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Krislai
Niekas To šlamšto

Nenori.
Kaip Danguje, Taip

Ant žemės.
Mokykla ir Vaikai.
Apie Garsųjį Išdaviką.

Rašo A. B.

Strazdas ir Stilsonas gvoltu 
šaukia, kad komunistai esą pa- 
simoję jų gazietą užgrobti. Gir
di, jie, komunistai, ruošiasi už
kariauti mūsų šerininkų seimą!

Norime tuodu nelaimingu vy
ru užtikrinti, kad mums tas jų 

šlamštas nereikalingas, šiuo sa
vo šauksmu, žinoma, Strazdas 
ir Stilsonas nori išgąsdinti savo 
pasekėjus, idant jie skubintųsi 
juos gelbėti.

žygis 
Pilie- 
Kliu- 
nuta-

Chicagos naujieniečių dien
raštyje (kovo 1 d.) skaičiau to
kį antgalvį: “Nepasisekė 
prieš Kongresą Lietuvių 
čių Darbininkų Pašalpos 
be; triukšmadariai bandė 
rimą panaikinti.”

O kas tą triukšmą kėlė? Ko
respondentas atsako: “Triukš
mą kėlė keli nariai iš 'Draugo' mirtinai pramušė fašistų 
pastogės ir fašistuojanti nariai, kar0 iaįva “Canarias,” 10,- 

000 tonų įtalpos, o respubli
kiniai lėktuvai dar apipylė 

be"” jiems’nepavyko! J! 1,0 mbų uSnim- TaiP “Ca- 
_____ narias,” --------- ----

Ar gerai tie triukšmadariai karo laivas generolo Franco 
darė? žinoma, kad negerai.1 pasididžiavimas, ir pasken- 
“Naujienų” korespondentas sa-jdo su kokiais 365 įgulos na- 
ko: “Kliubo nariams ateityje ri a i s. Anglų laivai išgriebė 
reikės tokius triukšmadarius 400 “Canarias” 
sudrausti.” Aiškus dalykas, kad, 
pasak korespondento, tie “triuk
šmadariai daug toliau nueis ne
gu šunkeliais.”

Lietuvos prezidento Smetonos 
pritarėjai.” Jie bandė kliubą iš
traukti iš Amerikos Lietuvių 
Kongreso, 1

Nors tai labai gaila, bet fak
tas yra, kad pas mus Brookly
ne šitą negarbingą rolę ant sa
vęs pasiėmė susivieniję skloki- 
ninkai ir socialistai iš LSS. 19 
kuopos pastogės. Jie irgi, kaip 
anie chicagiečiai triukšmada
riai tame Kliube, pereitaml 
Brooklyno kriaučių susirinkime 
kėlė triukšmą, negražiai nieki
no Kongreso brooklyniškį sky
rių ir bandė priversti kriaučių 
lokalą ištraukti savo atstovus iš 
kongreso. Jie irgi tik tiek telai- 
mėjo, kaip tie Chicagos triukš
madariai. Kaip to Kliubo na
riai, taip Brooklyno kriaučiai 
nedavė tai saujalei pasiekti sa
vo netikusį. tikslą.

Ta pati drama, tiktai kiti ak
toriai.

Kitur juk Brooklyno socialis
tus Strazdas ir Stilsonas nė ne
siekia vesti. Jie juk ir nežino 
kitų kelių, apart šunkelių.

New Yorko mieste 195 moky
klos pripažintos netinkamomis 
ir pavojingomis. Taip pareiškė 
miesto valdžios komisija.

Jos sudaro 20 nuošimtį visų 
New Yorko mokyklų. Vadinasi, 
20 nuoš. šio didmiesčio vaikų 
randasi pavojuje.

O kai miesto taryboje pro
gresyviai reikAlauja prašalinti 
tą pavojų, tai demokratai iš 
Tammany Hall piestu stoja 
prieš. Tiems raketieriams pini
gų sau algoms ir graftui yra, 
bet nėra mokykloms ir vaikų 
sveikatos ir gyvybės apsaugoji
mui.

Amerika turėjo savo garsų 
išdaviką. Tai buvo Benedictas 
Arnoldas. Jis dalyvavo revoliu
cijoje, kariavo prieš anglus, ga
vo keliais atvejais sužeisti, vos 
gyvas išliko. Bet paskui pama
tė, kad ne jis, o George Wash- 
ingtonas vadovauja naujai res
publikai.

Benedictas Arnoldas pradėjo 
keršyti ir parsidavė Anglijos 
plėšikams. Išdavė Anglijai ame
rikonų sekretus ir Anglijos ar
mijos pagelba kėsinosi nuversti 
Washingtono valdžią.

Niekšui nepavyko. Arnoldas 
paspruko Anglijon ir ten rado 
prieglaudą. Ir jrjrė kaipo vie
nas didžiausių pasaulyje išda
vikų.

Panašiais keliais nužygiavo

LIAUDIEOAI PASKANDINO FAŠISTŲ ŠARVUOTLAIVĮ
Respublikos Torpeda ir Lėktuvai Nugram 

' zdino Smarkiausią Generolo Franco Karo 
Laivą “Canarias” ir Sužeidė “Baleares”
Barcelona, Ispanija. —'publiką, neturėjo nė vieno 

Dideliame mūšyje jūroj į 
rytus nuo Ispanijos, vienas 
respublikos karinis laivas- 
naikintuvas savo torpeda 

pramušė fašistų

narias,” stipriausias fašistų 

jūreivių iš
vandens.

Respublikos 1 a ivo-naikin- 
tuvo torpeda pataikė šar
vuotlaiviui “Canarias” i šo
no vidurį; sprogdama jinai 
padarė kratinį “Canarias” 
viduj ir padegė jįjį.
Du Italijos ar Nazių Karo 

Laivai Dalyvavo Mūšyje 
Be Ispanijos fašistų lai

vų, tame smarkiame, atkak
liame mūšyje dalyvavo ir 
du Italijos ar Vokietijos ka
ri n i a i 1 a ivai-naikintuvai, 
kaip praneša respublikie- 
čiai.
Sužeistas ir Kitas Fašistų 

šarvuotlaivis
Respublikos lakūnai, be 

to, bombomis sužeidė ir pa
degė kitą fašistų šarvuotlai
vį “Baleares.” *

“Canarias” ir “Baleares” 
buvo nugarkaulis generolo 
Franco karo laivyno. Dabar 
jam bus dar sunkiau blo- 
kaduot rytinės Ispanijos 
prieplaukas ir “badu ma
rint” liaudiečius, kaip kad 
Franco girdavosi.

Torpeda sužeidus “ 
narias,” i

Šiame mūšyje iš liaudiečių 
pusės dalyvavo šarvuotlai- 

Anglų na ik i n tu vam siviai “Miguel de Cervantes” 
ir “Mendez Nunez.”

Smūgis Fašistam
Paskandinimas “Cana

rias,” smarkiausio fašistų 
šarvuotlaivio, yra labai di
delis smūgis generolui Fran- 
so’ui, ypač vadinamai jo 
“blokadai” prieš respublikos 
prieplaukas. \

“Kempenfelt” ir “Boreas” 
atplaukus į mūšio sceną, ta
po atsitiktinai užmuštas 
vienas jų jūrininkas ir trys 
sužeisti oro bombų skevel
dromis.
Nufotografavo Generolo

Franco Talkininkus
Respublikos laivyno ko- 

mandieriai, pasiremdami fo
tografijomis, iš oro nu
trauktomis laike mūšio, sa
ko, jog šalia fašistų “Cana
rias” stovėjo du Italijos ar 
Vokietijos kariniai laivai- 
naikintuvai. “Nes sukilėliai, 
pradėdami karą prieš res- 

Tuscon, Ariz. — Genero
las J. J. Pershing, 77 metų, 
buvęs vyriausias Amerikos 
armijų komandierius pasau
liniame kare, jau žymiai 
sveiksta ir gerai valgo. Jo 

• širdies ir inkstų veikimas 
; taisosi.

Nepavyko Arnoldui,' Daktaras R. Davison sa-

Trockis ir trockistai. Dabarti
nis Maskvoje teismas ir kalti
namųjų liudijimai parodo, ko
kių prakeiktų ir .kruvinų tikslų' 
jie siekė. -----------,
nepavyko trockistams. Ir Troc- KO, Yra vilties, kad Pershing 
kis baigs savo dienas, kaipo galėtų gyventi dar eilę me- 
vienas iš didžiausių pasaulio iš- tų, jeigu apribotų savo vei- 
davikU- • kimą ir saugotų sveikatą.

savo naikintuvo.”
Vienuolikos Valandų Kova

Mūšis prasidėjo tamsoj 
tuoj po 2 vai. sekmadienio 
rytą, kuomet du respublikos 
šarvuotlaiviai ir keturi nai
kintuvai netikėtai užpuolė 
bent tris fašistų šarvuotlai
vius ir penkis mažesnius jų 
karinius laivus. Mūšis siau
tė beveik iki 1 vai. po pie
tų, tai yra, apie vienuolika 
valandų iš viso. Jis įvyko 
už 75 mylių nuo Palos Iški- 
šulio, 55 mylios į pietus nuo 
Alicantes. Tas iškišulis sau
goja respublikos lavyno sto
vyklą Cartagenoj.

“Canarias” yra antras 
liaudiečių nuskandintas di
delis fašistų karo laivas. 
Pirmąjį, “Espaną” liaudies 
lakūnai bombomis pasiuntė 
dugnan Biscay Užlajoj 1937 
m. balandžio 30 d.

Tai Buvo Nauji Fašistų 
šarvuotlaiviai

Dabar liaudiečių paskan
dintas “Canarias” buvo dar 
naujas laivas, užbaigtas 
1935 metais; o jų bombomis 
sužeistas tame pačiame mū
šyje “Baleares” buvo paleis
tas ant vandens tik 1937 
metais. Abudu buvo pasta
tyti pagal planus Anglijos 
laivų inžinieriaus Sir Phil- 
liph Watts’o.

“Canarias” ir “Baleares” 
turėjo po aštuonias kanuo- 
les, šaudančias 8-nių colių 
storio šoviniais; po aštuo
nias kanuoles, šaudančias 
4 colių ir 7 dešimtadalių 
kulkomis; po aštuonias ka-

Ca- nuoles mušti dvisvarinėmis 
septyni respublikos kulkomis priešo lėktuvus, ir 

lėktuvai dar šturmavo jį ir'po dvyliką trigubų torpedi- 
kitus fašistų laivus 550-sva- nių vamzdžių virš vandens, 
rinėmis bombomis ir kul- 
kasvaidžių šūvių audra.

Generolas J. J. Pershingas 
Žymiai Sveiksta

Kartojasi Austrijos Nazių 
Demonstracijos

Vienna, Austrija. — Šali
ninkai Austrijos nepriklau
somybės demonstravo sek
madienį, šaukdami: “Tegy
vuoja šušniggas! Kovon iki 
mirties už šalies nepriklau
somybę!”
> Iš antros pusės, naziai, 
susimesdami į būrius, rėka
vo: “Lai gyvuoja Hitleris!” 

Visus n e p r iklausomybės 
šalininkus naziai apšaukia 
“komunistais.” Nazis Aus
trijos vidaus reikalų minis
teris Seyss-Inquart sekma
dienį vėl Jeidoi naziam Hit
lerį sveikint. ’

HOOVER PAS HITLERĮ
Berlin, kovo 7. — Atvykęs 

H. Hoover, buvęs Jungtinių 
Valstijų prezidentas, šį an
tradienį, kalbėjosi su Hitle
riu.

Pasimatęs su įvairiais 
nazių vadais, Hooveris va
žiuos Varšavon.

225 Žmonės Žuvę Gali-1 Rooseveltas 
fornijos Potviniuose
Los Angeles, Galit—- Šia

me ir keliuose kituose aps- 
kričiuose pietinėj Californi- 
joj per audringus potvinius 
žuvo 225 žmonės; suardyta 
4,500 namų ir padaryta nuo
stolių iki 60 milionų dolerių.

Bucharinas — “Banditas Su 
Kaimo Popo Veidu”

Maskva. — Bucharinas 
“yra banditas su kaimo po
po veidu“ ir “tuščių gudrių 
žodžių kalvis,” rašo “Izvies- 
tija,” Sovietų vyriausybės 
organas, šeštadienį teisme 
Bucharinas daugiausia šne
kėjo tik apie trockistų pro
gramas, bet užtylėjo savo 
šnipinėjimo ir teroro veiks- persekiotojus, prie Kristaus
mus.

Milionai Sovietų darbi
ninkų ir valstiečių siunčia 
reikalavimus sušaudyt da
bar teisiamus 21-ną šnipą- 
teroristą ir išnaikint visus 
buchariniečius-trockistus.

Dar 5,000 Italijos Kareivių 
Prieš Ispaniją

Gibraltar.— Paskutinėmis 
vasario dienomis atplaukė 
dar 5,000 Italijos kareivių 
talkon Ispanijos fašistams. 
Jie atsiųsti Mussolinio karo 
laivais ir neva “ligonių” lai
vu “Gradisca.”

ORAS
Šiandien abelnai bus gied

ra ir šilčiau.—N. Y. Oro 
Biuras.

Vakar temperatūra 34-50. 
Saulėtekis 6:22; saulėleidis 
5:53.

Lenkija Remia 4-riy 
Valstybių Sutartį 
Prieš Sovietų Šalį
Roma. — Atvyko Lenki

jos užsieninis ministeris 
Beck. Mussolinio valdžia iš
kilmingai jį pasitiko.

Sakoma, kad Beck prita
riąs keturių vakarinių vals
tybių sutarčiai, kurios pa
geidauja Vokietija ir Itali
ja, norėdamos prisitraukt 
sutartin Angliją su Franci- 
ja. Suprantama, kad ir Len
kija prisidėtų prie tokios su
tarties.

M u s s o 1 i n i s ir Hitleris 
trokšta ypač a t i t r a u k t 
Franci ją nuo tarpsavinės 
pagelbos sutarties su Sovie
tais, ir tikisi, kad jie to tik
slo pasiektų, jeigu Francija 
pristotų prie planuojamos 
keturių valstybių sutarties.

Toliau 
Veiksiąs Žmonių Labui

Washington. — Amerikos 
“Valstybės laivas plauks 
tuo pačiu keliu” Naujosios 
Dalybos, pareiškė Roosevel- 
tas, minėdamas penkerių 
metų savo prezidentystės 
sukaktį.

Jis išnaujo “pašventė” 
valdžią darbuotis “gausin- 
gesniam gyvenimui” daugu
mos žmonių šioj šalyj ir to
liau vykdyti Naujosios Da
lybos tikslus.

Kunigo Niemoellerio Padė
jėjas Smerkia Nazius

Berlin.— Sekmadienio pa
moksle liuteronų kunigas 
Fr. Mueller prilygino na
zius, kunigo Niemoellerio 

kankintojų. Kun.’ Mueller 
yra Niemoellerio padėjėjas.

Kun. Niemoeller po nazių 
teismo buvo paleistas, bet 
tuoj vėl suimtas ir į kon
centracijos stovyklą nuva
rytas.

Daugelis moterų verkė, 
kai kun. Mueller apie tai 
kalbėjo. Jis ragino pro tęs
tomis krikščionis nepasiduot 
nazių diktatūrai tikybiniuo
se dalykuose.

Amerikos Profesoriai Smer
kia Gen. Franco Kaip 

Apšvietos Priešą
New York, kovo 7. — 115 

Amerikos universitetų pro
fesorių pasmerkė generolą 
Frapco kaip apšvietos prie
šą ir savo pareiškime pagy
rė Ispanijos respubliką už 
didelį švietimo darbą, ne
žiūrint karo sunkenybių.

East St. Louis, Ill. — Ne
žinia kas nušovė Boilerių ir 
Skalbyklų Darbininkų Uni
jos delegatą L. W. Quick’a.

K. E. VOROŠILOVAS
SSSR apsigynimo komisaras, 

nesenai pareiškęs, kad Sovietų 
Sąjunga pilnai pasiruošusi ap
siginti nuo priešų.

Franco Lakūnai Išžudė 
100 Nekariškiu Ispanų

London. — Dvylika Itali
jos ir Vokietijos lėktuvų ne
tikėtai užpuolė Ispanijos 
liaudiečių miestelį Alcanizą 
užfrontėje, į šiaurių rytus 
nuo Teruelio, ir bombomis 
ir kulkasvaidžiais išžudė 100 
nekariškių žmonių.

EXTRA.'
TROCKISTAI P L A NAVO 
SUIMT SOVIETŲ KOMU

NISTŲ KONGRESĄ

Maskva, kovo 7. — Teis
me trockistų šnipų vadas 
Bucharinas pripažino, kad 
jis su sėbrais buvo susitarę 
užpult ir suimt visus delega
tus Sovietų Komunistų Par
tijos Septyniolikto Suvažia
vimo, įvykusio 1934 metais 
Maskvoj.

—Kode! jūs taip nepadarė
te?—užklausė prokuroras - 
kaltintojas Višinskis. Į tai 
Bucharinas atsakė:

—Toks žygis būtų sukėlęs 
minių pasipiktinimą.

Bucharinas paliudijo, jog 
komandierius Kremliaus 
sargų Ivan Peterson jau 
1933 m. buvo įtrauktas į 
t r o c k i stų sąmokslą štur- 
muot Kremlių ir nužudyt 
Staliną ir kitus komunistų 
ir Sovietų vadus.

Sovietų vyriausybė pava
rė 600 trockinių viršininkų 
iš kolek 
praneša 
guma jų būsią jau areštuoti?

Rakovskis, buvęs Sovietų 
ambasadorius Londone, vie
nas iš kaltininkų, liudijo, 
kad ir Max Eastman, Ame
rikos trockistų vadas, tar
navo Anglijai kaip šnipas 
prieš Sovietų Sąjungą.

dų ir, kaip 
Press, dau-

Jaruzalė. — Susikirtime 
tarp arabų ir anglų kareivių 
šiaurinėj Palestinoj tapo už
mušta 45 arabai ir vienas 
anglas.

Bucharinas Tikrai i
Planavo Nužudyti !

Leniną ir Staliną
Maskva, kovo 7. — N. I. 

Bucharinas, vienas iš teisia-? i 
mų Sovietijos išdavikų, pri
sipažino, kad per ištisus 
paskutinius devynerius me
tus jis su sėbrais trockis- 
tais suokalbiavo užgrobt 
Kremlių, Sovietų vyriausy
bės centrą, išžudyt žymiuo
sius jų vadus ir paskelbt sa
vo fašistiniai-k a p i talistinę 
“valdžia.”

Andrius Višinskis, proku- 
roras-kaltintojas, reikalauja 
pasakyt smulkmenas, kaip 
buchariniečiai - trockistai* 
ruošėsi šturmuot Kremlių ir 
išskerst Sovietų ir komunis
tų vadus.

Bucharinas praeitą šešta
dienį prisipažino tik, kad 
planavo areštuot Leniną ir 
Staliną 1918 metais, bet gy
nėsi, būk jis neturėjęs tiks
lo juos nužudyt.

Bet Višinskis pristato liu
dytojus parodyt, jog Bucha
rinas su trockistais iš tikro 
rengėsi nužudyt Leniną ir 
Staliną. Viena tokių liudy
tojų tai Varvara Jakovleva. 
Jinai būsianti teisman at
vesta iš kalėjimo. Jakovle-; 
prisidėjimą prie trockistų-; 
va taipgi buvo areštuota už 
b u c h a r i n i e čių sąmokslų’ 
prieš Sovietų šalį.

šeštadienį klausinėjamas, 
Bucharinas, gynėsi, kad 
pats nedalyvavęs nužudyme 
Kirovo, Leningrado komu
nistų vado, ir tiesioginiai 
neveikęs jokiuose ardymo- 
sabotažo darbuose prieš So
vietų pramonę, geležinkelius 
ir ūkį. Bucharinas sakė, kad 
jis vyriausias “ideologinis” 
visų tų sąmokslų vadas, bet 
ne koks “švičmanas;” taigi 
jis negalįs žinot visų smulk
menų, ką prieš Sovietus 
veikė jo komanduojami 
kontr-revoliucionieriai. Ta- 
čiaus, girdi, kaipo vadas, aš 
imu atsakomybę už visus to
kius veiksmus.

“Tu meluoji!” sušuko 
Bucharinui Jagoda, buvęs . 
valstybinės policijos virši
ninkas, ir parodė, kaip Bu
charinas, Al. Rykovas ir 
pats Jagoda nutarė nužu
dyt Kirovą, pagal Trockio 
reikalavimą. „

Philadelphia Neskolins Lais
vės Varpo N. Y. Parodai

Philadelphijos majoras 
neleis vežt Amerikos “Lais
vės Varpo” į pasaulinę New 
Yorko parodą. Bijo, kad 
varpas labiau neįskiltų ar 
kas kita jam bloga neatsi
tiktų.

Washington. — Pas pre
zidentą Rooseveltą atsilankė 
trys seserys Albanijos kara: 
liaus Zogo ir gavo “arbatė
lės” pas Rooseveltus.

<4^ •
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Plepalai-Plepalėliai
■ Vienas mūsų geras prietelius pridavė 

mums Strazdo išleistą konfidenciali la
pelį, kurio turinys seka:

Gerb. Drauge:
Veikiausia jau pastebėjote “Naujoj 

Gadynėj’’, kai lietuviai komunistai tariasi 
južpult mūsų šerininkų suvažiavimą, ku
ris įvyks kovo 13 d. Grand Paradise sve
tainėj, Brooklyne. Mes turim žinių, kad 
jie nejuokais ruošiasi. Reikia todėl ir 
mums pasiruošti. Tuo tikslu šį šeštadienį, 
kovo 5 d., įvyks mūsų draugų susirinki
mas Vaiginio-Šapalo svet., 147 Thames 
St., Brooklyne. Jūs, kaipo mūsų laikraš
čio rėmėjas, esat kviečiamas dalyvauti. 
Susirinkimas prasidės lygiai 7 vai. vaka
re.

Būk, drauge, šiame susirinkime. Šiuo 
tarpu mums visiems nėra svarbesnio rei
kalo, kaip atmušimas komunistų puolimo. 
Aišku, ko jie nori—žūties “Naujajai Ga
dynei”. Susirinkime bus išdėstyti visi ko
munistų planai ir pasitarsime kas reikia 
daryti.

Prašau draugą būti laiku.

Viskas, kas šitam šlamštelyj pasakyta, 
yra gyvi plepalai-plepalėliai. Jei “Naujo
sios Gadynės” šėrininkai mano kitaip, tai 
jie savo suvažiavime įsitikins, kad jie 
klydo ir Strazdas juos dar kartą su
klaidino.

Lietuviai komunistai jokių užpuolimų 
ant “N. Gadynės” niekad neruošė ir ne- 
ruoš. Juk “N. G.”; sakoma, yra leidžia
ma šerininkų. Kaip tuomet lietuviai ko
munistai į tokį suvažiavimą įeis ir ja
me ką nors darys? Teužtik šėrininkai 
turės balsą ir teisę kalbėti (jei trčekis
tinė Stilsono-Strazdo klikelė jiems leis 
kalbėti).

Todėl šis isteriškas šauksmas ir išgąs
tis, rodosi, nebūtų reikalinga.

Tai parodo tik vieną: kai žmonės at
lieka žalingus darbininkų judėjimui dar
bus, jie bijosi, jie dreba. Jie savo šešėliu 
nepasitiki. •

Taigi dalykai aiškūs: Trockistai, pri
sidengę komunistų vardu, Sovietų Są
jungoj varė provokacijų, šnipinėjimo ir 
žalojimo darbą, o jų sėbrai Amerikoje— 
juos seka, iš jų mokinasi.

