
Krislai
Vienybe Vykinama.
Džiaugsmą Apvainikuo- 

kim Darbu.
Sugrįžo į Gimtinę Slapta, 
“šunims Bedievio Kūną!” 
Panašiai E»ti ir Pas Mus. 

Rašo R. Mizara.

Sekmadienį įvyko dalies LDS 
Centro Valdybos (penkių narių) 
ir visų APLA Centro Komiteto 
narių bendras suvažiavimas. 
Kaip jau žinoma, tai buvo vie
nybės suvažiavimas.

AugšČiausioji Prieglauda Lie
tuvių Amerikoje, pagaliau, susi
vienijo su Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimu.

Suvažiavime viešpatavo labai 
gera nuotaika: abiejų organiza
cijų centro valdybos, susijung
damos ir pasidalindamos darbus, 
draugiškai svarstė dalykus ir 
pasekmingai juos išrišo.

Nuo gruodžio mėn. 6 d. pasi
lieka viena organizacija, Lietu
vių Darbininkų Susivienijimas, 
su padidinta Centro Valdyba, 
kaip reikalavo vienybės sutartis.

APLA Centro Komitetas da- 
rinko į Centro Valdybą du 
draugu: J. Gasiūną — antruoju 
vice-prezidentu, o d. J. Yasada- 
vičią—trečiuoju iždo globėju.

Dabar LDS Centro Valdyba 
susideda iš devynių narių.

Kiekvienas, kuriam rūpi tu
rėti stipri fraternalė organizaci
ja, kuriam rūpi darbininkų vie
nybė, nepaprastai džiaugsis ši
tuo žygiu. Šiuo tarpu iš tikrųjų 
turėsime stiprią savo fraternalę 
organizaciją: apie 8,000 narių su 
ketvirtadaliu miliono dolerių 
turto.

Kiekvienam LDS nariui pasi
lieka vienas: darbuotis, verbuo
ti naujus narius į LDS, išauginti 
LDS į dešimts tūkstančių narių, 
skaičių greičiausiu laiku.

Beje, šis bendras suvažiavi
mas nutarė pratęsti LDS vajų už 
gavimą naujų narių iki liepos 
mėn. 1 d., 1938 m.

Per tą laiką kiekvienas LDS 
narys turės užtenkamai progos 
pasidarbuoti, jei tik jis arba ji 
norės.

Lindberghai iš Anglijos, su
grįžo slapta, tarytum jie būtų 
koki kriminalistai.

Nuo ko jie slepiasi ? Nuo spau
dos, nuo bereikšmingos publika
cijos. Jie mano, kad toji perne
lyg didelė publikacija spaudoj 
padėjo niekšams pavogti jų pir
mąjį vaikutį ir nužudyti.

Dėlto jie su antruoju savo 
vaiku bijosi gyventi savo gim
toj šalyj. Jie gyvena Anglijoj ir 
šiuo tarpu ten savo vaiką pali
ko. Ten, mat, saugiau: mažiau 
vagių, mažiau niekšdarių, sako 
jie.

Tai labai prasta atestacija 
Amerikai!

mūsų
O štai pasiskaitykite 

Minties”, kas dedasi 
“šventojoj” Lietuvoj:

“Švėkšna. Prieš kurį laiką 
Būdvyčių kaime staiga mirė 
pil. V. P-šys, pažangus ir apy
linkėj gerbiamas žmogus. 
Švėkšnos kunigas n e 1 e i do 
P-šio laidoti šventintose kapi
nėse. Tada artimieji ir kaimy
nai nutarė velionį palaidoti 
Bliūdsukių kaimo senose kapi
naitėse. Bet ir čia sutiko pasi
priešinimą. Kunigų suagituo
ti fanatikai su basliais ir kas
tuvais stojo į ‘kovą’ prieš ‘be
dievius’ ir grąsino visus už
mušti, kurie mėgins nešti 
karstą į kapines. Teko šauktis 
policijos. Tai šit kokia mūsų 
kunigų ‘politika.’ Parapijos 
kapinėse laidoti neleidžia, se
nose kaimų kapinėse taip pat 
draudžia laidoti, dar labiau 
agituoja prieš laisvų kapinių 
steigimą ir atkalbinėja žmo
nes, kad niekas neduotų ir 
neparduotų laisvoms kapi
nėms žemės sklypelio. Kada 
vienas ūkininkas paklausė uo
laus bažnyčios tarno, kur gi
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JAPONIJOS B0MB1NINKAI SUŽEIDĖ 
4 ANGLU LAIVUS; PENKTĄ UŽDEGĖ;

NEPAISĖ ANGLIJOS VĖLIAVŲ
0-

Sužeidė Anglą Kapitoną ir 
Jo žmoną; Bombardavo 

Yangtze Prieplauką

Nanking, grd. 6.—Penki
japonų lėktuvai atvejų atve- oras ledijo, bet Raudonoji 
jais bombardavo Chinijos Aikštė užsikimšo žmonėmis, 
orlaivių stovyklą Wuhu suplaukusiais minėt sukak- 
apie 50 mylių į pietų-vaka- 
rus nuo Nankingo ir ataka
vo Yangtze 'upės prieplau
ką, kur sužeidė Anglijos 
šarvuotą laivuką “Lady
bird,” uždegė anglų preky
binį laivą “Tuck-Wo”, ap
daužė “Tatungą” ir du kitus 
angliškus laivus. Sužeidė 
“Tatungo” kapitoną ir jo 
žmoną. Japonų lakūnai taip 
pat sunaikino kelias dideles 
anglam priklausančias tavo- 
rines valtis.

Visi japonų užpulti ang
liški laivai turėjo iškėlę sa
vo šalies vėliavas; ant laivų 
denių taipgi buvo išmalia- 
vota Anglijos vėliavos; bet 
japonai nekreipė dėmesio į 
jąsias.

Sugrįžo Lindberghai
Englewood, N. J. — Po 

dvejų metų sugrįžo iš Ang
lijos lakūnas pulkininkas C. 
A. Linbergh su žmona. Du 
vaikus, Joną ir Landą, pa
liko Anglijoj. Manoma, jog 
po švenčių Lindberghai grįš 
atgal Anglijon.

savo

ORAS

dėti mirusius, jei taip daro 
fanatikai klerikalai, šis atrė
žė: galite išmesti šunims su
ėsti. ... Net Afrikos laukiniai 
gerbia mirusius ir nemeta 
žvėrių maistui. Bet mūsų fa
natikų moralė nesiekia nei 
laukinių moralės ribos. O dar 
vadina save i n t e 1 i gentais, 
‘meilės skelbėjais’.”

CONN. FARMERIAI ARE
ŠTAVO NAZIŲ STOVYK

LOS VADUS

Oras šį antradieni būsiąs 
abelnai gražus ir šaltas, sa
ko N. Y. Oro Biuras.

Vakar temperatūra 42.
Saulėtekis 7:05; saulėleidis, padarė didžios žalos viduri-, priimsiančios tuos darbinin- 
4:29. . nėję dalyje. Filipinų salų. i kus atgal. jadinovičą.

Southbury, Conn. — Jau 
kelios savaitės, kaip apylin
kės farmeriąi reikalauja 
valdiškų įstaigų uždaryt na- 
zių stovyklą. O kad valdi
ninkai kitaip nieko nedarė 
prieš nazius, tai farmeriai 
surado seną valstijos įstaty
mą, kuris uždraudžia darbą 
iki 12 valados sekmadienį; 
nužiūrėjo, kai naziai pra
dės medžius kirsti ir būda
vot stovyklos patalpas už
draustu laiku; tada pasiun
tė šešis konsteibelius. kurie 
ir areštavo du hitlerininkų 
vadus, G. Korną ir R. Ko- 
ehlerį.

Sekmadienio įstatymas 
numato $50 pabaudos kiek
vienam jo laužytojui. <

Ne vienoj ir Amerikos lietu
vių kolonijoj kietasprandžiai, ja- 
gamasčiai bandė daryti panašiai 
su sau nepatinkamais mirusiais 
žmonėmis. Bet čia, mat, žmonės 
turi laisvės dalykus tvarkytis ge
riau : kai kunigas nepriima į 
“savas” kapines, tai žmonės ga
li pasilaidoti miestavose kapinė
se.

O jei tos jiems nepatinka, 
steigia savas, laisvas kapines. 
Tuomet tie patys kunigėliai na
gus kramtosi.

SOV. KONSTITUCIJOS 
SUKAKTIS SPEIGE

Maskva. — Nors sekma
dienį taip šalo, kad pats 

tį Naujos Sovietų Konstitu
cijos. Tačiau, del perdidelių 
šalčių toliau atidėta demon
stracijos tai sukakčiai atžy
mėti.

Lawrence Paradas už 
Algy-Valandy Biliy
Lawrence, Mass.—10,000 

audėjų ir kitų darbininkų 
maršavo gatvėmis, reikalau
dami, kad Jungtinių Valsti
jų kongresas dabartinėje se
sijoje išleistų įstatymą dėlei 
darbo savaitės sutrumpini
mo ir dėlei įstatymiškos 
būtinos algos, žemiau kurios 
samdytojas negalėtų mokėt 
savo darbininkams.

Po demonstracijos gatvė
se, darbininkai sugužėjo į 
Recreation Ballroom, kimš- 
nai užpildydami svetainę.

Nors maršavimas buvo 
suruoštas pagal CIO pašau
kimą, bet mitinge kalbėjo ir 
Amerikos Darbo Federaci
jos atstovas, George Hayes 
vice-pirmininkas Spaustu
vių Darbininkų Unijos. 
Taipgi sakė darbininkam 
kalbą miesto majoras Grif
fin, pasižadėdamas mušti 
telegramą kongresmanams 
kad priimtų Black-Connery 
įnešimą sutrumpint darbo 
savaitę ir nustatyt būtiną 
algą darbininkams.

Chicago, Ill.—-Nuo kokio 
tai užsikrėtimo šv. Elzbie
tos ligoninėj mirė jau 11-tas 
naujagimis kūdikis.

Kaip Hitlerininkai Kriušina 
Vokiečių Katalikus

Berlin. — Hitlerininkai 
vis aršiau persekioja katali
kų ir šiaip krikščionių reli
gijas, skundėsi vyskupas 
grafas K. von Preising savo 
laiške parapijoms, ir tas lai
škas buvo perskaitytas iš 
bažnyčių sakyklų praeitą 
sekmadienį.

Naziai užgrobė 60,000 eg
zemų. popiežiaus aplink
raščio net prieš komunizmą, 
nes tame aplinkraštyje jis 
šiek tiek kliudė ir nazius. 
Iš paties vyskupo Preysingo 
palociaus slapta Hitlerio po
licija konfiskavo popiežiaus 
aplinkraštį apie rožančių. 
Naziai visur uždarinėja kri
kščioniškas mokyklas ir 
kriušina katalikų draugijas 
kaip parodė vyskupas 
laiške.

Gen. Franco Gabenasi Japonai Esą tik už 20 ISPANIJOS LAKŪNAI IŠTAŠKĖ FAŠIS- 
Vaikus iš Morokko Myliu nuo Nankingo TIK AIMIinrVAPr. QIINAI VINO DAILnuojankingo | T(JS ALMUDEVARE; SUNAIKINO DAU

Hendaye, Urane. — Ispa
nijos pasienis. — Ispanijos 
fašistai parsigabeno 500 
jaunučių maurų, po 12 ir 13 
metų, iš Ispanijos Morok- 
kos ir siunčią juos kaip ka
reivius į Cordobos frontą 
prieš respublikiečius.

Tys Italijos kariniai lai- 
vai-naikintuvai ir du Vokie
tijos submarinai lydėjo Is
panijos fašistų laivus, ku
riais buvo vežami maurai 
jaunuoliai ir šimtai kanuo
lių, tankų ir kitų karo pa
būklų iš Ceutos, Ispaniškos 
Morokkos, per Gibraltaro 
perlają į Algeciras ir Cadiz 
pietinėj Ispanijoj.

Sovietu Lakūnai Jieš- 
kos Levanevskio prie 

Mėnulio Šviesos
Rudolf Sala. — Sovietų 

lėktuvai rengiasi pernešti 
20 moterų ir vaikų nuo trijų 
ledais surakintų laivų atgal 
į Sovietų žeVhyną. Tie lai
vai vra “Rusanov,” “Prole- 
tarii” ir “Rošal”.

Apšalę laivai buvo atvežę

ROOSEVELTAS DARBUOJA
SI UŽ ALGŲ-VALANDŲ 
NUSTATYMO ĮNEŠIMA

Washington. — Sugrįžęs 
iš . “žvejybos” prezidentas 
Rooseveltas ragina demo
kratinius kongresmanus pa- 
sistengt, kad ši kongreso se
sija priimtų Black-Connery 
sumanymą apribot darbo 
valandų skaičių per savaite 
ir nusakyt, kiek samdytojai 
turi būtinai mokėt algos sa
vo darbininkams.

Sumanymo pritarėjai sa
ko, kad šis bilius galės- būt 
priimtas. Darbo Federacijos 
vadai siūlo savo neva “ge
resnį”' bilių. Bet kongreso 
vadai supranta, jog Federa
cijos bilius nepraeitų, tik 
laiką sugaišintų ir gal už
muštų Black-Connery su
manymą.

Reikalauja Apvalyt Republi- 
konus nuo Reakcininkų

Moptpelier, Vęrmont—“Re- 
publikonų partija dabar be
veik visiškai ištižus,” sako 
republikonas gubernatorius 
G. D. Aiken: “Jinai turi ap
sivalyti nuo atžagareiviškų 
ir neteisipgų gaivalų,” nes 
kitaip turės žlugti.

Gub. Aiken sakosi remiąs 
Naujosios Dalybos socialius 
tikslus; perorganizuota re- 
publikonų partija, girdi, tu
rėtų vaduotis panašiais tiks
lais. Tik jis tvirtina, būk 
panaujinta repųblikonų par
tija “tikriau” įvykdytų tuos 
tikslus gyvenime.

Manila, Filipinai. — Tre
čia iš eiles viesuliška audra taksai nuo pelnų, tai "jos

Shanghai, grd. 6.—Japo-' 
nų mechanizuota armija kai 
kur prasilaužė pirmyn už 
20 mylių nuo Nankingo, 
Chinijos sostinės.

Japonai sako, kad 30 iki 
50 tūkst. chinų karių trau
kiasi atgal, keldamiesi šiau- 
rinėn pusėn Yangtze upės. 
Bet apie 250 tūkst. chinų 
pietinėj upės pusėj ginasi 
labai atkakliai, kaip pripa
žįsta japonų komandieriai.

JaĮJonai užgrobė 
Chinijos šarvuotlaivį 
ghai” Yangtze upėj 
K iangyin tvirtumų 

naują 
“Nin- 

arti
'iangyin tvirtumų. , L- .. n j n
Nepaprastu įnirtimu bom- (JlHlOS Deda 1 <UH<ltllS AA/iil'V'iv mA I n v ibarduodami Wuhu prieplau

ką toj upėj, japonų lakūnai 
išžudė šimtus chinų, subė
gusių į laivus ir valtis.

įrengimus ir reikmenis lėk
tuvams j ieškantiems S. Le- 
vanevskio ir draugų, neži
nia kur dingusių kelionėje 
virš Šiauriu Poliaus i Jung
tines Valstijas. Jų įieškoji- 
mas bus pasmarkintas šį 
mėnesį naktimis prie skais
čios mėnulio šviesos.

pėstininkai - svarbiau
sia KARO PAJĖGA, SAKO 

AMERIKOS GENEROLAS
Washington. — Lėktuvai 

ir tankai yra “svarbūs prie
dai prie pėstininkų armi
jos,” sako Jungtinių Valsti
jų karo štabo galva genero
las Malin Craig metiniame 
savo raporte: “bet nei tan
kai nei lėktuvai patys savai- 
mi negalėtų laimėt nule
miančias pergales sausumo
je.” Jis savo nuomonę remia 
Ispanijos ir Chinijos karų 
patyrimais.

Generolas Craig reikalau
ja daugiau prieš - orlaiyi- 
nių kanuolių ir padidint

Detroit, Mich. — Konfe
rencija Jungtinės Automo- 

nuolatinę Amerikos armiją biliu Darbininkų Unijos bu- 
bent iki 179,659 kareivių ir! 1 1 ' '
oficierių. Jis siūlo įsteigt ir 
piliečių atsarginę (rezervų) 
armiją.

Negyja Užsikrėtęs Roosevel- 
to Žandikaulis

Washington. — Ištraukus 
prez. Rooseveltui pūliuojan
tį dantį, įsimetė . koks tai 
užkrėtimas į žandikaulį. Jei 
žandikaulio įdegimas greit 
nepraeis, turės būt atvers
tos mėsos ir kaulas nugram
dytas ir išvalytas, kas, su
prantama, yra skaudi ope
racija.

