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Smetonos oficiozas “Lietuvos 
Aidas” rašo:

“Pernai beveik iš numiru
sių prisikėlusi ar prikelta 
Amerikos lietuvių TMD (Tė
vynės Mylėtojų Draugija) 
organizacija jau mėgina vėl 
įsistiprinti išeivijos tarpe ir 
grįžti plėšti Amerikos lietu
vių kultūros dirvonų.” 
Kad įvyko “stebuklas,” tai 

yra, kad TMD. kėlėsi iš numi
rusių, esame girdėję. Taipgi ži
nome, kad jos “plėšiami dirvo-itus-zinovjeviečius; jis buvo 
nai” taikomi piktai fašistinei ’ teismo rūme ir per visą pa
sėjai. tskutinę, trečią bylą prieš

Pažangūs Amerikos visi lie-1 buchariniečius - trockistus,

No. 62

tuviai turėtų sueit į Amerikos 
Lietuvių Darb. Literatūros 
Draugiją, kad pastoti kelią fa
šistinėms piktžolėms!

An-
Lie-

tautos vadas” 
Smetona savo kalboj 
skautų brolijos-seserijos 

suvažiavime nudavė šir- 
krikščionį. Girdamas

Lietuvos 
fanas 
tuvos 
vadų 
dingą
skautus, tarp kit-ko, jis pasa
kė :

“Jie (skautai.—P. B.) iš 
pat pradžios dirbę savo dar
bą vadovaudamies dėsniu 
Dievui ir Tėvynei, vadinasi, 
pasižadėję tarnauti savo tė
vynei taip, kaip Dievo įsaky
ta.”
Je, “vadinasi,” ir Smetona 

valdo Lietuvą taip, “kaip Die
vo įsakyta!” Na, o kaip su 
“penktas—neužmušk ?”

Vienas Brooklyn© smetoninis 
kavalierius man atsišiepė štai 
kaip: ‘Mūsų tautos vadas ko
munistus užmuša po keturius, o 
penktąjį — supūdo kalėjime.”

Vadinasi, dievo prisakymas 
gudriai apeinamas.

Diskusijose apie dabar tei
siamus Maskvoje šalies išdavi
kus ir kriminalistus, teko nu
girsti štai kokios dvi paprastų 
darbininkų nuomonės:

—Man gaila tų buvusių, o 
dabar sugedusių revoliucionie
rių, kurie veikiausiai bus išrau
ti iš gyvųjų tarpo ...

—Mums gaila sugedusių 
dantų, bet mes juos be pasigai
lėjimo rauname lauk, nes jie 
gali visą kūną užnuodyti — bu
vo atsakymas.

"Ar daug matei rusų monar- 
chistų Paryžiuje, ponas Keren
skį?”

“Ak, taip-taip-taip.” (Iš ka
pitalistinių laikraščių, Kerens- 
kiui atvykus New Yorkan).

Tarp monarchist^, trockistų 
ir fašistų dabar yra bendras 
tiltas. Suėjai monarchistą—ja
me fašistas ir trockistas; suė
jai trockistą — jame monar- 
chistas ir fašistas.

Jie — broliukai, vienos “ma- 
mės” (kapitalistinės sistemos) 
vaikai!
. Kerenskio misija supranta
ma: jis gins savo broliukus. ..

Visų šalių Darbininkai 
Vienykitės! Jus Nieko 
Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o Išlaimėsit
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N. Y. Times Korespondentas 
Mato Buchariniečiu Kaičią
Maskva. — N. Y. Times 

korespondentas H. Denny 
tėmijo du pirmesnius teis
mus prieš išdavikus trockis-

kaipo fašistinių šalių šni
pus, Sovietų pardavikus ir 
žmogžudžius.

Šis paskutinis teismas jį 
dar labiau įtikino negu du 
pirmieji, kad kaltinamieji iš 
tikro buvo išdavikai ir kri
minaliai sąmokslininkai, ku
rie planavo išžudyti Sovietų 
vadus ir su svetimų šalių 
talka nuversti Sovietų val
džią, kaip kad Denny rašo 
N. Y. Times’e kovo 14 d.

Milžiniška Italijos ir 
Nazių Ginklų Daugy
bė Prieš Liaudiečius

Trockistinių - bucharinistinių 
kriminalistų teismas Maskvoje 
siekia daug toliau, negu tik So
vietų Sąjungą. — Tas teismas 
nuplėšė VISOS patamsių galy
bės uždangalą, parodydamas vi
so pasaulio darbininkams, kad 
trockizmas ir fašizmas yra di
džiojo kapitalo produktu, o sy
kiu ir jrankiu kapitalistinės si
stemos.

Visi tie, kurie bent kiek gali 
matyti, dabar jau mato, kuomi 
yra trockizmas.

NAUJA FRANCIJOS VALDŽIA ABEJO
JA, AR GALIMA BUS TOLIAU LAIKYTIS 

“BEPUSIŠKUMO” LINK ISPANIJOS
Liaudies Fronto Ministerija 
Sudaryta iš Socialistų ir 

Radikalų-Socialistų

Paryžius. — Socialistas L. 
Blum suorganizavo Liau
dies Fronto ministerių kabi
netą, sudarydamas jį iš so
cialistų ir vadinamų radika
lų socialistų (tikrumoj li
beralų). Naujoj Francijos 
valdžioj Blum užimą, vietas 
ministerio pirmininko ir fi
nansų ministerio.

Blum stengėsi suorgani- 
zuot tariamą “vienybės” 
valdžią iš visų demokratinių 
bei respubliką'' palaikančių 
partijų. Bet dešiniųjų atsto
vai seime griežtai pasiprie
šino priėmimui komunistų į 
valdžią.

Komunistai žada remt 
Blumo valdžią, kiek jinai 
palaikys demokratiją ir vyk
dys Liaudies Fronto prog
ramą.

Pirmojoj buvusioj Liau
dies Fronto valdžioj Blumas 
laikėsi “bepusiškai” kas link 
Ispanijos karo tarp fašistų 
ir liaudiečių. Bet dabar pasi-

kalbėjime su įvairių partijų 
vadais praeitą sekmadienį 
Blumas išreiškė abejonę, ar 
galima bus toliau sekt “be- 
pusiškumo” politiką kas lie
čia Ispanijos. Jis kreipė dė
mesį į tai, kaip Hitleris už
grobė Austriją, pasinaudo
damas Franci jos ir Anglijos 
bepusiškumu. x

Į naująjį Franci jos minis- 
terių kabinetą įeina:

Ed. Daladier, vice premje
ras ir apsigynimo ministeris 
(radikalas-socialistas).

Paul-Boncour, užsienių 
ministeris (“vienybinis” so
cialistas).

Marx Dormoy, vidaus rei
kalų ministeris (socialistas).

Cesar Campinchi, laivy
no ministeris (radikalas so
cialistas). r.

Mare Rucart, teisdarystės 
ministeris (rad. socialistas).

Guy LaChambre, orlaivy- 
no ministeris (rad. socialis-

Jean Zay, švietimo minis
teris (rad. soc.).

Jules Moch, . viešų darbų 
ministeris (sbc:),- ir kt.-

Austrijos Prijungimas Vokie
tijai Kartus Italijai

Roma.—Dar praeitą penk
tadienį Mussolinis abejojo, 
ar leist Hitleriui užimt Au
striją. Bet kai desėtkai tūk
stančių Vokietijos armijos 
įsibriovė Austrijon, Mussoli
nis, noroms nenoroms, pri
pažino Austrijos užgrobimą 
kaip neva “logišką” vokie
čių tautos “apsivienijimo” 
faktą.

Tačiaus viešoji italų nuo
monė yra nepatenkinta. 
Pats Mussolinis jaučiasi 
kaip “kartų vaistą nurijęs”, 
rašo fašistinis N. Y. Times 
korespon dentas Arnaldo 
Cortesi. Dar ne taip senai 
juk Mussolinis planavo savo 
globoj palaikyti Austriją.

Chinai Atėmė Tris Mies
tus iš Japonų; Neperlei- 

džią Jų per Upę

SLA Pild. Tarybos 
Rinkinių Pasėkos

Lenkų Patriotai Kursto 
Karų prieš Lietuvą

NAZIAI SUĖMĖ AUSTRIJOS PREZIDEN
TĄ IR TŪKSTANČIUS DARBININKO 

PIRM HITLERIUI ATVYKSTANT
—------------------------------ ----- B 
Hitleris Paskyrė Seyss-In- 

ųuartą neva Austrijos 
Prezidentu

Aragon Frontas, Ispanija. 
Dar niekada visame šiame 
kare fašistai taip įnirtusiai 
ir taip plačiai nešturmavo 
liaudiečių, kaip dabar šiame 
fronte. Po generolo Franco 
vėliava čia, be kitų, kariau
ja ir kelios dešimtys tūks
tančių Italijos armijos.

Fašistai turi šimtus itališ
kų ir vokiškų lėktuvų. Jų 
bombomis ir kulkasvaidžiais 
be mažiausios pertraukos 
atakuoja liaudiečių linijas.

Fašistam privežta iš Vo
kietijos ir Italijos šimtai ant 
šimtų automatiškų kanuo- 
lių, daugybė prieš-tankinių 
kanuoliukių ir kitokios leng
vosios ir sunkiosios artileri
jos.

Generolas Franco
fronte turi pulkus greitų 
itališkų tankų “Fiat”, ku
rie dideliais specials užpul
dinėja liaudiečius. Mussoli
nis ir Hitleris čia yra pri
statę fašistam gausybę šar
vuotų automobilių ir šimtus 
ant šimtų karinių trokų.

Tuo būdu generolas Fran
co turi nepalyginamai dau
giau ginklų ir amunicijos 
negu liaudiečiai, respublikos 
gynėjai, kaip pastebi N. Y. 
Times korespondentas H. L. 
Matthews.

Taip respublikos armija 
per penketą paskutinių die
nų ir buvo priversta pasi
traukti iš gana stambių plo
tų Belchite-Hijar srityje. 
Bet jinai pasitraukė geroj 
tvarkoj ir čielybėj, supran
tama, apart kritusių mū
šiuose kareivių,—rašo Mat
thews. Jis nepatvirtina fa
šistų skelbimosi, būk jie su
ėmę 5,000 respublikiečių į 
nelaisvę. 1

Nakomis, III.—148ta SLA 
kuopa rinkimuose Pild. Ta
rybos beveik visus balsus 
atidavė pažangiųjų kandida
tams, su tokiomis pasėko
mis:

Bagočius į SLA preziden
tus 10 balsų; Laukaitis ir

šiame Jurgelionis nieko.
Mažiukna į vice-preziden- 

tus 10 balsų; Bukšnaitis 0.
Miliauskas į sekretorius 

8; Vinikas 2; Anseli 0.
Gugis į iždininkus 10; 

Trečiokas iršimokaitis po 0.
Mikužiutė į iždo globėjus 

10; Mockus, Kerševičius, 
Martin, Urbonas ir Soponis 
nieko.

Dr. Staneslow į daktarus 
kvotėjus 10; dr. Biezis ir 
Staniulis po 0.

IŠVARĖ DARBININKUS
SVEIKINT HITLERĮ

Vienna, kovo 14.—Fabri
kantai ir krautuvininkai iš
varė savo darbininkus ir 
tarnautojus pasitikti ir 
sveikinti atvažiuojantį Hit
lerį. ,

Fašistai Bombardavo Ame
rikiečių Ligoninę Ispanijoj

Madrid. — Fašistų lakū
nai bombardavo judamąją 
amerikiečių ligoninę, vado
vaujamą daktaro Barskio, 
Aragon fronte; užmušė vie
ną slaugę ir dvi sužeidė.

Hankow, Chinija. — Chi
nai kanuolėmiš ir kulkasvai
džiais atmušė visus japonų 
bandymus persikelt per di
džią Geltonąją upę iš šiau
rinės, jos pusės į pietįnę. Vi
sus japonų šturmavimus at
rėmė sū dideliais priešam 
nuostoliais.

Chinai atėmė iš japonų 
Nanlo ir Mengyuin mies
tus šiaurinėje tos upės pu
sėje ir taipgi svarbų strate
ginį miestą Linhwaikwaną.

1,500 mandžurų Japonijos 
kareivių su daugiu ginklų 
perbėgo į chinų pusę ir iš
stojo kovon prieš japonus.

Chinai, pliekdami japonus 
iš abiejų šonų, labai nusilp
nino priešų jėgas šiaurinėje

Vienna, kovo 14.—Pava
ręs ir areštavęs Austrijos 
prezidentą Miklasą, Hitleris 
paskyrė laikinuoju neva 
“prezidentu” nazį Seyss-In- 
ųuartą.

Hitlerio valdžia skiria ba
landžio 10 d. neva balsuot 
visiem Austrijos piliečiam 
virš 20 metų amžiaus, ar jie 
nori, kad Austrija būtų ga
lutinai prijungta Vokietijai. 
—Nazių policija ii' kariuo
menė žiūrės, kad priešingai 
nebalsuotų.

Visi Austrijos kareiviai 
ir oficieriai yra prisaikdi
nami, kad bus ištikimi Hit
leriui.

Naziai iškėlė Hitlerio vė
liavas su svastikiniu kry
žium ant katalikų vyskupų 
rūmų, nors tie vyskupai bu
vo priešingi hitlerininkam.

EXTRA!

Varšava. — Lenkijos ka
reiviai kovo 12 d. susikirto 
suELietuvos sienos sargais, 
ir tapo nukautas vienas len
kų kareivis.

Lenkų vyriausybė sukurs
tė savo patriotų mitingus 
miesteliuose arti Lietuvos lGeltonosios upgs alkūneje ir 
rubeziaus ir pervarė> aštrias piet.v.lkarinS dalyj ShJansi 
rezoliucijas pries Lietuvą.'^rovincijosa) 
Rezoliucijos šaukią Lenkiją- J 1 
daryt griežtų žygių prieš 
vadinamą “provokaciją” iš 
Lietuvos pusės.

Lietuvos ministerių kabi
netas skubiai suėjo į nepa
prastą posėdį ir nutarė pa- 
siųst daugiau Lietuvos ar
mijos į Lenkijos pasienius.

NAZIAI PAŠOVĖ AUS
TRŲ MONARCHISTŲ 

VADĄ
Vienna, Austrija, kovo 

14.—Hitlerio juodieji polici
ninkai pavojingai pašovė 
baroną K. Von Werkmanną, 
vadą judėjimo siekusio su
grąžint karaliaus valdžią 
Austrijon.

Jie sako, būk suimtas ir 
vedamas tardyt Werkmann 
“išsitraukęs revolverį,” grą- 
sindamas tiem policininkam.

Vienna, Austrija, kovo 14. 
—Hitleris jau galutinai pri
jungė Austriją Vokietijai. 
Jinai bus tik Vokietijos pro
vincija, panašiai kaip Bava
rija, Saksonija ir kt.

Pirm Hitleriui “pergalin
gai” įžengiant į Vienną, Au
strijos sostinę, nazis Austrų 
vidaus reikalų ministeris 
Seyss-Inquart privertė Aus
trijos prezidentą Wm. Mik
lasą pasitraukti iš vietos.’ 
Neužilgo Miklas tapo areš
tuotas.

Atmaršavus Hitlerio pul
kams į Vienną praeitą sek
madienį, liko tą pačią dieną 
suimta ir į kalėjimus sumes
ta 1,350 “tėvynės fronto” 
veikėjų, socialistų, komunis
tų ir kitų Austrijos nepri
klausomybės šalininkų. Pas
kutinis Austrijos ministeris 
pirmininkas šušniggas tebe
sąs po areštu.

Sekmadienį buvo valdiš
kai paskelbta, kad Hitleris 
tą dieną jau bus Viennoj. 
Naziai subūrė didžiausias 
galimas minias Hitleriui pa
sitikti; taip jos ir laukė iki 
5 valandos vakare; ir t|k 
tada buvo pranešta, kad 
Hitleris savo įžengiihą.į 
Vienną atideda ant rytojaus. > 
Mat, Hitlerio armijai ir po-> 
licijai reikėjo laiko išgaudyt 
ir išterorizuot tūkstančius 
darbininkų, kurie rengėsi 
demonstruot prieš atvyks
tantį nužudytoj ą Austrijos; 
nepriklausomybės.

Fašistą Pranešimai apie Savo 
Laimėjimus Aragone

Mirė Garsus Amerikos Ad
vokatas Clarence Darrow

Londone praeitą sekma
dienį įvyko smarkiausia 25,- 
000 darbiečių ir komunistų 
demonstracija prieš Hitlerį 
kaip grobiką. ,

Francija Neleis Naziams 
Paliest Čechoslovakijos

Pašalins Nepiliečius iš N. Y. 
Valstijos Milicijos

Albany, N. Y.—Valstijos 
gubernatorius Lehman įsa
kė milicijos komandieriams 
paleist iš jos eilių visus ne
piliečius ateivius.

Į New Yorko valstijos mi
liciją yra įsiskverbusių ne
mažai rusų caristų ir vokie
čių nazių. Jie sakėsi, būk tu
rį šios šalies pilietybės po- 
pieras. Bet pasirodo, 
daugelis jų melavo.

Chicago, Ill. — Mirė Cla
rence Darrow, vienas iš gar
siausių advokatų Amerikoj, 
baigdamas 81-mus metus 
amžiaus.

Jis buvo kietas laisvama
nis. Pagarsėjo kaipo gynė
jas velionio socialistų vado 

•E. V. Dėbso, mainierių ir

Paterson Pagerbia Penkis 
Žuvusius Ugniagesius

kad

ORAS
Šiandien bus giedra ir pa

naši temperatūra kaip va
kar.—N. Y. Oro Biuras.

