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Krislai
Socialistų Webbų žodis.
Nauja Civilizacija Be

Klausimo.
Džiaugsminga žinia.
Jūsų, Draugai, Naudai.

Rašo R. Mizara.
Prieš du metu žymieji Angli

jos socialistų vadai, teoretikai, 
Sidnis ir Betricė Webb’ai, lan
kėsi Sovietų Sąjungoj. Sugrįžę 
Anglijon, jie parašė dviejų to
mų knygą: “Sovietų Komuniz
mas. Ar Tai Nauja Civilizaci
ja?” (Soviet Communism. A 
New Civilization?). - z

Knyga sukėlė nepaprasto su
sidomėjimo visam pasaulyj. Ji 
tapo išversta, į eilę kitų kalbų.

Bet štai knygos kopijos išsi- 
pardave. Prisiėjo leisti antroji 
laida. Leidėjams prašant, auto
riai parašė naują knygai įžan
ga-

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $6.00 

Metams

Visų šalių Darbininkai 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o Išlaimėsit . 
Pasaulį!
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BUČHARINAS TYKOJO NUŽUDYT LENINA IR STALINA

Nepaprastu atsargumu auto
riai sekė Sovietų Sąjungoj įvy
kius 1936-1937 metais: trockis- 
tų teismus, naujos konstitucijos 
priėmimą, bendrą žmonių gyve
nimo lygio kilimą, etc., etc.

Na ir kokia tų didelių žmonių 
šiuo tarpu nuomonė' apie Sovie
tų Sąjungą? Paklausykite:

“Tai, ką mes matėme ir paty
rėme {Sovietų Sąjungoj) 1936- 
1937 metais, įtikino mus, jog 
reikalinga išimti iŠ knygos pa
vadinimo klausimo ženklą.”

Vyriausias Teisinas
Priėmė Apeliaciją

Prieš Indžionkšiną

Žuvo 500 Fašistą Jūreivių 
Su Paskandintu Šarvuočiu

Kitais žodžiais, rašytojai ir 
filosofai Webbai dabar labiau, 
negu kada nors įsitikino, jog 
Sovietų Sąjungoj yra nauja ci
vilizacija; jog ta šalis yra visos 
žmonijos viltis.

Tegu sau visoki liliputai bur- 
noja. Mums svarbu tai, ką sa
ko apie ją dideli žmones, ku
riems rūpi darbininkų klases 
ir vįsos darbo žmonijos laimin
gesnė ateitis!

Washington. — Federalis 
Kansas apskrities teismas 
is trijų teisėjų buvo išdavęs 
indžionkšiną prieš Tarptau
tinę Moteriškų Drabužių 
Darbininkų Unijų (CIO) ir 
uždraudęs šiai unijai pikie- 
tuot ten užstreikuotų Don- 
.nely siuvyklų. Tas apskri
ties teismas pripažino kom- 
paniškų unijėlę.

Darbininkų unija kreipė
si į. šalies Vyriausių Teis
mų, ir jis dabar priėmė uni
jos apeliacijų. Tai svarbus 
darbininkų laimėjimas.

CHINAI NUŠOVĖ IŠDA
VIKĄ GENEROLĄ

pasaulisVisas civilizuotas 
džiaugsis tuo faktu, kad Ispani
jos fašistų šarvuotlaivis tapo 
paleistas jūrų dugnan lojalistų 
šūviais.

Fašistai bandė užblokaduoti. 
visą Viduržęminės jūros pa
kraštį ir tuo išmarinti badu Is
panijos respublikos žmones. Bet 
jie gavo į tai gerą atsakymą.

Tai jau antras fašistų valdo
mas šarvuotlaivis tapo nug ar
minius jūrų dugnan.

šis susirėmimas, sakoma, bu
vo nepaprastai didelis — di
džiausias šarvuotlaivių mūšis 
po pasaulinio karo. Na, ir mū
siškiai jį laimėjo! Tai reiškia, 
kad respublikos laivynas jau 
yra užtenkamai gerai apšarvuo
tas ir paruoštas kovoms.

Būtų gerai, kad jis dar nors 
kartą sučiuptų banditiškų pira
tų laivus ir pasiųstų juos jūros 
dugnan!

Shanghai. — Du nežino
mi chinai nušovė generolų 
Chow F eng-ch i, išeinant 
jam iš namų Francūziškoj 
Koncesijoj.

Tas generolas varinėjo sų- 
mokslus su japonais prieš 
Chinijų. t

Italy Minios Priešingos 
Karui prieš Ispaniją

London. —Užsieninis an
glų korespondentas Sir Ar
thur Willert rašo, kad dau
guma Italijos gyventojų 
niekad nepritarė Mussoli- 
nio karui prieš Ispanijos 
respublika.

Fašistą Lakūnai, 5 Kartus 
Bombardavo Cartageną

Jagoda ir Du Daktarai 
Trockistai Prisiekė, kad Jie 

Nunuodijo M. Gorkį

Maskva, kovo 8.—Trockis- 
tas Jagoda, buvęs Sovietų 
politinės policijos viršinin
kas prisiekė teisme, kad jis 
liepė savo sėbram daktaram 
Levinui ir Kazakovui nu- 
nuodyt garsiausių Sovietų 
rašytojų Maksimų Gorkį, 
Maksimų Peškovų, Gorkio 
sūnų, ir du Sovietų 'vadus, 
V. V. Kuibyševų ir V. Men- 
žihskį; o tiedu daktarai pri
siekė, kad jie laipsniškai nu
nuodijo tuos žmones.

Gibraltar. — Iš karto bu
vo pranešta, kad Anglų lai
vai išgelbėję 400 Ispanijos 
fašistų jūrininkų, kuomet 
skendo jų šarvuotlaivis “Ba- 
leares,” mirtinai sužeistas 
liaudiečių torpeda. Dabar 
pasirodo, jog anglai tik 200 
fašistų jūreivių išgriebė iš 
vandens. Taigi nuskendo per 
500 generolo Franco jūrei
vių. i i

MIRĖ LIETUVOS S
NIAUSIĄS ŽMOGUS

Kaunas, kovo 7.—Mire Jo
nas Kuršonis, 120 metų am
žiaus valstietis, Mariampo- 
les apylinkėj. Vyriausias jo 
sūnus yra 90 metų amžiaus, 
o jauniausias 30 metų.

GENEROLO FRANCO NEPASISEKIMAI GALI 
SUARDYT ANGLŲ DERYBAS SU ROMA

Apie Bucharino Kruviną Planą
Liudijo Buvę Jo Bendradarbiai

V. Ossinskis ir Var. Jakovleva

Draugai skaitytojai matot, i 
kad mes pradėjome “Laisvėje”! 
spausdinti visą trockistų-bucha-1 
riniečių teismo eigą, — smulk
meniškai.

Mes tai darume tikslu paten
kinti jus, draugai skaitytojai. 
Mes trokštame, kad kiekvienas 
skaitytojas susipažintų su tos 
bylos eiga smulkmeniškai ir ži
notų viską, kas teisme dedasi, 
kuo teisiamieji nusikalto, ir it.

Kaip matote, dėl to mes buvo
me priversti šią savaitę leisti 
“Laisvę” padidintą.

Tikimės, kad mūsų draugai 
skaitytojai dėlto daugiau pasi
darbuos jieškodami dienraščiui 
naujų, skaitytojų. Tai atsimokė
tų už ekstra išlaidas, susida
riusias laikraštį padidintą lei
džiant.

Madrid.— Generolo Fran
co vokiški ir itališki lėktu
vai penkis sykius per dienų 

j įnirtusiai bombardavo Is
panijos respublikos prie
plaukų Cartagenų. Keršijo 
už tai, kad jūrų kovoj res- 
publikiečiai paskandino 
naujausių fašistų ■ karo lai
vų “Baleares,” 10,000 tonų 
įtalpos. — Pati fašistų vy
riausybė pripažino, kad žu 
vo tas jų laivas.

(Pirmesni pranešimai sa
kė, kad nuskandintas gene
rolo Franco šarvuotlaivis 
“Canarias,” taipgi 10,000 to
nų įtalpos. “Baleąres” bu
vo lygiai ginkluotas kaip ir 
“Canarias” ir dviem metais 
jaunesniu už “Canarias.”)

Roma. — Anglijos amba
sadorius lordas Perth pra
dėjo draugiškumo derybas 
su Ttųli j oš' užšIėnihiU* miniš- 
teriu grafu G. Ciano:

Mussolinis nori, kad An
glija pripažintų Italijai 
Ethiopijų, suteiktų karo tei
ses Ispanijos fašistam ir 
įkalbėtų Franci j ai ir kitom 
šalim patenkint tuos Itali
jos norus,“ taipgi kad Angli
ja pripažintų Italijų kaip 
pirmos klasės valstybę Vi
duržemio Jūroj.

Anglija reikalauja at- 
šaukt žymių dalį Italijos ka
reivių iš Ispanijos, ir už tai 
sutiktų pripažint generolui 
Franco’ui karo teises. An
glija, be to, sako, kad Mus
solinis turėtų sumažint savo 
armijų Libijoj, šiaurinėj Af
rikoj, ir sustabdyt italų pro
pagandų prieš Angliju įvai
riose Anglų valdomose kolo-

nijose.
Kad paskutiniu laikų ge

neroluiFranco’ui pradėjo 
labai nesisekti, tai abejoja
ma, ar Italija sutiks iš
traukt bent dalį savo ka
riuomenės iš Ispanijos.,

Paskutinio. laiko įvykiai 
karo frontuose Ispanijoj ro
do, kad nėra vilties genero
lui Franc o’ui sėkmingai 
“baigt” savomis jėgomis 
karų prieš respublikų,—ra
šo žymus tarptautinis ko
respondentas anglas Sir Ar. 
thur Willert iš Londono.

O jeigu Mussolinis, nesu
tiks atšaukt bent dalį savo 
armijos iš Ispanijos, tai 
Anglijai nebūsiu kaip pri
pažint karo teisių generolui 
Franco’ui, ir negalima bū
siu bent šiuo tarpu padaryt 
draugiškumo sutartį su Ita
lija, sako tas pats korespon
dentas.

neva “kairiųjų 
grupės 1918

teismui sakė:
pranešė man

Trenton, N. J. — Valsti
jos seimelio atstovų' rūmas 
nutarė suvaržyk teismus, 
kad jie sauvališkai nedavi- 
nėtų indžionkšinus 
streikierius.

prieš

ORAS
Šiandien bus apskritai 

gražu ir šilta.—N. Y. Oro 
Biuras.

Japonai Užėmę Chiny Gele
žinkelio Centrą Puchowa
Peiping. — Japonai pra

neša, kad jų armija jau 
įžengus į Puchową, geležin
kelių centrų Shansi provin
cijoj; tai dabar valdysią 
jau visų Tatung-Puchow ge
ležinkelį. Jie taipgi užkaria
vę Hoku miestų, Shansi pro
vincijoj.

Anglų Valdžia Teisina Vyriausia Teismo Tari- 
Savo Sėbravimą Su mas prieš Kompanijas, 
Mussoliniu ir Hitleriu
London. — Atžagareivis 

Anglijos ministeris pirmi
ninkas Neville Chamberlain' 
seime teisinosi, kodėl jb val
džia stengiasi susitart su 
Italija ir Vokietija. Jis pa
sakojo,'kad jeigu Anglija 
nesusiderės su Mussoliniu ir 
Hitleriu; tai “gręsiąs baisus 
karas.”

.. Bet jeigu nebus^ galima 
su jais susirokuot, tai'An
glija dar- smarkiau ir pla
čiau ginkluosiu sakė Cham
berlain. Iš antros pusės, jis 
vėl niekino Tautų Lygą; ji
nai šiandien, girdi, • esanti 
“sužalota, šluba ir raiša,” ir 
gal tik kada ateityj bū
sianti naudinga.

Seimo atstovų rūmas 3^1 
balsu prieš 134 vėl išreiškė 
p a s i t i k ė j i mą, užsieninei 
Cįiamberlaino politikai.

i

Sukančias-Taksus
Washington.—‘Šalies Vy

riausias Teismas 5 balsais 
prieš 2 patvarkė, jog kom
panijos turi mokėt valdžiai 
taksus ir už pelnus, gauna
mus iš tų žemių, kurias jos 
pasisamdo nuo valstijų ar
ba šalies valdžios?

16 metų atgal Vyriau
sias Teismas buvo nuspren
dęs, būk negalima reikalaut 
tokių taksų, ir tas sprendi
mas davė kompanijom pla
čių progų sukti taksus nuo 
valdžios. Bet dabartiniu sa
vo tarimu Vyriausias Teis
mas panaikino senųjį spren
dimą.

Mitchell, buvęs pirminin
kas National City Banko 
New Yorke, dar tapo nu
baustas $364,254 už taksų 
suktybes. .
' Prieš tą tarimą balsavo

Maskva. — Kad N. I. Bu- 
charinas darė sąhiokslą nu
žudyt Leniną ir Staliną 20 
m. atgal, apie tai liudijo tei
sme du Bucharino sėbrai-są- 
mokslininkai: Varvara Ja
kovleva, buvusioji Sovietų 
Rusijos finansų komisarė ir 
viršininkė Leningrado poli
tinės policijos, ir Valerianas 
Ossinskis, buvęs Sovietų sta
tistikų direktorius. (Tikra
sis jo vardas, ir titulas pirm 
revoliucijos buvo kunigaikš
tis Obolenskis.) Jakovleva 
ir Ossinskis teisman buvo 
atvesti iš kalėjimo, kur jie 
laikomi kaipo kriminaliai 
trockiniai s u o k a 1 b ininkai 
prieš Sovietų valdžią. Jiedu 
buvo nariai 
komunistų” 
metais.

Ossinskis 
“Jakovleva
apie savo pasikalbėjimų su 
Buchariiui: jis jai išdėstė 
planą, kaip nuverst Lenino 
valdžią. Tada aš asmeniškai 
kreipiausi į Buchariną, kad 
paaiškintų.

“Bu cha rinas patvirtino 
viską, ką Jakovleva man sa
kė, ir pridūrė, jog tą są
mokslą pilnai remia Trockis, 
Zinovjevas ir Kamenevas, 
bet taktiškais sumetimais 
jie viešai tam neveikia.”

Sąmokslininkų vadas Bu- 
chariųas darė suokalbius su 
tariamais “socialistais” re
voliucionieriais — n u v e rst 
Sovietų valdžią su Leninu 
priekyje, areštuot ir “fizi
niai sunaikint” (nužudyt) 
Leniną, Staliną ir Sverdlo- 
vą, ir įsteigt naujų valdžių, 
sudarytinų iš vadinamų 
“kairiųjų komunistų” ir 
“kairiųjų sęcialistų - revo
liucionierių,” kaip liudijo 
Jakovleva.

B u c h a r inas prisipažino, 
kad jis liepė saviškiams 
areštuot Leninų, Staliną ir 
Sverdlovą, ale gynėsi, būk 
“nejiorėjęs” jų nužudyt. Ja
kovleva su panieka atkirto 
į tokį Bucharino išsisukinė
jimą, kaip sužinų melą.

Bučharinas buvo, be kit
ko, pagaminęs rezoliuciją 
Maskvos srities komitetui 
Komunistų Partijos, išdės
tydamas, kaip turėtų būt 
vedama kova prieš Sovietų 
vyriausybę; ir Jakovlevai 
buvo pavesta įteikt tą rezo- 

t liuciją komitetui. Bet kai

tik du atžagareiviškiausi 
teisėjai, Butler ir McRey
nolds. Kiti du nedalyvavo 
tarime, vienas dėl ligos, ki
tas dėl kitokios priežasties.

~T^ . | , .

Mussolinis išleisRoma.
$2,000,000 pasitikt atvažiuo
jantį Hitlerį.

Lenino rėmėjai paėmė viršui į kraujagysles. — Taip da- 
Maskvos komunistų komite- 
tė, Bučharinas pareikalavo, 
kad Jakovleva ištrauktų tą 
rezoliuciją iš komiteto pro
tokolų. Taip jinai ir padarė. 
Bučharinas sakė Jakovlevai, 
kad jeigu tokia rezoliucija 
pasiliktų protokoluose, tai 
galėtų pakenkt jų darbui 
prieš Sovietus. Todėl rezo
liucija ir tapo sunaikinta,— 
liudijo Jakovleva. \

B u c h a rinas prisipažino, 
kad jo vadovaujamas blo
kas “dešiniųjų ir trockistų” 
svarstė planą nugriaut So
vietų valdžią laike Komu
nistų Partijos Septyniolikto 
Kongreso ir areštuot patį 
kongresą.

Prokuroras Višinskis 
klausimais privertė Bucha
riną prisipažint, kad jis per 
social-revoliucionierių orga
nizaciją sumezgė ryšius su 
pabėgusiais užsienin tos or-’ 
ganizącijos nariais, Sovietų 
priešais. Buchariniečiai su
sitarė ir su pabėgėliais men
ševikais: Jeigu Sovietai už
klups suokalbininkų centrą, 
tai menševikai turės ginti 
sučiuptus Sovietų priešus, ir 
tam bus panaudota socialis
tų Antrojo Internacionalo 
propagandos mašina. Šio 
internacionalo vadai tada 
šauks, kad “reikią apgint 
pilietines teises” suimtųjų 
sąmokslininkų.-

Trockis pilnai užgyrė Bu- 
charino planą 1918 m. nu
verst Sovietų valdžią ir “jei
gu reikes,” nužudyt Leniną, 
Staliną ir Sverdlovą. Troc
kis siūlė pakviest į tą są
mokslą ir Zinovjevą, kaip 
parodė Jakovleva.

Jinai apie tai prisiminė 
Zinovjevui laike Sovietų Ko
munistų Partijos Septinto 
Kongreso, ir Zinovjevas iš
reiškė pasitikėjimą, kad su 
Vokietijos pagelba būsią ga
lima įvykdyt tą kontr-revo- 
liuciją.
Kaip Buvo Nuodijamas M. 

Gorkis
kaltintojas - prokuroras 

Višinskis pristatė laišką nuo 
žymaus Maskvos daktaro N. 
K. Belostotskio, kuris liudi
ja, kaip Maksim Gorkij, my
limiausias Sovietų rašyto
jas, buvo nunuodytas. Jam 
sergančiam' du trockiniai 
gydytojai šmirkštė į kraują 
didelius daugius kenksmin
gų vaistų, kaip kad digalen 
cardiozolio Ir glucose stro- 
phantumo.

Daktaras Belostotskis bu
vo pasiųstas pas Gorkį į so
dybą netoli Maskvos. Dak
taras I. G. Levin, slaptas So
vietų priešas, liepė Belos- 
totskiui leist didelius kie
kius minimų vaistų Gorkiui

rė pats Levin ir kitas gydy
tojas, profesorius D. D. 
Pletnev. Jiedu dabar teisia
mi drauge su 19 kitų išda
vikų.

Dr. Belostotskis pradėjo- 
nužiūrėt, kad čia bene suži- 
niai nuodijamas Gorkis. Jis 
sakė daktarui Levinui, jog 
tokios dozos tų vaistų yra 
pavojingos ligoniui. Levinas 
jam tada pastebėjo: nesirū
pinkite, “tegul senis sau ra
miai numiršta.”
BANDĖ NUNUODYT JE-

ŽOVĄ, VALSTYBINĖS
POLICIJOS GALVĄ '

Kiti gydytojai liudijo, jog 
trockiniai-bucharininiai dak
tarai bandė laipsniškai nu- 
nuodyt ir dabartinį valsty
binės policijos galvą N.wI. 
Ježovą, neva gydydami jįjį, 
ir taip jau žymiai pakirto 
jo sveikatą.

Ossinskis patvirtino Ja- 
kovlevos liudijimą, kad .jis 
veikė išvien su ja ir žinojo 
apie sąmokslą nužudyt Le
niną ir Staliną, išnaujo su-, 
kurstyt Vokietijos karą, tuo: x 
būdu panaikint Brest-Litov-i 
sko taikos sutartį ir nu-« 
griaut Sovietų valdžią.

Bučharinas liudijo, jog. 
dešiniųjų ir trockistų blo
kas buvo sudarytas 193?!
metais ir jog tais pačiais 
metais buvo organizuojama 
prieš-sovietiniai e 1 e m entai 
Cęntralinėj Sovietų Azijoj.

Bendras, susisiekimų cen
tras visų kontr-revoliucinių 
jėgų—dešiniųjų, zinovjevie- 
čių, trockistų ir tautininkų 
—buvo įkurtas 1933 metais, 
sakė Bučharinas.

Kbmandierius Kremliaus 
sargų - kareivių tada buvo 
Jenukidze, s ą m o k s lininkų 
pritarėjas. Tai bucharinie- 
čiai - trockistai tikėjosi su 
Jenukidzės pagelba staiga 
užpult Kremlių, Sovietą vy
riausybės centrą, išžudyt 
Sovietų ir komunistų vadus 
ir paskelbt savo valdžią.

Jie taipgi darė planus su
kelt buožes - kulokus prieš 
Sovietus. Bučharinas paro
dė, kad jis pasiuntė tūlą 
Slepkovą į šiaurinį Kauka
zą sumegst ryšius su balt- 
gvardiečiais, caristais kazo
kais.

“Ar jūs žinojote apie są
mokslus su Vokietijos fašis
tais atplėšt kai kurias že
mes nuo Sovietų Sąjungos?” 
užklausė Višinskis Buchari
ną.

“Apie tai aš žinojau, bet 
neišdaviau,” atsakė Būcha- 
rįnas.

Višinskis: “Taigi jūs už- 
gyrėte tokį planą?”

Bučharinas: “Taip; pama
tiniai aš jį užgyriau.”

.-$3
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Jų Kova Prieš Mus
%

Drg. L. Pruseika rašo “Vilnyj”:
Tautininkų Vienybė įtalpino šlykščią 

korespondenciją iš Hartford, Conn., apie 
Amerikos Lietuvių Kongreso prakalbas 
Lietuvos nepriklausomybės sukaktuvėm 
paminėti. Visaip išniekinama Keleivio 
red. Michelsonas ir Laisvės red. Mizara, 
kuriuodu ten kalbėjo.

O stilsoninė Gadynė išbiaurojo pana- 
f šias prakalbas Brooklyne. Brooklyne 

taip pat kalbėjo vienas socialistas ir vie
nas komunistas.

Tai kuo skiriasi trockinė skloka nuo fa- 
šistuojančių tautininkų ?

Šiemet rytinėse valstijose įvyko daug 
masinių mitingų, suruoštų Lietuvos ne
priklausomybės 20 metų sukaktuvėms 
paminėti. Daug tų prakalbų ruošė Ame
rikos Lietuvių Kongreso vietų skyriai. 
Daugiausiai prakalbų juose pasakė: A. 
Bimba, St. Michelsonas ir R. Mizara. Vi
sus tuos mitingus'fašistų spauda išbjau- 
riojo, iškaneveikė. Kalbėtojus išvadino 
“niekšais” ir kitokiais fašistiško leksiko- 

. no žodžiais.
Kas gi tuose mitinguose buvo kalbė

ta? Pamatinis dėsnis visų kalbėtojų kal
bose buvo: (1) Mes turime padėti Lie
tuvos žmonėms atsteigti demokratiją 
Lietuvoj; (2) Mes turime ginti Lietuvos 
nepriklausomybę. Šitais dėsniais buvo 
paremtos mūsų kalbos. Buvo išaiškinta 
klausytojams, kad kova už atsteigimą de
mokratijos Lietuvoj yra. tampriai susi- 

> jusi su kova už Lietuvos nepriklausomy
bės gynimą.

