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Vokiečių Organizacijos Ruo
šiasi Sukilt prieš Nazius
Baltimore, Md. — Vokie

čių rašytojas O. M. Graf 
s u s i r i n kime, sušauktame 
Vokiečių - Amerikiečių Kul
tūros Sąjungos, sakė, kad 
Vokietijoj visur yra įsikūrę 
slaptos žmonių grupės, ku
rie tik laukia progos sukilt 
prieš nazius.

Naziai Savo “Korido- 
rium”-Vieškeliu Per
kerta Čechoslovakiją

Rašau šias pastabas Denver, 
Colo., apie 2,000 mylių nuo 
New Yorko.

Tas pačios bėdos, kaip ir vi
sur, nors miestas gražus, pui
kių ligonbučių centras, daug tu
ristų iš visos Amerikos.

Kalbuosi su W. Dietrichu, di
delio knygyno savininku. Jo 
knygynas — radikalės literatū
ros centras. Jis sako: “jei ne 
mokiniams rankvedžiai, tai ne
galėčiau išsiversti.”

Tą patį man sako barberiai, 
apielinkės mainieriai, mažų 
viešbučių savininkai ir trys lie
tuviai restaurančikai, 
skaito “Vilnį.”

Bet Colorado išsirinko 
blikoną gubernatorių, 
“žada dalykus sutvarkyti,
publikonams padėjo nesusipratę 
farmeriai. 

* * *
“Denver Post”«—republ. laik

raštis. “Rocky Mountain News” 
— Scripps-Howardo laikraštis, 
vis labiau linkstąs prie republi- 
konų.

Tokiam mieste, kaip Omaha 
(Nebraska), yra tik vienas 
dienraštis “World-Herald”, 
taip-pat republikoniškas.

Jaunas lietuvis J. Bulota, ku
ris Omahoj buvo kandidatu į 
county clerk (ant demokratų 
tikieto) man sako: “Mūsų mie
ste 230,000 gyventojų, bet tu
rime tik vieną dienraštį ir tas 
pats republikoniškas. Jis kon
troliuoja viešą opiniją.

Nebuvimas darbininkiškos ir 
liberališkos spaudos pati 
džiausią nelaimė. 

* * *
Bet nežiūrint to, darbininkų 

judėjimas stiprėja. Denvery di
džiuma organizuotų darbininkų 
su CIO. “Midwest Daily Re
cord” (eina Chicagoj) povaliai 
skina sau kelią. Komun. Parti
jos organizacija Colorado valst. 
šiemet dvigubai didesnė.

Dėl fašistinių bestijų siuti
mo Vokietijoje, kaip visur, taip 
ir Denvery, organizuojasi anti
fašistinės demokratijos pajė
gos. Čia ruošiamasi prie pla
čiausio antifašistinio mitingo, 
“didžiausio Denverio istorijoj.” 
Katalikai, žydai, metodistai, 
komunistai bendrai dalyvaus 
tame mitinge. 

* * *
Išvažiavęs iš Chicagos, pirmą 

savaitę praleidau Des Moines, 
Sioux City (Iowa valst.) ir 
Omaha, Neb. Des Moines visai 
mažai lietuvių, gal 20 šeimynų. 
Be SLA kuopos, nėra jokios ki
tos organizacijos. Astuoni žmo
nės skaito “Vilnį,” 2 “Laisvę.”

Sioux City — 50-60 liet, šei
mynų, Omahoj daug daugiau. 
Tuose miestuose yra liet, para
pijos. Toliau į vakarus nuo 
Missouri upės jau nebėra liet, 
parapijų. .

Pernai “Vilnis” turėjo tik po barsčiusiomis 
vieną skaitytoją Sioux City ir yra visur. Net Arizonos sosti-

šiemet, respektyviai, nėj, Phoenix, yra apie 15 lietu
vių. Bet ten nebūsiu, nes man 
toli iš kelio. Phoenix’e dabar 
gyvena chicagietis Tony Gužau- 
skas, gabus jaunimo organiza
torius. Tik-ką gavau iš jo laiš
ką, jog mėgins sutverti LDS

Praga, Čechoslovakija. — 
Pagal sutartį su Čechoslova
kija, yra užleidžiamą Vo
kietijai “koridorius” pravest 
automobiliam vieškelį iš 
Vokietijos per Čechoslovaki- 
ją į Vienną, buvusios Aus
trijos sostinę. Tas “korido
rius” bus virš 40 mylių ilgio 
ir apie 197 pėdų pločio ir 
perskels Čechoslovakiją į 
dvi dalis.

To vieškelio koridorius 
bus laikomas Vokietijos 
nuosavybe. Jis bus apstaty
tas Vokietijos policija ir na
zių muitų valdininkais. Na
ziai kontroliuos visą važiuo- 
tę šiuom vieškeliu; bet, sa
ko, duos čechoslovakijos au
tomobiliam (kol kas) nau
dotis juomi be mokesčių.

Vokietijos lėktuvai jau 
apžvalginėja ruožą, ku- 
riuom bus pravestas vieške
lis. Naziai užbaigsią jo tie
simą 1940 metais. Darbam 
žada vartot Čechoslovakijos 
medžiagas ir darbininkus, 
bet “taip pat ir” Vokieti
jos darbininkus ir jos me
džiagas.

(Apie Vokietijos kanalų 
vedimą per Čechoslovakiją 
jau vakar “Laisvėje” gana 
paduota.)

Lenkija ir Vengrija Tikisi Italijos Talkos 
Prieš Čechoslovakiją-Naziai Niekad Ne- 

užleisią Lenkam-Vengram Rusinijos
Berlin. — Nazių spauda 

ir pyksta ir šaiposi, kad 
Amerika ir Anglija taip 
smarkiai ginkluojasi; Fran
ci j ai gi nazių laikraščiai 
pataikauja ir aplinkiniai 
įkalbinėja, kad Franci j a ne
pasitikėtų Anglijos “drau
giškumu.”
Kas Padrąsino Lenkiją ir 

Vengriją?
Tuo tarpu Vokietija dar 

pasiučiau ginkluojasi. Na
ziai mato, kad jų; pogromai 
prieš žydus ir persekiojimai 
katalikų ir protestonų sukė
lė žmonių jausmus demo
kratinėse šalyse prieš hitle
rininkus. Vokietijos valdžia 
supranta, jog augantis de
mokratiniuose kraštuose nu
sistatymas prieš nazius pa
drąsina Lenkiją ir Vengri
ją daryt karines provokaci
jas prieš Rusini ją (Ruthe- 
niją) ir siekt atplėšt ją nuo 
Čechoslovakijos.

Bet Vokietijos valdovai 
žiūri į Čechoslovakiją jau 
kaip į savo pusiau-pyovinci- 
ją, ir kaip pranešama, jie 
nieku būdu nesutiksią už- 
leist Rusini ją Vengrijai ir 
Lenkijai. Nes tokiame atsi
tikime sueitų Lenkijos sie
na su Vengrijos ir pastotų 
naziam kelią į Rumuniją, 
Balkanus ir Mažąją Aziją. 
Toks Rusinijos atkirtimas

Teismas prieš 4 Nazius, Šni- 
pinėjusius USA Kanalą

Amerikos Panamos Ka
nalo Ruože suimti keturi na
ziai už fotografavimą šios 
šalies tvirtovių tenai bus 
pastatyti teisman gruodžio 
7 d. Tuo tarpu parankos 
jiem numuštos nuo $25,000 
ir $15,000 iki $10,000 ir $5,- 
000.

Anglija Žada Vokieti
jos Žydam Vietą Tan- 

ganyikoj ir Guianoj

Šėlsta Naziai, kad 
Anglija Skiria Žy

dams Tanganyiką
Grąsina Visai Neišleisi žy

dų iš Vokietijos

į

tuot Anglijai prieš Tanga-, 
nyikos skyrimą žydams.

Vienas nazių vadas sako, 
kad Hitleris galės neišleisi 
iš Vokietijos ne vieno žydo, 
jeigu Anglija neatšauks sa
vo prižado priimt žydus į 
Tanganyika.
HITLER GRŪMOJA AT
SAUKT AMBASADORIŲ

. Iš ANGLIJOS
London, lapkr. 22. — Pra

nešama, kad Hitleris pla
nuoja atšaukt savo ambasa
dorių H. von Dirkseną iš 
Anglijos. Tai būtų Hitlerio 
protestas, kad Anglijos sei
mas priėmė rezoliuciją prieš 
žydų, katalikų, protestonų, 
ir socialistų persekiojimus 
Vokietijoj. Antra, ambasa* 
doriaus atšaukimu Hitleris 
protestuotų, kad Anglija 
skiria žydam apgyvendint 
Tanganyiką, buvusią Vo
kietijos pirm-karinę koloni
ją, rytinėj Afrikoj.

Vokietija neišleisianti net 
žydų vaikų į Angliją, kol 
Vokietijos žydai sumokSs 
400 milionų dolerių baudos 
už tai, kad žydas jaunuolis 
Grynszpan nušovė Vokieti
jos ambasados tarnautoją 
vom Rathą Paryžiuj.

Paskutiniu laiku Anglijos 
konsulai Vokietijoj išduoda 
kur kas daugiau praleidimų 
žydams į Angliją, negu na
ziai praleidžia žydų į An- 
gliją-

B'?

Berlin. — Nazių valdinin
kai ir spauda šėlsta ir ver
da apmaudu, kad Anglija 
skiria savo koloniją Tanga
nyika rytinėj Afrikoj, ap- 
gyvendint daugį Vokietijos 
žydų. Tanganyika pirm pa
saulinio karo buvo Vokieti
jos kolonija, ir naziai vis 
tikėjosi kada nors, kaip nors 
Tanganyika atgriebti.

Pranešama, jog Hitleris 
rengiasi oficialiai užprotes-

•ji

London.— Anglijos minis- 
teris pirmininkas N. Cham
berlain pareiškė seimui, kad 
Anglija galėtų leist Vokieti
jos žydam apsigyvent Tan- 
ganyikoj, buvusioj prieš ka
rą Vokietijos kolonijoj, ry
tiniame Afrikos pakraštyje; 
Britiškoj Guianoj, Anglijos 
kolonijoj, šiauriniame pa
kraštyje Pietinės Amerikos, 
į šiaurius nuo Brazilijos, ir 
taip pat įsteigt mažesnes 
žydų pabėgėlių kolonijas 
Nyasalande, Šiaurinėj Rho- 
desijoj ir Kėny jo j, Afrikoj.

Žydų perkraustymui, iš 
Vokietijos ir apgyvendini
mui tose kolonijose reikė
tų bent 100 milionų dolerių. 
Anglų vyriausybė tikisi, kad 
daugumą tų pinigų galima 
būtų surinkt aukomis iš žy
dų organizacijų ir kt., ir pa
vienių, ypač Jungtinėse Val
stijose.
Dar 4 Metus Naziai Gales 

Terorizuot žydus
Priruošimui vietų koloni

jose apgyvendint Vokieti
jos žydus reikėtų ketverto 
metų. Tuo tarpu dauguma 
Vokietijos žydų turėtų kęst 
nazių priespaudą ir perse
kiojimus; dėl to ypač nu
kentėtų žydų vaikai. Todėl, 
Anglijos vidaus reikalų mi- 
nisteris Sir Samuel Hoare 
sako, kad valdžia “mielu 
noru” laikinai priimtų An- 
glijon daugius žydų vaikų, 
“jeigu” juos galėtų užlaikyt 
ir lavint privačios organiza
cijos.

EXTRA!

di-

ORAS

London. — Darbietis at
stovas Ph. J. N. Baker, kal
bėdamas seime, nurodė, jog 
naziai nužudė 70 žydų kon
centracijos stovykloj, Vo-

Būsią lietaus ir daug šal
čiau—N. Y. O. Biuras.

Chicago. — Streikas CIO 
Gyvulių Handlers Unijos 
sulaikė skerdimą 15,000 gal
vijų, 2,000 veršių, 10,000 
avių ir 18,000 kiaulių.

“PADĖJO” NUSIŽUDYT 
VYRUI

•Berlin. — Nežiūrint pa
saulinių protestų, naziai vis persekiojamuosius į tinka- 
tiek žada “panaikint” žydus, mas gyvenimui vietas.

♦ * 
su daugeliu jau- 
City ir Omahoj. 
ir tūlos merginos! kuopą, 
lietuviškai šneka.

nuo Čechoslovakijos, be to, 
kenktų Vokietijos karo pla
nam prieš Sovietų Ukrainą.

Dėl Rusinijos gal dar teks 
Hitleriui “sųsiginčyt” ir su 
Mussoliniu. Juk Mussolinis 
iš pradžių buvo skyręs Ru
sini ją Vengrijai-Lenkijai, ir 
tik paskui, po Municho su
tarties, padarė nusileidimą 
Hitleriui šiuo klausimu. Bet 
Lenkija ir Vengrija dabar 
vėl tikisi, kad Mussolinis gal 
palaikysiąs jų pusę kas lie
čia tą rytinę Čechoslovaki
jos provinciją, Rusini ją.
Naziai Platina Prievartos 

Darbus
Akivaizdoje tokių galimy

bių hitlerininkai juo pašė
liau ginkluojasi; vis dau
giau darbininkų prievarta 
stato į karinius darbus ir 
rengiasi po naujų metų 
įvest 10 valandų darbo die
ną. Dabar gi medžioja va
dinamus “tinginius” ir 
“prieš-v i s u o meniškus ele
mentus” ir varo į verstinus 
darbus. Žydai, išvyti iš biz
nių ir profesijų, taip pat 
būsią gaudomi ir varomi į 
paprasčiausius sunkius dar
bus; tai daugiau galima bū
sią paftnt “pasitikimų vokie
čių” tvirtovėm statyti ir 
ginklams ir amunicijai dirb
ti.

NAZIAI GRŪMOJA VEN
GRIJAI IR LENKIJAI 
Vienna, lapkr. 22. — Na

ziai per radio grūmodami 
perspėja Vengriją ir Len
kiją nebandyt užgrobt Ru- 
siniją, rytinę Čechoslovaki- 
jos provinciją.

Vienna, lapkr. 22. — Len
kijos ir Vengrijos fašistai 
teroristai, persiųsti į Če- 
choslovakijos provinciją Ru- 
siniją, sprogdina ten tiltus. 
Girdėt kanuolių trenksmai 
tarp Vengrijos ir Čechoslo- 
vaki j os-Rusini j os.

5,000 Amerikos Advo
katą Reikalauja Praleist 

Ginklus Ispanijai

Prez. Rooseveltas Šau
kia Baltuosius ir Negrus 

Į Geroves Frontą

Ot, kad pasiuntus į tas vietas 
gabų LDS organizatorių!

* * *
Važiuojant link Californijos, 

man teks sustoti Pueblo, Colo, 
ir Santa Fe, N. M. Su pagelba 
draugų rusų gal pavyks už- 

| mėgsti ryšių su lietuviais. Išsi- 
*' ’ 'i kuopelėmis jų

Omahoj.
turi 20 ir 14. Bet organizaci
niai mes dar nieko neturim. O 
dirvos čia yra.

♦

Kalbėjausi 
nuolių Sioux 
Tūli vaikinai 
labai gražiai

Yra jau keli skaitytojai “Voice 
of Lithuanian Americans.”

Sioux City jie turėjo jaunimo 
kliubą, apie 70 narių. Bet ku
nigas perdaug kišo savo snapą 
į kliubo reikalus. Kliubas suiro. 
Omahoj apie 30 jaunuolių pri
klauso vyčių kuopai, bet ji ne
auga.

Keli jaunuoliai manęs prašė 
prisiųsti LDS konstituciją. Aš 
vežuosi su savim iliustruotą 
“Tiesos” laidą, kur atvaizduo
tas LDS seimas Pittsburghe. 
Kaip parodau, tai stebiasi: “ne
jaugi jus turit tokią puikią or
ganizaciją!”

♦ * ♦

Kadaise Denvery buvo nema
žai lietuvių. Dabar gal yra 25 
šeimynos.

Daug mūs draugų pusėtinai 
nusenę, ypač kurie dirbo mai- 
nose. Skaitytojų gauti labai 
sunku.

Užtat tuo labiau susipratę ir 
širdingi mūsų laikraščių mylė
tojai turi susiglausti, susivieny
ti, daugiau aukauti, rodyt dau
giau entuziazmo.

Greit dagiau parašysiu iš ke
lionės, nes visur čia yra “Lais
vės” patriotų, kurie yra atvykę 
iš rytinių valstijų.

Washington. — 200 dele
gatų suvažiavime Advokatų 
Komiteto dėlei Amerikos 
Santikių su Ispanija parei
kalavo, kad prezidentas 
Rooseveltas nuimtų embar
go nuo Ispanijos Respubli
kos ir laisvai praleistų jai 
ginklus, amuniciją ir kitus 
reikmenis.

