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Krislai
šilkas ir Chinijos Vaikų 

Kraujas.
Gal Jis žino Geriau, 
šešerių Metų Sukaktuvės. 
Dėkavoja.
Maine Valstijoj Gerai 

Pavyko
Rašo R. Mizara.

Vienas amerikonas rašytojas 
šitokią, daug maž, formulą 
patiekė:

Dėvėdami šilkiniais drabu
žiais, mes puošiamės Chinijos 
vaikų, kaulais ir krauju.......
Kitais žodžiais, tasai rašyto

jas (Emest L. Meyer) ragina 
Amerikos žmones nepirkti šil
ko, boikotuoti tą Japonijos iš
dirbinį, kurio tiek daug toji ša
lis čia parduoda.

Gaunamais už šilką pinigais 
—mūsų centais ir doleriais, — 
Japonijos galvažudžiai perka 
plieną, perka medžiagą, kuria 
naikina Chinijos vaikus, mote
ris, beginklius žmones bendrai, 
ir miestus.

Ar amerikiečiai gali apsieiti 
be šilko? Ar moterys ir mergi
nos gali apsieiti be šilkinių ko
jinių, o vyrai—be šilkinių kak
laraiščių ir kitų daiktų?

Aišku, taip!
Daugelis universitetų studen

čių jau pradėjo dėvėt medvilni
nes kojines; daug New Yorke 
moterų ir merginų nūnai daro 
tą patį. Jos boikotuoja nepriete
lius japonus, smaugiančius tai
kius Chinijos gyventojus, mote
ris ir vaikus!

Kiekvieno mylinčio taiką ir 
laisvę žmogaus pareiga: nepirkti 
Šilkinių daiktų, nepirkti Japoni
jos produktų, kol Japonijos ar
mijos nebus ištrauktos iš Chini
jos žemės!

V

Misionierius kunigas J. Bru- 
žikas, kuris tiek daug pamokslų 
sakė Amerikos lietuviams kata
likams, dabar jau Lietuvoj. Jjs 
rašo viešą atsisveikinimą ame
rikiečiams, kurį užbaigia:

“Jūszį neverčiausias tar
nas. .. ” /
Matyt, kun. Bružikas žino, ką 

rašo.

Prieš šešerius metus įsikūrė 
Lietuvių Darbininkų Susivieniji
mo Jaunimo Kuopa Brooklyne.

Sudaryta ji iš saujelės jau
nuolių ir pradėjo veikti.

Tūli.pesimistai tuomet manė, 
kad ši kuopelė neišsilaikys; jau
nimas,, kaip daugelis manė, ne- 
prigys mūsų, lietuviškoj dirvbj 
organizaciniai.

Praėjo šešeri metai. Kuopa 
išaugo į didelę. Tūli jos nariai 
išsilavino visuomeniškais veikė
jais.

Dabar ši pirmoji LDS Jauni
mo Kuopa ruošia pažmonį ap- sornjs pusėmis juos užpuldi- 

nė j ant, eikvot Japonijos jė
gas ir bankrutuot jos finan
sus.

vainikavimui savo šešerių metų 
gyvavimo sukakties. Patys jau
nuoliai suvaidins gražų veikale- j 
lį, o paskui bus šokiai. '

Tai įvyks šeštadienį, gruodžio
4 d., Lietuvių Piliečių Svetainė
je, Brooklyne.

Reikalinga jin atsilankyti ne 
tik jaunimui, bet ir senimui, ku
riam tik rūpi mūsų jaunimo at
eitis.

I

vakarai

Draugė Bondžinskaite prane-

išreikšti 
pagelbą

Gavusi brooklyniečių ir new- 
arkįečių dovaną ($50), poeto Ju
liaus Janonio motina, Marijona 
Janonienė, rašo:

“Neturiu žodžių
padėkai už suteiktą
man šalčiuose....”
Dar greit įvyks du

Juliaus Janonio mirčiai pami
nėti: Elizabethe—gruodžio 17 
d., o Baltimore;?—gruodžio 19 d.

“Užbaigiau maršrutą Me. 
valstijoj. Puikiai pasisekė 
prakalbos. Visur daug žmonių 
lankėsi. Rumforde daug žmo
nių buvo vakarienėj—pihva 
svetainė.

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $7^00 

Metams

50,000 Japonų Užėmė 
Chinijos Salų, Gra
sindami Kantonui

Francija Siunčia Savo Karo Laivus, kad Apsaugotu Francūzą 
Koncesiją Shanghai Mieste nuo Gręsiančiu Japoną

Hong Kong, grd. 2.—Ja
ponai staiga užpuolė ir už
ėmė Chinijos salą Chikkai, 
gulinčią už 40 mylių nuo 
Kanton upės žiočių, pietinėj 
Chinijoj. Japonai urmu iš
kėlė apie 50,000 savo armi
jos į Chikkai. Iš čia jie, ma
tyt, užpuls chinų didmiestį 
Kantoną. Nes per Kantono 
prieplauką chinai gauna 
daugiausia ginklų ir amu
nicijos iš užsienių.

Jeigu japonai užims Kan
toną, tuom kirs dįdelį smū
gį Anglijos prekybai arti
mame Hong Kongę, Anglų 
kolonijoj. Nes beveik visa

Karas su Chinija Veda Liaudiečiai Supliekė
Y n ■ • I F* 1 • n . K . 1

Japonus Sukiliman 5-kias Fašistu Atakas
New York. — Jeigu Japo

nija ilgai tęs karą su Chi
nija, tai gręs japonų vals
tiečių ir darbininkų sukili
mas,—sakė C. C. Batchel
der, buvęs Amerikos preky
bos biuro valdininkas Toli
muose Rytuose. Kalbėdamas 
susirinkime Politinės Apš-' 
vietos'Sąjungos, jis atžymė
jo, kad vienintelė sveika 
Japonijai išeitis būtų greit 
daryti taiką su Chinija.

Nors socialistai ir komu
nistai Japonijoj aštriai per
sekiojami, bet jų judėjimas 
auga. Valstiečiai bruzda 
prieš nepakeliamus taksus 
ir dvarininkus. Aštuoni pro
centai Japonijos gyventojų 
(dvarininkai ir buožės) da-| 
bar turi daugiau kaip pusę, 
visos dirbamos ten žemės.

Batchelder užgiria chinų 
strategiją—įvelt japonų an

emijas giliau Chinijon ir, vi-

JERSEY CITY TEISĖJAS 
UŽTVIRTINA BAUSMĘ 

CIO NARIAM
Jersey City, N. J.—Mies

tinis teisėjas T. F. Meaney 
atmetė CIO apeliaciją ir už
tvirtino kalėjimo bausmę 
septyniem šios organizaci
jos nariams, kuriuos įkalino 
policinis teisėjas už skleidi
mą lapelių, šaukiančių dar
bininkus rašytis į ,CIO, in
dustrines unijas-.

ORAS
Šį penktadienį gal 

lietaus, sako N. Y. Oro Biu
ras. k

Vakar* temperatūra 36. 
Saulėtekis 7:01; saulėleidis 
4:29.

būsią

Lapkričio 30 d. kalbėtoja ap
leido Maine, išvykdama Mass. 
Iš ten vyks Conn, valstijon.

/

'■ .....--

Hong Kongo prekyba buvo 
varoma su Kantonu, finan
siniu centru pietines Chini
jos.
Franci jos Karo Laivai—
Persergėjimas Japonijai
Paryžius. — Francija iš

siuntė būrį savo naujausių 
karo laivų į Azijos vande
nis. Tie laivai yra persergė
jimas Japonijai, kad neban
dytų užimt Francūzų Kon
cesiją Shanghajuj. Išplau-' 
kusieji Franci jos šarvuotlai
viai yra gausingai aprūpin
ti amunicija, prirengti karo 
veiksmams.

Hendaye, Franc. — Ispa
nijos pasienis. — Fašistai 
penkiais atvejais smarkiai 
atakavo liaudiečius pietų 
vakaruose nuo Toledo, va
karinėj pusėj Tagus upės.

Liaudiečiai kulkasvaid- 
žiais iš alyvų/ daržų atkirto 
kiekvieną priešų ataką ir iš
kapojo daugi užpuolikų.

Dovanojo 8-nią Melu Bausmę 
Pabėgusiam Kalimui

/

Santa Fe, N. M.—New 
Mexico valstijos gubernato
rius Cl. Tingley panaikino 
likusius aštuonis metus bau
smės Marcosui Leos, kuris 
20 metų atgal pabėgo iš ka
lėjimo. Marcos buvo nuteis
tas 10 metų kalėti kaip ant
ro laipsnio žmogžudys. Jis 
užmušė žmogų per 1 girtas 
peštynes.

Po dvejų metų tada jis 
paspruko iš kalėjimo. Da
bar sugrįžo, lydimas pačios 
su mažiausiu vaiku, ir pa
sidavė. Bet gubernatorius 
atleido liekamą dalį baus
mės, tik patarė būt geru tė
vu devyniems vaikams, ku
riuos prisigyveno po pabė
gimo iš kalėjimo.

FRANCUOS MINISTERIS 
VYKSTA I LENKIJĄ IR 

ČECHOSLOVAKIJĄ
Paryžius. — Franci jos už

sieninis ministeris Delbos 
važiuos į Varšavą. Sakoma, 
perspės Lenkiją, kad per
daug nepasiduotų Hitlerio 
įtakai. Jis taipgi vyks į Če- 
choslovakiją, kur patars 
“neeržint” trejeto milionų 
tos šalies vokiečių piliečių 
ir neduot Hitleriui naujų 
priekabių prieš Čechoslova- 
kiją.

Atleista iš tarnybos 63 policis- 
tai, kaipų “perseni” policistų 
pareigoms, New Yorke,

J Japoną Lakūnai Šaudo Bė
gančius iš Traukinio Žmones;

Išžudė 300 Civilią Chiną
Hong Kong.—Japonų lėk

tuvai bambardavo ne tik 
keleivinį chinų traukinį ties 
Sheklungu, bet žemai skrai
dydami kulkasvaidžiais šau
dė bandžiusius pabėgt ne- 
kariškius žmones. Jie taip
gi apšaudė prekinius chinų 
laivukus tarp Swatowo ir 
Kantono.

Japonų lėktuvai, bombar
duodami užfrontės miestą 
Siaoshaną, arti Hangchow, 
ir kulkasvaidžiais šaudyda
mi gyventojus, išžudė tris 
šimtus nekariškių chinų, 
daugį moterų ir vaikų.

FRANCUOS FAŠISTAI MĖGINĘ NUNUODYT 
BUVUSĮ MINISTERĮ PIRMININKĄ BLUMA

Paryžius. — Pašto valdi
ninkai užgrobė siuntinį ad
resuotą socialistui L. Blu- 
mui, buvusiam Francijos 
ministeriui pirmininkui, da
bartiniam vice-premjerui. 
Valstybės detektyvai atida
rė siuntinį ir prie kitko ra
do jame stiklinį vamzdelį su 
juodais milteliais, manoma, 
nuodais, kuriuos dabar ty
rinėja valdiški chemikai.