Na, ir dėlto kalbėtojai buvo fašistų 
spaudos apšaukti “niekšais.”

Masiniuose mitinguose dalyvavo daug 
žmonių — pilnos svetainės kiekvienoj ko
lonijoj, kur mitingai įvyko. Aišku, tie 
žmonės dabar mato, kas yra niekšai. Ne- 

• reikia jiems aiškinti,, kad niekšąi yra fa
šistai, kurie dergia žmones, padedančius 

. Lietuvos liaudžiai kovoti dėl šviesesnio 
‘’^Tytojaus.

Kaip Meksikos Darbininkai 
Charakterizuoja Trockį

“Laisvėje” jau buvo rašyta, kad Mek
sikos Darbo Konfederacijos kongresas, 
nelabai senai įvykęs Meksikos mieste, 
dalyvaujant 5,000 delegatų, priėmė ilgą ir 
griežtą rezoliuciją, smerkiančią Trockį.

i Kai mes tai rašėme, naudojomės tik 
trumpais laikraščiuos paskelbimais. Da- 
bargi jau turime po ranka ištisą rezoliu
ciją (žiūr. “Daily Worker” iš kovo 7 d., 
1938).

Rezoliucija ilga—užima septynias laik
raštines špžltas. Ji paruošta rūpestingai 
ir padaro trumpą peržvalgą * veik viso 
Trockio politinio gyvenimo—iki to, kai 
jis visiškai sujudošėjo.

Nurodžiusi Trockio kovas su Leninu 
(su mažomis pertraukomis Leninas^ kovo
jo prieš Trockį nuo 1903 m. iki savo mir
ties), rezoliucija gvildena dabartinę 
Trockio veiklą.

Kai Trockis buvo įsileistas Meksikon, 
jis pažadėjo nesikišti 4 vidujinius Mek
sikos reikalus. Jis žadėjo būti angelu, 
bet išėjo atbulai: patapo velniu.

Trockis, rezoliucija sako, yra vadas 
“Ketvirtojo Internacionalo,” kurio kontr- 

. revoliuciniai skyriai arba “sekcijos” vei
kia veik visuose kraštuose. Toks skyrius 
veikia ir Meksikoje.

Ką gi trockistai Meksikoje veikia? Ogi 
I,. , kovoja prieš Liaudies Frontą, kovoja 

prieš vienybę darbininkų unijose, kovoja 
ir provokuoja viską, kas padeda išlaikyti 

* demokratiją.
Vadinasi, Trockis savo pažado nepildo: 

jis, slapta, duoda instrukcijas Meksikos

trockistams kenkti darbininkų judėjimui, 
demokratiniam judėjimui ir gelbėti reak
cininkams, .fašistams. ; , ,•

Be to, Trockis į savo raštais atakuoja 
Meksikos Darbo Konfederacijos vadovy
bę, ypačiai josios generalinį sekretorių, 
Vincente Lombardo Toledano, ištikimą 
darbininkų reikalų gynėją.

Trockis šmeižia Ispanijos Liaudies 
Fronto vyriausybę, kurią Meksikos vy
riausybė ir liaudis visokiais būdais remia. 
Jis puola Chinijos Liaudies Fronto vy
riausybę, kurią Meksikos liaudis remia.

Kitais žodžiais, Trockis, gyvendamas 
demokratinėj Meksikoj', spjaudo pasiutu
sio šuns seilėmis ant visko, kas demokra
tiniai nusistačiusiems žmonėms yra bran
gu ir naudinga.

Rezoliucijos sutrauka seka:
1. Trockis ir jo pasekėjai iškraipo fak

tus, skelbdami, būk Trockis esąs Lenino 
teorijos tęsėjas. Trockis niekad nebuvo 
tikras marksistas-leninistas.'

2. Objektyviai žiūrint, Trockis sandar- 
bininkauja su tarptautiniu fašizmu.

3. Trockis yra liaudies frontų priešas 
ir ypatingai priešas Ispanijos ir Chinijos 
žmonių, šiandien kovojančių prieš fašiz
mą.

4. Trockis dalyvauja vidujiniuose Mek
sikos reikaluose ir yra darbininkų klasės 
vienybės priešas.

5. Visi jo darbai, liečianti pamatinius 
einamojo istorinio laikotarpio klausimus, 
rodo Trockį esant priešu viso pasaulio 
darbininkų klasės.

6. Meksikos Darbo Konfederacija (C. 
T. M.) skelbia šiuos apie Trockį pareiški
mus, pagamintus draugo Lombardo To
ledano ir Nacionalio Komiteto.

7. Draugas Vincente Lombardo Tole
dano yra tikras Meksikos proletariato 
atstovas.

Ši rezoliucija yra siuntinėjama Meksi
kos darbo unijų lokalams, kurie savo na
rių susirinkimuose ją svarstys ir dėl jos 
tars savo žodį.

Meksikos Darbo Konfederacijoj yra 
milionas darbininkų. Vadinasi, milionas 
organizuotų darbininkų Meksikoje pa
smerkia Trockį kaipo fašistų agentą, kai
po darbininkų klasės priešą.

Geresnio ir ryškesnio pareiškimo troc- 
kizmo klausimu iki šiol, berods, dar ne
davė nei viena darbo unija kapitalisti
niam pasaulyj. 4 ‘ '

Už tai meksikiečius darbininkus tenka 
tik pasveikinti!

Vitaitis, Vinikas ir Mockus— 
Smetonos Kavalieriai

“Liet. Aidas,” Smetonos valdžios orga
nas (num. 70, š. m.) skelbia:

Amerikos Lietuviai, apdovanoti Vytau
to D. ordino IV laipsniu—visuomenes vei
kėjas V. F. Jankauskas.

D. L. K. Gedimino ordino III laipsniu 
apdovanoti šie Amerikos lietuviai: Kun. 
A. Skripkus, J. Hertmanavičius, J. J.

•Smailys, Dr. M. I. Vinikas, J. J. Bielskis, 
adv. J. S. Lopatto, prof. M. W. Graham, 
adv. B. Mastauskas, Čikagos burmistras 
Kelly, Dr. A. !Zimontas, J. Jonikaitis, Dr. 
S. Biežis, kun. H> Vaičiūnas, E. D. Stone; 
IV laipsniu—A. Aleksis, J. čižauskas, S. 
Vitaitis, M. Chrysoston (Krill), Jr Olšaus
kas, P. Molis, adv. J. Uvickas, J. Bačiū- 
nas, inž. žiūrys; V-ju laipsniu—V. Am- 
brozevįčius, O. Gudauskaitė, J. Dimša, S. 
Mockus, V. Daukšys, Pw Jurgeliūtė, K. J. 
Krušinskas, M. Brensaitė, J. Bačiūnas ir 
A. Banys.
Svarbu tai, kad iš tų visų apdovano

tųjų, trys asmenys stovi priešakyje Su
sivienijimo Lietuvių Amerikoje: pp. Vi
taitis, Vinikas ir Mockus. Už ką juos 
Smetona matė reikalo apkarstyti meda
liais? Aišku, už ką: už pasidarbavimą 
fašizmui. Visi trys vyrai deda- dideliau- 
sių pastangų tą organizaciją panaudoti 
fašistinei politikai stiprinti.

Dabar jau žinoma, kodėl p. Vitaitis, 
SLA organo redaktorius, pereitam tau
tininkų (fašistų) . slaptam suvažiavime 
pagamino rezoliuciją prieš pažangiuosius 
SLA narius ir parašė “tautos vadui” pa
sveikinimą.

Beje, “Pasaulio Lietuvių Kongrese” 
1935 metais, Vitaitis taipgi gražiai pasi
tarnavo Smetonai. Dėlto jis buvo tautos 
vado vaišintas, valgydintas ir girdytas.-

“Tautos vadas” yra duosnus. Atsimoka 
jis medaliais ir pensijomis kiekvienam, 
kuris tik jam nuolankauja. O jeigu pa
sitaiko, kad tarpe nuolankaujančių nu-

Informacijos su 
Komentarais

Man rodos, Lietuvos ir ne 
darbininkiškoj literatūroje 
girdis vis aiškesnis balsas 
nepasitenkinimo, nusivylimo 
ir kartais- (kad ir netiesio
giniai) protesto.

Štai vienas poetas Lietu
vos žiniose guodžiasi:
“žali laukai tyliu skausmu

[nukloti
Ir vargana, ir liūdna

[Lietuva.”
Kitas (Kruminas) tam 

pačiam laikraštyj išmetinė
ja: •' • 1 > 
“Prieš banko rūmų ,

, ,, [išdidumą, 
koks mažas tu esi, artojau, 
ir prieš ponus tu toks

[lankstus, kaip guma, 
nes žemę jie išparduos

[rytojau.”
Tas pats poetas Kultūroje 

guodžiasi ir švelniai pagrū
moja:
“Tau akys ašarom paplūsta, 
Blakstienos supasi rasa, 
Kad vysto kraštą vargas

[rūstus, 
Šalis, lyg elgeta basa.
O ir dangaus vaiskus

[žydrumas 
Dažnai apniūksta debesim. 
Pakils audra. Ir šūvių

[durnuos 
Tu didžią skriaudą suprasi.”'

Netik Lie tuvos darbo 
žmonės, bet ir abelnai pa
žangesni pątyrė, jog Lietu
va nepriklausoma, bet ne 
laisva.

Winston Churchill sykį ši
taip apibūdino J. Ramsay; 
MacDonaldą: “That, bone
less wonder?’ • « *

Padarius mažą pataisą— 
pakeitus kitu žodį boneless, 
tai labai ' tiktų Norman 
Thomas’ui.

. M t<
Thomas; (Įebatavo Chica- 

goj su prof. Paul Douglas 
karo ir fašizmo klausimą. 
Prof^Douglas ne socialistas 
ir ne komunistas, bet jis 
nurodė, kad demokratinės 
šalyš'* bendrai veikdamos 
gali sulaikyti agresorius, 
sunaikinti ir fašizmą. SSRS 
ir Chinija Azijoj, Anglija, 
Franci j a, Ispanija Europoj. 
O dar prisidėjus Jungtinėm 
Valstijom — darbas nebūtų 
netgi perdaug sunkus.

Žinote, kaip Thomas ar
gumentavo? '

Geriausia nieko nedaryti, 
nes išstojimas prieš agreso
rius reiškia karo išsiplėto- 
jimą. Kova prieš fašistus, 
reikia jų erzinimą, o tada 
jie dar labiau siaus.

Panašia programa ėjo 
Vokietijos socialdemokratai. 
Rezultatas baisus. Ir va, so
cialistų Vadas dar ir šian
dien to nemato. . ■

• Kokia keistenybė. Ne vel
tui Socialistų Partija merdi, 
kuomet Amerikos darbinin
kų judėjimas žygiuoja pir
myn greičiau, negu bent ka
da pirmiaus, visoj savo is
torijoj.

Naujienos bara Vilnį ir 
Laisvę, kad mes imam “už 
gryną pinigą”, ką “Maskva 
informuoja” apie trockistų 
bylą.

Q iš kur gi informacijom 
tikėti? Juk byla eina Mas-

čia
val-

kvoj? Keno gi žodis 
svaresnis? — Sovietų 
džios, kuri ištyrus visą “kei-' 
są,” ar melagių, kurie varo 
agitaciją prieš Sovietų Sąr 
jungą, ypatingai prieš Sta
liną?

Mes suprantame dėlko 
Naujienos ima iš kitur “in
formacijas.” Jos pačios juk 
dažnai pameluoja apie SS-

• Iš mūs talkos tame ne
gaus. Hitlerininkai talkinin
kauja visiems, kas puola 
SSRS. - .

Britų imperializmo spoks- 
manai pasisakė už kolonijas 
Vokietijai, bet kada Hitleris 
jų tų kolonijų užklausė, jie 
nusigrįžo.

Iš 1,127,000 ketvirtainių 
mylių Vokietijos kolonijų, 
atimtų po karui, Anglija 
turi 1,126,000. Bet kada Lon
dono viešpačiai kalbėjo apie 
Vokietijai kolonijas, jie tu
rėjo mintyj kitų kolonijas.

Sovietų Sąjunga ir Fran- 
cija užstojo Austriją, griež
tai pasisakė už gynimą Če- 
choslovakijos, žinoma ir 
Lietuvos, tai ir Londonas 
atsakė Hitleriui: “Žinokitės, 
tai jūsų Bėdos.”

Gauti bent ką iš Britų im
perializmo, tai gauti mėsos 
iš alkano vilko.

Žinote, kad chicagieciai 
jau rūpinasi Laisvės Ben
drovės suvažiavimu? Pir
mas pasveikinimas su dole
riu iš čia Laisvei bus d. Žiū
ros. Jis jau atidavė d. Pru- 
seikai. Ar nebus jis išviso 
pirmutinis s v e i k i n toj as ?

V. Andrulis.

Nepartijinė Darbo Lyga Rei
kalauja Išlaisvint Mooney
San Francisco, Calif. — 

Nepartijinė Darbo Lyga ir 
didelis daugis unijų Visoj 
šalyj siunčia reikalavimus 
Californijos valstijos seime
liui, kad nutartų išlaisvinti 
Tomą Mooney, darbininkų 
vadą, kuris jau per 20 metų 
nekaltai laikomas kalėjime.

LIETUVOS ŽINIOS

savi- 
staty- 
nusi-

ALDLD Dovaną?-:
Čia telpa atvaizdas statu

los, kuri yra 26 colių aukš
čio, pasidabruota. Ant jos 
pedestalio užrašyta: “ALD

Nusiskundžia
Dirbusieji prie Kauno 

valdybės medinio garažo 
bos darbų darbininkai
skundžia, kad darbų priežiūra 
buvusi labai neteisinga. Pav., 
viena darbininkų grupė dirbusi 
vieną ir tą patį darbą, tačiau į jj) Vajaus Laimėjimo žen-
tos grupės darbininkai atlygi
nimą gavę ne vienokį, ir skir
tumas labai žymus. Nei tabeli- 
ninkas, nei dešimtininkai, nei 
pagaliau pats darbų vedėjas, 
kuris pasižadėjo klausimą tir
ti reikalo nesutvarkė. Nežinia 
dar, kas iš to tyrimo išeis, bet 
žmonėms neteisybė jau padary
ta. Nemalonu, kad tai įvyksta 
prie savivaldybės darbų, ne ko
kioj privačioj statyboj, kur 
dažniau' pasitaiko darfyipiuku 
skriaudimas. Reikėtų, - kad sa
vivaldybė atkreiptų stropesnį 
dėmesį į kontrolę, kad tuo būdu 
apsaugotų nė tiktai darbiniu*- > 
kus nuo išnaudojimo, bet ir pa
čios savo autoritetą.

Kasmet vis Daugiau Gami
nama Degtines

Statistikos biuro duomenimis 
praėjusiais metais Lietuvoj bu
vo pagaminta degtinės: 38° — 
4,171,555 1., 40° — 355,385 1., 
45° — 419,080 1., 50° — 70,- 
700 1. ir 95° degtinės buvo pa
gaminta 285,565 litrai. Iš viso 
per praėjusius metus buvo pa
gaminta 5,373,527 1. degtinės 
už 31,630,487 litų. 1936 m. 
degtinės buvo pagaminta 4,- 
613,141 1. už 27,062,947 litų ir
1935 m.—4,098,310 1 už 23,- 
491,352 litus. Tokiu būdu 1937 
m. degtinės buvo pagaminta už 
4,567,540 litų daugiau negu
1936 m.

Susisiekimo ir pramonės rei
kalams 100° spirito pernai par
duota 2,243,195 1. už 3,244,056 
litus, o 1936 m.—1,837,490 1. už 
2,739,798 litus.

klas.” Kuri ALDLD kuopa 
gaus daugiausiai naujų na
rių laike šio vajaus, tai ant 
šios statulos (apvalumo) 
bus įrašytas tos kuopos nu
meris, miestas ir metai. Sta
tula bus pasiųsta tai kuo
pai ir per visus metus kuo
pa ją laikys pas save.

• ŠIAULIAI
Sotūs Alkanųjų Neatjaučia

Šiaulių iri. žiemos pagalbos 
komitetas gruodžio mėn. išsiun
tinėjo namų savininkams 1,310 
kvietimų prisidėti prie varguo
lių šelpimo, tačiau iki šiol atsi
liepė vos 118 jautresnių žmo
nių. Verslininkams ir laisvų 
profesijų žmonėms buvo išsiun
tinėtą 1,169 kvietimai, atsilie
pė 112. Daugiausia įnašų var
guoliams šelpti padarė smulkes
ni tarnautojai ir nuolatinį dar
bą turį darbininkai, o tie, kas 
daug turi ir galėtų sušelpti var
guolius, matyt, nejaučia parei
gos ateiti pagalbon artimui.

I fev A*J*A U S r 
! MšOL

Klausimai ir Atsakymai
Man pora korespondentų 

nusiskundė, kad “Laisvė” 
netalpina jų korespondenci
jų, kai jie jose bando kriti
kuoti neveiklius arba klai
dingai veikiančius draugus? 
Kodėl “L.” redakcija. taip 
nusistačius?

Baltimorietis.
Atsakymas ,

Ištiesų “Laisvės” redakci-’ 
ja deda visas pastangas ne
įleisti dienraštin ginčų ir už
sipuolimų ant draugų. Esą-: 
me patyrę, kad tokios kores
pondencijos n e p a t arnauja 
judėjimui. Dažnai pasitaiko, 
kad draugas draugui nori 
per laikraštį “kailį išperti” 
tik taip ant jo užpykęs, ne
turėdamas rimto, judėjimą 
liečiančio pamato. Esti dar 
ir taip, kad kokiam nors su
sirinkime koks nors draugas 
įsikarščiavęs paleidžia vie
no kito draugo adresu karš-

tą, rūstų žodį bei pavadini
mą, na, tai kitas draugas 
jau ir skubinasi į laikraštį 
visam svietui apie tai ap
reikšti. Įžeistasis, žinoma, 
reikalauja vietos pasiteisini- 
inui ir dar užvažiuoja 'ko
respondentui. O kiekvienas 
tūri savo pasekėjų kolonijom 
j e. Vietoj, pataisyti dalykus, 
daug pablogina. Kyla tokie 
vaidai, kurie pakenkia vi
sam judėjimui. ' •

Be to, paskui tie draugai 
pyksta ant dienraščio ir 
kaltina jį n u s k r i a u dime. 
Girdi, jūs aną užtariate, o 
leidžiate mane “šmeižti.”

Štai kodėl mes griežtai 
nusistatę tokių užsipuldinė
jimų laikraštin neleisti. Ir 
labai prašome draugus to
kių užsipuldinėjimų neraši- 
nėti. Pasidiskusuokite, pasi- 
kritikuokite ant viptos ir 
užbaigkite. Neikite į laik
raštį 1

Sekančiais metais, kuri 
kuopa gaus daugiausiai 
naujų narių, tai tos kuopos. 
numeris ir metai vėl bus 
įpjauta į statulos apvalumą 
ir jai teks visiems metams 
statula. Ji taip keliaus kiek
vienus metus iš kuopos į 
kuopą. Ant jos bus visų lak. 
mėjusiu kuopų numeriai ir 
metai. Tai bus keliaujantis 
istorinis ALDLD garbės 
ženklas.

Tai bus gražus papuoši
mas kuopos susirinkimų 
svetainės ir kiekvienam pri
minimas, kad ta kuopa at
sižymėjo vajuje. Kada sta
tula bus nukeliavus ir į ki
tą miestą, vis vien kiekvie
nas matys ir- tą, kur ji pir
miau buvo. ‘ ?

Šiemet yra pirmieji metai. 
Kuri ALDLD kuopa laimės 
tą garbę, kad jos vardas bus 
ant statulos užrašytas? Va
jus tęsiasi iki Pirmai Gegu
žės.

Statula yra gražiai pada
ryta. Jos ir khina siekia 
veik $60.00. Tai graži ir 
brangi dovaną. Už jos lai
mėjimą varžytinės bus ne
mažos. Beje, jeigu kuri kuo
pa tris metus iš eilės išlai
kys ALDLD vajuje pirme
nybę, tai yra> per tris me
tus daugiausiai naujų na
rių gaus, tai kuopai statula 
teks ant visados.

krinta medalis ir kam nors ne taip jau 
neištikimam, tai padaroma taktiškais iš
skaičiavimais. ;

SLA, balsuodami į SLĄ Pild. Tarybą,

neturėtų pamiršti, kad du kandidatai bus 
su smetoniškais medaliais. Kiekvienas, 
kuriam rūpi antifašistinė kova, nepriva
lo už tuos žmones paduoti savo balso.

D. M. šhlomskas, 
ALDLD CK Sekret.,

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

linkui Sovietų

reikalais?
tai. Aš nebu-

Trečias Puslapis

T r ockisiiniai-Bucharinistiniai Kriminalistai Paterson, N. J

Apklausinėjimas Kriminalistų ir Jy Parodymai Apie Jy 
Išdavikiškus Darbus

(Tąsa)
N. Bet kas norėjo to susitikimo, Trockis, 

ar Krestinskis?
B. Krestinskis.
Bessonovas pasakojo, kaip jis pagelbė

jo suorganizuoti Krėstinskio pasimatymą su 
Trockiu.
Krestinskis Patvirtina Bessonovo Liudijimą

Višinskis. Kaltinamasis Krestinski, ar jūs 
ištiesų važiavote į Kissingen (Vokietijon) 
1933 metų rugpjūčio arba rugsėjo mėnesį?

Krestinskis. Taip, pradžioje rugsėjo.
V. Ar jūs susitikote Bessonovą?
K. Taip, susitikau.
V. Ar jūs kalbėjotės su juomi?
K. Taip.

Apie ką, apie orą ?
K. Bessonovas buvo Sovietų a

ambasados Berlyne konsuleriu, o susitiki
mo laiku buvo pavadavęs ambasadorių. Jis 
papasakojo man apie politinę situaciją Vo
kietijoj, apie nuomones fašistų partijoje, 
kuri tuo laiku jau buvo valdžioje, apie fa
šistų programą ir atsinešimą 
Sąjungos.

V. Bet kaip su trockistų 
K.' Mes nekalbėjome apie 

vau trockistas?
V. Ar jūs niekados nekalbėjote apie 

tiios reikalus?
K. Niekados.
V. Tai reiškia, kad Bessonovas meluoja, 

o jūs sakote teisybę? Ar jūs visada sako
te teisybę?

K. Taip.

Krestinkis Bando Užsiginti Prisipažini
mo prie Kaltės

Bet jūs taip pat nevisados kal- 
Ar taip ?

Aš nevisada kalbėjau tiesą

Višinskis.
bate tiesą.

Krestinskis
laike tyrinėjimo. -'. * ( v ». ■ z

V. Bet šiaip jūs visada kalbate tiesą?
K. Taip, tiesą.
V. Tad kodėl jūs taip negerbėte tyrinė

jimo? Kai eina tyrinėjimas, jūs meluojate. 
Kodėl, pasiaiškinkite.

Krestinskis tyli.
Višinskis vėl pašaukia Bessonovą.