Advokatų suvažiavimas 
perspėjo Jungtines Valsti
jas, kad jeigu būtų leista 
gen. Franco’ui laimėt karą 
Ispanijoj, tai naziai ir kiti 
fašistai įsigalėtų Pietinėj 
Amerikoj. ''

Suvažiavimo delegatai nu
nešė į (prezidento) Baltą
jį Rūmą parašus 5 tūkstan
čių Amerikos advokatų, ku
rie reikalauja, kad ši šalis 
praleistų karo reikmenis Is
panijos respublikai.

To reikalavo suvažiavime 
• ir žymusis katalikų veikė
jas Frank P. Walsh, kalbė
damas vardu 20 milionų 
Amerikos katalikų, ir prof. 
Fr. M. Shea, Katalikų Uni
versiteto direktorius.

Birmingham, Alabama.— 
Prezidentas R o o s e v e Itas, 
kalbėdamas Pietinių Valsti
jų Žmonių Gerovės Konfe
rencijoj, ragino visus pa
žangius žmones, kaip bal
tuosius, taip negrus, veikt 
“vienu frontu,” kad page
rint būklę pietinėse valstijo
se.

Jau seniau pasakytoje sa
vo kalboje prez. Rooseveltas 
nurodė, kaip pietinės valsti
jos atsilikusios ekonominiai 
ir kultūriniai; o tas atsili
kimas kenkia ne tik pieti
nėm valstijom, bet visai 
šaliai, sakė tada preziden
tas.

Dabartinėj Gerovės Kon
ferencijoj laisvai dalyvauja 
kaip baltųjų, taip negrų de
legatai.

Hastings-on Hudson, N. 
Y. — Žmona E. Y. Burck- 
halterio prisipažino, kad ji
nai “padėjo” savo vyrui pri
sirengt nusižudyt nuodin
gais auto, gesais garaže. 
Bus teisiama kaip žmogžu
dė.

Hitlerininkai Nužudė 70 
Žydų Koncentr. Stovykloj

Žydai Sako, kad Britiška Gui
ana Nesveikas Kraštas

Žydai Daktarai Pažymimi 
Geltonais Ženklais

Berlin. — Naziai prilipdė 
geltonas “Dovido žvaigždes” 
prie žydų gydytojų raštinių, 
su parašais, kad jie tegali 
gydyt tiktai žydus.

Naziai atiminėja žydų na
mus ir žemės sklypus.

Hitlerin inkai suvarė į 
koncentracijos stovyklas bei 
įkalino jau 50,000 žydų; bet 
diena iš dienos dar daugiau 
jų areštuoja.

Nazių vyriausybė planuo
ja visiem žydam įsakyt ne
šiot ant kepurių bei drabu
žių tam tikrus geltonus lo
pus, kaip kad būdavo vidur
amžiuose.

Liberalas atstovas G. 
Mander siūlė, kad Anglija 
priimtų ketvirtadalį Vokie
tijos žydų, Jungtinės Vals
tijos—kitą ketvirtadalį ir 
kad Pietinės Amerikos 
kraštai priimtų visus liku
sius.

Angly Seimo Rezoliucija 
Prieš Naziy Terorą

London. — Anglijos seimo 
atstovų rūmas vienbalsiai 
priėmė darbiečių įneštą re
zoliuciją, kuri “giliai apgai
lestauja, kad tūlos tautinės, 
religinės ir politinės mažu
mos Europoj” yra taip per
sekiojamos.

Rezoliucija pirmoj vietoj 
atkreipta prieš Hitlerio val
džią ir ragina įvairias šalis, 
tarp jų ir Ameriką, veikti 
bendrai, kad perkraustyt

London. — Vietiniai žy
dai nelabai patenkinti, kad 
Anglija perša 10,000 ketvir
tainių mylių Britiškos Gui- 
anos kaip koloniją Vokieti
jos žydams; sako, kad Gui- 
anos oras perkarštas ir ne
sveikas ir kad tas kraštas 
yra perdaug laukinis.

Anglijos vyriausybė gi 
tvirtina, kad Britiškos Gui- 
anos oras esąs tinkamas, 
temperatūra 71 iki 91 laips
nių, naktys vėsios 
metus nukrinta 55 iki 80 co
lių lietaus. Pasak Anglų 
valdžios, didžiausias trūku
mas Britiškoj Guianoj, tai 
kad beveik visai ten nėra 
tinkamų kelių.

Francijos Policija Mėto 
Streikierius Sėdėtojus

Paryžius, lapkr. 22. —Pa
gal patvarkymą ministerio 
pirmininko Daladiero, poli
cija mėto iš amunicijos ir į 
metalo fabrikų šimtus strei- 
kierių sėdėtojų. Jie strei
kuoja prieš įvedimą ilgesnės 
kaip 40 valandų darbo sa
vaitės. Generalė Darbininkų 
Konfederacija svarsto šaukt 
visuotiną streiką prieš nai
kinimą 40 valandų savaites.
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Streikas ‘‘Raiste”
Šiomis dienomis pranešama iš Chica- 

gos, kad ten tapo uždarytos gyvulių 
skerdyklos, “stokjardai,” kaipo pasėka 
gyvulių varinėtojų streiko. United Press 
pranešimas sako, kad streikuoją gyvulių 
varinė tojai priklauso CIO. Greitu laiku, 
tačiau, manoma pasamdyti ADF narius 
streiką laužyti. Jeigu taip būtų, tai 
reikštų baisią tragediją ne tik skerdyklų 
pramonės darbininkams, o ir viso krašto, 
visų pramonių darbininkams. Mes ma
nome, kad žinia, būk ADF nariai ske- 
baus, yra pramanyta pačių samdytojų 
tikslu pakirsti streikierių moralą. Mes 
nenorime prisileisti tos minties, kad ADF 
nariai būtų streiklaužiai.

Prie progos norime atkreipti mūsų 
skaitytojų dėmesį į tai, kad jie atydžiai 
skaitytų dabar “Laisvėje” spausdinamą 
Upton Sinclairio apysaką “Raistas,” ku
ris puikiau, negu kas nors kitas, vaiz
duoja anų laikų baisią skerdyklų darbi
ninkų padėtį.

Pasirodo, kad šiandien, nepaisant, kad 
toji padėtis jau gerokai pataisyta (dėka 
darbininkų bruzdėjimui), ji dar turi būti 
pataisyta geriau. Šiandien, tai ne 1905- 
1906 metai, apie kuriuos rašo garsusis 
Amerikos rašytojas savo apysakoje.
• Ypačiai darbininkų moralas pakils po 
pereitojo Pittsburghe įvykusioj o CIO su
važiavimo. Jis tai, ištikrųjų buvo svar
bus ir užkrėtė darbininkų klasę didesniu 
pasirįžimu kovoti ir laimėti!

$2,300,000,000 vertės, kad 
žinotų, kiek iš jų pareika
lauti bausmių. (3) Visi žy
dai turi būti išvyti iš pre
kybos nuo sausio 1 dienos, 
1939 metų. (4)» Uždraudė 
žydams lankyti teatrus, 
koncertus, prakalbas, pre- 
lekcijas, judamuosius pa
veikslus, šokius, muzėjus ir 
kitas įstaigas. (5) Uždrau
dė žydams turėti bent kokį 
ginklų. Kas nesumokės pa
skirtų bausmę, tai nutarta 
(1) paimti žydų taupinius iš 
bankų; (2) prievarta išpar
duoti žydų namus ir krau
tuves ir (3) prievarta pri
versti žydus parduoti bond- 
sus ir kitus vertingus do
kumentus.

Pogromus darė ne vien 
juodmarškiniai ir rudmarš- 
kiniai, bet policija, kaip 
praneša atvykę žmonės iš 
Vokietijos, net ir armi
ja. Žydams uždrausta vi
sokios profesijos.

Nazių pasiutimas prieš 
žydus yra, iŠ vienos pusės, 
kad pakėlus nazių suklai
dintų žmonių ūpų ir padidi
nus nusistatymų prieš žy
dus ir kitas tautas, iš kitos, 
kad nukreipus jų atydų nuo 
vidaus sunkios ekonominės 
padėties, kad suvertus bėdų 
ant žydų už štokų sviesto, 
mėsos ir kitų reikmenų.

Prieš tokį fašistų barba
riškumų pasisakė visi, kam 
tik rūpi bent kiek laisvė. 
Jungtinėse Valstijose katali
kų arkivyskupas John J. 
Mitty griežtai pasmerkė 
nazius. Jį pasekė kunigas 
Maurice S. Sheehy, vysku
pas Cannon, vyskupas Ire
ton, katalikų vadas Alfred 
E. Smith ir kiti; garsioji ar
tistė Mary Pickford ir dau
gybė kitų žmonių.

Šalies valstybės sekreto
rius Hull pasiuntė protestų. 
Prezidentas F. D. Roosevel- 
tas ne‘t keliais išstojimais 
pasmerkė fašistų barbariz
mų ir iš Vokietijos atšaukė 
savo atstovų Hugh R. R. 
Wilsonu, paskui ir prekybos 
atstovų. Vokietijos naziai 
tuoj aus po to įsakė savo 
atstovui Hans Henrich Die- 
choff apleisti Ameriką.

Reiškia, oficialiai ryšiai 
tarpe šių valstybių nutrauk
ta. Tiesa, aiškinama, kad 
atstovai atšaukiami tik kon
ferencijoms, kad geriau pa
sitarus. Bet Vokietijoj na
zių spauda bjauriausiai nie
kina prezidentų Rooseveltų, 
Jungtinių Valstijų demo
kratijų ir todėl numatomas 
santikių pablogėjimas. Tuo 
kartu Jungtinės Valstijos 
daugiau ginkluojasi, nes vi
si mato fašistų planus ka
rui.

Nereikia manyti, kad at
stovų atšaukimui buvo prie
žastis tik fašistų teroro 
prieš žydus. Prie to labai 
daug prisidėjo Hitlerio šni
pų teismas, kuris jau ant-

Taigi, jokiu būdu negalima taip nu
tiesti rubežius, kad tauta nuo tautos 
būtų atskirtos kokiomis mūro sienomis. 
Tų žino ir agresoriai, bet jie kitų kraštų 
pavergimų tik teisina tautų “liuosavi- 
mu.” Jeigu Anglijai ir Francijai apeitų 
tautų laisvė, tai pirmiausiai turėtų pa- 
liuosuoti savo milžiniškas kolonijas. An
glija turi pavergus virš 400,000,000 kitų 
tautų žmonių!

Mėsinėdami Čechoslavijų, Lenkijos ir 
Vengrijos fašistai užsigeidė paimti Ru
sini jų. Ir Lenkijos fašistai ir Vengrijos 
negalėjo surasti bent kokį pasiteisini
mų, kad jie ten “liuosuoja” savo tautų 
žmones, tai pradėjo įrodinėti, kad Len
kijai ir Vengrijai reikalingas bendras 
rubežius.

Hitleris ir Mussolinis tam pasiprieši
no. Kodėl? Todėl, kad Hitleris turi planų 
pulti Sovietų Ukraina su jos derlingais 
laukais ir Rumunijų su jos žibalo šalti
niais. Rusinija yra jam ant kelio. Vis 
daugiau iškyla aikštėn, kad Hitleris pla
nuoja Rusinijų atidalinti nuo Čechoslo- 
vakijos ir po savo globa sudaryti Už- 
karpatinės Ukrainos valstybę. Paskui jis 
prie jos sieks prijungti Galicijų ir Lenki
jos pavergtų Vakarų Ukrainą. Jeigu Hit
leriui tatai pavyktų, tai susidarytų pu
sėtinai stambi Užkarpatų-Vakarų Ukrai
na. Žinoma, ji būtų fašistinė. Tada Hit
leriui būtų geresnė proga užpulti ir So
vietų Ukraina, nes jo Užkarpa tų-Vaka
rų Ukraina pultų sovietinę Ukrainų po 
obalsiu “išliuosuoti iš po komunizmo.”

Tai ne naujas planas. Pilsudskis 1919- 
1920 metais kariavo prieš Sovietų Rusi- 
jų, kaip tik tokį pat skymų sudaręs. Ta
ta Pilsudskis ir ukrainiečiai baltagvar
diečiai sudarė vienybę ir Lenkijų pasi
kvietė “išlaisvinti Ukrainų,”

Vėliausios žinios praneša, kad Hitle
ris susitarė su Čechoslovakija ir per jos 
žemę ties plačius automobilių kelius, ves 
naujus gelžkelius ir prakas kanalus į ry
tus. Tai Hitlerio prisirengimas karui 
prieš Sovietų Ukraina, per Čechoslovaki- 
jų, Rusinijų į Ukrainų.

Kas liečia tautų klausimų, kur jos yra 
susimaišę, tai jokis fašistinis barbariz
mas to klausimo neišriš: Visi girdime, 
kaip dejuoja Vokietijos darbo liaudis ir 
ten pavergtos tautų mažumos. Tautinį 
klausimų tik tarptautinis solidarumas, 
vienybė, vieni kitų pagarba išriša. Tų 
matome Sovietų Sųjungoj, kur yra 98 
skirtingos tautos ir tautelės ir visos jos 
lygios ir laisvos.

Amerika Prieš Fašizmo 
-Barbarizmą

Vokietijos fašistai visai 
pasiuto. Negana, kad jie su
mėsinėjo Č e c h o s 1 ovakiją, 
dabar ruošiasi ją galutinai 
pavergti, prieš Lietuvos ne
priklausomybę veda kampa
niją, bet po to, kada Pary
žiuj jaunas žydų tautos vai
kinas nušovė Vokietijos at
stovybės sekretorių Ernst 
vom Rath, tad jie didžiau
siu pasiutimu pradėjo tero
rizuoti žydus. Vokietijoj yra

•apie 700,000 žydų. Naziai 
suorganizavo baisiau sius 
pogromus, išdraskė namus, 
sudaužė žydų krautuves, 
tūkstančius suareštavo ir 
uždarė į koncentracijos lo- 
gerius. Vėliau išleido seka
mų patvarkymų: (1) Parei
kalavo iš žydų, kad jie pa
tys ' pasitaisytų visus na
mus, fašistų sugriautus ir 
dar užsimokėtų 1,000,000,- 
000 markių ($400,000,000) 
bausmės. (2) Pirm to naziai 
suregistravo žydų nuosa
vybę ir turtų, kuris siekia

Čechoslovakijos premjeras gen. Syrowy ir kitas valdi
ninkas stovi prie Masaryko kapo per 20-tines to kraš
to mėty nepriklausomybes sukaktuves, kurios šiemet 
buvo labai liūdnos.

ras mėnesis eina New Yor- 
ke. Tame teisme aiškiausiai 
iškilo į viršų, kaip Hitlerio 
šnipai bjauriai veikė ir vei
kia prieš Jungtines Valsti
jas. Tas ir pakirto šios ša
lies demokratinės valdžios 
kantrybę.

Kas Bus su žydais?
Pasaulyj priskaitoma apie 

15,000,000 žydų. Šios tautos 
žmonės išblaškyti visur. 
Jungtinėse Valstijose yra 
apie 4,250,000; Lenkijoj — 
3,500,000; Sovietų Sąjungoj 
—2,250,000; Vokietijoj — 
700,000; Anglijoj 300,000. 
Kiti gyvena kitose šalyse.

Ispanijos liaudies valdžia 
sako, kad kada ji nugalės 
fašistus, tai leis žydams ap
sigyventi Ispanijoj. Anglija 
planuoja šaukti penkių val
stybių konferenciją — An
glijos, Franci jos, Jungtinių 
Valstijų, Brazilijos ir Ho- 
landijos, kad suradus žy
dams pasaulyj vietą. Iš tos 
konferencijos nieko neišeis, 
nes Anglija net nešaukia 
Sovietų Sąjungą, kurioj gy
vena laisvai 2,250,000 žydų, 
kurie ten turi savo autono
minę respubliką Biro Bir- 
džaną. Niekas negalės iš
rišti žydų tautos klausimą 
paskiriant jiems kur vietą ir 
ten suvarant. Išsiriš klausi
mas tik taip, kada pasaulyj 
bus nugalėtas fašizmas, ka
da užviešpataus tarptauti
nis visų tautų solidarumas, 
kada visos tautos bus lygio
mis, kaip yra Sovietų Są
jungoj.
Sovietai ir Jungi. Valstijos

Pasiutęs siutimas karo 
agresorių — Vokietijos, Ita
lijos, Lenkijos ir Japonijos 
vis daugiau glaudžia į daik
tą Jungtines Valstijas ir So
vietų Sąjungą, tas dvi mil
žiniškas šalis, kurios neturi 
planų kitų kraštų pavergi
mui. Sovietų laikraščiai 
“Pravda,” “Izviestija, “Kre
snąją Zvezda” daug rašė 
proga penkių metų sukak
ties tarpe šių šalių atstei- 
gimo diplomatinių santikių, 
kad kaip Jungtinėms Valsti
joms, taip ir Sovietams yra 
Tblimuose Rytuose bendras 
priešas — Japonijos impe
rializmas. Sovietų spauda 
sako, kad jeigu Jungt. Vals
tijos ir Sovietų Sąjunga 
tvirtai susijungs prieš ag
resorius, kitų tautų paver
gėjus, tai aplinkui šias dvi 
galingas valstybes, jungsis 
ir tos, kurioms yra iš fa
šistų agresorių pusės pavo
jus. Įgaus daugiau drąsos 
Francijoj ir Anglijoj demo
kratiniai, prieškariniai nu
sistatę elementai, ir tada 
prieš karo agresorius susi
darys galingas frontas, ku
ris privers fašistus liautis 
pulti kitas tautas.