Vakar temperatūra 40. 
Saulėtekis 6:11; saulėleidis 
6:01.

- 1^1 geležinkeliečių streikierių.
1 i j - - ... L Jis taipgi šauniai gynė mo-sako, kad per paskutines kytoj^| T Scopes’ą, kada

Fronte.—Ispanijos fašistai Jis taipgi šauniai gynė mo-
penkias dienas jie atėmę iš 
liaudiečių 1,700 ketvirtainių 
mylių plotą Aragon fronte 
su šiais________________
Montalban, Utrillas, Quinto, 
Hijar, Escatron, ir dabar 
generolui Franco’ui telieką 
tik 55 mylios “pasiekt” ry- 
tinį> pakraštį Viduržemio 
Jūros.

Didžiausias fašistų troš
kimas dabar yra dasigrumt 
iki tos jūros ir taip .atkirst 
Kataloniją nuo Valencijos ir 
Madrido.

Respublikos valdžia šim
tais trokų skubiai siunčia 
šviežią kariuomenę į Ara
gon frontą, kad suardytų 
tokį fašistų planą.

pastarasis buvo teisiamas 
|Tennessee valstijoj už tai, 

piuvą zyagun nuiiuc .. prįpagįno evoliucijos 
mokslą—apie žmogaus ir ki
tų aukštesnių gyvių išsivys
tymą iš žemesnių.

| Clarence Darrow taipgi 
pasižymėjo gabumais kaipo 
gynėjas R. Loebo-N. Leopol
do ir kitose kriminalinėse 
bylose.

Jo obalsis buvo—“ginti 
nelaiminguosius bei 
spaustuosius.”

Paterson, N. J.—Miesto 
valdyba išreiškia viešą pa
garbą kaip didvyriams pąn- 
kiems ugniagesiams, kurie 
žuvo, begesindami gaisrą 
Quackenbush departmenti- 
nės krautuvės sandėlio.

Juos užmušė griūvanti 
mūro siena. Gaisras padarė 
$250,000 nuostolių.

Paryžius. — Gal Hitleris 
bandys sukurstyt 3,500,000 
vokiečių, gyvenančių vaka
rinėje Čechoslovakijos daly-' 
je, prieš tos šalies valdžią ir 
tada grūmodamas reikalaus, 
kad čecchoslovakija atiduo
tų Vokietijai tą vadinamą 
“vokišką plotą.”

Naujas Franci jos minis- 
terių kabinetas su L. Blum 
priekyje neleis Hitleriui taip 
“ramiu būdu” prijungt tą 
Čechoslovakijos dalį Vokie-

pri-

kovo

Roma, kovo 14.—Kad Hit
leris užgrobė Austriją, tai 
Mussolinis darosi juo palan
kesnis susitarimui su Ang-

Vienna, kovo 14.—Naziai 
daro kruvinus pogromus 
prieš žydus. Aklinai uždarė 
Austrijos sienas, kad žydai 
negalėtų pabėgt.

Francijos dabartinė su/ 
tartis su Čechoslovakija ža
da kariška jai pagelbą, jei
gu Vokietija darytų gink
luotą žygį prieš Čechoslova- 
kiją. Bet naujoji Francijos 
valdžia rengiasi pataisyt tą 
sutartį taip, kad būtų duo
dama paramos Čechoslova- 
kijai ir tokiame atsitikime, 
jeigu Hitleris “ramiu būdu” 
mėgintų atplėšt Čechoslova
kijos dalį. . z

Kansas City, Mo 
14.—Garsiausias Vokietijos 
rašytojas T. Mann, pabėgęs 
nuo Hitlerio, sako, kad su- 

| sipeš Mussolinis su Hitleriu.

Danzigo naziai reikalauja 
prijungt juos Vokietijai, iš- 
spiriant laukan lenkų val-

Sing-Sing kalėjimas perpil
dytas., Jame yra 2,702 kameros, 
o jau dabar randasi 2,713 kali
nių. šiame kalėjime daug kali- diską įtaką iš Danzigo kraš- 
nių nužudoma elektros kėdėj. to.
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LIETUVOS ŽINIOS

Kriminalistų Mirties Bausmes

Kalėjimai, Kalėjimai!
“Į Pagalbą” išspausdino sekantį:

“Laikraščiai rašo, kad kalėjimų inspek
cija praneša, jog Lietuvos kalėjimuose su
mažėję kaliniai, girdi, viso liKp tik 3,000, 
jų tarpe 600 politinių. Gi kitoj vietoj laik
raščiai praneša, kad bus statomas naujas 
Kauno kalėjimas už geležinių vartų, ir 
1938 m. biudžete jo statybai numatyta 
pusketvirto milijono litų. Kiek vėliau nu-' 
matyta statyt moterims kalėjimas. Toks 
platus kalėjimų statybos planas numaty
tas tik todėl, tikriausiai, kad sumažėjo ka
liniu skaičius. . . v

Daugiau Ordinų!
Clevelando smetoniškas kavalierius 

pranašauja, kad gausioji Smetonos ran
ka dar prisius daugiau ordinų “tautos 
vadams” Amerikoje. “Dirva” rašo:

Yra dar daugiau Amerikos Lietuvių, 
kuriems ordinai reikalinga buvo duoti, bet 
ateis ir jų eilė. Kurie kartais jaučiasi, kad 
buvo pražiūrėti dabar, lai nesijaučia 
įžeisti. Bus daugiau progų, kuriomis ordi
nai bus skiriami, bus pagerbti ir tie.

Kaip iš vardų matome, apdovanojime 
nedaroma jokio skirtumo: ordinus gavo 
ir tautininkai ir katalikai ir sandariečiai 
veikėjai. Jie Lietuvai vis yra lygus, jei
gu tik dirba jai nuoširdžiai.

Mes nemanome, kad Smetona “pražiū
rėjo” tuos veikėjus, kurie da!r nebuvo ap
karstyti ordinais. Veikiausiai nesuspė- 
jama ordinai gaminti. Ar smetoniškiems 
kavalieriams nereikėtų parinkti aukų or
dinų gaminimo fabrikui steigti? Yra dar 
visa eilė davatkų ir davatkinų, mokan
čių tautiškai plūsti komunistus. Jiems 
ordinai reikalingesni, negu Karpiukui.

Budelis Ciano Apdovanotas 
Gedemino Orderiu

LRP laikraštis “Į Pagalbą” praneša, 
kad Italijos užsienio reikalų ministeris 
Ciano tapo apdovanotas Gedemino ordi
nu! Laikraštis priduria:

Tur būt dovanos už nekaltų Ispani- 
nijos vaikų, moterų ir senelių žudymą 
ir už tai, kad vasarą lankęsis italų žur
nalistas iškoliojo visą lietuvių tautą.
Nebūtų įstabu, jei maloni Smetonos 

ranka prisegtų Gedimino ordiną ir Hit
leriui !

Austrija—Kas Toliau?
“Dieve, saugok Austriją”, pareiškė iki 

šiol kanclerio pareigas ėjęs Kurtas šuš- 
riigas (Schuschnigg) paskutinėj savo kal
boj, šaky to j pereitą savaitę, kai jis trau- 

k kėši iš kanclerio vietos. “Mes pasiduoda- 
gk ie jėgai.”

Na, ir toji šešių milionų gyventojų 
valstybė pasidavė jėgai—jėgai tarptau- 
tiško bandito, jėgai 20 amžiaus Huno—r 
tamsybės ir pavergimo jėgai; jėgai fa
šizmo!I

J Klausimai ir Atsakymai
NEREIKALINGA TURĖTI 
ŽMONOS VARDAS ANT PI
LIETYSTĖS CERTIFIKATO

. KLAUSIMAS: '■
Išsiėmiau pilnas popieras 

11910 m. Apsivedžiau 1914 m. 
į Ar mano žmonos vardas turi 

būti užrašytas ant mano natū
ralizacijos certifikato?ATSAKYMAS:

Negalima pamainytiduoto natūralizacijos certifika-

;to ir nėra galima tamstai užre- 
korduoti žmonos vardą ant to 
certifikato, kuris buvo duotas 
tamstai prieš apsivedimą. Bet 
nėr reikalo užrekorduoti žmo
nos vardą ant certifikato. Jos 
apsivedimo certifikatas ir tavo 
natūralizacijos certifikatas 
įsteigs jos teisę prie Amerikos 
pilietystės.

TRŪKSTA PATVIRTI
NIMŲ, kad generolo Fran
co lakūnai nuskandinę Ispa
nijos respublikoj šarvuot
laivį “Mendez Nunez.

jau iš-

Šiuos žodžius rašant naziai, su Hitleriu 
priešakyje, siunta per visą Austriją. 
Drasko jos vėliavas ir jų vietose kabina 
savo svastikas—ženklus plėšimo, paver
gimo, teroro. Visam krašte areštuojama 
pažangesnieji žmonės, gaudomi žydų tau
tybės gyventojai; naikinama kultūros 
pabūklai.
/ Šalis, kuri dar taip nesenai buvo lais
va, pažangi, šiandien įkinkyta fašizmo 
jungan.

Norėdama duoti patiems žmonėms pa
sakyti savo žodį, šušnigo vyriausybė bu
vo paskyrusi pereitą sekmadienį plebi
scitui — nubalsavimui: ar jie nori būti 
nepriklausomi ar nori dėtis prie Vokie
tijos? Deja, Hitleris griežtai pagrąšino 
kardu ir balsavimas buvo atšauktas, o 
pati Austrija pagrobta budelio saujon.

Austrijos Komunistų Partija išleido į 
žmones atsišaukimą, raginantį kovoti už 
Austrijos nepriklausomybę, bet klausi
mas, ar žmonės suspės sukilti, taip ūmai 
užpulti.

“Austrijos žmonės, ginkitės/’ sako pa
reiškimas. “Visokį partiniai skirtumai 
reikia padėti į šalį ir švenčiausiu uždavi
niu turi būti gynimas nepriklausomybės. 
Nepaisant teroro, priešinkitės, kovokit; 
padarykit fabrikus kovų centrais.”

“Kodėl Hitleris galėjo taip lengvai už
pulti Austriją ir pasigrobei?”

Yra dvi priežastys, gelbėjusios jam. 
Pirmiausia: demokratinės šalys neparo
dė fašizmui griežtesnio nusistatymo. An
glija, pavyzdžiui, pradėjo sukti savo diše- 
lį tiesiai į fašizmo abazą, užuot prieš jį 
kovojus. Reakcinė Chamberlaino val
džios politika padėjo Hitleriui. Pas de
mokratines šalis nėra griežtumo, nėra 
tvirto susitarimo suvaldyti banditus. Tik 
dėl to, kad toki kraštai, kaip Amerika, 
Anglija, Franci j a ir kt. žiūrėjo pro pirš
tus, Mussolinis galėjo pasigrobti Ethio- 
piją, Japonija—Manchukuo, Mussolinis 
su Hitleriu galėjo pradėti karą Ispanijoj, 
o dabar Hitleris galėjo pasigrobti Aus-

Jei demokratinės šalys norėtų, galėtų 
bile kada fašistinius banditus suvaldyti.

Antra priežastis: Austrijos,:,, vidųjirię • 
padėtis. Klerikališka šušnigo vyriausybė 
leido įsigalėti naziams Austrijoj, demo
kratines partijas ir organizacijas slopi
no. Jei Austrijoj būtų buvusi demokra
tija, laisvė darbininkams organizuotis, 
tai, suprantama, fašizmas ten nebūtų 
įsigalėjęs. O jei Hitleris būtų bandęs už
grobti kraštą jėga, tai jis būtų susitikęs 
griežtą laisvų žmonių pasipriešinimą.

Kas bus toliau? Niekas^ negali aiškiai 
atspėti. Bet vienas žinoma: jei demokra
tinės šalys neparodys vieningumo ir 
griežtumo, tai Hitleris eis toliau. Kurią 
šalį jis turi įsidėjęs į savo programą pir
muoju punktu? Gal čechoslovakiją, gal 
Lietuvą? Labai galimas daiktas, kad ryt 
po ryt išgirsime kokias nors provokacijas 
Klaipėdoj, kurias paseks ginkluota jėgą 
iš Berlyno.

Dėlto reikalinga Lietuvoj kųoveikiau- 
siai grąžinti žmonėms laisvė, demokrati
ja, kad jie galėtų geriau pasiruošti ginti 
nepriklausomybę, kovoti su Berlyno bu
deliais.

Gali šušnigai šaukti “Dieve, saugok 
Austriją,” bet tas nieko nepadės. Fašiz
mą nugalėti reikalinga kova, reikalinga 
didelių žmonių pastangų.

Amerikos žmonės neprivalo per pirštus , 
žiūrėti į Austrijos padėtį. Reikia duoti ’ 
jai pagelba. Reikia- boikotuoti Japoni
jos ir Vokietijos produktai. Turime rei
kalauti savo vyriausybės, kad ji griežtai 
užprotestuotų prieš Hitlerio pastangas 
sunaikinti Austrijos nepriklausomybę.

Vyriausia: stiprinkime priešfašistines 
organizacijas, Kovokim su keliančiu gal
vą fašizmu mūsų šalyj!

, I

Popiežius Nepasiduosiąs 
Hitlerio Cenzūrai

Vatikanas. — Vokietijos 
valdžia reikalavo, kad po
piežius nedarytų atsišauki
mų į italus savo ginčuose su 
Hitleriu.

Popiežiaus p u siau-6ficia- 
lis laikraštis “Osservatore 
Romano” atsakė, jog jis tu
ri supažindint italus kaipo 
katalikus su katalikystes 
persekiojimais Vokietijoj.

Sutrauka Višinskio Prakalbos 
Reikalauja 19-kai Trockistinių

Nei Sovietų Sąjunga, nei Visas Pasaulis 
Nfebuvo Matęs Tokios Gaujos 

Kriminalistų

“Pirmą sykį,” sakė draugas Višinskis, 
“mūsų teismas turėjo teisti tokių krimina- 
lysČių ir prasižengimų tokias bylas, kokios 
praėjo pro šio teismo akis, tokių kriminalis
tų, kaip šie kaltinamieji. Prieš mūsų akis 
atsidengė lenciūgas tokių nusikaltimų, ku
rie viršija bjauriausias ir atprikliausias kri- 
minalystes. Mums pavyko nuplėšt juodžiau
sias maskas nuo prasižengėlių veido ir pa
rodyt mūsų žmonėms ir visiems sąžiniškiems 
žmonėms ištisai pasaulį žvėrišką veidą tarp
tautinių razbainininkų, atkreipusių, savo 
niekšiškas rankas prieš mūsų ramų socia
listinį darbą.

“Šio teismo istorinė svarba yra tame, kad 
jis įrodė, jog dešinieji, trockistai, menševi
kai, socialistai-revoliucionieriai, buržuaziniai 
nacionalistai sudaro bandą žmogžudžių, šni
pų, griovikų, diversionistų, be jokios ideolo
gijos, be jokių principų. Tai yra banda kri
minalistų, į kuriuos net paprasti kriminalis
tai žiūri kaipo į bjauriausius sutvėrimus ir 
išsigimėlius tarp išsigimusių. Tas taip vadi
namas ‘Dešiniųjų ir Trockistų Blokas’ yra 
organizacija šnipinėjimo, diversijų ir nai- 
kinįmo veiklos, politinio žudymo ir parda
vimo tėvynės.

“Šis anti-sovietinis ‘Dešiniųjų ir Trockis
tų Blokas’ sudaro užsienių žvalgybų agen
tūrą. To bloko nariai ir jo vadai, kaip Troc
kis, Bucharinas, Jagoda, Krestinskis, Ro- 
zengoltcas, 'Zubarevas, Maksimovas ir kiti 
yra vergai tų žvalgybų, vergai savo viešpa
čių.”

Draugas Višinskis nurodė, kad ta “teori
ja” ir “filozofija,” apie kuyią Bucharinas 
kalbėjo, buvo niękas daugiau, kaip tik mas- 
ka pridengimui jų kr.iminališkų darbų.

“ ‘Blokas Dešiniųjų ir Trockistų’, kurie 
čia sėdi kaltinamųjų suole Maskvoje, yra 
avangardas tarptautinio fašizmo, gauja bu
delių ir slaptų., žmogžudžių, kurių pagelbaj 
fašizmas darbuojasi Ispanijoje ir Chmijoje.

“Štai kodėl iškėlimas aikštėn ‘Dešiniųjų 
ir Trockistų Bloko,’ kaipo šnipų šaikos, yra 
didžiausios svarbos netik mūsų socialistinei 
revoliucijai, ne tik socializmui Sovietų Są
jungoje, bet taip pat visam tarptautiniam 
proletariatui. Tai yra didžiausios svarbos 
taikai visame pasaulyje. Tai yra neapsako
mos svarbos visai žmonijos kultūrai ii5 civi
lizacijai, kovai už tikrą demokratiją ir žmo
nių laisvę, kovai prieš karo’ kurstytojus, ko
vai prieš visus tarptautinius provokatorius 
ir provokacijas. Sunaikinimas šito fašizmo 
avangardo yra didžiausios svarbos taikos, 
demokratijos m kultūros reikalui.

‘'Šičia kaltinamųjų suole sėdi ne viena ko
kia anti-sovietinė grupė. Čia sėdi agentai ne 
vienos kurios užsienio žvalgybos, bet dau
gelio anti-sovietinių grupių. Ji atstovauja 
agentūras žvalgybų visos eilės užsienio ša
lių, neprietelingai nusistačiusių prieš Sovie
tų Sąjungą, šitoje byloje yra susibūrę lie
kanos visų anti-sovietinių spėkų, šios gru
pės yra susipainiojusios mažiausiai su ketu
riomis užsienio žvalgybomis: Japonijos, Vo
kietijos, Lenkijos ir Anglijos, ir, žinoma, ki
tų žvalgybų, kurios palaiko draugiškus san- 
tikius su anomis.”