. Višinskis. Kaltinamasis Bessonov, kur tas 
jūsų/ pasikalbėjimas įvyko?
'• Bessonovas. Įvyko Berlyne, tai buvo ne 
pirmas, bet antras pasikalbėjimas.
7 V. O kur įvyko pirmutinis pasikalbėjimas? 
^>B. Pirmas pasikalbėjimas įvyko Maskvoje, 
gegužės mėnesį, 1933 m.
'Bessonovas aiškina, kad jis kalbėjosi-su

* Krestinskiu prieš paskyrimą ambasados kon- 
suleriu. Pasikalbėjimas įvyko Užsienio Rei
kalų Liaudies Komisariato raštinėje. Kres
tinskis sakė, kad jis nori su Bessonovu at
virai pasikalbėti apie viską. Krestinskis sa
kė, kad Bessonovo vyriausias darbas Berly
ne bus dėti visas pastangas, kad neprileisti 
normalių diplomatinių santikių tarpe Vokie-/ 
tijos ir Sovietų Sąjungos “paprasta diplo
matine linija”.

* Višinskis vėl klausia Krestinskį, ar jis at
mena tokį diplomatinį pasikalbėjimą su Bes
sonovu, bet Krestinskis užsigina. Višinskis 
klausia jo, ar jis kalbėjosi apie diplomati
ją abelnai. Krestinskis sakos nenugirdęs, ką 
Bessonovas paskutinėje minutėje liūdijo. Ta
da Krestinskis pasodinamas šalia Bessonovo, 
kuris pakartoja, ką pasakojo apie pasikal
bėjimą su Krestinskiu.

Višinskis. Ar dabar girdite ?
. Krestinskis. Taip.

Višinskis. Ar jūs turėjote pasikalbėjimą 
su Bessonovu 1933 metų gegužės mėnesį?

Krestinskis. Taip, aš kalbėjausi su juomi 
prieš jo išvažiavimą Berlynan. <

V. Gerai. Ar jūs pamenate, apie ką jūs 
kalbėjotės?

x.K. Smulkmenų nepamenu.
V. Jūs nepamenate smulkmenų, O Besso

novas pamena.
K. Nė žodžio nebuvo kalbėta apie trockįs- 

tipę liniją.
V. Ar jūs kalbėjotės apie tai, ką jis turės 

Vokietijoje daryti?
':,K. žinoma, kad kalbėjomės. Jis turėjo 

stengtis įsteigti normališkus santikiūs 'tam 
tikrose galimose ribose.

V. Galimose ribose. O jei negalima, kas 
tada?
“K. Jeigu jam nepavyktų, tai jau kitas 

klausimas, bet jis turėjo stengtis.
Višinskis pašaukia Bessonovą patvirtinti

ar užginčyti Krėstinskio liudijimą. Besso
novas griežtai užginčija Krėstinskio tvirti
nimą, kad jie nesikalbėję apie trockistų 
veiklą. Dar daugiau, esą Krestinskis davė 
instrukcijas, kaip sukurti trockistų organi
zaciją ir kaip palaikyti slaptus ryšius su 
Krestinskiu. .

Bessonovas. Pagaliau Krestinskis pasiun
tė mane pas Sterna, jojo artimiausį bendra
darbį, kuris darbavosi tarpe trockistų, gau
ti nuo jo adresą, kaip susiekti su Trockiu.

V. Atsikreipia į Krestinskį: Ar jūs girdite, 
kad Bessonovas kalba pakankamai smulk
meniškai apie jūsų pasikalbėjimą. Ką da
bai* sakysite ?

Krestinskis. Tokių pasikalbėjimų nebuvo, 
nors, tiesa, dalį pasikalbėjimo aš prisipaži
nau, kai mudu buvome suvesti veidas vei
dan sausio mėnesį.

V; Tai jūs patvirtinote šitą dalį pasikal
bėjimo, kai buvote suvesti (laike tyrinėji
mo) su Bessonovu ?

Krestinskis. Taip.
V. Vadinasi, tai įvyko toks pasikalbėji

mas?
K. Ne, nebuvo.
V. Tas reiškia, kad ką tik Bessonovas sa

ko, viską reikia suprasti iš atbulos pusės?
K. Nevisada.
V. Jūs sakėte, “aš formaliai neįstojau į 

trockistinį centrą”. Ar taip, ar ne?
K. Abelnai, aš neįstojau.
V. Jūs sakote, kad jūs formaliai neįstojo

te. Kiek tame tiesos ir kiek netiesos? Gal 
visa tiesa, gal visa netiesa, gal tik pusė tie
sos? Kiek nuošimčių tiesos tame yra, kiek 
tiesos gramų čionai telpa?

K. Aš neįstojau į trockistinį centrą, nes 
aš nebuvau trockistas.

V. Niekados?
K. Ne niekados, nes iki 1927 metų aš bu-

■ vau trockistų. , , į»
Krestinskis Užginčija Tai, Ką Prisi

pažino per Tyrinėjimą
V. Kai aš jus klausinėjau laike tyrinėji

mo, ar tada jūs man sakėte tiesą?
K. Ne, nesakiau tiesos.

•V. Kodėl jūs tada nesakėte tiesos? Ar 
aš jūs prašiau sakyti netiesą?

K. Ne, neprašėte.
V. Ar aš jūs prašiau sakyti tiesą?
K. Taip, prašėte.
V. Jūs sakėte, kad jūsų pozicija buvo 

“specialės slaptybės”. Kokia ta “specialė 
slaptybė” buvo?

K. Jei tas būtų tikra, tas reikštų, kad jei 
a aš būčiau tikrai trockistų, tai aš turėčiau da

ryti viską, idant paslėpti mano susirišimą su 
trockizmu. \

V. Labai gerai. Bet kad paslėpti, tai jūs 
turite užginčyti savo trockizmą?

K. Taip.
Bet Krestinskis užsigina, kad jis yra troc

kistas.
Rosengoltz Liudija apie Krėstinskio 

Trockizmą
Višinskis atsikreipia į kaltinamąjį Rosen

goltz ir klausia, ką jis žino apie Krestinskį, 
ar jis trockistas, ar ne ?

Rosengoltz. Krestinskis yra trockistas. Tai 
paliudija mano derybos su juomi, kaipo su 
trockistų, kurias mes vedėme nuo pradžios 
1929 metų iki 1937 m.

Višinskis pašaukia kaltinamąjį Grinko pa
liudyti apie Krestinskį. /

Grinko. Mano suokalbiavimo veikloje aš 
palaikiau ryšius su. Krestinskiu ištiesų labai 
svarbiais klausimais, kaipo su trockistiniu 
konspiratoriumi, kaipo su nariu Dešiniųjų ir 
Trockistų. Tie klausimai lietė kovą prieš 
Sovietų valdžią ir Užmesgimą ryšių su užsie- > 
nio valstybėmis, nusistačiusiomis prieš Sovie
tų Valdžią. s

Višinskis. Ar jūs žinote, ar Krestinskis tu
rėjo ryšiij su kitomis užsienio žvalgybomis?

Grinko. Jis pagelbėjo man užmegsti ry
šius'su viena užsienio žvalgyba.

Krestinskis užsigina.
Višinskis. Bet laike tyrinėjimo jūs liūdi-, 

jote, jog tas tiesa. /
Krestinskis. Apie tai, kad aš padėjau 

Grinko Užmegsti ryšius su užsienio žvalgy
ba?

Višinskis. Dar daugiau, jūs Rūdijote, kad 
ir jūs patys esate užsienio šnipas.

Grinko dar paaiškina, kad jis pagelbėjo 
Krestinskiui apsukti Sovietų valdžią ir fi
nansuoti trockistus. . z

Bessonovas paliūdijo, kad jo pagelba per 
tą “Johnannęsną”’ buvo suruoštas pasikal
bėjimas tarpe Krėstinskio ir Trockio Italijos 
mieste Merano.

Višinskis. Kaltinamasis Krestinski, ar jūs 
buvote mieste Merano ?

Krestinskis. Taip, buvau.
V. Kokiais metais?
K. 1933 metų spalių mėnesį.
V. Tas reiškia, kad ten jūs buvote tuo lai

ku, apie kurį kalba Bessonovas.
K. Tas tiesa. /

Labai gera/ vieta supuola.
Taip, supuola.
Mėnesis irgi supuola.
Taip.
Diena irgi supuola.
Taip, supuola, aš ten buvau gydytis ir 

su trockistais nesimačiau. >
V. Tas reiškia, kad Bessonovas sako ne

tiesą, o jūs sakote tiesą? Kaltinamasis Bes
sonov, kodėl jūs kalbate apie tuos faktus, 
kuriuos Krestinskis užginčija? Gal gi jūs 
sumaišėte daiktus, gali būt, kad ten buvo 
kas nors kitas, o ne Krestinskis. Pasakyk 
man, ar jūsų santikiai su Krestinkiu tuo lai
ku buvo draugiški, ar blogi?

Bessonov. Nesakysiu, kad -buvo labąi ge
ri, bet buvo geri santikiai.

', V. Kaltinamasis Krestinski, kokie buvo 
jūsų santikiai su Bessonovu?

Krestinskis. Buvo geri santikiai.
Višinskis apklausinėja Grinko ir Rosen- 

goltz, kokie jų santikiai buvo su Krestins
kiu. Abudu paliudija, kad jų santikiai bu
vo geri.

Višinskis. Tas reiškia, kad net trys žmo-1 
nes, su kuriais jūsų, santikiai buvo geri, pa
sakoja tokius dalykus, kokių • nebuvo ?

Krestinskis. Taip.
Višinskis užklausė, apie ką Bessonovas 

su Krestinskiu kalbėjosi. Bessonovas liūdijo, 
kad Krestinskis jam nurodęs, kaip svarbu 
yra neleisti norrhališkų ryšių tarpe Vokieti
jos ii* Sovietų Sąjungos. Trockistai, girdi, tu
ri įtikinti Vokietijos kapitalistus ir militaris- 
tus, kad* taip ilgai, kaip gyvuos dabartinė 
Sovietų Sąjungos-vadovybė, normališki^san- 
tikiai nebus galimi. Todėl jie turi pagelbėti 
trockistams nuversti ’ Sovietų valdžią. Ęęs-į 
sonovas parodo, kad Krestinskis lankėsi Vo
kietijoje ir kalbėjosi su Nazių (fašistų) par
tijos užsienio politinio departmento galva 
Rosenbergu apie susitarimą tarpe narių ir 
trockistų. Toliau Bessonovas nurodė, kad dar 
prieš tai, būtentp 1931 metais tapo įsteigti 
per jį susisiekimai su Vokietija trockistų ' 
veiklai ir tie susisiekimai gyvavo iki 1937 ifte- 
tų vasario mėnesio, kai Bessonovas buvo at
šauktas iš Vokietijos į Sovietų Sąjungą. Per 
tą laikotarpį Bessonovas persiuntė daug 
Trockio laiškų ir instrukcijų Sovietų Sąjun- 
gon trockistams.

Višinskis. Papasakok teismui apie' savo 
susitikimą su Trockiu Paryžiuje 1934 me
tais/ išdėstydamas konkrečiai, kokias in
strukcijas jums ddvė Trockis ir kurias iš tų 
instrukcijų jūs išpildėte ?

Bessonovas. Per Johannseną aš gavau trum
pą laiškutį nuo Trockio, kuriame jis prane
šė apie suruošimą pasimatymo su vienu iš 
Vokietijos trockistų dėl informacijų apie bir- 

.želio 30 dienos įvykius Vokietijoje. Aš bu
vau tik vienas, kuris galėjau važiuot į tą 
pasimatymą su Trockiu, Pabaigoje liepos 
1934 metų aš pribuvau į Paryžių rytiniu 
traukiniu ir apleidau Paryžių traukiniu tą 
pačią dieną. Pasikalbėjimas įvyktf viešbu
tyje, kuriame Johannsenas apsistodavo.

Višinskis. Tai kokiuo klausimu jūs kalbė
jotės su Trockiu apie trockistų slaptus užda
vinius?,

Bessonovas. Trockis pastatė savo pase
kėjams uždavinį darbuotis diplomatinėse sfe
rose, sabotažuoti oficialius susitarimus, idant 
paakstinti vokiečius prie neoficialių susita
rimų su opozicinėmis grupėmis.

“Jie dar ateis pas mus”, sakė Trockis, tu
rėdamas mintyje Hess (vadą Vokietijos fa
šistų partijoje—Red.) ,ir Rosenbergą (fašis
tų partijos užsienio politinio departmento 
galvą.—Red.).

. Trockis sakė, kad mums nėra ko drovėtis 
ryšių su vokiečiais, kad mes galime gauti 
tikrai ’ rimtos ir tinkamos paramos nuo Hess 
ir Rosenberg. Mes neturime, sakė jis, bijoti 
duoti jiems plačių teritorinių koncesijų.

Višinskis. Tas reiškė ką ?
Bessonovas. “Mes esame pasirengę atiduo

ti Ukrainą”, sakė Trockis. “Tą turėkite ome
nyje savo darbe ir savo pasikalbėjimuose su 
vokiečiais, o aš apie tai parašysiu dar ir 
Piatakovui-ir Ęrestinskiui.” Paskui Trockis 
kalbėjo apie trockistų uždavinius • Sovietų 
Sąjungoje, pabrėždamas tą •faktą, kad troc
kistai toje situacijoje, kuri bręsta, su neiš
vengiamu karu, gali pai’mti (galią tik tokiam 

atsitikime, jeigu Sovietų ,Sąjunga tame kare 
bus sumušta. Tada jis kalbėjo apie trockis- 
tinių organizacijų veiklos metodas Sovietų 
Sąjungoje, ypatingai pabrėždamas reikalin
gumą paaštrinimo kraštutiniausių teroristi
nių kovos metodų. Čionai jis kalbėjo kaip 
tik tais žodžiais, kurie cituojami kaltinimo 
akte, perskaitytam šiandien, žodžius; kad, 
žinoma, būtų neleistina mums, Trockio šali
ninkams Sovietų Sąjungoje, drovėtis priemo
nių ir nesigriebti tiesioginio sunaikinimo ir 
pašalinimo Stalino ir jojo artimųjų palaiky
tojų. Man visai nelaukiant, Trockis palietė 
ir Maksimą Gorkį, charakterizuodamas Gor
kio rolę .tikrai išimtina prasmėje jo įtakos 
ne tik Sovietų Sąjungoje, bet pirmiausiai ir. 
vyriausiai užsienyje, nurodydamas į Gorkio 
nepaprastai artimus santikiūs su Stalinu ir 
į tą faktą, kad Gorkio pareiškimai apie, jo 
nusistatymą aiškiai stumia daugelį trockisti- 
nių pasekėjų tarpe europinių intelektualų 
nuo jo (Trockio) ir veda juos arčiau prie So
vietų Sąjungos Komunistų Partijos vadovy
bės. Ryšyje su tuo jis priėjo išvados ir atvi
rai pasakė man reikalingumą visais kaštais 
Gorkį sunaikinti fiziškai. Tai tokios buvo 
Trockio instrukcijos.

V. Ar jūs šias instrukcijas perdavėt ki
tiems ?

B. Taip. Tuojaus po to, būtent, 1934 me
tų rudenį, aš lankiausi Maskvoje ir perda
viau Piatakovui šitą suokalbį smulkmeniš
kai.

Čionai Bessonovas pasakojo apie savo su
sitikimą su Krestinskiu 1936 metų rudenį. 
Krestinskis buvo susirūpinęs ir išsigandęs, sa
kė Bessonovui, kad Piatakovas ir Radekas 
suareštuoti, kad ir jis pats gali pakliūti. 
Jei tas atsitiktų, girdi, tai visi organizaciniai 
trockistų ryšiai perduodami Karachanui. 
Trockistams susidarius labai sunki padėtis.

Bessonovas (tęsia) : Krestinskis sakė, kad 
tarpe trockistų ir Vokietijos Nazių Partijos 
prieita prie susitarimo dėl paskubinimo ka
ro, tuorhi padedant trockistams pasigrobti 
galią, ir kad tas turi būti paskubinta visais 
kaštais. Atvykus man į Berlyną, aš išdaviau 
Trockini smulkmenišką raportą apie tai ir 
gavau atsakymą į laišką, kurį aš pasiunčiau 
Krestinskiui. Tada, arba 1936 metų gruod
žio mėnesį, ar pat pradžioje 1937 metų, aš 
gavau dar kitą Krėstinskio laišką Trockiui. 
Tą laišką aš mačiau, bet jį pilnai suprasti 
negalėjau, .nes jis buvo rašytas tarpe jų iš 
anksto susitarta kalba.

Višinskis. Kas tą laišką rašė, kam ir kada?
B Laiškas buvo rašytas gruodyje 1936 

metų; jį rašė Krestinskis Trockiui, o aš jį 
Trockiui .perdaviau. Už kelių dienų aš ga
vau nuo Trockio atsakymą.

Bessonovas pasakojo, kad, kiek jis tą Kres- 
tinskio laišką galėjo įskaityti ir suprasti, tai 
pastarasis sakė Trockiui, kad negalima lauk
ti, kol Vokietija pradės karą, kad trockistų 
centras Sovietų Sąjungoje turi griebtis už 
darbo ir daryti sukilim\ą.

V. Kas buvo jūsų artimiausiais viršininkais 
trockistinėje veikloje ?

B. Buvo tiktai trys žmonės, su kuriais aš 
susidūriau ir kurie žinojo mano veiklą, bū
tent, Piatakovas, Krestinskis ir Trockis.

Kovo 2 Dienos Vakarinė Sesija
Apklausinėjimas ir Prisipažinimas 

Kriminalisto Grinko
/

Teismo Pirmininkas Ulrich. Kaltinamasis 
Grinko, ar jūs patvirtinate parodymus, ku
riuos jūs davėte per prirengiamąjį tyrinėji
mą ?

Grinko. Patvirtinu pilnai. Kad būtų aiš
kiau,kaip aš priėjau prie papildymo tokios 
virtinės kriminalysčių prieš Sovietų valdžią 
ir tėvynę, kaip aš priėjau prie išdavystės, 
aš noriu priminti jums,' kad aš. įstojau į 
Komunistų Partiją kaipo narys Borotbistų 
Ukrainiečių nacionalistinės organizacijos. 
Geroka dalis vadovaujančių Borotbistų orga
nizacijos — šumskis, Poloz, Blakitny, Lub- 
čenko, aš pats ir kiti—susiliejome su Ukrai
nos Komunistų Partija, bet palaikėme savo 
buržuazines-nacibnalistes pažiūras ir vėliau 
tas pažiūras dar paaštrinome. Aš gąliu su- 
rokuoti vyriausius to Borotbistų branduolio 

, nacionalistinio konspiratyvio kontr-revoliuci- 
nio darbo išsivystymo laipsnius.

Činai Grinko plačiai aiškina, kaip 'šitie 
Borotbistai suokalbinėjo ir veikė prieš Sovie
tų valdžią dar 1925-1926 metų laikotarpyje. 
Jie nusitarė visais būdais kovoti prieš Sovie
tų šalies industrializaciją ir kolektyvizaciją. 
Paskui pradėjo jieškoti talkininkų ir užsie
nyje ir tuos talkininkus gavo tose valstybėse, 
kurios priešingos Sovietų Sąjungai. Ir tie tal
kininkai jiems pagelbėjo, pribuvo Petluros

(Tąsa b-tame pusi.)

Kovo 4 d. Patersono Unijų 
Bedarbių Komitetas bendrai su 
Workers Alliance, surengė ma
sinį susirinkimą, kad išaiškinu? 
bedarbiams, kokią programą tu
ri minimas komitetas dėlei iŠ- 
reikalavimo bedarbiams pašal
pos. Prakalbų pirmininkas A. 
Sawicky, perskaitė programą, 
už kurią bedarbiai turi kovot, 
jeigu jie nenori badaut. 1) Kad 
būtų pavarytas Patersono Šel
pimo Administracijos pirminin
kas p. O’Gorman, kaipo Cham
ber of Commerce pakalikas ir 
vykdintojas diskriminacijos šal
pos skyrime.

2) Kad būtų atimta šalpos 
reikalas iš miesto rankų, o pa
vestas valstijos tvarkymui.

3) KS(T būtų į Pašalpos Ad
ministraciją renkami žmonės iš 
Workers Alliance ir bedarbių.

4) Kad būtų pakelta pašalpa
iki 61 cento į dieną kiekvienam 
asmeniui, vietoj dabar, gauna
mų 14 centų.„ .

5) Kad būtų panaikinta kor
čiukių sistema, o duodama pini
gais.

šiuos teisingus reikalavimus 
masinis susirinkimas pilnai už- 
gyrė. Ir pats susirinkimąs pa-, 
reiškė pilnai kovosiąs už jų 
pravedimą. Bet su apgailestavi
mu reikia atžymėt, kad susirin
kimas nebuvo toks skaitlingas 
kokis turėjo būt. Patersone yra 
priskaitoma apie 20,000 bedar
bių, o prakalbose dalyvavo 500- 
600 žmonių; tai neleistinas be
darbių apsileidimas.

Broliai ir draugai bedarbiai, 
jūs sėdit namie su kiauru sto
gu lindynėje, prie šalto pečiaus 
ir guodžiatės likimu, kad jūsų 
šeimos badauja, ir išmetinėjate, 
kad bedarbių komitetai neiško- 
voja jums daugiau pašelpos. 
Bet kokiu būdu jums bedarbių 
komitetai iškovos didesnes pa- 
šelpas, kuomet tie komitetai 
šaukia jus į masinius susirinki
mus, kad išdirbt planus dėlei 
didesnės pašelpos ir juos pra- 
Vėst gyveniman, — tai jūs sėdi
te namie ir patys sau skundžia
tės, kad bado ir šalčio šmėkla 
žiūri į akis? Draugai bedarbiai, 
ve ką turite įsitėmyti: visi komi
tetai yra bejėgiai be jūsų pačių 
griežtos pagelbos kovoje už tin
kamą paŠelpą, kuri jums pri
klauso.

Pirmas kalbėjo J. Abramson, 
Textile Workers Organizing 
Committee direktorius Paterso
no skyriaus. Jis barė bedarbius, 
kad jie “kovoja” beverčiai na
mie prie šalto pečiaus dėlei di
desnės pašelpos, o neina į ma
sinius susirinkimus, kur jiems 
yra aiškinama, kokiu būdu bus 
galima išgaut daugiau pašelpos. 
1) Jis įrodė, kad šeimyna susi
dedanti iš keturių ypatų pašel
pos gauna į dvi savaites tik 
$10.80. 2) Bedarbis tik su dvie
jų savaičių kūdikiu reikalavo 
pusės tono anglies dėlei kūro ir 
to negavo tik todėl, .kad apie 
mėnuo atgal buvo duota pusė 
tono anglies. 3) Bedarbis per 
13 savaičių nedirbąs blivo nu
baustas, lankykis policijos nuo
vadom kol gaus darbo, už neuž- 
laikymą šeimynos, nežiūrint, 
kad šis bedarbis prašėsi darbo 
prie WPA ir kitur.