’ P. S. Viršminėtąjį straipsnį parašius, 
mes gavome žinių, kad dar trys žymūs 
asmenys, kurių vardai buvo padėti po 
trockistų pareiškimu, buvo padėti be jų 
užklausimo ir žinios. Jais yra: Burton 
Rascoe, rašytojas ir kritikas; Joseph 
Wood Krutch, kritikas; profesorius Wil
liam H. Kilpatrick.

Ypatingą pareiškimėlį spaudai padarė 
kritikas Rascoe:

“Aš niekam nedaviau sutikimo naudoti 
mano parašą nei po jokiu pareiškimu. Aš 
nesu trockistas. Su tuo pareiškimu aš 
nieko bendro neturiu. Pirmasis trockinis 
(Komitetas Trockiui Ginti) komitetas 
buvo negražus farsas. Kiek tai liečia 
spaudoj tilpusį pareiškimą, prie manęs 
niekas su juo netgi nepriėjo.”

Kada trockistai ir jų sėbrai buchari- 
niečiai atlieka tokius kriminališkus da
lykus Sovietų Sąjungoj, Ispanijoj ir ki
tuose kraštuose, tai visai neįstabu, kad 
jie griebiasi už panašių priemonių, ko
kias jie dabar panaudojo Amerikoj. Jų 
niekšiški tikslai pateisina jiems visokias 
priemones!

Pasiskaitykit
Vienas kunigų laikraštis primeta ko

munistams, būk jie šmeižią mirusįjį pra
lotą Dambrauską-Jakštą.

“Laisvėje” apie tą žmogų buvo rašy
ta ir pažymėta, kad jis, laike carizmo 
viešpatavimo Lietuvoj,- buvo ištikimas 
carizmo prietelius. Iš kur mes ėmėme 
apie mirusįjį pralotą faktus? Ogi iš jo 
paties redaguoto žurnalo “Draugijos.”

Tegu kunigai pasiims tąjį “Draugijos” 
numerį ir ten suras, kaip pral. Dam- 
rauskas-Jakštas liepė lietuvių tautai bū
ti dėkingai carui dėlto, kad jis priima 
Lietuvą pas save ant burdo!

Iš ALDLD Vajaus
Kanadiečiai žygiuoja 

Priešakyj
Amerikos Lietuvių Dar

bininkų Literatūros Drau
gijos vajus už naujus narius 
Kanadoj yra ryškesnis. Ka
nados draugai į lenktynes 
iššaukė ALDLD Pirmą Ap
skritį (Chicaginį). Kol kas 
chieagiečiai dar silpnai sto
vi, bet jie gali padaryti 
“suprise”.

Su kovo pradžia, tai yra, 
po vieno mėnesio vajaus, 
sekamai kuopos turėjo ga
vę naujų narių:
Kp. Miestas Narių Gavo

137—Montreal ................. 24
47—Montreal ............... 8

186—Beloit, Wis......... . . 7
68—Hartford ............... 5
95— Kapuskasing, Ont. 5
19—Chicago, HL........... 4
57—Cleveland, Ohio .... 4

4—Portland, Oregon 3 
52—Detroit, Mich...........3

200—Hillside, N. J......... 3
10—Phila., Pa................ 2
14—Minersville, Pa. ... 2 
22—Cleveland, Ohio .. A 2 
30—Chester, Pa. ......... 2

188—Detroit, Mich............ 2
25—Baltimore, Md.........1
74—New Kensington ... 1 
79—Chicago, Ill.............. 1
85—Haverhill, Mass. ... 1 
92—Cicero, Ill................  1
96— Sudbury, Ont.......... 1

113—Hamilton, Ont.........1
217—Winnipeg, Man........ 1

Tai iki šiol į centrą pri

siųsta už 84 naujus narius 
duoklės. Kol kas vajus eina 
silpnokai, Drg. K. Kilikevi- 
čius Kanadoj ALDLD VK 
Sekretorius rašo, kad Ka
nados kuopos jau turi ga
vę apie 50 naujų narių. Jis 
mano, kad kanadiečiai gaus 
apie 150 naujų narių vajaus 
metu. Drg. K. K. vyks su 
maršrutu organizacijos rei
kalais toli į Kanados vaka
rus ir bandys sutverti nau
jų kuopų, kur tik yra lietu
vių. •

Susitverė Nauja Kuopa
Drg. Leonui Prūseikai nu

vykus į Beloit, Wis.,/jam 
pavyko sutverti naują AL 
DLD kuopą. Drg. Prūseika 
rašo:

“Beloit, Wis., draugai su
tverė ALDLD naują kuopą 
iš septynių narių ant pra
džios. Visi duokles susimo
kėjo.”

Beloit nėra didelė lietu
vių kolonija, bet draugai la
bai gerai padarė sutverda
mi kuopą. Manau, kad jiems 
pavyks ją auklėti tarpe atei
vių ir čia gimusių lietuvių.
“šviesos No. 1 Išsiuntinėta

“Šviesos” No. 1 jau at
spausdintas ir išsiuntinėtas 
visiems nariams. Jeigu ku
rie nariai negauna, tai pra
neškite į centrą ir jums bus 
pasiųsta.

Mes siunčiame “Šviesos” 
No. 1 ir naujiems nariams.
" 1 .........

Parama Ispanijos Liaudies Kovotojams
Čionai skelbiame aukas, kurias gavo Lietuvių Komite

tas Gelbėjimui Ispanijos Demokratijai per vasario menesį. 
Šitie pinigai, kaip žinoma, yra sunaudojami pagelbėti Is
panijos žmonių kovą prieš fašizmą.
ALDLD 42 kuopa, Nashua, N. H.
Amerikos Liet. Kongr., Haverhill skyrius 
S. Yurewitz, Millburn, N. J. 
S. Maczenas, Tacoma, Wash.
Per Geo. Švedas, Rochester, N. Y. 
P. Austrevičius, Minersville, Pa. 
ALDLD 12 Apskritis, Wyoming, Pa. 
Per A. Žalis, Hillside, N. J.
Per A. J. Pilky, West Hartford, Conn.
ALDLD 55 kp., Worcester, Mass.
M. Liepus, Brooklyn, N. Y.
Per Daugėlienę, Richmond Hill, N. Y. 
Per S. Reikauskas, Hudson, Mass. 
Per A. Stripeiką, Elizabeth, N. J.

Kada gaunate naują narį, 
tai kartu su jo duoklėmis 
prisiųskite ir jo antrašą į 
centrą.

Knyga ir Duoklės
ALDLD pereitų metų 

knygą “Kelias į Naują Gy
venimą” labai patiko mūsų 
organizacijos nariams. Dau
gelis draugų jau išreiškė 
savo nuomonę spaudoj ir 
laiškais.

Centro Komitetas dar tu
ri apie 500 egzempliorių 
knygos platinimui. Jos kaina 
nupiginta iki $1.25 su per
siuntimu. ALDLD kdopoms 
ir nariams parduodame tik 
po 50 centų. Kuopos ir na
riai užsisakykite šios kny
gos ir platinkite.

Mes prašome visus AL
DLD narius tuoj aus pasimo- 
kėti jūsų metines duokles. 
Centro Komitetas jau išlei
do “Šviesos” No. 1, pirkome 
veik už $400.00 popieros, 
ruošiame šių metų knygą, 
tas sudaro nemažai lėšų. 
Gaukite naujų narių į AL
DLD. Mokėkite duokles ir 
siųskite į centrą.

D. M. šolomskas, 
ALDLD CK Sekretorius.

46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N. Y.

CIO Jūrininkų Unija Laimėjo 
Kongreso Komisijoj

SOVIETŲ SĄJUNGOJ
Veisia Sabalius

Sibire nuo senai veisiasi sa~ 
baliai, kurių brangūs kailiukai. 
Keturi metai atgal priveisė 
sabalių Mamaisko, čuisko ir 
Vitimsko miškuose. Sakoma, 
kad dabar sabalių ten daug 
yra.

Sugavo Šnipą

Raudonojo Laivyno jūreivis 
sulaikė nužiūrėtą asmenį ant 
Finijos užlajos pakraščio. Su
laikytas teisinosi, kad jis išėjo 
tik tyru oru pakvėpuoti. Bet 
kada pas jį padaryta krata, 
tai surasta įvairių dokumentų 
apie SSSR apsigynimo reika
lus.

Sveikatos Namas

Ant Finijos užlajos, Strel- 
noj, išbudavota naujas sveika
tos pataisymo sanatorijos na
mas. Jis randasi gražioj girioj, 
aukštumoj, čia yra 240 lovų, 
kur Sovietų šalies piliečiai ga
lės pataisyti savo sveikatą, ku
riems tas reikalinga.

Knygos Minint Sukaktį

Sovietų Sąjungoj vasario 23 • 
dieną buvo minima 20 metų 
Raudonosios Armijos sukaktis. 
Sukaktį minint buvo daug iš
leista literatūros tuo reikalu, 
kaip tai: “20 Metų Socializmo 
Sargyboj,” “Kovoj už Raudo
nąjį Petrogradą,” “Karajevo” 
ir kitos.

;x ’
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Ir Čia Jų Klastos!
Pasirodo, kad trockistas, nepaisant, 

kur jis gyvens, be klastų, be niekšybių 
ir žmonių apgaudinėjimo jis neapsieis. 

. Imkim pavyzdžiui Amerikos trockistus.
{ Kai tik pasirodė spaudoj žinių, kad 

kovo 3 dieną Maskvoj prasidės trockistų- 
buchariniečių teismas, tuojau tilpo “New 
York Timese” “Amerikos liberalų pareiš
kimas/’ reikalaująs teismą nukelti, kad 
Amerikos trockistai galėtų pasiųsti į 
teismą savo “tyrinėtojus.”

Po tuo pareiškimu tilpo eilė Amerikos 
| liberalų vardų, su John Dewey priešakyj.

Na, ir kas gi pasirodo?
Ogi tai, kad “Komitetas Trockiui Gin

ti” padėjo po savo pareiškimų eilę pa
vardžių tų žmonių, kurie apie pareiški
mą nieko nežinojo ir su juo griežtai ne- 

Ir* sutinka.
Eilė tokių žmonių jau padarė viešus 

savo pareiškimus, nurodančius, kad be 
jų žinios ir sutikimo jų pavardes troc
kistai panaudojo savo politikai. Štai tie 
žmonės; profesorius Franz Boas, profe
sorius William Ellery Leonard, profeso
rius Aleksandras Goldenweiser, rašyto- 

g jas Ferdinand Lundberg, ir dr, Gaetano 
Salvemini!

Iš viso po pareiškimu buvo padėta 
17-ka pavardžių. Iš jų penki jau paskel
bė nieko apie tai nežiną ir prieš tai pro- 

K. testuoją.
Kaip, matome, trockistams šis kąsnys, 

į ši falsifikacija, nebus lengva nuryti. Ga- 
• limas daiktas, kad dar daugiau žmonių, 

kurių ■‘pavardes trockistai panaudojo sa
vo niekšiškai politikai stiprinti, padarys 
atatinkamus pareiškimus.

Kaip Jie Laukia!
Atvykęs į Ameriką Aleksandras Ke- 

renskis nuolat ir nuolat kartoja, būk So
vietų Sąjunga neišsilaikysianti, būk zten 
greit atsisteigsiąs kapitalizmas.

Panašiai plepa ir Trockis. Tą patį sa
ko ir trockistai. Veik tuo pačiu tonu gie
da ir “Naujoji Gadynė” ir “Naujienos.”

Gerai, kad žmonės turi kuo susira
minti.

Bet tai sęna pasaka. Ypatingai sena 
Kerenskio pasaka. Jis ją pasakoja pa
sauliui per pastaruosius 20 metų.

Tiems ponams atrodo, kad dabartinis 
Maskvoj teismas Sovietų Sąjungą susilp
nins. Tai didelė jų klaida, didelė nelaimė.

Kur jūs, vyrai, girdėjote, kad suėmus 
šnipą arba šnipus, žalotojus, žmogžu
džius, valstybė susilpnėtų?! Tokio daly
ko pasaulio istorijoj nebuvo ir nebus.

Juo greičiau nenaudėliai bus išgaudy
ti ir nuteisti, juo greičiau Sovietų kraš
tas nuo jų apsivalys, tuo jis bus stipres
nis, tuo spartesniais žingsniais bus ku
riamas socializmas.

Sovietų Sąjungai pavojus grūmotų tuo
met, jei ten šnipams ir provokatoriams 
būtų pavykę patraukti savo pusėn bent 
dalis darbo žmonių, Jai būtų pavojaus, 
jei darbo žmonės būtų nepasitenkinę So
vietų vyriausybės ir Partijos politika. 
Jai būtų pavojaus, jei darbo žmonių gy
venimas negerėtų, bet eitų prastyn. Jai 
būtų pavojaus, jei socializmas meprogre- 
suotų.

Nepaisant prisiplakėlių, šnipų žaloji
mo, Sovietų Sąjungoj socialistinio ūkio 
kūryba progresuoja tokiais greitais 
žingsniais, kokių nei jokia kapitalistinė 
šalis niekad neparodė ir neparodys.

Dar vieną dalyką šitie ponai turi ži
noti; Sovietų Sąjungai pavojaus būtų 
tuomet, jei kapitalistiniam pasaulyj dar
bo žmonių gyvenimas gerėtų, o Sovietų 
Sąjungoj—prastėtų. Ačiū viešpačiui, vis
kas eina kaip tik atbulai: kai kapitalis
tiniam pasaulyj darbo žmonių gyvenimo 
lygis vis eina žemyn, lai Sovietų Sąjun
goj—-jis vis kyla.

Taigi, jūs poneliai, galite plepėti apie 
Sovietų Sąjungos žlugimą, kiek tik iš
manote. Jei tas jus suramina, patenkina 
—gerai. Bet jūs to nesulauksite!

410.00
55.00 

1.00 
2.00

15.50
2.50 
5.00 
9.25

14.58 
15.00 
2.00 
2.50

11.81 
6.00

Vasario mėnesį surinkta 
Iš pirmiau buvo

$152.04
416.53

$568.57. Viso
Komitetas labai širdingai dėkavoja toms organizaci

joms ir pavieniams už gausias aukas.
Paskutiniame Lietuvių Komiteto susirinkime nutarta 

$300 tuo jaus perduoti North American Committee To 
Aid Spanish Democracy ir $100 Rehabilitation Fund of 
the Friends of the Abraham Lincoln Battalion. Gi $75 
paskirta pasiuntimui atskirų siuntinių lietuviams kovoto
jams Ispanijoje. Siunčiama bus.cigaretų, pančiakų, meg- 
stinių (svederių) vilnonių marškinių, saldainių ir tt.

Kaip matote, Lietuvių Komiteto ižde pinigų kaip ir ne
belieka. Todėl labai svarbu, kad organizacijos ir pavieniai 
žmonės subrustų aukas rinkti tam labai svarbiam ir pra
kilniam tikslui. Daugelis mūsų organizacijų jau yra au
koję net kelius sykius, bet kitos da nėra nei sykio aukoję. 
Todėl šį klausimą pakelkite savo organizacijos susirinki
me iT'prisidėkite prie paramos Ispanijos kovotojams. Juk 
mes žinome, kad jūs norite pagelbėti ir mūsų lietuviams 
jaunuoliams, kurie randasi karo fronte Ispanijoj, ir Is
panijos kovotojams abelnai.

Aukas galite siųsti mūsų. Komiteto sekretorės Aida 
Orman vardu, 419 Lorimer St., Brooklyn, N. Y. Nepa
mirškite, vietoj siilnttis “Laisvės” vardu/ siųskite mūsų 
Komitetui. Tuomi sutaupysite darbo ir laiko, nes dabar 
šis Komitetas rūpinasi rinkimų ir p^įiuntimu aukų Is
panijos kovotojams., ▼ •

Siųsdami aukas, money orderius arba čekius išrašykite 
vardu Komiteto iždininkes, Helen Kaunas.

Lietuvių Komitetas renka ir priima ne tik pinigus, bet 
ir šiaip įvairius daiktus pasiuntimui kovotojams, kaip tai, 
saldainius, cigaretus, megstinius, šiltus marškinius ir tt. 
Viską mes tuojau pasiunčiame Ispanijon.

Kitus daiktus, kaip tai, stambesnius drabužius, čevery- 
kūs ir tt., siųskite tiesiai North American Committee To 
Aid Spanish Democracy, 14 Woostet St., New York, N. 
Y, Lietuvių Komitetas gali priimtį tiktai^ smulkius daly
kėlius ir pinigus. Helen Kaunas.

L. K. G. I. D. Ižd.

Washington. — Galinga 
Visašališka Jūrininkų Uni
ja (CIO) privertė kongresi
nę laivininkystės komisiją 
atmest laivų savininkų ir 
tūlų valdininkų reikalavimą 
—verstinai taikyt ginčus 
tarp jūrininkų ir samdyto
jų. Pati darbo ministerė 
Frances Perkins nepritarė 
tokiam reikalavimui.

ROOSEVELTO KANDI
DATAS Į N. Y. VALSTI
JOS GUBERNATORIUS

Washington. — Praneša
ma, jog prezidentas Roose- 
veltas teigia R. H. Jacksoną, 
generalį savo valdžios advo
katą, į New Yorko valsti
jos gubernatorius ateinan
čiuose rinkimuose.

52 Paras su Gazmaska

Tolimuose Rytuose Sovietų - 
karo mokyklos kursantas M. 
P. Stulov išbuvo 52 paras su 
kauke nuo nuodingų dujų. Jis 
tą atliko išbandydamas ar il
gai žmogus gali išbūti su kau
ke.

Redakcijos Atsakymai
S. Raymond, Baltimore,. 

Md. — Draugo rašinėlį apie 
tūlo,... bedarbio nusivilimus, 
dedame laikraštin. Ačiū. Bet 
korespondenciją apie LDS 
48 kp. netolimos praeities 
istoriją, nedėsime, nes tas 
galėtų vėl sukelti bereika
lingų ginčų. Naudos iš to 
nebūtų.

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas:

Montreale nesenai lankėsi 
ponas Tysliava ir kalbėda
mas gyrėsi, būk d. A. Bimba 
buvęs pas jį ofise ir kvietęs 
jį į bendrą frontą. Ar tiesa? 
Būkite tokie geri ir paaiš
kinkite per “Laisvę”.

Montreal© Pilietis.
Atsakymas:

Be melo Juozas Tysliava 
nė žingsnio nežengia. Drg. 
A. Bimba niekados nebuvo 
pas Tysliavą į jokį bendrą 
frontą kviesti arba prašyti.

Montreale p. Tysliava vei
kiausia pakišo žmonėms 
1935 metų įvykius iškrai
pęs. Visi atsimenate, kaip 
tais metais hitlerininkai 
rimtai grūmojo Klaipėdai. 
Tų pačių metų CleVelando 

{lietuvių darbininkų visuoti
nam- suvažiavime buvo įkur
tas Darbininkų Organizaci
jų Susivienijimas. Jo sky
rius susiorganizavo ir Bro
oklyne. Šis skyrius nutarė 
sušaukti didelį visuotiną lie
tuvių susirinkimą Brookly
ne ir išnešti rezoliuciją 
prieš Hitlerį. Skyriaus ko
misija sušaukė tams tikslui 
konferenciją, pakviesdama 
komunistus, 
tautininkus,
katalikus. Tautininkai, ku-

sklokininkus, 
socialistus ir

riems vadovavo Tysliava, 
kuris, beje, tuo laiku dar 
dangstėsi demokratine 
skraiste ir skelbėsi Smeto
nos diktatūros priešu, suti
ko masiniam susirinkime 
dalyvauti, gi katalikai, ku
riems vadovavo “Amerikos” 
redaktorius Vilniškis, atsi
sakė. Tos konferencijos bei 
pasitarimai buvo laikomi 
dienraščio “Laisvės” patal
poje. Tiktai vieną susirinki
mą “Vienybės” patalpoje 
laikė konferencijos išrinktą 
rezoliucijų komisiją, kuri 
susidėjo iš Prūseikos, Bim
bos ir Tysliavos.

Masinis protesto mitingas 
įvyko spalių 10 d., 1935 me
tais. Kalbėtojais buvo: nuo 
komunistų A. Bimba, nuo 
LDD (sklokos) L. Prūseika, 
nuo Socialistų Keistutis Mi- 
chelsonas ir nuo tautininkų 
Tysliava. Tai buvo pirmas 
toks didelis bendras Brook- 
lyno lietuvių mitingas. Ži
noma, Tysliava paskui pa
bėgo iš to judėjimo bendrai, 
ginti Lietuvą, bet šis mitin
gas suartino komunistus, so
cialistus ir Prūseikos vado
vaujamus opozicionierius.

Drg. Bimba visai nebuvo 
toje bendro fronto konfe
rencijos šaukimo komisijo
je.
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Antradienis, Kovo 8, 1938

minalisiai

ir įsakiau 
prirengtai

Trečias Puslapis

■ ■

Binghamton, N. Y

Kaltinimo Aktas prieš 
Kriminalistus

(Tąsa)
Kaltinamasis Grinko vedė žalojimo darbą fi- ! 

nansų srityje. Kaltinamasis Grinko prisipaži
no: “Vyriausiafe tikslas griovimo darbo Liau
dies Finansų Komisariate buvo susilpninti So- j 
vietų valdymą; susilpninti SSSR finansinę ga
lią; išmušti iš vėžių Sovietų ekonomiją; su
kelti žmonėse nepasitenkinimą Sovietų finan
sine politika, sukelti nepasitenkinimą taksais, 
blogu patarnavimu taupymo bankuose, užvil- 1 
kimu algų išmokėjimų ir tt., kad tuo būdu su- I 
kelti plačiausią organizuotą nepasitenkinimą I 
Sovietų valdžia ir pagelbėti suokalbininkams 
rekrutuotis pasekėjus ir akstinti sukilimo 
veikimą.”

Kaltinamasis Zelenskis ir žalotojų grupė, 
kurią jis suorganizavo Centrosojuze ir koope
ratyviškose draugijose, žalingus planus vykdė 
kas liečia tokias prekes, kaip cukrus, svies
tas, kiaušiniai, machorka (pigus tabakas) ir 
tt., ir tiksliai suvėluodavo tavorų pristatymus 
į kaimus, taipgi supainiodavo sąskaitas, ir tuo 
būdu susidarė sąlygas vogimui ir eikvojimui 
valstybės turto be jokios bausmės, ir tuo būdu 
jis akstino produktų naudotojui apgavimą ir 
apvogimą.

Kaltinamasis Rosengoltz taipgi vedė išdavi- I 
kišką darbą plačia papėde.

Tuo pačiu sykiu, gavus įsakymus nuo fa
šistų šnipavimo biuro, suokalbininkai pasibrė- Į 
žė sau už pareigą sukelti krašte banditiškus j 
sukilėlių judėjimus; jie planavo, kad anti-so- 
vietinės sukilėlių gaujos sukiltų ginkluotu su
kilimu užpakalyje Radonosios Armijos tuo 
pačiu laiku, kai intervencija prasidėtų prieš 
SSSR.

Kaltinamasis Rykovas sekamai prisipažino: 
“Mes darėme žingsnį per spėką nuversti 

Partijos ir Sovietų Valdžios vadovybę ir nu
sprendėm tą -planą pravesti kulokų sukilimu.” 

Tyrinėjimas 
mai užpakaly 
svarbioji dalis 
valdžių, kurios 
tie dešinieji-trockistiniai suokalbininkai plana
vo iššaukti tuos sukilimus gavus signalą nuo 
fašistinių šalių generalinių štabų.