KORPORACIJŲ SABOTA
ŽAS IŠMETĖ MILIONĄ

DARBININKŲ
Washington, v grd. 6.—72 

korporacijos paskutiniu lai
ku išmetė milioną darbinin
kų į gatves, bet sako, jeigu 
bus numušti korporacijom

GĮ FRANCO KAREIVIU IR AMUNICIJOS
DAUGIAUSIA PERSKY

RŲ IR AUTO. BYLŲ

New Haven, Conn.—šios 
valstijos teismuose daugiau
sia bylų yra ydėl automobilių 
nelaimių ir perskyrų reika
lavimų. Dveja tiek daugiau 
moterų reikalauja perskyrų 
negu vyrų. Tokiomis bylo
mis tiesiog užversti valsti
jos teismai.

N. J. Darbo Partijai
Newark, N. J.—Susirin

kę Labor Lyceum’e, 368 de
legatai nuo desėtkų CIO ir 
Darbo Federacijos unijų, 
sekmadienį padėjo pamatus 
kūrimui Farmerių-Darbie- 
čių Partijos New Jersey 
valstijoj. Nutarta šaukti po 
šešių mėnesių platesnį unijų 
atstovų suvažiavimą išdir- 
bimui platesnių planų tokiai 
partijai.

Dabartinė konferencija 
buvo sušaukta Darbininkų 
Nepartijinės Lygos. Dalyva
vo delegatai nuo 110 indus
trinių CIO unijų ir nuo 34 
Darbo Federacijos lokalų, 
bendrai atstovaudami 150,- 
000 unijistų. Prie to, Ame
rikos Darbininkų Susivieni
jimas (daugiausia bedar
bių) turėjo atstovus ketu
riolikos savo kuopų. Buvo ir 
broliškų delegatų nuo pa
šaipūnių ir kultūrinių orga
nizacijų.

New Jersey Darbo Fede
racijos vadai draudė savo 
unijoms dalyvauti bendroj 
politinėj konferencijoj su 
CIO, bet unijų nariai, nėr 
vadų galvas, sumezga politi
ne vienybe su CIO industri
nėmis unijomis.

Chrysler Darbininkai Reika
lauja Geresnės Sutarties

vo labai sutartina. Išrinko 
komisiją pagamint planą 
naujai, pagerintai sutarčiai 
su Chrysler automobilių 
korporaciją.

Konferencija entuziastiš
kai parėmė vajų už suorga
nizavimą Fordo auto fabri
kų darbininkų į CIO uniią. 
ir ragino kiekvieną Chrysle- 
rio darbininką sumokėt po 
dolerį tam vajui.

Konferencija mušė tele
gramas prezidentui Roose
veltui, Michigano guberna
toriui Murphy ir Detroito 
majorui Couzens’ui, kad au
tomobilių < fabrikantai taip 
daugmeniškai paleidinėja 
darbininkus, kaip dar nie
kad pirmiau. Telegramos 
reikalauja, kad paleistieji 
tuoj būtų aprūpinti žmoniš
komis pašalpomis.

Roma. — Mussolinis ir ki-;
ti aukštieji valdininkai pa-įmokėtina po 8 metų. Kita 
sitiko ir iškilmingai priėmė bonų laida $200,000,000 neš 
atsilankiusį Jugoslavijos mi- 1 nuošimtį ir tris ketvirta- 
nisterį pirmininką M. Sto- dalius palūkanų ir bus at- 
jadinovičą. mokėta už penkių metu.

Supleškino Fašistų Trauki
nius; Kulkasvaidžiais Iška

pojo Daug Priešų

. Hendaye, Franc.—Ispani
jos pasienis.—Dideli būriai 
Ispanijos valdžios lėktuvų 
bombomis suardė Almude- 
varą, fašistų aptvirtintą 
miestą, Aragono fronte, 
šiaur-rytinėj Ispanijoj, už 
12 mylių į pietų vakarus 
nuo Huescos.

Almudevar buvo viena iš 
generolo Franco stipriausių 
tvirtumų šiame fronte.

Vienu atveju 20 respub
likos bombinių orlaivių ir 
trys būriai greitų, lengvų 
lėktuvų užklupo fašistus, 
suspitusius Almudevare, ir 
išmetė daug .tonų bombų 
ant priešų ir jų fortų. Grei-, 
tieji respublikiečių lėktuvai 
kulkasvaidžiais iškapojo 
daug bėgančių fašistų ka
reivių.

Taip respublikos orlaivi- 
ninkai kartotinai maišė 
priešus su žemėmis bei ne
šė juos oran.

Almudevar stovi prie Sa- 
ragossos-Huescos vieškelio, 
kuris tarnauja fašistam 
kaip svarbiausia jų susisie
kimo linija Aragono fronte.

Respublikiečiai, išdaužy
dami Almudevarą, kirto di
delį smūgį fašistų žadėtam 
“didžiajam žygiui,” kur jie 
ketino dasibriauti iki ryti
nio pajūrio ir atkirst Bar
celona nuo Madrido.

Kituose Aragono punk
tuose respublikiečiai iš oro 
sunaikino daugį fašistų am
unicijos, bombar duodami 
jos sandėlius.
, Kiti bombininkai sunaiki
no priešų traukinius, pilnus 
kareivių, ginklų ir amunici
jos, bevažiuojant jiems 
frontam 35 greitieji val
džios lėktuvai, žemai nusi- 
lesdami, iškapojo didelį 
skaičių generolo Franco ka
reivių, bebėgant jiem iš 
traukinių.

Paskui respublikos lakū
nai pasuko į pietus ir bom
bardavo bei kulkasvaidžiais 
skynė fašistus, susitelkusius 
Fuentes Del Ebro srityje. 
Visi lėktuvai sveiki sugrįžo 
į savo stovyklą.

O fašistų komandieriai iš 
Salamancos sako, būk ne
są “nieko naujo nė viename 
fronte!”

Respublikos artilerija die
ną ir naktį dunda, ardyda
ma fašistų pozicijas Aragon 
fronte.

i
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$650,000,000 NAUJU USA 
VALSTYBĖS BONŲ

Washington. — Šį antra
dienį Amerikos valdžia iš
leidžia pardavimui $450,- 
000,000 valstybės bonų, už 
kuriuos bus mokama pus
trečio nuošimčio, o suma at-
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Sustabdyt Valdžios Nuolaidavimus 
Stambiajam Kapitalui!

Wall Stryto kapitalas patyrė, jog kai 
jis pradeda mobilizuotai spausti, tai pre
zidentas Rooseveltas nusilenkia.

Vienas tokių nusilenkimų,—yra dabar
tinis planas Roosevelto sąmatos biuro 
(valstybės įplaukų ir išlaidų)—sekan
čiais metais numušt 500 milionų dolerių 
nuo pašalpų bedarbiam, nukirst 75 mi- 
lionus nuo CCC darbų stovyklų ir su- 
taupyt 112 milionų dolerių nuo išlaidų 
vieškeliams įvairiose valstijose.

Didieji kapitalistai šaukia: sulyginkite 
šalies iždo išlaidas su įplaukomis, neeik
vokite tiek pinigų viešiems pašalpiniams 
darbams, nešerkite “beverčių” bedarbių; 
tai galėsite palengvint fabrikantams tak
sus, dabar imamus nuo pelnų ir “atsar
gai” laikomų kapitalų; o tada privačiai 
samdytojai (būk) atidarysią bedarbiams 
“daugiau” privačių darbų.

Kaip jau šioj vietoj pirmiau rašyta, 
išnaudotojai ne tik iš visų plaučių ir ger
klių rėkia prieš neva “peraukštus” tak
sus ir už valdžios iždo taupymą kaštais 
bedarbių, bet jie sabotažuoja pramonę, 
laikinai uždarinėja fabrikus ir kasyklas, 
idant priversti valdžią patenkint god
žius jų apetitus.

Ir Rooseveltas nusileidžia; kalbasi su 
savo patarėjais apie numušųną 800 mi
lionų dolerių nuo viešųjų darbų ir tiesio
ginių bedarbiams pašalpų!

NEDARBO DIDĖJIMAS
Juo “nesuprantamesnis” yra šis Roose

velto nusileidimas dabar, kuomet per ke
lias savaites naujas milionas darbininkų 
liko išmestas į bedarbių armiją; kuomet, 
kaip sako pažangus kongresmanas Ma
verick, šalyje yra 6 iki 7 milionų galin
čių ir norinčių dirbti darbininkų, bet ne
gaunančių darbo,—nekalbant apie masę 
kitų bedarbių, persilpnų ar persenų 
dirbti.

Roosevelto valdžia, tačiau, yra gabi 
nusileisti ne tik išnaudotojams. Jinai pa
daro nuolaidų ir darbininkams, kada jie 
gana stipriai paspaudžia.

Amerikos Darbo Federacija turi 3 mi- 
lionus narių, o CIO 4 milionus. Jeigu šie 
7 milionai organizuotų darbininkų spus
telėtų, prez. Rooseveltas jaustųsi privers
tas labiau klausyt jų’, o mažiau kreipti 
dėmesio į pelnagrobių skandališkus rik~ 
smus.

Bet Green ir kiti dešinieji vadai Ame
rikos Darbo Fed. vis dar nesukalbami; 
jie atsisako nuo bendro veikimo. Tie va- 
dai, priekabių jieškotojai, stengiasi įvai
riais neva “pataisymais” net įvaryti kylį 
remiamam Roosevelto sumanymui, rei
kalaujančiam sutrumpint darbo savaitę 
ir nustatyt, kiek samdytojai verstinai 
turi mokėt algos savo darbininkams. O 

, toks įstatymas bent kiek tarnautų ne
darbo mažinimui.

Darbo unijų narių ir pažangesnių far- 
merių,spaudimas išveržė šį sumanymą iš 
•atžagareivės kongresinės komisijos nagų 
ir pernešė jį pačiam kongresui svarstyti.

Sutartini veiksmai eilinių Darbo Fede
racijos narių ir CIO unijų galėtų ir tu
rėtų priverst Roosevelto valdžią gerint 
dirbantiems sąlygas' ir sykiu prispirt di
džiųjų kapitalistų lėšomis aprūpint visus 
bedarbius.

Roosevelto Akmenukas į 
Darbininkų Daržą

Prezidentas Rooseveltas vėl nuolaidau- 
ja didžiajam kapitalui.

Praeitą savaitę jis įteikė sumanymą 
šalies kongrešui išleisti įstatymą, kuris 
palengvintomis valdiškomis paskolomis 
pagelbėtų privačiams turčiams statyti 
naujoviškus namus* ir prieinamai juos 
parsamdyti bei pardavinėti “vidutiniams 
žmonėms.”

Šis pasiūlymas galima pakęsti, nors ge
riau būtų, jei tokius namus budavotų ša
lies valdžia viešais WPA darbais, prisi
dedant miestams ir valstijoms.

Teigdamas kapitalistam privačiai bū
davot! gyvenimo namus, Rooseveltas per- 
kalbinėja fabrikantus statybos medžiagų 
nebrangint savo produktų kainas; bet 
jis kur kas stipriau ragina mūrininkus 
ir kitus tos pramonės darbininkus ne
reikalauti tokių “aukštų valandinių al
gų.”1 Išvadžioja, būk tuomet statybos 
darbininkai ilgiau turėtų darbo, taigi ir 
daugiau metinių įplaukų. i

Šis pamokinimas darbininkams yra ne
pakenčiamas. Statyboje darbai daugiau
sia sezoniniai ir net gerbūviškais laikais 
ten darbininkas turi ištisus mėnesus pra
leisti be darbo. Tokiu būdu vidutinė jo 
alga siekia tik $1,1)00 iki $1,500 per me
tus, nors už darbo valandą jis gauna 
daugiau negu vidutinis darbininkas.
BESAIKIAI PELNAI, IŠPŪSTOS KAI

NOS IR “PERAUKŠTŲ” ALGŲ 
BLOFAS

Ką prezidentas iš tikrųjų turėjo pa- 
brėžt tai be saiko išpūstas kainas, ku
rias fabrikantai plieno ir kitų statybos 
medžiagų lupa iš valdžios ir asmenų, sta
tančių namus.

New Yorko National City Bankas pra
neša, jog statybos mate ri j olų kompanijos 
per pirmus devynis mėnesius šiemet pa
brangino 54 nuošimčiais ir 6 dešimtada
liais savo produktus, lyginti su tais pa
čiais mėnesiais- pernai. Tuo pačiu laiko- - 
tarpiu Jungtinių Valstijų Plieno Kor
poracija, kontroliuojama Morgano, išpū
tė savo pelnus net 219 nuošimčių ir 
dviem dešimtadaliais aukščiau, o kitų 
plieno kompanijų gryni pelnaiįpašoko 94 
nuošimčiais ir 8 dešimtadaliais aukštyn.

Per pirmus gi tris bertainius šių metų 
alga darbininkams plieno, medžio, plytų 
ir kitų statybos medžiagų vidutiniai pa
kilo tik keliais iki keliolikos nuošimčių; 
bet tuos algų priedus beveik sunaikino pa
brangimas kasdieninio gyvenimo reikme
nų. .0 už kiekvieną darbininkui pridėtą 
dolerį fabrikantai plieno, svarbiosios 
naujoviškai statybai medžiagos, atsiėmė 
iš publikos po 5, 9 ir 10 dolerių.

Kai fabrikantai besotiškai kelia kai
nas savo produktų, jie suverčia visą kai
čią ant darbininkų, girdi, “perdidelių al
gų.” Bet tikrumoj “algos sudaro tik pa
lyginamai mažą dalį produktų kaštų,” 
kaip* rašė A. T. Shurick žurnale “Anna
list,” organe stambiojo biznio (liepos 16 
d. šiemet).

Tas rašytojas paėmė 48 svarbiausias 
pramones Amerikoje ir parodė, jog dar
bininkams tos pramonės išmoka tik 18 
procentų visų savo išlaidų. Iš to paaiškė
jo dar vienas itin įdomus dalykas, bū
tent: Jeigu minimi fabrikantai pakeltų 
net 50 nuošimčių algas visiem savo dar
bininkam, ir tai “konipanų” išlaidos pro
duktams gaminti pakiltų tik 10 nuošim
čių iš viso.

Šie faktai turėtų būt žinomi ir prezi
dentui Rooseveltui. Bet pelnagrobiai taip 
sutartinai užrėkė ir užstaugė prieš “pa
brangimą darbo rankų,” kad jie paveikė 
Rooseveltą. Ir jis, pirmiau kalbėjęs už 
žmoniškas algas darbininkams, . dabar 
jau meta akmenuku į darbininkus ir pats 
prabyla prieš, girdi, “peraukštas” jų al
gas namų statyboje.

Pelnągrobiai tik džiaugiasi išgirdę 
tokią Roosevelto pamoką darbininkam. 
Jie nepuls būdavot naujų namų, jie sa
botažuos statybą ir lauks, kad valdžia . 
jiem užtikrintų panašius viršpelnius kaip 
plieno pramonėje, ypač lėšomis statybos 
darbininkų.

Bet paskutinis'žodis ir čia priklausys 
nuo darbininkų susiorganizavimo ir jų 
kovingumo.

“Laisvės” Vajui Baigiantis SSSR Oro Sargai
“Laisvės” vajus tikrai baigsis su 20 diena gruodžio. Iki 
tai dienai prašome visų dienraščio skaitytojų gauti “Lais

vei” nors po vieną naują skaitytoją
Štai pavyzdis pasirįžusių vajininkų:

“Mano įspūdžiai iš praėjusio sekmadienio, tai yra 28 d. lapkr.
Man susitikus su drg. Stripeika praėjusį šeštadienį, jis mane 

kvietė, kad vižiuočiau su juo kartu ryt, sekmadienį į Cliffside, 
N. J., gavimui,naujų skaitytojų. Aš rimtai pasižadėjau važiuot 
ir sakiau, jei bus laiko užvažiuosime į Hackensack. Sekmadie
nio rytą lietus lyja, kaip iš viedro pila. Atsikėlus galvoju sau, 
šiandien Stripeika neatvažiuos, nes oras be galo blogas. Bet 
kur tau, 10 vai. ryto Stripeika jau pas mane. Sako: “Ką, ne
važiuoji?” Jau aš lyg ir bijau to lietaus. Jis sako: “tai niekis 
dėl lietaus, imk kautą ir važiuojam.” Važiuojam, lietus lyja be 
perstojimo. Užvažiavome pirmiausiai pas G. Stasiukaitį, nes 
jis vietinis, geriau žino, kur kas gyvena. Važiuojam, lietus 
lyja, kad net baisu išeiti iš automobiliaus, bet visviena aplan
kėme apie dvidešimts šeimynų. Prenumeratas atsinaujino apie 
10 skaitytojų, naujų ir apie du gavome. Nes vienas lietuvis , 
kur gyveno ant tokio aukšto kalno, tad mes pradėjome lipti į 
tą kaina akmeniniais trepais, o lietus pila per sprandą ir ne-I . . , *
galėjome užlipti. Ir jeigu būtume įlipę į tą kalną, tai būtume ' nizonus, kurie apšildomi el-jliai šaudyti, bombas mėtyti 
laimėję naują skaitytoją. Bet dėja negalėjome įlipti, nes vie
nas dalykas buvo jau vakaras tamsus ir lietus, galėjome visi 
nusiristi žemyn, tai ne nakties metu vaikščioti ant kalnų. Pali
kome iki kito sykio, nes Stripeika sakė dar sykį mėgins lipti 
į tą kalną.