Antras kalbėjo d. H. Snel, 
Workers Alliance organizato
rius Passaic County. Jis doku
mentaliai įrodė, kad nevisuose 
N. J. miestuose lygiai pašelpos 
duodamos, ir kad mažiausia pa
šelpos duoda Patersono Admi
nistracija, priešakyje su „p. 
O’Gorman. Mat, šis ponas nori 
pasirodyt, kad jis mažiausia iš
leidžia pinigų pašelpos reika- 
lamš. Taipgi buvo per Snel įro
dyta, kad p. O’G- yra didžiau
sias diskriminacijos vykdytojas.

Taipgi nurodė, kad darbo 
prie WPA kitaip negausi, jei 
pirma nematysi O’Gormano bi- 
čiulių-politikierių. Todėl ir yra 
reikalaujama, kad O’G. būtų 
prašalintas iš tos vietos.

Trumpai kalbėjo buvęs kan
didatas į miesto majoru? 
Wardel. Jis pasisakė, kad

(Tąsa 4-me pusi.)
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Kaip Kriminalistai Jieškojo 
Vokietijos Talkos

(Tąsa iš 3-čio pusi.) 
pasiuntiniai, konspiratoriai gavo 
ir ginklų.

Višinskis. Ar jūs asmeniškai
organizavime gabenimo iš užsienio ginklų ?

Grinko. Aš buvau informuotas apie tas 
derybas ir užgyriau jas.

V. Ar jūs tam darbui vadovavote ?
G. Taip, vadovavau.
V. Tęskite savo pasakojimą.
G. šis laikotarpis pasibaigė su 1933 metais 

kaipo pasekmė suareštavimo beveik visos 
grupės. Tada tik aš vienas pasilikau nesu
areštuotas. Vienok aš nepadėjau savo nacio
nalistinių ginklų kovoje prieš Sovietų val
džią. šis laikotarpis buvo tas, kuriame aš 
užmezgiau asmeniškus ryšius su fašistinėmis 
organizacijomis užsienyje, su įtakingais ele
mentais fašistinėse organizacijose ir tųlų val
džių rateliais, šitie ryšiai buvo užmegsti tik
slu suorganizuoti Ukrainos atskyrimą nuo 
Sovietų Sąjungos ir vesti kovą prieš Sovietų 
valdžią.

Uždaroje sesijoje aš papasakosiu faktus ir 
vardus smulkmeniškai. Pradžioje 1935 metų 
aš išgirdau nuo Lubčenko apie suorganizavi
mą fašistinės organizacijos Ukrainoje. Tos 
organizacijos tikslas buvo atskirti Ukrainą 
nuo Sovietų Sąjungos. Ji tikėjosi militarinio 
įsiveržimo tų spėkų ir tų elementų, su ku
riais aš turėjau tuo laiku asmeniškus ryšius.

Grinko Įstoja į Fašistų Organizaciją
Nacionalė fašistinė organizacija taip pat 

siekė sujungti savo spėkas su “Dešiniųjų ir 
Trockistų Bloku”, kuris turėjo užmezgęs ry
šius su suokalbininkais Raudonojoje Armijo
je. Kai aš išgirdau apie šią organizaciją, aš 
sutikau jon įstoti. Man buvo pavesta už- 
megsti ryšius su “Dešiniųjų ir Trockistų Blo
ku”, su valdžios rateliais tūlų šalių, neprie
telingų Sovietų Sąjungai 
Čenkai varyti darbą visu 
noje.

Toliau Grinko nurodo,
ukrainiečių organizacija turėjo už tikslą nu
versti Sovietinę valdžią Ukrainoje ir įsteigti 
buržuazinį rėžimą fašistinio tipo. Grinko tu
rėjo ryšius su Rykovu, Piatakovu, Gamarni- 
ku ir Krestinskiu.

Višinskis. Su kuomi jūs užmezgėte ryšius 
per Krestinskį?

Grinko. Su fašistiniais rateliais tūlų už
sienio šalių, nusistačiusių prieš Sovietų Są
jungą.

V, Kada tas įvyko?
G. Pabaigoje 1935 metų ar pradžioje 1936 

metų.
V. O prieš 1936 metus jūs neturėjote jo

kių ryšių su jokiais fašistiniais rateliais?
G. Taip, aš turėjau su jais ryšius nuo pa

baigos 1932.
Višinskis į Krestinskį. Kaltinamasis Kręs- 

tinski* ar jūs girdėjote šią vietą Grinko liu
dijimo ?

Krestinskis. Taip, girdėjau, bet aš jo nie
kada nesurišau su jokiais fašistais, aš jį per
stačiau biznieriams.

Grinko. Stebina mane tai, ką dabar sako 
Kreatinskis.

Višinskis. O jūs, kaltinamasis Grinko, ar 
galite mums papasakoti, kur tos jūsų derybos 
su Krestinskiu įvyko?

Grinko. Jos įvyko mano buvusioje raštinė
je Finansų Liaudies Komisariate.

Višinskis į Krestinskį. Ar jūs esate buvę 
Grinkos ofise?

Krestinskis. Taip, esu buvęs gana dažnai 
įvairiose konferencijose.

Toliau Grinko parodo, kad iš pasikelbėji- 
mų su Rykovu," Bucharinu, Gamarniku, Ja
kovlevu, Antipovu, Rudzutaku, Jagoda, Va
reikių ir kitais trockistais ir dešiniaisiais, jis 
aiškiai įsitikino, kad vyriausia jų viltis buvo 
sudėta ant militarinės pagelbos iš lauko pu
sės. Iš antros pusės, tai reiškė, kad tie kri
minalistai turėjo visaip kaip silpninti Sovie
tų Sąjungos atsparą prieš užsienio agreso
rius, vedant savo sabotažo darbą armijoje, 
pramonėje ir visur kitur. Jie taipgi sutiko 
agresoriams atiduoti Sovietų Sąjungos dalis.

Višinskis. Kokiais metais tai buvo pla
nuojama ? >

Grinko. Pasikalbėjimai ėjo 1935 metais ir 
1986 metais. Taip buvo kalbama visada. 
Gaji būti, kad taip buvo kalbama ir anks
čiau,

O vyriausias veikimo būdas, sako Grinko, 
buvo terorizmas.

Višinskis, IŠ ko jūs tai sužinojote?
Grinko, Iš Rykovo, Jakovlevo, Gamarniko 

it Piatakov.
V. O iš kurių tarpe kaltinamųjų ?
G. IŠ 'Rykovo aš sužinojau, kad šitą orga

nizacija yra teroristinė. Kai Rykovas mane

mansupažindino su šia organizacija, jis 
sakė, kad teroras yra jos programoje.

Višinskis į Rykovą. Kaltinamasis Rykovai, 
ar jūs patvirtinate Grinko liudijimą?

Rykovas. Patvirtinu.
V. Grinko, iš kur tie teroristiniai suprati

mai parėjo?
G. Iš Trockio. Tai aš sužinojau iš Gamar- 

niko.
Toliau Grinko liudijo, kaip pirmoje da

lyje 1937 metų konspiratoriai suokalbiavo 
nužudyti Ježovą; pirmininką Vidaus Reikalų 
Liaudies Komisariato, Tos žmogžudystės at
likimui trockistai ir buchariniečiaj. paskyrė 
tūlą Ozeryanskį, vedėją Taupmenų Bankų 
Depąrtmento. Ozeryanskis tam darbui tiko, 
kadangi jis yra buvęs anarchistu. Toliau 
Grinko liudija:

Grinko, šitame pačiame laikotarpyje Ber- 
gavinovas iš šiaurinio Kelio administracijos 
ruošė teroristiniu žygius prieš Staliną ir tatai 
aš sužinojau iš Gamarniko. Antipovas ir Ja
kovlevas tatai žinojo, Aš tai sužinojau iš pa
ties Bergavinovo, kuris sakė man, kad jis priė
mė Gamarniko instrukciją ir bandė ją pravest 
gyvenime. Vienas iš uždavinių, kurie buvo man 
pavesti “Dešiniųjų ir Trockistų Bloko”, buvo 
organizavimas sabotažo Finansų Komisariate. 
Smulkmenas aš išpasakojau prirengiamaja
me tyrinėjime. Čia tik apsistosiu prie kai ku
rių sabotažo punktų, šitas Dešiniųjų ir Troc
kistų Bloko instrukcijas man perdavė Ry
kovas. Su instrukcijomlis man buvo duota 
jr Bucharino formula: ‘Kirskitę Sovietų Val
džiai per Sovietų rublį’. Taip man 'įsakė 
Rykovas ir ta tema mes kalbėjomės su Bu
charinu. Sabotažas turėjo būt išvystytas tais 
finansiniais bruožais, kurie paliečia gyven
tojų mases: taksas, taupmenas, paskolas ir 
taip toliau. Tą programą išdirbo Rykovas.

Toliau Grinko liudijo, kaip jis sabotažavo 
Sovietų Valdžios finansines operacijas per vi
są eilę žmonių, kuriuos jis turėjo Finansų 
Komisariate. Suokalbininkai taip pat darba
vosi, kad visais būdais sutrukdyt fabrikų sta
tymą. Jie darbavosi ir žemės ūkio srityje, 
idant pastot kelią kolektyvizacijai.

Višinskis. Aš norėčiau pastatyt, dar keletą 
konkrečių klausimų. Pirmas; ar jūs, kaltina
masis Grinko, žinote apie Dešiniųjų-Trockistų 
Bloko griovimo darbą srityje pristatymo 
svarbiausių reikmenų šalies gyventojams, 
kaip tai, duonos ir taip toliau ?

Grinko, šalia griovimo darbo fabrikų sta
tymo srityje ir agrikultūroje, Dešiniųjų ir 
Trockistų Blokas vedė griovimo darbą ir pre
kybos srityje. Tuo reikalu aš turėjau tiesio
ginį susisiekimą su Zelenskiu. ;Zelenskis ir 
kiti griovėjai sudarė situaciją reikmenų sto
kos ir sunkumus pristatymui šaliai prekių- 
Tas paliečia maisto produktus ir kitus reik
menis.

Višinskis. Kaltinamasis Zelenski, ar jūs 
girdėjote šitą Grinkos liūdymą, ką jūs apie 
tai manot?

Zelenskis. Grinko kalba tiesą.
Višinskis. Kaltinamasis Rykovai, ką jūs ta

me turite pasakyti?
Rykovas. Aš atsimenu, kad buvo, pasikal

bėjimas apie nuvertimą Sovietų valdžios. Ąš 
pamenu, kad kaip tik tuo laiku buvo teisia
mi griovikai Sibire. Griovikai buvo sųgąųti 
ir iškelti aikštėn tame teisme. Aš kalbėjausi 
au Grinko, kad sunkiau griovikus sugauti fi
nansų srityje, ,

Višinskis. ,Ar tai buvo tik teoretiškas pasi
kalbėjimas?

Rykovas. Ne, mes kalbėjome kaipo, du 
žihonės, kurie pripažino griovimlo darbą kai
po vieną iš metodų kontrevoliucinio veikimo.

Višinskis. Ar jūs atsimenate smulkmenas 
jūsų pasikalbėjimo? /

Rykovas. Aš neatsimenu pasikalbėjimo 
apie išdirbimą programos griovimui Finan
sų Komisariate,

Višinskis. <O jūs, Grinko, ar atsimenate?
Grinko. Aš jums priminsiu, Rykovai, jūs 

aplankėte mane Finansų Komisariate pasi
tarimui klausime išvystymo tinklo pašto sto
čių kaime-rrr-tuo laiku jūs buvote Pašto ir 
Telegrafo komisaru. Užbaigę oficialį pasikal
bėjimą, kaip ir paprastai, Jūs pasilikote ir 
mes turėjome generalį politišką pasikalbėji- 
mą—apie Ukrainos reikalus ir apie ryšius 
ukrainiečių pagrindinės organizacijos su De
šiniųjų Trockistų Centru. Jūs tada sakėte, 
griovimo darbas finansų srityje yra atsilikęs.
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V. Tas reiškia, kad Grinko turėjo tiesą sa
kyt, jog Rykovas davė jam instrukcijas vedi
mui griovimo darbo?

R. Čia mes negalėjom duoti viens kitam 
instrukcijas, nes tarpe mūs nebuvo jokio ne
sutikimo. x

V. Grinko čionai kalbėjo apie grupę mili- 
tarinių išdavikų, Tuchačevskį ir kitus, kurie 
savo laiku buvo Vyriausio Teismo pasmerkti. 
Ar jūs patvirtinate šitą Grinko liūdymą, ku
ris liečia jus?

R. Aš žinojau apie Tųchačevskio milita- 
rinę grupę. 1

V. Tai ką jūs žinojote? .
R. šita militarinė grupė buvo suorgani

zuota nepriklausomai nuo ‘Dešiniųjų-Troc- 
kistų Bloko’, nepriklausomai nuo įvairių troc- 
kistinių ir bucharistinių grupių, šita milita
ristinė grupė pasistatė sau už tikslą nuversti 
Sovietų Valdžią pagelba spėkos, ir ypatin
gai dalyvavo sudaryme planų užgriebimui 
Kremliaus ir pravedimui sukilimo.

\
V. Ar jūs žinojote apie tai? ; -
R. Taip.
V. Kaltinamasis Grinko, o jūs ar turėjot 

progą kalbėti su Bucharinu ?
G. Aš turėjau trumpą pasikalbėjimą su 

Bucharinu Kremliuje apie principus prie
monių pravedimui griovimo darbo finansuo
se, pasikalbėjimą apie ‘Dešiniųjų-Trockistų 
Bloko’ atsinešimą linkui Francijos ir Sovietų 
Sąjungos sutarties.

V. Argi jums Bucharinas neišaiškino, ko
dėl jis nepatenkintas Franci j os-Sovietų su
tartimi ?

G. Kas liečia Francijos-Sovietų sutartį, aš 
turėjau pasikalbėjimą su Rykovu ir Bucha
rinu. Mes nesutikome su Francijos-Sovietų 
sutartimi todėl, kad Sovietų Valdžios taikos 
politika nutolino susikirtimą su agresoriais, 
susikirtimą, ant kurio ‘Dešiniųjų-Trockistų 
Blokas’ buvo sudėjęs visas savo kozyres. Su
naikinti Francij os-So vi etų sutartį, idant pa
lengvinti agresoriams, tai buvo dalis dešinių
jų trockistų programos.

Grinko toliau liudijo, kad jie buvo prie
šingi pardavimui Chinijos Rytinio Gelžkelio, 
nes tas irgi prašalino vieną klausimą, kuris 
kėlė nesusipratimus su Japonija ir artino ka
rą.

Višinskis. Tas reiškia, kad ‘Dešiniųjų- 
Trockistų Blokas’ orientavosi ant kąro ?

G. Taip, ant karo, ant militarinio sumu
šimo Sovietų Sąjungos ir pagelbėjimo agre
soriui užgrobti galią.

3=5

Rykovas Prisipažįsta Davęs Instrpkęijąs 
Grinkai

Višinskis. Kaltinamasis Rykovai, ar jūs pa
tvirtinate pasikalbėjimą su Grinko apie grip* 
vimą ? / '

Rykovąs. Taip,"
V. Ar jūs prisipažįstate kaltu griovime?
R. Taip.

Apklausinėjimas Michailo černovo^ • 
Teisėjas^ Ulrich. Kaltinamasis Černovai, ar 

jūs patvirtinate liūdymą, kurį jūs davėte per 
prirengiamąjį tyrinėjimą?

Černovas. Aš jį patvirtinu ištisai.
Višinskis. Kaltinamasis Černovai, duokite 

teismui trumpą savo biografiją.
Černovas. Aš gimiau 1891 metais. Mano 

tėvas buvo dirbtuvės darbininkas, motina 
taiposgi. Aš lankiau bažnytinę seminariją du 
metu. Aš įstojau į Maskvos Universitetą, ku
riame studijavau apie du metu. Kartą buvau 
areštuotas už revoliucinį darbą, bet nebu
vau įkalintas. Aš įstojau į Menševikų Partiją 
1916 metais ir pasilikau menševiku iki 1920 
metų sausio mėnesio, kada aš įstojau į Ko
munistų Bolševikų Partiją.

Višinskis. Tai buvo tik formalis įstojimas?
Černovas. Taip.
Višinskis. O prasmėje?

Černovas. Įstojęs į Komunistų Partiją, 
1920 mėtų sausio mėnesį, aš sąžiniškai išpil- 
džiau partijos pareigas iki 1927 metų. Bet 
aš turiu atvirai prisipažinti; kad mano se
nosios mepševistinės pažiūros pasiliko su ma
nim ir kaip greitai partija perėjo nuo meto
dų apribojimo kulokiškų elementų sodžiu
je prie metodų ofensyvo prieš kulokus, šitos 
menševikiškos pažiūros tuojau pradėjo pa- 

- sireikšti. Nuo 1927 metų rudens aš jau tikrai 
pradėjau abejot apie partijos genęralės li
nijos teisingumą, Aš tada darbavausi kaipo 
prekybos komisaras Ukrainoje"ir vedžiau su
rinkimą grūdų, o grūdai kaip tik ir buvo 
tas dalykas, apie kurį susikoncentravo kulo- 
kų pasipriešinimas ir jųjų kova prieš Sovietų 
galią pasidarė . ypatingai aštri.

Visjnskiš. Ar jūs buvote nariu dešiniųjų 
nelegalūs organizacijos 1928 metais?

čiopai černovas pasakoja, kad jis įstojo į 
dešinįųjų organizaciją Į927 metų rudenį po 
pasimatymo su Rykovu,“ Ryk o vhs jį perser^ 
gėjo, kad jis saugotųsi viešai nepasirodyt jų 
žmonėms. Rykovas įsakė jam atsargiai dąiv 
buotis, nes jis, kaipo Ukrainos Prekybos Ko
misaras, gali labai puikiai pasidarbuoti kon- 
spiratoriams. černovas prižadėjo RykovuJ 
būti palaikytoju ryšių tarpe dešiniųjų Uk
rainoje ir Maskvoje.

/Višinskis. Kaltinamasis Rykovai, pasakyk; 
mums, ar černųvo liūdymas atatinka fakt- 
tams? . .

Rykovąs. Aš mačiau černovą ir bandžiau 
įtikinti jį apie teisingumą mūsų kontrevęliu- 
cinės veiklos tuo laiku, aš stengiausi jį pa^ 
daryt savo pasekėju ir lengvai tą atsiekiau.

Višinskis. Bet tuo laiku jūsų dešiniųjų gru-

pė. jau veikė nelegaliai?
Rykovas. Nelegaliai—ne.
Višinskis. Ar ji jau buvo galutinai suor

ganizuota grupė?
Rykovas. Taip. Klausim as <tad a ėjo kaip 

tik apie suorganizavimą tokio tipo pusiau le- 
gališkos organizacijos branduolio.

Činai černovas vėl pradėjo liudyti apie tai, 
kaip jis, raginamas 'Rykovo, užmezgė ryšius 
su rusų menševįkų vadu Danu, taip pat ir 
su Kibrikų, Rykovas sakė, kad menševikai 
gali jiems pagelbėti.

černovas. Aš užmiršau prisiminti, kad lai
ke mūsų pasikalbėjimlo su Rykovu dalyvavo 
ir Tomskis. Instrukcijos buvo tokios: per An
trojo Socialistų Internacionalo Partijas sukelti 
kapitalistinėse šalyse tarptautinę opiniją 
prieš Sovietų Valdžią, per Antrojo Interna
cionalo vadus paaštrinĮi buržuazinių valdžių 
neprietelingumą link Sovietų Sąjungos, gauti 
užtikrinimą nuo Antrojo Internacionalo ir 
per jojo vadus nuo buržuazinių valdžių, tai
pgi ir jų visų paramą, jeigu dešinieji užgrob
tų galią Sovietų Sąjungoje. Atsakydamas Ry- 
kovui aš nurodžiau, kad tokios misijos Da
nui neužtenka. Nėra abejonės, kad Danas 
iškels visą eilę klausimų apie dešiniųjų orga
nizacijos spėkas ir ką dešiniųjų organizacija 
darys užgrobus galią. Atsakydamas man, Ry
kovas liepė man sakyt taip: “Jūs, Darihi, ga
lite būti užtikrinti, kad mes turime užtekti
nai krašte spėkų nuversti Sovietų valdžią 
ir paimt galią į savo rankas.”

Černovas toliau parodė, kad dešinieji su
tiko duot užtikrinimą Danui, kad jų įsteigta 
valdžia bus sutikime su Antrojo Internacio- 
lo vadų norais ir su buržuazinėmis valdžio
mis.

Višinskis. Kaltinamasis Rykovai, ar jūs bu
vot susitikę su černovu prieš jam išvažiuo
siant į Berlyną ?

Rykovas. Taip, buvom.
V. Ar Tomskis dalyvavo jūsų pasikalbė

jime su černovu ?
R. Taip, dalyvavo.
V. Ar jūs paskyrėte černovą susisiekti su 

Danu Berlyne ?
R. Taip.
V. Kokiam tikslui?
R. Kiek aš pamenu, tai buvo du tikslai: 

pirmas, nupiešti situaciją tarpe valstiečių už
sienio spaudoje, išdėstant valstiečių nepasi
tenkinimą.

V. Kokioje spaudoje?
R. Užsienio spaudoje.
V. Kurioje konkrečiai?
R. Aš neišdėsčiau partijų ir v laikraščių. 

Aš turėjau mintyj, kaip socialistinėj, taip 
buržuazinėj spaudoj.

V. Tame ir menševikų spaudoj ?
R. Taip.
V, Gali būt “Socialističeskij Vestnik”?
R. Ypatingai tame laikraštyje. %
V. Beje, ar jūs abelnai šiame laikotarpyje 

kada nors siuntėte kokių nors korespondenci
jų per ką nors arba tiesioginiai šitam “So
cialističeskij Vestnik”?

R. Aš turėjau ryšius su 
Vestnik” per Nikolajevskį.

V. Jūs turėjote ryšius su
Vestnik”, tai reiškia, kad jūs buvote laik
raščio korespondentu ?

R. Aš suteikiau jam medžiagos.
V. Ta medžiaga buvo tiksliai parinkta?
R. žinoma.
Čionai Rykovas liudijo apie antrą pasima

tymo su Danu tikslą, būtent, gauti paramos 
nuo, Antrojo Internacionalo. Černovas vėl 
parodo, kad jų tikslas buvo gaut paramą ne 
tik nuo Antrojo Internacionalo, bet ir nuo 
buržuazinių valdžių. Jis taip pat nurodo, 
kad jis buvo Berlyne, sutiko Daną, išdėstė 
šiam “Dešiniųjų Centro” misiją, bet atsa
kymo nuo Dano ant vietos negavo. Danas 
sakė, kad jis ^pipmas turi pasimatyti su Ant
ro Internacionalo vadais. Po kelių dienų 
Černovas vėl susitiko su Danu ir jau gavo 
teigiamą atsakymą į pastatytus klausimus. 
Černovąs^ būdamas Berlyne taipgi suorgani
zavo Sovietų Ambasados tūlus tarnautojus 
trockistįniąm darbuj. Danas klausinėjo apie 
dešiniųjų spėkas Sovietų Sąjungoj, černovas 
užtikrino jam, kad dešinieji turi spėkų už
griebti galią. Bet Danas abejojo ar dešinieji 
galėtų išlaikyti galią savo rankose, be gink- ’ 
luotos užsienio valstybių pagelbos. Paskui 
Danas dar dadūrė: “Jūs turite vest savo 
darbą taip,v idant suardyti Sovietų Sąjungas 
ekonominę ir politinę spėką. Jūs turite ne- 
sustot prie nieko. Tas, kuris kovoja už nu
vertimą galios, bet drovisi vartoti visus me
todus, tas yra politinis Manilovas (Gogolio 
apysakos silpnas charakteris), ir kapita
listinėms valstybėms reikia pagelbėt jų ko
voje prieš Sovietų Sąjungą dabar.”

