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Visų Šalių Darbininkai 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimesit, Tik Re

težius, o Išlaimesit 
Pasaulį!
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IŠPAŽINTYS TROCKISTŲ, NUŽUDŽIUSIŲ GORKJ IR KITUS

Krislai
Ir L. Girai “Duoda 

Velnių.”
Už Skaldymą S.L.A. 
Tysliavaitis-Melagaitis. 
Kada Burtininkai

Suklumpa.
Rašo R. Mizara

Smetonos “Aidas“ bara Liu
do Giros redaguojamas “Litera
tūros Naujienas.“ Girdi, 

“paskutinis numeris užuot 
minėjęs savo 20 m. nepriklau
somybės sukaktį, ją nukelia į 
rudenį, o mini SSR sukaktu
ves. ..“
Tai ką, ponai, ar jau ir “Li

teratūros Naujienos“ patapo 
nekošer?!

Ar Alantas-Jakševičius, ši
taip puldamas savo kamarotą 
Liudą ’ Girą, ruošia kelią “L. 
N.“ (savo plauko laikraščiui) 
padaryti tą patį, ką padarė su! 
“Literatūra,” redaguota prof. I 
Mickevičiaus - Krėvės, — pas
maugti?

Du žmonės, daugiausiai pasi
darbavę skaldyme SLA, pakrik
štyti smetoniškais kavalieriais 
—S. Gegužis ir S. E. Vitaitis.

Argi jie medalių neverti? 
Taip sunkiai dirbo!

Ponas Strumskis — atviras 
žmogus. Jis andai pasakė Broo
klyn© tautininkams: “Ką jūs 
čia veltui malate liežuviais vi
sokiems pasiaiškinimams: Sa
kykite, kad esame fašistai ir 
tiek.”

Už tai jis vyras!

Tūlas Tysliavos melagis “Vie
nybėje“ rašo neva iš Hartfordo 
korespondenciją (jau antra) 
apie “Keleivio“ redaktoriaus ir 
mano prakalbas, sakytas mitin
ge, suruoštam 20 metų Lietuvos 
nepriklausomybės sukaktuvėms 
paminėti.

Tasai gyvūnėlis, sekdamas 
savo daraktorių, skelbia, kad 
Hartfordo lietuviai ;Hartfordo lietuviai suruošė kovą iš gyvųjų tarpo.
“niekšišką Lietuvos nepriklau- Tais pačiais metais spalių 
somybės minėjimą“, kur, girdi, ’ mėnesį Jagoda įsakė dr. Be
kalbėjo “jau plačiai žinomi lie- vinui nužudyt Menžinskį, 
tuvių tautos išgamos Michelso- savo viršininką, kurį taipgi 
nas ir Mizara.” < lankydavo Levinas kaipo

Tas tysliavaitis primeta man, gydytojas. Jagoda, pagal
būk aš kalbėjęs apie “mūrinę 
Lietuvą“, jos miškus, jos gy
vulių skaičių, etc.

Kurie Conn, valstijos žmo
nės mano kalbas girdėjo, pui
kiai žino, kad aš tų klausimų 
visai neliečiau. Vadinasi, tasai 
nelaimingasis ne tik .koliojasi, 
bet ir meluoja!

Bet iš fašistų norėti ko nors 
geresnio—negali!

Levino patarimą, įtraukė ir 
daktarą Kazakovą į žmog
žudysčių sąmokslą.

Dr. Kazakovas, teisme 
klausinėjamas p r o k u r o ro 
Višinskio, pripažino, kad 
Jagoda pasišaukė jį 1933 m. 
lapkričio,6 d. ir piktai ba
rė, kad Kazakovas padėjo 
Menžinskiui kiek pasveikti. 
Jagoda davė įsakymą būti- 

La^ke Zinovjevo-Kamenevo naį nužudyt Menžinskį.
Po šešių mėnesių, 1934 m. 

gegužės 9 d. Menžinskis ir 
mirė nuo daktarų Levino ir 
Kazakovo nuodijančio “gy
dymo.” Ant rytojaus nuo 
jų žmogžudiško “gydymo” 
mirė ir Gorkio sūnus, Mak
simas Peškovas.

