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Visų šalių Darbininkai 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o Išlaimesit 
Pasaulį!

v

Visi sąžiningi žmonės, ku
riems rūpi išlaikymas demokra
tijos, išlaikymas pasauly taikos, 
šlykštisi darbais nenaudėlių, 
(rašant šiuos žodžius) sėdinčių 
Maskvos teisme.

Kas gi jie?
Apsimetę komunistiniu var- 

du, jie atlikinėjo niekšiškiau- 
sius darbus: šnipinėjo fašisti
niams kraštams, suokalbiavo, 
vogė valstybės pinigus ir davė 
trockistams, žudė geriausius 
Sovietų Sąjungos darbuotojus.
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TROCK1STAI GAVO MILIŪNUS MARKIU 1$ NAZIU
Čechoslovakija Per
spėja Hitlerį Nesi-

Maksimas Gorkis, žymiausias | 
pasaulio rašytojas, tapo šitų ne
naudėlių nužudytas tik dėlto, 
kad jis buvo ištikimas Sovietų 
Sąjungos vyriausybei, buvo ar
timas asmeninis Stalino drau
gas, o didelis neapkentėjas su- 
niekšėjusių trockistų!

Greta jo, nenaudėliai nužu
dė Menžinskį ir Kuibiševą! 
Dar kiek anksčiau, 1934 m., 
jie nužudė vieną geriausių bol
ševikų, Kirovą!

Ar gali būti sunkiausia baus
mė šitiems nenaudėliams per
sunki!

Kuris su sąžine žmogus, ku
riam rūpi darbininkų klasės ir 
visos žmonijos laimingesnis ry
tojus, galėtų šitų suniekšėjusių 
gyvūnų gailėtis!

kišt į Jos Reikalus

AMERIKOS TR0CK1STAI PADIRBA PARAŠUS ŽYMIU PILIE
ČIU NEVA KAIP “UŽTARIANČIU” TEISIAMUS MASKVOJ 

SOVIETU IŠDAVIKUS, BUCHARIN1EČIUS-TR0CKISTUS

Po tų visų niekšiškų darbų, 
kai jie buvo sučiupti ir aikštėn 
iškelti, dabar tie supuvėliai at
sistoja ir visam pasauliui skel
bia, kad jie buvo suniekšėję, 
sugedu nuo galvos iki kojų!

Koks tai bjaurumas, koks tai 
nenaudėliškumas!

Praga. — čechoslovakijos 
ministeris pirmininkas Mi
lan Hodza seime užreiškė, 
kad jo šalis “ginsis, ginsis, 
ginsis!” jeigu Hitleris ban
dys kištis į vidujinius Če
choslovakijos reikalus.

Kaip Hitleris, taip ir jo 
orlaivyno galva gen. Goe
ring nesenai grūmojo “už
tart” vokiečius gyvenančius 
Čechoslovakijoj ir Austri
joj-

Hodza į tai dabar atsakė, 
jog pati Čechoslovakija žiū
rės, kad nebūtų skriaudžia
mi virš 3,000,000 vokiečių, 
kurie jau šimtai metų kaip 
apsigyvenę čechdslovakų že
mėje.

Yra spėjimų, kad gal po
ra vokiečių bus paskirta į 
Čechoslovakijos ministerių 
kabinetą.

“Naujoji Gadynė” paskelbė:
“Stalinas žudys pąąkųtinius 

bolševikus.”
Visi trockistai-žalotojai, ku

rie buvo iki šiol teisiami dėl jų 
šunybių, trockizmu prarūgusiai 
“Naujajai Gadynei” “geriausi 
bolševikai.”

Jau tik tas vienas trockistų 
susirūpinimas, kad tai būsią 
“paskutiniai bolševikai,” duoda 
manyti, kad jsu šitais nenaudė
liais bus išravėtas Sovietų dar
žas nuo paskutinių nenaudėlių 
trockistų.

Bet sakysim, jeigu dar atsi
ras vienas kitas, kurį prisieitų 
vėliau teisti ir bausti, tai kaip 
tuomet trockistai jį arba juos 
vadins, jeigu dabar jau “pas
kutiniai bolševikai” bus sušau
dyti ?

70,000 Italų Rengiasi 
Šturmuot Madridą

Hendaye, Franc.-Ispanijos 
pasienis. — Virš 70,000 Ita
lijos kareivių sutelkta į 
Guadalajaros frontą štur
muot Ispanijos sostinę Ma
dridą. Praeitą savaitę gene
rolas Franco gavo daugį ka
rinių lėktuvųįiš Italijos.

Keturi Vokietijos laivai 
atvežė didelius krovinius 
naujų ginklų ir amunicijos 
į Ispanijos fašistų prieplau
ką Cadizą.

Sąjungoj buvo nužu- 
bolševikų (Kirovas, 
kiti), bet juos nužu-

Fašistų Lakūnai 7 Kartus 
Bombardavo Barcelona

Sovietų 
dyta eilė 
Gorkis fr 
dė ne Stalinas, o trockistai ir
bucharinistai — labiausiai su
puvę, sugedę elementai, kurie, 
pagaliau, buvo iškelti aikštėn ir 
sučiupti.

Kaip gaila, kad jie nebuvo 
anksčiau sučiupti!

Barcelona, Ispanija. —Fa
šistų lėktuvų būriai septynis 
sykius per 24 valandas bom
bardavo Barceloną, laikiną
ją Ispanijos sostinę. 39 ne- 
kariškiai žmonės tapo už
mušti ir apie 60 sužeista.

New York.—Amerikinis neva trockistų1 J 
“tyrinėjimo” (tai yra, teisinimo) komi
tetas sužiniai klastuoja vardus žymių 
amerikiečių, būk šie žmonės užtaria 21- 
ną Maskvoj teisiamą šnipą, fašistų agen
tą. Amerikos trockistai, padirbinėdami 
vardus žinomų piliečių po savo daromais 
pareiškimais, stengiasi apjuodinti Sovie
tų teismą, o nubaltinti Sovietų išdavikus, 
trockistus ir buchariniečius.

Amerikiniai trockistai tuo būdu pa
skelbė ir savo klastingą pareiškimą “New 
Yorko Times’e” kovo 2 d., reikalaudami, 
kad Sovietai atidėtų teismą kokioms še
šioms savaitėms ir duotų laiko atvykti 
iš Amerikos būk tai “bepusiškiem” tė- 
mytojam.

Po tuo reikalavimu trockistai padėjo 
vardus 17-kos amerikiečių intelektualų. 
Bet iki kovo 4 d. jau penki tų žmonių 
pareiškė, kad jų vardai ten buvo suklas- 
tuoti, nes jie niekad nepasirašė po tuom 
trockistų pareiškimu. O trockistai jame 
apšaukia dabartinį teismą Maskvoj tik 
“nauju sąmokslu”.

“New York Times” ir “Herald-Tri- 
bune”, taČiaus, panaudojo tą trockistų 
pareiškimą su falšyvais parašais kaip 
medžiagą savo redakciniams straips
niams prieš Sovietus.

Keno Vardus Trockistai Suklastavo
Sekami p^nki intelektualai, kurių var

dai buvo padėti po trockistų “manifes
tu,” jau pareiškė, kad trockinis komite
tas panaudojo jų vardus be jokios jų 
žinios ar leidimo. Tai profesorius Franz 
Boas, pasauliniai garsus žmogaus kūno 
vystymosi mokslininkas; Wisconsino 
Universiteto profesorius Wm. Ellery Le
onard; rašytojas Ferdinand Lundberg, 
autorius “Amerikos 60 " (turčių) Šeimy
nų”; Wisconsino Universiteto antropo
logijos profesorius Alexander Golden
weiser ir daktaras G. Salvemini iš Cam
bridge, Mass. ,

“Daily Workerio” turimi įrodymai, be 
to, liudija, jog dauguma žmonių,^Tt^rių 
vardai sudėti po trockistų pareiškimu, 
visai nieko apie jį nežinojo, kol jis nebu
vo paskelbtas “New Yorko Times’e”.

Prof. Boas, pasipiktinęs, kad trockis
tai suklastavo jo vardą, skko:

“Aš parašiau laišką ‘N. Y. Times’ui’, 
pažymėdamas, jog aš niekam nedaviau 
jokio leidimo naudot mano vardą po jo
kiu pareiškimu, kuris tame laikraštyje

pasirodė kovo 2 d. ryšyje su Maskvos 
teismais.”

Praėjo kovo 4 d., ir dar “N. Y. Times” 
neįdėjo profesoriaus Boas protesto, kad 
jo vardas buvo suklastuotas. Boas todėl 
žadėjo kreiptis į kitus laikraščius.

Rašytojas F. Lundberg sako: “Aš la
bai nustebau, kai pamačiau tą (trockis
tų) pareiškimą ‘Times’e’ trečiadienį. Jie, 
turbūt, išanksto pasigamino laiškų blan
kas ir sudėjo į jas vardus žmonių, visiš
kai nesiklausdami, ar šie sutinka ar ne. 
šio teismo klausimu aš neturiu jokio nu
sistatymo. Aš suprantu, kad tie žmonės 
(kaltinamieji) yra tardomi konstituci
niuose savo teismuose. Aš nematau, ko
dėl turėčiau kišt ten savo nosį.”

Profesorius Wm. Ellery Leonard už- 
reiškė:

“Aš siunčiu laiškutį panelei Suzannai 
LaFollette (vienai iš trockistų komiteto 
vadų) ir sakau, kad aš neleidau tam ko
mitetui naudot mano vardo ryšyje su jo 
pareiškimu; ir neleisiu. Aš nieko neži
nau, dėl ko tas teismas vedamas.”

Į “Daily Workerio” paklausimą profe
sorius Leonard, atsakė šitokia telegrama 
kovo 4 d. iš Madison, Wi$.:

“Aš nieko neįgaliojau naudot mano 
vardą ryšyj su dabartiniu teismu Mas
kvoj.

Profesorius Wm. Ellery Leonard.”
Prof. Al. Goldenweiser atsiuntė “Dai

ly Workeriui” šitokią telegramą:
“Jie panaudoto mano vardą be mano 

leidimo.”
Daktaras Salvamini telefonu pranešė, 

kad jis yra įsižeidęs pasielgimu trockistų, 
kurie suklastavo jo vardą po vi išminėtu 
pareiškimu.

Dramų rašytojas Sidney Howard buvo 
Californijoj tuo laiku, kai trockinis ko
mitetas padėjo jo vardą po savo pareiš
kimu, taipgi neatsiklausdamas Howardo. 
Trockistų komitetas lengvai galėjo pa
siekt F. Lundbergą, bet sauvališkai su
klastavo jo parašą^ be klausimo, ar jis su
tinka ar ne su trockistų pareiškimu prieš 
Maskvos teismą.

Šios klastos pavyzdžiuoja kriminališ- 
ką trockistų veiklą abelnai.

Veidmainiavimas, svetimų parašų pa
dirbinėjimas, žulikystė—tai kasdieniniai 
įrankiai, kuriais jie bando išteisint pik-

Jie Taip Pat Milionais 
Dolerių Apvogė 

Sovietų Iždų
Maskva. — Vokietijos ar-|kė Krestinskiui 250,000 au- 

mijos generalis štabas nuo'kso markių tiesioginiai, kad 
1921 metų išmokėjo milioną perduotų trockistų organi- <« « • •"•••• 1 • V * •••zacijai.

Tuchačevskis — Trockistų 
Viltis ir Baimė

Rosengoltzo liudijimai pa
rodo, jog trockistai tikėjosi, 
kad buvęs Sovietų Raudono
sios Armijos maršalas Tu
chačevskis galėsiąs apmonyt 
kariuomenės dalis ir panau
dot jas nuvertimui Sovietų 
valdžios; su Tuchačevskiu 

. _ . , . „ . x gi veiks ir kitas trockinisO būdamas andai Sovietų komandieriug Jan Gamar. 
nik. Tuo pačiu laiku Troc
kis bijojo, kad jeigu Tucha-

dolerių amerikiniais, angliš
kais ir vokiškais pinigais 
Leonui Trockiui, kad jis su 
savo sėbrais ardytų Sovietų 
pramonę ir geležinkelius, 
kad šnipinėtų prieš Sovietus 
ir kad padėtų Vokietijos im
perialistams užpult Sovietus 
ir laimėt karą prieš juos, 
kaip parodė vienas iš dabar 
teisiamų trockistų-buchari- 
niečių, A. P. Rosengoltz.

užsieninės prekybos komisą-| 
ru, Rosengoltz nuvogė bent
milioną dolerių nuo Sovietų čevgkig la’imgt jig neleistų 
iždo ir įvairiais keliais per- Trockiui g įžt f Rugij 
nius bankus, kaip jis dabar! 1935 ir 1936 metais Troc- 

...... kis laukė, kad fašistai pra- 
Jis taipgi pusiau-dovanai dės karą pries Sųyietus^ bet

vedė Trockini per užsieni
nius bankus, kaip jis dabar 
prisipažino teisme.

pardavinėjo Anglijos kapi
talistam Sovietų medžius ir 
kitus produktus. Tuo būdu 
išanksto darė nuolaidas An
glijai, idant užtikrinti ka
rišką Anglų talką prieš So
vietų valdžią.

Po 1923 metų trockistai 
gavo 250,000 aukso markių 
(apie $100,000) iš Vokieti
jos armijos generalio šta
bo slaptam veikimui prieš 
Sovietus. Tiem pinigam 
gaut tarpininkavo Nikolai 
Krestinskis, buvęs ambasa
dorius, dabar vienas iš tei
siamųjų.

Pagal Trockio patvarky
mą, Krestinskis vedė dery
bas su kruvinu Vokietijos 
generolu H. von Seecktu 
1921 ir 1922 metais. Kres
tinskis prižadėjo išda
vinė! Raudonosios Armijos 
paslaptis ir savo parašu 
tvirtint pasportus šnipų, 
siunčiamų iš Vokietijos į 
Sovietų Sąjungą.

kai kardane
kis su BUcharinW hbMfe 
v u t i k ė j'gaftĮiMK 
šią padaryt raudo^oSuOKp 
riuomenės sukilimą irrflJ 
nugriauti Sovietų vyriausy-

Kada 1937 m. sausyje ta*' 
po Maskvoj sušaudytas iš
davikas Piatakovas, tai 
Trockis skubiai atsiuntė lai
šką savo sėbram, kad jie 
tuoj ir plačiai rengtųsi štai-, 
ga šturmuot Kremlių, So-‘ 
vietų valdžios centrą, ir Vi
daus Reikalų Komisariato 
(valstybinės policijos) rū
mą, nužudyt Staliną ir ki
tus žymius Sovietų ir komu
nistų vadus, ir paskelbt sa
vo valdžią.

Krestinskis turėjo jau ir 
gatavą manifestą, Trockio 
užgirtą, kad mes, girdi, “nu- 
vertėme blogą valdžią, kurs
tančią karus, o įsteigėme 
naują, gerą valdžią.”

tadarį Trockį. Bet jų darbas bergždžias.11 Rosengoltz pasisakė ir 
Nes Trockio ir jo sėbrų nedorybės da
rosi aiškios visam pasauliui.

Liepos mėn. 28 d., 1937, li
beralų savaitraštis “New Re
public” išspausdino Anglijos 
socialisto H. N. Brailsfordo 
straipsnį.

Jame buvo cituotas neva 
“Stalino memorandumas,” ku
riame, pasak fabrikuotojų, Sta
linas sudaręs jį ir sulyg juo bu
vo sušaudytas Tuchačevskis ir 
kiti jo sėbrai.

Sovietų spauda griežtai 
užginčijo, pareikšdama, 
tai yra gryna fabrikacija,
tai bjauri klasta. * Nepaisyda
mas to, Brailsfordas ėmė jį už 
gryną pinigą!

Japonai Giriasi Suėmę 
“20,000 Chinų”

Shanghai. — Japonai gar
sinasi, būk apsupę 20,000 
chinų kariuomenės šiaurva
karinėj Honan provincijoj, į 
šiaurius nuo Geltonosios 
upės.

IŠDAVIKŲ RAKOVSKIO IR ZELENSKIO PRISIPAŽINIMAI

tą 
kad 
kad

“Dokumente” buvo pažymėta, 
būk , Jagoda yra sušaudytas. 
Dėlto Brailsfordas pareiškė 
abzace (išnašoj) : “oficialūs so
vietų pranešimai skelbia, kad 
Jagoda yra tik suareštuotas ir 
dar nesuŠaudytas. Jeigu Jago-

Bucharinas Tykojo Su
imti Leniną ir Staliną
Maskva. — N. I. Bucharin, 

buvęs “Izviestijų” redakto
rius, prisipažino teisme, kad 
jis jau 1918 metais norėjo 
areštuot Leniną ir Stalihą, 
bet gynėsi, būk neturėjęs 
tikslo juos nužudyt.

Bucharinas pareiškė, kad 
jis su sėbrais-trockistais sie
kė užtraukt karą ant Sovie
tų Sąjungos, stengtis, kad 
jinai taptų sumušta, ir tada 
sukilt, nuverst jos valdžią ir * 
įvest fašistinį kapitalizmą.

