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žydas, žydų laidoj i m o 
draugija iš velionies sūnaus 
pareikalavo už tėvo palaido
jimą 25,000 Lt, nes jo tė
vas, gyvas būdamas, buvęs 
šykštus. Sūnus taip brangiai 
mokėti buvo atsisakęs ir no
rėjo savo tėvą palaidoti savo 
kieme. Draugija bijodama, 
kad sūnus tėvo nepalaidotų 
kieme, šiek tiek nusileido ir 
po ilgų derybų sūnus sutiko 
už tėvą sumokėti: laidojimo 
draugijai 10,000 Lt ir žydų 
labdarių draugijoms 6,000 
Lt. Tėvas palaidotas žydų 
kapinėse. Dabar žydų visuo
menėj šis faktas gyvai dis
kutuojamas.”
Pasirodo ir žydų jagamas- 

čiai, pasigavę didesnę žuvį, 
bando ją iš visų pusių pinigiš- 
gai apiplėšti. Laikraštis pažy
mi, kad “visų tikybų žmonės 
reikalingi laisvų kapinių.”

Aišku, jei žydai turėtų lais
vas kapines, tai rabinai savo 
godumą suvaldytų.

Antra vertus, nebloga, jei ba
getas, turi brangiau užsimo
kėti už “tikietą į dangų.” 

________ •
“šiandien, Amerikos fašistai 

ir komunistai padarė bendrą 
frontą valdžios klausime, t. y., 
priėmė biblijos tezį, jog valdžia 
paeina nuo dievo, ir kad žmo
nės turi su baime pildyti dievo 
ir valdininką prisakymus.

“Tai ve ko sulaukėm nuo 
‘draugą’ komunistą vadą!”

Ar atspėsite, kas yra šito “li
teratūriško perlo” autorius ir 
kokiam laikraštyj jis tilpo? t

Pasakysiu: jo autorius yra't 
Tadaušis Kučinskas.

žinodamas, kad vargiai kitas 
kuris laikraštis tokią bjaurybę 
spausdins, jis pasiuntė “Nau
jajai Gadynei.” Pastaroji vis
ką talpina, kas tik niekina ko
munistus.

Vadinasi, atatiko kirvis ko
tą!

Na, ir gerai!

Tenka pastebėti, kad tas ab- 
lavukas nepersenai piršosi ben-J 
dradarbiauti “Laisvėje.”

Aišku, mes su juo nieko ben
dro nenorėjome turėti. Dėlto 
jis nuėjo j “N. Gadynę” plūsti 
komunistus.

Rockforde, III., buvo suruoš
tas masinis mitingas 20 metų 
Lietuvos nepriklausomybės su
kakčiai paminėti.

Kalbėjo vietinis šv. Petro ir 
Povilo parapijos klebonas, p. 
Grigaitis ir d. L. Pruseika.

Pasirodo, kad yra vietų, kur 
ir kunigai darosi sukalbames
ni. Rodosi “Vilnyj” buvo’ pas
tebėta: Kur parapija silpnesnė, 
ten kunigas esti žmoniškesnis.

Strazdas puola Meksikos ko
munistus dėl to, kad jie reika
lauja išvyti iš Meksikos kontr
revoliucionierių Trockį. Ten 
pat:

“ .. . jei šitaip, kodėl tos pat 
logikos prisilaikant ir Hears- 
tui nereikalaut, kad būtų 
ištremti Bimba, Mizara ir jų 
kamarotai.”
Teisinimas Hearsto — Straz

do dalykas. Bet jis turėtų su
prasti nors tai, kad reikalavi
mas išvyti kontr-revoliucionie- 
rių .ir kriminalistą yra vienas 
dalykas, o reikalavimas iš
tremti piliečius, kovojančius 
už demokratiją, — tegu jie bus 
ir komunistai, — kitas.

Antra,- ne tik Meksikos ko
munistai reikalauja išvyti 
kontr-revoliucionierių Trockį 
iŠ demokratinės šalies.

To paties reikalauja ir Mek
sikos Darbo Konfederacija, ku-

CHINAI PERVIJO JA
PONUS ATGAL PER 

GELTONĄJA UPĘ
Partizanai Sėkmingai Muša 

Japonus Shanghai Srityj

Hankow, Chinija, kovo 10. 
—Chinai kontr-atakuoja ja
ponus ties Paotow ir daug 
priešų išžudė. Dykumoj su- 
klimpo didelis skaičius ja
ponų tankų ir trokų.

Dalis japonų buvo persi
kėlę iš šiaurinės į pietinę 
pusę Geltonosios upės ir už
ėmę miestelį Szeshui. Bet 
chinai privertė juos pabėgti 
atgal per upę.

Chinai, praardydami pa- 
krantinius upės tvenkinius, 
užliejo didelį plotų ir įklam
pino 20 japonų tankų.

300,000 chinų kertasi su 
japonais šiaurinėje pusėje 
Geltonosios upės. Deda visas 
pastangas, kad japonai ne- 
persikeltų per upę ir ne- 
perkirstų svarbaus Lung- 
Hai geležinkelio.

Japonų artilerija bombar
duoja chinų miestus ir po
zicijas pietinėj upės pusėj.

Chinų partizanai sėkmin
gai kovoja su japonais va
karuose nuo • Shanghajaus. 
Didžiajame kanale jie nus
kandino ir vieną, karinį ja
ponų laivuką.

Susikirtimuose su Naziais 
Austrijoj Sužeista 11

Vienna, kovo 10. — Su
sikirtimuose tarp Austrijos 
nazių ir jų priešų tapo su
žeista 11 asmenų; 23 areš
tuoti.

Nazis vidaus reikalu mi- 
nisteris Seyss-Inquart gal 
bus priverstas pasitraukt iš 
vietos, kurion Hitleris jį 
įbruko.

Fašistai Šturmuoja Liaudie- 
čius-Rytiniame Fronte

Barcelona, Ispanija.— Fa
šistai staiga pradėjo štur- 
muot liaudiečius 70 mylių 
fronte beveik nuo Saragos- 
sos iki Teruelio. Ūmai jie 
darban paleido didžiausią 
daugybę itališkų ir vokiškų 
kanuolių, lėktuvų ir tankų; 
ir 1 i a u d i e č i a i dviejuose 
punktuose buvo priversti 
kiek pasitraukt atgal tarp 
Alfambros ir Fuentes de 
Ebro. Fašistai užėmę Fuen- 
detodos ir Santa Cruz kalno 
šlaitą. Bet liaudiečiai juos 
atmušė tie Vivelde Rio Mar
tin.

Iki liaudiečiai gavo pa
stiprinimų, fašistai sakosi 
taipgi užėmę Reventon tarp- 
kalnę, Malagosto ir Risco 
delos Cleveles.

Respublikos lėktuvai bom
bomis ir kulkasvaidžiais iš
žudė daugį maršūojančių 
frontan fašistų.

Shanghai, kovo 10.—Chi
nai nukirto 3 japonų lėktu
vus Pietinėj Shansi.

rios 1,000,000 narią ir vadovy
bę sudaro visokią politinią 
krypcią darbininkai!

Nulenkim galvas prieš didvyrius: vaizdelis iš kapinyno (Fuencarril, Ispa
nijoj), kur palaidota daug mirusiųjų kovoje su fašistais didvyrių. Čia ilsisi 
daug ir amerikiečių karžygių, padėjusių savo galvas beginant demokratiją.
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Maskva. — Jau užsibaigė, 
perklausinėjimai a t v irame 
teisme 21-no trockisto-bu- 
chariniečio, kurie buvo tar
domi, kaip svetimų šalių 
šnipai, sabotažninkai, nuo
dytojai, kurstytojai fašistų 
karo prieš Sovietus, suokal
bininkai ant Sovietų ir ko
munistų vadų ; gyvybės ir 
k o ntr-revoliucionieriaij ku
rie siekė nuverst Sovietų 
valdžią ir įsteigt fašistinį 
kapitalizmą Soviėtų respub
likoj.

Užsidarius viešiems teis
mo posėdžiams, keturi iš 
teisiamųjų uždarame posė
dyje buvo pašaukti liudyt, 
kokius išdavikiškus sąmoks
lus jie varinėjo su svetimų 
kraštų valdžiomis ir kaip 
jie šnipinėjo fašistinėms ša
lims. Tie keturi pardavikąi 
yra trockistai Rakovskis 
(buvęs Sov. ambasadorius 
Fra nei j ai), Grinko (buvęs | 
finansų komisaras), Rosen- 
goltz (buvęs užsieninės pre
kybos komisaras) ir Kres- 
tinskis (buvęs padėjėjas už
sieninio komisaro Litvino- 
vo). Jie prisipažino, kaip 
darbavosi sukurt svetimų

Anglija Vėl Pasitarna
vo Ispanę Fašistams
London. — Anglija taip 

paveikė Franci jos valdžią, 
kad ši sutiko vėl aklinai _už- 
daryt sausumos sieną tarp 
Franci jos ir Ispanijos, kai 
tik tarptautinė “bepusišku- 
mo” komisija pradės skait- 
liuot, kiek randasi Ispanijoj 
Mussolinio ir Hitlerio karei
vių, iš vienos pusės, ir kiek 
ten yra tarptautinių liuosa- 
norių, po respublikos vėlia
va, iš antros pusės.

Pradėjimas skaitliuot sve
timus, t kareivius Ispanijoj 
tarnautų kaip ženklas, būk 
Mussolinis ir Hitleris sutik
sią atšaukt bent dalį jųjų. 
O tuo tarpu, kai būtų užda
ryta siena tarp Francijos ir 
Ispanijos, Hitleris ir Musso
linis vis laivais siųstų gin
klus ir amuniciją generolui 
Franco’ui.

valstybių karinį bloką prieš 
Sovietus ir pervest joms 
įvairias sovietines žemes. '*
Jagoda Privertęs Daktarus 
Nunuodyt Gorkį, Jo Sūnų ir

2 Sovietų Vadus
Paskutiniame atviro teis

mo posėdyje daktarai Plet- 
nev ir Kazakov sakė, kad 
Jagoda, < buV£s valstybinės 
policijos galva, tik grūmoji
mais privertęs juos numa
rini garsųjį rašytoją Maksi
mą Gorkį, jo sūnų Peškovą 
ir Sovietų vadus Kuibyševą 
ir Menžinskį,.) kuriuos tie 
daktarai laipsniškai nužudė 
dideliais daugiais stiprių bei 
nuodingų “gyduolių” ir : ki
tais kenksmingais receptais.

Rosengoltzo Prakeiksmo 
Maldele su Komunija

Tame posėdyje buvo ir 
juoko, kai prokuroras-tar- 

idytojas Višinskis perskaitė 
maldelę Rosengoltzo, atras
tą jo švarke tuo laiku, kai 
jis buvo areštuojamas. Mal
delė, surašyta ant laiškinio 
voko, šitaip skamba:

“Tegul viešpats nutren
kia tavo priešus ir apsaugo-

ja tave nuo velnio. Tegul 
darbuotojai, ginantieji vieš
patį, sunaikina tavo prie
šus.”

O voke su ta maldele buvo 
įdėtas gabaliukas rusiškos 
komunijos duonos. Dėl to 
Rosengoltz teisme taip susi
gėdo, kad nubalp. Jis aiš
kinosi, būk jo/žmona, “jam 
nežinant,” įdėjus tuos “šven
tus” daiktelius' į kišenių 
“dėlei gero pasisekimo.”

SEATTLE MAJORU IŠ
RINKTAS ATŽAGA

REIVIS

CHINAI SUNAIKINO JAU 
513 JAPONŲ ORLAIVIU
Hankow, Chinija. — Chi

nų valdžia praneša, kad nuo 
japonų įsibriovimo iki vasa
rio mėnesio galo chinai savo 
lėktuvais ir prieš-orlaivinė- 
mis kanuolėmis nukirto 513 
Japonijos lėktuvų.

Bent pora desėtkų japonų 
orlaivių nušauta jau ir šį 
kovo mėnesį.

Generolo Franco Lakūnai 
Išžudė 105 Ligonius

Barcelona. — Fašistų ita
liški ir vokiški lėktuvai vi
su pašėlimu bombardavo Hi- 
jarą, respublikos užfrontės 
miestelį; ypač taikė į ligoni
nę, ir nužudė 105 ligonius.

Kituose dviejuose užfron
tės miesteliuose Reus’e ir 
Tortosoj, generolo Franco 
lakūnai nužudė 38 nekariš- 
kius gyventojus.

Seattle, Wash. — Susiba
rusios visos atžagareiviškos 
bei fašistinės jėgos pervarė 
savo kandidatą į šio miesto 
majorus, A. B. Langlie. Jis 
gavo 79,997 balsus prieš CIO 
ir Darbo Federacijos pažan
gių narių remiamą kandida
tą V. A. Meyersą, už kurį 
paduota 48,114 balsų.

Langlie, laimėjęs rinki
mus, tuoj viešai pagrūmojo 
darbininkų unijoms, kad jos 
turi “apsivalyt nuo raudo
nųjų.”

400,000 Kariuomenės 
Mūšiai Aragon Fronte
Hendaye, Franc. - Ispani

jos pasienis. — 180,000 fa
šistų ir 220,000 liaudiečių 
susirakinę į mirtinus mū
šius rytiniame Aragono 
fronte, kaip praneša United 
Press.

Fašistų komandieriai gi
riasi, kad čia jie naudoję ir 
“75 pagrobtus nuo liaudie
čių rusiškus lėktuvus ir 100 
tankų,” kurie jiem tekę, 
kuomet fašistai atgriebę Te- 
ruelį nuo liaudiečių.

Tai begėdiškas, net kvai
las pagyras. Nes New Yor- 
ko Times korespondentas H. 
L. Matthews liudija, kad 
liaudiečiai iš Teruelio pasi
traukė visai geroj tvarkoj, 
išsiveždami iš ten visus gin
klus ir amuniciją.

AUSTRIJOS VALDŽIA DARO BALSAVI
MUS, AR ŽMONES NORI NEPMKLAIfeįh 
SOMYBES AR PASIDUOT HITLERIUI \

■.............   ■■'■"gi _______

šalin Ribbentropą! šaukė Hitleris Pyksta—-Bijd Pra- I 
Londoniečiai kišt Tuos Balsavimus

London, kovo 10. — Tūks
tančiai nazių priešų demon
stravo prieš atvykusį Hitle
rio užsieninį ministerį Rib
bentropą derėtis apie poli
tinį draugiškumą su Angli
ja. “Šalin Ribbentropą! Ša
lin Hitlerį!” šaukė minia ir 
pralaužė net storas raitos 
ir pėsčios policijos eiles.

USA Ginčai su Anglija Dėl 
Poros Mažų Salelių

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas kelios die
nos atgal pranešė Anglijai, 
kad salelės Canton ir En- 
derbury, viduriniame Paci
fico Vandenyne, priklauso 
Jungtinėms Valstijoms.

Anglijos valdžia atsakė, 
kad tos salelės jau esančios 
po Anglijos vėliava.

Anglija atidarė Savo ra
dio stotį Canton salelėje. 
Prezidentas Rooseveltas, į 
tai atsiliepdamas, pasiuntė 
kelis amerikinius mokslinin
kus ir kelis mechanikus iš 
Hawaii salų į Canton salelę, 
kaip Amerikos nuosavybę.

Anglų ministeris pirmi
ninkas N. Chamberlain net 
seime pareiškė, jog Canton 
ir Enderbury priklauso An
glijai, nežiūrint, kad prezi
dentas Rooseveltas nusiuntė 
ten amerikiečius kolonistus.

Tos dvi salelės turi dide
lės karinės svąrbos.

Partizanai Nužudė Japonų 
Generolą, Sunaikino Tankus

Hankow. — Chinai vals
tiečiai partizanai iš Raudo
nojo Jiešmo Draugijos už
puolė japonų centrą Poai 
apskrityj', Honan provinci
joj; nužudė japonų suktąjį 
generolą K. Doiharą ir dau
gelį japonų kareivių, ir su
naikino keturiolika priešų 
tankų.

Hoover Šnekoj su Hitleriu 
Smerkė Naująją Dalybą
Berlin. — Jungtinių Vals

tijų buvęs prezidentas re- 
publikonas Hooveris, šnekė
damasis su Hitleriu, ne fa
šizmą peikė, bet smerkė 
Roose velto Naująją Dalybą, 
—praneša United Press.

Shanghai.— Japonai skel
biasi, kad jie oro bombomis 
sunaikinę “18 chinų lėktu
vų” Siane.

ORAS
Šiandien bus apsiniaukę ir 

gal lys.—N. Y. Oro Biuras.
Vakar snigo; temperatū

ra buvo 33-28. Saulėtekis 
6:17; saulėleidis 5:57.

Vienna, Austrija. —-jša*; 
lies ministeris pirmininką# > ! 
Kurt šušnigg paskelbė vi* 
suotinus piliečių balsavimus 
ateinantį sekmadienį, kad jie 
patys spręstų, ar Austrija 
turi pasilikt nepriklausoma 
šalis ar būt prijungta Vo- 
kieti jai, kaip reikalauja na* 
ziai. £ ' .

Šušnigg per radio atsišau
kė, kad žmonės balsuotų už 
Austrijos nepriklausomybę . 
- Hitleris pirmiau sakė, buk 
Austrijos piliečių dauguma 
pasirinktų prisidėt prie Vo
kietijos. Bet jis dabar dau-: 
giau negu abejoja, ar šie 
balsavimai išeis Hitlerin 
naudai. Jis net pyksta, kad 
Austrijos valdžia tokiais 
balsavimais daranti “ne
draugišką d e m o nstraciją” 
prieš Vokietiją.

Austrijos socialistai ię ko
munistai ragina žmones par 
remt Austrijos nepriklauso
mybę. ',, j

EXTRA!
z ■ a!
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REZIGNAVO FRANCIJOS 
MINISTERIŲ KA

BINETAS

Paryžius, kovo 10. — Pa* 
sitraukė iš valdžios Franci* 
jos premjeras Chautemps, 
radikalas — neva “socialise 
tas,” su visu savo minister 
rių kabinetu todėl, kad sei
mo dauguma nedavė jam 
diktatoriškos valios pertvar- 
kyt šalies finansus, už
draust sėdėjimo streikus, 
panaikint 40 valandų savai
tinio darbo įstatymą ir atį 
mest įnešimą senatvės pen* 
sijų.

Chautempso šalininkai sa
ko, kad dabar būsianti or
ganizuojama “platesnė” vi
sų partijų valdžia, apart 
komunistų. , . / •

«>*• / V*- 
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KONGRESO ATŽAGAREI
VIAI RAMIA TAKSŲ 

SUKČIUS • 
Washington. — Susitelkę 

atgaleiviai demokratai ‘ su 
republikonais kongreso af> 
stovais 165 balsais prieš 122 
atmetė prezidento Roosevel- 
to reikalavimą aptaksuot’20 
nuošimčių vadinamas asme
niškas korporacijas.

Tai daugiausia tokios ne
va “korporacijos,” kurias 
stambieji kapitalistai tveria 
iš savo šeimynų narių, neva 
“paskirsto” pelnus tarp jų* 
išranda visokias nebūtas 
“išlaidas” ir taip per mėtus 
nusuka nuo valdžios apie I 
$50,000,000 privalomų mę* 
kesčių.
\_

Shanghai. — Pranešama, 
kad Anglija derisi.su Japo
nija pasidalint grobiais Chi- 
nijoj.

jį v

derisi.su
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Pono Whitney Teisinimasis
Šiomis dienomis New Yorke suban

krutavo pati stambiausia meklerių (bro
kerių) firma, kurios priešakyj stovėjo 
vienas stambiausių kapitalistų, Richard 
Whitney.

Ponas Whitney ilgoką laiką buvo New 
Yorko Stock Exchange prezidentas. Per 
jo rankas ėjo bilionai dolerių. Jis kon
troliavo kitų, mažesnių “fišių" milionus.

Kol kas dar nežinia, kiek ponas Whit
ney kitų žmonių pinigų pražudė, bet yra 
aišku, kad sumos bus didelės.

Svarbu tai, kad šis milionierius dabar 
išleido viešą pareiškimą, skelbiantį, jog 
už visas suktybes ir šunybes, padarytas 
savo firmoje, neša atsakomybę jis vie
nas, kaipo asmuo. Girda, tegu valstijos 
prokuroras dabar daro su manim, ką jis 
nori.

Uždarymas šitos įstaigos durų rodo, 
kaip braška kapitalizmas ir podraug ro
do dar ir tai, kad nors federalė valdžia 
ir bandė uždėti apinasrį ant Wall gatvės 
ryklių, visvien jų suvaldyti negali. Jie 
sau grobia svetimų žmonių pinigus ir 
daro su jais, kaip jiems patinka.

Vaistuos • prokuroras tuojau turėtų 
pradėti daryti visapusį tyrimą ir kalti
ninkus atatinkamai nubausti. O atatinka
mos federališkos ir valstijiškos įstaigos 
turėtų kuoveikiausiai išleisti patvarky
mus, kuriais iš tikrųjų būtų galima su
valdyti Wall gatvės plėšikai.

Ką Gi Mes Kitą Sakysim!
Juozas Tysliava rašo:

Lietuvos nepriklausomybės proga, respu
blikos prezidentas apdovanojo visą • eilę 
žmonių Gedimino ir Vytauto ordinų ženk
lais. Tarp šių apdovanotų asmenų, teko ir 
visai eilei Amerikos lietuvių.

Tik dabar paaiškėjo, kad be anksčiau pa
skelbtų, Gedimino ordino ženklai paskirti 
SLA sekretoriui dr. Vinikui ir Tėvynės re
daktoriui Vitaičiui.

Ką dabar sakys tie, kurie iš kairėsės ran
kos mėto akmenis į visą tai, kas ateina iš 
Lietuvos? Dabar kairioji spauda turės dar
bo, bešmeiždama tuos veikėjus, priėmusius 
ordinų ženklus iš “fašistinės” Lietuvos,

žinia, kad tiek Vyčio, tiek Gedimino, tiek 
Vytauto ordinų ženklai nieko bendro neturi 
su Lietuvos valdžių kaitaliojimuisi. Bet mū
sų demagogai iš kairiojo fronto niekados 
nesiskaitė )su faktais.

Klysta p. Tysliava, sakydamas, būk 
mes nesiskaitą su faktais. Argi mes ne
sakėme, kad Vinikas ir Vitaitis yra fa
šistų sandarbininkai ? Argi du metai at
gal, per pereituosius SLA pild. tarybos 
rinkimus, mes nevadinome tų ponų ata
tinkamais jiems vardais? Argi “Laisvė
je" nebuvo pranašauta, kad Vitaitis gaus 
'Smetonos medalį?

Aišku, kad taip!
Nesąmonė sakyti, kad dabar kairioji 

spauda šmeiš “tuos veikėjus." Ar pava
dinimas žmogaus tikruoju vardu (šitam 
atsitikime fašistu) reiškia šmeižtą? Nuo 
kada lopetos pavadinimas lopeta patapo
šmeižtas ?