Čionai draugas Višinskis nurodo, kuriais 
metais kurie kriminalistai tapo užsienių 
žvalgybų agentais. Apie tai skaitykite va
kar dienos “Laisvės’' pranešime apie Višins
kio paskutinę prakalbą.

“šitie kriminalistai dėjo visas pastangas,” 
sako Višinskis, “uždegti visą mūsų namą iš 
visų, keturių pusių. Jie skubinosi atidaryti 
varius mūsų priešui tikslu pasigrobt galią 
netgi kaina judošiškos išdavystės.

“Kaip tik šios kriminalystės iišaiškina vi
są įvykių eigą> tikrąją įvykių logiką ir tą 
kovą, kuri pastato du pasauliu vienas prieš 
kitą, du bloku vienas prieš kitą, būtfent, blo
ką išdavikų, užsienio kapitalui parsidavėlių, 
bloką išdavikų, kurie apsįkarunavojo amži
na begėdyste, pažeminimu ir milionų žmonių 
prakeiksmu ištisai pasaulį—ir bloką sovieti
nių patrijotų, didžių ir nepergalimų jųjų 
meilėje dėl savo tėvynės, bloką žmonių, ku
rie išlaikė testą ' istorinės kovos prieš prie
šus, žmonių, kurie Komunistų Partijos ir di
džiojo Stalino vadovybėje uždavė kriušinan- 
tį atmušimą kiekvienam priešui visokiose są
lygose.
Soyįetiį Galioj 20-ties Metų Laimė j imąs
/Bėgyje šių paskutinių 20-ties metų, mūsų 

.šalis pamatiniai persimainė. Ji tapo paversta 
į turtingiausią ir galingiausią pręletarinę 
valstybę. Socializmas yra mūsų žmonių kas

dieninis gyvenimas, socializmas mūsų šalyje 
laimėjo ant visados ir nesugriaunamai. Nuo 
pat pirmųjų dienų lapkričio revoliucijos iki 
dienų stalinistinės epochos jaunutė Sovietų 
Respublika nė .valandėlei nebuvo palikta ra
mybėje nuo užpuolimų iš pusės išnaudotojų 
ir nesuskaitomos daugybės jų agentų, as
menyse trockistų, menševikų, socialistų-re- 
voliucionierių, buchariniečių, zinovjeviečių, 
mussovistų, dašnakistų, gruziečių, užbekie- 
čių ir kitų nacionalistų reakcionierių; iš ‘juo
dašimčių,’ baltagvardiečių, konstitucijinių 
demokratų, kunigų, buožių ir taip toliau, ir 
taip toliau.

“Šis teismas dar sykį priminė mums, kad 
du pasauliai—kapitalizmo pasaulis ir socia
lizmo pasaulis—susitinka vienas su kitu kai
po nesutaikomi ir miltini priešai.

“1921 metais Leninas persergėjo mus: 
‘Mes esame apsupti buržuazinio pasaulio, 
kuris laukia kiekvieno mūsų susvyravimo, 
idant sugrąžinti savo žmones, idant atsteig- 
ti viešpatavimą žemės savininkų ir buržuazi
jos.’ Per visą Sovietų galios gyvavimą už
sienio buržuaziniai rateliai nė valandėlei ne
siliovė besistengę atsteigti žemės dvarinin- 
kiją ir kapitalizmą. Dabar jie remia šitas lie
kanas, šiuos agentus mūsų šalyje.

“šio teismo svarba toli pereina rubežius 
paprasto kriminališko teismo. Ištiesų jis įgy
ja didžiausios istorinės svarbos, šis teismas 
suveda pasekmes kovos prieš Sovietų Vals
tybę ir .Lenino-Stalino Partiją, kovos veda
mos žmonių, kurie visą savo gyvenimą ne
šiojo maskas, kurie pradėjo šią kovą daug 
pirmiau, kurie po priedanga garsių provo
katoriaus frazių tarnavo ne revoliucijai ir 
ne proletariatui, bet kontr-revoliucijai ir 
buržuazijai pagelba apgavystės, veidmainys
tės ir dviveidystės. šitie nelemti kriminalis
tai tapo iškelti aikštėn pilnai ir ant visados.”

Rado Eketėj Prigėrusį 
Vilkų

Butrimonių vaisė. Skraičio- 
nių km. vasario 7 d. rytą .pil. J. 
Sadauskas, nuėjęs į prūdą par
sinešti vandens, pamatė eketėj 
kažką plūduriuojant. Pamanęs, 
kad gal būt tai įkritęs bekonas, 
ėmė šaukti kaimynus į pagal
bą. Subėgus kaimynams, jie vi
si manė, kad ten plūduriuoja“, 
šuo, bet ištraukus paaiškėjo, 
kad tai didžiulis vilkas*

—Matyt, vargšas žuvauda
mas įkrito, — dabar juokiasi 
apylinkės gyventojai. Eketės 
savininkas J. Sadauskas nuen- • 
gęs vilko kailį gavo 25 Lt.

Bucharino Ilgų Metų Kova prieš Leniną
Toliau draugas Višinskis parodo, kaip 

Bucharinas pradėjo suokalbį prieš Leniną 
dar 1918 metais, todėl nereikia stebėtis, 
kad’jis atsidūrė šiandieną kaltinamųjų ne- 

* garbingam suole. Šitas Bucharinas 1928 me
tais paskelbė teoriją, kad buožės galėsią 
ramiu keliu įaugti į socializmą ir per visą 
tą laiką vedė bjauriausią kovą prieš partiją 
ir Sovietų žmones. Dar daugiau, Višinskis 
nurodo, kad Bucharinas pradėjo kovą prieš 
Leniną dar 1919 metais pamatiniais parti
jos taktikos klausimais. “Imperialistinio ka
ro metu Bucharinas pasisakė prieš Lenino 
civilio karo obalsį ir stojo už vienybę su 
trockistais. Karo metais Bucharinas išvystė 
anarchistines pažiūras valstybės klausime, 
atmetė proletarinės diktatūros idėją ir pa
skelbė tezius, kuriuose jis atmetė tautų ap
sisprendimo teisę.

“Kaip ir visi trockistai, Bucharinas atmeta 
galimybes socializmo laimėjimo vienoje šalyje. 
Jis vedė kovą prieš tą idėją trockistų laikraš-\ 
tyje ‘Novy Mir’, kurį jis bendrai su Trockiu 
redagavo.

“šeštame Komunistų Partijos Kongrese, 
1917 metais, jis kalbėjo prieš Lenino ir Stali
no liniją ir skelbė tą pačią trockistinę teoriją 
apie negalimybę socializmo Rusijoje. 1918 me
tais Bucharinas, kaipo vadas ‘Kairiųjų Komu
nistų’, griebėsi teroro prieš Leniną. 1919 me
tais, laike 8-to partijos kongreso, jis vedė ko
vą prieš Leniną pamatiniais bolševikų pro
gramos klausimais. 1921 metais, kartu su 
Trockiu Bucharinas vedė kovą prieš partiją 
darbo unijų rolės klausimu. 1921 metais Bu
charinas bandė sugriauti užsienio valstybinį 
prekybos monopolį ir išėjo kaipo apgynėjas 
profitėrių, smulkiosios buržuazijos ir buožių. 
1923-1924 laikotarpyje Bucharinas įstojo į 
bloką su Kamenevu ir Zinovjevu prieš draugą 
Staliną. 1928 metais Bucharinas buvo vadas 
dešiniųjų diversionistų. Vėliau, nors formaliai 
prisipažindamas prie savo klaidų, Bucharinas 
ištiesų ėjo keliu dviveidystės, melo ir sudarė 
bloką su trockistais menševikais ir trockistais 
revoliucionieriais.

“Komunistų Partijos 17-me Kongrese Bu
charinas reikalavo begailestingo sunaikinimo 
visokios opozicijos kaip tik tuo laiku, kada de
šinieji ir trockistai vedė šnipinėjimo darbą 
prieš partiją ir prieš Sovetų šalį.

“Tai toks yra Bucharinas,” sakė draugas 
Višinskis, “šis veidmainys, klaidingas ir ap- 
gavingas sutvėrimas.”

t Paskui Višinskis perėjo prįe kitų krimina
listų. Jis -parodė, kad ir Rykovas ilgus metus 
vedė kovą prieš Leniną ir Staliną. Prieš įsto
jimą į bolševikų partiją Rykovas buvo narys 
^Suvienytos Socialistų - Revoliucionierių ir 
Socialdemokratų Partijos. 1909-1911 laikotar
pyje Rykovas buvo pusiau trockistas, 1917 
metais jisai skelbė vienybę s U socialistais-re-

(Tąsa ant 5 pusi.) ,

Yla Nudūrė Savo Žmoną
Vasario 6 d. Butrimonyse, 

Alytaus apskr., žydų mokyklos 
patalpose rasta negyva sukniu
bus ten dirbusi mokyklos apy-.. 
vokos darbus darbininkė Vit-... 
kauskieng. Iššaukti vietos gy-^ 
dytojai, neradę jokių smurto 
žymių, padarė išvadą, kad ji 
mirusi nuo širdies ligos. Bet ki-’ 
lo spėliojimų, jog gali būti nu-' 
žudyta, buvo iškviesti eksper- 
tai, kurie, padarę ekspertyzą, • • 
rado, kad ji nudurta 3 ylos ar -- 
vielos dūriais po krūtimis. Jieš-:... 
kant nusikaltėlio buvo sulaiky
ta velionės vyro motina , Vit
kauskienė, bet vėliau krito įta-J. 
rimas ant vyro Vitkausko, kurį 
policija ir sulaikė.

Policijai vežant sulaikytąjį iš.'.: 
Butrimonių į Alytaus arešto ' 
namus, jis mėgino pasprukti, 
tačiau nepavyko, žmonės kalba,• ” 
kad jis ją nudūręs už tai, kad 
ji uždirbusi 3 Lt ir jam jų ne
davusi. Nužudytoji buvo jau- • 
nutė 19 m. amž. ir buvo nėščia. ‘ 
Jie buvo vedę tik praėjusiais 
metais.

Sulaikytasis Vitkauskas, 22 * 
m. am., batsiuvis, sėdėjęs kalė
jime. Peretiais metais grįžęs iš 
kalėjimo apsivedė. Kaltu nepri- 
sipažįątą,.. u L !*" ’ '■ \

Badosi Kinžalais
Gruzdžiai. — Vasario 6 d. 

Markuso traktieriuje svečiavosi 
keli asmens. Apie 2 vai. nakties, 
(jau II. 7) susibarė Gruzdžių 
veterinarijos mokyklos mokinys • 
N. su vietos jaunalietuvių vei
kėju L. ir susimušė. Muštynių- 
metu dviem kinžalo smūgiais 
sužeistas veterinarijos mokyk
los mokinys N. Sužeidė jį pil. 
L. Ch. ir K. sužeistąjį parve
dė į butą ir iššaukė gydytoją.

TELŠIAI
Persišovė Gimnazistas

Vasario 11-12 d. naktį mon- • 
tekristu persišovė 7 kl. moki- " 
nys Po v. Mačernis. Jis šovėsi,., 
montekristu į dešinę krūtinės - 
pusę. Kulka, pramušė plaučius, 
kliudė plėvę ir visai nepajėda-/* 
ma išeiti įstrigo nugaros odoje. ••

MARIJAMPOLE
Kiemsargių Būklė Darosi 

Nepakenčiama
Apie Marijampolės kiemsar: 

gius buvo ne kartą jau rašyta., 
spaudoj ir reikalauta jų darbą'-- 
sąlygas ir atlyginimo noimas ’ 
sutvarkyti. Tačiau iki šiol nie-_ 
ko nepadaryta. Kiemsargiai ir 
toliau skursta drėgnuose, tam-' ’ 
siuose rūsyse, už tai turi šluo-^j 
ti gatves, kiemus, kirsti žiemą 
ledus ir kt., kartais neturėda
mi laiko net darbui, iš kurio jie.,., 
gyvena. Dažnai pasitaiko, kad 
Vytauto, Laisvės ar kt. g. kiem
sargis už netinkamą gyventi J 
rūsį ar palėpę, geriausių atveju 
vertą 8-10 Lt per mėnesį, kas-“" 
dien po 4-6 vai. pririštas prie 
gatvės. Mažiausias nepasitenkL: 
nimo pareiškimas, ir namų sa- ' 
vininkas atsako “butą,” kurio j 
jau laukia, gal būt, dešimt su- 
vargusių šeimų, pasiryžusių dar ~ 
sunkesnėm sąlygom dirbti už tą. .. 
urvą ar pašiūrę.

Vienna, kovo 14.—Hitlerį . 
atlydėjo į Vienną 35 auto
mobiliai, pilni detektyvų ir; 
ginkluotos policijos.

Mm
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3,000 YOUT H ATTEND PILGRIMAGE
Parade on Constitution Ave. Ends Three Day

Stay in Washington for Jobs and Education

Youth from Forty States Demand
Passage of American Youth Act

Six representatives of 3,000 youthful 
education presented to President 

picture of their urgent needs and problems. 
»-------------------

WASHINGTON. — 
pilgrims for jobs and 
Roosevelt a

They told the president that mil
lions of young Americans will be 
deprived of educational and job op
portunities unless Congress passes 
the American Youth Act.

The group also urged passage im
mediately of a $25,000,000 appropria
tion to help America’s unemployed 
and student youth now.

Following the talk with the Presi
dent, the six youth leaders went into 
conference with Aubrey Williams, 
director of the National Youth Ad
ministration, and Robert Fechner, 
director of C. C. C.

Among those who saw the Presi
dent were William W. Hinckley, 
chairman of the American Youth 
Congress; Joseph P. Lash, secretary 
of the American Student Union, and 
Edward Strong of the Youth Section 
of , the National Negro Congress.

The 'White House talk climaxed 
the three day pilgrimage which 
swelled to huge proportions as hund
reds of delegates arrived.

The President stated that he’ knew 
the necessity of passing legislation 
for the benefit of youth and the 
the necessity of passing the Am
erican Youth Act. However, he made 
no comment on the Nye-Kvale and 
Bernard Bills which would prevent 
the compulsory militarization of 
young men.

At 11 a. m. Saturday the 3,000 
pilgrims swung into line behind the 
White House grounds and staged a 
colorful and impressive parade1 to 
Capitol Hill.

OLD REPRINT

Judge: “The officer states that 
he found you two fighting in the 
street”.

Defendant: “That’s wrong, Judge. 
When he arrived we were trying to 
separate each other”.

STORY OF LITHUANIA
i

(Conclusion)
On March 23rd, 1918, Germany 

recognized the independence of Lith
uania and seven months later the 
Taryba formed a Provisional Consti
tution. On April 4th of the follow
ing year Antanas Smetona was 
elected Provisional President of Li
thuania.

Independent Soviets were formed 
within Lithuania in 1919 but Were 
soon crushed by Polish and German 
troops. The spark of socialist inde
pendence was extinguished. In 1920 
(July 12th) Russia recognized Lith
uania as an independent nation with 
Vilnius as the capitol and with an 
area of about 82,000 sq. miles. Polish 
troops, meanwhile, marauded through 
Lithuania and on October 7th, 1920 
a treaty was signed in which Poland 
pledged- not to advance any further 
in Lithuanian territory. Two days 
later, however, Polish troops under 
Gen. Zeligowski seized Vilnius, the 
historic capital of Lithuania. The 
intervention of the League of Na
tions was immediately invoked but 
after dilly-dallying for three years 
the League assigned Vilnius and the 
hinterland to Poland.

Following the lesson Poland had 
taught her, Lithuania seized Klaipe
da, held at that time by a French 
garrison, and declared it part of the 
Republic. The League, in later years, 
sanctioned this act.

Aleksandras Stulginskis was elect
ed by the Second Seimas to be the 
President of Lithuania. This Seimas 
as well as the third, was in the 
hands of the clergy and reaction. 
Despite this condition the mass of 
the people began to take an in
terest in the government and make 
efforts to create a happier and full
er. life for all. Progressive labor 
and farmer oganizations were form
ed and Dr. Kazys Grinius was elect
ed President by the Fourth Seimas. 
Lithuania was becoming a democra
cy. Reforms and progressive laws 
were passed by the Seimas and this 
condition infuriated the reactionary 
elements in the country.

December 17, .1926, marked the 
fall of Lithuanian democracy. * A 
coup-de-etat took place with the 
help of the clergy and corrupted 
army. Antanas Smetona made him

0

Nazi Campaign 
On Religion

STUTTGART. — The terroristic 
measures against the instruction of 
Christian religion and all forms of 
the Christian Confession, becomes 
more and more all-embracing and 
drastic.

The new form of the order of the 
Ministry of Culture prescribes that 
those children of Christian parents 
who do not participate in religious 
instructions in the schools, are forced 
to participate in a class of “Ideo
logical Training”. As a matter of 
course, the ideology taught is the 
National Socialist...

A secret order of the Reich leader 
of the Hitler Youth to the higher 
authorities of the Hitler Youth Move
ment, demands that measures be tak
en so that inside of two years, an 
end is to be set to Christian Con
firmation. Schools are systematically 
purged of Christian influences, with 
the open aim to adjust, in a few 
years, the entire youth education to 
the National Socialist ideology.

GET THIS
It seems funny, but when you get 

into an argument with a fool, he is 
doing the same thing.

Governor Hoffman and Mayor Hague 
Love the unions like the plague, 
They’re Momma and Poppa 
For the open shopper, 
(Whose legitimate parentage is

vague.)

Phillis: “There’s something I can 
always count on.”