Keletui dienų praėjus, Ja
goda sakė Levinui, kad Al.

bylos Sovietų Sąjungos priešai 
sakė: jie prisipažįsta, nes jiems 
dėl to užtikrinta gyvybių sau
gumas.

Laike Radeko-Piatakovo teis
mo, tie patys žmonės sakė: juos 
Stalinas apšėrė tam tikru mai
stu arba uždavė tam tikrų nuo
dų dėlto jie prisipažįsta.

Dabar tie patys elementai sa
ko: Jie žudė Gorkį, Kuibyševą 
ir kitus veikėjus Stalino įsaky- Rykov, Nikolai Bucharin ir 

A. Jenukidze su kitais są-
O kodėl tie kriminalistai j mokslininkais nuversiu So- 

už- vietų valdžią ir paimsią vi
są galią į savo rankaSi—Je
nukidze jau pirmiau sušau
dytas kaip šnipas-teroristas. 

Jagoda aiškino Levinui, 
• kodėl būtinai reikia nužu- 
1 dyt rašytojas M. Gorki. Sa
kė, mes įkursime naują val

mu.

prisipažįsta prie kalčių ? 
klausk tų elementų.

Jie tylės! ’ .

Atsiminkim, dabartiniai kri
minalistai, teisiami Maskvos 
teisme, yra nariai tos pačios 
Zinovjevo-Redeko - Kamenevo- 
Piatakovo gengės.

Atsiminkim, kad anie, sėdė- džią, o Gorkis yra mūsų 
darni teismo suole, prisipažino,1 priešas. Be to, jis turi dide- 
bet prisipažino tik tiek, kiek lės įtakos kitose šalyse, 
buvo faktais įrodyta. Jie viso- Dr. Levinas sutiko laips- 
kiais būdais bandė neišduoti sa- niškai nužudyt tuos Komu- 
vo sėbrų, įsiskverbusių į atsa- nistų Partijos ir Sovietų va- 
komingas vietas. . dus, kuriuos jis gydė. Žudy-

Teisiamiej1 prisipažįsta, bet mo darbą jis pradėjo nuo 
prisipažįsta tik prie tų darbų, | Kuibyševo, pirmininko Pir- 

? apie /"■ mosios Penkmetės Plano, atlikmejimą prokuroras turi XT . . r .,
smulkmeniškus davinius. LNes- Pasak Levino, Kuiby- ... .................. laflvna hinrn “ lanfruiancin nii-Nereikia manyti, kad teisia- 5evas ^uvo “lengviausia nu- Bulanov parodė, kad Jagoda
ini kriminalistai Maskvoj yra žudyt, 
gereshį, kaip kitų kraštų krimi- • 
nalistai. i

Gyvatė—visur bus gyvatė! daktarą Pletnevą, asmeninį 'baisiai susirūpino, kai Niko-

" . dėjo visas pastangas, idant
Jagoda ir Levinas įtraukė. nebūtų kaip reikiant"'ištir- 

į palengvo žudymo darbą ir, tas Kirovo nužudymas. Jis
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° Jagoda, Zmogzudiskas irockistas, dieke ratapt Kusijos Ma- 
poleonu” arba Hitleriu-Jo įsakymu Liko Numarinti M. Gorkis

{Gorkio Sūnus ir Sovietų Vadai Menžinski ir Kuibyšev
Maskva. — Trockistas H. 

