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London, lapkr. 14.—An
glijos ministeris pirminin
kas N. Chamberlain “ap
gailestavo”, kad naziai visoj 
Vokietijoj suruošė tokius 
žiaurius pogromus prieš 
žydus.

Taip daug anglų pasipik
tinę tais nazių žiaurumais, 
kad valdžia jaučiasi pri
versta atidėt derybas dėl 
Anglijos “draugiškumo” su
tarties su Vokietija.

ŽYMIŲ AMERIKONŲ 
PROTESTAI PRIEŠ NA

ZIŲ TERORĄ

New York. — Episkopai ų 
vyskupas Manning, buvęs 
prezidentas H. Hoover, gar
sus rašytojas Sinclair Le
wis ir daugelis kitų žymių 
amerikonų pasmerkė nazių 
žvėriškumus prieš žydus.

Berlin, lapkr. 14. — Hit
lerio valdžia uždraudė my
limiausią vokiečių dainą 
“Lorelei” todėl, kad jinai 
parašyta žydo vokiečių po
eto Heinricho Heines.

Vatikanas, lapkr. 14.—Po
piežius kreipėsi į Mussolinį 
ir Italijos karalių, kad ne
uždraustų vedybų tarp ka
talikų ir žydų.

Maskva. — Sovietai pas
kyrė delegaciją žymių savo 
karininkų ir diplomatų da- 
lyvaut laidotuvėse velionio 
Turkijos prezidento Kema- 
lo Ataturko.

kūnai Karžygiai

Pirma Amerikietė Šventoji
Amerika Reikalauja Laivi
ninkystes Teisių Chinijoj

Vienna. — Naziai išvijo 
visus žydus iš Salzburgo 
provincijos, buvusioj Aus-

Detroit, Mich. — Per de
rybas tapo užbaigtas Budd 
auto, ratų fabriko darbi
ninkų streikas.

. Ratho Laidotuvėse 
Hitleris Kalbėsiąs

809 PRANCŪZAI LIUOS
NORIAI SUGRĮŽO Iš 

ISPANIJOS

Washington. — Kongres- 
manas Dies, fašistuojantis 
tyrinėtojas “raudonųjų” ir 
šiaip “radikalų”, reikalauja 
paskirt milioną dolerių to
kiem neva tyrinėjimam.

Berlin. — Pranešama, kad 
pats Hitleris kalbėsiąs lai
dojant Ernestą vom Rathą, 
Vokietijos ambasados raš
tininką, kurį nušovė žydas 
jaunuolis Paryžiuj.

Washington. — Amerika, 
Anglija ir Franci ja užpro
testavo atskiromis notomis 
Japonijai, kad japonai vis 
neleidžia tų šalių preki
niams ir keleiviniams lai
vams plaukioti Yangtze upe, 
Chinijoj.

Vilniaus Lietuviai Studentai 
Prašo Švietimosi ir 

Kultūrinių Teisių
Vilnius. — Apie 100 Vil

niaus lietuvių studentų pa
siuntė Lenkijos prezidentui 
memorialą, prašydami grą
žinti lietuviams švietimosi ir 
kultūrines teises.

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $6.00 

Metams

Klaipėdos Naziai Pri
pažino Rinkimų Teises 

Jesučio Žudikam
Klaipeda. — Rinkiminia

me vokietininkų (nazių) są
raše pirmuoju kandidatu į 
seimelį išstatytas Neuman- 
nas. Viso yra 29 kandida
tai.

Neumannas buvo Lietuvoj 
baustas kalėjimu sykiu su 
kitais sąmokslininkais prieš 
Lietuvą, nužudžiusiais lie
tuvį valdininkėlį Jesutį.

Klaipėdos seimelio rinki
mų komisija pripažino rin
kikų teises Jesučio žudikam.

(Po dalies bausmės atli
kimo, Lietuvos valdžia juos 
paleido, bet nesugrąžino 
jiem rinkimų ir tūlų kitų 
pilietinių teisių.)

Nazių sukurstyti, moki
niai keliose mokyklose Klai
pėdos krašte atsisakė mo
kytis lietuviškai ir išmetė iš 
mokyklos Lietuvos valsty
bės ženklą.

Šiaip, po eilės demonstra
cijų, Klaipėdos vokietinin
kai jau kiek aprimo.

Klaipėdos lietuviškų or
ganizacijų atstovai šiomis 
dienomis lankėsi Kaune pas 
p. Smetoną ir vyriausybės 
narius.

Bedarbių Skaičius Menkai 
Mažėja, Nors Darbai Pakilę

New York. — Paskutiniu 
laiku fabrikai ir dirbtuvės 
praplatino ir pasmarkino 
darbus, bet dėl to ne kažin 
kiek sumažėjo bedarbių 
skaičius.

Greitosios Pašalpos Biu
ras savo raporte majorui 
La Guardi j ai sako, kad 
žmonės, gyvenantieji iš pa
šalpų, nori darbo. Raportas 
užginčija pasakas bedarbių 
priešų, būk jie “priprantu 
vengt darbo.”

Paryžius. — Iš Ispanijos 
r e s p u b 1 i k os: sugrįžo 809 
francūzai liuosnoriai karei
viai. Juos iškilmingai pasiti
ko komunistai' seimo atsto
vai ir darbininkų organiza
cijos.

Amerikoj Areštuotas Nazis 
Už Kurstymo Lapelius

West New York, N. J.— 
Areštuotas ir po $3,000 pa
rankos laikomas ' teismui 
Ferdinand Hepųerle, kad jis 
spaudino lapelius, šaukian
čius balsuot prieš žydus 
kandidatus, ir boikotuot žy
dų biznius. Hepperle buvo 
Vokietijos kareivis pasauli
niame kare. Dabar jis yra 
naturalizuotas Amerikos pi
lietis.

J. L Lewiso Duktė Paskirta 
Delegate Visų Ameriką 

Konferencijos
Washington. — Preziden

tas Rooseveltas paskyrė de
legaciją į konferenciją visų 
Šiaurinės, Centralinės ir 
Pietinės Amerikos šalių. 
Konferencija įvyks Lima 
mieste, Peru, Pietinėj Ame
rikoj, gruodžio 9 d.

Jungtinių Valstijų dele
gacijos galva bus Cordell 
Hull, šios šalies valstybės 
ministeris; tarp delegatų 
bus ir Adolf A. Berle, an- 
trinihkas valstybės ministe
ris; Kathryn Lewis, duktė 
CIO pirmininko, ir Alf. M. 
Landon, buvęs republikonų 
kandidatas į p r e z i d e ntus 
1936 metais.

Japonai Sako, Svarbiausias 
Karas Būsiąs su Sovietais
Hsinking, Marichtikuė. — 

Japonijos politikai ir kari
ninkai sako, kad karas su 
Chinija nėra toks svarbus, 
kaip būsimas karas su So
vietais. Jie šneka apie 300,- 
000 Sovietų armijos Sibire 
ir apie 700 lėktuvų; bet 
skaičius sbvietinių karo lėk
tuvų ten, girdi, galėtų būt 
padidintas per 36 valandas 
iki 1,600.

Sudegė Du Amerikos La- | kur japonai buvo padarę ne-
• fiAlrmmrrn inurAvrri vn n vatyiA-

Sparta, Tennessee.—Ūka
noje atsimušė į kalną ir eks- 
plodavo lėktuvas Amerikos 
leitenantų L. C. Holdeno ir 
R. W. Krouto. Abu sudegė.

Jiedu buvo Amerikos oro 
karžygiai pasauliniame ka
re, kur nukirto po kelis Vo
kietijos orlaivius, ir buvo 
apdovanoti įvairiais garbės 
ženklais už narsą.

Leitenantas Holden taip 
pat buvo žymus architektas.

Vatikanas. — Amerikietė 
v i e n u o 1 ė-slaugė “motina” 
Frances Xavier Cabrini ta
po pakelta į “palaimintą
sias.”—Jinai mirė 21 metai 
atgal.

Ceremonijas atliko Chica- 
gos kardinolas Mundelein, o 
jas užbaigė popiežius Pius. 
pats atsiklaupdamas prieš 
atidengtą ant altoriaus Cab
rini paveiksią. Tai dar pir
ma amerikietė šventoji.

Salzburg, Vokietija.—Po
licija suėmė 16 katalikų jau
nuolių, lankiusių vidurines 
mokyklas; sako, kad jie 
buvę nariai kokios tai slap
tos draugijos, i

VOKIETIJOS NAZIAI GRŪMOJA DAR 
AŠTRIAU APS1DIRBT SU ŽYDAIS

Berlin. — Naziai areštuo-1 žiu j nušovė Vokietijos am- 
ja vis daugiau žydų, ypač 
jų vadų ir profesionalų.

Vokietijos laikraščiai ra
šo, kad pastarieji pogromai, 
padaryti prieš žydus visoj 
šalyj, tai esą dar tik “švel
ni pasarga.” Sako, jeigu žy
dai Vokietijoj ar užsieniuo
se kliudys bent vieną vokie
čio plauką, tai naziai “tik
rai” apsidirbs su Vokietijos 
žydais.

150 žydų vadų Berlyne 
planuoja, kaip jų tauta ga
lėtų valdžiai sumokėt bilio- 
ną markių pabaudos už tai, 
kad žydas jaunuolis Pary-

Įrodymas, Kad Sovietai 
Tikrai Išvijo Japonus 

Iš Changkufengo
Hsinking, Manchukuo. — 

Sovietų kariuomenė yra už
ėmus Changkufenfo aukš
tumas ir artimąsias kalvas, 
ant kurių plevėsuoja Sovie
tų raudonoji vėliava, kaip 
pats matė - New Yorko 
Times korespondentas Hal
lett Abend. Raudonarmie
čiai, andai sumušdami ja
ponus, atmetė juos 5 mylias 
atgal, rašo jis.

O japonai gyrėsi pasau
liui, būk jie “atstūmę ten 
rusus atgal su dideliais nuo
stoliais.”

Sovietai yra stipriai ap- 
drūtinę tą Sibiro kamputį, 

sėkmingą įsiveržimą. Sovie
tų artilerija iš Changkufen- 
go aukštumų galėtų pasiekt 
japonų geležinkelį ir jų 
Tiumen upės klonį.

NEREIKIA TREČIOS. PRO- 
GRESYVES PARTIJOS; 
UŽTEKSIĄ DEMORKATU
Washington. — Michiga- 

no gubernatorius Fr. Mur
phy, pažangus demokratas, 
kalbėjosi su prez. Roosevel- 
tu ir po to pareiškė, jog nė
ra.reikalo tvert trečią, '“pa
žangiųjų” partiją. Sako, kad 
pažangią politiką galima 
būsią palaikyt per demokra
tų partiją.

New York. — Michigano 
gubernatorius Fr. Murphy 
kalbėjosi su majoru La 
Guardia ir demokratų sena
torium Bulkley, iš Ohio, 
apie demokratų partijos ga
limybes 1940, m. prezidenti
niuose rinkimuose: gal rei
kėsią įkurt trečią, “progre- 
syvę” partiją, jeigu daugu
ma senatorių, kongresmanų 
ir kitų demokratų politikų 
išstos tuo tarpu prieš Nau
jąją Dalybą.

ORAS

Giedra ir šalčiau.—N. Y. 
Oro Biuras.

basados tarnautoją. Sako
ma, kad visi Vokietijos žy
dai neturi tiek gryrių pini
gų.—Tai valdžia imsianti jų 
namus ir biznius.

Nazių laikraštis “West- 
deutsche Beobachter” pasa
koja kvailybę, būk “žydai iš
žudė 30 milionų rusų” So
vietuose, ir baisiomis spal
vomis piešia Anglijos kari
nius veiksmus prieš arabus 
Palestinoj; taipgi šneka 
apie “9 milionus beduonių 
bedarbių” Amerikoj. Tai ko
dėl, girdi, demokratinės ša
lys nesigaili tų žmonių, o tik 
žydų?

Naziai Suardė Katalikų 
Pamaldas; Išniekino 

Religinę Stovylą
Munich, Vokietija. — Kai 

5 tūkstančiai katalikų suėjo 
į pamaldas atvirame ore ir 
pradėjo giedot prie “šven
čiausios Panelės” istorinės 
stovylos, tai būriai nazių ap
spito maldininkui ir pasilei
do baubt, staugt ir grumot 
žmonėms, iki policija išvai
kė visus nuo. tos stovylos.

Paškiau nazių govėda už
puolė pačią stovylą, nuplė
šė nuo jos gėles ir sudaužė 
degančias spalvuotas lem
pas, kuriomis ji buvo pa
puošta.

Ta “Švenčiausios Panelės” 
stovyla yra 300 metų atgal 
pagaminta artisto-skulpto- 
riaus Huberto Gerhardo ir 
arti Municho miesto valdy
bos rūmo.

Policija suėmė kelis kata
likus, kurie bandė sugrįžt 
prie stovylos.’

AREŠTUOTAS KUN. MUEL
LER, VOKIEČIU PRO- 
TESTONŲ VADAS

Berlin. — Naziai areštavo 
garsų protestonų kunigą 
Fritzą Muellerį, viršininką 
e v a n g eliškosios bažnyčios 
valdybos. Jis suimtas už tai, 
kad padėjo savo vardą po 
aplinkraščiu, kuriuom buvo 
šaukiama pamaldos už tai
ką, kada gręsė ■ Vokietijos 
karas prieš Čechoslovakiją.

Tame atsišaukime, be kit
ko, sakoma, kad Vokietijoj 
yra skelbiama (nazių) “faL 
šyva evangelija, slopinama 
tiesa, žalojamas ir naikina
mas gyvenimas, skleidžiasi 
svetimoterystė, tveriama 
skurdas ir atakuojama gar
bė mūsų kaimyno.”

Barcelona, Ispanija.—De
šimt fašistų bombininkų 
užnlušė 18 žmonių ir sužei
dė 43, Barcelonoje.

Maskva. Labai gerai 
užderėjo vynuogės Sovie
tuose; būsią padaryta 4 bi- 
lionai gorčių vyno.

CIO Nebus D. Federa
cijai 'Čechoslovakija,’ 

Sako J. L. Lewis
----------------------------------------------------- B ________ - .*2

Hitleriečiai žada Išmest 
Senąjį Biblijos Testa

mentą iš Mokyklų
Berlin.— Hitlerio valdžia, 

turbūt, visai išmes iš mo
kyklų senąjį Biblijos testa
mentą, kaipo “žydišką” kny
gą, o paliks tiktai naująjį 
testamentą, kur naziai nau
dosią “teisingus Kristaus 
žodžius” prieš žydus, kaip 
sako Julius Streicher, vie
nas nazių partijos vadų, 
aršiausias žydų ėdikas.

Washington. — Šalies 
Darbo Santikių Komisija 
pripažino CIO unija kaip 
bendrą darbininkų atstovę 
Inland Plieno kompanijos 
fabrikuose Chicago j.

Anglų Kariuomenė Atėmė 
Jericho iš Arabų

Jericho, Palestina.—Ara
bai sukilėliai kelias dienas 
valdė šį istorinį miestelį ir 
sudegino jame anglų polici
jos stotį, pašto rūmą ir ki
tus valdiškus pastatus.

Dabar anglų kariuomenė 
su lėktuvais, kulkasvaidžiais 
ir kanuolėmis apsupo Jeri
cho ir privertė arabus pasi
duot. Du arabai pašauti ir 
daugis jų areštuota.

Respublikiečiai Atmuša Nau
jas Fašistų Atakas

Hendaye, Franc.-Ispanijos 
pasienis. — Fašistai prane,- 
ša, kad jie užėmę svarbiuo
sius vieškelius vakariniame 
šone Ebro upės ir strategi
nę viršūnę kalno Paumares.

Fašistai Prarado Tris 
Tankus

Barcelona, Ispanija.—Re
spublikos valdžia sako, jog 
per paskutines dvi dienas 
fašistai nieko nelaimėjo 
Ebro upės fronte, nors jie 
pastatė dar vieną maurų 
korpusą ten prieš liaudie- 
čius.

Fašistai smarkiai ataka
vo respublikiečius prie Fra
gas ir Seros, Segre upės sri- 
tyj, bet respublikiečiai at
mušė tas atakas.

Respublikiečiai suėmė vie
ną italų tanką ir sunaikino 
du; tuom atveju nukovė 
vieną Italijos karininką 
vieną puskarininkį.

ir

d.—
Lietuvos Biudžetas

Kaunas, lapkr. 11 
1939 metų Lietuvos valsty
bės biudžetas nustatomas 
368,691,171 litų sumai. 1937 
metų biudžetas buvo 329,- 
900,000 ir 1938 metų—346,- 
808,000.

Pittsburgh, Pa., lapkr. 14. 
—“CIO mielu noru priims | 
bile pasiūlymą, kuris at* 
steigtų unijų vienybę, nelau
žydamas darbininkų teisių,” 
—pareiškė John L. Lewis, 
CIO pirmininkas, raportuo-4 
damas steigiamajam suvar 
žiavimui šios organizacijos;

Bet Amerikos Darbo Fe? 
deracijos vadai savo piktais 
siūlymais neva vienybės sie
kė tiktai sunaikint CIO di? 
džiąsias, industrines unijašj 
sakė Lewis. Biurokratai 
Federacijos viršininkai ne
paiso, kad milžiniška dau
guma kaip CIO, taip Fede- 
racijos narių trokšta (tik
ros) vienybės,” priminė 
Lewis.

