
THE LITHUANIAN DAILY
Brooklyn, N. Y., Ketvirtadienis, Gruodžio 2, 1937Telephone STagg 2-3878No. 283 Pavienio Numerio Kaina 3c Metai XXVII, Dienraščio XIX

KRISLAI
Neleis Vaikus Mokyti 

Fašizmo.
Netikusi Rasė žmonių.
Lenkijoj Gyvenimas Kun

kuliuoja.
Svarbus Raštas.
Lietuvoj Persekiojami.
Gen. S. Žukauskas.

• Rašo R. Mizara.

Baskijos prezidentas ir katali
kų veikėjas, Aguirre, dabar esąs 
Katalonijoj, aną dieną turėjo pa
sikalbėjimą su Švedijos laikraš
čio “Dagens Nyheter” korespon
dentu.

Jis pareiškė, kad nei vienas 
Baskijos vaikas, išgabentas į 
užsienius, nebus grąžintas na
mon tol, kol Baskijoj viešpataus 
fašizmas. O fašizmas, sakė p. 
Aguirre, neužilgo iš Baskijos 
bus išvytas.

<

Man rodosi, kad tamsiausias 
(kultūriniai ir politiniai) gaiva
las mūsuose yra t. v. “nezalež- 
ninkiški” kunigai.

Anot to posakio, iš jų nepada- Be to, Jersey City
rysi nei dievui žvakės nei velniui 
kačergos.

Tą rasę žmonių gerai vaizduo
ja tūlas kun. Valadka, gyvenąs 
Scrantone, Pa., su savo “prakal
bomis” ir straipsniais, rašomais 
per fašistų “Vienybę.”

¥

Lenkijoj politinis gyvenimas 
nepaprastai gyvai kunkuliuoja. 
Andai iškeltas pianisto Ignaco 
Paderewskio šūkis grąžinti Len-.unijas. 
kijai demokratiją, randa daug 
pritarimo net aukštuose karinin
kuose.

Tik nesenai buvo išleistas pa
reiškimas, karštai remias Pa
derewskio šūkį. Po manifestu 
pasirašo žymūs karininkai: 
gen. Stanislovas Hallęr, gen. 
Wladislaw Jung, brigados gen. 
Kukol, pulkininkai Dombrowa ir 
Zychlinski ir kt.

-------  |jų Organizavimo Komiteto
Po tuo pačiu pareiškimu, beje, (CIO), akis akin tartis apie 

pasirašė daug žymių profesorių, i apVienijima tu didžiųjų uni- 
menininkų, visuomenininkų iri 
kitų žymių žmonių.

Iš to galima sau įsivaizduoti,' 
kokį tas šūkis prijautimą randa 
darbo žmonių masėse!

Skaitytojai raginami perskai
tyti šios dienos straipsnį, įtal
pintą editorial© vietoj.

Tai raštas, gautas tam tikrais 
keliais iš Lietzivos. Jis 
vaizduoja tą šiurkščią 
Lietuvos kalėjimuose.

Tasai raštas, reikia 
gamintas ne komunistų, 
šiaip sau demokratiniai 
tačiusių žmonių, visuomeninin
kų.

Bet tik perskaitymo neužten
ka. Turime veikti: juo uoliau 
rinkime parašus po peticijomis, 
reikalaujančiomis išlaisvinti an
ti-fašistinius politinius kalinius.

Lietuvoj jau yra surinkta po! 
panašios rūšies peticijomis apie 
20,000 parašų.

Savo parašus padėjo ir toki 
žymūs vyrai, kaip buvę krašto 
prezidentai, Stulginskis ir Gri
nius; profesoriai, Leonas, Če
pinskis; rašytojai V. Krėvė-Mic
kevičius, L. Bistras, ir kt.

Tiesa, vienas žmogus mums 
rašo:

“Nors Lietuvos konstitucija 
leidžia rinkti piliečių parašus po i 
peticijomis, tačiau, šiame atsiti
kime, rinkėjus fašistai persekio
ju..., Kai sugauna renkant pa
rašus, tai atima peticijas, šudra- 
sto o rinkėjus suima Be to, džio už Lietuvos ]iaudies rejka. 
Rimbą ir prie tų, kurie drjsta pa- ]ug> už jog ]aisvę
sirašyti.. .."

Amerikoj mums niekas dėl to 
nieko nesako. Galima rinkti pa
rašus laisvai, be jokios baimės.

Tai padėkime mūsų broliams 
ir draugams Lietuvoj!

Kaune mirė generolas Žukaus
kas. Klerikalai jį labai garbina. 
Bet jis nieką nepakėlė savo žo-

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $7-00 

Metams

CIO IŠVYSTO KOVĄ PRIEŠ CARIŠKĄ “Nekaltas” Mylėtinu Nušo- ^Pabėgėlis po 20 Mėty Sugrį- PAŽANGŪS FARMERIŲ KONGRESMA 
- - - - - - - - -. . . . . . . ” "°,er| ,r “ “ 8 NAI KOVOJA UŽ ALGU-VAL. ĮSTATĄ

Harrison Forsythe, 55 metų į_20 nletų atgal iS kalėjimo 
amžiaus, “nekaltai” dranga- ,, T , .vo su Rosalia Karr’iene, 30! PabeS° Marcos Leos- k1urls 
metų, bet, galų gale, nušovė į buvo nuteistas 10 metų kaip 
ją vadinamoj “mylėtinių ai- antro laipsnio žmogžudys, 
kštėj” ir pats nusišovė. Ji
nai sakydavo savo vyrui, 
kad jos išėjimai su Forsy
the tai esą tik “paprastas”, 
o ne meiliškas draugišku
mas.

SMURTĄ JERSEY CITY, N. J.
13 Darbininkų Areštuoti, 7 Nuteisti Vien Tik už Skleidimą 

Lapelių, Šaukiančių Dėtis j Industrinę Uniją

Pittsburgh, Pa.—Wm. H. Santa Fe, New Mexico.

Reikalauja, Ištraukt iš Atgaleivių Komisijos įnešimą dėl. 
Darbo Laiko Apribojimo ir Būtinos Algos Darbininkam

Jersey City, N. J.—Indus
trinių Unijų Organizavimo 
Komiteto (CIO) advokatai 
rengiasi patraukt teisman 
carišką šio miesto majorą 

i Hague ir jo policiją, kad 
[neteisėtai areštavo 13 CIO

policija pagrobė apie 50 ki
tų šios organizacijos narių, 
sumetė į policinius automo
bilius, išvežė už miesto ri
bų ir ištrenkė laukan.

Tą smurtą Jersey City 
valdžia padarė tik todėl, 
kad CIO pradėjo skleisti la
pelius, kuriais šaukia dar
bininkus dėtis į industrines

Wm. Green Tiesioginiai Derisi su Lewisu
Washington. — Amerikos 

Darbo Federacijos prezi
dentas Wm. Green, galop, 
sutiko eiti į tiesiogines de
rybas su John L. Lewisu, 
pirmininku Industrinių Uni-

Roosevelt Siūlo Mažint 
Lėšas Vieškeliam

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas atsikreipė į 
kongresą, kad numuštu ša
lies valdžios parama valsti- deracijos Pildančiosios Ta- 

vieškelius tiest iki rykos teisių ir savi valdiškopuikiai!- .
padėti 25,000.000 nėr metus; tai 

būtu 100 milionų mažiau ne
žinoti, gu iki šiol buvo skiriama, 

bet tik į Prezidentas nurodė, jog per 
nusis-! paskutinius 5 metus centra-

line valdžią tokiais paskyri
mais “padovanojo” valsti
joms $1,490,500,000. Bet da
bar,' sako, reikia taupyt ša
lies iždą ir lyginti jo išlai
das su įplaukomis.
Kodėl Subruzdo Kongreso 

Politikieriai
Atsiliepdami į šį Roose- 

velto planą, tuoj subruzdo 
tie senatoriai ir kongresma- 
nai, kurie reikalavo taupyt 
valdžios pinigus tik maži
nant pašalpas bedarbiams ir 
kurie priešinosi įvairiems 
kitiem Roosevelto pažan- 
gesniem sumanymam. Mat, 
jei jie leis sumažint “dova
nas” valstijoms dėlei vieš
kelių, tai bijo, kad galės nu
kentėti sekančiuose rinki
muose.

• Tai buvo pro-lenkiškų ten
dencijų žmogus.

Matyt, dėl jo reakcinio nusis
tatymo Amerikos lietuviai kuni
gai 1926 metais apdovanojo gen. 
Žukauską aukso kardu!

Jis gimė spal. 21 d., 1861, o 
mirė lapkr. 23 d., 1937. Sirgo 
širdies liga.

Jersey City valdovai sa
ko, kad jų miestas turįs vie
tinį įstatymą, kuriuom už
draudžia skleisti lapelius be 
leidimo. CIO advokatai pa
rodo, jog tas įstatymas lau
žo Jungtinių Valstijų kon
stituciją, užtikrina nčią 
spausdinto žodžio laisvę.

Policinis teisėjas A. Botti 
septynis areštuotus nuteisė 
po penkias dienas kalėti; 
kiti šeši laikomi po $1,000 
užstato kiekvienas iki grand 
džiūrės teismo.

CIO advokatai teismiškai 
reikalauja išlaisvinti nuteis
tuosius.

jinių organizacijų. Jiedu su
eis šį ketvirtadieni.

CIO derybų komitetas, 
vadovaujamas Ph. Mur- 
rav’o, ir G. M. Harrison, 
galva Federacijos atstovų, 
priėmė .sekančius punktus 
tolesnėms deryboms:

Apžiūrėt ir nustatyt, ko
kiose pramonėse reikėtų 
pripažint industrines uni
jas; apsvarstyt, kokias'tei
ses turėtų CIO. apsivieni- 
jus su Darbo Federacija; 
išdirbti patarimus planuo
jamam specialiam suvažia
vimui, kas liečia Darbo Fe- 

vidujinio tvarkymosi unijų 
priklausančių Federacijai 
suplanuot mašineriia, kuri sine, pajūrio 
vykdytų apsivienijimo su- atimtame iš Chiniios, japo- 
tartį tarp CIO ir Darbo Fe- nai dabar skardžiai nukapo- 
deracijos; sušaukt specialį, jo muitus ant įvežamų iš Ja- 
bendrą suvažiavimą Ameri-'ponijose dirbinių. Tuo būdu
kos Darbo Federacijos ir 
CIO unijų.

G. M. Harrison, Federa
cijos atstovybės galva dery
bose su CIO, sako: “Jeigu 
mes susitarsime kitais klau
simais, tai turėsime bendrą 
suvažiavimą, kuris užgirs 
sutartį.”

Melbourne, Australia. — 
Vien Victoria valstijoj įre
gistruota 1,000 sergančių 
kūdikiu paralyžium. 57 nuo 
jo mirė.

Stinga 25 Parašu Ištraukt 
Darbo Biliy iš Komisijos
Washington. — Dar trūk

sta 25 kongresmanų parašų, 
kad priverst atgaleivišką 
kongreso taisyklių komisiją 
paleisti iš savo nagų suma
nymą dėlei darbo valandų 
apribojimo ir būtinos algos 
nustatymo darbininkam. Iš 
viso turi pasirašyt 218 kon
gresmanų, kad sumanymas 
galėtų būt ištrauktas iš ko
misijos ir pervestas pačiam 
kongresui spręsti.

Pažangieji farmerių at-

5 Mil. Tonų Amerikos 
Geležies Fašistam

Nevv York. — Amerikos 
plieno fabrikantai parodo, 
jog trys fašistinės šalys: 
Italija, Vokietija1 ir Japo
nija per ketverius metus iš
vežė iš Amerikos virš 5 mi
lionų senos geležies. Jos 
“skrepus” Amerikoj renka 
250,000 žmonių. Geležies 
drebėzgų išvežimui veikia 
didžiulė kompanija su cent
ru Philadelphijoj. Už tortą 
ima po virš 16 dolerių.

Pernai Japonija gavo iš ginklus ir amuniciją.

Japonai Uždarysią Ame- 
rikai Duris į Chiniją
Washington. — Jungtinių 

Valstijų vvriausvbė, bijo, 
kad Japonija siekia užda- 
ryt Amerikos dirbiniam du
ris į Chinijos rinkas. Iki šiol 
tos rinkos buvo atdaros vi
som šalim prekiauti Chini- 
joj lygiomis teisėmis ir ly
giais muitais už įvežimus.

Japonija jau laužo “Ivgiai 
atvirų durų” sutartį. Tient- 

didmiestyje,

jie gali pigiau pardavinėti 
savo tavorus Chinijos žemė
je ir pastot kelią ameriki
nėms prekėms.

Amerikos valdžia tyrinė
ją tokį japonų elgesį Tien- 
tsine ir rengiasi stipriai už
protestuoti Japonijai, kaipo 
uždarinėtoj ai laisvų Chini
jos durų.

Jungtinės Valstijos prisi- MILI0NAS DARBININKŲ 
„ NETEKO DARBŲ

____  _ _ __ ________ Washington, gruod. 1.— 
Manchukuo valstybę, tuoj WPA pašalpinių darbų ad- 
ten faktinai uždarė rinkas ministratorius H. L. Hop- 
Amerikos dirbiniams. kins sako, jog per kelias pas-

mena, jog kaip" tik Japoni-( 
ja atplėšė Mandžuriją nuo f 
Chįnijos ir įsteigė neva

Japonai Grasina Anglijai darbininkų liko paleisti iš
Hong Konge

Hong Kong, gruod. 1.— 
Japonai iškėlė 50,000 savo 
armijos į Chekkai salą už 
70 mylių į pietų Vakarus 
nuo Anglijos valdomo Hong 
Kongo. Japonų karo laivai 
šaudė į‘ vieną Anglijos lėk
tuvą.^ 

stovai kongrese ragina ki
tus kongresmanus iš farme- 
riškų valstijų tuoj pasirašyt 
reikalavimą ištraukti tą įne
šimą iš komisijos.

Jis buvo išsėdėjęs kalėjime 
dvejus metus. Dabar sugrį
žo baigt bausmę. Per tuos 
20 metų jis apsivedė ir pri
gyveno devynis vaikus.

Amerikos 1,057,359 tonus 
senos geležies, užpernai 
1,117,974, o 1934 m. 1,168,- 
496 tonus. Šiemetiniai to
kios geležies išvežimai į Ja
poniją dar labai padidėję.

Italija ir Vokietija už
ima antrą vietą, po Japoni
jos, kaip senos geležies pir
kėjos iš Jungtinių Valstijų. 
O parsivežtus geležies dre- 
bėzgus tuoj lieja ir kala į

Jūreiviai Įkaitinti už 
Streiką kaip “Maištą”
Baltimore, Md.—Federa- 

lis prisaikintųjų teismas 
įkaitino 14 jūrininkų kaip 
“maištininkų” už tai, kad 
jie streikavo sėdėjimu pre
kiniame laive “Algic”, pri
klausančiame Jungtinių Val
stijų valdžiai, kuomet tas 
laivas plaukė į Pietų Ameri
ką ir atgal. O jie streikavo 
tik dėl sąlygų pagerinimo.