D vie ji metai atgal fašis
tai smarkiai primušė Blumą 
gatvėje.
Sulaikyti Ginklų Siuntiniai 

Francijos Fašistam iš 
Belgijos

Ant rubežiaus tarp Fran
ci jos ir Belgijos tapo su
laikyti keli ginklų siuntiniai 
fašistam “cagoulardam”, 
kurie planavo nuverst Fran-

Vengrijos Ministeris Remia 
Visokią Nazią Veiklą

Budapest, Vengrija.—Ne
priklausomos valstiečių par
tijos vadas Tibor Eck
hardt seime kaltino švieti
mo ministerį Balintą Roma
ną, kad jis per metus rėmė 
visokį nazių veikimą Ven
grijoj. Seime įvyksta karš
tų kivirčių tarp demokrati
jos šalininkų ir fašistų.

“MIELAŠIRDINGOS” 
ŽMOGŽUDĖS 

APELIACIJA
Cincinnati, Ohio. — Nus- 

merkta už žmogžudystę 
mirt elektros kėdėj Anna 
M. Hahnienė, kuri vadinosi 
“mielaširdystes angelu,” da
bar duoda apeliaciją aukš
tesniam teismui, kad pa
keistų mirties nuosprendį.

Jinai savo “mielaširdys- 
tės” darbais prisigerindavo 
prie senų vyrų; prikalbėda
vo, kad jie užrašytų jai pi
nigus bei kitokius paliki
mus. Tada pildavo nuodų į 
fundijamus jiem valgius ir 
gėrimus.

Santiago, Chile. — Vario 
kasyklų savininkai reika
lauja, kad Čilės valdžia pa
lengvintų vario naugės (rū
dos) išvežimus į Japoniją.

Sovietai Gavo Savo Jūrinin
kus iš Ispanijos Fašistą 

Mainais ant Nazią Šnipą
Maskva. — Sovietų Są

junga deportavo į Vokietiją 
44 nazius, kurie buvo areš
tuoti kaip šnipai. Jie tapo 
Hitleriui atiduoti mainais 
už tai, kad Ispanijos fašis
tai atidavė Sovietams suim
tus jūrininkus dviejų sovie
tinių laivų, “Komsomolo” ir 
“Smidovičo.”

“Komsomolą” fašistai nu
skandino, o išgriebtus iš 
vandens jo įgulos narius bu
vo suė,mę nelaisvėn. “Smi- 
dovičą” gi jie užgrobė pa- 
kraštiniuose Ispanijos van
denyse.

cijos respubliką ir įsteigti 
karališką fašiztną.

Tapo suimtas daktaras M. 
Blondin-Walter. Jis buvo 
galva fašistų karinių slau
gių lavinimo organizacijos.

Kas Remia Fašistus?
Franci jos spauda parodo, 

kad francūzų fašistai gavo 
pinigų ir ginklų paramos 
prięš respubliką iš Šveica
rijos, Belgijos, Vokietijos ir 
Italijos fašistų.

Sučiupti Ginklai
Per kratas prieš Franci- 

jos fašistų lizdus liko su
čiupta 103 kulkasvaidžiai, 
107 kariniai šautuvai, 18 
revolverių, 438 gabalai di
namito, 3,144* užtaisytos 
granatos, 137,900 kulkų ir 
keli tonai smarkių sprogs
tamų medžiagų.

Popiežius Pilnai Pripažįsta 
Franco “Valdžią”

fa-
sa-

London. — Ispanijos 
šistų atstovas Londone 
ko, kad generolo Franco 
“valdžią” Ispanijoj pilnai 
pripažinę popiežius. Gruod. 
1 d. Japonija oficialiai pri
pažino Franco Ispanijos
“valdovu”. Jau pirmiau fa
šistų “valdžia” Ispanijoj
formaliai pripažinta Itali
jos, Vokietijos, Nikaragu- 
os ir Guatemalos. Vengrija 
taipgi faktinai pripažįsta 
fašistams Ispaniją.

N. Y. VALST. BEDARBIŲ 
APDRAUDA SKRIAUS 

STREIKIERIUS
Albany, N. Y.—Jeigu dar

bininkas lieka bedarbiu per 
streiką, lokautą ar kitą “in
dustrinį ginčą,” tai jis turi 
laukt 10 savaičių pirma, ne
gu įgaus teisę gaut bedar* 
bio pensiją, pagal New 
Yorko valstijos socialės ap- 
draudos įstatymą, kuris 
pradėsiąs veikti po naujų 
metų.

Hendaye. — Ispanijos fa
šistai sakosi išžudę, “pasku
tinius” vadus liaudies parti
zanų, kurie vis dar iš kalnų 
užpuldinėjo fašistus Asturi- 
joj. • .

*•*•***<■

Algų-Valandų Bilius 
Laimėsiąs Kongrese,

Tikisi Pažangieji J
Darbo Federacijos Unijos Protestuoja prieš Wm. Greeną, 

Kad Jis Priešinas {štatui dėl Darbo Valandą ir Algą
Washington. — Per dieną 

pasirašė dar 15 kongresma- 
nų, reikalaudami ištraukt 
įnešimą dėl darbo algų ir 
valandų nustatymo iš atža- 
gareiviškos taisyklių komi
sijos. Ta komisija stengia
si savo naguose pasmaugt 
šį' įnešimą, visai nepraleist 
jį pačiam kongresui svars
tyti.

Už to biliaus atėmimą iš 
komisijos iki šiol pasirašė 
210 iš viso. Trūksta jau tįk 
8 parašų, kad pavest jį pa
čiam kongresui. Farmerius- 
darbiečius atstovaujantieji

Virš 100 Chinų Lėktuvų 
Atakuos Japonus

Nanking, Chinija, gruod. 
2.—Chinų karinis oro laivy
nas daro manevrus; rengia
si atakuot japonus ore, ant 
vandens ir sausumoj.

Chinąi turi daugiau, kaip 
šimtą pirmos rūšies greitų 
karinių lėktuvų ir bombi- 
ninkų Nankinge. Didelė jų 
orlaivių dalis yra gauta iš 
Sovietų Sąjungos.

Teismas Atmeta Verstiną 
Sveikinimą USA Vėliavos
Philadelphia, Pa.—Fede- 

ralis teisėjas Al. B. Maris 
nusprendė, kad valdininkai 
ar mokytojai neturi jokios 
konstitucinės teisės pavaryt 
iš mokyklų tokius mokinius, 
kurie dėl savo religinių įsi
tikinimų atsisako sveikint 
Amerikos vėliavą.

Tokį sprendimą teisėjas 
padarė byloje, kurią užvedė 
Minersvilles, Pa., grosernin- 
kas Walter 'Gobitis, narys 
“dievo Jehovos liudininkų” 
religijos. Dveji metai atgal 
du jo vaikai buvo išmesti iš 
Minersvilles mokyklų todėl, 
Lad jie atsisakė sveikinti 
Amerikos vėliavą. Nes, pa
gal tą religiją, garbė pri
klauso tik dievui.

Federalio teisėjo Mario 
patvarkymas paliečia ir ki
tų valstijų mokyklas, iš ku
rių “Jehovos liudininkų” 
vaikai buvo mėtomi laukan 
už pesveikinimą vėliavos ir 
net areštuojami jų tėvai.
Green ir Lewis Tikisi Suvie

nyti Unijinį Judėjimą 
Washington, grd. 2. — 

Amerikos Darbo Federaci
jos prezidentas Wm. Green 
asmeniškai suėjo derėtis su 
J. L. Lewisu, pirmininku 
CIO industrinių unijų, dėlei 
apvienijimo tų dviejų did
žiausių unijinių organizaci
jų. Abudu išreiškia viltį, 
kad pavyksią suvienyt eiles 
organizuotų darbininkų.

Visų šalių Darbininkai 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsit, Tik Re* 

težins, o Išlaimesit 
Pasaulį!

kongresmanai J. T. Ber
nard, J. M. Coffee ir kiti 
sako, ledas šiam sumanymui 
jau pralaužtas, ir tikisi, 
kad kongresas nutars apri
bot darbo valandas ir nūs-• v r • 
tatyti, kiek samdytojai būti
nai turi mokėt savo darbi
ninkams. s

..4

Didelis daugis Amerikos 
Darbo Federacijos unijų su- 
siuntė protestus savo pre
zidentui Wm. Greenui, kad 
jis priešinasi tam sumanu
mui. • ' •

'i
i

t

Naziai Suėmė Aštuonis 
Tūkstančius Katalikų

ABerlin. — Bažnytinis Hit
lerio ministeris H. Kerrl 
atidengė, jog iki šiol naziai J 
areštavo 8,000 katalikų vie- . 
nuolių ir pasauliečių “bro
liukų”, tai yra, pusę visų 
k a t a 1 i kiškų “zokoninkų” 
Vokietijoj.

Jie nuteisti arba dar bus;.' 
teisiami už nazių uždraus- 'j 
tas pinigų rinkliavas, už pi
nigų siuntimą į užsienius-, > -į 
už “lytišką prieš-gamtinį iš
tvirkimą” ir už “maištą” 
prieš Hitlerio valdžią, sako 
Kerrl. Bet visus kaltinimus 
galima suvesti į vieną—-jie 
nenorėjo pasiduoti naziam.

CHINIJA GAVO 300
LĖKTUVŲ Iš SSSR ~ 

Hankow, Chinija, grd. 2. 
United Press žiniomis, Chi
nija gavo apie 300 lėktuvų 
iš Sovietų Sąjungos nuo ka
ro pradžios iki šiol.

Associated Press praneša, 
kad chinai telkia ne šimtą, 
bet tris šimtus lėktuvų prieš 
japonus, kada šie bandys 
užimti Nankingą.
, • Sovietų atstovybės nariai 
sako, jog lėktuvai iš Mask
vos per 40 valandų pasiekia 
Hankową, dabartinį chinų 
valdžios centrą. Jie atlekia 
virš Chiniško Turkestano ir 
sykiu gali atvežti įvairių ka
ro reikmenų Chinijai.

K

Mussolinis Pataria Chinijai 
Nusileist Japonijai

Milano, Italija, gruod. 1. 
—Mussolinio laikraštis “II 
Popolo d’Italia” ragina Chi- 
niją tuoj aus taikytis su 
Japonija su nusileidimais 
Japonam. Perspėja, kad chi- 
nai nepasitikėtų parama iš 
kitų šalių. Mussolinio orga
nas pašiepia Ameriką ir ki
tas demokratines šalis, da
lyvavusias Brusselio konfe
rencijoj dėlei Japonijos tai
kymo su Chinija. Sako, būk 
Japonija esanti “nepažei
džiama” ir nieko nebijanti.
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Lenkijos Komunistai ir Lietuviai
“Vilniaus Žodis”, aprašydamas p. Sta

sio bylą Vilniuje, žymi, kad joje buvo 
įvelti ir Lenkijos komunistai. Pasak lai
kraščio, Vaivadija teisme įteikė Lenki
jos komunistų leidžiamo nelegališko 
“Czerwony Sztandar” laikraščio numerį, 
“kuriame ginamas p; Stašys ir jis vadi
namas lietuviu liaudies išsivadavimo va
du.”