Kaltinamasis Irkamovas prisipažino se
kamai ;

“Mes užlaikėme reikalingus žmones, kurie 
būtų buvę naudojami ginkluotam sukilimui 
prieš Sovietų valdžią. Tie žmonės vyriausiai 
buvo kulokai, kunigai ir buvę basmachi (Cen- 
tralinės Azijos banditai). Savo organizacijos 
"ariams, kurie užėmė vadovaujančias distrik- 
to vietas, mes įsakėm tuos žmones tinkamai 
užlaikyti. Mes taipgi tikėjomės, kad laike gin
kluoto sukilimo liekanos basmachi gaujų, ku
rios pirmiaus pabėgo iš Sovietų Sąjungoj, per
eis rubežių į Sovietų teritoriją.”

nustatė, kad tie kulokų su.kili-
Raudonosios Armijos buvo 

planų ir planavimų fašistinių 
rengiasi užpulti SSSR, ir kad

Kad kuoplačiausia išplėsti pamatą sukili
mui, tai vyriausieji suokalbio vadai įsteigė ry
šius su požemine Social-Revoliucionierių or
ganizacija.

Pavyzdžiui, kaltinamasis Bucharinas seka
mai prisipažino:

“Ryšiai su SociaLRevoliucionieriais buvo 
užmegsti, kuomet dešiniųjų organizacija dėjo 
viltį ant kulokų sukilimo. Kadangi dešinieji 
pritarė tiems sukilimams, tai iškilo reikalin
gumas užmezgimo ryšių su Social-Revoliucio- 
nieriais, kurie turėjo įleidę šaknis kulokų stra- 
toje žemės ūkio distriktuose. Aš asmeniniai 
užmezgiaus ryšius per Semonovą su požeminiu 
Social-Revoliucionierių Centro Komitetu So
vietų Sąjungoj ir per Chlenovą su Social-Re
voliucionierių Centro Komitetu Paryžiuje.”

Nusivylę Sovietų sistemos nuvertimu pagel
ba šnipinėjimo (svetimoms šalims), pagelba 
žalojimo ii* diversijos ir kulokų sukilimais, de
šinieji ir trockistiniai suokalbininkai, pilni 
įsiutimo ir neapykantos prieš SSSR, pradėjo 
ruošti ir vykdyti teroristinius veiksmus prieš 
vadus Sovietų Valdžios ir Sovietų Sąjungos 
Komunistų Partijos. Turėdami tiesioginius 
konspiracinius ryšius su Japonijos ir Vokie
tijos šnipinėjimo biurais, ir gavę įsakymus 
nuo žmonių priešo Trockio, jie suorganizavo 
ir papildė eilę teroristinių veiksmų prieš ge
riausius šalies žmones.

Kaltinamasis Rykovas davė sekamas prie
žastis, dėl ko “Dešiniųjų ir Trockistų Blokas” 
ėmėsi teroro: ’

“Atsižvelgiant į nelegališką ir konspiracinį 
pobūdį Dešiniųjų kontr-revoliucinės ęrganiza- 
cijos, atsižvelgiant į nebuvimą masinio pagrin
do kontr-revoliuciniam darbui ir esant stokai 
vilties pasiekti valdymo galią kitais būdais, tai 

MAKSIMAS GORKIS

Žymusis pasaulio rašytojas, kurį trockistai- buchariniečiai sąmokslininkai nužudė dėlto, 
kad jis buvo asmeninis artimas J. Stalino draugas.

pasirinkimas teroro ir “palociaus revoliucijos 
atrodė (suokalbio) centrui šiokiu tokiu 
spektu.”

Kaltinamasis Bucharinas prisipažino:
“Laike susitikimo ir pasikalbėjimo su 

takovu, 1932 metais, aš sužinojau, kad jis su
sitiko Sedovą ir gavo nuo jo Trockio tiesio
ginius įsakymus pradėti vykdinti teroristinius 
veiksmus prieš Partijos ir Sovietų Valdžios 
vadus. Aš turiu prisipažint, kad tikrenybėj 
mes tuomet sutikome sudaryti planus su tero
ristais, ir pasikalbėjime su Piatakovu mudu 
susitarėm sukoordinuoti savo veikimą su Troc
kio veikimu, kad spėkos pagelba nuversti Par
tijos ir Sovietų Valdžios vadus.” 

pro-

Kaltinamasis Ivanovas prisipažino, kad “kal
bant apie terorizmą, Bucharinas sakė, kad 
“likvidacija,” kaip kad jis pavadino, Komunis
tų Partijos ir Sovietų Valdžios vadų, būtų la
bai svarbus dalykas mūsų įsigalėjimui val
džion ir palengvintų sumušti Sovietų Sąjungą 
kare.” %,

Kaltinamasis Rykovas prisipažino:
“Mes pasibrėžėme terorizmą kaipo vieną iš 

mūsų kovos metodų prieš Sovietų Valdžią. Ta 
pozicija užėmė aiškų pobūdį mūsų veikimo, 
ypatingai kas liečia mano veikimą, kaipo pri- 
rengimą teroristinių veiksmų prieš Politinio 
Biuro narius, prieš Partijos ir valdžios va
dus, o svarbiausia, prieš Staliną, Molotovą, 
Kaganovičių ir Vorošilovą. Jau 1934 metais 
aš daviau įsakymus Artemenkai, vienos tero
ristų grupės, kurią aš sudariau dabojimui au
tomobilių Partijos ir Valdžios vadų.”

Kaltinamasis Bucharinas liudija:
“Aš noriu pasakyt tiesą ir aš sakau, kad pa

siunčiau tą pasiūlymą centro susirinkimui ir 
kad mes nusprendėm instruktuoti Semenovą 
suorganizuoti teroristų grupes.”

Ištyrimas parodė, kad bjaurus Kirovo nu
žudymas taipgi buvo atliktas nuosprendžiu 
“Dešiniųjų ir Trockistų Bloko.” Vienas tos 
bjaurios žmogžudystės dalyvių buvo kaltina
masis Yagoda, kuris liudijo:

“Aš buvaus informuotas Yenukidzės, kad Ki
rovo nužudymas buvo prirengtas sulyg nuta
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Zaporožets

Menžinsky 
at- 

De-

Tuo tikslu

rimo konspiracijos centro. Yenukidzė prašė 
manęs nėdėti jokių pinklių ant teroristų veik
los kelio, ir aš sutikau. Tuo tikslu aš pasi
šaukiau Zaporožetsą iš Leningrado

•jam netrukdyti teroristų veiklai, 
prieš Kirovą.”

Investigacijos laiku tai išaiškino 
ir Yenukidzė.

Tyrinėjimu įrodyta, kad Gorkis, 
ir Kuibyšev yra aukos teroristų veikimo, 
likto sulyg instrukcijų suvienyto centro ‘ 
šiniųjų ir Trockistų Bloko.”

Kaltinamasis Yagoda liudijo: “Suvienytas 
centras Dešiniųjų ir Trockistų organizacijos 
per ilgą laiką bandė įtikinti Gorkį pertraukti 
artimą draugingumą su Stalinu.
Kamenevas, Tomskis ir keletas kitų buvo pa
skirti padaryt ant Gorkio įtakos. Bet tas nie
ko negelbėjo. Gorkis pasiliko Stalinui ištiki
mas ir tvirtas rėmėjas ii- palaikytojas Stalino 
dinijos. Išrišimui tokio svarbaus klausimo, 
kaip nuvertimą Stalino vadovybės ir pasigro- 
bimą galios, Dešiniųjų ir Trockistų centras 
nieko daugiau negalėjo daryti, kaip tiktai im
ti atydon labai didelę Gorkio įtaką šioj šalyj 
ir užsieny. Mes turėjom tą sulaikyti. Paga
lios pasidarė visai aišku, kad Gorkio negali
ma nuo Stalino atskirti, tada suvienytas cen
tras nusprendė likviduoti Gorkį.”

Kaltinamojo Yagodos liudijimas buvo pilnai 
patvirtintas kaltinamojo Rykovo, kuris liudi
jo :

“Aš žinau, kad Trockis, per savo susisieki
mo centro atstovus, dėjo visas pastangas,-kad 
sukėlus blogą prieš Gorkį jausmą. Aišku li
tai, kad Trockis gerai žinojo, kad Gorkis skai
tė jį nenaudėliu ir avantiūristu. Iš kitos pu
sės, artimas draugiškumas tarp Gorkio ir Sta
lino buvo visiems žinomas ir taipgi aiškus 
faktas, kad jis buvo tvirtas politinis Stalino 
rėmėjas, kilo prieš jį mūsų organizacijos nea
pykanta. 1935 metais aš turėjau pasikalbėji
mą su Yenukidze, kuris tvirtai pareiškė man, 
kad trockistų-zinoyjevistų skyrius šio bloko 
reikalauja sunaikinimo Gorkio politinės veik
los ir kad visai nežiūrės, kokiu būdu tai bus 
atsiekta. Iš šio pasikalbėjimo aišku pasida
rė man, kad teroristų metodds gali būt nau
dojamos visiškam Gorkio sunaikinimui.”

šitas ’ liūdi jirdas taipgi buvo patvirtintas 
kaltinamojo , Buęharino, kuris liudijo, kad 
pradžioj 1935 metų;,Tomsky informavo jį, kad 
“trockistų sekcija suvienyto centro bloko pa
siūlė organizacijai imtis neprieteliškos veik

los prieš Gorkį, kaipo Stalino politikos rė
mėją.”

Kaltinamasis Bessonovas ypatiškai gavo 
nuo Trockio tiesioginį įsakymą, kuomet jie su
sitiko liepos pabaigoj, 1934 metais. Tame pa
sitarime, pagal kaltinamojo Bessonovo liudiji
mą, Trockis pareiškė, kad “tai būtų neatleisti
na dorybės dalis, jeigu mes nuolatos neveik
tum linkui Stalino ir kitų jo artimų kolegų 
fiziško prašalinimo. Gorkis yra labai artimas 
Stalinui. Jisai lošia labai svarbią rolę laimė
jimui pasaulio demokratijos simpatijų dėl So
vietų Sąjungos, iš Europos, labiausia iš vaka
rinės Europos. Gorkis labai populiarus, kai
po artimas Stalino draugas ir palaikytojas 
Partijos linijos. Dėlei Gorkio įtakos, vien- 
laikiniai mūsų rėmėjai tarpe intelektualų jau 
mus apleido. Tokiose aplinkybėse esant, ma
no išvada yra tokia, kad Gorkis turi būt pra
šalintas. Perduok tokią instrukciją Piatako- 
vui kategoringiausioj formoj, ‘nežiūrint vis
ko, Gorkis turi būt fiziškai sunaikintas’.”

To žmonių neprieteliaus Trockio įsakymą 
pildydamas, “Dešiniųjų ir Trockistų Blokas” 
padarė tą bjaurų nuosprendį užmušti Gorkį.

“Šio nuosprendžio išpildymas buvo man pa
vestas,” liudijo Yagoda.

Kaipo tiesioginius agentus pravedimui šio 
niekšiško skymo, kaltinamasis Yagoda įvardijo 
kaltinamuosius Dr. Levin, buvusį Gorkio šei
mos gydytoją, prof. Pletnev, Gorgio sekreto
rių Kručkov ir taipgi savo sekretorių Bulanov.

Kaltinamasis Bulanov liudija:
“Aš ypatiškai mačiau, kaip Yagoda daugiau 

negu vieną sykį pasišaukė Kručkovą ir patarė 
jam užkrėsti Gorkį šalčiu, kad jį vienokiu ar 
kitokiu būdu apsirgdinus. Yagoda pabrėžda
vo, kad Gorkio plaučiai yra tokioj padėtyj, 
kad bile susirgimas šalčiu gali pastumti jį 
prie mirties. Kitą dalį atliks Pletnev ir Le
vin, kurie jau gavo tinkamas instrukcijas.”

Kaltinamas Pletnev, kuris tiesioginiai daly
vavo nužudyme Gorkio ir Kuibyševo, liudijo: 

“Yagoda sakė man, kad aš turiu pagelbėti 
jam fiziškam sunaikinimui tūlų politinių šios 
šalies vadų. Jis aiškiai pabrėžė, kad aš pasi
naudočiau .savo pozicija, kaipo Kuibyševo ir 
Gorkio gydytojas, pagreitinimui jų mirties, 
panaudojant blogas gydymo metodas. Aš 
bandžiau nesutikti, bet pagalios buvau pri
verstas sutikti. Potam Yagoda informavo 
mane, kad Dr. Levin bus mano sandraugas, o 
kas dėl Gorkio, tai ir jo sekretorius Kručkov 
bus padėjėjas. Priėmę nuo Yagodos tokį bai
sų darbą atlikti, Dr. Levin ir aš išdirbome 
planus nužudyti Gorkį ir Kuibyševą.”

Šitas liudijimas buvo patvirtintas kaltina
mojo Levin, kuris liudijo:

“Aš prisipažįstu kaltu tiksliai naudojęs blo
gus gydymo būdus ir išrašęs vaistus visai 
tam netinkamus ir tokiu būdu, bendrai su sa
vo sėbrais ir pagal sutartį su Yagoda, aš esu 
atsakomingas už ankstyvą Maximo Gorkio ir 
Kuibyševo mirtį.”

Kaip tyrinėjimas rodo, Kuibyševo sekreto
rius, kaltinamas Maximov, aktyviai dalyvavo 
suokalbyj užmušti Kuibyševą.

Maximov liudijo:
“Aš sutikau papildyti šią kriminalystę, kai

po, narys kontr-revoliucinės Dešiniųjų organi
zacijos, į kurią aš įstojau 1928 m. Yagoda 
taipgi žinojo, kad aš priklausau kontr-revoliu- 
cinėj organizacijoj, ir jis dalyvavo viename 
mūsų pasitarime su Yenukidze, kuomet mes 
išdirbome planą prašalinti Kuibyševą.”

Pagal tiesiogines Yagodos instrukcijas, kal
tinamieji Dr. Levin ir Dr. Kazakov taipgi nu
žudė Menžinskį, O. G. P.. U. pirmininką.

Kaltinamas Kazakov liudijo:
“Yagoda davė man sekamas instrukcijas: 

Aš Turiu, bendrai su Dr. Levin, sudaryti tokį 
būdą Menžinskio gydymui, kad tas pagreitintų 
jo mirtį. , Po pasikalbėjimo su Yagoda, ben
drai su Levin, aš panaudojau tokius būdus 
Menžinskio gydymui, kad tas tikrenybėj sunai
kino jo likusią sveikatą ir taip priartino jam 
mirtį. Tokiu būdu, Levin ir aš ištikrųjų nu- 
žudėm Menžinskį. Aš įdaviau daktarui Lysa
tes mišinio, mano paties sudaryto, kuris, ben
drai su alcoloidais, privedė prie tokių pasek
mių, kokių mes norėjom, būtent, aktualaus 
Menžinskio nužudymu.”

Šis liudijimas buvo patvirtintas Levino ir 
Bulanovo.

Kaltinamasis Bulanov liudijo:
“Yagoda per ilgą laiką planavo fizinį Men

žinskio sunaikinimą. Daugiau ne vieną sykį 
man esant su juo, išreiškė jis didelio nepa
sitenkinimo, kad Menžinskis dar vis gyvas ir 
užima vietą, kaipo O. G. P. U. galva. Pa
galios jis aiškiai pabrėžė, kad Menžinskis turi 
būt prašalintas. Buvo sunku tas padaryt su 
pagelba Dr. Levin, nes Menžinskis neapkentė 
Leviną ir nenorėjo jo gydymo. Tada aš pa
siūliau Yagodai kitą gydytoją įpiršti Menžins- 
kiui. Tas buvo atlikta. Su Dr. Levino 'pa
gelba, Dr. Kazakov buvo priskirtas Menžins-

(Tąsa Ą-tame pusi.)

KELETAS PASTABŲ
“Keleivio” num. 8 mūsų mies

to korespondentas, aprašyda
mas Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimo prakalbas, sako, jog 
“nekuriems pusgalviams nepa
tiko” jaunuolio Michelsono kal
ba ir jie “bandė triukšmauti.” 
Bet vėliau “patys kalbėtojo at
siprašė, kad ne vietoje išsišo
ko.” Jeigu tie žmonės triukš
mavo ir atsiprašė, tai jie, ma
no manymu, nieku būdu ne
reikia priskaityti pusgalvių ka
tegorijom Pusgalviavimas—tai 
jau už džentelmoniškumo ribų. 
. :Jc * *

“Vienybės” num. 46 vietos 
korespondentas aprašo Ameri
kos Lietuvių Kongreso sky- ; 
riaus prakalbas Lietuvos ne- - 
priklausomybės minėjimui. Jis 
tuo aprašymu skaudžiai pliekia 
pats save.

Pirma, jis vakaro vedėją va
dina veidmainiu, bet jo veid
mainystės nenurodo nei krislo. 
Ką vakaro vedėjas pasakė, tai 
korespondentas sako “teisingai 
pasisakė.” Jeigu teisingai—tai 
neveidmainingai!

Antra, jis sako “kalbėtojai 
susikompromitavo savo kalbo
se.” Kaip? Nenurodo nei žo
delio.

Trečia, jis sako, kad prakalbų 
rengėjai manė, jog kalbėtojas 
adv. Chernin “labai daug pur
vų drėbs ant Lietuvos.” Išti
krųjų gi, tai ne patys prakalbų 
rengėjai to laukė, bet “Vien.” 
korespondentas su savo kolego
mis. Bet nesulaukė. Lietuvos, 
kaipo šalies, niekas nedrabsto 
purvais; tik demokratinio nu
siteikimo žmonės sako, kad tau- 
tininkų-fašistų diktatūra slegia 
visą Lietuvos liaudį ir trukdo 
jos pažangą. Tūli prakalbų 
rengimo komisijos nariai, būda
mi artimi draugai adv. Cher
nin, labai gerai iš anksto žino
jo, ką jis kalbės.

Ketvirta, korespondentas sa
ko, kad “bendrafrontininkai” 
“kaip ant žarijų sėdėdami, sė
dynes trynė.” Tiesa, buvo to
kių žmonių, kurie negalėjo ra
miai nusėdėti, bet tai jie ne 
bendrafrontininkų kategorijai 
priklauso. Jie artimi korespon
dento bičiuliai.

Penkta, korespondentas sako, 
jog K. 
vaikėzas 
Lietuvą.” 
pondento
Juk Michelsonas viso savo ži
nojimo nė nedėstė prakalboje, o 
kalbėjo tiktai tą, kas nepriklau
somybės minėjimui buvo reika
linga ir kas tiko. Jis tvirtais 
faktais įrodė, kad nė Smetona 
nėra tinkamas būti tautos vadu, 
nė visi jo pakalikai, kurie su
daro dabartinę Lietuvos val
džią.

šešta, jis nepasitenkinęs, kad 
svetainėj nebuvo iškabintų vė- * 
liavų, ir iš to trūkumo daro iš
vadą, kad bendrafrontininkai 
“bijo jų labiau, kaip velnias 
kryžiaus.” Nebijo, ne! Nes' 
vėliava nieko savaime nebaido. 
Tai tik “Vienybės” korespon-i 
dento “sveikas” įsivaizdavimas, 
lygiai kaip ir apie velnią ir 
kryžių. Argi “Vienybės” ko
respondentas matė velnią ir jo 
baimijimąsi kryžiaus? Kiek
vienas žmogus, aišku, pasakys, * 
kad nematė. Tai tik korespon 
dento vaizdavimasis, savęs plie 
kimas ir gązdinimąsis.

Trumpate,.

Michelsonas “jaunas 
mažai ką žino apie
Iš kur tokis kores- 

sprendimas apie jį?

Ispanijos Valdžia Tikisi 
Laimėti Karą

Barcelona.—Ispanijos res
publikos ministeris pirmi- * 
ninkas dr. Negrin radio kal
boj tvirtino, kad valdžia lai
mės karą, nežiūrint visų 
Mussolinio ir Hitlerio ka-f 
nuolių, lėktuvų ir jų armijų.

Negrin sako, respublika . 
gaminasi kanuples, lėktuvus i 
ir amuniciją taip sekmin 
ir tokiose vietose, kaip ks 
priešai niekad nebūtų tike-. 
ję.
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Kaltinimo Aktas prieš
Kriminai... -s

, (Tąsa iš 3-čio pusi.)
kiui ir jis užbaigė darbą: aiškiau pasakius, 
jis pagreitino Menžinskio mirtį, pagelba aiš
kaus neteisingo gydymo.”

Apart nužudymo Gorkio ir Kuibyševo, kal- 
0 tinamieji Levin ir Kručkov, pagal tiesiogines 
£ kaltinamojo Yagodos instrukcijas, taipgi nu

žudė Gorkio sūnų Peškovą 1934 metais.
Kaltinamasis Kručkov liudijo:
“Tai buvo Yagodos instrukcijos spėka pra- 

salint Maxima Peškovą ir vėliaus taipgi Gor- 
■'kį. Apart manęs, Yagoda taipgi paskyrė gy

dytojus Levin ir Vinogradov ir profesorių
‘i Pletnev atlikti šias kriminalystes.”

Kaltinamasis Yagoda, kuomet buvo paliuo-
* suotas iš Sovietų Sąjungos Vidujinių Reikalų

- Komisaro vietos, taipgi planavo kaip nors' nu- 
' žudyti Yežovą, dabartinį Vidujinių Reikalų 
< Komisarą.
* Kaltinamasis Yagoda liūdijo:

“Manęs atleidimas iš Vidujinių Reikalų 
, Komisaro vietos ir paskyrimas ton vieton Ye- 

*' žovo ženklino visišką mūsų suokalbio susmu- 
'kimą, nes tokioj padėtyj jau nebus galima su
laikyti nuo sunaikinimo anti-sovietinės organi-

■ zacijos. Yežovas gali viską išrauti. Yežovas 
todėl turi būt prašalintas. .Tai toks buvo ma- 

‘no nuosprendis ir aš pradėjau smarkiai prie 
'.jo išpildymo rengtis.”

Yagoda bandė pravesti tą savo planą pagel
ba savo sėbrų, kurių tarpe lošė svarbią rolę 

-‘kaltinamasis Bulanov. Kaip kaltinamieji Yago- 
tfda ir Bulanov liūdijo, tai buvo bandyta nu
žudyti Yežovą specialiai dėl jo prirengtais 
nuodais. Po smulkmeniško nupiešimo būdų, 
kuriais kaltinamasis Yagoda bandė nužudyti, 
kaltinamasis Bulanov liūdijo, kad jis pats, Bu- 

' lanov, sutaisė nuodų mišinį tikslu nunuodyti
Yežovą.

Kaltinamasis Yagoda pilnai prisipažino prie 
' šios kriminalystes, liudydamas sekamai:

“Taip, aš prisipažįstu, kad aš organizavau 
tą kriminalystę, aš suorganizavau prisirengi
mus nužudymui Yežovo, kaipo žmogaus, kuris 
yra pavojingas kontr-revoliuciniam suokalbiui 
ir sugabus iškelti mūsų kontr-revoliucinę or
ganizaciją.

Trockio-Bucharino SuokaĄis 
Leniną

Tyrinėjimas yra įrodęs, kad jau 1918 me- 
"tais, tuojaus po Lapkričio Revoliucijos, laike 
; Brest-Litovsko taikos, Bucharinas ir jo gru

pė, taip vadinama “Kairiųjų-Komunistų,” 
' Trockis ir jo grupė, susijungę su Kairiaisiais 
Social-Revoliucionieriais organizavo suokalbį 
prieš Lenino gyvastį, kaipo Sovietų valdžios 
galvą.

