
Krislai
Ką Jie Dabar Pasakys?
Pagalba Ispanijai.
Svarbi Pramoga.
Marcinkonys.
Dzūkai, Budėkit!

Rašo R. Mizara

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $6.00 

Metams

Lenkijos užsienio reikalų mi-
nisterį Becką Italijos valdžia 
labai gerai vaišino. Būdamas (8 pusi. laida) Telephone STagg 2-3878 Brooklyn, N. Y., Penktadienis, Kovo (March) 18, 1938 Pavienio Numerio Kaina 3c Metai XXVIII, Dienraščio XX
Italijoj, p. Beckas, matyt, susi-
tarė su Mussolinio 
daryti provokaciją 
vos-Lenkijos sienos
Lietuvą užgrobti.

O tik nelabai senai Smetonos 
valdžia Italijos užsienio reikalą 
ministerį, Mussolinio žentą, bu
delį Ciano, apdovanojo Gedemi- 
no ordinu!

Dabar, to Gedemino kavalie
riaus ir T
Varšavos valdžia žada už tai “nenorį” užgrobt Lietuvos.

valdžia pa- 
ant Lietu- 

ir pačią

BERLIN. — Lenk ijos
Hii1t!eriov ,palaiminta! valdovai praneša, būk jie 

; nenorį uzgruvi uiviuvuo. 
Lietuvai atsimokėti — jos pa-|Ko jįe reikalaują> tai tik to-
vergimu!

Tai baisūs faktai, bet tai yra 
faktai. Ką į tai pasakys Ame
rikos smetoniški kavalieriai?!

Nesenai Paryžiaus darbinin
kai surinko 500,000 frankų ir 
už juos nupirkę įvairių daiktų 
pasiuntė Ispanijos demokrati
jos gynėjams.

Pereito mėnesio viduryj tie 
patys Ispanijos demokratijos 
gynėjai gavo iš Sovietų Sąjun
gos 1,200 tonų miltų, 300 to
nų cukraus ir virš 1,000 tonų 
kviečių. Greta to, jie gavo 
daug kenuoto pieno, avalų ir 
drabužio. Tai dovana Sovietų 
Sąjungos profesinių sąjungų.

Viena moterų darbininkių 
organizacija Suomijoj surinko 
340,000 finiškų markių Ispa
nijos demokratijai paremti.

Vadinasi, visas demokratiš
kas pasaulis . remia Ispanijos 
kovotojus, nes jis žino, kad pa
rama Ispanijos demokratijai 
yra parama viso pasaulio de
mokratijai.

Sekantį šeštadienį, kovo 19, 
Brooklyno lietuviai Ispanijos 
demokratijos draugai z ruošia 
pramogą Amerikos kovotojams 
Ispanijoj paremti.

Tūkstančiai amerikiečių did- 
vyrių-kovotojų šiuo tarpu gru
miasi su fašistiškais budeliais. 
Nemažai ten yra ir lietuvių.

Pramogoj sakys kalbą nese
nai sugrįžęs lietuvis kovotojas, 
d. B. Sovetskis.

Kiekvienas, kūmam rūpi ko
va su fašizmu, kuriam rūpi pa
dėti mūsą kovotojams Ispani
jos fronte, dalyvaukit šitoj 
pramogoj.

Vieta: Laisvės Svetainė, 419 
Lorimer St., Brooklyne.

Atsiminkit: kova su fašiz
mu Ispanijoj yra kova su fa
šizmu Amerikoj. Kova su fa
šizmu Ispanijoj yra kova su 
fašizmu Lietuvoj.

Marcinkonys, kur šiomis die
nomis lenkai padarė provokaci
ją, randasi netoli Merkinės, 
Dzūkijoj. Tai mažas bažnyt- 
kiemis ir grynai lietuviškas su 
lietuviškomis apielinkėmis.

Man teko pažinti daug mar- 
cinkoniškių. Retas kuris jų 
galėdavo kelis sakinius pasaky
ti lenkiškai. Tai buvo tikras 
Lietuvos kampelis. Bet užpuolė 
gruobonys imperialistai ir 
kraštą pavergė.

šiandien bile minutą Mar
cinkonys ir 'Merkine, ir Varė
na, ir visa Dzūkija gali būti vėl 
nuniokiota Lenkijos ponu ar- 
motomis.

Dzūkai, budėkite! Reikalau
kite grąžinti demokratiją Lie
tuvos žmonėms. Reikalaukit 
išleisti iš Lietuvos kalėjimą po
litinius anti-fašistinius kali
nius'. Ruoškitės ginti Lietuvos 
nepriklausomybę nuo Lenkijos 
ir, Vokietijos fašistinių-imperi- 
alistinių banditų!

Hankow. — Japonų lėktu
vai, mėnesienoj bombarduo
dami Hankową, laikiną'Chi- 
nijos sostinę, padegė kelis 
namus.

LENKIJA REIKALAUJA, KAD LIETUVA 
PRIPAŽINTŲ JAI VILNIŲ IR SUMEGS- 

TŲ DIPLOMATINIUS RYŠIUS SU JA

kių dviejų dalykų:
Lietuva turi įvykdyt Tau

tų Lygos tarimą, paskelbtą 
1927 m. gruodžio. 10 d., kad 
Lietuva turi pradėt derybas 
su Lenkija, idant atsteigt 
normalius diplomatinius ry
šius tarp tųdviejų šalių.

Antras Lenkijos reikala
vimas, tai kad Lietuva iš
brauktų iš savo konstituci
jos pareiškimą, kad Vilnius 
yra Lietuvos sostinė.

Per paskutinius 18 metų, 
kaip žinoma, tebėra fakti- 
nas karo stovis tarp Lietu
vos ir Lenkijos, ir nėra jo
kių geležinkelio, pašto, tele
grafo ar telefonų susisieki
mų tarp jųdviejų; ir jeigu 
kas nori, pav., pasiųst iš 
Varšavos laišką į Kauną, 
tas laiškas turi būt siunčia
mas per kokią kitą šalį į 
Lietuvą.

Lenkų valdovai užreiškia, 
kad toliau negalima būsią 
pakęst tokio dalykų stovio. 
O Lietuva vis tiek neatnau
jinsianti diplomatinių ryšių 
su Lenkija, kol Lenkija lai
kys užgrobus Vilnių.

Sovietai per Litvindvą per
sergėjo Lenkiją, kad jeigu ji
nai užpuls Lietuvą, tai bus di
delis karas Rytinėj Europoj.

Anglija Vis ‘Bepusiška’ 
Linkui Ispanijos

LONDON.—Anglijos mi- 
nisteris pirmininkas Nevil
le Chamberlain seimo at
stovų rūme pakartojo, kad 
jo valdžia 4r toliau laikysis, 
“bepusiškumo” kas dėl karo 
tarp Ispanijos respublikos 
ir fašistų.

Tokią, fašistam tarnau
jančią politiką smarkiai kri
tikavo darbiečiai ir šiaip 
pažangesni atstovai. Bet at
žagareiviai paėmė viršų ir 
išreiškė pasitikėjimo Cham- 
berlaino politikai 317 balsų 
prieš 141.

Užsieninis Anglijos mini- 
steris Halifax seimo lordų 
rūme peikė Hitlerį už Aus
trijos užgrobimą, bet pa
reiškė, .kad Anglija “nieko 
negalėsianti” dėl to daryt.

Chinai Pliekia Japonus, 
Atmuša Juos Atgal

Shanghai. — Chinų par
tizanai ūmais užpuolimais 
ištaškė japonų linijas Shan
si provincijoj ir atėmė iš 
priešų Linfen miestą. Taip 
jie pliekia japonus Hoku, 
Paoteh, Koan, Chaocheng ir 
Hwohsien apygardose, kad 
japonai vos pajėgia atsilai- 
kyt.

PARYŽIUS. —'Francijos 
valdininkai supranta, kad 
jau vos tik nekilo Lenkijos 
karas su Lietuva.

Hitler Kalbėsiąs apie Če- 
choslaviją, Gal ir Lietuvą
BERLIN. — Hitleris šį 

penktadienį savo neva “sei
me” kalbės apie Vokietijos 
santikius su Čechosloyakija, 
gal ir apie Lenkijos kivirčą 
su Lietuva, kaip praneša 
United Press.

Philadelphia, Pa
Extra Svarbus Susirin

kimas
Kovo 20 d., sekmadienį, 

735 Fairmount Ave., C 
vai. po pietų, įvyks visuoti
nas darbininkiškų organi
zacijų susirinkimas su apy
linke.—Klausimai:

1. “Laisvės” pikniko rei
kalais — Phila. ir Baltimo- 
rės. Dovanų nuskyrimas.

2. “Laisvės” bankieto rei
kalais.

3. I s pa nijos gelbėjimo 
reikalais.

R e v o Bucinio judėjimo 
draugai ir draugės, plačiau
siai dalyvaukit, nes tai bus 
sekmadienis.

Veik. Kom. Valdyba.

EXTRA!
SOVIETAI ŠAUKIA PASAU

LINĘ KONFERENCIJĄ 
PRIEŠ FAŠIZMĄ

--------------- (

Sovietų Sąjungos užsieninis 
komisaras Litvinov kovo 17 d. 
kvietė j tarptautinę konferen
ciją prieš fašizmą visas šalis, 
apart Vokietijos, Italijos ir Ja
ponijos.

LENKIJOS NUOLAIDA 
LIETUVAI

Lenkija paliuosavo Lietuvos 
pasienio policininką su visais 
jo ginklais. Jį lenkai buvo 
areštavę ties Varėna, kuomet 
jis perėjo per rubežių kovo 4 
d. šis paliųosavimas yra Len
kijos nuolaida Lietuvai ir tar
nauja švelnint santikius 
tųdviejų šalių.

tarp

VILTIS TIK SSRS

gar-Harvardo Universiteto
sus istorijos profesorius Albert 
Bushnell, Cambridge, Mass., 
kovo 17 d. pareiškė, kad tik 
Sovietų Sąjunga galėtų apgint 
Čechoslovakiją, Lietuvą, Lat
viją ir Estoniją nuo Hitlerio.

—,-----------------------i—

MOTINA NUŠOVĖ ŠEŠIS 
SAVO VAIKUS

Center, Texas, kovo 17.—L. 
M. Curtisienė, 38 metų, nušo
vė šešis bemiegančius savo 
vaikus. Areštuota, jinai kalti
ni skurdą. Treji metai atgal ji 
panašiai nušovė savo vyrą ir 
buvo išteisinta.

Kodėl Lenkija d ar 
Neužpuola Lietuvos
BERLIN. — Vokietijos 

užsienių ministerijos atsto
vas “užtikrino” Associated 
Pressai, būk Lietuvai “dar 
negręsiąs” tiesioginis pavo
jus. Jis pranašavo, kad 
“Lenkija kaip nors susitai
kys su Lietuva. Pamatinis 
klausimas yra sprendžia
mas Ispanijoj, o ne šiauri
nėj Europoj,” sake jis.

> Įvairios žinių agentūros 
ir specialiai užsienių spau
dos korespondentai prane
šė, jog Hitleris todėl taip 
greit iš Austrijos sugrįžo 
Berlynan, kad Lenkija pa
siuntė Lietuvai ultimatumą 
— galutinus, grūmojančius 
reikalavimus.

Bet Lenkų valdžia ginasi, 
^jf/Mkad dar nepasiuntus ulti

matumo Lietuvai. O kodėl 
jinai to nepadarė, yra ke
lios priežastys:

Lenkų Spauda Gailisi, kad Lenkija Pra
leido “Progą Užimti Lietuvą”

VARŠAVA. X New Yor- 
ko Times ko/espondentas 
praneša, kafTLenkij a atme
tė Lietuvos pasiūlymą su
daryt mišrią tarptautinę 
komisiją, 'kuri ‘ ištirtų susi
kirtimus tarp ! Lenkijos ir 
Lietuvos rubežiaus sargų 
ties Marcinkoniais.

Lenkija reikalauja, kad 
Lietuva užmegstų diploma
tinius santikius ir norma
lius susisiekimus su Lenki
ja ir pripažintų, kad Vil
nius esąs Lenkijos miestas.

Varšavos valdžia perspė
jo Franci ją, Angliją ir Lie
tuvos sąjungininkes Latvi
ją ir Estoniją, kad galės 
įvyk “rimtas susikirti
mas,”
norės atsteigti p o 1 i t inių 
ryšių su Lenkija. Sako, 
būk Lenkija “nenorinti”

jeigu Lietuva ne-

LENKAI ATMETI LIETUVOS PASIOLYMĄ
KAUNAS. — L i e t u va 

tebėra apimta baimės, kad 
Lenkija ir Vokietija gali ją 
užpult, — praneša Associa
ted Press, amerikinė žinių 
agentūra.

Lietuvos valdžia pasiūlė 
Lenkijai eit į derybas dėl 
sienos sargų susikirtimo 
praeitą savaitę, kur ties 
Marcinkoniais buvo nukau
tas lenkų kareivis' Lietuvos 
pusėj, o deryboms tarpi- 
n i n k autų Estonija. Bet 
Lenkija atmetė šį pasiūly
mą. — Tiesioginių pasitari
mų negalį būti todėl, kad 
Lietuva nutraukė diploma
tinius ryšius su Lenkija, 
kada Lenkai 1920 m. spa
lių 9 d. užgrobė Vilnių.

Gręsia pavojus, kad Hit
leris, pasinaudodamas da
bartiniu kivirču tarp Len
kijos ir Lietuvos, gali už- 
klupt Klaipėdą.

Lenkijos laikraščiai šau
kia ginklais “galutinai -už
baigt trynimąsi” su Lietu-

Italijos

Varšavoj gauta praneši
mas, kad Sovietų Sąjunga 
siunčia per Latviją būrius 
karinių lėktuvų Lietuvai. 
Dėl to labai susijaudino 
Lenkijos* valdžia.

Franci j a perleido daugį 
ginklų ir amunicijos į Ispa
nijos respubliką kovai prieš 
generolą Franco ir jo talki
ninkus nazius ir 
juodmarškinius.

Sovietai padarė sutartį 
su Franci ja gint Čechoslo
vakiją, jeigu ją Hitleris už
pultų.

Tai tokie įvykiai verčia 
hitlerininkus jau ne taip 
smarkiai rėkt: “Dabar ka- 
leina apsidirbt su Klaipė
da,” o Lenkus apsimąstyt 
pirma, negu, jie “maršuos į 
Kauną.” 

karo su Lietuva. Nes, girdi, 
ir Velionis1 Lenkijos dikta
torius. sakydavęs: “niekad 
nekariausiu prieš lietu
vius.”

Tuo tarpu visoj Lenkijoj 
verda valdiškai sukurstytos 
demonstracijos prieš Lietu
vą; lenkų laikraščiai di
džiuliais antgalviais šau
kia : “Lietuva turi nusilenkt

“Glos Lubenski” gailisi, 
kad Lenkija “praleidus pro
gą” praeitą sekmadienį už
imt Lietuvą. Pasakoja, būk 
tą dieną prezidentas Sme
tona jau buvęs pasirengęs 
pasitraukt iš vietos, pana
šiai kaip pasitraukė Aus
trijos prezidentas Wm. Mi- 
klas, po hitlerininkų prie
varta.

va.
Lietuvos valdžia parodo, 

kad Lenkų sargybos karei
vis giliai buvo perėjęs per 
sieną Lietuvos pusėn, ip tik 
tada buvo mirtinai peršau
tas. Tai netiesa, kad jis 
“tik už trijų jardų” nuo ru- 
bežiaus buvęs pašautas, 
kaip4kad pasakoja Lenkijos 
vyriausybė.

Bet tai nebuvo tik vienas 
susikirtimas, sako Lietuvos 
valdžia. Sekančiuose susi
kirtimuose daugiau nuken
tėję lietuviai. Tą pačią die
ną daugiau Lenkijos karei
vių įsibriovė Lietuvon, ir 
naujų, platesnių susikirti
mų buvo išvengta tiktai 
tuom, kad Lietuvos kariuo
menė pasitraukė atgal nuo 
rubežiaus.

BRUSSELS, Belgija.— 
Naziai daro demonstracijas 
“vokiškoj” Belgijos provin
cijoj Eupene, šaukdami: 
“Lai gyvuoja Hitleris!”.

FAŠISTAI ATMESTI ATGAL ARAGON 
FRONTE - L1AUDIEČIAI UŽKIRTO JŲ 

ŽYGIAVIMĄ LINKON PAJŪRIO
Greitas Ispanijos Teismas 

Šnipam ir Išdavikam
MADRID. — Atidaryta 

specialis teismas prieš šni
pus, išdavikus ir tuos, ku
rie skelbia, kad Ispanijos 
respublika pralaimėsianti 
karą su gen. Franco. Tokie 
bus nuteisiami per 48 va
landas.

SLA Rinkimai
Miliauskas dar kitoj kuo

poj laimėjo—SLA 284 Ga
ry, Ind. Kuopos, Rinkimą, 
Pasekmes:

ANT PREZIDENTO
F. J. Bagocius 26; W. F. 

Laukaitis 2; K. Jurgelionis 
0.

ANT VICE-PREZ.
J. K. Mažiukna 27; V. 

Bukšnaitis 1. •
ANT SEKRETORIAUS
J. Miliauskas 21; M. J.

Vinikas 7; J. Andziulaitis- 
Ansell O. Y

ANT IŽDININKO
K. P. Gugis 27; A. S. 

Trečiokas 0; B. Simokatis 1.
ANT IŽDO GLOBĖJŲ
E. Mikužiutė 26; S. Moc

kus 9; V. A. Kerševičius 1.
J. Marcinkevičius-Martin 

19; J. K. Urbonas 1; M. P. 
Soponis 0.
ANT DAKT. KVOTĖJO
Dr. J. S. Staneslow 24; 

Dr. S. Biežis 3; Dr. S. W. 
Staniulis 1.

SLA Narių Komitetas 
ragina kiekvieną pažangų 
narį dalyvauti balsavimuo
se. Kad jūsų kuopose vis 
tiek pažangieji kandidatai 
laimės didžiumą, tai dar ne 
viskas. ' Reikia VISIEMS 
balsuoti. Raginkite ir kitus 
balsuoti už pažangius kan
didatus. Užtikrinkime jų 
laimėjimą.

Šios pirmos žinios dar ne
užtikrina pažangiųjų laimė
jimą—tai tik pradžia, kuri 
parodo, ką pažangieji gali 
padaryti, kada jie laikosi 
vienybėje!

Ateinančiais dvejais me
tais mūsų didžiosios orga
nizacijos likimas priklauso 
nuo jūsų balso. Jei norite, 
kad pažangieji, patyrę, tin
kamiausi, SLA narius ger
bianti žmonės, būtų išrinkti 
Pildomon Tarybon, tai bal
suokite už VISUS pažan
gius kandidatus.

Balsavimų pasekmes tuoj 
praneškite sekamu adresu:

SLA Narių Komitetas,
P. Baranauskas, Sekr.,

386 So. Second Street, 
Brooklyn, N. Y.

— ■■■■ — !■ | l|    \

Ispanijos fašistų lakūnai ko
vo 16-17 d. kelioliką sykių per 
24 valandas bombardavo lai
kinąją šalies sostinę Barceloną 
ir užmušė 350 nekariškių žmo
nių.

HENDAYE, Franc. - Is- \ 
panijos pasienis. — Liau- 
diečiai, gavę pastiprinimų 
ir daugiau ginklų ir amu
nicijos, atmušė 100,000 ita
lų, nazių ir Ispanijos fašis
tų kalnuose už 35 mylių 
nuo Viduržemio Jūros.

Liaudiečiai p e rsiorgani- 
zavo ir gavo reikiamą dau
gį ginklų ir amunicijos, kad 
galėjo atsakyt fašistam šū
viu į šūvį. .* ; .į

Atmušti ir sustabdyti 
fašistai paskelbė, kad per 
porą dienų pirm to liaudie
čiai gavę didelius daugius 
ginklų ir amunicijos iš 
Franci jos. Jiem buvę at
siųsta ir keli Francijos ar?- 
mijos . komandieriai kaip- 
patarėjai.

Tame fronte liaudieČius 
šturmavo 700 Vokietijos ir 
Italijos karinių lėktuvų ir 
didi daugybė nazių ir italų 
kanuolių.

Ispanijos valdžios žinio
mis, ( dar 30,000 HitwJB 
smogikų bu vofc>,paskutiniu-— 
laiku atsiųsta talkon gene
rolui Franco’ui.

Liaudiečiai atakavo fa
šistus iš šonų abiejuose ga
luose 60 mylių Aragono 
fronto, ir dalinai tuom su-\ 
stabdė Franco žygiavimą': 
nuo Alcanizo-Caspes linkon;; 
pajūrio.

Mūšiuose, be kitų, liko:' 
rimtai sužeistas Italijos ge
nerolas Bergonzoli.

BARCELONA, Ispanija. 
—Fašistai bandė panaujint > 
savo ofensyvą prieš liaudie-’ 
čius Aragone, bet tapo at
mesti atgal Alcorisos srity j.

Francija Nesikišianti įt
Karą Ispanijoj ’ ■

PARYŽIUS.—Jeigu, Ita- 
lijos, Vokietijos ir Ispanijos 
fašistų karo laivai kada 
grasintų Francijos susisie
kimam su jos kolonijomis 
šiaurinėj Afrikoj, tai An
glijos karo laivynas eitų tal
kon Franci jai, — prižadėjo 
Anglijos valdžia kovo 16 d.

Už tai Francijos minis- 
teris pirmininkas,*. socialis
tas L. Blum pasižadėjo ir. 
toliau nepraleist Ispanijos 
respublikai ginklų ir amu
nicijos per pietinę Franci
jos sieną.

Bet Francija “dėl visko” 
sutraukė 70,000 savo armi
jos su daugiu įvairių gink
lų į Pyrenėjų kalnus ir 
priekalnes, kur eina rūbe- 
žius tarp pietinės Francijos 
ir šiaurinės Ispanijos.