Arnold: “What’s that, dear?”
Phillis: “My fingers.” 

self dictator with the title of “Pre
sident”. Grinius was forced to re
sign. All progressive elements in 
the Seimas were ousted. Arrests, 
killings and imprisonments natural
ly followed as the new dictatorial 
regime consolidated its power upon 
the backs of the people. The fascist 
National Party was the only legal 
party. The arrests continued until a 
cry went up for more prisons. A 
censorship was invoked. Sporadic 
riots and demonstrations were met 
with bullets by government troops.

The nature of the present dictato
rial regime of Lithuania can well be 
shown by the letters that have come 
to Li th-American newspapers telling 
of the brutal conditions in the pri
sons. That the government is cor
rupted is a fact that becomes obvi
ous when one studies the news from 
Lithuania and reads between the 
lines of the censored press.

Lithuania has had a history that 
is both beautiful and appalling. Its 
language is the finest in Europe and 
its simple pagan culture is the ad
miration of people the world over. 
There is something about Lithuania, 
her traditions, folk tales and hard
ships that appeals to the heart. 
There is a beauty in a people that 
burst into song at the simplicity of 
life. There is a charm in her young 
girls that eventually melts into the 
tenderness of motherhood. This 
people, the Lithuanians, have travel
led a long way on history’s road. 
There have been hardships and dis
asters but still the intrinsic quality 
remains.

As to the future ?... The land of 
amber is small. Its people are now 
few and the country is impoverish
ed. The culture, spirit and beauty 
of this race can only flourish and 
retain its individuality when the 
yokes of oppression are gone. In 
the perw world that will rise we may 
expect to find a new Lithuania. Not 
a Lithuania of national boundaries, 
jingoistic flag and hypocritical pa
triotism but a Lithuania of culture, 
tradition and simplicity that can take 
its place under a peaceful sun in the 
brotherhood of all races.

Only then can our people flourish.
Only then...

THE END

“Malnutrition” 
In Penna.

HARRISBURG, Pa. —There were 
46,969 children in the public schools 
suffering from malnutrition in the 
1936-1937 school term, the Pennsyl
vania Department of Health report
ed today.

To correct this menace to health 
and to remove serious obstacles to 
the educational progress of children, 
the Department has instituted a 
nutrition program to be carried in
to the homes and schools of the 
State, Dr. Edith Mac-Bride Dexter, 
secretary of Health said.

Already the first of a division of 
trained nutrition workers is travel
ing through the State inaugurating 
nutrition programs framed for body 
building among the children.

Under the general supervision of 
Dt. Wayne S. Ramsey, chief of the 
Burbau of Maternal and Child 
Health, the first step in the pro-? 
gram was inaugurated.

“Poor nutrition is due in a great 
measure to failure to utilize prop
erly readily available foods”, Dr, 
Ramsey said. '

“It is true this failure is due in 
some degree to low purchasing 
power of certain portions of our 
population”, he added.

The Chorus Snoop 
From Philly
Personals:

Johnny B: My, but the rehearsal 
ended abruptly the previous Friday. 
How come? Can’t you control the 
chorus ? You’ll have to school your
self to “take it”, Johnny, if you 
want the chorus to Learn the songs. 
Don’t give up so easily. Well, any
way, I give you credit for your 
choice of songs. They are simply 
elegant and the chorus will cooper
ate fully in trying to learn them. 
(Let us hope so.)

Joe Mathis: Credit is due you, or
ganizer, for the way in which you 
handled the monthly chorus meeting. 
I see where we now have an organ
izer who is trying his best to awak
en the chorus to its old standards. 
You have my cooperation indeed, 
Joe, and many other chorus mem
bers agree with your tactics. Why, 
I’ll even tango for this Spanish af
fair, that is, if you’ll accompany me.

A Little Red: What ever happened 
to your column? Is the competi
tion too keen for you or can’t you 
find the time to write? Come on, 
“Little Red”, send in youi’ column 
daily and make use of the Laisve 
Youth Section. At least we can fill 
the paper* with news of the Philly 
Chorus. (!!!!—Editor).

Tessie B: A swell time was had 
by everyone at your home Sunday. 
Next time seat Washkie, Al Turk 
and Larry last and then everyone 
can have their share. I hear the 
“sluppers” are back in circulation 
(Al and Larry). What? Where is 
Al Sugent, the greatest slupper? 
Questions of this week:

Who throws the next party? I’ll 
be there but have soda because I’m 
on the wagon, Believe it oi’ not. 
Read Ripley’s column and find out 
who I am. —The Chorus Snooper.

1938
A very nice old lady had a few 

words to say to her grand-daughter. 
“My dear”, said she, “I wish you 
would do something for me. I wish 
you would promise me never to use 
two words. One is swell and the 
other is lousy. Would you promise 
me that?”

“Why, sure, Granny”, said the girl. 
“What are the words?”

Uncle. Lem says that most girls 
embark upon the sea of matrimony 
because some man gives them a sails 
talk.

THE “VOICE”
Of Lith-Americans

Coming Out , Soon

Have YOU
Subscribed?

1 year—'$1.50
I year—$1.00

Lithuanian-American Publishers 
Box 38, Station W, 

Brooklyn, N. Y.

AN OPEN LETTER
In reference to the article of 

“Dzūkelis” (which appeared in the 
L.Y.S. of 3-8-38.) I am taking the 
liberty of setting forth a few of my 
thoughts on the subject. Acting in 
an unofficial capacity, I am trusting 
that my statements will be receiv-, 
ed in good faith by all concerned.

“Dzūkelis”, undoubtedly spurred 
by a noble thought, has written a 
worthy piece of comment.. In ans
wer to his question wherin he wish
es that the - Brooklyn Aido Chorus 
challenge other choruses to beat 
Aide’s $40.00 contribution to the 
Spanish cause, I would like to state 
that such a challenge is not neces
sary. The contribution of money 
should be the important duty of each 
chorus.

Fascist .Franco "challenged the de
mocracy loving people of this earth 
and therein also lay a challenge to 
our Lithuanian choruses. The mem
bers of the Lith groups should be 
naturally endowed with the enthu
siasm necessary to support all forms 
of aid to our Spanish comrades. 
Need we any artificial stimulation?

Our Aido Chorus has contributed 
$40.00, but do not transgress to 
think that our choristers have let the 
matter stand. You will find many 
choristers actively engaged on adult 
and special committees aiding the 
Loyalist cause.

In ending, I wish to state that it 
still remains to be seen just which 
choruses can contribute their individ
ual slap across bloody Franco’s face. 
Aid the Loyalists and you automati
cally aid the cause of the working 
class and our cause.

Ernest C. Duben, 
President, B’klyn Aido Chorus.

Flicker
Flashes

HOLLYWOOD.—Anna May Wong 
spoiled a swell international jbke. 
She appeared on the set in her new 
film, “Daughter of Shanghai”, and 
told the sign painter he’d have to 
change the signs the extras were 
carrying.

The Chinese extras were supposed 
to picket Martha Raye, who is a jinx 
woman, with signs reading: “Throw 
the jinx woman in'the laundry”. But 
the signs made up by a patriotic 
Chinese, really read, ‘Boycott Japan’!

While making “Mr. Moto’s Gam
ble”, Peter Lorre had a button on 
his coat lapel, which said: “Don’t buy 
Japanese goods”. Nice work, Mr. 
Moto.

Will Rogers, Jr., is currently in 
Loyalist Spain covering the war for 
two papers he publishes in Beverly 
Hills.

i Best story in years is the Hays 
office reaction to the script of ‘Three 
Comrades’, from the Remarque novel.

I On reading the script, the Hays of- 
■ fice said there was not a censorable 
detail in it, but suggested the whole 
film be dropped, as it would anta- 

f gonize Germany and bring about the 
j banning of American films.

When Producer Joe Mankiewicz 
(he who made “Fury”) insisted on 
going ahead with the film, Mr. 
Breen, of the Hays office, had an 
inspiration. Sezze: “I know how you 
can save that script of yours, Joe. 
Just change all the Nazis to Com
munists”. ■ He didn’t say what was 
to be done about the detail of show
ing the Communists in power -in 
Germany, but he probably had an 
idea to cover that angle, too.

The office boy sadly reported the 
demise pf another uncle,> and, of 
course, had to attend the funeral. 
The boss, being a good sport, gra
ciously granted him the customary 
leave of absence.

That afternoon the boss found the 
boy at the ball game. “So this is 
your uncle’s funeral, eh, George?” 
exclaimed the boss, with a twinkle 
in his eye.

“It looks like it, chief”, replied the 
boy, nonchalantly; “he’s the umpire”.

■TAUTOS HIMNAS--
The Story of Lithuania is ended but it is appropriate at this time 

that we print the Lithuanian National Anthem by Dr. Vincas Kudirka. 
We cannot help but note with irony that the thoughts of this hymn are 
directly opposed with the policies of the government. We only hope 
that under a truly independent Lithuania this song will be appropriate 
as well as it is beautiful.—The Editors.

Lietuva tėvynė mūsų, tu didvyrių žemė!
Iš praeities tavo sūnūs te stiprybę semia.
Tegul tavo vaikai eina vien takais dorybės.
Tegul dirba tavo naudai ir žmonių gerybei.
Tegul saulė Lietuvos tamsumus prašalina, 
Ir šviesa, ir tiesa mūs žingsnius telydi. 
Tegul meilė Lietuvos dega mūsų širdyse. 
Vardan tos Lietuvės vienybė težydi.

Dance for Spain 
Uris Saturday

It is absolutely essential that each 
and every one of us attend the af
fair to be given by the Lithuanian- 
American Committee to Aid Spanish 
'Democracy on March 19 at Laisve 
Hall. The highlights of the even
ing will commence at 7:00 P. M.

Tickets may be purchased in ad
vance from Laisve, Mary Sineus, 
Helen Zablackas, Walt Kubilius or 
Anne Gustaitis for 35 cents. Tickets 
at the door will be 40 cents.

Besides the dancing to be supplied 
by Johnny Nevins, there will be a 
very interesting and entertaining 
program given which will consist of 
the following:

(1) Two Young Spanish Dancers.
(2) Duet by Lillian Kavaliauskaitė 

and Aldona Klimaitė.
(3) A movie, “A Day with the 

Lincoln Battalion”.
(4) A speaker, Bunni Sovetski, 

who has recently returned from 
Spain and who will give interesting 
pointers on the movie.

Proceeds of the affair will go to 
the Rehabilitation Fund.

Last but not least, there will also 
be refreshments.

So each and every one of us come 
down to the affair with as many 
friends as we can bring.

—A. G.

A Few Members 
Of Aido Chorus

In the last issue of the Laisve 
Youth Section there was published 
a column called “Who’s Who in the 
Aido Chorus”. The writer of that 
column mentioned many outstanding 
people who are doing work outside 
of the chorus. However in this 
column I am introducing some of the 
people who are doing excellent work 
directly for the chorus. These peo
ple are the shining stars of Aido and 
are contributors to our steady climb 
to success . Their fine work is prob
ably due to the fact that they are 
people who are lovers of music and 
that they are always present at cho
rus rehearsals. Some of the people 
mentioned by the writer of Who’s 
Who, without mentioning any parti
cular names, haven’t shown up for 
reheąrsals for a great number of 
months. Therefore with no offense 
meant, either to those people or to 
the writer of the column itself, I 
would say that it is a misstatement 
when it is “Who’s Who in the 
Aido'' Chorus”. The following are 
some of the Aido Chorus’ outstand
ing people and who attend rehearsals 
regularly.

Tony Novickas—The best tenor of 
Aido Chorus.

Emily Klimas—Always seen work
ing at the table of chorus affairs.

Tony Sineus and Al Sherry—Help
ed a great, deal with the scenery in 
the operetta, Chimes of Normandy.

Al Purvenas—One of our outstand
ing Bassos.

Vito Brumza—Although a pretty 
recent member, has been doing fine 
work on a number of committees.

Ernest C. Duben—The one who 
has made possible many outstanding 
accomplishments of the Aido Chorus.

Mary Brown and Helen Brunza— 
Outstanding work on many commit
tees.

Beatrice Kalakauskas—Our finan
cial secretary, always on the job.

Johnnie Gribas—I never saw him 
miss a rehearsal and is always one 
of the most willing and cooperative 
singers of our chorus.

May Ramoška—One of our out
standing music students. She is do
ing fine work on the music com
mittee.

NOTE: Where are those old mem
bers who haven’t shown up for re
hearsals for so long a time? Why 
don’t they come back? Everyone 
misses you very much. So here’s to 
seeing some of the old faces back 
again soon.

Indignant Chorus Member.

-Just Another Night”
by Bob Vinatus
A Short Story

VUE enter into the tavern in rows as 
" we squeeze past the crowded 
tables and bar and immediately no
tice through the smoke the ante
room of our group. The mistress, a 
portly old lady who vainly tries to 
stop the march of time by powder
ing its footsteps of wrinkles, shows 
us to a room where we carelessly 
toss our coats and hats upon a piled- 
up bed.

The little blonde in a yellow dress, 
-and blue ribbon to match her eyes, 
quickly strikes up a conversation and 
in a moment mutual introductions 
are exchanged before we rejoin our 
little group to have, as she quaint
ly puts it, a helluva good time.

The room itself is small but a 
semblance of privacy is maintained. 
A short hallway Separates us from 
the bar. A window is slightly open
ed but still the grey smoke dims 
the faces of our friends. An old 
piano lustily rings out an obscure 
song of yesterday as four voices try 
to bring back a forgotten tender
ness.

'The table on my left is still sup
plied with food and I am glad for 
the late hour reawakens hunger. I 
taste the pickles and cakelets and 
before I have time to reach for a 
sandwich our host introduces us to 
all the other guests. We rise and 
shake hands, mutter the usual per
functory glad ta meetcha and again 
sit down. This time I find that 
some one has generously supplied 
me with a? glass of beer.

The first glass goes, and a second 
and a third and before long the jo
viality of the crowd seems natural 
while the brooding redhead appears 
to defy our happiness. Repeated 
attempts to bring smiles to the lips 
and eyes have only partial success 
and I despair of being the perfect 
guest. A stranger comes to my 
rescue and miraculously his voice 
brings back the smiles to the lips 
and eyes. The frowns go away 
and a sparkle comes back. I sit 
down. I pick up a glass, gaze at it 
meditatively and drink...

A comrade sees my perplexity and 
takes me by the arm to another 
group. Once again introductions are 
exchanged and once again the con
versation dallies here and there. This 
time I am fortunately situated. A 
talkative friend on my right and a 
charming girl on my left. We ex
change toasts, drinks and laughs and 
through necessity I become a wit 
and sparkle as I relate the anecdotes 
of our social set. I begin to forget 
myself and the wit of my friend ip 
magnified. The charm of the "girl 
increases and the mumble of the 
crowd is Hawaiian music as we click 
our glasses and laugh at ourselves. 
A tardy response to a question and 
a laughing reprimand bring forth 
from me profuse apologies.

“Oh, but you ARE a gentleman!”
My head sways and I protest in 

vain but the fates would, have me 
be a gentleman. The scenes grad
ually dim but my tongue seems to

THAT LIFE OF YOURS 
............. ---------------- :--------- . : ' . ... .. By BOAKE ARTHUR

AN OPTIMUM
I/enus was beautiful—Apollo was 
’ handsome—so Greek mythology 
tells us. Biological charm has its 
points but it isn’t enough for, pop
ularity today. Unless, of course, 
you wish to be museum statuary.
Personality—

That word describes the honest-to- 
goodness-deep-down-inside YOU. It’s 
a grand combination of your actions, 
biological charm, intelligence, and 
ability to express emotions mag
netically.

Some look upon personality as 
a mysterious something called “It.” 
To them it is an unexplainable phe
nomenon they wish to possess.

No amount of mysterious gyra
tions of magic would enable a per
son to acquire personality. Person
ality must be built—much like a 
house. You are the architect-car
penter—you must use your mate
rial carefully and to the fullest ex
tent. The foundation must be 
built in health, education, manners, 
good sportsmanship, and interest in 
others. Interspersed must be your 
ability to talk and listen intelligent
ly. • Friendliness must be your 
watchword for gaining confidence 
and love of fellow beings. Never 
place ownership of material wealth 
ahead of cultural qualities.
Individualism—

Is the essence of personality— 
be your sincere self and not a ditto 
of somebody else. Temptation aris
es to duplicate some good-looking 
individual. At such a time look 
twice—at the object of your admira
tion—'then at yourself. Note the 
differences — accentuate them—they 
are traits of your personality. Faces 
and figures weren’t made to be du
plicated—they are yours—do your 
best to bring out your individual 
characteristics.

Look into the mirror — what is 
your color? Harmonize the color 
of your clothes with your personal 
color. A blonde should wear light 
green, blue, aquamarine, pink, or 
yellow. The colors of brown and 
black will also look attractive. 

have regained a magic brilliance as 
1 heatedly defend my new-found wit. 
Laughter is at a premium—50 cents 
a jar. I lift up a glass and look 
through its amber fluid.

“This is life and the solution of 
its problems”.

Again laughter but the sadness 
leaves and I stand up to clear my 
head. For a moment I sbep outside 
and breathe the fresh air from the 
cobbled streets and garbage centers 
a few blocks away. It is morning 
and I test the approaching numbness 
of my fingers on the hard brick 
wall. I breathe again and leave the * 
quietude where uneasiness grips me. 
I turn and am in the center of a 
group where the rounds go about 
just one more time and still one 
more time. We speak eloquently 
and find new-born courage in our 
convictions. The desolate street is 
forgotten, the work of the morrow, 
the heartache, the sadness, all for
gotten save the girl, the friend and 
my swirling head.