JAPONAI SUGRĄŽINO 
UŽGROBTĄ AMERI

KINĮ LAIVĄ
Shanghai, gruod. 1.—Ja

ponai atidavė atgal ameri
kiečių kompanijai nedidelį 
garlaivį “Feitingą”, kurį 
vakar buvo užgrobę. Jie ta
da nuplėšė Amerikos vėlia
vą nuo laivo ir įmetė į 
Whangpoo upę. Dėl to stip
riai užprotestavo Amerikos 
konsulas.

kins sako, jog per kelias pas
kutines savaites milionas

įvairių pramonių. Per porą 
paskutinių mėnesių valdžia 

i turėjo priimt apie 50,000 
daugiau bedarbių į viešuo
sius darbus. Dabar jais yra 
sušelpiama 1,504,493 bedar
biai.

ORAS
Šiandien bus giedra ir vė

su. — N. YzOro Biuras.
Vakar temperatūra 40. 

Saulėtekis 7:00; saulėleidis 
,4:30.

Washington.—Devyni žy
miausi organizuotų farme
rių atstovai kongrese taip
gi pasirašė peticiją-reikala- 
vimą, kad kongreso taisyk
lių komisija paleistų svars
tyt pačiam kongresui Black- 
Connery įnešimą. Tas įne
šimas reikalauja apribot 
darbo- valandas ir nustatyt, 
kiek samdytojai būtinai tu
ri mokėt savo darbininkam. 
O taisyklių komisija, suside
danti iš atgaleivių demokra- priešinasi. Jie pareiškia, jog 
tų ir republikonų, stengiasi 
pasmaugt tą sumanymą, 
visai neleisti jį svarstyti 
dabartinei kongreso sesijai.

Tarp devynių pasirašiu-

Mire Lietuvos Generolas Žukauskas
Kaunas. — Mirė Lietuvos 

generolas Silvestras Žukau
skas, 76 metų amžiaus. Jį 
pakirto širdies liga.

Organizuojantis Lietuvos 
valdžiai, Žukauskas buvo 
paskirtas karo ministeriu. 
Paskui buvo vyriausias Lie
tuvos karo vadas; kariavo 
prieš bolševikus. Pagal jo 
planą buvę išvyti iš Lietu
vos vokiečiai bermontinin
kai. 1920 metais gen. Žukau
skas vadovavo karui su 
Lenkija, kuri ryžosi užimt 
visą Lietuvą. Lenkų kariuo
menė buvo sumušta Širvin- 
tų-Giedraičių laukuose • ir 
ėmė trauktis.

1921 m. gen. Žukauskas 
išėjo į atsargą, o paskui vėl 
buvo , paskirtas vyriausiu 
karo vadų ir kaino toks tar
navo nuo 1927 iki 1928 m.

Žukauskas buvo fašistinio 
nusistatymo. Jį ir Amerikos 
lietuvių klerikalų vyčiai ap
dovanojo aukso kardu 1926 
metais.

Gen. Žukauskas paėjo iš 
Panevėžio apskrities, Dovei- 
konių kaimo. Mokėsi Šiau
lių gimnazijoj ir carinėj Vil
niaus karo mokykloj. Daly- ( 
vavo Rusijos-Japonijos ka-! įsibriovė naktį į Redlicho
re kaip oficierius. 1914 me
tais buvo pakeltas į pulko 
vadus. Per pasaulinį karą 
tapo kelis kartus sužeistas. 
Apdovanotas visais Rusijos 
ordenais ir kitais aukštais 
ženklai^ karinės garbės.

CIO Skundžia Fordą Kaip 
Unijisty Persekiotoją

St. Louis, Mo.—CIO vadai 
skundžia valdiškai Darbo 
Santikių Komisijai Fordo 
automobilių kompaniją, kad 
jinai mėto iš darbo unijis- 
tus.

Tęsiasi streikas prieš vie
tinį Fof’do auto, fabriką.

Los Angeles, Calif.—Bu
vęs Rusijos caro generolas 
Nikolai Bogomolez, 65 m., 
uždarbiauja kaip če ve rykų 
taisytojas.

Visų Šalių Darbininkai 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o Išlaimėsit 
Pasaulį!

šių kongresmanų, farmerių 
vadų, yra George Nelson, 
direktorius Farmerių Uni
jos; John H. Rosch, prezi
dentas' Visašališkos Farme
rių “šventadienio” Sąjun
gos, ir Dale Kramer, jos 
sekretorius. Jie reikalauja 
minimą įnešimą padaryti > 
įstatymu, ir išleistame savo 
pareiškime smerkia atžaga
rei višką Nacionalj Farme
rių Komitetą, kad jis tam 

dirbančiųjų farmerių ir pra
monės darbininkų reikalai 
yra vienodi. Nuo vienų ge
rovės priklauso kitų gerbū
vis.

Kare su Vokietija 1915 m. 
Žukauskas buvo pakeltas į 
generolus-majorus ir net į 
korpuso komandierius. Jis 
ypač pasižymėjęs atkaklia 
kova prieš vokiečius ties 
Dinaburgu, .kur gen. Žu- - 
kausko divizija sulaikė vo
kiečių ofensyVą.

Byla prieš “Minkšta 
širdį” Žmogvagį

Poughkeepsie, N. Y.—Ei
na teismas prieš vokietį . 
Franzą Hanawaldą, kuris 
rugs. 4 d. pagrobė milionie- 
rių Julių Redlichą, 63 metų, 
norėdamas išgaut $20,000 
už jo paleidimą.

Prie to žmogvagis rengė
si per metus, ir nepertoli 
krūmuose iškasė 
mentavo rūsį, kur galėtų 
įmesti savo auką. Į rūsio 
sienas išanksto įmūrijo re
težius prirakint pagrobtąjį. 
Rūsiui stogą padarė iš sto
ros smaluotos popieros, ku
rią pridengė žole ir mede-* J 
liais.

Apsimaskavęs žmogvagis 

ir išce-

butą, užrišo Redlichui akis 
ir išsivarė laukan per lan
gą. Paskui įsimetė jį į au
tomobilį ir' nusivežė prie f 
krūmų. Kai reikėjo eit per 
mažiukus • upelius, žmogva
gis Redlięhą pernešė per 
juos, idant senis nesušlaptų 
kojų.

Pagaliau, Redlich buvo 
įstumtas į rūsį ir prirakin
tas. Po šešių valandų žmog
vagis atnešė Redlichui val
gyti. Redlichas nesutiko 
duoti jam 20 tūkstančių do
lerių, bet siūlė du tūkstan
čius. Ale žmogvagis apsi- 
mąstęs pasakė: “Aš tavo pi
nigų nenoriu; paleisiu vel
tui;” padariau, girdi, klai
dą: norėjau pagrobt tavo 
sūnų, o ne tave.

Taip .Redlich ir buvo iš' 
laisvintas veltui, o žmogva
gis Franz Hanawald are
štuotas.

4 H

I
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Amnestijos Reikalas Politiniams 
Anti-Fašistams Kaliniams

Lietuvoje
Šiomis dienomis “Laisves” redakci

ja gavo iš Lietuvos grupės demokrati
niai nusistačiusių žmonių žemiau tel
pantį svarbų rasta. Prie jo galima pri
dėti tik tai, kad Amerikos lietuviai 
privalo greičiau paskubint rinkti pa
rašus po peticijomis, reikalaujančio
mis išlaisvinti Lietuvos politinius an
tifašistinius kalinius.

Gautasis straipsnis skamba:
1935 metų Suvalkijos valstiečių sukili

mas turėjo nemaža pasėkų. Tautinė-fa- 
šistinė Lietuvos vyriausybė buvo labai 
nugąsdinta. Nes, panorėję panaudoti ka
riuomenę žrponėms malšinti, pamatė, 
kad kareiviai gali saviškių-kaimiečių ne
šaudyti. To sukilimo pasėka—tautos at
stovybė—seimas. Laike sukilimo nelabai 
tikėtinu būdu dingo tautininkų šulas Jo
nas Lapenas. Mat, karo vadovybė, no
rėdama nuraminti sukilusius valstiečius, 
pareikalavo iš ministerio pirmininko J. 
Tūbelio, kad J. Lapeną suimtų, turtą jo 
konfiskuotų. Pirmininkas sutiko: J. La
peną nuteisė, nors jo nusikaltimo teis
mas negalėjo įrodyti, ir Lapenas iš su
sikrimtimo pasimirė—širdis neatlaikė. 
Mirusiojo byla buvo dar kartą svarstyta, 
—Lapeną išteisino. (Kaip lengvai vadai 

-atsižada savo rėmėjų!) Jau ir anksčiau, 
o po Suv. sukilimo—ypač, kalėjimuose 
prisirinko tiek daug kalinių, jog visų 
kalėjimai nesutalpina. Lietuva turi da
bar kalėjimų daugiau, negu buvo prie 
caro. Nesenai netoli Kretingos buvo 
įrengtas dar vienas, naujas kalėjimas— 
darbo stovykla. Tai bene bus bjauriau
sia, iš Hitlerio pasiskolintas, kalėjimo 
tipas. Čia blogai maitinami kaliniai ver- 
čami dirbti sunkius darbus: skaldyti ir 
tašyt akmenis. Blogas maistas, nehigie
niškas darbas iščiulpia paskutinius kali
nių sveikatos syvus, (iš šalies maisto 
įnešti neleidžiama), ir džiovos liga su
silauks čia, aišku, geros pjūties. Juo la
biau, kad akmenų skaldytojai, tašytojai, 
nuo akmenų dulkių tąja liga suserga 
greičiau, negu kiti. Taigi, valdžia užsi
spyrus marina džiovos bacilomis suim
tuosius. Tai priemonė paliuosuoti kalė
jimų patalpas naujiems politiniams ka
liniams.

Kita priemonė tam pačiam tikslui 
siekti—dažnas teisėjų naudojimasis są
lyginėmis bausmėmis. Dažnai tenka skai
tyti laikraščiuose, kad teismas vagišių 
sąlyginiai atleido nuo kalėjimo. Galė
tų manyti, kad čionai pasireiškia teismų 
žmpniškumas, bet iš tikro taip nėra,— 
tik mūsų dabartinio teisingumo ministe
rio, jaunomis dienomis į socializmą lin
kusio, St. Šilingo įpumpuotas teisėjas, 
vagį paleisdamas, padaro vietos politi
niams kaliniams.

Tur būt, kalėjimams praretinti- prakti
kuojama ir mirties bausniė polit. kali
niams. Pirma karo lauko teismų (pava
dinimas iš tikrųjų vykęs—tai tikrai lau
kiniai teismai: be advokatų, slapti; gal- 
važūdžių teisėjų teismai) sprendimais 
pasmerktuosius kareiviai šaudydavo; po 
Suv.. valstiečių sukilimo kareivius tam 
reikalui naudoti pasidarė pavojinga. Ir 
štai išrandamas naujas grynai lietuviš- s 
kas tautiškas fašistiškas išradimas — 
šaudymą pakeisti nuodijimu. Surado spe
cialistą nuodytoją, įtaisė I-me forte, 
Aleksote, dujų kamerą, ir pradėjo darbą. 
Iki lapkr. 1937 m. jau trys nunuodyti. 
Kuo nuodija—nesako. Net kamera sle
piama; laikraščiuose skelbia, kad toji 
operacija atliekama IX forte. Galima ma
nyti, kad nuodai yra tikrai tautiški, lie
tuviški, ir vardas jiems tiktų geriausiai 
—“tautinas” (nuo žodžio tautininkas),

arba “vadinas” (nuo—vadas), nes jais 
žmogus ne iš karto nunuodijamas—jis il
gai kankinasi prieš uždusdamas. Tai 
įrodo ir faktas, kad žudymo scenos bai
sumo paveiktas kameros sargas nusišo
vė, o tautininkai, numarinę—nežmonišku 
būdu savo priešą, kasdien svaiginasi al
koholiu nusiraminimui.

Girdėt, kad Lietuvoj kaliniai kas met 
išsėdi kalėjimuose apie 2,000,000 parų. 
Antra vertus—tautinei valdžiai labai 
trūksta pinigų (kai Suv. ūkininkai ėmė 
šiauštis, prireikė apie 100 naujų šnipų. 
Bet kur gauti jiems apmokėti pinigų? 
Juos Vidaus Reikalų ministeris paėmė iš 
Socialinės apsaugos kreditų. Tai tik vie
nas pavyzdys). Mokesčių inspektoriai, 
kurių, kaip ir šnipų, priviso ištisa armi
ja—gyventojams jie darosi tikra Aigipto 
plėga, rado naują valstybės pajamų šal
tinį: ėmė ir apdėjo mokesčiais kalinius, 
kurie už prasėdėtą parą turi mokėti po 
3 litus. Pamanykite, 2,000,000 parų, po 3 
lt. para, ęudaro juk į metus 6 mil. litų!... 
(Imti mokesčius už sėdėjimą kalėjime 
nenaujiena. Jau galingasis Filypas II im- 
.davo iš kalinių už leidimą pasimatyti 
su artimaisiais, už pasinaudojimą išei
namosiomis vietomis ir pan. mokesčius). 
Tas naujasis būdas papildyti išeikvoji
mais nuubagintą valstybės iždą irgi gun
do didinti kalinių skaičių. Tik bėda, kad 
kalėjimų mažai...

Nemažą rolę kalinių dauginime vaidi
na ir šnipų, provokatorių veikla bei mū
sų valdovų nepaprastas bailumas. “Ten 
bus baimė ir kinkų drebėjimas”—pasakė 
-koks tai pranašas. Mūsų valdovai bijosi 
komunizmo, tad glosto per Darbo Rūmus 
darbininkus; bijo kariuomenės, dėl to 
duoda suėsti savo ištikimąjį šulą Lapeną. 
Bijo net tautininkų studentų organizaci
jų, nes tarp neolituanų ir jiems panašių 
yra daug voldemarininkų. O šnipai rei
kalauja vis naujų kreditų, grąsindami 
valdžiai pražūtimi. Iš tikto atrodo, kad 
mūsų dar neprinokęs Mindaugas III (I- 
sis viešpatavo 1236-1263, II-sis, Urachas, 
sostan įkopti neįstengė) nieko kito nevei
kia, kaip tik bijosi ir drebina kinkas. 
Naujieji nežmoniški įstatymai '(spaudos, 
draugijų, valstybės ir tautos saugumo 
ir kt.), įstatymai, kokių nematėme net 
prie caro,—valdovų baimės padiktuoti.

Teismai visiškai nustojo nepriklauso
mumo, teisėjai, prokurorai-pataikūnai, 
“škūrninkai”, kaip kad pasakytų bolševi
kai. Galų gale, jie, teismai, ir nereika
lingi: juk kalėjimuosna sodinti, bausti 
piniginėmis baudomis gali ir policija, ir 
komendantas, ir šnipai, ir kt.