G. Jagoda, buvęs valstybinės 
Sovietų policijos viršinin
kas, prisipažino kovo 8 d., 
kad jis asmeniškai įsakė nu
žudyt Maksimą Gorkį, di
džiausią Sovietų rašytoją. 
Liudijimai Jagodos sėbrų, 
daktarų L. G. Levino, buvu
sio galvos Kremliaus ligoni
nės, ir L N. Kazakovo, taip
gi klausimai pr6kuroro-kal- 
tintojo Višinskio prispyrė 
Jagoda prie sienos, kad jis 
turėjo prisipažint.
Daktarai — Jagodos žudy

nių Įrankiai
Jagoda, dar būdamas pa

dėjėju Menžinskio, Sovietų 
politinės policijos galvos, 
prisigerino papirkimais dak
tarui Levinui, Gorkio gydy
tojui. Dr. Levin liudijo, kad 
Jagoda dar 1933 metais sakė 
Levinui, jog reikia išbraukt 
Gorkio sūnų Maksimą Peš-

lankydavo Levinas kaipo

Dr. Levinas sutiko laips- 

Kuibyševo gydytoją; taipgi 
prisikalbino Kuibyševo sek
retorių Maksimovą ir Gor
kio sekretorių Petrą Kriuč
kovą.

Taip Kuibyševas ir buvo 
numarintas 1935 m., o Gor
kis 1936 m.

Jagoda Užlaikė Slaptą 
Nuodų Dirbtuvę

Jagoda palaikė slaptą 
nuodų laboratoriją - dirbtu
vėlę pačiame rūme valstybi
nės policijos. Jagoda, taipgi 
daktaras, įsakė tos labora
torijos chemikams gaminti 
nuodingus vaistus, žudymui 
komunistų ir Sovietų vadų. 
Tai buvo vienas iš Jagodos 
prisirengimų nuverst Sovie
tų vyriausybę.

GĖRĖJOSI HITLERIU
Jagoda sakydavo savo sė

brams, kad jis galėtų būt 
Rusijos “Napoleonas.” Di
džiausias šių dienų “didvy
ris” Jagodai tai tyuvo Hitle
ris. Jagoda pasigardžiuoda
mas skaftydavo Hitlerio 
knygą “Mano Kova” ir sa
kydavo, kad tai “puikiausia, 
šauniausia” knyga.

BUCHARINUI SKYRĖ 
GOEBBELSO VIETĄ

Į šalies apsigynimo komi
sarus Jagoda lėmė buvusį 
maršalą Tuchačevskį. O Bu- 
chariną jis planavo padaryti 
tik Jagodos-trockistų “val
džios” propagandos minis- 
teriu, “rusišku Goebbelsu.” 
Nors šiame teisme Buchari- 
nas ir sakėsi buvęs “vyriau
sias’ ideologinis vadas deši- 
niųjų-trockistų prieš Sovie
tų valdžią.

Apie Jagodos hitleriškus, 
“napoleoniškus” planus liu
dijo P. P. Bulanov, per il
gus metus buvęs Jagodos 
sekretorius, kuriam Jagoda 
išpasakodavo visus savo’ se
kretus, viltis ir pageidavi
mus.
LAIKĖ FAŠISTINIŲ ŠA

LIŲ ŠNIPUS
Jagoda, panašiai kaip Ęu- 

charinas, nenorėjo prisipa
žint, kaip tiesioginis šnipas 
fašistinių šalių; bet prisipa
žino, kad Vidaus Reikalų 
Komisariate — valstybinės 
policijos centre — jis laikė 
svetimų valstybių agentus ir 
glaudžiai su jais bendradar
biavo. Jis bandė išsigint, 
būk nedalyvavęs sąmoksle 
nužudyt Kirovą, Leningra
do komunistų vadą 1934 me
tais.

NUSPRENDĖ NUŽU
DYT IR JEŽOVĄ

•Bet Jagodos Sekretorius 

lajus Ježovas, tuometinis 
pirmininkas K .o m u n i s t ų 
Partijos kontrolės komisi
jos, pradėjo tyrinėt tą 
žmogžudystę ir atidengt jos 
kaltininkus. J e ž o v (kuris 
dabar yra Sovietų valstybi
nės policijos galva) juk ga
lėjo aikštėn iškelt visą šai- 
ką kriminalių trockinių suo
kalbininkų. Todėl Jagoda 
nusprendė nužudyt ir Ježo- 
vą.