Kaip atidengia medžiaga iš tyrinėjimo, B;- 
charino ir jo konspiratorių grupės tikslas bu- 

, vo nedaleisti užbaigti Brest-Litovsko taiką, nu
versti Sovietų valdžią, areštuoti ir užmušti Le
niną, Staliną ir Sverdlovą ir sudaryti .naują 
valdžią iš buchariniečių, kurie tikslu prisiden-

* gimo, save vadino “Kairiaisiais Komunistais,” 
ir iš trockistų ir kairiųjų Social-Revoliucionie- 
rių. Karelin, buvęs narys “Kairiųjų Social- 
Revoliucionierių Partijos Centro Komiteto, da-

. vė sekamus parodymus:
’ “Mes priėjome prie susitarimo su “Kairių

jų Komunistų” grupe kovai prieš Sovietų val
džią vadovaujamą Lenino, Stalino ir Sverdlovo 
po Komunistų Partijos Septinto Kongreso.

7 Pagal instrukcijas “Kairiųjų Social-Revoliuci- 
onierių” Partijos Centro Komiteto, Kamkovas,

. Prošijanas ir aš vedėme derybas su “Kairiai- 
‘ siais Komunistais.” Bucharino buvo pasiū-
* lymas nesiriboti savęs areštavimu valdžios,

bet fiziniai sunaikinti Sovietų valdžios vadus 
—ir pirmoje vietoje Leniną ir Staliną.”

» Kamkov, venas iš buvusių vadų “Kairiųjų 
Social-Revoliucionierių Partijos Centro Komi-

. tėto, liūdijo sekamai:
“Aš asmeniškai turėjau pasitarimą su Bu- 

charinu, kuris sakė daug-maž taip: ‘Kova mū-
* sų partijoj prieš Lenino poziciją klausime
* Brest-Litovsko .taikos pasiekė aštrias formas.
- Mūsų eilėse klausimas yra debatuojamas dėl 

sudarymo naujos valdžios įtraukiant kairiuo- 
sius Social-Revoliucionierius ir “Kairiuosius

$ Komunistus’.” (
Bucharinas minėjo Piatakovą, kaipo galimą 

kandidatą į vadus naujoje valdžioje, ir sakė, 
> kad tai buvo planuojama pakeist valdžią areš

tuojant jos narius, įskaitant ir Leniną. Kitas 
derybas su Bucharinu vedė Karelin ir Proši-

.. Jan- \
Pabaigoj kovo mėnesio galutinas susitari

mas buvo atsiektas tarpe “Kairiųjų Komunis
tų” ir “Kairiųjų Social-Revoliucionierių” se
kamais pamatais: Pirma, “Kairieji Komunis
tai” teiks organizacinę ir - politinę pagelbą' 
“KairiesienTs Social-Revoliucionieriams” jų 
kovoje prieš Bolševikus ir Sovietų Valdžią. 

| Antra, nuversti Lenino valdžią bendromis jė- 
gomis, bendromis pastangomis “Kairiųjų Ko-

* munistų” ir “Kairiųjų Sųcial-Revoliucionierių” 
’ ir naują valdžią sudaryti iš šių abiejų parti

jų. Po to, “Kairieji Social-Revoliucionieriai” 
suorganizavo nužudymą Mirbacho ir liepos 
mėnesio sukilimą. “Kairieji Komunistai” bu
vo pilniausiai informuojami apie prisirengi
mus užmušt Mirbachą ir iššaukti liepos mė
nesio sukilimą.

Išklausinėti, kaipo liudininkai, Jakovleva, 
Ossinsky ir Mantsev, buvę aktyvūs vadai 
“Kairiųjų Komunistų” grupės, pilniausiai pa
tvirtino buvusį 1918 metais šį suokalbį, or
ganizuotą iniciatyva kaltinamojo Bucharino, 
“Kairiųjų Komunistų” bloko ir “Kairiųjų So
cial-Revoliucionierių” prieš Leniną, kaipo So
vietų valdžios vadą. Jakovleva sekamai liū
dijo:

' “Bucharinas atidengė man idėją, kad politi
nė kova nuolatos aštrėja ir kad įvykių nega
lima apribot tik politiniu suformulavimu ne
pasitikėjimo Partijos Centro Komitetu. Bu
charinas sakė, kad čia turi būti neišvengia
mas permainymas vadovybės ir ryšyje su tuo 
buvo sujungtas klausimas areštavimo Lenino, 
Stalino ir Sverdlovo ir net fizinis jų sunai
kinimas.”

Kas liečia Trockio rolę suokalbyj prieš Le
niną 1918 metais, tai kaltinamasis Bucharinas 
liudija sekamai:

Tuo laiku vėl iškilo sukilimo, Lenino, Sta
lino ir Sverdlovo areštavimo idėja, kaipo va
dovaujančių figūrų partijoj ir Sovietų vadų. 
Šis suokalbis buvo-Trockio iniciatyva; mato
mai jis tą pasiūlylną sužinojo iš ‘Kairiųjų So
cial-Revoliucionierių,” aš manau, nuo Piata
kovo.”

Mantsev, vienas iš vadų “Kairiųjų Komu
nistų” grupės, sekamai liudija:

“Kelios dienos po pasitarimo su Jakovle
va, Trockis prašė manęs ateiti ir pamatyti jį. 
Aš turėjau ilgą pasikalbėjimą su juo pas jį 
namuose, laike kurio jis ilgai įrodinėjo, kad 
reikia užmušti Leniną ir Staliną.”

Tyrinėjimo autoritetai dabar turi savo ži
nioj neginčijamus įrodymus, kad nenaudėliš- 
kas pasikėsinimas ant Lenino gyvasties, pada
rytas Social-Revoliucionierių teroristės Ka
plan, rugpjūčio 30, 1918 metais, buvo tiesio
ginė pasekmė kriminalio pasimojimo “Kairių
jų Ko.z. ” vadovaujamų Bucharino, ir jų

. “Ka/’iąjų Social-Revoliucionierių” 
ir buvo pravestas gyvenimam pagal iniciatyvą 
kaltinamojo Bucharino. Karelin sekamai liū- 
dija:

“Aš taipgi turiu prisipažinti prie didžiau
sios kriminalystes, prie dalyvavimo su “Kai- 
riasiais Komunistais” ir “Kairiasiais Social- 
Revoliucionieriais” organizavime pasikėsinimo 
ant Lenino gyvasties. Šis faktas buvo paslėp
tas nuo_SavietjT^Sąjungos žmonių per dvide- 

Jis buvo paslėptas, kad mes, iš- 
s Social-Revoliucionieriais, pa- 

gaj ) reikalavimą, bandėme nužudyti
Leniną. Teismas dešiniųjų Social-Revoliucio
nierių neątidengė tikrus prasikaltėlius tos kri
minalystes ir neišvilko į šviesą rolę, kurią 
vaidino “Kairieji Social-Revoliucionieriai” ir 
“Kairieji Komunistai.”
Teroristų Metodos Suplanuotos Tuojaus 

po Revoliucijos 1918 m.
“Po liepos (1918 metų) sukilimo, Kairiųjų 

Social-Revoliucionierių Partijos Centro Komi
tetas nusprendė griebtis teroristinių metodų 
kovos -prieš Sovietų valdžią.. Turi būti atžy^. 
mėta tas, kad po to sukilimo, Prošijan susi
tiko su Bucharinu, kuris atvirai iškėlė klaupsi
mą Lenino fizinio sunaikinimo. Daug ą/škes- 
nėj formoj klausimas panaudojimo teroristinių 
aktų prieš Leniną buvo iškeltas Bucharino an
troje dalyje liepos, 1918 metais. Prošijan 
tą raportavo mums, tai yra Kairiųjų Social- 
Revoliucionierių Partijos Centro Koniiteto na
riams.”

Tas buvo taipgi patvirtinta per Ossinskį. Ka
da kaltinamasis Bucharinas buvo akis akin sta
tytas su Ossinskiu, Jakovleva, Mantsev, Kare
lin ir Kamkovu Soyietų Sąjungos prokuroro 
raštinėj, liudininkai pilniausiai patvirtino virš 
paduotą liūdymų sutrauką. Akyvaizdoje šių 
faktų, kaltinamasis Bucharinas prisipažino 
prie eilės kriminališkų faktų ir sekamai pa- 
liūdijo: •

“Aš turiu prisipažinti, kad mes turėjome 
tiesioginį susirišimą su “Kairiaisiais Social- 
Revoliucįonieriais,” kurie priėmė platformą jė
ga nuversti Sovietų valdžią, vadovaujamą Le
nino, Stalino ir Sverdlovo, paskui juos areš
tuojant ir įsteigiant naują valdžią iš “Kai
riųjų Komunistų” ir “Kairiųjų Social-Revo
liucionierių.”

Tyrinėtojai laiko pilnai įrodytu sekamą:
Pirma, 1932 ir 1933 vmetais, pagal "įsaky

mus užsienio neprietelingų valstybių, Sovietų 
Sąjungai, kaltinamieji šioj byloj sudarė gru
pę suokalbininkų, vadinamą Dešiniųjų ir Trofc- 
kistų Bloku, su tikslu šnipinėti svetimų vals
tybių naudai, naikinti, atlikti diversijas, te- 
roristinius aktus, silpninti apsigynimo jėgas 
Sovietų Sąjungos, išprovokuojant militarius 
užpuolimus viršminėtų valstybių prieš Sovie

tų Sąjungą, privesti Sovietų Sąjungą prie ka
ro pralaimėjimo, prie išdalinimo Sovietų Są
jungos, atplėšiant nuo jos Ukrainą, Baltaru
siją, Centralinės Azijos Resuublikas, Gruziją, 
Armėniją, Azerbeidžianą,-ir Pajūrines Pro
vincijas Tolimuose Rytuose—naudai viršminė- 
tų užsienio valstybių, ir, pagaliau nuverčiant 
esančiąja Sovietų Sąjungos socialistinę socialę 
santvarką ir valstybinę sistemą, grąžinti at
gal kapitalizmą ir buržuazijos galią.

Antra, Dešiniųjų ir Trockistų Blokas užmez
gė ryšius su tūlomis užsienio valstybėmis, tiks
lu gauti iš jų ginkluotos pagelbos pravedimui 
gyveniman savo kriminališkų pasimojimų.

Trečia, Dešiniųjų ir Trockistų Blokas siste- 
matiškai dalyvavo šnipinėjimo darbe naudai 
tų užsienio valstybių ir teikė užsienio žvalgy
boms Sovietų valstybės slaptas didžiausios 
svarbos informacijas.

Ketvirta, Dešiniųjų ir Trockistų Blokas sis- 
tematiškai vedė naikinimo ir diversijos darbą 
įvairiose socialistinio budavojimo šakose (in
dustrijoj, agrikultūroj, ant gelžkelių, finansų 
skyriuj, visuomenės įstaigose ir tt.).

Penkta, Dešiniųjų ir Trockistų Blokas suor
ganizavo eilę teroristinių žygių prieš Komu
nistų Partijos ir Sovietų valdžios vadus ir pra
vedė gyveniman teroristinį aktą prieš Kirovą, 
Menžinskį, Kuibyševą ir Gorkį.

Visi šie kaltinamieji pasmerkti priparodymu 
liudininkų, taipgi dokumentais šioj byloj ir 
medžiaginiais įrodymais. Ir jie pilnai prisi
pažino kaltais daromuose jiems kaltinimuose.

Apklausinėjimas Kriminalistų ir Jų Parodymai Apie Jų 
Išdavikiškus Darbus

Maskva, kovo 2, rytinė sesija. — Sesija 
prasideda su apklausinėjimu kaltinamojo 
Sergiejaus Bessonovo. Apklausinėjimus pa
duodame suglaustoje formoje.

.Teisėjas Ulrich. Kaltinamasis Bessonovai, 
ar jūs patvirtinate tą liudijimą, kurį davėte 
per prirengiamąjį tyrinėjimą?

Bessonov. Taip, aš patvirtinu.
Prokuroras Višinskis. Laike lapkričio 

revoliucijos jūs buvote nariu Socialistų-Re- 
voliucionierių Partijos?

Bessonov. Taip..
Višinskis. Kaip jūs atsinešėte linkui lap

kričio ' revoliucijos ?
B. Tai buvo Socialistų-Revoliucionierių 

Partijos atsinešimas. Kartu su kitais soci- 
alistaiš-revoliucionieriais aš nesutikau su 
lapkričio revoliucija. Rugpjūčio mėnesį, 
1918 metais,; aš sutraukiau ryšius su soci- 
alistais-revoliucionieriais ir spalių mėnesį tų 
pačių metų padariau apie tai oficialį pa
reiškimą.

V. Kokia buvo jūsų pozicija šiame lai
kotarpyje linkui lapkričio revoliucijos ir 
Komunistų Partijos: pozityve, ar negaty
ve? .4 ,

B. Negatyve.
Bessonovas aiškina, kad jis susirinkimuo

se gynė socialistų-revoliucionierių nusistaty
mą prieš lapkričio revoliuciją, taip pat iš
stojo prieš Sovietų' valdžios padarytą Brest- 
Litovsko taiką su * Vokietija.

Višinskis. Kada jūs įstojote į Komunistų 
Partiją ?

Bessonovas. Gegužės mėnesį, 1920 m.
V. Kada jūs pasirinkote trockistinės 

veiklos kelia ?
B. 1931 metais aš dirbau Sovietų Sąjun

gos prekybos delegacijoje Berlyne ir vado- 
vav^h<__prekybos politiniam departmentui. 
Sovietų valdžios derybose 1931 metais su 
Vokietijos fabrikantais aš buvau veikliau
sias žmogus. Tuo laiku aš užmezgiau ar
timiausius ryšius su Piatakovu, kuris įtraukė 
mane į trockistinę organizaciją.

Čia Bessonovas plačiai aiškino, kaip jį 
Piatakovas įtraukė į trockistų eiles, ir kaip 
plačiai jis žinojo apie visus trockistų dar
bus, suokalbius ir žygius.

Višinskis; Keno vadovybėje ta trockistų 
organizacija veikė?

B. Piatakbvas visai neslėpė to fakto, kad 
ta organizacija veikė pagal paties Trockio 
instrukcijas.

V. Pasakykite konkrečiai, ką jums Pia
takovas pasakojo apie Dešiniuosius ir ku
riuos iš jų jisai suminėjo?

B. Piatakovas sakė, kad daromi žygiai 
užmegsti organizacinius ryšius su Dešiniai
siais.

V. Su kuomi konkrečiai?
B. Su Bucharinu, Rykovu ir Tomskiu.
V. O šitie ar darė ką nors iš savo pusės 

toje linkmėje?
B. 1932 metais Piatakovas kajbėjo apie 

tai, bet, tiesa, nepaduodamas smulkmenų.
Pašaukiamas Bucharinas

Višinskis. Kaltinamasis Bucharinai, ar 
jūs galite patvirtinti šitą Bessonovo paliudi
jimą, kad šiuo laikotarpiu jūsų grupė vedė 
derybas su trockistų organizacija reikale 
jūsų veiklos?

Bucharinas. Mano liūdijime per priren
giamąjį apklausinėjimą aš smulkmeniškai 
išdėsčiau, jog dar pirmiau taip pat buvo

Viršpaminėtais pamatais sekami asmenys : 
Nikolai Bucharin, gimęs 1888; Aleksei Ry
kov, gimęs 1881; Henry G. Jagoda, gimęs 
1891; Nikolai Krestinski, gimęs 1883; Kristi- 
jan Rakovsky, gimęs 1873; A. P. Rosengoltz, 
1889; Vladimir L Ivanov, 1893; Nikolai čer-
nov, 1891; Grigori T. Grinko, 1890; Isaak 
Zelensky, 1890; Sergei Bessonov, 1892; Ak- 
mai Ikramov, 1898; Faysula Khodjadiev, 
1896; V. F. šarangovič, 1897; Prokopi Zuba- 
riev, 1886; Pavel Bulanov, 1895; Lev Levin, 
1870; D. D. Pletniev, 1872; Ignati Kazakov, 
1891; Benjamin Maximov-Dikovsky, 1900, ir 
Petr Kručkov, 1889, yra kaltinami, kaipo da
lyviai priešsovietiniame suokalbyj, atlikę 
nuožmius kriminališkumus prieš valstybę, dar
bus, kurie įvardinti paragrafuose nuo 1 iki 5 
šiame ‘apkaltinime, tai yra kriminalystes, ku
rios papuola po Baudžiamaisiais Įstatymais 
Skyr. 58-1 A; 58-2; 58-7; 58-8; 58-9; ir 58-11 
kriminalio kodekso. Kaltinamieji Zelensky ir 
Zubarev dar papuola ir po Kriminališko Ko
dekso Skyrium 58-13.

Akyvaizdoje to, kas viršuje parodyta, visi 
kaltinamieji patenka Sovietų Sąjungos Aukš
čiausio Teismo Militarinei Kolegijai. Ossins- 
ky, Jakovleva, Mantsev, Karelin, Kamkov, 
Stukov, Artemenko, Zaporožec, Savolainen, 
Semionov ir Členov bus teisiami atskiro teis
mo. Byla Dr. Vinogradovo dėl jo mirties yra 
išmesta. Janukidzės byla buvo išspręsta So
vietų Sąjungos Aukščiausio Teismo Militarės 
Kolegijos gruodžio 15, 1937 metais.

daroma bandymai užmegsti ryšius tarpe 
Dešiniųjų ir Zinovjeviečių, o paskui ir tar
pe Trockistų.

V. Jūs, kaltinamasis Bucharinai, taip 
pat Rykovas ir Tomskis, vedėte derybas su 
Trockistais dėl apvienyto veikimo prieš So
vietų Sąjungą?

B. Taip.
Vėl Apklausinėjamas Bessonovas

Bessonovas. Piatakovas pavedė man su
organizavimą sistemačio susisiekimo su 
Trockiu ... Aš susisiekiau su Trockio sū
num Sedovu (1931 metais) ir per jį per
daviau Piatakovo laišką Trpckiui.

Čionai Bessonovas išdėstė smulkmeniškai, 
kaip jis Berlyne vieno laikraščio pagelba 
susirado Trockio sūnų Sedovą ir pristatyda
mas jam Piatakovo rekom'endaciją užmez
gė su'juo artimus ryšius. Apart perdavimo 
Piatakovo laiško Trockiui, Bessonovas sa
kė, “Aš tuo pat kartu padaviau jam pini
gų sumą, kurią man davė Piatakovas.”

V. Kokius pinigus?
B. Jis man davė 2,000 markių perduoti 

Sedovui padengimui kaštų dėl persiuntimo 
pirmųjų laiškų.

V. Keno tie pinigai buvo?
B. šitie pinigai buvo Soviętų valdžios ir 

pavesti Piatakovui, kaipo derybų komisijos 
pirmininkui.

V. Tai išrodo, kad Piatakovas vogė So
vietų valdžios pinigus? Jis juos vogė ir 
naudojo rėmimui trockistų organizacijos?

B. Taip. i
V. Ar jūs jam tame pagelbėjote?
B. Taip, pagelbėjau.
V. Ar šis finansavimas trockistų orga

nizacijos Sovietų valdžios pinigais buvo tę
siamas ir toliau?

B. Be abejonės. ‘
čia Bessonovas liūdijo, kaip Piatakovas 

jį supažindino su trockistų inžinierium 
Reich, kuris tu laiku dirbo Sovietų preky
bos komisijos metalurgijos departmente 
Berlyne. O Reich buvo puikiai susipažinęs 
su įvairiomis Europos šalimis ir vartojo ke
lias kalbas. Paskui, 1931 m., Reich, su pa
gelba trockistų, pasidavė ateiviu ir pasiva
dino “Kari Johnanneson,” danu, ir gavo 
Danijos piliečio pasportą, idant palengvinus 
važinėjimą po įvairias šalis trockistų orga
nizacijos ir suokalbio reikalais. Pabaigoje 
1931 metų ar pradžioje 1932 m. Sovietų 
valdžia įsaką Reichui grįžti Sovietų Sąjun- 
gon, bet Reich atsisakė klausyti ir veikė 
kaipo‘“Kari Johnanneson.” Jisai tarpinin
kavo tarpe Bessonovo ir Trockio.

Višinskis. Jūs žinojote tai ir pagelbėjote 
tame biznyje, ar tiesa?

Bessonovas. Taip, tikra tiesa.
Reich arba “Johnannesonas” suruošdavo 

pasitarimus ir susirinkimus tarpe trockistų ir 
Trockio, arba jo sūnaus Sedovo.

Višinskis. Tai reiškia, kad spalių mėnesį, 
' 1933 m.,- Reicho pagelba, buvo suruoštas 

susitikimas Krestinskio su Trockiu?
Bessonovas. Kai vėlai 1933 metų vasa

rą Krestinskis atvažiavo Vokietijon gydytis, 
jisai ilgą laiką pasiliko Berlyne. Jis tu
rėjo du pasikalbėjimu su manimi, ką gali
ma pavadinti pasikalbėjimu su trockistų or
ganizacijos nariais. Pirmas pasitarimas lie
tė sąlygas susitikimo tarpe Trockio ir Kfes- 
tinskio. , <

(Bus daugiau)

Vieši Darbo Ofisai 
Amerikoj

Jungt. Valstijų Darbo Biuras 
užlaiko 811 vietinių ofisų. Spe- 
cialis patarnavimas teikiamas 
ūkio darbininkanys, veteranams 
ir naujokams.

Sekdami aprūpinimus įstaty
mo, kurį kongresas pravedė 

,1933 m., Jungt. Valstijų Darbo 
Biuras išvien veikia su įvairiais 
darbo biurais įvairiose valstijo
se. Pasekmė to, šiandien su- A 7 modernizuoti darbo paranka
mai egzistuoja beveik kiekvie
noj valstijoj. 1937 m. šita visą 
šalį apimanti viešo darbo siste
ma veikė net 1,462 distriktuose 
ir ant vietų darbo ofisuose. Fis- 
kaliais metais baigiant birže
lio 30 d., 1937 m., šitie ofisai 
rado darbų privatinėse indus
trijose dėl 2,100,600 jos apli- 
kantų. Apart to, 1,846,324 as
menys gavo darbo viešose tar
nystėse ii’ 284,930 pristatyti 
prie pašalpinio darbo.

Vieši darbo ofisai šiandien 
yra dviejų rūšių—valstijos dar
bo biuro' ofisai ir ofisai “Na
tional Re-ęmployment Service.” 
Kuomet* valstijose ‘darbo ofisai 
sutbrk^"~su “Wagner-Peyser” 
įstatymo aprūpinimais (tie lie
čia administratyvišką ir statis
tišką procedūrą), tai jos gauna 
federalę piniginę pašalpą. Vi
sos valstijos jau priėmė tą įsta
tymą ir jau įsteigė suvienytus 
valstijos darbo biurus.

“National Re-employment Ser
vice” buvo įsteigta 1933 m. pa
lengvinti pristatymą darbinin
kų prie Viešųjų Darbų Admi
nistracijos (WPA) projektų 
ten, kur nėra valstijos darbo 
biuro. j

Jungt. Valstijų Darbo Biuras 
užlaiko “Veterans’ Placement 
Service” ir šitas biuras stengia
si rasti darbų veteranams. 1937 
m. biuras pristatė 100,272 ve
teranus prie privatiškų indus
trijų darbų ir 151,250 prie vie
šų darbų, ir šelpė 15,716 as
menų. ,

■ Kitas špecialio patarnavimo 
biuras yra “Farm Placement 
Service.” To biuro užveizdas 
randame net 15-koj agrikultū- 
rinių valstijų; jie tvarko dide
lį skaitlių laikinių agrikultūri- 
nių darbininkų. 1937 m. 587,- 
880 aplikantų užregistruoti 
ūkių užsiėmimuose ir 322,080 
pristatyta prie darbo.