“Vilnis" Apie “Laisvės" 
Dalininką Suvažiavimą

Mūsų draugų dienraštis Chicagojė 
“Vilnis" rašo:

Laisvės bendrovės dalininkų suvažiavi
mas jvyks 3 d. balandžio. Taigi, jau .nedaug 
laiko beliko ištikimiems Laisvės draugams, 
kad tinkamai ir organizuotai pasveikint vi
sų mylimą dienraštį.

Kaip praeityje, taip ir dabar laisviečių 
suvažiavimai turi nacionalės reikšmės. Lais
vė skleidžia šviesą ir tiesą ne tik rytinių 
valstijų lietuviams. Ji turi daug ištikimų 
draugų ir vidurvakarinėse valstijose ir į 
vakarus nuo Mississippi. Yra daug žmonių, 
kurie susirišę su Laisve nuo tų laikų, kada 
ji užgimė.

Nėra reikalo daug aiškinti, kad šie metai 
mūsų spaudai yra sunkesni, negu užpereiti 
ir pereiti metai. Pabrango viskas, ko reikia 
laikraščių spausdinimui, o daugelio skaity
tojų pajamos sumažėjo. Bet kuomet mūsų 
spaudos mylėtojai bendromis spėkomis or
ganizuoja talką, tai jiems, žymiam laips
ny, pasiseka apeiti sunkenybes.

Pereitais metais' Laisvės draugai Chica- 
goje gana gražiai pasirodė su sveikinimais. 
Prie sveikinimų buvo pridėta ir auka — 
$110. Mes nei kiek neabejojame, kad šiemet 
chicagiečiai pasirodys dar geriau. Tik viena 
mūsų organizacija, Kanklių Choras, svei
kins Laisvę su $18, o juk organizacijų pas 
mus labai daug, nekalbant apie pavienius 
draugus. Mes raginame ir kitų kolonijų 
draugus pasekti chicagrečių pavyzdžiu.

žinote, kad tokiuose suvažiavimuose, kaip 
laisviečių suvažiavimai, gaunama daug svei
kinimų su tikru įrodymu širdingos užuojau
tos, tas pakelia ūpą suvažiavimo dalyvių. 
Jie jaučia, kad sykiu su jais dalyvauja vi
sos Amerikos draugai.

Tegyvuoja Laisvės dienraštis, mūsų vy
resnysis brolis!

Mes manome, kad šį gražų “Vilnies" 
atsiliepimą nuoširdžiai įvertins visi mūsų 
bendrovės šėrininkai, visi draugai veikė
jai, visi rėmėjai ir skaitytojai.

“Lietuvos Žinios" Apie Raudonąją 
Armiją

Raudonosios Armijos 20 metų gyvavi
mo sukakčiai paminėti, “Lietuvos Žinios" 
išspausdino apie ją straipsnį. Padaręs 
trumpą apžvalgą to milžiniško progreso, 
kurį pastaruoju laiku Raudonoji Armija 
padarė, laikraštis užbaigia straipsnį:

šalia karinės ir technikinės pažangos, So
vietų kariuomenėj reikia ypatingai pabrėžti 
karių tautinį ir kultūrinį susipratimą. Rau
donoji armija šiandien turi puikių, gerai 
apmokytų kadrų žmonių, karštai mylinčių 
savo tėvynę. O tokia armija visuomet pasi
rengusi smūgiui ir nugalėti, jeigu kas kė
sintųsi ją pulti, nes ji žino, kad kovoja už 
savo tėvynę.

Taigi, draugingosios Lietuvai Sovietų Są
jungos kariuomenės sukaktuvių proga, nors 
trumpai pažvelgiame į ją, neabejodami, kad 
ji auga savo šalies apsaugai ir pasaulio tai
kai stiprinti, kuri gerokai braška ir Euro
pos padangę niūrina.

Šiandien nerasime tokios armijos pa
saulyj, kuri būtų taip susipratusi, kaip 
Raudonoji Armija. Raudonarmietis pui
kiai žino savo tikslą, savo pareigą: ginti 
socializmo kraštą, mažasias tautas,'—gin
ti pasaulio taiką.

Kai Tuchačevskis, Uborevičius, Gamar- 
nikas ir kiti niekšai, kuriems Raudonoji 
Armija ir Sovietų .valdžia davė didelio 
pasitikėjimo, patapo išdavikais, jie gerai 
suprato, kad jie Raudonosios Armijos 
negalės panaudoti savo bjauriems tiks
lams. Tuchačevskis senai ruošėsi panau
doti Raudonąją Armiją užpuolimui ant 
Sovietų valdžios, bet vis nedrįso, nes 
jis jautė, jei tik pradės saver kruviną 
darbą, raudonarmiečiąi atsuks ginklus 
prieš jį patį!

TARPTAUTINĖ APŽVALGA

Klausimai ir Atsakymai
Kreipiuosi prie Jūsų pi

lietybės klausimu.
‘ Aš noriu žinoti, ar man 

reikia pirmų popierių? Ma
no, vyras gavo popierius an
trus gal 1922-3-čiais metais 
Philadelphijoj, mes tada ne- 
gyvenom kartu, bet valdiško 
persiskyrimo neturėjome ir 
1928 gavome persiskyrimą. 
Dabar nežinau, ar man rei
kia pirmų popierių, kadan

gi aš esu atsiskyrus? Pra
šau paaiškinti.

Apie 6 mėnesiai pa
rašiau į Philadelphijos 
teismą (Court) klausdama, 
kada Jis gavo pilietybės po
pierius, bet atsakymo nėra, 
nes gal kitu vardu gavo po
pierius.

S. J. B.
Atsakymas 1

Visais šiais klausimais 
patariame kreiptis pas For

eign Language Information 
Service (FLIS). Mes tiki
me, kad jie jums pagelbės 
viską išaiškinti ir surasti, 
kur ir kada jūsų vyras po- 
pieras išsiėmė1. FLIS adresas 
toks: 222 Fourth Ave., New 
York, N. Y.

Hendaye, kovo 9. — Siau
bia įnirtę oro mūšiai tarp 
'liaudiečių ir fašistų rytinėj 
Ispanijoj.

Ispanijos Liaudies Vargai
Per pastarąsias keturias 

savaites Ispanijos liaudis 
turėjo ir pasisekimų ir pra
laimėjimų. Pietuose liaudie- 
čiai skaudžiai sumušė fašis
tus ties Villanueva del Re- 
boliar, kur apie 1,000 jų su- 

■ ėmė į nelaisvę. Uždavė fa
šistams smūgį ir ties Pera- 
leda de Zaucejo. Vasario 21 
dieną liaudiečių karo lėk
tuvai turėjo mūšį su fašis
tų karo laivais, kuriame du 
fašistų laivai nukentėjo.

Teruelio fronte liaudiečiai 
buvo priversti po dviejų mė
nesių kovos pasitraukti iš 
to miestelio. Jie atsitraukė, 
nes ten tarpkalnėse fašistai 
grūmojo juos apsupti. Liau
diečiai pasitraukė į geres
nes ir saugesnes pozicijas.

Nuo karo pradžios iki va
sario pabaigos fašistai vien 
kelis Katalonijos miestelius 
17 kartų bombardavo iš jū
rų ir 212 kartų iš lėktuvų. 
Jie numetė 5,024 orlaivių 
bombas ąnt civilių žmonių, 

1 to pasekmėj 1,542 asmenys 
užmušti ir 1,979 sužeisti.

Liaudiečių valdžia tiki, 
kad nežiūrint, kaip yra 
sunkios kovos, bet galų ga
le ji kovą laimės ir priešus 
išgrūs iš savo šalies. Dabar 
Ispanijos liaudis pasigami
na įvairiausių ginklų ir rei
kalingos amunicijos. Šaukia 
visus vyrus nuo 19-kos me
tų iki 30-ties metų amžiaus 
į armijos eiles. Sako, kad 
to pasekniėj liaudiečiai pa
didins savo armiją nuo 
650,000 iki 780,000 vyrų.

Chinijos Liaudis Organi-
< zuojasi

Japonijos i m p e r i alistai 
veržiasi giliau į Shansi pro
vinciją, bet vis vien jie ne
įveikė chinų apsigynimus 
ant Geltonosios upės. Chi- 
niečiai labai energingai ir 
drąsiai gina savo tėvynę. 
Tą pripažįsta ir amerikie
tis kapitonas Evens Carlson, 
kuris tris mėnesius maršavo 
su buvusiais Raudonosios 
Armijos kovotojais Shansi 
provincijoj ir mušė japonus. 
Aštuhto Kelio Armija sėk
mingai organizuoja partiza
nų būrius ir sėkmingai vei
kia Japonijos armijos už
frontėj. To pasekmėj nema
žai miestelių atimta nuo ja
ponų. Japonijos imperialis
tai viską daro, kad apsupus 
chiniečių armiją Shansi pro
vincijoj ir ją sunaikinus, 
bet buvę raudonarmiečiai 
moka gudriai manevruoti ir 
tas japonų pastangas paver
čia į niekus.

Ryškiausi Japonų-Chinų 
kare buvo įvykiai, tai Chi
nijos lėktuvų užpuolimas 
ant Japonijos Formosos sa- 

’ los. Šis Chinijos bomberių 
žygis ne tiek daug nuosto
lių padarė, kaip išgąsdino 
Japonijos imperialistus. Jie 
bijosi, kad Chinijos bombe
riai nepasiektų Tokio ir ki
tus Japonijos miestus, kurie 
daugiausiai pabudavoti iš 
medžio ir popieros ir jiems 
labai pavojingos oro atakos.

Chinijos oriai vynas stip
rėja. Vasario1 26 dieną virš 
100 orlaivių mušėsi. Chinai 
pastojo kelią dėl 60' Japoni
jos lėktuvų ir kovoje numu
šė 8 priešų lėktuvus, o jų or
laiviai išliko visi sveiki.

Sekančią dieną chinų lėk
tuvai skaudžiai bombardavo 

ant 
Lung-Hai' gelžkelio padary
dami j i eitis nuostolių. Chi
nijos karį) štabas skelbia,

Japoni j os i kareivius

Tikrumoj jie vis daugiau 
ten veža kareivių ir ginklų. 
Jiem® melai reikalingi, kad 
kiek apraminus Anglijos 
dąrbininkus, kurie ‘ pradėjo 
griežčiau kovot prješ Cham- 
berlaino pardavįkišką val-

kad nuo rugpjūčio 13 
nos, .1937 metų iki 1 d. 
šio, 1938 metų, chinų lėktu
vai ir priešorlaivinės kanuo- 
lės sunaikino 325 Jąponijos 
karo lėktuvus.

Chinijos liaudis nebuvo 
prisirengus karui. Ji dabar 
karo liepsnoj turi mobili
zuoti ir lavinti armiją, ga
mintis ir iš užsienio pirkti 
ginklus, pravesti strategi
nius kelius. Bet ji tą sunkų 
darbą atlieka. Masės vis 
daugiau įsitraukia į kovą už 
savo tautinę laisvę, prieš 
Japonijos imperialistus.

Kas Naujo Kitur?
Vokietijos fašistai padik

tavo savo politiką Austrijai. f 
Austrijoj naziai pradėjo iš- Raudonosios Armijos

__u: i,a j cocd

die- 
sau-

Anglijoj virš 10,000 minia 
pikietavo Italijos fašistų 
ambasados namus.

Franci jos valdžia dar pa
skyrė karo reikalams $329,- 
000,000, kad geriau prisi
rengus apsigynimui nuo fa
šistų užpuolimo.

Sovietų Sąjunga teisia te
roristų — nuodintojų Bu- 
charino — Rykovo gaują. 
Ji daugiau valo savo namą 
nuo užsienio šnipų. Uždarė 
tris konsulatus Turkijos ir 
vieną Finijos. Drg. K. Voro- 
šilovas minint 20-ties mėtį •i—. i . • • • i • r su-

Bet kaip šį klausimą su
pranta, dideli vyrai, apšar
mojusiais paausiais, prapli
kusiomis kaktomis, išėję 
mokslus, apsišvietę ir be- 
šviečią plačiąją liaudį, —vy
rai, einą redaktorių parei
gas? Jie vis dar rašo, kad tą 
ir aną šeimą atlankė garnys 
ir paliko gražią dovaną: sū
nelį, dukrelę...

Kam šitokias žinias jię 
taiko? Ar penkių metų vai
kams? Juk to amžiaus vai
kai jų laikraščių dar nes
kaito. Ar jie tatai taiko 
mums—taip pat apšarmoju
siais paausiais žmonėms?

Ė, gerbiami redaktoriai, 
bereikalingas jūsų statymą- 
sis juokui, kuomet jūs ra
šote ne juokų skiltį, o rim
tas žinias. Jūsų, žinios, su
rištos. su gąrnio kursavimu, 
daro jumis kūdikio protavi-
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O šitokių žinių mes už-
stojimus Gratz mieste ir ki- kaktį, .sake, kad SSSR yra mo žrpoųėmis. Nekitaip!
tur, kad pilnai į savo nagus 
pačiupus galią. Hitleris grū
moja Čechoslovakijai ir Lie
tuvai. Kartu jis reikalauja, 
kad Anglija ir Francija grą
žintų jam atgal Vokietijos 
kolonijas, kurių ji neteko po 
pereito pasaulinio karo. Tos 
kolonijos vadinosi Togoland, 
Cameroon, Vokiečių Rytų 
Afrika ir Vokiečių Pietų- 
Vakarų Afrika. Jos užima 
732,000 keturkampių my
lių žemės plotą ir turi apie 
8,000,000 gyventojų. Koloni
jos turtingos žaliaja medžia
ga, kuri labai reikalinga 
Hitleriui prie didelio karo 
prisirengimui. Jis reikalauja 
ir buvusių kolonijų Naujoj 
Gvinėjoj, kurios užima 93,- 
000 ket. mylių, turi apie 
690,000 gyventojų. Jos tur
tingos aliejaus šaltiniais.

Italijos fašistai vėl sklei
džia melus, būk jie ištrauks 
iš Ispanijos savo armiją.

gerai prisirengus, apsigyni-i q šitokių žinių mes už- 
mui, kad ji visokius ginklus įįVoin .šiemet — tūkstantis 
pavartos priešo sumušimui. devyni šimtai trisdešimts 
Sovietų didvyriški ledlaužiai agtuntais metais — dienraš- 
!r lakūnai išgelbėjo moksli- i tyje “Vienybėje”, “Naujie- 

nose" ir “Laisvėje."
Būtų gerai, kad šios pas

tabos jums, gerbiamieji re
daktoriai, užtektų, kad jūs 
pasistengtumėte iškopti iš 
kūdikystės protavimo.

Josephus.

ninkus Šiaurių Jūroj. Ru
munijoj dingęs jos atstovas 
Butenko. Jį fašistai pavo
gė ir veikiausiai nužudė. Jo 
vardu su Italijos fašistų pa- 
gelba ten buvo pasiskelbęs 
kokis baltagvardietis ir nie
kino Sovietus. Bet vėliau ir 
jis pasislėpė.

Jungtinės Valstijos pas
kyrė dideles sumas budavo- 
jimui dirižablių. Dideli ka
ro bomberiai buvo nuskridę 
į Pietų Ameriką neva drau
giškumą išreikšdami, o tik
rumoj tai buvo bandymas, 
kaip sėkmingai ir toli jie 
gali skristi. Ramiajame 
Vandenyne yra dideli Jungt. 
Valstijų karo laivyno ir or- 
laivyno pratimai.

So. Boston, Mass

š.
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Vaikai, Mokytojai ir Redaktoriai
L

V a i z d u o juos vaikystės 
dienas.

Mūsų mokytojas paliepė 
mokiniams įvardinti paukš
čius, žiemavojančius Lietu
voj.

Surašėme jų tiek, kiek ku
ris atminėme.

Į Lietuvoj žiemavojančių 
paukščių skaitlių įėmėme: 
žvirblį, šarką, varną, kurap
ką, sniegeną, garnį ir tt.

Mokytojas p e r ž i ū r ėjęs 
mūsų surašus, paklausė: ar 
visi sutinkame, kad sura- 
šuosna įimti paukščiai žie
mavoja Lietuvoj?

Kilo ginčas. Vieni tvirti
no taip, kiti—ne.

—Kas gi matė garnį Lie
tuvoj žiemos metu? Kuris 
mokinys matė? — paklausė 
mokytojas.

Atsistoja drąsuolis — tas 
pats, kuris savo surašė 
įskaitė garnį žiemovajantį 
Lietuvoj—ir sako:

—Matyt garnio nemačiau, 
bet žinau tikrą faktą, kad 
jis žiemavoja Lietuvoj, nes 
jis mums pereitą savaitę 
atnešė mažą sesutę.

—Taip, jis kūdikius at
neša žmonėms^ taip žiemą, 
kaip lygiai ir vasarą. Jis ne
išskrenda drauge su kitais 
paukščiais į pietus, į šiltus 
kraštus, kur išskrenda ge
gutė, pemp.ė, laukinė žąsis, 
gerve, viturys ir kiti,—pri
taria jam kitas vaikas.

—Kur gi jis gyvens čia 
per žiemą, kad visos balos 
užšalę, varlės nebegyvos? O 
ir jo basos ilgos kojos šal
čio nepakęstų. Jei jis atne
ša žmonėms kūdikius, tai

sa-
ir

gal iš šiltų kraštų atneša ir 
vėl ūmai grįžta ten šildytis.

—Gal... ?
Mokytojas leido tik pasi

ginčyti tuo klausimu pa
tiems mokiniams, o pats 
sprendžiamo žodžio netarė. 
Netarė, gal būt, dėlto, kad 
nenorėjo vaikams išdėstyti 
garniui primetamos kon
trabandos — kūdikių gabe
nimo iš kažin kur.

n.
Dabar mes jau, taip 

kant, pusamžiai* vyrai
moterys. Dabar mums aiš
ku, kad garnio kontraban
da, tai pasaka vaikams. Ar 
dabar Lietuvoj maži moki
niai turi ginčą dėl garnio 
žiemavojimo Lietuvoj, ar 
neturi, fries nežinom. Mes 
žinom, kad čia, Amerikoj, 
tokio amžiaus vaikai, kaip 
kad mes būdami ginčinomės 
dėl garnio žiemavojimo Lie
tuvoj, jau tai garniui prime
tamai kontrabandai netiki. 
Kuomet čia mergaitė būda
ma 12 metų amžiaus patam
pa motina, o bernaitis 13 
metų amžiaus — tėvas,—jie 
žino, kad čia garnio kursa- 
vimas nereikalingas. Ir, tai 
ne tik jie žino. Toji žinia 
.nesenai pasiekė visus -šalies 
užkampius; visiems vaikams 
buvo dienos klausimas dis
kusijoms. ..

Vaikai žino, kad; garnys 
žiemavoja ten, kur jam vie
ta. Jie žino, kad garniui 
primetama kontrabanda ir 
tas paveiksluose piešiamas 
kursavimas, nešimas savo 
snape parišto kūdikio, .yra 
pasakaitė.

Vaikai žino...

Viskas Prirengta dėl Didžiulio 
Laisvės Choro Metinio 

Koncerto

Komisija dirba išsijuosusi, 
kad padaryt šį koncertą skir
tingu nuo kitų. Pirmiausiai 
reikia atkreipt atydą ant vei
kalo “Pusseserė . Salomėja.” 
Veikalas be galo juokingas, 
užimantis apie pusantros va
landos sulošt. Vaidylos pa
rinkti, kaip tai: Bolys, Rainar- 
dien^, Maculevičius, Krukonis, 
KlrlelYauškihtė ir <Zavis. Jeigu 
turit norą gardžiai pasijuokt, 
nepraleiskit progos, pamatykit 
kaip mūsų Bolys persikeičia į 
labai žavėjančią čikagietę. 
Na, o tai dar ne viskas. Pir
mą sykį pasirodys naujai susi
tvėrusi Stygų Orkestrą, po va
dovyste R. židžiuno; kaip už- 
skambins ant jautrių stygų 
apie dvyliką stygiečių, tai 
kiekvienam širdis suvirpės. 
Na, o ką jau galima sakyt 
apie mūsų Naujos Anglijos so
listus,—Izabelė Jarmalavičiū- 
tė su maloniu balseliu užža
vės jus; Kubiliūnas prijuokins 
su juokingais numeriais. O 
dar prie to, naujai susitveręs 
merginų kvąrtetąs padainuos 
j ūmi naujų ir senų dainelių. 
Apie įžangą sarmata ir prisi
mint,—tiktai 40c už tokį šau
nų koncertą, tai kaip ir dova
na. i

Svečių turėsim iš visos apie- 
linkės, kadangi tą pačią die
ną turime ALDLD Moterų Su-j 

’važiavimą, todėl dauguma 
draugių ir draugų be abejo pa
siliks ir ant koncerto. O aš nuo 
savęs •užtikrinu,, kad bus ver
ta .pasižmonėti.. Programos da
lyviai duos jums savo geriau
sias jėgas.

Tad .neužmirškit būti Lie
tuvių Svetainėj, kovo 20 d., 
vakare. ‘Ex-Sekretorius’

Mirė Trys šimtamečiai
ŽĘM. NAUMIESTIS.— Sau

sio mėn. laikotarpyje šioje apy
linkėje mirė 3 seneliai, kurie 
gyveno daugiau kaip 100 metų. 

, Sausio mėn. pradžioje Nau
miestyje mirė Parakininkienė, 
kuri turėjo 120 metų. Visa apy
linkė stebėjosi tokiu ilgu jos 
amželiu.

Vainuto valsčiuje mirė 2 
šimtamečiai: Lazdūnėnų kaime 
Tutlys, kuris turėjo 100 metų 
ir Galnės kaime Bernotienė, ku
ri tai,p pat turėjo daugiau kaip 
100 metų. Apie šitų trijų žmo
nių mirimą kalba plati apylin- 

Ikėk
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Orlaiviai Milžinai
Sovietų Sąjunga turi 

daug galingų lėktuvų. Jos 
lėktuvai, sverią virš 25 to
nus su kroviniais, praeitais 
metais nunešė mokslininkus 
ant Šiaurių Poliaus. Į žuvu
sio “Maksim Gorki” vietą 
būdavo j a 16 kitų galingų 
lėktuvų.

Amerikoj Boeing Aircraft 
Co. pabūdavo j o šešis “N- 
307” lėktuvus, kurie su kro
viniais sveria po 42,000 sva
rų (21 toną). Šių lėktuvų 
sparnai turi po 107 pėdas il
gio, liemuo 74 pėdas. Jie ga
li iškilti iki 25,000 pėdų auk- 
v v • 
SC10.

Ta pati kompanija paskel
bė, kad ji budavoja kelis 
lėktuvus, kurie su kroviniais 
svers po 81,000 svarų, turės 
po 28 pėdas aukščio, spar
nai bus 152 pėdų ilgio ir 
liemuo 109 pėdų. Jie galės 
vežti iki 72 keliauninkų ir 
be apsistojimo atlikti iki 5,- 
000 mylių kelionę.