Jagoda buvo pašalintas 
iš vidaus Reikalų Komisa
riato 1936 m. rugsėjo mė
nesį, po to kai buvo nus- 
smerkti ir sušaudyti Greg. 
Zinovjev, L. Kamenev ir 14 
kitų išdavikų - t e r o r istų. 
Juos, beje, Jagoda stengėsi 
kaip, nors išsukti nuo teis
mo įr bausmės, kaip liudijo 
jo sekretorius Bulanovas.
KAIP BUVO NUODIJAMA 

JEžOVO RAŠTINĖ
Bulanovas pasiliko valsty

binės policijos įąrnyboj ūki 
1937 ift.f kovo, ir tada buvo 
areštuotas. Jis dabartiniame' 
teisme štai ką parodė:

“Kuomet Jagoda apleido 
savo raštinę Vidaus Reikalų 
Komisariate, jis sugalvojo 
užnuodyt Ježovo ofisą ir da
lį namo, per kurią Ježovas 
turėjo vaikščioti. Jagoda 
paliepė man ištirpint gyvsi
dabrio vienoj ? rūkštyj, bet 
uždraudė naudot sierinę 
rūkštį, ir liepė tam tikra 
š v i r k š tynė (atomaizeriu) 
apšvirkšt tuom mišiniu sie
nas, užlaidas ir karpetus 
Ježovo ofise. — švirkštynė, 
matyt, buvo gauta iš užsie
nio.

“Tokiu mišiniu švirkštė 
Ježovo ofisą Savolainen, as
meniškas Jagodos tarnas, 
jam tarnavęs per 20 metų 
ir aklai atsidavęs Jagodai.”

Taip ir buvo apsirgdintas 
Ježovas. /

100,000 DOLERIŲ 
TROCKIUI

Bulanov liudijo, kad Jago
da per savo pasiuntinį pen- 
kiaiš atvejais pristatė Troc
kini' užsienin 100,000 dole
rių 1934-1936 metais. Ir Ja
goda patvirtino, kad jis 
taip persiuntė tuos pinigus 
Trockini.

Jagoda parodė, jog Kiro
vas buvo nužudytas pagal 
dešiniųjų - trockistų įsaky
mą, ir prisipažino, kad jis 
išanksto žinojo apie šį są
mokslą ant Kirovo galvos.

Prokuroro Višinskio už
klaustas apie svetimos šalies 
šnipą, kuris darbavosi Ja- 
godoš žinyboje, Jagoda pa
reiškė, kad jo vardą galėtų 
pasakyt tiktai slaptame teis
mo posėdyje.
KAIP JAGODA PASIGA

VO Dr. LEVINĄ
Jagoda tūlą laiką darė 

įvairias malones daktarui 
Levinui. Paskui netikėtai 
pasakė Levinui, kad rašyto
jo Gorkio sūnus, Maksimas 
Peškovas, turi būt nužudy
tas. Dėl to^ girdi, tėvas taip 
susigraudins ir nusimins, 
kad‘ Gorkis nieku negalės 
pasitarnaut Stalinui, kuo
met dešinieji-trockistai da
rys žygius nuvertimui So
vietų valdžios.

Gorkio sekretoriui Kriuč
kovui Jagoda su savo sėb
rais įkalbėjo, kad jeigu buss 
numarintas Gorkio sūnus, 
tai liks Kriučkovui Gorkio 
nuosavybė ir litera tinęs jo 
teisės.

Dr. Levinas ir jo sėbrai 
gundė Maksimą Peškovą, 
Gorkio sūnų, kaip galint 
daugiau gerti alkoholio, pus
nuogiai miegot šaltyj ant 
suolo. Tai, girdi, būsią tau 
“sveika.” Tuo būdu Peško
vas susirgo plaiičių uždegi
mu, ir jis su žmogžudiškais 
tų daktarų “gydymais” grei
tai numirė.