ORAS
šiandien abelnai bus gied

ra ir šalčiau.—N. Y. Oro Biu
ras. • ' ’•

Vakar temperatūra 42. Sau- |
lėtekis 6:06; saulėleidis 6:04. "
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netrukus vėl; žada Kaunan atvažiuoti 
Varšavos atstovas “spaudos ir kultūros” 
bendradarbiavimui palaikyti. Santikius 
galima vėl atnaujinti, nes Vilniuje pas
kutinė lietuviška organizacija—Lietuvių 
Mokslo Draugija jau uždaryta.

“Smetona mano, kad tas viskas veda 
prie garbingo ginčo išlyginimo. Ir kai 
Vilniuje nebeliks nė vieno lietuvio, tada 
jau bus teisybė išplaukusi į viršų—bus 
aišku, kad Vilniaus kraštas kadaise buvo 
lietuviškas.”

Ar įstabu, kad padrąsinti tokios “tau
tos vado” politikos lenkai iškirto provo
kaciją ir ruošiasi pulti Lietuvą?!

Išnykusi Austrija

Smetonos Kavalierius Nemato 
Pavojaus

Vienas smetoniškas kavalierius (P. 
Jurgėla), rašydamas fašistų “Vienybėj” 
(už kovo 16 d.), sako, kad sugretinant 
Lietuvą su Čechoslovakija, Lietuva “bent 
dabar dar nestovi tokio didelio pavojaus 
akyvaizdoje, kaip čeky, kraštas...”

Šis smetoniškas kavalierius, matyti, 
bus Lenkijos imperialistų šnipas, kadan
gi jis apie Lietuvą plepa melus. Visiems 
gerai žinomas faktas, kad Lietuvai šian
dien grūmoja didesnis pavojus, negre Če- 
choslovakijai.

Čechoslovakiją pasižadėjo ginti, jei 
Hitleris pultų, Franci j a ir Sovietų Są
junga, o Lietuvos nepažadėjo ginti jokia 
didelė demokratinė valstybė, kadangi pa
čioj Lietuvoj demokratija pasmaugta.

Lenkijos imperialistai šiandien pasi
ryžę sunaikinti Lietuvos nepriklausomy
bę. Bile minutą gali kilti karas. Bile mi
liutą Lietuvą gali užimti Lenkijos ka
riuomenė. Akiregyj to, Smetonos kava
lierius ramina savo laikraščio skaityto
jus, kad Lietuvai “tokio didelio pavo
jaus” nesą!

Beje, ten pat šis peckelis išniekina de
mokratiją, išniekina nefašistinius kraš
tus.

Jeigu šis smetoniškas kavajierius nėra 
Lenkijos imperialistų pasamdytas agen
tas, tai jis yra pakvaišėlis!

Ką Daro Popiežius?
t

Popiežius užgyrė Italijos užgrobimą 
Ethiopijos.

Popiežius užgyrė fašistų veiksmus Is
panijoj, o Kauno kunigų dienraštis “XX 
Amžius” pavadino budelį g e n e r olą 
Franco “pirmo numerio kataliku.”

Popiežius užgyrė Japonijos įsiveržimą 
Chinijon ir naikinimą Chinijos moterų 
ir vaikų. ,

Popiežius nesakė nei žodžio dėl Hitle
rio pasigrobimo katalikiškos Austrijos, 
dėl panaikinimo to krašto nepriklauso
mybės.

Ką sakys popiežius Pijus XI dėl Len
kijos provokacijų Lietuvos pasienyj? Ką 
jis sakys dėl Lenkijos imperialistų pasi
nio j imo Lietuvą užgrobti, jos nepriklau
somybę sunaikinti?

Mes manome, kad “neklaidingasis” po
piežius ir tą užgirs, Lenkijos imperialis
tus pateisins. Būtų gerai, kad mes būtum 
klaidingi.

Raginame katalikus dalykus tėmyti ir 
daryti išvadas.

Smetonos Politika ir Varšavos 
Ponai

Dabar, kai ant Lietuvos-Lenkijos sie
nos bile minutą laukiama prasidedant 
karo; kai Varšavos imperialistai pasirį- 
žo užgrobti* Lietuvą, įdomu pasiskaityti 
šiomis dienomis iš Kauno gautą mūsų 
specialio korespondento raštelį.

Mūsų korespondentas klausia: “Ką 
Smetona pasakė apie Vilnių?” Ten pat 
atsako:

“Ogi štai ką — prašom pasiklausyti: 
-‘Vilniaus krašto byla tebėra neišspręsta. 
Mūsų pusėj teisė, Lenkijos pusėj galia. 
Reikia tikėtis, kad tas ginčas bus išly
gintas garbingai. Laikas gydo žaizdas, o 
teisybė išplaukia viršun.’

“Vilniui vaduot sąjunga turėtų padė- 
kavot Smetonai už jo nepaprastą atra
dimą, kad Vilniaus krašto byla dar tebė
ra neišspręsta. Apie Vilniaus krašto lie
tuvių persekiojimą Smetona, matyt, dar 
nieko nežino, nes jis savo kalboj nerado 
reikalo paminėt, jis lengva širdim,mano, 
kad ginčas bus išlygintas garbingai, nes 
dabar lenkai ypač energingai jį lygina 
—uždarinėja visas lietuvių draugijas, 
konfiskuoja laikraščius, sodina į kalėji
mus. Tikrai “garbingas” darbas—pra
šom siųst generolui Želigovskiui ir Vil
niaus vaivadai po Gedimino arba Vy
tauto ordeną.

“Vilniaus krašto okupacija, pagal 
Smetonos žodžius, yra žaizda, kurią lai
kas išgydys, tik reikia laukti. Nusibos 
lietuviams aukoti savo vos-ne-vos su- 
graibstytus centus, lenkų žandarai Vil
niaus lietuvius sulenkins ir bus teisybė 
išplaukusi į viršų. Nes kokios gi dar ki
tos teisybės Smetona laukia išplaukiant? 
Sako, mūsų pusėj teisė, bet matyt ji dar 
kažkam nežinoma, kad ji tik vėliau turės 
paaiškėt, kai jau Vilniaus žaizda bus 
laiko išgydyta.

“Tiesa, dabar Kaune vieši laukdamas 
mįlionų ųž dvarus grafas Tiškevičius, 
įtakingas lenkų valdžios žmogus. Žino
ma, jis negalėjo neaplankyt savo priete- 
lio ir geradario kad ir ne grafų kilmės, 
bet visgi “tautos vado” Smetonos. Be to,

Laiku Sučiupti
Reikia pasidžiaugti, kad Sovietų Są

jungai pavyko laiku išaiškinti ir sučiup
ti Lenkijos, Vokietijos ir Japonijos šni
pus.

Šiuo tarpu, kai pasaulis kunkuliuoja, 
verda naujo pasaulinio karo pavojaus 
smala, kai Sovietų vyriausybė su.Fran
ci jos Liaudies Fronto vyriausybė pasi
sakė už bendros pagelbos teikimą Čecho- 
slovakijai, jei Hitleris bandys ją pulti, 
labai svarbu, kad šalis būtų laisva nuo 
niekšų, nuo šnipų.

Prakeikti niekšai trockistai, kuriems 
Sovietų liaudis davė tokį didelį pasitikė
jimą, tik laukė tos valandos, kada Hit
leris ir Varšavos ponai, bei Japonijos 
imperialistai užpuls, Sovietų Sąjungą. 
Tuomet jie tikėjosi pasidžiaugti.

Bet proletarinė ranka sučiupo juos 
laiku ir jie tuo džiaugsmu pasidžiaugti 
negalės. Apsivaliusi nuo brudo, nuo pa
siutusių šunų, trockistų ir buchariniečių, 
socializmo šalis kur kas ryškiau galės 
kooperuoti su demokratinėm buržuazi
nėm šalim, kai iškils reikalas mušti fa
šizmą.

Tegu įvairūs gaivalai lieja ašaras, te
gu liūdi tų niekšų. Sovietų Sąjungos 
liaudis džiaugiasi apsivaliusi nuo jų. 
Džiaugsis tuo ir visas demokratinis pa
saulis, blaiviai žiūrįs į dalykų padėtį.

Jei Austrijos liaudis būtų laiku apsi
valiusi nuo Hitleriui parsidavėlių, tai 
šiandien ir Austrijos žmonės džiaugtų
si, užuot liūdėjus, užuot verkus, užuot 
kentus Hitlerio priespaudą ir pažemini
mą, v

Žudosi
Tuojau, kai naziai pasigrobė Austri

ją, toj šalyj prasidėjo iki šiol pasaulyj 
negirdėtos savižudynės. Toki dideli žmo
nės, kaip majoras Emil Fey, kapitalistas 
Friedrich Reitlinger, profesorius Gustav 
Bayer, profesorius Gabi) Nobl, nusižudė. 
Žudosi su savo šeimom, žudosi pavieniai. 
Be jų, sako laikraščiai, dar visa eilė kitų 
žymesnių žmonių pasidarė galą, bijoda
mi nuožmios ateities.

Jei šitie ir Jdti žymūs ir nežymūs žmo
nės, savais laikais turėję įtakos Austri
jos vidujinių reikalų . tvarkyme, būtų 
griežtai kovoję prieš nazius, šiandien 
jiem žudytis nereikėtų. Jei jie būtų ko
voję už sudarymą stipraus liaudies fron
to Austrijoj, tai šiandien Austrija būtų 
nepriklausoma. Laisva liaudis — darbi
ninkai, farmeriai, intelektualai ir smul
kesnieji biznieriai — sudarę liaudies

Žmonės gema ir miršta. 
Tautos ir šalys taip pat ge
ma, auga ir miršta. Senovėj 
buvo galinga Persija, o da
bar ji yra nedidelė ir silp
na. Savo laiku buvo galinga 
Graikijos imperija, o vėliau 
ji visai buvo išnykus ir tik 
apie šimtas metų atgal at
gavo savo tautinę laisvę ir 
dabar nedidelė. Apie du 
tūkstančiai metų atgal bu
vo galinga Romos imperija, 
o vėliau ji pakriko. Kitos 
šalys tais laikais buvę ma
žos, o dabar išaugę į milži
nus..

Mūsų gyvenime išnyko 
Austrija. Austrija susmuko 
ir pakriko' greičiau, kaip 
bent kokia kitą šalis. Verta 
pažvelgti į j oš- praeitį.
Trumpa Austrijos Istorija

Austrai yra tos pat kil
mės žmonės, kaip ir vokie
čiai. Žinoma, jie turi pietų 
krašto ' kiek . savotiškesnę 
kalbą, daugelį kitų papročių. 
Apie 1,100 metų atgal, apie 
800 metų pagal dabartinę 
skaitlinę, prie Dunojaus 
upės krašto gyventojai buvo 
išskirti iš kitų frankoniškų 
valstybių, kovai prieš slavų 
tautas. Pirmiau ji vadinosi 
“Osterrich”—“Rytinė Mar
kė,” arba pasienio sritis, su 
tikslu kovai prieš slavų tau
tas. Vėliau “Osterrich” iš
versta į Austrija.

T r y 1 i k t a me šimtmetyj 
“Osterrich” perėjo į rankas 
Habsburgų kunigaikščių, 
kurie virto karaliais. Habs- 
burgai per 400 metų karų 
apjuhgė kelias vokiečių ir 
slavų provincijas į “Oster
rich” — Austrijos karaliją. 
Jie pavergė -fietų Slavus, 
Kroatiją, Čekiją,. Slavoniją. 
Habsburgai nugalėjo didelį 
valstiečių sukilimą, kuris 
tęsėsi 30 metų (1618-1648); 
jie įvedė baisią baudžiavos 
gadynę.

Po to Austrija virto mo
narchija. Pabaigoje aštuo
niolikto šimtmečio ten pra
dėjo vystytis kapitalizmas, 
kuris reikalavo fabrikų, dar
bininkų. Buvo panaikinta 
baudžiava. ,

Austrija turėjo daug karų 
su Lenkija, Turkija, Itali
ja, Francij'a, Vokietija ir 
kitomis šalimis. Austrija, 
Vokietija ir Rusija susitarę 
trimis atvejais pasidalino 
Lenkiją — Lietuvą, 1772, 
1793 ir 1795 metais. Austri
jai teko Galicija ir Bukovi
na.

Napoleonas buvo užkaria
vęs Austriją ir padaręs savo 

•pavaldine. Bet po to, kai 
Napoleonas buvo sumuštas 
Rusijoj 1812 metais, po to, 
kada jis įveiktas ir Europoj, 
tai Austrijos, Vokietijos ir 
Rusijos monarchai, 1815 
metais, sudarė “Šventąją 
Sąjungą”, pagal kurią turė
jo tikslą ginti karalius, jų 
sostus ir viešpatauti Euro
poj.

Austrija turėjo sunkių 
karų su Italija 1848, 1849, 
1859 ir 1866 metais. Austri
ja kišosi į Italijos valstybė
lių reikalus tikslu jas pa
vergti. 1866 metais vokiečiai 
skaudžiai sumušė austrus.

kyrę nuę Austrijos. Didelius 
plotus buvusios Vengrijos 
pavergė Rumunija, o naujai ; 
susitvėrusi Lenkija pavergė 
Galiciją ir Bukoviną.

Austrija buvo atstumta 
nuo Adriatiko jūrų, sus
pausta tarpe Vokietijos, 
Šveicarijos, Italijos, Jugos
lavijos, Vengrijos ir Čecho- 
slovakijos. Iš buv. galingos 
Austro-Vengrijos likosi Au
strija tik iš 32,377 ketur
kampių mylių šalelė su 6,- 
760,000 gyventojų. Taip Au
strija susmuko teritoriniai.
Hitlerio šnipai ir Austrija

Po karo Austriją per il
gus metus Valdė social-de- 
mokratai. Bet jie; kaip ir Vo
kieti j o j, susmuko su savo te
orijomis. 1934 metais Aus
trijos buržuazija sustiprėjo 
ir prašalino social-demokra- 

baime pradėjo žiūrėti į bu-ltus.iš valdžios, kartu išme- 
vusį savo talkininką •— Aus-i tant jų atstovus ir iš parla

mento. Austrijos darbinin
kai stojo kovon, bet neturint 
vienybės, kovą pralaimėjo. 
Austrijos darbininkų orga
nizacijos ištaškytos, išgriau
tos.

Liepos pabaigoj, 1934 me
tais, Hitlerio 144 šnipai, ve
dami Otto Planetta, įsiveržė 
į valdžios rūmus ir nužudė 
ministerių pirmininką E. 
Dolffusą. Visoj šalyj prasi
dėjo Hitlerio agentų ir Aus
trijos nazių sukilimas. Bet 
jis buvo nuslopintas.

Ministerių pirmininko vie
tą užėmė šušųigg. Jis pasi
žadėjo ginti Austriją nuo 
nazių, bet tikrumoj veid
mainiavo. Būdamas valdžios 
priešakyj, smaugė darbinin
kų organizacijas, leido orga
nizuotis naziams. Hitleris 
pasiuntė į Austriją pakan
kamai didelį ’skaičių savo 
šnipų. Jie išvien su Austri
jos naziais sudarė galingas 
jėgas. Pagaliau, Hitleris pa
sinaudodamas karu Ispani
joj, Chinijoj, Anglijos im
perialistų pritarimu ir 
Franci jos svyravimu, įteikė 
Austrijos valdžiai ultimatu
mą, kad ji į savo tarpą turi 
įsileisti kelis nazius minis- 
terius. Kada tas buvo pada
ryta, tai šušnigg pardavi- 
kiškai pasitraukė iš val
džios įsakydamas armijai 
nesipriešinti, o Hitleris su 
apie 100,000 Vokietijos ar
mija, dideliu skaičium karo 
lėktuvų ir tankų įmaršavo į 
Austriją. Austrijoj darbi
ninkų organizacijos pakrik- 
dytos, nebuvo kam stoti ap
gynimui savo šalies. Aus
trijos valdžia išdavystę pa
ruošė. Hitlerio šnipai ir aus
trai naziai sudarė užtekti
nai jėgų tuoj aus iųiti į savo 
rankas galią. Hitlerio at- 
maršąvusi armija tą dabai
gė. Be šūvio, be karo, be 
kovos Austrija nušluota nuo 
žemlapio! Hitleris paskelbė 
ją tik .provincija Vokietijos. 
Austrija išnyko.

Austrija dabar buvo maža 
šalis, bet'ji užima strategi
nę pozicija; Europoj. Austri
jos prijungimas prie Vokie
tijos pusiau apsupo čecho
slovakiją, atidarė tiesų su
sisiekimo kelią tarpe Vokie
tijos ir Italijos, sujungė 
bendram karo veiksmui Ita
liją, Jugoslaviją, Vengriją,

Vengrija, kuri kiek anks
čiau susijungė su Austrija, 
1848 metais buvo sukilus 
prieš Austrija tikslu atsi
mesti. Rusijos caro armija 
pribuvo Austrijai į pagelbą 
ir užsmaugė Vengrijos re
voliuciją.

Austrijos Iškilimas ir 
Susmukimas

Austrija iškilo ir išsiplėtė 
veikdama sąjungoj su caris- 
tine Rusija prieš Turkiją. 
Austrija kelis kartus įveikė 
Rusijos nualintą Turkiją ir 
atėmė nuo jos slaviškas 
provincijas. • 1908 metais 
Austro-Vengrija pasisavino 
dar dvi .dideles slavų Bosnia 
iŠ Hercogovina provincijas. 
Rusija jau kiek anksčiau su

niją, Lenkiją ir Vokietiją 
Dabar fašistai turi daugiau 
progų naujoms agresijoms 
prieš Čechoslovakiją Lietu
vą ir Sovietų Sąjungą.

D. M. š.

tro-Vengriją, kuri vis dau
giau įsigali Balkanuose. 
Austrija tą jautė. Austrija 
susidėjo su Vokietija ir Ita
lija į bendrą suokalbį, o Ru
sija su Franci j a ir Anglija 
į tokį pat imperialistų suo
kalbį.

Išvakarėse pereito Pasau
linio Karo Austro-Vengrija 
buvo pasiekus aukščiausį 
laipsnį savo išsiplėtimo. Au
stro-Vengrija užėmė 261,259 
keturkampes mylias žemės 
plotą ir turėjo apie 56,000,- 
000 gyventojų. Jos gyvento
jus sudarė austrai, vengrai 
ir slavai. Austro-Vengrijos 
sosto įpėdinis kunigaikštis 
Francis-Ferdinand g a Ivo j o 
apie padarymą trilypės mo
narchijos Austro-Vengrijos- 
Slavijos. Serbija ir Rusija 
to: bijojo. Birželio 28 d., 
1914 m., Ferdinandą .ir jo 
žmoną užmušė sbrbai stu
dentai Sarajevas mieste.

Austro - Vengrija senai 
j ieškojo progos suųiušti Ser
biją, o Vokietija troško ka
ro didesniam savo įsigalėji
mui. Austro-Vengrija, ragi
nama Vokietijos ir pradėjo 
puolimą ant Serbijos. Tai 
buvo pradžia pasaulinio ka
ro.

Išvakarėse Pasaulinio Ka
ro (1914-1918) Austro-Ven
grija jautėsi galinga. Turė
jo gani stiprų jūrų laivyną 
ir karo metu sugebėjo mobi
lizuoti net 8,000,000 armi
ją. Bet Austro-Vengrijai 
karas^buvo nelaimingas. Ru
sija ir Serbija jos armiją 
skaudžiai sumušė. Galų gale 
dabaigė Italija ir kiti talki
ninkai. Austro - Vengrijoj 
pradžioj lapkričio, 1918 me
tais kilo revoliucija ir Aus
tro - Vengrijos Habsburgų 
dinastiją nuvertė.

Pakrikimas Austro- 
Vengrijos

Austro - Vengrija pradėjo 
karą ir labiausiai nuo jo nu
kentėjo. Po pasaulinio karo 
ant Austro-Vengrijos teri
torijos atsirado nauja vals
tybė čechoslovakija. Pietų 
slaviškos provincijos perėjo 
į Serbijos teritoriją ir ten 
susidarė Jugoslavija. Dalis 
Austrijos teko Italijai. Ven
grijoj buvo įsisteigus Sovie
tų respublika, bet ją impe
rialistai nugalėjo. Vengrija, 
skaudžiai apkarpyta, atsis- Graikiją, Bulgariją, Rumu-

frontą, būtų lengvai galėję atmušti rie- 
naudėliškus Berlyno bandito žygius. Jie 
būtų pradėję kovą, o jiems į pagelbą būt, 
be abejo, stojusios, čechoslovakija, Fran- 
cija, Sovietų Sąjunga ir kitos šalys.

Deja, tas pats majoras Fey kadaise, 
laikę DollfUso viešpatavimo, slopino 
darbo unijas, kovojo prieš socialistų ir 
komunistų partijas. Na, ar toji politika 
šiandien privedė kraštą prie to, kad jis

pats, jo sūnus< ir žmona turėjo atsiimti 
1 sau gyvybes, nes nedrįso matyti tos bąi- 

sios ateities, kurios laukia Austrija ir jos 
žmonės.

Amerikos liberalai, visi Amerikos 
žmonės, kuriems rūpi neprileisti fašiz
mui įsigalėti šitoj šalyj, privalo dabar, 
kol yra laikas, telkti savo pajėgas su vi
sais demokratiniai nusistačiusiais žmo
nėmis ir kovoti prieš juodąjį pavojų!

Malūnininkas su Malūnavičiū- 
te Susilaukė Kūdikio, Kurį

Neprižiūrėdamai Sušaldė
Vasario 19 d. Kauno Apyg. 

teismas sprendė dvi Jurgio Ba
cevičiaus baudž. bylas.

Kurkliškiuose, Vievio vai 
Bacevičius turi malūną.