Ši Lenkijos komunistų pozicija pilnai 
supuola su kitų kraštų komunistais. 
Kiekvienos šalies, kur tik randasi pa
vergtų tautinių mažumų, komunistai pa
deda toms mažumoms išsilaisvinti iš pri
spaudėjų jungo, o pavergėjus smerkia. 
Dažnai pavergtų tautų veikėjai net gali 
būti nusistatę prieš komunistus; tačiau 
pastarieji nepaiso to, bet remia tą judė
jimą, kurį tie veikėjai atstovauja.

Lenkijoj, sakysim, komunistai' remia 
ukrainiečių, žydų, baltarusių ir lietuvių 
tautines mažumas ir visus tuos žmones, 
kurie už tų mažumų reikalus pasišven
tusiai kovoja.

Amerikoj komunistai smarkiai kovoja 
už negrų laisvę ir remia visus tuos vei
kėjus, kurie negrų, kaipo tautos, išlais
vinimo reikalais rūpinasi, nors tie veikė
jai gali būti ne komunistai.

Anglijos komunistai remia visas tau
tas, bekovojančias už išsilaisvinimą iš po 
Britanijos imperialistų jungo. Tas pats 
yra kituose kraštuose.
— Vilnijos lietuviai turėtų Juo glaudžiau 
kooperuoti su Lenkijos ir Vilnijos ko
munistiniu judėjimu ir kitomis demokra
tinėmis partijomis. Kai Lenkijoj bus at- 
steigta demokratija, tuomet ir Vilnijos 
lietuviams bus kur kas lengviau gyventi.

Lenktyniavimas su Laiku

niai jos laukia. Tais uždaviniais, be kit
ko, yra užduoti smūgį bekylančiai reak
cijai; neprileisti trustams laimėti savo 
pasimojimų; kovoti už pagerinimą darbo 
žmonių gyvenimo. Liaudies Frontas turi 
būti įsteigtas užtikrinti tiems laimėji
mams, kuriuos Amerikos žmones pasie
kė.

Be to, grasina pasaulinis karas. Fašis
tai bando iš Ispanijos ir Chinijos gaisrą 
praplėsti visam pasaulyje. Ką tuo. klau
simu daro Amerika. Ar ji dės visas pa
stangas įstoti į pasaulio taiką mylinčių 
tautų eiles ir su jomis drauge kovoti 
prieš karą?

Šis ir kiti klausimai yra labai susiję 
su stiprumu ir įtaka USA Komunistų 
Partijos.

Laikas nepaprastai brangus. Įvykiai 
dideli ir skubiai keičiasi. Su jais mes tu
rime lenktyniuoti: stiprinti proletarų 
partiją, katra vienija visus darbo žmo
nes kovai -prięjš reakciją, kovai prieš 
karą.

Andai Komunistų Partijos generalinis 
sekretorius E. Browder sakė:

“Mes turime stiprinti mūsų partiją 
šviesoje nepaprastų uždavinių, kuriuos 
mes pasibrėžėme, ir šviesoje to apriboto 
laiko, kuriame mes juos turime įgyven
dinti, gerai žinodami pasaulinio priešo 
jėgas, kuriomis mes esame apsupti. Mes 
turime tąsias jėgas sutikti ir nugalėti.”

Iš to išeidamas,, Komunistų Partijos 
Centro Komitetas ir pratęsė vajų iki sau
sio mėn. 15 d. Per tą laiką turime gauti 
nemažiau 15,000 naujų narių.

Tuojaus, kai užsibaigs vajus už naujus 
narius, New Yorke įvyks Partijos Buda- 
votojų Delegatų Kongresas, kuriame da
lyvaus patys darbščiausieji vajininkai, 
patys darbščiausieji, su vykę iš visos ša
lies, komunistai veikėjai.

Nepaprastą domesį į šį pareiškimą pri
valo kreipti ir lietuviai komunistai ir 
jiems prijautė jai.

Komunistų pareiga darbuotis juo di
desne energija traukiant naujus darbi
ninkus į mūsų eiles.

Pritarėjai, mūsų spaudos skaitytojai, 
kurie iki šiol nestojo Komunistų Parti- 
jon, vis kažin ko laukia, turėtų kartą ant 

> visados nusitarti ir patapti’ organizuo
tais komunistais dabar, tuojaus. '

Lenktyniuokime su laiku! Atlikime 
savo pareigas!

Kodėl Sulaikytas "Raudonasis 
Artojas”

“Priekalo” num. 10 telpa d. M. B.

Liaudies Šventė

Šitokia antrašte “Daily Worker”, cen- 
• tralinis Komunistų Partijos . organas, 

įtalpino Jžtmgiamąjį. “Ši valanda yra ne
paprastai rimta mūsų kraštui ir.visam 
pasauliui,” Qjirodo dienraštis. “Tai va
landa, kuri griausmingai sako mums:
Stiprinki! Komunistų Partiją.”

Ekonominiai rojalistai, turčiai, pasi- 
- naudodami biznio atkritimu, bando kenk-

straipsnis apie sulaikymą “Raud. Arto
jo.” Laikraštis sulaikytas tuo laiku, kai 
Baltarusijoj buvo atidengtas trockistų 
lizdas, susispietęs valdžioj ir partijoj.

Pasinaudodami buvimu atsakomingose 
vietose trockistų, tūli aplink “R. A.” su
sispietę nenaudėliai, dangstydamiesi gra
žiomis frazėmis, patys dirbo trockistinį 
darbą, ir, matyt, buvo globojami “aukš

ti atsisteigimui ekonominio žmonių gy
venimo. Jie sulaikė užsakymus ir išmetė 

t iš darbų 1,000,000 darbininkų. Kapitalis
tai tai daro tuo sumetimu, kad pakenkti 
Roosevelto sumanymams, patiektiems 
šalies kongresui.

Ir jie, laikraštis nurodo, turi pasėkos. 
Jie jau gavo tūlas koncesijas. Tačiau jie

tesnių” trockistų nenaudėlių. Atsakomin- 
guoju “R. A.” redaktorium pirmiau buvo 
Bučiukas, paskui Vaišnora.

Ypačiai pastaruoju laiku “R. A.” buvo 
labai prastai vedamas. Mes patys davė
me pastabų ir per “L.” ir rašėme asme
niškai tūliems raudonartojiečiams laiš
kus, ragindami gerinti laikraštį, tačiau

trokšta daugiau jų ir daugiau. Jie trokš
ta taksų naštą suversti ant smulkesnių 
biznierių ir profesionalų, o paliuosuot 
Wall gatvės viešpačius.

Šitoj nepaprastoj valandoj Amerikos t 
žmonės turi organizuotis ir veikti. Jie 
privalo turėti stiprią Komunistų Partiją, 
suteikiančią tinkamą vadovybę žmonėms 
įr'apvienijančią darbo žmones.

(Partija padarė progreso. Per spalio 
ir lapkričio mėnesius 10,000 naujų narių

& tapo įrašyta į Partiją.
Nepaisant to, Partija neauga taip

sparčiai, kaip turėtu. Ji neauga sulyg 
reikalu, sulyg tuo, Koki dideli uždavi-

Freehold, N. J.
Puikus ir sąžiningas pasidar

bavimas freehold iečių, kuris 
Vertas yra didelio pagyrimo. 
Lietuvių Piliečių Kliubas ir Ru
sų Consolidated Branch 22, su
vienytam jėgom surengė šokius 
24 lapkričio. Pelnas paskirtas į 
tris dalis: dalis Lietuvių Kliu- 
bui, dalis Rusų Consolidated

~——.. ..

jie į tai nekreipė 'dėmesio. Užpildydavo 
laikraštį nepaprastai ilgais straipsniais 
ir dekretais, kurių kolektyviečiai, matyt, 
ir neskaitė. Laikraštis buvo neįdomus.

Dėlto, matyt, “R. A.” ir buvo sulaiky
tas. Tąją spragą, girdėt, gal būt užpil
dys ‘'Priekalas”, kuris ateityj žada pa
sirodyti dažniau. O gal būt bus pradėtas 
leisti naujas lietuviams kolektyviečiams 
laikraštis Minske.

Aišku, po to, kai lietuvių trockistų liz
das buvo surastas, tūli buvo suimti, o 
kiti pašalinti iš Komunistų Partijos. Pa-
starųjų tarpe yra St. Matulaitis; jis pa
šalintas iš Komunistų Partijos.

Branch 22 ir dalis Ispanijos res
publikos našlaičiam. Tai auka iš 
Freehold ($37.70) tiems kūdi
kiams, kurių tėvus ir motinas 
fašistai išžudė.

Taip, draugės ir draugai, sto
kim visi vieningai, o pergalė bus 
mūsų!

Antras svarbus dalykas, tai 
tas, kad Freehold penkios orga
nizacijos susidėję pasiuntė de
legatą į Pittsburgh, Pa., į Ameri
kos Lygos Konferenciją Prieš

Karą ir Fašizmą, čia įeina ir
Lietuvių P. Kliubas.

Taigi, draugės ir draugai, 
kviečiam visus dalyvauti susirin
kime 12 dieną gruodžio, 1937 m. 
Sugrįžęs delegatas išduos pilną 
raportą. Vietą ir laiką sužinosit 
aht vietos.

Kliubo Korespondentas.
į ■ ------------ --------------------------- —-------------------------- -

Rockefelleiio Centro (Ra
dio City) namai ir įrengi
mai lėšuoja “tik virš 100 
milionų dolerių.”

7 lapkričio Sovietų šalies 
darbininkai ir valstiečiai 
šventė 20 metų Didžiosios 
Socialistinės Spalio revoliu
cijos sukaktuves.

Dar toli iki šios didžiulės 
šventės socializmo šalies 
liaudis, visos tos šalies tau
tos su milžinišku entuziaz
mu pradėjo ruoštis 20 metų 
Didžiosios Socialistinės Spa
lio revoliucijos sukaktu
vėms.

Nebuvo nei vienos bekla- 
sinės visuomenės šakos, ku
ri nesiruoštų šioms sukak
tuvėms. Pramonė, kolchozai 
sutiko tas šventes su nau
jais stachanovietiško judė
jimo laimėjimais. Meninin
kai toms šventėms kūrė 
naujus paveikslus. Rašyto
jai, dramaturgai rašė nau
jus veikalus. Kompozitoriai 
kūrė naujas dainas, operas. 
Moksleiviai stengėsi kuo ge
riausiai pasiruošt pamo
koms. Visa šalis, kaip skru
zdėlynas, įžiebtas tos did
žios šventės kibirkštimi, dar 
su didesniu atsidavimu, dar 
su didesne meile pildė pla
nus, plėtė stachanovietišką 
judėjimą po visą plačiąją 
socializmo šalį. Didžiosios 
Sovietų liaudies kūryba so
cialistinėje statyboje kele
riopai pakilo. Liaudis dirbo, 
liaudis džiaugėsi.

Ir kaip nesidžiaugti, ne
džiūgauti. Juk artėjo 20 
metų sukaktuvės tos dienos, 
kurioj buvo sudaužytas ka
pitalizmo jungas, kurioj nu
krito nuo darbo žmonių 
rankų pančiai. Sovietų did
žioji liaudis sutikdama tas 
sukaktuves darė sąskaitą 
visų . nuveikto., socializmo 
statybos darbo.