Neįlipę į tą kalną grįžome pas drg. G. Stasiukaitį, tai buvo 
7 vai. vakaro, o mes dar buvome be pietų ir be vakarienės. 
Valgydami vakarienę apsvarstėme dienos pasisekimus ir ne
pasisekimus. Aš sakau nepasisekimus, turėdama omenyje lie
tingą dieną, viską kitą skaitau prie gerų pasisekimų.

Tiesa, dar turiu 'priminti ir pagyrimą duoti L. Slančauskui, 
kuris visą dieną važinėjo mus su savo mašina ir dar tokioj 
baisioj dienoj kaip sekmadienį. Ištikro mums teko užvažiuoti 
pas biznierius saliunčikus, bet drg. Slančauskas nei vieno stik
liuko degtinės negėrė, tai visgį yra gerų žmonių.

Ištikrųjų man teko girdėti kaip kurie mūsų draugai laisvie- 
čiai sako ir kokis čia daiktas būti vajininkų, tai yra nereikia 
duoti Stripeikai laimėti, geriau lai kitas laimi ir tt. Bet kas 
galėtų būti kitas tokis kaip Stripeika. Sakau, kaip šis praėju- 
sis sekmadienis buvo toks baisus, kad šuo nebėgtų per gatvę, 
o Stripeikai nebuvo baisi ta lietinga diena. Jis turi daug pasi
ryžimo ir aš manau, kad jis liks pirmas čampionas. žibutė.”

Naujų skaitytojų galima gauti. Tai puikiausia apibudina 
draugė žibutė savo skambiame laiške apie jų misiją Cliff- 
sidėje. Didvyriškai dirbo drg. Stripeika ir didvyriškai jam pa
dėjo drg. Slančauskas. Tą pačią dieną, tokioje pat audroje 
darbavosi drg. Šmitas ir keletas kitų draugų. Taip karžygiai
platindami apšvietą ir klasinį sąmoningumą tarpe darbininkų.
Yra daug “Laisvės” skaitytojų, kurie turi plačių apetitų žars
tytos kairiomis frazėmis. Bet kada reikia darbo, reikia platinti 
dienraštį tie “revoliucionieriai” snaudžia.

Nepaisant daugelio apsileidimo visvien yra gražus būriukas 
draugų, kurie pasirįžusiai darbuojasi gavimu naujų^ skaityto
ju-
A.

Štai kontestantų surašąs:
Stripeika, Elizabeth 4005®

Philadelphia Veik. Kom. 2732 
S. Reikauskas, Hudson 1774
K. Žukauskienė, Newark 1458
L. Žemaiienė,

Waterbury ................... 1347
Pittsburgho ir Apylinkės

Vajininkų Biuras . . 1305 
S. Penkauskas ir J. Kaspa

ravičius, Lawrence . . 1165 
P. Bokas, Waterbury . . 1157 
S. Kuzmickas,

Shenandoah ................. 1139
A. Kavoliunas, Montreal 1099

Draugas Stripeika sako, kad 
jis neturi su kuom stipriai lenk
tyniuoti, tūd išdirbęs, kad pa
daryti tiek pat skaičiaus punk
tų, kiek padarė pernai. Tačiaus 
štai dar eilė draugų, kurie gali 
pasiekti pirmą vietą kontestantų 
surašė. Kai kurie iš jų turi kai 
ką rankovėje.
J. J. Bakšys, Worcester . . 1054 
A. Klimas, Hartford.......... 752
A. Kazakevičius, Minersville 519 
A. Barčįus, So. Boston . . . 478 
Cleveland Draugijų Kom. . 458 
J. J. Mockaitis, Bridgeport 437 
ALDLD 136 kp., Harrison . 407 
S. Krance ir J. Katilius,

Didelė Arkliavagių Byla

'Lapkričio 3 d. Kauno apyg. 
teismas sprendė kelių asmenų 
bylą, kaltinamų pavogus apie 30 
arklių. Apygardos teismas pri

pažino kaltu ir nubaudė: Petrą 
SerAfimovičių 8 met., Br. Liaū- 
danską 3 met., A. Montrimą 4 
met. sunk, darbų kalėj imof Pla- 
kavičienę ir Krugalaitę po 1 m. 
papr. kalėjimo.

Nauja Elektros Stotis

Ant Maskvos-Volgos kanalo 
išbudavota graži nauja elektros 
gaminimo Schodnevska stotis. Ši 
stotis turi 30,000 kilovatų jėgos.

Bridgewater ........ 406 
G. Shimaitis, Montello .... 388 
A. Balčiūnas, Brooklyn .... 368 
J. Matačiūnas, Paterson . . 333 
A. Lideikienė, Great Neck . 317 
ALDLD 20 kp., Binghamton 317 
ALDLD 96 kp., Sudbury . . . 301 
P. Šlekaitis, Scranton........ 262
P. žirgulis, Rochester . . . 260
J. Adams, Grand Rapids . .. 260 
G. Kuraitis*, Brooklyn ...... 246 
J. Grybas, Norwood.......... 240
V. Padgalskas, Mexico .... 240 
J. Bondžinskaįtė, Brooklyn 214 
S. Puidokas, Rumford........ 185
J. Rudmanas, New Haven . . 179 
L. Prūseika, Chicago ... i 176 
A. žemaitis, Baltimore . .. 161 
F. Gervickas, Athol.........160
J. Žilinskas, Lewiston........ 150
K. Mikolaitis, Baltimore . . . 150
S. Sharkey, Easton............ 143
J. Weiss, Brooklyn ........ 132 
Ą. Valinčius, Pittston .... 116 
F. Kazakevičienė, Jamaica 110

D. Yonush, Scotia...............108
Ig. Kubiliūnas, So. Boston. . 99
A. Lipčius, Chester .............84
F. Abekas, Chicago ......... 84
J. Simutis, Nashua.............. 80
S. Urbon, Salem ................ 77
V. J. Valaitis, New Britain . 76 
M. Vaičikauskienė, Herrin .. 72
B. Shlaves, New York City . 72
J. Mileris, Thomaston........ 72
M. Grybas, Aberdeen.......... 72
M. Bendinskas, Summerlee . ,.72 
S. Paulenka, Lowell.......... . 65
J. Gugas, Detroit................  65
C. Shaltis, Freehold ...........63
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
P. Saykes, Youngstown ... 50 
J. V. Stankevičius,

Wilkes-Barre................... 50
A. Masilionis, Hartford ... 50 
A. Marshalatis, Torrington . . 50 
V. Januška, Richmond Hill . . 50 
J. Daubaras, Athol.............. 50
V. čiudinis, Minersville .... 50 
J. Betroski, Herrin.............. 50
J. Venckevičius, Cambridge . 44 
A. Vinckevičius, Stoughton . .44 
J. Stanys, Baltimore.......... \ 44
S. šaltys, Rockford...............44
V. Naruševičius, Kenosha ... 44 
P. Karpich, W. Lynn.......... 44
M. Deedas, Red Lake............ 44
J. Rakauskas, Tamaqua ... 43 
F^ J. Madison, Youngstown 40 
J. Jukelis, Chicago ............ 39
J. Kairys, Brooklyn............ .. 30
Ch. Žukauskas, S. Boston . .v 27 
J. Mickūnas, W. Hazleton . . 27 
Paul Jurkonis, Springfield. 22 
J. J. Ynamaitis, Union City 22 
J. Patrick, So. Boston........ 22
O. Kalvąitienė, Maspeth .... 22 
A. Dapsis, Detroit* . .< ... 22 
M. Baliūnas, Chicago ...... 22
P. žemaitis, Detroit ................ 21
S. Pečiulis, Sheboygan ... 20
P. Boika, Cleveland...........20

P. Buknys.............................264

O. Kurganov
Vladivostoko srityje, Ra

miojo Vandenyno Sovietų 
Sąjungos karo orlaivyno . 
darbas prasideda vidunak
tyj, kada visi kiti miega. Ta-

taisai, kaip koki žmogaus 
nervai, dar jautresni.

Ir kada leitenantas Roma
nov pamatė, su kokiu suga- 
bumu visi jo lėktuvai atlieka 
savo pareigas, aklai surado 

' ' su
grįžo į jūras, čia vėl reika-

da’tik karo sargybos laivai išsikišimą, apsisuko ir 
ir pasienio sargai dar dau- ir. - -. . - . . . .
giau atydūs. Stačiais' iaip-hngą kiekį pasisukę ir skren- 
tais, akmens laiptais iškirs- ida knk savo ko’
tais uolose, lakūnai nusilei- ! ma,ndlerJuLne,±lke 11;.per 
džia prie juros krašto, kur 
jau matosi dideli jūriniai 
lėktuvai-

Trumpam laikui sušviečia ■ 
prožektoriai (švyturiai) nu- ties pratimus. Lakūnai pri- 

: šviesdami žmonių veidus, valo ne tik gerai valdyti lėk- 
Lakūnai apsirengę į kombi- ! tuvus ir nepaklysti, bet taik- 

kad baisia ugnimi pasitikus 
priešą, jeigu jis išdrįs prisi
artinti prie Sovietų Sąjun
gos pakraščių. Bombininkai 
numeta pratimo bombas ir 
lėktuvai nuskrido virš debe
sų.

Leitenantas Romanov ve
da savo skyrių atgal į aero
dromą. Naktis jau artinasi 
pabaigos- Lakūnai atsiden
gia langus, mato kraštą, lai
vus, tolimus kaukurus ir 
miestus. Mažiau r y škios 
šviesos p r i e p 1 a u k ose — 
greitai aušra. Lėktuvai lei
džiasi. Lakūnai eina virš le
do, lipa laiptais, savo mies
telyj nusiima kombinizonus, 
krepšius, atsisega revolve
rius, šios nakties pratimai 
baigėsi.

da link savo tikslo, tai ko-

radio sušuko: “Bravo, drau
gai !” Tame jausmininke bu
vo jo pasididžiavimas išsila
vinimu Sovietų oro sargų!

Komandierius tęsia nak-

ektros pagelba, bet lėktuvų 
motorai dar neveikia ir todėl 
žmonės jaučia šaltį.

—Leiskite motorus!—pa
sigirdo komanda.

Kapitonas Kozlov įteikia 
lakūnams planus uždavinio. ■ 
Jų uždaviniu yra aklai lėkti 
gilyn į didjūrį. Lakūnai ir 
kulkasvaidininkai, navigato- 
riai ir bombininkai sulipo į 
lėktuvus, prisikabino para
šiutus, sujungė savo kombi- 
nizonus su motorais, kad 
prieš išskridimą apsišilus ir 
tada kelin!

Ramioao Didjūrio karo lai
vyne Sovietai turi ypatingos 
rūšies lakūnus: juos vadina 
akliais. Bet šie “akliai” ma
to geriau už visus kitus, nes 
jie Sovietų Sąjungą saugoja 
nakties metu iš oro.

Lakūnai su nerymu dairo
si, jiems neduoda ramumo
rūkai, kaip siena, kurie den
gia dideles Ramiojo Didjū
rio erdves. Rūkai, tai di
džiausi lakūnų priešai; bet 
Sovietų Tolimųjų Rytų la
kūnai tankiai juos skaito 
“geriausiais gamtos pasi
reiškimais.” Jų supratimu, 
nėra jau taip blogas dalykas 
tankūs rūkai! Rūkuose gali
ma pasislėpti nuo priešo, nuo 
priešorlaivinių kanuolių ir 
jo lėktuvų naikintojų. Tam 
reikia Jąvintis, mokytis nak
ties nlęįji skįajoti be šviesų 
ir skrajoti rūkuose.

Ir štai vidunaktyj lėktuvų 
skyrius, vadovystėj leitenan
to Romanovo, pakilo į orą. 
Nakties laiku jų visai nesi
mato, girdisi tik motorų ūži
mas.

Virš djdjūrio leitenantas 
Romanov’ pradėjo išbandyti 
savo lakūnus. Jis radio pa
gelba klausia kiekvieno, ko- 
kion kryptin jis skrenda, iš 
kurios pusės jam pučia vė
jas. Ore, didelėj aukštumoj, 
eina egzaminavimas lakū
nų veiklos- Komandierius, 
gavęs per radio atsakymus, 
skrenda toliau ir duoda lakū
nams patvarkymą:
x —Lėktuvai, visi skrendate 
300 kilometrų į valandą. 
Kryptis—išsikišimas N.

Jau antra valanda nak
ties. Sklaidosi rūkai. Prade
da matytis žvaigždės. Pasi
rodė laivo figūra virš jūrų 
bangų. Tolumoj jau matosi 
išsikišimas N. Bet koman
dierius turi tikslą lavinti sa
vo lakūnus aklai. Jis įsako 
uždengti visus langus ir 
skristi aklai, tik pagal prie
taisus. “Aklai turite surasti 
išsikišimą, apskristi aplin
kui, 80 laipsnių pasisukti 
atgal ir pasiekti kraštą.” 
Dabar lakūnai veda savo ga
lingus lėktuvus tik pagal 
įvairius prietaisus. Jie prie-

D. M. šolomskas...................:124
P. Baranauskas ....................... 70
J. Valatka........ .......................24

SOVIETU SĄJUNGOJ
Apdovanojo Jūreivius

$ovietų laivai “Kooperacija” 
ir LDzęržmgki” atliko po tris 
reisus par vėzdam i į Sovietų Są
jungą iš Ispanijos našlaičius 
vaikus. Jūreiviai labai nuošir
džiai dirbo aptarnaudami lai
vus ir vaikučius. Už tai Sovietų 
valdžia kiekvienam jūreiviui iš
davė dviejų savaičių ekstra algą, 
kaipo dovaną.

X ---------
Judis Apie Rinkimus

Sovietai pagamino naują ju- 
dį “Kaip Balsuotojai Balsuos.” 
šis judis išleistas tikslu, kad 
parodžius Sovietų šalies pilie
čiams, kaip rinkti savo viršinin
kus 12 d. gruodžio.

Nauji Garlaiviai
Sovietų valdžia pasiuntė 20 

naujų laivų į Sibiro upes. Šie lai
vai Skvir upe, Onegos ežeru, 
Baltijos-Baltų Jūrų Kanalu iš
plaukė į Baltas Jūras, paskui 
Karskas ir toliau į Sibiro pa
kraščius. Prie salos Belyj jie 
pasidalino į dvi grupes. Viena 
grupė nuplaukė į Igarkos ir 
Krasnojarsko prieplaukas, o ki
ta Obi upe į Tobolską. Sovietai 
vis daugiau aprūpina Sibiro 
upes laivais, nes jos sudaro di
delius vandens kelius.

Užsienio Delegacijų 
Ekskursijos

Paminėti Proletarinės Revo
liucijos 20-ties metų sukaktį į 
Sovietų Sąjungą buvo atvykę 
tūkstančiai iš užsienio darbinin
kų, studentų, profesionalų dele
gatų. Dabar tos delegacijos pla
čiai pasileido po Sovietų šalį ir 
apžiūrinėja jos didelį progresą, 
atsiekimus, .kad sugrįžę į savo 
tėvynę galėtų savo draugams 
^tpie tai pranešti.

Leningrado Uostas
Leningrado uostas nenori ir 

žiemai pasiduoti. Nuo pavasario 
iki lapkričio 15 dienos į Lenin
grado uostą buvo atplaukę so
vietinių ir užsienio 1,034 laivų. 
Lapkr. 15 dieną uoste stovėjo 10 
laivų ir krovė tavorus. Sovietų 
ledlaužiai “Truvor” ir “Oktiabr” 
dar ilgai palaikys uostą nuo ledų 
atdarą.
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COMMON ERRORS OF YOUNG 
WRITERS

?”
“I guess it’s the belle that 
it.”

THE EDITOR ENGLISH PART

Antra'd., Gruodžio 7, 1937

ON CORRESPONDENCE
Very often a letter comes to the 

editor’s desk reading, “Why not have 
more news items from different ci
ties?” The quesiton is a reasonable 
one but its answer depends upon the 
youth of the ‘different cities.’