Iš Seattle, Wash., prane
šama, kad Douglas Co. pa- 
budavojo ir išbandė “DC-3” 
lėktuvą, kuris su kroviniu 
turi 65,000 svarų. Jis turi 
24 pėdas aukščio, jo liemuo 
yra 97 pėdų ilgio, sparnai 
138 pėdų. Jis turi keturis 
motorus, kurie išvysto iki 
5,600 arklių jėgų. Lėktuvas 
turi 5 įgulos žmones ir gali 
vežti 42 keleivius.

Jungtinių Valstijų šeši 
milžiniški bomberiai buvo 
nuskridę į Pietų Ameriką. 
Jie į abi puses atliko virš 
12,000 mylių kelionės. Jie į 
10 valandų ir 28 minutes at
liko be apsistojimo 2,175 
mylių kelionę, tai yra, į va
landą skrido po 204 mylias. 
Reikia atminti, kad tai di
deli, sunkūs lėktuvai.

Karo specialistai labai 
daug suka galvą dėl lėktu
vų. Vieni reikalauja būda
vot! karo laivus šarvuočius, 
kurių vieno pabudavojimas 
ir įrengimas atsieina iki 
$50,000,000; kiti tam prie
šingi. Štai karininkas A. 
Williams rašo, kad už $40,- 
000,000 galima išbudavoti 
500 “skrajojančių tvirtu
mų,” tai yra, tokių lėktuvų, 
kaip Boeingo “N-307” ir ap
rūpinti juos bombomis. 
Toks lėktuvas vežtų po 2 
bombas, kiekvieną po 1,000 
svarų. Visi jie vežtų milio- 
ną svarų bombų. Jo suprati
mu, tokia skrajojančių tvir
tumų armada lengvai gali 
sunaikinti bile šarvuotį, ar
ba daugiau padaryti priešui 
žalos, negu šarvuotlaivis.

Jis sako, kad priešorlai- 
vinių kanuolių batareja, iš 
4 kanuolių po 3 colius gerk
lėmis, kainuoja $130,000. 
Prie to reikalinga galingi 
švyturiai, garso klausovai, 
atstos mieruotojai ir kiti 
įrengimai, kas vėl atsieina 
iki $120,000. Keturios ka- 
nuolės į minutę laiko iššau
na iki 100 svaidinių, po $25 
vertės, kas į valandą laiko 
sudaro dar $2,500 išlaidų.

Jis sako, kad niekas kare 
taip nėra pavojinga, kaip 
lėktuvai. Jie gali pavaduoti 
artileriją, tai yra, nunešti 
toli bombas priešo užfron- 
ten ir numesti. Jie gali su
griauti miestus, mušti ap

kasuose priešo kareivius, 
skandinti karo laivus. Žino
ma, kovoj žūtų ir lėktuvų, 
bet palyginus vieno lėktuvo 
nuostolius su mažiausio ka
ro laivo nuostoliais, tai jie 
yra maži. Laivas žūva, ku
rio išbūdavo j imas atsieina 
milionus dolerių, ant jo žū
va šimtai jūreivių. Lėktuvo 
išbudavojimas atsiėjo tik 
dešimtis ar šimtus tūkstan
čių dolerių, ir žūva tik keli 
žmonės. Štai kodėl imperia
listai vis daugiau apsigink
luoja ore.

Sovietų Sąjungos karo 
specialistai sako, kad lėk
tuvai yra labai svarbūs už
puolimo ir apsigynimo gink
lai. Bet jie savo rolę suvai
dina tik gerai apjungus jų 
veikimą su kitomis armijos 
dalimis. Vieni lėktuvai ste
buklų negali padaryti. Kare 
savo rolę suvaidina karo lai
vai, submarinai, artilerija, 
pėstininkai, raitarija ir me
chanizuotos armijos dalys. 
Karo lėktuvai nė vieną ar
mijos dalį negali pilnai pa
keisti; jie tik papildo ją.

—š.

“A T VIR KščIAS” MOKI
NYS, BET GABUS

Vedinančias lovą spyruok
les (springsus) išrado ir už
patentavo V. W. Kliesrath 
iš South Bend, Ind. Tai esąs 
puikus išradimas vasaros 
karščiam.

Chicago, Ill. — Penkto, 
skyriaus mokinys Frank 
Balek pradinėj mokykloj ra
šo kaire ranka, iš dešinės į 
kairę pusę; pradeda lakšto 
apačioj ir eilę po eilės varo 
aukštyn. Jo raidės jam pa
čiam atrodo parašytos “auk
štyn kojom,” bet visiem ki
tiem jos matosi kaip rei
kiant parašytos.

Tai esąs dar pirmas paste
bėtas toks atvirkščias as
muo, kas liečia rašymo. Bet 
Frank Balek, dabar 11 metų 
amžiaus, yra visai gabu's 
mokinys, nežiūrint atvirkš- 
tumo. Jo inteligentingumas 
skaitomas 95 procentų.

SPARALYŽIUOTA, TAI 
RAŠO IR PIEŠTĄ 

“DANTIMIS”

Kansas City, Mo. — 20 
metų mergina Sylvia E. 
Davis buvo gimus su paraly
žiuotomis rankomis; bet ga
na gerai išmoko rašyt taip- 
raiteriu ir piešt paveikslė
lius, įsikąsdama į dantis pa
galiuką, šepetuką ar pieš
tuką.

Dabar gydytojai padarė 
jai pavojingą operaciją, kai 
kuriuos nervus nukirpo bei 
skirtingai su kitais sujun
gė. Tikisi, jog kai jinai su- 
gysianti, tai galėsiant bent 
dalinai valdyt savo rankas.

700 SVARŲ ŽMOGUS

Pokomoke City, Md. —- 
Šiomis dienomis mirė 700 
svarų vyras Granville . W. 
Hali, 37 metų amžiaus. To
kio sunkumo negalėdavo at- 
laikyt jokia paprasta lova. 
Todėl jis turėdavo naudot 
lovą specialiai sustiprintą 
plieno štangomis ir skardo
mis.

Nežiūrint drambliško svo
rio, jis buvo tik 5 pėdų 5 
colių aukščio. Mirė nutf eilės 
susidėjusių įvairių ligų.

Galima Atspėt Dauge
lio Žmonių Amžius

Dar žmogus jaučiasi visai 
sveikas, bet geras naujoviš
kas gydytojas, panaudoda
mas tam tikrus mokslinius 
m i e r. a v imo instrumentus, 
gali numatyti, ar tas žmo
gus sirgs ir mirs nuo širdies 
ligos bei sugedusių krauja
gyslių, kaip atrado Johns 
Hopkins Universiteto profe
sorius Raymond Pearl, gi
lus mokslininkas tyrinėto
jas. 1 *

Jo tyrimai taipgi parodė, 
kad jeigu žmogaus tėvai— 
protėviai savo mirčia mirė, 
būdami tik vidutinio am
žiaus arba apijauniai, tai ir 
jų vaikam nėra vilties da- 
gyventi 80, 90 ar 100 metų 
amžiaus.

Sunkus fizinis darbas iki 
40 metų viduj ar lauke, sa
ko. prof. Pearl, netrumpina 
žmogaus amžiaus; bet po 40 
metų toks darbas žymiai 
mažina progą ilgai gyventi.

Garsiniais Spinduliais 
Suminkština Pieną 

l »

Nevirintas karvės pienas 
paprastai sukreka į stam
bius gabalus skilvyj pirma, 
negu jis suvirškinamas. Bet 
virinimas sunaikina daugelį 
vitaminų.

Palengvint skilviui suvir
škint žalią pieną, dabar Ed. 
W. Smith iš Melrose, Mass., 
išrado elektro-magnetinį ko- 
štuvėlį. Viena koštuvėlio da
lis taip virpa, kad išduoda 
tam tikras garso bangas, 
kurios ir suminkština pieną. 
Tai tos pačios rūšies garsi
nės bangos, kurias naudoja 
mieravimui jūrų gelmių su 
pagelba prietaiso, vadinamo 
“fathometeriu.”

Tokie garsai taip paveikia 
pieną, kad jis, patekęs skil
viu, sukreka į minkštus ga
baliukus ir lieka daug len
gviau suvirškinamas. Šis iš
radimas ypač naudingas kū
dikiams ir ligoniams.

Pasakiškai Didelės Angly 
Ginklavimosi Išlaidos

London. — Per dvyliką 
mėnesių 1938-9 metais An
glija išleis $1,758,750,000 pa
smarkintam ginklavimuisi, o 
per penkerius metus — $7,- 
500,000,000.KAIP ŽMONES GYVENO P’RM “SVIETO SUTVĖRIMO”?

1 J »

—Tėveli, ar negalėtum pa
sakyti man, kaip senai svie
tas sutvertas? — nedrąsiai 
užklausė parapijonas, suti
kęs kleboną bažnytinėj pra
mogoj :—Ba aš prakalbose 
girdėjau kitaip aiškinant...

—Tą turėjai žinot jau 
prie pirmos komunijos eida
mas,—dribtelėjo susiraukęs 
klebonas:—Apsižiūrėk, į ko
kias prakalbas eini.

—Tai ir jis nežino,—pa
manė sau parapijonas, bet 
nieko daugiau nesakė.

Kartą pati pasiuntė ji nu
pirkti šviežiai papjautą viš
tą, ir žmogus pataikė į žy
dišką vištų pjovyklą. Pama
čius jam pusrabinį, rieznin- 
ką, vėl straktelėjo galvon 
tas pats klausimas.

—Kiek jau yra metų, kaip 
svietas sutvertas?—teiravo
si parapijonas, mokėdamas 
pinigus už čia jau papjautą 
vištą.

—Luktelėk, tuoj pasaky
siu,—tarė pusrabinis; išsi
traukė iš apatinio kišeniuko 
mažą knygutę, taukuotais, 
rudais popieriniais virše
liais ; pažiūrėjo; pasisakė 
pats sau garsiai ketvertą 
žodžių, kur daugiausia gir
dėjosi .“šššššr” ir “rrrr,” 
matyt, senovės žydų kalba, 
ir sako parapijonui:

—Klausyk, kaimyne. Die
vas ‘Sutvėrė pasaulį 5668 
metai atgal, ir pirmieji žmo
nės buvo žydai.

O laisvųjų prakalbose 
žmogus buvo girdėjęs, kad 
Pekino srityje, Chinijoj, ne- 
persenai atrasta vienoj uo
loj kaulai žmonių, gyvenu
sių jau 500 tūkstančių metų 
atgal.

—Nejaugi žmonės gyveno 
pusę miliono metų pirmiau, 
negu dievas žemę sutvėrė? 
—suka sau galtfą parapij o-

__ iLUi__ _________  
nas, kiūtindamas namo su 
višta po pažasčia.

* * =|:

Pačioj Palestinoj', žydų 
ir krikščionių “šventojoj” 
žemėj, buvo žmonių bent 
100,000 metų atgal, tai yra 
apie 20 kartų seniau, negu, 
'pasak biblistų, atsirado pa
saulis. Taip sprendžia mok
slininkai dr. T. D. McCown 
ir Dorothy Garrod, kurie 
atkasė anų gadynių gyven
tojų palaikus Karmelio kal
ne, Palestinoj.

Tų senovės palestiniečių 
kaulus ištyręs, Sir Arthur 
Keith, garsus anglų gamt- 
mokslininkas, sako: Kai ku
rie jų tada buvo beveik be 
smakrų, panašiai kaip bež
džionės šimpanzės; kiti tu
rėjo žymesnius smakrus; tū
lų nosys buvo paplokščios, 
o kitų—aukštesnes, kumpos, 
panašios į romėnų nosis bei 
daugumos šiandieninių žy
dų.

“Šventajame” Karmelio 
kalne atrasta tokie palaikai 
dešimties žmonių, trys čie- 
li skeletai (griaučiai), užsi
likę nuo tų laikų, kada me
talai dar buvo visai nežino
mi, o įrankius žmonės tik 
iš akmenų pradėjo dirbtis.

Kokia tada buvo civiliza
cija, galima dalinai spręst 
pagal numirėlių laidojimą. 
Vienas kūdikis pav., patup
dytas ant užlenktų užpaka
lin kojų ir jo rankos ant 
krūtinės sudėtos. Vienas di
delis vyras apsikabinęs apa
tinį šerno žandikaulį, mato
mai, su liežuviu. Vadinasi, 
jis mėgo tokią mėsą, gyvas 
būdamas. Tai jo artimieji 
įdėjo jam tokio valgio ir po 
mirties pasistiprint. — Šer
nas, kaip žinoma, yrą miški
nė kiaulė. Taigi Palestinoj

Ligy Bakterijas Naiki
nantieji Spinduliai

“Sutirštintais” ultra-vio- 
letiniais spinduliais galima 
išžudyti per 8 iki 34 sekun
dų ore perus tokių ligų, kaip 
influenza, plaučių uždegi
mas, karštinės ir paprastos 
slogos. Westinghouse Labo
ratorijų inžinieriai Rents
chler ir James išrado tokią 
ultra-violetinių spindulių 
lempą, kad per astuonias se
kundas sunaikina 95 pro
centus šiltinių (typhoid) 
bakterijų net vandenyje už 
keturių colių nuo tos lem
pos.

Tokia lempa reikalauja 
mažiau kaip 10 wattų elek
tros jėgos ir ji galėtų švies
ti per 4,000 valandų.

Šiam išradimui ir jo pa
tikrinimams inžinieriai Ren
tschler ir James darbavosi 
penkerius metus.

IŠANKSTO NUMATYSIĄ 
DŽIOVOS IR ARTHRITO 

PAVOJUS
New Orleans, La. — Loui- 

sianos Universiteto profeso
rius Cl. Brooks suradęs bū
dą, kaip pagal žmogaus 
kraują pasakyt, ar jam grę- 
sia ateityje pavojus džio
vos bei sąnarių įdegimo 
(arthrito).

dar neveikė Maižiešiaus 
“košer” įstatymai tais lai
kais, kada tas žmogus gy
veno ir mirė.

Vienam iš -žmonių ten pa
laidotų prieš-istoriniais lai
kais buvo strėla (vilyčia) 
kiaurai pervertas klubo są
narys. Žaizda kaule—ke
turkampė, ir liudija, kad 
strėla buvo labai gerai pa
daryta iš nepaprastai kie
to ir tvirto akmens. Be to, 
reikėjo didelės, smarkios jė
gos tokią strėla kiaurai per
varyti per kulšies kaulą. 
Tai seniausia iš visų žaiz
dų, kokias tik žino chirur
gijos mokslas, sako žino
vas Arthur Keith.

Keturi ten palaidoti vyrai 
buvo 5 pėdų 8 colių iki 5 pė
dų 11-kos colių aukščio, o 
moterys — 5 pėdų iki 5 pė
dų 4 colių.

Kaip apskritai atrodė tie 
žydų žemės gyventojai už 
95 tūkstančių metų pirma 
negu “žydai buvo sutverti?” 
—Kaktos jų buvo kaulotos, 
kaip gorilų, didžiųjų bež
džionių. Jų žandikauliai bu
vo stambūs, ‘drėbtiniai’. Jie 
turėjo dideles burnas, sto
rus, tvirtus kaklus. Smage- 
nys jų buvo jau tokio dyd
žio kaip mūsų, šiandieninių 
žmonių, nors, suprantama, 
jos buvo paprastesnės—-ne
turėjo tiek išsiraitymų, rum- 
belių, vagelių. Jie turėjo tie
sias, stiprias kojas ir buvo 
geri bėgikai. Krūtinės jų 
buvo aukštos, didelės. Ir be 
mažiausios abejonės, sako 
mokslininkas Keith, jie mo
kėjo susikalbėt—95 tūks
tančiai metų anksčiau negu 
Adomas pirmą kartą pasa
kė “alou” ką tik išlaužtai 
iš jo šonkaulio Jievutei.

—N. M.

Medvilnė, arba Vata z &
Negalima nė įsivaizdinti 

sau, ką mes pradėtume, 
jei neturėtume medvilnės, ir 
kas ją pavaduotų ? Medvilne 
mes dengiamės, ant medvil
nės sėdime, gulime, su med
vilne užsiklojame ir medvil
nės sėklų aliejų valgome. Iš 
medvilnės stiebų daroma po- 
piera. Medvilnė naudojama 
daryme dinamito, nitrogli
cerino, parako. Iš jos dirba
ma neperšaujami apdarai; 
medvilnė gydo mūsų žaiz
das; iš medvilnės vejama 
virvės, ir daug kitokios nau
dos bei malonumų mums ji 
teikia (apart karo blogu
mų).

Medvilnė, kaip ir šilkas, 
atėjo pas mus iš gilios seno
vės. Medvilnės pėdsakas iš 
Indijos bei Eigipto nuveda 
mus net į apie 3,000 metų 
praeitin, kuomet medvilnė 
jau buvo vartojama ir su
prasta jos vertė žmogaus 
gyvenime, be kurios mums 
šiandien sunku būtų apsiei
ti, ir mes jaustume didelį ko 
tai trūkumą.

Tik visa nelaimė, kad me
dvilnė ne visur auga. Ji turi 
savo “panaberiją” ir nesi
duoda palenkt save prie jai 
nepatinkamo klimato, nesi
duoda paimti į vergiją bei 
duoti ką nors tam, kuris ne
duoda jai, ko jinai nori.

Medvilnės yra daugelio 
rūšių ir jos vertė paeina 
nuo to, kokiam klimate~bei 
žemėj ji auga. Juo tinka
mesnis jai klimatas, tinka
mesnė žemė, tuo ir medvil
nė bus našesnė ir, supranta
ma, geresnė. Medvilnė rei
kalauja ne tik ilgos, šiltos, 
dušniai drėgnos vasaros, 
bet ir jai tinkamos, derlin
gos žemės.

Medvilnės daugiausia už
auginama Chinijoj, Indijoj, 
Arabijoj, Persijoj, Afrikoj, 
Sovietų Sąjungoj, Jungtinė
se Amerikos Valstijose ir 
kituose, šiltuose kraštuose.

Jungtinės Valstijos, pra
dedant Virginia ir baigiant 
Oklahomos valstija, turi 
milžinišką plotą medvilnei 
tinkamos žemės ir klimato. 
Tik su mūsų medvilne bėda 
tame, kad kaip kiekvienas 
Amerikos augmuo turi po 
kelis gengsterius-parazitus, 
taip neliuosa nuo tų para- 
zitų-kirniinų ir mūsų med
vilnė.

Medvilnė, kiek ji mums 
naudinga, tiek ir visokerio
po darbo bei priežiūros rei
kalaująs augmuo. O tą dar
bą lydi nesvietiškas negrų 
išnaudojimas per medvilnės 
plantatorius. Ypatingai, 
kuomet prisiartina medvil

Ču Teh ir Mao-Tse-Tung, du vadai chiniečių 
komunistinės (Aštuntosios) armijos, šauniai 
kovojančios prieš Japonijos imperialistus.

nės skynimas, tūkstančiai: 
negrų moterų, vyrų, vaikų 
ir senelių, knibždynais kni
bžda medvilnės plantacijų 
milžiniškuose plotuose. Jie 
dirba po 14-16 valandų į 
dieną ir tik už 75 centus vy
ras, 50 centų—moteris ir 25 
centus neturįs 16 metų jau- 
nuolis-lė.

Jie dar labai mažai orga
nizuoti į unijas; juos dar te
beraižo bizūnai, ir kiek ne
paklusnus negras dingsta su 
šūvio trinktelėjimu.

Tad ir nėra jokių 
jei drg. R. Mizara savo 
pūdžiuose “Pora Savaičl 
Floridoj”, nuvažiavęs į 
orgijos valstiją, jautėsi kaip 
iš Amerikos išvažiavęs. Ten 
kliuksai valdo miestus, o 
medvilnės plantatoriai—val
stijas. Todėl tiems plantato
riams nustatymas darbo va- 
landų ir minimum uždarbio 

proletarinė revoliucija.
Štai kodėl jie ignoruoja 

ne tik Roofeeveltą, bet net ir 
Amerikos vėliavą! Tose val
stijose negrui Lincolno pa- 
liuosavimas iš vergijos dar 
ir po šiai dienai nėra 
į galią.

Ten visa tvarka, p 
dant paprastu policistu ir 
baigiant miesto majoru ar 
valsti j os g u b e r n a torium, 
randasi kliuksų, linčininkų,
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baltųjų šovinistų ir kitok 
atžagareivių rankose.

Senas Vincas.

PADARO GUMĄ" VISAI 
PANAŠIĄ Į ODĄ

_________________

Franci jos pilietis F. F. 
Schwartz išrado, kaip pada
ryti, kad guminė materija 
prarastų savo glitų šaltumą 
ir jaustųsi lyg minkštai iš
dirbta oda (skūra).

Kada išradimas padary- 
tas, jis atrodo gana papras
tas. Gumos medžių “sula” 
pamirkoma 20 sekundų skie
dinyje sieros chloro ir ben
zino. Paskui išima ją ir pa
laiko kiek ore. Tada medžia
gą įmerkia porai valandų į 
paprastą vandenį; ir išeina 
iš jos panaši materija kaip 
švelni oda. Jinai nepermer
kiama vandens, lygiai kaip 
ir paprasta guma.

MAŽIAU PROGOS SUSI
LAUKTI 90 METŲ 

Šiandieniniai* amerikiečiai 
70 metų amžiaus turi ma
žiaus progos gyventi iki 90 
metų negu 70 metų žmonės 
turėjo tokios progos 40 me
tų atgal,—atranda profeso
rius Raymond Pearl.



Kelvirtas Puslapis LAISVI Penktadienis, Kovo 11,1938.

Trockistiniai-Bucharinistiniai Kriminalistai Hartford, Conn.

Liaudies Teisme
(Tąsa)

RAKOVSKIS PARSIDUODA JAPONIJOS 
IMPERIALISTAMS

Rugsėjo mėnesį, 1934 metais, Rakovskis 
nuvyko Japonijon, kaipo Sovietų Sąjungos 
Raudonojo Kryžiaus delegatas į tarptauti
nę konferenciją. Tuo laiku Sovietų ambasa
dorium Japonijai buvo trockistas Jurene- 
vas. Per Jurenevą ir Japonijos valdžios at
stovus Rakovskis tapo Japonijos šnipu. Ta
me suokalbyje dalyvavo ir Sovietų Sąjun
gos atstovas Chinijoje ambasadorius Bogo
molovas. Rakovskis sako, “Aš sutikau per
duot informacijas Japonijos žvalgybos agen
tūrai Maskvoje.” Į tą darbą Rakovskis įtrau
kė ir Raudonojo Kryžiaus sekretorių dak
tarą Neid.

Kovo Penktos Dienos Rytinė Sesija
Rakovskis tęsia savo liūdymą, kad troc- 

kistai, girdi, lošė trijomis kortomis, būtent, 
Vokietijai, Japonijai ir Anglijai.

Rakovskis. Ir taip mūsų buvo prieita išva
dos, jog reikia palaikyt ryšius su Anglijos 
slaptąja policija (žvalgyba) ir tuo tarpu 
kreipt atydą į Japonijos žvalgybą.