Už karą prieš Sovietus 
Bucharinas, vyriausias troc
kistų vadas šalyje, žadėjo 
atiduot Ukrainą — Vokieti* 
jai, Sovietinę Baltarusiją — 
Lenkijai, Pamario Provinci
jas — Japonijai, Sovietinę 
Centralinę Aziją — Angli
jai.

kaip jis vadovavo ardymui 
Sovietų pramonės ir geležin
kelių/ idant nusilpnint So
vietus ir priręngt Japonijai 
laimėjimą karo prieš Sovie
tus. i W

Rosengoltz tada pervedė 
trockistų organizacijai 300 
tūkstančių dolerių; po 100 
tūkstarlčių iš tos sumos tu
rėjo būt kasmet perleidžia
ma Trockiui.

Šnipinėjimui ir sabotažui 
prieš Sovietus, Trockis taip 
pat gavo $10,000 1931 me
tais ir $70,000 1934 metais 
Anglijos pinigais ir $5,000 
Vokietijos pinigais.

1923 m. Rosengoltz išda
vė Vokietijos generolui von 
Seeckt’ui stovį Sovietų oro 
laivyno ir 1931 metais ra
portavo vokiečių generaliam 
štabui apie ekonominę So
vietų būklę.

galva 
teisme

lijos kooperatyvų 
prieš Sovietus. Jis 
pripažino, kad jo vadovau
jami trockistai sovietiniuo
se kooperatyvuose dėjo vinis 
ir sumaltą stiklą į sviestą, 
vienu kartu tyčia sugadino 
50 vagonų kiaušinių, naiki
no cukrų ir druską ir pa
tvarkė vedėjams trylikos 
tūkstančių kooperatyvų 
sukt svorį produktų parda
vinėjamų sovietiniams 
liečiams.

Sovietai jau praeitą vasarą 
atšaukė ir suėmė tuos am
basadorius.

Rakovskis parodė, kad 
Trockis sukurstė Anglijos 
valdžią padaryt kratą So
vietų prekybos raštinėse 
“Arcos” Londone, dėl ko ir 
buvo nutraukti prekybos ry
šiai tarp tųdviejų šalių 
1927 m.

Rakovskis, kaip ir Troc
kis, dėjo visas pastangas, 
kad Franci j a nepasirašytų 
tarpsavinės pagelbos sutar
ties su Sovietais 1935 m.

I. A. Zelensky, buvęs so
vietinių kooperatyvų vadas, 
varinėjo sąmokslus su Ang-

Maskva. — Tro c k i s t a s 
Chr. Rakovskis, buvęs So
vietų ambasadorius Franci- 
jai ir Anglijai, prisipažino 
teisme, kad jis nuo 1924 me
tų šnipinėjo Anglijai, Vokie
tijai ir Japonijai prieš So
vietus.

Jis naudojo, kaip tarpi
ninkę, aukštą anglų ponią 
Lady Muriel Paget; vadovę 
organizacijos neva “Angli
jos piliečiams šelpti Rusi
joj.”

Savo prisipažinime Ra
kovskis įtarė kaip šnipus ir 
buvusius ambasadorius K.

da kada nors vėliau 
tų viešam teisme, tai 
mentas būtų niekas 
kaip fabrikacija.”

Dabar Jagoda pasirodė vie
šam teisme. Jis nebuvo tuomet 
sušaudytas.

• Dabar jau ir Brailsfordui tu
rėtų būti aišku, kad tai buvo ne
joks Stalino memorandumas, 
bet fabrikacija.

Kyla klausimas, ar tai įtikins
tokį Brailsfordą ir jo pasekė-[K. Jurenevą Japonijoj ir D. 
jus! jM. Bogomolovą Chinijoj. —

pasirody- 
šis doku- 
daugiau,

pi-

irŠiandien būsią giedra
šalta. — N. Y. Oro Biuras. Generolas von Seeckt įtei-

i

i •
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Kas Kiekvienam Demokratiniai 
Nusistačiusiam Žmogui Nereikia

Pamiršti
Dalykai, kurie šiandien dedasi Mask

vos teisme—teisme trockistų ir buchari- i 
niečių kontr-revoliucionierių—reikalinga 
įsitėmyti kiekvienam ne tik darbininkui, 
bet ir kiekvienam žmogui, kuriam rūpi 
laisvė, taika ir demokratija.

Kas gi šiandien ten teisiama? Kas sėdi 
kaltinamųjų suole?

Ogi sugedę sutvėrimai, kurie, per ilgą 
laiką, prisidengę komunistų vardu, darė 
viską, kad sunaikinti Sovietų Sąjungą, 
atstėigti ten kapitalizmą ir sustiprinti 
fašizmą pasauliniai.

Tie žmonės, jei tai juos galima tokiais 
pavadinti, žodžiais neva darbavosi nau
dai darbininkų, naudai progreso, naudai 
žmonijos, bet tikrumoje jie darė viską, 
kad padėti reakcijai, fašizmui, priartin
ti karą, sunaikinti socializmo kraštą.

Šiandien “Laisvėje” pradėjome spaus
dinti kaltinamąjį aktą. Ryt po ryt mes 
spausdinsime smulkmeniškai tų sugedė- 
lių prisipažinimus, jų pačių pareiškimus, 
padarytus teisme.

Kai kadaise buvo teisiami Zinovjevas, 
Kamenevas ir kiti nenaudėliai, mes ra- 

/ šėme, jog tasai teisinas ir jo pasėkos iš- 
kęjs^dailgjap, ’nenaudėlių, bendradarbių 
Tmjtiė ir faštetų, .U. kiekvieną^ jų susL 
tauk^^Mį^f .-teisėtumo .-į vert i n imą ir

Į pasėkas. '
Zmovjevo ir Kamenevo. teismas aiškiai 

rodė, jog yra daugiau jų sėbrų, su ku
riais jie veikė ir per kuriuos jie palaikė 
ryšius su kontr-revoliuciniais trockistaiš" 
užsienyje.

Mes tuomet neklydome. Dabartis aiš
kiai parodė, kad už Zinovjevo ir Kame
nevo pečių stovėjo visa eile apsimaska- 
vusių niekšų, dirbusių Sovietų liaudies ir 

xviso pasaulio pažangiosios žmonijos ne
naudai.

Mes norime kreipti atydą mūsų skai
tytojų į tai, kad šis teismas—teismas 
trockistų ir dešiniųjų, buchariniečių,— 
nėra problema tik vienos Sovietų Są- 
jungos. Tai reikalas visos pažangiosios 
žmonijos.

Atsiminkim: trockistai veikia visam pa
saulyje. Atsiminkim, kad jųjų darbai nei 
kiek negeresni Ispanijoj, Francijoj ir ki
tuose demokratiniuose kraštuose. Atsi
minkim, kad Amerikoje nelabai senai tū
las Trockio agentas, Stolberg, per 
“World-Telegram” prirašė špaltų špaltas 
prieš CIO, prieš Amerikos darbininkų 
tvirtovę ir viltį laimėti geresnį gyve
nimą. Tasai sutvėrimas paškudino CIO, 
kaip tik jis išmanė. Jei šiandien Ame
rikoje darbininkai tiestų pamatus socia
lizmui, jei jie būtų valdžioje, tai toki 
Stolbergai ir jiems panašūs imtųsi nei 
kiek ne kitokių žingsnių, kaip Sovietų 
Sąjungos trockistai ir buchariniečiai!

Tie nenaudėliai ne tik pasišovė par
duoti Sovietų Sąjungą fašistiniams kraš
tams—Vokietijai, Lenkijai, Japonijai. 
Jie, matydami, kad jų pasimojimas nesi- 
vykdo gyveniman, kaip jie nori, pasirįžo 
sunaikinti atskirus Sovietų Sąjungos vei
kėjus. Nužudė jie didžiausį pasaulyje ra- 

į .šytoją Maksimą Gorkį, nužudė jie Men- 
žinskį, nužudė jie Kuibiševą, nužudė jie 
ir Kirovą! Jie buvo pasirįžę žudyti dar 

i daugiau Sovietų vyriausybės, ir partijos 
vadų, bet greit buvo sučiupti.

Kiek jie suteriojo daugiau didelių ir 
mums brangių žmonių, nežinome, bet aiš
ku, kad jie jų nužudė nemažai.

Visai natūralu, kad šiandien dėl jų by
los lieja ašaras visi Sovietų Sąjungos 
priešai.

Paimkit jūs New York “Times”, paim

kit bile kurį kitą priešsovietinį laikraštį 
—visi jie unisonu apverkia tuos supu
vėlius.

Ar tie patys laikraščiai pasakė ką nors 
prieš nužudymą Kirovo? Ar jie išliejo 
bent vieną ašarą dėl pagreitintos mirties 
(nužudymo) tokio pasaulės žvaigždės, 
kaip Gorkis, bei tokio ištikimo Sovietų 
liaudies veikėjo, kaip Kuibiševas, bei 
Menžinskis?

Aišku, ne!
Dėl tų žmonių mirties tie reakcinin

kai arba tylėjo arba džiaugėsi.
Jau tik tas vienas faktas turėtų atida

ryti akis, kiekvienam demokratiniai nu
sistačiusiam žmogui.

Prieš kokią Sovietų Sąjungą tie nenau
dėliai, kurie šiandien sėdi teismo suole, 
kovojo?

Ogi prieš tą Sovietų Sąjungą, kuri ne
nuilstamai kuria socializmą vienam šeš- 
tadalyj pasaulio. Prieš Sovietų Sąjungą, 
kuri šiandien neatlaidžiai kovoja už pa
laikymą taikos pasaulyje, už palaikymą 
demokratijos pasaulyje, už suvaldymą 
fašistinių neprietelių, trokštančių sunai
kinti pasaulio kultūrą ir viską, kas gra
žu.

Jeigu tokius niekšus Sovietų Sąjunga 
suvaldo, tai Amerikos pažangioji visuo
menė privalo iš to tik pasidžiaugti.

Daugiau: tai uždeda ant mūsų parei
gą kovoti šičia su visokios rūšies trockis- 
tais ir jiems panašiais, kurie skverbiasi 
į darbininkų judėjimą tais pačiais tiks
lais, kuriuos vykino trockistiniai ir bu- 
charistiniai banditai Sovietų Sąjungoj.

Tegu fašistai ir jų talkininkai dūksta!
Tegu jie spjaudo ant Sovietų Sąjungos!
Tegu jie spjaudo ant mūs, kurie su

tinkame su sovietiniu teismu, imančiu už 
sketeros taikos, demokratijos ir darbo 
žmonių priešus!

Apsivaliusi nuo supuvėlių, nuo fašisti
nio brudo, Sovietų Sąjunga bus kur kas 
stipresnė ir galės dar pasekmingiau 
grumtis su civilizacijos ir visos pažangio
sios žmonijos/neprieteliais! Ji kur kas 
pasekmingiau^vykins gyveniman socia
lizmą!

Upton Sinclair Atsako Lyonsai į

Eugene Lyons, dešiniųjų socialistų pa
žiba, kurio šiuo tarpu anti-sovietiniais 
straipsniais dabinasi buržuazinė spauda, 
kadaise parašė laišką žymiam Amerikos 
rašytojui Upton Sinclairiui. Tame laiš
ke p. Lyons, matyt, ragino rašytoją ne
būti Sovietų Sąjungos draugu, bet būti 
priešu, panašiai, kaip jis yra.

Upton Sinclair parašė tam žmogui at
virą laišką, pareikšdamas, kad jis Sovie
tų Sąjungos draugu yra ir bus.

Sinclair analizuoja esamą Sovietuose 
padėtį. Jis pripažįsta, kad Sovietų Są
jungos liaudis padarė milžiniškus žings
nius pirmyn kultūroje ir bendrai ekono
miniame progrese; kad jie kuria socializ
mą. Rašytojas be to skelbia, kad, jeigu 
šiandien Sovietų Sąjunga elgiasi su vi
dujiniais priešais (trockistais, buchari- 
niečiais ir kitais fašistiniais sutvėrimais) 
šiurkščiai, tai nereikia dėl to stebėtis. 
Sovietų Sąjunga, sako Upton Sinclair, 
yra karinėj padėtyj.

Sovietų Sąjunga šiandien kariauja. Ji 
kariauja, iš vienos pusės, su Franco, Hit
leriu ir Mussoliriiu Ispanijoj (gelbėdama 
liaudiečiams išlaikyti demokratiją), iš ki
tos—ji labai daug padeda, ji kariauja su 
Japonijos imperialistais Chinijoj, padė
dama pastarosios šalies žmonėms atmuš
ti imperialistinius įsiveržėlius. Be to, 
Sovietų Sąjunga diena iš dienos laukia 
tiesioginio užpuolimo iš Vokietijos ir kitų' 
neprieteliškų šalių.
' Rašytojas klausia pono Lyons:

“Aiškiai prieš savo akis matant šį ka
rą, aš teigiu, kad pažangos žmonės netu
ri kitokio pasirinkimo, kaip tik sekantį: 
ar jūs norite matyti nuverstą Sovietų 
Sąjungą, ar jūs norite matyti nuverstą 
Hitlerį, Mussolinį, Franco ir Araki val
džias?”

Ten pat rašytojas pabrėžia:
“Aš esu įsitikinęs, kad vienas iš šitų 

rėžimų (sovietinis) reiškia progresą ir 
gerinimą gyvenimo, kai kitas (fašisti
nis) aš manau—reiškia mirtį visokiai 
žmonijos ateities progreso vilčiai.”

Laišką rašytojas užbaigia pareiški
mu, kad taip ilgai, kaip ilgai Sovietų 
Sąjunga kvies demokratines šalis veikti 
bendrai prieš fašizmą ir reakciją, taip |

VCK-OGPU-NKVD
Dvidešimtmetinčms

(Tąsa)
Vienok, OGPU ir tuo kar

tu suardė interventų planus. 
Buvo sudaužytos pagrindi
nės žalotojų ir šnipų orga
nizacijos.

OGPU sudaužė “Pram- 
partiją,” kuri buvo išsiplė
tusi šnipų ir žalotojų orga
nizacija, veikusi Francijos 
žvalgybos globoj. “Prampar- 
tija” buvo susirišus su ru
sų kapitalistų susivienijimu 
užsienyj “Torgpromu”, ku
ris turėjo savo bazę Pary
žiuj (Riaubušinskis, Deni
sovas, Konovalovas, Nobe
lis, Gukasovas ir kt.).

Perdavinėdami savo už
sienio šeimininkams šnipi
nėjimo žinias, “Pramparti- 
jos” vadovai jau dalijosi 
tarp savęs ministerių port
felius, prekiaudami mūsų 
tėvyne, žadėdami “užleisti” 
interventams Baku, dešinio
joj upės pusėj esančią Uk
rainą, suteikti užsienio kapi
talistams betkokias koncesi
jas ir ruošdamiesi SSRS pa
versti į Vakarų Europos im
perializmo koloniją.

OGPU sudaužė taip pat 
buožinės kontr-revoliucijos 
partiją — kondratjeviečių 
ir čajanoviečių gaują. Savo 
žalojimo, diversijų darbą ši 
gauja vedė daugiausia kai
me, žemės organuose, že
mės ūkio kooperacijoj. Palai
kydama buožių ūkius, griau
dama sovchozus ir kolcho
zus ir vesdama šnipinėjimo 
kontr-revoliucinį darbą, ji 
tiesioginiai rėmės išdavikais 
Bucharinu-Rykovu - Toms- 
kiu.

Šitos ešeriniai buožinės 
gaujos sudaužymas reiškė 
smūgį buožijai ir pagelbą 
biednųjų ir vidutinių vals
tiečių masėms .sustiprinant 
didįjį kolchozinį judėjimą.

1931 metais OGPU nu- 
kaukavo ir sudaužė menše
vikų žalojimo bei šnipinėji
mo organizaciją. Taip vadi
namasis menševikų “Sąjun
ginis Biuras,” kurį sudaužė 
čekistai, buvo užsienio žval
gybų agentūros rūšis, veiku
si, daugiausia, po priedanga 
“Ekonomistų”, “planovikų” 
Sovietų valdžios ūkio orga
nuose.

Žalojimu ir provokacijo
mis menševikai pakirsdavo 
materialinę darbininkų ma
sių padėtį, stengdavosi su
organizuoti badą darbininkų 
rajonuose, kad šituo iššauk
ti nepasitenkinimą Sovietų 
Valdžia.

Imperialistinių šalių žval
gybos vykdydavo savo ar
domąjį veikimą prisidengda
mos taip pat vadinama “te
chnine pagelba.” Bet ir šitas 
interventų kozyris buvo 
muštas. OGPU nukaukavo 
žalotojus ir šnipus iš anglų 
“Intellidžens - Servis,” kuri 
siuntinėdavo SSRS-oh žval
gybininkus, prisidengusius 
anglų firmos “Metropolitan 
-Vikkers” inžinierių ir tech
nikų vardu.