O kai dr. Levinas atliko 
vieną daktarišką žmogžu
dystę, tai Jagoda jam už- 
reiškė, “dabar tu visiškai esi 
mano rąĮiHpsę?’ Toliau Le
vinas turėjo daryt, ką jam 
Jagoda sakė. Jeigu neklau
sysi, būsi nusmerktas kaip 
žmogžudis, grąsino jam Ja
goda, o ir visa tavo šeimyna 
taps išnaikinta.

GORKIO MARINIMAS
' Gorkis nuo senai sirgo 
džiova, bet veikti galėjo; 
buvo varginamas ir kitų li
gų. Tad taktaras Levinas 
tyčia jam įsakė daryt, kas 
Gorkiui buvo pavojingiau
sia: ilgai ir toli vaikščiot 
šaltame ęre, dirbt darže, 
stovėt prie lauke užkurtos 
ugnies šaltyje, kur priekiui 
buvo karšta, o nugara dre
bėjo nuo šalčio ir vėjo.

Pagal Jagodos ir dr. Le- 
vino paliepimą, Gorkio sek
retorius tyčia namo parve
žė jį iš Krimo kaip tik tuo 
laiku, kuomet gripu sirgo 
Gorkio anūkai. Tuo būdu 
Gorkis greit užsikrėtė gri
pu, kuris po kelių dienų iš
sivystė į plaučįų uždegimą.

O daktaras Pletnev, kitas 
iš Jagodos-Levino sėbrų, 
pradėjo pumpuot Gorkiui į 
kraują didelį daugį smarkių 
vaistų, pavojingų tokiam'li
goniui kaip Gorkis. Taip 
Gorkiui ir buvo pumpuoja
ma, švirkščiama į krauja
gysles komparas, kafeinas, 
digitalinas, strofantas, stri- 
chninas, adalis, vernon ir “li- 
zatai” po 38 iki 48 sykių per 
24 valandas. Jam į kraują 
buvo leidžiama ir kiti, “nie
kam iki šiol nežinomi “vais
tai’ (nuodai),”—liudijo dak
taras Kazakov.

Tai panašiais vaistais ir 
priemonėmis Jagoda su sėb
rais daktarais į kapus “nu
gydė” ir žymius Sovietų va
dus Kuibyševą ir Menžins- 
kį.

Iš Amerikos Išvežama dar 20,000 Bomby 
Vokietijon-Hitleris Tas Bombas Per
siųs Japonijai ir Ispanijos Fašistam

Carney Point, N. J.—Jau 
pirmiau du didžiuliai krovi
niai Amerikos bombų buvo 
išvežti Vokietijon.

Dabar sukrauta dar 20,- 
t

000 amerikinių bombų į Vo
kietijos laivą “Kellerwald.” 
O iš Vokietijos tie desėtkai 
tūkstančių bombų persiun
čiami Generolui Franco’ui 
ir Japonijai.—Dviem pir- 
mesniais atvejais patys Vo
kietijos laivų oficieriai pri
pažino laikraščių reporte-

AMERIKOS DARBININKU SUSIVIENIJIMAS 
REIKALAUJA 3 BILIŪNŲ ŠALPOS DARBAM

Washington. — Amerikos 
Darbininkų Susivienijimo 
pirmininkas Dav. Lasser, 
liudydamas senatorių komi
sijoj nedarbo reikalais, pa
rode, kad reikėtų paskirt

Mirė Mickevičius, Vei
kėjas prieš Fašizmą
Chicago, Ill. — Po trejeto 

mėnesių ligos, numirė Ju
lius Mickevičius, pirminin
kas Amerikos Lietuvių Kon
greso Pildančiojo Komiteto 
ir Chicagos Lietuvių Drau
gijos.

Velionis buvo vienas iš 
drąsesnių bendro fronto 
darbuotojų prieš Smetonos 
fašizmą. / Savo laiku Jul. 
Mickevičius redagavo “Ša
kę,” pašaipos žurnaliuką.

HERBERT HOOVER BERLY
NE NESMERKĖ FAŠIZMO
Berlin. — Buvęs Jungti

nių Valstijų prezidentas 
Herbert Hoover, republiko- 
nas, 40 minučių kalbėjosi su 
Hitleriu.