Ąre we drunk? Am I drunk? I 
fight with reason and mutter, aw the 
hell with it and reach once more for 
the comforting glass.

“Ah yes, but I am drunk. This 
is how I am. Nothing else. Noth
ing more”.

But the glazed eyes of my friends 
hold no belief.

It is my turn now, I dimly re
member the advice of a friend and 
order another round. I leave the 
table and walk aimlessly about the 
tavern. I pause for a while and look 
at myself in a mirror. I turn.

A girl finds the intricacies of a 
phonograph too complex and with 
pardonable masculine pridd I press 
the appropriate button. In a few 
minutes we dance but the grace and 
beauty is lost. There is no lightness 
of foot, no charm of movement and 
no ease. An interruption affords an , 
e 'pe and back and forth I wander. 
Axv-.e a word and there a sentence ' 
as the shadows in the east lighten. '

The events blend into a soft pic
ture. Little stands out and my steps 
in the barroom soon fade into my 
steps leading home. The cold air ‘ 
and rumble of the elevated awaken 
me and I wave my arms to warm 
them from the wintry blasts. I am 
not alone but her thoughts seem to 
be elsewhere as well as mine. We 
walk. In silence I brood. The steady 
tip-tap of the shoes become mourn
ful and I think. What would it be, 
to walk and walk—and melt into 
the fog ? Away from this...

The nearby theatre looms in the 
distance. It is large and black, I 
look to where the horizon should be 
and. find the darkness, largeness and 
blackness of a factory. I throw back 
my shoulders and continue to walk. 
In a few moments I am home and 
alone. My head swirls and I see 
the pictures of the evening. I hear ' 
the laughter, the gayety, the sad- » 
ness and feel both the tears and the 
smiles. The clink of the glasses 
rings in my ears and I think I hear * 
a voice answering the thoughts in , 
my mind. I put my hand out for a 
reply—and the vomit comes.

Lucky is the semi-blonde (brown J 
hair and blue or gray eyes)—Any 
color scheme goes well. Brunettes 
should wear vivid colors of green, 
blue, red, orange, yellow, or white. 
The colors of brown, gray, and 
black go well here.

Vertical lines will add height to 
a short figure—horizontal lines will 
shorten the tall figure. Loose 
clothing will add weight to the thin 
figure—so will flowered, plaided, or 
checked dresses for our Venus. Our 
vice-versa figure should wear finely , 
figured clothes — simplicity of de
sign counts.
Stop—•

Look, and listen! Mind your own 
business and not somebody elses. 
You’ll be liked better for that.

If a person is on unequal footing < 
with you don’t show it. A dictator- ( 
ial manner will only reveal your 
smallness ahd embitter the little » 
fellow. Mingle with everyone — „ 
radiate happiness—smile. Make the 
other person feel important—show “ 
appreciation — don’t criticize. Know 
when to laugh and not to laugh— 
show self-control and moderation.

Artificial personality sticks out 
like a sore thumb—avoid it—you’re , 
not that good an actor. Develop 
your personality through experience 
—it is the best teacher. Articles 
such as this are only meant as aids 
for development—not for teaching M 
personality. That would be ere- 
ating an artificial personality.

Sally: “I’m sorry, honey, but the r 
dinner is a little burnt.”

Homer: “What? You mean the i 
delicatessen caught fire today?”

Irene: “Are you sure your yrife 
won’t miss you?”

Hank: “Naw, she’s a pretty good 
shqt.”

He (after mariage): _ “At last, >' 
my angel, we are really and truly 
one.”

She: Theoretically, yes, but you’d ’ 
better order dinner for two.”
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Epizodai iš Mano Gyvenimo Lawrence, Mass

t

V. V. Kuibyševas
(Tąsa)

Po pasimatymo su seserim aš grįžau į 
kamerą, kur man netrukus atnešė siun
tinį—įvairius produktus, papirosų, marš
kinius.

Režimas kalėjime buvo palyginamai 
geras, mums pasisekdavo per atvirus 
langus (tai buvo vasarą) susikalbėti su 
kaimynais, nesiimant stuksenimosi per 
sieną.

Pasimatymų diena visada būdavo pati 
gyviausia diena politinių kalinių korpuse. 
Taip maždaug nuo dviejų valandų mes 
paprastai sustodavom prie langų, slėp- 

'damiesi tam laikui, kada praeidavo sar
gybinis, ir spėdavom pasidalyti beveik su 
visu korpusu pasimatyme girdėtomis 
naujienomis.

Ir šį kartą aš užsilipau ant prielan- 
gio ir kalbėjausi su savo kameros kai
mynais. Staiga matau, eina skirstytojas 
su keturiais ar penkiais kareiviais pa
keisti sargybas. Dalykas įsprastas; tuose 
atvejuose mes tik laikinai pertraukda- 
vom pąsikalbėjimą. Bet šiuo kartu iš
skirstytojo asmenyje aš staiga pažinau 
savo draugą, su kuriuo sėdėjau kalėjime 
ir 1906 metais buvau teisiamas. Jis ėjo 
ir akylai žiūrinėjo į langus, visai aiškiai 
ko tai jieškodamas. Aš nepasislėpiau ir 
nustebęs žiūrėjau į savo buvusį draugą. 
Aš nežinojau, kad baigus universitetą jis 
buvo pašauktas karo tarnybon savanoriu 
ir tarnavo vietos kariuomenės dalyse. 
Šiuo kartu jis ėjo sargybą kalėjime. Jis 
pastebėjo mane, nusišypsojo ir padarė 
kitiems nepastebimą ženklą ranka, kad 
aš palaukčiau. Išskirstė sargybas ir su
grįžęs vienas sustojo prieš mano langą 
ir ėmė su manim palengva kalbėti. Mano 
kamera buvo antram aukšte. Jis man pa
pasakojo, kaip čia pateko, pranešė kai 
kurias politines naujienas ir po to daug 
ką reiškiančiai ėmė tampyti savo marš
kinių kalnierių.

Matyti, jis norėjo man kažką pasakyti, 
bet bijojo, kad kas neišgirstų, ir todėl 
žvilgsniaiš, žestais stengėsi atkreipti ma
no dėmesį prie marškinių kalnieriaus.

Aš ilgai negalėjau suprasti, o jo žestai, 
be abejo, galėjo kristi į akis kiekvienam, 
kas atsitiktinai jį tuo metu galėjo pas- 

. tebėti. Ir staiga, nesulaukęs, kad aš su
prasčiau, jis griežtai pasisuko ir nuėjo. 
Aš pamačiau - einantį vyresnįjį prižiū
rėtoją. Jis nelauktai išlindo iš už kalėji
mo kampo ir tuo momentu, kada skirsty
tojas tampė savo kalnierių, buvo nuo jo 
už penkių žingsnių. Vyresnysis prižiū
rėtojas ėjo skubiai ir aš užgirdau, kaip 
jis pašaukė skirstytoją. Aš pasitraukiau 
nuo lango ir čia supratau, kad dalykas 
eina apie man perduotų marškinių kal
nierių ir kad prižiūrėtojas matė tuos 
skirstytojo žestus. Reikėjo tučtuojau iš
ardyti kalnierių ir sužinoti, kas ten yra. 
Iš paviršiaus čiupinėjant nieko negalima 
buvo rasti; matyt, kažkas parašyta ant 
medžiagos kalnieriaus viduje. Negalima 
buvo delsti nė minutės; aš šiurkščiai per
plėšiau kalnierių, bet nustebęs, nieko ten 
neradau.

Baisiai susijaudinęs, įsivaizduodamas 
tūkstančius galimybių, aš bėgiojau po ka
merą. Staiga atsiveria durų langelis. Aš 
pasirengiau pamatyti ten vyresniojo pri- 

\žiūrėtojo fizionomiją ir vietoj to matau 
Ištiestą ranką su puikiausiu rožių bu
kietu. Aš bėgu prie langelio, griebiu bu
kietą, ir langelis tučtuojau užsidaro, aš 
dargi nespėjau pamatyti, kas man per
davė gėles.

Rožių bukietas vienutėj! Aš nežinau, 
ką su jomis daryti, bėgioju su juo iš 
^ampo į kampą. Pagaliau suvokiau ir 
pastačiau jį į blėkinį arbatos puodelį. 
Kur dabar jį kameroj pastatyti? Per 
skylę duryse prižiūrėtojas mato visą ka
merą. Aš pastačiau jį kampe taip, kad 
jis nebūtų matomas, bet paskui man 
pasirodė, kad tai dailiojo bukieto išnie- 
kinįmas, ir aš pakėliau jį sau ant stalo.

< Vėl atsidaro langelis, ir vienas kalė
jimo viršininko padėjėjų, jaunas dvide
šimt penkių metų vyras, sako man, kad 
jis neturėtų man perduoti gėlių bukieto, 
bet mano sesuo jį taip labai prašė ir jis 
negalėjo atsisakyti išpildyti prašymą, bet

jis prašo, kad gėlės jokiu būdu.nekristų 
į akis dežuruojančiam prižiūrėtojui.

Aš vėl pastačiau gėlių bukietą į kam
pą, kad jo nepamatytų prižiūrėtojas. Lai
kas nuo laiko aš imdavau jį į rankas ir 
gėrėjausi juo.

Bet visgi, kas yra marškinių kalnie- 
riuje? Skirstytojo žestai buvo visai ne
dviprasmiški.

Kalėjime nedaug įvykių, o tuo tarpu 
kiek jų įvyko per kokią vieną pasimaty
mo valandą: draugas-skirstytojas, marš
kinių kalnierius, gėlės—tai buvo tokia 
įspūdžių porcija, kuri išvedė mane iš 
įprasto kalėjimiško ramumo/Aš ilgai 
blaškiaus po kamerą ir, pagaliau, išvar
gęs nuvirtau ir užmigau budriu miegu. 
Aš manau, kad miegojau nedaugiau pu
ses valandos. Staiga mane išbudino šauk
smas kalėjimo kieme. Pašokęs ir pribė
gęs prie lango, atydžiai klausydamasis, 
aš tame šauksme pažinau kalėjimo vir
šininko balsą. Negalima buvo suprasti žo
džių,, bet buvo aišku, kad jis kaž ką kar
šia, kaž kam grąsina. Palėkdavo žodžiai: 
“Areštuosiu, teisman atiduosiu!”

Pas mane susidarė įspūdis, kad kalė
jimo viršininkas šaukia ant skirstytojo, 
ir tas manymas buvo panašus į tiesą: 
vyresnysis prižiūrėtojas ne tik matė 
skirstytoją kalbant su manim, bet pas
tebėjo ir skirstytojo žestus, kurie rodė, 
kad man šiandien perduotuose marški
niuose yra kažkas konspiratyvaus.

Man ėmė vaidentis, kad su tuo drau- 
gu-skirstytoju apsidirba kalėjimo virši
ninkas. Kalbos su kaliniais, o tuo labiau 
perdavimas jiems bent kokių žinių, buvo 
smarkiai baudžiami ilgiems metams dis
ciplinariniam batalione. Bet tai ne vis
kas: aišku, kad prižiūrėtojas nepaliks ra- . 
mybėj manęs ir mano kameros. Krata 
kameroj neišvengiama, reikia pasiruošti, 
sunaikinti visus savo užrašus, panaikinti 
nelemtuosius marškinius arba bent kaip 
nors žmoniškai susiūti kalnierių, kad ne
pakenkti skirstytojo.

Aš mėginau pataisyti perplėštą kalniė- 
rių, bet nieko negalėjau padaryti. Galų 
gale aš suplėšiau marškinius į gabalėlius 
ir sumečiau juos nešvarumų kibiran.

Pagaliau, rodos, viskas panaikinta, kas 
galėtų pakenkti skirstytojui ir atnešti 
man žalą. Laukiu kratos. Praeina pus-, 
valandis — kratos nėra. Staiga mano 
žvilgsnis sustoja ant rožių. O ką gi da
ryti su bukietu? Juk kalėjimo viršinin
ko padėjėjas prašė manęs nepakenkti 
jam ir padaryti taip, kad bukieto nepa
matytų prižiūrėtojas, o dabar bus kra
ta, įeis kalėjimo viršininkas ir sužinos, 
kad vienas jo pagelbininkų sulaužė kalė
jimo taisykles.

Ar verta pakenkti žmogui, kuris" su
teikė man retą malonumą kalėjime? Aš 
sugriebiau bukietą, nežinodamas, ką su 
juo daryti.

(Bus daugiau)

Balsuok už Pažangiųjų SLA 
Narių Kandidatus!

Kai gausi nuo savo kuopos viršininkų susi
rinkime tikrą balotą, tai apt jo balsuok iiz 
tuos kandidatus, kurie čia sužymėti juodomis 
raidėmis, tai yra, ties kiekvienu vardu tų 
kandidatų padėk kryžiuką (x).

KAIP BALOTAS IŠRODYS

No. 1 Į F. J. Bagočius..
Ant Pre- Į W. F. Laukaitis... 

židento j K. Jurgelionis......

No. 2 | J. K. Mažukna..
Ant Vice 

Prez. V. Bukšnaitis

No. 3 Į M. J. Vinikas...........
Ant Sek-1 J. Miliauskas.......
retoriaus | J. Andziulaitis-Ansell

No. 4 Į K. P. Gugis... . . 
Ant Iždi

ninko

No. 5-6
Ant
Iždo 

Globėjų 
Balsuok 
Už Du

A. S. Trečiokas.............
B. Simokaitis...............

S. Mockus ............
E. Mikužiutė..........
V. A. Kerševičius..........
J. Marcinkevičius..
J. K. Urbonas...............
M. P. Soponis...........,

No. 7 Į Dr. J. S. Staneslow........ X-
Ant Dr.- 

Kvot.
Dr. S. Biežis..........
Dr. S. W. Staniulis

Praneškite, kokios buvo jūsų balsavimo pa
sekmės. SLA. Narių Komiteto sekretorius, 
P. Baranauskas, 386 So. 2nd Street, Brook

lyn, N. Y.

Daugiau Darbo, Mažiau 
Mokesties.

Pacific Mill Kom. dirbtuvės 
šilko audimo skyriuj numušė 
darbininkų algas net 12^2 
nuošimčių ir tuom pačiu sykiu, 
vietoj buvusių 20 staklių, tai 
davė 40 taisytojams. Reiškia, 
turės dirbti dubeltavai. Tai 
bent dovana ... dovana tiems 
mūsų broįiams staklių taisyto
jams, kurie taip lakstė paskui 
darbininkus, kviesdami juos 
dėtis prie kompaničnos unijos. 
Jie gąsdino darbininkus, kad 
nesidėjimas prie tos jų, atsi
prašant, unijos, reikš darbo ne
tekimą ir tt. Dabar gi jie pa
tys turi dubeltavai dirbti ir 
dar už mažesnę algą. Dabar, 
suprantama, turi tylėt, nes jie 
patys sau tą košę išsivirė, tai 
dabar jos gauna ir paragauti....

žinoma, čia ne visus darbi
ninkus aš kaltinu: buvo dauge
lis ir tokių, kurie buvo prigra
sinti bosų, tai ir stojo į tą ske- 
binę uniją. Bet dabar jau pa
matė savo didelę klaidą. Pama
tė, kad ta unija ne darbinin
kų, bet bosų reikalus gina. Už
simanė bosai nukramtyti darbi
ninkams algas, tai ta, atsipra
šant, unija, sušaukė darbinin
kus ir paliepė jiems priimti 
kompanijos reikalavimą. Priė
mei visą tai, ko nori bosai, — 
eik namo, susirinkimas baigtas.

Kitaip su American Woolen 
Ko. darbininkais. Apie nusimu- 
šimą algų-tęn jokios kalbos nė
ra. CIO unijos delegatai stovi 
kaip mūras. Jie stovi už algų 
pakėlimą, o ne jų nukapojimą. 
Jau dabar ir aklas gali matyti, 
kokios mums unijos reikalin
gos. Darbininkų unijos tarnau
ja darbininkams, o kompanijų 
unijos — kompanijoms.

Pacific Mill kompanijos dar
bininkai, stokit j CIO greičiau, 
nes jūsų priedermė būti prisi
rengusiais, kad laimėt 
uniją, kuri- gintų jūsų 

ne kompanijos!
Darbininkių Motery,
Lietuvių Moterų

o

tikrą 
reikalus,

Tarpe
Piliečių 

KJiubas nutarė paaukauti $5 
Ispanijos liaudies kovoms su 
kruvinuoju fašizmu,. Pinigai 
paskirti sušelpimui našlaičių! 
Nors tai mužutė parama, bet ji 
daug ką reiškia. Tačiaus, tam 
taip motiniškam ir kiltam da
lykui, sakoma, kažkurios mote
rys pasipriešino, balsavo prieš. 
Tai labai negeras dalykas. Tuo- 
mi, kad ir nesužiniai, paken
kiama demokratijai kovoti su 
fašizmo siaubūnu. Bent kokis 
trukdymas gelbėjimo Ispanijos 
liaudies kovoms prieš fašizmą 
yra stiprinimas tokių krauge
rių kaip Franco, Mussolinio ir 
Hitlerio. Darbininkės turėtų 
tai suprasti.
CIO Pasilinksminimo Vakarai

organizaci- 
ten gražiai

Sukruto

šeštadienio vakarais, po num. 
117 Essex St., CIO unijos sve
tainėj įvyksta šokiai. Įžanga 
būna tik 10c asmeniui. Publi
kos visados prisirenka pilna 
svetainė, — apie 500 ir dau
giau. Daugiausia sueina jauni
mas. Tai pagirtinas dalykas. 
Matomai jau mūsų jaunimas 
pradeda suprasti savo reikalus, 
nes nei raginti jų daug nerei
kia, kad eiti į savo 
jos parengimus. Jie 
praleidžią laiką. ,

Bostono Draugai
Jau ir' Bostone susitvėrė K. 