Turkijoj mirė Kemal Ata-
(Tąsa ant 4-to puslp<)
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Apie Tautų Mažumas ir Politiką
Hitleris, Mussolinis, Chamberlain ir 

Daladier sumėsinėjo čechoslovakijų neva 
po priedanga, kad reikėjo iš jos “išlais
vinti” 3,500,000 vokiečių, apie 1,000,000 
vengrų ir 80,000 lenkų. Bet juk tuo ne
gali baigtis Hitlerio “kolektavimas” į 
daiktų vokiečių. Jis dabar reikalauja 
“laisvinti” vokiečius iš Klaipėdos; kitų 
dienų pareikalaus “laisvinti” juos ir iš ki
tų šalių.

Lenkijoj yra apie 1,000,000 vokiečių; 
Francijoj—1,500,000; Italijoj apie 250,- 
000; Rumunijoj—755,000; Vengrijoj—2,- 
000,000. Po to seka Jugoslavija, Danija, 
Belgija ir kitos šalys.

Štai Lenkija pavergė nuo Čechoslova- 
kijos Teschen anglies kasyklas. Ten yra 
230,000 gyventojų. Iš to skaičiaus tik 
87,000 lenkų, o kitus gyventojus sudaro 
123,000 cechų ir 20,000 vokiečių.
•" Abelnai Lenkijos vienų trečdalį gyven
tojų sudaro kitos tautos, būtent: 7,000,- 
000 ukrainiečių f 3,128,000 žydų; 2,600,000 
baltrusių; 1,000,000 vokiečių, 500,000 lie
tuvių; paskui seka vengrų, rumunų ir 
kitų tautų mažumos. Tik 65 nuošimčiai 
Lenkijos gyventojų kalba lenkiškai.

Vokietijos naziai, pavergdami Čecho- 
slovakijos didelį plotų ir “paliuosuodami” 
vokiečius, tuo kartu jie ten pat pavergė 
750,000 cechų. Jugoslavijoj yra paverg
ta juodkalniečių tauta, 450,000 vengrų, 
tūkstančiai bulgarų. Ir pati šalis sudary
ta iš serbų, kroatų, slovėnų ir kitų pietų 
slaviškų tautelių. Visi balkanai apgyven
ti maišytomis tautomis ir jokių būdu ne
galima pravesti tautinius rubežius. Pa
čioj Vokietijoj yra per 4,000,000 kitų 
tautų žmonių—Čechų, lenkų, francūzų, 
Rolandų, danų, belgų, rusų, lietuvių.

Amerikos Kongresas už Taiką 
ir Demokratiją

Amerikos Lyga už Taiką ir Demokra
tiją šaukia visos šalies kongresą. Kon
gresas įvyks sausio 6-7-8 dienomis, 1939 
metais, Washingtone—šalies sostinėj. Tai 
jau bus Penktas Nacionalis Kongresas.

Minėtos organizacijos Centro Komite
tas išsiuntinėjo visoms masinėms orga
nizacijoms pakvietimus dalyvauti šiame 
kongrese.

Interventų karas Ispanijoj, budeliškas 
Japonijos užpuolimas ant Chinijos, sumė- 
sinėjimas Čechoslovakijos, naujas didelis 
pavojus Lietuvos nepriklausomybei su
daro būtiną reikalą, kad šis kongresas 
būtų kuo skaitlingiausias. Baisus bar
bariškas Hitlerio teroras Vokietijoj ir 
buvusioj Austrijoj turi išjudinti mases.

Į kongresą gali siųsti delegatus kiek
viena organizacija, kuri tik stoja už tai- 

. ką, nusistačius prieš karą, nusiteikus 
už demokratiją. Siunčia po vieną dele
gatą organizacijos, kurios turi iki 200 
narių ar mažiau.; organizacijos nuo 250 
iki 500 narių—po du delegatus, ir or
ganizacijos virš 500 narių—3 delegatus. 
Nuo kiekvieno delegato įmokama $1 
Kongreso lėšų padengimui.

Nacionalės organizacijos, nepaisant, 
kiek jos turi narių, siunčia ne daugiau 
trijų delegatų ir moka nuo kiekvieno 
delegato po $3.

Platesnių informacijų galima gauti iš:
American League For Peace and 

Democracy
112 E. 19th St., New York, N. Y.

“Laisves” Vajus Prailgintas
t!

“Laisvės” vajus gavimui naujų skaitytojų prailgintas iki 
19-tai dienai gruodžio-Dec. To prašė patys vajininkai. Dabar 
yra proga užrašyti “Laisvę” Kalėdų dovanom savo pažįsta
miems ar giminėms. Tai puikiausia dovana, atmintina per iš
tisus metus. • ,

“Laisvės” kaina yržf* $5.50 metams ir $3.00 pusei metų. Lai
ke vajaus naujiems skaitytojams kaina yra nupiginta— tik 
$5.00 metams ir $2.75 pusei metų. Tai pigiai nuperkama 
dovana, o labai bus įvertinta.

Vajininkai yra prašomi priminti žmonėms, kurie perka Ka
lėdų dovanas sulig amerikonišką paprotį, kad užsakyti “Lais
vę” kaipo tinkamiausią Kalėdų dovaną. 

Dėkavonės' diena—“Thanksgiving Day”—geriausia 
gavimui naujų skaitytojų. Nepraleiskite jos veltui. 

Dovanų ribose šiandien yra šie kontestantai: '
Waterburio vajininkai punktų turi ....................................
A. Stripeika, Elizabeth, N. J., punktų turi ....................
ALDLD 9 Apskritys punktų turi ...........................................
ALDLD 6 Apskritys punktų turi ........................................
Hartfordo Komitetas punktų turi ........................................
K. Žukauskienė, Newark, N. J., punktų turi ...............
J. Simutis, Nashua ir S. Penkauskas, Lawrence pkt. turi 
S. Puidokas, Rumford, Me., punktų turi.................................
LLD I Rajonas, Montreal, Canada, punktų turi..................
C. K. Urban, Hudson, Mass,, punktų turi..............................

nonln* rl/virnnti vuhncm rz1 /A L 11 rv Ir

2631 
2164 
2110 
2074 
1107
755.
696
592 
480 
475

Kurie esate’dovanų’ribose, žinokite, kad žemiaus yra’dar 
tų konkurentų, kurie bile kada gali jus išstumt iš dovanų sky
riaus, jei tik nuleisite rankas, štai ištisas surašąs dalyvau-' 
jaučių vajaus konteste:
J. Grybas, Trakimavičius ir

Zaruba, Norwood .................
ALDLD 20 kp., Binghamton .. 
A. Buivld, So. Boston ...........
E. Dovidonienė, Worcester .... 
A. Balčiūnas, Brooklyn ...........
M. Klimas, .Richmond Hill, N. Y.
K. Peslis ir J. Kalvelis

Bridgewater, Mass..................
V. Černiauskas, Rochester ...... 
J. Rudman, New Haven .......
G. Šimaitis, Montello .............
Bridgeport© Komitetas ...........
A. Valinčius, Pittston, Pa........
J. Burba, So. Boston ...... ......
J. Adams, Grand Rapids .......
K. Kazlauskas, S. Boston .....
Pittsburgh ir Apylinke ....

Žostautas, Kapuskasing .... 
Kiezis, S. Boston ................
Kalvaitis, B’klyn ...............
Bimba, Paterson ................
K. Mazan, Cleveland .........
A. žalimas, Worcester .....

i S. Mason, New Haven ................
896 C. 1*. Lewis, Los Angeles .........
875 j yt Kavaliauskas, Tacoma ........ .

Daukantaitč, Boston ...........
Žilinskas, Lewiston ................
Šlekaitis, * Scranton ................
Padgalskas, Mexico, Me....... 
Paulenka, Lowell ....................
Stankevičius, Wilkes-Barre... 

Jonauskas, Bloomfield ............
M. Slekienč, Gardner...................
J. Naruševičius, Red Lake .......
K. Mugianienč, San Francisco ...
V. Globich, Wilkes-Barre...........

Galdis, Maynard, Mass.............
Sleivis, Chelsea ........................
Ruseckas, B’klyn ....................
Kairys, B’klyn ..........................
Klevihskas, Serartton ............

“Laisvfis” štabo darbininkai, kurie 
pasidarbavo šiame vajuje:

M. Solomskas ............................ 600
Buknys ........................................ 240
Kuraitis .......  84
M i žara .............. .?.......................... 80

.286 
282 
276 
222 
154 
144 
188 
134 
132 
144 
122 
120 
120 
119 
110 
106 
104 
100 
100

100
100
100
100
94
89
88
66
66
55
44
44
44
44
44
22
22
22
16

Latvijos Nepriklausomybės 
Šventes Minėjimas

Kaunas. — Užsienio reika
lų ministeris Lozoraitis da
lyvavo Rygoje, kaipo Lietu
vos vyriausybės specialus

atstovas Latvijos nepriklau
somybės iškilmėse.

Kaune šiais metais, kaip 
ir kasmet, taip pat buvo su
ruoštas iškilmingas Latvi
jos nepriklausomybės minė-

jimas, į kurį atvyko latvių 
propagandos ministeris Ber
zinis. Ta proga Kaunas ir 
visa Lietuva pasipuošė lie
tuvių ir latvių tautinėmis 
vėliavomis.

B. x_. _______ ..v____
A. Lideikieno, Gr. Neck 
Mrs. Stepon, Lewiston
C. Stasis, Sellersville ..

Kiekvienas “Laisves” skaitytojas, kiekvienas apšvietą bran
ginantis žmogus privalo gauti “Laisvei” nors vieną naują 
skaitytoją šiuom vajum. Daugelis žmonių pAtys užsisako dien
raštį “Laisvę”. Užsisakydami klausia, kokia kaina. Tas pa
rodo, kad daugelyje vietų visiškai niekas nesirūpina platini
mu “Laisvės”. Kiekvieną lietuviškai kalbantį žmogų kalbinki
me užsisakyti “Laisvę.

KLAUSIMAS
Skaitau “Laisvėj” korespon

dencijas ir matau, kad vienose 
dedamos raidės “ALDLD,” o 
kitose tik “LLD.’ Koks tame 
skirtumas ? Korespondentas.

ATSAKYMAS

Skirtumo nėra jokio, 
sų didžiosios kultūrinės
gijos oficialus vardas buvo ir 
pasilieka: Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Literatūros Drau
gija (ALDLD). Draugijos su
važiavime buvo iškeltas klau
simas apie pataisymą konsti
tucijos ir sutrumpinimą jos

vardo. Tačiau paaiškėjo, jog 
tas kaštuotų nemažai pinigų. 
Todėl ir konstitucijoj ir ofi
cialiai knygose paliktas tas 
pats ilgas vardas.

Betgi suvažiavimas patvar
kė, kad paprastuose reikaluo
se ir spaudoje draugijos var
dų trumpinti ir tik vadinti 
“Lietuvių Literatūros Draugi
ja” (LLD). Taip rašo ir tūli 
korespondentai, kurie atkreipė 
atydų į šitą suvažiavimo nu
tarimą. Kiti gi draugai te
berašo po senovei * ir deda vi
sas penkiak raides. Redakcija 
dažnai praleidžia, netaiso.
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KAS TA ŽYMIOJI AMERIKIETE?

aš labai gerbiu ir Japonijos 
liaudį.” Reiškia, ji sutinka su 
visu pažangiu pasauliu, kad 
Japonijos imperialistų terioja- 
mų Chinijų reikia gelbėti ir 
remti, vienok už gaujos impe
rialistų kruvinus darbus nega
lima kaltinti Japonijos liau-

išrokavi- dies.
Kaip ji rašo — įkvėpimo

Aš nelaukiu įkvėpimo —

Virš savaitė atgal pasklido | “Aš stoju Chinijos pusėj 
žinia, kad tūkstančių rašytojų asmeniškai ir politiniai, tačiau 
svajonė — Nobelio dovana— 
teko amerikietei rašytojai 
Pearl Buck.

Dovana labai svarbi netur
tingam rašytojui, nes išmoka
ma tarp 40 ir 50 tūkstan
čių dolerių pinigais, tačiau 
apie ją svajoja rašytojai ne 
vien medžiaginiais
mais. Ne vienas rašytojas, 
kuriantis savo raštus dulkėta-1 momentais ? Nieko panašaus, 
me aukštinyje, silke dantis pa- Ji sako: 
vilgęs, bevelytų ir toliau pa
silikti toj padėtyj, bile jis tik'nieko nesukurtom to laukiant, 
gautų dovanų. Tas reikštų,, Aš rašau apie 
kad jo kūryba pasiekus aukšto 
laipsnio, kad jis pripažintas 
tarp didžiųjų pasaulio litera
tų.

Mrs. Buck yra trečias ame
rikietis, gavęs tąją švedų pa
garbų. Pirm jos gavo dovanas 
Sinclair Lewis ir Eugene O’
Neill. Ji tik antra moteris bė
giu dešimtmečio gavus tokį 
raštų pripažinimą. Anoji bu
vo Sigrid Unset kaip tik 10 
metų atgal. Dabar jos vardas 
bus greta tokių garsių laimė
tojų, kaip Maurice Maeterlink, 
Rudyard Kipling, Anatole 
France, William Butler Yeats, 
George Bernard Shaw, John 
Galsworthy, Luigi Pirandello, 
Thomas Mann.

valandas į 
dienų, aprašydama tam tikrų 
laikotarpį, nesustodama jaus
miniam krizyje, neigi, pavyz- 
din, pradėdama naujų laiko
tarpį prieš pertraukų.”

Ji sakosi mastanti chiniškai, 
nes “chiniška kalba, kaip ka
raliaus Jameso angliška, yra 
paprasta ir iš pačios žeme
lės.” Ji skaitanti viską, nuo 
naujausio iki seniausio.

Ką ji darys, tų gražią su
mą pinigų gavus? Gal mes ra
šius, pasivažinės? O gal pirks 
valtį, brangumynų ? Primi
nus jai tokius dalykus, auto
rė smagiai nusišypsojo ir tru
putėlį pagalvojus tarė:

“Dabar aš galėsiu rašyt 
knygas, kurias aš noriu ra
šyt. Mažiau bereiks rašyt 
trumpų vaizdelių.” M—te.

Kaip ji pasitiko tų dovanų? 
Džiaugėsi ? Be abejo. Ta
čiau savo atsargioj kalboj ji 
leido suprast, kad, gal būt, ši 
dovana jų biskelį mažiau jau
dino, kaip pranešimas apie 
laimėjimą Pulitzer dovanos 
Nankinge septyni metai atgal. 
Ji sako: “Aš tuomet pirmu 
kartu patyriau, kad mano 
darbas sudomino mano pačios 
liaudį.”

Pearl Buck gimė Hillsboro, 
W. Virginia, birželio 26, 1892 
metais, iš misionierių tėvų, Ab- 
salomo ir Caroline Syden- 
stricker’ių, sugrįžusių iš Chi
nijos apsilankyt Amerikoj. Ji 
savo kūdikystę praleido ant 
Yangtze upės krantų Chin- 
kiang mieste. Ji puikiai var
tojo chinų kalbų pirmiau, ne
gu išmoko angliškai.

Jau būdama mergaitę ji ra
šinėjo ir jos rašteliai rado vie
tos šangajaus laikraštyje Mer
cury. Bet pilnai spaudoje įsi- 
gyvent ji pradėjo tik 1923 me
tais, jos straipsniai apie Chi
nijų tankiai pasirodydavo 
įvairiuose žurnaluose. Gi 1930 
metais išėjo jos novelė “Rytų 
Vėjas, Vakarų Vėjas,” o ne
užilgo po to jos sėkmingiau
siai platinusis knyga “Geroji 
žemė.” Kas liečia pačią au
torę, ji mano, kad jos geriau
siu darbu buvo knyga “Sū
nūs,” išėjusi 1932 m., kurios, 
ji mano, amerikiečiai nesu
prato dėl jos stipriai chiniškų 
požymių.