Toliau černovas nurodinėjo, kad laike tos 
kelionės Berlyne jis vieną sykį buvo gerai įsi- 
kaušęs ir susimušė su vokiečiais važiuojant 
autobusu. Ten jis buvo suareštuotas, pasodin
tas į kalėjimą, Vokietijos policija surašė pro
tokolą ir žadėjo perduoti Sovietų Ambasadai. 
Policijos viršininkas Oberhaus pasiūlęs černo- 
vui tapti’ Vokietijos žvalgybos agentu.

/ / (Bus daugiau)

Socialističeskij

Socialističeskij

Lietuvos Žinios
ALYTUS

Pasikartoja Vagystes
Pereitą savaitę tūlas Jovai

ša, gyv. Alytaus kolonijose, pa-< 
vogė iš savo kaimyno klėties 
apie 8 centnerius avižų ir mie
žių ir, atvežęs į Alytų, parda
vė vienam Jezno g. gyvenan
čiam žydui. Be to, kartu su 
javais nukentėjusiam dingo ir 
šuniukas, kuris nežinia kokiu 
būdu pritapo prie Jovaišos ir 
padėjo policijai išaiškinti va
gystę.

Kitą naktį prie pat policijos 
būstinės vagys padirbtais rak
tais atsirakinę prekybininko 
Muzikanto krautuvę, pagrobę iš 
kasos daugiau negu 200 litų, 
kelias bonkas vyno ir kelioli
ka pokelių papirosų. Vagys ne
pastebėti pasišalino, Manoma, 
kad tai bus organizuotų vagh| 
darbas.

i
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U? 2 Ląikraščius 1 Savaitę 
' Kalėjimo

Atėjęs į Valstybės Centrinį 
knygyną pilietis Ivickas Boles
lovas niekam nematant pasiė
mė ant stalo du gulėjusius laik
raščius ir juos įsidėjęs į kišenę 
norėjo išsinešti į lauką. Tai pa
stebėjęs knygyno tarnautojas jį 
sulaikė ir perdavė policijai, ku
ri Ivicką patraukė teismo atsa
komybėn. Kauno apyl. teismas 
jį nubaudė 7 paroms arešto.

Anglija Nepripažįsta Italijai 
Laivynų Lygybės

Anglija pradėjo draugiš
kumo derybas su Mussoli- 
niu, bet nežada pripažint 
Italijai karo laivynų lygy
bės su Anglija Viduržemio 
Jūroj.

Paterson, N. J
(Tąsa iš 3-čio pusi.) F 

sutinka su šio susirinkimo pro* 
grama ir, būdamas dabar prie 
pašelpos tvarkymo, stengsis 
pravest gyvenimam Ir būdamas 
kaipo unijistas per 24 metus, 
esąs pasirengęs patarnaut dar
bininkams.

Kalbėjo C. Vigorito, Dažų 
Unijos prezidentas ir uolus ko
votojas už darbininkų reikalus. 
C. V. nurodinėjo, kad neužten
ka bedarbiam ir dirbantiem ko
vot tik už daugiau pašelpos; 
tad ragino kovot ir už įsteigimą 
Darbo ir Farmerių Partijos.

Kalbėjo J. Yanarelli itališ
kai, kuris nurodė, kad tik orga
nizuotu būdu iškovosime sau* 
daugiau pašelpos ir kitas žmo
niškas teises.

Kalbėjo nuo Dažų Unijos J. • 
Lyding. Jis nurodė, kad polici
jos arkliui valdžia skiria dęlei 
maisto 27c į dieną, o bedarbiui 
ta pati valdžia skiria tik 14c į 
dieną. Tad pareiškė, kad darbi/* 
ninkai negali toleruot šitokios 
padėties ir šaukia į kovą prieš 
tokį žmogaus pažeminimą.

Taipgi nurodė, kad N. Ji Val
stijos gubernatorius Mr. Moore 
turi programą bedarbius laip
sniškai badu marinančią. Bū
tent, sudėt bedarbius į privatiš- 
kų žmonių darbus su $50.00 
mėnesinės mokesties. Kad neda- 
sileist \ bedarbiams ir ant to- 
liaus tūnot šitokiam skurde ir 
paniekinime ir kad bedarbiai 
stovi už pravedimą bedarbių at- « 
stovybės programos, viršuj iš
dėstytos, yra šaukiama demon
stracija prie šalpos stoties, 
School No. 1, kovo 17 xl., 8:30 
v. ryte. Todėl visi bedarbiai ir 
dirbantieji, būtinai dalyvauki
me šioj demonstracijoj už savo 
teises.

Nedėlioję, kovo 13 d., 8:00 
vai, vakare įvyks masinis mi
tingas 56 Van Houten St. Kal
bės Anna Buriak klausime: 
“GIO ir Darbininkų Vienybė.” 
Rengia Komunistų Partijos šil
ko ir Dažų vienetai. Įžanga vel
tui. Bedarbis.

>
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Moterų Skyriaus Dalis
Jau Tik 11 Dieną Beliko Iki 

Naujos Anglijos Moterą 
Suvažiavimo

Nuo paskelbimo Naujosios 
Anglijos Moterų Suvažiavimo 
jau prabėgo pustrečio mėnesio. 
Turėjo progos mūsų draugės 
moterys prie jo prisirengti, ką 
be abejonės jos padarė. Turėjo 
progos visos pažangios, demo
kratiniai nusistačiusios organi
zacijos paanalizuoti mūsų atsi
šaukimus, išrinkti atstoves, kas, 
manom, jau yra atlikta.

Tačiau likusias 11 dienų taip
gi nesueikvokim veltui. Per šias 
dienas dar įvyks organizacijų 
susirinkimai, dar yra tokių, ku
riuos reikia aplankyti. Suvažia
vimo šalininkai, pritarėjos- ir 
pritarėjai, prašomi tai padaryti. 
Sunaudokim šį trumputį likusį 
laiką. Lai nelieka kolonijose nei 
vienos pažangios 
nepakviestos į 
ma.

Ateinančios 
Skyriuje bus
pilniau pranešta, 
klausimais 
vaus iš Kanados, kas atstovaus 
centrą ir taip toliau. Nors to
kiam plačiam suvažiavimui, rei
kia pripažinti, reikalinga daug 
daugiau laiko tinkamam prisi
rengimui, negu kad mes turė
jom, bet kiek galima spręsti iš 
mus pasiekiančių žinių, mūsų 
suvažiavimas bus skaitlingas ir 
gana rūpestingai prirengtas. Ir, 
kiek teko patirti, dauguma jo 
laukia su entuziazmu. M. K. S.

organizacijos
mūsų suvažiavi-

savaitės Moterų 
smulkmeniškiau, 

kas kokiais 
referuos, kas daly-

Binghamton, N. Y
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POLEMIKA IR KRITIKA
Atsišaukimas Į Visas Conn 

Valstijos ALDLD 
Kuopą Nares

Draugės! Kaip man, taip ir 
jums yra gerai žinoma, kad yra 
šaukiamas Naujos Anglijos Mo
terų Suvažiavimas kovo 
(March) 20-tą, 1938 metų, Bo
ston, Mass. Kiek galint pasi- 
stengkit išrinkti iš kuopų ir 
draugijų nors po vieną delega
tę ar po daugiau ir pasiųskite 
į Moterų Suvažiavimą.

Draugės, šitas suvažiavimas 
yra labai svarbus, todėl reikalin
ga, kad suvažiuotų daugiau at
stovių iš visų apylinkių. Suva
žiavusios draugės pasidalins 
mintimis ir aš esu tikra, kad ŠL 
tas suvažiavimas įneš ką nors 
naujo į moterų veikimą.

Apskričio Organizatorė
O. Visotskiene.

PASTABA:
Būtų gerai, kad konferencijos 

rengėjos iš anksto praneštų 
svetaines antrašą ir suvažiavi
mo laiką. O. V.

So. Boston, Mass.
Minėjimas Tarptautinės Mo

terų Dienos įvyks sekmadienį, 
13 kovo (March), 7 vai. vaka
ro, 376 Broadway. Bus gera va
karienė, puiki ir įvairi progra
ma. Momentui pritaikytą pra- 
kalbėlę pasakys d. Fanny Hart
man, bostonietė. Dainų program 
mą išpildys merginų kvartetas, 
kuris So. Bostone pasirodys 
dar pirmą sykį. Dainuos d. Au- 
dickienė iš Dedham, Mass. 
Taipgi bus muzikalė programa. 
Rengia ALDLD 2-ros kuopos 
Moterų Skyrius ir kviečia visus 
atsilankyti ir linksmai ‘praleisti 
vakarą. Rengėjos.

Baltimore, Md

Pušinėje kalbančio žmogaus yra Kurt šušniggas (Schuschnigg), Austrijos 
premjeras. Jis tariasi po to, kai sugrįžo iš Vokietijos, kur Hitleris su savo sė
brais jam “užkūrė karštą pirtį”. Šušnig gas, kaip žinia, pareiškęs, jog Austrija 
pesidės su Vokietija; ji būsianti nepriklausoma.

"Pusseserės Salomėjos” 
Kritikui

Draugas “Svečias”, kuris ra
šo Newarko žiniose apie “Pus
seserę Salomėją” kovo 7-tos d. 
“Laisvėj,” arba pats nebuvo 
laike vaidinimo arba mažai tė- 
mijo, kas dėjosi scenoje, ir įsi
vaizdavo nebūtus dalykus.

Pirma —r nėra to panašumo 
“Salomėjoj,” kurį jis randa 
“Išdykusioj Pačioj,” Visai ne 
tiesa, kad “Salomėjoj,” “vyras 
įsiklampoja į moterį vis už tuos 
nelaimingus dolerius.” To vyro 
niekur nerasite veikale “Salo
mėja.”

Niekur nerasite, kad moteris 
būtų apgauta. Sakyt, kad abi 
komedijos panašios 
ant šių faktų, tai 
mas su tikrenybe, 
straipsnyje nenoriu
ir išaiškinti tūrinį veikalo “Sa
lomėja,” — kurie žingeidausi- 
te,-galėsite patys pamatyt, kuo
met lošime Brooklyne, kovo 13,

remiantis 
nesiskaity- 
Aš šiame 
imti vietą

traukos. Todėl tarpe 1 ir 24%) 
akto buvo nepaprastai trumpa

Youngstown, Ohio
Kalbes Močiute Ella Bloor

Močiutė Ella Reeve Bloor, 
pusės šimtmečio darbininkų 
judėjimų veteranė, kalbės at
einantį šeštadienį, kovo 12 d., 
7 vai. vakare, Ukrainų svetai
nėje, Rayen Ave., Youngs
town, Ohio.

Septyniasdešimts penkių m. 
amžiaus mūsų “močiutė”- 
Bloor, bet jaunystės užsidegi
mu ir
šaukia darbininkus ir farme- 
rius į kovą prieš išnaudotojų 
klasę.

Močiutė Bloor yra mylima 
viso pasaulio darbininkų, o 
labiausiai, suprantama, Ame
rikos darbininkų, kuriems ji su 
visa siela atsidavusiai dirba 
jau virš 50 metų. Ateikite 
išklausykite jos!

K-sija.

Conn. Valst Draugijų 
Žiniai

Rochester, N. Y

pertrauka; bet ne todėl, kad 
nebuvo permainos kostiumuose. 

Tarpe 2 ir 3-čio akto buvo 
neišvengiama ilgesnė pertrau
ka; bet ir apie tai mes apsi- 
rūpinome<-Dr. Kaškiaučius bu
vo pakviestas pakalbėt. Bet 
“Svečias” tuo laiku turbūt 
snaudė . . .

Sakyt, kad viena scenerija 
nesudaro įspūdžio, parodo, kad 
“Svečias” nesilanko į geresnius 
profesionalio teatro vaidini
mus; juose vaidina visaip: ii* 
su viena scenerija per visą vei
kalą, ir visai be scenęryų^ ant 
tuščios scenos, tačiauę niekas— 
nei publika, nei kritikai—neva
dina tuos veikalus nuobodžiais, 
ir nesako, kad uždanga nuleista 
bereikalingai.

Pareiškimas, kad “Išdykusi 
Pati” yrą juokingesnė, visa’* 
nepamatuotas tame aprašyme 
Tas tik parodo “Svečio” silpnuX 
mą . . .

begaliniu entuziazmu

Easton, Pa

ir

Darbininkiškų draugijų Ap
skričiai Conn, valstijos, laiky
tam savo posėdyj nutarė reng
ti du vasariniu išvažiavimu 
Waterbury, Conn. Pirmas iš
važiavimas įvyks birželio 5 d., 
1938 m., ALDLD 3-čio Aps
kričio naudai; bus plati pro
grama, bus kviečiamas iš 
Brooklyno apylinkės choras ir 
pora kumštininku, žinoma, su 
supratimu, kad visi Conn, val
stijos chorai irgi dalyvaus.

Antras išvažiavimas įvyks 
rugpjūčio 7 d., 1.938 m. Tai 
bus Dainų Diena, naudai pa
laikymui chorų. Dainų Diena, 
tai chorų metinė šventė, visa
dos rengiama su plačia 
programa.

Prašome nuoširdžiai 
valstijos draugijų, virš
tom dienom nieko nerengti, 
o rengtis dalyvauti pačioms jaukų tąme vakare $35.00, Tai 
virš minėtuose išvažiavimuose.

Išvažiavimų Rengėjai.

dainų

Conn. 
minė

Antradienio vakare, kovo 1 
d., ALDLD 50 kuopos susirinki
me skaityta du svarbūs laiškai; 
vienas nuo “Vilnies,” kad pri
sidėtų kuopa prie “Vilnies” 
rengiamo bazaro. Laiškas pri
imta. Akcija tame klausime su
spenduota dėlei priežasčių, kad 
platus yra veikimas sukelti pa
ramą “Liaudies Balsui”.

Antras laiškas skaitytas nuo 
žadamo išeiti laikraščio “The 
Voice of Lithuanian Americ
ans.” Laiškas priimta ir išrink
ta pora ypatų parinkti aukų dėl 
paramos. Apsiėmė pasidarbuoti 
G. Švedas ir B. Cherney.

Trečiadienio vakare, kovo 2 
d., laikė speciąlį susirinkimą 
Lietuvių Draugijų'* Bendro 
Fronto Komitetas. Susirinkime 
paaiškėjo, kad nuo Ispanų va
karo parengimo vasario 19 d., 
lieka pelno $32.78; surinkta

Prakalbos Apie Sveikatą
ALDLD 20 kuopos Moterų 

Skyrius netik, kad darbuojasi 
apšvietos skleidimo darbe, kal
binime moterų darbininkių ra
šytis į ALDLD ir kitas darbi- 

' ninkiškas organizacijas, bet jis 
taipgi rūpinasi ir darbininkų 
sveikata. Ir štai, penktadienį, 
kovo 11-tą dieną, ALDLD 20 
kuopos Moterų Skyrius rengia 

' prakalbas sveikatos klausime. 
Kalbėtojum bus, visiems vietos 
lietuviams gerai žinomas 
Jonas Breivis.

Dr. J. Breivis jau nesykį 
patarnavęs įvairioms vietos
ganizacijoms, kaipo visuomenei 
sveikatos skleidėjas. Tad ir dar 
sykį vietos lietuviams bus pro
ga išgirsti Dr. J. Breivį kal
bant, kaip užlaikyti savo svei
katą gerame stovy j. Sveikata, 
tai žmogaus turtas, o be sveika
tos nei pats gyvenimas nemalo
nus, tad pasirūpinkime lankyti 
tuos susirinkimus, kuriuose bus 
kalbama apie sveikatą.

Šios prakalbos įvyks Lietuvių 
Svetainėje (įeiti pro šonines 
duris). Įžanga visiems dykai. 
Pradžia 7:30 vai. vakare.

Širdingiausiai visus užkviečia 
atsilankyti ALDLD 20 kuopos 

Moterą Skyrius.

Bendradarbiams Ir 
Skaitytojams

Moterų Skyriaus šią savaitę 
neturime dėl susidėjusių kitais 
svarbiais reikalais skubių raštų. 
Įdedame tik neatidėtinus M. S. 
skirtus raštus.' Visi kiti, taipgi 
tąsa vaizdo iš dabartinės Chi

nijos “Petys į Petį” tilps seka
mose Moterų Skyriaus laidose.

• M. S k. Vedėja, '

Dėl Informacijų
Kaip matote viršuj telpančia- 

me M. K. S. rašte, pažadėta vi
sas suvažiavimo informacijas 
suteikt ateinančios savaitės Mo
terų Skyriuje, tad reikia tikė
tis, kad bus ir draugės O. V. 
pageidaujamosios.

Gražu matyt, kad ir Connec
ticut Valstijos draugės rimtai 
susįrūpino suvažiavimu. Joins į 
Bostoną nepertoliausia. Linkė
tina joms turėt skaitlingą dele
gaciją. S. Sasna.

<■

Francis Killmayer nusiskun
dė, kad policija davė jam la
bai prastą patarnavimą. Bu
vo taip. Jis įmetė plytą į paš
to stiklines duris 7 vai. vaka
re ir norėjo, kad jį policija už 
tai areštuotų; bet, ant nelai
mės, negalėjo gauti to patar
navimo, tai turėjo eiti 4 skers
gatvius į policijos nuovadą, 
kad jį areštuotų. Jis buvo be
namis. Policija persitikrino, 
kad jis tikrai 
stiklines duris, 
pridavė sekantį 
aiškinimą: “Aš
tas turėjo atsitikti, bet taip 
dariau savęs gelbėjimui, nes 
aš esu alkanas ir neturiu pas
togės, 
darbą 
sius,- 
gauti, 
kįuosi
glausti'mano pailsusią nuo rū
pesčio galvą. Prezidentas Roo- 
seveltas yra pasakęs: ‘No one 
shall starve’, bet aš esu vienas 
iš tų nelaimingųjų... Tegul 
dabar mane valdžia maitina”.

Policijos viršininkas tam bę- 
namiui negalėjo 
užtikrinimo, kad 
maitins. Net gi 
lėjiman negalima 
nimo.

išmušė pašto
Policijai jis 

raštišką pasi- 
gailiuos, kad

Aš bandžiau gauti 
net per keturius mėne- 
bet niekur negalėjau 
Tuomi savo aktu aš ti- 
gauti pavalgyti ir pri

duoti jokio 
jį valdžia 

pakliūt ka
be apkalti-

p ašimo- 
į darbi-

Turėtų darbininkai 
kyti ir organizuotis 
ninkiškas organizacijas pirm, 
negu alkis privers daryti ką 
nors desperatiško. Tas nelai
mingas žmogus matomai nie
kuomet nėra prigulėjęs į uni
ją ar kitokią darbininkų orga
nizaciją, tai ir priėjo prie to
kio akto, Bet tas nėra kokia 
tai išimtis: daugelis darbinin
kų net žudosi, ir nežino kas 
daryti. Bet viena išeitis iš to 
yra, tai—-organizuotis į unijas 
ir į Komunistų Partiją. Tik 
tada dasižinosite, kaip reikia 
kovoti prieš skurdą, nedarbą 
ir alkį.

Apie Daily Worker
Dvi sesutės jaunuolės, Ida 

Jennie Ziegler, jau šeši mėne
siai kaip platina “Daily Work
er” ir kitokią komunistinę lite
ratūrą. Kožną dieną jos apeina 
visas biznio ir šalines gatves.’ 
Nesykį mačiau, kaip ir polic- 
manui pakiša po nosia, ir sako: 
“pirk ‘Daily Worker’.” Neap
leidžia jos ir mano kirpyklos. 
Vieną sykį aš paklausiau Ai
dos (Ida). “Ar 'parduodi nors 
šimtą kopijų per dieną?” Ji 
juokėsi iš manęs. Tai, sakau, 
kiek: gal du šimtus? Tuo kart 
ji atkirto: “Mano biznis par
duot, o tavo biznis pirkt. That’s 
all.”.

Tokis tų mergaičių platini
mas “Daily Worker” nepatiko 
vietos dviem dienraščiam, laik-. 
rašeių standams ir šiaip buržu
aziniai nusiteikusiems ' žmo
nėms, tai jie įskundė Ziegleriū- 
tes miesto majorui J. Morpįso- 
nui, kad 
vojimą 
“Sunday 
mi, būk 
tūra.
miesto majoras atsakė, kad lai
kraštis spausdinamas Ameri
koj, kuris turi teisę platintis vi
sur kur, o ir Ęastone. 4 *
Apvogė Lietuvį Karčiamninką

Kovo 3 dieną užeigos, kurios 
savininku yra Stasys Danielius, 
iŠ nakties išlaužtas šalinis lan
gas, pavogtą degtinės ir kitokių 
gėrimų už $60. Išplėšta trijų 
“slot” mašinų stalčiai, kuriuose 
buvo pinigų. Taipgi nuplėšė 
skrynutę su pinigais nuo Vic- 
trola mašinos. O cigaretų maši
nas su pinigais (The cigarette 
Vending Machinė) išsigabeno 
lauk, kurias vėliaus rado su
mestas į Lehigh upę. Stasys Da
nielius yra progresyviškas žmo
gus, pažįstamas visiem Eastono

Vargo Matęs.

ir

jis sustąbdytų parda- 
“Dąįly Worker” ir 
Worker,” papiątuoda- 
tai “maskvine litera-

Bet nusvilo liežuvius, nes

rdą, nedarną gus, pažpst 
Š. Raymond, i lietuviams,.

Pernai Kaune Gaisrai Pa
dūrę 497,460 Lt. Nuostolių
Surinktomis žiniomis pernai 

Kaune buvo'177 gaisrai, kurie 
padarė 497,460 litų nuostolių. 
Daugiausia gaisrų buvo nauja- 
miestyj—57, senamiestyj — 44, 
Žak kalne—38, Vilijampolėj— 
12, Aleksote — 7, Šančiuose — 
14 ir už miesto ribų—5. Gais
rų priežastimis buvo: 40 gais
rų—bloga statyba, 10—padegi
mas, 53 — neatsargus elgimasis 
su ugnimi, 20—kaminų nevaly- 
mas, 7—perkūnas arba elektra 
ir 23 gaisrų priežastys liko ne
išaiškintos., Be to,, 18 išvažia
vimų padaryta pagalbos sutei
kimo reikalu ir 7 kiti išvažia
vimai (tariami gaisrai).

Worcester, Mass
Vasario 22 d., 1938, turėjom 

posėdį T. D. A. 13 kp. Posėdis 
buvo skaitlingas ir gyvas. Ne
buvo toks skaitlingas posėdis 
per du metu. Mes dejom pas
tangas atgaivinti didelę kuopą, 
bet nebuvo gerų pasfikmių. Bet 
kaip tik dd. J. žalimas ir J.-D. 
Jusius -prisidėjo su savo gabu
mais ir nuoširdumu, tuoj kuopa 
atsigavo, sutvirtėjo. *Užtai var
dan Tarptautinio Darb. Apsi
gynimo, tariu širdingai ačiū dd. 
žalimui ir Jusiui. Turim viltį, 
kad gyvuos ant visados!