“Šachtiečių,” “P r a mpar- 
tijos,” kondratjeviečių - ča- 
janoviečių, menševikų inter- 
vencionistų sudaužymas — 
suardė priešų planus ir ne
maža padėjo įvykdyti pir
mąją penkmetinę.
Kova su Fašistinėmis žval
gybomis ir Jų Trockistiniai- 

Rykoviška-Buchariniška 
Agentūra

• S o c i a 1 i z mo laimėjimas 
mūsų šalyje, galutinas visų 
eksploatatorių klasių likvi
davimas, augimas sovietų 
liaudies, susitelkusios ap
link Bolševikų Partiją ir So
vietų vyriausybę, moralinės 
ir politinės vienybės, iššau
kė fašistinių karo kurstyto
jų pasiutusią neapykantą ir 
žvėrišką pyktį. Matydamos 
pilną savo padėties beviltiš
kumą, sudaužytų eksploa
tatorių klasių liekanos šalies 
viduje perėjo prie kraštuti
nių, pačių aršiausių kovos 
priemonių prieš laimėjusį- 
socializmą. Būtent šituo pe
riodu draugas Stalinas per
spėjo:

“... kuo labiau mes 
eisime pirmyn, kuo dau
giau mes turėsim pasi
sekimų, tuo labiau nirš 
sudaužytų eksploatato
rių klasių liekanos, tuo 
greičiau jos imsis aš
tresnių kovos priemonių, 
tuo daugiau jos darys 
žalos Sovietų valstybei, 
tuo daugiau jos griebsis 
pačių aršiausių kovos 
priemonių, kaip pasku
tinių pasmerktųjų prie
monių.” (Stalinas).

Sudaužytųjų išnaudotojų 
klasių liekanų avangarde 
atsistojo samdomieji fašiz
mo lekajai — rykoviniai- 
buchariniai-trockistiniai šni
pai žalotojai, diversantai ir 
žudikai. Jie pilnai susiliejo 
su fašistinėmis žvalgybo
mis, pildydami jų uždavi
nius organizuojant terorą ir 
diversijas, šnipinėjimą ir 
žalojimą.

“... trockizmas virto 
įsiutusią ir beprincipine 
žalotojų, d i v e r s a ntų, 
šnipų ir žudikų gauja, 
veikiančių pavedus už
sienio valstybių žvalgy
bos organams” (Stali
nas).

DviVeidžiaudami ir prisi
dengdami partiniais bilie
tais, pralysdami į partiją ir 
į atsakomingas vietąs, troc
kistai ir rykoviečiai “pasiro
dė tiesioginiu radiniu užsie
nio valstybių žvalgybų or
ganams” (Stalinas).

Tie niekšingi fašistiniai 
samdiniai norėjo atiduoti 
darbininkus, valstiečius ir 
mūsų darbo inteligentiją iš
daužyti fašistinėms gau
joms, jie norėjo mūsų žy
dinčią tėvynę paversti į ja- 
ponų-vokiečių ir lenkų fašiz
mo koloniją.

Dėl to jie užmušė d. Ki
rova. Dėl to jie ruošėsi už

ilgai jis, Upton Sinclairis, bus josios 
draugu ir prietelium.

Reikia žinoti, kad Upton Sinclair yra 
savo įsitikinimais socialistas. Komunis
tu jis niekad nebuvo. Atpenč, buvo lai
kų, kai jis komunistus smarkiai kritika
vo. Tačiau šiandien jis puikiai atskiria 
šviesą nuo tamsos. Jis, kaipo rašytojas 
kaipo žmogus, kuriam rūpi kultūra ir 
žmonijos ateitis, stoja su Sovietų Sąjun- 
ga!

mušti kitus mūsų šalies va
dovus. Dėl to jie šnipinėjo, 
žalojo, darė geležinkelių ka
tastrofas, ruošė sprogimus 
šachtose, padeginėjo fabri
kus, sovchozūs, kolchozus.

Ne iš karto pasisekė nu- 
kaukuoti giliai užsimaska
vusių, įgudusių niekšystėse 
ir provokacijose, aršių liau
dies priešų — Trockio, Zi
novjevo, Kamenevo, Piata- 
kovo, Radekd, Bucharino, 
Sokolnikovo, Rykovo, Rud- 
zutako, Enukidze ir kitų 
mažiau žinomų, bet tiek pat 
šlykščių liaudies priešų— 
veidą.

Klasinio budrumo atbuki
mas, nusikalstamas nerū
pestingumas, bes irubežiuo- 
j antis su pardavyste, pasi
reiškę daugelyj mūsų sovie
tinio ir partinio aparato 
grandžių, ilgą laiką 'lengvi
no priešui galimybę vesti 
šlykštų ardomąjį darbą. 
Priešai mėgino paralyžiuo
ti dargi Sovietų žvalgymo 
organus, pasiųsdami į jos 
organus fašistinius šnipus.

Tik dėka mūsų partijos 
vadovybės akylumo, kuri 
laįku sustiprino NKVD or
ganus ir mobilizavo visos 
mūsų partijos, darbininkų, 
kolchozninkų, i n t e 1 i g entų 
budrumą, bjaurios trockisti- 
nės-rykovinės, b u c h ariniš- 
kos gaujos piktadarystės 
buvo nukaukuotos iki galo.

Partijos ir vyriausybės 
iniciatyva į NKVD organus 
buvo pasiųstas vadovauti 
VKP(b) CK sekretorius d. 
N. J. Ježovas.

Drg. Ježovo vadovaujami 
Sovietų žvalgymo organai 
ėmė duoti negailestingus ir 
taiklius smūgius trockisti- 
niai-rykoviniai - buchariniš- 
kiems bąnditams. Viso pa
saulio darbo žmonių aky- 
vaiždoj žvalgymo organai 
susekė baisius pasaulinio 
karo kurstytojų, niekšingų 
fašizmo agentų darbus ir 
sumanymus.

Trumpiausiu metu buvo 
nukaukuoti ir likviduoti ši
tų samdomų fašizmo lekajų, 
teroristų, diversantų, žalo
tojų, šnipų vapsvų lizdai.

Garbingi narkomvnudiel- 
cai išnarpliojo purviną, šlyk
štų kamuolį, kuriame vado
vaujant fašistinėms žvalgy
boms susipynė išvien troc
kistai, zinovjeviečiai, bucha
riniečiai, rykoviečiai, buržu
aziniai nacionalistai, menše
vikai, eserai, baltagvardie
čiai generolai.

Priešų korta buvo mušta.
VKP(b) Centro Komite

tas savo kreipimesi į rinki
kus į SSRS Aukščiausiąjį 
Sovietą, 1937 m., gruodžio 6 
d., aukštai įvertino šitą

NKVD darbą. VKP(b) CK 
pažymėjo, kad mūsų tėvynė 
turi dabar “patikrintus bau
džiamuosius organus,” “su
gebančius padaryti nežalin
gais šnipus, žalotojus, diver
santus ir kitus Sovietų liau
dies priešus.”
Sovietų žvalgyba — Rūstus 

Liaudies Ginklas
Savo dvidešimtmetinės is

torijos bėgyje Sovietų žval
gymo organai kovojo pavo
jingiausiose ir priešakinėse 
klasinės kovos vietose. Jie 
užsitarnavo karštą Sovietų 
liaudies meilę ir žvėrišką 
visų darbo žmonių priešų 
neapykantą. Jie pasirodė 
akyliu revoliucijos sargu, 
saugojančiu socializmo už
kariavimus, ir taikų Sovie
tų liaudies darbą. Kovoj su 
skaitlingais mūsų tėvynės 
priešais — su sąmokslinin
kais, šnipais, žalotojais, di
versantais — jie išėjo lai
mėtojais.

Ypatingai dideli Sovietų 
žvalgymo organų laimėji
mai kovoj su fašistinėmis 
žvalgybomis ir jų trockisti- 
ne - rykovine - buchariniška 
agentūra.

Sovietų žvalgymo organų 
jėga ir nenugalimumas — 
darbininkų klasės diktatū
ros jėgoj, Sovietų valdžios 
jėgoj. Lenino-Stalino parti
jos sukurti ir išauklėti So
vietų žvalgymo organai stip
rūs bolševikišku partingu- 
mu, aukštu idejingumu dar
be, nepertraukiamais ry
šiais su Sovietų liaudim. 
Sovietų Sąjungos darbo 
žmonės laiko savo garbe pa
dėti garbingiems narkomv- 
nudielcams jų sunkiam ir 
garbingam darbe. Sovietų 
žvalgymo organų ryšiai su 
darbo masėmis neišmatuo
jamai išaugo dabartiniu me
tu, k&da '“‘... mūsų šalyje 
susidarė anksčiau nematyta 
vidujinė moralinė ir politi
nė liaudies vienybė, morali
nė ir politinė socialistinės 
visuomenės vienybė” (Molo
tovas). .

Sovietų žvalgymo orga
nus tai daro nenugalimais.

Sovietų žvalgymo organai 
skirtingai nuo buržuazinių 
šalių žvalgybų gina gyviau
sius darbo žmonių reikalus. 
Sovietų žvalgymo organai 
gina taiką, kovoja su karo 
kurstytojais.

“... Pasaulyje nėra 
nė vienos valstybės, kur 
valstybės saugumo or
ganai, žvalgymo orga
nai būtų taip tamp
riai susirišę su liaudim, 
taip aiškiai išreikštų ši-
(Tąsa 3-čiam pusi.) 
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Klausimai ir Atsakymai
Ateinančiais metais su

lauksiu 65 m. Ar gausiu se
natvės pensiją? Jeigu gau
siu, tai kiek į mėnesį. Tu
riu mažą sumą pinigų ban
ke ir mažą ūkį. Ūkis yra 
New Jersey valstijoje, ir aš 
tenais moku taksus, bet aš 
gyvenu New Yorke. Ar ma
no žmona, kuri nėr pilietė, 
gali gauti pensiją?

Joki trockistų ir kitų nenaudėlių teis
mai ir baudimai rašytojo negąsdina. Jis, 
kaipo sąžiningas žmogus, matyt, tuo 
džiaugiasi, nes sunaikinimas vieno ar ki
to nenaudėlio, fašistams parsidavusio 
niekšo, gali išgelbėti milionus žmonių gy
vybių ir šimtams milionų žmonių gali už
tikrinti didesnę laimę ateityje.

Kiekvienas protaująs žmogus priva
lėtų pasekti šį didelį Amerikos rašytoją 
šiuo klausimu!

Atsakymas:
Senatvės pensijos moka

mos asmenims, kurie gali 
darodyti, kad jiems pašalpa 
yra reikalinga. Bet kuomet 
tamsta praneši mums apie 
savo padėjimą, galime sa
kyti, kad tamstai pensijos 
nemokės. Bet patariame su
sinešti su New York De
partment of Public Welfare, 
kur galėsi gauti pilnų infor
macijų, po pristatymu tik
rų informacijų apie jūsų 
nejudamą turtą ir asmeniš
ką turtą. Senatvės pensijos 
New Yorko valstijoje mai
nosi nuo $20 į mėn. iki $40 
į mėn. Jeigu tamstos žmona 
nepilietė, ji negali prašyti 
senatvės pensijos New Yor
ko mieste.

F. L. I. S.
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Trockį st iniai-Bucharinistiniai Kriminalistai
Sovietų Liaudies Teisme

Kaltinimo Aktas prieš 
Kriminalistus

MASKVA, kovo 2. — šiandien Sovietų Są
jungos Aukščiausio Teismo Militarinė Kole
gija pradėjo teisti dvidešimt vieną narį “Troc- 
kistų ir Dešiniųjų Bloko.” Prieš juos pirmiau
sia buvo perskaityti apkaltinimai. Apkaltini- 

• mai yra šie :
Vidaus Reikalų Liaudies Komisariato orga

nai ištyrė ir surado, kad pagal instrukcijas 
Sovietų Sąjungai neprietelingų valstybių žval
gybos, kaltinamieji suorganizavo grupę kon- 
spiratorių po vardu “Trockistų ir Dešiniųjų 
Blokas,” kurio tikslas buvo nuversti socialis- 

į tinę santvarką ir valstybinę sistemą Sovietų 
Sąjungoje, atsteigti kapitalizmą ir buržuazi
jos viešpatavimą, išdalinti Sovietų Sąjungą 
ir atskirti nuo jos Ukrainą, Baltarusiją, Cen- 
tralinės Azijos Respublikas, Gruziją, Armėni
ją, Azerpaidžianą ir Pajūrines Provincijas, 
atiduodant jas viršminėtoms neprietelingoms 
valstybėms.

šis “Dešiniųjų ir Trockistų Blokas” apvie- 
nijo savo eilėsna slaptas antisovietines gru
pes trockistų, dešiniųjų, zinovjeviečių, men
ševikų, šocial-revoliucionierių ir buržuazinių 
nacionalistų Ukrainos, Baltarusijos, Gruzijos, 

« Armėnijos, Azerbaidžiano ir Centralinės Azi
jos Respublikų, šitą faktą taip pat paliudija 
medžiaga įvykusių visoj eilėje vietų teismų ir 
ypatingai teismai grupės militarinių suokal
bininkų su Tuchačevskiu pryšakyje ir grupių 
buržuazinių nacionalistų, kaip Mdivani, Okud- 
zhavo ir kitų.

Neturėdami jokio pritarimo Sovietų Sąjun
goje, “Dešiniųjų ir Trockistų Bloko” dalyviai 
savo kovoje prieš esamą socialistinę santvar
ką ir valstybinę sistemą ir užgrobimui galios, 
sudėjo savo viltis išimtinai į ginkluotą pagelbą 
užsienio agresorių, kurie sutiko suokalbinin
kams suteikti pagelbą kaštais Sovietų Sąjun
gos išdalinimo ir atskyrimo nuo jos virš minė
tų sovietinių respublikų.

šitą sutartį su užsienio agresoriais sudaryti 
palengvino tas faktas, kad vadovaujantieji 
suokalbio dalyviai ilgą laiką yra tyuvę užsienio

* žvalgybų agentais ir per r ilgus metus vedė 
' šnipinėjimo darbą toms užsienio žvalgyboms.

Tas pirmoje vietoje liečia vieną iš. suokalbio 
įkvėpėjų, būtent, Leoną Trockį. Jojo susiriši
mas su Vokietijos žvalgyba buvo pilnai įrody- 

I tas per trockistų-zinovjeviečių centro teismą 
19Š6 metais ir per Antisovietinio trockistinio 
centro sausio mėnesį 1937 metais. Tyrimai 
pilnai parodė Trockio susirišimą su Vokietijos 
žvalgyba jau nuo 1921 metų ir su Britanijos 
(Anglijos) žvalgyba nuo 1926 metų.

šnipinėjimas Užsienio žvalgyboms
Kaltinamasis Krestinsky, pagal liaudies 

priešo Trockio instrukcijas, užmezgė išdavi
kiškus ryšius su Vokietijos žvalgyba 1921 
metais.

Kaltinamasis Rosengoltz, vienas iš slapto
sios trockistų organizacijos vadų, pradėjo šni
pinėti Vokietijos generaliam štabui 1924 me
tais ir Anglijos žvalgybai 1926 m.

Kaltinamasis Rakovsky, vienas iš artimiau-
* šių ir ištikimiausių Trockio žmonių, buvo An

glijos žvalgybos agentu nuo 1924 m. ir Ja
ponijos žvalgybos agentu nuo 1934 metų.

Kaltinamasis černov pradėjo šnipinėjimo 
darbą Vokietijai 1928 metais, užmegsdamas 

M ryšius su Vokietijos žvalgyba iniciatyva ir pa
galba pagarsėjusio menševiko Dan.

Kaltinamasis šarangovič buvo Lenkijos 
žvalgybos pasamdytas ir pasiųstas Sovietų Są- 
jungon šnipinėti 1921 metais.

Kaltinamasis Grinko tapo Vokietijos ir Len
kijos žvalgybos šnipu 1932 metais.

“Dešiniųjų ir Trockistų Bloko” vadai, jų tar
pe Rykov ir Bucharin ir kiti, buvo pilnai in
formuoti apie jųjų sandai-bininkų šnipinėjimo 
ryšius ir visaip kaip grąsino išplėsti tuos šni
pinėjimo ryšius.

“Dešiniųjų ir Trockistų Bloko” sutartį pa
daryti su užsienio žvalgybomis palengvino taip

* pat tas faktas, kad kai kurie iš kaltinamųjų 
buvo caristinės slaptos policijos agentai-provo- 
katoriai.

Nuolatos bijodami jų darbų iškėlimo, šitie 
suokalbininkai matė vienatinį savo išganymą 
nuvertime Sovietų Valdžios, likvidavime sovie
tinės tvarkos ir atsteigime žemės viešpačių ir 
kapitalistų galios, kurių naudai jie buvo par
sidavę caristinei slaptąjai policijai ir kurios 
galioje jie tegalėjo jaustis saugiais.

Todėl kaltinamasis Zelensky buvo Samaros 
žandarmerijos raštinės agentu nuo 1911 metų. 
Kaltinamasis Ivanov pradėjo savo veiklą kai
po provokatorius 1911 metais, kuomet jį pa
samdė Tūlos slaptoji policija. Kaltinamasis 
Zubarev buvo pasamdytas caristinės policijos 
1908 metais.

Suokalbininkų Darbai ir Tikslai
Pagal tiesiogines užsienio žvalgybų instruk

cijas suokalbininkai vedė platų šnipinėjimo 
darbą toms žvalgyboms, organizavo ir vedė 
naikinimo ir diversijos darbą tikslu atsiekti 
Sovietų Sąjungos nugalėjimą būsimam fašis
tinių agresorių užpuolime ant Sovietų Sąjun
gos, darė ką tik galėjo išprovokavimui tą fa
šistinių agresorių užpuolimą pagreitinti, ir 
taip pat suorganizavo ir pravedė visą eilę te
roristinių aktų prieš partijos, valdžios vadus 
ir prieš svarbias sovietines viešąsias figūras 
(ypatas).