P. lietuvių kuopa. Tai labai ge
rai. Tas turėjo jau būt atlikta 
seniau, bet geriau vėliau, negu 
niekad. Pas mus daug mažesnė 
kolonija, o jau turime K. P. 
liet, kuopoje 15 narių. Iki pa
vasario manome turėti 20.

Na, o kaip pagarsėjęs Wor- 
ęesteris, ar pasirodys? Kitos 
kolonijos taip pat turėtų būt 
ant žemlapio. Parodykit svietui 
savo veiklą, parodykit, kad jūs 
iš širdies budavojate Komunis
tų Partiją! žiūrėsime, kuri ko
lonija gaus daugiau narių į ko
munistų eiles iki K, P. lietuvių 
1-mo apskričio ruošiamo pikni-

ko. Didžiausia kuopa ten turės 
kuom pasigirti. Stengkitės, kad 
tąja kuopa būtų jūsų kolonijos 
kuopa!

Nuskendo su "Baleares’ 
Daug Italijos Jūreivių

“Kitąsyk!”
Yra darbininkų, kuriuos pa

kalbinus stoti K. Partijon, vis 
•atidėlioja ir palieka ant “kitą
syk.” Tai blogas išsisukinėji
mas. Taip Lietuvoje būdavo 
tinginiai ūkininkai pateisinda
vo savo tingumą rugiapjūtės 
laiku. “Kitąsyk” belaukdami, 
būdavo, daugelis jų pjaudavo 
rugius jau be grūdų . ..

Draugai, ne laikas atidėliot 
tokis svarbus dalykas, kaip sto
jimas į savo klasės partiją — 
Komunistų Partiją. Stokite 
partijon dabar ir būkite tvirtai 
organizuotais komunistais!

Lietuvių komunistų kuopa 
ruošia puikius pietus Pirmos 
Gegužės dienoje. Tas įvyks 
Liet. Uk, Kliubo svetainėje. 
Įžanga tik 50c. Bus duota tik
rai geri pietūs, nes kuopa ren
gia šią pramogą ne biznio tiks
lui, o tik tam, kad draugiškai 
praleidus laiką ir užganėdint 
svečius.

Tam išrinkta energinga ir 
sumani komisija.

L. K. Biuras.

Mussolinio jūreivių ir tarp 
600 prigėrusių “Baleares” 
įgulos narių. Su jais žuvę ir 
bent keli aukšti to laivo ofi- 
cieriai.

London. — Kai Anglijos 
laivai išgriebė 200 Ispanijos 
fašistų jūreivių, kuomet 
skendo jų šarvuotlaivis 
“Baleares”, mirtinai sužeis
tas liaudiečių, daugis tų jū
reivių pasirodė esą italai, 
kaip liudija Anglijos jūrei
viai.

Suprantama, daug buvo

KAI KURIE ISPANIJOS 
GENEROLAI PARSIDA
VĖ FAŠISTAMS — tai to
dėl paskutinėmis dienomis 
fašistai turėjo pasisekimo 
kare rytiniame, Aragon 
fronte.

Užprenumeruok Dienraštį 
‘'Laisvę” Savo Draugam!

DETROITO LIETUVIU DARBININKU APTIEKA 
čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

8701 JOS CAMPAU AVE DETROIT, MICH.

Telefonas: Humboldt 2-7964

DR. J. J. KASKIAUCIUS
530 Summer Ave., arti Chester Ave. 

NEWARK, N. J.
VALANDOS :2—4 ir 6—8.

Nėra valandų sekmadieniais.

Skaitykite Knygas!
Kainos Nupigintos Tris-Keturis Kartus 

IšPardavimas Tik Trumpam Laikui
PIRKITE, SKAITYKITE, NES KNYGOS GERIAUSIA APŠVIETA!

ISTORIJA IR MOKSLAS
Mes turime žinoti ne tik tai, kas yra, bet ir tai, 
kas buvo. Žinoti praeitį, kad suprasti ateitį!
ISTORIJA SOCIALIZMO JUNGTINĖSE VALS

TIJOSE—paraše M. Hilųuit. Knygoj rasite 
Amerikos darbo žmonių istoriją. Ji turi 450 

i puslapių. Jos kaina buvo $1.50, o dabar 50c,
ISTORIJA KLAJSIŲ KOVOS AMERIKOJ—pa

raše A. Bimba. Knygoj rasite Amerikos isto
riją ir aprašymą apie darbo žmonių gyveni
mą nuo Amerikos atradimo. Kada atsirado 
negrai? Kodėl buvo Amerikos Revoliucija? 
Ir daugeli kitų dalykų sužinosite. Knyga 
turi 608 puslapius. Jos kaina buvo $2.25, o 
dabar tik 50 centų.

AMERIKOS DARBININKĖ—parašė A. Bimba. 
Istorija Amerikos darbininkių gyvenimo ir 
kovų. Knygoj yra 220 puslapių. Jos kaina 
buvo $1.25, o dabar tik 50 centų.

LENINAS, JO GYVENIMAS IR DARBAI—pa
raše E. M. Jaroslavski. Geriausia knyga apie 
Lenino mokslą. Tikra istorija. Turi 432 
puslapių. Jos kaina buvo $2.00, dabar 50c.

PASAULIO STEBUKLAI—Parašė Dr. J. J. 
Kaškiaučius. Viena iš geriausių mokslo kny
gų. Ji turi 416 puslapių. Kaina buvo $2.00, 
dabar 50 centų.

CARO KALĖJIMUOSE — parašė Vincas Kapsu
kas. Tai geriausias aprašymas 1905 metų 
revoliucijos ir kalėjimų padėties, šią knygą 
išleido rusų, ukrainų ir kitose kalbose. Ji 
turi 320 puslapių. Kaina buvo $1.75, dabar 
50 centų.

PILIEČIŲ KARAS FRANCIJOJ — Parašė K 
Marksas. Knyga turi 360 puslapių. Jos kai
na buvo $2.00, dabar 50 centų.

KAROLIO MARKSO TEORIJOS SISTEMA— 
parašė L. Boudin. Knyga turi 336 pus. Kai
na buvo $1.50, o dabar 50 centų.

ARGENTINA IR TEN GYV. LIETUVIAI—pa
rašė M. Rasoda-Mizara. Knyga turi 192 pus
lapių. Jos kaina buvo 75 centai, o dabar 
25 centai. a

SOVIETŲ SĄJUNGA—parašė R. Mizara. Knyga 
turi 286 puslapių. Jos kaina buvo $1.00, da
bar tik 50 centų,

APIE SOVIETUS IR REVOLIUCIIĄ UETU- 
VOI—paraše Vincas Kapsukas. Knyga turi 
240 puslapių. Jos kaina buvo $1.00, dabar 
50 centų.

GAMTA IR ŽMONĖS — parašė M. Iljin. Knyga 
tik iš spaudos. Ji turi 314 puslapių. Viena 
iš geriausių ir žingeidžiaušių mokslo knygų. 
Kas gi nežino, kaip svarbu žinoti apie gam
tą? Jos kaina yra $1.50, bet šio išpardavimo 
metu tik 75c.

KELIAS Į NAUJĄ GYVENIMĄ — parašė A. 
Bimba. Tai naujausia ir reikalingiausia kny
ga. Turi 268 puslap. Gražiais viršeliais. Pa
veiksluota. Kiekvienam reikalinga' perskai
tyti, Kaina $1.25. Dabar nupiginta iki 
$1.00. t

APYSAKOS
Turime žingeidžių ir geriausių apysakų. 

Skaitykite!
ALIEJUS—parašė U. Sinclair. Viena iš žingei- 

džiausių apysakų. Turi 800 puslapių. Jos 
kaina buvo $2.50, dabar $1.00.

SPALIS IR KITOS APYSAKOS—parašė Jakov
lev. Knygoj yra 288 puslapių. Rusijos revo
liucijos istorija. Jos kaina buvo $1.00, da
bar 50 centų.

POVILAS JURKA — parašė Rasoda — Mizara. 
Viena geriausių apysakų iš Amerikos lietu
vių gyvenimo. Kjiyga turi 318 puslapių. Jos 
kaina buvo $1.50, dabar 50 centų. * '

KARAS LIETUVOJ—parašė M. Gromov. Kny
ga aprašo rusų-vokiečių karą. Viena iš įdo
miausių apysakų. Knyga turi 224 puslapius. 
Kaina buvo 75 centai, o dabar 40 centų.

UGNYJE—parašė H. Barbusse. Knygoje apra
šomas pereitas karas. Viena iš geriausių 

. apysakų. Ji turi 432 puslapius. Kaina buvo 
$1.75, dabar 75 centai.

VOKIEČIO KAREIVIO KARO ATSIMINIMAI 
—Aprašomas Vokietijos užpuolimas ant Bel- 
Ejos ir Francijos 1914 metais. Baisūs karo 

ūko vaizdai. Knygoje yra 178 puslapiai. 
Dabar kaina tik 25 centai.

SENO VINCO RAŠTAI—telpa kelios apysakos. 
Knyga turi 446 puslapių. Jos kaina buvo 
$2.00, o dabar tik 50 centų.

SVEIKATOS REIKALAI
DARBININKO SVEIKATAI—parašė Dr. J. J. 

Kaškiaučius. Knyga turi 628 puslp. Viena 
iš geriausių knygų kaip užlaikyti sveikatą, 
kaip nuo ligų apsisaugoti. Sveikata kiek
vienam yra brangiausis daiktas. Knygos 
kaina buvo $3.00 dabar $1.00.

PIRMOJI PAGELBA—parašė Dr. J. J. Kaškiau>- 
čius. Knyga turi 128 puslapius. J. aprašo 
apie 100 ligų, 
suteikti pirma 
dabar 50 centų.

KNYGOS
Pasaulyj yra daug 
j dievus, o kiti ne. Kiek pasaulyje tikėjimų?

Kam jie tarnauja? Skaitykite šias knygas:
RELIGIJA—parašė S. Matulaitis. Knyga turi 

250 puslapių. Sužinosite iš kur atsirado vi
sokios šventės, kaip’ religija keitėsi. Kny
gos kaina buvo $1-50, o dabar 50 centų.

KOMUNIZMAS IR KRIKŠČIONYBĖ — parašė 
vyskupas Brown. Skaitykite ką jis rašo 
apie religija. Knyga turi 224 puslapius. Jos 
kaina buvo $1.25, dabar 25 centai.

BROŠIŪROS APIE KARĄ
NAUJO KARO GAISRAS—parašė D. M. šolom- 

skas. Brošiūra 64 puslapių. Reikalinga kiek
vienam. Kaina 20 centų.

KOVA PRIEŠ KARĄ IR FAŠIZMĄ—prakalba 
d. Ercoli Komunistų Inter. Kongrese. Kny
gelė 98 puslapių. Būtinai reikalinga kiekvie
nam. Kaina ?5 centai.

ĮVAIRIOS
BEŠVINTANTIS RYTAS—parašė St. Jasilionis. 

Knyga . tik iš spaudos. Geriausios eilės ga
biausio mūsų poeto Bolio Sūnaus-Jasilionio. 
Knyga turi 288 puslapių, o kaina tik 50 c.

Yra paduota receptai kaip 
pagelbą. Kaina buvo $1.00,

APIE RELIGIJĄ 
religijų. Vieni žmončs tiki

Mes turime vaikams vadovėli “Jaunimo švy
turėlis,” eilių—“Janonio Raštai,” “švyturys,” 
brošiūrų—“Lietuvos Poniutės ir Darbininkės,” 
“Moters Kovotojos Del Komunizmo,” “Kaltinimo 
Kalba”—prieš teroristus Sovietų Sąjungoj, “Dar
bininkė ir Bedarbė,” “Komunizmo Pagrindai,” 
“Lenino Raštai.”

ALDLD Nariams Knygų Kainos ant Pusės Pigiau
Mūsų knygos gerai padarytos, gražiai apdarytos! Didžiausis ir pi

giausia knygų pasirinkimas yra ALDLD centre! Su užsakymais siųskite 
ir pinigus! Persiuntimą mes apmokame! Visais reikalais kreipkitės pas:
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Penktas Puslapis

Sutrauka Višinskio Prakalbos; Reikalauja 19 Trockistiniy Kriminalistų Mirties Bausmės
(Tasa iš antro pusi.) 

voliucionieriais ir menševikais. Tų pačių metų' 
spalių menesj jisai pareiškė, kad Sovietų ga
lia gal nepastovi ir kad socializmas Rusijoj 
laimėti negali. 1920 metais Rykovas įstojo į 
bloką su bjauriausiais revoliucijos priešais— 
sapronoviečiais. 1928 metais jis buvo vadas 
dešiniojo sparno nukrypėlių, o paskui dalyva
vo blokuose dešiniųjų suokalbininkų.

Višinskis parodė, kaip šis dešiniųjų ir kai
riųjų blokas, pasiremiant jų pačių prisipaži
nimais ir liūdymais teisme, dirbo išvien su ge
neraliniais štabais Japonijos, Vokietijos ir 
Lenk jos. Jis parodė, kaip jie buvo parsidavę 
užsienio žvalgyboms ir sutiko išdalint Sovietų 

e Sąjungos teritoriją. Dar daugiau, trockistiniai 
kriminalistai dėjo visas pastangas, kad pa
greitinti fašistinių valstybių užpuolimą ant 
Sovietų Sąjungos. Tuomi jie tikėjosi nuversti 
Sovietų Valdžią, pasigrobti galią j savo ran
kas ir atsteigti dvarponių ir buržuazijos vieš
patavimą. Jie netgi prisipažino, kad tai turėjo 
vest prie įsigalėjimo fašizmo tame šeštadalyje 
pasaulio, kuriame šiandien viešpatauja darbi
ninkai ir valstiečiai.

Trockis Kaipo Vadas ir Direktorius 
Kriminališkų Darbų

“Kaip pirmesniuose teismuose, taip ir šia
me,” sakė Višinskis, ‘tapo pilnai įrodyta, jog 
Trockis padarė sutarti su Vokietijos ir Japo
nijos žvalgybomis bendrai vesti kovą prieš 
Sovietų Sąjungą. Laikydamiesi šios sutarties 
šitie suokalbininkai, kurie veidmainingais bū
dais įsigavo į atsakomingas vietas, sugriovė 
normališkus santikius tarpe Sovietų ir Vokie
tijos. Jie suorganizavo susisiekimą tarpe slap
tos trockistų organizacijos Sovietų Sąjungoje 
ir Vokietijos šnipinėjimo organizacijų ir jųjų 
agentų. Jie tai darė tikslu paruošti Sovietų 
Sąjungos pralaimėjimą kare ir tuo būdu 
sudaryti sąlygas prielankias užsienio valstybių 
įsiveržimui ir atplėšimui Ukrainos, Pajūrio 
provincijos ir Baltrusijos nuo Sovietų Sąjun- 

. gos.
“ ‘Dešiniųjų ir Trockistų Blokas’ vedė pa

ruošimą atskirti tautines respublikas per 
kontr-revoliucinę buržuazinę nacionalistų gru
pę, vadovaujamą Grinko, Katajevo, Ikramovo, 
Šarangovičiaus, Golodevo ir čeryvajakovo. 
Jų tikslas buvo atskilti tas respublikas nuo 
Sovietų Sąjungos, idant Sovietų Sąjungos 
žmonės atiduot kapitalistinei vergijai.

* Atsiekimui to tikslo jie vartojo griovimą, 
diversijas, šnipinėjimą, terorizmą. Kaip jie 
patys prisipažino, Bucharinas, Rykovas, Ikra- 
movas organizavo buožių sukilimus. Jie sten
gėsi sugriaut Sovietų Sąjungos ekonominį gy
venimą ir susilpnint šalies apsigynimo jėgas, 
pažeisti šalies agrikultūrą ir transportą.

“ ‘Dešiniųjų ir Trockistų Blokas’ nepasiten- 
- kino provokacijomis sukūrimui nepasitenkini

mo gyventojuose, černovas, Vokietijos žvalgy
bos agentas, turėjo instrukcijų laiškus sunai
kinti Raudonosios Armijos arklius, nuodyti 
gyvulius ir taip toliau. Tik viename Vakari
niame Sibire tuo būdu tapo sunaikinti 25,000 
arklių. Rozengoltcas, padarydamas kontrak
tus dėl eksporto žibalo, aukso produktų ir ge- 

A ležies apsaugojo Vokietijos ir Japonijos inte
resus ir trukdė importavimą medžiagos šalies 
apsigynimo tikslams pagal instrukcijas užsie
nio žvalgybų.

“Ikramovas ir Chadajevas suorganizavo nai-v 
kinimą medvilnės pramonės, o tuo tarpu Ze- 
lenskis, per savo žmones, įmetinėjo vinis ir 
stiklą į maisto produktus ir dirbtinai sudarė 
maisto stoką, šarangovičius ir Ivanovas taip 
pat dalyvavo griovimo darbe. Jų veiklos tiks
las buvo pasmaugt socialistinę revoliuciją kie- 
ta bado ranka.”