Jis tarnaite nusisamdę Marę 
Nalūnavičiūtę, dar nesūkakusią 
nė 14 metų amžiaus: juodu gy
veno vienu /du tame malūne, 
viename kambaryje. Vienu du 
begyvendami susilaukė trečio— 
sūnaus.

Kadangi sūnaus gimimą nuo 
žmonių slėpė, tai nė akušerės 
nekvietė, o pribuvėjos pareigas 
atliko pats Bacevičius. Tai bu
vo gruodžio mėnuo, šalta ir kū
dikis mirė nuo šalčio. Vaikui 
malūne sušalus kilo dvi bylos: 
a) Bacevičius su Malūnavičiūte 
buvo patraukti tieson už kūdi
kio nužudymą, bet apygardos 
teismas mergaitę pripažino ne
pakaltinama ir prieš* ją bylą 
nutraukė; b) antra byla Bace
vičiui buvo iškelta ir jis pa
trauktas kaltinamuoju už tai, 
kąd gyveno su mažamete (pa
gal B. St. 522 str.). Vasario 19 
d. abi Bacevičiaus bylos ir buvo 
sprendžiamos.

Kūdikio nužudymu Bacevi
čius nepripažintas kaltu ir iš
teisintas, bet antroj byloj nu
baustas pusantrų metų sunk, 
darbų kalęjimo, tik teismas 
jam pritaikė B. St. 520 str. 1 d.

Bacevičius ligi teismo buvo 
laikomas suimtas, po sprendi
mo taip pat grąžintas į kalėji
mą.-.
'J v. ------- □ '

Kaziui Gobiui Jau Surašytas 
Kaltinamasis Aktas

Kaip savo laiku laikraščiuose 
jau buvo rašyta, praėjusiais 
metais iš Segalsono parduotu
vės buvo pavogta 20 karak. 
kailiukų ir kelios sidabrinės la
pės, 6 tūkst. 500 Lt.

Kriminalinė policija susekė, 
kad Segalsoną apvogė K. Gobis 
ir jį suėmė, bet Gobis iš krimi
nalinės policijos daboklės pa
bėgo, toje vienutėje, kur pats 
buvo uždarytas, uždaręs sargy
binį policininką. Bet Gobis 
greit buvo vėl sulaikytas.

Paaiškėjo, kad Gobis per 
trumpą laiką apvogė šias fir
mas ir asmenis: 1) iš J. Micke
vičienės pavogė 30 Lt ir auksi
nį laikrodį, 2) iš Rėzos vaisti
nės — chemikalų ir preparatų 
30 Lt vertės, 3) iš “Bato” dvi 
poras vyriškų batų ir 26 poras 
moteriškų kojinių, 290 Lt ver
tes ir iš kasos 105 Lt, 4) Iš Ja- 
svoino du radio aparatus 1,890 
Lt. vertės ir iš kasos 30 Lt, 5) 
iš M. Elšteino parduotuvės — 
parfumerijos ir kosmetikos 1 
tūkst. 728 Lt vertės ir 316 Lt 
pinigais, 6) iš Pribačio knygy
no 121 Lt ir du vekselius, 7) iš 
L. Grinbergo — žiūroną ir 
įvairių odos dirbinių 228 Lt 
vertės ir 27 Lt pinigais, 8) su
klastojo “Mąisto” b-vės garan
tiją, padirbo pirmininko para
šus, štampus ir antspaudą ir tą 
garantiją per tikrą patiekė 
Buršteinui, reikalaudamas iš jo 
įvairių medžiagų.

Su K. Gobiu tieson patraukta 
ir jo motina, Gobienė, kaltina
ma tuo, kad padėjo vogtas la
pes pardavinėti.

Gobis padavė Apel. rūmams 
skundą del apyg. teismo nutari
mo laikyti jį. be sąlygų kalėji
me. Vasario 18 d. Rūmai jo 
skundą sprendė ir, apsvarstę, 
atmetė.

Shanghai. — Japonai sa
kosi sunaikinę 600 chinų, 
kurie mėgino persikelt per 
Geltonąją upę ir užpult ja
ponus Chaotsune.
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“Musės Sparnus kad 
Turėčiau..."

Chinų Pinigai Kėliau* 
jant j “Anapus"

“Lėkčiau, lėkčiau, kad ga
lėčiau, paukščio sparnus 
kad turėčiau,” tebedūsauja 
viena tautiška ilgesio daine
lė, nors orlaivio sparnai jau 
kur kas greičiau neša negu 
sakalo. Bet orlaivis dar ne
įėjo į žmonių poeziją.

Kai kas suranda musių 
greitesnių ir už lėktuvus, 
tačiau drąsiai galima tvir
tinti, jog žmonės niekada 
ne dainuos, “musės sparnus 
kad turėčiau.”

O jei tikėt "tyrinėtojui 
profesoriui C. H. T. Town- 
sendui ir dr-ui Ch. And- 
rews’ui, direktoriui Ameri
kos Gamtinės Istorijos Mu
ziejaus, tai geistiniausi bū
tų sparnai musės iš cephe- 
nomyia veislės. Turint to
kios muselės sparnus, gali
ma būtų gyventi New Yor
ke, o dirbti Chicagoj ar at
bulai.

Cephenomyia musė, ran
dama ir New Jersey valsti
joj, nulekia 818 mylių per* 
valandą, tvirtina profeso
rius Townsend žurnale New 
Yorko Vabalininkų Moksli
nės Draugijos. Ir orlaivių 
inžinieriai, svajodami apie 
lėktuvus tūkstančio mylių 
greičio per valandą, jau 
“ravidavoja” tos greituolės 
sparnelius, raumenėlius ir 
gamtinį jos pajėgų “inžinu- 
ką”. ' ’

Lėktuvų inžinieriai, ypač 
sklandytuvų budavotojai, 
daug pasimokino iš paukš
čių. Kodėl negalėtų paimt 
lekcijų ir iš musės?

Dr. Andrews moksline fo
tografijos kamera nutraukė 
paveikslus cephenomyjos 
skridimo ir atrado, kad ji
nai per sekundą nulekia 400 
jardų, arba per valandą 818 
mylių. O tai smarkesnis 
greitis net negu garso. Nes 
garsas per sekundą nulekia 
tik 1,089 pėdas, arba per 
valandą 740 mylių. Vadina
si, tos musės zvimbimas ne
pasiveja jos skridimo. Pir
ma ji pro tave pralėks, ir 
tik paskui jos garsą girdėsi.

Tas “sutvėrimėlis”, apie 
paprastos naminės musės 
dydžio, lekia taip greit, kad 
už pusės sekundos vos ma
tysi tik neaiškų rusvą brūk
šnelį ore, kur ji nulėkė,— 
jeigu puikias akis turėsi, sa
ko prof. Townsend. O jis 
žaibišką tokių musių greitį 
tėmijo lygumose ir aukštuo
se kalnuose ne tik Jungti
nėse Valstijose, bet ir Mek
sikoj. “Jos veikiausia lekia 
tokiu greitumu, kaip kulka 
iš senoviško šautuvo. Tos 
musės, matyt, būtų galėju
sios išlaikyti lenktynes su 
šoviniais Vokietijos ‘Didžių
jų Bertų’-kanuolių, kurio
mis buvo bombarduojamas 
Paryžius,” išvadžioja Town
send.

PRIEŠTARAUJA
—Bet tai negalimas daik

tas musei taip žaibiškai lėk
ti,—ginčija dr. Irving Lang
muir, chemikas General 
Electric Kompanijos. Tokiu 
smarkumu skrisdama, musė 
pasidarytų priekyj sau bai
sų veją, sako Langmuir.

Tas vėjas stumtų atgal mu
sės galvą tokiu spyrimu, 
kaip pusės svaro, ir gal su- 
kriušintų jąją.

Lėkt musei 818 mylių per 
valandą reikėtų turėt pusę 
arklio jėgos, arba tiek spė
kos kaip penkių vyrų, skai
čiuoja profesorius Lang
muir.

Taip skrisdama, musė tu
rėtų per sekundą sunaudoti 
pusantro sykio tiek maisto 
kiek jinai ^pati sveria.

Jeigu tokiu greičiu skris
dama musė atsimuštų į 
žmogų, tai būtų toks smū
gis, kaip kad jinai svertų 
310 svarų, ir musė giliai su
lįstų į žmogaus kūną, sako 
prof. Langmuir.

Savo prieštaravimus to
kiam cephenomyjos musės 
greitumui jis remia savo da
rytais mechaniškais tyrinė
jimais negyvos medžiagos. 
Be kitko, jis pririšo prie il
go šilkinio siūlo gabaliuką 
švino tokio dydžio kaip mi
nima musė ir suko taip, kad 
tas gabaliukas skrido 26 
mylias per valandą, paskui 
43 ir, pagaliaus, 64 mylias 
per valandą. Pirmame atsi
tikime švinas buvo vos tik 
matomas, antrame galima 
buvo įžiūrėti tik neaiškią 
jb skridimo liniją, o kai švi
no gabaliukas darė 64 my
lias per valandą, tai jo vi
siškai negalima buvę matyt, 
nors bandymų kambarys bu
vo apšviestas stipriausiomis 
lempomis.

Todėl prof. Langmuir ne
tiki, kad bet kas būtų ga
lėjęs įžiūrėti minimą musę, 
jeigu ji būtų lėkus 818 my
lių per valandą.

Taigi cephenomyjos grei
tumas papuola po klausimo 
ženklu. Bet kas liečia me
chaniškus prof. Langmuiro 
skaitliavimus, tai ne vienas 
gamtmokslininkas jam pri
mena:

—Mechanikai savo laiku 
tvirtindavo, kad, pagal fizi
kos įstatymus, traukinys 
niekad negalėsiąs važiuot 
smarkiau kaip po 15 mylių 
per valandą; o jeigu jis ir 
galėtų dar greičiau bėgt, tai 
žmogaus akys bei širdis ne
atlaikytų. Tačiaus dabar 
traukiniai pleška net po 
šimtą ir daugiau mylių per 
valandą, o keleiviam kuo 
greičiau, tuo smagiau.

—N. M.

Tyras Oras Kaipo Puikiau
sias Stiprylas

Dar pasitaiko senoviškų 
daktarų, kurie pataria ak
linai uždaryt visus langus 
pirm eisiant gult. Neperse- 
nai vienas jų net gydytojų 
suvažiavime tvirtino, kad 
pro rakto skylutę “galite 
gaut tiek oro, kiek tik jum 
reikalinga.”

Tas jo receptas priešin
gas visiems tikriem patyri
mam.

• - y

Paimk tuziną sveikų jau
nų vyrų, migdyk juos nak
timis prie visai uždarų lan-

(Tąsa ^me pusi.')

Būrys Londono (Anglijos) gyventojy, susirinkusiy ties užsienio reikalų 
ministerija protestuoti del Chamberlaino pro-fašistinės politikos, leidusios 
Hitleriui pasigrobti Austriją.

Lenkijos Siūlomas 
Žydams “Rojus”

Lenkijos valdovai skun
džiasi, kad jų šalyj perdaug 
esą žydų, sako, iki 3 milio- 
nų. Šneka, būk šalies ekono
minė būklė “pagerėtų”, jei
gu stambi žydų dalis išsi
kraustytų.

Kada fašistai daro kruvi
nus pogromus prieš žydus, 
Lenkijos policija juos pama
to tik tada, kai padaužos 
jau būna apsidirbę. Tuom 
primena žydams, kad svei
kiau jiem būtų nešdintis iš 
Lenkijos.

Bet kur dėtis žydams, ve
jamiems iš Vokietijos, Len
kijos ir Rumunijos? O jiems 
dar naziai pradės rodyt du
ris laukan ir iš Austrijos, 
nepraleisdami tik tų žydų 
turto užsienin. |-

Visi bėgliai žydai nieku 
būdu nesutilptų “savo” že
mėn Palestinon. Be to, ara
bų tautiniai sukilimai tebe- 
liepsnoja Palestinoj prieš 
Angliją ir žydus. Tuom An
glija priversta griežtai ap
ribot skaičių ten įleidžiamų 
žydų.

Todėl Lenkijos politikai 
sugalvoja žydams “naują iš
eitį”—į Francijos afrikinę 
salą Madagaskarą. Jie pa
skyrė ir komisiją apskait- 
liuoti, kiek greitu laiku ga
lima būtų perkelt lenkiškų 
žydų į Madagaskarą, bū
tent, “75,000 žydų, ir tai 
lengvai”, kaip rašo “Nowy 
Swiat.” Sako, Madagaskaro 
sala yra pusantro sykio di
desnė už Lenkiją, o gyven
tojų turi 9 kartus mažiau 
negu Lenkija.

Madagaskare esą 170,000 
kilometrų derlingos žemės 
šiltame ir vidutiniame ore, 
kur gausiai auga kava, bul
vės, pynacai, ryžiai, bana- 
nos, kukurūzai, citrinos ir 
kt. Tai, girdi, būtų puikus 
kraštas žydams. O Franci
jos kolonijų ministeris M. 
Moutet esąs sukalbamas, 
kas liečią žydų priėmimą į 
Madagaskarą iš Lenkijos.

Bet, kaip patys Lenkų 
valdininkai surado, Mada
gaskare šiuo laiku gyvena 
tik 9 lenkai ir 8 žydai iš vi
so. Tai, turbūt, Madagas-

VAKARINIU APAKIMŲ PRIE
ŽASTIS TAI VITAMINO A 

STOKA

Vos saulei nusileidus, kuo
met, rodos, dar gana šviesu, 
o tūli žmonės jau niekaip 
nemato, nors tu jiem “durk 
pirštu į akį.” Lietuvoj, bent 
Kauno apylinkėse, tą vaka
rinį apakimą vadindavo 
“vištupiu” ar “vištatupiu.”

Kas yra priežastis tokio 
apakimo?—Jau kiek laiko 
atgal .medikaliai tyrinėtojai 
atrado, kad vakarinis apa
kimas paeina iš stokos vi
tamino A.

Kuomet žmogaus maiste 
trūksta šio vitamino, tai nu
sidėvi bei išsisemia vadina
ma “rožavoji medžiaga” 
akies retino j e, tai yra, pla
čiame gale regėjimo nervo, 
kuris apgaubia užpakaline 
dalį akies “obuolio.” O “ro- 
žavosios,” regėjimo medžia
gos šaltinis yra vitaminas A.

Pirmiau buvo sunkiau iš
tirt, kaip būna išsieikvojus 
“rožavoji medžiaga” re fino
je, tame vidujiniame akies 
veidrodėlyje. Bet paskutiniu 
laiku išrastas instrumentas 
“fotometras” gana lengvai 
parodo jos nusidėvėjimą, 
nuilsimą ar išsieikvojimą.

Tą instrumentą plačiai 
naudojo valdiški Anglijos 
daktarai, tyrinėdami regė
jimo trūkumus tarp mokyk
lų vaikų. Pasirodė, jog dau
giausia serga vakariniu ap
akimu vaikai skurdžių šei
mynų. Jiem stoka šviežių 
daržovių ir pieniškų valgių; 
iš kurių kūnas gautų įva- 
lias vitamino A. —N. M.

karas nėra toks “rojus”, 
kaip Lenkijos politikai žy
dams įkalbinėja.7 —J. C.

Pridėjus nitro naftaleno 
prie smarkiosios sprogsta
mos TNT medžiagos, spro- 
ginys pasidaro dar daug 
smarkesnis, kaip atrado 
prof. Hackh.

Washington. — Užpaten
tuota išradimas Franko 
Patrijos, kad jeigu vienas 
automobilis užgaus kitą, tai 
nukris “laisnio” lentelė nuo 
pirmojo.

Stiklinis Traukinio 
Vagonas Anglijoj

Viena Anglijos geležinke
lių bendrovė nesenai baigė 
statyti stiklinį v'agoną. Va
gonas yra stiklinis bendra 
to žodžio prasme. Jo sienos 
yra sulipdytos iš 120,000 at
skirų nedūžtamo stiklo kva
dratų, o grindys ir stogas 
iš 40 to paties stiklo plokš
čių. Visas vagono vidaus 
įrengimas taip pat yra stik
linis.

Žmogus, įeidamas vidun, 
atidaro stiklines duris. Sa
vo mažytį ar didesnį baga
žą gali pasidėti ant stikli
nių lentynų, o pats atsisėsti 
ant stiklinio suolo. Įėjus į 
vagoną, įspūdis gaunamas 
nepaprastas. Taip pat nepa
prastai malonus būna ir juo 
važiavimas. Keleivis kiek 
norėdamas gali gėrėtis pro 
stiklines sienas vaizdais de
šinėje ir kairėje, pats iš vie
tos nepasijudindamas. Nak
tį jeigu nenori miego, gali 
stebėti žvaigždes.

Vis dėlto nereikia many
ti, kad vagonas taip ir yra 
visas stiklinis. Nors labai 
buvo norėta, tačiau stikli
nių ratų, ašių ir atramų 
ašims pagaminti nepavyko. 
Visa tai teko gaminti iš ge
ležies. Vagonas pagamintas 
tuo tikslu, kad visuomenė 
matytų, kaip plačiai šiais 
laikais jau galima vartoti 
stiklą kaip statybos medžią- 
gą. . —L Ž.

Daug Mokslo Reikia Nau
joviškam Lakūnui

Gerai vairuot naujovišką 
keleivinį lėktuvą arba didelį 
karinį orlaivį ir tinkamai 
pažint jb mašineriją yra 
“speciališkiausia profesija 
šiandien pasaulyje”, sako 
vadai Amer. Automotivų In
žinierių Dr-jos. Toks lėktu
vas yra sudėtiniausia, pai
niausia mašinerija iš visų, 
kurias bet kada žmogus iš
rado ar pastatė, sako vienas 
tų inžinierių. x

Skrisdamas tokiu lėktuvu, 
lakūnas turi mokėt beveik 
išimtinai vadovautis radio 
pranešimais, radio “švytu-

(Tąsa 4-ta,me pusi.)

Iš Aigipto istorijos mes 
žinome, kad aigiptiečiai, lai
dodami mirusius, jiems ka- 
puosna įdėdavo įvairių daik
tų: maisto, ginklų, įvairių 
įrankių ir t.t. Tų visų daik
tų gausumas ir vertingu
mas, žinoma, priklausė nuo 
laidojamojo asmens turtin
gumo: jei mirdavo turtingas 
žmogus, tai laidojant jį bu
vo iš kur daigiau ir vertin- 
gesmrfdaiktų įdėti, o jei pa- 
simirdavo koks vargšas 
žmogelis, kuris visą savo 
gyvenimą skurdo, tai iš kur 
čia ką daugiau ir jo kars
tau įdėsi?—pakakdavo tik 
maisto trupinėlių ir kokių 
sudėvėtų daiktelių, arba 
apsieidavo ir nieko neįde
dant. O kai mirdavo koks 
faraonas ar šiaip aukštos 
kilmės žmogus, didikas, tai 
juos palaidodavo tiesiog 
stebėtinai: iš smėlio supil
davo arba nef iš akmenų iš
mūrydavo aukštus kapus, į 
kuriuos,'kartu su mirusiojo 
lavonu, sudėdavo visus daik
tus ir įrankius, kuriuos gy
vas būdamas, vartojo; su
dėdavo ginklus, drabužius, 
įdėdavo maisto, įdėdavo net 
jo mėgtuosius gyvulius ir tt. 
Dar daugiau, su mirusiojo 
faraono ar kokio didiko la
vonu kapan būdavo užkasa
mi net žmonės: faraono ar 
didiko tarnai, tarnaitės.

Kodėl aigiptiečiai taip da
rė? O tai todėl, kad jie ti
kėjo, kad žmogaus siela ir 
anapus gyvenanti panašų 
gyvenimą, kaip ir šioje že
mėje gyvena. Todėl ir ana
pus mirusio sielai būsią rei
kalingas maistas, ginklai, 
įvairūs įrankiai ir tt. O kad 
faraonai ir didikai ir ana
pus galėtų naudotis praban
ga, kad jiems patiems nerei
kėtų įvairių darbų atlikti, 
ųiems buvo “nusiunčiami” 
buvusieji jų tarnai.

Panašiai tikėdavo ir savo 
mirusius laidodavo ir kai 
kurios kitos kultūringos se
novės rytų tautos.

Afrikoje, Australijoje ir 
kt. dar ir šiandien gyvena 
tautų, kurios, savo mirusius 
laidodamos, jų karstau bū
tinai įdeda maisto ir įvai
rių daiktų. Šios nekultūrin
gos tautos taip pat galvoja, 
kad mirusiems ir anapus 
būsią reikalingi tie daiktai, 
kuriuos jie vartojo gyvi bū
dami.

Pasirodo, kad šitokio gal
vojimo liekana dar yra už
silikusi ir Chinijoje. Kad 
mirusiam chinui, nukelia
vus į anapus, nebūtų bloga 
gyventi, jam taip pat kars
tau įdedama įvairių daiktų. 
Kadangi šiandien svarbiau
sias dalykas yra pinigai, 
tai tūli chinai mirusįjį pir
miausia ir aprūpina pini
gais. Bet atiduoti mirusia
jam tikrus pinigus, kurie 
tinka gyviesiems šiame pa
saulyje, būtų didelis nuos
tolis. Ne, chinai nėra tokie 
kvaili, kad atiduotų lavonui 
nusinešti į anapus tai, kuo 
patys- gali pasinaudoti šia
pus. Todėl chinai išsigalvo
jo specialius mirusiųjų “pi
nigus.” Pinigai yra popie

riniai, “sidabriniai” ir “au
ksiniai”. Popieriniai pinigai 
padaromi panašūs į tikruo
sius pinigus, su antspaudo- 
mis, su parašais ir. tt. Pini
gai išleidžiami mitiško (pa
sakiško) Fengtučengo mies
to (kur esanti mirusiųjų 
viešpatijos valdovo buveinė) 

i banko vardu. Su jais miru- 
‘ šiųjų viešpatijoj galima nu- 
! sipirkti visko, ko su pinigais 
įgalima nusipirkti ir pas 
mus. Todėl suprantama, 
kaip, tų chinų manymu, tu
ri būti bloga anapus gyven
ti tam, kuris neišsineša už

tenkamai pinigų: juk gyve
nimas be pinigų, iš tiesų, , 
nepermaloniausias.