Nutarta rengti diskusijos te
moj : “Ar reikalingas, ir .kokią 
svarbą lošia T. D. A.?” Laikas 
dai’ nepaskirtas, kada atsibus 
diskusijos. Korespondentas.

viso pasidaro $67,78. Dadėjus 
iš kasos, nutarta pasiųsti $70.00 
per “Laisvę.”

Esant Bendro Fronto Komi
teto kasoj pinigų, V. Lastaus- 
kas pakėlė klausimą, kad pa
siųsti $5.00 su pasveikinimu 
“Liaudies Balso” rengiamam 
vakarui/ kuris įvyks kovo 12 
d., Gedemino Svetainėj. P. An- 
driušiūnas sumanymą padarė 
įnešimu ir vienbalsiai nutarta 
pasiųsti.

Prie progos verta priminti, 
kad komisija rengimo vakaro 
“Liaudies Balsui” turi apie 80 
ypatų, pasižadėjusių dalyvauti 
parengime. Parengimas turi 
plačią užjautą ir nėra abejonės, 
kad bus dalyvių aukščiau šim
to. Būtų geistina, kad draugai, 
gyvenanti apylinkėj Rocheste- 
rio, viršmipėtam vakare atva
žiuotų pasisvečiuoti .ir bendrai 

■‘-pąsilinksminti. Pranešimas yra, 
kįid turėsime svečių ir iš Toron
to. Tai linksma žinia. Senai jau 
teko matytis su torontiečiais.

'M. Duseika.

Ideal Ballroom, ar pasiskaityt Draugai, kurie turite norą 
sutrauką tūrinio veikalo apgar-' 
sinimuose, ar patį veikalą per
skaityt.

Tuose veikaluose nėra 
našumo. nei charakterių 
davojime, nei sudaryme 
vystyme intrigos (plot), 
teratiniame stiliuje. Aš tai pa
žymiu, nes to nesakius, būt įžei
dimas veikalo “Salomėjos” au
toriaus. Panašumą galima su
rasti tik tame, kad veikalas de
dasi šių dienų name, svečių pri
ėmimui kambaryje, lietuvių tar
pe. Bet ar galima sakyt, kad 
jeigu lietuvis gyvena Brookly
ne, tai jo elgėsis panašus į elge
sį kitų Brooklyne gyvenančių 
lietuvių? Remti 
kalo ant tokio 
būtų juokinga!

Pasakyt, kad 
nėra permainų, 
“Svečias” tų permainų nenorė
jo ar tingėjo matyt. .Scenos už
darymas , gali reikšti vieną iš 
dviejų dalykų: arba permainą* 
scenos vietosi ar praslinkimą 
laiko, šiame atvejyje, svarbiau
sia buvo parodyt prabėgimą 
laiko, — antras aktas atsitinka 
kelias dienas po pirmo akto. 
Pirmas aktas dedasi pavakarėj, 
o antras— jau kelios dienos po 
tam.

Mes savuose namuose rakan
dus nestatytume į naujas vietas 
kasdien, ir mūsų svečiams pri
imti kambarys atrodo kaip va
kar, taip ir šiandien; taip buvo 
ir “Puss. Salomėjos” Dundulių 
name. Nors ir buvo mažų pa
keitimų, bet jų čia neminėsim, 
nes kritika, kad scena nesikeitė, 
yra bevertė.

Apie kostiumus, nors tikre
nybėj irgi nesvarbu, bet kadan
gi “Svečias” juos palietė, tai 
tenka pastebėt, kad, išskyrus 
Motiejų, kiekvienas lošėjas, ku
ris dalyvavo 2-rame akte, vil
kėjo skirtingus rūbus, negu kad 
dėvėjo pirmame akte.

Mes stengėmės 
tarpe 1 ir 2-ro akto 
kuo trumpiausią, nes 
me, kaip įkyrsta tos

to pa- 
subu- 

bei iš- 
nei li-

panasumą 
mažmožio,

antrame 
parodo,

vei- 
tai

akte
kad

rašyti į spaudą apie veikalus, 
ar kitką, privalėtumėt savo įžo
džius paremt faktais ir ątydtiai 
įsitėmyt, kas dedasi ant scenoj, 
idant ateityje nepadarius tokius 
neteisingus ir žalingus pareiški
mus, ir kad pačiam nereikėtų 
susilaukt kritikos. Geriau būtų 
draugas “Svečias” padaręs, jei- 
gu būtų šį-tą parašęs apie pro
gresą Liaudies Teatro vaidylų, 
apie darbus pirmą syk ant sce
nos pasirodžiusio režisieriaus.

Tokie įvertinimai atneštų ' 
daugiau naudos mūsų organiza- 
cijor priduotų dirbantiems 
draugams energijos ir geresnio 
ūpo dirbt ant toliaus.

“Teatre,” sake Stanislavskis, 
žymus Maskvos Dailės Teatro 
režisierius, “turi būt pilnas 
įvertinimas gerų ypatybių.” 
Jieškokime, kas yra gero pas 
mūs, džiaugkimės tuopii, tuo? 
met galėsime paliesti ir silpny
bes, išsimokyt žengt pirmyn. •

Liaudies Teatro Narys,
I

SCHENECTADY, N. Y.
Sunkiai Serga

Drg. Ona Kriunienė serga 
Ellis ligoųbutyj. Drg. Kriunie- 
nė nebuvo gana tvirta iš pra
eitos ligos, kuria ilgai sirgo. Vėl 
ta nelaboji viešnia ją sučiupo. 
Sausio 31 d. susirgo ir, po kelių 
dienų, pradėjo eit geryn. Bet ir 
vėl atkrito, sulaikė jos kvėpavi-

būtį, padėjo, po stiklu, leido 
oxigena dėleje kvėpavimo. Per 
3 savaites nieko neįleido j jos 
kambarį, išskyrus daktarą, 
slaugę ir jaunesnį sūnų. Pradė
jo taisytis ir eit geryn. Nuėmė 
stiklą, pati savim kvėpuoja.

Viltis yra, kad pasveiks.

Kriminališkumy Kiekis 
New Yorke Auga

Policijos departamentas pra
neša, ' kad 1937 metais New 
Yorko mieste buvo papildyti 
1,891 kriminališkumas, tai yra 
ant 600 daugiau, kaip 1936 
metais.

pertrauką 
padaryti 

mes ži ne
ilgos per-

Vincent Schmidt (kairėje), amerikietis orlaįvįnin- 
kas, iš Mineola, N. Y., kuris vadovauja Chinijos orląi- 
vininkams (14-tam oro skvadrone) kovoti sų Japoni
jos banditais. Dešinėje—gen. Šang Čen, vadovaują 
chiniečių apsigynimams Geltonosios upės &rjtyj.

Vieša Padėka
Mūsų nelaimėj, netekus Do

mininko Yonušo, gero draugo ir 
tėvo, išreiškiame širdingą ir gi
lią padėką visiems, kurie pri1- 
buvote, didelę užjautą dėl mū
sų suteikėte mūsų nelaimės lai
ke. Tas ilgai pasiliks mūsų šir
dyse.

Teklė Petkfmiūtė-Yonušienė, 
Vilija ir Yolanda,

Audra Sužeidė Vokietijos 
Karo Laivą “Koeln”

Berlin. — Audra netoli 
Norvegijos pakrikdė nazių 
šarvuotlaivio “Koeln” mašb 
neriją. Jis per radio atsi
šaukė į Norvegijos laivus 
padėt jam atplaukt į uostą.

“Koeln” yra 6,000 tonų 
įtalpos, pastatytas 1928 me
tais.

George Siossi, 56 metų, iš 
Paramus, N. J., automobiliaus 
užmuštas ant kelio No; 2. A A 
valdytojas paspruko.

GARSINKITE
PIĘNRA3TY4

SAVO



šeštas Puslapis “LAISVE” Trečiadienis, Kovo 9, 1938

Mikas Rasoda Detroit, Mich.
PAJIEŠKOJIMAS

(Pabaiga)

Kai jis nuėjo tą vakarą pas Kašiką, 
pastarasis pasivadino jį į šalį ir sako:

—Sey, Kazy, aš norėjau su tavim vie
nu pasikalbėti, bet tu vis nepasirodei... 
O kur ji?...

—Pirmiausiai duok išsigerti. Kas “ji”?
—Nagi taviškė.
Stebi Cibukas Kašiką, ar jis nesijuokia. 

Jei taip, tai trenks drinksu jo ūsuosna ir 
trauks. Bet jokių juoko ženklų jis ne
pastebi.

—Nagi spyriau į.... ir tegu eina po 
velniais!—pagalvojęs atsakė Cibukas.

—Spyrei?!
—Šiur!
—Kodėl?

. —Kodėl?... Durnas klausimas... Ko
dėl?... . Nepatiko... Iš krajaus biedna... 
Nedora... Nori su svetimais vyrais do-

bar jam daugiau, negu aišku.
Jo išmintingon galvon puolė auksinė 

mintis.
—Tai tu manai, aš nežinojau.. / Che, 

che, che!... Manei, nežinojau?!...
—Kas manė, kad nežinojai?... Ko ne

žinojai?’. ..
—Tu manei, Cibukas nežinojo, kad ji 

—Marės sesuo ? !...
—Kada aš sakiau, tu nežinojai?...
—Šiūr, kad žinojau!... Dėl to aš jai 

ir spyriau tiesiai į... Važiuok, iš kur 
atvažiavai, pasakiau. Cibukas ne durnius; 
tu jo neapgausi!..: Che, che che!... 
Šiūr, žinojau!... Ta, ubago naginė!...

—Cibukas smart vyras!—kažin kas 
nugirdęs pokalbį įsikišo.—Su juo šposų 
nekrėsi!... Šiūr, kad smart!...

—Duok išsigerti ir jam!... Lak ir 
pats jau, lak!...

—Aaa!...
—Cibukas niekam neleis už kaime

lius. ..
»—Aš žinau, Kazy, tu esi smart vyras 

ir žinai, ką darai. Šiūr, žinai!...
' .—Na, tai jau lak ir pats viena, lak!... 
Šiūr, aš smart!... Gadėm, aš neleisiu...

—Tų vakarą aš tau norėjau sakyti, 
bet tu buvai tokiam ūpe...

—Ką sakyti ?...
—Tu jau dabar žinai, ar ne?
—Ką žinau ?...
—Kad ji—tavo buvusios žmonos, Me

res, sesuo...
•—Kas sesuo?
•—Nagi toji Rožytė... Jos vardas ne 

Rožytė...
’Cibukas paskendo giliose svajonėse, 

kietame mintyjime.
į—Duok dar vieną drinksą. Lak ir 

pats...
••—Sakai, ji Merės sesuo?...
•—Nejieškok durnių. Lyg jau tu pats 

tq nežinotum... Tavo pirmesnė boba bū
vą šiąuliškė, ar ne?... Nagi aš jas abi 
k?ajuj pažinojau. Šita jaunesnė už Me- 
rį,... Ji gyveno Chicago j. Ištekėjusi. 
Mįan vienas žmogus pasakojo, ir vaikų 
turi...

{Dabar Cibukui ėmė dalykas aiškėti, 
gįedrintis. Nauja saulė, nauja šviesa pra
dėjo jam šviesti. Taip, tai šita bus Me
rės sesuo... Tik biskį aukštesnė už Ma
rę ir diktelesnė ir gražesnė... Taip, jam 
Marė yra sakiusi, turinti seserį Chicagoj, 
ištekėjusią... Taip, taip!... Cibukas 
mato, kad čia bus Marės purvinos ran
kos prikištos... Marės čia smegenys iš 
Cibuko pasijuokti ir jį apiplėšti... Da-

Sėdi Kazys Cibukas prie savo stalo. 
Laiko rankoje paišelį ir žiūri į arkuš^ 
tuščios popieros. Žiūri ir galvoja, giliai 
galvoja. Jis turi rašyti svarbų dalyką. 
Jis pradėjo rašyti ant vieno arkušo. Da
lykas neišeina, kaip Cibukas nori. Tą su
plėšo. Imasi kitą popierą. Vėl rašo! Ir 
čia neišeina.

Šitaip galvojęs, bandęs, Cibukas visgi 
savo pasiekė. Po trejeto valandų iš po 
Cibuko rankos (ir genijališkų smegenų) 
išplaukė sekantis literatūriškas šedev
ras:

Paeiszkou apsivodimui dora pasi- 
vodimo merginos arba, naszles tarpe 
18 ir 40 m. am. Aukšztumo gali bui- 
ti tarp 4 ir 6 pėdų, sverty nemazeu 
130 ir ne daugeau 200 sva. as Esu 
48 m. am. Dar turu pinigu ir gera 
darba. noru Apsivesti ir laingei gi- 
venty. asz Esu Doras, ne kazyrni- 
kas, ne girtoklis. su Laiszku prisius- 
kyt ir savo paveiksią, 6 Asz prisiusiu 
savo Ant pareikalavymo. viray Ne- 
raszikyt.

Kazis Tibukas 100 mike St.
brooklyn n. y.

Dar kartą Cibukas šiaip taip perskaitė 
šį literatinį perlą. Pagalvojęs, jis išbrau
kė žodį “Dar”, kuris, jo nuomone, gali 
kai kam mesti ant jo negražios šviesos.

Sulenkęs popierą, įkišo ją į voką drau
ge su dolerine.

Gerai nusiteikęs, Cibukas virto lovon.
Jis turi pasilsėti, nes rytoj eis dirbti,— 

prosyti. •

Schenectady, N. Y.
fi ________
i.
\ Mire Geras Draugas ir 

Veikėjas
Dominikas Yonušas nuvyko į 

ligonbutį vasario 13 d. Ant ry
tojaus jam padaryta operacija 
ntįo patrūkimo (hernia), ir nuo 
to$ dienos jis ęjo blogyn. Po 
operacijai išsivystė plaučių įde
gsiąs ir, -po septynių dienų li- 
gop, neišlaikė... Mirė vasario 
22' d., 6 vai. ryte, sulaukęs 44 
metų amžiaus.

{Tapo paimtas pas graborių 
Bond, ir pašarvotas jo koply
čioj.

Trečiadienio vakare aplankė 
vetypnio kūną daug žmonių: gi
minės, 'draugai, pažįstami. Ge
neral Electric Co. darbininkai; 
to' paties department© darbi
ninkai, kur velionis dirbo, atsi- 
laiJkS Visi vienoj grupėj'; tą va
karą atlankė visų departmentų 
komitetai, užbaigę susirinkimą, 
apsilankė grupėje. Jų buvo keli 
šimtai... Mat, velionis, to ko
miteto nariu ir gi buvo.

feuvo apkrautas puikiausio
mis ąėlėmis nuo savo gyvenimo 
draugės, nuo dukrelių, brolių, 
setferų, artimų ir tolimesnių gi
minių, nuo Liet. Kliubo, LDS. 

< 18 kp., unijos, draugų, kaimynų 
ir pažįstamų. ■„

Tapo palaidotas laisvai, ant 
‘ viešųjų Vale kapinių.

IŠ namų išleidžiant, pasakė

prakalbėlę lietuviškai Mikolas 
Gudzinskas, angliškai —i S. 
Vottis, U. E. R. W. 301 sky
riaus fin. sekretorius. Ketvirta
dienį po pietų buvo paskutinis 
atsisveikinimas su d. D. Yonu- 
šu. Prisirinko daug vietinės ir 
iš apielinkės įvairios publikos, 
jam simpatizuojančių draugų ir 
pažįstamų. Negavau progos su
skaityti, bet ilga eilė automobi
lių lydėjo.

Ant kapinių trumpą atsisvei
kinimo prakalbėlę pasakė M. 
Gudzinskas.

Velionis; tapo palaidotas šalę 
savo motinos ir tėvo; motina jo 
mirė 1934 m., o tėvas — 1936.

Velionis paliko dideliame nu
liūdime savo gyvenimo draugę 
Teklę; dukreles Viliją ir Yu- 
landą, sesutes Kazimierą Lau- 
reckienę ir Luciją Papazian; 
paliko keturis brolius: Liudvi
ką, Steponą, Stasį ir Julių.

Domininkas atvyko į Ameri
ką pas tėvus 1910 metais. Kaip 
paprastai, velionis atsivežė reli
ginius prietarus
nuo jų atsikratė; jo pastango
mis, beveik visa šeima laisvai 
protauja. _ 7

Atvykęs Amerikon, velionis 
greitai įstojo į Lietuvių Apšvie- 
tos Kliųbą, kuris tada buvo ap
šauktas “bedievių lizdu.” Po to 
įstojo į LSS. Skilus Socialistų 
Partijai, mūsų Domininkas nu
ėjo su komunistais, prie kurių 
iki mirties pasiliko.

Susitvėrus ALDLD;, velionis

bet greitai

liko jos aktyviu nariu. Buvo 
nariu SLA. Jam skilus, nuėjo 
su LDS. ir vėliau tapo LDS 18 
kp. fin. sekretorium, kuriuomi 
buvo iki mirties. Kur tik buvo 
kokia naudinga darbininkams 
organizacija, velionis prie jų 
priklausė.

Velionis išdirbo General 
Electric Co. 22 rfietus. Prieš pa
saulinį karą minėtoj kompani
joj A. F. L. unija turėjo giliai 
įleidus šaknis, —r prie jos ir ve
lionis priklausė. Atsiradus daug 
kompanijos šunų, susitvėrė 
kompanična' unija, prieš kurią 
veliohis daug kovojo. Velioniui 
būnant Kom. Partijos dirbtuvės 
vieneto nariu, vienetui pradėjus 
varyt agitaciją už organizavi
mą unijos ant industrinių pa
matų, nors ir sunkus darbas, 
reikėjo slapstytis nuo .kompani
jos šnipų ,ir gręsė praradimui 
darbo, bet tas velioriį nenugąz- 
dino ir viskas išėjo ant baudos 
— susitvėrė U. E. R. W. 301 
(C.I.O.). Kompanijos unija ne
norėjo pasiduot; įvyko balsavi
mas ir C.I.O. Jąimėjo, kurioj 
velionis aktyvišku nariu buvo 
iki mirties. Iš to atžvilgio, velio
niu buvo populiariškas progre- 
syviškam ir darbininkiškam ju
dėjime. Kur tik kokis naudin
gas’ reikalaš, 
pirmas gerą 
rydavo.

Finansiškai 
pirmas aukaudavo ir kitus

Mirė Drg. ’ Simanas Urbantas
V J , •Vasario 23 d. Detroite mi

rė vienas iš pirmų šio miesto 
lietuvių ir daug pasidarbavęs 
progresyviam lietuvių darbi
ninkų judėjime, drg. Simanas 
Urbantas. Norint velionio dar
bus aprašyti smulkmeniškai, 
tai reikėtų knygą parašyti, aš 
tą čia padarysiu trumpai. Drg. 
Simanas gimė spalio 24 d., 
1869 metais, Margauskų Kai
me, Griškabūdžio Valsčiuj, 
Suvalkų rėdyboj. Mirė turė
damas 69 metus. Į Ameriką 
pribuvo 1890 metais į Detroi
tą. Čia per kokį laiką dirbo 
ant ūkių, paskui dirbo dirbtu
vėse. Vėliau turėjo biznį, o 
da vėliaus, per pastaruosius 
15 m., buvo savininku Beech
nut Grove parko, kur Detroi
to visų sriovių lietuviai laiko 
piknikus. Detroite pirmeiviš
ko darbininkiško judėjimo or
ganizatoriais ir darbuotojais 
pirmieji' buvo M. X. Mockus 
ir S. Urbantas. Vėliaus juos 
sekė kiti. Juodviejų pastango
mis, buvo suorganizuota De
troite SLA kuopa, TMD kp., 
Keistučio vardu draugija, LSS 
kp. ir vėliaus kitos, žodžiu 
sakant, nebuvo Detroite tokio 
darbininkiško veikimo arba 
draugijos, prie kurios drg. Ur
bantas būtų neprisidėjęs su 
darbais arba su finansais.

Kada vėliaus jo biznio rei
kalai jam neleido aktyviai 
veikti idraugijose, vienok jis 
nenutolo nuo savo draugų ir 
draugijų, kaip kad dauguma 
mūsų biznierėlių padaro, o vi
sados, reikalui esant, gelbėda
vo. Jau nuo seniai Detroitas 
yra žinomas kaipo reakcionie
rių miestas, kur darbininkų vi
sokį persekiojimai, areštai bū
davo dažnūs. Drg. Urbantas 
niekados neatsisakydavo ko
vingiems darbininkams pagel
bėti. Ypač laike Taimerio 
areštų, jis buvo-visą savo tur
tą užstatęs dėl išliuosavimo 
nekaltų draugų.; Kitiems be
gelbėdamas, pats turėjo ne
mažai nesmagumų. Bet dėlto 
nerūgojo ir nejieškojo darbi
ninkų eilėse tų; kaltininkų. Jis 
buvo toks draugas, kuris visa
dos užstodavo silpną prieš 
tvirtą, vargšą prieš turtuolį, 
tiesą prieš melus. Tiesiog ge-. 
rai daryt; tai buvo jo religija. 
Drg. Urbantas iš patyrimo ge
rai žinojo,. kad darbininkams 
yra reikalinga tikra apšvieta 
ir tikras, žinojimas ir darbi
ninkiška vienybė - draugijos. 
Ypač jis labai įvertino apšvie- 
tos draugijos. Gyveno apie 
20’ mylių nuo miesto, tai prie 
draugijų prigulėti ir jose veik
ti buvo neparanku. Bet prie 
ALDLD 52 kp. priklausė, tu
rėjo jos visas išleistas knygas, 
jas skaitė ir jomis didžiavosi^ 
O kada gruodžio mėnesį, 1936 
metais, Detroite susiorganiza
vo Amerikos Lietuvių Laisva
manių Etinės Kultūros Drau
gijos 2 k p., tai drg. Simanas 
jAu sirgo. Bet išgirdęs, kad ir 
vėl Amerikos lietuviai laisva
maniai organizuojasi į draugi-, 
ją, tai netik užgyrė tą darbą, 
bet ir pats prisidėjo prie drau
gijos,—buvo jos nariu ir ją 
rėmė. t

Labai drg. Urbantas įverti
no svarbą ir reikalą laisvos 
darbininkiškos spaudos, kuri 
kovoja prieš išnaudojimą, ko
voja su prietarais, melais, o 
skelbia šviesą ir tiesąi Jis nuo
latiniai skaitė mūsų dienraš
čius “Laisvę” ir “Vilnį” ir pa
staraisiais metais skaitė iš 
Kauno einančią “Laisvą j ą

Mintį”, šituos tris laikraščius! 
jis apdovanojo po šimtą 
($100.00) dolerių. Viso tris 
šimtus dolerių. Jo draugė 
jau išpildė jo reikalavimą ir 
jau pinigai pasiųsti kam pri
klauso.

Drg. Urbantas buvo plačiai 
apsišvietęs laisvamanis, tai ir 
mirtis jo nebaugino. Sirgo vė
žio liga.