Kaltinamųjų Teroristiniai Darbai
Paskui Višinskis perėjo prie analizavimo 

dešiniųjų ir trockistų teroristinių aktų.
“Terorizmas,” sako Višinskis, “atkreiptas 

prieš Komunistų Partijos ir Sovietų Valdžios 
vadus buvo viena iš mėgiamiausių bloko ko
vos metodų. Kaltinamasis Rykovas atvirai 
pasakė, kad sąlygose nelegalaus konspiraty- 
viško organizacijos pobūdžio, nesant masinio 
pamato ir kitų kelių, terorizmas jiems suteikė 
tūlus prospektus. Rykovo ir kitų suokalbinin
kų liūdymai sukelia mirtino supuvimo są- 

w jausmą.
“Vaduojantis Trockio instrukcijomis visas 

blokas sistematiškai atlikinėjo teroristinius 
• žygius, kiekvienas savo dirvoje, prisilaikyda

mas generalio plano. Tik dabar tapo pilnai 
įrodyta, kad Kirovas buvo užmuštas pagal 
trockistų ir dešiniųjų bloko nuosprendį. Tą 
patvirtino Jagoda, kuris buvo aktyvis tos 
žmogžudystės organizatorius. Jagoda patvir
tino, kad Rykovas ir Bucharinas dalyvavo nu
tarime pravesti tą žmogžudystę.

“Rykovas ir Bucharinas prisipažino, kad jų 
planas apėmė teroristinius aktus prieš parti
jos ir valdžios vadus. Tyrinėjimas parodė, kad 
nužudymas Menžinskio, Kuibiševo, Gorkio ir 
Peškovo buvo taipgi pravestas pagal instruk
cijas bloko centro. Tą pripažino kaltinamieji, 

_ kurie tiesioginiai dalyvavo šiuose niekšinguo- 
r se žygiuose. Bėgyje visai trumpo laikotarpio

trys žymios sovietinės valstybės asmenybės, 
kurių tarpe ir didysis rusų rašytojas Gorkis, 
sutiko savo mirtį.

“Kiekviena Gorkio raštų eilutė kvėpavo ak- 
stinimu prie revoliucinės veiklos. Ne veltui vi
sas šio rašytojo gyvenimas buvo surištas su 
socialistinės revoliucijos vadais, Leninu ir Sta
linu, kaipo geriausiu jo draugu.

“ ‘Dešiniųjų ir Trockistų Bloko’ kriminalis
tai užgesino vieną iš žmonijos skaisčiausių ir 
gražiausių šviesų. Dabar visa tai iškelta aikš
tėn, iškelta ne tik žmogžudystės motyvai, bet 
ir patys žmogžudžiai.

“Pašalinimui Gorkio įsakymą davė vyriau
sias banditas Trockis. Tą įsakymą Sovietų Są- 
jungon atgabeno Bessonovas ir perdavė blo
kui, kuris nutarė nužudymą išpildyti.

“Ar Rykovas ir Bucharinas dalyvavo šitose 
kriminalystėse? Be jokio abejojimo aš atsa
kau, taip, jie dalyvavo.

“Verta atkreipt mūsų atydą ir į tų žmogžu
dysčių metodas. Tos metodos susidėjo iš pa
laipsnio žudymo pagelba specialių vaistų ir 
panaudojant specialį žmogžudžių žinojimą. 
Kriminalių žmogžudysčių istorija ir užrašai 
paskutiniais desėtkais metų parodo, jog nuo
dijimas pagelba profesionalių žmogžudžių yra 
išnykęs. Nuodytojus šiandien pavadavo krimi- 
nališki gydytojai. Tai ne aksidentas, kad Ja
goda parinko tokią metodą nužudymui geriau
sių mūsų šalies žmonių. Jis paėmė atydon isto
rinę situaciją ir paruošė nunuodijimą taip, 
jog būtų galima žmogžudystę perstatyti natū
ralia mirtimi nuo ligos.

“Jagoda, kurio pareiga buvo saugoti valsty
bės saugumą, papildė sunkiausias kriminalys- 
tes. Pasislėpdamas, pavartodamas dviveidystę, 
šis išdavikas imitavo Joseph Fouche. Šis pik
tas Sovietų galios priešas, šis nuožmus išdavi
kas, kuris suorganizavo Vokietijos šnipų gru
pę ir žvalgybų agentas, turi būt išmestas iš 
gyvenimo. Ne visi kaltinamieji dalyvavo šiose 
kriminalystėse tolygiame laipsnyje. Uždavi
niai, sekimai ir kriminališka veikla buvo žino
ma visiems, užgirta ir priimta visų. Jie buvo 
pasidalinę darbus. Kaltinamųjų kriminalystės 
tapo įrodytos jų pačių liūdymais, parodymais 
liudininkų, atradimais ekspertų liudininkų ir 
pristatyta medžiaga. Visi šie įrodymai randasi 
teismo rankose.”

Pabaigoje savo kalbos, kaip jau buvom pra
nešę vakar dienos “Laisvėje,” draugas Višins
kis reikalavo mirties bausmės 19-kai .krimina
listų, o dviem, būtent Rakovskiui ir Bessono- 
vui, 25 metų kalėjimo. Višinskio prakalba tę
sėsi ištisas penkias valandas. Jos klausėsi 
žmonės, sausakimšai pripildę teismabutį. Ten 
buvo Sovietų Sąjungos laikraštininkai, darbi
ninkų ir valstiečių atstovai, taipogi užsienio 
spaudos reporteriai ir užsienio valstybių diplo
matai.

Po Višinskio prakalbos teismas leido vi
siems kaltinamiesiems tarti paskutinį žodį. 
Pasilieka laukti Liaudies Teismo nuosprendžio 
prieš šiuos, drg. Višinskio žodžiais tariant, 
pirmiau žmonijos istorijoj dar negirdėtus šal- 
takraujus kriminalistus.

ŠYPSENOS
DVIDEŠIMČIO BALANSAS

Išvarėm jau antro dešimtmečio vagą, 
Sudildėm į žemę ne vieną noragą, 
Ir krašto kultūrą, kaip skaisčiąją gėlę, 
Be galo, be krašto mes esam pakėlę.
Bekoną šiandieną įvarėn? į madą, 
Nors turtą su garbe ne vienas praradom. 
Dėlto dvidešimtį mes prisiminę, 
Išraukime skysčio šiek tiek valstybinio.
Kad būtų bekonai geriau išmazgoti, 
Pradėjom statybą pirčių premijuoti. . 
Išguldom, kad pirtys kaimiečiui daug

[duoda,—
Ir kelia kultūrą ir pildo aruodą.
Štai kaimas bekoną ponaičiu padaro, 
Į pirtį nutempia, išprausia prie garo. 
Išprausia veidelį ir ištrina skūrą, 
Ir veža į punktą tirt temperatūrą.
Ir daktaras rodos bekonui malonus, 
Pažiūri į veidą, apgraibo jo šonus; 
Termometrą stato, tai antspaudas deda, 
Čia vėl ant svarstyklių maloniai jį veda.
Svėrėjas gi pasą raudoną sudaro, 
Ir prižada premiją aukštą ir gerą... 
Agronomai sako pamokslus iš rašto, 
Kad reikia bekonintį savąjį kraštą.
Bekoną išleidę į tolimą šalį,
O pinigus bankams ir dar kur išdalę, 
Tada ir mes galim pirty nusitrinti 
Ir poną bekoną ramiai prisiminti...
Išvarėm jau antro dešimtmečio vagą, 
Sudildėm į žemę ne vieną noragą, 
Ir krašto kultūrą, kaip skaisčiąją gėlę, 
Per dvidešimt metų aukštai mes iškėlėm.

(Kuntaplis)

Cambridge, Mass.
Ir mūsų kolonija pradeda 

atbusti. Vasario 24 d. Am. 
Lietuvių Piliečių Kliubas savo 
susirinkime svarstė daug daly
kų. Daugiausiai dėta svarbos 
į tai, kaip daugiaus gauti jau
nimo į kliubą. Kalbėta, kad 
prie kliubo įsteigt sporto sky
rių, kad sutvert chorą arba or
kestrą.

Draugė Ona Turauskienė 
liuosnoriai pasisiųlė pradėti 
organizuot jaunimą dainai. 
Mat, ji pati turi gražų balsą 
ir mus dažnai tuomi palinks
mina per radio, po vardu še
šių Biručių. Kita narė, S. Du- 
sek, Onai pasižadėjo stoti į 
talką.

Kovo 4 d. buvome užkvies
ti į Stoughtoną rugtynėsna 
krepšinio lošio (basket ball). 
Iš syk mūsiškiai buvo nusimi
nę, lig ir nusigandę, ale vė-

darbininkų parengimas įvyks 
toj pačioje svetainėje sekma
dienį, kovo 20 d., kaip 8 vai. 
vakare. Bus puikus teatras, ku
rį rengia Delaware County In- 
dustrialinė (CIO) Unija dėl 
“Labor’s Press” pagelbos. Už
tai atsilankykite visi lietuviai, 
nes būsite užganėdinti lošiamu 
veikalu. Vaidylos bus iš Phila
delphijos. Įsigykite įžangos ti- 
kietus. Išanksto tikietų kaina 
tiktai 35c.

Kp. Korespondentas.

A. Novick 0 0
C. Klims 0 0
N. Karvis 3 6
N. Shippa 8 16

• liau mūsų kliubo didvyriai pa-
sakė: “žūt-būt, Stoughtonui
nepasiduosime!”

Na, ir va kokios pasekmės
buvo:
Cambridge Goals Points
N. Plansky 2 4
M. Kishkis 3 6
S. Szabo 4 8
R. Valas 5 10
C. M arimu 3 6
J. Kliavas 9 18
W. Plansky O 

O 6

Viso 29 58
Stoughton Goals Points
D. Stripinis 7 14
J. W eres ko 2 4
B. Novick 4 8

Viso . 24 48
Vasario 21 d. trys progresy- 

viškos draugijos turėjo šokius. 
Pasekmės buvo neblogos, pel
no liko pusėtinai. Patartina 
dirbt draugiškai ’ir ant toliaus.

Eks-Reporteris.
.......................     1

Chester, Pa.
Kovo 6 d. čia buvo surengtas 

tarptautinis masinis mitingas 
dėl Ispanijos liaudies labo. Pu
blikos prisirinko apie 400 į 
Odd Fellows svetainę. Taip pat 
ir mūsų lietuvių atsilankė 
skaitlingas būrelis. Pirminin
kas Dr; Gold atidarė mitingą. 
Pirmiausiai, iš Philadelphijos 
Ispanijos Liaudies Fronto Cho
ras dainomis atvaizdino Ispa
nijos moterys karo fronte, gi
nančias šalį nuo užpuolikų fa
šistų. Po tam, pirmininkas per
statė kalbėtoją Jerry J. O’Con
nell, Montana valstijos kong- 
resmaną, nesenai grįžusį iš Is
panijos. Jis kalbėjo apie vieną 
valandą laiko Ispanijos klausi
mu. Kongresmanas kvietė į su
vienytą frontą visus darbinin
kus prieš žiaurųjį fašizmą ne 
tik Ispanijoj, bet ir čia, Ameri
koj. Taip pat jis sakė darbi
ninkams būti organizuotais, 
prigulėti į CIO Uniją, kad pa
reikalavus iš bosų geresnio už
darbio, ir darbuose turėjus ge
resnes sąlygas. Jis patarė be
darbiams reikalauti pašalpos; 
kiekvienas bedarbis turįs reika
lauti, rašydamas prašymus į 
savo valstijos » kongresmanus, 
idant' būtų priversti skaitytis 
su bedarbių reikalavimais.

Užbaigus prakalbą, buvo pa
daryta kolekta. Liko surinkta 
aukų dėl Ispanijos liaudies me- 
dikalinės pagelbos $298 su cen
tais; ALDLD 30-ta kuopa pa
aukavo dešimtį dolerių; taip 
pat ir kitos organizacijos pa
aukavo.

Per pereitus metus vietinis 
“Medical Aid to Spain” sukėlė 
$3,500. Tai puiki pagelba Ispa
nijos liaudiečiams, kovoj prieš 
fašizmą. Tai ačiū susiorgani
zavusiam daktarų medikali- 
niam komitetui, o ypač dakta
rui Herman Gold, kuris dirbo 
pasišventusiai. Baigdamas, tu
riu priminti, kad čia ir kitas

PRANEŠIMAI Iš KITUR
EASTON, PA.

Svarbus Masinis Susirinkimas 
Reikale Japonijos Išdirbinių 

Boikoto
Eastono Komitetas už Boikotavi- 

mą Japonijos Išdirbinių rengia la
bai svarbų masinį mitingą ir prakal
bas tuo klausimu. Įvyks antradie
nį, 15 d. kovo, 8 vai. vakare, Central 
Labor Union Svetainėje, 214 North
ampton St., Easton, Pa. Bus geras 
kalbėtojas, p. Robert Norton, kuris 
plačiai išdėstys reikalingumą boiko- 
tavimo Japonijos produktų ir tt.

Lietuviai darbininkai yra kviečia
mi pasiklausyti prakalbų, nes suži
nosite daug ką naujo. Įžanga veltui.

Komitetas.
(61-62)

SO. BOSTON, MASS.
Antradienį, kovo 15 d., 7:30 v. v., 

376 W. Broadway, K. P. Komiteto 
biznio susirinkimo nebus, turėsime 
tiktai naujų narių priėmimą ir dvi 
paskaitas: Marksas, Leninas ir Sta
linas; Užduotis Kom. (Partijos mums 
Mass, valstijoj.

Nepamirškite visi partijiečiai da
lyvauti ir atsivesti draugų bei pa
žįstamų. Jaunutis.

WORCESTER, MASS.
Lietuvių Draugijų Komiteto mėne

sinis susirinkimas įvyks kovo 15 d., 
7:30 v. v., 29 Ehdicott St. Visi at
stovai dalyvaukit, reikės apkalbėti 
velykų dienos rengiamą parengimą 
Ispanijos naudai ir kiti reikalai.

Sekr. M. S.

Reumatizmas Sulaiko
mas į 48 Valandas

New Yorko Daktaro Nauja Medicina 
Teikia Linksmybes Tūkstančiams— 

Išdaro Reumatiškus Sopulius iš 
NŲ^aros, Sąnarių, ir Muskulų.

SKAUSMAI PAPRASTAI IŠEINA 
PIRMĄ DIENĄ

Nuodai jūsų kraujuje sudaro re- 
uinatiškus skausmus, sustingimus ir 
ištinimus, ir vargina jumis. Paliuo- 
savimui išvarginančių skausmų jūs 
turite išvalyt tuos nuodus iš savo 
kraujo. Ši daktaro naujoji medicina 
padaro tai labai greitai. Neturi svai- 
ginimo (dope)—saugi jauniem ir se
niem; nedaro pavojaus širdžiai. Ji 
yra vadinama BARUVACOL ir jūs 
galite išbandyti ją sekamom sąly
gom. Iškirpkite šį pranešimą ir pa
siųskite jį su savo vardu ir antrašu 
(arba ateikite asmeniškai) į Atkins 
Laboratory, 44 East 63rd St., New 
York City. Nesiųskite pinigų. Užmo
kėkite paštoriui $1.85, priskaitant 
C.O.D. kaštus, kada jis atneša BA
RUVACOL. Vartokite jas 2 dienas 
(48 valandas). Jei jūs nesijausite, 
kad skausmas praėjo, tai sugrąžinki
te nesunaudotus vaistus ir jūsų 
$1.85 bus sugrąžinta. Kam vargti dar 
kitą dieną? Valandos: šiokiom die
nom nuo 10 ryt® iki 4 po pietų.

• (Laisvė)

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 PŪSLES Ne
sveikumai, ir kitos Staigios h 
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 16 th 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.

VARPO KEPTUVE

<♦>

MATTHEW P. BALLAS<♦>

<?>

<b
660 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y.

<t>

<♦>

<♦>

<♦>

<!> Valgykite Medų<♦>

<!>

<♦>

<♦>

<!>

<♦>

O

T

<♦>

<!>

i>

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

apylinkę orui atvėstant.

<F <J> 
<l>

saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, sen 
balta duona, Caleh ir rasin duona. Taipgi 
ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas ska-

36-42 Stagg St. TeL Stagg 2-5938 Brooklyn, N. T 
Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parem Yra Skaniausi

Kaina 65c už Kvortą
LIEPŲ ŽIEDŲ 75c KVORTA 

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

Rūgšti ruginė, 
vičiam duona, 
kepama roliai 
niausiu kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese 
Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake. Stollen, 
Doughnuts, Pies, Pastries Apple Turnovers ir Jelly Rolls,

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

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

NOTARY PUBLIC Tel. Stagg 2-5043

(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

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

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
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New Yorko It Apielinkės Žinios
“Pusseserė Salomėja” Scenoje

Pereitą sekmadienį, kovo 13 
d., Ideal Ballroom salėje, suvai
dinta 3-jų veiksmų komedija 
‘Pusseserė Salomėja.” Rengė 
Amerikos Lietuvių Kongreso 
vietinis skyrius. Vaidylomįs bu
vo Liet. Liaudies Teatro nariai, 
po režisūra A. Jeskevičiutės.

“Pusseserė Salomėja” yra 
original is kūrinys, parašytas 
Kanadoje gyvenančio gabaus 
lietuvio literato, šis kūrinys pe
reitą metą Lietuvių Meno Są
jungos konteste laimėjo pirmą 
dovaną.

Vaidinime dalyvauja tik 6 
asmenys — keturi vyrai ir dvi 
moterys. Pats veikalas suvaidi- 
nimui labai prieinamas, nes ne
reikalauja komplikuotų sceneri- 
jų, nei aprėdalų.

Kūrinio intrygos centre su
kasi konservatyvus ir šykštus 
viengungis Motiejus Pagirskas, 
kuris yra įnamiu Dundulių šei
moje. Motiejus yra be socialio 
jausmo, tik savo pilvu besirū
pinąs žmogus. Tariant jo paties 
žodžiais, jis žiūri ‘tik savo vie
no politikos: kaip pasidaryti 
daugiau dolerių.” Jis, kaipo jau 
pagyvenęs vyriškis, supranta
ma, apart kitų gyvenimo pra
šmatnumų, užsigeidžia apsi- 
vest. Bet tai nelengva proble
ma: jaunos mergos jo nemyli, 
o sau lygių — jis pats nenori. 
Nusitaria sau panos j ieškot per 
laikraščius. Tūlame laikraštyje 
aptiko pajieškojimą “sau gyve
nimo draugo.” Jieškančioji “25 
metų amžiaus, rimta, pasiturin
ti mergina.” Motiejus jai para
šo malonų laišką ir savo pavei
kslą pasiunčia, tikėdamas, jog 
tikrai viskas išdegs sulyg jo 
noro.