Moka padaryti chinai mi
nusiems ir neva “auksinių” 
ir “sidabrinių” pinigų. O 

įjuos padaro taip: paima sto- 
' resnį, kietą popierių, išpjau
na iš jo pinigo formos skri
tuliuką, kurį nudažo gelto
na ar balta spalva—ir štai 

i turi “auksinius” ar “sidab- 
I rinius” pinigus. Dažniau
siai tie skrituliukai iš pa
prasto storo popieriaus 
(kartono) yra aptraukiami 
plonu atitinkamos spalvos 
popierium — ir vėl pasida
ro “auksiniai” ir “sidabri
niai.”

Mirusiųjų pinigus ne kiek
vienas chinas gali pasidirb
tu kaip paties dirbti pinigai 
netinka mūsų pasaulyj, taip 
jie, žinoma, netinka ir ana
me pasaulyje. Ne, mirusių
jų pinigus gyvieji .perka ir 
juos deda mirusiesiems. Tik, 
žinoma, mirusiųjų pinigai, 
—kurie tinka vartoti tik 
anapus, o mūsų pasaulyj 
jais nepasinaudosi, — nėra 
taip jau brangūs.

Deda chinai savo miru
siems ir įvairių daiktų, ku
rie, juk, taip pat esą reika
lingi anapus, kaip ir šia
pus. Bet kad gyvieji netu
rėtų perdaug didelių nuos
tolių, chinai ir čia surado iš
eitį: jie karstan deda ne tik
rus daiktus ir įrankius, bet 
specialiai mirusiems pana
šios formos padarytus iš 
popieriaus daiktus f mažus 
popierinius stalelius, kėdes, 
namus, laikrodžius. “Moder- 
niškesni” chinai nepamiršta 
iš popieriaus padirbti ir 
gramofoną ir jį įdėti miru
siajam, kad tas, liūdnai va
landai užėjus, galėtų ką 
nors pasigriežti ir pasilink
sminti. Dažnai chinai tuos 
visus daiktus nededa tiesiog 
karstan drauge su lavonu, 
bet juos sudegina, tikėdami, 
kad tie visi daiktai su dū
mais nueina į anapus ir mi- 
rusis ten juos galės pasiim
ti.

Taigi, Chinijoj' dar gali
ma užtikti keistų laidotuvių. 
Dabar, vykstant chinų-japo- 
nų karui, kai kurie (religi
niai) chinai jau iš anksto 
turi nusipirkę mirusiųjų pi
nigų, kad, žuvę kovos lau
ke ir nukeliavę anan pasau
lin, nebūtų visiški vargšai.

—“Liet. Žinios.”
(Bet reikia pastebėti, jog 

paskutiniais laikais sparčiai 
nyksta tokie prietarai iš * 
chinų tarpo.)
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Sovietų Liaudies Teismo Nuosprendis Prieš 
Trockistinius Kriminalistus

Pilnas Verdiktas, Pagal Kurį 18 Kriminalistų Nu teista Sušaudyt Ir Trys Ilgiems Metams Kalėjime

narys, Pirmosios Eilės Sekre- 
Batneris, dalyvaujant Valsty- 
Višinskiui ir Maskvos Apsigy- 
nariams Braudei ir Kommo-

Varde Sovietinių Socialistinių Respublikų 
Sąjungos, Sovietų Sąjungos Aukščiausio Teis
mo Militarė Kolegija: prezidentas armijos 
militarinis juristas Ulrich, prezidentas Aukš
čiausio Teismo Militarinės Kolegijos; Armijos 
Korpusų nariai, militarinis juristas Matulevi
čius, Aukščiausio Teismo Militarinės Kolegi
jos vice-prezidentas ir Divizijos militarinis 
juristas Jevlevas, Aukščiausio Teismo Milita
rinės Kolegijos 
torius juristas 
bės Prokurorui 
nimo Kolegijos
dovui, atviroj teismo sesijoj, Maskvos mieste, 
kovo 2-13, 1938 metais, išklausė bylą prieš 
Buchariną, Rykovą, Jagodą, Krestinskį, Ra- 
kovskį, Rozengoltcą, Ivanovą, Černovą, Grin
ko, Zelenskį, Bessonovą, Ikramovą, Chodaje- 
vą, šarangovičių, Zubarevą, Bulanovą, Levi- 
ną, Pletnevą, Kazakovą, Maksimovą-Dikovskį 
ir Kriučkovą.

Prirengiamasis ir teismiškasis tyrinėjimai 
įrodė sekamą: Kaltinamieji Bucharinas, Ry
kovas, Jagoda, Krestinskis, Rozengoltcas, 
Grinko, šarangovičius, Chodajevas, Ikramo
vas, Ivanovas, Zubarevas, Zelenskis ir čemo- 
vas, būdami griežtais Sovietų galios priešais, 
1932-1933 metais, pagal instrukcijas žvalgybų 
užsienių valstybių, nusistačiusių prieš Sovie
tų Sąjungą, suorganizavo konspiratyvę gru
pę vadinamą “Dešiniųjų ir Trockistų Bloku,” 
kuri apjungė pogrindines anti-sovietines gru
pes trockistų, dešiniųjų, zinovjeviečių, men
ševikų, • socialistų-revoliucionierių, buržuazinių 
nacionalistų Ukrainos, Baltarusijos, Gruzijos, 
Armėnijos, Azerbaidžano, ir Centralinės Azi
jos Respublikų.

“Dešiniųjų ir Trockistų Blokas” pasistatė 
sau už tikslą nuverst socialę santvarką ir 
valstybinę sistemą, gyvuojančią Sovietų Są
jungoje, atsteigti Sovietų Sąjungoj kapitaliz
mą ir buržuazijos galią pagelba diversijos, 
griovimo, teroro, šnipinėjimo ir išdavikiškos 
veiklos, nukreiptos link sugriovimo Sovietų 
Sąjungos ekonominės ir apsigynimo galios ir 
pagelbėjimo užsienių agresoriams sumušti ir 
išdalinti Sovietų Sąjungą.

Netekę jokios paramos pačioje Sovietų Są
jungoje, “Dešiniųjų Bloko” vadai pasiekimui 
savo kriminališkų užmačių padarė, per liau
dies priešą Leoną Trockį ir atskirus anti-so- 
vietinio bloko dalyvius, sutartį su kelių užsie
nių valstybių atstovais dėl ginkluotos paramos 
nuvertimui Sovietinės galios Sovietų Sąjungoj 
kaštais josios išdalinimo ir atplė.šimo nuo jos 
Ukrainos, Baltarusijos, Pajūrinės provincijos, 
Centralinės Azijos ir Transkaukazijos repu- 
blikų naudai virš minėtų užsienių valstybių.

Šitai dešiniųjų ir kairiųjų bloko išdavikiš
kai sutarčiai su užsienių valstybių atstovais 
palengvino tas faktas, kad vadovaujantieji 
anti-sovietinio bloko dalyviai buvo tiesioginiai 
agentai užsienio žvalgybų ir eilę metų vedė 
šnipinėjimo darbą tų žvalgybų naudai.

Krestinskis, pagal tiesiogines instrukcijas 
liaudies priešo—Vokietijos ir Anglijos žvalgy
bų agento—Leono Trockio suėjo į išdavikiškus 
santikius su Vokietijos armija 1921 metais ir 
buvo Vokietijos šnipu iki dienos suareštavimo 
1927 metais, gaudamas už tą savo šnipinėji
mo darbą ir už kriminališką trockistinės or
ganizacijos veiklą po du šimtu penkias de
šimt tūkstančių vokiškų markių kas metai.

yz i Rozengoltcas pradėjo šnipinėjimo darbą 
Vokietijos generaliam štabui 1923 
Anglijos žvalgybai 1926 metais.

Rakovskis buvo agentas Anglijos 
nuo 1924 metų, o Japonijos šnipas 
metų.

Černovas pradėjo šnipinėjimą 
naudai 1928 metais, užmegsdamas . ryšius su 
Vokietijos žvalgyba per gerai žinomą menše
viką emigrantą Daną. ' .

Šarangovičių pasamdė Lenkijos žvalgyba ir 
pasiuntė šnipinėjimo darbui į 
gą 1921 metais ir jis išbuvo 
iki suareštavimo dienos.

Grinko buvo Vokietijos ir 
nuo 1932 metų. ‘

>>' Kriminalistai Susirišę Su Užsienio 
Valstybėmis

Pagal instrukcijas liaudies priešo Leono 
Trockio ir vadovaujančių “Dešiniųjų ir Troc
kistų Bloko” dalyvių Bucharino, Rykovo ir Ja- 
godos, bloko nariai Rozengoltcas, Krestinskis, 
Rakovskis, Grinko ir Bessonovas su aiškiai iš
davikiškais tikslais suėjo į tiesioginius santi
kius su Sovietų Sąjungai neprietelingų užsie
nių valstybių atstovais ir vedė su jais derybas 
organizavimui formų pagelbėt užsienio agreso
riams atsitikime jų užpuolimo ant Sovietų Są
jungos (organizavimui teroristinių, diversijos 
ir griovimo aktų, šnipinėjimo ir taip toliau).

“Dešiniųjų ir Trockistų Bloko” vadai, api
mant Rykovą, Buchariną ir Jagodą, netik pil
nai žinojo apie šnipinėjimo veiklą jųjų san-

metais, o

žvalgybos
nuo 1934

Vokietijos

Sovietų Sąjun- 
Lenkijos šnipu

Lenkijos šnipu

ru, rugsėjo mėnesį, 1936 metų, “Trockistų- 
Dešinįųjų Blokas,” bijodamas iškėlimo aikš
tėn anti-sovietinių kadrų, įsakė Jagodai pa
pildyti teroristinį aktų prieš Ježovą. Pravedi
mui šio niekšiško žygio, Jagoda su tiesioginiu 
dalyvavimu Bulanovo kėsinos 1936 metų rude-

So. Boston, Mass.
RADIO

Nedėlioj, kovo 20, radio pro-

darbininkų, bet dar visais būdais drąsino juos 
praplėsti šnipinėjimo ryšius ir patys davė 
“Dešiniųjų ir Trockistų Bloko” dalyviams in- . 
strukcijas, kuomet anie vedė derybas su už
sienių valstybių atstovais, ir akstino užsienio 
intervencijos paruošimą.

Pagal tiesiogines užsienių žvalgybų instruk
cijas “Dešiniųjų ir Trockistų Bloko” dalyviai 
organizavo diversijai ir griovimui grupes, ku
riomis jie apdengė visą eilę įstaigų dirbtuvė
je, transporte, agrkultūroje ir prekyboje, ir 
vedė destruktyvį darbą su tikslu suparalyžiuo
ti šalies ekonominį gyvenimą ir susilpninti 
Sovietų Sąjungos apsigynimo galią.

Pagal Japonijos žvalgybos instrukcijas 
“Dešiniųjų ir Trockistų Bloko” dalyviai suor
ganizavo Tolimųjų Rytų teritorijoj sudaužy
mą militarinio traukinio Volocajev^o stotyje 
ir traukinio No. 501 Hor-Dormitontovkos sek
cijoj, ir taipgi atliko eilę diversijos aktų Su- 
chan’o punktuose. Visus tuos diversijos aktus 
lydėjo žmonių užmušimai.

Pagal tiesiogines liaudies priešo Trockio 
instrukcijas ir sutartį su užsienių valstybių 
atstovais, Rozengoltcas vedė griovimo darbą 
Užsienio Prekybos Komisariato organizacijo
se, teikdamas pagelbą Vokietijai ir Japonijai 
ir užduodamas ekonominį smūgį Sovietų Są
jungai. Apart to, Rozengoltcas sistematiškai 
finansavo Trockį per visokias valiutos kombi
nacijas.

Pagal Vokietijos žvalgybos instrukcijas ir 
Rykovo įsakymus, černovas panaudojo savo 
atsakomingą oficialę poziciją Agrikultūros 
Liaudies Komisariato organuose suorganiza
vimui per savo-sandarbininkus visą eilę pla
čios skalės diversijos ir griovimo aktų, idant 
sumažinti agrikultūros derliaus surinkimą ir 
sugadint agrikultūros mobilizacijos rezervus, 
idant sumažinti arklių ir raguočių skaičių, 
ypatingai pagelba artificialio platinimo ligų, 
pasekmėje kurių 1936 metais žuvo apie 25,000 
arklių tik viename Rytiniame Sibire.

Grinko, pagal “Dešiniųjų ir Trockistų Blo
ko” vadų ir Vokietijos žvalgybos įsakymus, 
tikslu sukelt gyventojuose nepasitenkinimą ir 
tuomi palengvint gaut sau pasekėjų, pravedė 
Finansų Liaudies Komisariate ndikinimo dar
bą plačia papėde, kuris pasireiškė sulaikyme 
išmokėjimo algų, prastam žmonėms patarna
vime per taupos bankus, nelegališkame aptak- 
savime valstiečių ir tt.

Šarangovičius, būdamas vienas iš Baltarusi
jos nacionalistinės fašistinės organizacijos va
dų, sulyg Lenkijos žvalgybos organų ir “De
šinių jų-Trockistų Bloko” vadų instrukcijomis, 
išvystė diversijos ir griovimo veiklą plačia pa
pėde agrikultūros srityje, gyvulių auginime ir 
pramonėje Baltarusijoj, tuomi palengvinda
mas agresoriams, jei jie padarytų ginkluotą 
užpuolimą ant Baltarusijos Socialistinės So
vietinės Respublikos.

Ikramovas ir Chodajevas, pagal Bucharino 
instrukcijas, išvystė diversijos-griovimo dar
bą plačia papėde įvairiose Uzbekistano nacio- 
nalės ekonomijos šakose su tikslu sukelti žmo
nių nepasitenkinimą ir tuomi sutverti prielan
kias sąlygas paruošimui užsienio ginkluotos 
intervencijos prieš Sovietų galią.

Kriminalistai Naikino Maistą ir 
Kitus Produktus

♦ 
griovimo darbui

ir vartotojų koopera- 
ir su jų pagelba, tikslu 
nepasitenkinimą, sumai- 
sulaikė jų pristatymą į

W0RL, 920 
ryte, bus se-

orkestrą iš

grama per stotį 
kilocycles, 9:30 v. 
kanti:

1— Bert Orris 
Montello.

2— Laisvės Choras iš S. 
stono, vadovybėj Izabelės 
molavičiūtės.

Po programos prašome 
rašyt laiškelį ar atvirutę į 
tį WORL, Lithuanian
gram, Boston, Mass., pranešant 
savo įspūdžius apie šios savai
tės

Bo-
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pa- 
sto- 

Pro-

draugu

praves- 
per Le-

Zelenskis suorganizavo 
grupes Centrosojuze 
tyvėse organizacijose 
sukelti gyventojuose 
šė prekių planavimą,
sodžius, sunaikino ir supūdė maisto produktus, 
įmaišė stiklo ir vinių į juos, tiksliai trukdė 
pristatymą prekybos kooperatyvams būtiniau
sių reikmenų.

Ivanovas, pagal Bucharinb instrukcijas, ve
dė griovimo ir diversijos darbą šiaurinės 
provincijos miško pramonėje.

Zubarevas, būdamas aktyvus dalyvis deši
niųjų pogrindinėj organizacijoj, pagal Ryko- 
vo instrukcijas, vedė griovimo darbą visos ei
lės Sovietų Sąjungos provincijų agrikultūroje.

Apart diversijos ir griovimo veiklos, “De
šiniųjų ir Trockistų Bloko” 'dalyviai, pagal 
instrukcijas Vokietijos, Japonijos ir Lenkijos 
žvalgybų, po tiesiogine Rykovo ir Bucharino 
direktyva ir su aktyviu dalyvavimu Ivanovo, 
Chodajevo, Ikramovo, Zubarevo, šarangovi- 
čiaus, Grinkos ir Zelenskio paruošė banditiš- 
kas-sukilėles buožių kadras Sibire, šiauriniam 
Kaukaze, Ukrainoj, Baltarusijoj, Uzbekistane 
ir kitose Sovietų Sąjungos dalyse dėl organi
zavimo ginkluotos jėgos Raudonosios Armijos 
užpakalyje pradžioje įsiveržimo'prieš Sovie
tų Sąjungą.

Turėdamas mintyje banditišką-sukiliminę 
buožių bazę, palei “Dešiniųjų ir Trockistų 

Bloko” nutarilną, Bucharinas užmezgė ryšius 
su socialistų-revoliucionierių organizacijos 
centraliniu komitetu, veikiančiu Sovietų Są-

metais Bu- 
grupė, jo 
ir kairiai- 
organizavo 
Bucharinas

programą.
Steponas* Minkus, 

Garsintojas.

jungoje, ir taipogi su socialistų-revoliucionie
rių centraliniu komitetu, veikiančiu užsienyje.

Sulyg tiesiogine sutartimi su užsienio žval
gybomis ir palei instrukcijas liaudies priešo 
Trockio, “Dešiniųjų ir Trockistų Blokas” Su
organizavo visą eilę teroristinių aktų prieš 
Komunistų Partijos ir Sovietų Valdžios va
dus.

Planavimas Teroristinių Aktų Prieš 
Sovietų Sąjungos Vadovybę

1934 metais vienas iš vadovaujančių “De
šinių j ų-Trockistų Bloko” dalyvių, Rykovas, 
asmeniškai suorganizavo teroristinę grupę pa
ruošimui ir papildymui teroristinių aktų prieš 
draugus Staliną, Molotovą, Kaganovičių ir Vo- 
rošilovą.

1937 metų rugpjūčio mėnesį, Rozengoltcas 
asmeniškai bandė papildyt teroristinį aktą 
prieš draugą Staliną, tam tikslui pakartotinai 
stengdamasis gauti pasikalbėjimą su 
Stalinu.

žiaurus nužudymas S. M. Kirovo, 
tas gruodžio 1 dieną, 1934 metais,
ningrado trockistinį-zinovjevistinį teroristinį 
centrą, kaip parodė prirengiamasis ir teismi
nis tyrinėjimai dabartinėje byloje, buvo suor
ganizuotas pagal “Dešiniųjų-Trockistų Bloko” 
nutarimą. Suorganizavime šito teroristinio ak
to tiesioginiai dalyvavo kaltinamasis Jagoda, 
kuris davė speciales instrukcijas savo ben
dradarbiams, jam tarnaujantiems Vidaus Rei
kalų Liaudies Komisariato administracijoj Le
ningrade, nekenkti atlikimui šitos kriminalys- 
tės.

Pagal instrukcijas liaudies priešo Trockio, 
“Dešiniųjų-Trockistų Bloko” vadai padarė ta
rimą 1934 metais nužudyt didįjį proletarinį 
rašytoją Maksimą Gorkį. Suorganizavimas 
šio žiauraus teroristinio akto buvo pavesta Ja
godai, kuris, įtraukdamas į suokalbio tikslus 
daktarą Leviną, Gorkio šeimos gydytoją, ir 
vėliau dr. Pletnevą, pavedė jiems pagelba nai
kinimo metodų nužudyti Gorkį. Šito akto at
likime vadovavo dr. Levinas.

Šitos žiaurios kriminalystės papildyme akty
viai dalyvavo “Dešiniųjų-Trockistų Bloko” na
riai Kriučkovąs, buvęs Gorkio sekretorius, ir 
Bulanovas, buvęs Vidaus Reikalų Liaudies 
Komisariato sekretorius.

“Dešiniųjų-Trockistų Bloko” tarimu Jago
da suorganizavo panaudojimą tokių gydymo 
metodų, kurios nužudė OGPU pirmininką 
draugą Menžinskį ir Sovietų Sąjungos Liau
dies Komisarų vice-pirmininką Kuibiševą.

Pravedime teroristinio akto prieš draugą 
Kuibiševą tiesioginiai dalyvavo daktaras La
vinas ir Kuibiševo buvęs sekretorius, dalyvis 
tiesimųjų pogrindinėj organizacijoj nuo 1928 
metų, Maksimovas-Dikovskis, tuo tarpu pra
vedime teroristinio akto prieš Menžinskį tie
sioginiai dalyvavo Bulanovas ir daktaras Ka
zakovas, kurie buvo įtraukti Jagodos ir Levi
no į suokalbininkų grupes.

Apart to tapo įrodyta, kad Levinas ir 
Kriučkovas, pagal tiesiogines Jagodos instruk
cijas, privedė prie mirties Gorkio sūnų Peš- 
kovą, panaudodami naikinančias gydymo me
todas.

Bandymas Nužudyt Draugą Ježovą
Ryšyje su paskyrimu draugo Ježovo Sovie

tų Sąjungos Vidaus Reikalų Liaudies Komisa-

nį and draugo Ježovo gyvybės laipsniškai ap- 
nudydami jo organizmą pagelba specialiai pa
ruoštų nuodų, kurių pasekmėje draugo Ježo
vo sveikata tapo gerokai pažeista.

Apart to tapo įrodyta, kad Bucharinas, pa
gal nutarimą anti-sovietinės dešiniųjų organi
zacijos, dar 1930 metais padarė sutartį su Se- 
menovu, aktyviu socialistu-revoliucionierium- 
organizatorium nužudymo draugo Volodarskio 
ir kėsinimosi ant Lenino gyvybės 1918 m.— 
ryšyje su jo suorganizavimu eilės teroristinių 
grupių paruošt ir pravest teroristinius aktus 
prieš Komunistų Partijos ir Sovietų Valdžios 
vadus.