61 valstijos darbo ofisas 27 
valstijose teikia specializuotą 
patarnavimą jauniems darbinin
kams. New Yorko Employ
ment Service turi 10 vienučių 
jauniems pačiame New Yorko 
mieste. Panašios darbo biuro 
vienutės organizuotos Ohio, 
Idaho, Kansas valstijose. Vie
šų mokyklų departamentai Los 
Angeles, Philadelphijoj ir Pro
vidence 'remia jaunųjų darbo 
parankumus. šitie biurai jau
niems siūlo apšvietos ir užsiė
mimų patarimus, užsiėmimų 
klasifikavimą ir pristatymą 
prie darbo.

Visi viešų darbo ofisų patar
navimai veltui siūlomi darbda
viams ir darbo j ieškotojams.

Jungt. Valstijų darbo ofisai 
veikia kiekvienoje valstijoje ir 
beveik ‘ kiekviename mieste iš 
10,000 gyventojų. FLIS.

Dvi Gražiausios Barzdos

Nesenai buvo gražiausių 
barzdų paroda Nicoj, pieti
nėj Franci jo j. Varžytinėse 
dėl tos “garbės” dalyvavo 
87 vyrai. Sprendimo komisi
ją sudarė trys francūzės, 
anglė, amerikietė ir graikė. 
Patariamąjį balsą turėjo ir 
vienas vyras, šveicaras.

Sprendėjos pašiojo kiek
vieną barzdą patirt, ar nėra 
svetima, priklijuota, ir nu
rovė dvi tokias nesavas 
barzdas. Gražiausių barzdų 
savininkais buvo pripažinti 
francūzas M. Racing ir grai
kas Kepas Pangelos.
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Only a busy man has time to do 
his work well.

balloon 
Chorus.

Teacher of Eliza

profits 
tions.

committed
Unable to

For the “Voice

Daughter; Mama, what's

a feather 
our fchests

They looked away, they looked piously at the sky, 
their ears heard the dry shiver in the twigs, 
they .went to the spiritualist meeting.

harš li
to be
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Tony 
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Tony
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Chorus News
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form
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important 
social and

artist 
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Awl, t|ie

citizens.. . 
is possible

of the 
He join- 

started 
• of the

A Chorus Snoop 
From Lyros

Little 
jackass'

Mrs. Mumle: Why, I’m surprised 
at such a question I And right in 
front of your father, Aool

at the Broadway 
In a six Murray 
come-back against 
Joey Greb. Good 
In the semi-final 

brother,

cussed 
for the 
tive of 
mittee.

- Chairman of 
of Amerikos 

Officer of Li-

Story of 
Lithuania.

We 
but

^future

spy rings in the U.S.S.R. 
to sabotage progress and 
military secrets.

2. Former Czarist agents 
portunists, ambitious for

once. .As you know, tickets 
small sum of 50 cents.

Dramatic 
of Lietuvių Liaudies Teatras, 
wright of LMS.

Amelia Jeskevich—Dramatic

not have the space to re 
facts 
and

and the American people in th< 
event of war.

This is youth’s legislative pro

—But destruction is here, 
beneath you is wreckage, 
the wombs feed death, 
and life is an organization

SPORTS-HUMOR-N E W S 
OF CLUB ACTIVITIES 

EDUCATION-STORIES

By placing the light upon their ac
tivities these spies have been stop
ped and the Soviet Union has ,once 
again proved itself to, be able to 
successfully combat the attacks, 
open and secret, of the capitalist 
nations. • • • . •

A NATION OF 175.000,000 PEO
PLE MARCHES FORWARD TO 
SOCIALISM AND 21 VERMIN ARE 
CRUSHED WHEN THEY AT
TEMPTED TO STOP THAT FOIL

I came late
to question the desperation of millions 
to hate with the mass,
to demand with the mass will.

world war
would be

merit recorder, Biddy Beleski ? /. *. 
What well knowm LDS’er deserted 
for the YCL?.. .Questions on our 
minds. The Vanguards still wonder 
why the YCL’ers didn’t appear for. 
a basketball game last Saturday..^ 
’Tis rumored a fine will be im-T 
posed on those who do not attend* 
meetings. a.

Once again a independent Lithua
nia was sold out by its corrupted 
leadership.

(continued Tuesday)

Perhaps some of the people won
der why the Aido Chorus is the 
leading chorus in the East. Well, 
just take a look at a few of the 
other positions some of the members 
hold. These are only positions in 
Lithuanian organizations, 
edly, many members hold 
positions in the American 
business whirl.

Attention Everyone: A 
dance will be given by Lyros 
Music will be furnished by two or
chestras (2). The Blue Acęs, the 
Kings of Swing, will supply merri
ment for the young folks: while a 
special polka orchestra will be sup
plied by “Joe’s Polka Dots”, merry 
polkas. for the older people.

So come, young and old, and have 
a gala time.

The dance will be held at the 
Ukrainian Hall, 849 N. Franklin St., 
Philadelphia. Saturday night, March 
12’th is the date. Dance from 8 
P. M. until late. Admission will 
be 35 cents, including wardrobe.

, ■ ►—Smiles.

Here I am, back again with more 
news of Hartford’s activities.

in the “Western Provinces” 
comprised Lithuania. Schools 
closed and the possession of 
became a criminal offense.

Russia adopted a policy of 
Germany decided 
in Germanizing her part 
of amber. Books were 
Prussia and J hen smug-

This

and op
personal 

power, cooperated with foreign spies 
in order to destroy the government 
and bring back a Capitalism under 
which they would hold power,

3. Important persons in the Soviet 
government were murdered in order 
to prevent the exposure of these es
pionage activities and bring about a 
condition of terror.

Kirov, Gorki and others were bru
tally murdered because of this 
po^cy.

4. Constant sabotage was practiced 
and friendly relations between the 
U.S.S.R. and other countries hinder
ed in order to hasten a 
before the Soviet Union 
too powerful.

Consequently, if there is anyone 
in the vicinity of Hartford who’d 
be interested in such recreation, he 
will be welcomed into the group and 
thus prove his musical genius and 
realize a secret ambition. Rehear
sals will be held every Friday even
ing, 8 P. M. at 57 Park St., Hart
ford, Conn. Arrangements for in
struments and music will be made 
accordingly. We will be waiting for 
youf

Incidentally, with this additional 
feature as an added attraction, we 
hope to increase our membership, 
which at present is. approximately 
fifty choristers. Our goal is to at
tain one hundred members so as to

Nalivaika -
Committee 

Kongresas.
Tailors (Local 54). Play

wright of LMS
K. Lelešius

—does she sing so hard ? 
heard that every girl 

strives for popularity but too much 
of it grates on. other’ people. Such 
is the case of one of our sopranos. 
1 assume that her popularity pre
vents her from doing shorthand at 
home for it appears each Wednesday 
when others are following the in
structor’s directions. Probably she 
doesn’t realize how annoying this is 
to others. I hope that this article 
will attract her attention and end 
annoyances and misunderstandings. 

Weep: It is very disconcerting to 
a certain young man to have “sax 
appeal” in such large quantity that 
he finds it necessary to use a mag
nifying glass to look for a name on 
a valentine disclosing a secret ad
mirer. But to no avail, it was 
energy wasted for he found nothing. 
My sincerest wish js that he find 
this unknown admirer and end wor-* 
ry.;,.It is a well-known fact that 
the two youngest members are very 
much that way about him. Are they 
in the habit of sending unsigned 
valentines?

Wouldn’t you like .to know—
Who?

She: “Does your wife boast 
she made a man of you?” ,jp

Jumpwhit: “No, she doesn't ’go 
that far. All she says is that sb<3 
tried her best.” . B Zi 1

Canzoneri’s protege, Joey 
will*endeavor to live up to 

raves when he engages Jim
my Lancaster in the feature event 
of eight rounds 
Arena tonight. 
Brandt essays a 
a tough one in 
luck, Murray. 
Tommy Fontana, Joey’s 
meets that kayo artist Julio Kogan

He says, “We’re waiting 
tiently to see the first issue 
niece is going to read it to me. You

—Aii Old American Custom

I Feel Like a Young Man Again, 
An Old LDS’er Tells Us Why

I would like to take this oppor- 
tunity to thank the Publishers pub
licly for selecting me as Sports Ed. 
for that great little mag, the VOICE, 
which will shortly make its appear
ance. I will give forth my best and 
only hope to live up to expectations.

All you managers and press re- 
respective 

notices on 
you want

after. Sunday 
choir-boy at 

Missouri, left 
two or three 

learned, their

In the days of town-meeting de
mocracy, citizens spoke directly on 
matters affecting their welfare. To
day, the way of the town-meeting 
is as good for youth as it ever was. 
But the town is America. And to
day the problems of that town’s 
youth demand national solution.

The American Youth Congress is 
the center of cooperation through 
which the hearings on the American 
Youth Act and the Pilgrimage are 
being organized.

Through the Youth Congress these 
organizations urge every young 
American to become a voluntary or
ganizer of Pilgrims to Washington.

presentatives for you? 
teams, please get in your 
oi’ before March 20 if 
them to appear in the Voice.

—Tom Yermal

The super-snooper “Spotlite” frf 
back again—this time under a neuf 
caption.
Attention!

Your milestone, March 20th, is twr 
BANGOS CHORUS “get-to-gethęifį 
dance. This is a dance with the off* 
heard “unph”—refreshments a-pleilty; 
for all—the best in music by EČĮ- 
Paciunas and his orchestra. Meety 
us at the Lithuanian Club, 408 Coutt* 
Street, 7:30 P. M.

LDS VANGUARDS 
meeting Friday, March 

Future activity 
and adopted, 
evening will be a represented 
the LDS Nat’l Youth Com-? 
Kay Augulis, LDS membe^J 

will also speak—his topic will be 
“The History of Elizabeth”. 
BANGOS CHORUS— .

For the fifth time changed- tKefc* 
date for presentation of a play. w 
embarrassing situation arose frojnf 
the incompetency of professional*’ 
players to meet with date. The. 
present date, April 10th, will re
main.. .Anthony Paciunas, our fin, 
nancial secretary, complains some* 
members are behind with dues. ComeF 
come, folks.. .Hands across , the 
state line to Brooklyn, New Yorka^į 
thanks to the LMS for the wonderful 
time had February 27th...Bang6w

a reason wl 
not

Secretary of Lith- 
American Citizens Club.

Tony Sineus—President of Brook
lyn’s LDS BuiLDerS.

George Kazakevich—Leader, Lith
uanian Radio Orchestra.

Nick Pakalniškis — Secretary of 
LDS Third District. Dramatic ar
tist of the Lietuvių Liaudies Teatras.

Ernest C. Duben

that Lithuania had po wish to secede 
from Russia. The underground war 
for independence, led by the Lithua
nian Social-democratic Party, was 
washed out in blood.

In 1914 Russian entered the 
World War and Lithuania became a 
battleground for twu opposing ar
mies. ' Her fields were denuded and 
villages destroyed and in 1915 Ger
man armies occupied the entire land.

On February 16th, 1918, Lithua
nia became an independent nation 
and the Taryba signed the Lithua
nian Declaration of Independence. 
The self-same Taryba, one month 
later, recognized German suzerain- 
it^j and in July, 1918, made Lithua
nia a monarchy with a Saxon as 
Mindaugis Antrasis.

will hold.
11th, at 7:3tr 
will be dis- 
The speaker

‘VOICE’ publishers better make it 
good. We old ones have worked 
hard to spread the idea”.

We hasten to assure Mr. Saka
lauskas for whom we have a great 
deal of respect and admiration that 
the VOICE is • coming out shortly. 
More subs and cash are needed to 
complete the quota and we hope that 
plenty more will be rejuvenated in 
the process of getting subs.

An imposing list of material has 
been submitted for the- fiijst issue. 
We are working hard to fulfill every 
desire and taste of the Lithuanian- 
Americans by cramming the maga
zine full of short stories, articles on 
sports, etc., poetry, pictures and car
toons. If the old ones can say “I 
feel young again”, it certainly car
ries the message clearly that getting 
subs for the “VOICE’.’ is not as 
hard as it is cracked up to be and 
be both entertaining and adventure
some.

Lithuanian-American Publishers, 
Box 38, Sta. W, Brooklyn, N. Y.

artist 
and director of Lietuvių Liaudies Te
atras. Translator of English plays 
for LMS.

Aldona Klim
beth, N. J., Bangos Chorus and 
Great Neck, L. L, Pirmyn Chorus.

Mary Brown—Secretary of Build- 
to Aid 
drama-

' Outraged. Wife : “Couldn’t 
thing of anything better than 
ting into this condition?”

Souse: “Yes, m’dear, but 
was out of town.”

The newest development is the or
ganization of an orchestra which is a 
bit different from the usual line of 
orchestras. It consists of guitars, 
mandolin and accordian. You shall 
hear your favorite tunes played in 
Hawaiian fashion with just a little 
added to them. The credit for this 
contribution may be attributed to our 
leader who is teaching t|ie players 
as a part of his work for the chorus. 
With this orchestra we hope to add 
to the entertainment of one and all 
and create a greater interest in 
music. Will you join-me in wishing 
the members the best of luck and 
success ?

ness while 
more subtle 
of the land 
published in 
gled over the border to Russia 
was a dangerous task and many 
professors and professional men 
risked their positions in order to 
help retain the Lithuanian language, i 
Schools were closed but at home the I 
children were taught their native j 
tongue.

In 1883 the first Lithuanian news
paper, “Aušra”, was published by 
J. Basanavičius in Tilsit, Germany. 
Its circulation was small but it af
fected the people for whom it was 
intended. It was the first blow for 
an independent’ Lithuanian culture.

The interdict against the Lithua
nian tongue lasted until 1904 at 
which time, sensing the approaching 
•revolution, the Tsarist government 
recognized the Lithuanians as a se
parate nationality. For the next ten 
years the Lithuanian provinces were 
represented in the Duma.

When the revolt of 1905 was 
crushed Lithuania once again enter
ed a period of suppression. The1 
Black Hundreds, spies and cossacks 
overran the land while the clergy1 
and nobility continued the boot-lick- j 
ing of Russian tyranny and vowed ’

“Old Bolsheviks!” scream the 
newspapers. “Innocent victims of 
Stalin!”, yell professional prophets 
of the fall of Socialism for the past 
twenty years. The record can speak 
for itself:

Many of the accused are former 
agents of the Czar who joined "the 
Communist Party in order to under
mine it and expose its leaders. When 
the revolution was successful these 
agents did not confess their past ac
tivities and remained posing as Com
munists of good standing. They na
turally gravitated towards Trotsky
ism and espionage for Germany. A 
similar situation exists in Ameri
ca. We have Pinkertons, Trotskyites 
and other renegades posing as Com
munists and working in the labor 
movement in order to sabotage ac
tion and discredit labor and the sin
cere Communists.

This is even proved in Mexico 
where Labor Unions have went on 
record demanding Trotsky’s expul
sion because he is a menace to labor 
unions and democracy.

------ 0—0-----
In its essence the treason trial 

has proven these things:
1. Fascist nations, have organized 

in order 
discover

mains that the affair was tops.
Looks like the sextette is going

places. Guess I’ll start tuning my 
vocal chords and maybe (mind you 
folks, I’m only saying maybe) I’ll 
receive an offer to join.

Watch me strut my stuff from 
now on, folks. I’ll be what you can 
call a Philly Lyros chorus member.

—The Chorus Snoop.

The love of blood is a true thing 
and its cutting gives pain, and they said: 
You are bent on destruction, a wrecker, 
come back, come back you are you, you are we, 
jtfjju are not an organization!—

Southpaw Liths
Although there is a shortage of 

Lithuanian ball players in the big 
leagues, there is by no means a 
shortage, in comparison, of that al
most extinct particular type known 
as southpaw pitchers. One can count 
the left-handers, or south-paws, in 
the leagues on the fingers of his 
hands and among them he will have 
to include two Liths. These boys, 
both almost dead certainties to 
stick, are Vito Tamulis of the St. 
Louis Browns, and 
of the Washington 
is quite 
consider

The March 10, 11 and 12th Pil
grimage will urge that Congress:
(1) Extend National Youth Adminis
tration to the maximum allowed by 
the Relief Bill passed last Spring— 
$75,000,000 for this fiscal year, in
stead of the $38,000,000 now being 
used.
(2) Pass the Schwellenbach-Allen Re
solution to extend the whole WP/>, 
of which National Youth Adminis
tration is a part..,
(3) Pass the American Youth Act, 
the logical and practical extension of 
NYA in order to give a perma
nent problem a permanent avenue 
of solution.
(4) Pass the Harrison-Fletcher-Black 
Bill, a bill for federal funds to help 
States build, more effective educa
tional systems, “in the manner pre
scribed by their respective legisla
tions”.
(5) Pass the Bernard CCC Bill to 
take the administration of the CCC 
Camps out of the War Department 
and put it into the civilian hands 
of the Department of Interior.
(6) Pass the Nye-Kvale Bill to abol
ish the compulsory feature of mili
tary training in land grant colleges.
(7) Defeat the Sheppard-Hill Indus
trial Mobilization plan to fasten re
gimentation on American industry

Frank Pakalniškis — Ex-sečretary 
of the LMS Central Executive. Poet 
contributing to all progressive Lith 
publications.

Frank Yakštis—On VOICE maga
zine staff. Laisve Youth Section 
poet.

George Klimas—President of LMS 
Third District.

George
Brooklyn
Lietuvių
thuanian

ers and Brooklyn Comm. 
VOICE. Leader, BuiLDerS 
tic group.

May Ramoška—Teacher of
nian Children’s School. z

Lillian Kavaliauskaite—Actress of 
John Juškos theatrical group and 
well-known singer. ,

Four points, and 
four only, contain the heart of the 
progressive legislative program 
which enlists the 
and labor Congressmen on ’'Capitol 
Hill this winter.

Under the' leadership of hard-hit
ting, stiff-necked Maury Maverick, 
the Congressional “ginger group” 
laid their program before the Presi
dent. Its four points are:

T—Passage at this session of a 
standard wages and hours bill.

2— Passage of simple farm'legis
lation that will guarantee to the far
mer at ’least cost of production.

3— Taxes based upon ability to pay 
with high, rates of taxation on spe
culative and idle wealth.

4— Retention of the undistributed 
tax for the large corpora-

Joe Krakauskas 
Senators. This 
in our caps so 
stuck out.

Bangos chorus is second to Aiacr 
Chorus.. .Thanks to Aldona Klimate' 
for placing us there...On the com- 
mittee for the date March 20th 
D. Krūtis, P. Poškus, A. Paciunas*# 
S. Rimgaila.. .Oh, for 
our women folk do 
committees.
VANGUARDS—

Is the . reason for 
whooper on Tiesa’s I 
Town Crier:...The LDS Vanguards 
sent into the LDS National OffRšpŠ 
a supplementary list of. equipment 
desired. The list runs as follows: . 
Boxing Gloves, Rowing Machine E?c-j 
erciser, Quoits, Softball Bat,i Seam.- ; 
less Softball—the hand printing? 
press was rejected... .According ,-toi 
the Executive Committee there 
be some sort of social for merribera* 
after the meeting, March llth/Jij$ 
Anthony Paciunas, v ice-chair nuuKi
doesn’t* like March 11th—Ed PacfrF, 
nas, chairman, will be absent— 
treasurer is needed—your financial/ 
secretary, Stanley Rengle, does nor* 
like the job...Where, oh where, dSi

records.
We do 

peat the 
us study 
tant aspects, 
many will ask 
ble for extensive espionage to 
place in the Soviet Union?”

The Soviet government owns 
sixth of the earth. It has a 
of government that is a menace to 
politicians, capitalists, financiers and 
factory-owners the world over. IF 
GERMANY HAS BEEN FOUND 
TO HAVE A SPY RING IN 1HE 
UNITED STATES, A DEMOCRA
TIC NATION, WE CAN ONLY 
GUESS TO WHAT EXTENT GER
MANY AND OTHER NATIONS 
WOULD SPY ON THE U.S.S.R.

The Soviet Union has followed a 
consistent policy of peace while 
Trotskyites have constantly moved 
to engulf the USSR in war. We 
even find this true in the U.S.A, 
where Trotskyites fight every move 
for collective security.

Germany, France, Italy, Britain 
and Japan maintain spy ring’s in all 
countries. If that is so, they have 
ample reason to spy one hundred 
times more on the nation that is 
opposed to their form of govern
ment and stands as a symbol of suc
cessful revolt against oppression for 
the working-class people of those 
nations.

As long as the Soviet Union exists 
we shall find foreign nations buying 
traitors and sending spies to under
mine the Socialist form of govern
ment and at the same time ' reap 
large stretches of rich territory.

A Chorus Letter from 
Old Member

We have grown
into our families softly, imperceptibly, 

woman who bore us, the father the brothers 
ways and the hearts 
household with a name.
have grown inward softly, imperceptibly, 
we must break, break,

as lava breaks the crater,
to go outward.

of the trial but let 
answer some impor- 

The first question 
is, “Why is it possi- 

take

Hearing it Sunday 
those years I was a 
my church in St. Joe, 
an impression. When 
gathered together, I 
petition would be granted. That was 
the idea. And believe me, it works.

Facts and trends stand out. Four 
million of the twenty million mem
bers of the young generation 
out of work and out of school.

Education budgets are on the 
cline. Unemployment increases 
big monopoly continues its sit-down 
strike.
for American youth 
a collective petition,

Today, thirty-five 
organizations and

gram.
President Roosevelt has said: “I 

am determined that we shall do 
something for the nation’s unem
ployed youth because we can ill af
ford to lose the skill and energy 
of these young men and .women. 
They must have their chance in 
school, their turn as apprentices, and 
their, opportunities for jobs — a 
chance to earn for themselves”.

And again: “The White House 
door is open to all our 
who offer to do all that 
by cooperative endeavor 
corrective and helpful 
when necessary”.

Young Americans want “their 
chance in school, their turn as ap
prentices, and their opportunities for 
jobs”. And they are going to Wash
ington March 10, 11 and f2th to 
get them through an established de
mocratic technique.

It’s an old American custom.

ever there was a time 
to gather for 
it is now. 
national youth 
youth serving 

agencies are mobilizing for a groat 
Pilgrimage for Jobs and Education 
to Washington, D. C., March 10, 11 
and 12. This Pilgrimage will be the 
most tremendous laboratory experi
ment in practical citizenship ever 
undertaken by the young people of 
our nation.

two weeks 
newcomers 
gives us encour

Well, folks, it looks like the chorus 
is waking up again. Seems like we 
are receiving invitations galore to 
sing at various places.

Do I hear rumors about a trip 
to Baltimore to sing at Laisve’s 
Picnjc, and more rumors about New 
York and maybe Connecticut? Hope 
we have a De Luxe bus. From 
now on look for me at rehearsals; I 
do think I shall be a steady mem
ber from now on.

“The Greatest Mistake of 
Life” was missing rehearsals.

I hear that the event at 86th 
Eastwick Ave. turned out tops 
the chorus. For once they sang so 
loud that the audience received a 

hall

Milestones of 
Elizabeth

Am I being presumptions in say
ing that a certain dark-haired youth 
(F. R.) is more than attracted to a 
popular’ blonde alto?

Why does one of our sopranos 
persistently bring forth life savers? 
We wonder

I have

Short Items 
On Sports

tin ear or was it because the 
was so microscopic ?