Višinskis. Tai reiškia, kad trockistai turi 
tarnaut sykiu Japonijos ir Anglijos žvalgy
boms ir, prie to, Vokietijos žvalgybai taipgi?

Rakovskis. Kas liečia Vokietijos žvalgybą, 
tai, mano asmeniška nuomone, buvo ateities 
dalykas.

Višinskis. Iš Krestinskio liūdymo mes ma
tėme, jog tai visai nebuvo tik ateities daly
kas. Jūs asmeniškai buvote surišti su ku
riomis žvalgybomis?

Rakovskis. Su Anglijos ir Japonijos.
Višinskis. Kaltinamasis Krestinski, o su 

kuria žvalgyba jūs buvote susirišęs?
Krestinskis. Su Vokietijos.
Rakovskis. Aš sugrįžau iš Tokio su Vokie

tijos šnipo mandatu savo kišeniuje... Per 
1935 ir per pirmą pusę 1936 metų, tai yra 
prieš Kamenevo ir Zinovjevo teismą, aš da
viau Japonijos žvalgybai per daktarą Neid 
net penkius raportus. Aš suteikiau Japoni
jos žvalgybai medžiagos apie įtaką kortų 
panaikinimo sistemos, apie algų skalę, apie 
padėtį kolektyvų, apie išpildymą industrinio 
ir finansinio plano Sovietų Sąjungoje. Tuos 
pareiškimus ir išvadas tiksliai padariau la
bai pesimistiškas, smarkiai pabrėždamas, 
idant padidint^agresorių (Japonų) apetitą.

Pradžioje 1935 metų Rakovskis gavo kitą 
laišką nuo Trockio, kuriame Trockis išdėstė 
reikalingumą atskirt Sovietų Sąjungos Ko
munistų Partijos vadovybę, taip pat ir So
vietų Sąjungos vadovybę tarptautiniai.

Rakovskis toliau liudijo, kad dar 1924 
metais, kada jis buvo Londone, jis tapo An
glijos žvalgybos agentu.

Kaip žinoma, Rakovskis buvo paskirtas 
Sovietų Sąjungos ambasadoriumi Anglijai. 
Anglijos valdžia jį priėmė. Dabar paaiški, 
kodėl jis Anglijai buvo priimtinas. Rakovs
kis liūdijo, kad Angį, šnipai Armstrong ir 
Leckert pasakojo sekamai: “Mes teiravomės 
apie jus pas Eastmaną (Max Eastman yra 
žinomas Amerikos trockistas.—Red.) ir su
žinojom apie jūsų trockistines pažiūras ir 
susirišimą su Trockiu.' Ir tiktai todėl An
glijos žvalgyba nesipriešinome mūsų valdžiai 
priimt jus už Sovietų ambasadorių Angli
jai.” čionai Rakovskis plačiai išdėstė savo 
veiklą ir susirišimą su Anglijos žvalgyba. 
Rakovskis buvo išmestas iš Komunistų Par
tijos ir ištremtas. Bet jis sugrižo į Maskvą 
1934 vasarą ir vėl tuojau užmezgė ryšius ir 
tapo agentu Anglijos žvalgybos. Tą Jis pa
darė per tūlą moteriškę.vardu Paget.

Višinskis.^Kodėl jūs susisiekėte su ta mo
teriške ?,

Rakovskis. Aš ją pažinau Londone ir ži- 
' nojau, jog ji yra žvalgybos agentas.

Višinskis. Kitais žodžiais, jinai buvo An
glijos šnipas?

? Rakovskis. Taip.
Višinskis. Kokia jos socialė padėtis?
Rakovskis. Ji gerai žinoma kaipo filantro- 

piste. Karo metu ji užlaikė ligoninę Kijeve.
' Trockis Kaipo Užsienio žvalgybos 

fe ' Agentas
Višinskis. Papasakok teismui, ką jūs ži

note apie Trockio ryšius su užsienio žvalgy
ba?

Rakovskis. Tai buvo prieš Trockio ištrė
mimą į Alma Atą. AŠ jį aplankiau jo na
muose ant Granovsky gatves ir radau labai 
patenkintą ištrėmimo vieta. Aš buvau nu
stebintas. Alma Ata yra kelių dienų kelionėj 
nuo Frunze, o geležinkelio tada nebuvo ten. 
Trockis atsakė, “Bet arti Chinijos rube- 
žiaus”, ir parodė man žemlapį. Aš gavau 
suprast, kad jis ruošiasi pabėgt. Aš klau-

Amerikietis Trockistas Max East
man Anglijos Žvalgybos Agentas
siau jo, kokiais gi būdais jis galės pereit 
per Vakarinę Chiniją, per smėlynes dyku
mas ir aukštus kalnus be organizuotos pa- 
gelbos. Trockis atsakė, “žvalgyba pagelbės 
man”. Ir čionai jis man griežtai konfiden
cialiai pasisakė, kad 1926 metais jis užmez
gė kriminališkus ryšius su užsienio žvalgyba.

Dar daugiau, jis man papasakojo, kad 
1927 metais jis suteikė patarnavimą Angli
jos žvalgybai. Jis sakė, kad jis pagelbėjo 
Anglijos konservatoriams nutraukti ryšius su 
Sovietų Sąjunga, už ką jam Anglijos žval
gyba suteikė patarnavimą. Trockis sakė, 
kad jis patarė Anglijos žvalgybai padaryt 
kratą Sovietų prekybos įstaigoj Londone. . .

Aš turiu pasakyt kitą faktą apie mano 
išdavikišką darbą, atliktą 1927 metais. Tai 
buvo mano derybos su Francijos dešiniųjų 
kapitalistų rateliais.

Rakovskis sako, kad Trockis įsakė visiems 
savo pasekėjams užsieniuose užmegsti ry
šius su kapitalistais, idant gavus jų para
mos.

Višinskis. Trumpai papasakok teismui, ka
me jūs prisipažinot esą*kaltais prieš Sovietų 
Sąjungą.

Rakovskis. Aš prisipažįstu, kad su prad
žia 1924 metų aš buvau Sovietinės Socialisti
nės tėvynės išdavikas.

V. Kokiais metais jūs pradėjot savo pir
mutinį ir paskui tęsėte slaptą kriminališką 
trockistinį darbą ?

R. Aš asmeniškai pažinojau Trockį nuo 
1903 metų, šita pažintis nuolatos stiprėjo 
ir aš tapau jo artimiausiu draugu.

V. Politiniu draugu?
R. Taip, politiniu, kada ėjo politiniai klau

simai.
V. Ir asmenišku ?
R. Taip, ir asmenišku.
V. Tai reiškia, kad jūs buvot politiniai ir 

asmeniškai susirišę su Trockiu per beveik 
35 metus?

R. Taip. ■- t
Čionai Rakovskis paliudijo, kaip ir ko

kiais laikotarpiais jis dirbo trockistinį darbą 
ir kovojo prieš Sovietų Valdžią. O viso to 
darbo tikslas buvo sugrąžinti kapitalistinę 
sistemą.

Višinskis. Bet jūsų darbas susidėjo iš aš
trios kovos prieš Sovietinę Valstybę tikslu 
užgriebti galią naudai—galutinam analize— 
kokiu interesų ?

R. Manymas, kad galima užgriebt valsty
bės galią ir išlaikyt ją neatidavus fašistams, 
yra beprotystė, yra utopia.

V. Tai reiškia, kad jeigu jūs būtumėt pa
jėgę užgriebt galią, neišvengiamai ji būtų 
patekus į fašistų rankas?

R. Aš pilnai su tuo supratimu sutinku.
V. Tuo būdu jūs norėjote užgriebt galią 

bendromis savo pastangomis, ar su pagelba 
fašistų ?

R. Su pagelba fašistų.
V. Juk tai yra išdavystė netik Socialisti

nės Valstybės, bet taip pat viso tarptautinio 
darbininkų judėjimo. Ar jūs prisipažįstate 
kaltu ir tame?

R. Taip, prisipažįstu.
■>

Apklausinėjimas Kriminalisto- 
Rozengoltco

Višinskis. Kaltinamasis Rozengoltcai, 
trumpai papasakok apie savo krimjinališką 
veiklą.

Rozengoltcas. Kaip žinoma, aš buvau troc
kistines darbo unijų opozicijos 1920-1921 
metais. Paskiau, tai yra 1923 m’etais, aš 
pasirašiau po taip vadinama “Keturios De
šimts šešių Platforma.” 1929 . m. Kres
tinskis įdavė man instrukcijas nuo Trockio, 
kad aš ir Krestinskis pereitų į slaptą veik
lą ir užimtų atsakomingas vietas, laikytis 
budėjančio laukimo, iki atatinkamos spėkos 
šalyje paims viršų ir męs dalyvausime supr- 
ganizavime naujos valdžios. Toliau, 1933 
metais, Krestinskis gavo laišką iš užsienio. 
Tais pačiais metais aš buvau užsienyje ir 
Austrijos mieste Veldene susitikau su Troc
kio sūnum Sedovu. O 1934 metais aš su Se- 
dovu susiėjau Karlsbade.

Višinskis. Apie ką jūs kalbėjote?
Rozengoltcas. Sedovas perdavė man Troc

kio instrukcijas, kad mes užmegstume' ryšius 
su dešiniaisiais ir veiktumėme su jais išvien.

Višinskis. Konkrečiai, su kuomi?
Rozengoltcas. Krestinkis sakė, kad tuo rei

kalu jis turi instrukcijas nuo Rykovo ir Rud- 
zutako. Sedovas daug kalbėjo apie reika
lingumą ko tampriausių ryšių su Tuchačev- 

skiu, kadangi, Trockio nuomone, Tuchačev- 
skis ir militarinė grupė bus nulemiamoji jė
ga kontr-revoliuciniame žygyje.

Čionai Rozengoltcas parodo, kaip Kres
tinskis palaikė ryšius su Tuchačevskiu ir 
kaip trockistai užmezgė ir palaikė ryšius 
su Vokietija. Jie palaikė ir vedė diversi
jos ir griovimo darbą Sovietų Sąjungoj. 
Rozengoltco svarbiausias parodymas buvo, 
tai kad pagal Trockio instrukcijas trockis- 
tų sukilimas turėjo įvykti 1937 metais. Ši
tame suokalbyje Tuchačevskis ir jo milita
rinė grupė lošė labai svarbų Vaidmenį. 
Trockis, Rykovas ir Tuchačevskis nutarė 
nebelaukt karo pravedimui savo sukilimo 
prieš Sovietų Valdžią ir užgrobimo galios. 
Rozengoltcas taip pat liūdijo, kad po nu
teisimo Piatakovo Trockis reikalavo nuo sa
vo pasekėjų Sovietų^ Sąjungoj paaštrint te
roro žygius. Taip pat Trockis įsakė, kad 
kituose teismuose trockistai neturi prisipa
žint kaltais. Rozengoltcas sako, kad suo
kalbininkų konferencija įvyko jo namuose 
kovo mėnesį, 1937 metų, kurioje jie nutarė 
pravest sukilimą gegužės 15 d., 1937 metų.

Višinskis. Koks tas buvo jūsų kontr-rėvo- 
liucinio sukilimo planas ?

Rozengoltcas. Tuchačevskis išdėstė visą 
eilę ultimatyvų. Vienas iš tų planų buvo, 
kad jis susišauks į savo apartmentą kele
tą militaristų, po kokiu nors pasiteisinimu 
įeis į Kremlių, užgi’iebs Kremliaus telefono 
stotį ir nužudys partijos ir Sovietų vadus.

Višinskis. (Asikreipęs į Krestinskį). Ar 
jūs patvirtinate šituos dalykus?

Krestinskis. Taip, patvirtinu. Minėta 
konferencija įvyko Rozengoltco apartmen- 
te.

Rozengoltcas. Mes diskusavome su Kres- 
tinskiu klausimą apie teroristinį aktą prieš 
Liaudies Komisarų Tarybos pirmininką, 
Molotovą.

Čionai Krestinskis įsimaišo ir prideda; 
kad jie norėjo^ųžudyt taip’pat ir Staliną 
ir Kaganovičių.
Rozengoltcas Parodo, Kaip Jie Vogė Pinigus 

Finansavimui Trockistų Darbo
Rozengoltcas. Užsienio prekyba buvo 

kriminališkai panaudojama, vagiant iš jos 
pinigus trockistinio judėjimo finansavimui. 
Aš duosiu du svarbiausiu pavyzdžiu. Pir
mas, Murajėvskio pastangos, kurios davė 
trockistinei organizacijai arba tiesiai Troc
kini tris šimtus tūkstančių dolerių. Be to,
1933 metais, buvo Trockini duota $10,000,
1934 metais vienu atveju duota $75,000, ki
tu atveju $50,000, dar kitu $5,000.

Rozengoltcas prisipažino ir parodė, kad 
jis palaikė ryšius su Vokietijos militariškais 
rateliais. Jis taip pat teikė šnipiškas ži
nias prieš Sovietų Sąjungą. Čionai, ir 
Krestinskis paliudijo, kad trockistai gaudavo 
pinigų nuo Vokietijos militaristų vedimui 
savo kontr-revoliucinio darbo. Rozengolt
cas teigė, kad trockistų griovimo darbas bu
vo vedamas taip, jog pagelbėt Vokietijai ir 
Japonijai prieš Sovietų Sąjungą.

Kovo Penktos Vakarinė Sesija
Bucharinas Pripažino, Kad Trockininkų 

Laimėjimas Būtų Buvęs Laimėjimas
Fašizmo

Teisėjas Ulrich. Ar jūs patvirtinate tą, 
ką liudijote laike prirengiamojo apklausi
nėjimo dėl jūsų anti-sovietinės veiklos?

Bucharinas. Patvirtinu savo liūdymą vi
sai ir pilnai.

Višinskis. Suformuokite trumpai, kame 
jūs prisipažįstate kaltu.

Bucharinas. Pirmiausia, tame, kad aš 
priklausiau prie Dešiniųjų Trockistų Bloko.

V. Nuo kurių metų ? -
B. Nuo to laiko, kai buvo blokas suorga

nizuotas. Aš prisipažįstu buvęs kaltu ir 
prieš tai, kuomet aš priklausiau prie kontr
revoliucinės dešiniųjų organizacijos.

V. Nuo kurių metų ?
B. Apie nuo 1928 metų. Aš prisipažįstu 

kaltu buvime į vienu iš vyriausių Dešiniųjų 
Trockistų Bloko vadų. Pagaliau, aš prisi
pažįstu kaltu ’ už visa tai, kas išplaukė iš 
tos krim'inalyątės, būtent, prisipažįstu^kal- 
tu už visas tas kriminalystes, kurias pa
pildė kontr-revoliucinė organizacija, nevei
zint to, ar aš žinojau apie tai ar ne, ar aš 
tiesioginiai dalyvavau viename ar kitame 
žygyje ar ne, nes aš už tai atsakau kaipo 

vienas iš vadų, o ne kaipo paprastas kontr
revoliucinės organizacijos narys.

V. Kokius ši kontr-revoliučinė organizaci
ja tikslus turėjo atsiekti?

B. ši kontr-revoliucinė organizacija, pa
matiniai kalbant, siekė atsteigt Sovietų Są
jungoj kapitalistinius santikius . . .

V. Ji siekė nuverst Sovietų galią?
B. Nuvertimas Sovietų galios buvo prie

monė atsiekimui to tikslo.
V. Prievarta nuverčiant ?
B. Taip, prievarta nuverčiant Sovietų ga

lią.
V. Su pagelba keno?
B. Su pagelba išnaudojimo visų sunke

nybių, su kuriomis Sovietų gklia susiduria, 
ypatingai su išnaudojimu karo, kuris buvo 
numatomas.

V. Su kokių jėgų pagelba?
B. Su užsienio.
V. Kokiomis sąlygomis?
B. Konkrečiai kalbant, sąlygomis višos 

eilės koncesijų, teritorinių koncesijų . . .
V. Spėka atplėšiant ištisas sritis ir respu

blikas ?
B. Taip.
V. Pavyzdžiui?
B. Ukrainą, Pajūrinę Provinciją, Baltaru

siją.
V. Keno naudai?
B. Naudai Vokietijos, Japonijos ir An

glijos.
Toliau Bucharinas liūdijo, kaip ir kiti 

trockistai, kad-jų tikslas buvo silpnint So
vietų Sąjungos spėkas viduje griaunant ir 
naikinant jos pramonę ir įstaigas. Taip pat 
Bucharinas prisipažino, kad jie organizavo 
sukilimą prieš Sovietų Sąjungą. Jis pasi
sakė, kad jis siuntė tūlą Slepkovą į šiauri
nį Kaukazą organizuot trockistus sukilimui.

Prisipažįsta Prie Suokalbio 
Nužudyt Vadus

Višinskis. Ar Dešiniųjų ir Trockistų Blo
kas buvo nusistatęs už organizavimą te
roristinių aktų nužudymui Sovietų Sąjungos 
ir Komunistų Partijos vadų?

Z

B. Taip, buvo nusistatęs. Aš manau, kad 
ši organizacija pradėjo veikti 1932 metų 
rudenį.

čionai Bucharinas, taip pat irL Rykovas, 
bando užsigint, kad jie dalyvavo suokalby
je nužudyt Kirovą. Bet pašauktas Jago- 
da, buvęs pirmininkas Sovietų Sąjungos po
litinės policijos, pareiškė, kad anuodu me
luoja.

Jagoda. Abudu, Rykovas ir Bucharinas, 
nesako tiesos. Rykovas ir Yenukidze daly
vavo centro susirinkime, kuriame nužudy
mas Kirovo buvo diskusuojamas.

Višinskis. Ar kaltinamieji Rykovas ir 
Bucharinas ypatingai buvo suinteresuoti ta 
žmogžudyste ?

Jagoda. Taip, tiesioginiai.
Višinskis. O ar jūs, kaipo narys Dešiniųjų 

Trockistų Bloko, buvot suinteresuoti ta 
žmogžudyste ?

Jagoda. Taip, buvau.
Višinskis. Ar jūs asmeniškai darėte ko

kius nors žygius nužudyt Kirovą?
-Jagoda. Aš daviau instrukcijas Zaporo- 

žetsui. Kai Nikolajevas buvo suareštuo
tas pirmu sykiu, tai 'Zaporožetsas atė
jo ir raportavo, kad tūlas žmogus buvo su
areštuotas, pas kurį rasta revolveris ir die
niniai užrašai. Jis sakė, kad jis jį paliuosa- 
vo. _

V. Ar jūs užgyrėte tą jo žygį?
J. Aš priėmiau kaipo informaciją.

, V. Ar jūs davėte instrukcijas, kad nebūtų 
kliudomas Kirovo nužudymas.

J. Taip, aš daviau.
Paėmus vėl Buchariną klausinėt jis pri

sipažino, kad jis pritarė suokalbiui nužudyt 
Komunistų Partijos ir Sovietų vadus. Vi
šinskis, beklausinėdamas Buchariną, nuve
dė jį į įvykius dar 1918 metais.

Višinskis. Ar jūs tada parėmėte pasiūly
mą suareštuoti Leniną 1

Bucharinas. Buvo planas suareštuot Le
niną, Staliną ir Sverdlova.

Višinskis. Bet kas liečia plano nužudyt 
draugus Leniną, Staliną ir Sverdlovą?

B. Jokiu būdu ne.
Įrodoma, Kad Tais Laikais Bucharinas ir 
Kiti Taip Vadinami “Kairieji Komunistai“ 

Rengėsi Nužudyt Revoliucijos Vadus
Pašaukiami liudyti Jakovleva, Ossinsky, 

Mantsev, nariai “Kairiųjų Komunistų” 
grupės ir Karelin ir Kamkov, “Kai
riųjų” Socialistų Centro Komiteto nariai, 
parodymui, kad ištiesų buvo planas 1918 
metais suareštuot ir nužudyt Leniną, Sta
liną ir Sverdlovą.

' (Daugiau Bus)

Ar Ne Laikas Būt Suprasti?
Mes, broliai ir sesutės lietu

viai katalikai, žiūrime į gyve
nimiškus dalykus labai vienpu
siškai ir už tai esame darbinin
kų judėjime toli atsilikę. Mano 
supratimu, neturėtume pasiten
kinti vien tik maldomis ir mūsų 
kunigėlių mus gąsdinimais, bet 
pradėti daugiaus rūpintis 
abelnu šiandieniniu gyvenimu, 
kuris eina kas kart sunkyn ir 
sunkyn.

Mes, katalikai, negana r~kąd 
nesidedame prie tų, kurieAovo^ 
ja už mūsų visų reikalus, bet 
dar išeiname prieš jų varomą 
darbą pirmyn. Dažniausiai tas 
pasitaiko pas mus įvairiose mū
sų savišalpos draugijosejr kliu- 
buose.

Dabar yra varoma plati agi
tacija už atsteigimą Lietuvoje 
gyvenantiems mūsų broliams ir 
sesutėms demokratinių teisių, 
vieton dabartinio fašistinio re
žimo, kuris naudingas tik tur
čių interesams. Ir tą taip nau
dingą darbą kaikurie iš ’ mūsų 
trukdome.

Mūsų kolonijos Amerikos 
Lietuvių Kongreso skyrius, ku
ris čia nesenai įsikūrė, buvo iš
siuntinėjęs laiškus į visas drau
gijas, prašant, kad kurios dar 
organizacijos nėra prisidėju
sios, tai kad prisidėtų su atsto
vybe. Bet buvo ir tokių kaiku- 
rių draugijų sekretorių, kurie 
laiškus tiksliai paslėpė nuo su
sirinkimų, juos neskaitydami. 
O kur laiškai ir buvo skaitomi 
ir priimami, tai tūli neva patri
otai, drįso išeiti prieš, sakyda
mi, kad jie nesupranta, kas pa
sidarė su tais kovotojais, kad 
jie dabar pradėjo čia gyvenda
mi taip labai rūpintis Lietuvos 
žmonių gyvenimu, kuomet se
niau tuomi nesirūpinta.

Ot tąs tai ir parodo mūsų, 
broliai, atsilikimą. Turime dau
giau pagalvoti ir neužmiršti, 
jog dabar gyvenimas pakitėjo, 
daug permainų įvyko ir mūsų 
šventame , tikėjįme. Pirmiau, 
būdavo, triūsų kunigėliai draus
davo kaziriuoti iš pinigų, o da
bar jau patys rengia savo pa
talpose kazyrių lošius, įvairius 
“bingus” ir kitokius dalykus, 
kurie seniau pas mus skaitėsi 
neleistinais dalykais ir net nu
sidėjimu. Tai čia, va, ir .klausi
mas, kas pavėlino mums eiti 
prie tokių gembleriavimų, kurie 
seniau buvo griežtai draudžia
mi? Juk Šventas Raštas sako: 
“Kaip buvo iš pradžios, taip 
bus ir visados.” O ar taip yra 
dabar? Jel&u jau kunigėliai 
pradeda rūpintis apie savo že
miškąjį gyvenimą, o ne posmer- 
tinį, tai ir mums reikia pagal
voti apie savo skurdų gyveni
mą, kad jį bent kiek nors, kaip 
nors pagerinus. Jeigu jau mūsų 
ganytojai rūpinasi vien tik do
leriais, dolerį stato augščiau 
visko, tai mums, darbininkams, 
tas labiau priklauso, nes juk ir 
dolerius mes uždirbame.