Amerikos “bendro j i” 
spauda pasiskubino pra
nešt, būk Hooveris nupeikęs 
fašizmą. Bet su Hooveriu 
keliaujantis Paul G. Smith, 
asmeniškas jo draugas, ma- 
nadžeris “San Francisco 
Chronicle”, griežtai užgin
čija, kad Hooveris pasakė 
bent žodį prieš fašizmą, be
sišnekėdamas su Hitleriu.

Jagoda Grūmojo Nužudyt 
Daktarus, Kurie Nenuodys 

Sovietų Vadų
Maskva,- kovo 9. — Teis

me prieš trockistus-išdavi- 
kus daktaras Pletnev, vie
nas iš kaltinamųjų, liudijo, 
kad Jagoda, buvęs politinės 
policijos viršininkas, grąsi- 
no nužudyt Pletnevą, jeigu 
jis nenuodys Sovietų vadų 
pagal Jagodos Įsakymą. Ta
tai patvirtino ir kitas tei
siamas daktaras-nuodytojas 
Kazakovas.

i

' u

riams, kad tos bombos bus 
pergabentos į “kitas dalis”.

Suprantama, kad dau
giausia duPontų amunici
jos kompanija šitaip aplin
kiniais keliais ginkluoja Is
panijos fašistus ir Japoni
ją

Pažymėtina ir tas, kad 
į Vokietijos laivus bombas 
krauna Amerikos valdžios 
prieplaukoj Carney Point, 

bent 3 bilionus dolerių pa
šaliniams WPA darbams; 
bet ir tos sumos užtektų 
tiktai trečdaliui visų bedar
bių, kurių dabar Amerikoj 
yra 10 milionų.

Keįja Gelžkelių Pelnus 
Už Prekių Važiojimą
Washington. — Tarpvals- 

tijinė Prekybos Komisija 
sutiko 10 procentų pakelt 
kainas geležinkeliams už 
Įvairių produktų važiojimą. 
Tuom prideda $270,000,000 
pelnų geležinkelių kompani
jom per metus. >

Be išvažiojimo kainų pa
kėlimo lieka lauko ūkio 
produktai, minkštoji anglis 
ir geležies naugė (rūda).

i*

4

CHINAI ATKARIAVO 12-KĄ 
MIESTŲ NUO JAPONŲ

Shanghai, kovo 9. — Chi- 
nų pėsti ir raiti partizanai 
staigiomis atakomis atka
riavo 12 miestų-miestelių 
užnugaryje japonų fronto 
linijos į šiaurius nuo Gelto
nosios upės.

Chinai praardė Geltono
sios upės krantų, užtvankas 
ir taip užliejo; didžiulius 
plotus, idant sutrukdyt ja* 
ponus, kurie bando prasi
muši iš šiaurinės tos upės 
pusės į pietinę:

A

i

Californijos Seimelis šaukia 
Tomą Mooney

t*’

Sacramento, Calif., kovo 
9. — Valstijos seimelis šau
kia Tom Mooney, kurį nori ------ i — i f ■ —«

v

išgirst, kai svarstys reikala
vimus jį išlaisvint.

Šiandien bus šilčiau, apsi
niaukę ir gal lys.—N. Y. 
Oro Biuras.

Vakar temperatūrai 
Sąulėtekis 6:19; saulelei 
5:56.
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Kas Atstumia Karą?
Vienas New Yorko laikraštis (Post) 

sakosi gavęs tam tikrais keliais Vokie
tijos kariuomenės aukštų valdininkų gru- - 
pės slaptą cirkuliarą.