Dauguma “Dešiniųjų ir Trockistų Bloko” 
vadų vedė savo kriminališkus darbus po tie
sioginėmis Trockio instrukcijomis ir pagal 
planus, plačiai išgalvotus ir išdirbtus tūlų už
sienio valstybių generalių štabų.

Kaltinamasis Krestinsky, Vokietijos žvalgy
bos agentąs ir žymus trockistas, sakė, “Aš 
užmezgiau sPįpinėjimo ryšius su vokiečiais pa
gal tiesiogines^instrukcijas Trockio, kuris lie
pė man pradėt dęrybas šiuo reikalu su gene
rolu Seeckt.”

Krestinsky toliau liudijo, “Mes susitarėm 
su generolu Seeckt ir Hasse, kad mes pagel- 
bėtumėme armijai suorganizuot visą eilę šni
pinėjimo centrų Sovietų Sąjungos teritorijoj, 
be jokio kliudymo leidžiant Vokietijos armi
jos šnipams pereiti į Sovietų Sąjungą, ir kad 
mes aprūpintumėme Vokietijos armiją slapto
mis informacijomis, paprastai tariant, kad 
mes būtumėme Vokietijos šnipais. Už visa tai 
iš savo pusės Vokietijos armija apsiėmė kas
met mokėti du šimtu 50 tūkstančių markių už 
kontr-revoliucinį trockistinį darbą. Šita suma 
turi būt išmokėta reguliariškais instolmentais 
keliais atvejais per metus, vyriausiai Maskvo
je, bet kai kada ir Berlyne. Dėl tam tikrų 
priežasčių pinigai nebuvo sumokėti Maskvoje, 
aš pats juos gavau Berlyne nuo Seeckto ir pa
prastai nuveždavau patsai Maskvon ir ati
duodavau Trockiui.”

Kaltinamasis Rosengoltz liudijo, “Mano šni
pinėjimo veikla prasidėjo 4923 metais, kuo
met pagal Trockio instrukcijas aš slaptai pra
nešinėjau Vokiet. armijos vyriausiam koman- 
dieriui Seeckt’ui, ir Vokietijos generalio štabo 
galvai Hasse. Po tam tūlas ambasadorius So
vietų Sąjungoje, ponas N., užmezgė tiesiogi
nius ryšius su manim ir aš jam periodiškai 
teikiau slapto pobūdžio informacijas. Po pono 
N. išvažiavimo, aš tęsiau šnipinėjimo ryšius 
su nauju ambasadorium ponu N.” (Termi
nas ponas N. vartojamas ištisai kaltinime pa
rodymui tų žmonių, kurių pavardžių negalima 
viešai skelbt dėl diplomatinių priežasčių.— 
Redakcija)

Po fašistinio perversmo Vokietijoj trockis
tų šnipinėjimo darbas prasidėjo dar platesne 
papėde ir aštriai rodė defitistinį pobūdį.

Kaltinamasis Bessonov jo paties prisipaži
nimu ne tik asmeniškai vedė derybas su 
Daitz’s — Rosenbergo artimiausiu sandarbi- 
ninku fašistų partijos užsienio politikos de- 
partmente—tikslu gaut pag'elbą antisovieti- 
niam suokalbiui, ir taip pat buvo gerai infor
muotas apie Trockio susitikimus ir derybas 
su Hess, Niedermeyer ir profesorium Hous- 
hover, su kuriais Trockis padarė sutartį tomis 
sąlygomis, kurias Piatakovas minėjo per Anti- 
Sovietinio Trockistų Centro teismą.

Pagal Trockio liniją, anti-sovietiniai suokal
bininkai taip pat laukė pagelbos nuo kito fa
šistinio agresoriaus—Japonijos.

Suokalbininkų Susitikimai su Trockiu
Kaltinamasis Krestinsky liudijo, kad kada 

jis susitiko Trockį Meran’e spalio mėnesį, 
1933 metais, tai Trockis ragino būtinai už- 
megsti artimesnius ryšius su Vokietijos žval
gyba. Krestinskis Trockio instrukcijas perda
vė Piatakovui ir kitiems suokalbio vadams, 
kurie per kaltinamąjį Rakovskį ir kitus daly
vius suokalbyje užmezgė išdavikiškus ryšius 
su Vokietijos atstovais, kurie apsiėmė Suteikt 
suokalbininkams ginkluotą pagelbą nuvertimui 
Sovietų galios, už ką suokalbininkai prižadėjo 
Japonijai atiduoti Sovietines Pajūrines Pro
vincijas.

Tyrinėjimas parodė, kad 1934 metais, bū
damas Tokio, kaltinamasis Rakovsky, pagal 
Piatakovo instrukcijas užmezgė kriminališkus 
ryšius su tūlais rateliais.

Šiuo reikalu .kaltinamasis Rakovsky liudi
jo, “Po apsilankymo Tokio, aš tapau tiesio
giniu tūlos valdžios šnipu-agentu. Mane pa
samdė tam tikslui ponas N, labai įtekmin
gas kapitalistinės-feodalistinės Japonijos vals
tybininkas ir vienas iš jos didžiausių pluto- 
kratų, pagal tūlos valdžios instrukcijas.”'

LAISVE

Trockis Irgi Anglijos Agentas
Kaltinamasis Rakovsky taip pat liudijo, kad 

“Trockis yra Anglijos valdžios šnipas nuo, 
1926 metų. Trockis pats man apie tai sakė.”

Grupė buržuazinių nacionalistų, kurie pri
klausė prie “Dešiniųjų ir Trockistų Bloko,” 
taip pat buvo artimiausia susirišę su užsienio 
žvalgybomis.

Taip kaltinamasis Grinko, kuris buvo Vo
kietijos ir Lenkijos žvalgybos agentu, nuro
dydamas ukrainiečių nacionalistinės fašistinės 
organizacijos anti-sovietinius darbus, kurių 
jis pats buvo vienas iš vadų, liudijo, “Klau
simas reikalingumo sutarties su Lenkija dėl 
militarinės pagelbos Ukrainai, kada ji sukils 
prieš Sovietų Sąjungą, buvo diskusuotas 1930 
metais. Pasekmėje šių derybų su Lenkija, bu
vo padaryta sutartis ir Lenkijos generalis šta
bas padidino gabenimą ginklų diversionisti- 
niams agentams ir Petliuros pasiuntiniams' 
Ukrainoje. Pabaigoje 1932 metų, ryšyje su 
mano nacionalistiniu veikimu, aš užmezgiau 
išdavikiškus ryšius su ponu N. Mes susitik
davome mano ofise, į kurį ponas N ateidavo 
reikale vokiškų koncesijų. Antroje pusėj 1933 
metų ponas N atvirai pasakė man, kad Vo
kietijos fašistai nori bendradarbiaut su uk
rainiečiais nacionalistais Ukrainos klausimu. 
Aš atsakiau ponui N, kad aš sutinku bendra
darbiaut. Vėliau, bėgyje 1933 ir 1934 metų, 
aš susitikau su* ponu N keletą kartų ir prieš 
jam išvažiuosiant iš Sovietų Sąjungos jis ma
ne surišo su ponu N, su kuriuom aš tęsiau 
mano išdavikiškus ryšius.”

Kaltinamasis Sharangovich, Lenkijos žval
gybos agentas ir vienas iš Baltarusijos anti
sovietines nacionalistinės fašistinės organiza
cijos vadų, liudijo, “Tuo laiku (1933) visi 
skirtumai tarpe dešiniųjų, trockistų ir nacio
nalistinių fašistų buvo išlyginti. Visi mes pa
sistatėm sau vieną tikslą, būtent, kovoti prieš 
Sovietų galią visokiomis metodomis, įimant te
rorizmą, diversiją ir griovimą. Nežiūrint to, 
kad mums instrukcijos atėjo iš Maskvos nuo 
‘Dešiniųjų ir Trockistų Centro’ ir taip pat iš 
Varšavos nuo tūlų lenkiškų ratelių, tarpe tų 
instrukcijų visai nebuvo jokių skirtumų, jos 
buvo panašios, ir mes jas pravedėme.”

Kaltinamasis Rykov pilnai patvirtipo buvi
mą dešiniųjų išdavikiškų ryšių su fašistine 
Lenkija, būdydamas, “Pagal dešiniųjų rašti
nės ir mano paties asmeniškas instrukcijas, 
pravedimui mūsų išdavikiško suokalbio, deši
niųjų organizacijos užmesgė ryšius su fašisti
ne Lenkija, ypatingai su Lenkijos žvalgybos 
organais. Abelna formula, ant kurios mes ta
da susitaikėme buvo, kad derybose su len
kais mes sutiktumėme atskirt Baltarusijos 
Sovietinę Respubliką nuo Sovietų Sąjungos ir 
sutvert nepriklausomą Baltarusiją po Lenki
jos globa.”

Tyrinėjimas parodė, kad visa veikla anti
sovietines dešiniųjų grupės “Dešiniųjų ir 
Trockistų Bloke” priparodė, kad dešinieji bu
vo užsienio generalių štabų agentais lygiai to
kiais, .kaip ir kiti šio suokalbio dalyviai.

Tą pilnai pripažino kaltinamasis Buchari- 
nas, kuris liudijo, “Tuo laiku, kuomet Troc
kis vedė derybas su Vokietijos fašistais ir 
žadėjo jiems teritorines koncesijas, mes de
šinieji jau buvome viename bloke su trockis- 
tais. Radekas sakė man, .kad Trockis manė, 
kad vyriausia šio bloko proga pasiimti galią 
rymojo ant Sovietų Sąjungos sumušimo kare 
su Vokietija ir Japonija, ir jis, siūlė po to su
mušimo atiduot Ukrainą Vokietijai ir Toli
muosius Rytus Japonijai. Radekas man taip 
sakė 1934 metais.”

šiuo reikalu kaltinamasis Khodjayev liudi
jo, “Bucharinas ragino, kad Uzbekistanas ir 
Turkmėnija būtų atskirti nuo Sovietų Sąjun
gos ir pavesti Japonijos ir Vokietijos globai 
(protektoratui), bet kad nebūtų galima igno- 
ruot Anglijos ir todėl buvo reikalinga užmegst 
ryšius su Anglija. Anglijos protektoratas bu
vo skaitomas praktiškiausiu ir todėl buvo dau
giausia pasiremiama Anglija.”

Šiuo klausimu kaltinamasis Rykov liūdi jo 
sekamai: “Kas liečia mūsų defitistinę pozici
ją, tai ir Bucharinas pilnai sutiko su ja ir 
už ją kalbėjo dar netgi aštriau už mus. Ypa
tingai jis pasiūlė ir suformulavo idėją ati
darymo vokiečiams fronto iškilus karui. Kaip 
ir kiti ‘Dešiniųjų Centro’ nariai, aš žinojau 
išdavikiškas derybas tarpe mūsų kontr-revo- 
liucinės organizacijos atstovų ir Vokietijos 
fašistų, kurių paramos mes siekėme. Natūra
lu, kad tokia parama rėmėsi ant mūsų konce
sijų Vokietijos fašistams ir tokias koncesijas 
mes sutikom jiems duot.”

Suokalbininkų Organizaciniai Planai
Pagal užsienio fašistinių žvalgybų instruk

cijas, anti-sovietiniai suokalbininkai sutvėrė 
plačiai išsišakojusią diversijos ir griovimo 
agentų gūštų sištemą transporte, agrikultūro
je ir paskaidymo priemonėse eilėje sovietinių 

respublikų, teritorijų ir apskričių Sovietų Są
jungos.

Susitarę su fašistinėmis valdžiomis išdavin- 
gai atidaryt Sovietų frontus tų fašistinių val
džių armijoms karo metu dalyviai dešiniųjų 
ir trockistų suokalbyje prisirengė sugriauti 
medžiaginius ir technikinius Raudonosios Ar
mijos pamatus, josios apsigynimo pramonėje.

Suokalbininkai planavo išsprogdinti ir su
naikinti socialistinės šalies apsigynimo indus
trijos vyriausias priemones karo metu. Jie 
taip pat prisirengė sunaikint kareivinius 
traukinius ir pražudyt daug gyvybių. Jie pasi
statė už tikslą suparalyžiuot visą šalies eko
nominį gyvenimą, taipogi maisto ir amunici
jos pristatymą armijai. Suokalbininkai jau 
papildė visą eilę tokių diversijos ir griovimo 
žygių įvairiose nacionalės ekonomijos šakose.

Tasai užsienio žvalgybų agentas ir liaudies 
priešas, Trockis, eilėje savo laiškų ir asme
niškų instrukcijų vadovaujantiems antisovieti
nio suokalbio dalyviams Sovietų Sąjungoje, 
reikalavo, kad griovimo ir diversijos veikla 
Sovietų Sąjungoj būtų padidinta.

Kaltinamasis Krestinsky liudijo, kad 1933 
metais Meran’e Trockis sakė jam asmeniškai, 
kad “Būtų daug lengviau jam, Trockiui, vesti 
derybas su vokiečiais, jeigu jis galėtų pasaky
ti jiems, kad ištiesų rimtas griovimo ir diver
sijos darbas yra vedamas ir kad teroristiniai 
žygiai yra ruošiami.”

Eilė diversijos aktų, pravestų Tolimųjų Ry
tų teritorijoje, buvo paruošti ir pravesti anti
sovietinio suokalbio dalyvių pagal tiesiogines 
Japonijos žvalgybos organų ir liaudies priešo 
Trockio instrukcijas.

Pavyzdžiui, pagal Japonijos žvalgybos ins
trukcijas jie suorganizavo sunaikinimą tavo- 
rinio militarinio traukinio Volochayevka ir 
traukinio No. 501 Hordormidontovka sekcijoj, 
kuriame 21 žmogus buvo užmuštas ir 45 su
žeista. Pagal tas pačias Japonijos instrukci
jas, diversijos žygiai buvo atlikta kasyklose 
No. 10 ir 20 Suchan’e.

Kaltinamas Rosengoltz smulkmeningai pa
sakojo apie panašias instrukcijas, gautas nuo 
Trockio. Jis (Rosengoltz) pareiškė: “Apart 
instrukcijų, ką aš gavau nuo Trockio per 
Krestinskį ir Sedovą vedimui žalojimo darbo 
Užsienio Prekybos Komisariate, kad tuo būdu 
suteikti tiesioginę pagelbą Vokietijai ir Japo
nijai, dar mano žalojimo darbo pobūdį nusakė 
instrukcijos nuo tam tikrų ambasadorių So
vietų Sąjungoj, p. N. ir p. N.; labai svarbu 
buvo turėti su jais ryšius tame reikale, nes 
aš turėjau vaduotis savo darbe aiškiais jų įsa
kymais. Sudaręs ryšius su Tuchačevskiu ir 
Rykovu, aš pirmajam suteikiau informacijų 
per Krestinskį, o antrąjį vėliaus asmeniniai 
painformavau apie Trockio įsakymus kas lie
čia žalojimo (naikinimo) darbą, ir abu jie 
užgyrė visą tai, ką aš atlikau. Kaipo pasek
mė to viso, žalojimo darbas užsienio preky
boj ėjo sekamomis trimis kryptimis: 1) eko
nominė parama Vokietijai ir Japonijai SSSR 
(Sovietų Sąjungos) iškasčiu; 2) sudarymas 
ekonominių nuostolių ir žalos SSSR; 3) pa
darymas politinės žalos SSSR.”

Sulyg įsakymo “Dešiniųjų ir Trockistų Blo
ko,” kaltinamas šarangovičius vedė platų žalo
jimo darbą agrikultūroj ir pramonėj Baltaru
sijos Sovietinėj Socialistinėj Respublikoj.

Kaltinamasis černov, Vokietijos šnipas, pri
sipažindamas apie savo .kriminališkus ryšius 
su vokiečių šnipu Scheffer, laikraščio “Berli
ner Tageblatt” korespondentu, ir apie savo ža
lingą darbą agrikultūroj, sako:

“Kuomet aš pradėjau darbuotis komitete ag- 
grikultūros pirkiniams, Scheffer prisiuntė 
man įsakymus iš Vokietijos, kad vesčiau žalo
jimo darbą ryšyj su darbu Komiteto Agrikul- 
tūriniams Pirkiniams, ypatingai kas liečia 
krautuvių mobilizavimą, šnipinėjimo biuro 
įsakymai kas dėl žalojimo darbo supuolė su 
įsakymais, kuriuos aš, kaipo narys dešiniųjų 
organizacijos, gavau nuo Rykovo. Dėl to aš 
dar labiau buvau pasirengęs jas išpildyti.”

Tyrinėjimas taipgi atidengė -gana didelį 
griovimo, žalojimo darbą Uzbekistane. Nacio
nalistų organizacijos, kurios ten veikė, susi
dėjo į bloką su centru anti-sovietinio suokal
bio per tarpininkystę savo vadų, kaltinamųjų 
Irkamovo ir Chodžajevo (Khodjayev).

Kaltinamasis Irkamovas pasakojo, kad “De
šiniųjų ir Trockistų Blokas” uždavė jiems se
kamas pareigas: ‘Vesti platų darbą prisirengi
mui prie ginkluoto sukilimo Uzbekistane, iš
šaukti sukilimą tuojaus kartu su intervenci
ja; visu smarkumu vesti žalojimo ir diversi
jos darbą visose šalies ekonomijos šakose, 
taip, kad viso to pasekmės sukeltų tarp darbo 
žmonių pasipiktinimą Sovietų valdžia ir tuo 
būdu sudaryti prielankią dirvą, ginkluotam 
sukilimui atatinkamam momente. Toliaus mū
sų supratimas buvo, kad mūsų griovimo ir ža
lojimo darbas kenks sustiprinimui SSSR ap- 
ąjgynimoJ’

(Bus daugiau)

Trečias Puslapis

VCK-OfiPU-NKVD 
Dvidešimtmetinėms

(Tasa iš antro pusi.) 
tos liaudies reikalus, 
stovėtų liaudies užka
riavimų sargyboj.