O tų darbų buvo per 20 
metų atlikta tiek, kiek isto
rijoj nei vieną sociali san
tvarka nebuvo atlikusi ir 
negalėjo atlikti.

Per 20 metų Sovietų dar
bininkų klasė sąjungoj su 
valstiečiais Lenino-Stalino 
partijai vadovaujant atsili
kusią, nekultūringą, agrari
nę šalį pakeitė į kultūringą, 
galingą industrialinę socia
lizmo šalį.

Sovietų liaudis drg. Stali
nui vadovaujant per tuos 20 
metų parodė viso pasaulio 
darbininkų klasei ir pa
vergtosioms masėms, kokius 
gali darbo žmonių rankos 
daryt stebuklus, kuomet tos 
masės virsta šalies šeimi
ninku.

SSRS per tuos inetus su
kūrė visai naujas gamybos 
šaka$. Seniau mes neturė
jom traktorių, kombainų, 
orlaivių, neturėjom mašinų

r 
gamybos pramonės. Dabar 
tai viską turim.

Mūsų šalis turėjo smar
kiai smulkų, atsilikusį že
mės ūkį, kur pamatiniu 
žemės apdirbimo įrankiu 
buvo arklas. Dabar kolcho
zinis ūkis panaikino visus 
arklus ir kartu su jais su
rištus valstiečių vargus, 
skurdą ir badą. Dabar trak
toriai, kombainai, kitos že
mės ūkio mašinos apdirba 
kolchozų ir sovchozų lau
kus.

Dėka aukštos technikos 
Sovietų liaudis ant vasados 
pravarė biednumą, jie sukū
rė pasiturintį, linksmą gy
venimą.

Visa mūsų tėvynė pakeitė 
savo išvaizdą. Ji pasipuošė 
galingomis elektros stoti
mis, kurių spėka ne tik, 
kad varo motorus, bet neša 
šviesą į pačius užkampius. 
Jei suminėt visus svarbiau
sius mūsų tėvynės pastatus, 
pastatytus per tuos 20 me
tų, tai reikėtų labai didelio 
sąrašo. Paimkim nors pas
kutinius metus. Šalis per 
paskutinius metus pastatė 
tokius milžinus gražuolius, 
kaip Maskvos-Volgos kana
lą, Maskvos Metropolitaną. 
Tai XX amžiaus stebuklai.

Sovietų galinga raudono
ji aviacija per tuos metus 
pasiekė tokius rekordus, ko
kių pasaulis nematė. Sovie
tų lakūnai užkariavo šiau
rės polį. Jie pirmieji per 
per šiaurės ašigalį nuskrido 
į Ameriką.

Vienu žodžiu, Sovietų ša
lis, socializmo šalis, padarė 
per tuos 20 metų tą, ko ka
pitalistinių šalių viešpačiai 
negalėjo atlikti šimtmečiais.

20 metų Spalio revoliuci
jos sukaktuvių šventes mes 
atšventėm tuo metu, kada 
pas mus sukurtas naujas 
gyvenimas, socialistinis gy
venimas, kuriam nėra iš
naudojimo žmogaus žmo
gumi. Mūsų tėvynė yra be- 
klasinė socialistinė šalis. 
Pas mus nėra daugiau nei 
biednų nei bagotų. Pas mus 
dabar visi lygūs didžiosios 
socializmo šalies piliečiai.

Tie socializmo laimėjimai 
apvainikuoti S t a 1 i n i š k a 
Konstitucija, su kurios de
mokratiškumu negali susi
lyginti nei viena iš pačių de
mokratiškiausių buržuazi
nių šalių konstitucijų.

Didžioji Sovietų liaudis, 
turėdama negirdėtus socia
lizmo laimėjimus, su did
žiausiu džiaugsmu atšventė 
Spalio dienas.

Kaip ir visuomęt, taip ir 
šiuo kartu, Raudonosios so
stinės darbo žmonės ypač

gražiai paminėjo tas sukak
tuves.

Iš pat ryto 7 lapkričio vi
sos gatvės, vedančios į Rau
donąją Aikštę, buvo “užka-„ 
riautos” Raudonosios Armi
jos ginkluotomis jėgomis. 
Milžiniški tankai, kurie iš
rodė lyg tikros tvirtovės, 
plaukė į karinį paradą.

Po karinio parado prasi
dėjo maskviečių eisenos. 
Begalinės demonstrantų ei
lės traukė ir traukė į Rau
donąją Aikštę. Visi norėjo 
greičiau papult į aikštę. 
Greičiau pamatyti tą, kurio 
vardas taip gausiai yra 
vartojamas per šią šventę: 
Minia šaukia ūra tam, kas 
davė 'tokį linksmą gyveni
mą, kas atsilikusią šalį pa
keitė į galingą socializmo 
šąli. Minia šaukė ura Stali
nui! Begalinės demonstran
tų kolonos virš savo galvų 
nešė jūras raudonų vėliavų, 
plakatų, obalsių, partijos ir 
vyriausybės, šalies didvyrių 
ir stachanoviečių atvaizdus, 
ir tarp šių nesuskaitomų at
vaizdų drg. Stalino atvaiz
dų buvo už vis daugiausiai.

Kolonos ėjo ir ėjo. Jos ei
damos šaukė ura, iškėlę 
rankas sveikino draugo Sta
lino artimiausius kovos 
draugus: Vorošilovą, Kaga- 
novičių, Kalininą, Molotovą, 
Ždanovą. Negirdėtų ovaci
jų susilaukė Vidaus reikalų 
komisaras drg. Ežovas, ku
ris staliniška energija ir at
sidavimu^ sutriuškino socia
lizmo priešus trockistus, ži
no vjeviečius, buchariniečius 
ir kitus liaudies priešus, 
Vokietijos ir Japonijos šni
pus.

Maskva buvo papuošta. Ji 
skendo įvairių elektros švie
sos spalvų jūrėse. Naktį 
nuo elektros šviesos parau
do kabantis ant Maskvos 
dangus. Paveikslai, vėliavos 
puošė Maskvos namus, gat
vės.

Sovietų šalis įžengė į v3 
desėtką savo gyvavimo me
tų. Sovietų liaudis giliai 
įsitikinusi, kad jai po Di
džiojo Stalino vadovybe 
pasiseks turėt dar didesnius 
laimėjimus negu ji per tuos 
20 metų atsiekė.

20 metų SSRS, lyg švytu
rys, stovi apsupta kapitalis
tinio pasaulio. .20 metų SS 
RS grūmėsi su savo šalies 
priešais. 20 metų SSRS 
Raudonoji Armija saugoja 
ramų darbininkų ir kolchoz- 
ninkų darbą nuo imperia
lizmo užpuolimų.

Sovietų darbininkų klasė 
tikrai parodė, kaip reikia 
kovot su .išnaudotojais, ir 
kaip reikia statyt beklasinę 
visuomenę, kur gyvenimas 
yra pasiturintis, laimingas.

10. XI. 37 m.
Juraitis.

LIETUVOS ŽINIOS
KRETINGA

Numgaudis Nuteistas Mirti

Šiaulių apyg. teismo išva
žiuojamoji sesija spalių 22 d. 
nagrinėjo žmogžudžio Juozo 
Numgaudžio bylą. Anksčiau J. 
Numgaudis mokėsi siūti. Pas
kutiniu laiku prieš nusikaltimą 
dirbo Bajorų tekstilės fabrike. 
Apylinkės gyventojai žinojo, 
kad jis mėgsta lošti kortomis, 
tačiau vagystėse ir plėšikavi
muose nebuvo įtariamas. Į 
kaltnamųjų suolą J. Numgaudį 
pasodino skurdi materiale bū
klė. Kad galėtų sutvarkyti 
savo reikalus, jis nutarė pada
ryti apiplėšimą. Savo sumany
mą vykdė 1937 m.‘sausio 15 
naktį. Tą naktį nuvykęs pas 
gerai pažįstamą Mosėdžio 
valse, šatraminų kaimo ūkinin
ką Bieliauską, turintį apie 67 
m. amž., dviem revolverio šū
viais jį nužudė ir atėmė pini
gus. Kitais dviem šūviais nušo
vė ir Bieliausko žmoną, JieVą 
Bieliauskienę. Nužudęs Bie
liauskus,'Numgaudis tą pačią 
naktį užėjo pas Bieliausko kai
myną ir prašė degtinės. Kai
mynas pastebėjo, kad jis yra 
labai išsiblaškęs ir nervingas. 
Prieš keletą dienų jis taip pat 
buvo užėjęs ir klausinėjo apie 
Bieliauskus, apie jų turtą ir ar 
jie neturi ginklo. Apie Bieliau
skų nužudymą ir kaimynai 
greit nesužinojo, nes juodu gy
veno tik vienu du. Sausio 17 
d. nužudytuosius atrado Mosė
džio miestelio žydas, kuris 
skubiai pranešė policijai. Kri
minalinė policija rądo aiškius 
pėdsakus, iš kurių ir nustatė, 
kad Bieliauskus išžudė Num
gaudis.

Teismas, apklausęs 34 liudi
ninkus, Numgaudį nubaudė 
mirties bausme.

Nusišovė Špitolės Kien^e

X. 21 d. 20 vai. Kruopių vi. 
Žarėnų — Latvelių bažnytkai
myje iš revolverio šovė sau į 
galvą čerapas Edv., 24 m. 
amž),* sunkiai1- susižeisdamas. 
Kitą) t dieną JČerapaskuo žaiz
dos mirė. Savižudybės priežas
tis — nesisekimas meilėje. Pa
skutiniu laiku jis buvo pami
lęs tūlą B. K., 17 m. amž., ta
čiau savo meilėje sutiko daug 
kliūčių. Revolverį nusižudyti 
Čerapas slapta buvo paėmęs iš 
vieno mokytojo.

žiauri žmona Nužudė ir ' 
Paskandino Savo Vyrą
1937 m. pavasarį " Nevėžyje 

besigrūsdami ledai suardė daug 
tiltų, apsėmė namų, o ledams 
išėjus, balandžio 15 d. Nauja
miesčio valse., prie Laužupio 
vkm. vanduo į paviršių išmetė 
nežinomo asmens labai sužalotą 
lavoną. Sraunus vanduo lavoną 
vilko į malūną, kur jis ir susi
laikė.

Malūno savininkas Aleks. 
Kliačka apie šį vandens keleivį 
pranešė policijai. Buvo išaiškin
ta, kad tai yra Prano Dilkos, 
gyv. Pabiržės kaime, Krekena
vos valse, lavonas.

Lavono galvos kaulai buvo 
sutriuškinti,—gyd. — ekspertas 
pripažino, kad nuo to įvyko 
mirtis.

Pirmoj eilėj (iš kairės į dešinę) : J. C. Weadock; Newton D. Baker, ir Wen
dell Wilkie, Commonwealth ir Souther n Corp, prezidentas sėdi teismabutyj, 
Chattanooga, Tenn. Jie nori per teismą sulaikyti federalę vyriausybę nuo gami
nimo elektros jėgos ir pardavinėjimo ( pigiau) žmonėms t. v. TV A projekte.