Vienas iš Katalikų.

Dėl Gaisro Areštuoti Vals
čiaus Viršaitis ir 

Sekretorius

PANEMUNĖLIS.—Jau buvo 
rašyta, kad Panemunėlio vals
čiaus raštinė pusėtinai apdegė.

Pradėjus tyrinėti gaisro prie
žastį, pasirodė, kad gaisras nuo 
dūmtraukio kilti negalėjo, nes 
dūmtraukis rastas tvarkoje. 
Toliau tyrinėjant buvo rasta 
ant lubų prie dūmtraukio pi
niginių bylų bei kitų dokumen
tų. Pradėjus aiškėti gaisro 
priežasčiai, buvo areštuoti vals
čiaus viršaitis Jurgelionis ir 
sekretorius Kairys.

Potvinių didžiausias pavo
jus žmonių sveikatai ir gy
vybei yra tas, kad jie už
teršia limpamų ligų perais 
geriamojo vandens šalti
nius.

GARSINKITE SAVO BIZNĮ 
DIENRASJTYJ “LAISVĖJE”



Penktadienis, Kovo 11,1938

TWICE A WEEK
PUBLISHED EVERY

TUESDAY AND
FRIDAY

News of Philly 
Lyros Chorus

which 
looks 

again. 
Balti-

In Tuesday’s issue of the Laisve 
Youth Section an article appeared 
in the fourth column, written by 
“The Chorus Snoop”. From 
I’ll quote a few lines. “It 
like the chorus is waking up 
I hear rumors of trips to
more, New York and Connecticut. 
Hope we have a De Luxe bus. I 
do think I shall be a steady mem
ber from now on. I’ll be what you 
can call a Philly Lyros Chorus mem
ber.” Unquote. Let me say, my 
friends, the chorus has never been 
asleep. Invitations are 
hazardly handed out to 
chorus to receive them, 
must be active and earn

It is well to remember, 
peaceful exterior of a hive 
the activities of the ‘bees’, 
in.”

not hap- 
just any 

A chorus 
them.
“That the 

belies 
with-

chorus has need of 
workers. As such, the 
Chorus will welcome you.

active, 
Philly

a chorus may

Chorus can ve
to a Bee-hive,

The 
steady 
Lyros

De Luxe buses aren’t to be had 
just for the asking. Nor are the 
many other things that are neces
sary in order that 
properly function.

The Phila. Lyros 
ry well be likened
it has at present too many “drones.”

My above statement is substan
tiated by what happens on meet
ing nights. Whenever it is neces
sary to form a committee, to car
ry out some activity ,the “drones” 
immediately quiet down and breath
lessly hold their tongues. But just 
let some suggestion be made to be
nefit some good cause where they’d 
■have to work, they immediately rise 
to vigorously protest. They ex
pound selfish . self-preservation 
ideas, they disrupt the meeting and 
ridicule the one who dared make 
such a suggestion. They’re the first 
to maliciously “buzz” at the slight
est error of a worker, but shut 
up and sit petrified when commit
tees are formed. Let them heed— 
“The workers may sting those loud 
buzzing “drones.” The Chorus 
“workers” are not fools, they’ll 
soon put the “drones” to work or 
clip their wings.

There’s another interesting article 
in the same issue (thefifth one 
at the top). (Re: Chorus finan
cial help for Spain.—Ed.)

It proves that what was suggest
ed last Friday, but failed, wasn’t 
just an over-enthusiastic brain
child of one individual but a cause 
worthy of much more support 
it received.

The dance committee has 
ranged another dance for April
It promises to be every bit as good 
as the one they have for you to
morrow night. Don’t forget to
morrow night at 8 P. M. Ukrainian 
Hall. Two orchestras, plenty of 
balloons and a good time for all.

—Chorister.
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I Remember A Village...

"Voice” Cover Contest On
CALL FOR ARTISTS 
SKETCHERS AND 

CARTOONISTS
fi- 
of 

the 
of 

“No! No!” they yelled

The “Voice’* Publishers were 
nal in their complete rejection 
all professional help in making 
cover page for the first issue 
the “Voice, 
as they forcibly ejected such noted 
artists as Gropper, Young, Rock
well Kent, Petty, Hoff, and a num
ber of others who were clamoring 
at the door. They were willing to 
offer their services free just for 
the honor of being the first to cre
ate the front cover of the magazine.

“We want our own Lithuanian- 
American talent to decorate the 
front cover.” Getting theii’ collect
ive heads together (there was a 
dull resounding of wood striking 
ivory) they thought of this brilliant 
idea. “We shall have a contest, and

invite all to try a hand at creating 
the first cover of our snappy little 
publication.”

The prize, young artee-eests, 
a crisp ten dollar bill. All 
some worthy work which 
be judged and selected on its 
merits. If you have had any
perience making little doo-dads on 
telephone booth walls, or filling in 
mustaches on subway and trolley 
car-ads, here is your chance to 
glory in art!

The contribution may be a car
toon, one of symbolic nature, sa-

is 
for 

will 
own 
ex

A CHANCE TO DRAW 
FOR THE COVER 

OF “VOICE”
its

Worcester Back 
In Limelight

Sports Report of 
Second District

March 5th Worcester defeated 
Norwood at Worcester, 46 to 31. 
The Worcester girls defeated the 
Norwood girls, 27 to 19. Gardner 
girls play at Norwood, March 12. 
If Norwood wins this game, then 
there will be a playoff between 
Gardner, Norwood and Worcester.

The standing to date is: Wor
cester won 
1, lost 2;
If Gardnei* 
their title 

Bowling 
soon. So.
ner and Worcester are the prospects 
so far. Montello and Bridgewater 
are expected to enter, possibly even 
Lawrence. t

Worcester boys’ basketball team 
plays their final game with Stough
ton Lith. Boys Club at Worcester, 
29 Endicott St. Game starts 
7:30, dancing will follow.

J. Kižys,
Sports Chairman.

2, lost 2; Norwood won 
Gardner won 2, lost, 1. 
wins, then they retain 
for another „ year, 
schedule will be out 
Boston, Norwood, Gard-

Fingerprint Bill 
For Kids

at

TRENTON, N. J.—The Senate, 
this Tuesday, approved and sent 
to the Assembly a bill requiring 
the compulsory finger-printing of 
all school children, and the filing 
of the prints in the criminal files of 
the police.

Sponsors of the bill alleged that 
the children’s finger-prints would 
not be filed among those of crimi
nals—but did not deny that police 
would have immediate access to 
them at all times—which is mani
festly the same thing.

GOING AROUND NEWARK
Well, again the Sietyno Chorus 

is bubbling over with activity, and 
we have many good reasons for it. 
For one thing, Spring is coming; 
another reason is that our operetta 
“The Doctor of Alcantar” is com
ing along very nicely; and especially 
because of the nice invitations we 
are getting to sing af picnics this 
summer. It seems I heard that the 
chorus is considering taking a long, 
long trip in June. This, if any
thing, ought to attract new mem
bers. Just wait till you hear about 
it. But I also heard that only the 
members who have been in the 
chorus for a certain length of time 
will have the privilege of going on 
many of thefee trips, so you’d bet
ter come to rehearsals now, or be 
sorry later.

Talk about activity—wasn’t that 
two of the dunces that tried to 
tackle Johnny S.? I guess Al K. 
will have to do a lot more coach
ing. The other one of the three 
dunces, shall we say our Dream
er, prefers the more quiet activity, 
dancing. Did you ever try to lift 
up a chair from the very bottom of 
the leg, with one hand? We did, 
and who do you think is our cham
pion? Why Johnny S. of course, in 
fact he lifted two chairs at once 
while the girls couldn’t even lift 
one chair with two hands. So the 
three dunces are now begging to sit 
in the front row. 7 
blame them after having to sit in 
front of the tenors and especially 
Al D. with what he calls his so
prano? Say, if you really want a 
good laugh, ask Al to give you his 
speech on the Communist Campaign. 
He’ll have you in stitches. Short 
people (Bobby) seemed to be hav
ing some difficulty with the word 
šauksmas — it always comes out 
šmauksmas.

Yes, we are active in many ways,

but are we really trying to get new 
merpbers ?
if we are, why do a number of 
youth, upon talking to them about 
the Chorus, say, “Oh, they don’t 
want me in the Chorus,” or “I’d 
like to come if they’ll take me.” 
Let’s really get to work and not 
give them a chance to even think 
such things.

Did I hear someone say that they 
just couldn’t find time for the LDS? 
I hope my ears were deceiving me.

And now, until the day when time 
slows up just for us—

' One of Us.

It seems funny, because

Mrs. Roosevelt to 
Address World 
Youth Congress

has
re-

Mrs. Franklin D. Roosevelt 
accepted an invitation to greet 

youth organiza- 
the world when 
Vassar College, 

initial meeting of

presentatives of 
tions throughout 
they gather at 
Aug. 16, for the 
the Second World Youth Congress.

More than fifty nations will send 
delegations to this Congress for 
the discussion of international af- 

But can you | fairs and “to develop mutual un
derstanding between the youth of 
different races, different religions 
and different opinions.”

The Congress will be in 
at Vassar for nine days 
which international problems 
discussed .and plaps will be form
ulated for action of them. In addi
tion to topics relative to the political 
and economic organization of world 
peace, such specific youth problems 
as education, unemployment, child

session 
during 

will be

YOUTH PILGRIMAGE 
TO WASH. CAPITOL

WASHINGTON, 
moment thousands 
from all parts of 
from all walks of 
for the passage of the American 
Youth Act. The opening of the 
Senate hearings on the youth bill 
this Monday marked the beginning 
of a week of intensive activity by 
thousands of young people under the 
leadership of the American Youth 
Congress.

Delegations from practically every 
state in, the union have poured in
to the Capital to urge passage of 
the Youth Act, the Schwellenbach- 
Allen Resolution for WPA jobs for 
all needy workers and a number of 
specific youth measures.

YOUTH ACT HEARINGS
Hearings of the Youth Act are 

being conducted by a sub-committee 
of the Committee on Education and 
Labor. Witnesses who appeared 
gave their views on the necessity 
for the passage of youth legislation.

PRACTICAL DATA
Joseph P. Lash emphasized that 

young criminals cost the nation a 
huge sum annually. Describing an 
“average criminal” as the product 
of economic insecurity, he outlined 
the steps which led him eventually 
into a Federal prison. Commenting 
on the cost to the government of 
arresting and jailing the culprit he 
said, “it would have been cheaper 
to send him to Harvard”.

Commenting on testimony, Senator 
Lee summed up:

“In other words, in communities 
where you find the most money you 
find 
ney, 
one 
Act

D. C.—At this 
of young people 
the nation and 

life are pressing

the fewest kids; the least mo- 
the more kids. I understand 

purpose of the American Youth 
is to equalize this condition.”

Guess What! 
La Petite Danse!

large
any

Nope, we haven’t an extra 
hall and we haven’t made 
“stupendous” preparations, BUT we 
have made plans for the Petite 
Danse to take place tomorrow eve
ning.

Petite Danse, to be plainer, is a 
“mažiukas baliukas.” Dance mu
sic, furnished by George and his 
Kay-men, will have a zylophone as 
a special attraction.

The program is studded with stars 
and features the following: P. Pakal
niškis, well known baritone; J. 
Bisque and his zylophone; A. Viš- 
niauskas, baritone; and the hilarious 
duet, Velička and Grabauskas. What 
more need be said?

The dance will be held Saturday 
at Laisve Hall in Brooklyn and ad
mission is a paltry 35 cents.

We’ll be seeing you there. Tres 
bien! —Aidietis.

Special Attention 
Of B’more Chorus

This correspondence is written to 
notify, all members of the Baltimore 
Lyros Chorus that the rehearsal 
usually held on Sunday will be held 
on Saturday, March 12th, instead of 
March 13th.

This is only a special rehearsal 
as our instructor has to play 
of town this Sunday. Rehearsal 
start at 6 o’clock sharp and 
at 8 o’clock. All members

out 
will 
end 
are 

urged to be present promptly so as
to start rehearsal on time. Your 
presence at this rehearsal and all 
the following ’rehearsals will judge 
your participation in the concert to 
be held on April 3rd.

Why and what is the reason that 
Jessie J. and Benigna Z. haven’t 
been coming to rehearsals for the 
past few weeks? Remember, every
one, rehearsal at 6 o’clock sharp! 
This Saturday, March, 12, at the 
Lithuanian Hall, 853 Hollins Street. 
Till then, so long.

—Charles Jacobs, Jr.

labor, military training, health and 
juvenile delinquency will be consi
dered.

tirical, humorous, or beautiful in 
decorative qualities.

The rules governing the contest 
can be had by sending in a letter 
asking for the particulars. We will 
mention one qualification, however, 
the drawing must be original.

All applications must be 
before March 15th. That 
dead-line.

Make your applications 
now! The “Voice” will be published 
soon, and those who come first 
will have so much more time to 
work. Contest details 
to all who write foi’ 
thinking, future Van 
zannes, Monets and 
await your early response!

Lithuanian-American 
Publishers.

just 
year 
this 
The 

with 
their

sent in
is the

by mail

will be sent 
them. Start 
Goghs, Cez- 
Manets, we

Announcement
For Aido Chorus

mem- sAll Brooklyn Aido Chorus 
bers who have been absent from 
our past few rehearsals will please 
show up this Friday, March the 
eleventh, in order to re-register for 
the coming season. We have come 
to the point wherein we must de- i 
cide just how many of the absen- ' 
tees wish to remain as choristers. 
It is imperative that all attend! 
Those finding that attendance is 
impossible will please send in name* 
via friend or mail.

Those attending this Friday’s ’ 
rehearsal will also have to discuss j 
the acceptability of invitations to 
two picnics for this spring.

Please take heed of our rehearsal 
hours.

9

Start at 8 P. M. SHARP.
Intermission immediately after 
P. M.

Ending at discretion of teacher.
E. C. I)., Pres.

------- $---------------------------

The Old Maid 
Predicts:—

That a new all-around champion 
of girls will be crowned at the next 
L.D.S. Olympiad.

§ § . §
That the Bangos Chorus of Eliza

beth, N. J. will soon be the leading 
chorus in the State of New Jersey. 
Its singing in Brooklyn on February 
27th showed that a few months more 
of good diligent study will enable it 
to beat the Sietyno Chorus of New
ark. Bravo, Bangos Chorus!

Brooklyn Aido 
the Manhattan 
guaranteed au-

On March 20 the 
Chorus will sing at 
Opera House to a 
dience of 2,000. After the program 
the sponsors have arranged a dance. 
So our Aido chorusites will swing 
and sway to a $250 dance band of 
twelve pieces. Yowsah, we is ag- 
wine ter go to town!

Once the Worcester lassies get 
going, there’s no saying where they 
will finish—I mean in basketball. 
Girls, there’s plenty in you, 
let it come out. Perhaps next 
we can be champs. Too' bad 
had to be our last game, 
boys as usual walked off 
the game even without one of
best players who seems to prefer 
rival teams to ours. And being 
our Vice-President too . . . Don’t let 
the chorus stand in^your way.

I don’t want to start an argu
ment with Amigo Mio, yet his 
math, errs slightly in his count of 
the basses, 
chorus 
as is 
rus. 
parts 
What 
little quenching of the migratory 
spirit, 
hours 
boys ? 
grades 
cises to the children to work off 
excess energy. Perhaps I may sug
gest a few calisthenics in between 
songs so that the singers /will not 
have to leave the room so often 
during rehearsals.

Our songs for the concert are 
coming along fine except for a few 
misplaced “cuckoos” now and then. 
The octette is going to present a 
medley of Petrauskas’ songs which 
has great prospects of succesą. Last 
but by no means least, our star 
soloist, Emily Mickūnaitė is being 
eagerly awaited, 
minute 
of the 
M., at 
asking 
end you’re 
gret it if ; 
undertaking.
gins to tąlk about the concert, will 
you be sorry that you were not 
there!

In closing, let me leave a thought 
with you, originated by A. Cyphur:

“Silence is
A point to score on, 
Too much talk 
Betrays the moron.”

(Especially at the chorus rehearsals)
M. D.

That section of the 
is very well fortified,' just 

every other part of the cho- 
We have large well-balanced 
which I hope will remain so. 
the men’s parts need is a

Or is sitting still for two 
too tedious for vour little 
Teachers in the primary 
usually give a ’• few exer-

This is just a 
sampling of what to expect 
concert. March 20th, 3 P.

We’re not
because in the 
who will re- 
this historical 
everyone be-

29 
you

Endicott St. 
to come, 
the one 

you miss 
When

THE “VOICE”
Of Lith-Americans

Coining Out Soon

Have YOU
Subscribed?

1 year—$1.50
\ year—$1.00

Lithuanian-American Publishers 
Box 38, Station W, 

Brooklyn, N. Y.

He: “Poor Jones! . He’s joined 
the ‘silent majority’.”

She: “Oh, he isn’t dead?”
He: “Nope, he just got married.”

&

Vį.1-

C

I have started a trust fund for each of these, darlings.

By A. KUCHATJSKAS
/

HREE thousand miles away in 
the distance is my home town. 

Very small, with only a population
of 500, but it is dear to remember. 
It is far away in the distance but 
close to my heart.

A Description
It is located in a naturally gifted 

place surrounded by the Širvinta 
and Šešupe Rivers on the east with 
their high embankments. A large 
beautiful pine forest lies to the 
north, Germany is on the south 
and plain pastures stretch towards 
the west.

Until 1915 under Russia’s control 
it was called “Wladislawow.” The 
Lithuanians named it “Naumiestis.” 
During the World War it was bad
ly damaged, some parts having been 
completely destroyed. A rebuilding 
program began from 1916 on.

The middle of the town has a 
large market place to which farm
ers from surrounding villages come 
every Tuesday and Friday bringing 
their own products to sell. Close 
by there is a small business section 
which consists of two shoemakers, 
three dry goods merchant stores, 
one barber shop, two small hotels, 
five grocery stores, a fire engine 
house and a municipal building.

The north ^side was the high 
class section because of the pro- 
high school (with her five class
es instead of eight), established 
in 1920 by the Progressive Farm
ers Association, and the Catholic 
church with its buildings where the 
priests and nuns lived. A drug
store, a tailor, a bookshop and two 
doctors complete the scene. One of 
the north section streets led to the 
outskirts past the rįver Šešupė with 
a strongly built wooden bridge. 
Soldiers camped on one side of the 
river with their training field on 
the other side.

After I left that place their tre
mendously long marches and milita
ry songs remained for a long time 
in my memory.

The Common People
The workers’ section was in the 

west with only a few brick-layed 
streets, the rest were all of dirt. 
Expertly built houses were separate, 
each surrounded by a large garden. 
In these gardens women were busy 
working, not only about the flowers 
but the vegetable gardens as well. 
The vegetable gardens were import
ant because potatoes took the first 
place as a major food for the poor.

People earned their living in en
terprises such as an electric flour
mill, oil pressing and in two lum
ber yards. Some were working in 
Germany’s brickshops or served as 
farmer’s helpers in Germany and 
also in Lithuania for all summer. 
They worked from early in the 
morning till late at night.

Housework, done for those who 
didn’t like to work, was usually 
done by girls of the ages of 14 and 
up, or by elderly women. The Ca
tholic church had a great deal of 
land where many women were work
ing.

The Schools
Churches and schools were of a 

good standard. There were three 
churches, Catholic, Protestant anti 
Jewish, and also one big kinder- 
garden controlled by the Catholic 
church. Elementary school was

free for all. Pro-high school, with 
a high rate to pay, was still at
tended by 200 students. Most of 
them were from nearby villages. 
The Jewish pro-high school, for 
Jews only, also had a high tuition 
rate.

Workers were divided into two 
ranks: National Catholic, and Left
ist (With a support from leftist 
students). Sorry to say they didn’t 
exist long. Social life was divided 
as well as the classes.

By establishment of the pro-high 
school new life and energy was 
added to my home town. Lectures 
and stage plays, sponsored by stu
dents, were tremendously support
ed by everyone, including the 
peasants, who could afford to buy 
a ticket.

Also worth remembering were 
the weddings which used to last 
three or more days, of the more 
popular couples, anxiously awaited 
for weeks and gossiped about for 
many weeks afterwards.

And those holy funeral congs!.. 
Unlucky Was that street where ma
ny old folks lived.

Sports and Outings , .
During the cold long winter sled*? 

riding and ice skating were the 
popular sports. In summer, besides 
swimming all you like, we had still 
more varieties.

Outings in the forests were ar
ranged by various groups and or
ganizations. Every Sunday in May 
was taken by students. Usually at 
ten o’clock Sunday morning uni
formed student groups gathered to
gether in front of their buildings 
for community singing on the street, 
laughter, mocking of your dress; 
hat, hair, etc.

Passersby were delighted by the 
discipline but waved their hands and 
shouted, “We’ll see you there!”

Three miles to walk, but who 
cared? Fatigue could not cover the 
student’s face while guitars and 
mandolins echoed in the flowered 
pastures during Maytime.

Hungry? Yes. But no hot dogs 
and no soft drinks were there but 
plain rich black bread with cooked 
or smoked bacon or home made sau
sages and clear river water to 
drink.

Then exercises followed. Plenty of 
them in .the forest, climbing the 
trees, races, games and singing ac
companied by string music. Girls 
were experts in that. Lilies-of-the- 
valley were picked from the ground, 
pinned into black wavy hair and a 
guitar dressed with a big red rib
bon placed in her hands. Many 
young handsome students surround 
her on the ground and listen.

Country life . . . Romance . . . 
No1 Worries . . . Carefree . . . Hap
py .. .

And Then . . .
That was a part of the life in 

my small home town before fascist 
Smetona’s regime came to power in 
December, 1926. Then Vhese re
sults followed: the pro-high sheools 
closed and all organizations were 
banned.

All the life which was in pro
gress towards a better, happier fu
ture became a one dark dull night 
under the black fascist regime.

Yes, perhaps now there is little 
to read, nothing to look forward 
to in my home t5wn, but still plen
ty to remember . . .

DETROIT NEWS SPECIAL
Do you know where everybody 

is going this Sunday, March 13th? 
That’s easy—to the big “Vilnis” 
concert at the Finnish Hall, located 
at 5969 — 14th St., near McGraw. 
Fifteen cents can be saved by non
choristers by buying tickets in ad
vance; pass it around. I might 
mention that there is a swell big 
dance hall there which means that 
dancing will not be a minor item. 
The concert, which starts at 5 P. M., 
will be filled in by Chicago, Grand 
Rapids,, other visiting talent, our ci
ty’s talent and the Detroit Aido 
Chorus. It’s a big and extra spe
cial good affair and everybody who 
is anybody will be there. In other 
words everybody is in for a good 
time.