Jame tie žmonės reiškia didelio nepa
sitenkinimo Hitlerio užsienine politika. 
Jie nurodo, kad Vokietija silpna, namie 
darbininkai varo sabotažą, o Hitleris 
švaistosi kardu ir Ispanijon siunčia ka
riuomenės ir karo ginklų bei amunici
jos. Nugabenta amunicija, ten neveikia. 
Ginklai taipgi pasirodę prasti. Tai vis, 
anot to cirkuliaro, parodymas, kad na
mie esama didelio sabotažo, kurį atlieka 
nepasitenkinę hitleriška politika ir rėži-* 
mu darbininkai.

Paminėtas laikraštis daro išvadas, būk 
dėlto aukštųjų karininkų pareiškimo Hit
leris pradedąs nuleisti sparnus, neplepėti 
tiek daug apie karą.

Kad vidujinis žmonių (militarinių ir 
civilinių) bruzdėjimas daro į Hitlerio 
politiką daug įtakos, galimas daiktas.

Bet reikalinga nepamiršti ir to, kad 
Hitleriui šiandien Maskvos teisme už
duodamas smūgis didesnis, negu kur 
nors kitur.

Iki šiol jis vis tikėjosi, kad su pasam
dytais savo šnipais, kuriems pavyko įsi
skverbti j aukštas vietas Sovietuose, jam 
pavyks užpulti ant Sovietų Sąjungos ir 
ją sunaikinti.

Dabar jis mato visai ką kitą. Mo šni
pai, dirbę Vokietijos ir Japonijos impe-. 
rialistų naudai, suimti ir teisiami (kiti 
dar bus teisiami). Po šitų teismų Sovie
tų Sąjunga, išgaudžiusi nenaudėlius, pa
taps kur kas stipresnė, negu ji buvo. Na, 
ir dėlto Hitleris šiandien savo kakarinę 
užsidaro. Jau nebekalba apie Ukrainos 
pagrobimą.

Šis teismas užduoda smūgį ir kitoms 
šalims, kurios tikėjosi su pasamdytų šni
pų pagelba sunaikinti Sovietų Sąjungą.

Ir Franci jo j!
Iš Francijos atėjo žinių, kad pereitą 

mėnesį Paryžiuj vietiniai trockistai ruo
šė masinį mitingą tikslu suteikti mate- 
rialės ir moralės naudos Ispanijos “poli
tiniams kaliniams.”

Kas tie Ispanijos “politiniai kaliniai?” 
Monarchistai, trockistai, frankistai, įka
linti dėl savo fašistinių darbų prieš Ispa
nijos respublikos vyriausybę.

Bet ne tiek svarbu, kad Francijos 
trockistai jiems renka aukas. Svarbu, 
kad jie ir ten naudojo klastas. Skelbi
muose įdėjo, būk masiniam mitinge kal
bės vienas Francijos Socialistų Partijos 
vadų, Jean Louguet.

Tik vėliau paaiškėjo, kad Longuet nie
kad nedavė sutikimo ten kalbėti ir ne
davė sutikimo naudoti savo vardą troc- 
kistų lapeliuose.

Vadinasi, ir ten trockistai neapsieina 
be klastų. Patys dirbdami juodą darbą, 
jie bando jin įvelti ir kitus, nekaltus 
žmones.
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Lietuvos Komunistą Partija Dėl 
Naujos Smetoniškos Konstitucijos

Lietuvos Komunistų Partijos Centro 
Komitetas išleido pareiškimą dėl smeto
niškos naujos konstitucijos priėmimo. 
Tame pareiškime, be kitko, sakoma: .

Pagrobę į savo rankas valdžią fašistai- 
tautininkai ne tik sumindžiojo Steigiamo
jo Seimo priimtą konstituciją. Pagal šią 
fašistinę Smetonos- Voldemaro konstitu
ciją įvestas krašte nuolatinis karo stovis, 
likviduotas buržuaziniai-demok ratinis Sei
mas ir visa valstybės valdžia atiduota į 
niekieno nekontroliuojamų ir prieš nieką 

. neatsakomingų prezidento, ministerių, po- 
licijos-žvalgybos ir komendantų rankas. 
Vadovaudamiesi šia konstitucija fašistai 
vėliau policijos pagelba išsirinko sau 7 
metams taip vadinamą “prezidentą”, su- 
fašizavo savivaldybes ir teismus, pravedė 
falsifikuotus savo “Seimo” rikimus, visiš
kai paneigė bet kokias piliečių teises ir 
demokratines laisves ir įvedė krašte ne
girdėtą reakciją, apsivainikavusią kalėji
mų kdnkinimais ir koncentracijos lage- 
l*iais.