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas. Aš dirbu prie 

WPA projekto, bet man siū
le privatišką darbą. Jeigu aš 
imčiau šitą privatišką dar
bą, o vėliau jį pamesčiau, tai 
ar aš galėsiu vėl dirbti prie 
WPA?

Atsakymas. Darbų Pro
greso Administracija atkar- 
totinai sakė, kad jeigu žino- ‘ F 
gus,, dirbęs prie WPA, ima
darbą privatiškoje industri
joj ir jį ne savo kalte pame
ta, tai jis vėl gali stdti prie 
WPA darbo, jeigu jam pa
šalpa reikalinga. Kiton pu
sėn, asmenys prie darbo pa
šalpos projektų, kurie atsako 
privatiškus darbus, nebus 
laikomi prie WPA algos su- 
rašų.



Puslapis Trecias LAISVE Penktad., Gruodžio 3, 1937

AKLAS KAUNIETIS LIETUVIS SU NEPAPRASTA’ 
GABIAIS PIRŠTAIS

Kaune vienas aklas lietu-; greit paduodavo prašomas 
vis vardu J. Gineika užsL prekes, visada tiksliai ati- 
darbiauja, pardavinėdamas duodavo graža.
laikraščius ir tūlus mažmo
žius iš savo kiosko (stando) 
gatvėj. Ir, kaip rašo Kauno kurte fam nekartą mėgino 
spauda, jis jau daugiau kaip įcĮuoti labai -gerai padirbtų 
15 metų verčiasi to 1a pi e- neva sidabrinių monetų. Tą

Atsirado keli vaikėzai,

Gyvybes Sutvėrimas be Tėvo ir 
Motinos

DIDŽIAUSIA PASAU
LYJE “GALVA”

CARAS GAILĖJOSI 
SUNS, NE ŽMONIŲ

kybą.
Jis regėjimą prarado 1917 

m., būdamas Rusijos armi
joj ir kariaudamas su vokie
čiais Pinsko balose. Vokie
čiai jį apakino nuodingomis 
dujomis: tada Gineika tapo 
suimtas nelaisvėn ir nuga
bentas į Vokietiją. Ten pra
dėjo lavinti pirštų pojūčius, 
nes norėjo gauti bent kokio 
darbo- Po metų laiko pažin
davo visokius pinigus ir, bū
damas visiškai aklas, išsimo
kė siūti drabužius. Nevie
nam savo draugui pasiuvęs 
apsiaustą. 1918 m. išsivada
vęs iš nelaisvės ir atvykęs į 
Kauną. Iš pradžių turėjo

čiau Gineika kiekvieną kar
tą netikrus pinigus pažinda
vo. Panašių atsitikimų yra 
buvę ir šu bumaškomis. Bet 
ir jas savo nepaprastais 
pirštais greitai pažįsta.

Gineika labai greitai pa
žįsta bet kokį į rankas pa
imtą laikraštį ar žurnalą ir 
tuojau pasako jo pavadini
mą. Sakosi laikraščius pažįs
tąs ne iš popieros formato, 
bet daugiau iš spausdinimo. 
Kiekvienas laikraštis turįs 
skirtingą paviršių, kurį jis 
jaučiąs savo pirštais. Tas 
paviršius susidarąs iš tam

Ateisiąs laikas, kad mo
terims nereikės augint kū
dikių gemalus savo vidu
riuose,—svajoja toki anglų 
rašytojai, kaip J. B. S. Hal
dane, G. B. Shaw ir Aldous 
Huxley. Tada kūdikiai bū
sią gaminami be vyrų lytiš
kų pritarnavimų, sako jie. 
Padirginai moteries kiauši
nėlį tam tikru chemikalu; 
įdėjai jį į stiklinę; leidi į ją 
gemalui tinkamo maisto, ir 
jis ten auga, iki išsivysto į

kioską (standą) Laisvės alė- tikrų įdubimų, todėl turint 
joje, o vėliau, Jonavos g. Pir- labai jautrius pirštų galus, 
kėjai stebėdavosi, kad akla- esą galima pažinti įvairius 
sis kiosko savininkas labai spaudinius.

Sovietų Sąjungos Elektrinimas
Dniepro v a n d e n - e lektros 
stotis, kuri yra savo galingu
mu vienintelė Europoje. 
Prie šios stoties išaugo mil
žiniškas kombinatas ir Bol- 
Šoje Zaporožje miestas.

Be šių milžinų, buvo 
įsteigta visa eilė naujų pra
monės rajonuose elektros 
stočių. Tik antrojo penkme
čio laiku buvo pastatyta 79 
naujos stambios elektros 
stotys, iš kurių galingiau
sios vidurinėje Azijoje— 
čirčiko, Svirskajos ir kt.

Kylant švietimui ir SSSR 
tautų susipratimui, elektros 
energijos naudojimas auga 
ne tik miestuose, bet ir stam
besniuose kaimuose. Suvar
tojamas elektros kiekis 1937 
m., lyginant jį su 1913 m. 
400 mil. kilowatt-valandu, 
pasiekė 5-4 miliardu klw. ar- 

planą. Tokiu būdu ta komisi- ba 13.5 nuoš. padidėjo. O

“Lietuvos Žinios” sekamai 
atžymi elektrifikacijos pa
žangą Sovietų Sąjungoj:

Ryšium su mūsų draugin
gosios SSSR valstybės 20- 
ties metų jubiliejumi tenka 
paminėti dar vieną didelę 
Sovietų krašto statybą, bū
tent, — elektrifikaciją.

Pažvelgus į Sovietų Rusi
jos elektrifikacijos darbų 
raidą, tenka prisiminti kele
tas svarbesnių momentų. 
Pats pirmasis toks ir lemia
mas elektrifikacijos plėtimo 
momentas buvo 1918 m., ka
da valdžios įsakymu buvo 
pradėta statyti pirmoji di
džioji vanden-elektros stotis 
Volchove. Tais metais buvo 
duotas įsakymas Rusijos 
valstybės elektrifikacijos ko
misijai parengti visos šalies 
10—15 metu elektrifikacijos

Tai, žinoma, ateities da
lykas. Bet paskutiniu laiku 
buvo padaryti sėkmingi 
bandymai užveisti dirbti
nais būdais ne tik sveikus 
kiaušinėlius tūlų gyvių pa
taičių, ale be patinukų už- 
vaisint menkas daleles tų 
kiaušinėliu, visai neturin
čias vadinamų “gyvybės 
branduoliukų.” ir taip iš
vystyti gemaliukus iš tų da
lelių, nors jos iki šiol buvo 
laikomos “bergždžiomis.”

Šitokie bandymai duoda 
pagrindo spėjimams ir apie 
kūdikių gimdymą be gimdy
tojų ateityj.

Reikšmingiausius tyrimus 
su dirbtinai užveistais ge
malais (marių ežiukų) pa
darė daktarė Ethelė Brow
ne Harvey, biologijos pro
fesorė Princetono Universi
tete; ir .apie savo bandymus 
raportavo susirinkime Ame
rikiečių Filosofinės Draugi
jos Philadelphijoj, praeitą

duoliukas, kita vadinama 
cytoplasm#, arba “paprasta 
medžiaga.” Branduoliukas 
tai širdis veislinės klėtku- 
tės. Jame randasi chromo
somai, lyg kokios spalvuotos 
dūdelės.'Kiekviename chro
mosome glūdi eilutė savotiš
kų grūdelių, vadinamų “ge
nų.” Ir kaip mokslininkai 
iki šiol tvirtino, tai tėvai 
tais “genais” perleidžia kū
niškas ir tūlas “dvasines” 
ypatybes savo vaikams.

Chromosomai ir Genai
Visi gyvieji daiktai gam

toj turi savo kūnų celėse po 
tam tikrą skaičių chromoso
mų ir genų, tik tas skaičius 
pas įvairias rūšis yra skir
tingas. Taip genais ir ehro- 
mosomais skiriasi ne tik 
gyvių, bet ir augalų įvai
rios rūšys. Pav., kiekviena 
arklio kūno klėtkelė turi 
po 60 chromosomų, o žmo
gaus—po 48. Bet yra viena

išimtis; tai veislinės klęt- 
kelės-celės. Tokia gemalinė 
klėtkelė turi tik pusę skai
čiaus -chromosomų ir genų, 
lyginant su jų skaičium vi-

Būsimai pasaulinei paro
dai New Yorke yra budavo- 
jama milžiniškas pavidalas 
žmogaus galvos. Jos aukštis 
būsiąs kaip ketverių lubų 
namo.

Tos galvos lankytojai ga-
sose kitose kūno celėse. Per lesią apžiūrėti ją ir iš vi- 
lytinį užsiveisimą priside- į daus, matyti smegenų va
da antra pusė chromoso-. gas> plyšius, vinges, liaukas
mų ir genų. Lygiai iš tėvo 
ir-iš motinos.

“Paprastoji” Kiaušinėlio

ir visą sudėtį, ir stebėti, 
kaip priklausomai nuo sme
genų įvairių dalių veikia

Medžiaga Tveria Gyvybę ausYs nervai.
Iki šiol buvo manoma, 

kad “cytoplasma”, axb«, pa
prastoji medžiaga” kiauši-1 
ninės celės neturi gabumo 
išsivystyti į jokį gemalą,) Lankytojus po visą tą gal- 
nes joj nesą_ chromosomų. Vą vadžiosią gydytojai arba 
Taigi daktarės Harvey pa- gabiausi medicinos studen- 
tyrimai dar pirmą sykį pa- taj, puikiai išstudijavę vidu-

Viduryj galvos būsią įtai
syta daugis laiptų ir kopė-

arba “pa-: ftų, kad žiūrovas galėtų pri- 
■ lipęs viską artimai apžiū-

Rusijos buvusio caro Mi
kės II motina Marė Feodo- 
rovna 1902 metais rašė jam, 
kad Finijos (Suomijos) ge
neralgubernatorius B o bri- 
kov perskaudžiai spaudžia 
žmones, ir galima laukti su
kilimų prieš Rusiją.

Caras laišku atsakė moti
nai, kad jis negalįs dabar rū
pintis tokiais dalykais kaip 
Finija. Sako, štai aš turiu 
didelę asmenišką nelaimę: 
nudvėsė mano mylimas šuva 
ir aš visą dieną raudojau.

Caras vėl išreiškė pasiti
kėjimą Bobrikovu ir “dievo 
pagelba” Rusijai Finijoj.

Už dvejų metų finai 'tau
tininkai nušovė Bobrikovą.

Neklystanti Mašina
Prie Stockholmo geležin

kelio stoties, Švedijoj, yra 
įtaisytas automatiškas ka- 
sierius. Įmetei metalinį pini
gą, paspaudei knypkį, kur 
nori važiuot, o gausi bilietą

kerta tokį manymą. Pasiro
do, jog ir ta vadinama “ne
gyva” medžiaga gali pati 
vystytis į gemalą bent iki 
tūlo laipsnio.

Kad “paprastąją” celės, 
medžiagą, be branduoliuko, 
galima užvaisinti patinuko 
sėkla, ir vystysis gemalas, 
tai jau nėra vėliausia žinia. 
Čia juk veikia patinuko gy
vybinis branduolėlis.