Vidurinius ir aukštuosius 
mokslus Pearl Buck ėjo Ame
rikoj, Randolph Macon Mote- nesį, 1939 metais, 
rų Kolegijoj, Lynchburge, 
Virginijoj. Vėliau darbavosi 
Cornell ir Yale universitetuo
se ir mokino trijuose Chinijos 
universitetuose? Ji taip pat 
dirbo misioniere. Nuo pasta
rojo darbo ji pasitraukė apie 
6 metai atgal. Ji yra gimdy- ■ 
toja poros kūdikių ir dar pa-1 
ėmus auklėt keturis svetimus

Suvažiavimo Klausimu

Parašė —- NIKOLAI POGODIN

Kaliniai
Apysaka

Vertė—B. E. SENKEVIČIEN®

(Tąsa)
“Kapitonas”, kurio vardas buvo Kostia, 

įžengė barakam Jis įėjo liuosai. Matomai, 
buvo pripratęs eiti kalėjiman tarsi bankan ir 
jautėsi lygiai kaip namuose, kaip viename, 
taip kitame. Dabar jo apsiėjimas buvo dar 
lengvesnis ir malonesnis, negu paprastai.

“Sveiki, naujokai!” jis pasveikino su sma
giu nusiteikimu. Mažas, sustumtas ir labai 
raukšlėtas vyrukas atšovė piktai:

“Eik į peklą!”
Kostia pakėlė antakius.
“Katras iš jūsų tai sakė? O, tai tu?”
Mikliai, džiu-džitsu (japoniškas stylius 

ristynių) judėjimu, “Kapitonas” pagavo ma
žų vyrukų už sprando viena ranka ir numetė 
jį tolyn.

“Galėsi atsiprašyti, kada atsipeikėsi!”
“Kapitonas”! “šaukė visi lovų okupantai, 

sveikino jį, pažindami. Kostia atsisėdo ant 
lovos ir atsargiai jų išegzaminavo. Paklo
dės buvo švarios, radosi pagalvė ir švarus 
abrūsas.

“Tai, atrodo, čia yra patogumai... O 
kaip su “poniom,” ar jų čia randasi?”

Mažytis vyras, kurį Kostia kų tik begai- 
lestingai nubaudė, atslinko prie jo matomai 
norėdamas patenkinti.

“Ponios? Kiek tik jų nori! Tik vienų 
nutę !. . . ”

Ir “ponios” atsirado greitai—gražioji 
nia ir jos draugės.

“Sonia?...—sušuko Kostia. “Ar tai
ar tavo paveikslas? Nuo kada tu pradėjai 
socializmų budavoti?”

Sonia pašnabždėjo jam kų tokio į ausį, ir 
šis pasileido juokais.

“Ar aš galiu jumis paprašyti, “ponios”, 
kad paliktumėte mudu vienu?” tarė Kostia.

Merginos išėjo. Kiti kažkur pražuvo. “Ka
pitonas” maloniai pasodino Sonią ant lovos 
prie savęs.

“Na, sakyk man, Sonia,” jis kalbėjo spaus-,, 
damas jos rankų, “kur jie pagavo tave?”

“Tai buvo Kryme.”
“Ir ka tu manai daryti?”
“Pabėgti”

mi-

So-

tu,

Komitetas sušaukimui seka
mais metais Amerikos Lietu
vių Moterų Suvažiavimo savo 
darbų po biskelį veda pirmyn. 
Iš paduotųjų suvažiavimo pro
gramai punktų, be abejo, rank
darbių paroda ims daugiausiai 
laiko priruošti, todėl tuomi ir 
pirmiausiai pradėta rūpintis. 
Mūs moterys savo dirbiniuose 
yra tikros artistės; per dau
gelį metų jos sukrovė didelį 
kiekį - gražiausių kūrinių, 
kaip tai: mezginių, siuvinių, 
narstinių ir daugelį kitokių 
dirbinių. Pereitų vasarų, Nau
josios Anglijos lietuvių rank
darbių paroda savo grožiu ir 
įvairumu stebino net meno 
žinovus-specialistus. Vienos 
lietuvės brangus rankų. darbo 
kūrinys randasi Chicagos Dai
lės Muzėjuje. Be abejo, kad 
tokių kūginių yra daugiau, o 
didžiuma jų randasi pačių kū
rėjų namuose; platus svietas 
apie juos nieko nežino.

Būsimo suvažiavimo komite
tas, savo programoje, pasiėmė 
sau už pareigą surinkti tuos 
gražiuosius dirbinius ir išdėti 
juos plačiai parodai. Komite
tas laiko už garbę pranešti, 
kad jų planas randa širdingų 
pritarėjų: didysis Brooklyno 
Muzėjus sutiko duoti kamba
rį tokių kūrinių parodai. Pa
roda tęsis ištisų rugsėjo mė- 

. Dirbiniai 
bus priimami nuo visų moterų, 
į pažvųlgų skirtumų domės 
nebus kreipiama, bile tik gra
žus kūrinys, jis bus patalpin
ta paradoje. Po kožnu kūri
niu bus padėta kūrėjos vardas 
ir, kur bus reikalas platesnio 
paaiškinimo, tilps lietuvių-an
glų kalbose.

Dabar kviečiame moteris 
kūdikius. Po atsiskyrimo nuo' ruoštis parodai, o kurios turi- 
Buck, ji ištekėjo Už Richard te gražių dirbinių, laikyti, pa- 
J. Walsh. Tačiau visuomenėj kol komitetas praneš, kur ir 
jinai nori vadintis ir tebesi-, kada juos pasiųsti. Komitetas moterims, kad galėtų skaity- 
vadina Mrs. Buck. j pasirūpins, kad jūs kūriniai, ti, taipgi sumobilizavo artis-

Iki šiol rašius veik išimtinai nežūtų. Mes manome, kad
Tolimųjų Rytų srityje, perei- kožna laikys sau garbe daly
tais metais ji parašė grynai vauti tokioje parodoje. Jog
amerikoniškais pamatais pa- tai reta proga turėti tokių pa
grįstų novelę “Kilnioji šir- rodą ir tokiame didžiuliame
dis.” Jinai jau turi parašius muzėjuje, kur šimtai ar tūks- 
ir kitų, kuri liečia New Yorko tančiai lankytojų kas dienų 
gyvenimų, bet jos neleisianti pereina. Parodykim ir svetim- 
spaudon kol' jos knyga “Pa- taučiams lietuvės darbštumų, 
trijotas” nebus išstatyta rin
kom

Daugiau pranešimų apie su- 
ši pastaroji liečia Chi-' važiavimų ir parodų spaudoje 

nijos-Japonijos konfliktų. Kai- tilps kiek vėliau.
bant apie Chinijų, jinai nedve- I z K. Petrikiene,
jojančiai pasakė: Suv. Iniciatorių Laikina Sek.

atsi- 
kali- 
uba-

“Tai nebus lengva.”
“Aš žinau...”
Jie nutilo, pasinėrė mastyme, pora nuliū

dusių, sunykusių žmonių. Apleisti jie.
“Ar daug čia randasi čekistų?”
“Tiktai vienas.”
“Ką jie užsimanė' statyti ?”
“Kanalų.”
“Na, ir kam ?”
“Nežinau!”
Bet staiga barakai vėl atgijo. Durys 

darė ir naujas būrys ką tik pribuvusių 
nių buvo įvesta. Jie visi buvo elgetos,
gai. Linksmus sau, be principų mažos žuvy
tės. Jiems paskyrė tam tikrų kampų barakų 
ir jie greitai tenais apsigyveno. Vienas jų, 
drąsesnis, ėjo apžiūrėti savo kaimynus ir 
surasti ką naujo. Su dideliu džiaugsmu jis, 
sugryžęs, informavo savo draugus:—

“Tenai už išmatų krūvos randasi trauki
nio vagonas.”

Mažytis vyras, kuris taip skaudžiai gavo 
nuo “Kapitono” nubausti, priėjo prie jų, pa
uostė, su panieka apžiūrėjo ir pratarė:

“Nutilkit,—ir atsitraukit!” Jis nykščiu nu
rodė į užpakalį.

“Nesinerk iš marškinių, seni,” jie šaukė 
gerame ūpe.

“Kapitonas” ir Sonia vis dar tebesikalbė
jo. >***

“Ar jie privers mus dirbti?”
“žinoma!”
“Kokia ironija! Juk tai juokas. Man rei

kia tik žodį tarti ir niekas neis dirbti.”
“Aš sakiau jiems, kad neitų!”
Jie abudu smagiai nusijuokė. Bet staiga 

“Kapitono” veidas susiraukė—jo išvaizda 
pasidarė žiauri. Jis dabar atrodė tikrai be- 
gailestingu kriminalistu, kokiu jis buvo.

“Tas čekistas!”—tai tie sutvėrimai, kurių 
aš nekenčiu! Su savo ženklais ant kalnierių!

Jis piktai atlupo kalnierių nuo savo kaklo.
“Prakeikti jie—na, jeigu jie priverstų mus 

dirbti ?”
Jis pasikėlė nuo lovos. Tačiau atgauda

mas kontrolę ant savęs, jis tarė išdidžiai, 
kaip sau įsivaizdino, aristokratišku tonu:

“Na, prieteliai, aš labai norėčiau žinoti, 
kas iš jūsų eis dirbti rytoj?”

Jis palaukė valandžiukę. Apsižvalgė.
“Atrodo, kad visi sutinka su manim... 

Na, miegokite saldžiai, jūs kAro šunės!... 
Sudiev, Sonia, tu prižiūrėk, kad garbė mūsų 
būrio taptų nesutepta!”

(Bus daugiau)

FRANCUOS MOTERŲ DARBUOTE
. Francijos moterų judėjimas 
prieš karą ir fašizmų staiga 
išaugo į masinį judėjimų. 
Francijoj suorganizuota įvai
rūs moterų komitetai, kurie 
apima virš 220,000 moterų.

Francijos smarkaus moterų 
judėjimo priežastis svarbiau
sia tame, kad moterų komi
tetai aktyviai dalyvauja svar
biausiuose politiniuose įvy
kiuose. Ypatingai pasižymėjo 
streikuose 1937 m., taipgi ne
senai įvykusiuose metalistų 
streikuose. Moterų komitetai 
pajėgė gabiai užmegsti ryšius 
su unijomis. ‘ Moterys rinko 
maistų ir įvairių medžiagų, 
kas tik streikieriams reikalin
ga. Gi unijos išdavė moterų 
komitetam mandatus, kad jos 
galėtų įeiti į fabrikus pas 
streikuojančius darbininkus ir 
darbininkes.

Streikuojančios moterys bū
davo visai ramios todėl, kad 
jų vaikai, sugrįžę iš mokyklų, 
turėjo atsargių priežiūrų. Mo
terų komitetai steigė, organi
zavo vaikučiams kambarius, 

; vaikų darželius ir sodelius. 
Vaikučiai prie mokyklų buvo 
pasitinkami ir nuvedami į pri
rengtas įstaigas. O streikuo
jančios motinos ramiai tęsė 
sėdėjimo streiką. Moterų ko
mitetai pravedė pristatymų 
laikraščių streikuojančioms

tus, kurie veltui davė koncer
tus streikuojantiems. Tuose 
darbuose moterų komitetai su
traukė daug moterų prie vei
kimo ir įgavo didelį pasitikėji
mų ir autoritetų tarpe ofiso ir 
fabriko darbininkių.

Paryžiuje ir provincijoje ta
po sutverti nauji moterų ko
mitetai fabrikuose. Ir moterys 
tankiai ateina su reikalais: jos 
ateina pasitarti unijų, šeimynų 
ir abelnais klausimais.

Laike automobilių fabriko

“Ispano” streiko jos sušaukė 
susirinkimą, kuriame dalyvavo 
900 darbininkių ir kalbėjo mo
terų komiteto delegatė, kuri 
iškėlė įvairius moteris liečian
čius klausimus. Laike streikų 
ir rinkimų kampanijose mote
rų komitetai iškėlė obalsius 
ekonominiais klausimais, lie
čiančiais moteris ir vaikus.

Moterų komitetai pastebėjo, 
kad moterys nenoriai lanko vi
suomeninių kliubų sales ir 
“kafei” įstaigas. Jose moterys 
nesijaučia kaip namie arba 
minėtos vietos tankiai būna 
nepatraukiančios. Tas priver
tė organizuoti speciales įstai
gas, vadinamas “Moterų Na
mais,” kuriuos jos išpuošia pa
gal savo skonį. Moterų namai 
dabar atidaroma po visų 
Francija, o pirma buvo tik Pa
ryžiuje ir Marselėje.

Moterys, suėjusios į moterų 
namus, laiko savo susirinki
mus, užsiima mezgimais, ren
gia siuvimo ir kirpimo kursus, 
rodo krutamus paveikslus vai
kams, duoda patarimus medi
cinos klausimais, pravedama 
skaitymas laikraščių, politinių 
knygų ir beletristikos, laiko
mos pamokos ir teisių klausi
mais.

Neorganizuotos darbininkės 
ir šiaip moterys ateina teisių 
ir medicinos klausimai^, o vė
liau įsitraukia ir į beųdrų po
litinį darbų. Moterų komite
tai sudaro lenktynes organi
zaciniais klausimais — kurios 
įdomiau ir patraukiančiau pa
statys darbų moterų namuose.

Franci jos moterų komitetai 
pravedė darbų ir tarptauti
niais klausimais. Į nesenai įvy
kusį Tarptautinį Moterų Tai
kos Kongresų jos pasiuntė sa
vo delegacijų net iš 200 narių. 
Kongrese Francijos delegacija 
buvo skaitlingiausia.

Kuomet Rumunijos karinis 
teismas nuteisė Rumunijos ko-

munistę Anna Pauker dešim
čiai metų katorgon, tai Fran
cijos moterų komitetai išjudi
no visas Francijos moteris ko
vai už paliuosavimą Annos 
Pauker. Rumunijos karaliui 
atvažiavus į Raryžių politi
niais reikalais ir apsistojus 
viešbutyje, įvairių politinių 
pažiūrų moterys reikalavo, 
kad Anna Pauker būtų paliuo- 
suota. Jos siuntė jam laiškus, 
telegramas, protesto rezoliuci
jas, skambino telefonu. Išrin
ko iš geriausių 10 moterų ko
mitetų atlankyti Annų Pau
ker kalėjime.

Francijos moterys labai 
daug dirba gelbėjime Ispani
jos. <

Iš francūzių moterų, darbo 
mes, amerikietės, galim daug 
ko pasimokinti. Kai kurias 
francūzių moterų darbo me
todas galim pritaikyti prie 
amerikiečių gyvenimo sąlygų. 
Iš jų darbo pavyzdžių aiškiai 
matyti, kad tik aktyviai daly
vaujant klasių kovos lauke už 
geresnį gyvenimų, kova prieš 
fašizmų ir karų, kova už lais
vę galima sutraukti plačias 
mases moterų ir sudaryti pla
tų masinį moterų judėjimų.

J. Bondžinskaitė.

SO. BOSTON, MASS
Lietuvių Literatūros Drau

gijos 2-ros kuopos moterų 
extra susirinkimas įvyks an
tradienį, lapkričio (Nov.) 29 
d., 7:30 vakare, 376 Broad
way.

Artinantis Naujosios . Angli
jos Lietuvių Moterų Suvažia
vimu^ kuris įvyks gruodžio 11 
d., yra labai daug svarbių 
reikalų, kurie turi būti apkal
bėti ir atlikti. Taipgi turė
sime išrinkti naujų valdybų 
ateinantiems metams. Todėl 
visos draugės būtinai daly
vaukite. Org. H. T.

KAUNO TARNAITES SKUNDAS

ar
ar

Nežinau, ar visur ar tik pas 
mus yra taip pažemintos tar
naitės. Niekas tiek daug nenu
kenčia, kiek tarnaitė. Ne tik 
kad jas visokiais būdais žemi
na gerbiamos poniutės, bet ir 
visuomenė šį tų prideda.

Atrodo, kad tarnaitė netoks 
pat žmogus, kaip ir kitos mo
terys.

Labai buvo skaudu, kai man 
pačiai ponia tiesiog į akis drė
bė “kastrulnicos” vardų. Aš 
nežinau, gal tas žodis ir labai 
prašmatnus, bet aš, būdama 
tarnaitė, nieko neišmananti, vis 
tik jį supratau įžeidimu, štai 
vienų vakarų susipažinau su 
labai dideliu frantu. Iš karto 
pamaniau, kad tikrai bus koks 
nors didelis žmogus. Tuojau 
pradėjome kalbėtis; žinoma, 
pirmiausia apie profesijų.

—Kuo panelė verčiatės, 
dirbate kur, ar mokotės, 
senai Kaune gyvenat?

Bet aš, nors ir durnų galvų 
turėdama, nieko nesakiau 
apie savo profesijų. Na, o tas 
frantas tęsia toliau:

—Aš su bet kokia nenoriu 
turėti reikalo, aš tik su stu
dentėmis, gimnazistėmis arba 
šiaip nors prasilavinusiomis, 
bet “Kastrulnicų”, tai nenoriu 
nė pažinti.

—Atsiprašau ponas, 
tos “kastrulnicos”?