We are able to write about the 
things nearest to us—that is why 
articles on local occurences are more 
frequent than discussions, stories, 
etc. Despite the ease and simplicity 
of local correspondence many writers 

* complain, “Oh, I don’t know what to 
write about, and besides, I don’t 
know how.”

Writing an article, is no Herculean 
task that requires training. Your 
youth LDS branches, athletic clubs, 
choruses and other organizations car
ry on activities that are worthy of 
mention. When your club or group 
holds a dance, correspondence for the 
youth sections is one of the best 
means of advertising it. When your 
club holds some special activity or 
accomplishes some task — other or
ganizations and groups would like to 
hear about it so that they may bene
fit by your experience.

One of the best uses of correspon
dence is to stimulate criticism and 
suggestion among various clubs. By 
a printed medium youth organiza
tions can exchange ideas and thereby 
assist each other.

Don’t hesitate to write. Very often 
good manuscripts reach the waste 
basket because the writer feared his 
labors would not
Send in your articles and news items 
and help to make the Youth Section 
fairly representative of Lithuanian- 
American youth.

Good news is on 
The latest reports 
State Insurance 
both New York and Pennsylvania
have approved the merger of the 
L.D.S. and the Supreme Lodge of 
Lithuanians of America.

Outside of the fact that this mer
ger increases the membership and 
prestige of the L.D.S., we take joy 
in knowing that at last youth in the 
State of Pennsylvania will join in 
L.D.S. branches and that our move
ment will thereby be strengthened. 
Within a short while we expect 
youth branches to be formed in She
nandoah and Pittsburgh. Once start
ed, a drive to start youth branches 
should run like prairie fire sweeping 
all the 
path.

Time 
of the
merger with the APLA 
opening of new “territorv” for youth 
branches will be contributing fact
ors.

Every four years a fever grips 
America and the vattention of the 
country is centered around the elec
tions for the Presidency. This time 
of the year, and on a much smaller 
scale, the attention of the L.D.S. is 
centered around the branch elections.

For the benefit of our readers 
who are L.D.S. members we are giv
ing them a hasty reminder to be 
present at their branch meetings and 
elect their Branch Executive Com
mittee. Anv member who has been 
in the IJDS for six months and is 
in good standing has the right to 
vote or to become an official of the 
branch. This, of course, applies only 
to insurance members.
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“VOICE” DRIVE TO GIVE YOUTH 
CHANCE TO EARN XMAS MONEY
BROOKLYN, N. Y. — The Voice 

of Lithuanian-Americans campaign 
to get the magazine out early in Jan
uary is well on the way. Young 
people in many cities that have a 
large number of Lithuanians are 
working hard to get subs. One of the 
reasons is the good chance offered 
by the Publishers to earn some extra 
Christmas money as a commission 
on the subs received.

Every Lithuanian-American should 
be interested in the plan. He not 
only will earn for himself some 

I spare money to use during the holi- 
1 day season but he will be helping 
an important cause—that of putting 
out the first and best Lithuanian- 
American magazine on a national 
scale. Write to the Publishers for 
details on this plan.

Sub-getting for the Voice should 
be easy. The material contributed in 
advance shows that the magazine 
will contain many interesting fea
tures and will be a “hit” with Lith- 
Americans. Prominent writers and 
artists, have already sent in articles. 
It is planned to have many “gag
line” cartoons and at least three 
original short stories in the first 
issue. Other features will include a

LDS RADIO PROGRAM ON 
THE AIR THURSDAYS

Gardner Chorus 
News Items

Well, our concert is over and I’m 
glad to report it was a financial suc
cess which is something, that hasn’t 
happened to us for a long, long time. 
Mr. Kubilunas and Miss Baltrusaite, 
our guest artists, were very well re
ceived by our large audience. Elven 
though our chorus group was ex
tremely small, we did our very best 
and no one was heard to kick.

Plans are already being made fo'r 
another concert to be held a little 
later on, provided we get some newAs part of its program to get 10,-

000 members by the next convention ’ members, so let’s hope Tony’s (our 
in 1938, the L.D.S. has begun to use 
the radio as a means of publicity 
for’ getting new members.

For the past two Thursdays, 
fifteen minutes on Radio Station 
WMBQ were used for an all-LDS 
program with John Orman,. LDS 
Youth Committee Secretary 
“Master of Ceremonies.”

Last Thursday’s program 
ed a talk on the LDS by its Pres
ident, R. Mizara. Lillian Kavaliaus
kaitė and Frank Pakai sang solos 
and one duet.

The next LDS Radio Program will 
be held this coming Thursday eve
ning. In order to hear it, turn your 
dial to 1500 kilocycles for Station 
WMBQ at 8:30 P. M.

Master of Ceremonies) call for more 
members will be answered by a 
crowd which will make our chorus 
grow to many times its present size.

—o—o—
In regard to the bowling match 

which was to have been held at 
Worcester on November 20th be
tween Norwood, Worcester and Gard
ner, it’s quite evident that making 
both Gardner and Norwood forfeit 
some points is unfair. The Gardner 
bowling team met on the night 
fore the match and discussed 
possibility of going but, due to 
stormy weather and icy roads, 
were all unanimous in the opinion 
that it would be much wiser to stay 
at home. Worcester — honestly, 
would you have attempted going if 
you were in our place? Of course 
the decision of the Sports Com
mittee is final but I’m sure one mem
ber didn’t have a chance for a say 
about it.

UNION EDUCATIONAL ACTIVITY MUST 
BE BUILT UP TO MEET NEEDS

Builder’s Dance 
Big Success

by A. REDFIELDTHE RULING CLAHSS

$

“In, two, three, four, Sir. 
Out, two, three, four, Sir.

Gardner is quite enthused over the 
operetta “Chimes of Normandy” to 
he held in Boston on December 25th 
and already has quite a few people, 
booked as bus passengers. Chorus 
members — let’s try to have our 
great representation from Gardner 
make groups of other cities look 
anemic. Zee Kay.

By Veteran.
More and more the larger inter

national unions are building up 
educational departments. That is be
cause unionism is more than a mat
ter of paying dues, getting higher 
wages, cutting hours and improving 
working conditions.

Every unionist has run up against 
the stubborn fact that wages can be 
pushed only so high, hours only so 
low, that great forces operate in the 
industrial world beyond the control 
of the local union, or even the na
tional union. These 
themselves in Wall 
Washington.

While no union can 
much of a dent on either 
or Washington, the great 
7,000,000 American unionists can 
not only make an impression, but in 
reality can become a deciding in
fluence in national policies making 
for prosperity.

That is where the educational de
partment of a national union comes 
in handy—in explaining John Q. 
Unionist’s place in the world and 
the role his union can play in 
state and national affairs.

Veteran knows of no more 
cient educational department 
that headed by Mark Starr, 

, time unionist and educator, in the 
Inti. Ladies Garment Workers, it
self one of the warmest champions 
of the need for education in union
ism.

From Mark Starr’s department in 
recent years has come a steady 
stream of union leaflets and pam
phlets dealing with union problems 
from a bedrock practical standpoint. 
Many of these have become invalu
able in a score of unions outside the 
Ladies Garment Workers.

This week Mark Starr informs 
Veteran of the great help his union 
has gotten out of movies and so- 
called “visual aids”. The ILGW has 
movies of its own history, of great

fights the union has made in various 
cities for organization, and these are 
circulated the length and breadth, of 
the country to show just what union
ism can do, and how it can be done. 
The Hosiery Workers, Rubber Work
ers and Auto Workers also have their 
own films.

The ILGW has pioneered in film 
strips which are more useful for 
lecture purposes than movies and 
much less cumbersome than the old 
stereopticon equipment.

Now Mark Starr is workiing out 
a new technique. The appeal, he 
says, of lecture forums is limited. 
Why not run movies with the idea 
of reaching those members who usu
ally do not attend classes or lec
tures? Most labor meetings, he says 
and with a good bit of justification, 
suffer from too many speeches. Why 
not a meeting without any1 speeches?

Next week Veteran hopes to tell 
more about this idea, unless some 
more pressing problem arises in the 
meantime.

To all sportsmen and sportswomen 
of the district:

Bowling has been postponed till 
March, 1938, so all choruses can have 
an equal chance, basketball sched
ules will be out soon to all choruses 
with sports.

I don’t know how it came -out 
financially, but socially, the annual 
dance of the BuiLDerS as presented 
last Saturday night at the Citizens 
Club was a tremendous success. As 
I overheard one person saying, “For
once a dance is advertised as being 
one of novelties, and we really had 
novelties!” The balloon dance, the 
lucky number dance, and the broom 
dance, all were enjoyed by every 
participant. In my opinion, some of 
these dances were new experiences 
to most all of those present and 
LDS’ers will fare well in featuring 
them at future dances. Next big 
dance will be that of the Ramb
lers as well as the New Year’s Eve 
dance of the Aido Chorus. See you 
there!

I almost 
those who 
dance were 
able feature. “The Fatal Necklace,” 
short play as presented by members 
of the BuiLDerS. This rendition of a 
dramatic spectacle was accepted by 
the audience in the same manner the 
cast presented it. 
plenty of belly-laughs 
ses were plentiful, as 
rous shares of boos, 
A good cast is worth 
I hereby repeat:

The Heroine, Mary Brown; Vil
lain, Tony Sineus; Hero, John Gre- 
bas; the Countess, Anne Wagnis; 
and the Villianess, 
Johnny Adams was the smart lad 
who knew just when to put out the 
appropriate “Hiss,” “Boo,” or “Clap” 
signs. Bashful as he was, refusing 
to take a bow, I must mention here 
that good old Francois was director 
of this playlet.

All in all, no regrets were ex
pressed by anyone attending this 
dance. The committee in charge over
did themselves in arranging for the 
numerous features, left no stone un
turned in seeing that everyone pre
sent enjoyed themselves! My thanks 
to them for a very enjoyable eve
ning !... Floyd Dewey.
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rhe Reason Why:—<
Some cigarettes are less irritating 

to the nose and throat than others 
because of the presence of a particu
lar moisture-retaining agent, or to be 
more technical, a hygroscopic agent, 
in this case a chemical known as di
ethylene glycol. Ever since the man
ufacture of cigarettes on a large 
scale became prominent, either one 
of two such agents, di-ethylene gly
col or glycerine, has been used so as 
to give the cigarette-smoker the de
sirable effect. Glycerine has been the 
more commonly used moisture-insur
ing agent, but it is eventually being 
replaced by di-ethylene glycol which 
causes less 
membranes 
(savvy ?)
If You’re Interested:—

Those dense “pea-soupers:
you see in the motion pictures now 
and then are 
shooting live 
bon dioxide, 
ice ...’

Cellophane
Enough cellophane has been produc
ed during the past ten years to form 
a band 200 miles wide to wrap en
tirely around the earth!...

The total amount of paper con
sumed in the U. S. is more than that 
used by all the rest of the world 
combined, or an average of 10 mil
lion tons per year ...

Rio de Janeiro experiences its hot
test weather in December, January, 
and February!

TO HONOR MEMORY 
JULIUS BAUBUS

RAMBLINGS OF THE 
SECOND DISTRICT

HOW TO WRITE
Using “Surprise” Endings 

Indiscriminately.
have before me a manuscript in 

which the author laboriously es
tablishes the love of a yohng man 
for a childhood sweatheart. He builds 
up the situation rather well, aside 
from some melodrama attached to 
the main character, and then when ' 
the reader expects that love to re- I 
suit into something—drastic or for- ■ 
tunate, he ends the story with an 

hav- 
with

son by the name of 0. Henry had 
never been born, much of this world’s 
mediocre attempts at “surprise end
ings” would have been spared us. 
A young writer tries to present life. 
He works hard to portray his cha
racters, build atmosphere, invent sit
uations, but reaching the end of the 
story he is perplexed at its dilemna. 
Suddenly he thinks of a dramatic so
lution and not waiting or thinking 
whether the solution 
in one fell stroke 
element of chance 
hero and reroine.

Hitler’s two leading stooges are 
at odds—about the miserable quality 
of motion pictures in Nazi Germany.

Stooge No. 1, General Goering, in 
his own newspaper, has created a 
sensation in the screen world of 
Germany by a published attack on 
the lamentably low level of German 
film production.

Though not mentioned by name, 
Stooge No. 2, Dr. Goebbels, propa
ganda high priest for Hitler, is ob
viously the object of the attack. 
Goebbels is the “Fuehrer” for film 
production in Germany, as well as 
dictator over the press and publica
tions.

The article pooh-poohs at the 
customary excuse that German films 
now find no foreign market because 
of the anti-Nazi boycott.

The fact is, Goering’s mouthpiece 
asserts, that foreign audiences want 
nothing of German moving pictures 
because as films they are just plain 
bad.

Other German papers, stooging for 
Goebbels, had been pointing to the 
Venice awards as proof that Nazi 
film production was on a par with 
French and American, j !

Fact is, according to Goering’s censor.

Julius Baublis, one of the 
Americans who have been killed in J — 
Spain, will not be forgotten.

This Sunday evening at 7 P. M.' a 
Memorial Meeting will be held under 
the auspices of the Friends of the 
Lincoln Brigade. The, meeting will be 
held at the Lithuanian Hall in 
Worcester, 29 Eindicott St. and every
body is invited to attend.

Julius Baublis was 
Spain on October 13th. 
an active member 
munist Party and ran 
Treasurer on the 
While going to Spain with 28 Amer
icans, Lithuanians and others, he was 
caught and the trial of the 29 in 
France was an important interna
tional episode. Eventually he reach
ed Spain where he gave his life in 
the struggle for democracy against 
Fascist invasion.

All his friends and fellow-Lith- 
uanians are asked to attend the Me
morial Meeting and pay tribute to a 
comrade who- gave the biggest sac
rifice a man can give.

Hello folks, here’s some hot news 
• I read a flyer which said, “Kor- 

nevilio Varpai” (Chimes of Norman
dy) will be presented in Boston this 
Xmas Day by the Brooklyn Aidb 
Chorus at Jordan Hall”...

newspaper attack, that German films 
were never before so poor as in the 
past season—and the prizes handed 
out in Venice resulted rather from 
the Berlin-Rome tie-up than any real 
merit in the Nazi flickers.

Finally, by way of particular slap 
at Goebbels, the article demands that 
films must be produced free from 
fear that this or that sequence might 

[ be “misunderstood” by the Nazi

Lawrence should go places with 
the new organizer. It seems that the 
Vice-President just wanted to be 
Vice Pres ...

Bridgewater is quiet at present but 
sports are the main issue just now...

Worcester has grown very big, just 
like mushrooms after the rain. So 
now let’s see something big, “lead 
kindly light”...

Montello is awake again. Bravo! 
Stay that way now ...

Norwood has big plans-in song and 
sports, so, all of you keep your eyes 
open....

Gardner held a dance last Satur
day and we hope they had some suc
cess. They are fine sports and so
ciable too...

So. Boston seems to have no at
traction for youth at present. Some
one should wake them up ...

Haverhill should drop all personal 
arguments and organize the chorus 
as. of old .. ;

Just a passing thought,'“Dead men 
tell no tales but their work goes' on.” 

So till next time, I remain,
Retlaw Chinwell.

She: “He calls himself a human 
dynamo.”

He: “A swell description—every
thing he has is charged!”

MOTION PICTURES 
SHOWN FOR LDS 

IN BROOKLYN
The hall was darkened, the screen 

set and everybody comfortable in 
their seats when a quarter of an 
hour talking motion picture was 
shown at the Builders meeting last 
Wednesday.

By special arrangement with the 
United Hospital Campaign Commit
tee a movie about hospital work was 
shown to the members and visitors 
and no admission was charged. The 
film was interesting and showed the 
way hospitals operate and carry on 
activity. A few absorbing scenes 
showed actual operations, metabolism 
tests, research work, X-Rays and oc
cupational therapy as the announcer 
explained the picture. The movie was 
proceeded by a short talk on hospital 
conditions in New York.

The talking-picture is merely one 
and educa- 
on by the

of the many interesting 
tional activities 'carried 
Brooklyn BuiLDerS.
Future

Dec.
Dec.
Dec.
Jan.

Activity: 
15—Bowling, 
22 Pre-Christmas 
29—Beano Party, 
9—Hike to Sunken Meadows.

Builder Boy.

Party,

accident, a “surprise” flourish, 
ing nothing whatsoever to do 
what went on previously.

The shock of the “surprise” 
just about knocks me off my
I am surprised, dismayed, and some
what bewildered to boot, that such 

į an unreasonably ending be thrust . 
j into the story. 1
1 It seems to give fiendish glee to 
some of our hopeful young writers 
to shock their readers into insens
ibility — and the more unexpected 
and drastic the ending, the more evi
dent the satisfaction (so the writer 

į thinks!)., Spending two whole pages 
1 building up something, just to scof- 
I fingly 
finish, 
reader 
magic 
at his 
lutions to a story problem.