K a p i t alistiniam pa
saulyj žvalgybos orga
nai yra labiausia neken
čiama plačioms darbo 
gyventojų masėms vals
tybes aparato dalis, ka
dangi jie stovi viešpa
taujančios k a p i t alistų 
saujelės interesų sargy
boj. Pas mus, atvirks- _ 
čiai, Sovietų žvalgymo 
organai stovi Sovietų 
liaudies reikalų sargy
boj. Užtat jie naudojasi 
užtarnauta pagarba, už
tarnauta visos Sovietų 
liaudies meile.” (Iš d.

Ježovo kalbos SSRS CIK 
Prezidiumo posėdyj 1937 m., 
liepos 27 d.).

Kad pakelti revoliucinį . 
masių budrumą kovoje su 
fašistinėmis žvalgybomis ir 
jų trockistiniai buchariniš- 
komis gaujomis, partija 
ėmėsi reikalingų priemonių, • .. . 
“kad mūsų draugai, parti- ... 
niai ir nepartiniai bolševi- ... 
kai turėtų galimybės susipa
žinti su užsienio žvalgybos 
organų tikslais ir uždavi- ...' 
niais, su žalojimo - diversi
jų praktika ir technika bei 
jų šnipinėjimo darbu.” (Sta- , , 
linas).

Šios priemonės įvykdy- ” 
mas jau atnešė savo vai- ,5> 
sius. Pakilo masių revoliuci
nis budrumas, padidėjo mo- 
kėjimas pažinti užsimaska
vusius liaudies priešus. Ko
va su buchariniškai trockis- 
tine fašizmo agentūra, kova 
už valstybės paslapties iš
laikymą, už socialistinės . 
nuosavybės n e 1 i e č iamumą • * 
pasidarė milionų reikalu.

I* <

Sovietų liaudis atsimena 
draugo Stalino žodžius: „ 
“Kolei gyvuoja kapitalisti- ;rt 
nis apsupimas, pas mus bus 
žalotojai, šnipai, diversantai 
ir žudikai, kuriuos siunčia į 
mūsų užfrontę užsienio ž vai- 
gybų agentai.”

Tuo labiau juos atsimena 
ir atsimins mūsų NKVD.

Sovietų liaudis žino, kad , 
nenuilstamas jos sargas 
NKVD ir ateityj negailes
tingai daužys ir raus liau- 
dies priešus, niekšingus te- 
vynės išdavikus.

Tokie svarbiausi VČK - 
OGPU-NKVD dvidešimties 
metų darbo rezultatai. ”* 
(“Pravda,” 1937 m., 
gruodžio 20 d.)

Viennos Universitetas, -
Austrijoj, davė atsilankiu- 
šiam Jungt. Valstijų ex-pre- L. 
zidentui H. Hooveriui titu- J 
lą “technikos mokslų dakta- 
ro”. ■ -HMI

Draugo J. Jukelio Prakalbę ; i
Maršrutas Pittsburgho

Apylinkėje ■ j
______ j

9 kovo, 8 vai. vak., 818 Bel
mont St., N. S. Pittsburgh, Pa. • :

10 kovo, 8 vai. vak., 3351 •.;« 
W. Carson St., Pittsburgh, Pa.

11 d. kovo, 8 vai. vak., 110 
State St., Wilmerding, Pa.

12 d. kovo, 8 vai. vak., 798 
Pine St., Ambridge, Pa.

13 d. kovo, 1 vai. po pietų,
1126 — 3rd Ave., New Ken- »• j 
sington, Pa.

13 d. kovo, 8 vai. vak., 142
Orr St., Soho, Pittsburgh, Pa.

14 d. kovo, 8 vai. vak., Mc- i 
Kees Rocks, Pa.

15 d. kovo, 8 vai. vak., Wa- 
shington, Pa.

'' ‘- '4
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Skaitytojų Balsai

(Tąsa)
1 'V.

Gauna Cibukas nuo Pypkaitės atsaky
mą. Vėl rašytas mašinėle, vėl jį perskai
tyti nereikia jam galvą sukti, akis var
ginti. Skaito jis laišką be atodūsio.

Mylimiausias ir Brangiausias 
Kazeli!

Naktelėmis negaliu miegoti, die
nelėmis negaliu gyventi dėl meilės, 
•kuria aš tave, mano brangiausias, 
taip myliu. Sergu, Kazeli, sergu!... 
Jei turėčiau sakalo sparnelius, tai 
pas tave atskrisčiau ir mudu bur
kuotum, kaip karvelėliai... Bet... 
Negaliu, Kazeli. Tėvas sako, kodėl 
jis pats negali atvažiuoti, čia apsi
vesti ir tave parsivežti. Aš jam sa
kau: Mano Kazelis pinigus taupo, 
neišlaidus. Jis turi dirbti. Tėvas vėl 
sako, tai tegu bent kelionei pinigų 
prisiunčia, tai žinosim, kad myli. 
Kur tu matei, kad merga važiuotų 
pas jaunikį savo pinigais, sako tė
vas. Geras kavalierius, sako jis, ga
lėtų net speciališką automobilių su 
šoferiu prisiųsti tai, kurią jis myli.

Jei tu, Kazeli, nori, prisiųsk man 
kelionei pinigų—nedaug, nors 50 
dolerių. Žinai, dar aš tau dovanėlę 
galėčiau nupirkti... O jei ne—tai 
nežinau, kaip bus...

Oi, kaip aš tave, Kazeli, myliu! 
Myliu, myliu, myliu!...

Rožytė.
Pagalvojo Cibukas.
—Atrodo protingai parašytas. Ji ne- 

apgavikė. Ji rašo teisingai. Įrodysiu, 
kad aš sportas ir vyras! Dievoš!...

Jis nuėjo į banką, išsiėmė 60 dolerių 
ir pasiuntė Pypkaitei, reikalaudamas va
žiuoti greičiausiu traukiniu. t “

VI.
Cibukas tą dieną dirbtuvėj nėjo. Jo 

laukė svarbesnė .misija: jis turi nueiti į 
Grand Central stotį pasitikti savo myli
mąją. Ji Atvažiuos. Ji rašė jam special 
delivery laišku, pažymėdama valandą ir 
minutą, kurią stotin įeis jos traukinys.

Jis turi stovėti prie Informacijų Teiki
mo būdelės ir laukti. Laukti ir turėti 
rankoje Rožytės paveikslą, 6 ji—ateis 
ten ir laikys rankoje Cibuko paveikslą.

Net ir prie sunkiausių aplinkybių ši
tokiu būdu jiedu susiras, susitiks.

Dar dviem valandom anksčiau Cibu
kas jau buvo ten.

—Jeigu traukinys pasiskubintų ir at
važiuotų anksčiau,—galvojo jis,—Rožytė 
jo nerastų. Kas būtų!...

Laukia Cibukas atkišęs paveikslą ir 
nekantriai stebi didžiulį laikrodį ir žmo
nes—moteris, kurių ten buvo, nelyginant, 
kaip cyma.

Kokios ilgos valandos ir minutos! Ci
bukas niekad savo gyvenime nei nepa
galvojo, kad toks gyvenimas ilgas. Kai 
jis nueina pakaziriuoti, į saliūną išsiger
ti, bei lovon krinta—laikas praeina, kaip 
žaibas. Bet čia!...

Kiekvieną diktėlesnę moterį, praeinan
čią pro Cibuką, jis nori sukti glėbin,— 
jam atrodo, tai bus jo Rožytė, jo myli
moji.

Jau ir 12:30 vai., bet Rožytės nėra. 
Kankina galvą ir širdį Cibukas, galvo
damas, kas galėtų būti! Praeina dar pen
kiolika minučių—Rožytės nemato!

—Argi ta... būtų mane apgavusį!— 
puola jo galvon mintis.—Ta!...

Pyksta Cibukas, nervinasi, kremtasi. 
Rožytės paveikslą spaudžia vis kiečiau 
ir kiečiau.

—Suglamžysiu į pelenus ir trenksiu !— 
didvyriškai pareiškia jis pats sau.—Ji 
mane Apgavo!...

Akimirkoj kažin kas jam bakšt į pė
sčius, nei tai stipriai, nei jau taip labai 
lengvai, užtenkamai pajusti.

Krūptelėjo Cibukas. Atsigrįžta!
—Rožula!...
—Kazeli!...
Apkabina Rožytė jį, pabučiuoja ir aiš

kinasi, kad traukinys pavėlavo.
—Aš taip ir mislinau!—atsako jis.
Važiuoja abudu laimingai Brooklynan, 

ant Mike St., kur Cibukas palaikė tris

kambarėlius—apleistus, tiesa, bet tris 
kambarėlius.

VII.
Sulaukus vakaro, Cibukas vedasi Ro

žytę saliūnan, pas Kašiką.
Sustoja abudu prie baro.
Stebisi publika.
—Hello, Mr. Kasiki
—Heilo, Cibuk!
—Ar aš tau, gadem, nesakiau!
—Ką tu man sakei?
—Ogi va!—pirštu rodydamas į Rožy

tę, jis aiškina. — Tu sakei, aš durnas; 
ji mano pinigus pasiims ir pati neat
važiuos ! Eh!...

Užraudo saliūnininkas. Nei šis jam, nei 
tas.

—Gadėmit, tai aš pats buvau durnas, 
Mr. Cibuk. Atsiprašau...

Rožytė gražiai mirkteli saliūnininkui.
—Nereikia. Geriau duok gerti. Bet 

pirmiau susipažink su mano pačia—Ro
žė Pypkaitė.

—Ar jau žmona?
—Dar ne, bet jau beveik. Rytoj pas 

kunigą eisim. Tegu užsakys.
Rožytė juokėsi, ragaudama škotiškos 

degtinės su sode. Rūkydama cigaretą, 
dairėsi į vyrus, kurių akys buvo suver
tos jon.

—Mano teisybė!—įsikišo tas pats krei- 
vanosis, ką kadaise gyrė Cibuką.

—Ne tavo, bet mano,—argumentavo 
Vulgaraitis.—Aš pirmiau jį pagyriau.

—Duok jiem gerti! Ir pats lak!...
—Gavo tai gavo, bet ar išlaikys...— 

lėtai tas pats, ką andai jį įžeidė, pra
košė vienas.

Cibukui tarytum karšto vandens kas 
užpylė už kalnieriaus.

—Kas taip mane šmeižia, gadėm!—su
riko jiš, artindamasis prie pastebėtojo. 
Tu Cibuką šmeiži? Tu?!...

Cibukas grobė aną už kalnieriaus, bet 
Kašikas pasiskubino išbėgti iš užbaręs 
ir neprileisti prie konflikto.

—Kazy, Kazy, kas bus. Ką ji pamąs
tys. ..

patiko Cibukui įspėjimas ir primini
mas. Sugrįžo atgal. Atsistojo prie savo 
Rožytės, apie pėda už jį aukštesnės ir 
truputėlį storesnės.

—Kazeli, tu smart vyras!—Rožytė 
kuždėjo Cibukui.—Tokį vyrą aš myliu; 
gini moters garbę.

—Ne tik moters, bet ir savo! Cibukas 
niekam neleido už kalnieriaus š...

Jiedu užėjo dar į vieną kitą saliūną. 
Parodė Rožytei. Grand strytą, supažin
dino su žmonėmis. Juk Rožytė čia turės 
vaikščioti, eiti į bučernes, grosernes ir 
net teatrus. Ji turi Brooklyną žinoti. Ci
bukas jai iš anksto aprodo.

(Tąsa bus)

KLAUSANT ORO 
BANGOMIS

Šių žodžių rašėjui, sumažė
jus darbams ir turint liuoso 
laiko, tenka proga klausytis 
įvairių pranešimų, koncertų, 
prakalbų iš šios šalies ir užsie
nio, perduotų, per radio ban
gas.

Iš Madrido, Ispanijoj, radio 
stoties, užsistatant “short 
wave” radio priimtuvą, kas 
vakarą 7 :30 vai. vakare anglų 
kalboje, pasitaikant geram 
orui, aiškiai girdisi įvairūs pra
nešimai iš Ispanijos liaudies 
gyvenimo ir vėliausios iš karo 
fronto žinios.

Vasario 21 dieną iš Madri
do radio stoties teko girdėti 
pranešimą, kokiose sunkiose 
sąlygose Ispanijos liaudie- 
čiams prisieina dirbti išlei- 

Į džiant svarbiausį liaudies gin
klą, spaudą.

Madrido laikraščiai išeina 
reguliariai, nors trūksta popie- 
ros ir kitos spausdinamos me
džiagos. Įsivaizduokite, bile 
minutą laukiama priešo orlai
vių bombardavimo, o tada su
stabdoma visame mieste elek
tros sriovė. O tokiose sąlygose, 
žinoma, sutrukdoma spaudos 
darbai. Bet, nežiūrint visų tų 
sunkumų, Ispanijos liaudis yra 
aprūpinama laikraščiais ir 
knygomis.

Sulyg to pranešimo, Madri
do miestas yra gana smarkiai 
apgriautas priešų orlaivių 
bombomis ir sunkiųjų kanuo- 
lių bombardavimu.

Bet Ispanijos liaudies ir val
džios yra toks tvirtas įsitikini
mas į galutiną pergalę su fa
šistiniais interventais, jog da
bar geriausi Ispanijos archi
tektai daro planus dėl atstaty
mo Ispanijos sostinės Madri
do, dar gražesnio, negu pirm 
civilio karo kad buvo.

Tai stebėtinas Ispanijos 
liaudies ir jos valdžios ūpas!

Tą patį vakarą iš Maskvos 
radio stoties, “Radio Center,” 
kuri taip pat duoda radio pro
gramą anglų kalboje, kas va-

karą nuo 7 iki 9 :15 vai. vaka
re, pasitaikius geram orui te
ko girdėti gana aiškiai puiki 
koncertinė programa, paįvai
rinta svarbiais dienos klausimu 
pranešimais.

Skaityta iš viso pasaulio da
lių pasveikinimai išgelbėtiems 
šiaurės poliaus tyrinėtojams- 
did vyriams Papaninui ir jo 
grupei.

Ypač galėjo sujudinti kiek
vieną radio klausovą pasveiki
nimas nuo žymaus sovietinio 
mokslininko-akademiko ir so
vietinio parlamento nario Ba
cho.

“Laisvėj” 21 dieną vasario 
editoriale apie dingusį Sovietų 
Sąjungos diplomatą Rumuni
joj, Feodoro Butenko, dalei- 
džiama, kad jis galėjo būt 
trockistu, bet iš Maskvos ra
dio stoties pranešime visai nė
ra nei kalbos, kad Butenko ga
lėjo būti trockistas. Pranešėjas 
radio stoties vadino dingusį 
Butenko “Comrade Butenko,” 
o kokį ten pasirodžiusį asmenį 
Italijoj vadino tiesiog “impos
tor,” reiškia, koks nors balta
gvardietis Butenko vardu daro 
provokaciją.

M “ “

Kaip kada iš ryto tenka 
klausytis ir mūsų lietuviškų ra- 
die valandų, kurios vedamos 
daugiausiai komerciniais išro- 
kavimais.

Jurgio Washington© dieną, 
vasario 22, ponas Valaitis tie
sioginiu ar netiesioginiu būdu 
pašventė daug laiko išgyrimui 
Hitlerio, kaipo didelio planuo
tojo pagražinimui Vokietijos 
sostinės, Berlyno. Na, o di
džiam tvėrėjui Suvienytų Val
stijų Jurgiui Washingtonui jo 
pagarbai užgrojo ant grama- 
fono paprastą maršą.

Išėjo nekoks įspūdis.
D. K-tis.

laikyti tas unijas, kartas jau 
šiandien turime suorganizuo
tas. šį klausimą labai aiškiai 
atžymėjo Bridgeport© miesto 
aldermanas socialistas M. 
Gratt. Jis pareiškė: Taip vadi
nama Manufacturers Ass’n, ar
ba įvairių išdirbysčių magna
tai ir tūli advokatai ir šiaip 
žymūs politikai sparčiai taiso 
giliotiną nukankinimui CIO vi
soj šalyj. M. Gratt pareiškė, 
kad neužtenka mums priklau
syti unijoje ir paskiaus manyt, 
kad jau viskas tvarkoj, bū
tent, kad tavo rytojus saugus. 
Kalbėtojas pareiškė, kad sąži
ningam darbininkui būtinai 
reikia atsižvelgti ir į politinį 
klausimą. Darbininkas priva
lo gerai žinot tą, už ką jis 
balsuoja, ar tai miesto, valsti
jos, ar federalės valdžios rin
kimuose, kad pastatyti tokius 
žmones, kurie ne tik nebūtų 
išdavikais, bet pagelbėtų dar
bininkams geriausiais nurody
mais, kaip organizuotis.