Apart to tapo įrodyta, kad 1918 
charinas ir “Kairiųjų” Komunistų 
vadovaujama, bendrai su Trockiu 
siais socialistais-revoliucionieriais, 
suokalbį prieš Sovietų Sąjungą,
ir jo pagelbininkai tame suokalbyje siekė su
griauti Brest-Litovsko taiką, nuversti Sovietų 
Valdžią, suareštuoti ir nužudyti Leniną, Sta
liną ir Sverdlova ir sudaryti naują valdžią iš 
buchariniečių, trockistų ir “kairiųjų” socialis
tų-revoliucionierių.

Pravedimui šio suokalbio plano, “kairieji” 
socialistai-revoliucionieriai liepos mėnesį, 1918 
metais, su žinia ir sutikimu Bucharino, su
ruošė Maskvoje sukilimą tikslu nuversti So
vietų Valdžią. Ir, toliau, tapo įrodyta, kad 
pasikėsinimas ant Lenino gyvybės, papildytas 
socialistų-revoliucionierių organizacijos nario, 
rugpjūčio 30-tą dieną, 1918 'metų, buvo tie
sioginė pasekmė kriminališkų užmačių “Kai
riųjų” Komunistų, vadovaujamų Bucharino ir 
jųjų pagelbininkų “kairiųjų” ir dešiniųjų so
cialistų-revoliucionierių.

Tapo įrodyta per prirengiamąjį ir teisminį 
tyrinėjimą, kar kaltinamieji Zelenskis, Ivano
vas ir Zubarevas pradėjo kovą prieš revoliuci
nį judėjimą dar caristinėse dienose^ Zelenskis 
buvo Samaros žandarmerijos Department© 
agentas-provokatorius tarpe 1911 ir 1913 mę- 
tų. Ivanovas buvo Maskvoje ir kituose mies
tuose slaptosios policijos ir žandarmerijos 
Departmento agentas-provokatorius tarpe 
1911 ir 1916 metų. Zubarevas tapo agentu- 
provo.katorium Kotelniči mieste 1908 metais 
ir vedė provokatorišką darbą iki 1917 metų.

Bausmės Kriminalistams
Virš išdėstytu pamatu ir vaduodamas! So

vietų Sąjungos kriminalės procedūros kodekso 
straipsniais 3-19 ir 3-20 Sovietų Sąjungos 
Aukščiausio Teismo Militarinė Kolegija pa
smerkia Buchariną, Rykovą, Jagodą, Kres- 

‘tinskį, Rozengoltcą, Ivanovą, černovą, Grinko, 
Zelenskį, Ikramovą, Chodajevą, Šarangovičių, 
Zubarevą, Bulanovą, Leviną, Kazakovą, Mak
simovą-Dikovskį ir Kriučkovą aukščiausiai 
bausmei—sušaudymui, su sukonfiskavimu jų
jų asmeniškos nuosavybės.

Dakataras Pletnevas, kaipo tiesioginiai ne
dalyvavęs nužudyme Kuibiševo ir Gorkio, nors 
jis ir pagelbėjo toje kriminalystėje, yra pa
smerkiamas dvidešimčiai metų kalėjimo su at- 
ėmipiu politinių teisių per penkis metus po at- 
sėdėjimo kalėjime ir su konfiskavimu jo as
meniškos nuosavybės.

Rakovskis ir Bessonovas, kaip tiesioginiai 
nedalyvavę organizavime teroristinės ir di- 
versistinės-griovimo veiklos, yra pasmerkiami: 
Rakovskis dvidešimčiai metų kalėjimo ir Bes
sonovas penkiolikai metų kalėjimo, abu su 
netekimu politinių teisių per penkis metus po 
atsėdėjimo kalėjime ir su konfiskavimu asme
niškos nuosavybės.,

Minersville, Pa
Komunistų Partijos Distrikto 
Trečio, Schuylkill County, li

to s Sekcijos Pild. Komiteto 
Nutarimas

Dėlei tūlų nesusipratimų tar
pe draugo K. Armano iš Min- 
ersvillės ir tūlų kitų Komunis
tų Partijos draugų, Sekcijos 
Pild. Komitetas keliuose susi
rinkimuose svarstė susidariusią 
padėtį ir po gero apdiskusavi- 
mo visos padėties klausimą iš
rišo ir imasi šios priemonės in
formavimui ir išryškinimui jos 
mūsų Partiją atstumti nuo dar- 
kams.

Arma-
Min- 

į par- 
tokia,

tame mieste.
nuodugnaus ištyrimo, 
Pild. Komitetas priė-

Dėkui nesusipratimams tarpe 
tūlų mūsų simpatikų ir drau
gų partijoje, tame ir K. 
no, daugelis darbininkų 
ersvillėje nenorėjo stoti 
tiją. Padėtis pasidarė
jog gandai ir išmislai pradėjo 
mūsų. Parti ją atstumti nuo dar
bininkų

Po 
Sekcijos
jo išvados, jog ištaisymui pa
dėties reikia plačių diskusijų 
tuo klausimu tarpe visų palies
tų žmonių. Nors kaltinimai 
apie finansinę neatsakomybę ir 
Teiti kaltinimai prieš d. K. Ar
man^ buvo nepamatuoti, ta- 
čiaus tūli Komunistų Partijos 
nariai, tame ir d. Armanas, 
praktikavo sektantišką atsine- 
šimą linkui darbininkų, Dėl 
politinių priežasčių lekcijos 
Pild. Komitetas nutarė įkurti 
angliškai nekalbantiems darbi
ninkams Lietuvišką Partijos 
Kuopą (Vienetą), apart gyvuo
jančios amerikinės kuopos, šio 
Sekcijos Komiteto nutarimo 
teisingumą patvirtino sudary
mas Lietuviškos Kuopos net iš 
penkiolikos narių.

Pirmiau šie draugai buvo la
bai artimi partijai ir dabar 
jaučiasi, kad po ištaisymu 
dėties jiems reikia stoti į 
munistų Partiją.

Sekcijos Pild. Komitetas
bai aštriai atkreipia atydą visų 
partijos narių ir simpatikų, 
kad gandai ir išmislai prieš 
bet kurį atskirą partijos narį 
nebus ilgiau toleruojami ir kad 
Komunistų Partija mano, jog 
dabartinės padėties sutvarky
mas Minersvillėje yra geriau
sias praktiškiems tikslams. Jis 
visus ragina, kad Schuylkill pa
vieto darbininkai daug daugiau 
atsieks kooperuodami su Komu
nistų Partija ir stengdamiesi 
ją budavoti ir kad partijos du
rys niekada neuždarytos kon- 
struktyvei kritikai ir norui pa
taisyti bet kokias partijos kai
po tokios arba bet kurio drau
go klaidas.

17-tos Sekcijos
Pild. Komitetas.

pa-
Ko-

la-

Daug Mokslo Reikia Nau
joviškam Lakūnui

pa- 
oro 
dar
ro-

(Tųsa is^-cio pusi.) 

riais”, radio kompasais, 
roskopiniais kompasais, 
sisukimo rodyklėmis, 
tuštumų rodytojais ir 
bent 25-kiomis kitomis
dyklėmis bei prietaisais, ku
rie yra būtini saugiam skri
dimui,

Be to, ekspertas lakūnas 
turi būt gerai susipažinęs 
su mokslu apie orą ir jo at
mainas. Tolimose oro kelio
nėse, ypač virš jūrų, jam 
reikia turėt žinojimą ir gar- 
laiyinio kapitono. Jis turi 
būt ir orlaivinis inžinierius, 
ir motorų ir lėktuvų mecha
nikas. Reikia jam būt apsi- 
pažinusiam ir su tarptauti
niais įstatymais. x ,

, Negana to. Jis turi grįžti 
orlaivinėn mokyklon bent 

sykį kas dveji metai, kad su-

sipažintų su naujais išradi
mais.

Baigus pradžios mokyklą, 
galima išsimokinti gydyto- 
jum per 8 metus, bet tapt 
pirmaeiliu orlaivininku tai 
reikią bent dešimt metų 
uoliai mokintis ir būtinų 
patyrimų įgyti. —J. C.

TUŠTUMA-VACUUM

General Electric labora
torijose Schenectady, N. Y., 
pagaminta stiklinės su to
kia tuštuma (vacuum), kad 
jose telieka tik viena bilio- 
ninė dalis oro. Bet ir tokioj 
tuštumoj vis dar tebėra po 
40,000 milionų oro “dulke
lių,” vadinamų molekulų, 
kiekviename kūbiškame co- 
lyje.

Kuo grynįau išpumpuotas 
oras iš radio lemputės, tuo 
geriau jinai didina ir tik
riau perduoda radio garsus. • \

Tyras Oras Kaipo Pui
kiausias Stiprylas
(Tąsa nuo 3 pusi.)

per kelias savaites, irgų 
štai ką surasi:

Didelė dauguma jų bus 
aptingę, ne tokie vikrūs, 
“piktęsni;” prasčiau veiks 
jų raumenys ir nervai; kai 
kurių ir viduriai pradės 
streikuoti; širdies tvaksėji
mas pasidarys silpnesnis ir 
lėtesnis.

Antra vertus, tyras oras 
teikia žmogui smagumą, ke
lia gyvenimo džiaugsmą, 
stiprina ir veiklina visą kū
ną ir smagenis.

Visi šiek, tiek pažangūs 
gydytojai, todėl, pataria ty
rą orą, kaip tikriausią stip- 
rylą. —J. C.

Fašistai Giriasi Paėmę 
Liaudiečiy Diviziją

“Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytojų.

Saragossa, Ispanija.—Fa
šistų komandieriai giriasi, 
kad suėmę “beveik visą 
143-čią liaudiečių armijos 
diviziją, susidedančią iš ka
nadiečių, amerikiečių ir ki

tų tarptautinių savanorių.



H n7>;-r.;i i.hx.

PenKladien., Kovo 18, 1938 jj A i« V ® Penkias Puslapis

SPORTS-HUMOR-N E W S 
OF CLUB ACTIVITIES 

EDUCATION-STORIES

ENGLISH PART THE PILGRIMAGE
Two Young Lithuanians Give Us Their Views 

on the Historic March to Washington 
for Jobs and Educations for Youth

A CALL TO FRIENDS
OF BANGOS CHORUS

This Sunday, March 20, 1938, at 
7:30 P. M. BANGOS CHORUS is 
holding, for you, a “get-together” 
dance. Here is a dance refreshingly 
new in entertainment and friendli
ness. Don’t Miss It!

Music by the best Lithuanian-Ame
rican orchestra in town—Ed Paciu- 
nas and his orchestra! Refreshments 
galore! Friendliness! Fun! En
joyment!

Welcome Spring the right way— 
with Bangos Chorus—you won’t re
gret having done so! For a quarter 
you’ll have the best time of your 
life. Meet us at the LDP Club
house, 408 Court Street.

Organizer.

Ramblings of The 
Second District

Hello folks, greetings of spring— 
which is only a few days away... 
Lawrence feels mighty proud after 
the way they came thru in their last 
affair. Yes, and they should be 
mighty proud of the teacher too... 
There’s quite a debate over Montel
lo. The question is, “Will Montello 
be on the summer map of 1938?...

Bridgewater says, “We are thru 
with sports unless wo can get some 
co-operation from the district sports 
comm, in making schedules come 
true”. How about it?... Gardner 
claims, “The Norwood lassies were 
too rough in their final game at 
home, and very snobbish. To me it 
seemed that they were very unso
ciable. I thing it was because they 
were so disgusted with the referee”.

The situation in Worcester is a 
bit tense. The coming concert for 
one, and some misunderstandings for 
another. The latter should be thrash
ed out in the chorus meeting as soon 
as possible. Such doings will get 
you nowhere fast...

After reading the short story, 
“Just Another Night” by Bob Vina- 
tus, I wonder how many of our youth 
can write some good ones like that. / 
Some of our readers say, “Oh, noth
ing but trash and gossip in the 
L.Y.S. today”, and then when they 
again pick up the L.Y.S. and find 
stories, they say, “There’s nothing 
worth reading today. There’s noth
ing from our city in it”. Well, all I 
can say is, “Why don’t you all 
write and make it interesting?”...

A passing thought, “It’s much 
easier to criticize than it is to 
write.”... Will try to see you all in 
Worcester at the concert, if possi
ble. So, till then I remain your 
correspondent. —Retlaw Chinwell.

Peace Rally Opens 
YCL Sessions

Many interesting panels have been 
arranged for the. First Broklyn Con
vention of the Kings County Council 
of the Young Communist League 
which will open with a Giant Peace 
Rally at the Brooklyn Academy of 
Music, Ashland Place and Lafayette 
Avenue on Friday night, March 25.

Among the subjects that will be 
discussed subsequently to the open
ing rally, will be the problems of 
education, unemployment, peace, 
building the Young Communist Lea
gue, work in the community, work 
of the industrial youth, educational 
work of the Y.C.L., work among 
Negro youth, work among the stu
dent youth.

Among the many prominent na
tional and local figures who will at
tend are, C. A. Hathaway, editor- 
in-chief of the Daily Worker, An
gelo Herndon, national vice-president 
of the Young Communist League, 
Peter V. Cacchione, Kings County 
chairman of the Communist Party, 
Saunders, executive secretary of the 
Kings County Council, Young Com
munist League, and Fay Caller, in
dustrial chairman of the Kings 
County Council.

NEW PLAY TO BE
PUT ON IN APRIL

On April 10, the Aidbalsiai En
semble, in cooperation with the 
Liaudies Teatras, will present “Pra
eities šešėlis” in Elizabeth, N. J. 
On May 15th the same will be 
presented to our Brooklyn friends. 
Under the able direction of Bronė 
šalinaitė the Ensemble will render 
many .new songs as well as a num
ber of old favorites.

We sincerely hope to see you 
among the audience, either in 
Elizabeth or in Brooklyn.

“We have reached the point as 
a nation where we must take action 
to save the constitution from the 
court and the court from itself.”—gress rollipg.

MY GIRL’S IN STYLE—SHE WEARS LISLE!

Our youthful hearts go pitty-pat at the sight of these pretty 
maidens. -And no wonder—they are intelligent as well as beautiful. 
These two Washington models are wearing artificial silk dresses 
and showing American women that they can be well-dressed when 
they boycott Japanese silk.

DETROIT NEWS SPECIAL
I » <

One of our active Aido Chorus 
members, committeeman and treas
urer of the LDS—Aido baseball 
league, left our ranks Thursday 
morning. Let me thank the chorus 
for showing such excellent sentiment 
and all the other things that made 
his parents realize that the Aido 
Chorus was among the best friends 
he had. E'd Miller was buried Mon
day at the Holy Cross Cemetary.

Of all the big affairs this sea
son the Vilnis Concert topped them 
all. Maybe not in the box office or 
pecuniary enrichment, but certainly 
for the most pleasant evening there 
is no equal. The concert was one 
good performance after another ex
cept in one or two spots. It was an 
excellent change from the usual. 
The dancing was another pleasing 
experience, no pushing, room for 
fancy stepping, no wallowing in a 
dust filled room, and bright cheering 
interiors. It was simply invigora
ting. For once there was enough 
room for the polka dancers, there 
was really a chance to move. Polkas 
downstairs were a real treat to the 
youth during intermissions of the 
popular orchestra upstairs. For such 
a nice program I’m glad Finn Hall 
was picked. It made the evening a 
complete pleasure. Also let me 
thank the charge-de-affairs that ar
ranged that big banquet for the 
chorus. From the comments of the 
chorus it can be said, “Thanks from 
the bottom of our hearts.”

The Aido Chorus has planned a 
hard time blow-out for this Sa
turday, March 19th, at Porter Hall, 
8 P. M., for chorus members, their 
close friends and prospective mem
bers. So everybody come in your 
worst rags and tags (they ought 
not to be hard to find these days) 
and enjoy an entertaining and so
ciable evening. It’s a good chance 
for prospectives to meet the gang 
and the newer ones to get better 
acquainted. The admish is a sellout, 
10 cents.

The baseball raffle tickets are 
out now, someone has a chance to 
makė 25,155 or 2 dollars for a single 
dime. The funds will go to the 
league which will sponsor sports all 
year round. This raffle will be the 
opener; let’s all get behind it and 
give the Detroit Lithuanians biggest 
sports program a real sendoff.

Have you made your three guesses 
whom the chorus will feature on 
their last big affair this season? 
O. K., now make three more, write 
them on a piece of paper, shake in 
a derby then draw three, put them 
in a convenient place and wait till 
next week.

Is your VOICE sub in yet? If 
you’re going to wait a while, don’t! 
You’re holding back everyone inclu
ding yourself. Make it a point to 
get it now. Keep the wheels of prog-

The school still doesn’t have the 
attendance I’m sure it should. To 
get things clear: it is not for the 
chores alone, it’s for everybody— 
age is no consideration. Classes are 
in reading, writing and talking. I 
know there are a lot of young 
Lithuanians that could • stand some 
laming!

Results: the cat’s out of the bag. 
The L.D.S. is planning something 
and it s in the form of a get to
gether for old times sake. The first 
L.D.S. youth affair this year will 
be at Porter Hall, soon. It’ll be big 
stuff with plenty of • entertainment 
in store. As soon as more info leaks 
out you’ll find it here. Keep posted, 
because missing this affair will pro- 
bably find you asking someone to 
apply some force to your seat with 
an occupied shoe.

Yqur pal,
—So Long.

SHORTANDSWEET 
JABBINGS

In writing about the wage and 
hour bill and the opposition shown 
to it by “southern short hours” in 
Congress, a West Virginia miner, 
now working on Works Progress 
Administrations for relief, says:

“What are we going to do with 
the labor fighters from the south? 
They go to Washington, baahoo 
around and fight labor to the last 
ditch. They ought to- have put 
up with for a time what labor puts 
up with all the time. They might 
change their minds about the wage 
and hour bill. I am wondering how 
many of them could live on twenty
seven cents a day, or less, as my fa
mily is doing? They’d know some
thing about a living wage if they’d 
try that! What these > birds don’t 
know is that half the people of the 
United States are trying to live on 
nothing!”

This doesn’t need comment.

“The great majority of citizens 
of the United States think that only 
in Europe is there danger of a dic
tatorship, but there are forces - grow
ing in our American life 'that are 
striving to curb free speech.”— 
Bishop Paul B. Kern, Durham, N. C.

4 COLLEGES IN CITY TO GET 
TENURE CODIE

Tenure protection for instructional 
and non-instructionąl staff employees 
of the four • city colleges after a 
three-year probation period was 
adopted/ by the Board of Higher 
Education at a special meeting.

The job-protection clause will be 
added to the !bqard’s bylaws shortly. 
It .will be drawn with the aid of 
several groups which petitioned for 
it.

SPORTS REPORT OF
SECOND DISTRICT

At Worcester, Saturday, March 12, 
Worcester Aido Chorus defeated the 
Stoughton Lith. C. C., 34 to 14. This 
was Worcester’s final home game 
and unless Brooklyn gives a suit
able answer, it may be the season’s 
final. Season’s record—won 14, lost 
3.

At Norwood, Friday, March 11th, 
Gardner girls basketball team de
feated the Norwood girls 30 to 16, 
and clinched the championship for 
the year. Bowling will start April 
2nd. I’m waiting for final entries. 
The final date is March 26th. All 
who are interested, please send me 
your list of names that comprise 
your team. So don’t forget, March 
26t-h is final.

J, Kižys,
2nd Dist. Sports Chairman.

Worcester Concert 
This Sunday

Though perhaps it is no longer 
news to the people in the Mass, dis
trict, this is the last call and final 
reminder for the concert qf the Wor
cester Aido Chorus, March 20, 1938, 
3 P. M. sharp at 29 Endicott Street. 
Great preparations have gone into 
this affair so we can speak of suc
cess with assurance. After the cori- 

'cert, a fine mead will be served for 
only fifty cents. Its purpose is so
cial—the audience can get together 
to talk over’ the concert and to have 
a general good time. Come early to 
get a seat, because a full house is 
expected.
General Observations:

Some of our athletic singers pre
fer the sounds of gurgling malt to 
the melodies of the chorus, and only 
one week before the concert. The 
glory of being a man is that you 
can pound the one who has angered 
you with your fists, shake hands, 
and make up to be the best of 
friends. The basketball team ended 
their season with a victory, true to 
form even to the rough playing. 
Nothing boasts an organization as 
much as volunteers to do a little 
work. Good for you, boys, keep up 
the spirit. Have you heard of the 
missing spoons? Our boys would 
make fine detectives—if they could 
detect just one innocent little girl 
who talks with her tongue between 
her teeth and a twinkle in her eye. 
As always, cherchez la femme.

Final rehearsal for the concert 
Sunday morning at 10 A. M. sharp.

—-M. D.

A Day With the Lincoln Battalion
Help Your Friends Fighting Fascism in Spain!

They will all be there Saturday 
nite, youth and adult, at Laisve 
Hall, with the boys of the Abraham 
Lincoln Battalion—in spirit, of 
course. That long awaited affair for 
our boys in Spain and those re
turning from Spain will take place 
Saturday nite. We’ll see our boys 
in the film, “A Day With the Lin
coln Battalion.” We’ll hear about 
the bravery and valor of our boys 
in their fight against fascism. One 
of our own boys, Bunhi Sovetski, who 
has recently returned from the 
front line trenches in Spain,\ will tell 
us the struggle for Democracy which 
is now being waged by the people of 
Spain against the fascist invasion 
of their country.

Bunni Sovetski

The program for the evening pro
mises to be unusual as well as very 
entertaining and interesting. In ad
dition to the film and our speaker 
we’re having our favorite singers, 
Aldona Khmaitė and Lillian Kava
liauskaitė. They promised to sing 
several duets and Aldona has some 
new Spanish songs especially for 
this affair. Two Spanish children, 
dressed in costume, will entertain 
us with Spanish folk dances. The 
program is scheduled for 9:30 sharp.