Bet jeigu Darbo Federa
cijos lyderiai, vardu ‘vieny? 
bės,’ vis spirsis sunaikint 
industrines unijas, tai CIO 
nesutiks likt tokia Federaci
jos auka. . .

“Mes nenorime paverst 
CIO antrąja čechosloVaki- 
ja”, pabrėžė Lewis: “Taiką 
CIO su Federacija tegali būt 
įvykdyta “tik lygybės ir tei
sybės pagrindais, pripažįs
tant tikruosius faktus.”

O didysis faktas yra, jog 
CIO industrines unijos da
bar turi jau 4,037,877 na
rius.

Įsikurdama 1935 m., CIO 
tada turėjo dar tik apie mi
lioną narių.

1

■

KAS GIMS—“BERNIU
KAI AR MERGAITĖS”?

New York.— Daily News 
paskirti moksliniai tyrinė
tojai išdavė raportą, kad 
jeigu žiurkėm išplauna gim- 
dą šarmišku skystimu, tai 
jos užsivaisįna daugiausia 
vyriškos lyties žiurkučiais; 
o nuo išplovimo rūkšties 
skystimu daugiausia gemą 
žiurkutės.

MEKSIKA ATLYGINS UŽ 
ATIMTAS Iš AMERIKO

NŲ ŽEMES

Washington. — Meksiką 
sutiko mokėt po $1,000,000 
atlyginimo kasmet per 10 
metų Amerikos piliečiams, 
kurių žemes Meksika paėmė 
į savo valstybės rankas. /

IŠMESTI SENIAI ŽYDAI
Iš PRIEGLAUDOS •-

Munich, Vokietija. — Na
zių vyriausybė išmetė 120 
senų žydų, vyrų ir motenį 
iš jų prieglaudos ir uždarė 
tą namą. Išmestieji yra 70 
iki 90 metų amžiaus.

Berlin. — Po nazių pogro
mų prieš žydus, labai nu
smuko Šerai Vokietijos pra
monių.



TheLaisve.Inc.
every day, except Sunday 

46 TEN EYCK STREET, BROOKLYN, NEW YORK

SUBSCRIPTION RATES
United States, per year............ $5.50
Brooklyn, N. Y., per year...... $6.00
Foreign countries, per year.... $6.50
Canada and Brazil, per year.... $5.50 
United States, six months..... $3.00
Brooklyn, N. Y„ six months.... $3.25
Foreign countries, six months, $4.00 
Canada and Brazil, six months, $3.00

Entered as second class matter March 11, 1924, at 
the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the 

«■ Act of March 3, 1879.

Iš Hitlerio Šnipų Teismo
Jau kelios savaitės, kaip New Yorke 

eina teismas Hitlerio šnipų. Juos teisia 
federalis teisėjas John C. Knox. Hitlerio 
šnipai Gunther Gustav Rumrich, jo žmo
na Curie Rumrich, Erich Glaser, Kate 
Moog Busch, Sente de Vander, Otto Her
man Voss ir kiti prisipažino prie kaltės 
ir pasakoja ilgiausias istorijas. Skaitant 
jų pasakojimus atrodo, kaip kokios ara
biškos pasakos. Kada tų palygini su Hit
lerio šnipų trockistų Bucharino ir kitų 

. parodymais Sovietų Sąjungos teisme, tai 
matosi vienodas paveikslas.

Kada Sovietų teisme trockistai prisi- 
. • pažino prie kaičios, tai Amerikoj Gri

gaitis, Strazdas, Butkus ir Hearstas 
skleidė visokias pasakas, kad būk kan
kinami trockistai prisiima visokias kai
čias. New Yorko teisme gali matyti Hit
lerio šnipus taip jau gerai atrodančius 
ir nenukankintus, kaip ir Maskvoj. 
”• Gali vėl kilti klausimas, kodėl Hitle
rio šnipai prisipažįsta prie .kąjčios ir pa
sakoja apie savo niekšystes? Atsakytas 
tas patsai, kaip ir linkui buvusių So
vietų Sąjungoj teismų—jų kaltumas 
faktais įrodyta. Valdžia turi tiek daug 
.Neginčijamų faktų, kad šnipai mato, jog 
1’au nėra jokio išrokavimo teisintis. Iš 
:itor pusės šnipai kiekvienas bando savo 

kail gelbėti, tai bėdą verčia ant kitų. 
; . JKr t Moog Busch pasakoja smulkmeniš

kas istorijas apie kitų šnipų darbus. G. G. 
Rumrich, net bando nuduoti, kad jis bu- 
yo ištikimas Amerikai ir Hitlerio šnipų 
"agentūrai tik klastingus dokumentus 
perdavęs ir tokiu būdu iš jų gavęs už 
nieko vertus popierius pinigų.

Johanna Hofmann’iūtė, kuri važinėjo 
ant vokiečių laivo “Europa,” neva kaipo 
plaukų taisytoja, o tikrumoj buvo ryši
ninkė tarpe Hitlerio šnipų Amerikoj ir 
Hitlerio karinio štabo,ir šnipų vadų Vo
kietijoj, iš karto bandė teisintis, gintis, 
bet kada faktais jos kaltę įrodė, tai tada 
prisipažino, kad ji atveždavo iš Vokie- 

. tijos nuo kapitono-leitenanto Herrmann 
3fenzel, leitenanto komandieriaus Udo 
von Bonin, kurie yra aukštais Hitlerio 
laivyne komandieriais, įsakymus į Ame
riką ir čia juos perduodavo Hitlerio šni- 

I fe Py vadui D r. Ignatz T. Griebi. Vėliau 
.Griebi, pasijutęs, kad jį susekė, pabėgo 
— Bremen” laivu į Vokietiją. Taipgi jų 
"Surinktas žinias vežė į Vokietiją.

Kate Moog Busch Liudijimas
... Gražuolė Kate Moog Busch pasakoja, 
kad kapitonas-leitenantas Herrmann 
Menzel ir leitenantas Udo von Bonin, tu
ri labai platų Hitlerio šnipų tinklą Ame- 
<rikoj, kad jie palaiko griežtą discipliną, 
•kad neištikimiems šnipams grūmojo 
Inirčia. Ji gaudavo iš Vokietijos pinigų 
ir nurodymus, kas reikia daryti. Kartą 

‘pas ją. pribuvo Hitlerio šnipas, kuris da
vė jai daug komplimentų, daug pasako- 

V Jo aĮ>ie prezidentą Rooseveltą; sakė, kad 
-.prezidentas Rooseveltas yra labai susi- 
'rūpinęs karo laivyno reikalais; sakė, kad 
Veikia įsteigti Washingtone užeigą. Tas 
Hitlerio šnipas pasakojo, kad Washingto- 

Hk ne užeigoj būtų apgyvendinti tam tikri 
žmonės ir Kate Moog, kurių pareiga 

| • būtų paskleisti tarpe Amerikos žmonių, 
L kongresmanų, senatorių, jūreivių, ka

reivių ir oriaivininkų nazių idėjas. Kate 
Moog buvo aprūpinta viskuo ir jai už- 

fjfe tikrino užtektinai pinigų gražiam gyve- 
H| ’nimui ir tokios įstaigos užlaikymui.

, Išklausinėjo 37 Liudininkus
{ ; ’ Teisme jau apklausinėta 37 valdžios
yO . liudininkai. Jų tarpe buvo nemažai auka- 

armB0S> aviacijos ir laivyno koman- 
jg|BL. di 4ų. Kaip kurie iš jų bandė įrodinėti,

kaip saugiai buvo ir yra užlaikomos ka
ro slaptybės, kaip sunku jas buvo išgau
ti. Kaip kurie net įrodinėjo, kad, būk 
Hitlerio šnipai negalėjo jas išgauti. Bet 
patys šnipai sumušė tas jų pasakas.

Charles Hart Miller, vyriausias inži
nierius iš Seversky Airplane Co., Far
mingdale, įrodinėjo, kaip labai svarbūs 
buvo Amerikos karo lėktuvai, kuriuos 
ten būdavo jo. Otto Voss, kuris ten dirbo 
ir dabar teisiamas už šnipavimą, pri
pažino, kad jis tuos planus išvogė ir 1937 
metais nuvežęs į Vokietiją juos perdavė 
kapitonui-leitenantui Erich Pfeiffer Bre
meno mieste. Čia pat jis parodė ir jam 
duotus nazių dokumentus su antspauda: 
“Komanda Laivyno Stoties ant Šiaurinių 
Jūrų.”

Liudijimai Senta de Wanger
Kita gražuolė Senta de Wanger, kuri 

už Hitlerio pnigus buvo įsteigus užeigą 
Hempsteade, netoli Mitchel orlaivių sto
ties, kur . pas ją labai tankiai užeidavo 
lakūnai iš Mitchel ir Roosevelt orlaivių 
laukų, plačiai liudija, - kaip jos užeiga 
buvo paversta į šnipų centrą.

Pagal jos pasakojimą pas ją apsigy
veno Hitlerio šnipas Lonkowski, kuris 
vėliau išvogė karo lėktuvų planus iš 
Curtiss-Wright orlaivių fabriko Buffalo 
mieste ir su pagelba Dr. Griebi pabėgo 
į Kanadą ir iš ten į Vokietiją. Lonkows
ki turėjo artimus ryšius su kitais šnipais. 
Pas jį bent du kartus į savaitę ateidavo 
Otto Voss ir atnešdavo “pakečius.” Čia 
atvykdavo Dr. Griebi, Gudenberg ir kiti 
Hitlerio šnipai. Čia lankydavosi net hit
lerininkų smogininkų drabužiais apsiren
gęs Hitlerio šnipų vadas Karl Schluter, 
kuris atplaukdavo į Ameriką vokiečių 
laivais. Jie kalbėjosi vokiečių kalboj.

Kartą panelė Senta de Wanger už
klausė ponios Lonkowskienes, iš kur ji 
gauna tiek pinigų, kad taip turtingai gy
vena. Ji gavo atsakymą: “Valdžia tą ap
moka.” Kada Senta de Wanger pastatė 
klausimą: ką tas reiškia? Tai gavo at
sakymą: “Tu supranti, ką tai reiškia 
Vokietija.”

Kada Lonkowski buvo Buffalo’mieste, 
tai panelė Senta de Wąnger’ g&vd‘ regis
truotą siuntinį, kuris buvo pusėtinai sun
kus. Lonkowskis prašė ją, kad nuneštų 
tą siuntinį ant vokiečių laivo “Europa” 
ir perduotų jį dėl Schlūter. Senta de 
Wagner nunešė, neradus Schluterio, tai 
kitiems perdavė. Lonkowskis tą sužino
jęs labai nervavosi, bet už kelių dienų 
nusiramino, nes patyrė, kad viskas gerai. 
Lonkowskio kambarys buvo gerai įreng
tas, ten buvo “kemera” paveikslus trauk
ti, prietaisai paveikslų išdirbimui, nors 
jis skelbėsi, kad gyvena kaipo pijanų 
taisytojas.

Kas Yra Leon Tiirrou?
Tarpe kitų yra apklausinėjamas buvęs 

Jungtinių Valstijų federalės valdžios 
slaptas policininkas Leon G. Turrou. Jis 
gimęs Lenkijoj, 1895. Pagal jo pasakoji
mus jo motina mirė keli mėnesiai po jo 
gimimo. Tėvas taipgi greitai mirė Pa
ryžiuj. Jį auklėjo kiti žmonės. Jo auklė
tojas kariavo rusų armijoj prieš japonus 
1904-1905 metais. Jis vaiku būdamas bu
vo Cairo mieste, Alexandreto—Afrikoj. 
Gyveno Chinijoj. Jis buvo tik 11 metų, 
kada mirė jo pamotė. Patsai Leon Tur
rou jaunas atvažiavo į Jungtines Vals
tijas. 1915 metais nuvyko Rusijon ir ka
riavo jos armijoj. Karui; pasibaigus vėl 
atvažiavo Amerikon, čia gavo darbą, kai
po rusų-anglų kalbų vertėjas, o paskui 
už valdžios agentą. Jam buvo pavesta 
areštuoti Hitlerio šnipų vadą Dr. Ignatz 
T. Griebi, bet pastarasis pabėgo. Paskui 
Leon Turrou prieš federalės valdžios no
rą pardavė istoriją apie šnipus kapita
listų spaudai tada, kada*dar Amerikos 
federate valdžia nenorėjo, kad visi tie 
dalykai būtų viešai skelbiami. Valdžia 
mano, kad perankstyvas paskelbimas da
vė progą daugeliui Hitlerio šnipų pasi
slėpti arba išvažiuoti, kol d&r jų siūlai 
nesusekti. „

Šis teismas parodo, kaip giliai Jung
tinėse Valstijose Hitlerio, o podraug Ja
ponijos ir Mussolinio šnipai suleidę šak
nis. Jie apsupo savo tinklu Panamos Ka
nalą, armiją, laivyną ir orlaivyną, karo 
industrijas ir visus strateginius punktus. 
Šios šalies demokratinei valdžia reikia 
imtis griežtų priemonių, kad pastojus 
Priešu šnipų veiklai kelią.

D. M. š.
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Pavojingas Gaisras
Spalių 19 d. apie 6 vai. ry

to nežinia dėl kokios priežas
ties užsidegė pil. Radzevičiaus 
tvartas. Visas Liudvinavo 
miestas atsidūrė dideliam pa
vojuj, o ypatingai centrinė 
gatvė, valsčiaus savivaldybė ir 
naujai pastatyti šaulių namai. 
Kadangi pūtė pietų vėjelis, o 
gaisras kilo taip pat pietinėje 
miesto dalyje, tai siaubo ap
imti gyventojai jau buvo be
gabeną smulkesnį inventorių, 
gyvulius ir kitką į saugesnę 
vietą.

Bet gaisrą vietos -ugniage
sių ir subėgusių gyventojų pa
stangomis greitai pasisekė lik
viduoti, neduodant persimesti 
į čia pat (už 4 metrų) esan
čius IZimauskio trobesius, nuo 
kurių jo plėtimąsi būtų buvę 
sunku sulaikyti. Didelių nuo-

Spalių mėn. 5 d. Piliakalnio 
kaime nusišovė iš brauningo 
Butrimiškių kaimo, Alovės 
valse., gyv. Slavinskas. Šio pi
liečio žudymosi priežastis yra 
tokia. Jie turėjo ūkį, įsiskoli
no kaž-kaip Z-kui ir šis iškė
lęs varžytines jų ūkį nusipir
ko. Dabar S-kas keršydamas 
už tai šovė tą pirkėją ir ma
nydamas, kad jį nušovė, at
bėgęs Piliakalnio kaiman pas 
giminaičius pats save nusišovė 
į galvą. Tas pirkėjas buvo tik 
lengvai kulipkos įdrėkstas, bet 
kadangi jis nuvirto, kai jį šo
vė, tai S-kas manė, kad jį nu
žudė. Slavinskas buvo dar 
jaunas, nevedęs.

Facelija Jau Pažįstamas
Augalas \

MERKINĖ. Prieš kokius tre
jus ketverius metus šioje apy
linkėje mažai kas buvo girdė-

Gerokas skaičius dienraščio skaitytojų gavo po vieną naują 
skaitytoją. Tikimės, kad rasis ir daugiaus draugų suprantančių 
svarbą apšvietos platinimo ir gaus nors po vieną naują skaityto
ją. '

stolių nepadaryta.

Tiiikamas Kvėpavimas

REDAKCIJOS ATSAKYMAI

Burna

Brook- S.

derlius truputį menkesnis už 
praeitų metų. Bet šienlet žmo
nės bulvių prisikas užtektinai.

Neblogas Bulvių Derlius
Šiemet Stakliškių apylinkė

se dėl sausos sėjos nesudygo 
visi rugiai, kurie dabar labai 
retai atrodo. Rugiai jau /visų 
įsėti. Bulvės taip pat jau bai-

jęs facelijos vardą, dabar jau 
mažai kas yra jos nematęs. 
Mat, vietos bitininkai jau su
pranta facelijos naudingumą 
bitėms ir ją sėja. Bet bitinin
kai nusiskundžia, kad šiemet 
bitės mažai davė medaus.

ė et suėję beveik visi jau
nuoliai prisisiurbė skaidrio
sios ir pradėjo ne šokti, bet 
muštis, vienas kitą kolioti ru
sų kalbos žodžiais.

VISI VOKIETIJOS ŽYDAI 
BUSIĄ SUVARYTI Į 

GHETTUS

Mirė Žymus Žydų Tautosakos 
ir Senobines Raštijos Ty
rinėtojas A. Golenpolis

Nesenai mirė Kaune žymu
sis žydų tautosakos ir senobi-

_ VJ • • i A -1 A 1 *1 HUUQVVA1V Al UI VHUVDHAUnes raštijos tyrinėtojas Akiba . . .... : ,.~ . ... mų jaunimas pasilinksmintiGolenpolis. Velionis laikomas , *
žymiausiųjų šių laikų*

PANEVĖŽYS

Nekultūringas Jaunimas
ŠIMONYS. Spalių mėn. 9 d. 

pas p. Matą S. susirinko minė
to miestelio ir artimesnių kai-

i—

Pabuvus kelis mėnesius švei- «ial?10s kastL.. šiemet b.ulvt« 
carijoje vyks toliau į pietus: 
Italiją, Siciliją ir kitur.