Kas yra tikrai nauja, tai 
prašalint kiaušinėlio “gyvy
bės” branduoliuką su visais 
chromosomais ir genais ir 
padirgint jį dirbtinu būdu,

jinį žmogaus galvos sąstatą.
—k m. *■

50 metų atgal vidutinis 
Amerikos jaunuolis svėrė 10 
svarų mažiau ir buvo dviem 
coliais žemesnis negu dabar.

Ketvirtą Sykį Bus Depor
tuotas į Vokietiją

Newark, N. J.—H. Loge- 
mann trys sykius- buvo de
portuotas į Vokietiją ir vis 
slapta sugrįžo Amerikon. 
Savo 41 metų amžiuj jis 
buvo 36 kartus areštuotas. 
Dabar vėl laikomas depor
tavimui.

■

i-J

ir grąžą (ręstą), jeigu bilie-!kacĮ jįs auga į gemalą, kaip

Kaizerio “Gerumas” Vištytyje

Gemalo Vystymasis
Bet reikia pirma dirste

lėt i tai, kaip gyviai ^apskri
tai išsivvsto iš pirmos užuo
mazgos į gemalus: tada bus 
aiškesnis daktarės Harvey 
atradimas.

Pati pradžia tai kiaušinė
lis. viena celė, paprastai už- 
vaisinta arba apteikta ga
bumu dr

ja/jungė į bendrą planą ne žemės ūkio srityje padidėjo Toks kiaušinėlis-celė pirma 
tik Volchovo hidro elektros iP6!' 11 , v.
stotį, bet ir 30 naujų stam-: ^Treciajame penkmečio 
bių elektros stočių ir visą ei
lę senų, kurios buvo pra
plėstos ir sunauiovintos- Jos 
visos sudarė 1,700,000 kilo
wattu galingumą. Tas pir
masis planas buvo įvykdytas 
per 9 metus.

Carinė Rusija elektros su-

tas mažiau lėšuoja. — Kol 
kas ši mašina priima tik iki 
vieno krono.

Kai ’ kam yra pagunda 
įmest netikrą pinigą ir gaut 
grąžą gerais pinigais. Bet 

| tos mašinos neapgausi. Jinai

padarė profesorė Harvey 
su kiaušinėliais marių ežiu
kų pataičių. Kruopelę pa
prastosios kiaušinėlio me
džiagos jinai padirgino tik
tai stipresniu jūros vande
niu ; ir nuo to vadinamas 

ne tik neduos apgavikui grą- “beveislis” krislelis kiauši- 
žos nei bilieto, ale dar nu- nėlio pradėjo augti į gema- 
trauks jo paveikslą ir pasi- ią: viena celė skilo į dvi, 

tos paskui vėl kiekviena į 
dvi ir taip toliau, iki ge- 
maliukas susidarė iš 500 ce
lių; ir jis buvo visai pana
šus į natūraliai užvaisinto 
kiaušinėlio augantį gemaliu-

liks fotografijos negatyvą- 
Tada policija, turėdama pa
veikslą, lengviau galės gau- 
dvt žuliką. Šį išradimą pa
darė inžinierius Peterson.

išsivvstvt i. gemalą. i Curarc Nuodui Daro Žino-
nasidalina į dvi celes: pas
kui kiekviena nauja celė vėl 
skyla pusiau; taip ir toliau, 
iki skaičius celių aukštes
niuose gyviuose siekia tūk
stančius milionų. •

Praėjus tam tikram lai
kui. tos celės pradeda skirs
tytis darbu. Iš vienų vystosi 
galva, iš kitų širdis, iš tre- 

15-je ^vietoje'* pasaulyje/nes elektriniu stočių įvairiuose čiu virškinimo organai, taip 
to meto visų Rusijos elektros SSSR rajonuose. Tokiu bū- pat rankos-koios ir įvairios 
stočių galingumas (dabartį- SSSR nori užimti elektri-

plane numatytas tolimesnis 
Sovietu energtikos augimas. 
Jau 1938 m. ant Volgos prie 
Kuibiševo miesto bus stato
ma galingiausia pasaulyje 
2.5 mil. kilowattu galingumo 

i vanden-elektros stotis. Taip 
pat projektuojama visa eilė 

vartoYimV'"atžvilgiu“ “buvo nauju šiluminiu ir vanden-

nes SSSR teritorijos ribose) 
tesudarė 1.098,000 klw., o 
per metus jos buvo suvarto
jama 1.945 milionai kilo
watt-valandų. Jau J.935 m; 
pagal pagaminamos elektros 
energijos kieki SSSR užėmė 
trečią vietą visame pasau
lyje ir antrąją Europoje.

Tokios stotys, kaip prie 
Maskvos Kaširo, Šatursko 
arba prie Dono Donbaso, ap
tarnauja milžiniškus rajo
nus. Šatursko (prie Mas
kvos) elektros stotis pirmoji 
pradėjo vartoti milžiniškus 
kiekius durpiu, kurių gamy-

fikaciios srityje pirmą vietą 
pasaulyje.

Dingo “Maižiešius”
Iš Leipzigo muzeiaus, 

Vokietijoj, dingo didelis 
garsus Maižiesiaus paveiks
las su lentelėmis “dešimties 
prisakymų”, su žalčiu ir su 
minia žydų, sustojusių už 
Maižiešiaus nugaros. Pa
veikslas buvo labai brangus

gy Dvilypiu Asmeniu Kai kurie toki dirbtini 
gemaliukai gyveno keturias 
savaites. O net čielas neuž- 
vaisintas kiaušinėlis tokiose 
pat sąlygose negyvena il
giau kaip dieną ar dvi.

Tuom įrodyta, jog bent 
pirmieji gemalo vystymosi 
laipsniai gali vykti be chro
mosomų ir be genų. Reiš
kia, motinos ar pataitės

Buvęs Vokietijos kaizeris : kiek pinigų. Kaizeris papra- 
Vilius stengėsi pakišti koją į še duot jam tuos pinigus, o 
buvusiam Rusijos carui Mi
kei ir tada, kai jiedu skai
tėsi artimais draugais. Kai
zeris rodė savo “gerumą” 
Rusijos - Lietuvos pasienio 
gyventojams, kada nebuvo 
dar kalbos apie karą tarp 
jųdviejų. Kai kur, pav., Viš
tyčio ir apylinkės gyvento
jus kaizeris dovanėlėmis 
lenkė Vokietijos pusėn.

Pirm pasaulinio karo kai
zeris kelis kartus aplankė 
Vištyčio miestelį; o kai sy
kį gaisras beveik visai su
naikino Vištytį, kaizeris nu
stebino jo gyventojus duos- 
niomis dovanomis. Ir tik da
bar paaiškėja, kad tos po- 
gaisrinės dovanos buvo ne 
kaizerio, o caro, nors kaize- .. 
ris jas savo vardu išdalino.

Anglijos laikraščiuose da
bar spausdinami caro susi
rašinėjimai su jo motina. 
Juose kalbama ir apie keis
tą kaizerio Viliaus duosnu- 
mą Vištyčio padegėliams.

Caras Mikė, tuo tarpu 
viešėjęs užsieny j Spaloj, ra
šė motinai:

“Paskutiniame savo laiš
ke tu prašei papasakoti 
apie kaizerio lankymąsi Ru
sijos pasienio miestelyj ir 
kas ten atsitiko. Ar tu pri
simeni jo telegramą mums 
atvažiavus į Fredensborgą: 
joj jis skundėsi, kad mūsų 
muitininkai nepraleidę jo 
siunčiamų daiktų padegė
liams to miestelio. Paskui 
Dancige jis prašė mane leis
ti jam asmeniškai ten nu
važiuoti; sakė, kad tas mie
stelis visai netoli jo medžio
klinės pilies (esančios Vo
kietijos pusėj). Jis taipgi 
pasakojo buvęs ten kelis 
kartus kitaip persirengęs ir 
svetimu vardu, ir jš mieste
lio buvę perkami maisto 
produktai jo piliai.

“Aš sakiau, nieko netu
riu prieš jo kelionę, ir pats

jis nugabensiąs ir mano 
vardu išdalinsiąs padegė
liams. Prašymas, žinoma, 
buvo keistas, bet atsakyti 1 
nesmagu, todėl sutikau. •

“Paskui jis ten nuvyko, 
pasakė, kalbą, ir pinigus iš
kilmingai 'padalino.”

Vištyčio gyventojai nesu-, 
prato, jog kaizeris savo var
du dalino caro pinigus. Iš 
antros pusės, turbūt, ca
ras nebūtų net girdėjęs 
apie Vištyčio gaisrą, jeigu 
kaizeris nebūtų įsikišęs. O 
kai kaizeris rodė “gerą šir
dį” nenorėjo atsilikti ir ca
ras.

Kaizeris mėgdavo “pasi
rodyti”, save garsint, nors 
ir kitų lėšomis. O šiuo at
veju kaizeris dar matė pro
gą paskleisti vokišką pro
pagandą pasienyje buvusios 
Rusijos. —A.

Jaučio Kraujas Duoda Gy
duolę nuo Pneumonijos

Iš šilto kraujo ką tik pa
pjauto jaučio ištraukti syvai 
‘deutero-proteose’ gerai tar
nauja kaip vaistas nuo plau
čių įdegimo (pneumonijos), 
—pranešė Louisianos Uni
versiteto profesorius Clyde 
Brooks suvažiavime gydyto
jų iš pietinių valstijų.

Tų ištraukų iš jaučio 
kraujo buvo įleista po oda 
aštuoniems šimtams pneu
monijos ligonių ir pagydė 
kur kas didesnį nuošimtį, 
negu paprastai išgyja, kada 
naudojama tik senieji vais
tai.

Kaip tik įšvirkščia tokiam 
ligoniui “deutero-proteose”, 
greit pradeda mažėti jo ne
sveikas karštis. Išv;rkštimus 
toliau kartojant, ligonis 
sparčiai gyja, sako daktaras 
Brooks. Šis vaistas veikia 
prieš visas žinomas rūšis

Kada gyvuliui duodi tam 
tikrą daugį “curare” nuodų, 
jie a p s v a i gina viršutinį 
sluoksnį galvos smegenų. 
Tada gyvulys viską užmirš
ta, ką buvo išmokęs per tuos 
smegenis. Bet žemesnysis 
smegenų sluoksnis dar vei
kias. Per šiuos smegenis gy
vulys taipgi šio to gali iš- kiaušinėlio “paprastoji me- 
mokt. Bet atsimena tik tą, džiaga” nėra “negyva”, bet 
ką per žemesnius smegenis i turi didelės svarbos gyvy- 
išmoko. O kaį nuodai išga-, bei vystyti bent ankstyVes- 
ruoja, tada užmiršta viską,niuose laipsniuose.
kas buvo išmokta per žemes-| Tatai leidžia daryti štai 
nius smegenis, ir atsimena kokį sprendimą: “Paprasto- 
tik dalykus, kuriuos.buvo is- jį medžiaga” kiaušinėlio iš
mokės per aukštesnį smege- VySį0 afteinus gyvybės savu- 
nų sluoksnį- |mus arba ypatybes, o chro-

Tatai parodė bandymai į mosomai su genais nusako 
padaryti Illinois Universite
to laboratorijoj. “Curare” 
nuodus naudoja tūli lauki
niai žmonės Pietinėj Ameri
koj. Jais aptepa smailgalius 
savo vilyčių.

tros pusės, daugiausia susi-, Duodant žmogui tų nuodu,

kitos kūno dalys.
Kiekvienas kiaušinis ar 

kiaušinėlis susidaro iš gyvu
linės dalies ir augalinės. Gy
vulinė dalis vystosi į gyvį, 
o augalinė dalis teikia ge
malui maisto. Kiaušinėliai 
moteries ir žinduolių gyvū
nu pataičių abe’lnai turi tik 
labai mažą augalinę arba 
maistinę dalelę. Nes ių ge
malas minta tiesiog iš mo
tinos kraujo aplinktakos.

tik dalykus, kuriuos buvo iš-

nų sluoksnį-

gyvio rūšį ir paveldėjimą 
tolesniuose laipsniuose ge
malo vystymosi.