Kada sužinojo, kad jau nė
ra progos pasveikti, tai pats 
nuvažiavo į krematoriją ir už
simokėjo .už sudeginimą; pats 
pasidarė sau grabą ir laukė 
mirties. Net ir skąusmų su
spaustas, jis kalbėjo apie mir
tį be baimės ir tankiai net su 
šypsonėms. šitas drąsus drau
gas ant visados užmerkė akis 
vasario 23 d.; o buvo sude
gintas Woodmere Kapinių 
Krematorijoj, vasario 26 d. 
Jis paliko nuliūdime savo gy
venimo draugę Marijoną, duk
terį- Mildą, sūnus Algirdą ir 
Simoną, 
joną ir
51 m an o

i brangių
52 kp.,
manių 2 kp., nuo jo draugės, 
nuo vaikų, nuo brolių, giminių 
ir draugų.

I
Nors gyveno apie 18 my

lių nuo miesto, vienok jį lydė
ti susirinko daug žnUonių ir ly
dėjo virš šimto automobilių. 
Išleidžiant iš namų, kalbėjo 
draugė N. Belunienė ir daina
vo grupė Aido Choro daini
ninkų, po vadovyste drg. W. 
Gugo. Gi krematorijoj
£>ėjo draugai K. Tamošiūnas, 
artimas velionio Simano drau
gas, M. L. Balčūnas ir A. M. 
Metėlionis. čia ir vėl Aido 
Choro dainininkai sudainavo 
liūdną dainelę.

Draugė M. Urbantienė ir 
šeimyna visiems dėkuoja už 
prisiųstas brangias gėles; drg. 
W. Gugui ir Aido Choro dai
nininkams už daineles; drau
gams kalbėtojams už < gražias 
prakalbai * ir visiems kitiems, 
kurie taip skaitlingai atsilan
kėte ir suteikėte jos draugui 
Simonui paskutinį patarnavi
mą. Visiems didelį ačiū!

Jeigu kas iš kitdr gyvenan
čių Simano draugų norėtų 
daugiaus sužinoti, tai rašykit 
adresu: M. Urbantienė, Route 
1, Box 130, Inkster, Mich.

Nors jau drg. Simanas Ur
bantas mirė ir jau palaidotas, 
bet jo pavyzdingas'gyvenimas 
ir darbai bus su mumis ant vi
sados. S-as Lais-is.

Los Angeles, Calif
Vasario 20 d. čia buvo minė

jimas Lietuvos 20 metų nepri- 
gulmybės. Visos aštuonios lietu
viškos draugijos dalyvavo su
ruošime šio parengimo.

Programa prasidėjo sudai
nuojant “Lietuva Tėvyne Mū
sų” ir užsibAigė dainuojant 
“Internacianalą.”

Kiekviena, draugija šiemet 
turėjo atskirą programos dalį 
atlikt. Tarp aštuonių draugijų, 
žinoma, buvo visko: prakalbų,

dainų, lošimų. Atrodė, kad vis
kas išėjo gerai, žmonės likosi 
patenkinti, išskiriant kelis, ka
trie nerimavo ir vis per daž
nai ėjo “atsivėdint.”

žmonių prisirinko gana 
daug; po programai tęsės šo
kiai. Mūsų draugės darbavosi, 
pardavinėdamos knygutes ir 
verbuodamos narius į draugi
jas. , R-ka.

Sultanas, Salid Ibn Taimur, 
iš Oman valstybės atvyko į 
New Yor.ką. Oman turi apie 
82,000 keturkampių mylių, bet 
tai daugiausiai dykumos.

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

cialist masiniam platinimui brošiūrą—

velionis visada 
sumanymą pada-

paremt

brolius Petrą ir Juli- 
kitus gimines. Prie 
grabo buvo daug 

gėlių. Nuo ALDLD 
nuo Detroito Laisva-

kal-

Cleveland, Ohio
IŠ LDS PARENGIMO

LIETUVOS LAISVES
DRAUGAI ir PRIEŠAI

Paraše R. Mizara

(D
Brošiuroje gyvais faktais yra nurodyta:

Kas kovojo už lietuvos nepriklausomybę

(2)
(3)

(4)

CB)

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

katalikų dvasiškija, kai Lietuva buvo 
caro priespaudoj?

Ką tuomet darė, su kuo ėjo, dabartiniai 
‘‘tautos vadai”, kai Lietuvą slėgė cariz
mas ir kaizerizmas?

Kas kovoja už Lietuvos ir jos žmonių 
laisvę dabar?

Knygele nedidele, bet pilna dokumentališkų citatų, pilna faktų, 
kurie reikalingi žinoti kiekvienam lietuviui. 

ISIGYKIT ŠIĄ KNYGELĘ TUOJAU.
Literatūros platintojai: užsisakyti “Lietuvos Laisves

Draugai ir Priešai” masiniam platinimui

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 užsakymus tuojau.

Brooklyn, N. Y.427 Lorimer Street,

Telefonas: Humboldt 2-7964

DR. J. J. KASKIAUČIUS

jis
ra-

gindavo. Darbininkai ilgai ne
užmirš jo!

; Velionis paliko nemažą spra
gą darbininkiškame judėjime. 
Velioniui Domininkui geriau
sias paminklas, jei mes eitume 
jo pramintu keliu ir stumtume 
jo darbą pirmyn. .

Liūdime...
Lai būna jam lengva šios ša

lies Žemelė! A. Gudzinskas.

Vasario 26 d. sykiu susidėju- 
sios /.kelios L|DS kuopos turėjo 
balių-ęokius. Parengimas išėjo 
gerai.

Buvo leista dvi dovanos iš- 
laimėjimui svečiams, kurie savo 
atsilankymu parėmė LDS orga
nizaciją.

Pirmą dovaną—radio—laimė
jo drg. J. Mažeika; antrą do
vaną—lempą — laimėjo^ T. Pe- . 
vec; E. Trusnpiks iš Akron, O., 
laimėjo ’ bonką degtinės, o ' A. 
Norvidiene — didelį keiksą'. j

Parengimo biznio vedėju bu
vo d. I. Jonila. Jis aplankė 
daug biznierių, kviesdamas juos 
prisidėti su aukomis prie šio 
parengimo, kurie ir suteikė di
delę paramą, paaukodami gė
rimų. x

Mr, čiapas davė gėrimų' ver
tės $2, F. Tuląuskas — $2, S. 
Bajarka—$2, T.' Maliuks -— $2, 
Ch. Nakrašius—$2, I. Pečiulai- 
tis. >— $2, Ch. Zvinis — $2, P. 
Dauparas—$2, Alex Cafe—$2, 
Ch. Garbinčius—$2, Big Piture 
Cafe—$2/ St. Clair. Bakery— 
Obel-keiksą $2.50 vertės. Už 
tokį gausų parėmimą LDS or
ganizacijos reikia paremti tuos 
biznierius, atsilankarit pas juos.

“Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytojų.

530 Summer Ave., arti Chester Ave. 
NEWARK, N. J.

VALANDOS :2—4 ir 6—8.
Nėra valandų sekmadieniais.

Sekantis didelis parengimas bus

“Laisves” Konvencijinis Banketas 
Įvyks Balandžio 3 . April

Gera Vakariene ir Puiki Programa
Šis banketas bus /

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

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

ĮŽANGA $1.25 ASMENIUI

y
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Atskaita Cleveland) Kronika
Amerikos Lietuvių Laisvama
nių Etinės Kultūros Draugijos 
1-mos Kuopos Aukų Rinkimo.

Aukos surinktos pagelbėji
mui Lietuvos Laisvamaniams 
įsteigt Tautiškas Kapines Lie
tuvoj. Aukų surinkta vio 
$112.89.

Visiems aukautojams ir au
kų' rinkėjams A.L.L.E.K.D.N. 
1 kuopa taria širdingai ačiū. 
Pinigai su blankom pasiųsta 
Lietuvon L. L. E. K. Draugijai 
(per gerb. Dr. Joną šliupą).
Aukos surinktos per S. Jambrauską: 

Chicagos Liet. Taut. Kapinės $25.00 
(Buvęs Liet. Taut. Kap. preziden
tas, velionis) Edwardas Čepulis 5.00 

Mary Willkas 
V. Patupas
E. Simon 
M. J. Liubinas 
G. Rimkus
F. Waisel
S. Kaliunas 
J. Rauba 
Mary Wasiliauskas 
J. Kondrotas
F. Undraitis 
V. Bigelienė 
M. Anzulis 
Mary Paltnen 
A. Guzalaitis 
D. Palsuckis 
A. Kishkunas 
J. Sukaussas
J. Witkus
T. Yukubaitis 
M. Liubinas
K. Gugis
A. Bumeikis 
S. Tilvikas 
J. Thomas 
J. Grybas

Puckorius 
Mažeikas

Petras ir Grace Kučinskai 
S. ir E. Dambrauskai
B. Rubis 
M. Zurba 
M. Shills 
A. Bacevičia 
P. Jokubonis 
A. Wisevieis 
J. Sukis 
P. Abazoris 
Mrs. V. Butkus
J. Lutkewich 
if. Capulewicz 
P. Daubaras
K. Matikonis 
J. Piukis 
A. Tamkeviče 
A. Buben 
V. J. Shultz 
Z. Milius
G. Puishis 
J. Balčiūnas

Wm. Wisher
F. Walanciauskas
VA Andrulis
P. A. Deveikis
A. Remeikienė 

Chesna 
Buzas

M.
M.

2.00 
1.00 

.25 

.25 

.25 

.25 

.50

J.

1.00 
.15 
.25 
.50 
.50 
.50 
.25 
.25

Viso $13.25
St. Dilių:Aukos surinktos

Frank Mazala .25
J. Matulis .25
Kazys Gira 1.00
J. Gumulauskas 1.00
J. Thomas .25
J. Kučinskas .50
A. Shakenas .50
J. Kisielius .50
J. Pinikas .50
J. Wallace .50
A. Laurutenas .30
St. Liubeckas .30

/
Viso $5.85

Aukos surinktos per J. M. Bruchą:
St. Vitkus 1.00
J. M. Brachas 1.00
J. J. Pranckus .50
M. Davidonis .25
J. Kuchinskas 1.00

Klastauskas

Parengimai ir 'Mitingai
Penktadienyje, kovo 11, ALD 

LD 190 kp. rengia vakarienę ir 
šokius Tureks Svetainėje, 
16011 Waterloo Rd., 7 vai. va
kare. Lietuviai gyvenanti Col- 
linwoode atsilankykite ant šio 
parengimo ir sykiu stokite į 
ALDLD. Būdamas narių ALD 
L Draugijos, gausi geras skai
tymui knygas. Kom.

resp. taip atsitinka. Turėtų ant 
toliau vengti. Kp. Koresp.

<Nuo Redakcijos. — Redakci
ja visuomet pripažįsta pirmeny
bę organizacijų koresponden
tams. Bęt, jeigu kartais organi
zacijų korespondentai susivė
luoja, o pašalinių draugų pra
nešimas jau ant rankų, supran
tama, redakcija negali juomi 
nesinaudoti. Kolonijose draugai 
korespondentai turėtų susitarti 
taip, kaip kad jie vieni kitiems 
padėtų, o ne pakenktų.

Nelaimės ištiktas jaunuolis yra 
sūnus S. Puidoko, “Laisvės” 
..širdingo draugo ir rėmėjo. Gai
la nelaimės ištikto, jaunuolio ir 
jo artimųjų, kuriems tenka per
gyventi šis liūdnas įvykis.

Koresp.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

.25 E. Klastauskienė

.25 . F. Stanusis

.25 ' J. Juknis
A. Matukas
A. Lietuvninkas
S. M.
Maiciulis

.25 i F,

.25 

.25 

.25 

.25 

.25 

.25 
1.00 

.25 

.25 

.25 
1.00

.25 

.25 

.25 

.25 

.25 

.25 
1.00 
1.00

.25 

.50 
50 
.25 
.25 
.25 
.25 
.25 

1.00 
1.00

.50 

.50 

.25 
1.00

.25 

.25 
1.00 
1.05 
1.00

.50

.25

.25 •

.25

.50

.25

.25

.25

.25

Viso $52.95
St. Vitkų:

1.50
Aukos surinktos per 

St. Vitkus
Dr. A. E. Eiiyoris (So. Bend, Ind.) 1.00 
-XYZ-
J. Kauler
J. Stoskunas
A. Karaliauskas
J. Dočkus
J. Siuveizdis
J. K. Sharkey 
Frank Norkus 
Frank Norbut 
Walter Daukantas 
J. Kontautas 
Frank Grasas

Binghamton, N. Y

.25 

.50 

.50 

.50 

.25 
1.00
1.00 
1.00 

.25 

.50 

.25 

.25 Viso $2.00

J. Jokubonis .21

Aukos surinktos

Viso $6.21 
per A. Jocių:

A. Jocius 1.00
P. Š. .10
V. Rekoszi .25
B. Gaileviče .10
S. Petrauskas 1.00
J. Mickeviče .25
P. V. Sarpalius .50
P. Milleris .50
E. Mikužiūtė .25
P. Kazlauskienė .10
Mrs. Jasinskas .10
A. Kondrotas .25

Aukos surinktos
Viso $4.50 

per A. E. Maži-
liauską:
Jurgis Stankus .50
M. Macukevičienė .50
B. S tank i en ė .50
D. Zilleckis .25
A. E. Maziliauskas 1.00
J. Miceviče 1.00

Aukos surinktos
Viso $3.75

per A. M. Mete-
lion j:
J. Sinkus .50
C. Owen .25
A. M. Metelionis .50-
J. Klucius .10
P. Kovas .20

Aukos surinktos
Viso $1.55 

per J. Jukelį:
P. K. Malela .25
M. Bajorunienė .10
K. Virkaitis .10
T. Valvilis .10
St. Kirdeikis .25
John Bulaw .25
F. Shilus - ' .15
S. .05
Vincas Mikšra .50
Paul Akelaitis .25

Clevelando Lietuvių Kongreso 
Komiteto Mitingas

Nedėlioję, kovo 13, įvyksta 
Kongreso Komiteto mitingas, 
Liet. Darb. Svetainėje, 920 E. 
79th St., 10 vai. ryte. Visų 
draugijų delegatai būtinai atsi
lankykite, nes reikalinga daly
kai sutvarkyti taip, kad Kong
reso Komiteto ir draugijų dele
gatų susirinkimai būtų laikomi 
reguliariai, — būtinai' sykį į 
mėnesį.

Kongreso Komiteto, tai yra 
Clevelando miesto komiteto, 
reikia perrinkti valdyba. O tokį 
darbą tik draugijų delegatai su
sirinkę galės apsvarstyti ir pra
dėti geriau veikti kongreso rei
kalais.

Sekretorius vienas negali nu
statyti mitingus be visų delega
tų nutarimo. Todėl visi delega
tai ir Kongr. Valdyba, būtinai 
atsilankykite.

Sekr. I. A. Vaupšas.

Springfield, 111.

GRAND RAPIDS, MICH.
ALDLD 66 kp. rengia prakalbas 

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

Hudson, Mass
103

rinkime, 
m as—tai 
dėtas.

Jei bus narių sutiki- 
ir darbas bus pra-

Literatūros Kuopoj
Amerikos Liet. Darb. Lite

ratūros Draugijos 20 kuopos 
veikla nėra žymi; jos susirin
kimai būna neskaitlingi ir juo
se nedaug gyvumo*. Gyveni
mo klausimai mažai diskusuo- 
jami, savišvieta mažai kelia
ma. Kodėl?

šį klausimą, atsakant, rei
kia žymėt, kad beveik tie pa
tys draugai ir draugės, kurie 
lankosi į šios kuopos susirin
kimus, dirba ir kitų organiza
cijų darbus. Draugės moterys 
(didžiumoj) veikia savo sky
riuje. Bet tai dar negalima 
pateisinti, kad jau didesnė vei
kla ir nebūtų galima šioje 
kuopoje išvystyti. Galima, tik 
reikia gerų norų, reikia pla
tesnio narių skaitliaus susido
mėjimo organizacijos veikla; 
reikia drįsti kelti ir diskusuoti 
įvairius gyvenimo klausimus, 
reikia liesti savitarpinį lavini
mąsi.

šiuometinis kuopos komite
tas kalbėjosi tais klausimais ir 
priėjo bendrą išvadą, jog rei
kia kuopos susirinkimus dary
ti gyvesniais, įnešant į juos 
diskusinius klausimus, duo
dant paskaitas, darant per
skaitytų knygų peržvalgas- 
įvertinimus ir tt. Ir pirmas 
pasiūlymas nariams bus duo
tas ateinančiame kuopos susi- kas) iš Richmond Hill.

skaitlinga nariais, 
kad ir susirinkimai 

Komitetas

Kuopa 
Reikėtų, 
būtų skaitlingesni 
drįsta kviesti visus, visus na
rius ir nares į ateinantį susi
rinkimą, kovo 10 d. Susirin
kimo programa bus praplėsta, 
bus įvairesnė negu iki šiol bu
vo. Dalyvaukite visi!

Kuopos ruošiama vakarienė 
įvyks kovo 25 d. 
nariai prašomi į 
kleisti vakarienės 
kviesti skaitlingą
sų padirbėjimas—duos ir 
resnes pasekmes.

Narių duoklių užsimokėji
mas už šiuos metus reikalin
gas paskubos, nes centras rei
kalingas pinigų realizavimui 
šiuometinių darbų. Užsimokė
kite, draugai-draugės, be ati
dėliojimų ! S. J.

Kovo 1 d. įvyko ALDLD 
kp. mėnesinis susirinkimas. Į šį 
susirinkimą kažin kodėl taip 
mažai narių atsilankė. Tas yra 
peiktinas dalykas, kad pamiršta 
organizacijos veiklą.

Nors ir mažai buvo narių, 
bet nutarta naudingų dalykų 
įvykdyti.

Buvo skaityti laiškai. Nuo 
“Laisvės” buvo pakvietimas ant 
šėrininkų suvažiavimo, tad-nu
tarta paaukauti $2.00 su pa
sveikinimu. Taipgi tapo paau
kauta dėl “Vilnies” bazaro $2.

Buvo skaitytas laiškas nuo 
Abr. Lincolno Bat. Komiteto, 
kuris rūpinasi Ispanijos kovoto
jais. Prašo finansines paramos. 
Tame reikale nuspręsta, kad 
būtų partraukti paveikslai apie 
dabartinį Ispanijos karą, kur 
rodoma, kaip Abr. Lincoln Ba
talionas kariauja už demokra
tiją Ispanijoj. Taipgi bus trum
pos prakalbėlės ir šokiai. Vi
siems vertėtų susidomėti ir pa
remti sužeistuosius kareivius, 
dalyvaujant kovo 12 d. paren
gime. Taipgi išrinkta \komisija 
dėl sudarymo visų Hudsono 
draugijų komiteto ir tas komi
tetas turi surengti g'eras pra
kalbas dėl daktaro, kuris 
gvildentų klausimą, nuo ko 
bar taip daug serga žmonės 
žio ligoms, ir kaip nuo jos
sisaugoti. Paskiau tapo nutarta 
pasiųsti drauges M. Kazlauskie
nę ir V. Grigienę į konferenci
ją, kuri atsibus, 
kovo, So. Boston, 
šaukia 
veikimo.

iš- 
da- 
vė- 
ap-

Visi kuopos 
talką—pas- 
bilietus, 
publiką.

su-

ge-

moterys

rodos, 20 d. 
Mass., kurią 

del platesnio

Laisvės” re-

Great Neck, N. Y
Petras Armonas, 9 metų, 10 

Cornelia Ave., Great Neck, L. 
L, mirė 2 d. kovo. Palaidotas 5 
d. kovo, Holy Road Kapinėse, 
Westbury, L. I. Likosi nuliūdę 
tėvai ir brolis.

Laidotuvėmis rūpinosi grabo- 
rius Barry P. Shalins (Šalins-

pastebėti
štai ką apie korespon- 
kuomet i įvyksta koks

Turiu 
dakcijai 
dentus: 
svarbus huotikis, tai brūkšt pa
šalinis korespondentas ir para
šė žinutę apie tai. Na, draugi
jos koresp. taipgi parašė apie 
tai, kad draugijos užduotį atli
kus. Na, kas tada atsitinka? 
“Laisvės” red., gaudama dieną 
pirmiau,- patalpina privatiško 
koresp. O kuomet neparašysi, 
tai gausi vėjo nuo draugų. O 
parašai, tai tavo raštas eina 
velniop redakcijoj. Taip atsiti
ko su Greiviškio aprašymu 
kovo 3 d. laidoj. Aš nepriešin- 
gas, kas rašo įvairiais klausi
mais koresp., bet taip, kad vie
ną parašė, dabar vėl tupės sau, 
tai negerai. Taip redakcija da
rydama, labai prastą įspūdį da
ro organizacijų • koresponden
tams. Aš manau, ne man vie
nam, bet ir kitų kolonijų ko-

Mažai kas pranešama į 
“Laisvę” iš mūs miesto. Ro
dosi, kad vis dabar, žiemos 
sezone, yra kai kas veikiama. 
Nors biskį pavėluotos žinutės, 
ale, kaip patarlė sako, “geriaus 
vėliau, negu niekad.” Taip ir 
pas mus daroma.

Šią žiemą turėjom, keletą 
parengimų. Pirmas tai buvo 
naujų metų vakarienė, pa
rengta ALDLD 7 kuopos; da
vė keletą dolerių pelno. Mūs 
draugės moterys dar vis pa
laiko atskirą iždą. Kaip nuo 
parengimų pelno lieka, tai per 
pusę pasidalina su ALDLD 7 
kuopa. Nekurios draugės no
ri kad moterys turėtų ant ran
kų pinigų.

Buvo prakalbų; drg. Abe
kas lankėsi su vajum dėl Ko
munistų Partijos; Pavyko gau
ti keletą narių. Taipgi ir drau
gas Jukelis atsilankė. Drau*- 
go Jukelio prakalba buvo įs
pūdinga. čionais daugelis an
gliakasių randasi, tai draugas 
Jukelis paaiškino, dėlko tokis 
suirimas randasi tarpe tų dvie
jų unijų; aiškino, kad vadus 
turi aristokratus ir biurokra
tus, ir pasakė, kad tai mainie- 
rių pačių kaltė yra, kad davė 
įsigalėt unijų viršininkams. 
Labai patiko . visiems prakal
bos.

Vasario mėnesį lankėsi d-gė 
Bondžinskaitė su prakalbomis. 
Draugė daug paliko gero įspū
džio. Draugės Bondžinskai- 
tės laukiant, 'buvo surengtas 
vakaras su užkandžiais, kurs 
buvo rengiamas Komunistų 
Partijos lietuvių skyriaus. To 
vakaro pelnas buvo skiriamas 
dėl laikraščio; anglų kalboje 
“Mid-West Daily”, Tai buvo 
vasario 12 d. Draugė Bondžin
skaitė nurodinėjo daug nau
dingų dalykų; o ypač apie 
Lietuvą ir jos valdžią. Tą va
karą draugei pavyko keletą 
draugų ir draugių prirašyti į 
Kom. Partiją. Teko girdėt, 
kad liko apie $20 pelno. 
Draugė apleido vakarą, palin
kėdama viso gero dėl ateities.

Mūs draugės, ALDLD 7-tos 
kuopos narės baigė siūti kal- 
drą ar kaip čia nepavadinus 
dėl “Vilnies” bazaro. Antra, 
vasaros sezone bus leidžiama 
ant išlaimėjimo kokis nors da
lykas, kai rengsime piknikus. 
Dar mūs draugės nėra nuta
rusios, kokiems tikslams bus 
tas pelnas; aš turiu viltį, kad 
mūs draugės tą brangų darbą 
atliks svarbiems reikalams dėl 
darbininkų.