Nuo to laiko, kai įsiviešpatavo tauti
ninkai, Lietuvoj nėra nė teisėtumo, nė 
pilietinės laisvės. Štai iškalbingas pavyz
dys: per 6 su puse seimo valdymo metus 
(1920-1926) Lietuvoj nebuvo nė vieno 
sukilimo prieš valdžią, o per 10-tį tauti
ninkų valdymo metų—aštuoni: Staliorai- 
čio-Klimaičio, Pajaujo, Plečkaičio, Pet- 
ruičio, gen. Kūbiliuno, Suv. ūkininkų, 
darbininkų per Karnausko laidotuves, 
Voldemaro atentatas.

Tokioms aplinkybėms esant, grupė 
žmonių sumanė padaryti “opozicinį” žin
gsnį. Nors mūsų seimas vargu bau ver
tas savo vardo, nors beveik visi jo nariai 
—pataikūnai, kinkų drebinto j ai, tačiau 
minėtoji žmonių grupė nutarė prašyt to 
seimo apsvarstyt politiniams kaliniams 
amnestijos phojektą. Pagal 1928 m. kon
stituciją (kad ir neteisėtai išleistą) 25,- 
000 gyventojų turi teisę patiekti seimui 
įstatymo projektą.

Lietuva amnestijos įstatymo nematė 
nuo 1926 m. O jis reikalingas: prarui- 
mliotų mūsų kalėjimus, išgelbėtų tūks
tančius žmonių nuo džiovos, sugrąžintų 
juos prie normalaus darbo (visa tai, aiš
ku, Valstybei išeitų į naudą).

Seimo nariai patys amnestijos įstaty
mui išleisti iniciatyvos nesiima. Kai ku
rie .jų, paklausti “kodėl?”, atsakė: “su
simildami, neveikite mūsų į tą bėdą, nes 
galime nustoti duonos kąsnio.”

Aukščiau minėtoji žmonių grupė, nors 
daug yaįsių ir nesitiki, darbą jau pra
dėjo. Juristai sustatė įstatymo projektą, 
visur renkami parašai (jau surinkta apie 
20,000).

Siunčiame įstatymo projekto tekstą. 
Spręskite patys, ar jis pavojingas Lietu
vos gerovei, ar ne (parašų rinkimą poli
cija kai kur trukdo, naikina lakštus). 
Kiek galima patys prisidėkite parašų 
rinkimu prie darbo.

Demokratai.

Sovietų Sąjungai
Dvidešimts Metų

“Liet, žinios” rašo:
Lyginant mums draugingos 

Sovietų Sąjungos dabartinę švie
timo būklę su carinės Rusijos 
švietimo būkle, galima konsta
tuoti didelę pažangą. Jeigu se- 

'noji Rusija švietimo atžvilgiu 
stovėjo paskutinėje vietoje Eu
ropoje, nes jos raštingieji gy
ventojai tesudarė vos 23—2Š 
nuoš. visų gyventojų, tai šian
dien Sovietų Sąjungoje tas žy
miai pasikeitė, nes vienas iš 
svarbesniųjų uždavinių Sovietų 
valdžios buvo pašalinti neraštin
gumą iš tautų, kurios įeina į S 
SSR teritoriją. Todėl per 20 me
tų naujame Sovietinės Rusijos 
gyvenime ' padaryta tiek, kad 
šiandien apie 90 nuoš. visų jos 
gyventojų yra raštingi.’Tas ne
raštingumo pašalinimas vyko 
masiniu suaugusių ir prieaug- 
liaus švietimu. Ypatingai jis ryš
kus SSSR rytų respublikose, kur 
žmonės beveik visi buvo neraš
tingi.

Kokiu »tempu augo švietimas 
SSSR, matyti iš šių duomenų. 
1915 m. visose Rusijos mokyk
lose mokėsi apie 8 milionus žmo
nių, o 1937 m. tik pradžios ir 
vidurinėse mokyklose mokosi 
apie 28 mil. žmonių.

Įvedus 1920 m. Sovietų Rusi
joje privalomą pradžios mokslą, 
skaičius besimokančiųjų nepa
prastai pakilo. Tik per paskutinį 
dešimtmetį pastatyta per 50,000 
naujų mokyklų.

Vidurinėse ir pradžios mo
kyklose dabar moko apie 800,000 
mokytojų. Tačiau mokytojų vis 
stinga. Tam tikslui veikia 1,110 
vidurinių ir aukštųjų pedagogi
nių mokyklų, kuriose mokosi per 
400,000 žmonių, besiruošiančių 
būti mokytojais.

Smarkus augimas visų vals
tybės ūkio šakų pareikalavo 
šimtų tūkstančių kvalifikuotų 
specialistų ir daijbįninkų. Tam 
tikslui dabar mokosi 700 aukšto
siose mokyklose apiė 542,000 
jaunuomenės (Carinėje Rusijo
je buvo tik 91 aukštoji mokyk
la). Jų tarpe labai didelį procen
tą sudaro motirys. .Pav., 1935 
m. visose aukštosiose mokyklose 
moterys sudarė 38 nuoš. visų mo
kinių. Be rusų kalba mokyklų, 
yra dar mokyklų, kuriose vaikai 
mokosi gimtosiomis kitomis 112 
kalbomis.

Paskutiniais metais ypač 
stengiamasi plėsti specialiuos 
mokyklas. Pav., technikumuose 
mokosi apie 711,000 mokinių, iš 
kurių 44 nuoš. moterys. Per pa
skutinius 5 metus technikumai 
išleido apie 598,000 jaunų spe
cialistų, neminint to, kad pra
monės ir fabrikų mokyklos per 
visą 20 m. laiką išleido apie 
1,460,000 kvalifikuotų darbinin
kų. Be to, dešimtys milionų žmo
nių ir tarnautojų lanko vaka
rinius kursus, mokosi svetimų 

' kalbų, tobulinasi savo specialy
bėse arba rengiasi naujoms pro
fesijoms. Tokiu būdu 1935 m. 
apie 11 milionų darbininkų įvai
rių specialybių mokėsi valdyti 
traktorius, automobilius, lauko 
darbų vadovais ir kt. •

šiuose visuomenės pasirengi
muose ir švietimo darbe svar

Lenino statula prie Azov-Sta] metalurgijos naujo fabriko 
Mariupolyje, .pietinėj daly SSSR. Šis fabrikas yra vienas iš 
didžiausių Sovietų Sąjungoj.

biausią vietą užima knyga. Jei
gu senosios Rusijos laikais bi
bliotekų buvo maža, nes jos bu
vo sutelktos tik ’didžiuosiuose 
miestuose, tai dabar, kaip rašo 
Sovietų spauda, jų pridygo nepa
lyginamai daug. Pav., pagal sta
tistikos duomenis 1934 m. buvo 
SSSR’e 67,286 nuolatinės biblio
tekos, kurių bendras knygų skai
čius siekė per 270,000,000 kny
gų. Be to, buvo 103,558 vežioja
mos bibliotekos. Knygos spaus
dinamos 94 kalbomis. Ne rusų, 
bet kitomis įvairiausių tautelių 
kalbomis SSSR’e 1936 m. buvo 
išleista apie 133 mil. tomų. Taip 
pat daug išleidžiama ir laikraš
čių. Pav., Turkmėnijoje išeina 
43 laikraščiai, Tadžikistane — 
55, Uzbekistane — 190, Gruzi
joje—143, Arktikoje—23 ir tt.

Tai tik duomenys, kurie, ži
noma, atrodo, milžiniški, tačiau 
procentualiai juos , palyginę su 
SSSR gyventojų skaičiumi, nė 
kiek nenustebsime.

Nežinomų šiaurės ašigalio 
sričių paslaptys jau senai trau
kė žmogaus akį ir protą. Pir
mieji Arktikos tyrinėjimai buvo 
pradėti dar XV ir XVI amžiuje, 
kuomet žmonės šiaurės vandeni
mis bandė j ieškoti artimesnių 
kelių į Rytus—Chiniją, Indiją ir 
Japoniją. Nuo to laiko Anglija, 
Olandija, Švedija, Vokietija ir 
kitos Europos valstybės protar
piais siutinėjo savo ekspedicijas.

Nuoseklus šiaurės ir jos tur
tų tyrinėjimas prasidėjo tiktai 
1921 m., organizuojamas ir re
miamas Sovietų valdžios. Dešim
tys mokslinių ekspedicijų kas
met išvyksta į šiaurę, į pačias 
tolimąsias šiaurės sritis, į šiaur- 
vandenis. Ir ištisus pietus tęsia
mas tyrimų darbas visame šiau
rės ašigalio plote, kur yra platus 
tyrimo stočių tinklas. Tame ty
rimo bazių tinkle jau veikia 233 
stotys, prie kurių 57 vietose jau 
įsikūrė nauji atskiri miesteliai.

Šios visos tyrimų vietos tu
ri. radio stotis, mechaninius 
įrengimus ir stropiai tiria sudė
tingas Arktikos hidrometeorolo
gijos sąlygas ir jos energijos 
resursus. Be šių tyrimų ir moks
lo darbų būtų neįmanomi šiau
rės jūrų kelių suradimai, ašiga
lio užkariavimai ir transpoliari- 
niai skridimai.

Tokiu būdu, Arktikos užka
riavimų istorija šiandieną daro
si viena iš įdomiausių Sovietų 
veikimo sričių, šie Arktikos ty
rimai ir jų duomenys praturti
na pasaulio mokslą, jie skina 
naujus kelius tarptautiniam su
sisiekimui, jie parodo^ pasauliui 
ir žmonijai, kokie neApskaičiuo- 
jami turtai slypi amžino ledo ir 
lokių žemėje.

Be to, ir pati SSSR teritorijos 
šiaurė pagal šiaurės vandens 
kelius, kaip aiškėja iš tyrimo 
duomenų, yra neapskaičiuojamų 
žemės turtų šaltinis. Ten visa 
šiaurė turi turtingiausius ak
mens anglies sluoksnius, o dide
liais tarpais randami grafito, 
akmens druskos, vario ir nike
lio rūdos, švino, cinko, alavo, 
aukso ir sidabro nepaliesti plo
tai. Paskutiniu metu rasti ir ti
riami per 300,000 kv. klm. naf

tos šaltiniai rodo, kokia turtin
ga šiaurė. Todėl nenuostabu, 
jeigu auga nauji miestai, kaip 
Kirovskas, Kolos pusiausalyje— 
Mončegorsk^ ir kt.

Sovietų geologai ištyrė šiaurės 
ašigalyje apie 1 mil. kv. kilomet
rų plotą ir konstatavo apie 
1,500 įvairių naudingų žemės 
vertybių, nežiūrint to, kad šim
tai milionų ha žemės yra apie 
80 nuoš. apaugę miškais, kuriuo
se pilna sobolių, jūrų bebrų, 
juodsidabrinių ir šiaurės lapių ir 
kt.

Taigi, šitie gamtos turtai ne 
tik sukėlė susidomėjimą, bet lei
do pradėti kurti pramonės ir 
žemdirbystės ūkį. Todėl auga 
miestai, miesteliai, elektros sto
tys, pramonės fabrikai, mokyk
los ir ligoninės. Paskutiniu me
tu, kaip rašo Sovietų spauda, de
šimtyje vietų auga pramonės 
centrai, o Sovietų agronomai 
javų ir daržovių sodinimą ištęsė 
iki pdt Ledinuotojo vandenyno. 
Tik per paskutinius"” 10 metų 
dirbamos žemės plotai šiaurėje 
septynis kartus padidėjo.

Visų šių pasisekimų ir tyrimų 
tikslas, be abejo, pasiliko pa
tikrinimas jūrų susisiekimo 
šiaurės jūromis, Ledinuotuoju 
vandenynu ir didžiųjų upių— 
Obio, Lenos, Enisejaus irkt. ma
gistralėmis.

1932 m. Sovietų ekspedicijos, 
vadovaujamos akademiko prof.

“Laisvės” Vajus Gavimui Naujų Skaitytojų 
Baigsis 20 Dieną Gruodžio

Visi dienraščio skaitytojai yra prašomi gauti nors po vieną 
naują skaitytoją savo dienraščiui. Laikas trumpas, tuojaus 
stokite į darbą. Aplankykite savo kaimynus, nepraleiskite pro
gų parengimuose, parese ir paprastuose susirinkimuose. Kal
binkite visus ir visur užsirašyti “Laisvę.”

Draugė Žukauskienė atvežė gerą pluoštą prenumeratų ir ji 
kietai nusistačiusi gauti pirmą dovaną šiame vajuje. Ji sakosi 
dabar turinti gerų prospektų ir žada pralenkti savo kaimyną 
Stripeiką.
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Šmidto pirmą kartą vienu plau
kimu perplaukė visą šiaurės jū
rų kelią. Dabar jis jau ištirtas 
ir naudojamas nuolatiniam su
sisiekimui. Pav., jau 1936 m. 
Arktikos vandenyse plaukė 160 
Sovietų laivų, o 14 iš jų perplau
kė be sustojimo į šiaurę ir atgal.

Be abejo, ypatingą vaidmenį 
šių laimėjimų srityje vaidina 
ir aviacija. Ji perveža didelius 
kiekius medžiagų, daug .keleivių, 
paštą, nufotografuoja žemės 
paviršių, atlieka žvalgybą ir nu
mato ledų pavojus ir kt. Lėktu
vais Arktikon buvo nuvežta apie 
750 tonų mašinų ir kitų mokslo 
reikmenų. Be to, aviacijos tarny
boje pasižymėjo ir šiandien vi
same pasaulyje garsūs savo drą
sa ir karžygiškumu lakūnai Vo- 
dopjanovas, Molokovas, Aleksie- 
jevas ir kt.

šie darbai taip pat paskatino 
įsteigti naują tyrimų stotį ant 
slenkančių ledų ir įvykdyti drąsų 
planą — susisiekimą per Šiau
rės ašigalį su Amerikos konti
nentu.

Visą Arktikos tyrimų ir pra
monės bei ūkio kūrimo darbą 
vykdo vyriausioji šiaurės jūrų 
kelio valdyba (GUSMP—Glav- 
sievruorput), vadovaujama aka
demiko prof, šmidto. šita vado
vybė yra kartu milžiniško kultū
rinio ir politinio gyvenimo nor
muotoja šiaurės kraštuose.