—Nagi, tarnaitės.
—Kaip tai tarnaitės?
—Visai paprastai, “kastrul

nicos” ir baigta.
' —Tai kodėl jas taip vadi
nat?—klausiu. (Puodas rusiš
kai vadinama kastrulia, reiš
kia—ji puodų šveitėja.)

—Kad joms kitas vardas ir 
netinka, nes jos nemoka gra
žiai elgtis, nesupranta .manda
gumo, neapsišvietusios; jos ne
moka nei eiti, nei kalbėti. Aš 
labai greit galiu pažinti, kuri 
tarnaitė—nuėjęs į vakarų iš
vedu šokti, pašokęs dėkoju ir 
braukiu per delnų, jei šiurkš
tus, tai tarnaitė, jei švelnus, 
tai ne. Aš pasiūliau pabrauk
ti mano delnų ir atspėti, kas- 
aš, bet jis man sako:—Na, 
jau panelė neatrodai ant tar
naitės, aš jau matau, tamsta 
tokia inteligentiška.

Nors buvo skaudu, klausant 
tos jo kalbos, bet turėjau 
juoktis, šių dienų jaunuoliai 
mano, kad tarnaičių negali 
būti inteligenčių. Nesakysiu, 
kad jau visos, bet daug yra 
gal net ir gimnazijas lankiu
sių, bet dėl susidėjusių aplin
kybių tenka tarnauti, ir neš
ti “kastrulnicos” vardą. Kai 
teko sužinoti to franto profe
sijų, tai pasirodė paprastas 
darbininkas. O vesti žmonų 
nori studentę, gimnazistę. 
Vargšas tu, jaunuoli. Tuščios 
tavo svajonės, pagalvok ge
rai, kokia laimė tavęs laukia 
su studente ar gimnaziste.

Paklausk tos, kuri visa laikų 
praleidžia prie knygų, ką ji 
moka, ką supranta apie namų 
ruošų, apie valgių gaminimų, 
ir tu, gerbiamas jaunuoli, ne
pagalvoji, kad tu, darbo 
žmogus, gaudamas mažą at
lyginimų, vargiai užteksi pi
nigų tos išlepintos studentės 
ar gimnazistės kosmetikai, o 
kur visas pragyvenimas?

O tuo tarpu, toji vargšė 
tarnaitė, kuriai nėra kada 
galvoti apie kosmetikų, nes jai 
užversti visi darbai, tvarka, 
namų ruoša, švara, valgių ga
minimas. . . Nors ji nedaug 
išmano kosmetikos gudrybių, 
bet ji sąžiningai atlieka savo 
darbų...

Jai nėra nustatyta darbo 
valandų, ji nežino darbo galo, 
nežino poilsio. Ji dirba nuo 
ankstaus ryto iki vėlybos nak
ties. Nėra jai nei atostogų, 
nei švenčių. Kai šiltas gražus 
oras, kiekvienas skuba kur 
nors į miškų pailsėti, o tarnai
tė stovi prie plytos, visa su
šilusi, suprakaitavusi. Ji |uri 
gaminti pietus, po pietų 'vai-

o kas

*

kus prižiūrėti, nes ponai išei
na pasivaikščioti. O pamė
gink tu, vargše “kastrulnica,” 
pasakyti gerbiamai poniutei 
kad aš šiandie noriu išeiti pa
sivaikščioti, tai tiesiog pradės 
gerbiamoji poniutė skaityti ■ 
tau visų šventųjų ir prakeik- 
tųjų litanijų, kad nepsėsi nei 
klausyti. Tu poniai niekad * 
neįtiksi, nors ir kažin kokia i 
būtum ir gerai dirbtum. Ro
dos, jau kambariai sutvarkyt 
ti, visur švaru ir gražu, grin
dys blizga, kaip veidrodis, nie
kur dulkelės nematysi, o ta. 
gerbiama poniutė tuojau tau 
parodys, kad dar nešvaru. Ji 
paėmusi iš komodos, baltų nd^ 
sinę, patrina grindis, patrina 
sienas ir atnešusi tau po nosi
mi ir pakiša tų nosinę.

—žiūrėk, tu lebeda, kaip 
tu sutvarkei kambarius.

Pradėk aiškintis, tai ponia- 
tau vėl litanijų gieda. Ir žmo
gus nežinai, ar juoktis, ar 
verkti: pradėsi verkti, tai sa
ko, mat, dar bjaurybei nepa
tinka, o jei pradėsi juoktis, 
tai trypia kojomis, kad jų er
zini. Na, ir žinok žmoguj 
kaip nusiteikti prieš ponių.

Taigi, sakau, — ta durnelė,' 
nieko neišmananti “kastrulni- 
ca,” viską kenčia, ir nuo ponių 
ir nuo visuomenės. Dėl toj 
kad ji daugiau dirba, kad jali 
nėra kada šviestis ir lavintis.

Tarnaitė.

Skyriaus Vedėjos Pastaba:
Šis tarnaitės graudus skum 

das imtas ne iš kokio raudo; 
no, o iš pačios Smetonos valt 
džios Darbo Rūmų leidžiamo 
laikraščio “Darbas.” Veikiau
sia tik iš to fakto išeina ir iš? 
vada tokia, kokia ji yra, ka’d 
tarnaitė viską kenčianti “dėl
to, kad ji daugiau dirba/’ 
Tikrenybėje, tarnaitės ir visi 
darbo žmonės kenčia dėltd, 
kad Lietuvoj viešpatauja fa- 
įlįpjnas, kuris aukli ir darbo 
žmonių niekinimo dvasių.

Brooklyniečiy Motery 
Mokyklai Sekasi

susirinkime lapkričio 
buvo pranešta, kad 
mokyklai gerai vykstą, 
stojo mokintis virš 20

m

u
Ja ;

■Ū

Lietuvių Moterų Apšvietos 
Kliubo 
17-tą 
Kliubo 
Per ją
moterų. Kelios iš jų persikė
lė į artimesnes mokyklas sa- 
vo apylinkėse. Pora jau pefr 
keltos aukštesnei! klasėm 
Esamų lietuvių klasę latiko 
tarp 12-18 mokinių. Kai ku
rios iš jų pavyzdingai rūpina
si lietuvių klasės palaikymų^ “ 
kas savaitę atsiveda naujų 
mokinių. Mokinės patenki!); 
tos savo progresu; kalba, kad 
kaip tik kiek daugiau pramokš 
angliškai, tuojau paduos pra
šymus pilietybei išgaut, gi jos 
negalima gaut be mokėjimb 
angliškai skaityt ir rašyt.

Norinčios įstot mokykla 
priimama bile kada pamokų 
vakarais, kas pirmadienį it 
trečiadienį nuo 8 iki 10 valan* 
dos. Lietuvės merginos ir mo? 
terys kviečiamos ateit. Vieta: 
kambarys 109, Eastern Dis- 
trict High School, prie Marcy 
Avenue ir Rodney St., Brook- 
lyne.

Susirinkime pranešta, kad 1 
Amerikos pašalpos Ispanijai 
laivas Erica Reed sėkmingai 
praspruko pro fašistų sargy
bų ir pasiekė Ispanijos respu
blikos krantus. Narių akyse 
sužibo džiaugsmas. Tas laivas 
ir mums jautėsi savas, kadan
gi mūsų
nutarė padėt jį prikraut 
dovanomis ir atsišaukė į vi
sus geros valios brooklynie? 
čius lietuvius. Jie širdingai . 
prisidėjo ir daiktų — drabu
žių ir maisto — buvo pasiųsta 
keli vežimai, o pinigais su- , 
rinkta $8.68. Su aukomis pri- ’ 
sidėjo ir ne brooklyniečiai.

(Tąsa ant 4-to pusi.)

Kliubas pirmutinis 
su
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RAISTAS
(Tąsa)

Kai Marė pirmu kart pribuvo Packingtownan ji ne
būtų norėjusi nei klausyti apie tokį darbą, kaip šitas. 
-Vietą ji gavo kitoje dirbtuvėje, kur mėsą sutaisydavo 

• į blėkines dėžes ir katiliukus. Jos darbas buvo mėsinėti 
tuos nesveikuosius gyvulius, apie -kuriuos Jurgiui ne 
taip senai teko išgirsti. Ji su kitais buvo uždaryta kam
bary, kur žmonės labai retai dienos šviesą matydavo; 
po jaja buvo ledinės, kur sušaldydavo mėsą, o aukščiau 
—virinimo skyrius. Taigi ji visados stovėdavo ant atša
lusių grindų, kuomet jos galva dažnai būdavo taip įkaitu
si, kad vos kvėpuoti galėdavo. Prie apipjaustymo mėsos 
nuo kaulų, vartant galvijienos ketvirčius šimtų svarų 
sunkumo, stovint ant kojų nuo ankstyvo ryto iki vėlai 
nakties, avint sunkiais batais, ant šlapių grindų,—vis 
tai baisūs nesmagumai. Visuomet turi bijotis, kad gali 
iš darbo pavaryti, jei tik darbo sumažės; arba, kai pasi
didina užsakymai, dirbti dienomis ir naktimis, kol nuo 
persidirbimo jau vos peilį palaikai, o todėl greičiau gali 
ir įsirėžti ir užnuodinimą kraujo gauti. Tai buvo naujas 
gyvenimas, kurį Marė pradėjo. Bet kadangi Marė buvo 
žmogiškas arklys, tai ji vien tik juokėsi ir laikėsi savo 
darbo, nes tokiu būdu ji galės užsimokėti už gyvenimą 
ir prigelbės šeimynai. O kas link Tamošiaus—na, jiedu 
jau taip ilgai laukė, tai palauks dar ilgiau. Jiedu vistiek 
negalėtų pragyventi, turint tik tą, ką jis uždirba, o 
šeimynai be josios taip pat būtų sunkiau. Jis gali atlan
kyti ją, sėdėti virtuvėje, laikyti Marę už rankos ir tuo 
pasitenkinti. Bet diena iš dienos Tamošiaus smuikas 
griežė vis aistringiau ir užgauhančiau josios širdį. Marė 
būdavo sėdi susiėmusi rankas, su ašarotais skruostais, 
irr drebėdama, 'girdėdavo savyje raudojančias melodijas 
negimusių gentkarčių, trokštančių gyventi.

Matydama, kas atsitiko Marei, Ona saugojosi to 
paties nesusilaukti. Ji taip pat buvo neužganėdinta apy- 
stovomis, kuriose teko jai dirbti, o ji gal dar ir geresnę 
turėjo priežastį pasiskųsti, negu Marė. Ji ir pusę nepa
sakodavo namie, nes patėmijo, kad tas Jurgį labai 
skaudžiai užgaudavo ir ji visados baimindavosi to, ką 
jis gali padaryti. Ona jau senai matė, kad Hendersonytė, 
jų skyriaus bosienė, jos nekenčia. Pirmiau ji manydavo, 
kad tai buvo senoji klaida, kurią ji padarė, kai prašė 
paleisti ją iš darbo vienai dienai ištekėti. Vėliau jai 
rodėsi, kad tas buvo todėl, jog ji retkarčiais neduodavo 
bosienei dovanų, o toji buvo viena iš tų, ką imdavo 
kyšius nuo merginų, kaip Onai teko girdėti, ir todėl 
labiau spausdavo tas, kurios kyšių neduodavo. Pagaliau, 
Ona patyrė, kad dalykai stovėjo blogiau, negu ji manė. 
Hendersonytė buvo nesenai bosienės vietą užėmusi ir
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pirmo distrikto; į valstijos sei
melį išrinkti 7 Washington 
Commonwealth Federacijos 
nariai; jie yra iš King pavie
to. Pavieto prokuratūron iš
rinktas demokratas, Naujos 
Dalybos pritarėjas, kuris pra
lenkė republikoną 3 tūkstan- 
čiasis balsų. Ir 2 pavieto ko- 
misionieriai yra Naujos Daly
bos šalininkai.

Įnešimas 130, kur buvo siū
loma, kad darbininkam būtų 
uždrausta streikuoti ir pikie- 
tuot tapo atmestas—darbinin
kai laimėjo, o 
prakišo.

Prieš rinkimus 
visas pastangas, 
muštų tą didelį
darbdaviai norėjo 
ant darbininkų sprando, 
pasirodė, kad' darbininkų yra 
didžiuma.

Dabar turime rengtis prie. 
11940 m. rinkimų, kad sudary
tume bendrą frontą prieš iš-

tai buvo nepaprastas kūdikis: jis turėjo tamsias akutes Darbininkų rankose yra visa 
spėka, tik reikia organizuotis į 
vienybę. Mes neturime nieko 
pralaimėti, tik retežius. O per
galė bus mūsų.

Senas Grinorius.

lykai atsitikdavo skerdyklose ir visi taip buvo prie to 
pripratę, jog .jiems rodėsi, kad taip ir turi būti. Skirtu
mas tarpe vergijos laikų padėties ir dabartinės buvo tik 
tame, kad čia odos spalva neskyrė vergo nuo jo pono.

Vieną rytą Ona liko namie, o Jurgis parsikvietė 
vyriškį daktarą, kaip jis buvo užsispyręs, ir ji saugiai 
pagimdė gražų kūdikį. Tai buvo nepaprastai didelis ber
niukas, ir kadangi Ona pati buvo tokia menkutė, nesi
norėjo net tikėti, kad tai jos kūdikis būtų. Jurgis ilgas 
valandas išstovėdavo, žiūrėdamas į naują pribuišą, ta
rytum negalėdamas įsitikinti, kad tai iš tikrųjų galėjo 
atsitikti.

Susilaukimas kūdikio Jurgiui buvo svarbiu atsitiki
mu. Jį tas dar labiau pririšo prie namų ir jis visai ne
norėjo tarpais nueiti į karčianlą vakarais pasišneku
čiuoti su pažįstamais; dabar jis labiausiai mėgdavo sėdėti 
ir žiūrėti į kūdikį. Tai atrodė juo keisčiau, kadangi Jur
giui vaikai pirmiau visai nerūpėdavo. Jam rodėsi, šis naudotojus?Vienybė—galybė.

kapitalistai

unijos dėjo 
kad tik su- 
jungą, kurį 

užkabinti 
Bet

ir labai buvo panašus į tėvą, visi sakydavo, ir Jurgiui 
tas labai patikdavo. Užtenkamai atrodė keista, kad šis 
smulkutis gyvenimo dalykėlis turėtų ateiti šin pasaulin 
tokiu būdu, kaip jis atėjo; bet kad jis atėjo su juokingu 
savo tėvo nosies pavyzdžiu, buvo daugiau, negu keista.

Gal būt, Jurgis manė, tasai panašumas buvo tam, 
kad įrodyti, jog tai jo kūdikis—jojo ir Onos, ir jiedu 
turi jį saugoti per visą gyvenimą. Jurgis niekad savo 
gyvenime neturėjo tokio dalyko, kuris jį taip būtų su
įdominęs; kūdikis, kai jūs apie tai pasvarstote, gražiau
sias dalykas, kokį tik galima turėti. Jis užaugs, pataps 
vyras, žmoniška siela, su savo asmenybe, su savo valia! 
Tokios mintys keistai užėmė Jurgį, perpildydamos jį. 
visokios rūšies keistais ir net skausmingais susijaudi
nimais. Jis nepaprastai didžiavosi mažyčiu Antanėliu;1 • •1 • ••• 1 # I

brOoklyniečių mote
rų MOKYKLAI SEKASI

(Tąsa iš 3-čio pusi.)
Reiškia, lietuvių ranka pa

siekė Hitlerio ir 
fašistų teriojamus 
panūs papenėti ir 
dengti.

Kadangi fašistų

Mussolinio 
alkanus Įs
liuogus pri-

užpuolimas 
jis domėjosi visokiomis apie jį smulkmenomis—prausi- ant Ispanijos respublikos tebe
inu, aprengimu, maitinimu ir migdymu, ir klausinėjo i sitęsia ir juo tolyn, tuo labyn 
visokių naivių klausimų. Per ilgoką laiką jis didžiai žmonės biednėja ir pagelba 
rūpinosi dėl pertrumpų mažyčio sūnaus kojelių. dar bus reikalinga, todėl ko-

kelias dienas liepos mėnesį shą, Tunchan ir Sian, kur 
užėmė tam tikrą plotą už 
Ebro. Jie ten būdami suda
rė fašistams pavojų ir su
laikė fašistų ofensyvą prieš 
Valenciją. Fašistai per su 
viršum tris mėnesius vedė 
kovą. Jiems tas lėšavo vien 
užmuštais 30,000 kareivių ir 
jie neteko 214 karo lėktuvų. 
Reiškia liaudiečiai privertė 
fašistus ten muštis, kur 
liaudiečiai norėjo ir daug 
priešo jėgų sunaikino.

Dabar Valencijai pavo
jaus nėra, ji gerai prisiren
gė, apsidrūtino, kaip Mad
ridas, ir liaudiečiai galėjo 
pasitraukti iš už Ebro upės.