Šiandien Bridgeport©, Conn, 
yra jau 14,0Q0 organizuotų 
unijosna darbininkų. Jeigu jie 
būtų ir politiniai tiek susipra
tę, lengvai jie įtrauktų kitą 
14,000 į unijinę organizaciją, 
ir bendrai kovotų prieš savus 
skriaudėjus.

Į šitą masinį mitingą pribu
vo ir iš kitų miestų unijų at
stovai; iš viso jų buvo 8. Buvo 
pakviestas ir miesto majoras 
socialistas Jesper Me Levy, bet 
atsisakė dalyvaut, pareikšda
mas, kad jis nepripažįstąs to
kių darbininkų sueigų : Aš tiek 
norėčiau pareikšt, kad Mr. 
McLevy neatsisako dalyvaut 
bile kokiuose tautiškuose, ka
talikiškuose ar Iptokios rūšies 
parengimuose, pareikšdamas, 
būk visokie žmonės jį išrinko. 
Jis nedasileidžia sau suprast, 
kad jeigu tie 14,000, kurie jį 
kvietė dalyvaut, nebūtų už jį 
balso atidavę, keno McLevy 
šiandien majoru būtų? \

M. Arison.

“Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytojų.

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA

Sales del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siai įtaisymais. Keturios bolių 

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS 

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 8847

Dr. Herman Mendlowitz 
33 METAI PRAKTIKOS 

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

Tel. Evergreen 7-1312

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

NEDALIOMIS 
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Bridgeport, Conn.

East St. Louis, III.
ROM. PARTIJOS LIETUVIŲ 

FRAKCIJOS VAKARIENĖ
Vasario 19 d. S. Jociaus sve

tainėj įvyko vakarienė, kurią 
surengė Kom. Partijos Lietuvių

Čia paduodame vardus au
kavusių Lietuvos neprigulmy- 
bės paminėjimo mitinge, įvy
kusiam 18-tą vasario, 1938 m.:

Po $1: M. Bumbuliavičius, 
J. J. Mockaitis, V. Navašyns- 
kas, J. Valinčius, Geo. Valat
ka, J. Karolius, B. Jusaitis, L 
Zaliūnas iš Norwalk. Po 50c: 
M. Bakūnas, J. Jakubka, J. A. 
Pūdimas, K. Ramutis, A. Mu- 
reikienė, J. Tūbelis, J. ir A.

i Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS

? (Undertaker) |
s Vedu šermenis ir palaidoju tin- ; 
i karnai ir už prieinamą kainą ; 
> Parsamdau automobilius vestu- ? 
; vėm, parem, krikštynom ir | 

kitokiem reikalam | 
402 Metropolitan _A ve. | 

(Arti Marcy Avenue) ? 
BROOKLYN, N. Y. g

1 LIGOS

CHRONIŠKOS

GYDOMOS
Patenkinančios ir Greitos 

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

X-SPINDUUAI IR KRAUJO 
TYRIMAI

NEBRANGUS ATLYGINIMAS— 
SĄLYGOS JUM PRIEINAMOS

(Ištyrimas Veltui ir Slaptas)

DR. ZINS
Įsisteibęs per 25 metus.

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

9 A. M. iki 3 P. M.

GERAI IR GERAI...
Maikis

(Gaida: “Aš girtas parėjęs stalus 
sudaužiau”)

Kur žvelgsi tėvynėj—gerai ir gerai, 
kas pora žingsnelių barai ir barai...
Ir greitai upeliais tekės jau alus, 
pakelkim, tautiečiai, aukščiau bokalus.
Išgersim bokalą, tai baras skambės, 
tai žaliai kepurei vis bus ant garbės.
Ką reiškia man kailis žaliai nudažyt, 
dar šiandie studentas, direktorius ryt...
Paūšim, broleli, nes ką gi žinai?
Pasauly nestovi juk nieks amžinai...
Nors tavo kepurė žaliausios spalvos, 
manai, kad negali nupult nuo galvos?
Užmirški, drauguži, idėjas visas, 
revizijos eina, bet ką jos ten ras...
Kas moka paimti, paslėps ir galus, 
pakelkim, drauguži, aukščiau bokalus.
Jau dvidešimt metų laisva Lietuva, 
jei aš ir pavogčiau, nelos nei šuva...
Kur žvelgsi tėvynėj—gerai ir gerai, 
kas pora žingsnelių barai ir barai y..
Ir greitai upeliais tekės jau alus, 
iškelkim, tautiečiai, aukščiau bokalus. 

(“Kuntaplis”)

Frakcijos kuopelė priėmimui 
draugės J. Bondžinskaitės. •

Vakaras gerai pavyko. Sve
čių dalyvavo vietinių, iš Col
linsville, Ill., ir iš St-. Louis, 
Mo.

Pavakarieniavus, drg. G. Ben- 
dix paaiškino, kad žadėta pro
grama neįvyks, nes ne visi dai-
noriai yra, ir perstatė vakaro 
pirmininku P. R. Baltrušaitį iš 
St. Louis, Mo. Pirmininkas 
perstatė drg. Bondžinskaitę 
kalbėti. Pabaigus kalbėti, ta
po keli klausimai pastatyti, į 
kuriuos drg. Bondžinskaitę nuo-
sekliai atsakinėjo.

Užbaigę prakalbas, dar va
landą svečiai pasilinksminę 
skirstėsi pageidaudami, kad 
daugiau tokių vakarų būtų su
rengta.

Dėl vakarienės pasidarbavo: 
G. Bendix pagamino skaniai 
mėsą. Aukavo dėl vakarienės: 
Bendikienė iškepė skanų pyra
gą; Daujotienė pagamino dvi 
“bobutes” prie kavos ir bulves 
prie mėsos; Motuzienė pataisė 
kopūstus prie mėsos; Ad. 
Kupstas davė puskvortę ariel
kos ; Bendix—kavą; Ona Žįe-/ 
ringienė, darbšti mūsų organi
zacijų narė, rūpestingai patar
navo svečiam prie stalo.

Varde Kom. Partijos Lietu- 
i-vių Frakcijos tariame ačiū sve
čiams už skaitlingą atsilanky
mą ir už prisidėjimą prie va
karienės aukomis. Visų mel
džiame atleist už suvėlavimą 
vakarienės.

Rengimo Komitetas.

Astrauskas, S. Tamošiūnas, A. 
Petraitis, A. Jocis, J. Jasiūnas, 
B. Bartkevičia, R. Jasiulaitis, 
M. Valatkienė, Klimas iš Nor
walk. Po 25c: A. Labutis, B. 
Jablonskas, Gakus, A. Borker- 
tas, Pilipavičius, Baltrėnienė, 
Navikas, P. Mažuolis, Vogelis, 
J. Skirka, M. Arison, V. Am-
brožaitis, J. Radziavičius, A. 
Skirka, O. Jasiulaitienė, A. 
ščiavinskas, M. Tamošiūnienė, 
J. Jaškiavičius, K. Rymas ir 
drg. Banelis iš Norwalk. Viso 
aukų su smulkiais $26.14. Vi
siems didelis ačiū.

Gerbiamieji draugai! Kolek- 
tuodami aukas, radom kepu
rėj vieną popierinį pinigą biskį 
lyg per aukštą, todėl tikime, 
kad per klaidą buvo įdėta, vie
toj vieno dolerio. Kurie pasi
gendate tos popierinės, kreip
kitės pas pirm. M. Arisoną, 64 
Mohawk St., Stratford, Conn.

Vasario 20 d., š. m., turėta 
pirmas masinis mitingas CIO 
unijos visų Bridgeport© lokalų. 
Šis susirinkimas turėta Central 
High School. Publikos susirin
ko biskį virš 500. Imant do
mėn, kiek mūsų mieste organi
zuotų į CIO unijas darbininkų, 
tai susirinko permažai.

Iš kitų miestų bei valstijų 
pribuvo unijos organizatoriai, 
turinti plačius patyrimus ir ge
rą iškalbą. Jie patiekė pui
kiausią metodą, kaip organi
zuotis ant toliaus ir ką darbi
ninkai privalo daryti, kad iš-

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.

"LAISVES”
BANKETAS

Sekantis didelis parengimas bus 

“Laisvės” Konvencijinis Banketas 

Įvyks Balandžio 3 April

Gera Vakariene ir Puiki Programa
Šis banketas bus

GRAND PARADISE SALEJE
318 Grand St Brooklyn, N. Y.

• • *

Banketo bilietai jau gatavi ir Išdalinti platinimui. 
Prašome iš anksto įsigyti Banketo bilietą. ,

ĮŽANGA $1.25 ASMENIUI



Pirmadienis, Kovo 7, 1938 “LAISVE” Penimas Puslapis

Newark, N. J.
“PUSSESERĖ SALOMĖJA”
Vasario 26 d., lietuvių svetai

nėj, 180 New York Avė., Lie
tuvių Darbininkų Susivienijimo 
Trečias Apskritis perstatė vei
kalą “Pusseserė Salomėja.” Ak
toriai, iš Liaudies Teatro iš 
Brooklyno, savo užduotį atliko 
pagirtinai. Pati komedija pa
naši į “Išdykusią Pačią.” Pra
džia, vidurys ir užbaiga supuo
la su “Išdykusios Pačios” sty- 
liumi. Vienos vidurys nurodo 
moters nesusipratimą, įsimylė
jusią į jauną vaikiną. Gi “Sa
lomėjoj” vyras įsiklampoja į 
moterį ir vis už tuos nelaimin
gus dolerius. Kaip “Išdykusioj 
Pačioj” moteris pasirodo žiauri 
savo vyrui; taip ir “Salomėjoj” 
moteris savo vyrą laiko vietoj 
šluotos, už vergą, nieko nepaiso 
ir tik save dabina. Kiekvienas 
matęs vaidinant vieną ir kitą 
komediją tą patį pasakys.

Trūkumai
“Pusseserė Salomėja” kome

dijos trūkumus galima matyti 
sekamus: Pirmam akte vi
siem aktoriam nubėgus nuo es
trados, nusileidžia uždanga. Ta- 
čiaus, mano manymu, visai nė
ra reikalo, kadangi aktoriai, 

- drapanos, scenerija ir kiti da
lykai nemainomi ir sėdinti pu
blika svetainėj vienu balsu pa
reiškia, .kad uždangos nuleidi
mas nereikalingas. Paskuti
niam akte, kuriame iš vyro 
perdirbama moteris, didelė 
pertrauka. Šioj pertraukoj bū
tinai reikalingas kokis nors pa- 
marginimas, kadangi publika 
nerimauja ilgai laukdama. Da- 
bargi ta pati scenerija, tas pat 
kambarys nuo pradžios iki pa
baigai, kas sudaro nekokį įspū
dį. Pakeitus šiuos dalykus, 
pati komedija netaip būtų jau 
bloga, yra biskis agitacijos už 
unijas ir mūsų spaudą. Ta- 
čiaus kalbant apie unijas, kuo
met kalbama apie susirinkimą,I 
niekuo neminima, ar tokis su-į 
sirinkimas įvyko. J ” i

Juoko atžvilgiu “Išdykusi Pa
ti” juokingesnė už “Salomėją.”

Publikos nebuvo ganėtinai ir 
nemanau, kad pelno bus, vei
kiausiai nuostolių. Apskričių 
parengimus, kaip pasirodo, sun
ku padaryti sėkmingais. Koloni
jų publikos nesimatė, vien tik 
iš Elizabetho ir Jersey City bu
vo kiek daugiau. Newar.ko pu
blika irgi buvo neskaitlinga. 
Tačiau reikia padaryti pastabą 
ir apskričių valdyboms, šešta
dienį buvo parengimas LDS III 
Apskričio Newarke, o sekma
dienį parengirąas Meno Sąjun
gos Apskričio Brooklyne, ku
riame dalyvavo chorai iš kolo
nijų. Na, ar galima norėti, 
kad kolonijų publika dalyvautų 
kiekviename parengime? Aiš
ku, ka'd ne! Bet iš kitos pu
sės, kalti vietiniai draugai ir 
apylinkės, kaip tai, Harrisono 
ir Hillsides, kurių tik po vie
ną tebuvo. Tų draugų nesi
matė nei Brooklyne. Svečias.

programą. Koncertas išėjo la
bai gražiai, daugiau buvo pana
šus į operetę. Vaizdelį su žo
džiais parašė drg. J. Grybas, 
o choro mokytoja I. Yarmola- 
vičiūtė į tą vaizdelį prikaišiojo 
kupinai kompozitoriaus Miko 
Petrausko dainų. Kaip vaidi
nimą, taip ir dainas choras at
liko tikrai gražiai, taipgi solis
tės ir duetistės dainavo gražiai. 
Prie užbaigos tris dainas daina
vo masiniai choras ir visa pu
blika, kurios buvo virš šimtas. 
Choras vertas pagyrimo už su
ruošimą tokio kultūrinio paren
gimo. Publika išsiskirstė sma
giam ūpe.

Sklokos likučiai tą Petraus
ko atminčiai parengimą boiko
tavo, argumentuodami, kad Mi
kas Petrauskas buvo “sandarie- 
tis.” Bet tai jų veidmainingas 
aiškinimas: Aš galiu užtikrin
ti, kad jei parengimą būtų ren
gus vietos fašistų grupė, tai tie 
žmonės būtų visi sugužėję Pe
trauską pagerbti. Bet kada 
parengimą ruošė progresyvis 
choras, tai tada Petrauską rei
kia skelbti “atžagareiviu.” Bet 
tas “atžagareivis” yra daug ge
ro padaręs lietuvių liaudžiai ir 
darbininkų judėjimui, sukurda
mas desėtkus aukštai įvertintų 
muzikos kūrinių. O sklokutė 
nieko nepaliko, ką visuomenė 
turėtų prisiminti. Rep.

Lawrence, Mass.

Norwood, Mass.
Puikiai Pavykęs Kompozito
riaus Miko Petrausko Kul

tūrinis Parengimas

Vasario 13 d. Lietuvių Sve
tainėj Lietuvių Lavinimos Ra
telio Choras suruošė Petrausko 
atminčiai koncertą su referatu 
iš Miko Petrausko gyvenimo. 
Referatas parašytas drg. Ro
jaus Mizaros. Skaitė draugai 
pasidalinę, didesnę dalį skaitė 
draugė Amilia Galgauskaitė, ki
tą dalį užbaigė Peter Yasike- 
nas. Mat, referatas gautas 
veik tą pačią dieną, tai vienas 
draugas negalėjo referatą per- 
dfrMijuoti, už tai pasidalinę pu- 
siaii tinkamai jaunuoliai per
skaitė, aiškiai supažindindami 
visuomenę su Miko Petrausko 
gyvenimu ir darbais.

Po referato L. L. R. Choras, 
vadovaujant Izabelei Yarmola- 
viČiūtei, davė puikią koncertinę

Montreal, Canada
Prancūzų Kilimas Prieš

Reakcijų ir Bedarbę
Amžius tylėjusios, francūzų 

darbo masės, po kryžiumi kan
trybės, kunigų globoj—pradėjo 
atbusti, rodydamos gražų kovos 
pavyzdį už būvį kitiems darbi
ninkams. Smarkėjančiu tempu 
pradėjo organizuotis- Bedarbių 
Federacija ir kitos grupės ko
vai prieš reakciją ir bedarbę. 
Vasario 27 d., 406 Shamp de 
Mars St., vėl įvyko gyvas, ko
vingas bedarbių mitingas, dau
gumoj francūzų. Jame ryškiai 
Atspindėjo revoliucinė masių 
dvasia kovai už būvį, prieš 
priespaudą. Publika daugiau
sia kredito atidavė radikališ- 
kiems kalbėtojams. Viso jų 
buvo aštuoni, tik vienas kalbėjo 
angliškai, kiti — francūziškai. 
Tarp jų kalbėjo J. C. Arcand, 
Darbo Ministeris, ilgai ir aiš
kiai pliekdamas dabartinę tvar
ką, kurioj p. Duplessis privedė 
darbininkus prie vis didėjančio 
ir nebepanešamo skurdo.,

Gabus žurnalistas sekė pra
kalbų eigą, kopijuodamas žy
mesnius kalbėtojų išsireiškimus 
spaudai, tik nežinia, kodėl be
veik netėmijo pažymėt tų kal
bėtojų, kurių mintys reiškėsi 
labiau .komunistinio kovos po
būdžio.

Labai gabiai, pajuokiančioj 
formoj buvo iškeltos visokios 
šunybės taip, kad publika neiš
laikė juoku, kuris ją sykiu ir 
pastiprino kovos dvasioj prieš 
fašizmo vaisius. Nors dabar 
mes Quebec’o provincijos dar
bininkai atsilikę judėjimu, bet 
ateityj ji galės būti pirmoji vi
soj Kanadoj. Todėl, .kad mes 
gyvename tarp francūzų. Jie 
yra atviri savo įsitikinimuose ir 
veiklūs jų vykini’me gyvenimam 
Jie nėra apgaulingi — dvivei
džiai. Jie yra tvirti savo po
zicijoj. šiandien, kada gyve
nimo sąlygos kūliais juos ver
čia mainyti savo nusistatymą, 
jie turės sudaryti tvirtą revo
liucijos inžiną Kanados istori
joj, jei pakitėjusios ekonominės 
gyvenimo sąlygos • greičiau jų 
nesulaikys senam paprotyj, kas 
neįmanoma fašizmo eroj.