All the proceeds of this affair 
will go to the Rehabilitation Fund

Hartford Speaks On 
This n That

Greetings, dear readers! Did some
one say spring was on its way? 
Br-r-r-r-! It must have broken a leg 
or something, ’cause it sure is tak
ing its jolly old time. Well, better 
late than never, ar ne?

First of all, our sincerest wishes 
for’ the speediest of recoveries to one 
of our newly-acquired altos, Nellie 
Lakštis, who is in the hospital suf
fering from bronchial pneumonia. 
You can’t do that to us, Nellie, what 
with our concert looming not so very 
far in the distance, and our present^ 
group of altos finding it rather dif
ficult to get together and warble 
their notes in harmony with the 
fiddle... And a sincere welcome to 
Stanley M. who, after a brief ill
ness, is again lending his hearty 
voice to our tenor section.
How we wish we knew:

Why, after we all recently voted 
to commence rehearsals promptly at 
7:45 P. M., we have choristers com
ing in a half hour or so later?

Why, with our chorus members 
numbering in the vicinity of fifty, 
there were scarcely half of them 
present last Wednesday?

Why there is so much giggling 
among certain sopranos when other 
parts are singing?

Why we haven’t seen Karl K. for 
several Wednesday evenings?

Why a certain tenor doesn’t go 
to Hollywood and double for Jackie 
Cooper?

Why we all can’t be platinum (??) 
blondes?????
Attention: “Who”.

It is more often a kinder and 
more sportsmanlike thing to tell a 
person outright whenever that per
son is offensive or annoying to any
one in particular; especially when 
that person has no intention what
ever to į disturb others. A chorus 
grows only when friendship, not an
tagonism, is displayed. Before at
tempting to attain a goal of one 
hundred members, our aim should 
be to keep the good-will of the fifty 
already there.

Before signing off, let’s all pro
mise to attend rehearsals regularly 
every Wednesday at 7:45 sharp, and 
strive to make our coming concert 
a huge success!!!!!

I’ll be back—in a flash—with more 
news—(I know, you all thought I’d 
say “trash”).

The Rambler.

So many German “volunteers” have 
been killed in Spain that parents 
are now warned not to wear mourn
ing.

of the Friends of the Abraham 
Lincoln Battalion. This fund is being 
used to care for the boys who are 
returning from Spain. At present 
there is a drive to raise $50,000 to 
aid in rehabilitating the American 
veterans of the Spanish war. Seve
ral hundreds of our boys have already 
returned from the battlefields of 
Spain and many others are on their 
way. They must be taken care of. 
We can aid them by attending this 
affair. Let your friends know about 
this dance and' bring them along. 
We assure you an entertaining even
ing—a memorable evening.

Dancing beginfT at 7:30 P. M. 
Johnnie Nevins and his Nite Owls 
will supply the music for dancing. 
Admission is 35 cents in advance, 
40 cents at the door.

—H. K.

FROM THE EDITORS
TO “SMILES”:

It is not the policy of the L. Y. S. 
to accept articles without the name 
and address of the writer to show 
its good faith. We allow for forget
fulness for the first times but do 
not allow it to continue. Names, of 
course, are held in strict confidence.

TO “DRONĘLET”:

Many thanks. Your letter will be 
discussed thoroughly in this Tues
day’s Youth Section.

ATTENTION!
The Brooklyn BuiLDerS have of

ficially accepted the challenge of the 
Newark LoDeStars Bowling team 
and here are the plans:

Newark shall have a five-man 
team meet at 2 P. M. Saturday af
ternoon jn Laisve Haji. From there 
the BuiLDerS will join them and' 
go to the rinks.

On Guard, Newark!
—Komin.

March 10, 11, and 12, marked the 
three days of the American Youth 
Pilgrimage to Washington in quest 
of jobs and better education. The 
delegates gathered from all parts of 
the country. They came by various 
methods of transportation, including 
antiquated automobiles, with “Wash
ington or Bust” gayly painted all 
over them. The delegates, three 
thousand strong, took Washington by 
storm. Upon arrival in Washington 
all delegates were requested to re
gister, here also they were told 
where they were to obtain lodging 
and where they could obtain their 
meals.

The first day’s activity consist
ed of public hearings on the Ameri
can Youth Act and of a public meet
ing at the Howard University Chapel. 
The second day was spent in visit
ing our senators and congressmen. 
After which there was another public 
meeting at the Departmental Audi
torium. Here such prominent speak
ers as Sen. LaFollette of Wis., and 
William Hinckley, pres, of the Youth 
Congress, were heard. The third and 
last day of the Pilgrimage marked 
the day of the parade of the Youth 
Delegates. This was by far the do
minating event of the pilgrimage.

Calling on Congress to emulate 
“Snow White’s” seven dwarfs and

................................. .. . y

The Youth Pilgrimage that took place last week was one of the high- , 
lights in the progressive movement of American youth. As it happens so ‘ 
many time—attempts were made by reactionary Senators to discredit the » 
Pilgrimage by painting it with the color red and screaming, “Communis
tic!”. Mary Hrown, a delegate of lhe BuiLDerS to the Pilgrimage and at- . 
tive member of Lithuanian youth organizations, shows this fact to be true ? 
by her report of one of the hearings on the American Youth Act.

■ i ...........—• ——..................----------l..;-;; ........... ......................... — uMMr »

“What do you think of the Soviet 
government?” was the first question 
fired at one of the youth called to 
the stand by Senator Lee during the 
hearings on the American Youth Act 
in Washington. Such questions as 
you will soon read tried to confuse 
the speakers yet youth after youth, 
regardless of color or creed spoke 
his mind openly when called to the 
stand.

To the first question a socialist 
answered, “I do not approve of the 
soviet government because it is com
munistic”.

Sen. Lee: What groups of people 
are in the American Youth Con
gress ?

Sbc.: All kinds.
Sen. Lee: You do not approve of 

a soviet government yet you allow 
Communists to join the Youth Con
gress.

Soc.: Communists and socialists 
are many poles apart in their beliefs. 
But when it comes to where com
munists and socialists are willing 
to fight together with other organi
zations for passing the American 
Youth Act and agree upon other 
matters, they can join the Youth 
Congress, regardless of what they 
are. The more united we are in or
der to get the Youth Act passed, 
the more louder our voices will thun
der for what we think is right. This 
will attract others and they will join 
the masses.

Happy News From 
Baltimore

This Saturday in the Lithuanian 
Hall at 6 o’clock, the Baltimore Ly
ros Chorus was a happy chorus as 
they thoroughly finished the song 
entitled “Song of the Lark” by 
Mendelsohnn. The chorus, together 
with the German, Jewish, ahd Rus
sian-Ukrainian choruses, is to sing 
at the Lithuanian Hall at the Inter
national Concert on April 3, 1938. 
This concert is sponsored jointly by 
the combined choruses ahd may 
be the beginning of a series. Our 
chorus is scheduled to sing “Kovon”, 
“Mums Saulutė Bus šviesi”, “In 
Praise of Learning”, and “The Song 
of the Lark” by Mendelsohnn.

Our next rehearsal will be held 
this Saturday, March 19, at the 
Lithuanian Hall instead of Sun
day because our instructor has to 
participate in the Taras Shevchen
ko Concert to be held Sunday March* 
20. The rehearsals will start at 8 
P. M. sharp and end at 10 o’clock. 
All members are urged to be pre
sent promptly, so as to start the 
rehearsal on time.

This, correspondence was written 
by being put together sentence by 
sentence by the correspondence com
mittee, which is composed of Helen 
Juskevicus, Albert Juskevicus, and 
Charles Juskauskas Jr., at a special 
meeting held after rehearsal with 
Anne Kuchauskas presiding. We 
think the correspondence committee 
has learned a great deal from this 
little meeting and there will be bet
ter correspondence written in the 
Laisve Youth Section from now on.

Correspondence Comm. '

She: “My motto is ‘what’s worth 
doing is worth doing well’.”

/Burton: “Yeah, I notice that when
you make a fool of yourself.” 

come to their rescue, the 3,000 chant
ing delegates of American youth pa- . 
raded down Constitution Ave. to the 
Capitol House.

They carried banners proclaiming * 
that “The Seven Dwarfs Saved y 
Snow White—Do the same for usn. ••

William Hinckley, Pres, of the con- * 
gress, announced that they will ask -• 
the President to support the Ameri
can Youth Act and to make increas- r 
ed allotments to the National Youth 
Administration. • • ; -

Ranging in ages from 16 to 25, the * 
delegates came to Washington from 
as far away as Texas, California y 
and Hawaii. Included in the delega- 
tion were about 1,500 girls.

Although there were a few scat- - 
tered drums and trumpets in the 
line of march, the parading dele
gates kept step by chanting the 
slogans displayed on their banners, a 
In addition to the Snow White ap- r 
peal the marchers chanted:

“Save the youth of the nation*1.
“We want jobs, help, and educa- » 

lion”.----
“Pass the Youth Act”.
The marchers were given a permit 

to march into the Capitol grounds 
and be reviewed by a group of sena
tors and representatives.

Vito Brunza, t
Delegate for B’klyn

Aido Chorus.

Thunderous applause followed and 
clicking of the cameras as the young 
socialist dismounted the chair and 
returned to his seat. Was the sena
tor’s face red! u

Senator Lee then got up and call
ed William Hinckley, chairman of , 
the American Youth Congress, to “ 
the stand and asked:

Sen. Lee: Would you go to fight > 
if the U. S. was at war with Mead- , 
co ?

Hinckley: No.
Sen. Lee: Would you go If U. S. * 

was at war with England over Can
ada?

Hinckley: No.
. t,After many of these questions 
Hinckley burst out and said: “Why 
don’t you ask me if I’ll fight FOR 
the U. S.?” Again applause broke 
out and Hinckley returned to his ' 
seat after the senator asked him to. f

Youth after youth got up and » 
spoke for the passage of the Ameri- M 
can Youth Act because it provided 
for more jobs, vocational training * 
and scholarships for thousands of ' 
needy American youth who are un- i 
able to receive relief. An apropria- 
tion of $500,000,000 is needed to 
carry out the program of the Arne- »* 
rican Youth Act. j

I hope all you who have been un- * 
fortunate and unemployed will, “Sup
port and Help Pass the American 
Youth Act!” —Mary Brown.'

Aidos To Sing At N. Y.
Opera House

The Brooklyn Aido Chorus is be
ing recognized by many national!- . 
ties for its excellent ability. One 
proof of this is that the chorus has 
been invited to sing at the Manhat
tan Opera House in New York this 
Sunday. , • |

A Jewish organization is sponso
ring the affair to help Jewish refu
gees. An audience of over 2,000 is 
expected. After the program the 
sponsors have arranged a dance. 
A $250.00 band of twelve pieces will 
play.

Such are the rewards of good 
quality! All our other Lithuanian 
choruses should remember this and 
strive to improve themselves so 
that they will also be recognized by 
other nationalities and groups.

ALBANY. — The Agricultural 
Commissioner appointed a State Ap
ple Industries Committee to pro- t 
mote bigger apple sales.

THE "VOICE”
Of Lith-Americans

Coming Out Soon

Have YOU 
Subscribed?

Lithuanian-American Publishers 
Box 38, Station W 

Brooklyn, N. Y.



šeštas Puslapis

Epizodai iš Mano Gyveninio
V. V. Kuibyševas

(Tąsa)

Įtikinėti nebuvo laiko. Aš buvau svei
kas, stiprus ir beveik prievarta išstū
miau visus iš buto.

Visa tai įvyko laiku, nes po valandos 
atvyko šnipai.

Matyti, po mano atėjimo į butą,—o ma
no atėjimą, reik manyt, pastebėjo šnipas, 
—šnipas nubėgo pranešti, kad konferen- 

' cija posėdžiauja ir kad visi susirinkę, ir 
‘■odėl, kada aš vijau visus iš buto, ap- 
b’nkui šnipų nebuvo. Dėka to visai eilei 
draugų pasisekė pabėgti ir sugrįžti į sa
vo gyvenamas vietas.

Tuo metu triūbų fabrike aš dirbau 
naktinėj pamainoj. Naktinė pamaina-dir
bo, rodos, nuo dešimties vakaro iki še
šių ryto. Kaip ir nieko nebuvo, aš atėjau 
naktinėn pamainon dirbti. Aš pasivėli
nau, bet draugai mane pažymėjo, kad 
jokių mano pavėlavimo žymių nebūtų. 
Pradirbau naktinę pamainą, o ant ryto
jaus sužinojau, kad pas R. buvo krata.
- Manau, reikia pažymėti šitokį epizo- 

* dą, kurį aš žinau jau iš kitų pasakojimo.
Antrasis Saratovo atstovas, Fokinas, ne
tikėdamas mano perspėjimui, pasiliko 
nakvoti R. bute ir miegojo jo žmonos 
brolio kambaryje. Kada įsiveržė žanda
rai, Sofija Grigorjevna, R. žmona, nu
tarė kaip nors Fokiną išgelbėti. Ji viso
kiais dirbtiniais manevrais nukreipė žan
darus į kitus kambarius, o pati pasibeldė 
pas Fokiną. Jokio atsakymo. Patraukė 
duris, durys atsidarė: Fokinas miega. Ji 
pradeda jį budinti— jokių rezultatų. Ji 
griebia jį už ausų, pradeda kratyti, ir 
šiaip taip jai pasiseka grąžinti jam są
monę. Ji sako jam: “Žandarai!” Tada jis 
vienuos baltiniuos iššoka pro langą, o-ant 
gatvės pila lietus. Tuo momentu žanda
rai, įėję į kambarį, randa atidengtą pa
talinę, kelnes, švarką ir kitą. Sofija Gro- 
gorjevna pradeda kolioti savo nesantį 
brolį: jis, esą, kažkur valkiojasi, palieka 
neuždengtą patalinę, kostiumą ir tt. Visa 
tai ji sulošė taip vykusiai, kad žandarai, 
padarę kratą ir neradę jokių proklama
cijų ir ginklų, išėjo iš kambario. Apla
mai jie nieko nerado R. bute, bet ir ne
galėjo rasti, nes prieš tai, negu išstumti 
delegatus iš buto, aš priverčiau sudegin- 

• ti visas rezoliucijas, o kaikurias paslėp
ti ant aukšto,'taip kad jų nerado.

Žandarai išėjo. Keturios valandos ryto. 
Sofija Grigorjevna bėga prie lango, pro 
kurį išsmuko Fokinas, ir šaukia jį. Pasi
rodo, jis lietui kaip iš kibiro pilant tris 
valandas vienuos baltiniuos išbuvo gat
vėj. Jis visas sušlapo ir šlapias vėl įlindo 
į kambarį. Jam davė persirengti, sušilti 
ir kita. Žmoniškai aprengę Fokiną pa
siuntė jį į uostą, ir jis tučtuojau išva
žiavo į Saratovą.

Visi kiti konferencijos dalyviai , tame 
skaičiuj ir aš, netrukus buvom areštuo
ti ir patalpinti Samaros kalėjiman.

Revoliucijos Išvakarėse
Samaros kalėjime mus visus pasodino 

atskirai. Tarp kitko, aš patekau į kame
rą su draugu M. (vėliau buvo Maskvos 
sovieto narys). Praeityje jis buvo daily- 
dė, ir sėdėjimo Saratovo kalėjime metu 
jis išmokė mane dailydžiauti; aš daėjau 
iki tokios meisterystės, kad savystoviai 
padirbau miegamąją sofą, gaila (apie tai 
aš sužinojau tik pačiam paskutiniam mo-' 
mente) kalėjimo viršininkui.

Aš buvau areštuotas su Josifo Andre- 
jevičiaus Adamčiko pasu. Iššaukia mane 
žandarų valdybon. Mano pasas rodo, kad 
aš valstiečio vaikas. Žandaras netiki, 
įtaria kažką visiškai nepaprasta: jis ma
no, kad jie sučiupo kažkokį baisiai di- 
deiį lydį, be to ne dėl reikšmės revoliu
ciniam judėjimu, ne tas juos daugiausia 

I įdomavo, o dėl katorgoj praleistų metų 
f skaičiaus.

Pulkininkas Poznanskis po trijų tar
dymų man tiesiai, atvirai pasakė:

—Jūs ne Adamčikas, o jūs pabėgėlis 
iš katorgos, ir, vadinas (jis pasigėrėda
mas trynė rankas), mes galėsim įvelti 

' jums keletą metų katorgos.
I .Aš ironiškai nusišypsojau ir tebetvir

tinau, kad aš ištremto lenko Adamčiko 
sūnus ir ligšiol užsiiminėjau žemės ūkiu.

i Tiktai po trijų mėnesių kalinimo, iš-
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“LAISVE”

AIDO CHORAS, vadovybėje naujos mokytojos drg. J. 
Karsokienės dainuos vėliausias, gražiausias dainas

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

WORCESTER. MASS
KOKIA BŪTLEGERIŲ 

ANGLIS

Kiti Programed Dalyviai: Aido Vyrų Choras, Merginų 
Oktetas; J. Sabaliauskas ir V. Tumanis dainuos solus ir 
duetus; E. Kudarauskas, piano solo, drg. Latviutė dai
nuos solo. Turėsime smuiko trio su V. Mickevičiūte ir E. 
Kudarausku. Išgirsime ir E. Mickūnaitę, kuri per tūlą 
laiką dainavo Lietuvos Operoj, Kaune.

Kaip matote, gerbiamieji, koncertas bus vienas iš ge
riausių, todėl prašome nepraleisti progą neišgirdę. Aido 
Choras širdingai kviečia visus jo rėmėjus skaitlingai da
lyvauti. t KOMISIJA.

svarstyklių ve- 
anglį pirkėjui, 
parduoda kelis 
kitiems, 
anglies

Reiškia,

Pinigais 
pakliuvo į 
spąstus už

“LAISVES” SPAUSTUVĖ

F. J. Bagočius
ADVOKATAS

Veda visokias provas

Worcester, Mass.

Prašome

Tai štai kaip būna 
Detektyvai su po- 

sučiumpa tokius 
tai jiems būna

STANLEY RADIO CO.
Nauja Vieta

355 W. BROADWAY
So. Boston, Mass.

Tel. Sou. 0558
Norwood Skyrius:

1044 Washington St.
Tel. Norwood 1498-W

DIDEUS KONCERTAS
RENGIA AIDO CHORAS

Sekmadienį, 20 d. Kovo-March
Lietuvių Svetainėje

29 Endicott Street I Worcester, Mass.

Rengia

KONCERTĄ IR VAIDIN1MA
Sekmadienį, Kovo 20 March

LIETUVIŲ SVETAINĖJE .
E. ir Silver Sts. So. Boston, Mass.

GARSINKITES "LAISVĖJE

šauktas žandarų valdybon bene penkta 
kartą, įsitikinus, kad man niekaip ne
gali priklijuoti 102 straipsnį, kad daly
kas neišvengiamai apsiribos administra- 
tyviniu išsiuntimu ir kad nė jokios ka
torgos man neduos, aš naujai iššaukus 
žandarų valdybon pasityčiodamas prane
šiau pulkininkui Poznanskiui, kad aš tik
rai ne Adamčikas, o viso vos pabėgęs iš 
administracinio trėmimo, pavarde Kui
byševas.

Pulkininko Poznanskio pykčiui nebuvo 
ribų. Jis šaukė:

—Jūs meluojate, mes jus nukaukuo- 
sim.

Aš jam ramiai pasakiau, kad, ponas 
pulkininke, prašau, nesijaudinkit paim
kite jūsų archyvus, ir jūs po penkių mi
nučių galėsite įsitikinti, kad toks Kuiby
ševas yra, jo fotografijos pąs jus, tik
riausiai, yra, ir kad jis buvo Irkutsko iš
trėmime, iš kur ir pabėgo.

—Negali būti, negali būti!—šaukė pul
kininkas Poznanskis.

Jis išbėgo iš kabinėto, bet po dešim
ties minučių sugrįžo su glėbiu mano 
fotografijų ir tiksliais daviniais apie ma
no ištrėmimą administratyviniai į Ir
kutsko guberniją, iš kur aš pabėgau. 
Pulkininkas baisiai nusivylė, bet jam nie
ko kito neliko, kaip pasiųsti mane vėl į 
kalėjimą. Atkeršijo jis man, reikia pasa
kyti, tik viename: iš aštuoniolikos žmo
nių, areštuotų Pavolgės konferencijos by
loj, jis tik mūsų keturių atveju pasisten
gė, kad mes būtumėm nuteisti Turu- 
chansko ištrėmiman penkiems fnetams, 
tuo tarpu, kai visi kiti nuėjo Irkutsko iš
trėmiman,—švelnesniu ir tik trims me
tams.

Aš neaprašinėsiu palydėjimo, persiun
čiamųjų kalėjimų Orenburge, Čeliabins- 
ke, Novonikolajevske, kur manęs vos ne
užmušė sargybinis kardu tik todėl, kad 
ten mane ant stoties pasitiko motina. 
Visa tai neliečia pasakojimo. Pasakoji
mas prasideda nuo Krasnojarsko kalėji
mo, kur atvedė mus tris ištremtuosius; 
mano žmona buvo nėščia ir pasiliko Sa
maros kalėjime. Ateinam mes Krasno
jarsko kalėjiman ne anksčiau ir ne vė
liau kaip 1917 metų • vasario 25 dieną, 
absoliučiai nežinodami, kas dedas Peter
burge. Aš su A. spiriamės, kad tučtuo
jau eiti toliau. B., kiek susirgęs kelyje, 
pasisako, kad palikti Krasnojarsko kalė
jime ir palaukti garlaivio. Išėjo taip, kad 
jeigu mes su paskutine partija neišeisim 
pėsčiųjų traktu, tai prisieis pasilikti iki 
garlaivio atėjimo. Galų gale iššaukiam 
kalėjimo viršininką ir reikalaujam, kad 
jis mus būtinai prijungtų prie paskuti
nės tremtinių partijos, kuri išeina užpo
ryt. Kalėjimo viršininkas pareiškė, kad 
sargybos viršininkas jau turi visų areš
tuotųjų, kuriuos jis ves užporyt, sąrašą, 
kad jau vėlu kelti šį klausimą, ir išsmun
ka nuo mūsų.