J. Gugas, Detroit ............. 65
C. Shaltis, Freehold ......... 63
J. Simutis, Nashua ....... 60 
A. Mažalis, Brooklyn .... 60
K. Balčiūnas, Brooklyn . . 60
J. Visockis, Wilkes-Barre 55
K. Tvarijonas, Rockford . 55
E. žalnerienė, Renton .... 50
S. Wort, Brooklyn ........... 50
A. Valinčius, Pittston ... 50 
J. V. Stankevičius, Wilkes-

Barre ............................... 50
P. Saykes, Youngstown . . 50 
A. Masilionis, Hartford ... 50 
A. Marshalaitis, Torrington 50 
V. Januška, Richmond Hill 50 
J. Daubaras, Athol...........50
V. čiudinis, Minersville . . 50 
J. Betroski, Herrin ......... 50
A. Vinckevičius, Stoughton 44 
J. Venckevičius, Cambridge 44 
S. Šaltys, Rockford ..............44
J. Stanys, Baltimore.........44
V. Naruševičius, Kenosha . 44
P. Karpich, W. Lynn .... 44 
M. Deedas, Red Lake ..-. . 44 
J. Rakauskas, Tamaqua . . 43
F. J. Madison, Youngtown 40
J. Jukelis, Chicago.... 39
J. Kairys, Brooklyn.. 30
C. Žukauskas, S. Boston . . 27
J. Mickunas, W. Hazleton 27
J. J. Ynamaitis, Union City 22 
J. Patrick, S. Boston .... 22
O. Kalvaitienė, Maspeth . 22
Paul . Jurkonis, Springfield 22 
A. Dapsis, Detroit............ 22
M. Baliunas, Chicago .... 22
P. žemaitis, Detroit*......... 21
S. Pečiulis, Sheboygan .... 20
P. Boika, Cleveland ........ 20

P.'Buknys ........................  264
D. M. šolomskas..................124
P. Baranauskas ................. 70
J. Valatka ............................ 24

KRETINGA

Kėsinosi Apiplėšti
. Du nežinomi piktadariai ne

senai vieną vakarą užpuolė 
grįžtantį iš laukų Kretingso- 
džio kaimo gyventoją Kiškį ir 
pradėjo smaugti, reikalaudami 
atiduoti pinigus. Pinigų nega
vo, nes užpultasis neturėjo su 
savim pasiėmęs. Gal užpultasis 
ir daugiau būtų nukentėjęs, 
bet piktadariai, pamatę atva
žiuojant žmogų pabėgo. Poli
cija piktadarių jięško.
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Philadelphia, Pa
Strazdas, Grigaitis Gaivina 

Sklokutę
Lapkričio 28 d. mūsų skloku- 

tė surengė prakalbas. Kalbėjo 
P. Grigaitis, “Naujienų” redak
torius ir Strazdas, “N. Gady
nės” redaktorius. Tai dvi keistos 
figūros, “principiniai” ir “isto
riniai”, rodosi, nesutaikomi prie
šai. S. Strazdas, kuomet redak- 
toriavo chicaginėse “žiniose”, tai 
neparašydavo kelių eilučių, ne
atakavęs Grigaičio, o pastarasis 
ir netylėjo. Tai buvo Grigaičio, 
dešinumo, o Strazdo kairumo lai
kotarpis.

Dabar abudu beprincipiniai 
“kritikai,” dar “tebekritikuoja” 
įvairių šalių valdžias, darbinin
kų judėjimą, giria savo cnatly- 
vą taktiką, ir bando kalbėti apie 
reikalingumą suvienyti sklokutę 
su socialistais. Matomai, abudu 
“vadus” verčia vienas ir tas pat
sai reikalas. “Išmintingi ir pro
tingi galvočiai,” bet abudu jau 
praganę mases, kaip tautiniame 
judėjime, taip ir tarptautiniame. 
Grigaitinio “mokslo” socializmo 
sekėjų čia neliko nei vieno jau 
nuo 1919 metų. Strazdelio sklo- 
kutės sekėjų dar užsiliko apie tu
zinas mūčelninkų, kuriuos Stil- 
sono-Straždo sunki mokesčių 
našta vargina. Jie nei su centu 
nėra prisidėję paremti darbinin
kų kovas. Mat, Strazdukas vis
ką sukritikuoja, visur suranda 
nelabų komunistų, tai kaipgi ga
li remti, nes dar gali prigelbėti 
kokiam stalincui!

Tokiose apystovose čia pa- 
mokslininkauja Strazdas. Jis 
šneka apie ispanų karą, chinų 
karą, kapitalistų blogumą, ko
munistų nuodėmes, pasisukimus, 
padejuoja, kad bloga, kadangi 
nesą vienybės pas darbininkus. 
Jis manąs, kad toji vienybė tu
rėsianti įvykti, bet kaip, ir kas 
daryti, kad sukūrus vienybę 
darbininkų judėjime, matomai 
tas “galvočius” patsai nežino ir 
jos nenori.

Kaipo kalbėtojas neapsakomai 
prastas. Bet, va, turi drąsos ki
tus pamokinti.

P. Grigaitis visai kas kita, 
nors nusenęs, bet “advokatiškų 
gudrybių”" kupinas. Jis vis moks
liškai moka ir pameluoti, ir isto
rinius įvykius atbulai išaiškinti, 
save ir saviškių liniją išgarbinti. 
Bet apie patį tikslą, kodėl reikia 
sklokutei yienytis su socialistais, 
jis nieko neišstenėjo. Net į klau
simą, kuris buvo paduotas iš 
publikos—kokią programą, kokį 
veikimą jūs turėsit susivieniję, 
—Grigaitis taip nušliaužė kitu 
keliu, kad aišku, jog veikimo ir 
programos nebus jokios kitos, 
kaip tik plūdimo komunistinio 
judėjimo.

O betgi Grigaitis žino, kad so
cialistų internacionalas subyrė
jo dėl ginčų tėvynės rėmimo. 
Na, o dabar, girdi, ir konjunis- 
tai gina visur tėvynes, guldo gal
vas už demokratijų gynimą, o, 
kadaise smerkė socialistus. Le
ninas, esą, tik 1917 metais virto 
komunistu ir pasmerkė demo
kratijas, pirmiaus buvo geriausi 
draugai su Plechanovu, net pats 
Grigaitis tai partijai priklausęs 
ir tt., ir tt.

Taip klastingai aiškindamas 
darbininkų revoliucinio veikimo 
istoriją, Grigaitis moka aukštin
ti taktikos “neklaidingumą” net 
dešiniausių socialistų, kurią da
bar, girdi, priėmė ir Stalinas. O, 
betgi, grigaitiniai socialistai ne- 
slvienys su komunistais, nors 
kažin kaip fašistai būtų pavo
jingi, nes komunistai neduodą 
liuosybes jokioms organizaci
joms Sovietų Sąjungoj. - Ten 
priešingos komunistams partijos 
panaikintos, daug yra politinių 
pabėgėlių kitose šalyse. Ir taip, 
Grigaitis kupinas rūstybės ant 
komunistų Už varžymą buržua
zijos ir kitokių kontr-revoliuci- 
nių elementų. Jis visai pamiršta, 
kaipgi ten įvyko, kur tuojaus 
po karo socialistai buvo valdžio

je, o dabar fašistai viešpatauja, 
ir net socialistus smaugia. Gri- 

gaitis ir Strazdas apie tai gal 
niekad nekalbės:

Po prakalbų iš publikos norė
jo gaut balsų bent kelias minu
tes, kad atsakyti į nekuriuos kal
tinimus. Pirmininkas Rutkaus
kas neleido.

Cleveland, Ohio
Lyros Choras po vadovybe 

vieno iš jaunųjų Lyros Choro 
narių, kuris jau gerai pasimoki
nęs chorą vesti, labai entuzias
tiškai mokinasi ir matyti klau
so savo jauno choro mokytojaus. 
Lyros Choras laiko pamokas 
penktadieniais, 920 E. 79th St., 
8 vai. v.

Dabar Lyros Choras ne vien 
tik kaipo choras mokinasi ge
rai dainuoti, bet svarbu, kad 
choro mokytojas rūpinas išmo
kinti grupes jaunų dainininkų 
duetus ir kvartetus. O tokių dai
nininkų chorui būtinai reikalin
ga turėti.

Lyros Chore yra -energingų 
jaunų vaikinų ir merginų su ge
rai tvirtais balsais, bet juos reik 
gerai pralavinti. Dabar, po va
dovybe naujo mokytojo, atrodo, 
kad visus tuos, trūkumus perga
lės. Pas dainininkus yra noro ir 
pasiryžimo mokytis dainuoti.

Nors Lyros Choras ir nesenai 
pradėjo pamokas, bet, dėka mo
kytojo ir choristų pasiaukavi- 
mui, jau spėjo išmokti keletą 
naujų dainelių ir jas gražiai su
dainuoja.

Tas parodo, kad jaunam mo
kytojui sekasi vadovauti chorą, 
o dainininkai klauso, mokinasi, 
ir iš to yra geros pasekmės.

Galima tikėtis, kad trumpoje 
ateityje Cleveland© lietuviai ga
lės pasidžiaugti, kaip Lyros 
Choru, taip pat savo vaikų vei
kimu, tais, kurie jau veikia ir 
nuoširdžiai dalyvauja Lyros 
Chore. Reik pažymėti, kuomet 
buvo lapkričio 14 ‘d. paminėji
mas 20 metų Lapkričio Revoliu
cijos, ir Ohio valst. Jaunųjų Ko
munistų konvencija, masiniam’ 
mitinge buvo gera programa. Iš 
Cleveland© chorų tik vienas Ly
ros Choras programoj dalyvavo. 
Kai kurie chorai iki to laiko dar 
mažai pamokų buvo laikę, todėl 
neapsiėmė dainuoti.

Dabar, gruodžio 5 dieną, L. 
K. Frakcija rengia koncertą, ku
rio svarbiausią programos dalį 
išpildys Lyros Choras, šiame 
koncerte Lyros Choro solis
tai, duetai ir kvartetas yra pa
sirengę dalyvauti/Kaip matote; 
Lyros Choras rengiasi pasitikt 
bile kada plačią Cleveland© pub
liką, kaip tautiniai, taip ir tarp
tautiniai, dalyvaudamas jų pa
rengimuose.

Lyros Choras Turėtų Būti .
• Padidintas

Kas svarbiausia, tai yra rei
kalinga, kad didesnes skaitlius 
jaunimo dalyvautų Lyros Chore.

Aplink Lyros Chorą jaunimo 
yra daug; tinkamai veikiant, 
Lyros Choras galėtų savo skait- 
lium, dainininkais, pakilti vidu
tiniškai apie septyniasdešimts ir 
daugiau.

Choro Komitetas ir
• Parengimai
Komitetas tuojaus turėtų im-1 

tis už darbo ir pradėti rūpintis 
Lyros Choro parengimais, žino
me, kad choras yra nutaręs ir 
jau rengiasi prie perstatymo di
delės operetės sekančiais me
tais (1938) viduržiemį, bet'ko
mitetas beveik nesirūpina tuo 
taip svarbiu perstatymu, kurio 
Clevelando publika laukia.

, Lyros Choro veikiantis komi
tetas turėtų sušaukti susirinki
mą ir pradėti veikti. Ant grei
tųjų komitetas rengia šokius- 
balių naudai Lyros Choro. Pa
rengimas įvyks gruodžio 11 die
ną, Liet. darb. svetainėje, 920 E. 
79th St., vakare. Visi pritarian
tieji Lyros Chorui ir jo veiki
mui, paremkite skaitlingai atsi
lankydami į šį parengimą. i

Vaupšas.

PITTSBURGH© IR APIEUNKeS ŽINIOS
Taikos ir Demokratijos 

Kongresas,
Lapkričio 26, Duquesne Gar

den Auditorijoj atsidarė Taikos 
ir Demokratijos Kongresas. 
Virš 7,000 publikos prisirinko. 
Tai didžiausias mitingas Pitts- 
burghe kada nors buvęs. Kalbė
tojų buvo įvairių — visam pa
sauly pagarsėjusių. Pirmininka
vo Dr. Ward, preidentas Lygos 
Prieš Karai ir Fašizmą. Didžiau- 
sį entuziazmą sukūlė kongres- 
manas O’Connell pasakydamas 
įspūdingą prakalbą prieš karą ir 
fašizmą. Dainininkė iš New Yor- 
ko sudainavo porą bendro fron
to dainų. Aukų virš dviejų tūks
tančių sukelta. Nemažai lietuvių 
dalyvavo.

Lapkr. 27, Motor Square Gar
den Auditorijoj oficialiai atida
ryta pirma kongreso sesija. Ly
gos Prieš Karą ir Fašizmą val
dyba išdavė gerus raportus. An
troj sesijoj sekė diskusijos ir 
sveikinimai. Trečioj sesijoj kal
bėjo įvairių šalių atstovai. Tai 
buvo įspūdinga sesija.

Lapkr. 28 pirma sesija pa
švęsta įvairoms konferencijoms 
ir antra sesija išrinko valdybą 
ir priėmė visą eilę rezoliucijų. 
Nusitarta pamainyti Lygos var
das,* Vietoj Lygos Prieš Karą ir 
Fašizmą dabar vadinsis: Ame
rikinė Lyga už Demokratiją ir 
Taiką. Apie pusantro tūkstančio 
delegatų dalyvavo. Atstovybė 
siekė apie keturis milionus na- 
riu. €■

Vakarienė ir Prakalbos 
Gražiai Praėjo

va-
pa-

Lapkr. 21 turėjome gerą 
karienę, kurioj d. A. Bimba 
sakė įspūdingą bendro fronto 
klausimu prakalbą. Po jo kalbos 
sekė vietinių svečių prakalbėlės 
ir sveikinimai. Vakarienės pirm. 
J. Gasiūnas pakvietė pakalbėt 
sekamus: Baltrušaitį, Miliauską, 
Sliekienę, Lekavičių, Šimkūną, Lapkr. 28, L. M. D. svetainėj 'ja Brooklynan, N. Y., laikyt ben-
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PETICIJA 
LIETUVOS VYRIAUSYBEI IR SEIMUI

Mes, žemiau pasirašę lietuviai, Šiaurinės Amerikos Jungtinių Valstijų gyven
tojai, reikalaujame, kad Lietuvos nepriklausomybės 20 metų sukaktuvių proga 
būtų suteikta amnestija visiems kaliniams, kurie yra. laikomi kalėjimuose už tai, 
kad jie kovojo dėl ekonominės būklės pagerinimo arba dėl demokratinių liau
dies t teisių, garantuotų Lietuvos konstitucijoj.

Vardas-pavardė
¥

Adresas Miestas
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Šias peticijas išleido Amerikos Lietuvių Kongreso Centralinis Komitetas ir 
platina visose lietuvių kolonijose Amerikoj. Skaitytojai yra raginami patys pa
sirašyti ir raginti* savo kaimynus ir pažystamus padėti savo parašus reikalau
jant Lietuvos vyriausybės paskelbti amnestiją prieš-fašistiniam politiniam kali
niam. %

Minint 20 metų sukaktuves Lietuyps nepriklausomybės, vasario 16 dieną, 1938 
m., peticija su mažiausiai 100,000 Amerikos lietuvių parašų bus įteikta Lietuvos 
vyriausybei. s z

Pripildytas peticijas reikia prisiųsti atgal į šio laikraščio raštinę, arba tiesiai 
Amerikos Lietuvių Kongreso Centraliniam Komitetui: 3150 South Halsted St., 
Chicago, Illinois. . • .

Organizacijos ar pavieniai draugai gali gauti reguliarių' peticijų blankų atsi
kreipdami į Komitetą viršuje nurodytu antrašu.
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Martinkų, Kubilskį, kunigą An
čių, Parčiauską, Vencių, Norkų. 
Agitacijos fondui aukų surink
ta $10.84. Po dolerį aukavo J.' 
Palčiauskas, J. Yur.kšas ir A. 
Grigaitis. Kiti smulkiais.