MM

Graži Parama
Buvo nurodyta reikalin

gumas dienraščiui paramos 
ir į tai daugelis draugų gra
žiai atsiliepė. Tačiaus rei
kalas vis dar didelis. Kai 
kurie iš dienraščio skaity
tojų skundžiasi negavę nei 
dienos padirbti per ištisus 
metus. Daugelis dirba tik 
dalį laiko. Aišku, kad tie 
draugai prie palaikymo 
dienraščio nei kiek negali 
prisidėti. Todėl dirbantie
siems prisieina aukoti po 
daugiau. ! ; j

Andai buvo atsilankę į 
Brooklyną draugai Tumo- 
sai, iš New Haven, Conn. 
Jiedu užsimokėjo $5.50 už 
“Laisvės” prenumeratą ir 
tarė: “O čia, va, bus $1.50 
išmokėjimui Intertypo.” Vi
so, vadinasi d. Tumosa da
vė $7.00. Graži parama.

Turime daug draugų ir 
tarp farmerių. Visų rytų 
farmerius šiemet labai su
naikino audra. Drg. Simo
nas Sanderas, iš Marlboro, 
N. Y., nusiskundė blogais 
metais, bet užsimokėjo vi
siems metams už “Laisvę” ir 
aukojo $1.00 dienraščio rei
kalam:

Štai kitas pavyzdis. Drg. 
Varvicius, iš Elizabeth, N. 
J. padeda drg. Stripeikai 
darbuotis gavime naujų 
skaitytojų. Bet 5 d. lapkri
čio, vajininkų naudai pra
mogoje, paduoda jis man 
popierėlį ir kužda į ausį: 
“Atleiskite, kad mažai, bet 
vis kiek gelbės.” Išvynioju 
popieriuką, išsivynioja dole
ris. Ant popieruko užrašy
ta : “Linkime dienraščiui 

.“Laisvei” geriausio pasise
kimo. Mr. and Mrs. War
wick.”

Tą patį vakarą kitas eli- 
zabethietis drg. Chas. Simon 
irgi padovanojo $1.00 “Lais
vės” reikalams.

Gi drg. R. Braus-Baraus- 
kas, iš Rochester, N. Y.,, ap
dovanojo savo dienraštį su 
$4.00. Antra stamboka auka 
$2.50, tai nuo drg. WLDeks- 
nio iš Stamford, Conn.

Po dolerį aukojo šie 
draugai: K. Sinko, Ulster 
Park; J. Vaškis, Quincy, 
Mass., J. A. Jeromskis, So. 
Barre, Mass.,: V. Kebort, 
Coketon, W. Va., F. Miller, 
FlinL Mich., Mrs. Carl 
Grozan, Cranford, 
Anthony Petraitis,

lyn, N. Y., K. Noraitis, Lin
den, N. J. ir, A. Laurina
vičius (sveikina “Laisvę” 
savo 25 m. vedybų), Phila
delphia, Pa.

T. Markei, Niagara Falls,

Po pusę dolerio aukojo 
draugai: J. Shagov, Anson, 
Me., J. Mordos, Girardville, 
Pa., J. Dillis, Cleveland, O., 
A. Kazokas, Shenandoah, 
Pa., V. Milišauskas, New
ark, N. J., J. Vosilius, Dan
bury, Conn., Geo. Martuza, 
Nanticoke, Pa., S. Mankus, 
P h i 1 a d e 1 p hia, Pa., Emil 
K v i e skus, Bridgeport, 
Conn., J. Motuzas, Brigh
ton, Mass., Paul (Wicinas, 
W. Homestead, Pa., L. 
Skunčikas, K a p u s k asing, 
Canada, J. Marcinkevičius, 
Frackville, Pa., ir F. Grigas, 
Torrington, Conn.

Dar lieka gerokas skai
čius aukojusiųjų vardų, ku
riuos paskelbsime dienrašty 
vėliau, širdingai dėkojame 
draugams už paramą ir ti
kime, kad kiti dienraščio 
skaitytojai paseks tuos 
draugus, kurių vardai auk
ščiau suminėti.

P. Buknys.

J. J., Pittsburgh, Pa. — 
Jūsų prisiųstas iš Lietuvos 
konceliarijos laiškas yra iš
kandžiotas, nesuprantamas. 
Ar jūs tokį radote, ar pa
tys tam tikras vietas išplė
šėte, mes nežinome. Todėl 
negalėsime “Laisvėn” tal
pinti ir jūsų korespondenci
jos apie tuos keturius žmo
nes, kuriems jūs užmetate 
labai blogus žygius prieš 
Amerikos lietuvius.

Berlin, lapkr. 11. — Hit
lerio valdžia rengiasi atimt 
visus žydų namus ir biznius 
vokiškose-“ariškose” dalyse 
Vokietijos miestų ir suva
ryt žydus į tik jiem vie
niem skiriamas miestų da
lis, “ghettus.” Sakoma, kad 
naziai tuose ghettuose “duo
sią” žydam patalpas ir na
mus “mainais” už atimtas 
iš jų nuosavybes.

Rašytoja Jieva Simonaitytė 
Išvyksta Gydytis

Gydytojų patariama, žino
ma klaipėdiškė rašytoja Jieva 
Simonaitytė spalių 21 d. iš
vyksta gydytis į Šveicariją. 
Vienoje Šveicarijos gydykloje 
ji išbus keletą' mėnesių. Pas
kutiniuoju laiku, šios rašytojos 
sveikata buvo labai pašlijusi. 
Gydytojai mano, kad ji turė
sianti ilgesnį laiką gydytis.

vienu
moksliškų Imhraju kalbos mo
kovų. Be to, jis puikiai mo
kėjo arabų ir anglų kalbas. 
Kaip žydų senobinės raštijos 
tyrinėtojas, jis buvo išgarsė
jęs toli už Lietuvos ribų. Tik 
prieš porą metų jis buvo iš
leidęs Lietuvoje su JAV žydų 
redaktorių komiteto pagalba 
pirmą savo veikalų tomą. Da
bar jis jau turėjęs atiduoti 
spaudai dar vieną tomą. Ta
čiau susirgo ausies uždegimu 
ir jo susidariusios komplika
cijos liga persimetė į smege
nis ir buvo letali. Jo mirtis 
iššaukė didelį liūdesį visų Lie
tuvos žydų tarpe. Jo laidotu
vėse dalyvavo beveik visa 
Kauno žydų inteligentija be 
nusistatymų skirtumo. Miru
siam tebuvo 51 m. amžiaus. 
Jis buvo kilęs iš Druskininkų.

Maža Motorinių Mašinų •M
ŠEDUIKIAI, Svėdasų vals

čiaus. Šio kaimo ir plačios 
apylinkės ūkininkai jau nuo 
senai vis kasmet kulia javus 
tik motorinėmis mašinomis, 
bet jų tėra visai maža. Nors 
kūlimo darbus pradėjo anksti, 
bet dėl daugumo ūkininkų 
paskutiniams reikia kulti jau 
šalant ir sningant, šituo rei
kalu reikėtų susirūpinti stam
besniems ūkininkams ir nu
pirkti daugiau motorinių ma
šinų : tuomet galėtų visi laiku 
iškulti javus, o mašinos savi
ninkams būtų, neblogas uždar
bis.

Du Savižudžiai per Savaitę

MERKINĖ. Spalių mėn. 3 d. 
Bugonių kaimo laukuose iš 
brauningo nusišovė Raitininkų 
km. gyv. Br. Kukauskas, 21 m. 
amžiaus. Sako, žudėsi dėl 
meilės. Jis ir šovėsi ant savo 
mylimosios laukų, bet tuo tar
pu jo žudymosi priežastis nė
ra visiškai aiški. K-kas buvo 
persišovęs kairįjį petį ir ku- 
lipka neišėjo antroje pusėje, 
tddėl jis turėjo gana ilgai 
kankintis, kol pakelyje veža
mas arkliais į Merkinę mirė.

Mes kvėpuojame, kad gy
venti arba, kitaip sakant, mes 
gyvename kvėpuodami. Mūsų 
gyvastis priguli nuo šviežio 
oro., kurį inimame į kūną pa
prastu kvėpavimu. Svarbiau
sias dalykas sveikatai ne tik 
tinkamu oru kvėpuoti, bet ir 
tinkamai kvėpuoti.

Daugelis žmonių kvėpavi
mo reikalu yra tinginiai. To
dėl, kad taip lengva įkvėpti 
orą, jie papranta netinkamai 
kvėpuoti. Tas jų kvėpavimas 
neneša naujo oro į visas plau
čių dalis, ypatingai į plaučių 
viršų. O nevartotos dalys 
plaučių lengvai inima ir laiko 
ligų gemalus.

Gilus kvėpavimas natūraliai 
inima gerą ir šviežią orą, ir 
reikia atsiminti, jog kvėpuo
jant reikia vartoti nosį, gerk- ' 
lę, krūtinę ir plaučius.

Tinkamas kvėpavimas turė
tų prasidėti nuo diafragmos ir 
reikėtų vartoti krūtinę ir ka
klą. Nėra reikalinga save iš
sipūsti, idant Lengvai kvėpuo
ti. Tinginys gali tuoj pripras
ti giliai kvėpuoti ir, sykį pri
pratęs, visuomet prie to prisi
laikys. Yra daugelis kvėpavi
mo pabandymų, kurie prisi
deda prie gero kvėpavimo ir 
geros pozitūros. Kiekvienas 
turėtų kas rytą ir naktį, kuo
met atsikelia ar prieš eisiant 
gult, pakelti rankas virš gal
vos ir su pakėlimu rankų gi
liai įkvėpti ir nuleidžiant ran
kas iškvėpti. Reikia tiesiai 
ant abiejų kojų stoti per pa
bandymą arba truputį pasikel
ti ant kojų pirštų kvėpuojant 
ir nusileisti iškvepiant.

Tinkamas kvėpavimas nu
kreips gerklės, nosies ir gerk
linių išsišakojimų kroniškas li
gas. Visuomet reikia įkvėpti 
per nosį. Jeigu tą negalima 
lengvai padaryti, reikia pasi
tarti su geru gydytoju, 
ne dėl kvėpavimo.
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Lith-Amer. Problems
The Lithuanian Press 
Can be Maintained 

By Amer. Youth

the 
has

by Stanley Sibelius
There is an urgent need at 

present time (in fact, there 
been a vital need in the past twen
ty years) for large, well edited, in
teresting English sections in each 
of the Lithuanian papers published 
in this country and larger and bet
ter sections in those papers which 
already have initiated a page for 
American-Lithuanian Youth.

The future success of any pa
per or society depends on

I

the 
younger generation in this country. 
The youth may wander away and 
forget its heritage — language, his
tory, and culture, 
problem, 
members 
ranks, for 
generation 
numbers. To reach the younger ge
neration, to help it preserve its 
heritage, to keep it within our ra
cial group, a newspaper is vital as 
a means of communication, each 
copy serves as a connecting link. 
There is a need for large weekly 
English Sections, 
attract the youth 
gether.

Self preservation 
or an organization 
reason. Preservation of the racial 
group and our ancient heritage is 
the second reason, the most im
portant one.

The third is to help the young
er generation cooperate in its com
petition with the other racial 
groups in this country for financial

Therein lies the 
New subscribers, new 

must come from their 
slowly but surely older 
is getting smaller in

H-------------------------------- - -------------------- --

and economical freedom and for 
a position in business, industry or 
politics.

More and more grows the need 
for a larger and better English 
Section in every Lithuanian paper 
in America, for as the older ge
neration goes away, a new ge
neration, many of whom do not 
know the Lithuanian language, is. 
growing up and the continuation of 
an organization or a paper de
pends on its ability to reach and 
to contact the American-Lithuani
an Youth and to attract them as 
members or subscribers.

The existence of several English 
Supplements and a few independ?' 
ent journals is a healthy indication 
that there is an opportunity for a 
variety of expression and opinion, 
that there is no danger of 
Youth Press being dominated 
any one organization, 
tion or by older 
most important of 
is an opportunity 
in the development

well edited, to 
and hold it to-

for a newspaper 
is not the only

the 
by 

fac- 
and, 

there

group, 
generation 
all, that 
for competition 

___ x __ of an interest
ing widely circulated A. L. periodic
al. Such competition would be be
neficial and desirable for it would 
be competition for better quality 
and increased circulation, 
sent day 
creased in 
standards 
ny of the

I i
SPORTS-HUMOR-N E W 3 BB į
OF CLUB ACTIVITIES

TWICE A WEEK

EDUCATION-STORIES

Peaceful Picketing
MASTER OF CEREMONIES. On 

the ballot this November you have 
bound a proposition that would re
gulate picketing. We now give you 
a glimpse into a peaceful, picket
less, strikeless San Francisco.

Hear ye, hear ye, the 
the people vs. Kelly, 

violating the picketing 
Mr. Kelly, please take 

Do you solemnly swear,

I do.
Now, Mr. Kelly, you

Judge, let me explain . . .
JUDGE. Order, order. You will 

talk when I ask you questions. 
Are you ready to proceed, Mr. 
Kelly?

KELLY. Surely, your Honor; but 
I just want to tell you . . .

JUDGE. Come now, Mr. Kelly. 
Order please. All right. Mr. Kel
ly, is it true that this morning you 
were in front of the Emporium 
Department Store?

“no picketing”—
so said the law.

ENGLISH PART

PUBLISHED EVERY
TUESDAY AND

FRIDAY

BTdyn Sees Fix
Of Past World War

(Curtain opens on courtroom scene. 
Clerk, Judge and Defendant.)

CLERK.
case of 
charges of 
regulations, 
the stand, 
etc., etc.

KELLY. 
JUDGE.

are the first offender called before 
on 

charges of violating the new law 
regulating picketing. This is a ve
ry important case, and I want you 
to answer all my questions thought
fully and carefully.

KELLY. Yes, your Honor; but,

any court in San Francisco

“ Hartford Presentsto 
would buy the :

own pihas its 
which should 1 
fullest and dė-$ Successful Concert

If pre
supplements were in

size and if high editorial 
were maintained — ma- 
younger generation, who

would not subscribe 
Lithuanian paper, 
weekly copy.

Each supplement 
culiar advantages 
exploited to the
veloped by the editor and the con
tributors.

The supplements naturally have 
the financial and moral backing of 
the parent newspapers and have a 
distinct advantage over the inde-

the

Yes, of course ; but,

That’s enough — you 
Is it

A-.

««r

Public Opinion Not Fooled by Hitler’s 
False Promises of Peace in Europe

The dead American soldiers of 
the Meuse-Argonne offensive twen
ty years ago lived once again on 
the silver screen as members of the 
Brooklyn Builders watched motion 
pictures of the past World War. 
Last Wednesday the Brooklyn youth 
branch held its annual Armistice 
Day program to commemorate the 
end of 
ways 
against

Two 
shown 
was opened 
the forces- working at present to 
thrust the world into another caul
dron. The stand of the American 
Youth Congress and youth’s general 
attitude toward the danger of war 
was discussed by the membership. 
After having read a proclamation 
on Armistice Day by the Congress 
the program ended with a one 
comedy film.

Many of those attending said 
were very much pleased at 
type of program and the branch is 
expected to carry on many more of 
this type. —There.

the last war and to discuss 
of <
the 

reels 
and

entering the struggle 
threat of another one.

; of war pictures were 
an informal discussion 
by Kay Michelson on

You can fool some of the people some of the time, etc.—but 
Armistice Day American and British voters know too much 
be taken in by the siren calls of Chancelor Hitley. On the

on 
to 
20th anniversary of the World War Hitler’s promise that the 
Nazi state will desire no more territory in Europe is met with, 
hearty cynicism, according to0-------------------------------------
surveys by the American In-[The question arises as to where^will 
stitute of Public Opinion and the 
British Institute in England.

Readers will recall that on Sep
tember 26, the height of the Su
deten crisis, the "Fuehrer" de
clared that the Sudetenland was 
“the last territorial demand I have 
to make in Europe.” Only three 
weeks ago Lithuania was being 
considered as the next victim.

The same question 
both surveys:

"Hitler says he has 
ritorial ambitions in 
you believe him?”

The investigation gave the 
lowing response:
American voters: Yes—8%, No—92% 
British voters: Yes—7%, No—93%

- The significance of American sen
timent on this question, according 
to Dr. Gallup, director of the Ame
rican group, is that it goes far 
toward explaining the public’s re
action to the four-power “peace” 
pact of Munich, which conceded 
Hitler’s Sudeten demands.

Despite talk of "peace in our 
time” as a result of the Munich 
parley, an overwelming majority of 
American voters think the Munich 
settlement will lead to greater pos
sibility of war than a lasting peace. 
This is indicated from two institute 
surveys, one taken directly after 
the Munich conference and one just | Mrs. E.

Hitler decide to attack next. Pre
sent indications show that Lithua
nia is the prospective victim.

Pittsburgh Group to 
Present Lith Play

J

J w

Pittsburgh Lithuanian Drama 
Group is presenting a three act 
comedy “Pusseserė Salomėja.”