Mes reikalaujam prokuroro, bet kalė
jimo viršininkas atsisako iššaukti jį. 
Mes surengiam maištą: triukšmaujam, 
daužom kėdėmis, kameroj padarom su
irutę. Pagaliau pasirodo prokuroras. Tai 
buvo jau 26 vasario. Mes/išstatom jam 
reikalavimą:

—Pasiųskite mus ant rytojaus su šita 
partija. Mes ne areštuoti, mes tremtiniai, 
kokią teisę jūs turite laikyti mus kele
tą mėnesių kalėjime? Mes Turuchansko 
krašto ištremtieji ir jūs turite pasiųsti 
mus ten.

Ir visai mums netikėtai prokuroras 
sako:

—Gerai, jei jūs norite, jau rytoj eiki
te su partija.

1917 metais vasario 27 dieną, kada val
džia jau buvo laikinosios vyriausybės 
rankose, mes išeinam iš Krasnojarsko 
kalėjimo rytą, vos prašvitus, keturiose 
valandose, surakinti ranka už rankos su 
kaimynu. 1917 metais vasario 27 dieną 
mes išeinam iš Krasnojarsko ir einam 
pėsti į šiaurę. Ten nusistatė toks papro
tys: žygis—dvidešimt penki kilometrai, 
o paskui nakvynė etapo punkte, kuris 
įrengtas paprastai prie kaimo ir turi pa
talpas tremtiniams ir patalpas sargybai.

(Bus daugiau)

Perkant nuo būtlegerių an- . 
glis, reikia gerai apsižiūrėt, 
nes jie už pigią kainą parduo
dami, atveža anglis su trečda
liu žemių arba puse juodųjų 
akmenų. Vežant tokias anglis, 
žemės ir purvas nusikratė tru
putį žemiau, tai iš paviršiaus 
žiūrint, anglis atrodo labai gra
ži. Kada žmogus sumoka pi
nigus, tai tiktai tuokart būtle- 
geris supila į tavo skiepą “an
glis.” Pirkėjas kūrena ir stebi
si, kodėl ta “anglis” nedega, 
nes anglies pilnas pečius, bet 
stuba šalta, kaip ledaunė.

Bet kiti būtlegeriai atveža 
tikrai geros anglies ir už to-' 
kią pat pigią kainą. Už gerą 
anglį būtlegeriai patys sumoka 
aukštą kainą, tai koks jiems 
būtų išrokavimas parduot an
glį su nuostoliu? čia jau būt- 
legeris turi sulošt “monkey 
business.” Kada parvažiuoja iš 
kasyklų, tai ^iglį su troku pa
sveria ant miestavų svarstyklių 
(taip turi daryti visi), nuo ku
rių gauna teisingą pakvitavi
mą. Taigi nuo 
žant tą pačią 
pakelyj ima ir 
maišus anglies 
sumeta maišus 
savo stubą. 
svorį jau sumažina, bet ant pa
kvitavimo svoris pasilieka tas 
pats, už kurį pirkėjas sumoka 
pinigus, 
prigautas.
licija kaip 
būtlegerius, 
karšta ir šalta.

Dirba Falšyvus
Septyni “bęisai” 

Dėdės Šamo šnipų 
dirbimą falšyvų (counterfeit
ed) pinigų po 5ė, kuriuos jie

vartoja nusipirkimui cigaretų 
ir saldainių iš nikelinių (vend-' 
ing) mašinų. Praktikavo jie , 
daryt ir kvoderius (po 25c). 
Tą pradžią jie įgavo mokyklo-. 
se, kur mokytojai mokina, kaip, 
iš cino nuliet visokius ratukus 
ir kulkas, su ta pastaba, kad 
jie nebandytų liet pinigus. Jau
nuoliai nuo 16 iki 18 metų. Jų 
pavardės: A. Noble, R. Blake, 
S. Oswald, K. Kindt, T. 
Hawk, E. Stanchus ir R. Biga. 
Visi prisipažino kaltais prieš- 
aldermaną Caflin ir tapo pa
leisti po, paranka $500. Gerųjų 
“boisų” “trubelius” nagrinės 
kriminalis teismas balandžio 
mėnesyj. žinia paimta iš 
“Easton Plain Dealer” už ko
vo 11 dieną ir yra teisinga.

“L.” Reporteris.

DIDŽIAUSIAS 
BARGENAS

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

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

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

Telephone SOUth Boston 9423

Pradžia Lygiai

3-čią Valandą 
po pietų-?

K. TARUSHKA
Gražus pasirinkimas geriau

sių ir skaniausių valgių
227 W. BROADWAY

So. Boston, Mass.

Daro visokius spaudos dar
bus organizacijom 

x ir biznieriam

M. K. Bolys

PROGRAMOJE EINA:
1. Laisvės Choras—Vadovaujant Izabel Kugel.
2. Laisvės Choro Merginų Kvartetas.
3. Izabel Kugel, solo.
4. Laisvės Choro Vyrų Grupė—vadovaujant M. K. Boliui.
5. Stygų Orkestrą—vadovaujant R. židžiunui.
6. “Pusseserė Salomėja”, 3-jų aktų komedija. Režisuoja

plačiai žinomas vaidyla—režisierius M. K. Ęolys.
Vaidina: J. Matulevičius, J. Rainardiene, J. Krūkonis, 

N. Kirkliauskaitė, S. Zavis ir M. K; Bolys.

Durys bus atdaros 7 vai. v. Koncertas prasidės 7:30 v. v.
ĮŽANGA 40 CENTŲ

Dalyvaukite Visi! Kviečia Laisvės Choras.

LIETUVIŲ BRAVORO ALUS
ANTANAS PENKEVIČIUS, Prezidentas

j Orui Atvėsus Gerkite Brockert’s Ale
Šis alus yra daroma iš tikros daigintų miežių salyklos. 

Daroma stiprus alus—Ale šviesus ir tamsesnis sulig 
mokslo ilgos praktikos ir patyrimų garsiojo 
Lietuvio Brew-Masterio Oskaro Brockerto

Brockert’s Ale Yra Naudingas Sveikatai
Jis yra daromas iš grynų miežių salyklos su Europiškais apyniais. 

Priduoda apetito ir palengvina viduriam virškinti maistą.

Ėlius-AIe yra stipresnis už paprastą alų, vadinamą Lager. 
Todėl vėsiame klimate jis yra naudingesnis gerti, 

jis priduoda kūnui šilumos.
Lietuvių bizniai, kurie verčiatėsi alum tuojau rašykite prezidentui 

Antanui Penkevičiui reikalaudami pristatyti lietuvių bravoro alaus— 
Brockert’s Ale. Galite rašyti savo kalboje—lietuviškai adresuodami:

Brockert Brewing Co,, Inc.
81 Lafayette Street Worcester, Mass.
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New Britain, Conn
Pavyko

Teatras su margumynais 
kovo 13 d. pavyko. Vaidinto
jų grupė iš Waterbury vyku
siai suvaidino “Pusseserė Sa
lomėja”. Jie prijuokino pub
liką ant tiek, kad užsibaigus 
programai žmonės nesiskubi
no linkui namų, ale šnekučia
vos tarpe savęs ir gėrėjos per
statymu.

Jaun. Kom. Lygos Dramos 
grupė iš apie penkiolikos ypa
tų dainomis, juokeliais—taip
gi labai publiką patenkino. 
Nors jie nieko lietuvių kalboj 
nedavė, bet visi juos mylėjo, 
tarytum jie tą viską būtų atli
kę lietuvių kalboje. Kai ku
rie iš kitų miestų yra išsireiš- 
kę, kad jie būtinai turi pasi
rodyt ir kituose miestuose su 
tokia jų programa. Tiesa, jie 
tą ir padarys Waterbury ko
vo 27 d. ir Hartforde balan
džio 23 d. pasirodys.

Pertraukoj trumpai kalbėjo 
J. J. Gerdauskas apie Lietuvos 
liaudies padėtį ir vietos lietu
vių judėjimą. Jis ragino ma
žiau kritikuot priešus, bet dau
giau veikti teikiant grąžiusi 
pavyzdžius ir, aišku, neduo
dant perdaug valios fašistinio 
nusiteikimo šalininkėm drau
gijose. Liepė šviestis ir pri
gulėti prie ALDLD kp. Drg. G. 
yra veteranas vietos savyšalpos 
draugijų tarpe ir Tautiško Na
mo. Šiuo syk dėl susidėjusių; 
darbo sąlygų, negalima jam 
tiek daug darbuotis. Jis gei
džia, kad Lietuvos liaudis turė
tų laisvesnes sąlygas susirinkti 
ir šviestis, kaip mes Amerikoj.

Parengime turėjome daug 
svečių iš plačios apielinkės: Iš 
Bristol, Watertown, Windsor, 
Hartford ir net Manchester.

Dėkavodami vaidintojam 
jų gražų vaidinimą, sykiu 
kuojam ir svečiam, kurie iš 
liau nepatingėjo atsilankyti 
paremti ALDLD, kuopą, kuri 
daug prisideda prie' auklėjimo, 
jaunimo darbininkiškoj dva-! 
šioj. Dėkuojam ir “Laisvei” už

timo pavienių vyrų ir moterų į 
Town Farm, kurioj kalinių sto
vyklos padėtis;

Praplėst WPA darbų dėl vy
rų ir moterų;

Sustabdyt mėtymą iš stubų 
už nemokėjimą rendos;

Tuojaus pravesti namų sta
tybą, ir keturi kiti reikalavi
mai.

Paskaita ir Diskusijos
Sekmadienį, kovo 20 d., 2-rą 

vai. po pietų, 53 Church St. 
Svetainėje, vienas drg. skaitys 
paskaitą, ir po to tęsis diskusi
jos. Rengia ALDLD 27 kp.

Vietinis.

Minersville, Pa.

dau-

uz 
dė
to-

IŠ MOTERŲ APŠVIETOS 
KLIUBO VEIKIMO

Kovo 2 d. įvyko Moterų Ap- 
švietos Kliubo susirinkimas. 
Tarp kitų dalykų, tame susirin
kime likosi sutvarkyti ir už
baigti kaikurie dalykai, užsilikę 
daf nuo vasario 26 d. persta
tymo “Aš Numiriau” ir ba
liaus. Pasirodo, kad minėtas 
parengimas davė ir pelno.

Kadangi ižde atsirado
giau pinigų, tai nutarta paau
kauti jaunuolių žurnalui 
sveikinti $2 ir “Laisvės” šėri- 
ninkų suvažiavimui $2. Taipgi 
pasižadėta dar ir kitiems dar
bininkų reikalams bent kiek 
paskirti, būtent: pasveikinti 
Vilnies bazaro rengėjus su tam 
tikra pinigų suma, nes tai bū
tina priderystė.

Draugės moterys taria šir
dingą ačiū vietos ir iš toliau 
atsilankiusiai publikai už atsi
lankymą ir parėmimą mūsų 
parengimo. Ypatingai širdin
gai ačiū draugams ir draugėms 
readingiečiams, kuriems toli ir 
neparanku pas mus atvykti, bet 
skaitlingai atsilankė, išreikšda
mi savo simpatiją. Mes Jūs 
parėmimą, draugai ir draugės, 

; labai įvertiname. Jūsų para- 
! ma — parama darbininkiškų 
•reikalų! - .-M. J. R.

pa-

Vienna, Austrija. — Hit-

Štai kaip gaunama daugiausiai už 
jūs Elektros Bilos Piniginius Kreditus

VARPO KEPTUVE
36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y
Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra . Skaniausi

GENERAL ELECTRIC 
“NEW YORKER”

PROSAS
su 8 pėdų Rc-Trac-0 Saitu 

abu už $595 Papr. $8.20
Visai naujas. AutornatiUkus. 
Pritaikomas drabužiui "avi- 
čius". Ramstelis nykščiui. 
Sveria 6 svr. AC-DC.

ra—' AC-DC.

PROCTOR APVERKIANTIS 
KEPTUVAS

?298 Papr. $3.25 

Plekštelėk žemyn vieną du
rele, abi durelės atsidaro, 
apverčia abi riekutes sykiu.

IPINIGINIAI KREDITAIS 
i MUŠA KAINAS ŽEMYN į

TIKTAI parodykite savo namų 
bilą Užgirtam Prietaisų Vertei- 
viui, bėgyje 30 dienų po myterio 

patikrinimo. Už kiekvieną kilowat- 
tą-valandą elektros, ką jūs suvarto
jote, jis duos jums J/2 cento kredito 
kainon kiekvieno čia parodomo 
prietaiso, iki 25 procentų visos kai
nos. Tas pat pasiūlymas ir dėl 
dviejų kitų standardinių, aukštos 
rūšies prietaisų nupiginimo, kurie 
dabar teigiami—arba dėl bile ku
rių elektrinių prietaisų. Laikas ap
ribotas. Jei nežinote Užgirto Ver- 
teivio kur arti, rašykite ar telefo- 
nuokite savo elektros kompanijai, 
reikalaudami adresų.

*PaBiūlyma8 taikomas tik gyvenamų namų kilom 
kostumurių, aptarnaujamų Consolidated Edison 

Systctnos Kompanijų.

Pasirinkite Sau Pargenu
(LAIKAS APRIBOTAS)

WESTINGHOUSE De Luxe 

Stalinis Keptuvas
$g95 Papr. $9.95

Šauniai atrodo. Apkepina, 
kepa. Perkeičiama taca skir
tingam naudojimui. AC-DC.

PHILCO 
RADIO 

$1995
(Papr. $25.95, $6 mažiau 
pristatant jūsų namų elek
tros bilų.)
Naujausias 1 9 3 8, talpus 
Amerkinės Ir trumpos ban
dos. 5 lemputės. AC-DC. I

APPROVED APPLIANCE DEALERS'
Cooperating with... BROOKLYN EOISON C0R1PANY, INC.

APPLIANCE 
. DEALER ,

WK

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, sen- 
vičiam duona, balta duona, Caleh ir rasin duona. Taipgi 
kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas • ska
niausių kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese 
Cake, 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

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

' vaukite šiame susirinkime, nes vi
siem svarbu sustiprint veikimą Cleve-, 

l kitus > 
draugus, kad šis susirinkimas būtų1 

močių Svet., 91 Steamboat Rd. Nuo pasekmingas ir atneštų naudą atei-

GREAT NECK, N. Y.
Lietuvių su Rusais bendrai ren-

QHtAilnrna «kolhimn npr kolpfa leUlS Paskyrė VokietljOS ge- i giamos prakalbos įvyks 20 d. kovo, landė. Pasistengkite paraginti 
SUteiKimą Skelbimo pel keletą , »» ■d„„i „ • • I sekmadieni, 2:30 vai. po pietų, Kas- draugus, kad šis susirinkimas
kartų. Be skelbimo ir iš kolo- nerolų, Von Bocką vyriausiu LIGOS

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

nijų draugų-draugių atsilanky
mo, nebūtų kuopa galėjusi at
siekti pasibriežto tikslo. 

* * *
J. Radzevičia, 53 metų am

žiaus, atsiėmė sau gyvybę nusi-' 
nuodydamas 14 d. kovo. Dakta
rai nusistebėjo, kad jo širdis 
neveikė per kiek laiko, ir vėl 
buvo atsigavusi. Kiek vėliau vis 
vien užmigo amžinai. J. R. bu
vo pavienis, paskutiniu laiku 
kaž dėl ko gerokai 
vęs.

komandierium Austrijos ar
mijos.

PRANEŠIMAI IS KITUR

rusų kalbės garsus rusų generolas 
Viktor Johatnow, o nuo liet, kalbės 
drg. M. Paukštienė. Įžanga 15c as
meniui. Kviečiame visus skaitlingai 
atsilankyti ir išgirsti įdomias 
kalbas. — Kom. (65-66)

pra-.

tyje.
(64-67) CHRONIŠKOS

išsigerda-

JERSEY CITY, N. J.
19 d. kovo, Ukrainų Svetainėje, 

158-60 Mercer St., įvyks puiki vaka
rienė. Rengia Laisvės Draugija 20 
metų proga. Kviečiame ir kitų kolo
nijų progresyvų visuomenę atsilan
kyti. Užtikriname, kad būsite pilnai 
patenkinti. Pradžia 7:30 v. v. Nesi- 
vėluokite, bus pradedama laiku. 
Įžanga $1. — Kviečia Rengėjai.

(65-66)

ELIZABETH. N. J.
Sekmadienį, kovo 20-tą, LDP Kliu- 

be. 7:30 vai. vakaro, Bangos Choras 
ruošia šokius — “draugišką vakarė
lį.” Šokiams grieš gerai žinoma Ed
vardo Pociūno orkestrą, taipgi turė
sime įvairių gėrimų ir užkandžių. 
Atsilankykite į šį vakarėlį — būsite 
pilnai 
— S.

MONTELLO, MASS.
Liet. Tautiško Namo Knygirto šo

kiai su laimėjimo prie įžangos tikietų j 
(vertės $3.00) įvyks šeštadienį, kovo I 
19 d.
Svet. Įžanga 25c. Bus gera muzi- ! 
ka ir skanių užkandžių. F 
visus skaitlingai atsilankyti.

(64-65)

7:30 v. v. Liet. Taut. Namo I
Rna vmi'zi-

Prašome
Kom.

GYDOMOS

patenkinti, draugiškai priimti. 
Rimgaila, org. (65-66)

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

HUDSON, N. H.

savo dar- 
algas PO

pa- 
sa- 
dvi

IHLLSIDE, N. J. .
Newarko ir Hillsides draugai Ko

munistai rengia draugišką pažmonį, 
“Bingo Party” ir kitokius i_____
Įvyks sekmadienį. 20 d. kovo, 2-rą 
vai. po pietų, Barcay Hali, 400 Bloy 
St., Hillside, N. J. Už Bingo lošimą 
bus duodamos geros dovanos, kurie 
mylite šį žaislą, kurie norite sma
giai laiką praleisti ir tuo pačiu kar
tu paremti gerą darbą, kurį varoma 
pirmyn'už geresnį, linksmesnį ryto
jų, ateikite visi būriais. Išgirsite 
prakalbėles, diskusijas ir daugiau 
įvairių reiškinių. Draugiškai, kvie
čia Liet. Kom. Sekcija. (65-66)

* * *
American Hosiery 

bininkam nukapojo 
dešimtą nuošimtį.

North and Judd irgi buvo 
sirengus padaryt tą patį dėl 
vo darbininkų. Ten yra 
unijos (A. F. of L. ir C.I.O.).
Jos susitarė ir bendrai pareiš
kė, kad prie algų kapojimo 
kompaniją neprileis. Kol kas 
nedrįsta priešintis organizuo- 
tiem darbininkam. Tas parodo, 
kad kur vienybė, ten galybė!

* * *
Bedarbiai CIO vadovystėj 

renka parašus dėl pravedimo 
dešimts punktų. Aną dieną vie
nas lietuvis mane užklausė: “O 
kaip einas rinkimas ant blankų 
parašų?”

“Nekaip”—jam atsakiau. 
v “Tai ne kas,” jis atšovė.

“O, kaip pats stovi? “užklau- !
Siau jo. ' Kviečiame visus dalyvauti ir pa-

“Tik virš trijų Šimtų ir pu- remti mūsų Jaunimą. — Rengėjai, 
sės dasivariau,” — jia nrloQ (65-66)
kė. !

Man lyg ir sarmata pasidarė, 
kad mane kiti pralenkė. Tas ro
do, kad nedirbanti veikia, j ieš
ko išeities iš šios bedarbės. Tie 
parašai bus pateikti dėl Com
mon Council su sekamais reika
lavimais :

Bedarbiai turi būt priimti at
gal į dirbtuves;

Tuojautinis teikimas darbo 
arba pašėlpos;

Panaikinimas sistemos siun- ti. — Valdyba.

Petro ir Povilo Draugystešv.
ALDLD 42 kp., LDS 128 kp. ir Lie- 

žaislusi i tuvių Korparatyvių Kapines rengia 
Bendro Fronto prakalbas. Įvyks sek
madienį, kovo 20 d. 2-rą vai. po pie
tų. O’Donnell Hall, 20 High St., 
Nashua, N. H. Kalbės “Keleivio” 
redaktorius S. Michelsonas iš South 
Boston ir Ey Mikužiūtė iš Chicagos. 
Per daug metų nesam girdėję S. 
Michelsono prakalbų, tai turėsime 
progą išgirsti daug naujo apie Lie
tuvą ir kitas valstijas. Kviečiame 
visus skaitlingai dalyvauti. J. E.

(64-65)

NEW HAVEN, CONN.
Teatras, Koncertas ir Šokiai — 

rengia LDS 207 Jaunuolių kuopa, 
įvyks sekmadienį kovo 20 d., 2:30 
po pietų. Lietuvių Svet., 243 Front 
St. Lošėjai iš Bridgeport, suloš juo
kingą Žemaitės 3-jų aktų komedija. 
“Trys Mylimos,” kuri atvaizdina at
sitikimą Lietuvoje, kad vaikinas ap- 

į gavingai turėjo tris mylimas ir kaip 
Į tas viskas užsibaigė. New Haveno 
Choras Daina, vadovybėje J. P. Lat
vio ir Jaunų Vyrų Sekstetas dainuos 
linksmas liaudies dainas. Po dainų 
ir dainavimo bus smagūs šokiai.

: Kviečiame visus

DETROIT, MICH.
ALDLD 52 kp. susirinkimas įvyks 

kovo 20 d., 2 vai. po pietų. Drau
gijų Svet., 4097 Porter St. Visi na
riai malonėkite laiku pribūti, nes tu
rime daug svarbių dalykų aptarti, 
taipgi yra paraginimas iš Centro, 
kad apsimoket narines duokles už 
1938 m. Atsiveskite ir naujų narių 
įrašyti. Seki’. P. ž.