Tuo kartu liaudiečiai pa
varė toliau fašistus nuo Va- 
lencijos. Sausžemio armijai 
padėjo lėktuvai ir karo lai
vai bombarduodami fašistus 
iš oro ir jūros. Segre upės 
srityj liaudiečiai žengia

veikia buvusi Raudonoji Ar
mija.

Jungtinės Valstijos įteikė 
Japonijai protestą Chinijos 
reikalais, kur paliesta skau
džiai Amerikos reikalai. Ja
ponijos imperialistai nesi
skaito su protestu. Anglijos 
valdonai bando susiderėti 
su Japonija Chinijos lėšo
mis, kaip Europoj jie susi
derėjo su Hitleriu Čecho- 
slovakijos kaina.

Franci joj ir Anglijoj
Francijoj priešakyje su 

Daladier reakcija kelia gal
vą. Ji bando susiderėti su 
Hitleriu. Hitleris reikalauja 
grąžinti jam buvusias prieš 
pereitą Pasaulinį Karą Vo
kietijos kolonijas. Franci j ai 
ir Anglijai tas nepatinka, 
bet jos žada tūlas, kolonijas 
Hitleriui atiduoti. Iš kitos

pirmyn. Jie arti Trempo ir pusės prižada nesikišti prieš 
ruošiasi atsiimti iš fašistų 
elektros gaminimo stotį.

Taigi, pasitraukimas liau- 
diečių už Ebro upės, nėra 
jokis pralaimėjimas. Jie sa
vo tikslą atsiekė — Va
lenciją apgynė. Dabar žie
mos metu jiems geriausia 
kautis už galingos upės, o 
pavasarį vėl galės pereiti į 
fašistų užimtą upės pusę.

Chinų Ofensyvą

Hitlerio žygius rytuose, tai 
yra puolimą ant Lietuvos, 
Rumunijos, Sovietų Sąjun
gos. Bet tuo pat kartu 
Franci jos ir Anglijos valdo
nai vis daugiau ginkluojasi.

D. M. š.

ONE DAY 
OUTINGS

Į MAINŲ SRITYS $400 !
1 ŠEŠTAI). NAKTĮ, Lapk. 26, 0—
I Kelionė j Mahanoy City, • Amą. I 

$3.00; Gilberton, $3.05; Ma- ,
I hanoy Plane, $3.10; Girad- M-—- I 
. ville, $3.15; Ashland, $3.20; ■aiiu. ■
I Shenandoah, $3.20; Gordon, I

$3.25; Mt. Carmel Jet., $3.40; Mt. .
• Carmel. $3.45; Shamokin, $3.55. Išeina • 
I iš New Yorko nuo Liberty St.: 11:35 I

■ P. M.
I KITOS EKSKURSIJOS LAPKR. 27-tą I
■ I ATLANTIC HIGHLANDS, N. J., | 
1 SEA BRIGHT, N. J., UNION BEACH, ! 
| N. J., KEANSBURG, N. J., TOMS I
■ RIVER, N. J., BARNEGAT, N. J., ■ 

ASBURY PARK, N. J., LONG 1 
BRANCH, N. J., LAKEWOOD, N. J., |

FREEHOLD, N. J. f
Dėl tolimesnių informacijų ar dėl ne- g 
nustatyto traukiniams laiko aukščiau, 1 

tarkitės su bilietų agentais ar |
telefonuokite BArcIay 7-9670 ■

Chinai sudrūtino savo jė-1 l 
gas ir pradėjo ofensyvą. Jie 
išrfiušė japonus iš Taierch- 
wango, pietinėj Shantungo 
provincijoj. Chinų partiza
nai pradėjo energingiau 
veikti. Chinai vysto ofensy
vą ir prieš Cantono mies
tą, kad iš ten iš variuos ja
ponus. Japonai pripažįsta, 
kad Cantone jų padėtis yra 
sunki.

Japonai iš savo pusės or
laiviais bombardavo Chang-

misija palikta ant toliau, taip- 
Deja, Jurgis mažai laiko turėdavo savo kūdikį ma-gi jon darinkta S. Sasna. Ant 

vietos atvežė Ispanijai pundą 
drabužių ir kitų svarbių reik
menų d. A. Dobilienė, taipgi 
dd. Mikalauskienė ir Depsie- 
nė raportavo sudėjusios daug 
daiktų, kurie senai laukia pa- 

| ėmimo, nes atnešt negalima, 
perdaug.

Draugė Andriuškevičienė, 
kuri pastaruoju laiku sunkiai 
sirgo, jau dalyvavo susirinki
me ir norėjo asmeniškai na
rėms pareikšt padėką už lan
kymą if dovanas, tačiaus dėl 
stokos spėkų turėjo anksti eit 
namo. Narės vienbalsiai užgy
nė valdybą už nupirkimą ligo
nei dovanos nuo Kliubo.

Kliubas aktyviai remia Ja
ponijos šilko boikotą, perkasi 
Amerikos darbo “lisle” 
—lajai) pančiakas. 
kartu užsisakydamos 
kliubui gauna pigiau, 
(wholesale) kainomis.
jos padaro naudos sau, Kliu
bui ir Chinijai. Daugelis ir 
ne kliubiečių prisideda prie 
boikoto. I

Kliubietės energingai ren
giasi savo sekamam baliui, ku
ris įvyks gruodžio 18, “Lais
ves salėj. Jame bus visokių ■ 
įdomybių — daug ko naujo.

Narė.

tyti, ir jis savo sunkaus padėjimo niekad taip neatjautė, 
kaip dabar. Vakare, jam parėjus namon, mažytis miego
davo ir tik iš netyčių pasitaikydavo, kad kai kada pabus
davo pirmiau, negu Jurgiui reikėdavo eiti gulti, o iš 
ryto labai dažnai jis neturėdavo laiko nei dirstelėti į jį. 
Taigi tik sekmadieniais tėvas gaudavo progos savo kū
dikiu pasidžiaugti. Onos padėjimas buvo dar aršesnis, 
nes daktaras pasakė, kad geriau būtų pasilikti namie ir 
auklėti kūdikį, jei jai rūpi sveikata jos pačios ir mažy
čio. Bet Ona būtinai turėjo eiti darban, palikti vaiką

JERS1 YįClATKAL
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neilgai trukus jau buvo žinoma, kas ji tokia; veikiai tetas Elzbietos globai, kuri turėdavo jį penėti melsvais 
išėjo į aikštę, kad ji—buvusioji sugulovė vieno iš supę- nuodais, krautuvėje vadinamais pienu. Ona, už savaitės,

\

South Boston, Mass.
rintendentų toje pat dirbtuvėje. Jis jai tą vietą parūpi
no, kad nesikabintų prie jo ir tylėtų, bet tas, matomai, 
jam ne visai pasisekė, nes porą kartų girdėta juodu 
besibarant. Ji buvo tokio būdo, kaip hijena, ir visame 
skyriuje, kurį ji prižiūrėjo, viskas maišėsi, kaip raganos 
katile. Ten buvo merginų, panašių jai, ir tosios steng
davosi visaip prisilaižinėti jai, nešiodamos liežuvius ir 
skųsdamos kitas, taigi piktumams bei kerštavimams ten 
nebuvo galo. Bet kas dar aršiau, minėtoji moteriškė 
gyveno vidurmiestyj paleistuvystės namuose drauge su 
tūlu airiu, vardu Connor, šiurkštaus raudono veido vyru, 
kuris buvo bosu darbininkų, kieme kraujančių į vagonus, 
ir jis visaip užkabinėdavo merginas, einančias darban, 
arba iš darbo namon. Sumažėjus darbui, kitos merginos 
eidavo drauge su Hendersonyte miestan, į josios užlai
komuosius namus. Neperdedant, galima teigti, kad ji ves
davo jai pavestąjį Brown’o skerdyklose skyrių taip, kad 
ir jos užlaikomąja! vietai iš to naudos būtų. Tarpais mo
terys iš tųjų namų gaudavo darbus greta su doromis 
merginomis, paskui, kaikurios padoresnės merginos būda
vo prašalintos, jei su Hendersonyte neužsiimdavo. Jei mi
nėtosios moteriškės skyriuje dirbi, tai toji vidurmiesty 
vieta niekados tau neišeidavo iš galvos, nes visados šis 
tas į tavo ausis atsimušdavo, lygiai kaip skerdyklos 
kvapas, nešamas vėjo, toli pasiekdavo. Buvo visokių 
pasakų apie tai: merginos, dirbančios skersai stalą 
priešai tave, būdavo, pasakoja ir mirkčioja į tave. Ona 
būtų ten nei vienos dienos nedirbusi, bet ką darys, badu 
mirti taipgi nei vienas nenori, o kaip dalykai stovėjo, 
tai ji niekad nebuvo tikra, dirbs ji ten ant rytojaus 
ar jau ne. Dabar ji jau suprato tikrą priežastį: Hender
sonyte jos nekentė dėl to, kad ji dora, vedusi darbinin
kė; liežuvių nešiotojos ir bosienei prisilaižyto jos nekentė 
jos dėl to pačios priežasties ir stengėsi ją graužti, kiek 

į tik begalėdamos.
Bet Packingtowne mergina tiesiog neturėdavo kur 

pasidėti, jeigu jai aukščiau paminėtieji dalykai nepatik
davo. Nebuvo nei vienos vietos, kur paleistuvė neišeitų 
geriau už dorą merginą, čia visi gyventojai buvo tik 
žemesniojo luomo ir daugiausiai svetimšaliai, tarp kurių 

a Aįkis ir nedateklius buvo kasdieninis reiškinys. Daugelis 
progos pragyventi tik dėka vyrų geiduliams, 

-tarpe buvo daug besąžiniškų ir žvėriškų, kaip 
vergų pirkliai. Prie tokių apystovų paleistuva- 

"buvo neišvengiamas ir prasiplatinęs, kaip ir se- 
vergijos sistemai viešpataujant. Neapasakomi da-

išėjo į darbą ir neprastojo savo vietos. Jurgis prikal
bėjo, kad ji darban ir vakare namon važinėtų. Paskui 
jau būsianti stipresnė, Ona sakydavo, darbas nesunkus 
apsiuvinėti kumpius, sėdint per dieną; jeigu gi ji būtų 
laukusi ilgiau, jos bjaurioji bosienė būtų priėmusi kitą 
jos vieton. O tai būtų didesnė nelaimė, negu kitos, ypa
tingai turint mažiuką namuose. Dėl tos priežasties jie 
visi turėtų sunkiau dirbti ir rūpintis, kad jis, užaugęs, 
nereikalautų taip skursti, kaip dabar jie. Tas Jurgiui 
labiausiai rūpėdavo ir jis, sugniaužęs kumštis, su dar 
tvirtesniu pasirįžimu kibdavo į kovą; kad iškovoti tam 
mažyčiui geresnę ir gražesnę ateitį.

(Bus daugiau)

Philadelphia, Pa.
Labai Svarbus Pranešimas
Lietuvių Komunistų Frakci

jos labai svarbus susirinkimas 
įvyks 27 d. lapkr. (Nov.), 
1938, 3 vai. po pietų, Liaudies 
Name, 735 Fairmount Ave. Į 
šį susirinkimą kviečiami visi 
“Laisvės” skaitytojai ir visų 
organizacijų nariai, bei prita
ria darbininkų judėjimui dar
bininkai,. nes turim pasitarti 
labai svarbiu klausimu, kuris 
paliečia visus susipratusius 
darbininkus, šiame susirinki
me dalyvaus J. Gasiūnas, iš 
Brooklyno, ir pasakys daug ką 
naujo ir svarbaus. Kviečia 
Liet. Komunistų Frakcijos ko
mitetas kuo skaitlingiausiai 
atsilankyti.

PRANO PUTVINSKO 
REIKALE

• Lapkričio 21 d. gavau tele
gramą iš Pilgrim State HospL 
tai, kurioje praneša, kad Pra
nas Putvinskas, kuris tenai ži
nomas kaip Frank Bizwin, kri
tiškai serga. Ligoninės admi
nistracija prašo manęs praneš
ti apie tai Prano Putvinsko gi
minėms bei draugams. Neturė
damas jo giminių adresų, pra
nešu apie tai viešai, žinau, 
kad jo giminių yra Montello, 
Mass.

Jo adresas: Frank Bizwin, 
Pilgrim State 
wood, N. Y.

Giminės ar 
rėdami gauti
kreipkitės prie manęs.

P. Balsys,
46 Ten Eyck St., 

Brooklyn, N. Y.

Hospital, Brent

jo draugai, ne
daugiau žinių,

(275-276)

(ištark 
V ienų 
visam 
urmo į 

Tuomi

Tarptautinė Peržvalga

London. — Su kokia tai 
slapta “misija” pas Anglijos 
valdžią atskrido Vokietijos 
orlaivyno ministeris gene
rolas K. Bodenschatz.

Seattle, Wash

“Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytojų.

d. Lapkričio Progresyviai 
Laimėjo Rinkimuose

Jungtinių Valstijų senato
rium išrinktas H. T. Bone; 
kongresmanu — Magnuson iš

.8

(Tąsa iš 2-ro puslp.) 
turk, jo vietą užėmė gene
rolas Ismet Inonu. Jis savo 
laikų lankėsi su turkų dele
gacija Sovietuose. '

Sovietų spauda griežtai 
įspėjo Vokietijos, Lenkijos 
ir Japonijos karo agreso
rius, kad jeigu jie bandys 
užpulti Sovietų šalį, tai 
tūkstančiai Sovietų lėktuvų 
pakils į orą, galingoji Rau
donoji Armija ir Raudona
sis Laivynas nušluos už
puolikus nuo žemės pavir
šiaus.

Kovos Ispanijoj
Liaudies kariuomenė 

keturių mėnesių kovos 
sitraukė atgal į rytinę
ro upes pusę. Liaudiečiai į

PO 
pa- 
Eb-

DIENRAŠČIO “LAISVĖS” NAUDAI

KONCERTAS
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. K iri aus kas, 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 daininlnkas-kornikas

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

I

Pradžia 2-rą Vai. po Piety

JŽANGA 40 CENTŲ

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

Rengėjai.

■MB
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So. Boston, Mass.
“Laisvės” Koncertas So. 

Bostone

EDV. LEVINSKAS

Šventųjų Paveikslų 
Garbinimas

(Pabaiga)
Ta neapykanta pasidarė ypa
tingai baisi, kai kilo ginčas 
dėl paveikslų garbinimo. Ta
me ginče daug žuvo žmonių 
tiek iš vienos pusės, tiek iš 
antros. žmonės, bažnyčios! 
supaikinti, laikė teisiu ir tau
riu darbu žudyti, kankinti, ža
loti, plūsti, įžeidinėti kitus 
žmones vien už tai, kam jie 
garbina Dievą kitaip. Ginčy-

krikščionies švenčiausia parei
ga yra ne nuolatos tobulėti, 
bet būti apkrikštytam ir bent 
vieną kartą per metus apie 
Velykas eiti išpažinties ir pri
imti komuniją, šventai tikėti 
bažnyčios mokslo neklaidingu
mu, taigi ir visomis jos nusta
tytomis dogmomis, kuriomis ji 

nebetikiį ir pati šiandien jau 
i ir nebegali tikėti?

Bažnyčia, nors ir 
damiesi kas yra Dievas ir kaip negu šiandien,^ buvo 
Jis reikia garbinti, 1_____
nys visiškai pamiršo svarbiau-

)

kitokia, 
ir Kris- 

krikščio-!^aus Mikais? Bet Kristus vi- 
- ■ . somis savo jėgomis ir su jąja

siąjį Kristaus mokslo įsakymą Į kovojo, niekados jai neprita- 
‘ re, niekados su ja neėjo iš- 

1vien. Jis aiškiai pasakė: “Ne- 
Kristaus suvadinkite mokytojais, nes 

r meilė'v*enas Klsl? mokytojas—Kris
tus, o jūs esate broliai; ir 
nė vieno nevadinkite čia že

minėje tėvu, nes vienas jūsų Tė
vas, kurs yra danguje;.ir ne- 
sivadinkite vadovais, nes jūsų 
vadovas vienas—Kristus (Ma
to XXIII, 8—10). Anų laikų 
dvasininkus — Rašto mokovus 
— jis pavadino pabaltintais 
karstais, kurie iš viršaus ro
dosi gražūs, švarūs, o viduje 
tėra tik viena bjaurybė (Ma
to XXVIII, 27). Jis liepė’sau
gotis netikrų pranašų, kurie 
ateina avių kailiuose, o viduje 
yra plėšrieji vilkai. “Jūs pažin
site juos: iš jų vaisių,” sakė jis 
(Mato VII, 15—16). Jisįspėjo? 
sakydamas: “Saugokitės Raš
to mokovų, kurie mėgsta 
vaikščioti ilguose rūbuose, bū
ti sveikinami prekyvietėje, 
šventovėse sėdėti 
krasėse ir 
vietas pokiliuose, 
našlių namus, 
ilgomis maldomis 
XII, 28—40).
pė ne bažnyčiose, bet vienu
moj, t. y., vienam pačiam už
sidarius kambary (Mato VI, 
5—8). Prieš pat savo kančią 
ir mirtį, paskutinįjį kartą kal
bėdamasis su savo mokiniais, 
jis jiem sakė: “Mylėkite kits 
kitą, kaip aš jus kad pami
lau, ir visi jus pažins esant 
mano mokiniais, jei tik jūs 
mylėsite kits kitą.” Jis ne
sakė, jei jūs tikėsite tuo a'rba 
tuo, bet jei mylėsite.