The Aido Chorus is planning a big 
affair in April when actors from 
a different city, different state and 
a different country will put on a real 
Lithuanian play. Can ydu guess 
who? Take only three guesses, 
then wait till next week for the 
answer. A popular sophisticated or
chestra is in the offing. The new 
motto of the Aido Chorus is good 
orchestras for our big affairs, or 
even better ones.

The chorus is sponsoring two ball 
teams for the coming season. The 
girls look like they’ll have a strong 
team but as for the fellas’ team, 
I ain’t talkin’ yet. The committee 
handling the teams is composed of 
the following: Mildred Blumber, 
Mary Rutkus, Bertha Geralt, Joe 
Sidlauskas, Ed. Miller and Alfonse 
Rye. The committee has planned a 
big raffle to raise money for 
equipment. The cash prizes will 
he worth snapping at, I understand. 
When the tickets come out, a speci
fic statement of prizes will be 
forthwith coming.

Boy, are these young Lithuani

ans a dauntless group; last gram
mar class session the professor was 
absent but attendance was taken, 
marking him absent, and class work ’ 
was maintained. After oral recita- , 
tion in reading, spelling, writing 
and finally conjugation of verbs, ’ 
the class was assigned three sto- i 
ries and was then dismissed. Albert * 
Rye, prof, pro-tem was ably assist
ed by mother of one of the students. *■ 
It was nobly done but the prof. * 
makes things more definite, there- r 
fore, better. , ’. . .-V

Have you your VOICE sub yet? * 
It’s mighty important that you! 
get one, and soon because subs 
are especially important, now! You i 
can still get the first issue and 
give the VOICE a boost toward the 
quota needed for publication. Get * 
it now!

Hey, is this a surprise the LDS * 
youth branch of Detroit is going 
to spring? Why all the secrecy? 
Is it big stuff? I’m still waiting 
for an answer.

Your pal, T
—So Long.

Short and Sweet 
Jobbings

-------- -----------------  ' I
She: “Do the bugs bother you?” [ ■ 
Pat: “Yep, and I really haven’t

the blood to spare.”

He: “I’ll sure get mixed up and ■» 
tongue-tied when I meet your fa
ther.”

She: “Oh, that’s all right. He’ll < 
help you out.” ,

Cop (vainly trying to read name): 
“It’s obliterated.”

Truck driver (angrily): “You’rd , 
dead -wrong. It’s O’Keefe!”
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Epizodai iš Mano Gyvenimo
■■■.■■ ■ ■ I V. KuibyŠCVaS .-.t.-.:..::.:   ■:

So. Boston, Mass. Elizabeth, N. J.

(Tąsa)

Pirmieji žingsniai
Tai buvo 1905 metais Peterburge. Aš 

buvau septyniolikos metų jaunuolis, tik 
ką pastojęs į Karo medicinos akademiją. 
Mano dalyvavimas socialdemokratų or
ganizacijoj pasireiškė tuo, kad aš plati
nau rajonuose nelegalią literatūrą, ati
duodamas ją į rajoninius platinimo cen
trus. Be to man buvo pasiūlyta paiminė- 
ti Finliandijos pusėj (Peterburgo rajo
nas), vieno darbininko bute, bombų dė
žes, kurios būdavo atgabenamos iš Suo
mijos, ir nuvežti jas į centralinį sandėlį, 
iš kur jos buvo siunčiamos (kaip man 
buvo žinoma) į visą šalį, o šiuo atveju 
daugiausia į Maskvą, kad apginkluoti 
Maskvos ginkluotąjį sukilimą.

Įvykis, kurį aš noriu papasakoti, įvy
ko 1905 metų lapkričio mėn. Kartą va
kare, lydimas kursistės Agotos, aš vykau 
į darbininko butą, kur buvo atvežtos 
bombos. Bombų transportas buvo dvie
jose ilgose dėžėse, kurias mums reikėjo 
pernešti. Mes nutarėm dėžes išpakuoti 
ir apsidėti bombomis; kišenėse, už juos
mens, ant nugaros, ant krūtinės pas ma
ne ir pas Jakovlevą sutilpo viena dėžė. 
Antrosios dėžės bombas mes surišom į 
ryšulius, o dalį jų aš su kaupu prikim- 
šau savo gana talpų portfelį.

Iš buto mes išėjom žymiai pastorėję. 
Portfelis buvo nepaprastai sunkus. Butas 
buvo pakraštyje, labai tamsiam skers
gatvyje, ir mums ilgai teko eiti, kol mes 
išėjom į palyginamai didelę gatvę. Ei
damas gatve aš staiga pastebėjau, kad 
mūsų užpakalyje, už dvidešimt žingsnių, 
eina policininkas. Kad patikrinti, ar tai 
atsitiktinai, ar paskui mus seka, mes pa
sukom j pirmą pakliuvusį skersgatvį ir 
staiga vėl pamatėm tą patį policininką, 
einantį paskui mus jau skersgatviu. 
Portfelis ir ryšuliai labai nutraukė ran
kas, o tuo tarpu perkelti tai iš vienos 
rankos į kitą būtų neatsargumas, nes tai 
išduotų nepaprastą portfelio sunkumą. 
Mes ėmėm manevruoti. Pasukom į kitą 
skersgatvį—policininkas paskui mus, pa
sukom dar kartą — policininkas vėl pas
kui mus. Mes visiškai nusiminėm: toliau 
eiti su tokia našta, kuri slėgė krūtinę, 
traukė pečius ir rankas tiek, kad jos 
darėsi bejausmės, nebuvo jėgų. Dar vie
na' minutė ir man prisieitų mesti port
felį, kas reikštų ne tik tų bombų neteki
mą, bet ir neišvengiamą pravirtimą, nes 
paskui einantis policininkas negalėtų ne
atkreipti į jį domės. Staiga, atsargiai pa
sisukęs aš pamačiau, kad policininkas 
įėjo į vieną skersgatvio namą. Buvo vi
siškai aišku, kad jo kelias tik pripuola
mai sutapo su mūsiškiu. Tuojau po to 
netoliese, už dešimties žingsnių nuo mū
sų, aš pamačiau vežiką, važiuojantį 
skersgatviu. Aš pašaukiau jį, pasakiau 
adresą, mes atsisėdom ir nuvažiavom. 
Laiminga pabaiga mane pralinksmino. 
Vienok, aš nustebęs pastebėjau, kad ma
no palydovė nepaprastai nusiminus, ir į 
mano klausimą kame dalykas, aš staiga 
girdžiu atsakymą:

—Jūs suprantate, ką jūs padarėt?
Nieko nesuprasdamas žiūriu į ją.
—Juk jūs visą reikalą pražudėt, — 

pasakė ji.—Jūs balsiai pasakėt sandėlio 
adresą, o policininkas užėjo į tą namą 
tiktai tam, kad paslėpti, jog mus vejasi. 
Jis visą girdėjo, dabar jam nereikia dar
gi mūsų vytis, nes jis žino adresą, kur 
mes važiuojam. Apie tai tučtuojau bus 
pranešta telefonu, kur reikia, ir pravir- 
sim ne tik mes, bet ir sandėlis.

Nervai pas mane buvo baisiai įtempti 
ir darbo pavojingumu, ir tariamu polici-. 
ninko vijimusi, ir užeinančia naktimi. 
Man rodėsi, kad jos tiesa, ir aš pasakiau 
jai: “Tai nevežkim bombų nurodytu ad
resu.” Bet Jakovleva pareiškė, kad ji su 
tuo nesutinka, ir jei aš pasakiau sandėlio 
adresą, tai sandėlis vis tiek pravirs, 
draugai, ten dirbantieji, pražus, ir mes 
taip pat privalom su jais žūti.

Agota visą kelią tvirtino apie padėties 
baisumą, kurią aš sudariau, ir privedė 
mane iki paskutinio nusivylimo laipsnio.

Reikia neužmiršti, kad man buvo tik sep
tyniolika metų, konspiracijoj ir palėpi- 
niam darbe aš nebuvau užsigrūdinęs. Ja
kovleva buvo už mane vyresnė, ir tai, ką 
ji kalbėjo, aš priėmiau, kaip didelio pri- 

j

tyrimo, didelės konspiratyviškumo prak
tikos pasireiškimą. Labai nupuolusiu 
ūpu mes atvažiavom į butą, kur buvo 
centralinis sandėlis. Mane pralinksmino 
ta aplinkybė, kad draugą, kuris tam da
lykui vadovavo, mes radome gyvą ir ne
paliestą, ir be galo linksmam ūpe. Pe
simistiniai Agotos pranašavimai jį pra
juokino. Nei minutės nesvyruodamas jis 
iškraustė mus, po ko aš pajutau, koks 
sunkumas gulėjo ant mano pečių, krūti
nės ir ant nugaros. Linksmai juokauda
mas jis paskui palydėjo mus iš buto.

Išėjęs iš namų vartų aš pasijutau ne 
tik pasiliuosavęs nuo fizinio sunkumo, 
bet ir didžiulį džiaugsmą. Viskas pasiro
dė tik slegiantis išmislas, nieko neatsi
tiko, bet... Agota manė kitaip. Mes nu
važiavom vežiku kartu su ja, ir visą ke
lią nuo Marijinskos aikštės, kur mes po 
daugybės kilpų pasisamdėme vežiką iki 
Vyborgo pusės ji mane pjovė už neva ma
no padarytą neatsargumą, įtikinėdama, 
kad sėkmingas bombų atidavimas nieko 
nereiškia ir ji absoliučiai įsitikinus, kad 
vėliau, naktį, sandėlis bus areštuotas, ir 
visiškai aišku, kad draugai, laikę pas sa
ve bombas, bus nuteisti mirti. _

Vėl dingo užbaigto darbo džiaugsmas 
ir užėjo nusivylimas. Aš vėl patikėjau, 
kad pravirtimas, areštas, mirties baus
mės neišvengiamos. Kas daryti? Bėgti 
ten? Bet draugas, laikęs bombas, juokėsi 
iš Jakovlevos būgštavimų. Parvažiavęs į 
savo būtą Vyborgo pusėj aš visą naktį iki 
aušros pergyvenau slogutį. Minutėj, kad 
pasisekdavo užsnūsti, man vaidinosi mir
ties bausmė, budelio kilpa. Aš pašokda
vau, griebdavausi už revolverio ir pas
kui padėdavau jį šalin tik todėl, kad kal
bėjau sau: “Paspėsiu, sužinosiu apie are
štą ir, negalvodamas, paleisiu sau kulką 
į smilkinf ”

Taip praėjo naktis. Aš beveik nemie
gojau. Anksti rytą pas mane užėjo drau
gė E., kuri partiniam komitete vadovavo 
ginklų transportui ir laikymui. Ji išsi
gando dėl mano išvaizdos. Ji jau kai ką 
girdėjo sandėlyje, iš kur tik ką grįžo, ir 
ėmė kvatotis, kada aš papasakojau apie 
tą baimę, kurią aš pergyvenau.

Matydama, kad įsižeidžiau dėl jos juo
ko, ji privertė mane atsiminti kelionės 
smulkmenas. Būdama prityrusiu kons- 
piratorium (tuo metu ji, matyti, turėjo 
apie 40 metų), ji uždavė man klausimą, 
kuris iškarto pašalino visus būgštavimus:

—O ar neatsimenate jūs, ar nesigir
dėjo uždaromų durų trenksmo dar prieš 
tai, kai jūs pasąkėte adresą?

Ir štai, pasirausęs savo atmintyje, aš 
staiga aiškiai atsiminiau, kad tikrai, iki 
to, kai aš pasakiau adresą, aš girdėjau 
uždaromų durų trenksmą. Mano džiū
gavimams nebuvo ribų. Aš šokinėjau 
kaip berniūkštis, ir niekaip negalėjau su
prasti, ko nuo manęs nori draugė E. ir 
kuo aš ją užpykinau. Šiaip taip įsisą
moninęs jos tolimesnes direktyvas, aš 
po jos išėjimo ištisai dienai užmigau pa
laimintu miegu.

Kaip aš paskui turėjau galimybės įsi
tikinti, viskas absoliučiai pasibaigė pui
kiausia ir sandėlis nepravirto.

Netrukus, visiškai be mano valios ir 
noro, man pasisekė “atkeršyti” mano 
draugei Agotai Jakovlevai už pergyventą 
šiurpulingą naktį.

Kažkaip vėlai naktį, vienuoliktą valan
dą, aš grįžau namo iš kažkokios partinės 
operacijos. Atsimenu tik, kad pas mane 
portfelyje buvo šeši revolveriai. Netoli 
nuo mano buto prie manęs iš tamsumos 
puolė Agota. Aš klausiu ją, kame daly
kas. Ji nepanorėjo kalbėti ir pareikala
vo, kad mes tučtuojau eitumėm. t Mes 
smukom į skersgatvį ir paėmėm vežiką. 
Agotą dargi persižegnojo iš džiaugsmo, 
kad mes jį taip greitai radom, nes buvo 
jau vėlu ir gatvės buvo tuščios.

(Bus datigiau) z

RADIO ' '
šios nedėlios, March 13-tos, 

radio programa per stotį 
WORL, 920 kilocycles, 9:30 va
landą ryte bus sekanti:

1— Cosmopolitan Strings Or
kestrą iš Norwoodo.

2— Jieva Sidariūtė, daininin
kė iš Hudson, Mass.

3— Andrew Yuga, komikas 
iš South Bostono.

Prašome parašyti laiškelį ar 
atvirutę į stotį WORL, praneš
dami kaip patiko šios savaitės 
dainos, muzika ir juokai.

Steponas Minkus, 
garsintojas.

PRANEŠIMAS
Visiems “Laisvės” šėrjnin- 

kams So.. Bostone ir apylinkėj, 
pranešame, kad ateinantį sek
madienį, kovo Į3 d., 2 vai. po 
pietų A. L. Piliečių Kliube, 376 
Broadway, šaukiamas svarbus 
susirinkimas. Visi, kurie turite 
“Laisvės” Šerų, būtinai į šį su
sirinkimą atsilankykit. Apkal
bėsiu! “Laisvės” šėrininkų su
važiavimo reikalus ir išrinksim 
delegatus.

Apart šėrininkų, į susirinki
mą prašome atsilankyti ir 
“Laisvės” Skaitytojus, bei dar
bininkiškos spaudos ir viso ju
dėjimo rėmėjus, čia apkalbė
simi savo organo turinį, išnešim 
savo pageidavimus ir tt.

Užtikrinam, susirinkimas bus 
įdomus visais žvilgsniais.

K. P. Sekretorius.

Amerikos Komunistų Parti
jos Lietuvių kuopos susirinki
mas įvyks antradienį, kovo 15 
d., 8 vai. vak., 376 Broadway. 
Tai bus lavinimosi-apšvietos 
susirinkimas. Visi nariai priva
lo dalyvauti. Kiekvieno nario, 
seno ar naujai įstojusio, parei
ga yra budavoti savo partiją. 
Taigi į susirinkimą atsiveskite 
ir savo gerus draugūs.

Sekretorius.

Darbai Mažėja — Skurdas 
Didėja.

Singer kompanija pradeda 
šlubuoti New Jersey, gelžkelių 
kompanija Elizabethporte sky
rių uždarė nuo Naujų Metų. 
Kitos kompanijos taip pat pa
leidžia darbininkus iš darbų. 
Jei kur dar kas ir dirba, tai 
dažniausiai ne pilną laiką.

Mūsų kolonijoj darbininkai 
neorganizuoti, tai kompanijos 
su jais elgiasi, kaip joms patin
ka. Kada nori priima ir, išnau
doję, vėl išmeta į bedarbės na
srus.

Darbų nėra, taksai didėja; 
taksai padidėjo net 43 punk
tais. Tai yra gana daug. Tai 
vis ant darbininkų sprando. 
Namų savininkai moka aukštus 
taksus, tai jie kelia rendas 
kambarių nuorii uoto jams ...

Butlegeriams Nesiseka
Kovo 4 d. Elizabetho polici

ja sučiupo du lietuvius vežant 
nelegališką spiritą (alkoholį). 
Abudu nugabenti į policijos 
nuovadą ir ten išbuvo kelias 
naktis, kol liko išimti ant pa
rankos, užstatant po $500. Da
lykas paliktas išspręst prisai- 
kintųjų teismui (Grand Jury). 
Šiuodu vyruku yra žinomi: 
vienas yra barzdaskučiu Eliza- 
bethe, o kitas saliūnininkas, iš 
Newark, N. J.
Bangos Choras Progresuoja
Vasario 27 d. menininkų 

konferencijoj Brooklyne Ban
gos Choras vykusiai pasirodė 
išpildyme programos. Bangie- 
čiai ten sudainavo keletą liau
dies dainelių. Brooklyniečiai 
pasitiko bangiėčius su delnų 
plojimu. Tai buvo ženklas, kad 
Bangos Choras gerai dainuoja.

Aš nuo savęs prašau Eliza
betho jaunimą stoti į Bangos 
Chorą ir sykiu dar labiau su
tvirtinti jį skaičiumi ir balsais. 
Jaunuolių vieta — chore.

Choras turi gerą mokytoją 
asmenyje d. Aldonuos Klimiūtės.

Vkrinas.

Manau, kad Lietuvos Nepri
klausomybės minėjimą negali
ma pašvęsti vienos kurios nors 
politinės partijos veiksmų gar
binimu.

Labai gaila, kad korespon
dentas “katalikas” tokiu įvy
kių aprašymu tikisi pasitar
nauti netik laikraščio gerovei, 
bet ir platesnės visuomenės 
naudai. Klystų, jei taip gal
votų. Stačiai sunku suvokti 
korespondento intenciją, taip 
dalykus aprašinėjant ir klai
dinant nebuvusius minėjime 
lietuvius. Atrodo, kad ir pats 
korespondentas “katalikas” 
minėjime nebuvo ir visą para
šė iš nugirstų gandų.

Su pagarba,
Al Blažys.

Bristol, Conn.-1938.III.7

Baronas Cramm Suimtas kaip 
“Sodomiškas Paleistuvis”
Berlin. — Nazių policija 

areštavo baroną G. von 
Crammą, sako, už lytiškus 
susinešimus su vyrais* 
Cramm yra gabiausias Vo
kietijoj tenniso lošėjas ir 
giminė kunigaikščio Bern- 
hardo, Holandijos karalai
tės vyro.

Bet t i k r urnoj baronas 
Cramm esąs suimtas už tai, 
kad jis, būdamas Italijoj ir 
kitur užsieniuose, kritikavo 
hitlerizmą, kaip sako Cram- 
mo draugai Berlyne.
“Gaukite “Laisvei” Naujų

Skaitytojų*

Wilkes-Barre, Pa.
Amerikos Lietuvių Kongreso, 

Vietinio Skyriaus 
Konferencija

Konferencija įvyks 20 d. ko
vo (March), 1938, 325 E. Mar
ket St., Wilkes-Barre, Pa.

Prasidės 1 vai. po pietų. 
Draugijos, kurios aplaikėt ofi- 
ciališkus pąkvietimus, ir tos, 
kurios neaplaikėt, visos prięiųs- 
kite delegatus iš visos apielin- 
kės. Kuris tik nori, kad Lietu
voj būtų atsteigta demokratija,' 
tai jo vieta konferencijoj būti 
ir pagelbėti Lietuvos liaudžiai 
atsteigti demokratiją.

Po konferencijai, ta pati or
ganizacija ir toj vietoj, rengia 
baliuką su užkandžiais. Už 25c 
kiekvienas gaus užkandžių ir 
stiklą alaus arba sodės ir ga
lės šokti kiek norės.

Prasidės tuoj po konferenci
jos, 6 vai. vakare.

Komiteto pirm.
J. Surdokas.

DIDŽIAUSIAS; 
BARGENAS

SOUTH BOSTONE
Kampinis namas, Storas ir 5 

šeimynos, štoras per 35 metus 
išrendavotas aptiekos bizniui, la
bai įgyvendintas, ypatingai daug 
lietuvių apgyvento] vietoj. Per
dėm atnaujintas iŠ vidaus ir lau
ko. Nauji aržuoliniai "florai” per 
visą namą, 5 baltos sinkos, 5 nau
ji pečiai, pilnai išrendavotas labai 
pavyzdingomis šeimynomis, visas 
išpopieruotas, išpentintas iš vidaus 
ir iš lauko. Rendų atneša $1,438 
į metus. Apmokėjus visas išlaidas 
gryno pelno lieka arti $1,000.00 
per metus. Yra įvažiavimas au
tomobiliams. Busas sustoja arti 
namo.

Galima mainyti ir ant farmos. 
Norintieji pasinaudoti šiuo nepa
prastu bargenu, tuojaus kreipkitės 
pas:

A. J. KUPSTIS
332 West Broadway, 
South Boston, Mass.

Telephone SOUth Boston 9423
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Bostono Biznieriai ir Profesionalai *
Skaitytojų Balsai

Iš Washington, D. C. sekma
dieniais po. pietų per radio ug
ningą pamokslą pasako vienas 
kunigas, varde kokios ten kata
likų draugijos. Jis “su dievo 
pagelba” iš viso švento peties 
kerta tiesiai į cielių, šaukda
mas kraujo, kraujo, kraujo, 
laužyt1 žmonių kaulus, griaut, 
degint, naikint kultūrą. Ant 
vienos svarstyklės sudėjęs ko
munizmą ir fašizmą, it įdūkęs 
jautis, riaumoja nušluot nuo 
žemės kamuolio “maro epidemi
ją.” “šalin komunizmą ir fašiz
mą iš mūsų demokratinės tė
vynės Amerikos,” sukriokė tas 
peniukšlis, ir po tam sekė pro
grama — vargonai ir švelnutis 
jaunų, gerai lavintų, mergaičių 
choras.

Gėda mergaitėm choristėm 
giedot nuo vienų pagrindų su

tokiu Iskariotu kunigu, kuris 
leidžia tokias apgaulingas, to
kias niekšiškas kalbas į svietą!

Ačiū kultūriniam darbui 
progresyvių žmonių, jau mes 
turim gan gražų būrelį kunigų, 
net ir čielų religinių organiza
cijų, kurios pasirinko sau švie
sesnį kelią ir eina sykiu su pro
gresyviais darbininkais, visai 
nevadindami komunizmą jokia 
ten šmėkla, o tik žiūri darbo 
tikrovės, kaip čia kuo geriausia 
pastot kelią šėlstančiam karo 
siaubūnui. Jie verti gero žmo- 

’gaus vardo, nes gesina karo 
ugnį, kuomet anie niekšai, pa
sistatę prie ,altoriaus jaunas 
sielas giedot šventas giesmes, 
pila aliejų į karo ugnį, veid
mainingai pasmerkdami fašiz
mą. Farmerka.

WILLIAM’S TAVERN
K. TARUSHKA

Gražus pasirinkimas geriau
sių ir skaniausių valgių
227 W. BROADWAY

So. Boston, Mass.