Do we have to call upon accident 
or chance to solve whatever dilemna 
our characters find themselves in? 
To say “yes” would be an admission 
of our ignorance of life. Every day 
people are faced with problems. 
They meet them and somehow by 

, reason of their experience, judgment 
and training, manage to convey 
some sensible answer or solution. 
Whether such be disastrous or vic
torious is not our concern, whatever 
they decide comes from the es
sential and basic conceptions of liv
ing their lives as they see fit.

An argument that some may ad
vance is that so-called accidents may 
prove 
lives. We agree. But we also agree 
that a story being an artistic con
ception of life must necėssarily be 
logical and comprehensive to the 
reader. Within its structure must be 
a warning that such and such will 
happen, or that inevitably whatever 
is described will end that way and 
no other. If the accident is a logical 
conclusion of what went on before, 
then it becomes acceptable to the 
reader. I I

Judging from the critics and ana- 
lysists of the short story we have 
reached the conclusion that if a per-

There is no sense in Imitating a 
writer who is doomed to obscurity 
anyway, and there is less sense in 
expecting your reader to believe 
that life conveniently offers such so
lutions. It taxes the reader’s credu
lity.

Į If you must have the surprise end
ing, hint through some insighificant 
action, mood, weakness or strength 
of your characters Chat such is in
evitable, logical^ and the only course 
your story can take. Don’t rely upon 
accident or chance; write what com
pletes the purpose of your 
explanation.

Present life as it is seen 
our eyes and experienced

‘ ^533555533^5555333

' The sensational knock-out of Ber
nie Friedkin by Young’ Chappie was 
predicted by Abe Yager, demon pub
licity man for Max Joss. The card 
for this Tuesday night at the Broad
way arena, and one well worth at
tending, is headed by Tony Falco 
vs. Willie Fool of Flatbush.

Eddie Hogan (Yuskis), who recent
ly stopped George Brescia at the 
Garden, was offered as one of five 
opponents to Tommy Farr. You can 
bet all the tea in China Farr does 
not accept Hogan!

Tommy Vermal

our emotions and use the logical 
measuring rod to determine the end
ing.

The Right Way to Use the 
Surprise Ending

A man has been planning to mur
der his partner in order to steal his 
money. He is very vain about his ap
pearance, especially his hair. He 
plans the murder and executes it, 
mussing up the office and himself 
so that when he reports the killing 
to the police he can say two bur
glar's attacked them in the office.

The police come and after hearing 
his story, promptly arrest him. His 
vanity proves his undoing; in mus
sing up himself he neglects to spoil 
the perfect haircomb he has been so 
intent upon keeping. Subconsciously 
he has neglected that important fac
tor and the police realize that his 
story is false for no one can fight 
two thieves without putting a few 
strands of hair out of place.

While in itself the outline is in
adequate still the purpose of my 
contention must be clear: the ending 
is the logical conclusion of what went 
on before and yet through hinting 
at this character’s weakness we 
haven’t, spoiled whatever suspense 
the reader may have felt. The reader 
rightly recalls that such a weakness 
was hinted or’ mentioned briefly and 
when the ending comes, it is a sur
prise and yet a logical, clear one.

Of course this bare outline is sim
plicity itself. Sometimes and most 
times in the better short stories the 
ending comes from more complicat
ed and deep 
serve as an 
ment.

Again we 
short story 
must be hinted very early in the 
story, preferably the first sentence 
or paragraph. It may be done 
through a short, concise description, 
an action, a conversation or what
ever the writer finds most conve
nient to express.

There are a number of books that 
advise the writer to stick to the 
three' unities: One time, one place, 
one action. We believe that to be 
elastic; it must provide for occasion
al “flashbacks” so necessary to ex
plain a character’s action. And the 
action may be enlarged to a number 
of actions, very closely related. The 
time may be extended. Again we re
peat: many good short, short stories 
have digressed from 
on the average these

In the next article 
cuss switching view 
short, short story.

(To be continued)

this rule but 
can hold true, 
we shall dis- 
points in the
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LAISVI Puslapis Ketvirtas ,

Kaip Buvo Teisiamas 
Konstantinas Stasys

Žemiau talpiname aprašymą Konst. 
Stasio bylos Vilniuje. Kaip žinia, p. 
Stasys buvo nusmerktas vieniems me
tams kalėti, bet paskui, užsimokėjus 
10,000 zlotų, iš kalėjimo paleistas. Šis 
aprašymas tilpo “Viln. Žody” (už lapk. 
12 d., 1937). Jis nors dalinai parodo, 
kaip Lenkijos imperialistai, užkariavę 
kitus kraštus, elgiasi su tautinėmis 
mažumomis. Reikalinga turėti galvoj 
tai, kad S tašys nėra jokis komunistas; 
politiniai, jis, matyt, bus tautininkas, o 
tačiau Lenkijos tautininkai-fašistai 
net ir tokius puola. Iš to galima įsi
vaizduoti, kaip jie elgiasi su pažan
gesniais veikėjais tautinėse mažumose.

—“L.” Red.
(Tąsa)

Kalt.: Ne. Norėjau ją tik išnuomoti.
Toliau buvo klausinėjama apie gautas 

smulkias pinigų sumas ir svetima valiu
ta operacijų darymą. Visus parodymus 
davė tokius pat, kaip ir pas tardytoją: 
nedaręs jokios spekuliacijos. Daug buvo 
kalbėta apie atiduotas (210 aukso rub
lių) d-rui Legeikai šio duotus pasaugoti 
taupmenis, kad jis (d-ras Legeika) iš- 
vykdavęs iš Vilniaus.

Prok.: Buvo prieš Tamstą opozicija? 
Ar teisėtės Lietuvoj dėl Tamstos veiki
mo kritikos?

Stasys: Taip. Bylą laimėjau.
Prok.: Turite pažinčių su Lietuvos vy

riausybės nariais, pvz., su p. Smetona?
Stasys: Taip. P. Smetona klasės drau

gas. Buvome kartu už demonstraciją 
prieš rusus pašalinti iš gimnazijos,

Prok.: O gal ir su p. Tūbelių?
Stasys: Mažiau. Jis buvo žemesnėj 

klasėj.
Prok.: Ar dėl leidimų susirašinėjote 

su p. Smetona?
Pirm.: Žinoma, kad ne.
Prok.: Ar mokėjo T. Komitetas moky

tojams ir skaityklų vedėjams algas?
Stasys: Ne.
Prokuroras sako esąs T. Komiteto 

pilnumos posėdžio protokolas,* kuriame 
minimos algos.

Prok.: Kaip atsirado pas Tamstą vek
seliai tų asmenų, kurie pirko arba namus 
arba žemę.

Kaltinamasis neprisipažįsta ir skun
džiasi, kad jau pavargęs.

Teismas skelbia pertrauką.
Liudytojų Parodymai

Po pertraukos prasidėjo liudytojų 
klausinėjimas. Pirmas parodymus daro 
liudytojas Abczynski, kovai su devizi- 
niais nusikaltimais inspęktorius. Tai vie-, 
nas vyr. kaltintojų liudytojas. Pasakoja, 
kad p. Stašys perkąs dabarties ir senovės 
auksinius pinigus ir gaunąs iš užsienio 
stambias pinigų sumas. 1936 m. spalių 
viduryj atvežęs p. Stašiui pinigų adv. 
Bagdžiūnas apie 100 tūkst. zlotų. Apie 
tai patyręs ir gavęs iš ministerijos žinių, 
kad p. Stašys vežąs slaptai pinigus, pa
daręs pas kaltinamąjį kratą. Buvo rasta 
vokas su 1050 litiį ir aukso rublių. Tai 
nebuvęs senovės pinigų rinkinys. Vokas 
užadresuotas K. St. Esą ant vieno lape
lio, rasto voke, užrašyta, kad atiduota 
210 aukso rublių d-rui Legeikai. Iš to p. 
Abczynski daro išvadą, kad p. Stašys da
ręs operacijas svetima valiuta tuo metu, 
kai buvo uždrausta. Be to, per kitą kratą 
rasta medalių, įžeidžiančių Lenkijos val
stybę.

Pirm.: Kokia valiuta p. Stašys gauda
vo pinigus?

Liudytojas: Doleriais, litais ir sterlin
gų svarais.

Pirm.: O kokia išmokėdavo?
Liūd.: Ir zlotais ir litais. Pradžioj pats 

p. Stašys prisipažino, kad emeritūras iš
moka litais. Vėliau pas tardytoją pakei
tė savo nuomonę.

Prok.: Kokiam tikslui gavo p. Stasys 
pinigus?

Liūd.: Gaudavo per įvairius bankus 
savo vardu draugijoms remti. Ėmė pi
nigus ir sau. Už tai, kad turėjo dideles 
pajamas, iždinė paskyrė p. Stašiui mo
kėti 98 tūkst. pelno mokesčius. Pinigus 
Ser Danską siuntė Mečislovas Kazlaus- 

as, buvęs 1919 m. Vilniuje bolševikų tei
singumo komisaras. P. Stašienė taip pat 
gaudavo pinigų iš Latvijos, apie 10 tūk
stančių zlotų.

Liūd. Abczynski pradeda pasakoti apie

p. Stašio praturtėjimą ir stebisi, girdi, 
net pats adv. Juknevičius, gindamas p. 
Stašį Gdynėj, parodęs jį, kaip turtin
giausią Vilniuj žmogų. Kalba apie ras
tas p. Stašio doleriais, aukso rubliais 
taupmenas ir pašto ženkliukus suminė
damas apie tai, kad p. Stašys masiniai 
supirkinėdavęs auksą.

Adv. Niedzielski: Malonėk Tamsta iš
vardyti pavardes.

Liūd.: Žmonės pas jį vaikščiojo su auk
siniais pinigais.

Adv. Niedz.: Tai išvardyk nors porą 
pavardžių ?

Liūd.: Negaliu.
Adv. Engiel: Tamsta suminėjai, kad 

esti pinigai nelegališkai siunčiami. Pra
šau išvardinti nors vieną atsitikimą?

Liūd. r (išsiblaškęs) adv. Bagdžiūnas.
Ad. Engiel aiškina, kad adv. Bagdžiū

nas legališkai Vilniun atvažiavęs, taigi 
legališkai ir pinigus atvežęs. Adv. Bag
džiūnas turėjęs teisės jų muitinėje nepa
rodyti.

Adv. Niedzielski: Kokia valiuta?
Liūd.: Atidavė jis p. Stašiui litais.
Adv. Niedz.: Kas matė, kaip adv. Bag

džiūnas atidavė litais p. Stašiui?
Liudytojas tyli.
Adv. Niedz.: Ar gali kiekvienas pilie

tis žiūrėti, kas kokius turi pinigus?
Pirm.: Atmetu šį paklausimą.
Adv. Kowalski: Kas siūlė p. Stašiui 

pirkti rusų aukso rublius?
Liudytojas: Negaliu pasakyti.
Apskritai liudytojas į daugelį advoka

tų paklausimų dažnai atsako: “negaliu 
pasakyti”.

Adv. Kowalski: Ar girdėjote, kad p. 
Stašys pas tardytoją buvo prisipažinęs 
pirkliavęs svetima valiuta?

JLiudyt.: Negirdėjau.
Adv. Kowalski perskaito liudytojo Ab- 

czynskio parodymus, kad prie jo (p. Ab- 
czynskio), prok. Popowo ir tardytojo p. 
Stašys prisipažinęs.

Pirm.: Girdėjote ar negirdėjote?
Liudytojas mėgina teisintis.
Pirm.: Sakykite trumpai, girdėjote ar 

negirdėjote?
Liud.: Pakeitė...
Adv. Kow.: Kas pakeitė, p. Stašys ar 

Tamsta savo nuomonę? (Salė juokiasi).
Adv. Juknevičius: Kaip baigėsi p. Sta

šio byla Gdynėje, apie kurią minėjote?
Liud.: P. Stašys nuteistas už...
Adv. Engiel įteikia teismui raštą, kad 

byla prokuratūros panaikinta.
Adv. Niedzielski protestuoja, kad čia 

vėl keliama ir maišoma byla, kurią tos 
pačios Lenkijos prokuratūra panaikino.

Liudytojas pasakoja apie rastus pas p. 
Stašį 200 t. zl. vekselius, kurie esą ir stu
dentų ir Valiulio, kuris statąs namus.

Adv. Juknevičius: Ar kukli skalbėja 
Valiulienė turi sūnų daktarą?

Liudytojas: Ne.
Antrasis liudytojas Maczka, daręs pas 

p. Stašį kratą, tesižino, kad p. Stašys 
vertėsi svetima valiuta. Advokatų klau
siamas atsakinėja labai trumpai: “neat
simenu, tarnybinė paslaptis, nežinau”.

Stašys: Ar Tamsta atsimeni, ko pas 
mane atėjote ieškoti?

Liudyt.: Ne. Neatsimenu.
Stašys: Aš atsimenu. Atėjote ieškoti 

sacharinos, akmeniukų, tabakos, druskos 
ir jų ieškojote knygose.

Liudyt, inž. Jankauskas parodo apie 
L. Ūkio dr-ją ir sako, kad Ūkio dr-ja ga
vusi aukų iš Amerikos liet, organizacijų 
per p. Stašį kartais po 1500 zl., kartais 
po 2000 zl. Nenuolatinai. Dr-ja turėjus 
biudžetą, pati veikusi. P. Stašys jos vei
kimo nekontroliavęs ir perduodamas au
kas iš jos jokių pasižadėjnrių nereikala
vęs. Adniinistracinei valdžiai kasmet bu
vę duodamos atskaitomybės.

Prok.: Ar buvo opozicija, kuri Ameri
kos spaudoj darė p. Stašiui piniginių 
priekaištų?

Liud.: Opozicija buvo, bet ideologinė. 
Piniginių priekaištų nebuvo.

Liudyt. Krutulys nieko naują neįneša. 
Kalba apie Ūkio draugiją. ' ,

Adv. Engiel: Tamsta esi “Kultūros” 
dr-jos pirmininkas. Ar p. Stašys rėmė 
“Kultūros” draugiją?

Liud.: Nėra nė vieno skaliko davęs. 
“Kultūra” kairiųjų organizacija.

(Tųsa bus) '

Baltimore, Md.
Iš Buvusio Generolo Prakalbų,

“Kokia ateitis laukia Chini- 
jos?”—buvo užklausta. “Būtų 
gerai, kad liaudis visų kraštų 
suformuotų suvienytą frontą ir 
sulaikytų agresorius,” atsakė 
Viktor A. Yakhontoff, buvęs 
Rusijos armijos generolas. Po
liaus, Yakhontoff plačiai paaiš
kino apie Sovietų Sąjungą, ku
rią perstatė kaipo daugiausiai 
mylinčią pasaulinę taiką. Gene
rolas neapkenčia Vokietijos ir 
Japonijos, jie yra agresoriai, jis 
sako. Generolas nekaltina liau
dies tų kraštų, bet kelis žmones, 
kurie pasigrobė galią į savo ran
kas.

Japonijos ūkininkai, pavyz
džiui, jis sako, negali sudurti 
galo su galu. Kitos Yakhontoff, 
nuomonės: Japonija ekonomi
niai silpna, ji negali atlaikyti il
go karo. Anglija negalinti su
laikyti Japonijos. Raudonoji Ar
mija yra mechanizuota tiek, kas 
kitoms valstybėms nėra visai ži
noma. Sovietų Sąjunga turi plie
no, Japonija neturi. Sovietų Są
junga neplanuoja užpulti Japoni
ją, ne todėl, kad ji jos bijotų, 
bet todėl, kad Sov. Sąjungos di
džiausia problema yra sumušti 
visus agresorius, o ne vieną.

Sovietų Sąjungos orlaiviai ir 
tankai daug geresni už Italijos 
ir Vokietijos. Būtų blogiau duoti 
pagelbą Chinijai, negu Ispani
jai, nes transportacija kebles
nė. Chinija šiandien drūčiai su
sivienijusi. Tiktai keletas šian
dien nori karo. Jei pažvelgtum 
nuo Marso, tai atrodytu, kad di

džiuma žmonių yra bepročiai, 
kurie sėdėdami ir nieko neveik
dami leidžia keletui kurti ka
rus. Liaudis nori taikos, bet lau
kia kol ji išpuls iš dangaus. 
Palaikyt taiką reikalingą su
vienyto fronto atremti agre
sorius.

i Karas tarpe Sovietų Sąjun
gos ir Japonijos labai abejo
tinas todėl, kad Sov. Sąjunga da
rosi drūtesnė ir drūtesnė, o Ja
ponija ne. Nyon konferencija, 
kuri sulaikė piratų submarinus, 
parodo, kad pasaulinė taika gali 
būt įvykdinta. Japonijoj fašiz
mas skubiai artinasi. Jungtinių 
Valstijų sankcijos prieš Japoni
ja nereiškia karą. Sov. Sąjun
ga dar nepasitraukė su pagelba 
iš Ispanijos respublikos. Kaip 
ilgai karas trauksis Chinijoj, 
sunku atspėti, bet kuo ilgesnis 
bus karas tuo blogiau bus Japo
nijai. Berlyno-Romos kirviai ne 
plieniniai, o padaryti iš supuvu
sio medžio. Boikotas yra viena 
išeitis sulaikyti Japonijos agre
sorius.

