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Kiekvienas ‘‘Laisves’* 
skaitytojas praš omas 
gaut bent po vieną . 
naują skaitytoją šiame. 
‘‘Laisvės” vajuje.

'I

Mūsų geras bendradarbis 
Maskvoj, d. A. Ramutis, 
sunkiai susirgo. Jau kelinta 
savaitė jis serga plaučių už
degimo liga. Sakoma, kai 
tik kiek pagys, turės va
žiuoti į pietus ilgesniam po
ilsiui ir sveikatos sustipri
nimui.

Drg. Ramutis labai daug 
mums padėjo savo raštais 
—originaliais ir vertimais.

Mes jam linkime kuovei- 
kiausiai pagyti ir vėl stoti 
darban! * * ♦

O drg. Pruseika rašo iš 
kelionės:

“Tai aš jau vėl Colora- 
doj. Pirma savaitė (Dės 
Moines, Sioux City ir Oma
ha) buvo gera. Pernai ten 
nieko nebuvo, o šiemet gau
ta daug skaitytojų. Beje, 
būsiu ir Pueblo, Colo. Sako, 
ten yra lietuvių. Padės 
draugai rusai. Tuoj para
šysiu krislų.”

Lauksime!* * * •
Argentinos Kastanto 

Norkaus laikraštis prane
ša:

“Lietuvis P. Pumputis, su 
tėvais per didįjį karą nu
vykęs į Rusiją, dabar yra 
raudonosios armijos aviaci
jos generolas ir už savo 
drąsą ir nuopelnus apdova
notas SSSR herojaus titulu, 
kuris iš viso duotas vos ke
liolikai asmenų. P. Pumpu
tis taip pat išrinktas į 
aukščiausiąją Sovietų Rusi
jos tarybė (sovietą).”* * *

Detroit, Mich. — 5,000 
žmonių masinis susirinki
mas pareikalavo, kad Jung
tinės Valstijos pertrauktų 
prekybą su Vokietija. Sakė 
kalbas prieš nazių terorą 
Mich. gubernatorius Frank 
Murphy, Industrinių Orga
nizacijų Kongreso veikėjai, 
Amerikos Darbo Federaci
jos unijų ir katalikų ir pro- 
testonų bažnyčių vadai.

New York. — Čia ir visoj 
šalyj buvo maldos katalikų 
ir protestonų bažnyčiose už 
persekiojamus žmones “dėl 
jų tautos ir religijos” Vo
kietijoj; maldose buvo pri
menama, kad Jėzus 
žmones laikė broliais.

Pittsburgh, Pa. — 
žmonių susirinkime 
Darbo Federacijos vadai ir 
profesionalai savo kalbose 
pasmerkė nazių terorą prieš 
žydus, katalikus ir protesto- 
nus.

New York. — 2,000 dar- 
bininkų-tarnautojų trijuose 

i šimtuose įstaigų streikavo
Sovietų Sąjunga tauty- pUSę dienos, reikšdami pro

bes nepaiso. Ten žiūri tik, "
kad žmogus būtų teisingas, 
darbštus ir ištikimai dirbtų 
socializmo kraštui. Todėl 
nieks negali stebėtis, kai 
lietuvis bolševikas ten pa
gerbiamas už gerus darbus. 
Už gerus socializmo kraštui 
darbus ten visi pagerbiami. 
O tie, ką bando Sovietų že
mei pakenkti, baudžiami.* * *

Tūli buržuaziniai laik
raščiai, rašydami apie CIO 
suvažiavimą, minėjo, būk 
Lewis smerkęs kairiuosius 
(“raudonuosius,” kaip jie 
sako) delegatus. Na, gi tuo 
pačiu sykiu, suvažiavime 
CIO vadas ne tik kad jų ne
smerkė, bet išgyrė. Jis ypa
tingai gražiai pagyrė Karvį 
Bridges, garsųjį laivakro- 
viu unijos vadą Kaliforni
joj !

Ką dabar tie ponai pasa
kys? Jei jie turėtų doros, 
atšauktų savo paskleistus 
melus. Deja, pas juos tos 
doros labai mažai. ♦ * * 

Nepaprastą džiaugsmą 
suteikė mums toji žinia, 
kad laivas “Erica Reed” 
pasiekė Ispanijos respubli
ką. Jis nuvežė ten $300,000 
vertės maisto, drabužių ir 
medikamentų Ispanijos 
publikos žmonėms.

Tai vis daugiausiai 
aukoti dalykai. Daug 
ktų tam suaukojo ir 
tuviai. Tik per “Laisvės 
įstaigą surinktų daiktų nu
gabenta keletas motorinių 
sunkvežimių.

Laivo laimingu savo tiks
lo pasiekimu džiaugiasi 
Amerika, bet dar labiau 
džiaugiasi Ispanijos respu
blikos žmonės!

res-

su- 
dai- 
liet-
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Šiandien šilčiau ir. turbūt, 
bus lietaus. — N. Y. O. B.
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AUGA PROTESTU 
BANGA PRIEŠ NA- 

Ziy TERORĄ

visus

1,000 
CIO,

testą prieš nazius-žmogė- 
džius.

London. — Daugelyj an
glikonų bažnyčių sekmadie
nį buvo maldos už terori
zuojamus Vokietijoj žydus. 
30,000 Anglijos katalikų pa
sirašė protestus prieš nazių 
įvesta vergiją Vokietijoj.

Hitlerininkai Kaltina Roose- 
veltą už Protestus prieš 

Naziy Terorą
Berlin. — Nazių laikraš

čiai smerkia prezidentą 
Rooseveltą, kad tai jis la
biausiai sukėlęs protestų 
bangą užsieniuose prieš na
zius, kaip persekiotojus žy
dų (taipgi katalikų ir pro- 
testonų).

Hitlerininkų spauda šne
ka, kad nazių veiksmai 
prieš žydus tai esąs tik vi
dujinis dalykas pačios Vo
kietijos, ir niekas, girdi, ne
turįs teisės kištis į tą daly
ką. Įvairūs nazių laikraščiai 
protestus prieš nazių tero
rą vadina “isterija.”

Hitlerio propagandos mi
nisteris Goebbels grąsina 
naujais, dar griežtesniais 
žingsniais prieš Vokietijos 
žydus, jeigu užsienių žmo
nės nesiliaus juos užtaravę.

P-s Smetona Kai Kam Do
vanojo Bausmes

Kaunas, lapkr. 18.—“Per
rinktas prezidentu” p. Sme
tona dovanojo bausmę eilei 
nuteistųjų; keliolikai grąži
no susiaurintas teises, o ke
liem karininkam sugrąžino 
atimtus laipsnius.

(Nieko nesakoma apie bet 
kokią amnestiją priešfašis- 
tiniams kaliniams.)

JOHN L. LEWIS (dešinėj), prezidentas Industrinių Organizacijų Kongreso (CIO); 
Pittsburgh© majoras C. D. Scully ir CIO vice-prezidentas Phillip Murray, suvažiavi
me Industrinių Organizacijų Kongreso.

Naziai Įsigali Čechoslo- 
vakijoj Kanalais ir 

Vieškeliais
Berlin. — Naziai padarė 

sutartį su Čechoslovakijos 
valdžia, kad Vokietija pra
ves greitą automobilių vieš
kelį iš vokiškos Silezijos per 
Čechoslovakiją į Austriją. 
Tas vieškelis bus nutiestas 
Vokietijos lėšomis ir Vokie
tija bus “teisėta” jo valdo
vė. Juomi Vokietija naudo
sis be jokių Čechoslovakijos 
pasportų.

Kita nazių sutartis su Če- 
choslovakija leidžia Vokieti
jai pravest per Čechoslova
kiją kanalą, kuris sujungtų 
Oder upę su Dunojaus upe, 
ir antrą kanalą, kuriuom 
Elbe upė būtų (per čecho- 
slovakišką jos šaką Molda
vą) taipgi sujungta su Du
nojum.

Oder upė per' Vokietiją 
įplaukia į Baltijos Jūrą, El
be—į Šiaurės Jūrą; Duno
jus įteka į Juodąsias Ma
rias.

Naziai dabar prisijungė 
tuos Čechoslovakijos pasie- 
ninius kampus, per kuriuos 
ėjo Vokietijos geležinkelis, 
ir mainais už tai atidavė 
tūlus Čechoslovakijos kam
pučius, kurių gyventojų 
dauguma yra čechoslova- 
kai.

Naziai Priversti Palikt Žydus 
Užsieniniam Biznyj

po
nu-

Berlin. — Nuo nazių 
gromų prieš žydus labai 
kentėjo Vokietijos prekyba 
su užsieniais. Todėl, kaip 
pranešama, naziai leisią 
bent laikinai žydam užsi- 
imt bizniu Vokietijos dirbi
nių gabenimo į užsienius.

Nazių policija buvo pas
kelbus, kad daugiau nebū
sią areštuojami žydai kaipo 
tokie. Bet Frankforte prie 
Maino ir kitur vis areštuo
ja žydus tik todėl, kad jie 
žydai.

NAŽIŲ SLAPTA POLICIJA
KREČIA SVETIMŠALIUS
Berlin. — Gestapo (slap

toji nazių policija) padarė 
kratas namuose kelių sve
timšalių; žiūrėjo, ar tie na
mai neduoda prieglaudos žy
dams.

Nazių vyriausybė išleido 
patvarkymą, jog kas duos 
bet kokios pagelbos žydams, 
tai bus laikomas “valstybės 
išdaviku.”

Mokiniams įsakyta sura- 
šyt vardus ir adresus visų 
savo giminių gyvenančių 
užsieniuose ir priduot juos 
mokytojams.

Kruvinas Prancūzę Kaliniu 
Sukilimas prieš Jy Siun

timą j Velnio Salą
Paryžius. — Sukėlė kru

vinas riaušes kaliniai St. 
Martin saloj, kuomet vy
riausybė rengėsi juos išga- 
bent bjauriuoju laivu “La 
Martiniere” į Velnio salos 
kalėjimą.

-Velnio sala yra, turbūt, 
žiauriausia kalinių baudimo 
vieta pasaulyje. Daugelis 
ten iš proto išeina ir didelė 
dauguma kalinių miršta. 
Dabar buvo paskirta 700 ka
linių vežt į Velnio salą.

Šaukdami, “Mes nevažiuo
sime į Velnio salą!” kali
niai užpuolė sargybinius; 
vieną pervėrė peiliu 15 sy
kių, kitam išlupo akį, tre
čiam visai nuplėšė ausį.

Kaliniams malšint buvo 
pašaukta net kariuomenė. 
Kovoj keli desėtkai asmenų 
tapo sužeista, 15 pavojin
gai.

Rumunija Jieško Kitą Šaliy 
Paramos prieš Nazius

Paryžius. — Rumunijos 
karalius Karolis paskutiniu 
laiku prašėsi Anglijos ir 
Franci jos pagelbos, kad pa
dėtų atsilaikyt prieš spau
dimą iš Hitlerio pusės.

Bosai Bus Baudžiami 
Už Triksus prieš Al- 

gu-Valandn įstatymą
Washington. — Daugelis 

fabrikantų Amerikoj plana
vo apeit darbo ąlgų-valandų 
įstatymą šitokiais būdais: 
Darbininkai dirbs virš 44 
valandų per savaitę, bet ant 
tam tikrų blankų turės pa
sirašyt, kad dirbę tik įsta
tymiškas 44-rias valandas; 
arba po 44 reguliarių valan
dų dirbs viršlaikius, bet tu
rės pasirašyt, kad nereika
laują pusantro karto tiek 
mokesnio už viršvalandžius.

Bet tokie darbininku pa
sirašymai būtų neteisėti, ir 
jais negalima apeit algų-va- 
landų įstatymą, kaip visus 
perspėja to įstatymo admi
nistratorius Elmer F. An
drews. Samdytojai bus trau
kiami atsakomybėn už ban- si tarė su Lenkijos Telegra- 
dymą tokiomis gudrybėmis mu Agentūra “Pat” betar- 
apeit algų-valandų įstaty-' 
mą, sako administratorius 
Andrews.

Už pirmą įstatymo per
žengimą bosai gali būt nu
bausti po $10,000, o už kiek
vieną tolesnį jo peržengimą 
po $10,000 piniginės baudos 
ir dar po 6 mėnesius kalė
jimo.

Changsha Mieste Sudegė 
2,000 Cliiny

Shanghai. — Chinijos val
džia buvo įsakius sudegint 
Changsha miestą, kai japo
nai artinsis prie jo. Bet kas 
tai paskleidė girdus, kad ja
ponai jau ateiną; tai vie
tinė Changshos valdyba ir 
užkūrė miestą be vyriausios 
karinės komandos įsakvmo.

Taip per staigius didžius 
gaisrus ir žuvę 2,000 žmonių 
Changshoj, ir vos nesude
gęs komunistų vadas Chou 
En-lai.

(Bet apie tą laiką Japo
nai oro bombomis jau buvo 
pradėję naikint ir degint 
Changshą.)

GRESIĄS VOKIETIJOS SUSIDŪRIMAS 
SU LENKIJA IR VENGRIJA, KURIOS 

SIEKIA UŽGROBT RUTHENIJį
Vienna. —Ginkluoti fašis

tai, persiųsti iš Lenkijos ir 
Vengrijos, daro suirutę ir 
terorizuoja gyventojus Ru- 
sinijoj (Ruthenijoj), Čecho
slovakijos rytinėj provinci
joj. O Vengrijos ir Lenkijos 
valdovai skelbia, būk “žmo-

ŽINIŲ ŽINELES
Washington. — Kongres- 

manas Dies reikalauja de- 
portuot nazius ir kitus fa
šistus iš Amerikos, o jų vie
ton priimt žydus ir katali
kus iš Vokietijos.

Chicago. — Sustreikavo 
700 Union Stockyards ir 
Transport Co. darbininkų.

Atlantic City, N. J. —R. 
Friedman, 24 metų, nušovė 
savo žmoną 17, ir pats ban
dė nusišaut, bet tik susižei
dė. Mat, jinai atsisakė su 
juo gyvent.

Oakland, Calif. — Nukri
to dvi svirtys prekiniame 
Vokietijos laive “Weser”; 
užmušė laivakrovį N. Peshą.

Berlin. — Nazių propa
gandos ministeris Goebbels 
ragino Anglija ir Franci ją 
įvest nazišką fašizmą, jeigu 
jos nori “sustiprėt.”

Guayaquil, E c u a dor. — 
Per gaisrą judžiu teatre 7 
mokinės tano mirtinai su
trėkštos bei sutremptos.

Kaunas. — Lietuvos Te
legramų (Žinių) Agentūra 
“Elta” šiomis dienomis su-

piškai keistis žiniomis.

Tėvas Bandė Sušaldvt ir Ba
du Numanot Savo Kūdikį

Lawrence, Mass. — Pat
rauktas teisman Joseph de 
Lucca, 21 metų amžiaus, 
kad jis bandė numarint ba
du bei sušaldvt savo dvieių 
mėnesių berniuką,—kaip kū
dikio motina Thomasina de 
Lucca, 15 metų jaunuolė, 
kaltina savo vyrą.

Kai jie automobiliu važia
vo į Floridą, tėvas nieko ne
davė kūdikiui valgyt, bet 
šėrė savo beždžionę. Jis sa
kė motinai užmušt kūdikį 
arba išmest iš automobilio 
ir palikt. Pagaliaus, tėvas 
nuplėšė visus drabužėlius 
nuo kūdikio ir visai nuogą 
jį parvežė iš Floridos, per 
New Yorka į Lawrence. O 
vis dėlto kūdikis išliko gy
vas.

Areštuota ir žiaurūno vy
ro motina Grace, 56 metų. 
Nes jinai padėjo jam ma
rint kūdikį.

nės ten sukilę” prieš savo 
valdžią.

Pranešama, kad Lenkija 
ir Vengrija rengiasi siųst 
savo armijas j Rusiniją (ne
va) “tvarką tenai daryti”. 
Bet tai yra tik jų planas at
plėšt nuo čechoslovakijos 
Rusiniją, pasidalint ją tarp 
Vengrijos ir Lenkijos ir tuo

%

Vengrijos ir Lenkijos ir tuo 
būdu suvest daiktan šių 
dviejų šalių sieną.

Bet Hitlerio organas 
“Voelkischer Beobachter” 
Viennoj perspėja Lenkiją ir 
Vengriją, kad jų žygis prieš 
Rusiniją tai būtų “užpuoli
mas taikos.”

Užsieniniai politikai ma
no, kad dėl Vengrijos-Len- 
kijos pasimojimų prieš če
choslovakijos dalį Rusiniją 
gali kilt rimtas susidūrimas 
Vokietijos su Lenkija ir 
Vengrija.

Jeigu Vengrija su Lenki
ja užvaldytų Rusiniją, tai 
Hitleris prarastų tiesioginį 
susisiekimą per Čechoslova
kiją su Rumunija.