“LAISVĖS” SPAUSTUVĖ
Daro visokius spaudos dar

bus organizacijom 
t

ir biznieriam

0-

a

LAIŠKAS REDAKCIJAI
Didžiai Gerbiamas
“LAISVES” Redaktoriau:

Maloniai prašau Tamstos 
patalpinti “Laisvės” dienrašty
je sekantį mano pareiškimą.

š. m. kovo mėn. 2 d. ^‘Lais
vės” dienraščio skiltyse tilpo 
korespondencija iš New" Ha- 
ven’o, kurioje koresponden
tas pasivadinęs “kataliku”, 
aprašinėdamas Lietuvos Ne
priklausomybės minėjimą baž
nytinėj lietuvių svetainėje, la
bai prasilenkė su teisybe.

Korespondentas “katalikas” 
savo korespondencijoj mini 
mane kaip “kuris Lietuvių 
Bendrovės svetainėje taip 
kiauliškai apsiėjo ardydamas 
ramybę susirinkusių minėt 
taipgi Lietuvos neprigulmy- 
bę”. Turiu pažymėti, kad nie
kuomet nesu buvęs Lietuvių 
Bendrovės svetainėje, taip na*

ir per Lietuvos neprigulmybės 
minėjimą ir tokiu būdu juk! 
negalėjau ramybės ardyti. Tai 
gali patvirtinti ir mano pažįs
tami lietuviai iš Bristol, Conn., 
kurie buvo Lietuvos neprigul- 
mybės minėjime Lietuvių Ben
drovės svetainėje.

Toliau korespondentas rašo, 
kad “užbaigimui mitingo pir
mininkė pakvietė kalbėti lie
tuvišką šaulį, nesenai atvy
kusį iš Lietuvos” ir korespon
dentas priduria, kad tas šau
lys tai buvau aš. Netiesa. Kal
bėtojas Amerikos Lietuvių Lė- 
gionierio uniformoje, buvau ne 
aš, bet p. Vincas Trainis iš 
New York’o. Tai gali patvir
tinti buvusi .mitingo pirminin
kė p. Jakubauskaitė ir visi mi
tinge buvusieji lietuviai.

Nesu aš kieno nors agen-' 
tas, bet kaip ir kiekvienas 
žmogus turiu savo pažiūras, 
kurių kitiems prievarta nebru
ku ir nesiūlau. d

F. J. Bagočius
ADVOKATAS

Veda visokias provas

253 W. BROADWAY 
So. Boston, Mass. 
Tel. So. Boston 2613

STANLEY RADIO CO.
Nauja Vieta 

355 W. BROADWAY 
So. Boston, Mass. 

Tel. Sou. 0558
X

Norwood Skyrius:
1044 Washington St. 

Tel. Norwood 1498-W

Antanas Penkevičius
Sales Manager

yra

LIETUVIŲ BRAVORO ALUS
Jdnas Skritulskis 

Prezidentas

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

gilia praktika lietuvio Brew-Masterio Oskaro Brockerto

Duokite Man Cremo Ale!
/ Taip šaukia žmonės orui atvėsus. Nes ėlius-ale
stipresnis už paprastą alų, vadinamą Lager. O ypač Cre
mo Ale tinka gerti vėsiame klimate/ nes jis yra grynų 

miežių salyklos, Europiškų apynių. Stiprus ir skanus.

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

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

Penkevičiui bravoro antrašu:

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

>
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Pittsburgh, Pa.
Iš Susirinkimo Lietuvių Komu

nistų ir Simpatizatorių
Susirinkimas įvyko vasario 

20 d., LMD svetainėje, 142 
Orr St., Pittsburgh, Pa.

Pirmu sykiu man teko ma
tyti tokis skaitlingas susirin
kimas; man jau teko dalyvau
ti ant daugelio tokių susirin
kimų, bet tai būdavo silpni. 
Minėtam susirinkime buvo at
silankiusių tokių simpatizato
rių, kurių nesimatė tokiuos su
sirinkimuos per dvidešimtį me
tų.

Drg. P. Martinas išdavė pla
tų raportą iš vakarinės Penn- 
sylvanijos distrikto darbuotės; 
raportas buvo geras ir platus. 
Raporte pažymėta, kiek kurio
je kolonijoje yra lietuvių pri
klausančių prie Komunistų 
Pa it i jos. Kiek atsimenu, tai 
yra sekančiai: N. S. Pitts
burgh, Pa. 15, Soho dalyje 
14; McKees Rocks, 8; Wil
merding, Pa., 9; New Ken
sington, Pa., 11; Courtney, 
Pa., (?); Washington, Pa.,
apie 6. Reiškia, Pittsburgh© ' na

sais gyvais reikalais, rūpintis 
veikt kiek tik galima.

Draugų komunistų yra už- 
duočia turėt atmintyje visus 
tuos gyvus reikalus, prižiūrėti 
ir neužmiršt juos įgyvendinti.

P. Antanas.

apielinkėje randasi apie 
lietuvių komunistų. Bet tai ne-i 
viskas; yra dar tokių, kurie 
dar nėra žinomi organizato
riui, o jie priklauso. Dar yra 
galimybės įtraukti į Komunis
tų Partiją apie kita tiek, jei 
tik vietiniai draugai pasidar
buotų dėl Komunistų Partijos, 
persistatydarni sau už pareigą, 
ir suprasdami svarbą Komu
nistų Partijos.

Philadelphia, Pa.
IŠ Praėjusių Prakalbų

Kovo 6 d. vietinės pirmeiviš
kos organizacijos buvo suruo
šę d. J. Jukeliui prakalbas, 
žmonių kalbos pasiklausyti su
sirinko nedaug. Gal iš priežas
ties, kad buvo labai trumpas 
laikas dėl išgarsinimo, ir todėl 
daugelis nežinojo. Apart J. Ju
kelio, kalbėjo vienas jaunas 
kalbėtojas nuo Kompartijos an
glų kalboj apie jaunimą ir 
komunistų dienraštį “Daily 
Workerj.” Tarpe kalbėtojų kal
bų, buvo trumpa koncertinė 
programa, kurią išpildė Lyros 
Choras, sudainuodamas kelias 
dainas, kurios skambėjo gra
žiai. Jaunos dainininkės, O. 
Norvaišiūtė ir V. Mošėniutė, 
sudainavo porą dainelių (due
tą) gana gražiai. Joms patarti- 

daugiau lavintis, o mes tu-
70 rėsime geras duetistes.

Merginų grupė taip pat pasi
rodė gana gražiai su savo dai
nelėmis.

Aukų padengimui lėšų surin
kta $8.75.

Rengėjai taria širdingą ačiū 
kaip jaunuoliams už išpildymą 
programos, taip ir visiems au
kautojams. Rengėjai.

Distrikto sekretorius atsi
lankė į susirinkimą ir tuojaus
buvo pakviestas padaryti pra
nešimą. Jis sutiko; pirmiau
sia kalbėjo apie įvykius Aus
trijoje ir apie Hitlerio apetitą 
ant Čekoslovakijos, ir kas po 
to gali įvykti. Prie pabaigos, 
patarė, kad šis susirinkimas 
išdirbtų planus geresniam vei
kimui kolonijose; kad koloni
jose būtų sutvarkytas stiprus 
lietuviškas veikimas, kur tik 
randasi K. P. narių; kad kolo
nijose būtų išrinkti atsakanti 
draugai tame darbe; jų už- 
duočia būtų prirašyti daugiaus 
narių į Kom. Part.'; išrinkti
mokesčiai iš narių ir pasiųsti į 
distriktą; ragino lankytis ant 
distrikto susirinkimų ir sugrį
žus šaukti susirinkimus visų 
draugų tos kolonijos. Susi
rinkime, kada prieita prie to 
skyriaus dienotvarkio, tai bu
vo karštų diskusijų. Drg. Mar
tin stoja už nuomonę distrik
to sekretoriaus, o kiti išvedžio
jimus darė, kad veikimas ga
lėsiąs nukentėti, galį pasikar
toti pergyventi įvykiai, tai yra 
mes išstosim į atvirą veikimą ir 
ir jame pražūsime, kaip kad se
noji komunistų sekcija. Tokių 
ir panašių išsireiškimų daug 
buvo, bet keletas draugų stojo 
už nuomonę -aukščiaus minėtą. 
Neprieita tuo klausimu prie ga
lutinų išvadų, bet numatomą, 
kad visgi turės -būt pertvarky
ta veikimas ir geriaus susiste- 
matizuota. Praktika parodo, 
kad nėra galima vienam žmo
gui važinėti po kolonijas ir iš- 
rinkinėti duokles; tas neįmano
ma atlikti. Juk kas mėnuo ne
sušauksi susirinkimo iš visos 
apielinkės; šaukiant retkarčiais1 
ir tai neatsilanko visi nariai, o 
kas mėnuo, tai žinok, kad nei; 
tiek neatsilankys.

ALDLD vajaus reikale nu
tarta dėt pastangas, kad gavus 
kuo daugiausia naujų narių šia-’ 
me vajuje. Kadangi numatoma, i 
kad ir Literatūros Draugijos 
suvažiavimas įvyks Pitts
burgh©, tai mūsų pareiga, drau
gai, pasidarbuoti gavimui nau-' 
jų narių, kad galėtume pasiro-; 
dyti, kad mes labai prijaučiam 
ir suprantam, kad mūsų parei
ga yra dirbti vajuje.

Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo naudai nutarta raginti 
draugus, kad veiktų gavime 
narių pirm busiančio seimo.

AbeTnai, nutarta rūpintis vi-

Užprenumeruok Dienraštį 
“Laisve’’ Savo Draugams

Dr. Herman Mendlowitz 
33 METAI PRAKTIKOS 

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

Tel. Evergreen 7-1312

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

i Clement Vokietaitis
; LIETUVIS ADVOKATAS ! 

50 Court Street
; Tel. Triangle 5-3622

Brooklyn, N? Y.

168 Grand Street 
; Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius, (Undertaker) 

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

veselijoms, krikštynoms ir 
pasivažinSjinjams.

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335

CHARLES'
UP TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barbenai
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

VARPO KEPTUVE
36-42 Stagg St

(59-60)

PRANEŠIMAI IS KITUR
DETROIT, MICH.

BO

Telefonas: Humboldt 2-7964

MATTHEW P. BALLASDR. J. J. KASKIAUCIUS

BROOKLYN. N. Y.GRAND STREET,660

DETROIT. MICH

Rengia Detroito Lietuvių Draugijų Sąryšis

Durys Atsidarys 4 v. vak. Programas Prasidės 5 v. vak.
Įžanga išanksto 50 centų; Įžanga prie durų 65 centai.

Telefonas FOxcroft 9-6901

Brooklyn, N. Y.

Išsikirpkite ir Pasilaikykite

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

prisųsime NATU- 
TEA.

Jis 
Brigadoj! 
šokiai iki 
orkestros. 

(58-59)

PROGRAMAS:
A. Dočkienė ir K. Abekienė, duetas iš Chicagos. 
Detroito Aido Choras ir Aido Choro Merginų Choras.
J. Kenstavičiai ir Hawaiian Trio iš Chicagos.
Du dainininkai iš Grand Rapids, Michigan.
Solo, Biruta Astrauskiutė-Gugienė.
Seserys Naujo kiūtos iš Monroe, Mich., “Tap Dance.” 
Seserys Yočioniūtės iš. Mt. Clemens, Mich., duetas. 
Stella Daubariūtė, akordionu solo.

Del platesnių inforniacijų skaitykit Laisvę ir Vilnį.

THOMSON 
Brooklyn, N. Y

Baka-
Nariai malonėkite su- 

pasiė- 
Gyve- 
Sakat.

Šokiai prasidės 9-tą Vai. Vakaro
Įžanga vien į šokius 25c

Magikų rodymai bus po vadovyste
Prof. Z and Co. Kviečiame visus

H. j ateiti ir persitikrinti. Rengimo Kom.
I (59-60) Ch. Pertikas.

HUDSON, MASS.
Prakalbos ir Filmą bus rodoma iš 

Ispanijos Civilio Karo Lauko, “Heart 
of Spain”, šeštadienį, 12 d. kovo. 
Pradžia 8 v. v. H. L. Piliečių Kliubo 
Svet. Kviečiame kuo skaitlingiausiai

PHILADELPHIA,
Lyros Choras ruošia 

Dance”, šeštadienį, kovo 12 
nu Svet., 849 N. Franklin
Aces Orkestrą grieš muziką jaunuo
liams šokti o suaugusiems bus spe
cials Joe’s Polka Dot orkestrą. Įžan
ga 35c kartu su drabužių pasidėjimu. 
Nepamirškite dalyvauti. (59-60)

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

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

(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

K

HARTFORD, CONN.
Bendras Parengimų Komitetas ren

gia puikų Balių, šeštadienį, 12 d. 
kovo, Laisvės Clioro Svet., 57 Park 
St. Bus skanių užkandžių ir geru
mų. Turėsime gerą orkestrą šo
kiams. Kviečiame visus skaitlingai 
dalyvauti ir linksmai praleisti vaka
rą. įžanga 25c. Komisija.

(58-59)

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

A. BALČIŪNAS
321 Chauncey Street

P. BIELIAUSKAS
948-950 Jamaica Ave. Woodhaven, N. Y.

Nedelioj, Kovo 13 d., 1938
FINŲ SV ETAINĖJE 

5969—14th Street, arti McGraw Detroit, Mich.

EASTON, PA.
Svarbios Prakalbos!

Eastono ir Apylinkės Lietuvių
Atydai—Amerikos Liet. Kongreso ; Pradžia- 8-tą vai. vakaro.
laikinis komitetas ruošia prakalbas, (58-59) Kviečia Rengėjai.

Painters and Decorators
Lietuviai Malioriai ir Dailydes

t< - Ha'jF ■ &

Albany, N. Y.— Generalis 
NewYorko valstijos proku
roras Bennett parodė gu
bernatoriui. Lehmanui, kaip 
pieną pristatančios kompa
nijos su monopolinėmis kai
nomis lupa sau 13 iki 27 
procentų pelno iš pieno var
totojų.

Detroito Lietuvių Draugijų Sąry
šis rengia didelį • spaudos Koncertą, 
sekmadienį, 13 d. kovo. Finų Svet., 
5969—14th Street, arti McGraw. Du
rys atsidarys 4 vai. vak. Programa 
prasidės 5 vai. vak. Įžanga iš anks
to 50c, prie durų 65c. Šokiai pra
sidės 9 vai. vak. Įžanga vien tik 
šokiams 25c. Programoj dalyvaus 
žymūs talentai. Kviečiame visus da
lyvauti ir išgirsti gražią programą, 
taip pat linksmai praleisti vakarą su 
savo draugais-pažįstamais.
(59-60) Kom.

WILKES-BARRE, PA.
LDS 7 kp. susirinkimas įvyks sek

madienį, 13 d. kovo, 2-rą vai. po 
pietų. B'. Poteliūno Svet., 53 Bank 
St. Visi ir visos, nariai dalyvaukite 
šiame susirinkime ir užsimokėkite 
duokles, kad neliktumėt suspenduoti 
ar išbraukti už neužsimokėjimą. 
Taipgi komisija išduos raportą iš at
sibuvusio Teatro ir Baliaus. Naujų 
narių atsiveskite įrašyti į kuopą. 
(59-60) J. V. Stankevičius, Fin. Sekr.

WORCESTER, MASS.
Sekmadienį, 13 d. kovo, 'Lietuvių 

Svet., 29 Endicott St. ALDLD Mo
terų kp. rengia margumynų vakarą. 
Suvaidins komediją “Moterų Kerš
tas”. Bus įvairių, juokingų dialogų, 
pasikalbėjimų, eilių ir muzikos. Pra
džia 6 v. v. Įžanga 25c. Kviečiame 
visus dalyvauti, nes juokas visiems 
sveika. Rengėjos.

NEW BRITAIN, CONN.
Bus perstatyta komedija “Pussese

rė Salomėja” ir Minstralinė Paroda, 
satyrų dainų ir muzikos. Rtengia 
ALDLD 27 kp. sekmadienį, 13 d. ko
vo, Darb. Svet., 53 Church St., 2-rą 
vai. po pietų. Įžanga 25c. Komedi
ją vaidins waterburiečių Dailės Gru
pė ir vietos jaunuoliai pirmu syk pa
sirodys su minstralinė paroda. Abu 
vaidinimai įdomūs pamatyt. Kvie
čiame visus dalyvauti.

(59-60)PATERSON, N. J.
f

ALDLD 84 kp. susirinkimas įvyks 
kovo 13 d., 2 vai. po pietų, 
nausko Svet.
si rinkti visi , nes dar ne visi 
mete knygą “Kelias Į Naują 
nimą”. Sekr. I*.

(59-60)

SHENANDOAH, PA.
LDS 34 kp. mėnesinis susirinkimas 

įvyks sekmadienį, 13 d. kovo, 2-rą 
vai. po pietų, Sweet’s Hall. Malo
nėkite visi nariai būti laiku, nes yra 
daug svarbių reikalų aptarti. Atsi
veskite ir naujų narių.
(59-60) Sekr., S. Kuzmickas.

paminėjimui Lietuvos Nepriklauso
mybės 20 metų sukaktuves. Prakal
bos įvyks sekmadienj, 13 d. kovo, 
Easton Baking Jgo. Svet., 36 N. 7th 
St. Prasidės 2-rą vai. po pietų. Kal
bės visiems gerai žinomas veikėjas, 
buvęs APLA Sekretorius, drg. J. Ga- 
siūnas, iš Brooklyn, N. Y. širdingai 
kviečiame visus dalyvauti, išgirsite 
jdomių dalykų. Įžanga veltui.

Rengėjai.

PA.
“Balloon 

d. Ukrai- 
St. Blue

WATERBURY, CONN.
ALDLD 28-ta kuopa rengia dešrų 

su makaronais Balių. Palaikymui 
darbininkiškų draugijų svetainės. 
Įvyks subatos vakare, kovo 12 d., po 
numeriu 774 Bank St., Waterbury, 
Conn. Įžanga 35c ypatai. Prie įžan
gos bus duodama užkandžiai. Drau- 
gai-gės, visus kviečiam ateiti ir pa- 

' remti geram tikslui rengiamą balių.
V . < / ^8
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HARRISON, N. J.
New Jersey Lietuvhj. Radio vai. 

vedėjai rengia pirmą metinę vakarie
nę1 su dainų programa. Įvyks sekma
dienį, balandžio 3 dieną, šv. Jurgio 
Svetainėje, 180 New York Avenue, 
Newark, N. J. Vakarienė prasidės 
7-tą vai. vakare. Kviečiame visus 
mūsų radio klausytojus • ir rėmėjus.; 
Nepamirškite tos dienos. Mūsų va- ’ 
karienėje vieton kalbų, girdėsite gra
žių skambančių dainų jums skaniai 
valgant ir geriant.

(59-60)

GREAT NECK, N. Y.
Workers Alliance, 113 kp. rengia 

magikos vakarą su šokiais. Sekma
dienį 13 kovo, 4:30 vai. po pietų, 91 
Steamboat Rd. Abelnai moderniškas 
vakaras atitiks savo prasmei. Bus 
rodoma Įvairių dalykų, abelnai tiks atsilankyti ir pamatyti šią filmą, at- 
visiem, kaip jauniem taip ir seniem. į silankę pamatysite kas dedasi Ispa- 
Įžanga suaugusiem 50c. Vaikams 25. i nijoj. Taipgi išgirsite gerą prakal- 

u— ™ iturj^ pasakyS sužeistas kareivis,
ką tik sugrįžęs iš karės lauko, 
kariavo Abraham Lincoln 
Po prakalbų ir filrnos bus 
vėlumos nakties prie geros 
Įžanga 25c.

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, sen- 
vičiam duona, balta duona, Caleh ir rasin duona. Taipgi 
kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas ska
niausių kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese 
Cake, Coffed Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake. Stollen. 
Doughnuts, Pies, Pastries Apple Turnovers ir Jelly Rolls

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

Varpas Bakery 36-42 Stagg Street Brooklyn, N. Y
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• VIDURIŲ, UŽĖIETEJIMAS
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yra 
priežastis tavo ligų. Kad prašalinti 
ir išvengti ligas, tai parsitraukite ir 
vartokite Thomsono NATURAL-1 
LAX-HERB TEA, kuri sutaisyta iš 
12-kos Natūralių, medžių ir žolių 
ŠAKNŲ, ŽIEVIŲ, LAPŲ, ŽIEDŲ, 
GRŪDŲ, kas išvalys ir sutvarkys 
paįrusius vidurius. Medicinos ir Na-1 
turopathy’os gydytojai savo pacijen-

NOTARY PUBLIC Tel. Stagg 2-5043

DIDELIS SPAUDOS

KONCERTAS

.Taisome namus ir maliavoj ame iš vidaus ir iš lauko. 
' Puikiausia sulig vėliausios estetikos dekoruojame 

maliavom arba išpopieruojame kambarius.
KLAUSKITE MŪSŲ APROKAVIMO

Reikale namų taišymo, maliavojimo ar popieravimo 
klauskite mūsų aprokavimo. Duodame tinkamus 

patarimus ir darbą atliekame patenkinančiai.

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

vartoti NATURAL-LAX-HERB TEA. 
NATURAL-LAX-HERB TEA turi sa- : 
vyje Vitaminų, Mineralių Druskų, kas 
būtinai yra reikalinga žmogaus kū
nui. N. L. H. T. pakelis kainuoja 
tik 50c. Tuojaus prisiųskite $1.00, bei 
daugiaus, MONEY ORDER, o mes 
jums per paštą 
RAL-LAX-HERB

Rašykte šiaip:
JOHN W.

1375 E. 18 St.,
REIKALINGA AGENTŲ

LIGOS

CHRONIŠKOS

GYDOMOS
Patenkinančios ir Greitos 

Pasėkos
KRAUJO, ODOS ir NERVŲ Ligos, 
BENDRAS SILPNUMAS, ĮSISE
NĖJĘ SKAUDULIAI, SKILVIO 
Nesveikumai, HEMORROIDAI bei 
kitos MEŠLAŽARNES Ligos yra 
Gydomos, NOSIES, GERKLES, 
PLAUČIŲ, KVĖPAVIMO Dūdų 
Ligos, INKSTŲ ir PŪSLĖS Ne
sveikumai, ir kitos Staigios n 
Chroniškos Ligos VYRŲ IR MO
TERŲ GYDOMOS, o jeigu turite 
kokį nesveikumą, kurio nesupran
tate, pasiklauskite manęs su pasi
tikėjimu, ir jūsų liga bus jums iš
aiškinta.

X-SPINDULIAI IR KRAUJO 
TYRIMAI

NEBRANGUS ATLYGINIMAS— 
SĄLYGOS JUM PRIEINAMOS

(Ištyrimas Veltui ir Slaptas)

DR. ZINS
Įsisteibęs per 25 metus.

110 East 16th St, N. Y.
Tarp 4th Avenue ir Irving Place
9 A. M. iki 8 P. M., o Sekmadieni

9 A. M. iki 3 P. M.

Valgykite Medy
“Laisvė” vėl gavo daug medaus, 
kuriuom aprūpins Brooklyną ir 

apylinkę orui atvėstant.