I am sure that all Lithuanian 
people in the Pittsburgh District 
have already heard about it and 
will be there to see this great 
performance. Loads of .laughs are 
in store for all of you. It will 
be held at the well known Lithua
nian Citizens Hall in South Side, 
1721 Jane St. There will be plen
ty of laughs, romance, and 
also show you how to live a 
dern married life.

was used in
reel

they 
this

no more 
Europe.

ter-
Do

fol-
questions civil- 
you spoke to 
the store ?
I can explainYes; but

It was more than good for 
eyes to see our faithful Lithuanian 
audience crowd the Lyric Hall Sun
day afternoon to witness the await
ed concert.

pendent journals. Yet the independ-] To the delight of the audience, į 
ent periodical though lacking in mo
netary advantages has more free
dom of action and if directed by a 
keen minded editor (who is not 
only a good writer but also a per- a very delightful performance, 
son with good business sense) can 
offer some stiff competition to the 
supplements. The supplements have 
the initial advantage of wider cir
culation. The other publications 
must depend on editorial 
of exceptional 
more readers.

Most of the 
papers, serving 
country. The weeklies, official or
gans of national societies, although 
their circulation may be smaller, 
have the advantage of nation-wide 
distribution. A well prepared 
glish section in such papers 
have great reaching power. 

----- oOo——
NOTES AND COMMENTS 
interesting to note the act- 
of American-Lithuanians in

All right, explain that! 
not ask that person to 

and not go into

Movies will 
mo- 'J

did, Judge; but

on

did.
sectional

did not seem

Bess Orman.

Wells Renounces the Future, but it Will Progress
In Spite of the Defeatists—Book Review

What

do

lat-topic

more of the small

BIG BUSINESS SITS DOWN - AND THE RESULT..... By Cropper
and start something

hu-

Wanna’ Buy a Fort?

has his spirit

contents 
attract

are 
are

are 
few

interested 
radio, die-

they be growing 
he was well taken

up? 
care

did you 
circular

have 
time, 

Kelly,

law is 
picket
rioting 
admit- 
of the

dur- 
be a

what
What

will 
bus*

to tell 
SCAB 
SWEEP 
FRONT

Day and night the snake keeps 
eyes open—never closing them at 
any time.

etc., 
the 
and

Perfect ivory is found in the 
teeth of tiger sharks.

En- 
will

And that 
it can go to 
story-spirit, is 
side-lines and

not
an
on

the actors in 
it have been 
they skip too

Can it 
not. 
orchestra’s 
a new 

variety

want
Keep 

very well!
and more Wells’ recent 

reveal the bankruptcy of his 
His books tend more and 

to portray only a gloomy fu- 
an abandonment of ideals, a

New Britain’s five talented radio 
stars were brought forth. The 
applause was heavy and most pleas
ing. We thank them heartily for

dailies are 
certain parts of the

Yes, your Honor, I 
And, Mr. Kelly, at that 
you not standing within

which she

in the face of outside logic, 
concluded that since the 
will not take Wells’ advice, 

perforce doomed.
as far as he cares,
hell. Wells, like his
going to sit on the
say “I told you so.”

In one chapter he

the screen, 
but start

quality to

you all along I WAS A
JANITOR, TRYING TO

THE SIDEWALK IN
OF THE ENTRANCE!

(Curtain)

depression 
succeed?

What opportunities 
your community for 
for associating with

song
song to 
— and

ele- 
they 
pa- 

Red,
anarchistic, 
riot-provok-

Yes, your

and bargain collectively, 
seek to deny the work
constitutional right to 
boycott. This

vio- 
it up, youngster. You’re 

We’d like to see

succeeding? Why not ex-

did

orgies

» 1/ d >j n

w.
■■Mm

and 
all 

the

Sceptic 
mob hys-

be- 
the

you?”
Pure

headlines and
accounts of

sweeping

heh,” came that leering 
"It’s just like the Orson 

episode. The people are 
wrecks and going to

"Heh, heh, heh.”
That sneering laugh had a fa

miliar ring and I looked up into 
the face of Sceptic Steve who was 
triumphantly shoving a copy of the 
“New York Times” under my nose.

"There,” he smirked, "what
I tell you?”

I looked at the 
gan to read the 
fascist-instigated 
Germany.

"Didn’t I tell 
purred, "Hysteria.

all there is to it.” 
yes” I replied for 
annoys me, "but it’s 
these are Nazi-spon-

teria. That’s
"Hysteria, 

Steve always 
obvious that
sored atrocities

"Heh, 
snicker, 
Welles 
nervous
pieces. In America they start kill
ing Martians, in Germany they kill 
Jews. All psychologically explain
able.”

“Psychology, hell,” I blurted back, 
“Hitler and Goebbels are sitting on 
dangerous seats and are trying to 
divert the attention of the people 
to imaginary enemies.”

Steve paused for a moment 
began, “Nope. Nerves, that’s 
there is to it. The people of

That’s all 
the rulers,

world are going nuts.
"Not the people, 

I hollered back as 
ure sky rocketed, 
this: ‘Terroristic
Organized’.”

"Pure propaganda.
"—or this, ‘Only Nazis Participate 

in Rioting’.”
"Wishful thinking.”
“—then how about this, ‘Police 

Stand Idle’.”
"Probably only a rumor.”
“—then this, ‘Berliners Revolt

ed by Terror’.”
“Pure hysteria. Deplorable. The 

fascists wouldn’t cause a thing like 
that.”

“Hysteria!” I roared at
“The main tenet of fascism is ter
ror and oppression. These riots are 
signs of what we in America would 
face under a fascist political sys
tem that suppresses minorities and 
liberty in order to strengthen its 
strangle hold upon the people.”

“Maybe there’s something in 
what you say, but—

"There’s no buts about it,” I in
terrupted, "these riots are a warn
ing for us to be more vigilant in 
defending our democracy against 
any form of intolerence that may 
take our last liberties away.”

"Yeah, but—”
, "Our reply to such action is to 

double our efforts in behalf of de
mocracy
China and by letting the govern
ment know that our sympathies 
lie with the oppressed and 
tacked, not the oppressors and 
gressors.”

“I guess you’re right there.
I sighed and gave Steve a copy 

of the "Daily Worker” to read 
while I went back to my interrupt
ed nap.

but
my blood press-

"Here, read
Outbreak Well

BRIEF
It is 

ivities 
industry, politics, business, journal
ism, literature, education, etc. It 
would be interesting to read short 
biographies of men and women of 
Lithuanian descent who are doing 
pioneer work in education, research, 
private enterprise, industry and bu
siness.

A. L. Writers, attention!
are you doing and how well are 
you
change notes through the English
section of this paper? Other pro
fessionals have their own clubs and 
organizations, why don’t you form a 
Writers’ Cooperative Group in your 
locality? (More on this 
er.)

During this 
you doing to 
your talents ? 
are there in 
further study,
others who are in your profession? 
What opportunities are there for 
cooperating on some useful, neces
sary (and probably profitable) pro
jects?

If you want instruction in Photo
graphy, Designing, languages, 
try the Evening High Schools, 
Y. M. and the Y. W. C. A. 
other community organizations.

If you are interested in dra
matics, radio, music, 
don’t just dream away,

Į up a club—meet others who are 
him, interested — and start something

practical.
Those of you who are 

in mechanics, electricity, 
sei engines, chemistry, etc., why not 
get together and pool your knowl
edge and experience on some pract
ical project?

To succeed, one must exploit all 
possibilities and when these 
limited one must exploit the 
to their fullest capacity.

by helping Spain and

at- 
ag-

Telescopic in comparison to 
man eyes are the eyes of most 
birds. A minute grain particle, 
hardly distinguishable by a person 
standing a yard away from it, is 
spotted distinctly from a distance of 
one hundred yards by many birds.

Animals could not be taught to 
read because their eyes are minus 
the “MalculalUtea,” or “yellow 
spot” on the retina which enables 
people to see objects as small and 
fine as print. x

It seems a certain political 
speaker lacked the considerate at- 

! tention due him. Could it have 
I been the restless awaiting of the 
program ?

Why does a certain young guitar
ist insist upon chewing gum 
ing a performance ?
habit? We hope

Why hasn’t the 
bird been given

I sing? We like 
plenty of it!

It seems the all-important mi
crophone got a bad break and was 
I somewhat neglected. Could it have 
been that they were afraid of it? 
However, its value 
to prove its worth.

What happened to 
both plays ? Could 
stage fright or did 
many rehearsals?

When are we going to see more 
of the orchestra’s Jack - of - all
Trades? He’s O. K.!

As usual the chorus and orches
tra put it over big in their songs 
and playing, regardless of the heat 
they had to bear on the small 
stage. We extend our hands to 
them. But how about a few new 
songs ?

We noticed our Jack-of-all-Trados 
flashing smiles at a certain pretty 
girl in a teel-blue dress. Could 
it have been interest we saw in 
his eyes? It seems he missed the 
opportunity to ask her for a 
dance.

What two certain young girls of 
the orchestra showered their at
tention upon a certain shy guitar
ist? Can 
We thought 
of.

We 
linist. 
doing
more of your stuff.

How about bigger and better en
tertainment along the same lines, 
Laisves Chorus?

Just an Onlooker.

KELLY. 
Judge . . .

JUDGE, 
were in front of the store, 
true that twice you walked up an$
down in front of the main entrance 
on Market Street?

KELLY. Yes, your Honor; but 
let me explain—

JUDGE. Quiet! If you persist in 
talking when I ask you simple 
questions you will be ruled in con
tempt. Answer my 
ly. Is it true that 
someone going into

KELLY, 
that, too.

JUDGE. 
Did you
please move away 
that entrance?

KELLY. Sure I 
let me tell you . . .

JUDGE. Mr. Kelly, one more 
such instance of insubordination and 
you will be fined $500. Now will 
you limit yourself to answering my 
question?

KELLY (meekly). 
Honor.

JUDGE. Did you or 
have in your hand a
nouncing that the store was 
strike ?

KELLY.
JUDGE, 

time were
five feet of another person in front 
of the store?

KELLY. I was, your Honor; but 
let me explain . . .

JUDGE. Silence! You’ll 
time to explain—plenty of 
with nothing else to do. Mr.
under the new law regulating pick
eting passed by the voters yester
day I am afraid you are in serious 
trouble. Let me explain that this 

į law in no way seeks to interfere 
with the lawful right of employees 
to organize 
Nor does it 
ingman his 
picket and
merely intended to regulate 
ing so as to prevent undue 
and disorderliness. You have 
ted that you were in front 
store, that you urged people not
to go into the store, that you had 
in your possession a leaflet stating 
that the store was on strike, that 
you were in company with others 
in front of the store. Under the 
terms of this new picketing regula
tion law I find you guilty and sen
tence you to one year in jail or 
$500 fine. May you be an example 
to the rest of the city. May this 
first test case of this God-given 
law show to the Communist 
ment of the whole city that 
cannot importunately try the 
tience of the public with their 
rowdy, Communistic, 
Bolshevistic, seditious, 
ing, disorderly, alien, subversive act
ivities. Now, Mr. Kelly, have you 
anything to say before sentence is 
passed ?

KELLY. Yes, your Honor, I did 
all these things, but I was trying

EASTERN PRODUCTION
Production has been launched 

“One Third of a Nation,” at the 
Eastern Service Studios, Astoria, 
Long Island, with Sylvia Sidney and 
Leif Erikson heading the cast un
der the direction of Dudley Mur
phy. Construction crews, working 
under Murphy’s supervision, are 
now building the massive street 
sets in which much of the film’s 
action takes place.

A new service is being performed 
by the telephone company in Pa
ris. A special “information” oper
ator is on hand at all times who 
will tell you over the telephone al
most anything you want to know— 
how to make mayonnaise, how to 
get tomato-soup stains off your 
dress. They will even run your er
rands.

completed. The first showed that 
only 40% thought the parley would 
lead to peace in Europe while 60% 
thought it would only encourage 
the possibility of war. Today the 
number who believe the Sudeten 
settlement will bring war has risen 
to 74%.

This sentiment is not surprising 
in the light of Hitler’s constant 
territorial demands and ambitions.

Dundulienė (Mary Orman) 
show how she can handle her 
band Dundulis (Bron Yakentas) in 
the modern way . . . Elenutė (Bess 
Orman) is their daughter and will 
play a romantic scene with Juo
zas (Stanley Rupslauskas) . . .. 
Motiejus Pagirskas (Paul Nabozas) 
the bachelor, falls in love with Pe
tras Raginis (George Žilinskas) who 
plays as “Pusseserė Salomėja.”

K. Sliekienė of Pitts
burgh is the directress.

Stanley Rupslauskas, George Ži
linskas, and Bron Yakentas have 
recently come to this country from 
Lithuania. These young men/ arė 
very talented and I am sure that 
with such a wonderful cast we can 
only expect the best.

We hope to have extra perform
ances for between the acts. We 
have already contacted Helen Barry, 
the famous Lithuanian tap dancer; 
Izabelle Kazeva, the pianist; Art 
Norkus and his guitar, and many 
others.

and 
do 

How 
keep 
Lew 

which 
Holly

Bette Davis and Errol Flynn 
will be teamed in what the studio 
calls a “new interpretation” of 
Queen Elizabeth, early next year. 
Bette will be the Virgin Queen, 
of course, with Errol ąs Essex. 
But in between now and then, Er
rol will star in Sea Hawk 
Dodge City, while Bette will 
Juarez and Dark Victory, 
these Warner brothers 
their stars at work!
Ayres has done a symphony, 
he hopes will be played in 
wood Bowl next summer. He’s com
posed many pieces before, but none 
so ambitious as this . . . Shirley 
Deane is the author of a book 
of children’s verses, 
wrote some time ago for a young 
niece of hers ... A studio pu
blicity man submits this definition 
of a young Hollywood: “A grove 
of orange trees surrounded by a 
mob of unemployed actors waiting 
for windfall?.” ....

Sur- 
too, considering the reac- 
and sceptical tone of the 

“The Camford Visitation” is 
short book, practically not 

more than a short story

“THE CAMFORD VISITATION” 
—by H. G. Wells (Methuen).

FOR SOME obscure reason our 
American reactionary publish

ers have not as yet published this 
little opus of the “master, 
prising 
tionary 
thing, 
a very 
much
put up in book form. Ostensibly 
it aims at the faulty British uni
versity system with its stodgy Vic
torian ideas and undemocratic anti
liberal traditions. The scene of the 
story, Camford (Cambridge plus 
Oxford), is a typical university of 
the upper class British. Its stu
dents are not taken from the 
people but from that very obvious 
“aristocracy” that has so steadily 
mislead England for decades.
' To this university there comes a 

questing spirit. An unseen mind 
exploring from some extra - solar 
universe which happens upon our 
curious little planet and has spent 
quite some time observing with in
terest in our quaint ways. This in
terstellar observer corners some of 
the staff and student body and 
asks them what Mr. Wells evident
ly thinks are embarrassing ques
tions. Being pawns of Wells, the 
victims of course make the usual 
silly half-answers. Exposing to 
Mr. Wells’ satisfaction the hope
lessness of humanity, the spirit de
livers a vocal lambasting to the 
assembled collegium and flits aw;ay 
to space.

One can see through the lines 
to the motivation of the writer. 
As I see it, the story is conscious
ly or unconsciously a restatement of 
the conflict of H. G. Wells with 
the world. Like the spirit, he asks 
questions which aren’t answered to 
his satisfaction. After fighting for 
his own ideas and refusing to alter 
them 
Wells 
world 
it is

heckle a meeting of the Camford 
Leftists. Wells labels them Com
munists, but as anybody who has 
ever bothered to read even one 
Communist publication, can fine} out 
that his idea of Communists is 
simply arrant rubbish. Wells writes 
what he thinks would be a Com
munist answer—but which reveals 
only the hatred that Wells has 
for the Marxist who will not be 
persuaded that Wells alone has the 
perfect answer to everything. Ever 
since Lenin commented on him as 
“just a bourgeois!” Wells has had 
it in for Moscow.

More 
books 
hope, 
more 
ture,
tendency to leave mankind to its 
fate. His “Croquet Player,” his 
“Brothers,” this volume also. Wells 
cannot see the rising tide of de
mocratic opposition to fascism. He 
cannot even distinguish democra
cy from fascism! Wells cannot see 
the growing unity of the masses of 
the peoples against the further de
struction of culture. His spirit 
closes his remarks at the end with 
the powerful words: “There is no 
salvation for races that will not 
save themselves. Half the stars 
in the sky are the burning rub
bish of worlds that might have 
been.” That this human race is 
determined to save itself is proven 
by the growing 
movements of the 
of the slanders of 
men, progress will

Popular Front 
world. In spite 
disillusioned old 
go on.
—D. A. W.

Any one who wants to live in 
Britain’s own “Maginot Line” may 
buy one of the original fortresses— 
cheap.
sale in Seabord, Sussez.
part of England’s coastal defense 
during the Napoleonic wars, 
certainly built to keep out 
mice—the walls are fourteen 
thick, and the whole building 
tains 2,250,000 bricks.