Taip, daug kas šiandien baž
nyčią ir krikščionystę laiko 
pervien. Bet pervien laikyda
mi skaudžiai apsirinka. Baž
nyčia, kaip teisingai L. Tols
tojus sako,—išdidumas, žiau
rumas, smurtas, sustingimas, 
mirtis; krikščionystė — nuo
lankumas, švelnumas, atlaida, 
meilė, judrumas, gyvata. L. 
Tolstojaus žodžiais ir baigsi
me šį straipsnį:

“Nemanyk bažnytinę krikš
čionystę esant nors ir nepilną, 
vienšališką, formališką, krikš
čionystę, bet vis dėlto krikš
čionystę. Taip nemanyk. Baž
nytinė krikščionystė — tikro
sios krikščionystės priešas. Ji 
palyginti su tikrąja krikščio
nyste yra kaip nusikaltėlis, 
pagautas nusikaltimo vietoje. 
Ji turi sunaikinti pati save, 
arba daryti vis naujus ir nau
jus nusikaltimus.”

(“Kultūra”)

•Nuo “šventosios” inkvizicijos 
rankos žuvo jos sukurtuose laužuose 
per 330 metų 32 tūkstančiai žmonių, 
ir tai tik vienoj Ispanijoj o juk taip 
pat žuvo ir taip pat žiauriausiai bu
vo kankinami, dažniausiai skaisčiau
sios dvasios žmonės, geriausi krikš
čionys iiį kitose šalyse.

— mylėti kits kitą. Ginčyda-| 
miesi dėl Kristaus mokslo, jiei 
nesusivokė, kad 1. 
moksle meilė Dievui ir 
artimui yra neišsiejamai susi-1 
jusios, kad tas, kas neapken
čia savo brolio—jį. žudo, kan
kina, įžeidžia — tas nemyli ir. 
Dievo. “Jei kas sakytų: aš. 
myliu Dievą, ir nekęstų savo! 
brolio, tas melagis; nes kas 
nemyli savo brolio, kurį ma
to, kaip jis gali mylėti .Dievą, 
kurio nemato? Tą įsakymą 
mes turime iš Dievo, kad kas 
myli Dievą, mylėtų ir savo 
brolį. Dievo niekas niekuo
met nematė. Jei mylime kits 
kitą, Dievas pasilieka mumy
se, ir Jo meilė mumyse yra 
tobula. Kas nemyli, tas nepa
žįsta Dievo, nes Dievas yra 
meilė.” (Pirmasis Jono laiš
kas, IV, 20, 21, 12, 8)

Šių Kristaus mokinio žodžių 
anos gadynės oficialieji krikš
čionys nesuprato, ir todėl 
lengva širdžia galėjo daryti ir 
tuos ir dar baisesnius dar
bus.* Deja, šių žodžių nesu
pranta arba nenori suprasti 
ir šios gadynės oficialieji 
krikščionys. Kuo šiandien ta
riamųjų krikščionių — katali
kų, pravosląvųf liuterių ir ki
tų — gyvenimas skiriasi, saky
sim, nuo žydų, mahometonų, 
braminų, budistų, ar kurių ki
tų, neišpažįstančių Kristaus ir 
jo mokslo? Niekuo. O jei 
kuo ir skiriasi, tai tik jau toli 
gražu ne dorybingumu, ne 
blaivumu, ne brolišku sugyve
nimu tarpusavy, ne krikščio
nišku gailestingumu, ne meile 
pagrįstu taikingumu, 
to didžioji kaltininkė yra baž
nyčia, arba, tikriau sakant, 
bažnyčios, t. y., tų bažnyčių 
vadovai — dvasininkai, arki
vyskupai, vyskupai, archirie- 
jai, superintendentai, kunigai, 
šventikai, pastoriai ir tt. Tie
sa, ne visi dvasininkai, kaipo 
žmonės, blogi. Ne. Jųjų tarpe 
buvo ir dabar dar yra (nors ir 
mažai, bet yra) labai dorybin
gų, tikra to žodžio prasme 
skaisčios dvasios žmonių, bet 
kas iš to, kad jų išpažįsta
mas bažnyčios mokslas ne
skaistūs, kad jis supintas su 
baisiais prietarais, su ne- 
krikščioniškiausiais dalykais: 
su mokymu garbinti šventųjų 
paveikslus, šventųjų kūnus bei 
jų Jiekanas, su vaizdavimu 
Dievo žilabarzdžiu seneliu, o 
ypačiai triasmeniu, neapsako
mai smarkiu, baudžiančiu nu
sidėjusius žmones amžinomis 
pragaro ugnies kančiomis, — 
su mokymu, kad žmogus vien 
savomis jėgomis negali tobulė
ti, t. y., kad vien savomis jė
gomis jis negali laisvintis iš 
ydų bei nuodėmių, jei Dievas 
jam nepadės savo malonėmis, 
kurios yra įgijamos per sa
kramentus ir sakramentali
jas, t. y., per rąžančius, škap
lierius, kryželius, agn’osėlius, 
paveikslus, švęstą vandenį. . . 
ir maldas, ir kad kiekvieno

zuotas, balsai susilieję, tarsi 
audra be pertraukos.

šio koncerto programa be ga
lo turtinga, tokius talentus su
traukti vienu sykiu ne visuo
met galima. Gal tik dėl to, kad 
šis koncertas yra rengiamas 
dėl dienraščio “Laisvės” nau
dos.

Rengėjai pradėjo bijoti, kad 
permažą salę paėmė ir vargiai 
publika sutilps. Bet, žinoma, 
kas anksčiau ateis, tai to bus 
giliukis. Bet už tokią milžiniš
ką programą, įžangos tik 40c.

Jaunutis.

Baltimore, Md. — Wilbert 
Layton, 34 metų, įdėjo nuo
dų į “aiskrimą,” kuriais nu
sinuodijo pats ir jo sūnus 
John, 10 metų. Policininkas 
Kaminsky išgelbėjo antrą 
sūnų.'

Ir viso

Repšio žmona, pirmiau 
tankiai lietuvių koncer- 
dainuodavo, bet tūlą lai-

vyriausiose 
užimti pirmąsias 

kurie ryja 
prisidengdami 

(Morkaus 
Melstis jis lie-

Skaičius Vaikų-Prasižengelių 
Žymiai Pakilo

Washington. — Raportai 
iš 17-kos valstijų teismų ro
do, jog 1937 metais prasi
žengė prieš įstatymus 31,- 
028 vaikai nuo 10 iki 15 me
tų amžiaus, tai 3,000 dau
giau negu 1936 metais tose 
pačiose valstijose. Berniu
kai sudaro 85 procentus vi
sų prasižengėlių, o mergai
tės—15 proc.

Užprenumeruok Dienraštį 
“Laisvę” Savo Draugams

Lapkričio 27 d., 2 vai. po 
pietų, E St. Salėje, įvyks dien
raščio “Laisvės” koncertas.

Šis koncertas; nepaprastai 
bus didelis ir įdomus. Jo pro
gramai išpildyti atvažiuoja iš 
Brooklyn, N. Y., dainininkė 
Kavaliauskaitė. Bostoniečiai ir 
apylinkės lietuviai pirmą sykį 
turės progą girdėti Kavaliaus
kaitę dainuojant. Tai Brookly- 
no dainų karalaitė.

Antras dainininkas-komikas, 
tai visiems gerai žinomas Ig. 
Kubiliūnas. Kuomet jis dai
nuoja, tai publiką prijuokina 
iki ausų-4-kiti iš juoko prade
da verkti. Kubiliūnas sako, 
kad jis šiame koncerte dai
nuos naujas dainas.

Malonų, švelnų balsą turinti 
ir toli dainavime nuprogresa- 
vus, tai Ona Baltrus. Ji dai
nuos solo ir su Kubiliūnu du
etus.

Dr. 
labai 
tuose
ką buvo nesigirdėti. Vienok, 
balsą lavinus nesustojo nei 
vienos dienos. Po ilgų metų 
jos nepasirodymo ir nuolatinio 
lavinimosi, šiame koncerte mes 
turėsime progą ją išgirsti dai
nuojant. J°s draugė, Turaus- 
.kienė, yra gabi pianistė ir dai
nininkė, .ji dainuos solo ir su 
Repšiene duetus. Nėra abejo
nės, kad jos sudainuos tą, ką 
mes nesam girdėję.

Harmonijos grupė, arba so
lisčių kvartetas. Tai yra visos 
solistės ir nesykį jos pavienės 
linksmino mumis, per mūsų 
parengimus. Bet dabar jos su
sibūrė į grupę ir per visą vasa
rą darė repeticijas ir tik pirmu 
sykiu šį sezoną jos pasirodysi,- 
tai “Laisvės” koncerte.

Laisvės choro jaunuolių kvar
tetas, bene, rodos, pirmą sykį 
jos pasirodys. Tai ateities 
žvaigždės. Vienok, aną vakarą 
pasitaikė eiti Gold stryčiu, kai 
sykis pro tą stubą, kur jos da
rė repeticijas. Tikėsit, ar ne, 
bet kai jos dainuoja, tai net 
langai1 dreba!

Apie patį didžiulį Laisvės 
Chorą, galima pasakyti, kad 
niekad pirma nebuvo taip su
harmonizuotas, kaip dabar. Ro
dos, it tą stygą, kuomet sujudi
ni vieną galą, visa dreba. Taip 
ir Laisvės Choras sumechani-

PRANEŠIMAI K KITUR
PHILADELPHIA, PA.

Lyros Choro pamokos įvyks penk
tadienį, lapkr. 25 d., 8 vai. vak., 735 
Fairmount Ave. Visi nariai 
laiku, atsiveskite ir naujų 
Taipgi kviečiame ir buvusius 
sugrįžti, norime kad choras 
didyn. Prašomo tėvų raginti

lankyti pamokas. Neužilgo 
“Laisvės” Bankietas ir mes

būkite 
narių, 
narius 
augtų 

savo
vaikus
įvyks
norime puikiai pasirodyti šiame pa
rengime su dainomis.
kartą kviečiame visus 
dalyvauti pamokose.

Todėl, dar 
skaitlingai 

(275-276)

BRIDGEPORT, CONN.
Liet. Literatūros Dr-jos 63 kp. 

svarbus susirinkimas įvyks penkta
dienį, lapkr. 25 d., 407 Lafayette 
St., 7:30 v. v. Būtinai visi nariai da
lyvaukite, nes bus išduodama rapor
tai iš Apskričio Konferencijos, ir ki
ti svarbūs svarstymai. Nepamirškite. 
— Kom. (275-276)

BALTIMORE, MD.
Liet. Komunistų Frakcijos susirin

kimas įvyks paskutinį sekmadienį 
šio mėnesio, tai yra, 27 d. lapkr., 
9:30 vai. ryto, toj pačioj vietoj. Vi
si draugai ir drauges prašomi laiku 
susirinkti, nes yra daug svarbių rei
kalų aptarti ir sykiu atsiveskite 
naujų narių prirašyti į Kom. Parti
ją. — Valdyba. 1 (275-276)

GARSINKITES “LAISVĖJEir

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

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

naudai • Darbininkų 
vakarienei 50c, 

15c. Prašome visus dalyvau- 
turėsite gerą vakarienę 
praleisite laiką. — I. A.

,(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
Svetainės. Bilietas 
vaikam 
ti, nes 
smagiai

LIETUVIŠKA
RESTAURACIJA

BAR ir GRILL

esate skolingi. — Kom. 
(274-275)

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

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

Dr. Herman Mendlowitz
88 Metai Praktikos 

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

Tel. Evergreen 7-1312

Gaminam Valgius Amerikoniško ii 
Lietuviško Stiliaus, čia taip pat 
galima gauti Amerikos išdirbimo 

ir importuotų degtinių, visokių 
vynų ir gero alaus.

Joseph Zeidat 
Savininkas

411 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J

Kampas E. 28rd Street

Telefonas: Humboldt 2-7984

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

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2—4 ir 6—8

Nėra valandų sekmadieniais

rsPr. ■ r: .«•

r

paveiks-

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių. kitokių grupių ir pavienių.
18 senų padarau 
naujus 
lūs ir krająvua 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiem spalvom.

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

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

CLEVELAND, OHIO
LDS 138 kp. ir ALDLD 57 kp. 

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

(274-275)

PLYMOUTH, PA.
LietuviiĮ 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

PHILADELPHIA, PA.
Sekmadienį, 27 d. lapkr. įvyks 

diskusijos, 2-rą vai. po pietų, 735 
Fairmount Avė. Diskusijos bus “Kas 
Yra Fašistai” ir kiti svarbūs klausi- • 
mai. Kviečiame visus skaitlingai da
lyvauti, galėsite išreikšti savo mintį. 
Rengia ALDLD 10 kuopa. — Kom.

(275-276)

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)

WATERBURY, CONN.
LIETUVIŲ LIAUDIES

KONCERTAS
“Laisves” Vajaus Pabaigtuvių Atžymejimui

Bus Sekmadienį, 11 Gruodžio-Dec
Programos Pradžia 6:30 Vai. Vakare

Po Programa Bus Šokiai

Birutė Ramoškaitė

VENTA SALĖJE
103 GREEN STREET

PROGRAMAS:

Birutė Ramoškaitė iš
Hartford, Conn., ir jos 
pianistas.

Bronė E. Rasim iš Water
bury, Conn., ir jos pia
nistas.

Ignas Kubiliūnas iš So.
Boston, Mass., jam ak
ompanuos Emma Gitzus 
iš Bostono.

Vilijos Choras iš Water
bury, Conn., vadovybėj 
Kl. Strižausko.

MERRYMAKERS ORKESTRĄ GROS ŠOKIAMS
Skaitlingai dalyvaukime parengime. Laimėkime pirmą 

dovaną šiame “Laisvės” vajuje. Kalbinkime lietuvius 
skaityti dienraštį “Laisvę,” kvieskime visus į šį parengimą.
įžanga tik 45c. RENGĖJAI.

NOTARY PUBLIC Tel. Stagg 2*5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patam»vį. 
mas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

READING, PA.
Lincoln Brigade rengia balių, 

įvyks penktadienį, lapkr. 25 d., 8 v. 
v., Poinsetta 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 J25c. 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)

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, HEMORROI- 
DAI ir kiti MESLAŽARNES 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-Spindulial, Kraujo ir Šlapimo 

Tyrimai Atliekami 
Už Nebrangų Atlyginimą

IŠTYRIMAS VELTUI

DR. ZINS
Įsisteigęs per 25 Metus

110 East 16 St., N. Y.
Tarp 4th Avė. 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
(Jalinskas)

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

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Priei Forest Parkway

Woodhaven, L. I

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, sen* 
vičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi 
kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas ska
niausių kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, Cheesė 

: Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake, Stollen, 
Doughnuts, Pies, Pastries Apple Turnovers ir Jelly Rolls*

Siunčiame duoną per paštą J kitus miestus, specialiai greitai pristato* 
Ant jūsų pareikalavimo, sutelksime informacijas apie svori Ir kainas*

Varpas Bakery 36-42 Stagg Street ‘ Brooklyn, N. Y.
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UNIJA ŠAUKIA SUKELT 

GYNIMOSI FONDA
Viešbučiu Amatu Taryba, ku

ri susideda iš šešių tu amatu 
AF of L unijų, atsišaukė i na
rius sukelt $100,000 gynimosi 
fondą, kad būt prisirengus “bi
le kokiai nepaprastai padėčiai.’’

Unijos tariasi su viešbučių 
savininkais jau per devynis mė
nesius, bet- sutarties neprieita. 
Unija sako, kad kur nors turi 
būt užbaiga, ir sėkminga už
baiga, o ji tokia gali būt tik 
tada, kada bosai matys unijis- 
tus pasirengus kovai.

Tarybos žinioje yra 160 vieš
bučių su 00,000 darbininkų.

Kas Veikiama Prieš 
Nazių Terorą

Desėtkai Tūkstančių Publikos 
Netilpo į Didįjį Gardens

Milžiniškoji Madison Square 
Garden salė, New Yorke, perei
tą pirmadienį buvo perpildyta 
susirinkusiais protestu ot prieš 
naziu terorą. Dvidešimt du 
tūkstančiai užpilde kiekvieną 
jos kampelį. Kiti bent 15-ka 
tūkstančių turėjo grįžti nuo 
durų. Tai aiškiausias įrody
mas, kaip newyorkieciai atsi
neša link fašizmo.