Nužudymas Sov. Sąjungoj ke- 
letos generolų, tai ištraukimas 
skaudančių dantų. Sov. Sąjunga 
kasdien darosi drūtesnė, o ne 
silpnesnė. Tie, kurie kalba ar 
pranašauja, kad Sov. Sąjunga 
eina prie fašizmo, tai jie neži
no ką jie kalba.

Po generolo A. Yakhontoff 
prakalbos, buvo statomi klausi
mai, į kuriuos jis aiškiai atsa
kinėjo.

A. Vitkus.

Jau 40 Metų Vaidina
Kurske sovietinė artistė M. 

E. Goier—Južino p a minė jo 
40-ties metų sukaktuves, kaip ji 
dirba scenoj.

Paterson, N. J.
Buvo susirgęs draugas J. 

Bimba. Turėjo eiti į ligonbutj 
operacijai, nors nepavojingai. 
Padaryta lengva operacija Jef
ferson ligonbutyj, Philadelphi- 
joj, Pa., gruodžio 1 d., 1937. Da
bar J. B.'randasi namie. Drg. 
J. B. yra nariu ALDLD 84 kp., 
Paterson, N. J., ir LDS 123 kp. 
protokolų rast., taipgi yra LDS 
Centro Valdybos nariu, šiuo 
tarpu jis jaučiasi jaus sveikokas.

J. Mataciūnas.

10 PROCENTŲ DAUGIAU 
LĖŠŲ NAUJIEM ITALŲ

KARO LAIVAM
Roma. — Mussolinio val

džia paskyrė 10 procentų 
daugiau lėšų negu pernai 
statymui naujų karo laivų 
per metus. Italijos fašistai 
steigiasi tokį karo laivyną, 
kad užtektų ne tik artimo
se jūrose, bet* ir “pasaulio 
vandenynuose.”

Naziai Nepatenkinti Anglų- 
Francūzų Pasitarimais dėl 

Kolonijų

Berlin, grd. 1.—Hitlerio 
valdžia urzgia prieš derybas 
tarp Anglijos valdžios ir 
dviejų Francijos ministerių 
Londone. Mat, derybose nu
tarta, jog negalima greitu 
laiku išspręsti klausimą dė
lei sugrąžinimo Vokietijai 
kolonijų, kaip kad naziai 
reikalauja. Sako, teks šį 
klausimą plačiau patyrinėti 
ir gal kada sušaukti konfe
renciją visų tų šalių, kurios 
gavo Vokietijos kolonijų pa
sėkoj pasaulinio karo.

Reumatizmas Sulaiko
mas į 48 Valandas

New Yorko Daktaro Nauja Medicina 
Tiekia Linksmybės Tūkstančiams— 
Išvaro Reumatiškus Sopulius iš Nu

garos, Sąnarių, ir Muskulų.

SKAUSMAI PAPRASTAI IŠEINA 
PIRMĄ DIENĄ

GARSINKITES SAVO BIZNI 
DIENRASTY.I “LAISVĖJE”

Nuodai jūsų kraujuje sudaro re
umatiškus skausmus, sustingimus ir 
ištinimus, ir vargina jumis. Paliuo- 
savinjui išvarginančių skausmų jūs tu
rite išvalyt tuos nuodus iš savo krau
jo. ši daktaro naujoji medicina pa
daro tai labai greitai. Neturi svai- 
ginimo (dope)—saugi jauniem ir se
niem; nedaro pavojau? širdžiai. Ji 
yra vadinama BARUVACOL ir jūs 
galite išbandyti ją sekamom sąly
gom. Iškirpkite šj pranešimą ir pa
siųskite j j su savo vardu ir antrašu 
(arba ateikite asmeniškai) j Atkins 
Laboratory, 44 East 63rd St., New 
York City. Nesiųskite pinigų. Užmo
kėkite pastoriui $1.85, priskaitant 
C.O.D. kaštus, kada jis atneša BA
RUVACOL. Vartokite jas 2 dienas 
(48 valandas). Jei jūs nesijausite, 
kad skausmas praėjo sugrąžinkite 
nesunaudotus vaistus ir jūsų $1.85 
bus sugrąžinta. Kam vargti dar ki
tą dieną? Valandos: šiokiom dienom 
nuo 10 ryto iki 4 no pietų. (Laisvė).

Aido Choras Važiuoja Bostonan
Aido Choras iš Brooklyn, New York Bostone Perstatys Operetę

į "Kornevilio Varpai"
Puikiai išsilavinę artistai ir visas Aido Choras suvaidins Bostono apylinkei gražią operetę Kalėdų

'i'

Dienoje,

į 25-tą Dieną Gruodžio (December)
Jordan Hall, New England Conservatory of Music

Huritington Ave. ir Gainsborough Street Boston, Mass.

Aido Choras iš Brooklyn, N. Y., vadovaujamas kompozitores Bronės Šalinaitės, kuris suvaidins operetę “Kornevilio 
Varpai.” Lošimo mokina artistą? Jonas Valentis. Kiekvienas kultūriškas lietuvis privalo pamatyt šį veikalą. Puiki muzika 
ir gražiai bus suvaidintas pats veikalas.

Po Operetės Bus Šokiai ir Vakarienė
LIETUVIŲ KLIUBE 376 BROADWAY, SO. BOSTONE
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Seattle, Wash
Streikuoja Mėsinycios

Lapkr. 27 d. čia išėjo strei- 
kan 5 mėsos dirbtuvių darbinin
kai, kurie muša gyvulius. Dar
bininkai reikalauja 10 procen
tų į valandą pagelt algos 
ir pusę” už viršlai 
kompanijos duoda 
tus į valandą. Ki 
kam duoda tik 3 centus į valan
dą, bet unija reikalauja, kad 
visiems būt lygiai pakelta po 10 
centų į valandą.

Čia sekančių kompanijų dar
bininkai streikuoja: The Acme 
Packing Co., James Henry Car
stens, Frye and Seattle Packing 
Co. Visose tose dirbtuvėse dirbo 
apie 600 darbininkų. Darbinin
kai yra gerai organizuoti po va
dovyste AFL. žinoma, kaip po 
tokia vadovyste, streikas gali 
būt pralaimėtas, nes American 
Federation of Labor mažai ką 
paiso darbininkų, jie tik žiūri, 
kad jų vadukams būtų geriau, 
o ne darbo žmonėm.

Čia eina didelė kova tarpe 
AFL ir CIO visose industrijose. 
Ta kova yra ne tarpe darbinin
kų, bet tarpe vadų iš abiejų pu
sių. *

Kaip kur išeina darbininkai į 
streiką, tai kiti eina prieš juos 
pikietuot. Daugiausia AFL tą 
daro, kad tik užkenkt CIO or
ganizacijai. O, žinoma, kompani
jos tik to ir nori, kad darbinin
kai tarpe savęs peštųsi. Man ro
dos, kad darbininkam reikia pa
galvot ir paduot ranką vienas 
kitam, nežiūrint kokiai organi
zacijai mes priklausom. Mūs 
tikslas kovot už geresnį duonos 
kąsnį, už geresnes ‘sąlygas. Nė
ra skirtumo ar mes priklausom 
AFL ar CIO, mūs reikalavimas 
yra vienodas.

Senas Grinorius.

są 
O 

7 */2 cen- 
darbinin-

Youngstown, Ohio
Nelinksma Pabaiga 1937

Smarkiai susirgo LDS 9 kuo
pos finansų sekretorius, geras 
veikėjas, Petras Sodeikis. Vi- 

’ suose draugijų reikaluose bu
vo pirmutinė ranka. Iš amato 
— kalvis, sunkiai dirbo, paga
vo šaltį, iš to išsivystė gripas 
ir kitos ligos.

Linkime Petrui Sodeikiui 
greitai pasveikti.

Kita, labai brangi draugė, 
Eve Skistimienė, kuri dabar 
randasi miesto ligoninėj ir ko
voja su mirčia. Ji jau senai 
serga, turėjo sunkią operaciją. 
Ligonę atlanko labai daug 
draugų ne tik iš ,šios, apylin
kės, bet ir iš Chicagos aplankė 
draugas Abekas. Reikia pažy
mėti, kad draugę Skistimienę 
labai tankiai aplanko jos ne
geistini asmenys, tai vietos lie
tuvių kunigas. Nieko būtų, jei
gu aplanko ligonį kunigas, bet 
tuom pačiu kartu tamsios da
vatkėlės skleidžia blogas kal
bas, būk drg. Skistimienė šau
kiasi kunigo. Tai bjaurus me
las. Drg. Skistimienė klasiniai 
susipratus ir apsišvietus mote
lis. Ji yra rimta ir moka su 
visais gražiai apsieiti ir pakal
bėti. Bet dėl religinių burtų ji 
kunigo nešaukė, todėl ir pasa
kė kunigui, kad jis daugiau 
neateitų. Drg. Skistimienė gerai 
supranta, kad kunigai lenda prie 
ligonių dėl savo bizniško išroka- 
vimo, o taipgi ir dėl laisvų žmo
nių apšmeižimo.

Pavyzdžiui, štai, apie metai 
laiko atgal, čia mirė jauna mo
teris. Paskutinėse mirties minu
tėse, kunigas prilindo ir pasi
savino, kaipo ištikimą katalikų 
religijai. Mat, gavo palaidoti ir 
uždirbo sau kelis dolerius (tai 
buvo kokis tai valkata misijonie- 
rius). O po laidotuvių paleido 
ant velionės bjauriausius šmeiž
tus, būk ji vaidinasi, net advo
katam ramumo neduoda, reika
lauja daug mišių. Tai kvailystė 
ant kvailysčių.

Čia yra galingos ir didelės 
įvairios plieno išdirbystės.

Čia ėjo sunkus ir audringas 
tos pramonės darbininkų strei
kas, kuris likos sulaužytas per 
papirkimus valdininkų ir veid-

VARPO KEPTUVE

iLuLi <r

Audi

Notary Public Tel. Stagg 2-5043u

K.

Na-

TTTTTTTTTTTTTTTT^^ IT rrTTTTTTTTTTTTT^

Valgykite Medų< >

Siųskite į Lietuvą Kalendorius <f>

< >

< >

ir su amerikoniškais ka-
c:»

><

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

KAINA 20c
KAINA 15c

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.

<)

o

< >

o

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

Reikalaudami kalendorių rašykite:

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

apylinkę orui atvėstant.

— O. Pultin. 
(286-287)

Kariuomenės Teismo 
Prokuratūra

surašius kaltinamąjį aktą

>
pa-
Pa-

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

Norint būti sveiku ir stipriu— • 
GALĖTI SUNKU DARBĄ DIRBTI — VALGYK

tiniuose ar metiniuose susirinkimuo
se išrinkti atstovus į metinį dalinin
kų Namo susirinkimą/ kuris įvyks 
sausio 20 d., 1938 m., ketvirtadienio 
vakare, didžiojoje svetainėje. Pavie
niai dalininkai taipgi raginami daly
vauti, kad ir negautumėt atskiro pa
kvietimo. SLD Kom. Sekr.

(286-287)

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

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS} 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street, Brooklyn, N. Y,

• * • • .*/jr ■ į*. V įTLĮL

ROCHESTER, N. Y.
ALDLD 50 kp. susirinkimas įvyks 

gruodžio 7 d., Gedemino Svet., 8 vai. 
vak.’ Yra daug svarbių reikalų svars
tyt, taip pat bus renkama nauja val
dyba 1938 metams. 
Sekr.

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

Iš Los Angeles kapitalistų

jau

PITTSBURGH, PA

Lietuvos Žinios

DR. J. J. KASKIAUC1US
'X

530 Summer Ave., arti Chester Ave.
NEWARK, N. J.

EF 
Telefonas: Humboldt 2-7964

mainingus darbininkam priža
dus. šiandien jau tos pačios kom- spaudos mažai ką galima suži- 
panijos tūkstančius darbininkų 
išmetė iš darbų, o kurie pasiliko 
dirbti, tai tik šnipeliai ir streik
laužiai, kurie dirba po dieną ar 
dvi į savaitę. Kada tie lengvati
kiai mūsų žmoneliai susipras.

Diegas.

Cleveland, Ohio
Drg. Jonikienės Prakalbų

Grįždama iš Pittsburgh© 
Kongreso Prieš Karą ir Fašiz
mą d. Jonikienė sustojo Cle
veland©. Pasinaudodamas ta 
proga ALDLD 15-to Apskričio 
Moterų Komitetas surengė 
prakalbas 30 d. lapkričio. 
Draugė Jonikienė trumpai iš
davė raportą iš kongreso, ypa
tingai pabriežė, kad moterys 
turi organizuotis ir kovoti 
prieš karą ir fašizmą. Didžiau
sias moterų priešas yra fašiz
mas, kuris sutrempia visas mo
terų teises ir padaro moterį 
verge. Nurodė, kad reikia eiti 
prie katalikių ir raginti jas 
bendrai kovoti prieš ateinantį 
karą. Ragino, kad moterys pa
čios išsidirbtų planus tolimes
niam veikimui.

Po prakalbų sekė diskusijos. 
Kelios moterys ir vyrai išreiškė 
savo nuomones.’ Buvo įdomu, 
kuomet viena moteris atsisto
jo ii* pareiškė, kad ji yra ka
talikė ir papasakojo, kaip ka
talikės moterys atsineša linkui 
laisvamanių. Pasakė, kad ka
talikės moterys nepatenkintos, 
kad progresyvės draugijos ne
remia Lietuvių Darželio. Kal
bėtoja padarė sutrauką iš dis
kusijų ir padėkavojo kalbėto
jai už prakalbą.

Manau, kad ateityje bus ga
lima arčiau susidraugauti su 
katalikėm ir užmegsti bendrus 
ryšius kovai prieš karą ir fa
šizmą, — už demokratiją.

Kadangi buvo mažai laiko 
prisirengimui ir garsinimui 
prakalbų, tai publikos buvo 
mažai. Bet reikia pasakyti, 
kad komitetas nerangiai ėmėsi 
darbo. Iš to turėtų pasimokin
ti, kad prastas prisirengimas 
nenešą naudos organizacijai.

' S. C. M.

Iš

Los Angeles, Calif
Iš Miko Petrausko Mirties Pa
minėjimo Koncerto, Atsibuvu

sio 28 d. Lapkričio

Koncertas buvo labai puikus, 
kuris susidėjo iš kvartetų, du
etų ir solistų. Tiesiog visus nu
stebino, prisimenant, kad tas bu
vo susimokinta į trumpą laiką ir 
taip gerai išėjo. Didelė padėka 
priklauso choro rnokytojui Va
lentui Bobicz, nes tas viskas bu
vo prirengta po jo vadovyste, 
žymėtina, kad chore yra naujų 
narių ir su gerais balsais. Drau
gė Weiss padarė visiem “sur- 
prizą”,—pirmu sykiu mes ją ma
tėm dalyvaujant ant scenos. Jos 
balsas ir drąsumas padarė ge
rą įspūdį. Kiti, kaip tai—Pečiu
lienė su sūnum, J. Bobicz, Raš- 
kauskienė, Levanienė,—visi ge
rai pasižymėjo. Ypatingai Leva-1 
nienė savo aukštą ir skardų 
balsą gana gerai valdo, kas pa
daro ją viena iš žymesnių daini
ninkių Pacifiko pakraštyje.

žmonių buvo apie 150, tai ge
ras būrelis dėl Los Angeles.

Iš Darbų

Pas mus, Californijoj, darbai 
pradėjo sumažėt. Daugelis dirba 
mažai, o kiti visai nedirba. Per 
pereitus porą metų Calif., ypa
tingai apie Los Angeles, darbi
ninkai pusėtinai, drūčiai susiri
šę į unijas, išsikovojo geresnes 
sąlygas ir aukštesnes algas.

Dabar, pradėjus darbam ma
žėt, daugelis gerų unijistų vaikš
čioja be darbo. Abelnai, atrodo, 
dalykai eina į prastąją pusę.

Vienas dalykas yra geras, 
kad pas darbininkus yra daugiau 
energijos ir pasiryžimo kovot 
ir nepasiduot išnaudotojams.