A Martelio tower is for
It was

It’s 
the 

feet 
con-
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(Tąsa)
Arba kad ir dėdė Antanas. Atėjo žiema, o vieta, 

kur jis dirbo,—nešildomas, tamsus skiepas, kur per išti
są dieną galėjai matyti savo kvapą, ir kur dažniausiai 
dirbdavo su atgrubusiais nagais. Taigi senio kosėjimas 
ėjo kas kart blogyn taip, kad toliau beveik visai neap- 
sistodavo ir darbe visi pradėjo jo neapkęsti. Apart to, 
jam pasitaikė dar bjauresni dalykai; jis dirbo vietoje, 
kur jo kojos permirkdavo chemiškomis rūgštimis, ir 
neilgai reikėjo laukti, kol tosios persiėdė per jo nau
juosius čebatus. Žaizdos kojose pradėjo atsiverti ir eiti 
blogyn ir blogyn. Ar jo kraujas buvo silpnas, ar turėjo 
kur įsidrėksti—jis ir pats negalėjo pasakyt, bet užklausęs 
kitų, dasižinojo, kad tau paprastas dalykas—tai nuo sa
lietros. Kiekvienam tas prisieina atjausti anksčiau ar vė
liau. Žaizdos niekados neužgys, o pagaliau, jo kojų pirštai 
nukris, jeigu jis ilgai tame darbe laikysis. Vienok senis 
Antanas nenorėjo darbo pamesti, matydamas, kiek jų 
šeimynai nukęsti reikia ir atsimindamas, kaip sunkiai 
darbas prisiėjo gauti. Taigi jis apsiraišiodavo kojas ir 
dirbdavo šlubčiodamas ir kosėdamas, kol gana žymiai 
pradėjo eiti menkyn ir kartą darbe visai nusilpo. Jį nune
šė į sausą vietą ir paguldė ant grindų, o vakare du dar
bininkai parvedė namon. Vargšą žmogelį paguldė į lovą 
ir nors jis bandydavo kas rytas, kol jo amžius užsibaigė, 
jau nebegalėjo iš lovos atsikelti. Jis gulėjo lovoje ir ko
sėdavo dieną ir naktį taip, kad į trumpą laiką liko tik 
oda ir kaulai. Vieną naktį janulabai bloga pasidarė ir 
kraujas prasimušė iš burnos. Namiškiai išsigando, pa
šaukė daktarą ir, užmokėję pusę dolerio, išgirdo, kad 
jau nieko negalima pagelbėti. Tiek gerai, kad jis tą 
pasakė Antanui negirdint, nes jis vis nenustodavo vilties, 
jog rytoj ar kitą dieną jam geriau pasidarys ir jis galė
siąs prie savo darbo grįžti. Kompanija sakė palaiky
sianti jo vietą, kol jis pasveiksiąs arba, geriau sakant, 
Jurgis įprašė vieno iš darbininkų ateiti sekmadienį po 
pietų ir jo tėvui taip pasakyti. Dėd,ė Antanas vis pasi
tikėjo pasveikti, nepaisant, kad tris kartus jam kraujas 
prasimušė ir galop vieną rytą jį rado sustingusį. Tada 
nevisi dalykai stovėjo gerai ir, nors Elzbietai labai širdį 
•sopėjo,'prisiėjo labai menkas šermenis kelti. Jurgis visą 
sekmadienį praleido užsakinėdamas reikalingus dalykus 
ir derėjosi prie liudininkų, kad paskui, kada kas davė 
tai norės daugiau priskaityti ar pridėti už kokius nors 
netikėtus dalykus, jam nereikėtų užmokėti.

Pagaliau atėjo šiurkščioj! žiema. Miškuose, per visą 
vasara^ medžių šakos kovoja, kad pamatyti šviesą, ir 
tūlos jų pralaimi ir miršta. Tuomet užeina viską dras
ką vėjai, paskui pūgos ir kriušos, ir užverčia žemę tomis 
silpnomis šakomis. Kaip tik panašiai buvo Packingtow- 
ne: visa sritis'įsitempė kovai, kuri buvo agonija, ir tie, 
kurių laikas atėjo, mirė dideliais skaičiais. Per ištisus 
metus jie tarnavo kaipo krumpliai didžiųjų skerdyklų 
mašinerijoj, ir dabar atėjo laikas panaujinti juos, padėti 
naujus vietose senų. Užėjo plaučių uždegimas ir gripas. 
Šniukštinėdami tarpe žmonių, jieškodami silpnesniųjų; 
didelę rugiapjūtę turėjo džiova. Atėjo žiaurūs, šalti ir 
kandą vėjai, ir sniego pūgos,—jie daęė išbandymus nu
silpnintų muskulų ir nuvarginto kraujo. Anksčiau ar 
vėliau atėjo diena, kurią silpnieji nepasirodė fabrike. Ir 
tuomet, neeikvojant laiko, be jokių klausinėjimų ir gai- 
lestavimų, atsirado progos naujiems'darbininkams gauti 
darbo.

O norinčiųjų darbo laukdavo tūkstančiai. Ištisą 
dieną skerdyklų vartai būdavo apgulti miniomis žmonių, 
kurių daugelis alkdavo jau nei cento prie savęs neturė
dami. Jie tiesiog ateidavo tūkstančiais kas rytas, kimš- 
damiesi, kovodami, kad arčiau vartų dasigauti, tokiu 
būdu greičiau darbą gauti ir turėti progos savo gyvastis 
palaikyti. Pusnys ir šalčiai juos nuo to nesulaikydavo 
ir tenai visada stovėdavo. užtektinai; jie jau būdavo su
sirinkę pora valandų prieš saulėtekį ir viena valanda 
pirm darbas prasidėdavo. Kai kada kiti nušaldavo ausis, 
rankas ar kojas, kai kurie tarpais sustyrę prisiglaus
davo kur nors užkampėje ir juos rasdavo sustingusius, 
bet visados būriais ateidavo, nes daugelis neturėdavo kur 
kitur nueiti. Vieną dieną Durham’as pagarsino laikrašty, 
būtent, kad reikią dviejų šimtų darbininkų prie ledo 
kirtimo ir visą tą dieną bedarbiai, alkstantieji ir netu
rintieji kur prisiglausti, traukė iš visų miesto pakraščių, 
Užimdami visą dviejų šimtų ketvirtainių mylių plotą. 
Tą naktį artimesnėsės policijos nuovados buvo užsikim- 
šusios žmonėmis ir ne tik kambariuose, viduje, bet ir ko
ridoriuose žmonės stovėjo susitraukę, nes atsigulti ar 
tsisėsti nebuvo kur, kol pagaliau policija visiškai uždarė 
duris ir kiti turėjo šalti per naktį lauke. Ant rytojaus, 
dar prieš prašvisiant jau trys tūkstančiai grūdosi aplink 
Durham’o skerdyklas taip, kad reikėjo pašaukti laiko
mus rezerve policistus, kad neprileisti prie maišto. Ryte 
Durham’o bosai išėję pasirinko dvidešimtį štarkiausiųjų 
Vyrų, o tuodu šimtai, kaip buvo pagarsinta, pasirodė, 
buvo tiktai spaudos klaida.

.Keturios ar penkios angliškos mylios į rytus yra
didysis ežeras ir nuo to visados smarkūs vėjai pučia. 
Kai kada naktį termomeuas nupuola iki dešimts arba 
dvidešimts laipsnių žemiau zero ir ryte gatvės būna 
užpustytos dažnai iki langų. Gatvės, kuriomis mūsiškiams

reikėdavo į darbą eiti buvo neišgrįstos ir duobėtos; 
vasarą kai prilydavo, kitiems prisieidavo toli apeiti ap
linkui, o kad ne, tai bristi iki juostos, o žiemą buvo 
ne juokai eiti per tas vietas rytais prieš prašvitimą arba 
vakarais po sutemų. Jie apsisupdavo, kuomi tiktai turė
davo, bet negalėdavo apsisupti nuo nuovargio. Daugelis 
žmonių pralaimėdavo mūšį su nuovargiu ir nemažai jų 
rasdavo sniege sušalusių.

Jeigu tai buvo sunkus dalykas vyrams, tai galite 
numanyti, kaip moters ir vaikai tą atjausdavo. Kaiku- 
rie važiuodavo, jei gatvekariai eidavo, bet jeigu jūs už
dirbate tiktai penkis centus per valandą, kaip Stanislo- 
vėlis, tai nenorėsite tiek išleisti, kad nuvažiuoti dvi my
lias. Vaikai ateidavo į darbą taip apraišioti šalikais ir 
skepetomis, jog vargiai juos buvo galima pažinti, o ir 
tai įvykdavo nelaimingų atsitikimų. Vieną žiaurų rytą, 
vasario mėnesį vienas vaikas, ką dirbo drauge su Sta- 
nislovėliu, atėjo apie valandą vėliau labai verkdamas. 
Darbininkai nurengė jį ir vienas pradėjo jam ausis trinti, 
bet kadangi tosios buvo visiškai sušalusios, tai jasias 
tuojau ir nulaužė. Iš tos priežasties Stanislovėlis labai 
šalčio įsibaugino ir kiekvieną rytą, kada tik reikėdavo į 
darbą eiti, jis tiesiog pradėdavo verkti taip, kad namiš
kiai nežinodavo, ką su juom daryti. Pagaliau jie nutarė, 
kad jis drauge su Jurgiu eitų darban ir namon grįžtų 
ir labai dažnai, kai būdavo daug sniego, Jurgis visą kelią 
nešdavo jį ant pečių užsisodinęs. Bet dažnai Jurgiui rei
kėdavo dirbti iki vėlyvai nakties ir tada vaikas netu
rėdavo kur pasidėti, nes palaukti nėra kur, ne bent sto
vėtų koridoriuje, bet ten jis gali užmigti ir visiškai 
sušalti.

Rūme, kuriame skerdė gyvulius, nebuvo šilumos ir 
darbininkai per visą žiemą vištiek kaip ir ant tyro lauko 
būtų dirbę. Rodos šilumos nebuvo ir kitose tų pastatų 
dalyse, išskyrus virinimo skyrių ar kitas tam panašias 
vietas, o tose dirbantieji darbininkai buvo didesniame 
pavojuje, negu kitose dalyse, nes kada tiktai reikėdavo: 
nueiti į kitus rūmus, tai reikėdavo pereiti per šaltus ko
ridorius, o jie būdavo apsivilkę tiktai apatiniais marš
kiniais be rankovių. Skerdimo rūmuose darbininkai ap
sitaškydavo kraujais, kurie apšaldavo, o jeigu katras 
prisirėmė prie geležinio stulpo, tai drapanos ir prišal
davo, o jeigu su ranka dasilytėjai savo peilio geležtę, 
tai šaltyje oda galėjo prie jos likti. Žmonės apsiraišio
davo kojas laikraščiais ir senais maišais, p tie permirk
davo krauju ir sušaldavo, vėl permirkdavo ir taip to
liau, kol iki vakaro darbininkų kojos išrodydavo, kaip 
dramblio. Tarpais, kada bosai nemato, jie sukiša kojas 
į vidurį garuojančio gyvulio lavono, o paskui bėga 
skersai kambarį prie karšto vandenio krano. Aršiau
sias dalykas, kad dirbantieji su peiliais anaiptol negali 
dėvėti pirštinių. Jų rankos apšarmoję, pirštai atgrubę, 
taigi žiemą ir būna daugiau visokių nelaimingų atsitiki
mų. Taip pat oras visados pilnas garo nuo karšto van
dens ir nuo karšto kraujo taip, kad labai dažnai per 
penkias pėdas jau nieko nematyti, o darbininkams taip 
bėgiojant, kaip skerdimo rūmuose, o rankose vis su pei
liais, aštriais kaip skustuvai,—na, tai ir labai reikia 
nusistebėti, kad jie ten nepapjauna daugiau žmonių, kaip 
gyvulių.

Tojo nesmagumo gal jie būtų nepaisę, jeigu ne kitas 
neparankus dalykas: kad nors kur būtų buvusi vieta 
pavalgyti. Jurgiui prisieidavo valgyti pietus prie to pat 
smirdėjimo, ką ir dirbant, arba nubėgti, kaip ir jo drau
gai, į kurią nors iš aplinkinių karčiamų, kurios rankas 
išskėtusios jų laukė. Į vakarus nuo jardų ėjo Ashland 
gatvė ir tenai buvo*karčiama prie karčiamos—“Karčiamų 
Tvirtovė,” kaip jie vadindavo; į šiaurę ėjo Keturias- 
dešimts Septintoji gatvė, ant kurios kiekviename tarp- 
gatvy buvo po pusę tuzino karčiamų, o kur tuodvi gatvi 
persikryžiavoja, buvo taip vadinamas “Degtines Punk
tas” nes ten apie ant dvidešimts akerių ploto randasi 
klijų dirbtuvė ir apie du šimtai karčiamų.

Žmogus gali ir tarp tų pasirinkti, kur tau geriau 
patinka: “Karšta žirnių sriuba ir virinti kopūstai šian
dien,” “Kopūstai su dešraitėmis. Įeikite,” “Karštas vi
ralas su virinta aviena. Užprašome.” Daugybė tolygių 
pagarsinimų buvo atspausta įvairiose kalbose, taip pat 
kaip ir vardai vietų, kurios viliote viliojo link savęs. Dar
bininkas iš anksto galėjo žinoti, kad jį tenai nuoširdžiai 
pasitiks, o, apart to, tenai visados ras šiltą pečių ir 
kėdę arti jo, o taipgi keletą pažįstamų, su kuriais gali
ma draugiškai pasikalbėti ir pajuokauti. Prie tokių už- 
ėjimų "buvo viena sąlyga: turi išsigerti. Jėigu įėjai 
nežadėdamas gerti, tai neilgai laukus tave lauk išmes, 
o jeigu nepasiskubinsi ir bandysi priešintis, tai gali gauti 
ir galvą perskelti su alaus banka. Bet visi vyrai žinojo, 
kad yra priimta gerti, o apart to, jie tikėjo gauną šį tą 
už dyką, nes jiems nereikėdavo išsigerti daugiau, kaip 
stiklą ir prie to jie gerai šiltu viralu pasivaišindavo. 
Bet nevisados to užtekdavo, kadangi labai dažnai ras
davosi koks nors geras pažįstamas, kuris tave pavaiši
no, o tu, žinoma, atgal jam tuomi patim atsimoki. Daž
nai pasipina dar kitas geras draugas,—na, juk žmogui, 
kuris sunkiai dirba, labai gerai keletą stiklų išsimesti.

(Bus daugiau)

Tragedija Lietuvių Šeimoj
Lapkr. 7 d. Motiejus Matu

lionis medžiojamo šautuvo šū
viu nudėjo savo žmoną ir pats 
save pavojingai peiliu susi- 
p jaustė.

M. Matulionis pereitą liepos 
mėn. susirgo nervų liga ir iš to 
gavo smegenų uždegimą. Vie
nok tuomet gydytojui pasisekė 
išgelbėt jį nuo mirties ir nuo 
pakvaišimo. Po to sirgimo, 
Matulionis jautėsi pusėtinai, 
apart fizinio nusilpimo, iki apie 
trys savaitės atgal, kada jis ir 
vėl ėmė nenormaliai atrodyti. 
Vienok šeimynoj nekilo nuožiū
ra dėl jo pakvaišimo, o tik sau 
manė, kad jis yra nusilpęs dė
lei nervų netvarkos. Tačiau, 
lapkr. 7 d. jie rengėsi važiuoti’ 
su juo į ligoninę ir, matyt, jis 
tam nesipriešino, nes pats dar 
pasakė, jog pirma geriau pava
karieniauti, o tada važiuoti.

Taip ir padarė. Kada Matu
lioniu sūnus po vakarienės iš
ėjo į “garadžių” išsivaryti au
tomobilių, tai Matulionis puolė 
savo moterį su peiliu, o kada 
pastaroji rėkdama išbėgo į lau
ką, tai Matulionis pasigriebęs 
šautuvą, pasivijęs ją ant vietos 
nudėjo, o paskui ir pats save 
ėmė peiliu pjaustyti.

Matulionienė mirė iki ją da- 
vežė į ligoninę, gi Matulionis 
nors ir pavojingai save susi- 
pjaustė, tačiau, manoma, jog 
pagys nuo žaizdų.

Matulioniai neturėjo jokių 
šeimyninių nesutikimų, gražiai 
sugyveno ir gražiai išaugino 
dukterį Anelę ir sūnų Motiejų 
(pastarasis dar' tik 17 metų 
amžiaus).

Matulionienė—Ona Gaveliūtė 
iš Lietuvos paėjo iš Butrimiš- 
kių kaimo, Ūdrijos parapijos. 
Buvo tikinti, dora moteriškė ir 
skrumni, darbšti šeimininkė.

M. Matulionis nors pats ir nė
jo į bažnyčią, bet dėlei to su 
savo moteria nekėlė vaidų; tai 
buvo jos dalykas, jei jinai no
rėjo tikėti į dievą. Bet šiaip 
Matulionis buvo doras ir geras 
žmogus. Neprigulėjo prie jokių 
organizacijų bei draugijų. Iš 
Lietuvos paėjo iš Kelmanonįų 
kaimo, Rumbonių parapijos.
Pavykę Prakalbos ir Paskaita

5 d. lapkr. čionais kalbėjo d. 
D. M. šolomskas. Prakalbos, 
galima sakyti, buvo pavykusios, 
nors publikos ir neperdaugiau- 
sia atsilankė, nes oras pasitai
kė labai prastas ■— lijo visą po
pietį ir vakarą. O prie to, dar 
lietuviškų republikonų buvo po- 
kilis, “rale,” o tas nemažai nu
vedė dyko alaus gėrikų.