Atidarydamas mitingą, Paul 
J. Kern, Civilės Tarnybos Ko
misijos pirmininkas, patsai pa
sakė trumpą, bet aiškią ir aš
trią prakalbą prieš fašizmą, 
pareikšdamas, kad dabartinės 
fašizmo žiaurybės “yra tuo- 
jautinė pasėka Muniche pa
darytos taikos.”

mūs'pačių kooperavimą su fa
šizmu.”

Vėliau kalbėjo kunigas Imre 
Kovacs, vengrų dvasiškis, at
stovaujantis ne tik bažnyčią, 
bet ir Vengrų Demokratų Fe
deraciją; William Weiner, žy
dų Liaudies Komiteto pirmi
ninkas, kurio atsišaukimas už
dėt embargo ant nazių preky
bos sukėlė didžiausias ovaci
jas.

Tarp daugelio kalbėtojų ir 
trumpai sveikinusių mitingą 
buvo sekami žymūs veikėjai ir 
vadai: Dr. Harry F. Ward, 
tarybininkas Michael J. Quill, 
Teologinės Seminarijos profe- 
rius Paul Tillich, naujai išrink
tas kongresmanas Marcanto-

MOTERYS Už PROGRESĄ, 
PRIEŠ FAŠIZMĄ

Sekmadienį įvykusi Trans
porto Unijos Moterų Paged bi
nes konvencija, New Yorke, pa
sisakė prieš fašizmą ir užgyrė 
pr. Roosevelto atšaukimą am-1 
basadoriaus ir prekybos pa
siuntinio iš Vokietijos. Taipgi 
užgyrė prez. Roosevelto sveika
tos programą. Pasižadėjo remt 
CIO unijų kovas atnaujint kon
traktus; skelbt boikotą visoms 
užstreikuotoms firmoms. Pasi
sakė už vienybę iCIO su A F of 
L; remti vartotojų grupes; pa
dėt prašalint laužynes; daugiau 
remt Am. Darbo Partiją.

Pasilinksminkim su 
Maspethiečiais

Tarp Mergenthaler Co. Ir 
Unijos Eina Derybos

Pradėta pasitarimai tarp 
Mergenthaler Linotype Co. ir 
United Electrical, Radio and I 
Machine Workers Unijos, CIO, 
Lokalo 1222. Tačiau ir derybų 
laiku darbininkai neapleidžia 
kovos pozicijų, eina masinis pi- 
kietas, nes tai geriausia būdas 
privest derybas prie sėkmin
gos užbaigos.

Legal Notice
NOTICE is hereby given that Hochberg 
Liquor Store Corporation, at 325 Knicker- 
boeker Avenue, Brooklyn, New York, has 
filed its trade-mark, “La Toscana,” with 
the Secretary of the State of New York, 
to be used on bottles, packages and contain
ers for wines, whiskeys and liquors, and 
other associated products.

PARDAVIMAI
Parsiduoda dviejų kambarių for- 

ničiai su radio ir kitais stubihiais 
reikmenimis, parsiduoda pigiai. Prie
žastis — išvažiuojam j Kaliforniją. 
Taigi, naudokitės proga. V. Januška, 
109-47 — 115th St., Richmond Hill, 
N. Y. (274-276)

PAJiEŠKOJIMAr

TOR K lŲ PARE dv,^i5£DŠ“v
THANKSGIVING ŠVENTĖJE

Duoda Brooklyniečlams žinomas

AUGUST LESSING
Manadžeris

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

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

Apart įvykusio milžiniško 
masinio mitingo, taipgi “stapi- 
čiaus,” New Yorke pastaro
siomis dienomis dėjosi dar se
kami svarbūs žygiai:

Prezidentui Rooseveltui už 
pasmerkimą prieš - žydiškų, 
prieš - katalikiškų n a z i ų 
žiaurybių pasiųsta sveikini
mai nuo Lincolno Brigados 
Draugų varde 46 tūkstančių 
narių; nuo Lincolno Brigados 
Veteranų ir nuo New Yorko 
Veteranų Posto.

Aktoriai irgi nesnaudžia. 
Meno Komiteto vadovybėje, 
1200 aktorių-aktorkų, scenos 
rengėjų, rašytojų susirinko ir 
išnešė protestą prieš nazių 
'persekiojimą žydų ir katali
kų.

Raymon Massey, Orson Wel
les, Beit Lytell, Louis Nizer, 
Vince Jacoby kalbėjo pa
smerkdami nazius. Po protesto 
rezoliucija pasirašė: Fred Al
len, Helen Hayes, Dick Po
well, Bette Davis, Billy Rose, 
Max Gordon, Fred Stone, Ka
therine Locke, Maltha Raye.

Bažnytinė Industrinės Demo
kratijos Lyga pasiūlė, kad Vo
kietija būtų priversta atmokėt 
aprūpinimą namais persekio
jamų Vokietijos gyventojų, žy
dų ir krikščionių.

New Yorko Kolegijų Moky
tojų Unija, didžiausia tos rū
šies unija pasaulyje, pareika
lavo uždėt embargo Vokietijos 
prekybai.-

Lapkričio 23, per pietus, už
daroma visos Bronx vaistinės 
vienai valandai protesto.

Tarp. Darb. Ordeno New 
Yorko Centralis Komitetas 
pirmadienį per pietus iššaukė 
mitingą N. Y. gatvėse. Daly
vavo 3,000.

Po numeriu 475 10th Avė., 
N. Y., veikia WPA projektas, 

.kuris pagamina tūkstančius 
žaislų. Juos išdalins bedarbių 
vaikams.

ŽYMIAUSIAS AM. LIETU
VIŲ DAINININKAS

Aleksas Vasiliauskas

Dėkavonių Dienoj (Thanks
giving Day), lapkr. 24 d., dai
nuos per Liet. Radio Vai. Dr- 
još stotį WBNX, 1350 Kc., vad. 
Vincui Matusevičiui. Malonėki
te paklausyti.

Daugėjančios provokacijos 
iš Japonijos, Italijos ii- Vengri
jos puses, Kern nurodė, irgi 
yra pasėka to paties p. Cham- 
berlaino begėdiškos politikos.

Jis perspėjo prieš išdavimą 
Ispanijos ir ragino Jungtines 
Valstijas imtis žingsnių sulai
kyt tą, nes, sako Kern, kova 
už sulaikymą fašizmo yra “gy
venimo ar mirties klausimas 
pačioms Jungtinėms Valsti
joms.” Jis ragino pataisyti Ne
utralumo Aktą ir “sulaikyti

nio, Dashiel Hammet ir Doro
thy Parker, autoriai-rašytojai.

Nuo 9:30 iki 10:30 mitingo 
eiga buvo perduodama per ra
dio stotį WHOM.

Mitingą rengė žydų Liau
dies Komitetas, Amerikos Vo
kiečių Kultūros Lyga, Vengrų 
Demokratų Federacija, Ameri
kos Taikos ir Demokratijos 
Lyga, Darbininkų šalpos ir 
Apdraudos Fondas, ir čecho- 
slovakų Demokratijai Koordi- 
nuot Taryba.

KOLEGIJOS MERGINOS 
ĮVEDĖ “NAZIZMA”

LISTO DEPORTACIJA 
SULAIKYTA

Hunter Kolegijos merginos 
New Yorke, pereitą pirmadienį, 
įvedė vienos dienos “nazizmą,” 
kad išbandyti, kaip jaustųsi gy
venimas prie fašizmo. Tą pra
vedė Studenčių Taryba. Studen
tės sako, kad merginos bandy
mą priėmė už gerą ir reikšmin
gą.

“Nazizmo” dienos cenzūra

Immigracijos viršininkai at
šaukė įsakymą deportuot Paul 
List, Ispanijos veteraną. Jis 
būt buvęs deportuotas Vokieti
jon, »kur jo gyvybei gręsė pa
vojus nuo nazių. Jam leista iš
vykt Kubon ir iš ten išgaut įlei
dimą šioje šalyje apsigyvent. 
Listo žmona ir duktė, abi čia- 
gimės, gyvena Rochesteryje.

Mūsų draugai maspethiečiai, 
sykiu su tenykštėmis lenkų ir 
rusų organizacijomis, suruošia 
puikius vakarus, su nepapras
tomis programomis. Tokia 
pramoga ir bus šį sekmadienį, 
lapkričio 27-tą, New National 
Home, 61-60—56th Road, Ma- 
spethe. Pradžia 3:30 po piet. 
įžanga 40c.

Programoj dalyvauja lietu
vių Aido Choras, černiševskio 
šokikai (tie patys, kuriuos net 
uždususius nuo šokimo publi
ka nenorėjo paleisti nuo estra
dos “Laisves” koncerte), Dar
bininkų Teatro Grupė, Sokolų 
Gimnastai. Gregoreko šauni 
orkestrą grieš šokiams. Taigi, 
bus kuo pasigrožėti. Gi pelnas 
skiriamas darbininkiškai spau
dai.

Dalyvaukime ir įsigykime iš 
anksto bilietus, nes sulyg iš 
anksto parduotų bilietų spren
džiama organizacijų pasidar
bavimas pramogos sekmingu-

Pajieškau savo sesers, Nelles- 
Anelijos Kudrius, seniau gyveno 
Montreal, Canada. Gal ji mirus, bet 
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
skaradų Balių, įvyks savoj patal
poj, 425 Grand St. Bus duodama 
dovanos už įvairiausius kostiumus. 
Ateikite anksti, bus valgių, gėrimų 
ir muzika šokiams. (274-275)

ItEIKALAVIMAJ
Reikalinga darbininkas dirbti j Bar 

& Grill. Turi mokėt dirbti už baro 
ir taipgi kuknioj. Alga nuo $15-20 j 
savaitę. Darbo valandos nuo 8 ryto 
iki 5 vai. vakaro. Kreipkitės po 
numeriu 148 Grattan Street, kam
pas Varick Ave., Brooklyn, N. Y., 
arba tclefonuokite Evergreen 4-8792.

(273-5)

Lietuvių Kuro Kompanija 
ĮDEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)
• • •

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

Office Phone 
EVergreen 8-1090

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

mui.

palietė virš 7,000 studenčių, .ku
rios įsitraukusios vienokion ar 
(kitokion veiklom

Pirm visko, merginų akį pa
traukė buletinas, kuris kasdien 
išeina 4-6 puslapių, pilnas gy
vų raštų. Šį kartą jis išėjo vie
no puslapio, baltas nuo cenzū
ros, ti.k su vienu pranešimu: 
“Studenčių Tarybos Veikla Už
daryta.” Toki priminimai buvo 
iškabinta visuose kambariuose.

Gi atėjus pietų, merginos ra
do labai realistišką nazizmo pa
vyzdį : veiterkos padavė menu 
kortas, kuriose buvo pažymėta 
tik duona su sviestu ir pienas. 
Tiek ir teduota “naciškiems” 
pietums pirmadienį.

Mirė Caroline Whitney, 
Žymi Darbuotoja

šeštadienio vakarą mirė dr. 
Caroline Whitney, žymi dar
buotoja, privatiškame gyveni
me žinoma kaipo Mrs. George 
Barsky, švogerka paskilbusio 
daktaro Edwardo Barskio, ku
ris nesenai sugrįžo iš lojalistų 
Ispanijos po virš metų darbavi
mosi steigime karo ligonbučių 
ir juose neatlaidaus darbo.

Ji pati pasižymėjus visuome
niškoj darbuotėj. Ypatingai pa
staraisiais laikais daug dirbo 
vartotojų organizacijose. Jinai 
buvo viena iš kūrėjų Milk Con
sumers Protective Lygos, taipgi 
yra autorė raštų toje srityje.

Pravedė 15 Min. “Stapičių”

Pirmadienį New Yorko mies
to urmo (wholesale) parduotu
vėse pravesta 15-kos minučių 
“stapičius” protestui prieš na
zių terorą ant žydų, katalikų, 
protestonų. Palietė apie 800 įs
taigų, su 7,000 darbininkų. Vi
sur atlaikyta bendri darbininkų 
ir samdytojų mitingai ir priim
ta protesto rezoliucijos.

TRUMPAI KALBANT
Apart kitų gabių vaidintojų, 

kuriuos matysite toje gražioje 
dramoje vaidinant — “Mirtų 
Vainike,” jūs turėsite progą 
matyti sekantį:

Margaret Oliver, 18’ mėne
sių, saldžiai miegojo tėvo ma
šinoj, kada mašina pavogta. 
Neužilgo vagišius sudaužė 
mašiną į troką, Yonkerse. 
Mergaitė atrasta mašinos griu
vėsiuose verkianti, bet nesu
žeista.

Taip, brangūs draugai. Jei jus kankina skausmas ir susti
rimas jūsų muskulų, kaipo pašoka orotraukio perpūtimo,. 
nuovargio ar persidirbimo. nekenlėkito šių skausmų borai* 
kalingai. Naudokite linimentq, kurį jūsų tėvai ir tėvų tėvai 
naudojo nuo 1867 motų. • Poklouskito savo draugų kaip 
ir kuomet jie naudoja Poin Expellerj. Be atidėliojimo nusi
pirkite bonkutę Pain-Expcllerio artimiausioje jums vaisti
nėje. Reikalaukite Pain-Expcllerio su Inkaru oM kiekvienos 
dėžutės.

Russian & Turkish Baths, Inc
29-31 Morrell Street Brooklyn, N. Y

PIJUS PETRAUSKAS 
jis yra vaidinęs daugelyje vei
kalų įvairias roles. Šiuo tarpu 
jį matysime Tėvo rolėje vaidi
nant. Publika žavisi, žiūrėda
ma, kuomet jis vaidina.

Mirtų vainikas bus suvaidin
tas 3 ir 4 dieną gruodžio (šeš
tadienio ir sekmadienio vaka
rais) Ukrainą Svetainėje, 101 
Grand St., Brooklyne.

Menininkas.

Garsinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvėje”.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Liet. Amerikos Piliečių Kliubo 
Biznio Skyriaus Trečio Kvartalo su
sirinkimas įvyks penktadienį, 25 d. 
lapkr., savam namo, 280 Union Avė., 
8 vai. vak. Kuriems rūpi Biznio 
Skyriaus reikalai ir jo darbuotė, tai 
dalyvaukite šiame susirinkime. — 
F. Vaitukaitis. (275-276)

BROOKLYN, N. Y.
Ateities Žiedo Vaikų Draugijė

les Mokykla Prasidės Šį
Šeštadienį

šeštadienį, lapkričio 26 d., prasi
dės AŽVD mokykla ir tęsis per vi
są žieminį sezoną. Pradžia kaip 2 
vai. po pietų. "Laisvės” Svetainėj, 
419 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

Lietuviai darbininkai, biznieriai ir 
profesionalai leiskite savo vaikučius 
į aukščiau nurodytą mokyklą. Geri 
mokytojai kalbos ir dainų. — Mo
kyklos Komitetas. (275-277)

Modelinė Sekcijos Patalpa
Komunistų Partijos 2-ra 

sekcija, N. Y., praneša, kad 
apie gruodžio 1-mą persikrau
sto į naują patalpą, kuri bū
sianti modelinė patalpa ne tik 
mieste, bet visoj šalyje. Ji ir 
,bus ne bile kur, bet pačioj 
miesto širdyj—Penn Arcade, 
141 W. 33rd St., priešais Ma
cy’s krautuvę. Auga partija ir 
jos įtaka, gerėja ir jos cent
rai.

Tel. Evergreen 7-2375

CHARLES 
UP-TO-DATE 

BARBER SHOP 
K. Degutis, Savininkas 

Gerai Patyrę Barberiai 
Prielankus Patarnavimas 

306 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7171

Open Day and Night

RHEA
Managed by

TEITELBAUM

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

Vapor Room,
Room, Large

Artesian Water, Restaurant, Barber
Shop, Sleeping Accomodations.

Admission 50c, day-& night, Saturday night 75c
Special Rates per Week

GENTS’ DAYS
Wed., Thurs., Frl., Sat. and 

Sun. all day and night

LADIES’ DAYS
Mon. and Tues, from 12 a. m. to
11 p. m. After 11 p. m. for gents'

L-1370

HYMAN BERGER
RETAIL LIKERIŲ KRAUTUVE

Amerikos Išdirbimo ir Importuotos D.egtinės 
ir Vynai Švenčių Vaišėms.

Svarbi Jums Naujiena
Kiekvienas atsilankęs turės surpryzą. Ateikite 
savo naudai, patirkite kas bus tas surpryzas.

245 Graham Ave. Brooklyn, N. Y.
Kampas Maujer St., Ten Eyck Project.

FRANK DOMIKAITIS

Laisves” Name

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

417 Lorimer St. Brooklyn

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

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

na; gaspadoriskai nuvirti kopūstai ir barsčiai.

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vilai Vakaro
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