My hat would go off (If I 
was caught with one on) to 
superb acting of Nellie and Johnny. 
I still feel the effect on my sides 
or* is that confounded appendix 
still bothering me?i!0h well, what’s 
the difference. The fact still re-

These are the crimes 
by degenerate traitors, 
find the slightest support among the 
people who are loyal to the Soviet 
Government, they received foreign 
aid in order to accomplish their acts 
of treason.

Proof was piled upon proof until 
even Krestinsky, the last to confess, 
was unable to contradict the damn
ing evidence against him.

The trial stands as one of the 
lights in a world of hypocrisy. The 
Soviet Government has openly 
brought to the detention of the world 
vermin that attempted to destroy it. WARD MARCH

Who’s Who In 
B’hlyn Aido Chorus

(continued)
After the rebellion of 1863 the 

Lithuanian language was prohibited 
that 

were 
books

I happen to be a middle-aged man 
who never has ’written in this Eng
lish Section but I am taking a 
chance to say a few things to young 
people in our choruses.

Not long ago I read that the 
Brooklyn Aido Chorus gave $40.00 
to the Lith. Comm, to Aid Spanish 
Democracy. I think this is a noble 
deed. Some choruses have as much 
as $400.00 in the bank and don’t 
give a cent. Why doesn’t the Aido 
Chorus challenge these other chorus
es to give as much or beat the $40 
mark?

It seems that only the Aidos peo
ple do .good artistic work and sing 
well and give money to good pur
poses. Why can’t the other chorus
es at least stop being stingy?

—Dzūkelis.

Four Points to 
Progress

When I stepped down from the house 
where a few in their white years 
had climbed above care, 
my feet caught in the hurrying tide of history, 
the wind blew furiously against me, 
my feet were many feet antj carried me far.

I heard the roar of new men 
who had never known triumph before, 
ąnd tasted it now.
The pain, the loss, the hunger were less keen, 
I grew into the ways and hearts 
of many brothers,
I knew mothers who bore the future in their arms.

Orrick Johns.

put forth entertainment on a 
scale and acquaint Hartford’s 
uanian youth.

Within the 'last 
have been several 
to our fold which 
agement in expecting more.

1 would like to make a correction 
in regard to an announcement which 
1 made in my first article. The 
date for the forthcoming concert is 
April 23, 1938. Humbly begging 
your pardon, I beg you to mark the 
change in your date-books.
Personal Memos:

Mr. Sakalauskas sends us a letter 
in Lithuanian giving us the low
down on' how it feels to get out 
among the “young-uns”.

“It took the squeaks out of my 
bones when I talked to the young 
fellows and girls while getting subs 
for the ‘VOICE’. Recently at a ban
quet, after two dishes of skilandis, 
ham, potatoes, and kopūstu, I got up 
and did a polka. My old friends’ eyes 
almost popped out, especially at the 
beautiful blonde I had. It gives a 
man a new slant on life when he 
can meet youth on an equal basis. 
Selling the ‘VOICE’ has done more 
for me than any gland operation 
could do”.

Mr. Sakalauskas is one 
older members of the LDS. 
ed when the organization 
and is an ardent supporter 
“VOICE”.

TREASON TRIALS
America had its Benedict Arnolds 

in its early days. These traitors 
were tried by a jury and then tak
en out to be shot t or hanged. Ame
rica had its great men assasinated. 
Presidents Lincoln, Garfield and Mc
Kinley were murdered and their 
murderers executed.

Using American history as a 
background we need not be sur
prised at the recent treason trials 
of Trcftskyists, traitors and spies. 
There is nothing sensational in the 
open trial of men who have the full 
liberty to confess or deny the accu
sations of the government. Day by 
day records of the trial may be 
found in a few progressive working
class papers. To understand the 
whole case, you should read the trial

Greetings and salutations to my 
brother and sister members. I am 
once more on the lookout for news, 
so beware, my good friends, for the 
goblins will get you.

Members of the chorus are urged 
to buy their membership cards at.

are the
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VIII.
Susitarė Cibukas su Rožyte apsivesti; 

kuogreičiausiai apsivesti. Jis apsivesti 
(jlabar būtinai turi, kad žmonės nesijuok
tų. Jeigu išeitų blogai su Rožyte—saliū- 
nuosna nosies jis negalėtų įkišti. Paskui 
sužinotų ir dirbtuvės darbininkai. Ką 
jam preseriai pasakytų. Ką kriaučiai!...

—Bet, Kazeli,—aiškina Rožytė, — per 
tią greitą važiavimą aš ir žieminių dra
bužių nepasiėmiau; o jau šalta. Nenoriu, 
kad juoktųsi žmonės, nes tai būtų abiem 
^ąrmata.
./•^Šiūr, kad būtų sarmata!—pritaria 
Cibukas.—Cibukas neleis niekam iš sa
vęs juokus daryti. Gana jau prisi... Ei
nam ant Broadway.

Bet Rožytė nenori eiti ant Broadway. 
Ją kažin kas kniečia eiti New Yorkan, 
pažiūrėti, kaip ten ant Fifth Ave., daly
bai atrodo.

Padarė Cibukas ekskursiją į Fifth 
Ave., kur jis iš viso tik du sykiu yra 
gavo gyvenime buvęs.
»Aprėdė savo Rožytę, kaip lėlę. Šilko 

ijižava suknelė, brangūs bateliai, puiki 
aukšta su pariesta žalia poviška plunks
na skrybėlė, kailių palitas, 250 dolerių 
Vertės.
•. Tikra lėlė ta jo Rožytė! Jai niekas 
neperbrangu! Ji atsimokės Cibukui mei- 
lįi ištikimybe, doriškomis cnatomis.
*•*-Kazeli,—jinai vėl kukliai, ‘ meiliai 

kalba jam ant rytojaus.—Mielas Kazeli, 
širduk... Nedrįstu tavęs prašyti...

'Viską išpildysiu,—kalba Cibukas, 
apsikabinęs Rožytę.—Nesivaržyk. 

; * Rožytė pradeda.
; ~Aš įpratusi važinėti automobilium; 

rųan taip be jo nuobodu. Aš... Aš tavęs 
S’higų neprašau. Mano tėvas turi už- 

nkamai... Kaip būtų gražu, jei mudu 
savo automobilium nuvyktum medaus

• itįęnesiui Chicagon! Kaip smagu būtų 
mano tėvams ir man!... Tu tokis smąrt 

įjį|valierius!...
• >;~Aš senai mislinau armobilių pirkti, 

nemoku draivyti ... / 4
£ .rr-AŠ moku, Kazeli!... Aš įpratusi... 
Aš >ir tave išmokysiu... : ;

S Nutarta!
*jh‘€ibukas nebus durnius. Pinigai banke 
;gąlr žūti, bankas gali subankrūtytj. Au-. 
l&mobilius—tarnaus abiem t Ar jam ne- 
‘prrragu bus sėdėti greta Rožytės ir rūkyti 

cigarą savo automobiliu ji Banke pi- 
•$jgų dar pasiliks. , Prię to, ji . savo dalį 
Irėliau dadės; tėvai duos. \ ' . z. . 
./•Kitą dieną Cibukas vėl šauna į,banką. 
Jiedu pirks $1,000.00 vertės Buicką, ar

■' ■' ■

/‘Kai pardavėjas užklausė, kuris iš jų 
jperka, Cibukui ilgai nereikėjo galvoti 
problemai išrišti.

—Ji perka. Ant jos vardo rašyk. Ką 
aš ant savęs—nemoku nei draivinti... 
Tik sarmata bus. Ji mano ir automobi
lius mano!...

Ties 100 Mike St. stovėjo puikus au
tomobilius, deimantu žvilgąs. Vaikai 
lakstė aplink, stebėjosi, vėpsojo.

Eidamas kirpyklon, šliūbui pasiruošti, 
^Cibukas paglostė savo nuosavybę.

—Tai, jei mano tėvai matytų, kokį aš 
armobilių turiu!—galvojo jis,—džiaugs
mu numirtų!—Tuoj Cibukas važiuos ta- 

vVįm. Tuoj!
į Už keletos minučių įsisėdo Rožytė, už
sirūkė cigaretą, paleido naujuką. Eina 
kąip paukštis.

Kai Cibukas sugrįžo namon, jis rado 
ant stklo nedidelį raštelį:

Cibuke, Cibuke, koks tu durnius! 
Tu norėjai mane nekaltą išgėdyti, 
mano dorą pražudyti. Aš tave poli
cija užleisiu, į teismą patrauksiu. 
Pasikark sau vienas, Cibuke!

Rožyte.
Dribo Cibukas braškančion kėdėn. Su

siėmė ranka už plikės.
\j^-Ak, ta ta, ta!... Aš taip ir mis- 

Ifcąu I... Kai tik pirmą gromatą nuo 
jog gavau, aš jau žinojau, kad ji pripu
lti velnių... Cibukas nedurnas!...

Ką jis dabar darys? Už Ko pirmiau-

šiai reikalinga griebtis tokioj situacijoj? 
“Už įstatymų”, puola jo galvon mintis. 
Taip, už įstatymų! Kam gi įstatymai bū- 
tųj jei ne tokiom mergom suvaldyti! Bet 
kaip imtis už įstatymų ? Cibukas negali 
suprasti. Eiti pas policmaną, teisėją ar 
advokatą? Katras iš jų jam galėtų grei
čiausiai Rožytę pagauti ir automobilių 
ir kailių palitą ir dar visą kitą iš jos at
imti ? Pagalvojęs, jis surado geriausią 
išeitį: advokatas.

—Eisiu pas geriausį lojarį,—kalba jis, 
—ir aš tą velnią pagausiu, nuplėšiu visus 
drabužius—nuogą - nuogutėlę paliksiu!... 
Tibukas nedurnas, neleis sau už kalnie- 
riaus... Dievoš!...

!X.
Cibukas perstatė advokatui visą pa

dėtį smulkmeniškai: kaip jis rašė pajieš- < 
kojimą, kaip jis skaitė jį, kaip jis ėjo į 
saliūną, pas Kašiką, ir išpasakojo jam 
viską, kaip jis gavo laiškus, kaip atsa
kė, kaip laukė Rožytės Pypkaitės, ir tt., 
ir tt., iki suradimo Rožytės paskutinio 
laiškelio. Paskui advokatas ėmė Čibu- 
ką klausinėti. >

Keno vardu automobilius pirktas? .
—Jos,—atsakė Cibukas.
—Ar buvo liudininkai, kai pirkai jai 

drabužius?
—Ne,—tik mudu abu.
—Kur tie laiškai, kuriuos Rožytė tau 

rašė ?
—Nėra, ta velnias pasiėmė ir išsivežė.
—Kur jos paveikslas, kurį ji tau pri

siuntė?
—Ji pasigrobė.. .
—Duok šian jos antrašą Chicago j e.
Mik, mik—Cibukas neatsimena.
—Neturiu.
—Neturi?
—Ji išsivežė—laiškuose antrašas buVo.
—Labai gailą, mister Cibuk, bet nieko 

nebus galima padalyti. Perdaug pasiti- , 
kėjąi Rožytei.;Dabar, matai!

Cibukas mato, perdaug pasitikėjęs ir 
klausia, ar negalima su policmanu ją pa-

■ gauti.. . ’ '■ ' •
—Nežinau—atsako ądvpkątas.-^ĘMsi- 

teirąuk.• l ;; :.•/■■■ '■ // ; 't;’-

Stojasi. Cibukas feįtįį.
—Tai bus, djesiirnįš dplęrįijrAuž

mą,—jam aiškina’.adVokįtąs,-4-už lęgališ-:.
• ką patariihą. •; f*. ’:' \ ' ■

x Sumoka: Cibukas. įSkyybėlęf ąnt. pečį'ų ir 
eina. Eina drąsiai,jąųMurtįįą žėjųę po •

- savo kojomis^ ikajp*.yyjrtis?
-r : -

• .’ < ■ h Į j i *<• .v .

sypsenos
.1 ' ;■ ■ ■
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KAUNO PARAZITŲ ORGANIZUOTAS 
DŪKIMAS

Jul Boks
Kol Kaune nebuvo iš marmoro salių, 
Atrodo, nebūta tiek daugel ir- balių; 
Atrodo, nebūta ir tokio dūkimo t 
Bei organizuoto degtinės lakimo.

Kaip tik suvažiavo Kaunan iš kurortų 
Užsiima ponai savotišku sportu: 
Kiekvienas per naktį iš kampo į kampą 
Apynuogę žmoną paskui save tampo.

Patampo po salę, nutempia prie baro 
Po vieną krušono su žmona padaro; 
Dar biškį patampo, prisėda prie stalo 
Ir laukia kažkokio palaiminto galo.

Prieš eidamas gulti dar žmoną patampo 
Ir drožia tiesiausiai į pirmąjį kampą; 
Ir jeigu tam kampe visai nesukrinta, 
Vis tampos po salę, kol diena prašvinta.

Kaip faktai parodė, baudžiauninko daliai 
Yra prirašyti sezoniniai baliai;
Gal būt tai vergijos ir bus palikimas, 
Jei sielą jo maudžia liguistas dūkimas.

(“Kuntaplis”) .

Montello, Mass.
Vasario 20 šv. Roko lietuvių 

parapijoj Federacijos 9-tas sky
rius minėjo tris sukaktuves: 75 
metus nuo baudžiavos panaiki-

lio situaciją, ir parode visuome
nei, kokiu keliu galima iš to 
viso išeiti į šviesesnę ateitį. 
Publikos buvo lydimi gausiais 
aplodismentais. Klausytojų bu
vo netoli 300. Tai puikus skai
čius !

nimd, 20 metų Lietuvos nepri
klausomybės ir 550 metų nuo 
įvedimo Lietuvoj krikščionybės. 
Kunigas K.. Urbonavičius kal
bėjo apie atgavimą Lietuvai ne
priklausomybės. / Nurodė tam 
prielankias aplinkybes. Nekliu
dė Sov. Sąjungos, tik priminė 
Hitlerį, kuris vietoj Klaipėdos 
imsiąs Danzigą.

Vietinis kunigas J. švagždys 
kalbėjo apie baudžiavos panai
kinimą Lietuvoj. Nurodė, kaip 
Lietuva sunkų jungą nešė bau
džiavos laikais. Sako, kaip gy
vulį, žmogų galėjo mušti, mai
nyti ar parduoti. Nurodė bau
džiauninkų sukilimus Kretin
goj ir kitur, bet nepasakė, kad 
per tuos sukilimus tik ir išsi
laisvino. Sako, 20 metų pir- 

• jniąu baudžiava buvo panaikin
ta Suvalkijoj, negu kitose gu
bernijose. Lietuvoj panaikino 
baudžiavą sykiu su Amerikos 
negrų išlaisvinimu. _>

; Koncertinę programą išpildė 
bažnytinis choras po vadovyste 
Jono Vaičaičio. Buvo ir de
klamacijų, duetus išpildė Maz- 
geliene ir Petrulienė. Publikos 
atsilankė apie 4 šimtai. Pir
mininkavo J. Treinavičius.

Vasario 24 čia lankėsi su 
prakalba kanadietis drg. M. 
Guoba. Kalbėjo apie Kanados 
lietuvių kultūros, ip apšvietos 
darbininkų veikimą. Priminė, 
kad jie Kanadoj leidžia savaiti
nį laikraštį “Liaudies Balsą”; 
nurodė, kad reikalinga finansi
nė parama. ■ žmonių buvo ne
daug. Aukų surinkta $12 su 
centais. . . /

Po pertraukos . buvo leista 
pakalbėt nesenai iš Lietuvos at
važiavusiam moksleiviui jau
nuoliui : Jurgiui; Ekantūi. Jis 
savo kalboj mėgįno įrodyti, kad 
Liętuvoj prtę “Smetonos yah 
džįo^ nėra taip baisu, kaip laik
raščiai rąšo. . Sako/ Lietuvoj 
prię dęmpkratinės laisves žmo- 
nes dar nėra pribrendę. Drg. 
Guobą;» antro j savo kalbos« dąr 
•lyjtpąjmšf Lietuvos mokšleįvįo 

?• kalybą^/pą^rįįjkpbti,. kadangi jis 
' yra buVęs Lietuvos kariuome

nės pūskarinihku ir 1935 m.
■. Tki; pusętinaį^
Į $alykka 'fiĮ

’ ? t Ant rytbj,Aus; <vasarib 25 
f ’pą^tbštib^^vįętihtaln; siuvėjui 
< tęLjię,' ■,ŽiŲMskui,';ką.ųtą'; apįu '4 
■ ?,fLiaūdi6g-sbaiguT’ skaitytojai ir 
rkifek-YpimgaU.' •-?*■

: v JaUt buyd'“Laisvėj"” rašyta; 
, kad čią naktimis klįubuš išplė

šia, i^nėŠU.. šnapsą . ir kitką. 
Dabai’ policiją suėmė du jau
nuolius, Kurinckiuką ir Ječiu- 
ką. . KuHnckiuko tėvas nuėjo 
pasižiūrėti į policijos stotį, ar 
tikrai; jo sūnus. Jį pamatęs sa
ko : Kad taip pasielgei, tai ir 
pakutavokis, aš tavęs nebėluo- 
siu. Taip ir paliko. šalna.

Waterbury, Conn.
, “PETRELIS-KUPRELIS” -

Pasibaigus “Laisvėj” “Petre- 
liui-Kupreliui,” svarbu, kuo vi
suomenė galėtų atsilyginti Se
nam Vincui? Reiškiu jam nuo
širdų linkėjimą už tokį įdomų 
aprašymą ir tariu draugišką 
ačiū!

“Laisvė” ėjo iš rankų į ran
kas kol “Petrelis-Kuprelįs” ne
buvo perskaitytas. Tūkstančiai 
skaitė ir tūkstančiai norėtų ma
tyt Seną Vintą “Laisvėj” vėl su 
kokiu aprašymu.

ŽYMI PRADŽIA:
Vasario 20 kairiųjų bendros 

spėkos Waterbury suruošė Lie
tuvos nepriklausomybės minėji
mą, Buvo, pakviesti du žymūs 
kalbėtojai —- R. Mizara ir S. 
Mięhelsonas. > ;

Abudu redaktoriai puikiai 
nušvietė visą dabartinę pašau-

u z

greičiausias bėgi
kas PASAULYJE

Hanover, N. H.—Bėgikų 
lenktynėse amerikietis 
Glenn Cunningham bėgo 
mylios tolumą per 4 minu
tes ir 44 tūkstantines dalis 
sekundos. Tai esą greičiau 
negu bet kuris kitas užre- 
korduotas bėgikas pasaulyj.

išdavikas norėjo
PERVEST ANGLIJAI

UZBEKISTANĄ
Maskva, kovo 4.—Buvęs 

ministeris pirmininkas so
vietinės Uzbekistano respu
blikos Faizula Chojajev pri
sipažino teisme, kad jis tai
kėsi pervest Anglijai Uzbe
kistaną ir Bucharą.

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

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

8701 JOS CAMPAU AVE. DETROIT, MICH.

20-ties Metų Lietuvos Nepriklausomybės Sukaktu
vėms Minėti Proga dienraštis “Laisvė” išleido spe

cialist masiniam platinimui brošiūrą—

LIETUVOS LAISVES
DRAUGAI ir PRIEŠAI

Paraše R. Mizara

d)
Brošiūroje gyvais faktais yra nurodyta:

Kas kovojo už lietuvos nepriklausomybę

(2)
(3)

(4)

(S)

be-
nu-

GERA TAIKA
Reik pažymėti, kad jeigu visi 

pažangieji Waterbury susitars 
ir vieni kitiems draugiškai iš
ties rankas, tai čia bus gražus 
skaičius pažangiųjų. Tiesa, 
prieš kurį laiką buvo įsikūręs 
“bendras frontas.” Tai buvo 
padaryta graži pradžia solida
riam darbui. Bet “bendras 
frontas” pasidarė neveiklus ir 
jau beveik nieko apie jį negir
dėti. Ar negalima būtų atgai
vinti tasai veikimas? Pasekmių 
reik jieškoti, o manau, kad jos! 
būtų tikrai. Tik, draugai, pa
judinkite žemę!

DŽENTELMONIŠKESNI IR 
•' Už...

I “Darbininkas” už vasario 25 
d., š. m., apgailestauja, kad, 
girdi, būtų daug daugiau pa
rapijai buvę “biznio” iš Lietu
vos nepriklausomybės paminėji
mo, jeigu ne toji pažangi, kaip 
jie Vadina, “Lygos Knygų” 
draugijėlė, kuri 16 vasario su
ruošė irgi paminėjimą Lietuvos. 
nepriklausomybes. Sako, būk 
bendras frontas (komunistai ir 
socialistai) pasitarę vasario 16 
nieko nerengė, bet prakalbas 
atidėjo vasario 20-tai.

Sako, vadinasi, ir bolševikai 
pasidarė džentelmoniškesni 
knygų draugijėlę.

NEMOKĖS DAUGIAU 
PAŠALPOS

Pirmadienį, vasario 28, 
darbiai, kurie gavo čekius,
ėję į raštinę gavo atsakymą, 
kad daugiau gal nemokės, nes 
nėra pinigų daugiau mokėti. 
Taigi, ta nors maža vilties ki
birkštėlė jau užgeso. Ką dar
bininkai dabar darys? Susirū
pinę dabar darbininkai, susi
rūpinus valdžia dėl tokios situ
acijos, gal nemažiau rūpinasi ir 
fabrikantai.
. Jiė žino, kad masės stovi prie 
bedugnės ir galį būti toji va
landa, kada jie susiims su dar
bininkais už apykaklės.
i- i r : • ■ z .* * '■

' ■ JIEŠKO DARBO
Gal kitam bus juokinga, kad 

septynių metų - ^Vaikutis . italų 
taūtybėš, James Inflauti, j ieš
kojo’darbd. ' ‘ štai' užeina • su- 

. įdžiūvęs,' apiplyšęs, suplyšusiais 
ąpąvaįs vi^ liesas vaikutis į vie
ną Waterburio valgyklą. .<Vi- 
Įsal drąsiai, bado ir skurdo ver- 
dthhasy 'tiesiog atėjo pirie val- 
^ykld^ šavininko lt' prašo dar- 
ibo5 . Žinoma, ką toks vaikiukš- 
Itiš gali1 dirbti, bet \ užklaustas 
pasakė,' kad turi tėvą; motiną, 
tris brolius, tris seseris ir nė 
vienas iš jų nedirba.; Sako, kad 
motina siuntusi jį darbo jieško
ti. v G'avęs atsakymą nuo val
gyklos savininko, kad darbo 
duoti jam negalįs, vaikutis nu
liūdęs- išėjo.

Taigi, kiekvienas Waterburio 
gyventojas supras, kaip miesto 
politikieriai pinigus šinkuoja, 
o žmonės tiesiog badu miršta. 
“Tai bent sistema, tai bent 
tvarka Waterbury, kad tokios. 
šeimininkiškos rankos ir velniai' 
nepažintų,” kaip išsireiškė vie
nas Waterburio pilietis. Jeigu; 
jau septynmečiai vaikučiai jiėš- ! 
ko darbo, tai galima spręsti, 
kokioj, padėtyj stovi suaugę. 
Tokios netvarkos ir šinko su 
miesto turtu turbūt nepadarė 
nei garsusis Bostono Hurley

Pažymėtina, kad turtą šinka- 
vo Leary’s, o rinkimų metu 
šaukė: už mane, už mane bal
suokite.

Taigi, kas dar bus ir su ki
tais miesto, ponais?

Šituo dalyku jau susidomėjo 
net valdžia ir dabar vietiniai 
laikraščiai tik skelbia visokias 
biznierių bilas, kurios reiks 
miestui atmokėti, o tos bilos 
yra tiesiog pasakiškos.