Motiejui garsiai bediktuojant 
laišką, Dundulis tykiai įėjęs į 
kambarį viską išgirsta.

Vienoje dirbtuvėje su Motie
jum dirbantieji darbininkai pa
stebėjo, kad jis įskundinėja 
darbininkus bosams. Dėlei to 
bosai vieną kitą darbininką iš
varė iš darbo. Apie tai darbi
ninkas Juozas ir Dundulis ta
riasi kas daryt. Dundulis norė
tų be jokių ceremonijų Motie
jų iš savo namų išvyt, bet žino, 
kad to padaryt negalės, nes 
Dundulienė nedąleis; o be to, 
dar ir aiškių įrodymų neturi
ma Motiejaus, nusikaltimams 
paremti. Nutarta palūkėt ir pa
galvot, kad suradus kokį nors 
būdą Motiejaus išgujimui.

Pas Dundulį atsilanko jau
nas vaikinas Petras. Juodu ir 
gi prisięiena apie Motiejaus bo
sams pataikavimus ir įskundi- 
nėjimus darbininkų. Jie prieina 
prie išvados, kad reikia Motie
jui už tai iškirsti tokį šposą, 
kad jis turėtų pats išsinešdinti 
netik iš Dundulių, bet ir pačios 
apielinkės. Petras suplanavo 
apsirengti savo tetos drabu
žiais ir lošti Motiejaus laukia
mos iš Čikagos merginos rolę. 
Iš to manoma turėti daug juo
ko, o po tokio šposo, supranta
ma, Motiejus iš sarmatos turės 
išsinešdinti. Nutarta — pada
ryta. Tačiaus šposo meisteriai, 

H nors tikslą ir atsiekė, bet patys 
\ pergyveno daug keblumų ir ne- 
\ smagumų iš Dundulienės pusės, 

Variai atrodė, kad ‘čikagietė”

nekokios reputacijos moteris ir 
galinti net jos “senį” pavilioti. 
Dundulienė šėlsta pavydu ir to 
pasekmėje Dunduliui tenka ne
mažai nukentėti.

Matiejus į “čikagietę” įsimy
li taip labai, kad “pastarajai” 
net šlykštu pasidaro. Dundulie
nė paima į pučą ir “meilužę.” 
čia jau šposas turėjo baigtis. 
“Čikagietė” nusiėmė moteriš
kus plaukus ir virto Petru. Da
lykas paaiški, Dundulienė gai
lisi savo vyro, kurį taip skau
džiai sugurino, o Motiejus iš 
apmaudos ir gėdos išsinešdino 
‘kur akys veda, kur kojos ne
ša.”

Per visą veikalą seka juokin
gos scenos, kalbos ir veiksmai, 
žymėtina, kad pačioje komedi
joje nėra vulgarumų, kas kito
se komedijose dažnai tenka pa
stebėti.

Kalbant apie komedijoje esa
mus personažus, turime pripa
žint, kad autorius sumaniai 
juos aprūpino tinkamais cha
rakteriais, atatinkama kalba ir 
elgesiais. Autorius tuomi paro
dė savo gebšumą ir meistrišku
mą scenos veikalų . rašyme. 
Daugiau tokių veikalų, drauge 
autoriau!

Lietuvių Liaudies Teatro vai- 
dylos šį syk mus nesuvylė: jau
stas! kaip profesionaliam tea
tre. Senis Dundulis (P. Taras) 
ne lošė, bet gyveno scenoje. 
Taip pat ir Dundulienė (O. 
Daugėlienė).

P. Grabauskas, Motiejaus ro
lėje ir N. Pakalniškis, Petro 
rolėje stovėjo, taip sakant, pa
čios intrygos centre. Jų rolės 
sunkokos, sudėtingos, tačiaus 
išpildytos puikiai.

Gražiai vaidino ii- J. Visoc
kis, Juozo rolėje ir O. Ašmens- 
kait, Elenutės rolėje. Jų rolės 
buvo- trumpokos, tai ne ką 
daug jiedu galėjo ir pasirodyti.

Veikalui režisieriavo ‘Amilija 
Jeskevičiutė. Jeigu ši komedija 
buvo suvaidinta pilniau, negu 
seniau mūsų mėgėjų vaidini
mai, tai tame mūsų Amilijos 
nuopelnas. Manauį jog tokis d. 
Amilijos gražus pasirodymas 
nebus paskutinis.

Lai gyvuoja Lietuvių Liau
dies Teatras! Proncė.

Lietuviai Delegatai Grįžo iš 
Washingtono

šeštadienio vakarą sugrįžo iš 
Washingtono lietuvių jaunimo 
delegatai, Vyt. Brundza, Mary
tė Browniute ir Buny Soviets- 
ki, pastarasis ką tik sugrįžęs iš 
Ispanijos, kur su ginklu ranko
se gynė demokratiją nuo fašiz
mo. •

Washingtone Amerikos jau
nimo delegacija įteikė Jungti
nių Valstijų valdžiai dokumen
tą, kuriame ragina, kad J. V. 
valdžia imtųsi vadovybės at- 
steigt pasaulio taiką ir tame 
kooperuotų su kitomis taikos 
siekiančiomis šalimis ir kad už
dėtų embargo ant užpuolikių 
šalių.

Aido Choras ir LDS Jauni
mas verti didelio kredito už pa- 
siuntimį savo delegacijos tam 
istoriškam žygiui. Eep.

“AMBULANCE
CHASER’IAI”

raw##

Paveikslas iš Sovietų judžio “Ski Battalion ’ (Čiužių 
Batalionas), kuris dabar rodomas Cameo Teatre, 

Broadway ir 42nd Street, New Yorke.

“Vyrai, Laikykit Vagį!”

Teko pas draugą patėmyt 
Strazduko gazietos pereitos 
savaites laidą, kur aprašoma 
draugės P. Klastauskienės lai
dotuvės. Ten mudu tfu drau
ge Sasnauskiene vadinami 
“ambulance chaser’iais” už 
tai, kad pasakėme po prakal- 
bėlę išlydint velionę iš namų 
ir prie kapo.

šis jų elgėsis yra pastanga 
paslėpt savo veidą. Lygiai 
taip, kaip tas vagis vejamas 
šaukia: “Vyrai, laikykit va
gi 1”

Lai kalba faktai.
Draugė Klastauskienė mi

rė pirmadienio ryte. Lais- 
viečiai įstaigoj apie tai suži
nojome tik vakare, kai pats 
drg. Klastauskas atėjęs knyg- 
vedei įteikė žinutę apie tai. 
O naujagacfyniečiam buvo te- 
lefonuota anksčiau. Tą patį 
vakarą atsilankė į šermenis 
naujagadynietis Elmanukas. 
Drg. Klastauskas sakosi per 
jį prašęs kalbėtojo iš “Nau
josios Gadynės” štabo. Ta
čiaus atsakymo nuo jų nega
vo ir pasijuto ignoruojamu. 
Man atsilankius į šermenis 
antradienio vakare, draugas 
Klastauskas ir laidotuvių di
rektorius Levandauskas prašė 
manęs parūpint kalbėtoją iš 
“Laisvės” štabo. Užtikrinau, 
kad laisviečiai jo prašymą iš
pildys. Bet žinant, kad drg. 
Klastauskas yra nariu LDD, 
patariau pakviest ką nors ir 
iš naujagadyniečių, taip kad 
vienas galėtų kalbėt išlydint 
velionę iš namų, o kitas—prie 
kapo. Bet drg., Klastauskas 
nusiskundė, kad naujagady- 
niečiai jį ignoruoja. Ant ry
tojaus (trečiadienyj) drg. 
Klastauskas atėjo pas mane j 
“Laisvę” ir klausė, ar laisvie
čiai atsiųs kalbėtoją. Atsa
kiau, kad atsiųs, tik jie dar 
pasitars apie tai, kurį galės 
atleist nuo darbo. Pridūriau, 
kad vakare būsiu šermenyse 
ir pranešiu, kuris iš jų bus 
paskirtas. Vakare jam pra
nešiau, kas paskirta, ir pa
klausiau, ar bus kalbėtojas iš 
naujagadyniečių. Atsakė, kad 
jokio pasižadėjimo neturįs.

Laidotuvių dienoj (ketvir- 
tadieriyj) šermenyse pasirodo 
vienas viršyla iš “Naujosios 
Gadynės.” Aš ir dar sykį 
drg. Klastausko paklausiau, 
ar naujagadynietis apsiima 
kalbėt. Atsakė, kad jis no
rįs kalbėt, bet jis kalbėtų apie 
politiką, “o aš,” sako drg. 
Klastauskas, “laidotuvėse po
litikos nenoriu ir todėl jo pa
sisiūlymą griežtai atmečiau.”

Tai ot kas yra tikruoju 
“ambulance chaser’iu” (tei
singiau, “hearsę chaser’iu”) !

Laisviečiai oficialiai (dr-gės 
Sasnauskienės asmenyj) laido
tuvėse dalyvavo todėl, kad 
jie buvo pakartojamai prašomi. 
O naujagadyniečiai, visą laiką 
tylėję, atėjo ir siūlėsi kalbėt 
pervėlai, kuomet drg. Klaus- 
tauskas buvo jau apsirūpinęs 
be jų. Ir, vargšai, atėjo su 
politika. Biedna ta jų poli
tika, jeigu jai sustiprinimo

reikia jieŠkoti nepolitiko as
mens lavone.

Kiek tai liečia mane, tai aš 
laidotuvėse dalyvavau ne 
kaipo keno nors atstovas, bet 
kaipo privatis asmuo, kaipo 
liūdinčios šeimos draugas, ir 
savo kalboj jokio frakcioniz- 
mo neminėjau. Manau, kad 
tokiam atsitikime, kaip velio
nės Klastauskienės laidojime, 
reikėjo ne politikos,, ne frak- 
cionizmo, bet žmoniškumo. 
Tačiau naujagadyniečiam, ma
tote, rūpėjo ne žmoniškumas 
bet frakcijinis pasispjaudymas 
prie velionės grabo. Ir dar 
žioplai pasišaipo iš tų, kurie 
tenkinosi vien žmoniškumu, 
šlykštu! J. Kuodis.

Legal Notice
Notice is hereby given that Ste

phen Cukierski, of Brooklyn, N. Y., 
has registered his trade-mark “Ste- 
phbns” 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)

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.

Telefonas FOxcroft 9-6901

Painters and Decorators
Lietuviai Malioriai ir Dailydes

Taisome namus ir maliavojame iš vidaus ir iš lauko. 
Puikiausia sulig vėliausios estetikos dekoruojame 

maliavom arba išpopieruojame kambarius.
KLAUSKITE MŪSŲ APROKAVIMQ

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

patarimus ir darbą atliekame patenkinančiai.

A. BALČIŪNAS
321 Chauncey Street Brooklyn, N. Y.

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

Išsikirpkite ir Pasilaikykite

Balčiūnams Pagerbti Pare
Pereitą sekmadienį įvyko 

dd. Balčiūnams (“Varpo” ke
pyklos savininkams) pagerbti 
surprizo pare jų gimtadienių 
proga.' Susirinko nemažas 
skaičius svečių, kurie gražiai 
pasilinksmino ir palinkėjo dd. 
Balčiūnams geriausios sveika
tos ir ilgiausių metų. Pares su
ruošimu daugiausiai rūpinosi 
d d. Sutkai, valgyklos ir “Bar 
and Grill” užlaikytojai Grand 
gatvėj. • Rep.

Iš E. “New Yorko Padangės j
Kovo 5 d. E. New Yorko ir 

Richmond Hill ALDLD 185 ir 
LDS 13 kp. buvo surengusios 
vakarienę The Logan Inn sve
tainėje. Nors apie šią vakarie- ' 

nę -reikėjo anksčiau parašyti, 
bet ve kokiais sumetimais ne
rašiau : kurie vakarienėje daly
vavo, tie viską žino, kurie ne
dalyvavo, tai lai kvaršina gal
vą — kaip ten viskas buvo? 
Bet gi dabar pasakysiu ir ne
dalyvavusiems, kad vakarienė 
visais žvilgsniais pavyko: sve
čių buvo pilnutėlė svetainė ir, 
rodosi, visi vakariene pilnai pa
sitenkino. Programą išpildė 
draugai A. Velička ir Grabaus
kas, pianu pritariant Depsiutei. 
Drg. Velička sudainavo porą 
dainelių solo ir paskui su Gra
bausku duetą. Trumpai pakal
bėjo E. Jeskevičiutė ir J. Kuo
dis. i

Vakarienės gaminime dau
giausiai pasidarbavo šios gas- 
padinės: Brusokienė, Jakštienė, 
Vinikaitienė, Kazakevičienė, 
Daugėlienė ir Ą. Bieliauskienė. 
Joms labai daug gelbėjo Sta- 
lionienė. Prie stalų patarnavo 
jaunuolės, bet gaila, jų pavar
džių nepasižymėjau.

Rengėjams liks keli desėtkai 
dolerių pelno. Ir varde rengėjų 
tariu širdingą ačiū gaspadi- 
nėms, jaunuolėms patarnauto
joms ir atsilankiusiems sve
čiams. V. P.

Serga Drg. Stakoviene
Jau tūlas laikas sirginėja d. 

O. Stakoviene, Am. Lietuvių 
Kongreso Brooklyno Skyriaus 
pirmininko žmona. Gydytojas 
įsakė per tūlą laiką iš lovos ne- 
sikelt. Jos liga apsunkino d. 
Stakovui ėjimą savo pareigų, 
tačiaus jis jų neapleido. Linkiu 
draugei greit pasveikt. R.

“Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytojų.

SUSIRINKIMAI
EAST NEW YORK, N. Y.

ALDLD 185 kp. susirinkimas įvyks 
..trečiadienį, 16 d;' kovo, 8 v. v., Ki- 
burio Svet. Nariai ir nares malonė
kite dalyvauti, nes turime svarbių 
dalykų.

V. P.
(62-63)

PARDAVIMAI
Parsiduoda Bar & Grill su pilnais 

License. Vieta randasi tarpe dirb
tuvių ir Long Island Freight Sta
tion. Priežastis pardavimo,.išvažiuo
ju į Lietuvą. Devynis ir pusę metų 
išbizniavojau ant vienos vietos. Grei
tam pirkėjui yra gera proga. Kreip
kitės po numeriu 148 Grattan St., 
kampas Varick Ave., Brooklyn, N. 
Y. Telefonas EVergreen 4-8792, 

(61-66)

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 
pasivažinėjimams.

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

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

SO Court Street
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

IB wny padarau nau
ju* paveikslu* ir kra- 
javua sudarau au ame
rikoniškais. Reikalui 
esant ir padidinu to
kio dydžio, kokio pa
geidaujama. Taipgi
atmaliavoju Įvairiom

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 
Prielaidais Patarnavimas

306 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

PASKUTINE DIENA

WMAXIM
ir:

“20-ties Metų Sukaktuves 
Sovietų Sąjungos”

Prieinamos kainos. Rodymai be pertraukos.
NEW BROADWAY THEATRE 

246 Broadway, Brooklyn, 
near Marcy Ave. Station.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius |
GRABORIUS

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoji! tin- < 
karnai ir už prieinamą kainą

Parsamdau automobilius vestu- > 
vem, parem, krikštynom ir | 

kitokiem reikalam ' >
402 Metropolitan Avė. |

(Arti Marcy Avenue) |
BROOKLYN, N. Y.

TVDFPhtiA

W , INVENTED
COOK and HEAT Without CojL. 
In Your Preaent Or WOOCl TI
Stovo or Furnace—

gOTTER - CHEAP-
R —No Ashes or Dirt—Twice the Heat Quick Vžpgataųįfly 

at ONE HALF THE COST. JT
COOKS A MEAL

FOR LESS
Bests any oil burner ever gotten T&gSr-L 
Out for low cost, perfect per- fZįTA 
formsnce. Hums cheap oil a new sile.'Info I 
way. without pre-generating Any srove Ijri * 
or clogging no. Quick Intense rangi or EŽ* Irf 
heat by Simpl* Turn of Valve. KLU*-'
It ends drudgery and dirt of Quick HEATAt 
eoal or wood; cuts fuel bills In Turn of Valvot 
half, pays for Itself quickly by what IT SAVES.

DUfWE phone for free 
rriUPIt 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’* Oi) Burner.

Local Sales Representative

. KLEEN KOL COAL CO.
MR. PETER LISAUSKAS

GOAL, COKE and OIL
Phone: JEffersoą 3-2779 

. EVergreen 7-7550
Ridgewood

1458 DeKALB AVENUE
Williamsburg

335 UNION AVENUE
Maspeth

SB-82 72nd PLACfl

spalvom.

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

. BROOKLYN, N. Y.
Tel.: 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. I., N. Y.
-----------------------------

FRANK DOMIKAITIS 
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

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

na; gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barščiai.
Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

. . ,'•> • -v,
Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas pieniškų 

valgių ir daržovių, virtų ir žalių.

GARSINKITES "LAISVĖJE”

GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAMS ĮSTAIGA

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

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
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

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

PER WEEK
GENTS’ DAYS

Wed., Th urs., Frl„ Sat. and 
Sun. all day and night.

SPECIAL RATES
LADIES’ DAYS

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