(64-65)'

jis vėl paša-.
WILKES-BARRE, PA.

Balandžio 3-čią d., ALDLD 12-tas 
Apskritys rengia labai puikią vaka
rienę su labai gera programa. Bus 
įvairių dainų ir speciališkų šokikų 
tą vakarą. Draugai, ši vakarienė yra 
rengiama dėl labai svarbaus tikslo, 
paremt Agitacijos fondą ir kitiems 
svarbiems reikalams. Todėl, draugai 
esantieji šiame Apskrityje ,pasidar- 
buokim, kad turėtume pasekmių. 
Dalyvaukime patys, nepaliekant ir 
kitus lietuvius darbininkus. Vaka
rienė bus Crystal Ball Room Svet., 
325 E. Market St. Pradžia 5 v. v. 
Kviečiame visus skaitlingai dalyvau- 
..................... . ' (65-66)

CLEVELAND, OHIO
ALDLD 57 kp. ir LDS 138 kp. 

rengia parę, įvyks šeštadienio vaka
re, kovo 19 d. Pas W. žinkevičius, 
12922 Watterson Ave., tarpe Miles ir 
Union Ave., 131st St. Lošėjam bus 
duodamos dovanos. Bus gėrimų ir 
užkandžių ir muzika- Auka 25c. Gau
site 5 barčekius.

(64-67)
Kom.

CLEVELAND, OHIO
Svarbus susirinkimas “Vilnies” rei

kalais įvyks ketvirtadienį, kovo 17 d., 
Lietuvių Svet., 6835 Superior Ave., 
8 v. v. šiame susirinkime bus drg. 
M. Zald, “Vilnies” Administratorius 
kuris paaiškins svarbesnius reikalus 
laikraščio naudai. Dig. Zaldui būnant 
Cleveląnde, bus proga ir Korespon- 

t dentų reikalai apkalbėti. Todėl, visi 
vajininkai ir veikėjai būtinai daly-

PHILADELPHIA, PA.
Extra svarbus susirinkimas!

vo 20 d., sekmadienį, įvyks visų dar
bininkiškų organizacijų platus susi
rinkimas reikalais: “Laisvės” pikni
ko Baltimorės ir Philadephijos; 
“Laisvės” bankieto ir Ispanijos Gel
bėjimas. Veik. Kom. Valdyba.

(64-66)

Ko-

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(šalinskas)

LIETUVIS GRABORIUS
- Suteikiam Garbingas Lai

dotuves nepaisant kaštų.
Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę dėl po šermenų pietų.
Teikiam nemokamai vėliausios 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

Woodhaven, L. L, N. Y.

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 ii 
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.

^-SPINDULIAI IR KRAUJO 
TYRIMAI

NEBRANGUS ATLYGINIMAS— 
SĄLYGOS JUM PRIEINAMOS

(Ištyrimas Veltui ir Slaptas)

DR. ZINS
Įsisteibęs per 25 metus.

110 East 16111 St., N. Y.
Tarp 4th Avenue ir Irving Place
9 A. M. iki 8 P. M., o Sekmadienį

9 A. M. iki 3 P. M.

Užprenumeruok Dienraštį 
“Laisvę” Savo Draugams

Kaip Patapti J. V. Piliečiu
Susideda iš panašiai dešimčiai pilnų lekcijų, klausimai 

ir atsakymai sutaisyti vadovaujančių autoritetų. Garan
tuotas perėjimas egzemino arba gražinami pinigai. Su
taupykite nuo $30.00 iki $50.00, prie tuo darriaiką ir pas
tangas. Taip lengva, kad septynių metų vaikas gali su
prasti. Tik už $5.00. Prisiųskitę $2.50 dabar, o balan
są užsimokėsite laiškanešiui, kaip atneš siuntinį.

FEDERAL SERVICE BUREAU
112 Maple, North Little Rock, Ark.

d>

<♦> Valgykite Medų
“Laisvė” vėl gavo daug medaus, 
kuriuom aprūpins Brooklyn^ ir 

apylinkę orui atvėstant.

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

< )rui atvėstant greit galima pagauti šaltį, o apsirgus 
slogom arbata su lemenu ir medum 

palengvina pergalėti šaltį

Kaina 65c už Kvortą
LIEPŲ ŽIEDŲ 75c KVORTA

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

LIETUVIŲ KURO KOMPANIJA
Įdedame Master-Kraft Oil Burners į Jūsų Seną 

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661
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BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

Rytoj Vakarą Matykit 
Ispanijos Judį

Jaudinantis ir istoriškas Is
panijos judis “Viena Diena Su 

Lincolno Batalionu“ teks pa
matyt jau rytoj, šeštadienį, 19 
kovo, 7 :30 vai. vakaro, “Lais
vės Svetainėj.

Matomų vaizdų reikšmę aiš
kins Bunny Sovetskis, lietuvis 
jaunuolis, kuris buvo Lincolno 
Batalione laike darymo judžių 
ir ne vieną dieną, bet apie me
tus laiko. Įdomu bus pamatyt 
ir tuo pamatymu taipgi svarbu 
paremt Ispanijos demokratiją 
šiuo labai kritišku momentu. 
Gi lietuviams, kurių gimtinė 
Lietuva yra viena 
Vokietijos 
ypatingai 
mas gautų 
nijoj, nes
gręsia mirtimi visų mažųjų ša
lių ir tautų nepriklausomybei ir 
laisvei.
Apart judžio, programoj bus 

dainos ir ispaniški klasikiniai 
šokiai, kuriuos išpildys ispanės 
šokikės. Dainuos Aldona Kli- 
maitė ir Lilija Kavaliauskaitė. 
Paskiau šokiai prie Johnnie 
Nevins Orkestros.

Nepavėluokite, judis bus ro
domas tik vieną kartą.

Bilietas iš anksto 35c, 
durų — 40c.

iš sekamų 
programoj, 
kad fašiz- 

smūgį Ispa-
svarbu, 
mirtiną 
įsigalėjimas fašizmo

prie

Draugijų Sąryšio Konferen
cija Sekmadienį

Lietuvių Draugijų Sąryšio 
konferencija įvyks šį sekmadie
nį, 20 kovo, 10 vai. ryto, Lais
vės Salėj, 
Brooklyne. 
ir atstovai 
ku.

419 Lorimer St., 
Draugijų delegatai 
prašomi pribūt lai- 

Sekretorius.

ŠI VAKARĄ DEBATAI
Pirmieji oficialiai debatai 

tarp Amerikos Legiono ir ko
munistų įvyks šį vakarą, 18 ko
vo, 7 :45 vakaro, Erasmus High 
School patalpose, 911 Flatbush 
Ave., Brooklyne. Įžanga 25c. Iš 
abiejų pusių sutikta, kad vaka
ro įplaukos eis labdarybei.

Iš komunistų debatoriais pas
kirti Israel Amter, Peter V. 
Cacchione ir James W. Ford. 
Iš legionierių debatuos Edward 
E. Fuchs, Richard Fuchs 
William E. Davis.

ir

Jonas Omanas Išvyko 
j Pennsylvanią •

Jonas Ormanas, LDS Jauni
mo sekretorius ir leisiamo .lie
tuvių jaunuolių žurnalo ‘Voice’ 
rūpestingas darbuotojas, ket
virtadienio rytą išvyko “Voice” 
reikalais į Pottsville-Miners
ville ir visą rytinę Pennsylva
nią pasidarbuot žurnalo reika
lais.

Kaip žinia, jaunuoliai yra 
nusistatę išleist savo žurnalo 
pirmą numerį su 15-ta balan
džio ir lig to laiko jie nori bū
tinai užbaigt vajų žurnalo rei
kalais — gaut reikiamą skaičių 
prenumeratų ir sukelt iždą, ku
ris užtikrins tolimesnį žurnalo 
išeidinėjimą reguliariai.

“Voice” leidėjai prašo visas 
organizacijas ir visą pažangią
ją lietuvių visuomenę padėti 
draugui Ormanui tame darbe.

K'.: Brooklyniečiy Sveikata
Padaugėjo susirgimai plau

čių uždegimu ir 69 mirė perei- 
!tą savaitę, kas reiškia 22 dau

giau pirmesnės savaitės. Svei
katos komisionierius dr. Rice 

o/ pataria nejuokaut su šalčiais, 
bet greit kreiptis pas gydytoją.

- . Taip pat buvo 12 susirgimų

iT*.-

r

difterija ir 264 — tymais. Pa
taria prie sergančių vaikų ne
leist sveikuosius; greit pašaukt 
daktarą.

Viso per savaitę gimimų bu
vo 839; mirimų — 580.

Amerikonai Atėjo Pagelbon Ispanijai; Šaukią 
Skubią Konferenciją Šį Sekmadienį

maršavime 
silpnesnių 

, Aragon

Iš Ispanijos kablegrama atė
jo atsišaukimas skubios pagel
bos. SustiprintaVne Vokietijos 
ir Italijos armijų 
ant visos Europos 
valstybių ir tautų
fronte, Ispanijoj, daug demo
kratijos gynėjų sužeista. Sunai
kinta daug ambulansų ir labai 
apsunkinta gelbėjimas sužeistų- 
jy-

Amerikonai tuojau atsiliepė į 
šauksmą greitos pagelbos. Ispa
nijos Demokratijai Gelbėt Ko
miteto sekretorius Herman F. 
Reissig telefonais ir telegramo
mis atsišaukė į demokratijos 
rėmėjus ir per 30 valandų su
kelta $5,000 ir kablegrama už
sakyta Paryžiuje 10 ambulan
sų, kurie tuojau pasiųsta Ispa-

nijon. Taipgi tuojau pradėta 
kampanija sukelt pinigų greitai 
nupirkti dar 130 ambulansų.

Kad suteikt taip reikalingą 
skubią pagelbą, komitetas šau
kia greitos pagelbos konferenci
ją šį sekmadienį, 20 kovo, 4 v. 
po pietų, Hotel Commodore. 
Kiekviena demokratiją mylinti 
organizacija ir draugija bei 
kliubas šaukiama turėt nors po 
vieną atstovą šioj konferenci
joj.

Konferencijos šaukimą pasi
rašo garsūs rašytojai, artistai, 
veikėjai: Jay Allen, Maxwell 
Anderson, Olin Downes, Fran
ces Farmer, Alma Gluck, Leo-, 
pold Godowsky, Jed Harris, 
Paul.W. Kellogg, Burgess Me
redith ir Dorothy Parker.

PAVOJUS LIETUVAI!
Lenkų ir Vokietijos plėšikai 

kėsinasi pulti Lietuvą. Kiekvie
na diena atneša vis naujų ir 
naujų žinių, kad Lietuva -gali 
būt užpulta bile momentu. Vo
kietijos fašizmas kėsinasi ant 
Klaipėdos, o Lenkijos plėšrūnai 
rengiasi aneksuoti visą Lietu
vą. žodžiu, Lietuva atsiduria 
tarpe kūjo ir priekalo. Lietuvos 
klausimas dabar kiekvieno lie
tuvio lūpose. Kas bus su Lietu
va? Ar jai lemta išlikti? Kas 
jai gali ateiti į talką apsigyni
mui nuo razbaininkų lenkų ir 
vokiečių fašistų? — Tai klau
simai, kurie bus nušviečiami 
ir rišami ateinančio pirmadie
nio vakare, kovo 21 d., “Lais-

SVEIKATOS PAMOKA
Gkeenpointės Sveikatingumui 

Kelt 'Klinika, kuri yra Sveika
tos Departmento žinioje, ruošia 
prelekciyas įvairiais sveikatos 
klausimais)*

Kovo 18-tos vakarą, 
prelekcija apie džiovą, su 
mais paveikslais. Vieta: 
A patalpose, 138 Milton

juda- 
YWC 
St.

ALDLD 1 Kuopa Dalyvaus 
“Laisvės” Suvažiavime

Balandžio 3 dieną įvyksta 
“Laisvės” šėrininkų Suvažia
vimas. Kadangi ALDLD 1-ma 
kuopa turi pirkusi šėrą, tad iš
rinko ir delegatą — draugą J. 
Kovą.

Kuopa ruošiasi ' vakarėliui, 
kuris įvyks 26 kovo. Programą 
išpildys Ateities žiedo Vaiku
čių Mokyklėlės mokiniai daino
mis, muzika, šokiais. Prie įžan
gos bilietų bus dovanos. Šokiau 
Moterys pagamins skanių už
kandžių. 1 Kp. Koresp.

Manessah Mille, 58 m. am
žiaus, prezidentas Prudential 
Saving Banko mirė. Jis sirgo 
per tris mėnesius laiko.

TOIVO ANTIKAINEN

TOIVO ANTIKAINEN
Finas didvyris, ant kurio at

sieisimų remiasi naujoji Sovie
tų filmą “Ski Batalijonas,” da
bar rodoma Cameo Teatre, 
42nd Street, New Yorke,

3,000 Demonstracijoj
Prieš Fašizmą

SAVINGS-BANK
Glta\D ST.AtGRAHAM AVt..BHOOKlYNJ Dr. JOHN WALUK

161 NO. 6th STREET

VALANDOS:

1—2 p. p.

anti-fašistų 
Sq. pereito 
pareikšt sa- 
Hitlerio už-

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, 
tuvių, kitokių grupių ir

šventadieniais susitarus 
Tel. Evergreen 8-9229

ves- 
pavienių.Trys tūkstančiai 

susirinko į Union 
trečiadienio popietį 
vo protestą prieš 
grobimą Austrijos.

Nežiūrint nuolatinio lietaus, 
atlaikyta susirinkimas .ir išneš
ta reoliucijos pasmerkiant Hit
lerį, taipgi rezoliucijos, reika
laujant nuimt embargo nuo Is
panijos ir Chinijos. Rezoliuci
jas minia priėmė griausmingu 
sveikinimu.

Kalbėjo Dr. Kurt Rosenfeld, 
Tim Holmes, D)-. Herman Reis
sig, Eric Sanger, Joseph P. 
Lash, Eleanor Brannan, žymūs 

į anti-fašistinio ir taikos judėji-
mo vadai.

New Yorke tikimasi apie 75,-1 
000 airių dalyvausiant tradici-1 
niame St. Patrick’o dienos pa
rade 19-tą kovo.

vės” svetainėje, 419 Lorimer 
St., Brooklyne.

Taipgi bus paliesti vėliausie
ji įvykiai Ispanijoje ir Chinijo- 
je. Tarp kit-ko, bus plačiai aiš
kinama fašistinių šalių šnipų 
veikla visose demokratinėse ša- j nešti man, 
lyse, o ypač Sovietų Sąjungoje. kia-

Čionai suminėtais klausimais 
kalbės dd. J. Siurba ir D. M. 
Šolomskas. Po prakalbų seks 
diskusijos. Kviečiami visi ir vi
sos dalyvauti!

Liet. Kom. Kuopa.

PAJIESKOJIMAI
Domesio!

Pajieškau savo pusbrolio Vaitie
kaus Yakubausko, kilęs iš Užbalių 
k., Pajevonio valse., Vilkaviškio aps., 
Lietuva. Girdėjau, kad gyvena kur 
nors Connecticut Valstijoj: Kas ži
no kur jis gyvena, malonėkite pra- 

, arba tegul pats atsišau- 
. Būsiu labai dėkingas. Turiu 

svarbių "žinių iš Lietuvos jam pra
nešti, nes nesenai sugrįžau iš Lietu
vos. Prašau rašyti sekančiu antrašu: 
Jonas Sawkaitis, 125 Wharton St., 
Philadelphia, Pa. (65-67)

IŠRANDAVOJIMAI

MILIJONAI ŽMONIŲ
KANKINASI REUMATIŠ- 

KUOSE SKAUSMUOSE

16 «enų padnruu nnu- 
jus paveikslui ir k ra- į 
javus sudarau su amo- '« 
rikoniškais. Reikalui f 
esant ir padidinu to- gį 
kio dydžio, kokio pa
geidaujama. Taipgi

> atmalinvoju Įvairiom 
spalvom.

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

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

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS

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

PaTsamdau automobilius vestu
vėm, parem, krikštynom ir 

kitokiem reikalam
402 Metropolitan Avė.

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

Dr. ED. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

Dr. A. PETRIKĄ 
(DANTŲr GYDYTOJAS) 

221 SO. 4th ST.

Dr. BLADAS K. VENCIUS 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

499 GRAND ST.

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

Tel. Mansfield 6-8787

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta
Tel. Evergreen 7-9105

VALANDOS:
9—12 ryte •
2—8 vakare

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

PHONE'PULASKI 5-1090

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

OPEN DAY AND NIGHT

Pąsirandavoja 5 dideli kambariai •; 
su maudyne. Vieta, 765 Cleveland '• 
St., East New Yorke. Ronda $22.00 
į mėnesį: Norintieji pamatyt kam
barius, ateikite nuo 10 vai. ryto iki 
6 vai. vakaro, vien tik šeštadieniais 
ir sekmadieniais; Kitom dienom pra-; 
šome rašyti sekančiu antrašu. J. 1 
Evanauskas, i East Setauket, Long 
Island, N. Y. -<■’ (65-67) j

Deksnio Galinga Mostis turi savyje 
galingą šilumą—šildydama kaipo sau
lės spinduliais savo galybe sunkiasi 
per odą j gyslas ir dirbosi į kraują; 
tai tokiu būdu išskirsto kraują ir 
išvaro lauk visokius skaudėjimus, 
kaip tai: REUMATIZMĄ, RANKŲ, 
KOJŲ, NUGAROS skaudėjimą, ŠAL
TI, NUVARGIMĄ, ATŠALUSI 
KRAUJĄ, NUTIRPIMĄ RANKŲ,' 
KOJŲ, SUSTINGUSIUS MUSKU- , 
LŪS, NIKSTELĖJIMĄ, ir kitus sau
sus skaudėjimus, tik ne ronas.

Aplaikom daug skirtingų laiškų iš I 
skirtingą pasaulio kraštų nuo žmo
nių, kuriems pagelbėjo, ir tau, bro
li ar sesere, pagelbės kaip ir aniems.

Deksnio Galinga Mostis tūkstan
čiams pagelbėjo, GARANTUOJAM 
pasekmes nuo minėtų skaudėjimų ar
ba pinigus gruzinam. Jeigu tamsta 
įvertini savo sveikatą ir ją brangi
ni, tai tuojaus reikalauk Deksnio 
Galingos Mosties, klausk taip: DE- 
KEN’S OINTMENT, tai tik tada ap
lankysi tikrąją gyduolę, ir neklausyk 
nei jokių kitų pasiūlymu, reikalauk 
tik DBKEN’S OINTMENT. Kaina 
75 centai, $1.50 ir $3.00. Parsiduoda 
aptiekose, krautuvėse ir per agentus. 
O jeigu negalėtumėt gauti savo mies
te, tai reikalaukite tiesiog iš labora
torijos minėtu antrašu 
OINTMENT CO., P. O. 
Hartford, Conn., U. S. A

Reikalaujame agentų ir agenčių.

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.

NEDĖLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Telephone: EVergreen ^49770

' 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 Ayenue 
Brooklyn, N. Y.

DEKEN’S 
Boix 352,

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Sąryšio susirinkimas įvyks sekma
dienį, kovo 20-tą d., “Laisvės” Svet., 
419 Lorifner St. (Pradžia—?) Pra

šome draugų ir išrinktų delegatų 
dalyvauti, nes turime daug naujų 
dalykų aptarti. — Prot. Sekr. C. 
Reinis. x (65-66)

Legal Notice
Notice is hereby given that Ste

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

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)

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Laisniuotas Graborius
.NOTARY PUBLIC

^23 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335

CHARLES’
UP TO-DATE

BARBER SHOP
*

K. Degutis, Savininkas
Gerai Patyrę Barberiai

Prielankus Patarnavimas
306 Union Avenue

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

OILBŪRt)EB
INVENTED

COOKand HEAT Without Coal 
In Your Present Or WOOQ J
Stove or Furnace— t', 
HOTTER—CHEAP. • LasgggOTN
ER —No Ashes or Dirt
— Twice the Heat Quick 
at ONE HALF THE COST.
COOKSAMLAL < A

FOR LESS J
Bests any olt burner ever gotten TTJl'A 
out for low cost, perfect per- Įl % 
tormance. Bums chonp oil a new Slip.’Into U'i I 
way. without pre,generating Any STOVI 1 A
or clogging up. Quick Intense RANCE or I*“ iff 
host by Simple Turn of Valve, iurhaci 
It ends drudgery and dirt of Qw/cfc
ooal or wood; cuts fuel bills in Turn of Valvot 
half, pays for Itself quickly by what IT SAVES. '

O y n y E phone for free 
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” Oil Burner.

Local Sales Reprosoniativ«

KLEEN KOL COAL CO.
MR. PETER LISAUSKAS

COAL, COKE and OIL
Phone: JEfferson 3-2779 

EVergreen 7-7550
Ridgewood

1458 DeKALB AVENUE
Williamsburg

335 UNION AVENUE
Maspeth

93-82 72nd PLACB

Mateušas Simonavičius
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai geriausių 
bravorų alus ir 
Klius. 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 
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties

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

Managed by
RHEA TEITELBAUM

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

Sleeping Accomodations.

Admission 50c, day and night 
Saturday Night 75c

SPECIAL RATES PER WEEK
LADIES’ DAYS

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

GENTS’ DAYS
Wed., Thurs., Fri., Sat. and 

Sun. all day and night.

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.

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

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

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

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

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 APROKAVIMO /
Reikale namų taisymo, maliavojimo ar popieravimo 

klauskite mūsų aprokavimo. Duodame tinkamus 
patarimus ir darbų atliekame patenkinančiai.

• • •

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

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

Išsikirpkite ir Pasilaikykite

*it*^T**MNl