Prieš vakarienę turėjom lie
tuvių komunistų ir simpitikų 
pasitarimo susirinkimą, kuria
me'' d. Bimba pasakė gerą pra
kalbą apie Komunistų Partiją. 
Lapkr. 22 d. Bimba kalbėjo 
Wilmerdinge, lapkr. 23 —North 
Sidėj, lapk. 24—New Kensingto- 
ne. Prakalbos gerai pavyko. Ne
mažai aukų Agitacijos Fondui 
surinkta.

Vakarienę ir prakalbas rengė 
Pittsburgho Apielinkės Lietuvių 
Komunistų Frakcija. Reikia tart 
širdingą ačiū vakarienės gaspa- 
dinėms ir patarnautojoms, ku
rios gana daug pasišventė pri- 
ruošimui sėkmingos vakarienės. 
Taipgi ačiū ir visiems svečiams, 
vakarienės dalyviams.

Prakalbos ir vakarienė, su
prantamą, dar daugiau sutvirti
no komunistinį veikimą tarpe 
lietuvių. Partijos vajus šioj 
apielinkėj eina gana sėkmingai. 
Jau turime 47 naujus lietuvius 
narius. Tuo nepasitenkinsime. 
Turime visi pasidarbuoti, kad 
dasivarius iki 50 naujų narių.

Pittsburgho lietuvių kuopos 
mėnesinis susirinkimas įvyksta 
sekmadienį, gruodžio 5, pas Nor
kus, 1318 Reedsdale St. Visi na
riai kviečiami dalyvaut, taipgi 
atsivest ir naujų narių. Pradžia 
1 vai. po pietų.

North Sidėj įvykusiose d. 
Bimbos prakalbose aukavo po 25 
centus V. Sadauskas, A. Janule- 
vičius, J. šerpenskas, Rama
nauskas, J. Gasiūnas ir Aglins- 
kienė. J. Tamulevičius aukavo 50 
centų. Viso surinkta $3.35. Au
kavusiems. ačiū.

Dienraščio “Laisvės” 
Koncertas 

įvyko didelis “Laisvės” koncer
tas, suruoštas ALDLD Ketvir
ta Apskričio. Visais atžvilgiais 
buvo sėkmingas. Publikos daug 
dalyvavo. Programas labai ge
ras.

Shenandorietis S. Kuzmickas 
dviem atvejais solo dainavo. Tu
ri tvirtą ir gražų balsą. Pirmą 
sykį pasirodė su dainomis Mrs. 
Yurkšienė, gana gražiai padai
navo. Merginų kvartetas — Ma- 
ceikiūtė, Kairiūtė, Aglinskienė ir 
Kairienė—taipgi per du sykiu 
dainavo. Garsus smuikininkas 
Kričkauskis ir armonistas Bud- 
nikiukas sugrajino solo. Drg. 
Vainorienė su savo sūneliu pa- 
griežė duetą. Vainieriukas dar 
porą dainelių gražiai sudainavo. 
Trijetas — Kuzmickas, Kairiūtė 
ir Maceikiūtė — žavėjančiai pa
dainavo. Kroatų stygų orkestrą 
savo skambinimu ir ' dainomis 
per du sykiu linksmino publiką. 
Ant galo visa grupė skambino 
ir dainavo. Tai buvo gražiausia 
užbaiga.

Pertraukose pakalbėjo svečiai 
“Vilnies” red. V. Andrulis ir Jo
nikienė, iš Chicagos. Kalbėjo 
apie darbininkiškos spaudos ro
lę ir kovą prieš karą ir fašizmą.

Mrs. Yurkšienei akompanavo 
kunigas Aučius, šv. Jurgio para
pijos klebonas. Kitiems visiems 
akompanavo ir visą muzikalį 
programą sudarė d. Elsie Gasiū- 
nienė. Koncertas pasiliks atmin
tinas visiems. Nemažai literatū
ros parduota.

Iš vakaro toj pačioj vietoj 
buvo surengtas Lietuvos operos 
dainininkei Rakauskaitei kon
certas. Nepavyko. Mažai publi
kos buvo. Programas trumpas. 
Rengėjams veikiausia neliks pel
no.

Einame Prie Visiškos 
Vienybės su LDS

APLA Centras gavo žinią, 
kad New Yorko ir Pensylvanijos 
apdraudos departmental jau už- 
gyrė vienybę. APLA Centro Ko
miteto'nariai gruodžio 4 važiuo- 

drą posėdį su LDS valdybą ga
lutinam suvienijimui APLA 
su LDS. Tai linksma visiems ži
nia.

Ketvirtadienio vakare, gruo
džio 2, 1318 Reedsdale St., N. S. 
Pittsburgh, įvyksta APLA 50 
kuopos ir LDS 213 kuopos ben
dras susirinkimas dėlei suvieni
jimo abiejų kuopų ir išrinkimo 
bendros valdybos. Tad abiejų 
kuopų nariai kviečiami susirin
kime dalyvaut. Taipgi reikia at
sivest ir naujų narių.

APLA ir LDS vietinių kuopų 
delegatai-atstovai atlaikė konfe
renciją lapkr. 28. Apskričio Ko
mitetas išdavė raportus iš savo 
veikimo, taipgi ir kuopų atsto
vai išdavė raportus. Visi nusi
džiaugė, kad jau įvyksta abiejų 
organizacijų vienybė. Išrinkta 
Apskričio Komitetas iš penkių 
draugų: Geo. Urbonas, J. Urbo
nas, K. Kairys, D. Lekavičius ir 
A. žvirblis. Iš iždo paaukauta 
“Daily Wor.keriui” $3 ir Agitaci
jos Fondui $2 Prisidėjo prie Ly
gos už Demokratiją ir Taiką.

Nusitarta šaukti visuotinas 
Pittsburgho apielinkės APLA ir 
LDS narių susirinkimas 
džio 19, sekmadienį, L. M. D. 
svetainėj, 142 Orr St 
burgh, Pa. Pradžia 3 vai. po pie
tų. Svarbiausiu klausimu bus 
APLA ir LDS vienybės užbaigi
mas ir prie LDS Seimo ruošima
sis. Visi abiejų organizacijų na
riai kviečiami dalyvaut.

Reporteris.

gruo-

Pitts-

So. Boston, Mass
Bostono Apskričio Konferen

cija ir Koncertas
Ateinantį sekmadienį, 5 gruo

džio, South Bostono Lietuvių 
Salėj įvyks Bostono Apskričio 
Komiteto Lietuvos demokratijai 
ginti metinė konferencija, kaip 
11 valandą ryto, o vakare, kaip 
7, toj pačioj salėj bus to paties 
Bostono Apskričio Komiteto pa
stangomis suruoštas Miko Pet
rausko muzikos koncertas.

Į konferenciją kviečiami visi 
lokaliniai komitetai Bostono ap
skrity, o kur tokių komitetų nė
ra, iš tenai gali atvažiuoti pa
vienių draugijų įgaliotiniai arba 
draugijų viršininkai. Jie gali da
lyvauti kaip savo organizacijų 
delegatai, arba kaip tėmytojai.

Konferencija peržiūrės, kas 
nuo Amerikos Lietuvių Kongre
so iki šiol buvo nuveikta ir nu
statys planą tolimesniam veiki
mui. Be to, bus renkama Aps
kričio valdyba 1938 metams.

Vakare, kaip sakėm, ruošia
mas Petrausko muzikos koncer
tas. Dainuos Laisvės Choras ir 
visa eilė solistų, kurių tarpe bus 
ir velionies Petrauąko mokinių, 
pavyzdžiui, dainininkė Bėlku- 
vienė-Putvinskaitė iš Nantas- 
ket, Mass., smuikininkas Jonas 
Velička iš New Yorko, solistė 
Adelė Mickevičiūtė iš Provin- 
dence, jauna žvaigždė O. Bal- 
trušytė, Ignas Kubiliūnas, Wal
ter Tumanis ir kiti. “Keleivio” 
redaktorius Michelsonas duos 
paskaitą apie Petrausko gyveni
mą ir jo kūrybą.

Bostono Apskričio K-tas.

Didžiulis Senos Geležies 
Išvežimas iš Amerikos

Washington. — šiemet 
bus iš Amerikos išvežta 4 

xmilionai tonų senos geležies, 
drebėzgų į' užsienius, dau
giausia į Japoniją. Penkeri 
metai atgal užsieniai tepir- 
ko iš Jungtinių Valstijų tik 
227,522 tonus seųos geležies. 
Tarp stambiųjų jos pirki- 
kų dabar yra Italija su Vo
kietija.

. Tos trys fašistinės-šalys 
urmu gaminasi ginklus ir 
amuniciją iš “skrepsų” ame
rikinės geležies. ,

Madrid. — Fašistų pat
rankos, paskutiniu atveju 
bombarduodamos Madridą, 
apdaužė 300 namų ir užmu
šė keliasdešimt civilių žmo
nių. \

Worcester, Mass
Sekmadienį, lapkričio 28 d., 

atsibuvo ALDLD 11 kuopos , 
susirinkimas. Narių dalyvavo 
mažai. Reikia apkaltinti lietų, 
kaipo priežastį mažo susirin
kimo. Buvo balsavimai centro 
valdybos. Knygiaus raportas 
buvo geras. “Laisvės” vajaus 
raportą išklausius, išeina ,šjv 
taip: Draugai, turim visi pa-, 
dirbti smarkiau. Bet jei tik 
tiėk dirbsime, kiek iki šiol, tai 
pasiliksime visų kolonijų už
pakalyje. Išrinkta komisija 
rengti teatrą sykiu su moterų' 
kuopa. Seniai worcesterieČiai 
turėjo vaidinimą. Išrinktas de
legatas į lietuviu demokratijos 
konferenciją, Bostone, kuri 
įvyks gruodžio 5 d. Kiek man 
žinoma, tai vvorcesteriečiai 
siunčia 6 delegatus. Ateinantį 
sekmadienį, gruodžio 5-tą, 
ALDLD abi kuopos rengia va
karienę Olympia Parke. Prasi
dės pusė po dviejų ir trauksis 
ligi pusė po vienuolikos naktį. 
Gauta iš Hudson, Mass., Trijų 
žvaigždžių Radio Orkestrą, 
kuri gros prieš vakarienę ir 
po vakarienės. Pelnas nuo tos 
vakarienės yra skiriamas Kar- 
sono kojų fondui, ir partijbs 
spaudai. Todėl visi — seni ir 
jauni — būkite bankiete.

Sekmadienį, kaip pusė po 
septynių vakare, gruodžio 
dvyliktą, Lietuvių Svetainėj, • 
29 Endicott St., yra rengia
mas Memorial Mitingas, pami
nėjimui mirties Juliaus Baub
lio ir Dailey, kurie žuvo (spa
lių 13 d.) karo lauke, Ispani
joj, kovodami už pasaulio de
mokratiją. Tas prakalbas ren- _ 
gia Lincoln Brigade draugai.’ 
Kurie pritariat demokratijai, 
neapleiskit šio susirinkimo, ir 
atiduokit pagarbą kritusiems 
už laisvę mūsų draugams. ‘

Bedarbis.

nužudė mylėtinę ir
NUSIŠOVĖ

Malone, N. Y.—Frank H. 
Hoyos. 26 metų, pasitiko au
tomobiliu savo mylėtinę 
Faith Soner’aitę, 22 metu, 
sugrįžtančią po švenčiu iš 
New Yorko, nusivežė ią į 
“mylėtiniu aikštę” miške; 
ten ja nušovė ir nats nusi
šovė. Taip jis padaręs, abe
jodamas apie jos meilę. 
Faith 
žuolė

Soneraitė buvo gra 
socialė -veikėja.

St. Louis, Missouri.—Fe- 
deralis teismas patvirtino 
bausmę šešiems pirmiau nu
teistiems kaip rinkimu suk
čiams; o kitus šešis išteisi
no.

Klausimai ir Atsakymai
f Klausimas.

Aš, “Laisvės” skaitytojas, 
klausių tamstų patarirpo: 
katrie žmonės yra geriausi 
ir tinkamiausi i SLA virši- ’ 
ninkus? Mūsų kuopa turės 
ateinantį sekmadienį nomi
nacijas, tai duokite man 
greitą atsakymą. • -

Ant. K-nas, •
Charleroi, Pa.
Atsakymas:
Mūsų nuomone, tinka- 

miausi asmenys šiuo tarpu 
į SLA Pild. Tarybą yra se
kanti : w
Prezidentu—F. J. Bagocių, L

So. Boston, Mass.
Vice-prez.-K. J. Mažiukną,

Pittsburgh, Pa.
Sekretorium—J. Miliauską,

286 kuopos narį, McKees 
Rocks, Pa.

Iždininku — K. Gugį,
Chicago, Ill.

Iždo globėju—J. Marcinke- ‘ 
vičių (Martin),
212 kuopos narį, Keno
sha, Wis. '

Iždo globėju—E. Mikužiūtę,
Chięago, III.

Daktaru kvot: J. S. Sta- 
neslow, Waterbury, Conn.
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BRONE ŠALINAITĖ
Muzikos Direktore

RENGIA L. M. S. 2-ras APSKRITYSPERSTATYS
Aido Choras iš Brooklyn, N* ¥♦

Muzikos Direktorė Bronė Šaknaitė
Režisierius Artistas Jonas Valentis

L

- JONAS VALENTIS 
Režisierius

įvyks Kalėdų Dienoje, 25 December

PRANAS YAKŠTYS 
Gasparo Rolėj .

ALDONA KLIMAITe
Serpolėtės Rolėje
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JUOZAS SUKACKAS 
Grafo Roleje

Jordan Hall--New England Conservatory of Music 
Huntington Ave* ir Gainsborouglt Street, Boston, Mass*

JUOZAS JUDŽENTAS 
G renio Rolėj

Žymūs
Talentai

Dalyvauja
Vaidinime

L. KAVALIAUSKAITĖ 
žermes Rolėj

PRANAS PAKALNIŠKIS
Vaito Roleje

PO OPERETES BUS ŠOKIAI IR VAKARIENE 
Lietuvio Kliube, Broadway, So. Boston

-
N

ra®»

Sklokos-Socialistų Vestuvės 
ir Prakalbos

Ne kąrtą tūli sklokininkai ai
manavo, jog “atsibodo būti ats
kirai nuo žmonių ir priėjome iš
vados, kad reikia vienytis su 
socialistais.” Tai atrodo, kad 
sklokelė buvo ne žmonės, tik su
sivieniję su socialistais, pataps 
žmonėmis... Labai geistina, kad 
pataptų darbo klasės žmonėmis, 
o ne priešais!...

Lapkričio 27 d. našlaičiai 
sklokininkai surengė prakalbas, 

; kurias daugelis vadina vestuvė
mis.

Buvo garsinta, kad kalbės ir 
buvęs vadas St. Strazdas, tačiaus 
nepribuvo, jo vietoj buvo Stilso- 
nienė.