Pora metų atgal, daugelis ne
turėjo jokio supratimo 
darbininkiškas 
Šiandieną gi,
įsigilinę į unijos reikalus.

LAISVE Puslapis Penktas

not apie pasaulį. Jeigu fašis
tam nesiseka, tai jie nieko apie 
tai nerašo. Jeigu mes nerandam 
žinių iš Ispanijos karo lauko, 
tai, žinok, Ispanijos, Italijos ir 
Vokietijos fašistai gauna į kai
lį. Bet jeigu kur nors fašistai 
pradeda mėtyt bombas ant be
ginklių gyventojų ir užmuša ke
lias dešimts, tai tuoj aus pama
tysi antgalvį, kad Ispanijos 
“tautininkai” mėtė ten ir ten 
bombas ir užmušė tiek ir tiek 
beginklių žmonių. Jie, mat, di
džiuojasi tuomi, kad jie gali žu
dyt žmones ir ardyt jų gyveni
mą.

Bet kaip stebėtina, kad pas
mus suvargę darbininkai perka dešimčiai klaipėdiečių (žydų ir 

ir lietuvių), patrauktų tieson už 
platinimą nelegalios literatūros

kurios svarbiausias tikslas — 
“atitaisyti dvarininkams pada
rytas'žemės reformos skriau
das,” grąžint, kiek galima, že
mių, organizuoti, reikalaut at
lyginimo už nusavintas žemes ir 
taip toliau.

Kariuomenės Teismas

Kaune, lapkričio 11 d. spren
dė dviejų alytiškių bylą, kalti
namų platinus nelegalią litera
tūrą. St. Podniakovas nubaustas 
2 met. sunk, darbų, VI. Podnia
kovas 1 met. papr. kalėjimo.

tuos kapitalistų laikraščius 
nuodina savo protą.

Per pereitas porą savaičių ii’ kita. 
Los Angeles spauda nieko dau
giau rodos ir nerašė, kaip tik 
apie tą slenkantį žemyn kalną. 
Kaip skaitai žinias, tai, rodos, 
kad visą miestą užgriaus, bet 
kaip nuvažiuoji pažiūrėt, tai 
nieko tokio nėra: status pakriau- 
šis buvo nuvirtęs, užgriuvo kelią, 
na, ir visas kalnas.

Iš Gamtos

Nuo pradžios pereito gegužės 
mėnesio mes čia nematėm nei 
lašo lietaus. Viskas išdžiūvo, 
sudžiūvo, apdulkėjo, o lietaus 
kaip nėr, taip nėr. šiaip, tai orai 
labai gražūs, saulėti ir šilti.

PRANEŠIMAI Iš KITUR
SO. POSTON, MASS.

LDS 62 kp. specialis susirinkimas 
įvyks trečiadienį, 8 d. gruodžio, 7:30 
vai. vak., 376 Broadway. Kiekvieno 
nario pareiga būti tame susirinkime 
ir pasimokėti duokles už šiuos metus. 
Taipgi reikia išrinkti delegatai į 1 
Apskričio konferenciją, kuri atsibus 
sekmadienį, 19 d. gruodžio, 10 vai. 
ryto. O dar kas svarbu išgirsti, tai 
paskaita parašyta Dr. J. J, Kaš- 
kiaučiaus: “Kaip Maitintis, Kad Bū
ti Sveiku.” — Fin. Rast. (286-287)

WATERBURY, CONN.
Vilijos Choras, ALDLD 28 kp. sta

to labai juokingą komediją trijų 
veiksmų, “Pussesere Salomėja,” 
įvyks gruodžio 12-tą, 103 Green St. 
Svet. Durys atdaros nuo 6 vai. vaka
ro, lošimas prasidės 7 vai. vak. Įžan
ga 35c asmeniui. Po lošimui bus šo
kiai, iki 12-tai vai. nakties prie Mer
ry Makers Orkestros.—Kviečia Ren
gėjai. (286-287)

Svarbūs Pranešimai

Gruodžio 8 d. atsibus ALD ' 
LD 4-to Apskričio posėdis, 
kaip 7:30 vai. vakaro, L. M. 
D. Svetainėje. Visi komiteto 
nariai malonėkite dalyvaut, 
nes turim daug svarbių reika
lų.

ALDLD 4-to Apskričio kon
ferencija šaukiama 16 d. sau- 

I šio, 1938 m., L. M. D. Svetai- 
I nėj, 142 Orr St., Pittsburgh, 
' Pa. Visos kuopos malonėkit 
pasižymėt minėtą dieną ir pri- 
siųskit delegatus, nes metinėj 
konferencijoj bus renkama 
apskričio valdyba. ■-

Gruodžio 12 d., kaip 1 va
landą dieną, įvyks svarbi mo
terų konferencija kovai 
karą ir fašizmą, taipgi 
D. Svetainėj. Draugės 
rys darbininkės esate 
kviečiamos iš

LINDEN, N. J.
ALDLD 165 kp. metinis susirinki

mas įvyks gruodžio 8 d. A. Tenio 
Svet., Winans Ave. ir 16th St. kam
po. Pradžia 8 vai. vak. Nariai, malo
nėkite visi dalyvauti šiame susirin
kime, nes yra daug svarbių reikalų 
apkalbėti. Taipgi reikės rinkti nau
jų. valdybą ateinantiems metams; tad 
visi būkite laiku ir atsiveskite su sa
vim nauju nariu. — C. Andriunas, 
Sekr. ‘ (286-287)

elizabethnj. -
LDS 33 kuopos metinis susirinki

mas įvyks trečiadienį, gruodžio 8 d. 
LDP kliube, 408 Court St. Pradžia 8 
vai. vak. Draugės ir draugai, būtinai 
dalyvaukite visi šiame susirinkime, 
nes bus daug svarbių dalykų dėl ap
kalbėjimo.. Taipgi bus rinkimas nau
jos valdybos 1938 metams. — V. 
Sheralis, Sekr. (286-287)

WORCESTER, MASS.
Suvienytų Lietuvių Draugijų 

mo (Lietuvių Svet.), 29 Endicott St., 
atsibuvusio bazaro užbaigtuves įvyks 
gruodžio 18 d. Bus didžiojoje svetai
nėje, šaunūs šokiai prie geros orkes
tros. Įžanga 25c asmeniui ir trys do
vanos prie įžangos tikieto bus iš
trauktos, kurios buvo garsinamas 
laike bazaro. Pirmoji $5 pinigais. Ne
pamirškite tos progos, ypač jauni
mas. Visos Draugijos ir kuopos pri
gulinčios prie Suvienytų Lietuvių i 
Draugijų Namo, ypatingai komitetai

prieš 
L. M. 
mote- 
visos 

Pittsburgh ir 
apylinkės. Kuriom tik aplinky- ' įsitčmykite ir nepamirškite priešme- 
bės leidžia, malonėkit daly-1 
vaut, nes bus renkamas pasto
vus komitetas. Draugės, daly
kas labai svarbus, kuris turi 
būt atliktas be atidėliojimo. 
Mes, darbininkės moterys, tu
rim. labai susirūpint šiuo klau
simu, nes iškilus karui, mote
rim prisieis daugiausia^ nuken- 
tėt. E. K. Sliekienė.

“Inkaras” Atleidžia 150 
Darbininkų

Teko patirti, kad gumos ir ka
liošų fabrikas “Inkaras” atleido 
iš darbo dalį dailininkų. Iš viso 
yra nusistatyta atleisti apie 150 
darbininkų. “Inkaras” darbinin
kų atleidimą teisina, kad esą 
reikalas siaurinti gamybą. Kai 
kurių skyrių darbininkai nusi
skundžia, kad jie turį dirbti virš
valandžius, bet už juos neapmo-' 
ka. Darbininkai savo skundus 
pateikė atitinkamoms įstaigoms.

Stengiasi Suorganizuoti 
Lietuvos Dvarininkus

Prieš kurį laiką Šiauliuose bu
vo sušauktas slaptas Lietuvos 
dvarininkų susirinkimas, bet 
susirinkimas nespėjęs nieko nu-1 
tarti nei valdybos išrinkti, nes 
policija, kaip susirinkimą be lei
dimo, išardžiusi. Dabar praneša 
iš Klaipėdos, kad aną dieną Klai
pėdoje, Liepoj aus gatvėje, polici
ja irgi užtikusi slaptą Lietuvos 
dvarininkų susirinkimą.

Lietuvoj dvarininkus į Klai
pėdą sukvietęs vienas klaipėdie
tis ir buvę norima įkurti dva
rininkų draują “Terra Union

Naujausios mados rašomas 
mašinėles galite įsigyti per 
“Laisvę.” Savo skaitytojams 

“Laisvė” duoda gražią 
nuolaidą.

Naujausio išdirbinio, vėliausio iš
tobulinimo Remington Rand 

rašomoji mašinėlė.
KAINA $64.50

Jų yra skirtingų kainų. Nau
jos mašinukės parsiduoda 

nuo
$39.50 iki $79.50

Kainų skirtumas eina sulig dydžio 
mašinėlės ir sulig tobulumo

Jų yra tokio išdirbinio, ku
rios dirbant neišduoda gar
so, vadinamos Noiseless. Jos 
yra penkiais doleriais bran

gesnės už paprastas.
Per “Laisvę” rašomas maši
nėlės galite gauti su lietu

viškais akcentais.
Puikiausia Kalėdų dovana, tai ra
šomoji mašinėle. Kol dar yra lai
ko iki Kalėdų kreipkitės į “Lais
vę” dėl platesnių informacijų rei

kale kalbamų mašinėlių.
“Laisve” parduoda tas1 mašinėles 

ant labai lengvų išmokesčių.
i c

427 Lorimer Street 
Brooklyn, N. Y.

“Laisvė” išdirba sieninius kalendorius. Turi gražų 
sirinkimą gamtinių atvaizdų ir kitokių paveikslų, 
daro su lietuviškais kalendoriais, kur rodoma Lietuvos 
oficialės šventės. 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.

Rūgšti ruginė, sn^di ruginė, Sielų 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 Cake, Cheese Cake, 
Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake. Stollen, 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

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

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

5 
i

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.

Odos-Kraujo-Nervy Chroniškų 
Ligų Gydymas Vyram-Moterim 
Patenkinančios ir Greitos Pasekmės 
KRAUJO IR ODOS Ligos, CHRONIŠKI NER
VŲ Sujrimai, BENDRAS NUSILPIMAS, SKIL- 

____ _ VYS, HEMORROIDAI ar kitos MĖŠLAŽARNfiS 
Ligos, NOSIES, KVĖPAVIMO DŪDŲ Ligos, INKSTŲ Sugedimai ir 
kitos Vyrų ir Moterų ligos sėkmingai gydomos, o jeigu turite kokį 
nesveikunią, kurio nesuprantate, pasiklauskite manęs su pasitikėjimu, 
ir jūsų liga bus jums išaiškinta.

X-SPINDULIAIS IšEGiZMINAVIMAI 
Kraujo Tyrimai ir Pilnas Šlapumo Ištyrimas 

Mano Sąlygos Prieinamos, Egzaminavimas Veltui 

DR. L. ZINS
110 E. 16 St. Tari>Union s«-ir Irving PL New York
Valandos: » A. M. iki 8 P. M. Sekmadieniais: 9 A. M. iki * P. M,

Nėra valandų sekmadieniais.

apie 
o r g anizacijas. | 
unijistai gana;
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MATEUŠAS SIMONAVIČĮUS 
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

BROOKLYN, N. Y.
ALDLD 55 kp. susirinkimas įvyks 

gruodžio 8 d. šapalo-Vaiginio Svet., 
147 Thames St., 8 va), yak. Prašome 
visų narių dalyvauti šiame susirinki
me., taip pat sugrąžinkite vakarie
nes tikietus, kurie dar nesugrąžinote.

• (287-288)

BROOKLYN, N. Y.
Kriaučių 54 Skyriaus priešmetinis 

susirinkimas įvyks 8 d. gruodžio, Pi
liečių Kliube, 280 Union Avė. Malo
nėkite visi kriauČiai dalyvauti šiame 
susirinkime, nes bus valdybos rinki
mas ir apkalbėjimas apie benefito iš
dalinimą. — C. Načiuskas.

(287-288)

CHARLES
UP TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barberiai
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avė.
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Mauier Sts.

426 SOUTH 5th STREET, BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties. TeL Evergreen 7-88M

Puslapis šeštas LAISVE

New Yorko Apielinkes Žinios

Teko girdėti, kad vietiniai lie-

Grand
19-ta

dar 
Tai- 
dai- 
pro-

Dr. Herman Mendlowitz
88 METAI PRAKTIKOS 
522 Bedford Avenue 

arti Taylor St., Brooklyn, N. Y.
TeL Evergreen 7-1312

Laisvės” redakto- 
ir S. Michelsono, “Ke- 

red aktoriaus, —

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.
Ii 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 Ave., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey storių BMT Line 

BROOKLYN, N. Y.
Tek: Glenmore 5-6191

TŠRANDAVOJIMAT
Pasirandavoja kampine krautuve su 

visais apšarvavimais, tinkama Gro- 
semei ir Delicatessen. Yra kamba
rys užpakalyj. Renda prieinama. 
Kreipkitės po num.: 18 Olive St., 
kampas Powers St., Brooklyn, N. Y.

(285-287)

SUSIRINKIMAI
EAST NEW YORK, N. Y.
LDS 13-tos kuopos mėnesinis susi

rinkimas įvyks trečiadienį, gruodžio 
(December) 8 d., Kiburio svetainėj, 
950 Jamaica. Ave., Brooklyn, N. Y. 
Pradžia 8-tą vai. vakaro. Draugai, 
šis susirinkimas bus labai svarbus, 
nes turime labai svarbius reikalus 
apspręsti, tat visi susirinkite.

Komitetas.
(287-288)

Socialistų Prakalbos Apie “Darbininkų 
Vienybę” ir Sovietų Sąjungą

Pereitą * penktadienį, 
Paradise salėje, LSS 
kuopa drauge su vietine sklo- 
kininkų kuopa suruošė prakal
bas. žmonių iš viso buvo 226.

Jau patsai prakalbų skelbi
mas, kurį rengėjai darė per 
radio plakatus, buvo savotiš
kas. Supraskit: Strazdas kal
bės apie “darbininkų vieny
bę” ! žmogus, kadaise buvęs so
cialistas, paskui, susiniovęs su 
Grigaičiu, išvytas iš “Naujie
nų,” suorganizavo “Socialde
mokratų Sąryšį”, ir leido lai
kraštį “žinias.” Per tą laik
raštį sukaitęs atakavo socialis
tus ir prisilaižinėjo prie komu
nistų. Pagaliau nubankrutavo 
“Sąryšį” ir laikraštį. Įstojo į 
Komunistų Partiją. Čia vėl jis 
tūlą laiką daugiausia atakavo 
tą patį Grigaitį ir socialistus, padėtį Sovietų Sąjungoj su- 
Kai jis pradėjo nesiskaityti su 
Komunistų Partijos disciplina 
ir patvarkymais, buvo pašalin
tas iš jos eilių. Visą laiką, bū
damas sklokoje, jis smarkiai 
puolė Komunistų Partiją. Pir
miau jam toji Partija buvo 
perdaug kairi. Po to, kai buvę 
opozicijoje geresnieji draugai, 
su Pruseika, Kuodžiu ir kitais 
priešakyje, sugrįžo į komunis
tų eiles, Strazdas su Stilsonu 
pradėjo pulti Komunistų Par
tiją “už dešinum.ą.” Girdi, Ko
munistų Partija nesilaikanti 
Lenino mokslo. Tik jie du esą 
tikrieji leninistai. Bet štai, 
spjauna jie ant Lenino ir su
ruošė “Naujienų” redaktohiui 
prakalbas, kad jis atakuotų 
Leniną ir jo mokslą. Na, ir 
kas gi gali rimtai imti tokio

darbi- Jie manė, todėl, kad reikalin- 
i ga Partijos ir Sovietų valdžios 

... Į politikai kenkti visokiais bū-

tiek, kiek “Laisve” ir “Vilnis.” 
Bet eisime toliau.

Kodėl Trockistai Yra 
Trockistais?

Pakartodamas, kalbėtojas 
aiškinosi, kad jis negalįs su
prasti, kodėl trockistai galėjo 
susidėti su fašistais, kodėl jie 
patapo Sovietų Sąjungos prie
šais. Girdi, jiems užteko gar
bės, jiems Užteko pinigų, jie 
turėjo užėmę garbingas vietas. 
Zinovjevas, Leningrado Sovie
to galva. Kamenevas, Maskvos 
Sovieto galva, T u c h a č evskis 
užėmęs žymią vietą Raudono
joj Armijoj, ir tt., ir tt. “No
rėčiau, kad man kas paaiškin
tų, kodėl jie taip darė.”