—N. M.

kūrinys išgarsėjusio meni- Paukščių kiaušiniai, iš an- 
ninko L. Granacho. i

Bet nazių vyriausybė ne- darė iš maisto medžiagų, 
labai smarkiai įieško vagies.

Didžiausias pavojus mer
gaitėm gaut džiovos ligą grę- 

sakoma, jis pasidarytų “dvi-'šia tarp 15 ir 19 metų am- A T •» r* ri 1 m O 1 T OUU1M1U, nulių ... . Fy \Ybe? cele;į gubu” asmeniu. Vienas cha- Į žiaus.
ba smarkiai plečiama^ ir jos Gal jie patys tą paveikslą t kute) kiaušinyje ar kiausi- rakteris veiktų po “curare’ 
dabar apkūrena ne vieną ra- nukniaukė Jr kur užkišo artelyje ^yra^kaip s mažutėlė intaka, o kitas be tų nuodų, 
jonine elektros stotį.

penkmečių planų darbas yra

sunaikino kaip nekenčiamą kruopelė. Jinai pamatiniai 
Didžiausias šios" srities > “žydišką” produktą.

-S.
susideda iš dviejų dalelių.1' Lietuvoj ^yra 168 veikian- 
Viena yra “gyvybės” bran- ti autobusai.

Paryžius. — Mirė Henry 
Cain, francūzaš apysakų ra
šytojas ir piešėjas, 80 metų 

I amžiaus.
Xia pučo ju Jtvciiuiię, ir pciuo ■ prieš visas 
noriu pasiųst padegėliams1 pneumonijos.

fa. ,r- L... . .. . . m. iiinjnr n i
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viešpatauja tokis draugiškumas, rinti apie 12 mylių Ilgio. Da- 
ir savo reikalų supratimas, tai”““" ^s‘ 
aišku, kad nieko nereiškia vie- 
nur-kitur pasireiškęs žalotojas, 
trockistas, arba kitokis niekšas.

Paremkime Paruoštą
Amnestijos įstatymo

Projektą Lietuvoje
Reikalaukime Amnestijos Anti-Fašistams Kaliniams

4,000 Parašų Kanadoje už Amnestiją
Šįmet sukanka vienuolika 

metų, kaip Lietuvos -tauti
ninkai, jėga nuvertę demo
kratinę teisėtai žmonių iš
rinktą valdžią, engia Lietu
vos liaudį, kaip ekonominiai, 
taip ir dvasiniai- Tautinin
kai sumynė po kojų Lietuvos 
Respublikos Konst ituciją, 
kurioje laiduojama visiems 
nepriklausomos Lietuvos pi
liečiams laisvė spaudos, or
ganizacijų, susirinkimų ir 
kt. teisės—demokratija.

Šiandien Lietuvos liaudis 
tų teisių nustojusi. Tauti- 
ninkai-fašistai, diktatoriškai 
valdydami Lietuvos kraštą, 
išdraskė visas Lietuvos žmo
nių organizacijas, kurios sto
vėjo opozicijoj prieš juos, 
profesines sąjungas (uni
jas), uždraudė susirinkimų 
laisvę, aštriais fašistinės 
cenzūros pančiais surakino 
spaudą, kad Lietuvos žmonės 
negalėtų jokio protesto pa
kelti prieš didžiausį liaudies 
išnaudojimą ir skurdą, lais
vių varžymą. Jie pravedė 
savotiškus įstatymus, ku
riais vaduodamiesi grūda į 
kalėjimus nieko nekaltus, 
niekuo nepraši žengusius 
prieš Lietuvos valstybę, tuos, 
žmones, kurie nepakęsdami 
skurdo pakelia balsą prieš j 
išnaudojimą, kovoja dėl i 
ekonominės žmonių būklės i 
pagerinimo, arba dėl demo
kratinių liaudies teisių, ga
rantuotų Lietuvos konstitu
cijoj.

Tautininkai, viešpatauda
mi per vienuolika metų, 
daug supūdė ir tebepūdo fi
ziniai ir dvasiniai nekaltų 
Lietuvos žmonių kalėjimuo
se ir koncentracijos stovyk
lose. Per tą laiką nėra pra
vesta jokio įstatymo, kuris 
teiktų amnestiją politiniams 
anti-fašistams kalini ams. 

^.Diktatorius Smetona tei
kia pasigailėjimo aktus vi
sokiems vagims, sukčiams, 
kaip Lapėnui, kuris skus- 
damas bekonus, buvo nu- 
skutęs apie 30 milt litų; 
inž. A. Račiukaičiui, buv. A. 
Panemunės kelių ra j. virši
ninkui, kuris pasisavino ir 

' pardavinėjo valstybės turtą 
—akmenis, ir kt. Taip gi jis 
teikia pasigailėjimo aktus ir 
Lietuvos valstybės prie
šams, kaip tai hitlerinin- 
kams. Aną metą apie 79 hit
lerininkai buvo sugauti kon
spiracijoj ir aiškiai įrodyti, 
kad kėsinosi atplėšti Klaipė
dos kraštą nuo-. Lietuvos. 
Smetoninis teismas “pas-

kalėti, bet Smetona iš savo
malonės 52 hitlerininkams teikti amnestiją pūdomiems 
dovanojo bausmes, kitiems anti-fašistiniams kaliniams, 
žymiai sumažino ir jau pa
leisti iš kalėjimo-

Lietuvos liaudis nepakęs- ypl kolonijas, 
dama tokių bjaurių neteisy
bių ir to sunkaus vargo, 
kurį kenčia anti-fašistiniai 
kaliniai nesulaukdami jokios 
amnestijos (p a s i gailėjimo 
jie ir neprašo iš Smetonos), 
pasiremdama Lietuvos Res
publikos Konstitucijos 22 
paragrafu, kuris sako: “Pt- 
liečiai turi įstatymiĮ inicia
tyvos teisę. Dvidešimts pen
ki tūkstančiai piliečių, tu
rinčių teisės rinkti Seimą, 
yali tiekti Seimui nurodyta 
įstatymo tvarka, įstatymo 
sumanymą, kztrį Seimas pri
valo svarstyti,” paruošė am
nestijos įstatymo projektą, 
reikalaujantį suteikti am
nestiją visiems anti-fašis
tams Lietuvos kaliniams. Po 
šiuo amnestijos įstatymo 
projektu pasirašė buvusieji 
Lietuvos Respublikos prezi
dentai: K. Grinius, A. Stul
giu skis ir žymiausieji visuo
meniniai veikėjai, profeso
riai: P. Leonas, V. Čepins
kis, V. Krevė-Mickevičius, L. 
Bistras ir kiti. Dabar Lietu- į 
voj stropiai renkami Lietu-1

sutems tautiečiams, Lietu- menis. Praneša, kad po javų su- 
VOS liaudies herojams, lais- valymo kolchozninkai jau pasi- 
vės ir žmoniškesnio gyveni- pirko 11,001 automobilį, 72,360 
mo kovotojams! Gavę-blan- dviračių, 64,000 kišeninių laik- 
kas, patys pasirašykite ir rodėlių, virš 23,000 gramafonų, 
kitus raginkite pasirašyti- 21,000 siuvamų mašinų ir daug 
Surinkime kuo daugiausiai kitų fabrikų išdirbinių.
parašų, kad mūsų, kanadie-| Sakoma, kad iki metų pabai- 
Čių lietuvių, raųka pasiektų gos ir per pirmus mėnesius seka- 
Lietuvos vyriausybę ir būtų mų metų dar kolchozninkai gaus 
priversta pildyti Lietuvos apie 13,000 sunkvežimių, 220,- 
liaudies reikalavimus, pri- 000 dviračių, 33,000 laikrodėlių 
imti amnestijos įstatymo ir daugelį kitų reikmenų, 
projektą ir išlaisvinti—su-i -------

Smagu Jiems ir Šiaurėj
Minint '20-ties metų revoliuci-

Peticijų blankos išsiunti- J0S sukakti Sovietų valdžia gavo
Ineta i visas Kanados lietu- I v , lokaliniams 
Lietuvos Liaudžiai Ginti Ko
mitetams. Organizacijos ar 
pavieniai* lietuviai, kur ne
galima pasiekti lokalinių ko
mitetų, arba neturi su jais 
susirišimo, reikalaukit peti
cijų blanku pas centralinį 
Kanados Lietuvių Komitetą | n 
Lietuvos Liaudžiai Ginti, su z 
mielu noru jums prisiusime^ 

Parašų rinkėjai, stengki- 
tės juo greičiau atlikti šį 
darbą, taip, kad ligi 20 d., 
sausio, 1938 m., galėtumėt: 
grąžinti blankas su parašais 
centraliniam KLKLLG. Rei
kia, kad užpildytos peticijų 
blankos, ant 16 vasario, jau 
pasiektų Lietuvą, Lietuvos 
vyriausybę. Todėl nevilkin
kite. Visos ir visi į darbą! 
4,000 parašų Kanados lietu
vių, už amnestiją anti-fašis- 
tiniams kaliniams!

Kanados Lietuvių 
Komitetas Lietuvos 
Liaudžiai Ginti, 

Pirmininkas:
Z. Janauskas. ’ 

' Sekretorius:
J. Lesevičius,

* Box 44,
Montreal, Que., Canada.

vos piliečių parašai ir kaip P- O.^ Station “D 
greitai bus surinkta 25,000 1

i parašų, taip greitai bus ___ ■ ... ■_—

nestijos įstatymo projektą. į
Kanados Lietuvių Komite-1 

tas Lietuvos Liaudžiai Ginti 
matydamas gyvą reikalą pa-,

Xtt? I SOW SĄJUNGOJ

%

“Pugačev” Labai Mylimas
Sovietų Sąjungoj tik ką pa

gamintas istorinis judis “Puga- 
čev”, kuris vaizduoja ilgą ir 
atkaklią baudžiauninkų kovą, tu
ri labai didelio pasisekimo. Bi
lietus iškalno išperka.