Sovietai Suėmė Amjlą, At
skridus} be Leidimo

Maskva. — Anglas inži
nierius Bryan Grover, lėk
damas iš Švedijos, perskri
do Sovietų sieną be leidimo 
ir nutūpė Staricoj, 100 my
lių nuo Maskvos, kai pri-111/ linu ividhnvuj, uai pi a 
trūko jam gazolino; ir tuo- 
jaus buvo suimtas. Už sie
nos perskridimą be leidimo 
Grover galėsiąs gaut kalė
jimo.

Grover 1932 m. buvo atvy
kęs į Sovietus kaip specia
listas dirbt sovietinėj žiba
lo pramonėj Baku, kur ir 
apsivedė su ruse. Paskui 
1934 m. Grover apleido So
vietus ir išvyko į Iraną, pa
likdamas Sovietuose savo 
moterį. Dabar gi jis sam- 1 t 1—11 11 1 • 1 . _ 'dytu lėktuvu “skrido pasi
imt žmoną” ir oru šmugeliš- 
kai parsigabent ją į Londo
ną. ’ 'ii

Francija Perspėja prieš 
Naziy Planus Alsace '

Colmar, Francija. — “Vo
kietininkai” paskutiniu lai
ku pasmarkino agitaciją 
ivest vokišką savivaldybę 
Franci jos provincijoj Alsace 
arba ir visiškai prijungt šią 
provinciją Vokietijai.

Franci jos ministerių kabi
neto vice-premjeras Camil
le Chautemps, kalbėdamas 
Colmare, persergėjo vokie-. 
tininkus nazius, kad jų už
mačios neturės pasisekimo. 
Sykiu jis priminė, jog val
džia darys stipresnių žings
niu prieš Hitlerio agentus,*' 
vedančius propaganda už 
Alsaces atplėšimą nuo Fran-’ 
ei jos.

&
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į ; Lietuva Pavojuj!
. Anglijos-Francijos reakcionierių rė- 

. mimo ir Čechoslovakijos vyriausybės ka
pituliavimo dėka, Hitleris šiandien plėš
damas Čechoslovakiją ruošiasi pagrobti 
ir kitas silpnesnes tautas. Kiek teko pa
birti, Hitleris Lietuvos pareikalavęs: vy
riausybės priešakyj pastatyti Voldema
rą, praleisti per Lietuvą strateginės 
reikšmės autostradą, nekliudomai per
leisti per Lietuvą Vokietijos kariuome
nę, nutraukti artimesnius santikius su 
Sovietų Sąjunga, visą eksportą atiduoti 
Vokietijai,—ir už visą tai Hitleris pasi
tyčiojimui siūląs sudaryti su Lietuva ne
puolimo paktą.

. Šių reikalavimų reikšmė yra išnaudoti 
Lietuvos ūkį ir liaudį vokiečių imperia
lizmo interesams, pasmaugti Lietuvos 
nepriklausomybę ir panaudoti Lietuvą 
tolimesniems Hitlerio imperialistiniams 
planams, pirmoj eilėj karui prieš Sovietų 
Sąjunga. Tuo būdu, Hitleris ruošia už
dėti Lietuvai naują, daug žiauresnį už 
1915-18 m. okupacijos jungą.

Lietuvos fašistų valdžia, iki šiol svy
ruodama tarp Sovietų Sąjungos ir agre
singųjų Vokietijos-Lenkijos valstybių, vis 
labiau slinko pastarųjų pusėn. Visa 
1938 m. užsienio politika buvo kapitulia- 
cinė politika. Lietuvos fašistų valdžia ir 
tragiškiausiu Čechoslovakijai momentu 
parėmė Tautų Sąjungoj Hitleriui patai
kaujančias valstybes, o Klaipėdą ji fakti- 
nai jau atidavė į hitlerininkų rankas. Tai 
Todo, kad Lietuvos fašistų valdžia, jei 
nebus jai pasipriešinta, priims ir šį gro
buonišką Hitlerio planą.
' Lietuvos visuomene! Šią rimtą Lietu
vos nepriklausomybei valandą visi vie
ningai turim pakelti savo protesto balsą 
prieš valdžios vedamas derybas su Hit
leriu. Kaip Čechoslovakijos plėšikiško 
dalinimo pavyzdys rodo, fašistinių agre
sorių nepatenkinsi jokiomis nuolaidomis, 
ir davus pirštą jie ryja visą ranką. At
mesti Hitlerio plėšikišku’s reikalavimus 
—reiškia ištikrųjų ginti Lietuvos nepri
klausomybę. Mes turim reikalauti, kad 
Lietuva, kovodama Pabaltėj už glaudų 
bendradarbiavimą su Sovietų Sąjunga, 
pati tvirtai orijentuotųsi į Sovietų Są
jungą, nes ji garantavo mūsų krašto ne
priklausomybę, padėdama išvyti vokiečių 
ir lerikų okupantus iš Lietuvos anais lai
kais, pripažindama Vilniaus kraštą Lie
tuvai ir gindama ją nuo vokiečių-lenkų 
ir kitų užgrobikų pasikėsinimų per visą 
jos gyvavimo laiką. Mes turim orijen- 
tuotis į paramą Europos, Amerikos tau- 
tų, kovojančių prieš Hitlerio-Mussolinio 
ir jų pagelbininkų banditizmą. Mūsų Lie- 

‘ Jjivos tautos interesuose turinT reika
lauti įtaisyti slėptuves ir veltui suteikti 
dujokaukes visiems Lietuvos gyvento
jams. Mes galėsim pasekmingiau kovoti 
dėl Lietuvos nepriklausomybės išlaikymo, 
je^ tauta galės laisvai organizuoti savo 
jėgas, jei jos priešakyj stovės valdžia, 
Ištikrųjų ginanti Lietuvos nepriklauso
mybę. Dėl laisvos Lietuvos, dėl ginan
čios Lietuvos nepriklausomybę valdžios 
užkariavimo mes šaukiame kovoti Lie
tuvos visuomenę. O kad ta kova eitų pa- 
ŠOkmingiau, mes kviečiam, visus už Lie
tuvos nepriklausomybę stovinčius tautos 
sluoksnius organizuoti Lietuvos nepri
klausomybės gynimo komitetus ir vienin
gai veikti.

Šalin Hitlerio rankos nuo Lietuvos!
'•* Šalin kapituliacinė valdžios politika!

Tegyvuoja kova dėl Lietuvos nepri
klausomybę ginančios valdžios!
- Tegyvuoja Lietuvos nepriklausomybė! 

Lietuvos Komunistų Partijos 
Centro Komitetas.

1938 m., spalių 7 d.

H

i

Gal Priešą “Darbas”?
Vėliausi pranešimai iš Franci jos sako, 

k d netoli Barcelonos, Hospitalete, įvy
ko baisus sprogimas fabrike, kur gami
no liaudiečiams ginklus ir amuniciją. 
Sulyg to pranešimo, sprogime žuvo apie 
400 darbininkų ir fabrikas labai nuken
tėjo. Kol kas dar mes neturime iš Ispani
jos valdžios pranešimo. Franci jos tele
gramų agentūra žinias paduoda, surink
tas nuo atvykusių keleivių.

Tačiau galima manyt, kad nelaimė atsi
tiko. Sako, kad būk nelaimės priežastimi 
buvo tas, kad vienas darbininkas išmetė 
kanuolės sproginį, jis sprogo ir uždegė 
kitus. Žinant, kaip kanuolių sprogimai 
yra sutaisyti, tai šiam padavimui nesi
nori tikėti. Bent jeigu būtų tas sproginys 
tyčia nustatytas sprogimui.

Pastaruoju laiku Ispanijos liaudies 
kariuomenė labai sėkmingai kovoja. Ji 
uždavus fašistams skaudų smūgį vakarų 
pusėj Ebro upės, apgynus Valenciją, 
sėkmingai persikėlė į rytinę pusę. Tuo 
kartu liaudiečių armija pasekmingai 
pradėjo ofensyvą Segre upės pusėj, per
ėjo ją ir visai prisiartino prie Trempo, 
kur yra galinga elektros gaminimo sto
tis.

Istorija jau mums rodo, kad kaip tik 
praeityj liaudiečiai energingai ir sėkmin
gai veikė karo fronte, tai tuo metu fa
šistai su pagelba trockistų bandydavo 
ką nors kenkti armijos užfrontėj, kad 
pakenkus karo frontui. Mums atrodo, 
kad veikiausiai priešų bus darbas ir šia
me amunicijos fabrike.

Bet nepaisant, kad šimtai darabininkų 
žuvo ir fabrikas nukentėjo, tas tik laiki
nai gali atsiliepti ant liaudiečių armijos. 
Ispanijos liaudis atsteigs fabriką ir už
gydys žaizdas. Jos didvyriškumas pra
eityje parodė, ant kiek yra energinga, 
suvienyta ir pasiaukavus kovoje prieš 
barbarišką fašizmą. Ji suorganizavo ir 
išmuštravo milioninę armiją, išbudavo- 
jo fabrikus ir dirbtuves, kurie aprūpina 
tą armiją ginklais, amunicija ir lėktu
vais. Tuo kartu, nepaisant kiek remia 
Vokietija ir Italija generolą Franco, Jis 
ir dabar priverstas ginklus ir amuniciją 
įvežti iš Italijos ir Vokietijos.

Bjaurios Provokacijos
Manchukuo, Japonijos imperialistų 

padaras, nuolatos nesiliauja karą provo
kavęs prieš Sovietų Sąjungą. Matyt, kad 
Japonijos valdonams ir Manchukuo ja
poniškiems bernams dar neužteko pamo
kos prie Chasan ežero. Mandžurijos 
miestuose Harbine ir Manchuli bjauriai 
persekioja Sovietų Sąjungos konsulus. 
Nuo lapkričio 4 dienos, japoniški niek
šai nukirto elektros šviesą ir vandenį 
Sovietų konsulatams, nieko neįleidžia ir 
neišleidžia iš konsulatų, išskiriant tik 
patį konsulą, neprileidžia maisto. Ypa
tingai rimta padėtis susidarė Harbine, 
kur konsulate yra 50 Sovietų piliečių mo
terų ir vaikų, o maisto taupiniai baigiasi.

Lapkričio 7 dieną, laike Sovietų Są
jungos 21-nų metų revoliucijos sukakties, 
ties ftarbino konsulatu japonai iškasė 
apkasus, tyčia neva karo žygius demon
stravo, gėrė šampaną ir bjauriausiai ty
čiojosi iš Sovietų šalies ir jos atstovų.

Aišku, kad Sovietų Sąjunga ilgiau ne
galės pakęsti tuos niekšiškus žygius. Ji 
bus priversta imtis griežtesnių žygių, 
kad suvaldžius barbarus.

Pasmarkinkite Darbą
Dienraščio “Laisves” administracija 

praneša, kad kol kas vajus už naujus 
skaitytojus neina taip gerai, kaip pagei
daujama. Priežastis tame, kad mažas 
skaičius mūsų veikėjų įsitraukė į darbą.

Tiesa, viešpatauja krizis, daugelis 
žmonių tik dalinai dirba, nedaug uždir
ba, bet. ir kitais metais nebuvo geriau. 
Dienraštis pigus, tik $5 metams. “Lais
vė” yra lietuvių liaudies dienraštis. Jos 
politiką gyvenimas šimteriopai patvirti
no, kad tai teisingiausia politika. Mūsų 
dienraštis teikia apsčiai žinių iš Lietuvos, 
viso pasaulio ir Amerikos. Mums visada 
apėjo darbo žmonių, smulkių biznierių 
ir profesionalų reikalai. Mes visa savo 
energija kovojame už Lietuvos tautinę 
laisvę, prieš karą ir barbarišką fašizmą. 
Tik reikia matyti lietuvius, jiems tą iš
aiškinti ii* užrašyti “Laisvę.!,’

“Laisves” Vajus Gavimui Naujų 
Skaitytoje Prailgintas iki 

Gruodžio 19-tos
Kontestantų prašymu “Laisves” vajus tapo prailgintas iki 

19-tai dienai gruodžio-Dec. 19-tą d. gruodžio yra pirmadie
nis. Prailginame iki tai dienai, kad davus progos kontestantam 
darbuotis dar šeštadienį ir sekmadienį, gruodžio 17-tą ir 18-tą.

Dabar yra progos užrašyti dienraštį “Laisvę” savo giminėm, 
draugam ir pažįstamiem Kalėdų dovanom, sulyg amerikoniško 
papročio. ■ MM

Dar yra' trys ilgos savaitės vajininkų darbui. Yra progos iš 
apačios pakilti į viršų, tik reikia darbuotis. Taipgi dar yra lai
ko kiekvienam “Laisvės” skaitytojui gauti savo dienraščiui 
nors po vieną naują skaitytoją. Tik neatidėkite paskutinei die
nai, gaukite tuojau.

Iki šiol kontestantų surašė Waterburis stovi aukštai, bet 
Stripeika žada jį pralenkti. Ištisas kontestantų surašąs rodo 
šiaip: . * .

120 
120 
119 
no 
104 
100 
100 
100 
100 
100 
100
94 
89 
88 
66 
66 
60 
60 
55 
44 
44 
44 
44 
44 
42 
22 
22 
22 
16

Waterburio Vajininkai ...........
A. Stripeika, Elizabeth .........
ALDLD 9 Apskr........................
ALDLD 6 Apskr........................
Hartfordo Komitetas .............
K. Žukauskienė, Newark .....
J. Simutis, Nashua ir
S. Penkauskas, Lawrence ......
D. M. šolomskas, B’klyn .....
S. Puidokas, Rumford ...........
L. L.D. I Rajonas, Montreal ..
C. K. Urban, Hudson, Mass. .. 
ALDLD 20 kp., Binghamton .. 
A. Bulvid, So. Boston ...........
A. Balčiūnas, Brooklyn ...........
M. Klimas, Richmond Hill, N. Y.

Černiauskas, Rochester .....
Rudman, New Haven .......
Buknys, B’klyn ....................
Simaitis, Montello .............

J. Grybas, Norwood, Mass.......
Bridgeporto komitetas ............
A. Valinčius, Pittston, Pa.........
J. Burba, So. Boston .............
J. Adams, Grand Rapids .......
K. Kazlauskas, S. Boston ......
E. Dovidonienė, Worcester ....
Pittsburgh ir Apylinkė .........
S. Žostautas, Kapuskasing ....

2681
2164
2110
2074
1107

745

J.
J. 
s. 
A.

j.

G.

606 
600 
592 
480 
475 
875 
866 
804 
800 
282 
276 
240 
222 
160 
154 
144 
188 
134 
132 
180 
144 
122

F. Kiezis, S. Boston ....................
Kalvaitis, B’klyn ....................
Bimba, Paterson ....................
K. Mazan, Cleveland .............
Lideikienė, Gr. Neck .............

Mrs. Stepon, Lewiston ................
Stasis, Sellersville ..................
Mason, New Haven ................
P. Lewis, Los Angeles .........
Kavaliauskas, Tacoma .........
Daukantaitė, Boston ............
Žilinskas, Lewiston ................
Šlekaitis, Scranton ................
Padgalskas, Mexico, Me.........

S. Pftulenka, Lowell ....................
J. Stankevičius, Wilkes-Barre.... 
R. Mizara, B’klyn ........................
Geo. Kuraitis, B’klyn, N. Y.........
V. Jonauskas, Bloomfield ...........
M. Slekienė, Gardner ..................
J. Naruševičius, Red Lake .......
K. Muglanienė, San Francisco....
V. Globich, Wilkes-Barre............
J. Galdis, Maynard, Mass!'..........
B. A. žalimas, Worcester .........

Slėivis, Chelsea ........................
J. Ruseckas, B’klyn ....................
J. Kaitys, B’ltlyh ..........................

Klevinskas, Scranton ............

C.
S.
C.

A.
J.

j.

L

APIE EGZEKUCIJĄ VAIKELIO JĖZAUS 
DRAUGIJOS PRIEGLAUDOJE

Teismo tardytojas baigė tar
dymą dėl egzekucijos Vaike
lio Jėzaus Draugijos prieglau
doje ir kaltinamaisiais pa
traukė kelis asmenis: vai. Jo
ną Zenauską, Vaikelio Jė
zaus amatų mokyklos moky
toją Joną Lenkevičių, Vaike
lio Jėzaus Draugijos prieglau
dos ūkio vedėją Vladą Petriū- 
ną ir Vaikelio Jėzaus Draugi
jos amatų mokyklos šaltkal- 
vystės instruktorių Adomą 
Paulauską. Visi keturi pa
traukti kaltinamaisiais pagal 
baudžiamojo statuto 471 str. 
3 d.

Tos bylos turinys toks:
1937 m. rugpjūčio 2 d. Vi

lijampolės gyventojo Jono 
Zenausko prapuolė trys veis
liniai 'šuniukai. Vieną dingu
sių šuniukų rado Vaikelio Jė
zaus Draugijos prieglaudos 
vaikai Jurgis Vaitavičius ir 
Pranas Kavaliauskas, tą die
ną ganę karves 8-to forto ra
jone. Nors vaikai teigė, kad 
šuniuką radę forte sušalusį, 
tačiau Zenauskas tuo netikė
jo ir teigė, kad, tur būt, vi
sus tris šuniukus vaikai pa
vogė. Zenauskas apie tai 
pranešė telefonu prieglaudos 
vedėjui Jonui Kamantauskui, 
kuris pažadėjo dalyką sutvar
kyti. Negavęs atsakymo, Ze
nauskas vakare atėjo pas ve
dėją Kamantauską šuniukų 
dingumo reikalu ir Kaman
tauskas, nors neturėdamas 
teisės į prieglaudos vaikus, pa
vedė mokytojui Lenkevičiui 
reikalą ištirti. Prie Lenkevi- 
čiaus savo noru prisidėjo ir 
Petriūnas, nes prieglaudos vai
kai buvo jo priežiūroje.’