Gi 6 d. lapkr. buvo paskaita 
iš Povilo Višinskio gyvenimo ir 
darbų. Prelegentu buvo drg. 
binghamtonietis St. Jasilionis. 
Tenka pasakyti, kad drg. Jasi
lionis gana rūpestingai paruo
šė puikią ir interesingą paskai
tą apie Povilą Višinskį.

Būtų labai gerai, kad ir kitos 
kolonijos pasinaudotų tąja drg. 
Jasilionio paskaita. Artimesnės 
kolonijos turėtų parsikviesti 
patį prelegentą, o tolimesnės — 
jojo paskaitą ir susipažinti su 
lietuvystės kūrėjo darbais ir 
gyvenimu.

Prakalbas ir paskaitą suren
gti pasirūpino Lietuvių Litera
tūros Draugijos 39 kp.

Po paskaitai tęsėsi pramogė
lė su kugelio ir košelienos už
kandžiais ir stiklu alaus. Pra
mogėlė nors ir buvo žmonėmis 
neskaitlinga, bet draugijai nuo
stolių nebus; dar gal liks dole
ris kitas pelno. Narys.

New Britain, Conn.
Praėjus Rinkimams

žmonių masės nepasitenki
nę senomis partijomis, jos 
krypsta į kairę, j ieško kokios 
i»rs išeities iš grafterių ma- 
šlierijos, tik dėl to, ne dėl 
kjįko, į gubernatorius socialis
tas Jasper McLevy New Bri- 
taine taip stebėtinai daug bal
sų gavo, net 6,850. Republi
konų partija paliko trečioji 
partija, jos kandidatui R. E. 
Baldwin’ui į gub. tedavė 5,920 
balsų, žinant, kad balsuotojų 
mieste yra virš 22,000, tas pa
rodo, kad žmonių masės 
spjauna ant republikonų ma- 
jšipoS; ■ '

Jei McLevy būtų buvęs 
kaip reik vyras, sutikęs įeiti į 
demokratinį frontą, tuomet jį 
būtų rėmę industrinės unijos, 
gal jis būtų buvęs laimėtojas 
gubernatoriumi. Bėda ta su 
juo, kad jis bendrai veiklai 
nepritarė niekados, ir jo tokis 
nusistatymas, kaip iš kalno 
buvo numatyta, tik pasitarna
vo republikonams laimėti vals
tijos rinkimus į gubernato
rius. Tiesa, dėlei reakcinės 
demokratų partijos mašineri
jos keletas pažangesnių ir pa
čių demokratų į kongresą ne
perėjo.

Šiame mieste Labor’s Non- 
Partisan Lyga smarkiai vedė 
rinkimų vajų už jos pačios 
pirmininką Nicholas Tamoset- 
ti kandidatą į valstijos seimelį 
ir jis likos išrinktas. Tuomi 
pažangesni žmonės džiaugiasi. 
Tai dar jaunas žmogus am
žiumi, tik 24 metų, bet gyvas, 
supratlyvas vyrukas, nuošir
dus CIO unijos narys, geras 
organizatorius ir sykiu bedar

bis. Kitas irgi Lygos užgirtas 
kandidatas į valstijos senato
rius A. F. of L. muzikantų 
unijos narys tapo su pirmuo
ju sykiu išrinktas.

• Nors abelnai valstijos papė
de republikonai rinkimus lai
mėjo, bet šio miesto dirban
čioji liaudis pasiuntė į valdvie- 
tes nors du iš savo tarpo at
stovauti jų reikalus. Tai gerai 
padarė, čia ne tik industrinis 
unijizmas sparčiai auga, bet ir 
politiniai darbo žmonės pra
deda laimėt.
deda laimėt. Pilietis.

ROKIŠKIS
Miško Medžiaga Brangiai 

{varžoma
SKAPIŠKIS. Spalių m. 9 d. 

įvyko Skapiškio girininkijos 
viešas miško pardavimas. Į 
pardavimą privažiavo nema
ža ūkininkų. Visi norėjo nusi
pirkti miško, bet jo maža te
buvo varžytinėms paskirta. 
Esant daug pirkėjų, buvo 
smarkiai varžomasi. Vietoj 
nustatytos valdiškos kainos 
16'0 litų, įsivaržė iki 250 litų 
ir daugiau. Miško maža, neuž
tenka ūkininkų reikalams, o 
dar kiek jo sudegina pieninės, 
šiame viešo miško pardavime 
smarkiai varžėsi Skapiškio 
pieno perdirbimo b-vės “Auš
ros” pareigūnai ir miško už
pirko už maždaug 4000 litų. 
Gaila, kad mūsų pieninę dar 
malkomis tebekūrena. Vertėtų 
pasirūpinti kito kūro ar ang
lių, o geriausia durpių, kurių 
šioje apylinkėje yra daug.
iiiiiuiiiniw

Saugokitės Lyties Ligą!
DIDĖJA susirūpinimas ly

ties ligomis, nes jos dabar la
bai platinasi.

NERIZ1KUOKIT! Išmokit 
tas ligas pažinti ir nuo jų ap
sisaugoti.

AIŠKIOS ir teisingos žinios apie 
sifili, gonorėją ir kitas lyties ligas 
yra knygoj

Patarimai Vyrams apie 
Lyties Dalykus

TOJ KNYGOJ apie lyties ligas 
prirašyta net 127 puslapiai, aiški
nant Jų pažinimą ir apsisaugojimą.

YRA JOJ ir apie visą žmogaus ly
ties gyvenimą, bet dabar ypač svar
bi ta dalis, kuri aiškina apie tas bai
sias ligas.

KNYGOS kaina buvo $2.00, 
bet, kad lengviau būtų reika
lingiems ją įsigyti, dabar ati
duodu ja už $1.00. (| Kanadą 
—$ 1.25c.)

ĮDEKITE į konvertą popieriuj do
lerį ir savo aiškų adresą, ir greitai 
gausite knygą.

.LAIŠKI adresuokite taip:
JOHN BARKUS 

111-40—128th St.
SO. OZONE PARK, N. Y.

Ši knyga yra ir “Laisvės” knygyne.

lIBMIIIIIIIMMnilIM

Laisvė Jums Padės
Profesionalams ir biznieriams patogu susieiti su plačiosiomis 

lietuvių masėmis pasiskelbiant dienraštyje “Laisvėje”

VINCAS KRIAUČIŪNAS
“Laisvės” agentas Didžio

jo New Yorko apylinkėje. 
Reikale pasiskelbimų ar 
spaudos darbų, parašykite 
arba patelefonuokite ir tuo- 
jaus pas jus pribus “Lais
vės” agentas, suteiks pata
rimus ir patarnaus jums pa
tenkinančiai. Jis taipgi pri
ima mokestį už “Laisvę.” Vincas Kriaučiūnas

“Laisves” agentas

DOVANOM KALENDORIAI
“Laisvės” spaustuvė pa

daro visokius spaudos dar
bus bizniam ir draugijom. 
Taipgi daro bizniam sieni
nius kalendorius, kuriuos 
biznieriai duoda kaipo do
vanas savo kostumeriams. 
“Laisvė” turi didelį pasirin
kimą sieninių . kalendorių.- 
“Laisvės” agentas gali pri
būti pas jumis su sampeliais 
kada tik jūs pareikalausite.

Reikale pasiskelbimų “Laisvėje”, reikale spaudos darbų ar kalendorių prašom 
kreiptis siuom antrašu;

“LAISVĖ” 427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y.
Telefonai: Stars

Ant jūsų pareikalavimo telefonu ar laišku greit pribus “Laisves” atstovas iš
klausyti jūsų reikalavimų. O jūsų užsakymai bus tinkamai išpildyti.
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>„ Raseiniai—Jaunųjų 
Antifašistų Kalėjimas

(Rašo politinių kalinių antifa
šistų kolektyvas)

Nuo 1932 metų pradžios Ra
seinių arešto namuose pradėjo 
nuolat laikyti politinius kali
nius. Iš visų Lietuvos kalėjimų 
surinko vyrus iki 22 metų am
žiaus ir suvežė čionai. Iki 1937 
metų jų buvo apie 30, kariuo
menės ir apygardos teismų il
giems metams sunkiųjų darbų 
nuteistųjų. Režimas, jau pir
miesiems politiniams kaliniams

3 »kgr., parašėme viršininkui 
prašymą, kad mūsų siuntinius, 
nors prieš Kalėdas, priimtų, 
kol mes pranešime namiškiams, 
kad daugiau nesiųstų kaip 3 
kgr. Už tą prašymą viršinin
kas atėmė visas knygas: kolek
tyviniai prašymai yra drau
džiami.

Iš šito atsitikimo reikia pa
žymėti du dalykus: 1) kad ne
buvo Raseinių kalėjime dar iš
kabintos kamerose naujos, po

taikyti pradėtas, čia daug 
sunkesnis, negu kituose ka
lėjimuose. Tokiu būdu jau 
tada Raseinių arešto namai vir
to tikruoju kalėjimu, nors areš
to namais ir dabar tebevadina
ma.

Apie ano meto kalėjimą ir 
pirmųjų politinių kalinių (1932 
metais atvežtųjų) gyvenimą 
vienas draugas rašo:

Atvažiuodami (kad mus vež
tų, o ne pėsčius varytų, paskel
bėme streiką, atsisakydami iš
eiti iš daboklės, nes su mumis 
buvo silpnos sveikatos d. Dom- 
ba, kuris, be abejo, nebūtų ga
lėjęs nueiti 18 kilometrų Vidu
klės-Raseinių žiemos kelio; ir 
mes, streikavę pusantros die
nos, išreikalavome vežimą) iš
vydome kalėjimą, kuris padarė 
labai slegiamą įspūdį: langai 
atrodė tokio dydžio, kaip stam
baus buožės kiaulydėje. Pasta
tytas jis laukuose, toli nuo gy
venamų namų, .kad galima bū
tų auką nukankinti, jog gyvas 
žmogus nei matytų, nei girdėtų. 
Bet kai susipažinome su kalė
jimo režimu, tas slegiantis įs
pūdis šiek tiek išsisklaidė.

Nauji Suvaržomai
Iki pregresyvių/refprjnų, ga

lima sakyti, mažai tesusidurė- 
me su administracija; tik tiek, 
kad kameroje neleisdavo atda
rų langų laikyti. Šluojant ka
merą galėdavome atidaryti tik 
vieną langą 10-15 minučių, o 
šiaip visą parą versdavo laikyti 
uždarus langus. Pradėjus 
mums griežtai tam priešintis, 
leido atidaryti kada ir kiek no
ri. Bet vis tiek paskiau pradėjo 
bausti langų užkalimu. Jei vie
nas kuris nors draugas pažiū
rėdavo per langą, tai nukentė
davo visa kamera: užkaldavo 
langus, kad nebūtų galima jų 
atidaryti. Manau, galima įsi
vaizduoti, koks oras būna ka
meroje prie 20-ties žmonių li
kai tegalima vieną langą lai
kyti atidarius.

Dėl langų užkalimo prisime
nu tokį epizodą: Kai pabėgo 
lenkų šnipas žemaitis, mums 
atėmė šiltus viršutinius marš
kinius. Rudeniui atėjus, buvo 
velnioniškai šalta — dantis ka
lendavome. Todėl mes pasi
skundėme prokurorui Bylai. Jis 
tuojau pašaukė viršininką į. 
kamerą ir pasakė, kad žmonės 
šąla. Viršininkas į tai atsakė: 
“Klausau, tamsta prokurore, 
jiems šalta, gerai, galėsiu lan
gus užkalti.”

“Progresyvioji” sistema, įve
sta 1932 metų antram pusme
tyje, kaip visus kalėjimus, taip 
ir mūs smarkiai palietė. Visų 

zpirma atėmė visas knygas ir 
rašomąją medžiagą. Knygas, 
griežtai pareikalavus, grąžino, 
o rašomosios medžiagos greit 
neatgavome. Pridedamųjų mai
sto produktų leisdavo kas sa
vaitė. po 3 kgr., o mūsų virši
ninkas nebepriėmė ir siuntinių, 
sveriančių nors kiek daugiau 
kaip 3 kgr. Jei ateidavo siunti
nys šiek tiek sunkesnis už 3 
kgr., nežiūrint nors tas drau
gas tegaudavo per metus vieną 
ar du siuntinius (šiaip jis pi
nigais iš niekur negaudavo), 
visvien grąžindavo atgal, o na
miškiai turėdavo didelius nuos
tolius. Taip, 1932 m., prieš Ka
lėdas, žinodami, kad daug kas

reformos, taisyklės, o senosios 
taisyklės buvo tuojau po refor
mų nuimtos, ir todėl mes nega
lėjome žinoti, kad kolektyviniai 
prašymai yra draudžiami; 2) 
ir svarbiausia, kad turėjo pro
gos mums atimti knygas, nes 
tada prasidėjo žiema, mūsų į 
darbus niekur nevarė ir meš 
būtumėme turėję galimybių mo
kintis. Reikia pažymėt, kad ad
ministracija visą laiką taip da
rydavo, norėdama mums su
trukdyti lavintis. Vasarą, kada 
varo į darbus, ir mes neturime 
laiko net gerai laikraščių per
skaityti, tada — gera nuduo
dama — atiduodavo knygas, o 
jau artinantis žiemai, .kada mes 
turime liuoso laiko lavintis, 
knygas atimdavo. Kartą virši
ninkas pareiškė prokurorui 
Bylai, kad mums knygos ir rašo
moji medžiaga (išskiriant laiš
kams popierį) tegali būti duo
dama tik kaipo lengvata. Toks 
esąs parėdymas iš aukščiau.

Apsunkinimai Prie Darbų
Kokios sąlygos buvo prie 

darbų? Kalbant apie darbus ta
me kalėjime, tai bene svarbiau
si jų durpyne, nes kitų darbų 
visai mažai tegavome dirbti, 
čia būtina išskirti du laikotar
pius. Laikotarpį, nuo 1932 iki 
1933 m., kai durpes dirbome 
vien tik dėl vidaus suvartojimo. 
Kada mes prisimindavom jį, 
vadinome demokratiniais lai
kais. Iš to laikotarpio negaliu 
prisiminti ryškesnio ko nors iš 
blogosios pusės, nes vasarą 
buvo netaip sunku ir ne visą 
dieną trukdavo darbai, o žiemą 
visados geromis durpėmis iš
kūrendavome radiatorius, ir 
buvo šilta. Antras laikotarpis, 
nuo 1934 metų, tuo žymus, .kad 
tada durpes pradėjo gaminti 
dėl spekuliacijos. Nuo tada 
mums teko dviguba rykštė: 
viena — vasaros metu versda
vo vis daugiau dirbti; antra — 
turėdavome per visą žiemą 
dantis kalenti, nes gerąsias 
durpes išparduodavo, o kalėji
mą šildydavo neišdžiūvusiomis, 
nuo žiemos speigų į akmenį su
šalusiomis durpėmis, kurios 
įdėtos pečiun betirpdamos vi
sai užgesindavo ugnį; ir tų.pa
čių duodavo labai mažai, vos 
10-12 silkinių bačkų visai pa
rai.

Viršininkas nepatikėdamas 
prižiūrėtojams ir manydamas, 
kad jie per mažai mus spau
džia, prie darbų pradėjo leisti 
valdininką Andriuškevičių, prie 
kurio, jau nekalbant apie dar
bo sąlygas, net laisviau apsi
žvalgyti, pasikalbėti nebuvo ga
lima. Tuojau prie mašinų su
mažino žmonių skaičių (nuo 18 
iki 16), padidino durpių paga
minimo normą (nuo 5,000 iki 
7,800 plytelių), uždraudė neštis 
į durpyną laikraščius, stengėsi 
žydus išskirti nuo lietuvių (tas 
jam nepasisekė), uždraudė dir
bant .kalbėti, išskiriant lik dar
bo..-nei kalu, einant iš durpyno 
pro žmones ar prieš miestą už
draudė bet kokį pasikalbėjimą, 
ir daugiau kitokių suvaržymų 
bei darbo apsaunkinimų įvedė.

To dar negana. Jis stengėsi 
įnešti nepasitikėjimą tarp vie
nų ir kitų dirbančiųjų grupių 
tikslu sukelti tarp mūsų nesan
taiką. O darydavo taip. Priėjęs 
prie vienos grupės, girdavo ki
tą, sakydamas, kad jie netingi

niai, kad daug daugiau padarė, 
o kitai grupei — kad jūs simu
liantai, tinginiai, apsileidėliai 
ir panašiai. Pasitaikydavo, kad 
vieną kurią grupę jis paleisda
vo nuo darbo daug anksčiau. 
Tada, žinoma, kitos grupės 
draugai pradėdavo pykti, jie 
skuba užbaigti normą. Bet ga
lų gale išsiaiškinus pasirodyda
vo visa valdininko politika.