Pamatysim, kaip bus su tuo 
toliau. Juozelis.

“Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytoju. I

/

Kas kovojo prieš lietuvos nepriklausomybę?
Kokią rolę vaidino, kam tarnavo Lietuvos 

katalikų dvasiškija, kai Lietuva buvo 
caro priespaudoj?

Ką tuomet dare, su kuo ėjo, dabartiniai 
“tautos vadai’’, kai Lietuvą slėgė cariz
mas ir kaizerizmas?

Kas kovoja už Lietuvos ir jos žmonių 
laisvę dabar?

Knygelė nedidelė, bet pilna dokumentališkų citatų, pilna faktų, 
kurie reikalingi žinoti kiekvienam lietuviui.

ĮSIGYKIT ŠIĄ KNYGELĘ TUOJAU.
t

Literatūros platintojai: užsisakyti “Lietuvos Laisvės
Draugai ir Priešai” masiniam platinirpui

Kiekvienam vasario 16 d. sukaktuvių minėjimo 
masiniam mitinge privalo būti ši brošiūra 

pardavinėjama.
Knygutės kaina tik 5 centai

Platintojams, imantiems nemažiau 10 knygelių, duodame po 
3 centus. Ir kurie kartu su užsisakymu prisius pinigus, 

nerokuosim persiuntimo kaštų.

Raštas aiškus, kalba lengva, populiari.

Siųskit užsakymusrtuojau.

427 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.

Nėra valandų sekmadieniais.

'LAISVES

Sekantis didelis parengimas bus

“Laisvės” Konvencijinis Banketas 

Įvyks Balandžio 3 April

Gera Vakarienė ir Puiki Programa
šis banketas bus

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

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

ĮŽANGA $1.25 ASMENIUI

I



Antradienis, Kovo 8, 1938

Skaitytoji^ Balsai
ATVIRAS LAIŠKAS
“LAISVĖS”
IR SENAM

ko: “Nors ir esu silpnas, bet 
per visą laikotarpį savo sirgi
mo spėjau antru kartu perskai
tyti ALDLD išleistas .knygas.” 
Toliau: “Nors ekonomiškai sto
viu nepergeriausiai, bet ALD
LD duokles již pereitus metus 
pasimokėjau/ Ir dar pridūrė: 
“Jeigu didžiuma darbininkų 
skaitytų tokias knygas, kurias 
išleidžia ALDLD, tai jau senai' 
priklausytų prie gerų darbinin
kiškų unijų, kaip, pavyzdin, 
CIO, ir kitų darbininkiškų or
ganizacijų ir partijų, kurių va
dovybėj galėtų greitoj ateityj [ 
numesti jungą, kurį uždėję lai
ko Wall Stryčio magnatai ir 
kiti išnaudotojai.” 1. _____ _
d. Jonas Naujokas žingeidauja j 
ne tik vietiniais darbininkui 
reikalais, 1 
linu d. Jonui greitai sugyti ir 
patariu broliams lietuviams 
aplankyti sergantį draugą.

Toliau, kada mes apie f" 
[tų atgal ------ -

nr' miestelius ir
įvairu- 105 kp., tai gan tankiai kalbė- 

ir davome, kad vietiniai darbinin
kai, ypatingai kanadiniai fran- 
cūzai, labai atsilikę nuo gyve
nimo. Bet kaip nurodo dialek
tikos mokslas, kad gamtoj nie-

REDAKCIJAI 
VINCUI

Sumaniau apklausinėt apie 
tuziną “Laisvės” skaitytojų, ko
kie raštai jiems geriausia pa
tinka skaityt mūsų darbinin
kiškame dienraštyje. Nuomo
nių buvo visokių, bet didžiu
ma “Laisvės” skaitytojų pasi
sakė, kad jiems geriausia pa
tinka skaityt trumpi raštai ir 
apysakos. “Krislai,” parašyti 
A. B. ir R. Mizaros, yra skai
tomi pirmučiausia, o po tam 
pasaulinės žinios ant pirmo 
puslapio. Ir beveik visi pasi
sakė, kad jiems labai patiko 
skaityt Seno Vinco parašyta 
apysaka Petrelis-Kuprelis. Di
džiuma jų pageidavo, kad ir 
daugiau apysakų Senas Vincas j 
parašytų.

Taipgi aš pasiteiravau, 
jiems patinka skaityt 
mų” puslapis, “Literatūra 
Menas,” redakcijos editęrialai 
ir koresondencijos. Gavau at
sakymą, kad “Įvairumų” pusla
pis labai patinka. O korespon
dencijos to paties miesto yra kas ant vietos nestovi, tas pats 
skaitomos su pamėgimu. Bet ir darosi ir čia. 
kitus visus raštus paskaito, jei 
turi užtektinai laiko. Tai to
kia nuomonė yra to mažo skait
linius “Laisvės” skaitytojų.

V. J. Stankus.

Lewiston ir Auburn, 
Maine

“E AIS V fi” 1 Puslapis Septintas

East St Louis, Ill.
20-METINIS LIETUVOS NE

PRIKLAUSOMYBES 
MINĖJIMAS

VARPO KEPTUVE
------- -------------- ■ -p"" > --------------- 
40. TaipgiorkesW - pagrajino 
kelis •’ gabalėlius.-

Po pertraukos, drg. Bondžins- 
kaitė . plačiau aisįino :troėiiistų 
Žalingą veiklą Sovietų Sąjun- 
£9.1’e- ;

Baigiant susirinkimą, vyrų 
kvintetas sudainavo Lietuvos 
Himną. Minėjimo Dalyvis.

Deivių. Bet Anglija laiko 
stambią -armiją ’ Indijoj iš 
pačių indėnų ir tenbuvių ar
mijas kitose kolonijose.

[Žymi dalis dabar skiria
mų armijki lėšų eis nau
jiems karo pabūklams.

M

ill

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

Vasario 17 d. įvyko 20 metų 
i Lietuvos nepriklausomybes pa
minėjimas S. Jociaus svetainėj. 
Buvo surengtas bendrai LDS 
92 kp. ir ALDLD 49 kp. ir 
kliubo.

Mūsų apielinkėj tą laiką lie- 
; tus per kelias dienas' lijo,, 

išrodė, kad sulaikys publiką 
nuo atsilankymo į paminėjimo 

Ir abelnai Parengimą. Bet publikos susi- 
l rinko skaitlingai, ypatingai iš 

- “ • [tolimesnės miesto dalies. - Ne-
bet viso'pasaulio/Ve- |:>ais®’ kad oras buvo nepato- 

gus, bet jautė savo priedermę 
būti liudininkais Lietuvos svar
baus istorijos įvykio minėjime.

Pas mus yra save tituluoją 
30 me- "‘Lietuvos tėvynainiai/’ Kuomet 

atvažiavom į šiuos buvo draugystėse pakeltas klau- 
susitvėrėm LSS simas, kad prisidėti prie su-l 

rengimo 20 metų Lietuvos ne
priklausomybės minėjimo, 
jie stojo prieš ir agitavo, kad. 
draugystės laikytųsi nuošaliai, 
nes “Lietuva bus išniekinta, o 
ne pagerbta.” Net buvę pro
gresyviai Smetonos pakalikams 
patikėjo ir parėmė neprisidėji- 
mą prie minėjimo.

Tų žmonių pigios demagogi
jos dauguma narių nepermato. 
Dėl ko jie šitokį obalsį vartojo? 
Dėl to, kad jie žino, jog pro
gresyvių kuopų ir kliubo 20 me
tų Lietuvos nepriklausomybės 
surengtam paminėjime nebus į 
padanges keliama dabartinė 
Lietuvos fašistine valdžia, bet 
bus kalbama, kaip Lietuvos 
darbininkams, bežemiams ir 
mažažemiams, taipgi Lietuvos, 
pažangiai inteligentijai,. pagel
bėti pasiliuosuoti iš po nuož-• 
maus fašistų režimo.

Reikia gerai įsitėmyti tuos 
žrpones, kurie gina , dabartinę 
Lietuvos valdžią. Jie yra prie
šai žmonijos pažangai. Jie no-,| 
ri matyti, kacį pažanga čia ir 

; Lietuvoj būtų sutrempta fašiz
mo kojomis. * ... •

Jei bus įsitęmytž; tudniet tnū- 
sų visos kuopos1, ir draugystės 
pajėgs nusimesti tą juodą dė
mę pasyvaus palaikymo fašiz
mo Lietuvoje ir galės prisidėti 
prie pažangios visuomenės ko
vos prieš fašizmą.

Vakaro pirmininkas G. Ben
dix, atidarydamas susirinkimą, 
pažymėjo susirinkimo tikslą ir 
perstatė 
kalbėti, 
torinius 
kius ir 
smerkiančią Lietuvos fašistinę 
valdžią, su reikalavimais, kad 
būtų atsteigta Lietuvos konsti
tucija, kuri buvo priimta visuo
tino Lietuvos seimo atstovų, 
ir paliuosuoti visus priešfašis- 
tinius kalinius.

Rezoliucija tapo 
vienbalsiai.

Vyrų kvintetas 
tris dainas. Dainos 
nokai. Pirmu kartu 
rai pasirodė, dėl to ir susilpnė-' 

Į kapus palydėjo1, jo. Ateityj žada pasitaisyti ir 
geriau sudainuoti. Be abejonės,, 
kad iš dailiosios^ lyties prisidės 
prie dąinorįų, tuomet kartu bus 
visiems ., smagiąu t . dainuoti. 
Kvintetui akompąnavo R. Pau
lauskaitė. - : , / i . • ; ; • •

Perstątė kalbėti drg<k Bon- 
džinskaįtę, menuilstąnčią darbi
ninkų veikėją. , > /•.•> ■;

Drg. Bondžinskaitė. savo,- kali-' 
ba užinteresavo publiką. .Kak 
bėjo, ką matė ir / patyrė būda
ma Lietuvoje ir Sovietų Sąjun
goje. ;.. , . . '

Pertraukoj rinkta aukos dėl, 
padengimo lėšų. Surinkta $8-

štai vasario 27 
d. teko būti vietinės Komunistų 

į Partijos kuopos susirinkime. 
Jame dalyvavo 42 kuopos na
riai, trijų skirtingų tautų, jų 
tarpe didžiuma kanadinių fran- 
cūzų. Nežiūrint to, kad drau
gai buvo ne vienos tautos, bet 
būdamas jų tarpe kožnas vie-, 
nas jaučiasi kaip vienos šei
mynos narys. Draugiškumas, 
susitarimas jų tarpe pavyzdin
giausias. Kaip gaila, kad to- 

Įkioj tarptautinėj šeimynoj yraĮVAIRIOS NAUJIENOS
Sausio 30 d. atsibuvo ALDLD'tik vięnas vietinis lietuvis. 

31 kp. metinis susirinkimas.
Narių susirinkime buvo daug 
ir mažne visi užsimokėjo na
rines duokles. Buvome nutarę 
surengti prakalbas d. Guobai, 
bet prakalbų nebus, nes d. Guo
bai valdžia nedavė pailginimo 
būti ilgiau šioj šalyj.

Rinkome kuopos valdybą dėl 
šių metų. Visi tapo išfihkti 
tie patys, tik kuopos organiza
torių išrinkome naują, d. Juoz 
Šilaikį.

Gamtos Sūnus.

New Kensington, Pa

m., mirė Ona 
Atvažiavo į Ameriką 
ir tais pačiais metais 
su Kaz. Šukiu. Išgy- 
metus. Išauklėjo ke-

ant Jono
Jeigu nu-i

Vasario 12 d. buvo susirin
kimas Bendro Fronto Komiteto. 
Nutarėm iš iždo paaukoti $6 
dėl Ispanijos kovotojų. Pini
gus turbūt jau pasiuntė d. J. 
Žilinskis. Nutarėm gegužės 28 
d. surengti pikniką 
Plonadūnio farmos.
siseks piknikas ir Liks pelno, 
tai tuos pinigus paaukosime 
Lietuvos politiniams kaliniams, 
Ispanijos kovotojams ir abelnai 
dėl darbininkiškų reikalų. Todėl 
prašome kitas Lewistono lietu
vių draugijas ir organizacijas 
tą dieną 'nieko 
pakenkti mūsų 
niems tikslams.

Išrinkome du
balandžio 4 d. lankysis Lietuvos 
Dukterų Pašelpinės Draugystės 
susirinkime ir kvies prisidėti 
prie Bendro Fronto ir padėti 
kovoti prieš karą ir fašizmą, 
dėl įsteigimo Lietuvoje demo
kratiškos valdžios. Aš mariau, 
kad Lietuvos Dukterys prisidės 
prie šio taip svarbaus darbo ir
padės sykiu su visais kitais ūa- tuvoj, 1894 m., Vilniaus guber- 
žangiais Amerikos lietuviais iš
kovoti savo broliams, sesutėms, 
tėvams irz motinoms, gyvenan
tiems Lietuvoje, įsisteigti žmo
nių valdžią ir atbudavoti demo
kratiją.

nerengti ir ne- 
tiems prakil-

delegatu, kurie

Aš laukiau, kad kas nors pa
rašytų apie mirtį Onos Šukie- 

1 nes, bet kol kas nematau mūsų 
'dienraštyj, tai esu priverstas 
nors trumpai parašyti.

1 Vasario 4, 
Šukienė.

• 1912 m.
apsivedė 
veno 25 
turis vaikučius — 2 sūnus ir 2
dukteris. Vyresnysis sūnus Al
fonsas jau 24 metų, yra baigęs 
kolegijos sporto, referee skyrių, 
ir Pranas, 19 metų, jau vedęs 
ir augina dukterį. Pranas ne
norėjo pasiekt aukštsnio moks- 

, lo, nors jo motina ir labai no
rėjo, kad pasiektų. O dukterys 
Ona ir Biruta yra baigusios 
aukštesnę mokyklą. Nors vai
kučiai jau beveik visi užaugę, 
tačiau labai buvo nuliūdę laike 
laidotuvių. Kadangi Kazimie
ras ir Ona Šukiai daug metų 
gyveno New Kensingtone, tai 
ir daug draugų ir 
turėjo. Už tat ir 
buvo labai didelės.
laisvai. Namie ir

pažįstamų 
laidotuvės 
Palaidota 
ant kapų

prie grabo pasakė atsisveikini
mo prakalbą V. Sliekienė iš 
Pittsburgh©.
daugiau šimto automobilių, ne
žiūrint, kad buvo labai didelis 
lietus. ’ •

Ona Šukiene buvo gimus Lie-

Ka-

Lie-

nijoj, Trakų apskrityj, Kruonio 
valse., Kalvių parap., Lieponių 
kaime. Po tėvais vadinosi 
buševičiukė Ona. Lietuvoj dar 
gyvas tėvas. Vienas brolis 
tuvoj ir du Brazilijoj.

Ona atvažiavus iš Lietuvos 
tuojaus pramoko rašyt ir vei
kė sykiu su progresistėm ir bu
vo 102 kuopos sekretore per 
keletą metų. Taipgi buvo ir 
ALDLD 74 kuopos užrašų raš
tininkė ir net keletą teatrų lo
šėm sykiu. Nuo 
laisvą gyvenimą, 
kutinius keliolika 
veikus su mūsų
se, bet visados ateidavo į mūsų 
parengimus.

Turiu priminti, kad Kaz. šū
kis gyveno gana pasiturinčiai. 
Toji begąilestinga mirtis atsky-

Netolimoj praeityj teko ap
lankyt ALDLD 31 kp. narį d. 
Joną Naujoką, kuris jau dau
giau kaip pusė metų serga ir 
retai kada apleidžia lovą. Pa
sikalbėjime d. J. Naujokas pa
darė į mane nepaprastą įspūdį, 
nes nežiūrint to, kad skausmų 
ir kentėjimų suspaustas, jo 
mintys ir siekiniai yra sveiki, 
daug sveikesni negu kaikurių 
darbininkų, kurie fiziniai yra 
sveiki .ir gali liuosai vaikštinėti 
ir dirbti. Jo stalelis, kuris sto
vi prie jo lovos, apkrautas kny-—o-------- --- -------
gomis ir laikraščiais. Jonas sa-\rė dar jauną, vos sulaukus 43

to laiko vedė 
Bet per pas- 
metų nustojo 
pažangia pu-

tai

vietinį J. J. Daujotą 
Kalbėtojas perbėgo is- 
svarbius Lietuvos įvy- 
perskaitė rezoliuciją,

priimta

sudainavo 
išėjo silp-' 
vieni vy-

Aukotoją Vardą Sąrašas
Vasario 17, Ž0 metų Lietu

vos nepriklausomybės minėji
me padengimui lėšų aukavo se
kanti : ;

G. Bend.ix $.1; po .50c: O. 
Giržąitienė, J. Plienaitis, J., Ja- 
keliavičienė, A. Giržaitis ir Ag.

: T. Migus,
Pąpląųskąs, 

’. Šimkus, J. 
ę.udeliauskas, 

, Beniušienę, i M.

Motuzienė; po, 25c 
J. Skrodenis, . ,Ą, 
W. Pilypęnąs, M. 
Benįušįs, A.
Brazinskįenė, ,
Skrųodenienė,. . V.Jakeliaviče, 
W. . Milašius,; A. , Klejūnas, F. 
Kupčiūnas ir Ad. Kupstas;, A. 
Šimkienė aukojo 1,0c. Viso su
rinkta $8.40. .... .. r . . ,, ,

Jeigu ne visų aukojusių vai
dai užrašyti, meldžiame atleisti.

Vardan^ LDS >92 kp., ALDLD 
49 kp, ir.kliubo—visiems .auko
jusiems tariame ačiū!

Rengimo. Kęmitetas.

' London.- — Per sekančius 
dvyliką mėnesių bus išleista 
Anglijos armijai $532,500,- 
000, tai yra, $121,630,000 
daugiau negu paskutiniais 
metais.

Nuolatinė armija pačioj 
Anglijoj nedidelė, tik 22,000 
kareivių ir 1,200 oficierių ir 
sekančiais metais -būsianti 
padadinta kokiais 8,000 ka-

Reumatizmas Sulaiko-
\ • -i .*;<'> •.■ > ■ 'Jj.

mas į 48 Valandas
New Yorko Daktaro Nauja Medicina 
Teikia Linksmybes Tūkstančiams— 

Išvaro Reumatiškns Sopulius iš 
[ Nugaros, ’Sąnarių/ ir Muskulų, t

SKAUSMAI PAPRASTAI IŠEINA 
PIRMĄ DIENĄ 1

■ r ! — 1' V .J'.1 : I J :
: Nųodąi,.Jū^ųr.kr.aujują .sudąft) ro-■ 
umatiškus ^kaų^m.ųs^^ustjngįpiuą ’ir- 
ištinimus,ir ‘vargina jumis. Palįuo-s 
saviinul išvarginančių skausmą jūs 
turite išvalyt' tuos 1 nuodus iš savo 
kraujo, ši daktaro .naujoji mędicina 
padaro tai labai greitai. Neturi svai-. 
ginimo /dope)—saugi jauniem 'ir Se
niem; nedaro pavojaus.- širdžiai. Ji 
yra vadinama BĄJ^ĮŲyACOL ir jūs 
galite išbandyti ją šefcamom sąly
gom. Iškirpkite šį ^pranešimą ir pa
siųskite, jį su>savo vardu ir antrašu 
(arba ateikite asmeniškai) . į Atkin^ 
Laboratory, 44 East 63rd St., New 
York’ City. Nesiųskite pįnigų. Užmo
kėkite pastoriui1 $1.85, priskaitant 
C.O.D. kaštus, kada jis atneša. BA- 
RUVACOL. Vartokite jas 2 dienas 
(48 valandas). Jei jūs nesijausite, 
kad skausmas praėjo, tai' sugrąžinki
te nesunaudotus vaistus ir jūsų 
$1.85 bus sugrąžinta.’ Kam vargti dar 
kitą dieną? Valandos: šiokiom die
nom nuo 10 ryt® iki 4 po pietų.

(Laisvė)

LIGOS

^CHRONIŠKOS
7 GYDOMOS

metų, Kazimierui sandraugę, o 
vaikams taip branginama moti
ną.

Atsiprašau, .kad aš, rašyda
mas apie jūsų /sandraugę, jūsų 
motinėlę, ir vėl atnaujinau jU- 
sų širgėlą, neš gal jau buvome 
apsiraminę dėl mirties.

Lai Ona ilsis ramiai Ameri
kos šaltoj žemelėj-. -

C.. Stashinsky

PatenkiftaftČioš1 ir Greitos 
Pasėkos

KRAUJO, Ų.DOS ir,NERVŲ Ligos/ 
BENDRAS MiMūMSL JSlSEk 
N^JĘ ’ SKAUDULIAI, SKILVIO 
Nesveikumai, HEMORROIDAI bei 
kitos. MĖšBAžARNASY Ligos !y!ra 
Gydomos, •; tyOSĮpS; GERKLĖS, 
PLAUČIŲ, ’į, KVĖPAVIMO Dūdų 
Ligos', INKŠTŲ ir ęVšLES, Ne-. 
sveikūiniaŲv “fr ;1cit6š’ ’' Staigios ii 
Chroniškos Ligbš A^YRŲ IR MO
TERŲ GYDOMOS/o jeigu turite 
kokį nesveikumą, kurio nesupran-, 
tate, pasiklauskite manęs su pasL 
tikėjimu, ir jūsų liga bus jums iš
aiškinta. '

X-SPINDUL1AI IR KRAUJO
, TYRIMAI

NEBRANGUS ■ ATLYGINIMAS— 
SĄLYGOS JUM PRIEINAMOS

(Ištyrimas Veltui , ir Slaptas)

DR. ZINS
Įsisteibęs per 25 metus.

110East 16th St., N. Y.
Tarp 4th Avenue1 ir Irving Place
9 A. M. iki 8 ‘P. M.\ O Sekmadienį

9 A. M. iki 8 P^M.

Roma. — Kad Graikija ir 
Turkija, dabar pripažino 
Italijai Ethiopiją, tai jau 30 
šili-ų, tame skaičiuje ir Lat
vija, pripažįsta Italijai tą 
ūžkariavįm’ą.

, Bet '• Mussolinis jaučiasi 
įsižeidęs, kad Sovietai, An
glį ja,;X Franci j a ir Jungtinės 
Valstijos -’nepripažįsta jam 
Ethiopijos.

1 PRANEŠIMAI Iš KITUR
grand Rapids, mičh.
ALDLD 66 kp. rengia prakalbas 

draugei J. Bondžinskaitei, trečiadie
nį, kovo 9-tą d. Pradžia 8 vai. vak. 
Šv. Jurgio Draugijos . Svet., 1513 
Cįuarty Avė. ' Ateikite visi/ šerti ir 
jiiuni. Drg, Bondžinskaitč yra gajbi 
kalbėtoja ir .mums bus smagu girdė
ti ją čionai kalbant apie mūsų rei
kalus ir darbininkų kovas. — Ręng. 
Kom. ’■ ’ (55-57) ■

. __ J____ ____ •
MINERSVILLE, PA.

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

ELIZABETH, N. J.
LDS 33 kp. susirinkimas įvyks 

trečiadieni, kovo 9 d., LDP Kliube, 
408 Court St. Prasidės 8 v. v. Ma
lonėkite vis nariai. dalyvauti ir už
simokėti duokles, neleiskite save su- 
sispenduoti ir nelaimiai ligai iškilus 
prašyti teisę gavimui pašalpos.
(56-57) V. K. Sheralis.