Buvo perskaitytos ir pro
testo rezoliucijos ir vienbalsiai 
priimtos publikos su pakeltais 
kumščiais. Aukų mažai surin
ko. Mat, vargšams parazitai 
kišenius ištuštino, už tat širdį, 
pripildė kerštinga revoliucine 
ugnim. *

Labai daug publikos išpildė 
blankas įstoti bedarbių organi
zacijom Kiti juokauja, kad už 
tai reikia padėkavoti ponui 
Duplessiui, kad jis savo takti
ka mus priverčia organizuotis

KITAS LIETUVOS NEPRI
KLAUSOMYBĖS PA

MINĖJIMAS
Vasario 20 d. vietinis L. Ū. 

Kliubas surengė Lietuvos nepri
klausomybės 20 metų sukakties 
paminėjimą. Publikos buvo 
apie šeši šimtai. Buvo net ke
li kalbėtojai. Taip pat buvo 
graži dailės programa, kurią 
išpildė tautiškos parapijos cho
ras po vadovyste M. Pauliukai- 
tės ir Liaudies Choras po va
dovyste O. Večkiūtės. Taip pat 
dainavo seserys černauskaitės, 
seserys Kirmelutės, K. Valun- 
gevičius, A. Galinis, J. Tviraga, 
J. Taulonis iš Nashua, ir broliai 
Peslikai. Visi savo užduotį at
liko puikiai.

Vakaro vedėju buvo kliubo 
pirmininkas A. Palskis. Jis 
tvarką vedė gerai.

Pirmutinis kalbėjo J. Urbo
nas, vietinis; Kalbėjo gerai. 
Antru kalbėtojum buvo kunigas 
Alb. Bakūnas, tautiškos parapi
jos klebonas, kuris skaitė refe
ratą iš Lietuvos istorijos. Tre
čias kalbėjo V. Jankauskas. 
Jam jau reikėtų duoti pastabą 
už tokią kalbą. Jis nepasakė 
nei vieno žodelio prieš Smeto
ną. Klausant iš šalies atrodė, 
kad jis lig ir užgiria smetoninį 
fašizmą. To turėtų vengti ir 
nepataikauti Smetonos kole
goms.

Ketvirtas kalbėtojas buvo M. 
Guoba iš Kanados, buvęs Lietu
vos savanoris. Jis daug ką pa
sakė, kaip jis savanoriai pasi
davė Lietuvos kariuomenėn ir 
kovojo už Lietuvos nepriklauso
mybę. Ir tūkstančiai kitų lie
tuvių taip kovojo. Bet dabar, 
sako, jiems tenka būti emigran
tais, gyventi kitose šalyse. Tik 
Smetona su švogeriu Tubeliu 
užsisėdo ant liaudies sprando, 
sutrempė demokratiją, neduoda 
Lietuvos žmonėms laisvai veik
ti bei žodelį ištarti. Drg. Guo
ba labai . patiko publikai, ką 
liudijo delnų plojimas. /

Pasibaigus prakalboms, pir
mininkas A. Palskis pakvietė 
žmones ant vakarienės apatinėn 
svetainėn. Susirinko daug sve
čių. Per vakarienę irgi visi tu
rėjo kalbėti. Visi stojo už Lie
tuvos demokratiją.

Vasario 27 d. penkių pašali
nių draugijų sąryšis turėjo ge
rą parengimą. Perstatė veika
lą “Iš Meilės.” Lošimas išėjo 
gerai, nes, mat, buvo geri ak
toriai, ypač M. Sedlavičienė So
res rolėje ir A. Večkys Jono 
rolėje gerai lošė, taipgi Več- 
kiūtė. Abelnai visi gerai lošė. 
Buvo gerai sutvarkytas jauni
mas. Lošime dalyvavo šie as
menys: S. Petrukevičius, M. 
Sedlavičienė, A. Rugavičienė, 
A. Večkys, R. černauskaitė, D. 
Bulauka, O. černauskaitė, A. 
Aleksonis, A. Yukna, O. Velič
kienė, P. Kazlauskienė, O. Bo- 
liūtė, J. Kizinliūtė, L. čulada, 
L. Rudis, A. Kaupinis, Ig. Ču
lada, F. Zulza, V. Zulzienė, V. 
JCaupinienė, M. Laukaičiūtė, M. 
černiuk, M. Gross, M. Pered- 
niūtė, J. Kodžiūtė, G. Marcino- 
niūtė, J. Brazauskutė, A. Pau
lauskas, A. Jozokas, A. Dvarec
kas, J. Greska, V. Kamila, J. 
Novoy. Režisieriavo O. VeČkie^ 
nė.

Jeigu kitų kolonijų draugai 
norėtumėte, kad Lawrence ak
toriai jums šį veikalą suloštų, 
tai kreipkitės pas komisiją, ra
šydami A. Večkiui ir Ig. čula- 
dai, 41 Berkeley St., Lawrence, 
Mass., arba Sąryšio pirminin
kui S. Penkauskui. Ypatingai 
didesnės kolonijos galėtų šitą 
veikalą perstatyti.

ir tuomi padės sukurti raudoną
ją Quebeco armiją kovai su ba
du ir skurdu po jo režimu.

Reikia atžymėti visų kalbė
tojų nepaprastą gabumą įeiti į 
žmonių padėtį, nušviečiant viso 
blogumo priežastis, rodant 
jiems kovos kelią, kuriuo mes 
eisime iki galutino laimėjimo.

Gamtmylis.

Atsišaukimas į CIO unijistus. 
Pasigirdo visokių nesąmonių 
apie uniją. Kalba, būk unijos 
nebus; kiti sako, būk algas ka
pos, treti vėl kokius nonsen
sus išgalvoja. Unija ne tik ne
priims nukapotų algų, bet dar 
kovos už didesnes algas ir ge
resnes darbo sąlygas. Nes juk 
unija vyriausiai tam gyvuoja, 
kad padėt darbininkams laimėt 
pagerinimus. Deja, yra .kom
panijų pastumdėlių, kurie plepa 
apie algų kapojimą. Paskui ir 
kiti darbininkai tą patį karto
ja. Netaip reikia elgtis. Rei
kia kalbėti, kad reikia algas pa
kelti, kad su tokiomis algomis 
negalima pragyventi. Tada 
kompanijų pastumdėliai užsida
rys sau burnas.

Vasario 21 dienos “Vienybės” 
peckelis savo raštui uždėjo ant- 
galvį “Kaip Niekšai Tėvynę 
Dergia.” Tas sutvėrimas nori 
pasirodyti Lietuvos patriotu, 
bet ištiesų pasilieka Lietuvos 
išgama. Tai' liudija jo kores
pondencija. Pirmiausia šitas 
smetonininkas šaukia, kad J. 
Urbonui sunku lietuviškai kal
bėti. Bet tas peckelis nemoka 
nei kliubą teisingai parašyti ir 
parašė “kulbas.” Ar tik nesi- 
mokinai polskos gramatikos pas 
Smetonienę?

Žmogeliui nepatinka ir d. A. 
Bimbos prakalba, kurioj jis 
grynais faktais parodė, kas bu
vo Lietuvos nepriklausomybės 
priešais, o kas buvo draugais. 
Bet, žinoma, iš tokio sutvėrimo 
nieko geresnio negalima nė ti
kėtis. L .K. Biuras.

Arabai Nušovė Žydą
Jeruzalė. — Būrelis ara

bų paleido 20 šūvių į žydą 
A. Goldshloegerį ir nušovė 
jį ties Mishmar Haemeku, 
Palestinoj. Jis i vadžiodavo 
keleivius po įdomesnes vie
tas ir duodavo aiškinimus 
apie jas.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
GRAND RAPIDS, MICH.

ALDLD 66 kp. rengia prakalbas 
draugei J. Bondžinskaitei, trečiadie
nį, kovo 9-tą d. Pradžia 8 vai. vak. 
Šv. Jurgio Draugijos Svet., 1513 
Quarry Ave. Ateikite visi, seni ir 
jauni. Drg. Bondžinskąitė yra gabi 
kalbėtoja ir mums bus smagu girdė
ti ją čionai kalbant apie mūsų rei
kalus ir darbininkų kovas. — Reng. 
Kom, (55-57)

MINERSVILLE, PA.
Liet. Moterų Apšvietos Kliubas 

rengiasi prie paminėjimo Tarptauti
nės Moterų Dienos, kovo 8 d., 7:30 
v. v. Darb. Svet. Bus paskaita apie 
darbininkų sveikatą, taipgi bus ir 
“Tea Party”. Į šį taip svarbų moterų 
parengimą, kviečiame moteris ir vy
rus iš apylinkės skaitlingai dalyvau
ti. — Rengėjai. (55-56)

BALTIMORE, MD.
ALDLD 25 kp. rengia prakalbas, 

antradienį, kovo 8 d. Liet. Svet., 853 
Hollins St. ant antrų lubų. Pradžia 
7:30 v. v. įžanga veltui. Kalbės Juo
zas Jukelis, iš Chicagos atvykęs se
nas kalbėtojas ir veikėjas. Po pra
kalbų bus klausimai ir diskusijos. — 
Kviečia Valdyba. (54-55)

NEW BRITAIN, CONN.
Bus perstatyta komedija, “Pussese

rė Salomėja” ir Minstralinė Paroda, 
satyrų dainų ir muzikos. Rengia AL 
DLD 27 kp. sekmadienį, 13 d. kovo, 
Darb. Svet., 53 Church St., 2-rą vai. 
po pietų. Įžanga 25c.

Komediją vaidins waterburiečių 
dailės grupė ir vietos jaunuoliai pir- 

4nu syk pasirodys su minstralinė pa
roda. Abu vaidinimai įdomūs pama
tyt. Tad kviečiame vietos ir apylin
kės lietuvius atvykti ir pasigrožėti 
dailės kūriniais, o tuo pat sykiu pa- 
remsite kuopos veikiamus darbus. — 
V. V.

PHILADELPHIA, PA.
LDS 5 kp. narių susirinkimas 

įvyks 8 d. kovo, 8 vai. vak. Liaudies 
Name, 735 Fairmount Ave. Visi na
riai kviečiami dalyvauti. —■ Sekr. P. 
Mickiene. (54-55)

CLEVELAND, OHIO
TDA. 11 kp. susirinkimas įvyks 

pirmadienį, kovo 7 d. Liet. Darb. 
Svet., 920 E. 79th St., 7:30 vai. vak. 
Susirinkimas yra labai svarbus. Pra
šome narių skaitlingai dalyvauti, at
sineškite duoklių knygutes ir užsimo
kėkite duokles.

Kovo 19-tą įvyksta Komunos pa
minėjimas, kurį rengia TDA Dist. 
Kom. šiame mitinge bus geri kalbė
tojai ir muzikiališka programa. Po 
prakalbų ir programos bus šokiai 
prie geros otkestros. Lietuvių 11 kp. 
turėtų gerai prisidėti, padirbėti šiam 
parengimui. (53-55)

PITTSBURGH, PA.
Atviras, generalis narių ir simpa- 

tikų susirinkimas, įvyks antradienį, 
8 d. kovo, 8 vai. vak. Progresyvių 
Kliube, 136 — 6th St. Drg. A. Bit- 
tieman, “The Communist” redakto
rius išduos svarbų ir tulžingą rapor
tą iš Partijos vajininkų suvažiavimo. 
Draugai, dalyvaukime visi šiame su
sirinkime, padarykime jį šimto nuo
šimčių skaitlingu nariais ir simpati- 
k'ais. — P. J. Martin. 54-55)

SHENANDOAH^ PA.
Antradienį, 8 d. kovo, Moterų Ap

švietos Kliubas šaukia susirinkimą, 
kaip paminėjimą Tarptautinės Mote
rų Dienos. Įvyks Motuzų name, 212 
Schuylkill Ave. 7 v. v. Kviečiame vi
sas nares ir pašalines dalyvauti šia
me susirinkime. — Motuzienė.

(54-55)

HILLSIDE, N. J.
Smagus, draugiškas pažmonys: 

“Bingo” ir kiti įvairumai įvyks sek
madienį, kovo 20 d., 2-rą vai. po pie
tų. Barcay Hali, 400 Bloy St. Visus 
ii’ visas kviečia lietuviai komunistai 
dalyvauti ir kartu smagiai laiką pra
leisti prie įvairių žaidimų. — Rengė
jai. (54-55)

NEWARK, N? J.
Amerikos Lietuvių Kongreso N. J. 

Apskričio Svarbus Pranešimas
Visi draugai ir draugės, kurie bu

vote išrinkti per konferenciją sausio 
30 d. į N. J. komitetą, malonėkite 
dalyvauti posėdyj, kuris įvyks kovo 
6 d. Liet. Šalėj, 180 New York -Avė., 
Newarke, 9:30 vai. ryto. Posėdis šau
kiamas pirmą kartą ir yra labai svar
bus. — Sekr. G. A. Jamison.

LICENSES
BEER, WINE, LIQUOR

NOTICE is hereby Riven that License 
No. EB2506 has been issued to the un
dersigned to sell beer at retail under Sec
tion 76 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 968 Coney Island Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

AFENTULIS GEORGIODES 
d-b-a New Brighton Garden and Restaurant

968 Coney Island Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License 
No. EB1281 has been issued to the un
dersigned to sell beer at retail under Sec
tion 76 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 409 Kent Avenue. Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THERESA FEUERSTACK
409 Kent Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License 
No. EB 3724 has been issued to the un
dersigned to sell beer at retail under Sec
tion 76 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 301 Pearl Street, Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
DIDKICH FICKEN and JOHN BEHRENS 

301 Pearl St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License 
No. EB 3938 has been issued to the un
dersigned to sell beer at retail under Sec
tion 76 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1826 Neck Rd., Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

REBECCA SIEGAL 
(Famous Delicatessen) 

18l26 Neck Road. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License 
No. R.W983 has been issued to the un
dersigned to sell beer and wine at retail 
under Section 132A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 387 Humboldt St., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

DOMINICK CROCE
387 Hu<nboldt St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License 
No. RL7466 has been issued to the un- i 
dersigned to sell beer, wine and liquor at 
retail under Section 132A of the Alcoholic 
Beverage Control Law at 174 Flatbush Ave., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to
be consumed on the premises.

MICHAEL FERRY
174 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License 
No. RL 7637 has been issued to the un
dersigned to sell beer, wine and liquor at 
retail under Section 132A of the Alcoholic 
Beverage Control Law at 2042 Fulton St., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

ALEXANDER C. O’DONNELL 
2042 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

Stephen Aromiskis
(Atmakauskas)

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Ave. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas'. EVer green 7-4335

VIDURIŲ UŽKIETĖJIMAS yra 
priežastis tavo ligų. Kad prašalinti 
ir išvengti ligas, tai parsitraukite ir 
vartokite Thomsono NATURAL- 
LAX-HERB TEA, kuri sutaisyta iš 
12-kos Natūralių, medžių ir žolių 
ŠAKNŲ, ŽIEVIŲ, LAPŲ, ŽIEDŲ, 
GRŪDŲ, kas išvalys ir sutvarkys 
paįrusius vidurius. Medicinos ir Na- 
turopathy’os gydytojai savo pacijen- 
tanis pataria nuo vidurių užkietėjimo 
vartoti NATURAL-LAX-HERB TEA. 
NATURAL-LAX-HERB TEA turi sa
vyje Vitaminų, Mineralių Druskų, kag 
būtinai yra reikalinga žmogaus kū
nui. N. L. H. T. pūkelis kainuoja 
tik 50c. Tuojaus prisiųskite $1.00, bei 
daugiaus, MONEY ORDER, o meg 
jums per paštą prisųsime NATU
RAL-LAX-HERB TEA.

Rašykte šiaip:
JOHN W. THOMSON

1375 E. 18 St., Brooklyn, N. Y. 
REIKALINGA AGENTŲ

VARPO KEPTUVE
36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y 

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir 1‘arėm Yra Skaniausi

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

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

Varpas Bakery 36-42 Stagg Street Brooklyn, N, Y.
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Valgykite Medų
“Laisvė” vėl gavo daug medaus, 
kuriuom aprūpins Brooklyną ir 

apylinkę orui atvčstant.

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

Orui atvėstant greit galima pagauti šaltį, o apsirgus 
slogom arbata su lemenu ir medum 

palengvina pergalėti šaltį

Kaina 65c už Kvortą
LIEPŲ ŽIEDŲ 75c KVORTA

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

>

•>

LIETUVIU KURO KOMPANIJA
įdedame Master-Kraft Oil Burners į Jūsų Seną 

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661
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Worcesterieciai Apdovanojo Jj-ys Užmušta Eksplozijoj, 11 Sužeista Pasįarbuokit«Am- Llctjlvl" 
Laisves Bazarą . J r J Kongreso rarengimui

. Tranzito Komisija sako, kad 
jau susitarta su IRT dėl kainos 
už tos kompanijos subves, ku
rias miestas nori paimt ir ap
jungi su savomis. Reikalauja
ma $170,213,508.

Telefonas FOxcroft 9-6901

Painters and Decorators
Lietuviai Malioriai ir Dailydės

Jau bazarui prasidėjus, ap
lankėme siuntinį daiktų vertės 
apie $15 nuo drg. Petro Plak- 
ščio, iš Worcester, Mass.

Kaip drg. Plakštis praneša, 
tai daiktai buvo likę dar nuo 
pereito meto “Laisvės” pikni
ko, kuris įvyko Maynard, 
Mass. Kadangi jie buvo su
rinkti “Laisvės” naudai, tai 
draugai worcesterieciai nu
sprendė atiduot juos “Lais
vės” bazarui. Visi daiktai ba- 
zare buvo išleisti ir dėkavo- 
jame draugam worcesterie- 
čiam už jų prisiuntimą.