Prisimenu tokį epizodą : Mes 
vieną dieną smarkiai susibarė
me su valdininku, tai jis suma
nė prie vienos (lietuvių) gru
pės prisigerinti. Vakare, sugrį
žus iš durpyno lietuviams, jis 
atnešė laiškus (buvome nubau
sti) sakydamas, kad mes gerai 
dirbę ir todėl prašęs viršininką 
sušvelninti bausmę, žinoma,1 
mes nuo tos jo malonės atsisa
kėme, pareikšdami — laiškus 
priimsime tuomet, jei jie taip 
pat ir draugams žydams bus iš
duoti.

žvalgybos žiauri Ranka
Rašant apie Raseinių kalėji

mą ir nepažymint administraci
jos, o ypatingai Kavalčiuko 
(kalėjimo sekretoriaus) tamp
raus bendradarbiavimo su žval
gyba, būtų nevisai pilnas vaiz
das. Nuo pat jo (Kavalčiuko) 
atsiradimo dienos šiame kalėji
me, tuojau pajutome kokį tero
rą jis sukurs.

1933 m. pradėjom leisti laik
raštuką “Jaunųjų Kolektyvistų 
Balsą.” Dažnų kratų pasekmė
je pravirto antras egzemplio
rius trečio numerio. Toms kra
toms vadovavo minėtas Kaval- 
čiukas. Vienok mes neperstojo
me leidę laikraštuko. Išėjo šeši 
mėnesiai; pravirto tik du. Tada 
administracija surado progą 
uždrausti mums pieštukus, ku
rių ir dabar neleidžia.

Administracija su žvalgyba 
labai terorizuodavo tuos žmo
nes, kurie atnešdavo mums 
maisto. Atnešusius mums mai
sto pakviesdavo į raštinę ir 
tuojau per telefoną pašaukda
vo žvalgybos viršininką arba 
jis iš anksto raštinėje sėdėda
vo. Maisto nešėją įvairiausiais 
būdais gąsdindavo: areštu, pa- 
liuosavimu nuo darbo ir kitu, 
be to, juos raštinėj išlaikydavo 
ištisas valandas, kad tik su- 
trukdžius nueiti į darbą. Atsi
tikdavo ir taip, kad žvalgybos 
viršininkas sutikęs jauną 14-15 
m.) maisto nešėją, atėmė iš jos 
pusę kilogramo sviesto, padavė 
ubagui ir pasakė: “Kodėl ne
duoti pavargėliui, neši komu
nistams, juk ir tai bus labda- 
riškas darbas.”

Dar pavyzdys, kaip trukdy
davo maisto atnešimą, žvalgy
bos viršininkas laukdavo prie 
kalėjimo vartų ir kai matydavo 
atnešantį maistą, prieidavo 
prie jo pareikšdamas: “Esi 
areštuotas ir turi eiti su ma
nim.” Ir vesdavosi į laukus 
įvairiai gąsdindamas: “Nušau
siu, kas čia pamatys, pasaky
siu, kad norėjo pabėgti” ir pan. 
Išlaikęs “areštuotąjį” iki 12- 
tos valandos, paleisdavo nunešti 
maistą. Atnešus Kavalčiukas 
juokdavosi: pavėlavai ateiti, 
pas mus maistas priimamas ly
giai iki 12-tos valandos.

Negana to, kad žvalgyba ir 
Kavalčiukas terorizuodavo mai
sto nešėjus, bet ir visa adminis
tracija neatsilikdavo. Ji turėjo 
tris didelius šunes, kurie atlik
davo nemažesnę gąsdinimo ro
lę, kaip ir aukščiau minėti dvi
kojai šunės. O viršininkas šyp
sodavosi žiūrėdamas per langą, 
kaip pašaliečiai žmonės apgina 
nuo šunų jaunas mergaites, 
maisto nešėjas. Todėl. nenuos
tabu, kad vieną moterį šunės 
apkandžiojo. Nešėjai, supran
tama, buvo priversti atsisakyti 
nuo maisto nešimo.

(Bus daugiau)

Munich, Vokietija. — Na- 
zių valdžia neva “atšaukė” 
boikotą prieš žydus, bet per
vedė vokiečiam žydų krau
tuves, kurias naziai išdaužė 
kelios dienos atgal.

K AS DEDASI BROOKLV 
NE PO šEšTADTENIO 

VIDURNAKČIO

Tai buvo vėlybas šešta
dienio vakaras; arba, geriau 
sakant, ankstybas sekma
dienio rytas. Gatvės veik 
tuščios—vienas kitas pilie
tis, vingiuodamas šaligat
viu, eina namų j ieškoda
mas ... Tik vienur kitur 
tarpduryj dėdė poliemonas 
stovi, su lazda rankoj švyt
ruodamas. ..

Tik vienoj lietuviškoj .ali
nėje tęsiasi pasilinksmini
mas, aukštai pakilusio j tem
peratūroj: Ilgas baras, ap
gultas svečiais ir viešniomis, 
jau naujai atėjusiam beveik 
prisigrūst negalima, nes ke
lios eilės stovi aplink barą. 
Mūsų lietuviški svečiai pil
na burna kabina “kultūrą,” 
“šviečiasi,” verčia stiklą po 
stiklo. Ūžėsis didžiausias... 
Čia ir geltonplaukė panelė 
va sėdi; koją ant kojos už
sidėjus, ant baro pasirėmus, 
vienoj rankoj laiko stiklą 
alaus, kitoj cigaretas,—pe
lenus nukrečia į tą patį alų, 
ir vėl jį geria; veideliai nu
vytę, .akutės merkiasi, sve
čiai iš trijų pusių ją kalbi
na. Truputį toliau kita to
kia panelė... Lauke prie 
durų stovi taksikas, — jis 
laukia, kada viena iš tų pa
nelių su sau patinkamu sve
čiu palieps juos vežt ten ir 
ten...

O čia pat alinėj už balanų 
tvoros pusėtinai jauki sve- 
tainiukė; visais pasieniais 
stalai, užkloti margomis 
staltiesėmis, ir visi tirštai 
apsėsti svečiais. Viename 
kampe ant mažiukės plat- 
formukės randasi iš trijų 
asabų orkestrą, kuri graji- 
na veik be pertraukos; gra- 
jina įvairius šokius, kaip 
kada ir polką, o daugiausiai 
tai “Swing-Dance”, kuris 
dabar labiausiai madoj.

Bet štai atsistoja su bal
tu žiponu koks tai garbin
gas ponas ir praneša, kad 
su šiuo atidaroma progra
ma,—šoks panelė Betty mo
dernišką ispanišką šokį; 
svečiai truputį apsiramina, 
orkestrą pradeda griežti is
panišką melodiją...

Yes, lėtai iš kito kamba
rio, pasikraipydama, atžing- 
sniuoja panelė Betty: tai vi
dutinio didumo, geltonais, 
kaip vaškas plaukais, o jau 
figūra,—rodos, tik langan 
statyK. Ji plika, tik žemiau 
juostos turi kokį tai iš 
plunksnų vainiką užsikabi
nusi; šoka lėtai, vieną kitą 
kūno dalį pajudindama, pa
krutindama, ji eina palei 
stalus ir į kiekvieną svetį 
mirktelia, maloniai nusišyp
so... Svečiai džiaugiasi, 
taip pat šypsosi, kiekvienas 
mano, kad ta panelė tik jam 
komplimentus siunčia, ir 
tik dėl jo ji akutes varto ir 
maloniai šypsosi. Po šios 
panelės buvo dar kita pa
kviesta; pastaroji šoko 
smarkiai, net ir ragožium 
keletą kartų persivertė. Sve
čiai plojo, džiąugėsi P^goįių 

lik* 'Kartus^ t <trros

pačius ir kitus šokius. To- Vokiečiai Užima Išdaužytus 
liaus vėl seka bendras sve
čių šokis; poros sukasi, ro- 
mansuoja, kai kurie meiliai 
sulipę, net ir bučkiais pasi-i 
dalina, .i

Žydų Biznius

Berlin. — Vokiečiai bei 
dalina. . Šviesos silpnutės, “arijai” jau užvaldė daugelį 
lempos margais popieriais žydų krautuvių, kurias na- 
aprėdytos; svečiams taip ziai praeitą savaitę išdaužė 
patinka... Viskas kaip s vie- ir apiplėšė. Prie kitų tokių 
stu patepta... |krautuvių iškelta iškabos,

'kad “daroma žingsniai per
mest Krautuvę į arijų ran- 
'kas.” ragožium

Valdžia nežada jokio atly-

Tik vienu momentu visam 
traktyriuj kilo audra!... 
Stalai pradėjo 
vartytis, krėslai šokinėti, 
spitūnai ir kitokį stiklai ginimo žydams savininkams 
pradėjo palubėmis skraidy- už nazių suardytas jų krau
ti. Blaivesni svečiai ir vieš- tuves. Žydai bijo į jas grįž-
nios movė pro atsargines ti (todėl labai pigiai per- 
duris arba langus į lauką,-laidinė j a jas naziam vokie- 
silpnesni lindo po stalais; čiam).
orkestros vietoj liko tik vie
na sėdynė ir muzikališki in
strumentai; muzikantai aki-

London, lapkr. 11.— Dau- 
'guma Anglijos laikraščių

mirksnyj kur tai dingo... rodo didelį pasipiktinimą 
Kurie turėjo stipresnius prieš Vokietijos nazius, kad 
muskulus — stojo “program jie daro tokius baisius po
rnos pildyti.” Net pats bo- gromus prieš žydus.
sas, rodos gana stambus ir 
unaristas vyras—nėrė na
bagas už baro ir per visą 
audros laikotarpį ten ilsė
josi. .. Tuo tarpu lauke pro 
langą maršavo dėdė polie
monas; pajutęs šią audrą, 
įkišo pro duris nosį, pauos
tęs, kad temperatūra labai 
įkaitus,—jis tekinas pasilei
do bėgti, pasišaukti daugiau 
savo brolių į talką, nes jau 
čia buvo ne vieno darbas su
stabdyti šitokią “progra
mą”... O dvi riestos, dai
lios panelės, kurios taip rū
pestingai per visą naktelę 
svečiams patarnavo, prista
tydamos užkandžius ir gė
rimus, irgi kur tai dingo ir 
labai giliai pasislėpė, kad 
tik jau šiam civiliui karui 
senai pasibaigus jos buvo 
surastos j.. Jos aiškinosi, 
jog maniusios, kad vėl Mar
sas mus atakuoja...

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
PHILADELPHIA, PA.

Visuotinas Darbininkiškų Organi
zacijų svarbus susirinkimas įvyks 
ketvirtadienį, 17 d. lapkr. (Nov.). 
Prašome “Laisvės” skaitytojų ir mū
sų organizacijų draugus dalyvauti. 
Bus 735 Fairmount Ave., 8 vai. vak.

Fotograf a s 1 
Traukiu paveikslus familijų, ves- ’ 
tuvių, kitokiu grupių ir pavienių.
Iš senų padarau 
naujus pa,veiks
lus ir kra javUs 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai* 
pogi atmaliavoju 
ivadricm spalvom.

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

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

Turime svarbių reikalų svarstyti, 
kaip tai “Laisvės” Bankietas ir kiti 
svarbūs dalykai. (268-270)

SO. BOSTON, MASS.
Lietuvių Am. Piliečių Kliubas ren

gia vakarienę, sekmadienį, lapkr. 23, 
svetainėj po num. 376 Broadway. 
Vakarienės komisija rūpestingai rū
pinasi, kad prirengti viską ką ge
riausiai. Todėl kviečiame visus būti 
8 vai. vakaro. — Kom.

ELIZABETH, N. J.
ALDLD 54 kp. susirinkimas įvyks 

trečiadienį, lapkr. 16 d., LDP Kliu- 
be, 408 Court St. Pradžia 8 v. V. 
Visi nariai gaus po naują knygą 
"Ūkanos.” Prašome visų būti susi
rinkime. — P. Poškus, sekr.

(268-269)

HAVERHILL, MASS.
LDS 136 kp., ALDLD 85 kp. Ir 

Laisvės Choro narių bendras susi
rinkimas įvyks trečiadienį, lapkr. 16 
d., 7:30 v. v. LPG Kliubo kambary
je, 324 River St. Visi virš minėtų 
organizacijų nariai, malonėkite at
eiti į susirinkimą, nes susirinkime 
bus svarstomi klausimai, paliečianti 
vis trijų organizacijų narius. — A. 
P. Dambrauskas. (267-268)

CHRONIŠKOS 
LIGOS

KRAUJO, ODOS 
IR NERVŲ LI
GOS GYDOMOS, 
BENDRAS SILP
NUMAS, ŽARNŲ 

ir oxvlLVlO AMIGOS, HEMORROI- 
DAI ir kiti MES L AŽ ARNES NE
SVEIKUMAI varginantieji skaus
mais ir nepatogumais, INKSTŲ, 
PŪSLES ligos ir kitos staigios ir 
chroniškos ligos VYRŲ ir MOTE
RŲ gydomos su patenkinančiomis 
ir greitomis pasekmėmis. Jeigu 
turite kokį nesveikumą, kurio ne
suprantate, pasiklauskite manęs 
su pasitikėjimu, ir jūsų liga bus 
jums išaiškinta.
X-Spinduliai, Kraujo Ir šlapimo 

Tyrimai Atliekami 
UŽ Nebrangų Atlyginimą

IŠTYRIMAS VELTUI

D R. ZINS i
Įsisteigęs per 25 Metus

110 East 16 St, N. Y.
Tarp 4th Avė. ir Irving Place

9 A. M. iki 8 P. M., o Sekmadieni
9 A. M. iki 3 P. M.

Tai buvo civilis karas— 
Kauno su New Yorku. Ta- 
čiaus Kaunas mūšį laimėjo; 
New Yorko lietuviški jan
kės poziciją apleido. Tuomet 
svečiai pradėjo vėl rinktis, 
bet labai atsargiau įkišdami 
pro duris ar langus galvas, 
ir atydžiai apsidairydami, 
ar viskas apgesinta...

Pribuvo ir būrelis dėdžių 
poliemonų; ilgai kalbėta. 
Jieškota priežasties, iš ko 
kilo šitas civilis karas. Ap
art kitko, surasta du jauno 
svečio iškritę balti gražūs 
dantys, bet savininkas tų 
dantų neatsiliepė... Taipgi 
rasta vieno svečio išsinėrę 
marškiniai po stalu, bet ste
bėtina, kad tas svečias ir jo 
žiponas liko sveikas... Ant 
rytojaus buvo galima maty
ti vieno kavalieriaus ant 
sprando išrėžta diržiukas, 
kitam matėsi ant kaktos už- 
kleimuota vokiška svastika; 
viena panelė turėjo papur- 
tusį vieną skruostuką. Kai 
kuriems tos “programos pil
dyto jams” reikėjo net ir pa
silsėti kelias dienas, kai ku
riems reikėjo net su adato
mis susiuvinėti sugadintas 
kailis, o kai kuriems buvo 
galima su pleisteriu užlipin
ti...

Panašių subatvakarių čia 
būna dažnai..

Dzūkelis.

Anglijos Karalaitis pas 
Ex-Karalių

Telefonas: Humboldt 2-7964

Dr. J. J. Kaškiaučius
530 Summer Ave., arti Chester Ave, 

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2—4 ir 6—8

Nėra valandų sekmadieniais

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

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, sen- 
vičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi

Paryžius, lapkr. 11.—An
glijos karalaitis, Glouceste-, - -----------------------  -----, -----, -------
rio kunigaikštis SU žmona Bake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake, Stollen, 
atsilankė pas buvusį Angli-iDoUKhnuts’ pies> Pastries Apple Turnovers ir Jelly Rolb. 
IOS karalių Edwarda dabar Siunčiame duoną per paštą į kitus miestus, specialiai greitai pristato, 
T_. , i . v\’. . . * Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kainas.Wmdsoro kunigaikštį ir jo f , 
pačią, buvusią Simpsonienę. Varpas Bakery 36-42 Stagg Street Brooklyn, N. i.

kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas ska
niausių kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese



NewWto^jK^feramoi
tai išmoktų draugiškiau sugy
vent? Juk tas išeitų naudon pa
tiems ir kitiems. D-s.

PAVOJUS PROFESORIUI 
ŠAIPOKUI

Areštuota vienas pikietas 
prie Sheffield Milk Bar, 14th 
St., netoli 4th1 Ave. Streikas 
iššaukta bosams atleidus Lo- 
kalo 677 narius ir paėmus ki
tus darbininkus.

Du asmenys sužeista ir de- 
sėtkai sukrėsta ūmai sustojus 
Long Island traukiniui, kada 
iš Brooklyno Edison stotįdsM' 
tiekiamoji pajėga paliovė vei
kus.