LINDEN, N. J.
ALDLD 165 kp. susirinkimas įvyks 

A. Tenio Svet., Winans ir 16th Sts., i 
trečiadienį, kovo 8 d., 8-tą vai. vak.; 
Visi nariai dalyvaukite šiame susi-į 
rinkime, nes turime daug svarbių da
lyku aptarti. Kp. Sekr. C. Andriunas.

■ ■ : (56-57) .

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, sen- 
vičiam duona, balta duona, Caleh ir rasin duona. Taipgi 
kepama roliai ir. bandukės. Puikiausias pasirinkimas ska
niausių kėksų-pyragą; Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese* 
Cake, Coffee ( l • U -N: ir S U’ r' Stollen, 
Douglinr.G;, ... ' ' -Miš.

Siunčiame duonų per paštą į kitus miestus, >....* /c. u
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kainas.

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

N. S. PITTSBURGH, PĄ.
ALDLD 87 kp. susirinkimas įvyks 

kpvd (• 7 :-30'HV. {v.,:; 1217 Beaver 
Aį|ve.t;- Nįięižū* 1KvieČkimiį skaitlingai > 
dalyvauti' ir naujų narių atsivesti. ( 
Būs daug svarbių reikalų aptarti. 
(56-57) - - Sekr.-P. Bernotas.

CLEVELAND, OHIO
ALDLD 190 kp. Collinwood, ren

gia keptos žuvies- vakarienę ir šo
kius, penktadienio vakare, kovo 11 d. 
Tiirek’s Svet., 16011 Waterloo Rd. 
Pradžia 7:30 vai. vak. Kviečiame vi
sus dalyvauti ir savo pažįstamus at
sivesti. Įžanga 25c. Taip pat visi 
nariai. jsitemykite, kad susirinkimas 
atkeltas iš kovo 10 d. į Kovo 11d., 
pradžia 6:30 v. v. po susirinkimo, 
turėsime vakarienę ir šokius.
(56-58) Kom.!
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NOTARY PUBLIC Tel. Stagg 2-5043
<

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

660 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo- 
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

Valgykite Medų
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“LaisVė” vėl gavo daug medaus, 
kuriuom aprūpins Brooklyną ir 

apylinkę orui atvėstant.

* u

Kaina 65c už Kvortą 
LIEPŲ ŽIEDŲ 75c KVORTA

Tuojau kreipkitės j “Laisves” o 
ir apsirūpinkite su medum.

THOMSON

prisųsime NATŲ 
TEA.

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVei’green 7-4335

VIDURIŲ UŽKIETĖJIMAS ' yra 
'priežastis tavo ligų. Kad prašalinti 

1 ir išVe'ngti ligas, tai parsitraukite ir 
vartokite ' Thėmsono NATUĖAL- 
LAX-HERB TEA, kuri sutaisytą iš 
12-kos Natūralių, mędžių ir žolių 
šaknų; žievių, lapų, žiedų, 
GRŪDŲ, .kas išvalys ir. . sutvarkys 
paįrusiuę vidurius. Medicinos ir Na- 
turopat'hy’os gydytojai savo pacien
tams pataria nuo vidurių užkietėjimo 
vartoti NATURAL-LAX-HERB TEA. 
NATURAL-LAX-HERB TEA turi sa
vyje Vitaminų,. Mineralių Druskų, kas 
būtinai yra reikalinga žmogaus kū
nui. Jf. L. H. T. pakelis kainuoja 
tik 50c. Tuojaus’ prisiųskite $1.00, bei 
dąugiąus, MONEY ORDER, o me? 
jums per paštą 
RAL-LAX-HERB

RaŠykte šiaip:
JOHN W.

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

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

«. -Ti



Puslapis Aštuntas LAISVE Antradienis, Kovo 8, 1938

Ne w Yorko Ir Apielinkės Žinios [
SMETONIŠKAIS ORDENAIS APKARSTYMO 

JOMARKAS IR VAKARIENE
Liętuvių Tautininkų (Fašis

tų) Kliubo vardu buvo suruoš
ta pereito nedeldienio vakare, 
plačiu maštabu, tautiškos iškil
mės, kurios atsibuvo SLA Sve
tainėje. .

Garsinta buvo pradėsiant 4- 
tą vai. po pietų, bet ponams ne- 
susirenkant, virš pora valandų 
palaukta. Galų gale pradedam 
užkandžiauti. Dar mums be- 
kramtant dešrų galiukus, ponas 
P. Jurgėla pradėjo drošt grau
dingą pamokslą, paminėdamas

kaip vištos galva dydžio. Bet 
tas yra jau anksčiau “palučio- 
jęs” tą nadonią.

Pasibaigus toms ceremoni
joms, dar parinkta truputį au
kų dėl armotų (siųsti į Lietu
vą) ir tolinus sekė šokiai. Bet 
šokt jau beveik nebuvo kam. 
Laike vakarienės suskaitėm 109 
dalyvius. Įžanga buvo $1.50.

Tai va šitaip ir užsibaigė 
tautiškas jomarkas.

V eismūniškis.

Gaisras Viešbutyje
Arti 18 šimtų svečių viešbu

čio New Yorker, 34th St. ir 8th 
Ave., tapo prikelti iš miego 
4:15 sekmadienio ryto iškilus 
gaisrui ventiliacijos prietaisuo
se. Svečius prikėlė telefonais ir 
informavo apie nepaprastosios 
padėties keltuvą.

Thomas Smith, brooklynietis, 
sužeistas Bronx’o eksplozijoj 
tik praeinant pro šalį nelaimės 
laiku. Iš karto buvo manyta, 
kad jis ten dirbęs.

DABAR PROGA PAMATYT 
PUIKŲ JUDI

New Broadway Teatre, 246 
Broadway, Brooklyne, dabar 
rodoma puikus Sovietų judis 
“Maksimo Sugrįžimas,” kuris 

I kritikų pripažintas dar puikes
niu ir už pirmesnįjį to paties 
pobūdžio judį “Maksimo Jauny
stė.”

Judis “Maksimo Sugrįžimas” 
perstato typiško jauno ruso 
darbininko veiklą Peterburge 
1914 metais.

to kliubo “veikimą” ir jo gy
vavimo tikslus. “Vyriausias 
mūsų šio kliubo darbas, — sa
ko Jurgėla — tai kovoti su ko
munizmu. Bet, ponai ir ponios, 
aš pabrėžiu, kad mūsų kliubas 
dar nėra grynai fašistinis, ot, 
jis yra sau tokia vidurinė srio- 
vė” ir tt.

Toliau sekė visa litanija kal
bėtojų.

Trumpas, bet ryškias kalbas 
pasakė Jonas Valaitis, Juozas 
jGinkus, o dar vėliau Dėdė Am- 
broziejus. Kiti ponai per šešias 
valandas patys kankinosi pra
kalbas sakydami ir kitus ponus 
kankino besiklausančius (pa
prastų darbo žmonių čia nesi
matė) .

Iššauktas p. S. Strumskis pa
kalbėti, truputį pasiraivęs, mik
čiodamas pradėjo:

Ella Bloor Šį Vakarą 
Kalbės Per Radio

Antradienį, kovo 8-tą, nuo 10 
iki 10:15 vakaro, garsioji Ame- 
i ikos diirbininkų Močiutė Ella 
Reeve Bloor kalbės per radio iš 
stoties WNEW. Ji kalbės apie 
reikšmę Tarptautinės Moterų 
Dienos.

Tos dienos minėjimui virš 
šimtas Komunistų Partijos 
kuopų turės specialiai prireng
tus mitingus visose miesto da
lyse, į kuriuos'kviečiami ir pa
šaliniai. Apart visų kitų įdomy

bių, visuose mitinguose bus įsi
taisyta radio, kad išgirst Mo
čiutės Bloor prakalbą. Vienas 
tokių mitingų bus “Laisvės” 
Salėj.

ŠI VAKARA PRAKALBOS 
MASPETHE

Lietuvių, lenkų ir rusų pa
žangiosios organizacijos rengia 
prakalbas- paminėt Tarptautinę 
Moterų Dieną. Jos įvyks antra
dienį, 8 kovo, 7:30 vakaro, Na- 
viskio Svetainėj, 59-63 56th 
Road, kampas 60th St., Maspe- 
the. Nuo lietuvių kalbės D. M. 
Šolomskas, ALDLD Centro Se
kretorius ir vienas žymiausių 
lietuvių prakalbininkų. N. M.

Nuo pereito pirmadienio že
mutiniame New Yorke dešimtis 
gatvių bus laikoma ekspresinė
mis, jose neleis laikyti automo
bilius. Seniau ekspresinėmis pa
daryta 10 gatvių vidurinėj da
ly miesto.

■j —Ponai ir ponios, kas tai
/ , nori užginčyti, kad mūsų kliu

bas yra ne fašistų,* tai melas! 
Nereikia būti šunims; mes tu
rim būti atviri . ..”

Ponui Strumskiui bekalbant 
šiuos žodžius, vienas tolėliau 
sėdintis, truputį papurtęs po
nas, apygarsiai prabilo: “Nu, 
matai, teliukas! Ir išbliovė vis
ką... Ir leisk tokį sutvėrimą į 

x viešą publiką! .. .”
Bet pakviestas ponas V. Buk- 

šnaitis pakalbėti, ūsus pasuki
nėjęs, smarkiai surinka, adre
suodamas ponui Strumskiui: 
“ ... O, ne, ponai ir ponios, — 
mes ne fašistai! Tai yra neleis
tinas išsiplepėjimas viešai, kad 
mes esame fašistai,—ypatingai, 

' kuomet aš runinu į tos didžiu- 
į , lės organizacijos, SLA, oficie- 
* ■ rius!.

Dar ir daugiau kompli
mentų buvo pasiųsta, adresuo
jant ponui Strumskiui, už jo 
kelių žodžių tiesos pasakymą.

Baigiantis nuobodžioms kal
boms, perstatytas Liet, konsu
las J. Budrys, kuris po trumpos 
kalbos pradėjo ceremonijas, už- 
karstydamas kai kuriems sme- 

.. toniškus Gedemino ordenus. 
Pirmiausiai užkabinta V. Am- 
brozevičiui. Antras užkabinta 
4-tas Vyt. Ordenas Gudauskai- 
tei (pastarąja! kabinant, vienas 
storokas plikas ponas pradėjo 
zurzėti sakydamas. “Va, boba, 
ir dar su čigonu vedusi, gavo, o 
mes kalnus nuvertėm ’ veikdami 
lietuviškoj dirvoj ir plaukus 
praradome besirūpindami lietu
vybe ir špygą gavome!”). Gu- 
dauskaitė yra dirbusi geųeralio 
Lietuvos konsulo atstovybėje.

Trečias ordenas užkabintas 
V. Jankauskui, kuris, sakoma, 
ilgokai dirbęs Emigracijos Biu- 

£ re.
Vėliaus teko matyti dar vie

nas ponas, kaip katė su pūsle, 
sūkaliojosi prie baro su parištu 
sau po kaklu tokiu pat medaliu,

“Salomėją” Matysim Šį Sekmadienį
Puiki trijų aktų komedija 

i “Pusseserė Salomėja” bus per
statyta jau šį sekmadienį, 13 

i kovo, didelėj Ideal Ballroom 
i Salėj, Knickerbocker ir Flush- 
j ing Avės-, Brooklyne. Komediją 
suloš Lietuvių Liaudies Teatro 
artistai, vadovybėje Amelijos 
Jeskevičiūtės. Tie patys akto
riai pereitą šeštadienį šią ko
mediją pirmu kartu suvaidino 
Newarke, iš kur girdėt daug 
širdingų atsiliepimų apie puikų 
suvaidinimą.

Atsilankiusieji pamatyt “Sa
lomėją” turės smagaus pasiten
kinimo, bet čia dar ne viskas, 

j Ji statoma Amerikos Lietuvių 
; Kongreso Brooklyn© Skyriaus, 
kuris visomis išgalėmis remia 
Lietuvos liaudį jos pastangose 
atsteigt demokratinę santvarką

Papaikęs Biznierius 
Sužalojo Šeimyną

Paul Meyer, 42 m., 25 Stod
dard PI., apdraudų ir nejudina
mo turto brokeris, plaktuku, 
vaza ir knygų prilaikytuvais 
taip pradėjo tvot savo žmoną ir 
11 metų dukterį, kad abejoja
ma, ar bepasveiks. Jauniausia 8 
metų dukrytė suspėjo pabėgt 
laukan, kaip tik tėvas ėmė 
švaistytis plaktuku. Ji prikėlė 
kaimynus, kurie pašaukė ligon- 
vežimį ir policiją.

Kaimynams subėgus, Meyer 
traukydamas pečiais stebėjosi, 
iš kur kambariuose atsirado 
balos kraujo ir kas atsitiko su 
jo šeimyna. Sakoma, jis buvęs 
liguistas ir daktarai buvę pata
rę žmonai jį pasiųst į sanatori
ją. Dabar jis areštuotas ir pa
dėtas Kings County ligonbučio 
protinių ligonių skyriun, išty
rimui.

Mirė Dar Vienas Sužeistų 
Eksplozijoj

_______
Sekmadienį, Knickerbocker 

Ligonbutyje, mirė dar vienas 
sužeistųjų Horton Bravaro eks
plozijoj, kas sudaro jau 5 žu- 

Ivusių. Pastarąja auka buvo 
Nils Hanson, 27 metų, 171 E. 
95th St., N. Y.

Penki kiti ligoniai, sakoma, 
pasveiksią.

Parkų komisionierius Moses 
pranešė .neįeisiąs Pasaulinių 
Fėrų garsinimo paradui mar- 
šuot Triboro Tiltu ar kitu ku
riuo panašiu keliu, kaip to no
rėjo Whalenas.

Lenktyniuodami už teisę glo
bot 5 metų dukrytę, Harold 
Smith iš Chicagos su pasigrob
ta dukra pribuvo į N. Y. trau
kiniu, o Smithienė atsivijo or
laiviu.

Lietuvoje ir išlaisvint visus 
priešfašistinius politinius kali
nius. Tad visi Lietuvos liaudies 
draugai dalyvaus šioje pramo
goje dar ir dėlto, kad paremt 
Lietuvos liaudį.

Visi Lietuvos liaudies drau
gai prašomi dar vieno: ne tik 
patys rengkitės dalyvauti, bet 
taip pat darbuokitės, kad šiame 
parengime dalyvautų visa de
mokratiją ir laisvę mylinčioji 
lietuvių visuomenė.

Teatras prasidės 5-tą vai. va
karo, lygiai paskirtu laiku. Po 
perstatymo šokiai prie Geo Ka
zakevičiaus orkestros, prie ku
rios kaip jauni, taip ir seni ne
iškenčia nešokę. Bilietai 60c ir 
75c; perkant iš ankstp dešimtu
ku pigiau. Kongresas.

Vogė Pirkimui Gėlių 
Ant Tėvo Karsto

šeštadienio vakarą atvestas 
į New Yorko Naktinį Teismą 
17-kos metų areštantas James 
Pichny, kuris, nuleistomis že
myn akimis stovėdamas prieš 
teisėją, prisipažino kaltu pa
vogime iš vaistinės pigaus 
laikrodžio.
. Teisme jaunas • kaltininkas 
išpasakojo savo vargus. Jisai 
bedarbis. Jo tėvas mirė džio
va. Jisai su motina, broliu ir 
dviem seserimis nuėjo pažiū
rėt šermenų. Graudu jam pa
sidarė matant pigų karstą su 
viena tiktai rože. Ir jis pasi
ryžo geruoju ar bloguoju gaut 
gėlių, bet atsidūrė teisme. Tei
sėjas jį paliuosavo iki laidotu
vių.

Majoras LaGuardia pareika
lavo, kad valstija grąžintų mie
stui $13,000,000 “utility tax” 
arba duotų pinigų miesto be
darbių pašalpai.

Suimtas už bandymą apiplėšt 
krautuvę, Daniel Gallo, 18 me
tų, sakėsi norėjęs gaut pinigų 
sugrįžimui į savo gimtąją vals
tiją, Floridą.

Charles Farkers, bedarbis 
spaustuvės darbininkas, rasta 
užsinuodijęs gasu savo apart- 
mente, 560 W. 52nd St., N. Y.

Išmetė Iš Darbo Daug 
Taksimanu

Sunshine-Radio ir Atlas-Li
berty taksių kompanijos, anksti 
šeštadienio rytą, išmetė iš dar
bo tarp 4,500 jr 3,000 taksių 
vairuotojų tikslu sulaužyt su 
unija sutartį, padarytą pereitą 
gruodį, po streiko, į kurį buvo 
įsikišęs majoras LaGuardia ir 
sutaikė.

Transporto Darbininkų Uni
jos viršininkai sako, kad sek
madienį jau pusė visų išmestų
jų buvo paimti darban per tas 
kompanijas, kurios laikosi su 
unija sutarties. Unija ves ko
vą priverst “lockout” paskelbu
sias kompanijas jį atsaukt ir 
laikytis padarytos sutarties.

Aštuonios kompanijos, ope
ruojančios 875 taksius, esančios 
dalimi Sunshine-Radio ir Atlas- 
Liberty sistemų, atsisakė prisi
dėt prie “lockout’o.”

Jaunas gabusis gaisrininkas! 
Szermer, kuris stulpu dasigavo 
į degantį namą ir išgelbėjo gy
ventoją, gavo didvyriams ski
riamą “News” dovaną, $100.

IŠRANDAVOJIMAl
Pasirandavoja krautuve, 65 pėdų 

gilumo, garu šildoma. Priešai Imita
cijos kambarį. Biznio gatvė, arti gat- 
vekarių ir traukinių stoties. Tinkama 
bile bizniui. Renda prieinama. Tele- 
fonuokite: Evergreen 8-3930.

(55-56)

PAJIEŠKO.ILMAI
Pajieškau savo švogerio Bronislavo 

Pociaus, Antano Pociaus ir Petronė
lės Banytės sunaus, gimęs 1886, 24 
birželio, Zlatarijoje Šaukėnų Parap. 
Vedęs su Nastazija Lukauskaite 1905 
m. Užvenčio parap. čiakačių Dvare, 
iš ten išvažiavo j Ameriką 1907 m. 
Paliko savo pačią Lietuvoje. Aš ži
nau kad jis buvo paiimtas j J. V. 
armyją per antrą draftą iš Kingston, 
arba Luzerne County, Pa. Kas jį pa
žįstate ir žinot, dieną metus vietą 
paėmimo, arba gyvenimo. Pats arba 
kitas praneškit man. Atlyginsiu už 
tai. Taipgi prašau atsišaukti Liud-i 
viko Žymunto iš Hartford, Conn. Jis Į 
pats arba jį pažįstantis praneškit šio i 
antrašu. Kostas Lukauskas, 11 Hicks 
Lane, Great Neck, N. Y. (56-58)

$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 dovanų. Mano antrašas, 
K. G., 9 Ainslie St., Brooklyn, N. Y.

(55-57)

Legal Notice
Notice is hereby given that Ste

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

'Telefonas FOxcroft 9-6901

Painters and Decorators
Lietuviai Malioriai ir Dailydes

• •
Taisome namus ir maliavoj ame 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.

16 genų padarau nau
ju* paveikslu* ir kra- 
javus sudarau bu ame- 
rikoniškaia. Reikalui 
esant ir padidinu to
kio dydžio, kokio pa
geidaujama. Taipgi 
atmaliavoju Įvairiom 
spalvom.

Jonas Stokes
512 Marion St., kamp. Broadwaj 
ir Stone Ave., tarpe Eastern Park-v 
way ir Chauncey stočių BMT Line;

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

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(šalinskas)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų.

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

mados automobilius.

81-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

Woodhaven, L. L, N. Y.
I 4MUBW

MIRTYS-MLAIDOTUVĖS

Vincas Narbutas, 52 metų, 
101-25 121st St., Richmond 
Hill, mirė 27 d. vasario. Palai-1 
dotas 3 d. kovo, šv. Trejybės 
kapinėse.. Pabjco nuliūdime sa
vo mylimą žnąpną Anną, du sū
nus ir 3 dukteris. , , . .

Laidotuvėm , rūpinosi grabo
rius Barry P., Shalins (Šulins
kas) .

“šuširTnkimai
BROOKLYN, N. Y.

ALDLD 55 kp. susirinkimas įvyks 
trečiadienį, kovo 9 d., 8 v. v. ša- 
palo-Vaiginio Svet., 147 Thames St. 
Draugai, būtinai dalyvaukite, nes 
nuo mūsų veiklumo priklauso kuopos 
gyvavimas. Sekr. P. V.

(56-57)

CENTRAL BROOKLYN, N. Y.
Trečiadienį, kovo 9 d., 7 vai. vak., 

po numeriu 79 Hudson Ave., įvyks 
LDS 46 kp. mėnesinis susirinkimas. 
Visi nariai būkite. Kom,

(56-57)

Pirmiitinin ir Vienatinis Rodymas Williams- 
burge Sovietų Visų-Šauniausias Paveikslas.

WMAXIM
ir:

“20-ties Metų Sukaktuves 
Sovietų Sąjungos” 

Prieinamos kainos. Rodymai be pertraukos.
NEW BROADWAY THEATRE 

246 Broadway, Brooklyn, , 
near Marcy Ave. Station.'

s Telephone Stagg 2-4409 ?

A. Radzevičius i
: GRABORIUS

I
 (Undertaker) j?

Vedu šermenis ir pąlaidoju tin- i 
karnai ir už prieinamą kainą J

Parsamdau automobilius vestu- ?
; vem, parem, krikštynom ir v s 

kitokiem reikalam < 
402 Metropolitan Avė. £ 

(Arti Marcy Avenue) <;
BROOKLYN, N. Y.

..-fivvwwvwvvYvvmvvywCTggvmYYYWVYvgagggga

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker).

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

veselijoms, krikštynoms ir 
pasivažinėjimams.

231 Bedford Avenue
Brooklyn, N. Y.

INVENTED

COOK and HEAT Without Coal, 
In Your Pre««nt Or.WOOQ »
Stovo or Furnace— HOTTER - CHEAP. 
ER —No Aahea or Dirt 
—Twice the Heat Quick 
•t ONE HALF THE COST.
COOKS A MEAL

FOR LESS
Beata any oil burner ever gotten 
out for low cost, perfect per
formance. Bum* cheap oil a new 
way, without pre-generating AnySTOvi' 
or clogging up. Quick intense RANG* or 
heat by 81m pts Turn of Valve. furnaci

Dr. Herman Mendlowitz
83 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 28rd Št.

way, wituout pre-generating Any STOVI BLirtL# 
or clogging up. Quick Intense aahgb or R“ Off 
heat by 81m pts Turn of Valve. burhacb
It end* drudgery and dirt of HEATat
ęoal or wood; cut* fuel bill* tn Turn of Vairai 
half, pays for Itself quickly, by what IT SAVES. 

DUOKI E PHONE for free rrlUNE DEMONSTRATION
No Obligation

Anyone interested in getting MORK 
HEAT AT LESS COST should phone 
number below for demonstration and 
full explunation of this amazing “HEAT 
KINO” 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

13-82 72nd PLACE

FRANK DOM ĮKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

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

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

_ y

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

GARSINKITE^ “LAISVĖJE

Mateušas Simonavičius
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

426 SOUTH 5th STREET 
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties

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

PHONE PULASKI 5-1090

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.

RUSSIAN and TURKISH BATHS,
29-31 MORRĘLL STREET BROOKLYN,

OPEN DAY AND NIGHT
Managed by

RHEA TEITELBAUM

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

Sleeping Accomodations.

Admission 50c, day and night
Saturday Night 75c

SPECIAL RATES
LADIES’ DAYS

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

Ine

PER WEEK

GENTS’ DAYS
Wed., Thurs., Fri., Sat.

Sun. all day and night.
and