į
Buvo pradėta Zenausko šu

niukų dingimas aiškinti. Į 
Kamantausko buto prieangį 
atsivedė prieglaudos (vaiką 
Vaitavičių ir reikalavo prisi- 
pažintj. Išsigandęs vaikas pa
reiškė nuomonę, kad šuniukus, 
gal, paėmęs buvęs prieglaudos 
auklėtinis Turonis, dirbąs Ka- 
pūlskio kepykloje.

Zenauskas ir Lenkevičius 
Vaitavičium vedini atėjo į Ka- 
pulskio kepyklą, kur dirbo Tu
ronis, apjieškojo, iškratė, bet 
šuniukų nerado. Turoniu ve
dini grįžo’ į prieglaudą, ka-

Sužalotas vaikas buvo pa
rodytas miesto gydytojui, ku
ris konstatavo žaizdas ir smū
gius.

Teismo medicinos apžiūrėji- % 
mas (tardytojo ir gydytojo)
buvo vienuoliktą dieną, kurio tinamųjų suolą.

metu irgi rasta mušimo žymių. 
Be to, gydytojas pripažino, 
kad nors kūno sužalojimas ir 
nesunkus, bet sužalojimo bū- ** 
das kankinančio pobūdžio. 
Todėl tie keturi “modemiški 
pedagogai” ir sodinami į kal-

Visiems Lietuviams, Laisvės ir 
Demokratijos Gynėjams

Brangūs Broliai ir Seserys:
Jau treti metai didvyriš

kai kovoja Ispanijos žmo
nės, gindami savo kraštą, 
savo miestus, kaimus, na
mus, gyvastį ir tautinę lais
vę nuo barbariško Vokieti
jos ir Italijos fašizmo.

Ispanijos žmonėms į pa
gelbą atėjo tūkstančiai sa
vanorių iš visų svieto kam
pų. Jų tarpe daug buvo ir 
lietuvių. Tarptautinė Bri
gada, sudaryta iš savano
rių, daug padėjo Ispanijos 
žmotiėms. Šimtai jų padėjo 
galvas kovoje. Šimtai jų li
ko ant viso gyvenimo sužei
stais !

Dabar iš Ispanijos grįžta 
savanoriai į savo kraštus. 
Tūkstančiai amerikiečių 
kurių tarpe yra c__ ___
lietuvių, parvažiuoja. Ispa
nijos liaudies valdžia pa
gerbė juos už didvyrišku
mą ir apmoka sugrįžimo 
kelionės kaštus.

Bet tai ne viskas. Dauge
lis Amerikon sugrįžusių 
lietuvių savanorių turės ei
ti į ligonines, kad užgydyti 
žaizdas. Visi jie turės iš- 
naujo pradėti gyvenimą. 
Daugeliui reikės mėnesį,- ki
tą pasilsėti, kad atgavus jė
gas darbui. O juk darbai jų 
nelaukia—teks ilgai būti ir 
be darbo. Aišku kiekvie-

nam, kad kovotojams reika
linga pinigų pradžiai gyve
nimo.

Mes, lietuviai, daug pa
dėjome Ispanijos žmonėms 
jų kovoj už laisvę. Mes ge
bėjome ir savanoriams, sių
sdami jiems į Ispaniją mai
sto, drabužių ir kitų reik
menų. Dabar turime parū
pint jiems ligonines, dra
bužius, maistą, pastogę.

Todėl mes vėl kreipiamės 
į visus, kam tik brangi 
žmonijos laisvė, gerovė, ir 
prašome kuo greičiausiai 
ištiesti pagelbos ranką su- 
grįžtan tiems iš Ispanijos 
kovotojams jaunuoliams.

Patys paaukaukite kiek 
išgalite ir parinkite aukų 
tarpe pažįstamų. PakelkiteriKiecm, ---y- c ------ .—

desėtkai't? klausimą savo organiza-

mantausko bute Turonis buvo 
kvočiamas, o prieangy kaman
tinėj amas Vaitavičius. Prie 
kamantinėtojų prisidėjo Pau
lauskas. Bekaman t i n ė j ant 
Lenkevičius kelis sykius Vai- 
tavičiui sudavė kumštimi, Pe
triūnas grąsino diržu, o Ze
nauskas sako, kad diržas nie
kis—reikia susirasti rykštę ir 
mušti per šlapią skudurą.

Zenausko pasiūlymas buvo 
priimtas: Petriūnas papjovė 
karklą, jį į dalis suskaldė, su
skaldytas dalis sudėjo į vy
tinį, atsinešė druskos, Vaitavi
čių apnuogino, apnuogintą 
vietą uždengė šlapiu skudu
ru, ant skuduro užpylė drus
kos ir pradėjo vaiką plakti. 
Zenauskas vaiką laikė, o Pe
triūnas plakė. Plakė tol, kol 
vaikas pažadėjo šuniukus su
rasti. Lenkevičius ragino vis 
daugiau pridėti ir smarkiau 
kirsti, o Paulauskas egzekuci
jos metu laikė duris.

Nuplakus Vaitavičių, į eg
zekuciją buvo atvestas antras 
vaikas — Kavaliauskas, bet 
tam pavyko ištrūkti.

Bemušant Vaitavičių, Ze
nauskas atsiminė, kad anks
čiau dingusi jo paklodė, tai
spyrė Vaitavičių ir prie paklo- įsteigti apsidirbti

cijose.
Surinktas aukas tuojaus 

siųskite šio komiteto sekre
torės antrašu:

Anna Waznis,
419 Lorimer St., 

Brooklyn, N. Y.
Čekius ir “Money Orde

rius” išpirkite iždininkės 
Helen Kaunas vardu.

Suteikime pagelbą sugrįž- 
tantiems iš Ispanijos kovo
tojams už laisvę ir demo
kratiją!
Lietuvių Komitetas Gelbėti 

Ispanijos Demokratijai.

Klausimai ir Atsakymai
KLAUSIMAS

Ką daryti, kai žmogus tau 
skolingas nedidelę ' sumą pi
nigų, bet nenori atiduoti, nors 
ir pajiegtų ? Kreiptis į teis
mą labai brangiai kaštuoja.

ATSAKYMAS

Daugumoje atsitikimų, ne
reik kreiptis' prie teismų at
gauti neužmokėtas algas, ma
žas skolas arba kitus žmogui 
prigulinčius pinigus, žmonės 
tarp savęs tą atlieka. Bet 
vistiek randasi žmonių, kurie 
turi pilną teisę prie neužmo
kėtų algų, arba neužmokėtų 
skolų, bet kurie nenori kreip
tis prie advokato todėl, kad 
mano, jog jų reikalas per il
gai tęsis, ir jiems prisieis dar 
pridėti gerą sumą pinigų atga
vimui tų užsivilkusių skolų.

Toki žmonės nežino, kad 
įvairiuose Amerikos miestuo
se yra specialiai teismai 

su tokiais 
pinigais, kur viskas greitai ir 
lengvai užbaigiama ir žmogus 
gali būti savo advokatu.

Pavyzdžiui, New Yorko 
mieste “Small Claims Courts” 
randasi prie kiekvieno' miesti
nio teismo kiekviename prie
miestyje. Buvo įsteigtas iš
klausyti reikalavimus ant $50, 
ar mažiaus, ir apdengia lega- 
liškų darbų paprasčiausias rū
šis. Tikslas yra turėti teismą 
su lengva, neformališka ir pi
gia pročedūra, kur greit apsi
dirbama- sū mažais reikalavi
mais ir be advokato patarna
vimo. Byla galima užvesti už 
$1.25 mokestį, bet algų neuž- 
fnokėjimo skundai pradedami 
už 21 centą.

Pats teisinas registruotu 
laišku įteikia pribuvimo pra
nešimą, kas panaikina asme
nišką įteikimą.

žmogus gali nueiti į rašti
ninko ofisą, pranešti jo visą

dės prisipažinti. Vaitavičius 
mušamas pareiškė, kad paklo
dę gal žinąs prieglaudos vai
kas Mažeika. Tuojaus buvo 
atvestas Mažeika, kuris tokiu 
pat būdu ir tų pačių asmenų 
nuplaktas. Bet Mažeika ir 
nuplaktas neprisipažino.

Paskui LenkeVičius vaikus 
nuvedė į prieglaudos virtuvę 
ir liepė juos pavalgydinti, nes 
Vaitavičius nuo priešpiečių li
gi vėlybos nakties buvo ne
valgęs.

Be to, Lenkevičius paliepė 
prieglaudos vaikams J. Baniu
liui, A. Fidirkai, St. Žukui ir 
kitiem pakaitomis saugoti, kad 
nuplaktieji vaikai iš prieglau
dos nepabėgtų. Tačiau ne
žiūrint stiprios sargybos, vie
nai tarnaitei padedant, ryto
jaus dieną Vaitavičius iš prie
glaudos pabėgo pas motiną, 
gyvenančią Kaune, Italijos 
gatvėje. Motina sužalotą vai
ką atsivedė paS globėją Julę reikalą, vardą ir adresą žmo- 
Birmanienę. gaus, kuris jam kaltas pinigui

Patartina jam turėti bilų ar
ba laiškų. Jeigu skundėjui iš- 
tikro pinigai kalti, tai už ma
žą mokestį raštininkas užra-l* 
šys visus faktus knygoje ir 
praneš asmenims atvykti į 
teismą.

Tankiai Legal Aid Society 
teikia pagelbą tokiems žmo
nėms, kurie reikalauja neuž
mokėtų pinigų — ta organiza
cija visus faktus ištyrinėja, 
gauna tikrus vardus ir faktus 
apie neužmokėtus pinigus. 
Kada Legal Aid Society pra
deda tyrinėjimą, tai kartais 
abi partijos susitaiko ir nereik 
kreiptis nei prie teismo.

Šitie “Small Claims .Courts” 
labai reikalingi tiems žmo
nėms, kurie neturi iš ko kreip
tis prie advokato.

Kiti miestai ir valstijos se
ka New Yorko miesto pavyz
dį šitam reikale. Massachu
setts valstijoje, Distrikto Teis
mas įgaliotas per visą valstiją 
apsidirbti su mažomis skolo
mis palengvinto j procedūroj. 
1935 m. net 22,000 mažų sko
lų atsitikimų užbaigta.

Clevelande, kaip ir New 
Yorke, teismas ima skundą 
iki $50. Abi partijos sušau
kiamos, viskas ištyrinėjama ir 
reikalas užbaigiama. 1935 m. 
net 15,278 skundai pasekmin
gai užbaigta ir suvirš $12,600 
žmonėms atgauta.

Panašūs teismai veikia Chi
cago, 111.; Duluth ir St. Paul, 
Minnesota, ir Hartford, Conn., 
kaip ir keliuose kituose mies
tuose.

New Yorko mieste žmogus 
gali kreiptis prie Municipal 
Teismo, kur jis gyvena. Man- 
hattane tas ofisas yra 8 Reade 
St., netoli Municipal Building; 
Brooklyne, 120 Schermerhorn 
St. (netoli Borough Hall); ir 
Queens, Town Hall, Jamai
ca; Richmonde, 77 Targee St., 
Stapleton, Staten Island.
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TWICE A WEEK
SPORTS-HUMOR-N E W S
OF CLUB ACTIVITIES

EDUCATION-STORIES

LAISVfi

4ENGLISH PART

PUBLISHED EVERY
TUESDAY AND

FRIDAY

• No doubt your chorus or branch 
is holding Thanksgiving Day party 
or banquet. When you are all 
seated about the table set aside 
an empty chair for a Spanish child. 
Let a gift of money or food be 
placed in an empty plate to be for
warded to Spain as your Thanksgiv
ing contribution to Spanish Demo- 
crocy...

•Konrad Henlein was the Nazi 
leader of the Sudeten move for 
union with Germany. It is now 
reported that his brother has ap- 
lied for citizenship in Czechoslova
kia. ..

•The eyes of the 
the refugees from the 
At a time like this, 
the words of George
Thanksgiving Day Message of 1795: 
“... humbly and fervently to be
seech the kind Author of these bles
sings.... to render this country 
more and more a safe and propi
tious asylum for the unfortunate of 
other countries.”...

• Young people are gradually tak
ing over leading roles inLith-Ame- 
rican cultural life. In the play “Mir
tų Vainikas,” to be presented Dec
ember 3 
parts are 
kalniškis

•Three 
toast 
that 
after 
would

world are on 
fascist terror, 
let us reread
Washington’s

Keep Your Members in the Club!
__________________ 0-------------------------------------------------------

In This Way a YCL Branch Solved its Member 
ship Problems — Have Your Club Try it

• By May Himoff
JIM Donahue, veteran of the Ab

raham Lincoln Brigade, came back 
from Spain... and it was a happy 
day for his friends of the West Side 
branch. A big meeting was planned, 
and the whole membership spent 
three full weeks visiting people, 
mimeographing and distributing 
leaflets, holding open air rallies in 
preparation for the Big Event.

The neighborhood was buzzing 
with the news of Jim Donahue’s 
return, completely excited about the 
meeting in his honor. Eight o’clock 
... and people were arriving on 

| time. Lots of new faces... many of 
those who had never before thought 
of coming to 
Side branch 
nist League.

a mooting of the West 
of the Young Commu-

CALI FOR MEMBERS

any 
that

members from the roll.” And 
was that.
WORKING OUT FLANS

New Members Flock 
To Detroit Chorus

National Youth Administration To 
Give Free Physical Examinations

įį

JOINT CONFERENCE
A joint conference was arranged 

between the Educational Commit
tee and the Membership Committee. 
A program of work was drawn up 
and submitted, to the Executive for 
approval. New members classes 
were arranged jointly with another 
branch to last for a month, where 
some of these simple political quest
ions 
were 
over 
new
would like to do. ’

As a result of this work, groups 
began to function again in the 

[branch. There was a new spirit, a

Greetings, Detroiters! Have you 
missed reading about yourselves and 
your carryings-on lately ? 
and certainly a lot 
been left unsaid.

With the opening 
Winter season the

come in a steady 
has increased the

I have, 
of things have

of the active
flow of new

Free medical examinations will 
be given to all of the 9,300 NY A 
youths working on part-time pro
jects in metropolitan New York, 
Miss Helen M. Harris, director of 
the National Youth Administration 
for New York City, announced.

The details of this important step 
towards safeguarding the health of 
NYA workers, were worked out in 
cooperation with Dr. John L. Rice, 
the Health Commisioner, and his 
assistants, Dr. Herbert R. Edwards 
and Dr. Theodore Rosenthal. These 
examinations will consist of chest 
X-rays and Wasserman tests.

In connection with this program. 
Dr. Rice stated, “This project is in 
line with a number of others which 
have been undertaken by the De
partment of Health. This is the 
most important age group on which 
to concentrate to get the greatest 
results in tuberculosis and syphilis 
control.”

members has 
stream which 
membership two fold compared to 
last season. It was decided cor
rectly by our distinguished Chorus 

.Committee, in preparation for a 
successful and inspiring season, that 
pictures of all our old and newly 
acquired members be taken.

Our first attempt to take pictures 
last Sunday failed because of in
adequate notification of our whole 
membership and was voted upon to 
be postponed, much to the disap- 
poinment of some of our ever-ready, 
rarin-to-go members.

So my lads and lassies pay heed' 
and on your toes to this announce
ment and no more delays will be 
necessary. Pictures will be taken 
this Sunday, November 27. Does 
this news make everybody happy? 
Or does it. I wonder?

Basketball season is already here. 
How about it, Alfonse Rye? What’s 
what? We’re all anxious to start 
training and get a good start to be 
able to distinguish ourselves 
amongst all the other participants. 
Let’s have our Sports Correspondent 
give us the highlights about the 
plans in mind, get going!

I hope every one comes down to 
chorus practices, because we’re 
learning a lot of new songs in view 
of our coming Concert in January 
and other engagements booked up 
in that month. So I’ll be seeing you 
all.

that confront young people 
discussed. After the class was 

a party was arranged and each 
member wės asked what he

But there must have been a 
lution to the problem. Maybe 
needed some thought. Mayby some
thing ought to have been done right 
away before 20% of the entire 
membership was lost.

So she sat down and worked out 
a plan, thinking everything out very 
carefully. She started from the new enthusiasm. Out of the twenty 
premise that all twenty were young 
people who wanted to he in the YCL, 
but 
She 
and 
the 
much easier for the other branches 
as well.

Ruth came down to the Executive 
and proposed that^a committee be 
set up to investigate the problem 
of membership work. This was 
done. Each member of the commit
tee was given four people 
to and a report was to be 
following week.

