jimmi ir Johnny 
Woods, parodyta naujagimė 
seselė. Vienas jų, paprastai 
auklėjamasis, visu smalsumu, 
krykštaudamas metėsi prie vy- 
gės, o antrasis, moksliškai au
klėjamas, sako: “tyliai”, bijo
damas prikelt sesutę. Šiaip 
abu vienodai ją pasitiko.

Kilęs gaisras viešbučio Sul- 
grave priediniam bildinge, 
sekmadienio naktį išvijo iš 
kambarių 100 svečių. Greit 
pavyko užgesint.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Turiu garbės pranešti dėl visų 
lietuvių agentų Amerikoje, kad Lie
tuvos Laivakorčių Agentų Sąjungos 
Amerikoje, Ine., 11-tas metinis su
važiavimas bus spalių 17 d., 1938 m. 
Brooklyne. Bus Liet. Am. Salėje, 
195 Grand St., pradžia 10 vai. ry
to, kviečiame visus dalyvauti. — Jo
seph Ambraziejus, Pirm. (238-239)

EAST NEW YORK, N. Y.
LDS 13 kp. susirinkimas įvyks 

trečiadienį, spalių 12 d., 950 Jamai
ca Ave. pas Kiburį, 8 v. v. Prašo
me visų narių skaitlingai dalyvauti. 

(237-238)

C. BROOKLYN, N. Y.
LDS 46 kp. mėnesinis susirinki

mas įvyks trečiadienį, 12 d. spalių, 
7:30 v. v., 79 Hudson Avė. Visi na
riai būkite laiku. — Valdyba. p 

(237-238)

C. BROOKLYN, N. Y.
ALDLD 24 kp. susirinkimas įvyks 

10 d. spalių, po num. 79 Hudson Av. 
8 vai. vakaro. Prašome narių daly- 
' vauti laiku. (236-237)

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barberiai 
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyek ir Maujer Sts.

Dr. Herman Mendlowitz
88 Metai /Praktikos

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

Tel. Evergreen 7-1312

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

NEDELIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUŠH OFISAS
2220 Avenue J

Kampas E. 28rd Street

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Stalius
(Šulinskas)

LIETUVIS GRAB0R1US
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai Įtaisytą Koplyčią 
ir salę dėl pošermeninių pietų. 
Teikiam nemokamai vėliausios 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

Woodhaven, L. L, N. Y.

Telephone: EVcrgreen 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.

Garsinkite savo biznį dien 
raštyje “Laisvėje”.

LIETUVIŠKA
RESTAURACIJA

BAR ir GRILL
•

Gaminam Valgius Amerikoniško ir 
Lietuviško Stiliaus. Čia taip pat 
galima gauti Amerikos išdirbimo 

ir importuotų degtinių, visokių 
vynų ir gero alaus.

Joseph Zeidat
Savininkas

411 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

NAUJIENA DĖL VISŲ
PARANKIOJE VIETOJE, ir PUIKIAI ĮRENGTAS

RESTAURANTAS
Čia gausite kopūstų, blynų, dešrų, ir kitų skanumynų. •

Visas maistas geriausios rūšies. •
KAINOS ŽEMOS J

RYTAIS SKANIAUSIA KAVA VISOJE APIELINKLJE

• 520 Metropolitan Avė.,
• corner Union

Brooklyn, N. Y. J
Avenue •

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ

(Steam Boiler)

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

Mateušas Siinonavičius
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

? Vietos ir impor- 
Š tuotos degtinės ir 
j vynai, geriausių 
j bravorų alus ir 
i Ėlius. Kada būsi- 
5 te Brooldyne, už- 
< eikite susipažinti.

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

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

417 Lorimer St. Brooklyn Laisvės” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

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

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

Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas pieniškų 
valgių ir daržovių, virtų ir žalių.
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NOTARY PUBLIC Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įreAgtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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