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.

LIETUViy KŪRO KOMPANIJA
Įdedame Master-Kraft Oil Burners į Jūsų Seną 

Ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)
Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir įdės tinkamą 
“burner” arba visą garo arba karsto vandenio sistemą. 
Maloniai suteikiame aprokavimus be jokio mokesčiu

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

Telefonas EVergreen 7-1661



Puslapis Aštuntas LAISVĖ Penktadienis, Kovo 11,1938

New Yorko Ir Apielinkės Žinios į Automobilių Nelaimės

Šeštadienį, Būkite Aido 
Choro Parengime

• .   - ——
šeštadienį, kovo 12 d., 8 vai. 

vakare, “Laisvės” Svetainėj, 
419 Lorimer St., atsibus Aido 
Choro parengimas. Tai bus 
k^rtu koncertas-balius.

Koncertinėj programoj daly
vaus Pranas Pąkalniškis, Juo
zas Bisque, A. Višniauskas, A. 
Velička ir P. Grabauskas, šo
kiams grieš Jurgio Kazakevi
čiaus Orkestrą. Tikieto kaina 
tik 35 centai. Visus ir visas už- 
kviečiame. Draugai.

Kaip Yra Su Gyvennamiais 
New Yorko Mieste

New Yorkas didžiulis pa
saulio metropolis, čionai gy
vena per 7,000,000 žmonių. 
New Yorke yra geriausių, ipo- 
derniškiausių gyvennamių; bet 
yra ir visai netinkamų gyveni
mui.

Pirmininkas New Yorko Na
mų Tarybos, ponas L. W. Post 
sako, kad pas jį atsikreipė 
250 namų pardavėjų, kurie 
sakė, kad turi labai daug se
nų pataisytų namų ir juos par
duotų pigiai.

Francijos Oro Specialistai 
Atvyko į Hew Yorką

Michel Detroyat, Francijos 
aviacijos industrijos viršinin
kas, ir Henri Guillamet, gabus 
lakūnas, atvyko į New Yorką. 
Jie sako tyrinės galimybes ati
darymo reguliario lėktuvų susi
siekimo tarpe Jungtinių Valsti
jų ir Francijos. Lakūnas Guil
lamet yra skrajojęs per Pietinį 
Atlantiką į Pietų Ameriką.

Po Miestą Pasidairius

Nusipirkite Tikietus Del 
“Pusseserė Salomėja”

Zoologijos darže prižiūrėto
jai numato ankstyvą pavasarį. 
Mat, jie tą sprendžia pagal 
paukščių ir žvėrių tam tikrą 
veikimą.

■ Bedarbio Moteris Užsmaugė 
Du Savo Vaikus 

r --------
Babylone, Margarette Thom

son,’26 metų amžiaus moteris, 
užvertė visokiais skarmalais sa
vo du kūdikius, mergaitę—Eli
zabeth 3-jų metų ir berniuką— 
Henry 5-ių mėnesių amžiaus ir 
užsmaugė. Moteris valdo tik 
vieną ranką. Jos dešinę ranką 
paralyžavo po gimdymo. Sako, 
kad ji per 20 minučių turėjo 
“darbo,” kol įveikė su viena 
ranka 3-jų metų mergaitę. Po 
to pasiskolino 5 centus pas kai
mynus, ifuėjo į telefonų būdelę 
ir pašaukė policiją.

Policija atrado abu vaikus 
negyvus. Motina teisinosi jiems, 
kad ji tą baisią žmogžudystę at
liko, todėl, kad neturėjus vai
kams maisto, kad jos vyras yra 
perdaug biednas. Ji yra religi
nė, sakė, kad dabar vaikai yra 
danguj ir jiems gerai. Jos vy
ras jau ilgai nedirba. Tai bai- 
Sį tragedija bedarbių'šeimynoj.

1 Nelaimės metu vaikų tėvas bu
vo išėjęs j ieškoti darbo.

Ponas Post sako, gerai, kad 
kas tuos namus pirktų. Bet 
kažin ar jis pagalvoja apie 
tai, už ką piliečiai pirks, kada 
jau septyni metai viešpatauja 
nedarbas ?

Ponas Post sako, kad New 
Yorke reikia budavoti daug 
naujų ir moderniškų namų. 
Jis mano, kad tam tikslui rei
kia sukelti $60,000,000. Pini
gus būtų galima sukelti par
davinėjant tam tikrus Šerus. 
Toki namai turėtų būti priei
nami pasirandavoti žemomis 
kainomis. Ypatingai miesto 
namų taryba pradėjo susirū
pinti turint mintyje Pasaulinę 
Parodą, 1939 metų, kada į 
New Yorką suvažiuos daug 
svieto iš kitur.

Rinkimai SLA 152 Kuopoj
Kovo 8-tą įvyko SLA 152-ros 

kuopos susirinkimas Liet. Atle
tų Kliube. Tarp kitų reikalų, 
buvo rinkimas SLA Pild. Tary
bos. Pažangiųjų sleitas gavo di
džiumą, apart kandidato į sek
retorius, Miliausko. Mat, šioj 
kuopoj didžiumą sudaro Stilso- 
no pasekėjai, tad jie pasistatė 
kitą kandidatą, Andziulaitį, su
skaldymui pažangiųjų balsų, 
kad padėt fašistams išrinkt Vi- 
niką.

Metropolitan Opera House 
generalis manadžeris Lee Pat
tison sako, kad ir vasaros metu 
bus palaikoma operos teatrai 
atdari. ‘ i

Columbia Universitete yra 
susiregistravę 32,354 studentai. 
Registracijų vedėjas Ed. J. 
Grant sako, kad ' tai yra ant 
675 daugiau, kaip pereitą mo
kymosi sezoną.

New Yorke bėgyj vienos sa
vaitės užgimė 1,986 kūdikiai ir 
per tą pat laiką numirė 1,615 
asmenys. Tik vieną savaitę 
plaučių uždegimu susirgo 418 
asmenys.

Kontrolierius J. D. McGol
drick sako, kad New Yorkas 
pašalpos reikalams turi sukelti 
$21,200,000. To sėkmėj nori 
ant pirkinių pakelti iki 3% 
taksų.

Pas kumštynių promotorių 
Mike Jacobs pasirašė sunkaus 
svorio kumštininkas Henry 
Armstrong ir sunkaus svorio 
faitorius Barney Ross. Jie 
kumščiuosis už pasaulio čam- 
pionatą, Yankee Stadijume, ge
gužės 26 dieną.

Pasivaikščiojęs.

Amerikos Lietuvių Kongre
so Brooklyno Skyrius rengia 
labai puikią iškilmę, toje iš
kilmėje bus suvaidinta labai 
juokinga ir pamokinanti ko
medija. Tikietai 75c ir 60c. 
Iš anksto perkant pigiau, tat 
pasistengkite tikietus nusipirk
ti iš anksto. Po lošimo bus 
šokiai, šokiam tik 25c įžan
ga.

ši puikioji pramoga atsibus 
sekmadienį, kovo 13 
Ballroom svet., 151 
bocker Avė., prie 
Avė., Brooklyne.

Pradžia 5 vai. vakare.
Kviečia Kongresas.

Tik į vieną savaitę New Yor
ke buvo 417 automobilių nelai
mių, o pereitais metais tą pat 
savaitę tik 391. Pereitais me
tais nors mažiau buvo nelai
mių, bet savaitėj buvo užmušta 
17. žmonių, o šiemet užmušta 
13. Pereitais metais ^susižeidė 
431, o šiemet 511 asmenys. Ro
dosi, kad dabar daugiau veda
ma saugumo apšvietos, moki
nimo, daugiau pristeigta tra
fiko šviesų,’ bet nelaimių kie
kis nemąžta. Kaltė tūlų auto
mobilių valdytojų, bet yra kal
tų ir pėstininkų, kurie visai ne
paiso šyiesų1, bot lenda po auto
mobiliais.

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

Dr. JOHN WALUK
161 NO. 6th STREET

Br. ED. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

Dr. A. PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4th ST.

Plėšimai ir Vagystės

VALANDOS:
8—10 ryte 
1—2' p. p.

šventadieniais susitarus 
Tel. Evergreen 8-9228

VALANDOS:
1—2 p. p. 
6—8 vakare 
Ir pagal sutartį

Tel. Mansfield 6-8787

VALANDOS:
9—12 ryte

Penktadieniais uždaryta
Tel. Evergreen 7-9105

d., Ideal 
Knicker- 
Flushing

“Pusseserės Solomėjos” 
Tikietų Platintojams

Gerbiamieji ir gerbiamosios, 
kurie turite dėl pardavinėjimo 
tikietų komedijos “Pusseserės 
Salomėjos,” malonėkite sugrą
žinti pinigus ir neparduotus ti
kietus šeštadienį į “Laisvės” 
raštinę, pažymėdami nuo ko pa
ėmėt. Kurie negalėtumėt sugrą
žint šeštadienį, tai atneškite at
einant į svetainę pas langutį.

Komisija.

Visur Reikia Atsargos

Šeštadienį Jus Užkviečia
šeštadienį, jūs ir jūsų drau

gai esate kviečiami atsilankyti, 
kur bus įvesdinimas naujo ma- 
nadžeriaus “Paramount Caba
ret”, Bar, Grill j r Rcstau ran
tas, 473 Grand St., Brooklyn,

Įvesdinimas atsibus vakare. 
Taipgi ir ateityj kas vakaras 
bus užkandžių, šokių, alaus, vy
no ir degtinių! šios užeigos 
savininku yra Stanley Misunas, 
manadžerium Joe Zewert.

SUSIRINKIMAI

Dr. BLADAS K. VENCIUS 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

499 GRAND ST.

VALANDOS:. * 
9—12* ryte

Tel. Stagg 2-0706 
Namų, Republic 9-3040

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.

New Yorko Kalbiai—Judžiai
“Cameo” teatras, 42nd ir 

Broadway rodo judį “Ski Bat
talion” ir priedą “The River.”

“Continental” Teatras jau 
senai kaip rodo žydų kalboje
judį “Dybuk.”

Balsų gavo sekamai: F. J. 
Bagočius — 20, J. K. Mažukna 
— 20, J. Miliauskas — 9, J. 
Andziulaitis-Ansell — 11, K. P. 
Gugis — 19, A. S. Trečiokas— 
1, E. Mikužiūtė — 20, V. A. 
Kerševičius — 1, J. Marcinke
vičius — 18, Dr. J., S. Stanes- 
low — 20. S. B.

Murray Backer, 26 metų am
žiaus, vežė $3,357 pinigais al
gas išmokėti G. & H. Dress Co., 
158th St. Ant gatvės Backer 
buvo apsuptas trijų asmenų,! 
kurie nudavė seni jo pažysta
mi,. pradėjo karštai jį sveikinti, 
bet -vienas tuojaus įrėmė revol
verį į šoną, įsivarė į požeminių 
traukinių 'stotį, apiplėšė ir pa
bėgo.

Po visas J. V. statistikos 
do, kad daugiau auto nelaimių 
įvyksta mažuose miesteliuose ir 
didžiųjų miestų priemiesčiuose. 
Iš to gaunasi išvada, kad ma
žesnis trafikas sumažina vai
ruotojo atsargumą, kurį jis pa
vartoja pilnose vežimų gatvėse. 
Jis čia nori ir paskubint. O ka
da du tokiu susiduria toj pat 
vietoj ir vienu laiku, tada įvyk
sta nelaimė.

1’0-

BROOKLYN, N. Y.
Penktadienį, kovo 11 d., 7:30 vai. 

vakare, bus Amerikos Darbo Parti
jos Brooklyn© Lietuvių Skyriaus mė
nesinis susirinkimas. Susirinkimas 
Įvyks Amerikos Lietuvių Piliečių 
Kliubo name, 280 Union Avė. Kvie
čiami visi nariai ir norintieji įstoti j 
Amerikos Darbo Partijos Brooklyno 
Lietuvių Skyrių, ateiti į susirinkimą. 
Mokestis į Darbo Partiją labai pigi, 
tik 75c per metus.
(58-59) A.D.P. Sekr. J. Buivydas.

Pirmutinis ir Vienatinis Rodymas Williams- 
hurge Sovietų Visų-Šauniausias Paveikslas.

WMAXIM
ir:

“20-ties Metų Sukaktuvės \ 
Sovietų Sąjungos”

Prieinamos kainos. Rodymai be pertraukos.
NEW BROADWAY THEATRE 

246 Broadway, Brooklyn, 
near Marcy Ave. Station.

Nėra laiko ir vietos, kurioj 
galėtum neatsargiai vairuot ma- 

į šiną.
Trafiko Stotis “K.

plėšikai įsigavo į Sadie

IS?

' PAIN-EH ELLER

• “New Broadway” > Teatras 
rodo “Maksimo Sugrįžimas” ir 
“20-metų Revoliucijos Apvaikš- 
čiojimas.” Teatras yra 246 
Broadway, Brooklyne.

“Lakeland” Teatras rodo so
vietinį judį “Paryžiaus Komu- misionierius 'Valentine, 
na.

Iš Ryanienės Bylos

Drg. A. Balčiūno Duktė Serga
Antradienį, drg. A. Balčiū

no duktė Mildred, staiga ap
sirgo. Bėdavoja, kad šoną 
skauda. Tėvas, antra diena 
pats atsikėlęs iš ligos patalo, 
skubiai nuvežė ją į Kings Co. 
Ugonbutį. Ten atrasta, kad 
appendicitas ją kankina. Se- 
redoj po pietų ėjo ant opera
cijos, ir sužinota, kad sveiksta. 
Ji randasi Building C, Ward 
42. Linkime greito pasveiki-

Ryan’ienės byloje už nušo
vimą policisto „vyro Michael 
Ryan’o liudininku būsiąs pa
šauktas ir patsai policijos ko

jos
gynėjai turį žinių, kad Ryan 
turėjęs dviejų areštų ir penkių 

j važiuotos taisyklių sulaužymo 
rekordą prieš patapsiant poli- 
cistu.

Jos tėvai taipgi liudysią tei
sme, kad Ryan nebuvo toks 
avinėlis, kaip teisme prokuro
ro liudininkai perstatė. Tė
vai įrodysią, kad jis net jos 
sužieduotuvių ir vedybų žiedus 
buvęs užstatęs už gėrimus.

Teisėjas P. Brancato pasiun
tė į kalėjimą Vincento Murano, 
J. Rosenthal ir ponią Sinią 
Šteckler apkaltinęs, kad jie va
sario mėnesį Brighton Beach 
kliube apiplėšė grupę vyrų ir 
moterų išsinešdami $400 pini
gais ir $3,000 vertės žiedais, 
laikrodėliais ir kitais brangu- 
mynais.

Du
Goldstein kambarį, 1165 Simp
son St. Apie 6 vai. vakaro pa
rėjo'ir Saddie namo. Jie parsi- 
rito moterį, atėmė iš jos dar $3 
ir pabėgo.

Žudeika Turėjo Pasiduoti

mo.

liaudis Už Gersoną
yraHarlem miesto dalyj, kur 

virš 240,000 balsuotojų, vado
vaujanti asmenys pasisakė už
virdami Manhattan preziden
to S. Isaacs žygį, paskiriant S. 
W. Gersoną, Komunistų Parti
jos narį, į miesto atsakomingą 
darbą.

Isaacs gavo užgyrimą nuo 
Emmet May, centralinio sekre
toriaus Harlemo legislatūros 
komiteto; nuo kunigo A. Clay
ton Powell, pirmininko komite
to negrų organizacijos; Gladys 
Stroner, centralinio sekreto
riaus Negrų Kongreso ir tt.

TĖVŲ ATYĘAI!
šeštadienį, kovo 12 d., “Lais

vės” Svet., 419 Lorimer St., 
2-rą vai. po pietų įvyks Atei
ties žiedo Mokyklėlės studentų 
ir tėvų susirinkimas. Yra svar
bu, kad tėvai dalyvautų šiame 
susirinkime. Mokyklos Komisi
ja ruošiasi prie parengimo ir 
reikės tėvų pagelbos šiame dar
be. Todėl prašome nepamiršti 
dalyvauti. Kom.

Seka Tėvo Pėdomis
Enrico Caruso, sūnus pagar

sėjusio Caruso dainininko, ir 
gi yra dainininkas. Jis Itali
joj turėjo koncertus Florenci
joj, Parmoj, Reggeryj ir ki
tur. Dabar apsigyveno New 
Yorke ir sako, kad jis taip 
pat bus garsus1 dainininkas, 
kaip buvo jo tėvas.

Taksių Važinėtojų Kova
Prieš kelias dienas taksių va

žinėtoj ai suparaližavo 4,500 
taksių laivyną. Tarpe darbi
ninkų ir kompanijos kilo gin
čas algų reikale. Streiką iššau
kė Transport Workers Unija, 

kuri yra dalimi CIO. Kompani
ja sutinka priimti visus darbi

ninkus darban, kuriuos buvo 
prieš streiką išmetus už orga
nizacinį darbą. Veikiausia 
tiks

295 Lenox Ave., ( koridoriuje 
savo gyvennamio buvo nušau
tas P. McNulty, 39 metų am
žiaus. Jį nušovė to pat apart-' 
mentinio namo .kitas gyvento-: 
jas T. Manning. Sako, kad 
Manning buvo girtas ir susi
ginčijo su McNulty. Kada Mc
Nulty žmona pašaukė policiją, 
kurios daug pribuvo, tai Man-, 
ning užsibarikadavo^ savo kam
bariuose. Po apgulos, su šešio-> 
mis kulkomis jis buvo privers
tas pasiduoti.

su-
ir algas pakelti.

Bedarbis Nusižudė
Charles Farkes, 45 metų 

amžiaus, 560 W. 52nd St., 
New Yorke, nusižudė nuodin
gais gazais. Policija mano, 
kad jis patsai dujas paleidęs
į kambarį. Farkes ilgai buvo 
bedarbo. Blogą kelią pasirin
ko. Bedarbiai turi kovoti už 
darbus arba pašalpą bet ne 
mirties sau jieškoti.

Vandeninė žiurkė (muskrat), 
ištrūkusi iš Central Parko zo
ologijos daržo, įkando Moseš 
Vasųuiezą, 34 metų. Policinin
kas ją užmušė.

V Tr*4< Malk fUf. U. ft. FaU O«. ’

Trys gcntkartčs Išbandė ir 
užgyro š| seną linimcntą kaipo 

patikimą vaistą.

Skaudėjimas muskulų bent kurioj 
dalyje kūno greitai paleng

vinamas

WORLD FAMOUS

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoja tin
kamai ir už prieinamą kainą

Parsamdau automobilius vestu
vėm, parėm, krikštynom ir 

kitokiem reikalam 
402 Metropolitan Avė. 

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

it-rYPECi

OIL . INVENTED

Prasideda sveikatos kursai 
Raudonojo Kryžiaus patalpoj, 
130 Clinton St. Jie susidės iš 12 
popietinių ir 11 vakarinių pa
mokų, kurios įvyks ketvirtadie
niais.

IŠRANDAVOJIMAI
Pasirandavoja 5 dideli kambariai, 

garu šildomi. Vieta, 765 Cleveland 
St., East New Yorke. Renda $22.00 
į mėnesį. Norintieji pamatyt kam
barius, ateikite nuo 10 vai. ryto iki 
6 vai. vakaro, vientik šeštadieniais ir 
sekmadieniai. Kitom dienom, prašo
me rašyti sekančiu antrašu: J. Eva- 
nauskas, East Setauket, Long Island, 
N. Y. (57-59)

Legal Notice
Notice is hereby given that Ste

phen Cukierski, of Brooklyn, N. Y., 
has registered his trade-mark “Ste
phens” with the Secretary of State 
of New York, to be used on rye and 
pumpernickle bread, and other bread, 
bakery and food products of every 
description. (49-66)

COOK and HEAT Without .Coj* 
In Your Present įtTį/Vtl--2----- ■ ■Stove or Furnace— yv,* 
gOTTRR-CHEAP- A

R—No Aahea or Dirt ili
—Twice the Heat Quick ^fcrr1* ‘ 1 
•t ONE HALF THE COST.
COOKS A MEAL

FOR LESS JO
, Beata any oil burner ever gotten

out for low cost, perfect per- nTTfl 
formance. Burnt cheap oil a now 8i;p,'in,o [Xi I 
way. without pro-generating Any STOVi LllJ 
or clogging up. Quick Intense rang* or P“ I rf 
heat by Simple Turn of Valve. *u«**c< ■* 1 
It endt drudgery and dirt of Uwfcfc HEAT at 
coal or wood; outs fuel bills In Turn of Vaivai 
half, pays for Itself quickly by what IT SAVES.

DUHM E phone for free rnUHt DEMONSTRATION
No Obligation

Anyone interested in getting MORE 
HEAT AT LESS COST should phone 
number below for demonstration and 
full explanation of this amazing “HEAT 
KING” Qll Burner.

Local Sales Representative

. KLEEN KOL COAL CO.
MR. PETER LISAUSKAS - 

COAL, COKE and OIL
Phone: JEfferson 3-2779 

EVergreen 7-7550
Ridgewood

1458 DeKALB AVENUE 
Williamsburg

335 UNION AVENUE
Maapeth

Il-M 72nd PLAC1

tout CoaL»| or Wood J1

16 genų padarau nau
ju* paveikslu* ir kra- 
javu* sudarau su ame
rikoniškais. Reikalui 
esant ir padidinu to
kio dydžio, kokio pa
geidaujama. Taipgi 
atmaliavoju įvairiom
spalvom.

Jonas Stokes
512 Marion St., kamp. Broadway 
ir Stone Ave., tarpe Eastern Park
way ir Chaųncey stočių BMT Line 

BROOKLYN, N. Y. 
Te!.: Glenmore 5-6191

Tel. Virginia 7-4499 \

Barry P. Shalins
(šalinskas)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų.
Turim puikiai įtaisytą Koplyčią , 
ir salę dėl po šermenų pietų.

Teikiam nemokamai vėliausios 
mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
' Prieš Forest Parkway

Woodhaven, L. L, N. Y.

FRANK DOMIKAITIS 
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name
• • •

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI •'■F '
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 pieniškų 

vąlgių ir daržovių, virtų ir žalių.

Mateušas Simonavičius
GRAŽIAI {RENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užčjimui su 
moterims., Nedė- 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki ' vėlai.

426 SOUTH 5th STREET BROOKLYN, N. Y. 
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties Tel. Evergreen 7-8886

PHONE PULASKI 5-1090

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

OPEN DAY AND NIGHT
Managed by

RHEA TEITELBAUM

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

Sleeping Accomodations. '

Admission 50c, day and night
Saturday Night 75c

SPECIAL RATES
LADIES’ DAYS

Mon. and Tuesday from 12 a. m. 
to 11 p. m. After 11 p. m. for gents.

PER WEEK

GENTS’ DAYS
Wed., Th urs., FrL Sat. and 

Sun. all day and night.