Before they went out to

so
it

somehow or other didn’t click, 
assigned herself to one branch 
knew that if she could tackle 
problem there, it would be

In the atmosphere of suppressed 
excitement and anxious anticipation, 
the officers of the branch scurried 
about, attending to the last 
details, arranging the 
platform, getting the 

who would" return | in place, posting the 
’ in the front rows.

After the song, and 
Time skit... Jim Donahue spoke. 
It was the kind of speech that only 
a veteran could deliver about Spain, 
only a man who had come of age 
in the grueling, difficult 
against almost insuperable odds.

And Jim spared no words, and no , a doubt in their mind as 
feelings... and his voice, low and 
tense and exciting, rose to a power
ful crescendo as he called for mem
bership in the Young Communist 
League.

Ten young people responded, and 
as they came to the platform to 
sign up, you could see it was the 
most important thing in theii’ lives: 
they were joining the YCL.

The membership director of the 
branch took their application cards, 
and informed them when the next 

i meeting of the branch would take 
1 place. And two weeks later, t..~ 
, membership director called out the 
names of the ten new recruits to 
give them their membership books. 
Six of the original ten were 
ent... and they duly received 
little blue books.

and 4, the two leading 
taken by youth. Nick Pa- 
and Bertha Fulton. . . 
young men once drank a 

each other and promised 
one

fascism in Spain

a memorial

to 
the 
fighting 
drink a toast to their memo

ry. Julian Baublis and Anthony 
Mazurka were killed in combat but 
Joe Sakalauskas returned to America, 
wounded but still wanting to contin
ue the fight for democracy. The 
last chapter in this tragic and he
roic story was written last Sunday 
when Joe spoke at
meeting held in honor of Anthony 
Mazurka in Worcester. ..

•The eyes of the LDS are on the 
future. At the last LDS Executive 
Board meeting a committee com
posed of Dr. Petriką, John Orman 
and John Siurba was appointed to 
work out forms for applying for 
LDS Scholarships which will be 
granted in the fall of 1939. Bravo!.

VERSATILE WRESTLER

chairs 
piano 

branch

minute 
on the 
player 
chorus

to speak 
made the

their job, 
Ruth spoke to them. She told 
that each one of these people 
good people. Remaining away 
the League was no fault 
own. “Try to find what’s 
mind. Find out what’s 

struggle them.” Everyone went out
I job, excited, full of vigor,

the March of
them 
were 
from 
their 
their

of
on 
worrying
on their 

but with 
to what 

could actually be accomplished.
DEALING WITH PEOPLE

the comrade came 
Everyone wanted 
at once. For the 
felt membership

The next week 
back to report, 
to start talking 
first time they
work was dealing with people, not 
just with “dead wood,” or “poten
tialities.” Out of the entire list of 
twenty, three were wrong names 
and address, three were not at home 
when called, fourteen had been

a I seen. The reactions were enlighte- tne, n0 two hac| a sjmį}ar pro.
Everyone was glad they had 

visited and asked the callers
pres- 
their

MEMBERSHIP REPORT 
What had happened to the 

to give 
asked any
joined at 

social eve-

other
it

membership work. The
Director gave her re-

have 100 members in 
Our dues payments are

members who had been dropped, 
only three — wrong names and ad- 
resses (and the branch still has 
hope of getting in touch with them) 
—were still problems.

Yes, this story has a happy end
ing. The West Side Branch has be
gun to solve its membership prob
lems. None of its recruits are lost 
anymore. And their’s is the example 
of careful planning, intelligent un
derstanding of the personal, indivi
dual problems of every young per
son that joins.

Every branch in the YCL has 
similar problems. And they can and 
must be solved in the way we have 

' described above, if the YCL utilizes 
I the registration 
1st to December 
way.

Every army 
strength. Every
just what its forces are, just where 
its most reliable contigents are en
camped.

We are in the midst of great 
battle. The scene extends over all 
the oceans,
continent. It is the great battle of 
progress and against reaction. And 
we are trying and going to win that 
battle in favor of progress.

Miss Harris is confident that 
eventually the scope of examination 
for NYA youths will be broadened 
so that aural, dental and other 
physical defects can be checked an<jl , 
necessary steps taken for medical 
assistance and advice where needed/

period, 
31st, in

November 
the proper

know itsmust 
army must know

and embraces every

THE RULING CLAHSS

—Chi.

LABORATORY in Vienna, Aus- 
has evolved a type of glass 
can be bent or rolled up like

tria,
that
piece of cardboard.

by A. REDFIELD

B. L Leaders Plan to 
Hold Dance Dec. 2

Have a Glass? Use It as
Chaser After a Drink:

The Baltimore Lithuanian “Lead
ers” report that the social held on 
November 13 at the Lithuanian Hall 
was a good success. John Orman, 
Secretary of the LDS National 
Youth Committee, gave a talk ex
plaining the LDS organization. As 
explained, it simply boils down to a 
Lithuanian YMCA and it removed 
the doubt in the minds of the Lith
uanian-American youth of Balti
more as regards to the LDS. The 
B. L. Leaders does not wish to 
draw itself into any ancient feud. 
The club contains persons of 
religious beliefs and creeds. To 
against one factor alone is to 
the other.

all 
go 

aid

DETROIT, Mich.—Nicholas Kensy 
took to boasting about how tough 
he was after drinking some beer, 
in a beer garden here recently, 
says The News. A stranger walked 
up and took issue with Kensy, the 
general tenor of his remarks being 
that he, the stranger, was a lot 
tougher than Kensy.

“I’ll show you,” the stranger 
said, and ordered a hard-boiled 
egg, with the shell on. He 
egg in his mouth and ate 
and all.

put the 
it, shell

ordered
First hę

With a clear conscience, the Bal
timore Lithuanian Leaders can 
snap up and using the modern ex
pression, “Go to Town”. Now, the 
first milestone to town is a dance 
which will be held at Lithuanian 
Hall, 851 Hollins Street, on Dec
ember 2, 1938. There’ll be every
thing and everyone there for a good 
time and incidentally—there'll 
good American money as
prizes plus a canary. Tickets may 
be obtained from any youth mem
ber and they’re starting to go. 
So get yours!

Returning to the subject, the Bal
timore Leaders wishes to thank Mr. 
John Orman for giving his fine talk 
on the LDS and for showing the 
LDS 
may

P. 
keep
advertisements of our dance on both 

Į the local radio stations and news- 
1 papers.

—Albert J. Jūskevičius.

be 
door

Not to be outdone. Kensy 
three glasses of beer.
drank the beer. Then, to the amą* 
zement of the stranger and bys
tanders, he ate the glasses.

“Always eat the glass for a chas
er,” he explained and nonchalantly 
walked out.

Outside, however, Kensy lost his 
nonchalance when he discovered his 
mouth was bleeding. He telephoned 
police, who escorted him to Receiv
ing Hospital. He is held for observ
ation. ■

•• -1

*

. Tsk! Tsk! Less Beeri ning. 
blem. 
been 
to come back. They wanted to get 
into swing again.

The problems they raised were 
numerous. One of the girls thought 
that if she joined the YCL she’d 
have to give up her church, (she 
had read that Communists were 
against religion) and she wasn’t 
ready for that. Another young fel
low was planning to get married in 
a few months and felt the YCL 
would take too much of his time. 
Another fellow was a leader in his 
trade union and felt that^ was 
enough. Another fellow was afraid 
the guys on his block would make 
fun of him if they ever found out 
he was a “red.” Another had diffi
culties at home, he wasn’t working 
and was just feeling generally low. 
And so on down the line.

Another group of questions which 
the YCL 
“When I 

joined you had a good meeting. 
Everyone was friendly. This kept up 
for a month and then there were 
no programs at all.”

“When I joined I thought you 
ran lots of social. Sure I’m interest
ed in the other stuff too—but when 

you 
You 

that,

four? Nobody seemed 
much thought. Nobody 
questions. More people 
that meeting. It was a
ning in the branch and everybody 
was having a very good time.

Two months later in September, 
the Executive Committee had a dis
cussion on 
Membership 
port:

“We now 
the branch.
65 a month. About 35 members are 
absent every week, not the' same 
ones. I would say that about 20I 
of them never come around. I would were raised concerning 
suggest we drop them from our, were also very pointed.

1 A w r T 4-VxIvaIz- 4-Lntr I*rolls. Anyway I think they were 
recruited in the wrong way. They 
joined at the spur of the moment, 
but never knew what they were 
joining. I wrote them letters—3 of 
the 
and 
the 
but 
from the list.”

Questions were asked by the Ex-

It takes all sorts of jobs to make 
a living and Joe Cox, the Kansas 
City Krasher, has enough marks 
to prove that wrestling is the 
toughest of them all. His knuckles 
are out of place; his hands have 
been stiched so often that they 
look like sample covers of baseball 
hides; his head has numerous zig
zags; his nose has been broken time,
and again; both of his ears are ecutive Committee. Finally, every- 
cauliflowered; teeth have been one was convinced. These people 
knocked out; ribs caved in; legs didn’t "belong” in the YCL. They they did 
broken; eyes gashes; back injured.

letters came back, wrong names 
addresses. The rest never took 
trouble to answer. T don’t know 
I think we ought to drop them

B’klynites Hold Party 
For Thanksgiving

With turkeys and pumpkins, 
with cramberry sauce, phonograph 
and a radio—the Brooklyn Builders 
will celebrate Thanksgiving Day 
in old fashioned style. Instead of 
holding its usual Wednesday eve
ning social the branch has decided 
to hold a Thanksgiving Day Party 
on Thursday at the home of one 
of its members, Mary Brown.

All the members and friends
would like to attend this informal 
affair must see Alda Orman to help 
defray the expense. The party will 
begin at 8 in the evening and those 
who are going will meet in a group 
in front of Laisve Hall at 7:15, 
and then go in one body to Mary’s 
home. It promises to be an evening 
of fun so pack up your troubles 
and let’s go!

who

Buttons and small ornaments are 
being made from vegetable ivory, 
obtained from the white seeds of 
the tagua palm.

Olympiad motion pictures, and 
we hear him talk again.
S. All the folks in Baltimore: 
yours eyes and ears open for

NEW YORK, More than 50 per 
cent of all beer barrels are short- 
measured, reports Commissioner of 
Markets William Fellowes Morgan, 
Jr., of New York. The retailers 
pass on the shortage to consumers, 
by giving them smaller glasses than 
they could otherwise have—at a 
cost of $10,000,000 annually to beer 
drinkers in New York alone. . *

■i*

you come home from work 
want to have some fun also, 
can’t hang a guy for wanting 
can you?”

“I was promised that I’d he
' to join a dramatic group but all 

was call for meeting after 
Either the instructor came 
the actors, so they called

weren’t ready to cooperate in its 
work.

So 20 people were dropped from 
the rolls. It didn’t seem like so 
many. After all, there were eighty 
left in the branch. That was a man- 
sized job for any Membership 
rector to handle.

But multiply these 20 people 
the number of branches in 
country, and the figure becomes 
significantly large. A few years ago, 
as old-timers will tell you, there 
weren’t many branches that had a 
membership much over 20. So let’s 
look into the problem, and see what 
ought to be done.

Who were these 20 members that 
were dropped from the rolls? Were 
they undesirable young people? Had 
they any problems which made 
them stay away? Nobody in the 
branch bothered to find out until...

The branch Membership Director 
came to the City Office to declare 
that dues payments were now to be 
considered on the basis of 80 mem
bers. “We’re not going to pay dues 
for the dead wood’ in the branch.” 
The City Membership Director look
ed aghast. What was tQ be done? 
After all, this wasn’t the only 
branch in the city that had come 
down with such a proposal. Usually 

I her answer was “We cannot drop the League.

able

Di-

by 
the

meeting, 
late or 
the whole thing off.” 
z “I joined because you told me 
it was an educational organization, 
but how can you be if there isn’t 
one class in the branch?”

When everyone reported, there 
was silence in the room. Yes, the 
new members had really helped de
monstrate what the branch needed 
to make it alive, make it young. 
You just couldn’t expect to keep 
members unless you kept your pro
mises of what the YCL offers. And 
then they realized that it wasn’t 
enough to have a member merely 

.sign a card. You had to 
something more to make
like a YCLer. You had to know the 
member. You had to go 
him. You had 
problem..

At the
plan was drawn 
work of 
it permanent. < 
elected to take 
people were assigned as visitors to 
those who were absent for two 
meetings. The Membership Director 
would arrange to interview each 
member individually when he joined 
and try to fit him into the life of

give him 
him feel

close

to

of 
up

“The water is just right for yourbath, sir.

B’more Eyes and Ears
Ouch! Ouch! Eooouw! Jack Frost 

bit us and woke us up from our 
summer’s sleep. So, we resume our 
delightful task of making you boys 
and girls blush and also become 
boiling mad at us (whoever we are 
or I am). Starting from scratch we- 
have our beloved chorus secretary:

out with 
understand his

the meeting a 
to continue the 

the committee and make 
One comrade was 

• attendance. Two

Annie: Did you enjoy “Marie An
toinette” and weren’t the love
scenes wonderful?... And how does 
Charlie feel being the “main at
traction” with the fair sex?... We 
see Ruth is getting chummy with 
Alex. Why not bring him in as a 
chorus member warbler instead of 
a spectator?....

And why did Virginia’s twin want 
a safety-pin for?... Better be nice 
to teacher during rehearsal/ or teach 
will spank!... Ida: Teach Alex the 
“big apple” a bit faster or he’ll be
come muscle bound. Not much on 
you this time, but later!... Leonard 
D.: You will grow old too quick, so 

watch out...
Is Albert losing his grip? If 

worse comes to worse, try a dif
ferent technique... Helen: You 
should stay for rehearsal more in
stead of going home so early. Re

hearsals before pleasure!... How 
Mildred can do shorthand and sing 
at the same time is beyond me 
(us)... First Alfred took our ad

vice and stopped smoking those P. 
U. cigars, but he has another bad 
habit now—a rubber-smelling pipe. 
(We know you’re going to get sick.)

Boy, oh boy, did that Halloween 
Party liven up when the suggestion 
of “spin the bottle” came up!

Now we resume our sleep, if we 
don’t freeze first. And until we 
get some dirt (and we mean dirt) 
on you boys and gals, sweet dreams.

—Eyes and Ears.

Christians Form Half of 
German Refugees

1,000,000 
approxi- 

of racial 
in Ger-

An estimate that almost 
human beings, of whom 
mately half are Christians 
and religious persecution 
many and in need of immediate as
sistance was made public last week 
by the American Committee for 
Christian German Refugees.

The committee, acting with other 
Catholic and Jewish societies issued 
an appeal for contributions tę meet 
the pressing need of these refugees.

Fascism Can be Crushed Only by the ' 
Unity of the People-Book Review

THE PERIL OF FASCISM: THE 
CRISIS OF AMERICAN DEMO
CRACY BY A. B. Magil and Henry 
Stevens; 319 pages; International 
Publishers; $2.00.

THIS ANATOMY of American 
Fascism is timely. For one 
must know the enemy—not only 

his beginnings and his history but 
what he is today.

Those millions who are realizing 
as never before that “it can hap
pen here” will find pictured in this 
book the full stature of the swift
growing beast that faces them. And 
the beast has grown older and 
craftier since its smashing defeat 
in the elections of 1936. American 
Fascism has consolidated its forces 
and has worked out more “scienti
fically”—in the author’s term—its 
strategy and demagogy. Gone are 
the days of the Liberty League, 
but the promotion of Fascism in 
the name of “liberty” goes on in 
streamlined, better-camouflaged, va- 
stlay more dangerous organizations. 
And while with his left hand the 
beast ladles out “liberty”, with his 
right hand he dispenses race hatred, 
anti-Semitism and ' blasphemous 
“Americanism.”

Thus Fascism in America makes 
up for lost time and adopts with 
almost geometric rapidity the cha
racteristics of Fascism the world 
over. We have our Goebbelses, our 
Goerings, our Streichers, our little 
Hitlers if at present seemingly no 
big Hitler—and our Krupps and 
Thyssens. And just. as Hitler called 
his movement 
Germany the 
Party,” so his 
mocratic-minded
pose as “champions of constitutional 
Democracy.”

Our native Fascism is further
more directly aided and strengthen
ed by the brands from across the 
“broad oceans” that were supposed

to do so much for us. We all came 
over the seas, and now has cottfe 
Fritz Kuhn to lead the Nazi Bund. 
The Rome-Berlin-Tokyo Unholy, 
Alliance has its wooden horse witK- 
in our gates as well as those Of 
Spain and Czechoslovakia. More 
important, the powerful American 
Fascists such as Hearst are con
sciously and actively cooperating 
with the Black International.

While the book is primarily a des
cription of the Fascist menace in 
the United States, the authors also 
suggest a program to defeat it. “In 
the struggle between democracy 
and fascism, victory is not preor
dained for either side.” Their prog
ram is that of “welding into a 
single democratic fr*ont all groups 
and all stratas whose interests lie 
with progress ana against fascism •: 
and war.” They further state their 
conviction that the ultimate solu
tion is the establishment of a so
cialist society—although it is made 
clear that this issue is one of the 
future, whereas the question of 
today is “fascism or demoCTjacy, 
war or peace, barbarism or the ad
vance to higher levels 
tion.”