Pirmiausiai kalba Stilsonienė 
ir pripažįsta, kad “Skloka labai 
susilpnėjo, kalbėtojų neturi; va- 

I kar Stilsonas tapo išsiųstas į 
Kanadą surast sklokininkų ir 
suvienyt su socialistais. Skloka 
labai plačia papėde vienijasi tik
ru demokratiniu būdu, ne taip, 
kaip buvę keli opozicionieriai 
nubėgo pas bolševikus ir prapuo
lė,” ir tt.

I Stilsonienė peikė “nekultūriš- 
kus” bolševikus, ir Jer visą va
landą pasakos retą sakinį sulip
dė, jokios išvados, apart sklo- 
kos ir socialistų gyrimo, nepada
rė. Tačiaus, kaipo moteriai, ir 
iš prievartos sklokininkei, atleis
tina, nes kalba “ant orderio...” 

Grigaitis, pat pirmais savo 
kalbos žodžiais apsidžiaugė, kad 
“toks tokį pažino ir į svodbą 
pavadino,” kad skloka labai de

mokratišku būdu vienijasi, kad 
pirmesnė komunistinė opozici-

■ ja, lyg kviečiai iš dirsių, išsisky
rė ir ne demokratiškai su bol
ševikais susivienijo ir, girdi, da
bar neturi jokios laisvės, nei 
demokratijos. Ot, rodosi, sulyg 
Grigaičio išvadų, tai visi buvę 
kom. opozicionieriai į kalėjimą 
sugrūsti. Tačiaus, nepasakė, ko
kie sklokininkai gaus laisvę- 
demokratiją Grigaičio socializ
me.. .-.

Kalbėtojas, paprastais jam 
sumetimais, neigė Sovietų Są
jungą, komunistus, o labai ap
gailestavo ‘ sušaudytus trockis- 
tus; bet už ką, kodėl juos su
šaudė—nė žodelio nesakė; neat
sakė nė į paklausimą po prakal
bai, už lcą sušaudė....

Prieš fašizmą, už Ispanijos 
liaudies laimėjimą... kalbėjo 
gerai. Tačiaus, karo pavojaus iš 
fašistų pusės jis neįmato, nes, 
girdi, Hitleris pinigų neturi, o 
tik kaulus iš bačkų vaikai ren
ka, iš kurių naziai dirba sprogs
tančią medžiagą.

Labai džiaugėsi, kad socialis
tai labai pavyzdingai ir demo
kratiškai valdo Švediją, Norve
giją ir kitas šalis, ir todėl, gir
di, tenais nėra komunistų, nes 
pilnai “žydi socialistinė demo
kratija.”

Po prakalbos duota keletas 
klausimų, tačiaus tik kelis atsa
kė, kitus sumaišė, supinkliojo. 
Buvo dar prašiusių balso, ta
čiaus Glaveckas, atvykęs iš 
Brooklyno, pareiškė, kad, girdi, 
čion žmonės necivilizuoti, nekul- 
tūriški, tik vienas “razumną” 
klausimą davė, todėl susirinkimą 
reikia uždaryt. Ir uždarė.

Rinko lėšų padengimui aukas, 
bet nesakė kiek surinko.

Besiskirstančioj publikoj gir
dėjosi nepasitenkinimo balsai 
prakalbomis, nes perdaug skloka 
ir socialistus gyrė, o komunistus 
neigė.

Kitos, toj pat svetainėj pra
kalbos įvyks gruodžio 11 d., kal
bėtojais bus St. Michelsonas, iš 
Bostono, ir R. Mizara. Prakal
bas rengia Amerikos Lietuvių 
Kongreso N. J. Apskritys ir vie
tos 4-rios draugijos.

Senas Pijus.

Užderėjo Cukriniai Runkeliai
Šu lapkričio 10 diena Sovietų 

Sąjungoj jau buvo suimta 195,- 
000,000 centnerių cukrinių run
kelių. Tai didelis derlius.

i
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Telefonas: Humboldt 2-7964
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KAINA 20c
KAINA 15c

vežė ant Rudolf salos Sovietų la
kūnams įvairių reikmenų. Sovie
tų lakūnai turi orlaivių stotį ąnt 
tos salos ir nuo jos j ieško Le- 
vanevskio ir jo draugų.

labai svarbių 
reikės aptarti, 
būti garsintu 
(283-284)

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Mokestį galite prisiųsti Jungtinių Valstijų pašto 
stampomis. Kurie reikalausite tik vieno kalendoriaus, 
tai malonėkite prisiųsti 5c ekstra persiuntimo lėšų. Bet 
kurie reikalausite daugiau kaip vieno, tai persiuntimo 
lėšų nerokuojame.

Kartu su užsakymais prisiųskite ir mokestį. Kuriem 
neparanku siųsti čekį ar money-orderį, tai prisiųskite 
pašto ženkleliais.

Reikalaudami kalendorių rašykite:

- Tillie Rau- 
lušaičiutė, Ruth Shilinis, šokikė, pia
nistas Walman, ir Lyros Choro due
tai ir kvartetai. Taip pat dalyvaus

parodavo 70,000 žmonių; Kras
nojarske—100,000; Poltavoj — 
50,000. Buvo paradai Vladimire, 
Kalinine, Saranske, Irkutske 
kituose miestuose.

PRANEŠIMAI Iš KITUR
BRIDGEPORT, CONN.

LDS 74 kp. rengia 7 metų sukak
tuvių vakarienę ir šokius, gruodžio 
4-tą d., 407 Lafayette St. Pradžia 8 
v. v. Jžanga $1.00. Bus gera vakarie
ne, programa ir muzika, todėl kvie
čiame nuoširdžiai visus LDS simpati- 
kus vietinius ir iš toliaus dalyvauti. 
— Komitetas. (283-285)

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavimas 
bus užtikrintas ir už prieinamą kainą

CLEVELAND, OHIO
Koncertas ir Balius

Sekmadienį, gruodžio 5-tą, Lietu
vių Kom. Frakcija rengia Koncertą 
ir šokius, Lietuvių Svet., 6835 Supe
rior Ave. Pradžia 5 vai. vak. Progra
moj dalyvaus trys chorai: Lyros Cho
ras, Rusų Darb. Choras ir American 
Youth Choras. Solistai

vakare.
Ly-
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žymus kalbėtojas, drg. A'. Bimba. 
Šokiams grieš gera orkestrą, I. A. V. 
Įžanga prie durų 40c; išanksto per
kant 30c; šokiams 25c. (283-285)

kad jo yra daug. Sovietai daug 
svarbos deda į šį anglies atradi
mą, kuris labai pasitarnaus 
Vidurinėj Azijoj industrijai.

PATERSON, N. J.
LDS 123 kp. metinis susirinkimas 

įvyks 5 <1. gruodžio, 10 vai. ryto. S. 
Bakanausko Svet. Visi nariai būkite 
laiku, nes turėsime daug dalykų ap
tarti. Turėsime ripkti vąldybą 1938 
metams. Nepamirškite užsimokėti 
duokles, kad ne liktumėte skolingi 
Centrui. — J. Matačiunas.

(283-285)

HARRISON-KEARNY, N. J.
ALDLD 136 kp. susirinkimas 

įvyks gruodžio 3-čią d.^ 8 v. V. 15-17 
Ann St., Harrison, N. J. Draugai ir 
Draugės, malonėkite visi ateiti į šį 
susirinkimą, nes bus 
reikalu, kurie būtinai 
Todėl 
laiku.

LINDEN, N. J.
LDS 135 kp. metinis susirinkimas 

įvyks penktadienį, 3 d. gruodžio, A. 
Tenio Svet., Winans Ave. ir 16th St. 
Draugai ir draugės yra svarbu, kad 
visi dalyvautume!, nes bus valdybos 
rinkimas 1938 metams. Taipgi turi
me daug svarbių dalykų svarstyti.— 
Fin. Sekr. O. Vęrtelienė. (282-283)

Svajonės ir Gyvenimas
_______ Parašė RUMBONIŠKIS ________

.(Tąsa)
Ji, daktarui panaši į džiovininkę. Vienok 

daktaras viską nepasakė, ką jis matė 
ant ligonės; jis gana aiškiai jau matė, 
jog jai pasveikti nėra jokios vilties. Bet 
Raffertei užteko ir to, ką daktaras pa
sakė, nes tik sudejavo ir apsipylė ašaro
mis išgirdęs, kad reikalinga slaugė, arba 
į ligoninę. “Iš ko aš, daktare, samdysiu 
slaugę, jei aš neturiu už ką nupirkti gy
duolių, nei jums užmokėti?” Ir tai pasa
kęs Raffertė pradėjo skųstis savo likimu 
ir vargais. Bet daktarui net ir nereikėjo 
ilgai klausyti Raffertės skundo; jis tik 
apvedęs savo akių žvilgsniu šią lindy
nę, gerai suprato, jog Raffertė negyvena 
raškažiuose. Daktaras tik suramino Ra- 
ffertę ir prižadėjo viską daryti, ką tik 
jis gali dėl jo sergančios žmonos, ypa
tingai, tai kuo greičiau ją atiduoti į li
goninę, kur ji galės gauti tinkamą prie
žiūrą. Net priketino ir į šalpos biurą 
kreiptis dėl Raffertės šiuo momentu. 
Vienok Raffertė neatsidėjo vien tik ant 
daktaro prižado; jis pats greitai išsis
kubino į šalpos biurą, kaip tik išleido 
daktarą, prašyti pagelbos; jau nors bent 
susimylėti ant jo sergančios mirtinai 
žmonos. Raffertė ir šiandien ne kitokį 
gavo atsakymą, kaip tik: “Dar tau ne lai
kas gauti pašalpą. O iki tu negauni pa
šalpos, tai ir nieką kitą mes tau negalim 
pagelbėti.”

Dabar Raffertės tikrai visa viltis pa
siliko tik daktaro rankose. Jei daktaras 

. ką galės padaryti, tai viskas, o jei* ne, 
tai... Ir apsišluostęs nuo veido ašaras, 
atsiduso iš gilumos krūtinės ir nulenkęs 
galvą apleido šalpos būtą, linkėdamas jis 
jiems visiems, kad jie visi nugarmėtų 
skradžiais žemėn.

Oras šiandien be galo prastas—darga
na, šlapia, sniegas pažliugęs, o Raffertė 
gana jau suvargęs, nusikamavęs, apsi
rengęs prastai: čeverykai jo kiauri, ko
jos šlapios, o čia reikia skubėti ir tenka 
perkaisti tokioj drėgmėj. O, aišku, kad 
tokioj padėtyj esant, tai ligoms durys 
plačiai atdaros. Taip ir Rafffertė, nei 
nejuto, nei nepamąstė, kad liga ir jį patį 
gali pačiupti už gerklės. Na, o po kita, 
tai ką gali čia tokioj padėtyj būdamas 
ir paisyti apie save, kada reikia rūpintis 
žmonos likimu?

Raffertė parsiskubino namon kaip tik 
greitai galėjo. Namie pečius apgesęs, 
stuba iššalus ir drėgna taip, kad ir svei
kas žmogus, o gali greitai susirgti. Pri
žiūrėti nėra kam nesant jam pačiam na- 
įhie. Dukrelė dar permaža, kaimynų ne
prisiprašysi, o ir tų visai arti nėra, tad 
dr prisieina, taip sakant, palikti “ant die
vo valios”. Todėl jis parsiskubinęs na
mon, nieko nelaukęs nusimetė žiponą ir 
ėmėsi už darbo, pirmiausia, tai įkurti 
pečių, kad prišildžius kiek nors savo šią

Atsidarė Lenino Muzėjaus 
Skyrius >

Lenin grade, Marmoriniame 
Palociuje, atidaryta Lenino Mu
zėjaus Skyrius. Jis užima 22 
kambarius, čia yra daugybė do
kumentų, parodančių Lenino gy
venimą ir darbus. Lenino Muzė- 
jus yra Maskvoj, o čia atidaryta 
tik jo skyrius (filialas). Lenin
grado gyventojai skaitlingai lan
kosi į šį muzėjų.

Kaip Minėjo Revoliuciją
Apie Maskvos, Leningrado, 

Kijevo ir eilės kitų miestų pa
radus, minint Sovietų valdžios 
įsisteigimo 20-ties metų sukak
tį, jau buvo rašyta. Minėjo savo 
laimėjimus visa Sovietų šalis, 
štai dar keletas davinių:

Tūloj demonstravo 165,000 
žmonių; Petrozavodzke—30,000; 
čeboksaruose virš 60,000 žmo
nių ir dalyvavo choras iš 1,000 
žmonių; Nalčinske parodavo 
20,000 žmonių; Iževske paroda
vo 45,000 žmonių; -Sevastopoliuj 
parodavo Juodųjų Jūrų karo lai
vyno jūreiviai, raudonarmiečiai 
ir 50,000 žmonių. Jaroslavliuje 
parodavo 150,000 žmonių, buvo 
ir armijos paradas. Orenburge 

Šalta “Šiaurių Poliuje”
Iš Sovietų stoties, kuri buvo 

įsteigta šiaurių Poliuje, o da
bar jau yra nuplaukus iš tos 
vietos apie 500 mylių į vakarus- 
pietus, praneša, kad šalčiai yra 
iki 16 laipsnių žemiau nulio.

Naujas Maskvoj Tiltas
Per Maskvos upę baigtas sta

tyt plieno-cemOnto tiltas. Jis 
turi 2,275 pėdas ilgio ir 130 pė
dų pločio. Tiltas ušbučįavotas 
aukštai, kad po juom galės plau
kioti Maskvos upe laivai. Buda- 
vojant tiltą dėta pastangų, kad 
jis būtų gražus. Tilto šonai ap
mušta ružavu marmoru, kuris 
atgabentas iš Ukrainos. Abiejo- 
mis pusėmis yra 48 bokštai, ant 
kurių įrengta švyturiai.

Ledlaužis “Ermak”
Ledlaužis “Ermak” išplaukė 

linkui Franz Josif salų. Mat, ten 
leduose užkliuvo garlaiviai “Ro
sal” ir “Proletarij”, kurie nu-

lindynę ir išsivirti nors kavos, kad pa
čiam susišildžius, nes drebulys krato, kad 
dantis dančio nesiekia. Gi Raffertienė 
šiandien daug silpnesnė, negu vakar dar 
buvo; jau ir susikalbėti visai sunku, net 
jau ir sąmonės pradeda netekti, o tas 
Raffertę visai varo į nusiminimą, tiesiog 
varo iš proto, ypatingai, kad jis iš nie
kur jokios pagelbos negali gauti, niekas 
jam neištiesia pagelbos ranką.