Apgailestaujame, kad biskį 
pasivėlinom paskelbt aplaiky- 
mą tų dovanų.

Ryanienės teisme du pačios 
valstijos liudininkai sakė, kad 
jinai tuojau po nušovimo savo 
vyro sakiusi, jog šovė jį gin
damosi nuo jo glamonėjimo gir
tam esant.

Tėvas Sako, Nušautas Sūnus 
Buvo Geras

Trečiadienį, vaistinėj prie 
Brook Ave ir 146th St., policija; 
nušovė Victorą Shacks, 17 me
tų, kaipo plėšiką, jam su žais
liniu šautuvu pasisukus vaisti
nėj. Policija sako, kad toj 
apylinkėj buvo padaugėję vais
tinių apiplėšimai ir šis nuotikis 
su Shacks paskaityta ginkluotu! 
užpuolimu.

. Pastebėjęs spaudoj praneši
mą, jo tėvas ketvirtadienį nuėjo 
lavoninėn ir pažino savo sū
nų. Nustebęs ir liūdesio suim
tas tėvas kartojo: “Jis buvo 
geras vaikas, jis buvo geras 
vaikas.”

Tėvas, William P. Shacks, 
yra, mechanikas darbininkas ir 
unijistas. šiuo tarpu, tėvui su
sižeidus, šeima iš 8 gyveno iš 
vyriausio sūnaus Petro gauna
mos nedarbo apdraudos $8.55 į 
savaitę. Shacks netiki, kad jo 
sūnus būtų galėjęs dalyvaut 
kalbamuose apiplėšimuose, nes 
jis nesididžiuodavęs pinigais. 
Sūnus tėvui sakęsis dirbąs iš- 
vežiotoju filmų, vakarais.

Shacks šeimoj yra 6 vaikai, 
iš kurių vyriausias 21, o jau
niausia duktė 7 metų.

MASPETH-N. Y.
Rengiama svarbios prakal- 

. bos minėjimui 8 kovo, Tarp
tautinės Darbininkių Dienos. 

.. Ši diena turi labai didelę 
svarbą ypač šiuo momentu, 
kada darbininkai veda aš
triausią kovą prieš karą ir fa
šizmą, kada didelis nedarbas 
slėgia darbininkų klasę, o 
ypač šioje šalyje diena iš die
nos darbininkai brenda vis į 
didesnį skurdą, tad visiems 
darbininkams bei darbinin
kėms yra labai svarbu daly
vauti šiose prakalbose.

Čia bus geri kalbėtojai. Nuo 
lietuvių kalbės D. M. šoloms- 
kas, kuris aiškins priežastis 
karo ir fašizmo, taipgi didė
jančio nedarbo šioje šalyje, ir 
kaip darbininkai turi kovoti 
prieš šias visas baisenybes.

šias prakalbas rengia lietu
viai, rusai ir lenkai antradienį, 
8 dieną kovo, Naviskio Svetai
nėje, 59-63 56th Road, kam
pas 60th St., Maspeth, N. Y. 
Pradžia 7:30 vai. vakaro. 
Įžanga veltui. Kuopos Narė.

MIRTYS—LAIDOTUVĖS
Alena Ambrazevičienė, 54 

metų amž., 883 Hart St., Rid
gewood, mirė kovo 3 d., Unity 
Ligonbutyj. Kūnas pašarvotas 
namuose. Bus palaidota kovo 
7 d., šv. Jono Kapinėse. Pali
ko nuliūdusius savo vyrą Mė- 
cislavą ir sūnų ir marčią, taip
gi daug giminių ir draugų.

Pankutinį patarnavimą su
teikia graborius Matthew P. 
Ballas (Bieliauskas).

Mažiausia trys asmenys žu
vo ir 11 sužeista, iš kurių dau
gelis sužeista pavojingai ir 
daktarai abejoja apie jų išli
kimą gyvais.*

Eksplozija įvyko Horton 
Brewery, 129th St. ir Amster
dam Ave., New Yorke, penk
tadienio popietį.

Bravaro katilų eksplozija 
buvo taip smarki, kad ketvir
tadalio mylios apylinkėj išby
rėjo langai ir 200 yardų atstu
me esančio garažiaus storas 
geležines duris ištvojo iš rė
mų.

Užmuštieji ir sužeistieji ne
laimės laiku valgė bravaro už
pakalyje buvusiame restaura- 
nėlyje, ant kurio ūmai užvirto 
keturių aukštų mūro siena ir 
sutriuškino silpną namuką, vi
sus buvusius jame prislėgdama 
tonais plytų.

Žuvusieji:

Gustav Pieper, 57 m., 4118 
50th St., Queens, darbininkas 
gretimai bravaro esamoj Mul
ler Dairy.

Daniel Jones, 15 mėtų, ad
resas nežinoma, negras, Mo
ther’s Friend Skalbyklos truk- 
mano pagelbininkas.

Walter Priccus, 27 m., 46 
St. Lawrence Ave., Bronx, mi
nėtos skalbyklos trukmanas.

Pavojingai Sužeisti:

Chapbourne Fraser, 128 W. 
65th St.

James Hunt, 169 Morning
side Ave.

Paul Genswin, adresas neži
noma.

Thomas Peccorrara, 1454 
Amsterdam Ave.

Mills Hanson, 171 E. 95th 
St., visi newyorkieciai.

Thomas Smith, 5921 Fourth 
Ave., Brooklyn.

Manoma, kad minėtieji vi
si dirbę bravare arba Muller’s 
Dairy.

Taipgi nugabentas ligonbu- 
tin policijos saržentas, Wil
liam Sullivan, apsinuodijęs 
ammonijos gasu ir apdegu- 
siom rankom.

Pašaukta būriai policijos 
neprileisti artyn tūkstančių 
žiūrėtojų. Gi dirbusių tose 
įstaigose žmonos, motinos ir 
kiti giminės bei draugai su di
džiausiu rūpesčiu veržėsi pro 
minią, kad patirt apie savųjų 
likimą, f

MOTERŲ TAIKOS SAVAITES DARBUOTE
šiomis dienomis visose mie

sto dalyse vykdoma eilė de
monstracijų, pikietų, paradų 
ir masinių mitingų atžymėji-
mui Tarptautinės Moterų, Die
nos ir pareiškimui savb nusi
statymo už taiką ir protestui 
prieš karo rengėjus. Štai tik 
žymesniųjų darbų sutrauka:

Vasario 23 Williamsburge 
įvyko komunisčių sušauktas 
mitingas.

Vasario 26 Brooklyno Boro 
Hali dalyje įvyko paradas, 
skelbiantis boikotą Japonijos 
prekėms.

Kovo 6-tos popietį, “Lais
vės” Salėj, lietuvės, moterys 
surengė prakalbas.

šį vakarą, 7-tą kovo, Man
hattan Opera House, įvyks 
centralinis masinis mitingas. 
Jame kalbės Byron N. Scott, 
demokratas kongresmanas iš 
Kalifornijos, kuris aktyviai 
stoja už atšaukimą ar patai
symą Neutralumo Akto. Taip
gi kalbės Jay Allen, buvęs

United Press korespondentu 
Ispanijoj, ir daugelis kitų žy
mių asmenų, vyrų ir moterų.

Antradienį, kovo 8, lietuvių 
ir kitų tautų masinis mitingas 
Maspethe.

Antradienio vakarą taipgi 
kalbės per radio garsioji ko
munistė Močiutė Bloor. Pra
kalbą girdėsim iš stoties 
WNEW nuo 10 iki 10:15 va
karo, New Yorko laiku.

Išklausymui draugės Bloor 
prakalbos bus šimtai susirin
kimų po kliubus ir namus, 
taipgi visos Komunistų Parti
jos kuopos, ‘kurių susirinkimai 
įvyksta antradieniais, skubins 
atlikt visus reikalus anksti ar
ba pertrauks, kad išgirst myli
mos darbininkų močiutės ir 
vadovės kalbą.

Viena partinių kuopų turės 
susirinkimą “Laisvės” Salėj, 
tad norintieji išgirst prakalbą 
kviečiami atsilankyt minėtu
laiku.

WPA NAUJAM VEIKALE LOŠĖJAS 
VYRIAUSIOS ROLĖS

JUODASIS NAPOLEONAS
Rex Ingram, negras, paskilbęs kaipo “De Lawd” veika

le “Green Pastures,” vaidins originalę rolę generolo Christo
phe naujam WPA veikale “Haiti,” parašytame Williams’o Du 
Bois. Veikalas bus perstatytas Lafayette Teatre, New Yorke 
(Harlem), t

Pirm patapimo aktorių, Rex Ingram dirbo su savo giminai
čiu, žymiu daktaru Orville L. Ballard, vedėju Waverly Hills 
Džiovininkų Sanatorijos, Louisvillėj, Kentucky. Jisai pats turi 
daktaro laipsnį ir Phi Beta Kappa raktą nuo Northwestern 
Universiteto.

Rex Ingram sako, kad jis, turbūt, “užgimęs būt artistu, o 
ne daktaru,” nors jis siekęsis būt džiovos gydyme specialistu. 
Kiekvieną kartą, kada jis pasiryžęs atsiekt ką nors naujo gy
dytoj avimo srityje, jam vis pasipynė pasiūlymai lošt žymias 
roles ir jis neturėjęs spėkos nuo jų atsisakyt.

Amerikos Lietuvių Kongreso 
Brooklyno Skyrius, kuris dar
buojasi už atsteigimą Lietuvoj 
demokratijos ir paliuosavimą 
Lietuvos politinių kalinių, ruo
šia tiems svarbiems tikslams 
gražų vakarą — Teatrą ir Šo
kius. Įvyks ateinantį sekma
dienį, 13 kovo, gražiame Ideal 
Ballroom, Knickerbocker ir 
Flushing Avenues, Brooklyne.

Bus suvaidinta puiki komedi
ja “Pusseserė Salomėja.” Vai
dins Lietuvių Liaudies Teatro 
aktoriai, vadovybėj Amelijos 
Jeskevičiūtės. šokiams grieš 
šaunioji Geo. Kazakevičiaus or
kestrą.

Teatrui bilietai pardavinėja
mi iš anksto. Visi prašomi juos 
iš anksto įsigyt. Draugijų vei
kėjai prašomi pasidarbuot tų 
bilietų platinime. Jų kainos yra 
po 50 ir 65 centus, prie durų 
perkant bus dešimtuku bran
giau.

Šeštadienj Palaidojo Žymią 
Komuniste o*

Kovo 5-tos ryto 11 vai. iš 
Church of All Nations Audi
torijos, 9 Second Ave., N. Y., 
išlydėta į Cypress Hills Kapi
nes, Jamaicoj, Helen’a Lynch, 
žymi komunistė, pavyzdingai 
vadovavusi Workers ‘ Alliance 
kpvose už duoną ir pastogę 
bedarbiams. Jos šermenis ap
lankė tūkstančiai žmonių.

Apylinkės organizacijos 
pradėjo rinkt aukas pastaty
mui jos vardu Community 
Centro New Yorko East Sidėj, 
kurioj ji veikė.

Visą Laukiamas Koncertas
Kovo 20« (Lj Susivienijimo 

Salėje, 197 Grand St., Brook
lyne, įvyks nepaprastai įdo
mus koncertas.

Šis koncertas bus nepapras
tas tuomi, k act' programą pil
dys gabus ir pasižymėjęs dai
nininkas iš Detroit, Michigan 
— Alekas Vasiliauskas. Savo 
galingu balsu jis nustebins 
klausytojus.

Alekas Vasiliauskas muzi
kos srityje yra daug pasidar
bavęs ypač tarp svetimtaučių.

Detroite, 1936 metais, jis 
laimėjo pirmą prizą Tarptau
tinėje Muzikos šventėje, kaipo 
talentingas solistas. Tais pa
čiais metais, Detroite buvo 
surengtas Radio Kontestas 
(State-Wide Radio Contest), 
čia irgi Vasiliauskas laimėjo 
pirmą vietą. Keletą kartų dai
navo per NBC radio tinklus, o 
dabartiniu laiku New Yorke 
laimėjo balso stipendiją.

Programoj kartu dalyvauja 
taip pat pasižymėjusi daini-l 
ninkė, chorvedė ir muzikos 
mokytoja, Violeta Tamkiūtė; 
jaunutė ir talentinga šokėja 
Dorothy Bubniutė, kuri nekar
tą linksmino mus lietuvius, ir 
muzikos srityje pasižymėjęs 
dainininkas ir balso mokytojas 
Bruce King, buvęs Milhno 
Operos narys. Tą vakarą ger
biamasis menininkas Bruce 
King atliks akompanisto rolę.

Aš manau, kad yra pareiga 
kiekvieno gero lietuvio parem
ti tuos jaunuolius, kurie nenu
ilstančiai dirba ir ugdo lietu
vių meną ir kultūrą net ir tarp 
svetimtaučių, jūs, gerbiamieji, 
tą padarysite atsilankydami į 
Aleko Vasiliausko koncertą 
kovo 20 d., Susivienijimo Sa
lėje

Po programos įvyks šokiai 
iki vėlumos. '

Patartina pasirūpinti" išank- 
sto vietas. Bilietai koncertui 
$1.00 ir 75c. Į šokius — 50c. 
Programa prasidės lygiai 5 v. 
po piet. Kviečiame visus atsi
lankyti. V. T.

GARSINKITES SAVO BIZNJ 
DIENRASTYJ “LAISVĖJE”

IŠRANDA VO JIM Al
Pasirandavoja krautuve, 65 pėdų 

gįlumo, garu šildoma. Priešai licita- 
cijos kambarį. Biznio gatve, arti gat- 
vekarių ir traukinhj stoties. Tinkama, 
bile bizniui. Renda prieinama. Tele- 
fonuokite: Evergreen 8-3930.

(55-56)

PAJIEŠKOJIMAI
$10.00 DOVANŲ

Antradienio vakare apvogė mane. 
Pavogė vieną siutą ir Cinnamon Ka- 
narką, kuri gerai gieda. Kas paste
bėsite tą kanarką, man praneškite, 
duosiu $10 dovanu. Mano antrašas, 
K. G., 9 Ainslie St., Brooklyn, N. Y.

(55-57)

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Rusų lokalo 60-to bedarbių susi
rinkimas įvyks 7 d. kovo, pirmadienį, 
8 vai. vak, 28 Graham Ave., įėjimas 
pro užpakalines duris, ant trečių lu
bų. Vyrai ir moterys lietuviai bedar
biai ateikite į susirinkimą ir prisira
šykite, o visi bendrai išreikalausime 
pašalpos arba darbus. Stasys Belec
kas. (54-55)

Legal Notice
Notice is hereby given that Ste

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

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.

168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street
Tel. Triangle 5-3622

Brooklyn, N. Y.

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker)

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

veselijoms, krikštynoms ir 
pasivažinėjimams.

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, Y.

INVENTED

COOK and HEAT Without Co
In Your Preaent 
Stovo o* Furnace— 
HOTTER — CHEAP-

Mt ONE HALF THE COST.

COOKS A MEAL
FOR LESS

Beata any oil burner ever gotten 
•ut for low coat, perfect por- 
formanM. Hume cheep oil » now Ki’.'i II
way. without pre-generating Any stovi 
•r ologging no. Quick Intense Hanoi er 
heat by 8 bap Is Turn of Valve. mj"naci
It ends drudgery and dirt of Vulch HEATat 
eo»l or wood i cuts fuel bill® in Turn of Valvat 
half, pays for Itself quickly by what IT SAVES 

DUANE phone for free r IIUIlE DEMONSTRATION
No Obligation

interested in getting MORE 
HEAT AT LESS COST should phone 
number below for demonstration and 
full expinhation of thia amazing: “HEAT 
KING’’ Oil Burner.

Local Sales Representative

KLEEN KOL COAL CO.
MR. PETER LISAUSKAS 

COAL, COKE and OIL
Phone: JEfferson 3-2779 

EVergreen 7-7550
Ridgewood 

1458 DeKALB AVENUE
Williamsburg

335 UNION AVENUE
Maspeth

18-82 72nd PLACB

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

maliavom arba išpopieruojame kambarius. 
KLAUSKITE MŪSŲ APROKAVIMO

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

patarimus ir darbą atliekame patenkinančiai.

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

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

Išsikirpkite ir Pasilaikykite

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

Ifi senų padarau nau
jus paveikslus ir kra- 
javus sudarau su am»- 
rikonlškais. Reikalui 
esant ir padidinu to
kio dydžio, kokio pa
geidaujama. Taipgi 
atmaliavoju Įvairiom 
spalvom.

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

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

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(Šulinskas)

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

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

Woodhaven, L. L, N. Y.

FRANK DOMIKAITIS

417 Lorimer St Brooklyn “Laisves” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

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

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

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

GARSINKITES “LAISVĖJE

Mateušas Simonavičius
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Ilewes eleveiterio stoties

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

PHONE PULASKI 5-1090

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

OPEN DAY AND NIGHT

Admission 50c, day and night

Managed by
RHEA TEITELBAUM

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

Sleeping Accomodations.

PER WEEK

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

Sun. all day and night.

SPECIAL RATES
LADIES* DAYS

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

MraniaKKMi