The Peril of Fascism 
spotlight directly on 
question before America. If at time 
the writing is pedestrian, this fault 
is far outweighed by the burning 
importance of what is written. $

—Charles Preston.

of civil iza

throws the 
the central

in socialist-minded
“National
prototypes in de
American try to

Socialist Raise Diplomats’ Pay
A Western Union house organ 

says that the messenger must have 
“the combined talents of a detective, 
military strategist and diplomat.”

With such a fascinating job, any 
young diplomat should gladly work 
for a salary of $8.00 a week.

I
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UPTON SINCLAIR RAISTAS 10-25-38—24
Atsišaukimo Malda, Kurią, Tikiu, Išgirs 

Po Platųjį Pasaulį Išblaškyti Lietuviai
Liaudiečiai Visu Greitumu 

Krausto Amerikiečiu 
Dovanas iš Laivo

(Tąsa)
Jurgis grįžo namo, nors tiek lengviau jausdamasis, 

kad visą savo nelaimę pilnai žinojo,—bent nereikės nu
sigąsti, jei pareikalaus iš kur nors. Dabar jis pamatė, 
kaip juos aplupo, bet jie buvo įklimpę ir atgal grįžti 
nebuvo galima. Jie tik galėjo irtis pirmyn, kovoti ir 
išlaimėti, nes apie pralaimėjimą nebuvo galima nei pa
mąstyti.

Kai užėjo pavasaris, jie džiaugėsi pasiliuosavę 
nuo šalčio ir manė dabar galėsią sutaupyti tuos pinigus, 
kuriuos žiemą išleisdavo kurui. Bet tuo laiku Marė pra
dėjo nemokėti už butą. Be to, su šiltu oru atėjo kitokių 
nesmagumų. Pavasarį dažnai lydavo ir gatvės pavirsda
vo į klampynes ir kanalus. Gatvės tapdvo tokios klam
pios, kad vežimų ratai suklimpdavo iki stebulių taip, 
kad pusė tuzino arklių negalėdavo išjudinti. Žinoma, 
sunku buvo pareiti sausomis kojomis ir jeigu tą atjaus
davo blogai apsirengę ir apsiavę vyrai, tai tuo labiau 
tas įkyrėdavo moterims ir vaikams. Vėliau, užstojus vi
durvasariui su troškinančiu viską karščiu, Durham’o 
skerdyklos pavirto į tikrąjį pragarą: kartą tam pačiam 
kambary, kur Jurgis dirbo, vieną dieną trys vyrai krito 
nuo karščio. Per ištisą dieną karštas kraujas teka upe
liais, o iš viršaus, saulei kaitinant ir ore nesant nei 
mažiausio judėjimo, smirdėjimas pasidaro tokis bjaurus, 
kad vien nuo to galima apalpti; o kas aršiausia, kadi 
niekados neplaudvo skerdyklų sienų, stulpų ar balkių 
ir tie, nuo nežinia kada, buvo apskretę. Tarp darbininkų, 
dirbusių skerdimo skyriuj, nevalumas paprastai būdavo 
jsikerėjęs taip, kad jau iš tolo jie atsiduodavo; jie tie
siog negalėdavo švariai užsilaikyti ir gana rūpestingai 
apsižiūrintieji greit apsileisdavo, priprasdavo prie neva
lumo. Nebuvo vietos rankoms nusimazgoti ir darbininkai 
apščiai sukepusio ant jų rankų kraujo suvalgydavo su 
maistu, užkandant, o dirbant, jie tiesiog negalėdavo 
burnas nusišluostyti. Ne vienam tas gal pasirodyti menk
niekiu, bet prakaitui bėgant per akis ir per kaklą, ir 
tarytum kutenant, arba musėms apsėdus, tai tikra kan
kynė ir be galo įgrįsta. Kas daugiau kenkdavo: ar sker
dyklos, ar toliau esantieji miesto sąšlavynai ir prišvin- 
kusieji lūgynai, sunku1 pasakyti, bet karštam orui už
stojus, ant Packingtowno užpuldavo tikroji aigiptiškoji 
musių plėga; jų daugumo ir aprašyti negalima, nes jų 
aptūpti namai tiesiog juoduodavo. Nuo jų išsigelbėti 
jokiu būdu nebuvo galima: ant visų langų ir durų galė
jote pritaisyti sietus, bet jų dūzgimas lauke išrodo, 
kaip bičių spiečiaus, o pravėrus duris, jos taip ir puolasi 
į vidų, tarytum smarkaus vėjo sriovė jas ten gena.

Gal vasara atneša jums mintis apie kaimus ir jums 
stovi akyse žaliuojanti laukai ir kalnai bei blizganti 
ežerai. Tokios mintys neužeidavo apsigyvenusiems apie 
jardus. Skerdyklos, kaip milžiniška mašina, visados ju
dėdavo be atvangos, apie žaliuojančius laukus nieks ne
mąsto, o vyrai, moterys ir vaikai, kurie buvo tik dalelė
mis tosios mašinos, niekados nieko žaliuojančio nematė, 
net nei gėlės. Keturios, ar penkios mylios nuo jų į rytus 
yra melsvas Michigan ežero vanduo, bet jie tiek iš jo 
naudos būtų turėję, jei jis būtų buvęs taip toli, kaip 
Ramusis Okeanas. Laisvą dieną jie turėdavo tik sek
madieniais, o tada jaučiasi nusidirbę ir pailsę, toli eiti 
negali. Jie buvo pririšti prie tos didžiosios skerdyklų 
mašinerijos ir pririšti visam gyvenimui. Packingtowno 
skerdyklų superintendentai, bosai ir raštininkai būdavo 
priimami visai iš kitos žmonių klasės, niekad iš darbi
ninkų tarpo, taigi jų menkiausias niekindavo darbinin
kus. Suskurdęs raštininkėlis, kuris jau dvidešimts metų 
dirba pas Durham’ą gaudamas po šešis dolerius savaitėj, 
ir gali dirbti ten dar dvidešimts metų, nieko geresnio 
nesulaukdamas, statosi ponu ir nuo darbininko skerdyk
lose taip jaučiasi atitolintu, kaip žemės ašigaliai. Jie 
kitaip apsirengia ir 'gyvena kitoj miesto daly, o taipgi 
ir į darbą vėliau ateina ir visame kame stengiasi su 
darbo žmonėmis visai nesusidurti. Gal daug prie to prisi
dėdavo bjaurūs darbininkų darbai. Kaip ten nebūtų, 
žmonės, kurie dirbo savo rankomis, buvo laikomi, kaipo 
skirtinga klasė ir jie visur tą turėdavo atjausti.

Baigiantis pavasariui, blėkinių dirbtuvė vėl pradėjo 
dirbti ir Marę galėjote girdėti iš naujo dainuojant, o 
Tamošius jau ne taip liūdnas melodijas užtraukdavo. 
Tačiau tas ne ilgai tęsėsi, nes mėnesis ar du vėliau Marę 
patiko didelė nelaimė. Buvo lygiai metai ir trys dienos, 
kai ji pradėjo darbą prie nudažymo blėkinių ir ji savo 
darbo neteko.

Tai ilga pasaka. Marė sakydavo, kad ją paleido dėl 
jos uolaus veikimo unijoj. Žinoma, skerdyklų savininkai 
turėjo savo šnipus kiekvienoj unijoj, o be to, jie visados, 
būdavo, paperka tūlus unijų viršininkus—kiek matydavo 
reikalingu esant. Taigi kas savaitė jie gaudavo raportus 
apie viską, kas tiktai atsitikdavo, o kitus dalykus jie 
pirmiau sužinodavo, negu unijų nariai. Kiekvienas, kuris 
jiems rodėsi pavojingu, veikiai galėjo patėmyti, kad 
perdėtiniai jo nekenčia, o Marė gana uoliai darbavosi, 
pritraukdama naujų narių į uniją, prikalbinėdama ir

Reikalinga skubi ir rimta 
piniginė parama Lietuvos ku
piškėnams. Parama reikalin
ga statybai Liaudies Namo 
Kupiškyje. Po platųjį pasau
lį išblaškytus kupiškėnus ir 
taip geros valios lietuvius ir 
lietuves meldžiu ateikit su pi- 
nigiška pagelba Laisv. Etinės 
Kultūros Draugijos Kupiškio 
Skyriui. Pinigus siųskit tiesiai 
sekančiu adresu: Kazys Je
cius, sekretorius Laisv. Et. 
Kult. Dr-jos Skyriaus, Kupiš
kis. Lithuania.

Pinigus siųskit pašto perlai
da, tai nepražus—išpirkdami 
“Postal Money Order.” Kad ir 
mažiausią sumą pinigų siųskit 
tik paštu ir aiškiai pažymėki
te, kokiam tikslui. Rašydami 

į tą dalyką dirstelėti, o kada Marė, nors kitų atkalbi-1 laišką įrašykite: Siunčiu pini- 
nėjama, nuėjo dar kartą, jis visai įširdo ir liepė jai eiti'gus “Liaudies Namo Statybos 
prie savo darbo, nelandžioti jam į akis. Kaip po to Fondan”. Tai tie pinigai ne- 

’dalykai virto, Marė negalėjo pasakyti. Tik tą pat diena, hus naudojami kitiems švieti
mo-kultūros reikalams.

Kupiškyje įsisteigs artojams- 
kaimiečiams- prasčiokams-dai'- 
bo žmonėms tyro mokslo žiny
nas, kuris vadinsis Liaudies 
Namas—tai bus tyro mokslo 
šventovė. Tame name bus 
knygynas, skaitykla, pramo- 

atkakli ir visai nenorėjo klausyti patarimo turinčių' goms erdvi svetainė, radio pri- 
daugiau patyrimo. Kitu kartu ji žinos savo vietą, sakė imtuvas (garsiakalbis) 
bosienė. Taigi Marė nuėjo namon ir mūsiškiams vėl 
pakilo klausimas, kaip pragyventi.

Tai buvo ypatingai sunkus laikas, nes neilgai trukus 
Ona turėjo apsirgti ir Jurgis, kiek galėdamas, stengėsi 
taupyti pinigus. Jis girdėjo daug bjaurių pasakų apie 
akušeres, kurių Packingtowne buvo kuone tiek pat, kaip 
blusų. Todėl jis nusitarė pasikviesti vyriškį daktarą. 
Jurgis būdavo gana atkaklus, jeigu kada užsispirdavo, 
o tas atsitiko ir šiuo atveju, nors moterys ir labai pik
tinosi, sakydamos, būk vyras prie to visai netinka, nes 
tai moterų darbas. Pigiausias daktaras, kokį jie galėjo dėkingi bus tau, kad. pagelbė- 
gauti, norėjo penkiolikos dolerių, o gal dar būsią ir jai jiems pasiekti kibirkštėlę 
daugiau kaip už viską reiks atlyginti; Jurgis gi sakė, nJokslo> kad prigelbėjai 
jog, tiek užmokėsiąs, nors per tūlą laiką jam prisieitų Prahlaškyti tamsos miglas,

toki dalykai atsitinka, tai jau ir neatgausi, ir jeigu trūks
ta šeštadienį, gavus užmokestį, tai geriau būdavo tą 
taip ir praleisti. Bet Marė to nesuprato ir pakėlė lermą. 
Pirmą kartą tas mažai ką gelbėjo, nes kada Marė mo
kėjo tiktai lietuviškai ir šiek tiek lenkiškai, taigi visos 
tik juokėsi iš Marės, nors tuomi ją labai įpykino. Dabar 
Marė jau buvo pramokus šiek tiek angliškai ir mote
riškę, padariusią klaidą, pataikė ne visai dailiais žo
džiais išvadinti. Toji ir pradėjo jos neapkęsti. Gali būti, 
kad po to ji klaidas padarydavo tyčia, kaip Marė saky
davo, bet ji visgi padarydavo ir, pasitaikius tam trečiu 
kartu, Marė visai įtūžo ir pirmiausiai pasiskundė vy
resnei. Ten nieko gero nelaimėjusi, nuėjo pas superin
tendentą. Tai buvo negirdėtas dalykas, kad kas iš darbi
ninkų taip pasielgtų, bet superintendentas pasakė pažiū
rėsiąs, kaip ten tas dalykas stovi ir Marė išėjo, ramin- 
damosi, kad pinigus atgausianti. Bet išlaukus tris dienas 
ir nieko negirdėdama, ji vėl nuėjo pas superintendentą. 
Šiuomi kartu tas susiraukė ir pasakė, jis neturėjęs laiko

po pietų, bosienė pasakė jai, kad daugiau į darbą gali 
neateiti. Jeigu kas su lazda jai į galvą būtų sudavęs, tai 
ji taip būtų neapkvaitusi: iš pradžios ji visai nenorėjo 
tam tikėti, ką ji išgirdo. Paskui labai įpyko ir, keikda
ma, sakė vistiek ateisianti, nes toji vieta jai priklausanti. 
Pagaliau atsisėdo ant grindų ir pradėjo gailiai verkti.

Tai buvo žiaurus pamokinimas, bet Marė buvo labai*

ir nevalgyti.
Marė turėjo tiktai apie dvidešimts penkis dolerius 

sutaupą. Diena po dienos ji Vaikščiojo po aplinkines 
dirbtuves, melsdama duoti jai kokį nors darbą, bet 
šiuom kartu visai nepasitikėdama ką nors gauti. Jeigu 
Marei niekas nekenkė, ji galėjo atlikti gana stipraus 
vyro darbą, bet nepasisekimas ją taip nukamavo, kad 
vakare, parėjus jai namon, gaila buvo į ją ir pažiūrėti. 
Vargšė, ją šiuom kartu bjauriai pamokino! Minėtasis 
atsitikimas pamokino ir visą jų šeimyną drauge, kad 
kartą gavus darbą Packingtowne, turi laikytis už jo 
visomis keturiomis, nepaisant, kas atsitiktų.

Marė j ieškojo darbo per. virš keturias savaites. 
Žinoma, ji liovėsi mokėjusi į uniją duokles. Unija jai 
pradėjo visiškai nerūpėti ir ji net keikdavo savę, kad 
buvo tokia kvaila ir leidosi į uniją įtraukti. Jai rodėsi, 
kad ji jau visiškai pražuvo. Staiga kas ten pranešė 
jai apie progą gauti darbo tūloje vietoj ir ji nuėjo ten 
ir tapo priimta, kaipo “jautienos mėsinėtoja.” Darbą 
gavo todėl, kad bosas pamatė ją turint pajėgaus vyro 
raumenis. Taigi jis atstatė nuo darbo vieną darbininką 
ir jo vieton priėmė Marę dirbti tą patį darbą už biskį 
daugiau kaip pusę algos, ką mokėdavo pavarytąjam.

(Bus daugiau)

Amerikos Lietuvių Kongreso New Jersey 
Valstijos Apskričio Metinė Konferencija

ir tt. 
pras- 
Šven-

Tai bus pilnoj žodžio 
mėj: Švietimo-Kultūros 
tovė.

Lietuvi ir lietuve, prie 
naus garbingo, našaus darbo, 
neabejoju, prisidėsi. Ar ne? 
Neįmanoma atsisakyti. Daug 
nuo tavęs nereikalaujama. 
Duok tiek, kiek savęs nenusi- 
skriausdamas pajėgi. Įamžinsi 
savo vardą ir Lietuvos vaikai

to kil-'

į miglas, 
i kurios buvo aptemdę kaimie- 
čio-prasčioko protą.

Amerikiečiai lietuviai, ne 
vien tik kupiškėnai: Ar žinot, 
kad tai bus pirma švietimo- 
kultūros įstaiga, kurios nega
lės kontroliuoti kapelionai-ku- 
nigai. Visoj Lietuvoj panašios 
įstaigos nėra. Chicagos Kupiš-

Haverstraw, N. Y

aiškindama tiems, su kuriais ji galėjo susikalbėti. Kaip 
ten iš tikrųjų buvo, nežinia, bet žinomas tas faktas, 
kad dar prieš uždarymą dirbtuvės bosai Marę nuskriau
dė neužmokėdami už tris šimtus nudažytų blėkinių. 
Merginos dirba prie ilgo stalo, o jų užpakaly vaikščioja 
moteriškė su paišeliu ir knygute rankose, pažymėdama, 
kiek kuri atliko darbo. Minėtoji moteriškė, žinoma, žmo
giškas sutvėrimas, kaip kada padaro klaidas, o kada

Draugės ir Draugai!
.Metinė .konferencija, šaukia

ma per apskričio veikiantį ko
mitetą, įvyks sekmadienį, gruo
džio 18 dieną, 1 valandą po 
pietų, Lietuvių Svetainėj, 180 
New York Ave., Newark, N. J.

Visiems draugijų delegatams 
išsiuntinėjau pranešimą (apie 
šią konferenciją) su raginimu 
veikti ir veikti plačiai, kad ne 
ti.k organizacijos, jau priklau
sančios prie šio Kongreso aps
kričio skaitlingai dalyvautų su 
atstovybe, bet dar svarbiau ir 
naujų spėkų, naujos energijos 
turėti šioje metinėje konferen
cijoje.