Pribuvo daktaras ir vėl, bet su prasta 
naujiena: Į ligoninę jis jos'paduoti ne
gali, nes būk tai visos ligoninės perpil
dytos—nėra dykų vietų. O pinigų, aiš
ku, kad Raffertė neturi dėl apmokėji
mo. Todėl daktaras pats atvežė bute
liuką vaistų ir kelioliką apelsinų, ir dar 
prižadėjo atsiųsti slaugę (district nurse) 
kaip tik greitai gales. Bet, vargu, ar jis 
šiandien tai galės padaryti, nes jau po
pietis, bet rytoj tai tikrai slaugė pribus 
ir apžiūrės sergančią. O dabar tik liepė 
duoti vaistus pagal nurodymą ir prida
boti, kad ligonė būt šiltai apklostyta. 
Dar pridūrė, jog jis telefonu šaukęs ir 
šalpos biurą, bet gavęs neigiamą atsa- 
gymą ir tenais; kad būk dar jums nelai
kąs gauti pašalpą.

Raffertė tik atsidusęs galva palingavo 
ir metęs liūdną akių žvilgsnį į daktarą 
nulenkė galvą, kaip kaltininkas išklau
sęs mirties sprendimą. Jis dabar mato, 
jog paskutinė kibirkštėlė vilties jau visai 
užgęso ir kad pati didžioji nelaimė prie 
pat jo durų.

Išleidęs daktarą, Raffertė puolė prie 
sergančios žmonos lovos ant kelių už- 
kniubęs prie ligonės, pravirko gailiai, 
kaip kūdikis; taip gailiai, kaip niekad 
pirmiau. Jis verkė su didžiausiu gailes
čiu iš pat širdies gilumos. Vienok tas 
jo verksmas nieko gero nedavė nei jam, 
nei jo sergančiai žmonai, dar priešingai 
tas veikė ant ligonės, nepaisant, kad pas
taroji jau visai mažai teturėjo sąmonės. 
Tačiaus, Raffęrtė gana išsiverkęs lyg ir 
aprimo, bet keistas nuovargis jį vis la
biau ir labiau apima, galvos sopėjimas 
vis ėjo didyn; tai šaltas šiurpulys sukra
to, tai karščio banga užpila jo kūną, kaip 
karštas vanduo, n rankos ir kojos pali
ko, kaip nesavos, žodžiu sakant, Raffer
tė vis labiau ir labiau pradeda pajausti 
sunkų, kietą nuovargį, o šalti diegliai 
taip suvarsto jo kūną, kad rodos tik gulti 
į lovą ir nesikelti. Bet kaip čia pačiam 
gulti į lovą, kada reikalinga su didžiau
sia atyda daboti sergančią žmoną, o kar
tu ir dukrelę, kuri dar nepaspėjo supras
ti skaudžios gyvenimo rykštės, žaidžia 
su apdėvėta lėle, sėdėdama gale lovos, 
prie motinos kojų? Raffertė dėjo visas 
pastangas nepasiduoti nuovargiui, vie
nok jo spėkos ėjo laipsniškai mažyn ir 
liga ir jį patį vis labiau ir kiečiau'ima 
spausti savo glėbin.

, (Tąsa bus)

CLEVELAND, OHIO
Dviejų kuopų šokiai jvyks šešta

dienį, gruodžio 4-tą. Rengia ALDLD 
190 kp. ir LDS 227 kp. jaunuolių. 
Lietuvių Darb. Svet., 920 E. 79th St. 
Pradžia 7:30 vai. vak. įžanga 20c as
meniui. Bus duodama geros vertės 
trys prizai, laimėjimai. Turėsime ge
rą orkestrą šokiams, taip pat geri 
valgiai ir gėrimai. Gerbiami cleve- 
landiečiai, kuriems tik laikas pavėli
na, malonėkite dalyvauti linksmai 
laiką praleisti ir paremsite virš mi
nėtas draugijas. — Kom.

(282-284)

NEW HAVEN, CONN.
ALDLD 32 kp. ir LDS 16 kp. stato 
scenon labai juokingą komediją, tri
jų veiksmų “Išdykusi Pati.” įvyks 
gruodžio 5 d. Lietuvių Svet., 243 
Front St. Durys atdaros nuo 2:30 
vai. po pietų, lošimas prasidės 3:30 
vai. po pietų. Los Lietuvių Liaudies 
Teatro Aktoriai iš Brooklyn, N. Y. 
po vadovyste Jono Juškos. Prašome 
visų dalyvauti pamatyt šią juokingą 
komediją, užtikriname, kad prisijuok
site iki valiai ir būsit užganėdinti lo
šimu. Po lošimui bus šokiai. Įžanga 
40c. — Kviečia Rengėjai. (282-284)

SHfiNANDOAH, PA.
Gruodžio 4-tą d., 7:30 vai. vak. 

jvyks draugų Judzentavičių išleistu
vių vakaras Najaus Svet., kampas 
Main ir Poplar Sts. Drg. Zdaniutė- 
Judzentavičienė per keletą pastarų
jų metų vadovavo Lyros Chorą ir 
Mąinierių Kvartetą, dabar apleidžia 
šią apylinkę ir išvažiuoja Chicagon 
apsigyventi. Taigi, kaip vietos, taip 
ir apylinkės lietuviai yra kviečiami 
dalyvauti atsisveikinimo
Įžanga asmeniui 50c. — Kviečia 
ros Choras. (282-284)

HAMTRAMCK, MICH.
ALDLD 188 kp. priešmetinis susi

rinkimas įvyks penktadienį, gruodžio 
3 d., 7:30 vai. vak., 3014 Yemans St. 
Malonėkite visi nariai dalyvauti, nes 
yra daug svarbių reikalų aptarti. — 
A. V. (282-284)

BINGHAMTON, n. y.
ALDLD 20 kp. Moterų Skyriaus 

susirinkimas įvyks penktadienį, 3 d. 
December, pas drg. O. Mikalajūnienę, 
47 Hazel St.;' 7:30 vai. vak; ■ DraugėSj 
šiame susirinkime bus gana svarbūs 
dalykai atlikti, turėsime išrinkti val
dybą 1938 metams, taip pat atsiun
tė “Virėją.” Kurios dar neatsiėmėte, 
nepamirškite dalyvauti, taip pat at
siveskite ir naujų narių. Moterų Sky
riaus Sekr. M. Kulbienė. (282-283)

Surado Žibalo Laukus
Moksline ekspedicija Toli

muose Rytuose Ajano-Maiskame 
rajone surado plačius laukus ži
balo. Tyrimai parodė, , kad jo 
ten yra apsčiai. Sekamais me
tais bus baigta tyrimai ir imtasi 
už darbo jo traukimui.

65,000,000 Apelsinų Maskvai
Iš Abchazijos ir Adžaristano 

išvyko keli traukiniai su apelsi
nais į Maskvą. Jie veža 65,000,- 
000 (šešiosdešimts penkis milio- 
nus) apelsinų.

60 Naujų Mokyklų Maskvoj
1936-1937 metais Maskvoj iš- 

budavota 223 naujos mokyklos. 
Sekančiais metais Maskvoje dar 
bus išbudavota 60 naujų mokyk
lų. Taip Sovietų šalyj auga ap- 
švietos įstaigos.

Surado Daug Anglies
Mokslinė ekspedicija kiek 

anksčiau surado anglies Jagnob- 
ske, Tadžikistane. Pravestas 
Stalinbado—Taškento naujas 
plentas davė progą geriau ištirti 
tuos anglies laukus ir pasirodė,

EAST ST. LOUIS, ILL.
Sekmadienį, 5 d. gruodžio įvyks 

Tarptautinis šokis su muzikališka 
programa, Arrivian Hali, 1336 E. 
Broadway, šis Balius yra rengiamas 
naudai Mid West Daily. Pradžia 2-rą 
vai. po pietų. Įžanga veltui. Yra vi
sų mūsų pareiga dalyvauti šiame .pa
rengime, pagelbėti prie išleidimo virš 
minėto laikraščio, kuris atstovaus 
darbininkų klasę. ■— viečia Kom.

(283-285)

36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y< 
Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir P ar ė m Yra Skaniausi.

Rūgšti ruginė, Bat'd! ruginė, CIelų kviečių, čielų rugių, sen- 
vičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi 
kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausių 
kėksų-pyragų: Pineapple Cake, Apple Cal^e, Cheese Cake, 
Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake. Stollen, 
Doughnuts, Piee, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

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

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

BALTIMORE, MD.
Gruodžio 4-tą d. įvyks Balius, Lie

tuvių Svet., 853 Hollins St. Pradžia 
7:30 v. v. įžanga veltui. Šį Balių 
ruošia Lietuvių Komunistų Frakcija. 
Bus skanių užkandžių ir gėrimų. Ga
lėsime smagiai pasišokti prie geros 
orkestros, kuri grieš lietuviškus ir 
amerikoniškus šokius. Balius jvyks 
ant antrų lubų. Kviečiame visus daly
vauti. — Komisija. (283-285)

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street, Brooklyn, N. Y

S 
2
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“Laisvė” išdirba sieninius kalendorius. Turi gražų pa
sirinkimą gamtinių atvaizdų ir kitokių paveikslų. Pa
daro su lietuviškais kalendoriais, kur rodoma Lietuvos 
oficialės šventes. Taipgi daro 
lendoriais.

DYDŽIO 15X20,
DYDŽIO 12X16,

Jūsų giminės Lietuvoje laukia jūsų pasveikinimo 
naujuose metuose su gražiu kalendorių. Dabar jau lai
kas siųsti, kad gautų prieš naujus metus. Tuojau rašy
kite prašydami prisiųsti sieninių kalendorių.

ir su amerikoniškais ka
Valgykite Medų

“Laisvė” vėl gavo daug medaus, 
kuriuom aprūpins Brooklyn^ ir 

apylinkę orui atvestant.

Valgykite Medų Vietoj Cukraus
Sako Dr. J. J. Kaškiaučius

Orui atvėstant greit galima pagauti šaltį, o apsirgus 
slogom arbata su lemenu ir medum 

palengvina pergalėti šaltį

Kaina 65c už Kvortą
LIEPŲ ŽIEDŲ 75c KVORTA 

Tuojau kreipkitės į “Laisvės’’ ofisą 
ir apsirūpinkite su medum.

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

DR. J? J. KAŠKI AUGIUS
530 Summer Ave., arti Chester Ave. 

NEWARK, N. J.

Odos-Kraujo-NervŲ Chronišką 
Ligų Gydymas Vyram-Moterim 
Patenkinančios ir Greitos Pasekmes 
KRAUJO IR ODOS Ligos, CHRONIŠKI NER
VU Suirimai, BENDRAS NUSILPIMAS, SKIL- 

____ _______ VYS, HEMORROIDAI ar kitos MĖŠLAŽARNES
Ligos, NOSIES/KVĖPAVIMO DŪDŲ Ligos, INKSTŲ Sugedimai ir 
kitos Vyrų ir Moterų ligos sėkmingai gydomos, o jeigu turite kokį 
nesveikumą, kurio nesuprantate, pasiklauskite manęs su pasitikėjimu,

Nėra valandų sekmadieniais.
□-----------------------------:---

DETROITO LIETUVIU DARBININKŲ APTIEKA
Čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

prieinamesne kaina, negu kitur dabartiniu laiku.
A. M. KfellON, Aptiekorius Savininkas

DETROIT, MICH.8791 JOS CAMPAU AY&,

jūsų liga bus jums išaiškinta.
X-SPINDULIAIS ISEGZMINAV1MAI

Kraujo Tyrimai ir Pilnas Šlapumo Ištyrimas
Mano Sąlygos Prieinamos, Egzaminavimas Veltui

DR. L. ZINS
110 E. 16 St. Tori' Union S”-lr lrvin«P1- New York 
Valandos: 9 A. M. iki 8 P. M. Sekmadieniais: 9 A. M. iki 8 P. M,

\ . X L
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New Yorko Apielinkes Žiniosa

Dingus Carui - Dievas 
ir Žmonės Apleido

Komunistų Masinis Mitingas Naujas Prokuroro Padėjėjas
Majoras LaGuardia pereitąKomunistų Partijos New Yor

ko Valstijos Komitetas šaukia1 antradienį paskyrė William B. 
masinį mitinga 9-ta gruodžio, j Herlands tyrinėjimų komisio^- 

i nierium vieton buvusio sąskai
tų komisionieriaus Paul Blan- 
shard. Dabartinis komisionie
rius būsiąs tiesioginiu Thomas 

i E. Dewey padėjėju ir jo ofisui 
O buvo laikai, kada ji žėrėjo mušimui fašizmo' Ispanijoj.” pavedama platesnės pareigos, 
gražumu, joje melstis buvo Taip pat kalbės nesenai sugrįžęs negu buvo pavesta buvusiam 
šventa, joj pamaldas laikė rie- Ispanijos Steve Nelson, buvęs sąskaitų komisionieriaus ofi- 
bus ir išdidus popas, o jų klau- vyresniuoju karininku Lincolno, sui.
sė puošni ponija, kurios damų Brigadoj( ir Bin Lawrence, bu-i " ’ ’ .
deimantai badė akis ir brangu; politinis kamandierius 15-tos ! pirmu darbu būsiąs
šilkų slamesis erzino uzkliuvu- * 1 11----  ” ■L-y-
sį paprastąjį maldininką.

Tai buvo laikai, kada Rusi
jos caras ją pastatė savo gar
bei 1902 metais ir skyrė stam
bias sumas jos užlaikymui.

Dabar kas kita. Carui din
gus, atrodo, ir pats dievas sa
vo namą užmiršo, pinigų ir lai
mės nebeduoda. Buvusioji ru
siška ponija sumažėjo, nes Ru
sijos darbininkams atsisakius 
juos dykai maitinti ir puošti, 
daugelis jų nuėjo bulvių skusti 
ir indų plauti, dar kiti ameri
koniškiems ponams butleriau- 
ja ir šuniukus prižiūri. Sulau
kus sekmadienio, dabar norisi 
pasilsėti, taipgi nėra papuoša-i 
lų, kurių parodymui reiktų eit] Automobilių nelaimėse vėl žu- 
į bažnyčią. O darbininkai ru-,,vo 5, viso 263 šiais metais. Man- 
sai — mažiausia paiso bažny- hattane per savaitę žuvo 12, 
čios, nes jie mato, kad jų tau- Queense—3, Bronxe—2. 
tiečiams sovietinėj Rusijoj ir; 
visoj Sovietų Sąjungoj be ca
ro ir jo bažnyčios kur kas ge
riau gyvenasi. į

Taigi, buvusioji išdidi cer
kvė dabar jau nebe ta. '__
bartinis jos pralotas M. Mas- čių. 
low paskelbė apvaikščiojima 
35 metų sukakties ir vajų už 
sukėlimą $25,000 cerkvės pa
taisoms. Bet pinigų kaip nėra, 
taip nėra. Tada nusprendė 
prašyt parapijonų stogą lopyt. 
Tas dalinai jam pavyko, lygias 
vietas užlopyt padėjo dar už- 
silikusieji parapijonai, bet ka
da priėjo stačiu vietų, kur yra 
pavojus nusirist, parapijonai 
nusprendė, kad zjų kūnas 
•brangesnis už dūšią ir “dievo 
namą” ir atsisakė dėlto rizi- 
kuot savo gyvastį. Tiesą pasa
kius. paliko pralotą vieną 
žinokis sau.

i * • • • • i , v K. P. prašo visus susilaikytiPralotui viso-) geriau klebo-l . , / , r .
naut, negu bulvių skųst keliaut i nuo_Pir^imo bent ko tose krau- 
paskui buvusius parapijomis. | ^uv®se’ ^U1’os ^ai neprašalino 
Jis suprato, kad dabar tik jaP°aM prekių. Nepirkt jose ne 
“prakaite savo kaktos valgysi ,tik valandomis, kada eina pikie- 
duoną”. dėlto iis pasipirko po- 
pieros, keletą kibirų smalos, il
gas kopėčias ir virvę, prisiriši
mui prie konėčiu. ir stogą už
lopė pats, tokiu būdu pratęs
damas savo kunigystės stoną 
gal metams, kitiems.