Turiu pažymėt, kad mūs 
draugės yra labai draugiškos; 
mes, siūdamos kaldras, vis tu
rime sueiti pas visas drauges 
paskirtais vakarais. Tai bū
na kas ketvirtą dieną vaka
rais, vis pas naują draugę. 
Dėl mūs trūksta gero žinojimo 
apie Komunistų Partiją. Mūs , 
draugės dar tuom tarpu nežin- 
geidauja. O tai vienintelė 
darbininkų partija.

Siuvimo Narė.

Rumford; Me.
_ ____ — /

Susižeidė Kazys Puidokas
Kovo 1 d. vietinės augštesnė- 

sės mokyklos (High School) 
vakarinėse pamokose dailidys- 
tės skyriuje, per neatsargumą 
patiko didelė nelaimė jaunuolį 
Kazį Puidoką, fijusis pjūklas 
pagavo jaunuolio tris kairės 
rankos pirštus ir juos nupjovė.

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

trečiadienį, 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., 
trečiadienį, kovo 8 d., 8-tą vai. vak. 
Visi nariai dalyvaukite šiame susi
rinkime, nes turime daug svarbių da
lyku aptarti. Kp. Sekr. C. Andriunas.

(56-57)

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

kovo 10 d., 7:30 v. v., 1217 Beavei’ 
Avė. Nariai kviečiami skaitlingai 
dalyvauti ir naujų narių atsivesti. 
Bus daug svarbių reikalų aptarti. 
(56-57) Sekr. P. Bernotas.

CLEVELAND, OHIO
ALDLD 190 kp. Collinwood, ren

gia kęptos žuvies vakarienę ir šo
kius, penktadienio vakare, kovo 11 d.' 
Turek’s Svet., 16011 Waterloo Rd. 
Pradžia 7:30 vai. vak. Kviečiame vi
sus dalyvauti ir savo pažįstamus at
sivesti. Įžanga 25c.
nariai įsitemykite, kad susirinkimas 
atkeltas iš kovo 10 d. į Kovo 11d., 
pradžia 6:30 v. v. po susirinkimo 
turėšime vakarienę ir šokius.
(56-58) Kom.

Taip pat visi

VARPO KEPTUVE. 
- 

\ w m

36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y S 
i> < t

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

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-'1 
niausiu kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese ~ 
Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake. Stollen,'z 
Doughnuts, Pies, Pastries Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

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

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

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

Rašykte šiaip:
JOHN W.

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

prisųsime NATU- 
TEA.

THOMSON

LIGOS

CHRONIŠKOS

GYDOMOS
Patenkinančios ir Greitos 

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

X-SPINDULIAI IR KRAUJO 
TYRIMAI /

NEBRANGUS ATLYGINIMAS— 
SĄLYGOS JUM PRIEINAMOS

(Ištyrimas Veltui ir Slaptas)

DR. ZINS
Jsisteibęs per 25 metus.

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

9 A. M. iki 8 P. M.
! I I I^.mn I     nu..—iiiiiiii UMI.I

NOTARY PUBLIC Te!. Stęgg 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
“Laisvė” vėl gavo daug medaus, 
kuriuom aprūpins Brooklyną ir 

apylinkę orui atvėstant.

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

70S1

.t

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

palengvina pergalėti šaltį

Kaina 65c už Kvortą
LIEPŲ ŽIEDŲ 75c KVORTA

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

LIETUVIŲ KURO KOMPANIJA
- o

Įdedame Master-Kraft Oil Burners į Jūsų Seną 
Ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)

Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir įdės tinkamą 
“burner” arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. 
Maloniai suteikiame aprokavimus be jokio mokesčio.

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

Telefonas EVergreen 7-1661

I
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Puslapis Aštuntas LAISVE Trečiadienis, Kovo 9, 1938

New Yorko Ir Apielinkės Žinios
Komunistu ir Legionierių 

Bus Debatai
Kas Bus Sekmadienį? Komunistą Partijos Naują 

Nariu Pamokos
ALDLD Nariai, Atsiimkite 

Knygas ir “Šviesą”
18 d. Erasmus High 
kampas Flatbush if 

gatvės, atsibus tarpe

Kovo 
School, 
Church 
komunistų ir legionierių deba
tai. Iš komunistų pusės deba
tuos dd. Amter, Ford ir Cac- 
chione, o legionieriai iš savo 
pusės paskirs tris žmones. Įžan
ga tik 25 centai.

PAŠIEPĖ REAKCININKUS
rių isteriką dėl 
prezidento Isaacs 

paskyrimo komunisto S. W. 
Gerson’o savo padėjėju sukėlė 
pasipiktinimą visuose demokra
tiniai nusiteikusiuose piliečiuo
se. Vieni iš jų siunčia kolekty
vius ir asmeniškus užgynimus 
Isaacs’ui, kiti su pašaipa pa
traukia per dantį klyksmauto- 
jus.

Reakcionieriai užklupo nie
kinti ir Civilės Tarnybos Ko
misijos prezjdentą Kern, kam 
šis rekomendavo Gersoną į 
Miesto Kliubo narius. Atkrei
pus jo atydą į reakcionierių šū
kavimus, Kern atsišiepė į ko
munistų įr jo paties kandžioto- 
jus sekamai:

“Si Gersonas valgo su šaku
te ir skutasi kasdien ir būtų 
sunku atskirt jį Miesto Kliubo 
pietų salione nuo bile pūsta- 
marškinio. Dar daugiau, Mr. 
Gerson nešiojasi mažiausias 
bombas iš visų man žinomų ko
munistų.”

Miesto Kliubą seniau suda
rydavo vieni ponai valdininkai 
ir pajutus, kad čia ateis darbi
ninkų atstovas, dargi komunis
tas, apie kuriuos> reakcionieriai 
yra pritauškę visokių nesąmo
nių, kaipo nekultūriškus, bom- 
bininkus ir panašiai, ponai 
neriaisi iš kailio. Tačiau tuo 
pat kartu, tame pačiame kliube, 
randasi demokratiškų aukštų 
valdininkų, kurie protingai ir 
demokratiškai riša klausimus. 
Jie sako, kad asmens tinkamu
mas užimamai vietai, o ne jo 
įsitikinimai turi būt vyriausiu

—Jonai, Jonai, kad tave 
bala, veizėk, juk mane, būtai 
parmušęs.

—Nu, tu gaidžio koja, tai 
kodėl ant kelio stovi.

—Stovi...Aš einu, kaip ir 
visi žmones, bet kur tu bėgi?

—Bra, tu gaidžio koja, nu
sipirkau tris bilietas. . . Sku
binu.

—Kur?... Kam bilietus,— 
teiravosi Petras.

—Kam, ar gi 
kad atvažiuoja 
Solomėja”.

—Pusseserė... Atvažiuoja... 
Bilietai, nieko negaliu supras
ti. • Ką, ar tai vesies į teatrą.

—Pati ‘Pusseserė Salomėja’ 
ir yra teatras.

—Jonai, ar tu 
miegojai ar ne? 
Ii būti kokia ten 
rė ci el as teatras, 
tyj artistę?

—Klausyk, Petrai. Jeigu 
tu nesupranti lietuviškai, tai 
aš tau išvirozysiu dzūkiškai. 
“Pusseserė Salomėja” nėra 
kokia ten • mano pusseserė 
Marė, ar Ona, bet taip vadi
nasi teatras, veikalas, vaidini
mas.

—O, dabar žinau. Tai 
kalbi apie parengimą.

—Taip, štai ir bilietai,
yra po 65 centus, bet yra ir 
po 50 centų. Nueik į “Lais
vę” ir nusipirk, nes parengi
mas atsibus didžiulėj 
Ballroom svetainėj.

—Ar ten, kur buvo 
vės” bazaras?

—Kaip tik ten. . . Nusipirk 
bilietus ir tada pasimatysim 
ateinantį sekmadienį.

Pasiklausęs.

Williamsburge, naujiems Ko
munistų Partijos nariams, ruo
šiama pamokų vakarai. Sekan
čios pamokos bus pirmadienį, 
kovo 14 d., 8 vai. vakare, 3.57 
So. 3rd St., Brooklyne. 
nauji nariai kviečiami atsilan
kyti, nes bus labai svarbių pa
mokų..

tu nežinai, 
“Pusseserė

AIDAS RUOŠIA VAKARA

praeitą naktį
Kaip gi ga

tavo pussese- 
Gal turi min-

tu

Čia

Ideal

Lais-

Iš Motery Prakalbų
Pereitą sekmadienį, “Lais

ves” Salėj, ALDLD Moterų 81 
kp. surengė prakalbas Tarp
tautinei Moterų Dienai minėt. 
Mišrios publikos, vyrų ir mo
terų, susirinko gražus būrys. 
Pirmininkavo E. Vilkaitė. Apie 

klausimu, kada svarstoma kan- ’ Tarptautinę Moterų Dieną ir 
didatai valdvietėms arba orga- moterų -atliktus darbus sąry

šyje su tą diena, taipgi šian
dienines užduotis kalbėjo S. 
Sasna, taipgi aiškino ALDLD 
svarbą ir kvietė moteris ir vy
rus stoti į šią apšvietos orga
nizaciją. Keletą moterų pa
davė savo antrašus.

didatai valdvietėms arba orga 
nizacijoms.

Ateinantį šeštadienį, kovo 
12 d., įvyksta Brooklyno Aido 
Choro vakarėlis. Kaip ir vi
sos Aido Choro pramogos, šio
ji pramoga yra ekspertiškai 
suruošta ir pilnai patenkins 
atsilankiusius svečius. Net ir 
vakaro užvardijimas (La Pe
tite Danse) liudija, kad Aido 
choriečiai yra atydžiai apsvar
stę tinkamiausius būdus pa
linksminti atsilankiusius.

Gal sykiais kai kam neaiš
kus užvardijimas, La Petite 
Danse. Tai esama francūzų 
sakinys, kuris reiškia minia- 
turiškas baliukas.* Neperdide- 
lė salė, neperdidelė programa 
ir neperdidžiausias orkestras 
privedė prie tokio užvardiji- 
mo, žinoma, neužmirštant, 
kad ką tik - suminėtos dalys 
bus labai gražiai priruoštos ir 
taipgi neužmirštant tą mum 
puikiai žinomą anglų sakinį: 
“Not all good things come in 
big pieces”.

šiam vakarui Aido Choras 
prašė, kad Jurgis Kazakevi
čius savo orkestrai specialiai 
pritaikytų zylafoną. Tai visi 
atsilankę pašoks prie tokios 
skambios ir dailiai sutvarkytos 
muzikos, kokios dar nė vienas 
iš mūsų nėra girdėjęs “Lais
vės” Salėj. ' *

Programai pildyti užkvies
tas mūsų mylimas liątidies ba
ritonas, Pranas Pakalniškis, 
taipgi gabus jaunuolis zylafo- 
nistas, Juozas Bisque. Pro
gramai pildyti bus užkviesta 
daugiau talento — tai sekite 
ateinančius skelbimus.

“Laisvės” -Salės durys atsi
darys 7:30 vakare. Įžanga 
tik 35c. E. C. D.

Pereitais metais Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Literatū
ros Draugija išleido neišpasa
kytai labai naudingą knygą 
“KELIAS Į NAUJĄ GYVENI- 

Visi MĄ”.
Šimtai organizacijos narių 

ją jau perskaitė, kiti parašė ir 
atsiliepimus. Pas mus 1. kuo
poj dar daug knygos yra ant 
rankų. Reikia kad kiekvienas 
narys atsiimtų ir perskaitytų.

Taipgi jau išėjo iš spaudos 
“Šviesos” No. 1, už 1938 me
tus. Pirmos kuopos daugelis 
narių atsiima “šviesą” kuopos 
susirinkimuose. Šis numeris 
yra labai svarbus.

ALDLD 1 kuopos mėnesinis 
susirinkimas atsibus ketvirta
dienį, 10 d. kovo, 7:30 vai. 
vakare, “Laisves” svetainėj. 
Visi nariai ir narės kviečiami 
atsilankyti ir atsiimti knygas 
ir “šviesą”. Taipgi, prašome 
atsivesti ir naujų narių, nes 
dabar yra vajus už naujus na
rius. šiam'e susirinkime bus 
aptarta ir kuopos parengimas, 
Pirmos Gegužės prisirengimas 
ir eilė kitų labai svarbių rei
kalų. Visi ir visos būkite.

_ Narys. ,

Kapitonas Ugo D’Annunzio 
vos gyvas išliko, kada jo lėk
tuvas sugedo ir nukrito Flush- 
inge. Jis yra sūnus nesenai Ita
lijoj mirusio fašisto poeto.

SUSIRINKIMAI
EAST NEW YORK, N. Y. .
LDS 13-tos kp. susirinkimas įvyks 

trečiadienį, 9 d. kovo, 8 v. v. Kibu- 
rio Svetainėj. Visi nariai dalyvau
kite. Valdyba.

BROOKLYN, N. Y.
ALDLD 1 kp. susirinkimas įvyks 

šį ketvirtadienį, 10 d. kovo,- 8 vai. 
ketvirtadienio vakare “Laisvės” Sve
tainėj, 419 Lorimer St. Prašome na
rių skaitlingai dalyvauti ir kurie dar 
nepasimokėjote už 1937 m., ateikite 
pasimokėt, taip ir už šiuos metus. 
Galėsite atsiimt naują knygą “Kelias 
Į Naują Gyvenimą”. Atsiveskite ir 
naujų narių įrašyti į kuopą, jie gaus 
knygų ir žurnalą .“šviesą”. Mokestis 
$1.50 į metus. Org. G. W.

(57-58)

Artinasi “Laisvės” 
Parengimas

Moteris Skustuvu Perpjovė 
Vaikučiui Gerklę

BROOKLYN, *N. Y.
ALDLp 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)

PAJIEŠKOJIMAI
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 išvažiavd- į Ameriką 1907 m. 
Paliko savo pačią Lietuvoje. Aš ži
nau kad jis buvo paiimtas į 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
viko Žymunto iš Hartford, Conn. Jis 
pats arba jį pažįstantis praneškit šio 
antrašu. ] Kostas Bukauskas, 11 Hicks 
Lane, Great Neck, N. Y. (56-58)

$10.00 DOVANŲ
Antradienio vakare apvogė mane. 

Pavogė vieną siutą ir Cinnamon Ka
narką, 
besite 
duosiu 
K. G.,

kuri gerai gieda. Kas pašte
tą kanarką, man praneškite, 
$10 dovanų. Mano antrašas, 

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 ąnd food products of every 
description. (49-66) 1

CHARLES’
UP TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barbenai 
Prielankus Patarnavimas •

306 Union Avenue
Brooklyn, N. Y. / 

Tarp Ten Eyck ir Maujer Stš.

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Ave. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

Telefonas FOxcroft 9-6901

Painters and Decorators
Lietuviai Malioriai ir Dailydes

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

maliavom arba išpopieruojame kambarius. 
KLAUSKITE MŪSŲ APROKAVIMO

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

, patarimus ir 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

Iš senų padarau nau
jus paveikslui ir kra- 
javui sudarau «u ame
rikoniškai!. Reikalui 
esant ir padidinu to
kio dydžio, kokio pa
geidaujama. Taipgi 
atmaliavoju Įvairiom 
spalvom.

pavienių.

i&T.

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

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

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Skalius
(šalinskas)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų.

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

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

Woodhaven, L. L, N. Y.

FRANK DOMIKAITIS

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisvės” Name

GER1AUSIOS RŪŠIES VALGIAU

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

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

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

BRSR’b..

GARSINKITES “LAISVĖJE

Plačiai žmonės kalba apie at
sibuvusį šių metų “Laisvės” ba- 
zarą, kur buvo didžiulėje svetai
nėje Ideal Ballroom, Knicker
bocker ir Flushing gatvės, I 
Brooklyne. Visiems patiko vie-1 
ta, programa, o ir svietelio bu-: 
vo daug. , ,

Daugelis išsireiškė, kad ilgu 
bus laukti sekamų metų bazaro.' 
Kiek man teko sužinoti, tai! 
“Laisvės’ ’ borddirektoriai ban
do ten pat turėti dar vieną di
delį parengimą. Tai būtų gerai.

Kitas “Laisvės” didelis pa
rengimas, tai bus bankietas. 
Bankietas atsibus balandžio 3 
d., taiayra, po bendrovės dali
ninkų 
Grand 
Grand

> klyne.
turėsime didelį
rengimą.,

Antru kalbėjo daktaras Mi- 
įsevičius apie vertę patentuotų 
. medicinų ir kitas panašias be- 
r verčias, tankiai dar žalingas 
■ gydymo metodas, tame skai
čiuje primindamas porą pa
vyzdžių ir apie “stebuklingą1 

į jį” gydymą. Paskui duota 
' daug klausimų. Dr. Misevi
čius, kaip savo kalboje, taip 
atsakymuose 
humoro.

Madelainė Befuhs, \ 30 
amžiaus, skustuvu perpjovė sa
vo sesers sūnui gerklę. Jos gy
vena 823 Bushwick Ave., Broo
klyn. Vaikutis Francis Fair
burn yra 5 metų. Kada ant jo 
pasikėsino,, tai jis miegojo lo
velėj. Motina taipgi buvo na
mie.

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

po numeriu 79 Hudson „Avė., įvyks 
LDS 46 kp. mėnesinis susirinkimas. 
Visi nariai būkite. Koni.

, (56-57)

pateikia sveiko

nebuvo rinklia- 
po 10c įžangos.

Prakalbose 
vos, bet imta

Moterų kuopa kol kas nėra 
labai skaitlinga, tačiau nųdir- 

suvažiavimo. Jis bus’ba daug. Jai daug padeda
Paradise Svetainėj,, draugės iš kitų kuopų. Labai 

ir Havemeyer St., Broo- 
Reiškia, trumpoj ateityj 

Laisvės” pa- 
Skaitytojas.

Ar Skaitote Knygas?
“Laisves” raštinėj, kuri ran

dasi 427 Lorimer St., kampas 
Ten Eyck St., yra geras pasi
rinkimas įvairių lietuviškų 
^nygų. Čia galite gauti “Lai
svės”, “Vilnies”, ALDLD iš
leistas knygas ir daugelį kitų. 

, Yra mokslinių knygų, religi
jos klausirpe, gerų apysakų, 

į ir lietuvių kalbos 
- ’gramatikų.
| Čionai galite pasipirkti nau

dingiausių ir geriausių knygų 
ir už prieinamiausias kainas. 
Užėję ’ galite gauti ir knygų 
surašą.

Loretta Fairburn, motina, iš
girdo skaudžiai suklikus vaiku
tį. Kąda ji atbėgo, tai sesuo ro
dydama į kruviną vaikutį tarė:

—Pažiūrėk, ką aš padariau!
Pribuvusi policija Madelainę 

areštavo ir nugabeno į Kings 
apskričio ligoninę ištirti jos 
protą, o vaikutį paėmė į Bush
wick ligoninę.

Pirmutinis ir Vienatinis Rodymas Williams
burge Sovietų Visų-Šauniausias Paveikslas, 

ir:
“20-ties Metų Sukaktuves 

Sovietų Sąjungos”
Prieinamos kainos. Rodymai be pertraukos.

NEW BROADWAY THEATRE 
246 Broadway, Brooklyn, 
near Marcy Ave. Station.

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

veselijoms, krikštynoms ir 
pasivažinėjimams. - ,

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Mateušas Simonavicius
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

Vietos ir impor
tuotos- degtinės ir 
vynai geriausių 
bravorų alus ir 
Elius. ĮCada būsi
te Brpoklyne, už
eikite susipažinti.

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

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties

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

PHONE PULASKI 5-1090

gražios talkos ji gavo nuo ki
tų draugių savo užmanymuose 
“Laisvės” bazarui, kuriame ji 
puikiai pasidarbavo.

Sekamas moterų susirinki
mas, 17-tą šio mėnesio, bus su 
kita naujove, turėsim siflyg 
naujos knygos “Virėja” ga
mintų valgių parodą. Viena 
draugė iškeps “bobą”, kita au- 
siukių, o paskui, žinoma, tu-, 
rėsim paragaut. Taigi narės 
ir visos kuopos draugės, taipgi 
viešnios kviečiamos rengtis į šį 
susirinkimą. Nare.

Areštavo ir po kaucija $500 
paleido H. Boyle, 23 metų am
žiaus. Jį kaltina, kad jis įėjo 
į valdišką namą, 80 Center Št. 
ir apvogė* Sako, kad jis prieš 
du metus ten dirbo ir turėjo

Pirkęs, raktus.

IŠRANDAVOJIMAI
Pasirandavoja 5 dideli kambariai, 

garu šildomi. Vieta, 765 Cleveland 
St., East New Yorke. Renda $22.00 
į mėnesį. Norintieji pamatyt kam
barius, ateikite nuo 10 vai. ryto iki 
6 vai. vakaro, vientik šeštadieniais ir 
sekmadieniai. Kitom dienom prašo
me rašyti sekančiu antrašu: J. Eva- 
nauskas, East Setauket, Long Island, 

(57-59)

| Telephone Stagg 2-4409 I

A. Radzevičius
GRABORIUS

•> (Undertaker) j
į Vedu šermenis ir palaidoju tin- 5
< karnai ir už prieinamą kainą J

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

kitokiem reikalam <
I 402 Metropolitan Avė. ?
? (Arti Marcy Avenue) $

BROOKLYN, N. Y.

Muskulų skaudėjimas,
kuri sudaro persidirbimas,
drėgnuma* ir nuovargi*
greitai palengvinamas.

NUSIPIRKITE BONKUTĘ 
ŠIANDIEN.

’ Dvejopo didumo! 35c. ir 70c.

Dr. Herman Mendlowitz
S3 METAI PRAKTIKOS ' N. .

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

W O « L 0 f A M o u s

LINIMENT

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

' Kampas E. 28rd St

CO1DK and HEAT Without Co a.
In Your Present OtWOOQ ft I
Stove or Furnace— 
HOTTER — CHEAP- 
ER —No Ashe* or Dirt 
— Twice the Heat Quick 
•t ONE HALF THE COST.
COOKS AMEAL

FOR LESS
Beata any oil burner ever gotten 
out for low coat, perfect per
formance. Bum* cheap oil a new sii’atHnio 
way, without pre-generating Any Srovi 
or clogging up. Quick Intense RANOS or 
heat by Simple .Turn of Valve. surhac* 
It ends drudgery and dirt or 
ooal or wood; outs fuel bill* In Turnof Valvot 
half, pays for Itself, quickly by what IT SAVES.

DU Aki E phone for free rnUIMt DEMONSTRATION
No Obligation

Anyone Interested ' in getting MORE 
HEAT AT LESS COST should phone 
number below tor demonstration and 
full- explanation. of this amazing “HEAT 
KINO” Oil Rurner.

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
Maapeth

18-82 72nd PLACB

RUSSIAN and TURKISH BATHS,
29-31 MORRELL STREET "BROOKLYN,

OPEN DAY AND NIGHT

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.

PER WEEK

GENTS’ DAYS
Wed., Thurs., Fri„ Sat.

Sun. all day and night/
and