Momentas svarbus. Momen
tas reikalaujantis daug spėkų, 
daug apvienyto veikimo, nes 
mūsų gimtinei šaliai Lietuvai 
pavojus šiuo laiku labai dide
lis, jos nepriklausomybei jau 
grąsoma ne tik iš lenkų pusės, 
bet ir Hitlerio gaujos Klaipė
dos krašte užpuldinėja mūsų

brolius, ir net pasus atima. 
Vadinasi, paverčia lietuvius 
beteisiais ir. gali suvaryti į 
koncentracijos kempes, kaipo 
valkatas, kaipo beteisius.

Kuomet Hitlerio, Lenkijos ir 
Vengrijos plėšrieji vanagai su
sidraskė ir pasidalino demokra
tinę šalį Čekoslovakiją, tuomet 
vagys, plėšikai daugiau pasi
drąsino plėšti silpnesnes tau
tas, o visų pirma Lietuvą. Dėlei 
to reikalinga visų bendras spė
kas naudoti prieš bendrą plėši
ką. Nerubežiuojama organiza
cijoms, kiek jos turi atstovų 
siųsti į konferenciją. Juo dau
giau, tuo geriau.

Pačios organizacijos paden
gia ir savo atstovų kelionės lė
šas. Visų atstovų prašoma įsi- 
tėmyti dieną ir laiką.

Draugiškai Jūsų, 
George A. Jamison,

A. L. K. N. J. Apskr. Rast.
128 Roosevelt Avenue,

Livingston, N. J.

Mažai žinomas miestelis prie 
Hudson upės N. -Y. valstijoj. 
Tai buvęs plytų išdirbystės 
centras—dabar labai apleis
tas. Dabartiniu laiku jame 
randasi daug pabėgusių* indus
trijų iš kitų miestų, kaip marš- 
kininių, dresių siuvimo ir au- 
dinyčių. Jas vadina “sweat 
shops.”

Įvedimas 44 vai. darbo sa
vaitės užgavo tų šapų, savinin
kus, tas jiem nepatinka, nes 
žinoma yra, kad jos dirbo po 
10 vai. į dieną ir daugiau.

Viena tokių “sweat shops” 
audinyčia susiorganizavo į C. 
I.O. uniją. Idant priversti ša- 
pos savininkus pildyti įstaty
mą, išėjo į streiką jos darbi
ninkai. Jau trys savaitės 
streikuoja, laikosi gerai, pikie- 
tuoja kasdien. Bosai jau no
ri taikytis, tiktai nenori užda
rytos šapoš. Streikieriai pasi
ryžę laimėti, skebų nėra. Bū
tų gerai, kad darbininkai ne
kreiptų atydos į apgarsinimus, 
reikalaujančius audikų į Ha
verstraw. ' Švogeris.

Roma. — Italijos fašistai 
per kelias dienas išmetė 15,- 
000 žydų iš valdiškų ir pri
vačių darbų.

Berlin. — Begautiem iš 
Vokietijos žydam valdžia 
neduoda išsivežt jokių pini
gų-

Barcelona. — Ispanijos 
liaudiečiai atmušė visas fa
šistų atakas prieš Segre 
upės tiltą.

kėnų Kultūros Draugija ryžosi 
pastatyti tąją šventovę—pava
dindami Liaudies Namas! 
Ir draugija pasitiki, kad netik 
po plačiąją pasaulę likimo iš
blaškyti lietuviai kupiškėnai, 
bet ir visi geros valios ir noro 
lietuviai ateis talkon — nu
pirkdami nors vieną plytelę 
statybai Liaudies^ Namo Lietu
vos Kupiškyje.

Iš gilumos širdies maldauju 
piniginės paramos statybai 
Liaudies Namo Kupiškyje.

Dr. A. L. Graičūnas, 
3310 So. Halsted St. 
Chicago, Ill.

Barcelona, Ispanija. —Ne 
tik laivakroviai, bet ir dau
gelis šiaip žmonių supuolę 
skubiai iškraustinėja mais
tą, drabužius ir medikalius 
reikmenis, kuriuos ($300,000 
vertės) atgabeno amerikinis 
laivas “Erica Reed.0

“Erica Reed” ištrūko nuo 
dviejų gen. Franco šarvuo
tų laivų, bet bijoma, kad fa
šistų bombininkai gali už
pult prieplaukoj naikint 
“Erica Reed” su brangiu 
šio laivo kroviniu.

South Boston, Mass.
DIENRAŠČIO “LAISVĖS” NAUDAI

KONCERTAS
t

Rengia A.L.D.L.D. 2-ra Kuopa

Turininga ir Puiki Programa

Bus Sekmadienį, 27 Lapkričio-November

PROGRAMAS:
Solistai: Ignas Kubiliūnas, Lil
lian Kavaliauskaitė, Ona Balt*

• rus, Elena Repšienė ir Ona 
Turauskienė.
Harmonijos grupė, vad. E. 
Žukauskaitės, susideda iš se
kamų: E. Rudokiutė, J. Rai- 
nardienė, R. Merkeliutė ir M. 
Zavis.
Laisvės Choro grupė N. Kir> 
lauskas, A. Kirlauskas, M. Kir- 
lauskas ir P. Shurila. Joms 
akompanuos Lillian Burba. Lillian Kavaliauskaitė

Sopranas iš Brooklyn, N. Y.

TAIPGI DALYVAUS IR DIDYSIS LAISVĖS CHORAS

Ignas Kubiliūnas, baritonas 
žymus dainininkas-komikas

Lietuvių Salėje
Kampas E ir Silver Streets 
SOUTH BOSTON, MASS.

Pradžia 2-rą Vai po Pietą

ĮŽANGA 40 CENTŲ

Visus apšvietą branginančius 
žmones, visus dienraščio “Lais
vės” patriotus kviečiame i šį 
puikų koncertą.

Rengėjai.

Mateušas Simonavičius
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

Lietuvių Kuro Kompanija 
{DEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
l JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

Mūšų 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
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EDV. LEVINSKAS

Šventųjų Paveikslų 
Garbinimas

kits kitą. Užuot to, kad 
krikščionių tarpe, kaip tat 
buvo tarp pirmųjų krikščionių, 
klestėtų atlaida ir meile, kles
tėjo tik kerštas ir neapykanta.

(Bus daugiau)

Nashua, N. H. CLEVELAND. OHIO

(Tąsa)
Bet Konstantinui ir jo sū

kimo nutarimą, būtent, kad 
šventųjų paveikslų garbinti Hartford, Conn.

nui Leonui pasimirus, Graikų nepridera.
karaliene patapo Irena, didelė Po to šventųjų paveikslų
šventųjų paveikslų garbinimo 
šalininkė, šventųjų paveikslų 
garbinimą ji panoro atnaujin
ti visoje valstybėje, tačiau iš 
karto tat padaryti buvo ne
lengva : neseniai įvykęs visuo
tinas dvasininkų susirinkimas 
buvo juk nutaręs šventųjų pa
veikslų garbinimą esant stab- 
meldybe. žymi dalis vyskūpų, 
kunigų ir pasauliečių šventųjų 
paveikslų garbinimo jau nebe- 
pripažino. Tada karalienė nu
sprendė sušaukti antrą visuo
tiną dvasininkų susirinkimą, 
tikėdamasi, kad šį sykį susi
rinkimas nuspręs šventųjų pa
veikslų garbinimą esant būti
nu. Susirinkimui laiką ji pa
skyrė 786 m., Konstantinopo
ly. Bet šventųjų paveikslų gar
binimo priešininkai smarkiai 
priešinosi, tad susirinkimas ne
galėjo įvykti. Kai vyskupai ir 
kiti dalyviai susirinko į baž
nyčią šventųjų paveikslų gar
binimo reikalo svarstyti, ne
maža kareivių ir šiaipjau žmo
nių, kai kurių vyskūpų pa
kurstyti, puolė į bažnyčią ir 
susirinkusius išvaikė. Karei
viai, kuriems buvo įsakyta šis 
sukilimas numalšinti, atsisakė 
tat daryti. Susirinkimas taip ir 
nebeįvyko. Bet kitais, t. y., 
787 metais, susirinkimas bu
vo šaukiamas kitam mieste, 
kur šventųjų paveikslų garbi
nimo priešininkų buvo ma
žiau, ir todėl čia susirinkimas 
įvyko jau be jokių kliūčių.

Susirinkime dalyvavo 350 
vyskūpų, daug vienuolių ir 
šiaipjau dvasininkų. Vys
kupai, kurie buvo žinomi 
esą griežti šventųjų paveikslų 
garbinimo priešininkai, į tą 
susirinkimą nebuvo pakviesti. 
Susirinkimas nutarė šventųjų 
paveikslų garbinimą esant 
gražų ir gerą dalyką, tokį, ku
ris visiškai sutampąs su krikš
čionyste, ir todėl kryžių, ange
lų, šventųjų, Išganytojo pa
veikslai reikią išstatyti bučia
vimui ir garbinimui.

Tačiau ne visi dvasininkai 
su šitokiu visuotino dvasininkų 
susirinkimo nutarimu sutiko. 
Francūzijos dvasininkai ši
tokio nutarimo neprisiėmė. 
Jie prieš tokį vyskūpų nuta
rimą išleido net knygą, kurio
je įrodinėjo, kad Kristus ir 
apaštalai šventųjų paveikslų 
garbinimo nepripažino; kad 
jeigu šviesieji žmonės ir neį
puola į stabmeldybę, tai pa
prasti, tamsūs žmoneliai, 
šventųjų paveikslus garbinda
mi, labai lengvai įpuola į 
stabmeldybę ir pačius paveiks
lus ima laikyti dievais; jeigu 
ir galima juos laikyti bažny
čiose, tai tik kaip papuošalą 
arba kaip pamokinančių įvy
kių atsiminimą. Neilgai tru
kus po šitokios knygos išlei
dimo, 797 m., Francijos, Grai
kijos ir Italijos dvasininkai su
sirinko apsvarstyti šventųjų 
paveikslų garbinimo klausimo 
ir čia jie pripažino antrojo 
Graikų dvasininkų susirinki
mo nutarimą, reikiant garbinti 
šv. paveikslus, esant neteisė
tą.

Taip žiūrėjo į šventųjų pa
veikslų garbinimą Francijos 
dvasininkai. Bet ir pačioje 
Graikijoje, tuoj po to susirin
kimo, nutarusio garbinti šven
tųjų paveikslus, šventųjų pa
veikslų garbinimo ėmė nebe- 
kęsti. Patapęs Graikijos im
peratorium, Leonas Penktasis 
Smė net labai žiauriai bausti 
šventųjų paveikslų garbinto
jus. 816 m. jis sušaukė šven
tųjų paveikslų garbinimo rei
kalu trečiąjį dvasininkų susi
rinkimą, kuris antrojo susirin
kimo nutarimą atmetė, o pri
pažino teisėtu pirmojo susirin-

garbintojus ėmė plakti bota
gais, tremti, žaloti, apakinti ir 
žudyti; visi šventųjų paveiks
lai buvo įsakyta deginti arba 
nutrinti; visur buvo priveista 
šnipų, kad sušnipinėtų, susek
tų žmones, slepiančius šven
tųjų paveikslus.

Taip pat persekiojo šventų
jų paveikslų garbintojus ir ki
tas imperatorius, Teofilius. 
Tas įsakė šventųjų paveikslų 
nevadinti šventais, nes šventas 
tesąs tik vienas Dievas. Bet 
po jo mirties įžengė į sostą 
imperatorienė Teodora, smar
ki šventųjų paveikslų garbin
toja. šventųjų paveikslų rei
kalu ji sušaukė ketvirtą visuo
tiną dvasininkų susirinkimą; 
šventųjų paveikslų garbinimo 
griežtų priešininkų ji nepa
kvietė, ir šis susirinkimas tre
čiojo susirinkimo nutarimą, ne
reikiant šventųjų paveikslų 
garbinti, pripažino buvus ne
teisėtą, ir nutarė reikiant 
šventųjų paveikslai garbinti. 
Nuo to laiko (nuo 842 m.) 
šventųjų paveikslų garbinimas 
įsigalėjo ir visoj Graikų vals
tybėj, taip pat ir visose kitose 
valstybėse bei šalyse.

—o—
Ir štai, pažvelgę į bažny

čios istoriją, mes matome, kad 
tie “neklaidingieji” visuotini 
dvasininkų susirinkimai visa
dos taip nutardavo, kaip to 
norėdavo karalius ar karalie
nė. Ir jei šiandien šventųjų 
paveikslų garbinimas taip la
bai yra įsigalėjęs, tai tik ka
ralienių—Irenos ir Teodoros— 
dėka ir kad po jų jau nebe- 
atsirado karaliaus bei impe
ratoriaus, kuris šventųjų pa
veikslų garbinimui būtų prie
šinęsis.

Katalikų bažnyčia nuo pat 
savo gyvavimo pradžios, t. y., 
nuo pat to garsiojo Milano 
Edikto, 313 m. išleisto, visa
dos darė ir tebedaro tai, ko 
norėjo ir nori pasaulio galiū
nai—diktatoriai. Prisiminkim 
tik tai, kaip dar visiškai ne
seniai Austrijos katalikų baž
nyčia tuoj po anšliuso pasi
sakė remianti ir nuoširdžiai 
pritarianti Hitlerio politinei 
veiklai, t. y., jo anti-krikščio- 
niškiausiems darbams. Bet ki
taip ir būti negali. Bažnyčia 
su tikruoju Kristaus mokslu 
ne tik kad neturi nieko ben
dra, bet tai yra du priešingi 
dalykai, taip pat priešingi, 
kaip ugnis ir vanduo*.

Bažnyčia, iškreipusi Kris
taus mokslą, pavertusi jį vals
tybine religija, visus tuos 
krikščionis, kurie nebeiškentę 
ėmė kelti aikštėn jos juodus 
darbus, arba aiškinti Kristaus 
mokslą ne taip, kaip ji, visus 
tuos bažnyčia apšaukė žalin
gais eretikais ir jau IV am
žiaus pabaigoje ėmė juos žiau
riai persekioti, bausti. Tačiau, 
kai 385 m. pirmą kartą už re
liginius įsitikinimus buvo nu
baustas mirčia Priskilijonas, 
tai vis dėlto garsieji dvasinin
kai smarkiai tuo pasipiktino. 
Bet ilgainiui už religinius įsi
tikinimus, nesutampančius su 
bažnyčios mokslu, imama 
žmones bausti mirtimi vis 
dažniau ir dažniau. Būdavo 
dažniausiai dar taip: dėl ku
rio nors religinio klausimo su
sidarydavo dvi partijos, ir 
viena prieš antrą eidavo ug
nim ir kardu . Ir žmonės, ma- 
nydamiesi esą geri krikščio
nys, žudydavo ir kankindavo

♦Turiu galvoj ne vien katalikų ba
žnyčią, bet taip pat ir pravoslavų, 
liuterių, kalvinų, anglikonų ir visas 
kitas, daugiau ar mažiau išvirtusias 
į negyvas formas ir su tikruoju Kri
staus mokslu nebeturinčias nieko 
bendra.

Iš Literatūros Draugijos 
Apskričio Konferencijos

Lapkričio 13 d. atsibuvo Li
teratūros Draugijos 3-čio Ap
skričio konferencija.

Kol mandatų komisija su
tvarkė mandatus, tai buvo pa
kviesti per organizatorę pa
kalbėti šie draugai: Bokas, 
Yokimas ir Mockaitis.

Iš sekretoriaus raporto pa
sirodė, kad viso apskrityj yra 
12 kuopų, 257 nariai.

Nuo pereitos iki šios konfe
rencijos naujų narių gauta 29. 
Hartfordo kuopa, su pagelba 
drg. Margaičio, šiais metais 
gavo daugiausia naujų narių. 
Už tai jai ir garbė tenka, kad 
parodė pavyzdį kitom kuo
pom, jog naujų narių galima 
gauti bile kada. Tad raudo
noji vėliava pasilieka ir ant 
toliaus 68-tai kuopai.

Parengimų buvo per visas 
kuopas ir bendrai rengiant su 
kitom organizacijom 36. Ap
skričio suruoštas prakalbų 
maršrutas draugei Bondžins- 
kaitei nelabai buvo sėkmin
gas. '

Kuopos raportuoja, kad ne- 
visados prakalbų maršrutai es
ti sėkmingi, nes paprastom 
savaitės dienom nesutraukia
ma daug žmonių. Tačiaus 
piknikas bendrai rengtas su 
LDS V Apskr. buvo našus 
finansiniai ir idėjiniai. Lite
ratūros išplatinta už $58. Ki
tais metais pasižymėdavom 
kur kas geriau su literatūra.

Išaukupta per metus įvai
riems tikslams $152. “Švie
sai” naujų skaitytojų, pagal 
draugijos nutarimą, visgi ne
gauta.

Lavinimosi vakarėlių nei vie
na kuopa neturėjo. Už tat 
konferencija pageidavo, kad 
ateityje kuopos lavinimąsi tu
rėtų pastatyti pirmoje vietoje. 
Tam tikslui reikalauti iš cen
tro paskaitų.