Kas būtu drįsęs bent pamąs- 
tyt 35 metai atgal, kad caro 
ir dievo garbei pašvęstas dva
siškas tėvas turės su kibiru 
smalos gelbėtis nuo lietaus ir 
bado?

Buvusi puošni rusų šv. Ni
kolajaus katedra prie 97th St., 
N. Y., pastaraisiais laikais ge
rokai apšepo ir vanduo pra
dėjo varvėti pro kiaurą stogą.

Hippodrome, 44th St. ir 
Avė., N. Y. Kalbės Earl Brow
der, KP generalis sekretorius,' 
temoje: “Sekami žingsniai su- 

fašizmo' Ispanijoj.”,

Brigados.
Į mitingą atvyks ne tik vie

liniai, j jį pakviesta KP veikė
jai iš visos valstijos.

Herlands pareiškė, kad jo 
,____ ____  ___ “apvaly-

i mas Brooklyno,” tačiau jis ne- 
! pasakė, kuria linkme jisai pa
brauks savaja šluota. Kaip ten 
nebuvę, pas ką nešvaru, gali 
tos šluotos susilaukt.

Brooklyniečių Sveikata Sėdėtojam Pažadėjo 
Derybas

Bronxe Pabaigė Balsy 
Skaitliavimą

Lapkričio 30 d. pasibaigė 
skaitliavimas balsų paskutinėj 
iš 5-kių miesto dalių—Bronxe.

Darbiečiai Michael J. Quill ir 
Salvatore Ninfo buvo vienintė- /
liai kandidatai, peršokusieji rei
kalaujamą kvotą balsų—75,000. 
Kiti trys, visi Demokratų Par
tijos (Tammanės) kandidatai, 
išrinkti Miesto Tarybon negavus 
reikiamo skaičiaus balsų, bet 
kaipo gavę daugiausia už liku
sius. Deering gavo 68,988 bal
sus, Keegan—50,155, Kingsley 
—40,379.

TARYBOS SUDĖTIS
Miesto Taryboj dabar bus 13 

demokratų — tammaniečių — 2 
neprigulmingi demokratai, ku
rie atskilo nuo partinių ir, sa
koma, veiksią su pažangiųjų 
bloku; 6 darbiečiai, 3 republiko- 

, . . . v . . v- . nai ir 2 fusionistai.baigta, kada salpos viršinin
kai prižadėjo tartis su Work- čion paduodame sąrašą visų 
ers Alliance apie šelpimą rei- “councilmanų”, taipgi pažymint, 
kalingų pašalpos. iš kur išrinktas:

Tačiau laimėjimas .neatėjo j 
savaime, bet po užsispyrusios 
kovos. Todėl numatoma, kas 

: laukia bedarbius, kada šelpi
mo reikalai pereis į darbininkų 

Mirčių nuo visokių priežasčių niekintojo Victor A. Ridderio 
Brooklyne buvo 442. Pastebėta, rankas nuo 12 d. šio mėnesio, 
kad plaučių uždegimai ir influ- i Vyrai, moterys ir vaikai pra- 
enza padaugėjo ir kad nelaimės dėjo sėdėjimą pirmadienį ir 

pa_ tankiai paeina nuo užleistų šal- tęsė iki vėlumos antradienį, 
turėdami su savim tik keletą 
sandvičių. Visi buvo labai al
kani, vaikai iš alkio verkė, ta
čiau viršininkai nedaleido or
ganizacijoms pristatyt sėdėto
jams maisto nei jų.kūdikiams 
pieną. Tik po didelio organi
zacijų spaudimo antradienio 
popietį įleista kelios 'kvortos 
pieno.

Tuo tarpu is lauko nusės vi- B. Charney Vladeck, 
są laiką maršavo pikietai ir 
saugojo sėdėtojus nuo terori
zavimo iki pat jų išėjimo iŠ 
raštinės. Workers Alliance bu
vo nrisirengus pastatyt bent

Pereitą savaitę vėl vienas mi-; 
re nuo diphtherijos, kas sudaro 1 
jau 29 šiais metais. Visame mie-j 
ste jau išmirė 53, kuomet per- skaičiuje mažų vaikų sėdėji- 
nai per visus metus mirė tik 35. m_as šalpos Departmento rašti- 
Tas rodo, kad ši liga plinta ir nėj 376 Lafayette St., ., | 
sveikatos komisionierius Dr.
Rice pataria įčiepyti mažus vai
kus nuo tos ligos.

Apie šimto asmenų, tame

DEMOKRATAI

Kviečiame Pasilinksmint

Gimimų per savaitę buvo 704
i

Pikiėtuoja Dešimtukines
Krautuves

Komunistų Partijos 6-ta Sek
cija veda pikietą prie Wool
worth dešimtukines krautuvės, 
Broadway, kampas Marcy Ave
nue, Williamsburge. Reikalauja
ma, kad minėta krautuvė sulai
kytų pardavinėjimą Japonijos 
prekių, kuriomis didžiumoje už- 1,000 pikietų antradienio vaka-

! versta dešimtukines krautuvės. ]ro 9 va]# jr Spėka praleist maiS-

Draugai: Malonėkite nepa
miršt atsilankyt į LDS Jaunuo
lių kuopos parengimą, kuris 
jvyks Liet. Piliečių Kliube, 280 
Union Avenue, Brooklyn, N. Y., 
gruodžio (Dec.) 4-tą d, Pralei
site laiką linksmai ir mus pa- 
remsite. Kviečia visus.

Komisija.

Majoras Nori Namų,

Majoras LaGuardia, kalbėda
mas Gowanus Sveikatos Centre 
pasakė, jog jam nusibodo kan- 

I. trybėje laukimas namų ir kad 
jis pasidarysiąs “storžieviu”, 
jeigu federate valdžia dar vis 
nesuteiks lėšų butų statybai. 
Jis pareiškė, kad “Reikalinga 
federates valdžios parama. Pri- 
vatiškas kapitalas negali suteikt 
butus pigiomis rendomis, kokias 
biednuomenė teišgali mokėt.”

Jis sako, jog miestas yra pa
sirengęs trim projektams ir jis 
“nebenorįs matyt daugiau brai
žinių, bet namus.”

ft.

skelbė streiką prieš Kent Stores, 
Inc., ir bus vedamas pikietas. 
Streikieriai atsišaukia į gyven
tojus neiti j tas krautuves, kol 
nebus prašalintos nepakenčia
mos jų darbo sąlygos ir pakel
tos algos. Kompanija turi visame 
mieste 65 krautuves.

GARSINKITĖS SAVO BIZNI 
DIENRASTYJ “LAISVĖJE”

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA

Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siai įtaisymais. Keturios bolių 

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS 

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 8847

E

LIETUVIŲ GIMNASTIKŲ 
KLIUBAS 

šeštadienį, 4 December
Šis Kliubas rengia 

Parę. Duos Chicken 
Chow Mein

Prasidės 9-tą vai. vakare 
Bus lietuviška ir amerikoniška 
muzika. Bare bus kliubo name

168 Marcy Ave., 
Brooklyn, N. Y.

Kviečiame visus ir visas— 
KLIUBAS.

MATEUŠAS SIMONAVIČTUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

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

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

s

426 SOUTH 5th
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties.

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

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St., Brooklyn, “Laisvės” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiško ir Amerikoniško stiliaus. Pui- 

- kūs, lietuviško namų darbo, kilbasai ir kepta paršie- 
na; gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barščiai.

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

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

*

tas, bet tol, kol ištrauks Japo
nijos prekes. Kiekvienas centas 
jūsų praleistas už japoniškas 
prekes perka kulkas naikinimui 
nekaltų chiniečių. O prašalint 
tas prekes krautuvininkai sutiks 
tik tada, kada pamatys, jog ne
tenka kostumerių, kad krautuvės 
tuštėja.'

to policijos užblokaduotiems sė
dėtojams, jei iki tol nebūtų buvę 
pažadėta tartis dėl suteikimo pa
ramos badaujančioms šeimy
noms.

Su reikalavimais pašalpos, 
Workers Alliance taipgi reika
lauja ir prašalinimo Ridderio, ’ 
kuris yra paskelbęs neapykanta 
darbininkams ir “raudonųjų” 
meškeriotojas. ‘

Būsią Daugiau 'Pakaitų 
Policijos Eilėse

Policijos komisionierius Va
lentine antradienį paskelbė, kad 
būsią daug pakaitų tarp vyres
niųjų policininkų. Visiems per
ėjusiems nustatytą amžių poli- 
cistams pasiūlysiąs rezignuoti ir 

į 225 naujų būsią priimti jų vie- 
! tosna.

Šeši Šimtai Kalėdinių 
‘Tariu’’;—Kam?

Tikėsite ar ne, bet komunistai 
ir jų simpatikai Brooklyne ir 
apylinkėj turės 600 kalėdinių 
“parių”. Tačiau tai nebus “sur
prise;” bet labai lauktos ir tikė
tos “pares”, kurių pelnas eis 
Daily Workeriui ir Ispanijos 
paramai. Jei gausite pakvietimą 
tokion “parėn”, nepamirškite, 
kad dalyvumu atliksite naudin
gą darbą.

George Kerr, 3743 Neptune 
Ave., taip smagiai “truktelėjęs” 
sekmadienio vakarą, .kad anksti 
antradienio rytą atsidūręs prie 
susiedo Weiner lovos su durtuvu. 
Jį sulaikė kalėjime po $3,000 
kaucijos.

Frederick Schick, Richmond. 
Wm. A. Carroll, Manhattan. 
John P. Nugent, Manhattan. 
Howard H. Spellman, 

Manhattan.
Hugh Quinn, Queens.
John Cashmore, Brooklyn. 
Anthony J. DiGiovanna, B’klyn. 
Wm. M. McCarthy, Brooklyn. 
Albert D. Schanzer, Brooklyn. 
Joseph T. Sharkey, Brooklyn. 
James A. Deering, Bronx.
Chas. E. Keegan, Bronx.
Joseph E. Kinsley, Bronx.

DARBIEČIAI „
i tr

Manhattan.
Louis Hollander, Brooklyn.
Andrew R. Armstrong, B’klyn.
Charles Belous, Queens.
Michael J. Quill, Bronx. 
Salvatore Ninfo, Bronx.

I REPUBLIKONAI
Joseph C. Baldwin, 3d, 

Manhattan.
John M. Christensen, Queens.
Abner C. Surpless, Brooklyn.

FUSIONISTAI

Steigsią Miestavas Trokam 
Stotis

Siūloma įsteigt miestavas 
“parking” stotis, kur trokai ga
lėtų būt iškraunami ir prikrau
nami, kaipo pagelbą praretini- 
mui trafiko. Taipgi siūloma 
Avenėmis leist važiuot tik vie
non pusėn.

Robert K. Straus, Manhattan.
Genevieve B. Earle, Brooklyn.

ATSKILĘ DEMOKRATAI
James A. Burke, Queens.
William N. Conrad, Queens.

Streikas Prieš Drabužių 
Valymo Firmą

Drabužių Valytojų ir Dažyto
jų Unijos Lokalus 239, CIO, pa-

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir, 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa- 
geidaujama.

Taipgi atmalia- 
voju įvairiom 
spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., kam. Broadway 
ir Stone Ąve., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey storių BMT Line 

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glėnmore 5-6191

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Ave. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4311
I

EM

į Clement Vokietaitis 
f LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street 
TW. Triangle 1-3621 

Brooklyn, N. Y.

K

168 Grand Street
Tel. Evergreen 8-7171 

Brooklyn, N. Y.

JOHN VALEN
321 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Aukštos Rūšies Restauracija
Puikiai įrengta vieta pasilinksminimams 

Amerikos Išdirbimo ir Importuotos
DEGTINĖS ir vynai

GERIAUSIŲ BRAVORŲ ALUS IR ĖLIUS
Skersai gatvės nuo Grand Paradise Sales

321 Grand Street . Brooklyn, N. Y.
Kampas Havemeyer St.

Telefonas: EVergreen 7-9851

t*

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klases anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Pristato- , 
me greit j jūsų namus. Prašome jsi- 
tėmyti adresą ir telefoną.

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti j ofisą 

485 Grand St., Brooklyn, N. Y. 
Kampas Union Avė. ir Grand St.

1

SUSIRINKIMAI
NEW YORK, N. Y

Aukščiausios Prieglaudos Lietuvių 
Amerikoje 49 kuopos susirinkimas 
įvyks nedėlioj, 5-tą diena gruodžio, 
Astoria Hall, 62 E. 4th St. Pradžia 
2-rą valandą dieną.

Šis susirinkimas bus metinis susi
rinkimas, rinkimas kuopos valdybos 
sekamiem metam. Įvyks vienybė tar
pe Lietuvių Darbinihkų Susivienijimo 
ir Aukščiausios Prieglaudos, bus kal
ba ir pasisakoma kuopos narių prie 
kurios LDS kuopos mano priklausyti. 
Yra 49 kuopos narių, kurie gyvena 
Brooklyne ir Jersey City, N. J. ir 
tose kolonijose ^gyvuoja LDS kuopos, 
tad turėtų nariai priklausyti ten, kur 
gyvena. — Sekr. A. Matu-vičius.

(283-285)

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius 
GRABORIUS 

(UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidoja tin

kamai ir už prieinamą kainą
Paraamdau automobilius vestuvėm 
parom, krikštynom ir kitokiom 

reikalam

402 Metropolitan Avė. 
(Arti Maroy Avenue) 

BROOKLYN. N. Y.

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Grabučius (Undertaker)

Laidotuvių Direktoriuą
Išbalzamuoja ir laidoja numi
rusius ant visokių kapinių; par- 
eamdo automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir pa

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Dr. Herman Mendlowitz

CHARLES’
UP TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barberiai 
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avė.
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street Brooklyn, N. T.
Tol<afona»x EVergreen 7-ltMJl

FLATBUSH OFISAS 
į 2220 Avenue J 
J Kampan E. 21rd St.

88 s METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312

OFISO VALANDOS
nuo 1-8 dieną ir nuo T-8 vakare

\ NEDALIOMIS 
Nuo 19 iki 12 vai. it ryto

Tel. Virginia 7-4499

Bany P. Shalins
(ŠALINSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS 
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai (taisytu Koplytią 
ir salę de! po iermeni pietą. 
Teikiam nemokamai v51iau«io» 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway 

WOODHAVEN, L. I