“Laisvės” Koncertas Gražiai Pavyko
Lietuvių liaudies dienraščio 

“Laisvės” koncertas, kaip ir 
kas metai, išėjo su kreditu 
geriausio tos rūšies parengimo 
Brooklyne. Programa buvo 
įdomi, marga: nuotaika sma

ugi, draugiška; publikos dik- 
čiai, ypatingai vietiniai daly
vavo skaitlingai. Iš toli sve
čių buvo mažiau; ilgai besi- 
tęsiąs nedarbas daugelį su
laikė nuo atvykimo “Laisvės” 
metinėn iškilmėn, kurioj jie 
per eilę metų dalyvaudavo.

z Vakaro programą pradėjo 
Aido Choras, vadovybėje Al
donos Žilinskaitės, pianu ly
dint E. Gasiūnienei. Choras 
didelis; veik išimtinai suside
da iš jaunimo; gražiai susi- 
mokinęs. Tarnų dainoj, iš 
operetės “Kornevilio Varpai”, 

- išstojo ir solistė Aldona Kli- 
maitė. Jos solo buvo gražiu 
priedu programoj.

Sekama programoj pasirodė 
Adelė Mickevičiūtė, mezzo- 
sopranas, Naujosios Anglijos 
dainininkė, sėkmingai išpildy
dama parinktines dainas.

Birutė Indruliūtė, jauna 
scrantonietė smuikininkė, ga
biai sugriežė porą klasikinių 
kavalkų.

Ensamblis Aidbalsiai, vado
vybėj B. L. šalinaitės, vyku
siai, artistiškai sudainavo ke- 

. lėtą liaudies dainų, kuriose 
dalyvavo visa grupė ir išstaty
ta solistais Juozas Sukackas ir 
Malvina Sukoskytė. Porą lie
tuvių liaudies šokių išpildė 
vienos merginos, kitiems tik 
daina gyvinant šokių melodi
ją. Iš jų publika reikalavo 
daugiau.

Aleksandras Vasiliauskas, 
kuris dar pirmu kartu daina
vo “Laisvės” koncerte, buvo 
laisviečių publikos entuziastiš
kai priimtas ir iššauktas duot 
kai ką daugiau apart nustaty
tų dviejų dainų. Jis publikos 
prašymą patenkino.

Neva pertraukos vietoje, R. 
Mizara, “Laisvės” redakto
rius, pasakė labai trumpą, bet 
ryškią prakalbą, kuri kelis sy
kius buvo pertraukta ovacijo
mis. Kaip tūlas išsireiškė, 
“tas dzūkas labai gerai su
giedojo savo punktą.” Apart 
kitko, jis pareiškė pasitenkini
mą gausiu publikos atsilanky
mu, kas ypatingai svarbu atsi
žvelgiant į daugelį kitų išva
karėse ir tuo pat laiku kitų 
sriovių lietuvių rengtų pramo
gų Brooklyne, taipgi prisime
nant didelį nedarbą, kuris jau 
senai kankina brooklyniečius 
ir kitų kolonijų žmones.

Ukrainų Stygų orkestrą 
gražiai griežia ir savo išvaiz
dą daro gražų įspūdį. Veik 
išimtinai susideda iš jaunimo. 
Turint mintyje, kad orkeitrų 
palaikymas reikalingas labai 
daug pasišventimo-pastovumo 
iš jo narių, duoda aukštą 
kreditą ukrainų jaunimui.

Agota Kenstavičienė, chi- 
cagietė soprano, sudainavo 
vieną iš kitataučių kalbu

verstą dainą, sekamą lie
tuvių. Entuziastiškai buvo 
priimtos abi, bet lietuviai 
labiau pamilo populiariškesnę 
lietuviškąją ir stipriu plojimu 
prašė daugiau. Jinai dalinai 
išpildė publikos prašymą. Dai
nininkės pirma pažintis su 
brooklyniečiais buvo smagi 
mums ir viešniai.

1WO rusų šokikų černe- 
ševskio grupė, vadovaujama 
Alex Taraczano, nepaprastai 

i gyvai pašoko keletą rusiškų 
šokių. Ji audringomis ovaci
jomis buvo iššaukta kelis kar
dus iš naujo ir vis dar nenorė
ta paleisti nuo estrados.

Paskiausiu buvo rusas so
listas P. Nikolajevas. Daina
vo gerai. Tačiau po taip au
dringo pirmesnio punkto sa
lėj ne gana buvo rahiumo ir 
švelnesniuose, lėtesniuose to
nuose sunku buvo jis pilnai 
girdėt. Tas, aišku, paveikė 
dainininko ūpą ir publikos 
įvertinimą.

Vakarui pirmininkavo A. 
Bimba, vienas iš “Laisvės” 
redaktorių. Pirmu kartu per 
daugelį metų koncerte nerink
ta aukų jokiam tikslui, ka
dangi, siaučiant nedarbui, 
pats atsilankymas ne vienam 
jau yra dideliu pasiaukojimu.

Po programos, ilti vėlumos 
tęsėsi smagūs šokiai prie 
George Kazakevičiaus orkes- 
tros. Grupė jaunuolių plati
no “Voice.” Gi eilė kitų dar
bavosi sušilę platindami bilie
tus Am. Lietuvių Kongreso 
vakarienei, kuri įvyks šį šeš
tadienį, lapkričio 19-tą, Pil. 
Kliubo salėj, 280 Union Avė. 
Kiti platino Liaudies Teatro, 
Maspetho ir East New Yorko> 
organizacijų pramogų bilietus. 
Dar kiti matėsi ir su bent ke
lių privatiškų “parių” bilie
tais.

Matėsi keletą svečių iš Con
necticut ir Pensylvania vals
tijų, taipgi geroka atstovybė 
iš New Jersey ir iš Long Is
lando. Tai gražus tų drau
gų pasiryžimas ir parama 
dienraščiui. Jų atsilankymas 
pagyvina mūsų programas..

Rep.

KAS BUS GRUODŽIO 3 IR 4?

Gruodžio 3 ir dd. tai bus 
perstatyta gražiausia drama 
(“Mirty Vainikas”), kokią 
Lietuvių Liaudies Teatras ga
lėjo šiuo tarpu surasti.

Surinkti gabiausi artistai; 
patyręs senas scenos mėgėjas 
mokytojas; šis perstatymas 
ruošiamas plačia papėde. Ti
kimasi sumušti visus rekordus 
vaidinime, iki šiol vaidintų vei
kalų.

Nepamirškite—matykite!
Veismūniškis.

Adolf Quatfasel, 30-17 
35th Ave., Astoria, pereitą an
tradienį balsavo 50-tu kartu 
iš tos pat vietos.

Numirė Dainininkas
Michail Švecas

Džiaugiasi Draugų 
Atjautimu

Brooklyn, N. Y.
Roebling St.) 

License No. L. 886

Perkant Sau Vynus ir

iksibb^
Manhattan Liquor Store

264 Grand St.
(Kampas

Tel. EVergreen 7-1645
Tikrai žinokit, Kad
Likerius Reikia Pirkti Patinkamoj Krautuvėj

Manhattan Liquor Store
Didžiausia Ir žemiausiom kainom krautuvė Williamsburgh’e 

Mums pasisekė gauti kitą krovinį šio gero pirkinio
Old Mr. Boston Straight Degtine 

2-jų metų senumo, 100 proof 
$1.29 Fifth 

reguliarė kaina $1.95 
DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIŲ RŪŠIŲ GĖRIMŲ

Pereitą šeštadienį, Lenox 
Hills ligoninėj, New Yorke, 
staigia mirtimi numirė žymus 
rusas dainininkas, Michail Šve
cas.

Tie laisviečiai, kurie nuolatos 
lankydavo “Laisvės” metinius 
koncertus Brooklyne, tąjį žmo
gų gerai pažino, kadangi jis čia 
net keletą kartų yra dainavęs. 
Tai buvo stiprus dainininkas, 
basso, ir publika jį ]ąbai mylė
jo.

Jis buvo ukrainietis. Mokslus 
ėjo Rusijoj ir ten paskui daina
vo Maskvos ir Petrogrado ope
rose. Po revoliucijos atvyko 
Amerikon ir čia gyveno iki sa
vo staigios mirties.

Velionis turėjo apie 53 me
tus amžiaus.

Lankėsi “Laisvėje” ,
Pirmadienio rytą apsilankė 

“Laisvėje” A. Valinčius iš 
Pittstono, kuris čion atvyko į 
“Laisvės” koncertą ir pasili
ko atbūt tūlus reikalus. Sa
ko, nedarbas slegia mainie- 
rius ir visus mainų apylinkėje, 
tačiau jis, kaip ir kas metai, 
dės pastangas nepalikti Pitts
tono neuždėjęs į “Laisvės” 
vajininkų sąrašą.

Drg. K. Žukauskienė, new- 
arkietė “Laisvės” vajininkė, 
atvažiavo vežina stambią 
gniūžtę dolerinių už “Lais
vės” prenumeratas. Jos jau 
nebe pirmas šūvis šiame va
juje, nors jos dukrelė Lilija 
sunkiai sirgo, turėjo operaci
ją. Dabar Lilija jau baigian
ti pasveikt.

Fašistai Velkasi Nauju Kailiu
Sekmadienį viešbutyj Com

modore įvyko prieš-žydiškas, 
fašistinis mitingas, kuriame 
sudaryta planai sujungt visas 
raudonųjų kandžiojimui ir fa
šizmui skleist organizacijas į 
vieną kūną. Minėtos organiza
cijos, žinoma, nesivadina savo 
vardu, bet vadinasi “patrioti
nėmis.” štai kas dėjosi tame 
mitinge ir koki “patriotai” da
lyvavo.

šiame mitinge dalyvavo po
nas John J. O’Connor, kon- 
gresmanas ir dabar kandida
tas į kongresmanus iš 16-to 
kongresinio distrikto, New 
Yorke, kuris kandidatuoja 
prieš pažangų naujadalybinin- 
ką Fay. O’Connor fašistų mi
tinge jautėsi, kaip namie. Iš
gyrė to mitingo rengėjus, iš
sirėkė gana prieš prezidentą 
Rooseveltą ir Naująją Daly
bą. Ar stebėtina, kad to dis
trikto piliečiai šaukia: “Lai 
O’Connor eina už pečiaus — 
balsuokime už Fay!”

Ateinanti mitingan gavo 
prieš-žydišką lapelį. Mitinge 
rodyta Hitlerį ir Mussolinį 
garbinanti filmą. Kalbėjo ką 
tik sugrįžusi iš fašistų teri
torijos, Ispanijoj, ponia EI. 
Dilling, kun. Ed. L. Curran. 
Ant platformos sėdėjo ponia 
Hulswit, Women’s Rebellion 
pirmininkė; Joseph Banta, ku- 
ris liudijo Dies Komitetui apie 
komunizmą WPA darbinin
kuose ir įstaigose; kariškis 
gen. x Hagood, kuris rezignavo 
iš armijos keli metai atgal ki
lus ant jo nuožiūroms ir ata
kai, taipgi L. Fairchild, buvęs 
aldermanas. Specialiame suo
le, apstatytas uniformuotais 
Bundo nariais, sėdėjo paskil- 
bęs Hitlerio agentas Fritz 
Kuhn, kuris pareiškė, kad jis 
rems naują fašistinių spėkų 
sąryšį.

Taigi, fašizmas velkasi nau
jais “patriotizmo” kailiniais ir 
jis gaudys paprastus piliečius. 
nepatriotiškam, nešvariam, I 
neamerikoniškam darbui.

Pereitam ketvirtadieniui 
esant tykia, saulėta, šilta die
na, išvežiau draugą V. Ja
nušką porai valandų į pajūrį. 
Pasigrožėjęs naujai ištaisytu 
Riis Parko pajūriu, malonia 
saulėkaitra ir pasistiprinęs ty
ru oru, atsidusęs, džiaugsmin
ga šypsą prabilo:

—žinai, drauge, kaip malo
nu, kaip džiugu, kad mano 
idealizuotas pasit i k ė j i m a s 
idėjiniais draugais manęs ne- 
suvylė. Kadaise daug dirbau 
darbininkų judėjimui; daug 
aukodavau įvairiems klasi
niams reikalams; daug tikie- 
tų išparduodavau, tankiai ne
mažai savo pinigų pridėda
mas; tankiau aukodavau ir 
nelaimės patiktiem draugam, 
kaip, pavyzdžiui, drg. Karso- 
nui, Stilsono reikalam ir ki
tiem. Kaikurie mano draugai 
mane sudrausdavo, patardami 
daugiau rūpintis savo ateitim; 
jie sakydavo, kad kaip bus bė
da pačiam, tai visi nuo tavęs 
nusigrįš. Aš tačiau nepaisiau, 
rišau savo ateitį su pasitikėji
mu draugais. Ir kaip gražiai 
dabar dedasi tas, kam buvau 
įsitikinęs — draugai paduoda 
man ranka dabar, kai mano 
sveikata paslydo į pakrantę...

“A friend in need is a friend 
indeed,” sako anglų patarlė; 
arba, “Tik nelaimėj pažinsi 
savo draugus,” kaip lietuviai 
sakome. Ir tik nelaimėj esąs 
asmuo gali pilnai suprast, kaip 
aukštai įvertina draugų pagel- 
bą drg. Januška.

Draugo Januškos kelionei 
į Kaliforniją reikalingos su
mos pradžia jau padaryta; 
jau nemažai pavienių draugų 
yra aukoję ir net keletas or
ganizacijų yra jau prisidėju
sios su aukomis. Yra vilties, 
kad draugą Janušką galėsime 
pasiųst į Kaliforniją ir tuomi 
suteikt jam vienintelę progą, 
paskutinę viltį pasveikt.

Jei kas iš jo asmeninių drau
gų norėtų savo auką pasiųst 
jam tiesioginiai, tai gali susi- 
siekt su juo šiuo adresu: 
109-47 — 115th St., Richmond 
Hill, L. I., N. Y. J. Kuodis.

Kiek Dzūkeliui žinoma, tai 
Profesorius šaipokas yra ap
dovanotas dar už “Ruskio” 
visokiais medaliais už visokias 
skrabrascis. Jis giriasi ir šach
matų profesijoje. Bet čia Pro
fesorius šaipokas turi apsistra- 
goc...

Anų dzien įstojo šachmatis- 
tų Partijon ir instojimą užsi
mokėjo jaunas, gabus techni
kas ir visokių triksų pilnas— 
Jonas Kliokis. Su juo turi ir 
kiti senesni šachmatistai apsi
žiūrėti. Viena, kad Jonas yra 
Dzūkijos kilmės, tas glavna 
diela,—o kita: jis yra apva
žiavęs kuo ne visą pasaulį. Jis 
gali laimėti šachmatų čampio- 
nata.

Visi dėdės būkit astražnūs.
Dzūkelis.

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalzamuoja ir laidoja numiru
sius ant visokių kapinių; parsam- 

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 Bedford Avenue

Brooklyn, N. Y.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(Šulinskas)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštą. 
Turim puikiai Įtaisytą Koplyčią 
ir salę dėl pošermeninių pietų. 
Teikiam nemokamai vėliausios 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prie! Forest Parkway 

Woodhaven, L. L, N. Y.

Lietuviui 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

NOTARY PUBLIC

660 GRAND STREET

Tel. Stagg 2-5043

BROOKLYN, N. Y

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patampa
mas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

Iš LSS Bankieto
LSS 19-ta kuopa pereitą šeš

tadienį, Pil. Kliube, turėjo savo 
metinį bankietą, kuris buvo 
mažiausia iš visų įvykusių pe
reitais keliais metais. Nei skai
tlingi programos pildyto jai ne- 
pripildė svečių apleistų vietų. 
Rengėjai vieni aimanavo vie
naip, kiti kitaip, tačiau pasikal
bėjimuose tarpusavyje girdėjo
si išsireiškimų, kad išslydusių 
iš darbininkų judėjimo stilso- 
niečių-strazdiečių (kaip jie pa
tys save vadinasi—“kankinių”) 
įsipiršimas pas socialistus pas
tariesiems buvo nenaudingas— 
“nevaisinga ženatvė.”

Reikia priminti, kad jų pra
moga buvo “Laisvės” koncerto 
išvakarėse, tačiau užbėgimu pa- 
sikenkė tik sąu. Ar nebūtų ge
riau, kad mūsų broliai socialis- 

“SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

ALDLD 55 kp. susirinkimas įvyks 
lapkr. 16 d., 8 vai. vakaro, šapalo- 
Vaiginia Svet., 147 Thames St. Visi 
nariai yra kviečiami dalyvauti.

(268-269)

CENTRAL BROOKLYN, N. Y.
■ LDS 46 kp. susirinkimas bus tre
čiadienį, lapkr. 16 d., 7 vai. vak. 
po num. 79 Hudson Ave. Visi na
riai būkite laiku. — Valdyba.

(268-269)

EAST NEW YORK, N. Y.
Trečiadienį, lapkr. 16 d., Kiburio 

Svet., 8 v. v. įvyks ALDLD 185 kp. 
susirinkimas. Malonėkite dalyvauti, 
nes turime vakarienes reikalus su- 

| tvarkyti. Atsiminkite, kad 10 d. 
gruodžio įvyksta vakarienė. — V.P. 

(268-269)

LIETUVIŠKA
RESTAURACIJA

BAR ir GRILL
•

Gaminam Valgius Amerikoniško ir 
Lietuviško Stiliaus, čia taip pat 
galima gauti Amerikos išdirbimo 

ir importuotų degtinių, visokių 
vynų ir gero alaus.

Joseph Zeidat
Savininkas

411 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

Dr. Herman Mendlowitz
83 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.

NEDELIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd Street

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barberiai 
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

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 8-7171