Plačiai buvo apkalbėta apie 
moterų veikimą ir organizavi
mą kliubų. Pasekmėje to, bu
vo išrinktas komitetas iš tri
jų draugių, kuris tvarkys ir 
prirengs dirvą dėl sekančio 
moterų suvažiavimo 1939 m. 
Taip pat tas komitetas pasirū
pins pasiųsti delegates ir į 
Naujosios Anglijos moterų 
konferenciją, kuri atsibus 11 
d. gruodžio, š. m., So. Boston, 
Mass.

Ateinančią vasarą nutarta 
rengti 3 piknikus: Apskričio 
pikniką, New Havene; spaudos 
naudai pikniką, Hartforde, ir 
dainų dienos pikniką, Waterbu
ry.

Rezoliucijos priimtos se
kančiais klausimais: už nuė
mimą embargo nuo Ispanijos, 
prieš nazių terorą prieš žy
dus, katalikus ir komunistus. 
Taipgi ir už pratęsipią dien
raščio “Laisvės” vajaus ant il
giau.

Konferencija paskyrė aukų 
sekančiai:

$15.50 Agitacijos Fondui;
$10 Ispanijos reikalams, ir 
$5 Miko Petrausko fondui. 
Viso $30.50.
Draugė O. Vilkaitė prisiun

tė 50c aukų, kurios liko pri- 
skaitytos prie Agitacijos Fon
do.

Konferencija labai apgai
lestavo, kad taip pasitaikė, 
kad konferencija įvyko tą pa
čią dieną)su dienraščio “Lais
vės” metiniu koncertu. Atei
tyje turės būt vengta tokių 
prajovų.

Sekanti konferencija nutar
ta laikyti Bridgeport, Conn.

Konferenc. Koresp.
F. Petrušiūnas.

Įvairios Naujienos
Spalių 28 d. čionai Komu

nistų Partija turėjo surengus 
prakalbas. Prakalbi] tikslas 
buvo apkalbėti šios valstijos 
rinkimus. Buvo net keturi 
kalbėtojai. Aiškino piliečių 
užduotis šiuose rinkimuose. 
Nurodė, kaip svarbu yra rem
ti tuos kandidatus, kurie ko
voja už darbininkų interesus.

Vienas kalbėtojas buvo tik 
nesenai sugrįžęs iš Ispanijos 
kovotojas, kuris buvo ten pa
kliuvęs gen. Franco nelaisvėn. 
Jis aiškino tas baisenybes, ku
rios ten darosi. Tas jaunas vy
ras dar tik 20 metų amžiaus.

Visi kalbėtojai aiškino ge
rus dalykus. Tik gaila, kad 
publikos mažai tebuvo.

Spalių 31 d. Lietuvių Litera
tūros Draugijos kuopa turė
jo savo susirinkimą. Mažai na
rių dalyvavo. Kadangi finan
sų sekretorius J. Blažonis iš
važiavo Lowellin,stai jo vieton 
išrinktas kitas sekretorius.

Buvo skaitytas laiškas nuo 
7-to Apskričio, kad So. Bosto
ne įvyksta konferencija. Tapo 
išrinkti trys delegatai.

Buvo pakeltas klausimas 
kas link “Laisvės” vajaus ir 
atnaujinimo prenumeratų se
niems skaitytojams. Pasirodė, 
kad mūsų miestelyje labai ap
leisti “Laisvės” reikalai. Ka
dangi praeityje atvažiuodavo 
agentai iš kitų miestų ir iš
rinkdavo prenumeratas iš se
nų skaitytojų, tai būdavo viso
kių nesusipratimų. Tuo būdu 
išrinkta vietiniai du draugai 
tvarkyti “Laisvės” prenumera
tas. Tie draugai yra: J. Ege- 
ris ir F. Buslavičius. Mes pa
vėliname iš kitų miestų atva
žiavusiems agentams j ieškoti 
naujų skaitytojų, kiek tik „no
ri, bet senų skaitytojų prenu
meratas atnaujinsime mes pa
tys.

čionai labai serga vienas 
“Laisvės” skaitytojas, tai drg. 
Shurkus. Jau septyni mėnesiai 
guli lovoje ir dar nežinia, ka
da pasveiks. Būtų gerai, kad 
turėdami laiko “Laisvės” skai
tytojai sergantį draugą aplan
kytų.

Kadangi ilgai sirgdamas 
draugas negalėjo su “Laisve” 
atsilyginti, ir kadangi nebuvo 
pranešta, kad jis sunkiai ser
ga, tai “Laisvė” tapo sulaiky
ta. Tuo būd« mūsų draugas 
neturėjo dienraščio pasiskai
tyti. Kuopa nutarė pamokėti 
už draugo prenumeratą. Nu
tarta susižinoti su “Laisvės” 
administracija, kiek ta prenu
merata kaštuos tokiame atsiti- 
me.

Antras “Laisvės” skaityto
jas susižeidė. Tai d. J. Velič
ka.

Velijam abiem draugam 
greitai pasveikti ir grįžti į 
veikliųjų draugų eiles.

LDS 138 kp. ir ALDLD 57 kp.1 
bendrai rengia “Card Party” su do
vanomis pas draugus Pechuras, 4089 
E. 139th St. Įvyks lapkr. 26 d., pra-j 
džia 7 v. v. Prašome visus atsilan-; 
kyti, bus gerų gėrimų ir valgių, 
taipgi muzika šokiam. Įžanga tik 
10c. ALDLD 57 kp. dalį pelno skiria1 
politiniam kaliniam. — A. Z.

(274-275)

SO. BOSTON, MASS.
Liet. Am. Piliečių Kliubas rengia 

vakarienę, sekmadienį,, lapkr. 23 d.i 
po num. 376 Broadway. Vakarienės' 
komisija rūpinasi, kad prirengti ką 
geriausiai, tad kviečia visus daly
vauti 8 v. v. — Kom. (274-275)

CLEVELAND, OHIO 
Vakarienė Thanksgiving Dienoj. 
Lapkr. 24 d., bus vakarienė ir šo

kiai, 920 E. 79th St. Balius prasidės 
2-rą vai. po pietų. Šis parengimas 
yra rengiamas naudai Darbininkų 
Svetainės. Bilietas vakarienei 50c, 
vaikam 15c. Prašome visus dalyvau
ti, nes turėsite gerą vakarienę ir 
smagiai praleisite laiką. — I. A. V.

(274-275)

PLYMOUTH, PA.
Lietuvių Kapinių Korporacijos Ko

miteto susirinkimas įvyks sekmadie- 
Į nį, lapkr. 27 d., 2 vai. po pietų, sve
tainėj 40 Ferry St. Prašome daly
vauti susirinkime, nes turime labai 
daug svarbių dalykų svarstyti, ne
pamirškite ir užsimokėti už lotus, 
kurie esate skolingi. — Kom.

(274-275)

READING, PA.
Lincoln Brigade rengia balių, 

įvyks penktadieni, lapkr. 25 d., 8 v. 
v., Poinsetla Hali, 216 Washington 
St. Dalyvaus ir Bob Raven, kuris 
nesenai sugrįžo iš Ispanijos. Turėsi
me gerą orkestrą šokiams, grieš 
amerikoniškus ir lietuviškus šokius. 
Kviečiame visus skaitlingai dalyvau
ti. — Zambusevičienė. (274-275)

PHILADELPHIA, PA.
Lietuviai ir rusai bendrai rengia 

balių ir koncertą, įvyks šeštadienį, 
26 d. lapkr. Liaudies Name, 735 
Fairmount Ave., 7:30 v. v. Įžanga 
bus tik 25c. Prašome visų atsilan
kyti, nes programas bus puikus, pil
dys dviejose kalbose. Mūsų jaunuo
liai pildys lietuviškai, todėl kviečia 
savo tėvelius ir draugus dalyvauti, 
tuom pačiu laiku paremsite namo 
užlaikymą. — Komisija: J. Masio
nis ir J. Rainys. (274-276)

NEWARK, N. J.
ALDLD 5 kp. susirinkimas įvyks 

penktadienį, lapkr. 25 d., 8 vai. vak. 
Jurginėj Svet., 180 New York Avė. 
Visi nariai kviečiami dalyvauti šia
me susirinkime ir pasiimti knygą 
“Ūkanos,” be to, turime daug svar
bių reikalų apsvarstymui. 15 narių 
yra nemokėję duokles už 1938 m. 
Pasiskubinkit draugai, nes šie metai 
jau baigiasi, o pinigų reikalinga.

(274-275)

LIETUVIŠKA
RESTAURACIJA

BAR ir GRILL

Berlyno Arkivyskupas Pro
testuoja prieš Nazius

Berlin. — Arkivyskupas 
grafas Konrad von Preys
ing išleido aplinkraštį kata
likų bažnyčioms, kuriame 
protestuoja, kad naziai spi
ria tėvus ištraukt savo vai
kus iš parapijinių mokyklų 
ir leist juos į valdiškas na
zių mokyklas.

Arkivyskupas sako, jog 
tuom spyrimu Hitleris lau
žo savo sutartį su popie
žium.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
DETROIT, MICH.

Amerikos* Lietuvių Laisvamanių 
Etinės Kultūros Draugijos, 2 kp. su
sirinkimas įvyks sekmadienį, lapkr. 
27 d., 10 vai. ryto, Draugijų Svet., 
4097 Porter St. Visi nariai ir simpa- 
tikai kviečiame dalyvauti. — Val
dyba. (274-275)

GARSINKITĖS “LAISVĖJE

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

Dr. Herman Mendlowitz
38 Metai Praktikos 

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

Tel. Evergreen 7-1312
OFISO VALANDOS

Nuo 1—3 dieną ir nuo 7—8 vak.
NEDELIOMIS

Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUS1I OFISAS 
2220 Avenue J

Kampas E. 2Srd Street

IŠTYRIMAS VELTUI

Telefonas: Humboldt 2-7964
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Dr. J. J. Kaškiaučius
530 Summer Ave., arti Chester Ave 

NEWARK, N. J.

NOTARY PUBLIC

660 GRAND STREET

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS

BROOKLYN, N. Y

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker

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

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 Bedford Avenue

Brooklyn, N. Y.

CHRONIŠKOS 
LIGOS

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

ir SKILVIO LIGOS, HEMORROL- 
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 ii* Šlapimo 

Tyrimai Atliekami 
Už Nebrangų Atlyginimą

DR. ZINS
Įsisteigęs per 25 Metus

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

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

VARPO KEPTUVE

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
LIETUVIS GRABORIUS

3

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

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

ir importuotų degtinių, visokių 
vynų ir gero alaus.

36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y 
Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra SkaniausiJoseph Zeidat 

Savininkas 
411 GRAND STREET 

BROOKLYN, N. Y.

I

MUITAI

Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai {taisytą Koplyčią 
ir salę del pošermeninių pietų. 
Teikiam nemokamai vėliausios 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE. 
Priei Forest Parkway 

Woodhaven, L. L, N. Y.

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

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

BROOKLYN, N. Y.
Tėl.: Glėnmorė 5-61M

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-J 
niausiu kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, Cheesd 
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 kainas.

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

ra



LAISVE Antrad., lapkričio 22, 1938

NewWko^g^^Zimos
Drg. Januškos Fondas

BROOKLYN, N. Y.
Pereitą penktadienį drg. V. 

Januškos fondo komisija tu
rėjo trumpą pasitarimą dėl 
surinkimo jau turimų aukų į 
daiktą ir nustatymo jom lai
kino padėlio. Ant vietos su
dėjo ant rankų turimas au
kas J. Kuodis, J. Gužas ir A.' 
Velička, ir bendra suma susi
darė $67.25. J. Kuodžiui pa
vesta parūpint pinigam saugų 
padėlį.

Komisija prašo, kad visi 
aukų rinkėjai paskubėtų su
nešt jau surinktas aukas, kad 
kuo greičiausiai sužinojus, 
kaip stovime. Aukas galite 
įduot J. Kuodžiui, “Laisvės” 
spaustuvėj, vakarais (šią sa
vaitę).

Su šiuo pradedam sistema- 
čiai skelbt aukotojų vardus ir 
aukas. Jei kas iš aukotojų 
bent per savaitę savo vardo 
“Laisvėj” nematysit, tai para
ginkite aukų rinkėją, kuriam 
savo auką davėte, kad pasku
bėtų priduot.

Per Drg. A. Veličką Surinkta:
A. Zizas ................................ $0.25
K. Kreivėnas ................................25
M. Liepa ................................ 1.00
G. Stasiukaitis, Cliffside ..... 2.00
K. Derenčius, Cliffside .............50
J. Vaiginis .............................. 1.00
A. Pivariūnas .............................. 25
A. Bimba .............................. 1.00
F. ir EI. Bepirštis ................ 2.00 ,
M. Lisajus ...................................50
Dr. & Mrs. J. J. Kaškiaučius 5.00 
Jonas Patašius ........................ 2.00
Baranauskas, Great Neck.......... 25
J. Nargela ....................................25
V. Skuodis ............................ 1.00
P. Bakūnas ..................................25
Valerija Balvočiūtė .......... 1.00
Petras Kapickas ..........................25
J. Ažius ................................ 1.00
V. Keršulis ..........................  .50
V. Michelsonas ........................... 50
J. Steponaitis ......... .■.............. 1.00
T. Kapočius ........................... 1.00
J. Gabrys ....................................50
A. Deikus ............................... 1.00
Amer. Liet. Piliečių Kliubas 5.00
A. Kazakevičius .......................... 25
A. Talandzevičius ................ 1.00
V. Čepulis ................................ 1.00
J. Balčiūnas ................................ 25
E. Vilkaitė .................................. 25
V. J. Pažereckas ..............  1.00
J. Zakarauskas ............................50

f Chas. Navikas ............................ 25
Chas Vilkas ................................ 25
Vilius Kalinis (neaišku) ...........25

Per Adam Walmus Surinkta:
Emilia Zegunas ......................... 25
Mike Govanus ............................ 50
Ignace Kovai .............................. 50
Vincent Malauskas .....................25
John Bulot .................................. 50
Domicėlė Tamelis (neaišku) .50
Adolph Bagdonas .................50
V. Kazlauskas ........................ 2.00
W. Waicule ......................   1.00
J. Anzulevičius ............................25
August Kaisyla (neaišku) .........50
A. Walmus ............................. r 1.00
K. Milenkevičius ................... 2.001

Pas Kuodį ant rankų lieka .25

$67.25
P. S.—Trečias LDS 1 Kp. komi

sijos narys drg. J. Kuraitis dėl dar
bo susirinkime nedalyvavo. Jis sa
kosi turįs kiek surinkęs, bet blan
ką pasilieka dar dienai kitai, kad 
pripildžius. Tuoj bus paskelbta ir 
jos surinktos aukos.

Kelionė į Kaliforniją trau
kiniu, sakoma, kainuoja virš 
$100. O juk žmogus iš trau
kinio išėjęs negali pasilikt 
aukščiausiojo apveizdai gat
vėj ; reikia turėt nors kelis 
dolerius apsistojimo reikalam, 
iki ten nuvyks jo žmona ir su
siras darbą. Jei kas iš Januškos 
draugų galite ir rengiatės jam 
kiek pagelbėt, tai būkite toki 
geri, savo aukos nevilkinkite.

Už Komisiją, J. Kuodis.

Koncertas Ir Šokiai 
Spaudai Paremti

šį sekmadienį, lapkričio 
(November) 27, Lenkų Tautiš
kam Name, Maspethe, įvyks 
puikus koncertas, rengiamas 
Lietuvių Literatūros Draugijos 
138 kuopos ir lenkų-rusų 
Tarptautinio Darbininkų Or- 
deno. šio parengimo visas pel
nas skiriamas spaudai: “Lais
vei,” “Daily Workeriui,” “Glos 
Ludowy” ir “Russky Golos.”

Nereikia nei aiškinti, kaip 
yra svarbu paremti mūsiškė 
spauda. Tą svarbą supranta 
kiekvienas. Todėl Maspeho 
viršminėtos organ i z a c i j o s 
kviečia vietinius ir apielinkės 
žmones skaitlingai dalyvauti.

Koncertinė programa: 
Brooklyno Aido Choras. 
Černiševskio šokikų grupė 

(kuri šoko “L.” metiniame 
koncerte. Tos grupės vedėjas 
taipgi vadovaus organizuo
tiems šokiams po programai. 
Tad užtikriname jaunimą, kad 
jie turės progos ne tik pasi
linksminti, bet ir išmokti nau
jų šokių).

Darbininkų Teatro lošėjų 
grupė iš New Yorko suvai
dins trumpą “skėčių.”

Čechoslovakų Sokolų grupė 
pavaizduos keletą įvairių gim
nastikų.

Po to seks šokiai prie geros 
Grigoreko orkestros.

Kviečiame visus dalyvauti.
P. P.

Matykite! Girdėkite!

tengs jokia kaina apmokėti, 
netgi gyvybe!”