Visų pirmiausia, jei kalbė
tojas ištikrųjų troško dalykų

prasti ir išaiškinti kitiems, tai 
jam būtinai reikėjo paskaityti 
pačių trockistų teismuose pa
rodymus, kodėl jie taip su
niekšėjo ir nuėjo tarnauti fa
šistams. Bet jis to vengė. Jam, 
matyt, rūpėjo dalykus ne iš
aiškinti, bet juos aptemdyti.

Trockistai, kaip Radekas, 
Piatakovas ir kiti, teisme aiš
kiai pasakė, kodėl jie susidėjo 
su fašistais, nueidami tarnauti 
Hitleriui. Radekas pareiškė, 
kad jis manė, jog Partijos 
Centro Komiteto, su Stalinu 
priešakyj, politika kolektyvi
zavime žemės ūkio ir supra- 
moninime socialistinės šalies, 
suklups. Trockistai manė, kad 
tuojau, kaip Hitleris įsigalėjo 
Vokietijoj, fašistai užpuls So
vietų Sąjungą ir ją sunaikins.

žmogaus kalbą apie 
ninku vienybę!”

Jis kalbėjo, būk komunistai (]aįs> neprileidžiant pravesti 
ją gyveniman. Kaip greit fa
šistai ant Sovietų Sąjungos sa
vo atakas pradės daryti, tai 
Sovietų Sąjungos gyventojai 
pradės kilti ir jie, trockistai, 
tuojau pasigrobs valdžią į sa
vo rankas. Jie, tiesa, Hitleriui

SUSIRINKIMAI
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maną įvykinti komunizmą per 
Liaudies Frontą, būk jie, įei
dami į Liaudies Frontą, išduo
du komunizmą. Ar reikia sa
kyti, kad tai yra gryna nesą
monė? Niekur komunistai nė
ra skelbę, kad Liaudies Fron
tas yra steigiamas vykint ko-' atiduos Ukrainą, Japonijai ati- 
munizmą. Tai žino kiekvienas, i duos Sibiro plotus, ‘ 
kuris nori žinoti. Jo išvada1’ 
apie “darbininku vienybe” yra 
tokia: sklokininkai su LSS vie
nijasi. tai, ot, ir bus darbinin
ku klasės vienvbė! Tai nesą
monė. nereikalauianti jokių 
įrodymu. Bendrai, kalbėti šiam • 
žmogui labai nevyko, nes iš-; 
tikrųjų jis ir neturėjo ką kal
bėt. Jis iautė, kad niekas io 
rimtai niekad neėmė ir imti 
negali. T”’"

P. Grigaičio Kalba
Antras kalbėjo P. Grigaitis, 

pareikšdamas, kad iis išaiškin
siąs esamaia padėti Sovietu 
Saiunvoi. Na. ir aiškino! Aiš
kino panašiu tonu, kaip iis jau 
aiškina per pastaruosius 201 
metu. Kitais žodžiais, aiškino 
ne tain, kain dalvkai ištikru- 
iu vra. bet kaip jam norėtųsi 
kad būtu. Svarbiausias daly
kas, aišku, buvo trockistų ir 
kitu nenaudėliu sušaudymai 
Sovietu Saiungoi. Kalbėtojas 
pareiškė, būk Sovietu vyriau- 
svbė slepianti anie sušaudymą 
žinias. Bet štai, išsitraukia 
kalbėtojas iš portfelio laikraš
tinę iškarpa ir skaito apie tū
lus teismus ir nusmerkimus 
nenaudėliu. pareikšdamas, 
kad ši žinia vra atėjusi tiesiai 
iš Maskvos. Kiekvienas tuojau 
pastebėjo, juk tai nesutaikomi 
dalvkai: ieigu Sovietų vvriau- 
8Vbė tokius dalvkus slėntu. 
tai tokiu pranešimu kapitalis
tinei snaudoj nebūtu. Kiekvie
nas Sovietu Sąjungoj trocki- 
ninku teismas buvo paskelb
tas jei ne vienam, tai kitam 
Sovietu žemės laikraštvi. Tas 
parodo, kad Sovietai tokiu da
lyku neslėnė ir neslepia ir ne
turi mažinusio reikalo juos 
alėnti. Kalbėtojas priminė, 
būk ir lietuviu komunistu 
skauda Amerikoj slonianti tos 
rūšies žinias. Tai kitas labai 
neteisingas nareiškimas. Nei; 
vienas kitas lietuviu laikraštis 
Amerikoje nerašė apie trockis- 

teismu Sovietų Sąjungoj |

ir dar ir 
jiem užtenkamai liks kas val
dyti ir jie sugrąžinę kapitaliz
mą šeimininkaus. R a d e k a s 
pareiškė, jog vėliau jis ir kiti 
trockistai pradėjo pamatyti, 
__1 ju nenaudėliška politika 

i gyveniman nesikūnija. žemės 
! ūkis tapo sukolektyvizuotas, 
pramonė išstatyta, darbo žmo
nių gyvenimas pradėjo nepa
prastai greit gerėti: Sovietų 
vyriausybė pasidarė masėms 
mylimesnė, negu kada nors, ša
lis, be to, buvo apginkluota ir 
patapo milžiniška jėga, prieš 
kurią fašistinės šalys nedrįsta 
kilti. Tiesa, tuomet trockistai 
griebėsi paskutinės priemonės: 
žudyti Sovietų vvriausybės ir 
Partijos vadus. Jiems pavyko 
nužudyti vienas mylimiausių 
Sovietu vadu, Kirovas. Jie ren
gėsi ta patį daryti su Stalinu 
ir su kitais vyriausybės ir Par- 
tiios vadais. Jie manė, kad 
tuomi jie ineš suirutę ir de
moralizacija ir jiems pavyks 
pagrobti valdžia. Bet jie lai
ku tapo sučiupti ir jų pasimo- 
jimai neišdegė.

Kalbėtojo “Pamiršimas”
Šitoks yra atsakymas į P. 

Grigaičio klausimą, 
kurį duoda ir gali 
trockistai.

Toliau, Grigaitis, 
mas” dar vieną svarbų faktą, 
bando klausytojams “išaiškint”, 
užslėpdamas kitą labai svarbų 
faktą. Jis pavyzdžiui skelbia, 
būk Zinovjevas, Kamenevas, 
Trockis ir kiti trockistai buvo 
labai svarbūs asmenys, užimą 
nepaprastai dideles vietas Sovie
tų gyvenime. Jis nepasako to, 
kad tiek Zinovjevas, tiek Ka
menevas prieš K. Partiją ir So
vietų valdžią pradėjo kovą ne 
pereitais metais, o išvakarėse 
Lapkričio Revoliucijos. Trockis 
taipgi nebuvo artimas Lenino 
draugas, kaip Grigaitis skelbia.

Atsakymas, 
duoti patys

pamiršda-

Im

Vi

Antrad., Gruodžio 7, 1937

Trockis iki 17-tų metų prieš Le- dien tenai gali būt tik tokia 
niną kovojo griežtai, o Leninas 
prieš jį dar griežčiau. Tuojau flo 
Lapkričio Revoliucijos, 1918 in., 
Trockis ir vėl kovojo prieš Le
niną dėl Brest-Litovsko taikos 
padarymo. Tuojau po to, Troc
kis kovojo prieš -Leniną darbo 
unijų klausimu. Kaip greit Le
ninas numirė, Trockis pradėjo 
kovoti prieš Partijos centro 
komitetą su Stalinu priešakyj. 
Iš karto Zinovjevas su Kamene- 
vu neva kovojo prieš Trockį, bet 
greit jie sudarė bendrą frontą 
su juo prieš Partijos centro 
komitetą. Per tą visą laiką jie 
vedė kovą slapta prieš Partijos I
ir Sovietų valdžios politiką. Jie kalba buvo pikta, su tikrove ma- 
buvo išmesti iš Komunistų Par- žai ką, arba nieko, neturinti, 
tijos. Trockis buvo ištremtas.
Zinovjevas su Kamenevu po ke-j tuviai komunistai ruošiasi greit 
lis kartus darė pareiškimus turėti savo prakalbas, kuriose 

bus smulkmeniškai atsakyta į 
kiekvieną P. Grigaičio kalbos 
punktą. Man rodosi, jie gerai 
padarys tokį masinį mitingą su- 
ruošdami. Daug žmonių susi
rinks pasiklausyti, nes klausimas 
žingeidus.

Korespondentas.

konstitucija, kokia yra.
Apie konstitucijos demokra

tiškumą kalbėtojas taipgi labai 
daug kalbėjo, bandydamas ją 
pašiept ir, žinoma, paneigti, šis 
klausimas, prie progos, bus ga
lima ateityj plačiau nušviesti. 
Dabar tam trūksta vietos.

Visgi, baigdamas kalbą, “su
kritikavęs” Sovietų Sąjungą, 
kalbėtojas pareiškė, jog visvie- 
na yra vilties, kad Sovietų Są
jungoj viskas pasitaisys, kadan
gi Sovietų vyriausybė glaudžiai 
kooperuoja su buržuazinėmis 
demokratinėmis šalimis.

Bendrai, visa P. Grigaičio

lis kartus
Centro Komitetui, skelbdami, 
būk jie veiksią bendrai. Jie bu
vo priimti į Komunistų Partiją. 
Bet kiekvieną duotą pažadą su
mindžiojo. Liežuviu kalbėjo vie
naip, o slapta vykdė terorą, ken
kė socialistinei kūrybai, kaip jie 
galėjo ir mokėjo, iki pagaliau 
buvo sučiupti. Taigi, norint pa
sakyti apie Sovietų Sąjungą tie
sos, reikia būtinai pasakyti ši
tuos faktus.

Pagaliau negalima statyti 
klausimo taip, kaip jį stato Gri
gaitis, būtent: kodėl tūli troc- 
kistai taip suniekšėjo, turėdami 
žymias vietas, šiandien, mes 
matome, kas darosi Ispanijoj. 
Ne vienas šiandien gali paklaus
ti, kodėl generolas Franco su ki
tais nenaudėliais generolais 
parsidavė Mussoliniui ir Hitle
riui? Kodėl jis, turėdamas gar
bingą vietą ir pinigų, patapo fa
šistinių kraštų įrankiu ir žudo 
milionus Ispanijos nekaltų žmo
nių? Mums, pagaliau, nesvarbu, 
kodėl tas ar kitas žmogus su
niekšėjo, svarbu, kad jis arba jie 
suniekšėjo ir dar svarbiau, kad 
jie tapo suimti Sovietų Sąjungoj 
anksčiau, negu jie spėjo padary
ti ten taip, kaip šiandien Ispa
nijos fašistai kad daro.

Grigaitis bandė dengtis hu
manizmu. Girdi, šaudymas blo
gas dalykas. Gerai, kodėl gi jis 
tuomet pirmiausia nepasmerkia 
tų, kurie tą šaudymą pradėjo. O 
jį pradėjo patys trockistai, nu
šaudami Kirovą. To jiems neuž
teko : jie šūde darbininkus fabri
kuose, ant geležinkelių, kasyklo
se. Jie nuodijo žmones, jie grio
vė viską, kur tik jie galėjo pri
kišti savo juodus nagus.

Jei Ispanijos respublikos vy
riausybė būtų laiku pagavusi ge
nerolą Franco ir keliasdešimts 
arba kelis šimtus tų niekšų, ku
rie ruošė sukilimą; jei ji būtų 
turėjusi pilietinės drąsos juos 
sušaudyti, tai šiandien Ispanijoj 
būtų išgelbėta milionai žmonių 
gyvybių, bilionai dolerių turto 
ir ten gyvuotų demokratinė vy
riausybė.

Kalbėdamas apie naująją So
vietų Sąjungos konstituciją, kal
bėtojas aiškino, būk ji esanti 
anti-leninistinė (parūpo jam, 
mat, apginti Leninizmą!). Gir
di, Leninas parašė konstituciją, 
sulyg kuria buvo į sovietus at
stovai renkami iš fabrikų ir že
mės ūkių atskirai, o šiandien jau 
bus renkami sulyg teritorinių 
distriktų. “Pamiršta” jis, kad 
tai, kas buvo Sovietų Sąjungoj 
dvidešimts metų atgal, negali 
atatikt šiai dienai. Nuo pradžios 
Lapkričio Revoliucijos, ši jau 
trečioji konstitucija. Konstituci
ja nėra amžinas dalykas. Kon
stitucija turi būt taikoma, sulyg 
pakitėjimo pačių g y v e n t ojų 
ekonominių ir politinių santikių. 
Kai Leninas buvo gyvas, Sovie
tų Sąjungoj gyvavo kapitalisti
niai elementai. Buvo atskiri biz
nieriai, buvo net stambių konce- 
sijonierių; žemės ūkis buvo ne- 
sukolektyvizuotas. šiandien kas 
kita: žemė dirbama bendrai, ka
pitalizmas panaikintas, socializ
mo pamatai padėti. Dėl to šian-

Prakalbose Dainuos 
ir Aido Choras

Kaip jau visiems yra žino
ma, kad Am. Lietuvių Kongre
so Brooklyno Skyrius rengia 
svarbias prakalbas, Grand Pa
radise svetainėje — šio penk
tadienio vakarą.

Apart žymių kalbėtojų—R. 
Mizaros, 
riaus, 
leivio 
dainuos ir Aido Choras, 
gi, prie kalbų prisidės ir 
nos, kas suteiks vakaro 
gramai didesnį įvairumą.

Prakalbos prasidės 7:30 v. 
vakaro. Įžanga veltui. Kviečia
me dalyvauti visus.

Brooklyno Skyrius.

Lankėsi “Laisvėje”
Gruodžio 3-čią atsilankė į 

“Laisvės” įstaigą Geo. Stanley 
iš Amsterdam, N. Y., kuris 
laiko Stanley’s Natural Foods 
krautuvę, po numeriu 57 Vj 
Milton Ave., Amsterdam, N. 
Y. Sakės, kad myli skaityt 
“Laisvę” ir mano užsiprenu- 
meruot. Geo. Stanley yra at-' 
vykęs į New York City biznio 
reikalais, ir sako, jei patiks,, 
tai ir pabus kelias savaites.

M. S.

Stephen Aromiskis 
(Armakauskas) 

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4311

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
T>2. Triangle 1-3621

? Brooklyn, N. Y.

168 Grand Street 
Tel. Evergreen 8-7171 

Brooklyn, N. Y.

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

Kiekvieną subatą 
karšta vakariene. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterimis. Neda
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

fui fui fui fui fui fui fuifui fui ivi fui fui m fui fui ąą m M fui ką imi kji m * A

Telephone: EVergreen 8-1770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Telephone Stagg 2-4402

A. Radzevičius 
GRABORIUS 

(UNDERTAKER)
Vedu Šermenis ir palaidoji! tin

kamai ir už prieinamą kainą
Farsnmdau automobilius vestuvčM 
purėm, krikštynom ir kitokiem 

reikalam

402 Metropolitan Avė. 
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN. N. Y.

OFISO VALANDOS 
nuo 1—1 dieną ir nuo 7—8 vakare 

NEDfiLIOMIS 
Nuo Ii iki 12 vai. ii ryto

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St., Brooklyn, “Laisves” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI i

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.

Lietuviy Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūšies ir' pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai- legališkas svoris. Pristato
me* greit i jūsų namus. Prašome jsi- 
temyti adresą ir telefoną.

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti j ofisą 

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

TRU- EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street Brooklyn, N. T
Telefonas: EVergreen 7-1661

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 £LIUS
Skersai gatves nuo Grand Paradise Sales

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

Telefonas: EVergreen 7-9851

PITONE PULASKI 5-1090

RUSSIAN and TURKISH BATHS, Inc
29-31 MORRELL STREET BROOKLYN, N. Y.

OPEN DAY AND NIGHT
FLATBUSH OFISAS 

2220 Avenue J 
Kampas E. 28rd St.

Vapor Room, Turkish Room, Russian 
Room, Large Swimming Pool, Fresh 
Artesian Water, Restaurant, Barber Shop, 

Sleeping Accomodations.

Managed by
RHEA TEITELBAUM

Tel. Virginia 7-4499 

Barry P. Shalins
(ŠALINSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS 
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai įtaisytą Koplyčių 
Ir salę del po iermenų pietą. 
Teikiam nemokamai valiausios 

mados automobilius.
84-02 JAMAICA AVE.

Prieš Forest Parkway 
WOODBAVBN, L. U N. T.

Admission 50c, day and night
Saturday Night 75c

SPECIAL RATES
LADIES’ DAYS

Mon. and Tuesday from 12 a. m. 
to ll~p7m."~After 11 p. m. for gents.

I

PER WEEK
GENTS’ DAYS

Wed., Thurs., Fri., Sat. and
Sun. all day and night.