Levanevskio Jieškotojai
Sovietų dideli keturmotoriniai 

lėktuvai skrendanti į Rudolf sa
lą j ieškoti Levanevskio ir jo 
draugų yra kelyj. Blogas oras 
sulaikė lėktuvus ant Franz Josif 
salos.

pasveikinimus iš visų šalies 
kampų ir kampelių. Karštai 
sveikino mokslininkai ir ekspe
dicijos apgyvendinti ant šiaurių 
salų, kaip tai Vrangelio ir kitų. 
Jaučiafnas kiečiausias ir drau
giškiausias susirišimas tarpe 
Sovietų valdžios, Komunistų 
Partijos ir šalies piliečių. Kada žeminių traukinių (subvių), tu-

Kasa Daugių Subvių
Minint proletarinės revoliuci

jos 20-ties metų sukaktį, Mas
kvoj buvo paleista antra eilė po-

bar tie darbininkai su įvairiau
siais prietaisais persikelia į 
naujas vietas ir greitai imsis 
darbo trečios eilės prakasimo 
subvių. Maskva ne tik turi gra- 
žiausias pasaulyj subves, bet 
greitai ir daug jų turės.

So. Boston, Mass
RADIO

Ateinančios nedėlios, Decem
ber 5-tos, radio programa per 
stotį WORL (920 kilocycles), 
9:30 valandą ryte, bus sekanti:

1— Al Stevens orkestrą, iš So.
Bostono. '

2— Dainuos Ignas Kubiliūnas, 
iš So. Bostono.

3— Smuikininkas Jonas Velička, 
iš New Yorko.

4— Paskaitą apie Miką Petraus
ką duos “Keleivio” redakto
rius, S. Michelsonas, iš Bos
tono.

Prašome parašyt po progra
mai, kaip patiko šios dienos dai
nos ir muzika. Rašykit į Lithu
anian Program Station WORL, 
Myles Standish Hotel, Boston, 
Mass.
!

Steponas Minkus.

Bostono Biznieriai ir Profesionalai
o □

Parsiduoda penkių šeimynų 
kampinis namas, kuriame krau
tuve yra išnuomuota vaistinei.

NAMAS NAUJAI PERTAISYTAS Iš VIDAUS IR LAUKO
Labai geroj vietoj, tirštai apgyventoje lietuviais 
ir kitataučiais. Išrandavotas geroms šeimynoms.

Randų įplaukia $1,438.00 į metus.
Savininkas sutinka namą mainyti ant ūkės.

©
Dėl platesnių informacijų kreipkitės pas:

A. J. KUPSTIS, 332 W. Broadway, So. Boston, Mass
Tel. So. Boston 9423

F. J. Bagočius
ADVOKATAS

Veda isoki provas

253 W. BROADWAY 

 

So. Boston, Mass. 
Tel. So. Boston 2613

įšok)

&

Casper’s Beauty Parlor
Permanent Wave ir plaukų 

dažymas užtikrintas

1064 DORCHESTER AVE.
Dorchester, Mass.

Tel. 3668

BROADWAY CAFETERIA
Užeiga dėl Vyfrą ir Moterą

Geriausias maistas ir gėrimai

GEO. MASILIONIS
377 W. BROADWAY

So. Boston, Mass.

Roland Ketvirtis & Co.
Taiso laikrodžius ir 

parduoda naujus
Taipgi parduodame ir išvalome 

aliejinius pečius
322 W. BROADWAY

So. Boston, Mass.
Tel. So. Boston 4649

WILLIAM’S TAVERN
K. TARUSHKA

Gražus pasirinkimas geriau
sių ir skaniausių valgių
227 W. BROADWAY

So. Boston, Mass.

J. P. IDUK-AIDUKAS
Seniausias Kriaučius 

So. Bostone
Reikale drabužių valymo, bei 

^• pasiuvimui naujų kreipkitės:

322 W. BROADWAY
So. Boston, Mass.

FRANK G. WHITKENS
Norintieji pirkti ką iš

Aukso ar Daimoh'tų 
arba, jei jūsų laikrodis sustojo, 

būtinai kreipkitės pas
F. G. WHITKENS 

315 E STREET 
So. Boston, Mass.

JOSEPH W. CASPER
Jauniausias Laidotuvių pa

tarnautojas, reikale 
kreipkitės

494 E. BROADWAY 
So. Boston, Mass.

Tel. 1437

uBaudžia Latrus Auto- 
valdytojus

Maskvoj, lapkričio 12 d. au
dėt!^ Lietuvos liaudžiai ’iŠ-i to dideliu greitumu važiuojant 
laisvinti anti-fašistus politi- parmušė pilietę P. švecovą ir 
nius kalinius, imasi to taip i leidosi bėgti. Pilietis Soldatkinas 
svarbaus darbo. Bet vien Ko-[norėjo automobilį sulaikyti, bet 
mitetas nieko “negalės pagel
bėti, be Kanados lietuvių 
plačios visuomenės paramos. 
Todėl KLKLLG pagamino 
peticijų blankas dėl parašų 
rinkimo ir pasižadėjo su
rinkti bent 4,000 Kanados 
lietuvių parašų, parėmimui 
to amnestijos įstatymo pro
jekto.

Be to, ateinančiais 1938 
m. vasario 16, sukanka ly
giai 20 metų, kaip Lietuva 
stojo nepriklausoma šalis. 
Tad reikalaukime ir nuo sa- I keliauninkus, 
vęs, kad Lietuvos nepriklau
somybės 20 metų sukaktuvių 
proga būtų suteikta amnos
tija visiems anti-fašistams Los name įsteigtas specialia'sky- 
kaliniams. Peticijų blankose nūs “Raudonoji Armija per 20 
šie reikalavimai užrašyti, [metų.” Kaip žinia, Raudonosios 

Armijos 20-ties metų sukaktis i 
bus būsimais metais vasario

kad kiek ir patsai būtų patekęs 
po ratais. Vienok, jis pastebėjo 
numerį. Vėliau policija areštavo 
mašinos valdytoją M. Gerasen- 
kovą. Jis buvo girtas. Areštuo
tas ir bus nubaustas.

Šiaurių Vandens Kelias
Lapkričio 12 d. į Murmanską 

atplaukė garlaivis “Stalingrad”. 
Jis atliko šiaurių Vandens Ke
liu, aplinkui Sibirą, kelionę iš 
Vladivostoko, šiuo kartu jis at
vežė 3,870 tonų prekių ir 606

New Yorko moterys protestuoja prieš kėlimų kainų, ant pieno.

šie reikalavimai užrašyti.
Taigi, brangūs Kanados 

lietuviai-ės! Laisvę mylį 
žmonės! Ištieskime pagelbos 

merkė” juos ilgiems metams ranką mūsų broliams ir se-

Rčjudąnos Armijos Piešėjai
Maskvoj Raudonosios Armi-

mėnesį.
Raudonosios Armijos piešėjas 

Pervyšiev pagamino labai įdomų 
vaizdą “Mūšis prie Manyčio 
M. Trunin piešia “Pranešimas”, 
eilė kitų gamina kitus istorinius 
piešinius, čia pat bus išstatyti 
Grekovo ir kitų piešiniai.

Daugiau Daktarų
Lapkričio 12 dieną Leningra

de Medicinos Institute daktarų 
mokslą baigė dar 47 žmonės. 7 '

Kultūros Namas
Rybinske, 'prie Pavlovo vardo 

fabriko, baigtas įrengti kultūros 
namas. Jame yra teatralė sve
tainė su- 1,500 kėdžių, poilsio' 
kambariai, fizinio mankštini- 
mosi kambarys, skaitykla ir šo
kių salė.

LIETUVIŲ BRAVORO ALUS
Jqnas Skritulskis

Prezidentas

ORUI ATVESTANT GERKITE CREMO ALE
Lietuviai, visur reikalaukite lietuvių bravoro alaus, pada
ryto iš grynų miežių salyklos, stipraus ir priimnaus gerti. 
Jis yra gaminamas vėliausio mokslo būdais, ilgų metų patyrimais ir 

gilia praktika lietuvio Brew-Masterio Oskaro Brockerto

Duokite Man Cremo Ale!
Taip šaukia žmonės orui atvėsus. Nes ėlius-ale yra 

stipresnis už paprastą alų, vadinamą Lager. O ypač Cre- 
mo “Ale tinka gerti vėsiame klimate, nes jis yra grynų 

miežių salyklos, Europiškų apynių. Stiprus ir skanus.

Cremo Ale Galima Gauti Bonkose
Turėkite savo namuose Cremo Ale. Jo galite gauti bonkose. Cremo 
Ale yra turtingas vitaminais ir savaimi maistingas. Apart to, jis 

pagerina apetitą ir palengvina viduriam virškinti maistą.
Reikalaudami Cremo Ale rašykite sales manadžeriui Antanui 

Penkevičiui bravoro antrašu:

The Cremo Brewing Co., Inc.
Belden Street New Britain, Conn.

Antanas Penkevičius
Sales Manager

GEORGE C. STUKAS
Vienintelis Liet. Fotografas 

So. Bostone, ir Norwoode 
Reikalui esant kreipkitės:

453 BROADWAY
So. Boston, Mass.

681 WASHINGTON ST. 
Norwoo-d, Mass.

Lithuanian Furniture Co.
Geriausi namų rakandai, prieina- 

' miausiom kainom

A. ASHMANSKAS
326 W. BROADWAY

So. Boston, Mass.
Telephone So. Boston 4618

0

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

Telefonuokite: EVer green 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti j ofisą

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

JOHN’S HARDWARE
Dėl maliavų, popieros ir si- 

navimo kreipkitės pas:
JOHN STONIS 

412 W. BROADWAY 
So. Boston, Mass. 

Telephone: So. Boston 3835

Second Street Market
Bučernė ir Grosernė

Žemesnės kainos kaip ant 
Broadway

P. YASINSKAS 
365 W. SECOND ST.

So. Boston, Mass.

0

-o

S. BARUSEVIČIUS IR 
SŪNUS JUOZAPAS 
Seniausia laidotuvių įstaiga 
Reikalui esant kreipkitės: 

254 W. BROADWAY 
So. Boston, Mass. 
Tel. So. Boston 2590

GOLDEN CAFE
Moterys ir vyrai pas mus atranda 

geriausius valgius, gėrimus ir 
tinkamą patarnavimą:

JOSEPH WAITKUS
283 W. BROADWAY

So. Boston, Mass.

& a

Ę

Barrs Toniko Dirbtuvė
Pristatoni. į namus Toniką, 
Alų ir pervežam kitokius 

daiktus.
220 E STREET

So. Boston, Mass.
Tel. So. Boston 9328

&

J. DOYLE, Inc.
Parduoda visokius gėrimus 

parengimams ir pristato 
į namus.

303 W. BROADWAY
So. Boston, Mass,

“LAISVĖS” SPAUSTUVE

■s

i*

Kolchozninkai Turtėja
šiemet labai gerai užderėjo 

javai Sovietų šalyj. Kolchoznin
kai daug grūdų pardavė Sovietų 
valdžiai ir už tai parka sau reik-

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street Brooklyn, N. Y.
Telefonai: EVcrgrecn 7-ltMSl

JOHN ZAKS MARKET
Tik naujai atidaryta 
Bučernė ir Grosernė
303 W. 3rd STREET

So. Boston, Mass. 
Tel. So. Boston 2009

daro visokius spaudos dar
bus organizacijom 

ir biznieriam