Tai žodžiai, iš veikalo “Mir
tų Vainikas”. šitaip kalbės 
Janina savo kūdikystės drau
gui Vladui. Ji turi apsivesti 
su turtingu aliejaus šaltinių 
savininku, daug vyresniu už 
save. Tačiaus ji myli jauną 
chemijos docentą, Vladą, su 
kuriuo kartu augo, bėgiojo, 
žaidė... Ji jam pasiaukojusi 
su kūnu ir siela... Pagaliau, 

‘ji, aplinkybių lemiama, ruošia
si tuojaus vestis su turtinguo
ju kasyklų savininku, Edvar
du.

“Mirtų Vainikas” bus suvai
dintas 3 ir 4 d. gruodžio (per 
du vakarus), Ukrainų Svetai
nėje, 101 Grand St., Brooklyn, 
N. Y. Scenoje stato Lietuvių 
Liaudies Teatras.

Kurie matysite, nesigraudin- 
site! Petras.

Iš Kongreso Vakarienės
Nežiūrint blogo oro, lietaus, 

Am. Lietuvių Kongreso Brook
lyno Skyriaus vakarienėn atėjo 
skaitlingai svečių, pirmi stalai 
netalpino visus svečius. Vaka
ras praėjo gražioj, draugingoj 
nuotaikoj, šokėjam, matomai, 
nesmagu šlapiom kojom šokt, 
vien į šokius susirinko nedaug.

Laike vakarienės dainų pro
gramą išpildė duetistai Al. Ve
lička su P. Grabausku, taipgi 
solistė Lilija Kavaliauskaitė. 
Jiems akompanavo Albina Dep- 
siūtė. Duetistai ir solistė publi
koje padarė, kaip sakoma, 
“hit,” iššaukti vėl ir vėl dai
nuoti.

TARP LIETUVIŲ

Per P. I.ldelkį Surinkta:
Ona Deosienė .............................50
Frank Marson, Great Neck 1.00 .
V. Adomonienė, Great Neck .50 j
P. Bėčis, Great Neck ............... 25
Apol. Bėčienė, Great Neck .25
J. Kupčinskas, Great Neck .25 
Povilas Kutkus, Great Neck .25

Per Oną Čepulienę Surinkta:
Ona Čepulienė ............................ 25
Anna Alekna ................................50
N. Peer ........................................ 25
J. Vinikaitis ............................ 1.00
M. Purvėnas ................................25

Per J. Kuodj Priduota:
V. ir A. Paukščiai ............. 5.00
P. Petrauskas ......................:. 2.00
J. Kuodis ................................ 2.00
M. Mikalauskienė ........................50
Per J. Kačergių, Jersey City 7.50
(Vardai buvo korespondencijoj)
P. Kapickas (atnešė j “L.”) 1.00

Viso komiteto žinioj $67.25
Padėta j; “Laisvės” “exchange 

akauntą” palaikymui . 62.00;
Januškai jau įduota čekis 5.00 •

“Ne. Nuo tos valandos, ka
da jis pavadins mane savo 
žmona, tau nustoju gyvenusi. 
Matai, mes padarėm abipusę 
prekybą!... Jis davė... ne
laimingiems mano tėvams tur
tą ir ramuma, man duoda ra
mų ir nesudrumstą gyvenimą, 
kokį tik gali suteikti žmogus 
geras ir stiprus,—aš gi už tai 
užmoku jam... savimi! Per
daug esu išdidi, kad apgau- 
čiau kainoje! Bet yra manyje 
tokie dalykai, kurie neparda
vinėjami, tokie šventi dalykai, 
kurie valia man atiduoti. . . 
veltui. . . ! šiandien esu dar 
liuosa, šiandien dar valdau sa- 
vystoviai <šį mano pridečką, 
neprigulintį į abelną prekę: 
turiu dar niekuomet nebučiuo
tas lūpas, tuos pečius ir ran
kas, kurios niekam nėra apsi
pynę apie kaklą, turiu krūti
nę, kuri dar nebejautė meilės 
saldumo, turiu pirmutinį mei
liškąjį riksmą, kurio jis neįs

SVEIKSTA
A. Petraitis, savininkas vir

tuvės rakandų (kitchen sets) 
krautuvės, 409 Grand St., per
eitą pirmadienį sakėsi pirmu 
kartu į su virš du mėnesiu lai
ko jau galėjęs aplankyti sa
vo krautuvę.

Petraitis susirgo pradžioj 
rugsėjo mėnesio. Tarsi kokio 
reumatizmo suimtos, kojos at
sisakė tarnauti. Tas ir išlaikė 
jį lovoj iki šiol. Dabar jis jau 
žymiai sustiprėjęs ir tikisi nors 
dalį laiko jau galėsiąs padėt 
savo įstaigos reikalams. Jis 
taipgi tikisi, kad draugai pa
dės jam atsistot ant kojų fi
nansiniu atžvilgiu, reikale, 
pirkdami pas jį rakandus ir 
apie jo įstaigą pranešdami ki
tiems.

SUGRĮŽO—IŠVYKO
Pereitą savaitę iš Lietuvos 

sugrįžo lakūnas Povilas Šal
tenis, taipgi p-nas Kružintai- 
tis, “Vienybės” red. štabo na
rys. Lietuvon išvyko J. Leo
nas, knygų krautuvės savi
ninkas, Kaune. Eastone apsi
gyveno brooklyniečiai F. ir O. 
Raškiniai, “naujagadyniečiai”.

ĮVAIRIOS IŠKILMĖS.
Maspethiečių Šv. Vincento 

Draugija turėjo smagų metinį 
balių tenykščios parapijos sa
lėj, lapkričio 20-tą. Skaitoma 
neblogai pavykusiu. Draugija 
jau ne jauna, šis buvo 35-tas 
metinis draugijos balius.

Užpereitą šeštadienį įvyko 
tautininkų globoje esamo Da
riaus-Girėno posto iškilmės 
SLA salėj, Williamsburge. Pos
tui šios iškilmės buvo lyg ir 
krikštynomis: kun. J. Laurinai
tis pašventino posto vėliavą, o 
jos gavėjai, priklaupę, ją bu
čiavo.

Lapkričio 19-tą, maspethiečių 
Pil. Kliubas turėjo savo patal
pų baro krikštynų iškilmes. 
Džiaugiasi turėjęs geroką būre
lį svečių, Ž. R.

52-ras
Metinis BALIUSi

Rengia

ŠV. JURGIO 
DRAUGYSTĖ

Įvyks šeštadienį, 26 Lapkričio (November), 1938 
GRAND PARADISE BALLROOM

818 Grand St. Brooklyn, N. Y.
Prasidės 6:30 vai. vak. Įžanga 40c.

Prof. Karaktino Orkestrą Grieš Lietuviškus Šokius 
Prof. Kaizos Orkestrą grieš amerikoniškus šokius.

Prašome Visus ir Visas Atsilankyti.

• KAS VAŽIUOJATE I 
KALIFORNIJĄ?

Pasitaiko, kad turintieji ka
rus važiuoja net į Kaliforniją 
ir vienas ar du įsisėdę. Dabar 
randasi 2 norinti važiuot pasa- 
žieriai. Taigi, kurie manote va
žiuot, malonėkite pranešt. Lai
kas nepaskirtas, bet pageidau
jama gruodžio mėnesį. Atlygi
nimas būt pagal busų kainą.

Viktoras Januška,
109-47 — 115th St., 

Richmond Hill, L. I.

Ant prekybinio Anglijos lai
vo Silver Yew atrasta $225,000 
vertės opiumo. Sulaikyta kvoti
mui kapitonas, oficieriai ir 5 
chiniečiai įgulos nariai.

Vakaro pirmininkas M. Sta- 
kovas pakvietė eilės organi
zacijų ir įstaigų atstovus-pa
reikšti savo nuomones. Iššauk
ta Zaveckas, Lietuvių Amal- 
gameitų 54-to Lokalo pirmi
ninkas; Michelsonas, Liet. Am. 
Pil Kliubo pirmininkas; J. 
Draugelis, minėto Kliubo lyde
ris; Jasaitis, Dr. Martino Liu
terio Draugijos pirmininkas; 
Kairys, šv. Jurgio Draugystės 
pirmininkas; Viznius, nuo 
Lietuvių Soc. Sąjungos 19-tos 
kuopos; Gasiūnas, nuo Lietu
vių Komunistų 5-tos kuopos; 
Buknys, nuo lietuvių liaudies 
dienraščio “Laisvės” adminis
tracijos; R. Mizara, nuo “Lai
svės” redakcijos; K. Petrikie- 
nė, nuo Lietuvių Moterų Ap- 
švietos Kliubo. Stakovaitė, 
LDS 1-mos kuopos vaikų sky
riaus narė, pasakė eilutes.

Kaip matome, dalyvavo 
skaitlingų organizacijų oficia
liai atstovai bei viršininkai ir 
šiaip nariai, kurie, anaiptol, 
ne visi galima buvo iššaukt 
kalbėt, nes nenorėta progra
ma vilkint, kadangi reikėjo 
užleisti stalus dar nevalgiu- 
siems svečiams. Visi kalbėju
sieji, apart vieno, linkėjo Kon
gresui sėkmingesnės darbuo
tės. Visi oficialiai atstovavu
sieji draugijas sakė, kad jų 
draugijos rems kongreso dar
bus ateityje, kaip rėmė iki 
šiol. Drg. Kairys, sakė, jog jo 
draugija kol kas oficialiai nė
ra prisidėjus, bet asmeniškai jis 
linki kongresui geriausios klo
ties. Tik vienintelis LSS 19- 
tos kuopos oficialis atstovas 
sakė neturįs ką pasakyti Kon
gresui. K. Petrikienė, atsipra
šius publikos “už nukrypimą 
nuo temos”, pranešė, kad at
einančių metų rugsėjį, per iš
tisą mėnesį, Brooklyno muzie
juje bus- lietuvių moterų dai
lės dirbinių paroda. Kvietė 
moteris padarytus gražumy
nus surinkti, nebaigtus pa
baigti tai parodai.

Vakarienė buvo skaniai pa
ruošta ir pakankamai, bent 
jūsų reporterio apylinkėj taip 
atrodė. Duota trijų rūšių mė
sa : šalta iš Lietuvos impor
tuota “ėmė”, namų darbo deš
ros su kopūstais, paukštiena, 
taipgi įvairūs kitoki dalykai, 
duodami vakarienėse. Vaka
rienės gaminimu rūpinosi dd. 
ridgewoodietes; prie stalų pa
tarnavo jaunos merginos, ro
dos, aidietės.

Gavęs gražios simpatijos pa
reiškimą iš Brooklyno visuo
menės darbuotojų ir abelnos 
publikos, Kongreso Brooklyno 
Skyrius dabar turėtų energin
giau imtis dar didesnių darbų, 
negu surengimas vakarienės, 
kaip to palinkėjo organizacijų 
darbuotojai, kalbėjusieji laike 
vakarienės.

Rep.

Vagišius, rausdamasis po 
apartmentą, 177 W. 83rd St., 
palikęs ką nors rusenant. Gai
sras apgadino rakandus.

Iš Veiklos Prieš Nazių 
Terorą

Newyorkiečių suruoštą anti- 
nazi masinį mitingą Madison 
Sq. Gardene, lapkričio 21-mos 
vakarą, parėmė ne tik new- 
yorkiečiai, bet ir visa didžioji 
Amerika. Rengėjai gavo užgy- 
rimo telegramas iš 17-kos gu
bernatorių, daugybės dvasiš
kių, mokslininkų, aktorių. 
Tarpe pasižadėjusių asmeniš
kai dalyvaut mitinge buvo 
garsūs aktoriai Eddie Cantor, 
Benny Goodman, Lillian Hell
man, Clifford Odets, Sylvia 
Sidney ir eilė kitų.

Sekmadienį 300 urmo par
duotuvių (wholesale) paskel
bė pusės dienos “stapičių” 
protestui prieš nazių žiaury
bes. Jį iššaukė bendrai savi
ninkai ir darbininkai, CIO uni
jos lokalas. Dalyvavo dauge
lis ir neunijistų darbininkų. 
Uždaryti sandėliai įdėjo lan- 
guosna iškabas: “Uždaryta 
protestui prieš nazių žiaury
bes.”

Amerikos-italų masiniame 
mitinge, kuris buvo sušauk
tas pereitą sekmadienį, Man
hattan Opera House, N. Y., 
protestui prieš anti - semitiz- 
mą Italijoj, taip pat pareik
šta protestas ir prieš nazių po
gromus ant žydų. Mitinge kal
bėjo naujai išrinktas kongres- 
manas Marcantonio ir eilė ki
tų žymių kalbėtojų. Mitingą 
rengė H Popolo, progresyvių 
italu laikraštis. c

Unijistai įieško Savo 
Teisių Unijoj

Skrybėlinių unijos 24-to Lo
kalo taip vadinamų “laikinų” 
narystės knygučių savininkai 
atviru laišku atsikreipė į Lo
kalo pildantį komitetą panai
kint “laikinų” knygučių padė
tį.

Lokale esama narių, kurie 
per 7 pastaruosius metus skai
tosi laikini, turi “laikinas”

nario knygutes. Tiems nariams 
neleidžiama lankyti unijos su
sirinkimų. Kadangi tame nu
matyta tiksli lokalo viršininkė 
politika, kad neįsileist ištisą 
grupę narių į mitingus, tad šis* 
klausimas iškilo net unijos 
konvencijoj, 1936 metais, ir 
buvo pasiūlyta lokalui baigt 
tą padėtį. Bet pild. taryba vis 
nieko neveikė tuo klausimu.

Užprenumeruok Dienrašti 
“Laisve” Savo Draugams

TOR KIU PARE DV"^,SEDS,E"Ų
THANKSGIVING ŠVENTĖJE

Duoda. Brooklyniečiams žinomas

AUGUST LESSING
Manadžeris

GRAND BAR & GRILL
459 Grand Street ' ' Brooklyn, N. Y.

Vaises bus 23-čią ir 24-tą Lapkr. (Nov.) 
Užprašome Brooklyno lietuvius ir svečius.

IIIJiiMiifliiiiiMiMBiiiiiiiiniiin
■ Manhattan Liquor Store
| 264 Grand St.

(Kampas
IB Tel. EVergreen 7-1645
iĮ Tikrai žinokit, Kad

Likerius Reikia Pirkti Patinkamo j Krautuvėj

■ Manhattan Liquor Store
Didžiausia ir žemiausiom kainom krautuvė Williamsburgh’e

Brooklyn, N. Y.
Roebling St.) 

License No. L. 886

Perkant Sau Vynus ir

C. Wood ir W. Gilmour, gele
žies darbininkai, sužeisti darbe 
prie Whitestone-Ferry Point 
tilto.

PARDAVIMAI
Parsiduoda dviejų kambarių for- 

ničiai su radio ir kitais stubiniais 
reikmenimis, parsiduoda pigiai. Prie- 

| žastis — išvažiuojam j Kaliforniją. 
! Taigi, naudokitės proga. V. Januška, 
109-47 — 115th St., Richmond Hill, 
N. Y. (274-276)

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau savo sesers, Nellės- 

Anelijos Kudrius, seniau gyveno 
i Montreal, Canada. Gal ji mirus, bet 
I jos duktė dar yra, norėčiau susira
šinėti arba asmeniškai sueiti. Jeigu 
draugai montrealiečiai apie ją žino
te, malonėkite man pranešti: Motie
jus Poidokas, 713 W. 2nd St., Aber
deen, Wash. (274-276)

PRAMOGOS
BROOKLYN, N. Y.

Lapkr. 24 d/, Dėkavonių Dienoj 
(Thanksgiving Day), Jaunų Vyrų 
Lietuvių Susivienijimas (Young 
Men’s Lithuanian Ass’n) rengia Ma- 

j skaradų Balių, j vyks savoj patal- 
i poj, 425 Grand St. Bus duodama 
dovanos už įvairiausius kostiumus. 
Ateikite anksti, bus vajgių, gėrimų 
ir muzika šokiams. (274-275)

REIKALAVIMAI
Reikalinga darbininkas dirbti j Bar 

& Grill. Turi mokėt dirbti už baro 
ir taipgi kuknioj. Alga nuo $15-20 į 
savaitę. Darbo valandos nuo 8 ryto 

; iki 5 vai. vakaro. Kreipkitės po 
numeriu 148 Grattan Street, kam
pas Varick Ave., Brooklyn, N. Y., 
arba telefonuokite Evergreen 4-8792.

(273-5)

RANDA VO.IIMAI
Pasirandavoja kambarys vyrui ar

ba merginai pas lietuvius. Visi pa
togumai. Kreipkitės: 8504 — 89th 
St. (ant antrų lubų), Woodhaven, 
L. I. Imkite Jamaica traukinį iki 
Forest Parkway stoties. (272-274)

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

deral Patyrę Barberiai 
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y. 

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7171

Specialis Pirkinys Šią Savaitę
■ 15 Metų Senumo FRENCH COGNAC
i T. Fanaud & Co., France
■ PiIna Flfth

reguliarė kaina $8.49
DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIŲ RUSIŲ GĖRIMŲ

IUIIVI WIWIWIWIAARAWIRAfUl

I FRANK DOMIKAITIS

417 Lorimer St. Brooklyn Laisves” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

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

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

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