Nesitenkindami tuo ir laužydami savo 
duotąjį pasižadėjimą laike 10 metų atsi
klausti apie šitą konstituciją tautos nuo
monės (referendumo), fašistai dabar slap
ta paruošė ir nori tautoi primesti naują, 
dar reakcionieriškesnę konstituciją, pagal 
kurią ne tik sukoncentroujama visa val
stybės valdžia prezidento asmeny, bet ir 
skelbiamas kruvinasis Smetona prezidentu 
iki gyvos galvos, t. y. faktinai Lietuvos ka
raliumi. 7 ' . • • . f / < f’•) rf ’
Atsišaukimas ragina visus demokratiją 

mylinčius žmones stoti į bendrą kovą 
prieš smetonišką diktatūrą, už atsteigimą 
demokratijos Lietuvoj.

Kaip Bus su Bedarbių Pašalpomis 
New Yorke?

New Yorko miesto majoras La Guar
dia gerai pasielgė įspėdamas valstijos 
gubernatorių Lehmaną, kad New Yorko 
miestas bus priverstas nutraukti mokė
jimą bedarbiams pašalpų, jei guberna
torius nebandys daryti tam tikrų žygių.

Kokių gi žygių miesto majoras iš gu
bernatoriaus reikalauja?

Majoras nori, kad miestui valstija grą
žintų 2 nuoš. tų taksų, kurias įvairios 
New Yorko miesto kompanijos (gazo, 
elektros, etc. — utility companies) su
moka.

Jei taip būtų padaryta, tai miestas 
greitu laiku gautų $12,000,000 sumą pi
nigų ir kol kas galėtų verstis,—išmokėti 
bedarbiams pašalpas.

Bet gubernatorius atsisako tai daryti. 
Jis pareiškė miesto majorui, sakydamas, 
kad, girdi, miestas turtingas; girdi, tegu 
išsikolektuoja užvilktas taksas už neju
dinamas nuosavybes ir bedarbių šelpimo 
klausimas išsiriš.

Tai lengva pasakyti, bet taip nėra.
Pirma, kol tasias taksas iškolektuosi, 

tai daugelis bedarbių badu išmirs.
Antra, ne iš visų namų savininkų tak

sus iškolektuosi, kddangi jie neturi pini
gų. Smulkūs namų savininkėliai, neturį

darbo, arba labai mažai uždirbą, negali 
ir ilgai negalės užsimokėti taksų. Gali at
imti iš jų namus, gali daryti su jais ką 
nori. Jie patys jieško pašalpų.’

O tuom pačiu sykiu bedarbių, imančių 
pašalpas New Yorke yra milžiniška mi
nia: apie 190,000 šeimų šiuo tarpu ima 
pašalpas. Iš viso apie trys ketvirtadar 
liai miliono asmenų remiasi pašalpomis. 
Ir tas skaičius vis didėja, vis auga!

Kas bus?
Piliečiai privalo paremti teisėtus mies

to majoro reikalavimus. Telegramomis ir 
laiškais piliečiai turi reikalauti guber
natoriaus ir valstijos seimelio narių kuo- 
veikiausiai atiduoti New Yorko miestui, 
kas jam priklauso ir kas būtinai reika
linga.

Albanės ponai privalo žinoti, kad nega
lima žaisti žmonių gyvybėmis!

Skaitytojų Balsai
Patarimas

Albinuk, į “bukietą” prieš 
privatines “pares”, kuris tilpo 
“Laisvės” No. 49, reikėjo įpint 
kvėpiantį rezetos žieduką, ši-

: Sujungt privačius žmonių 
us su draugijų parengi- 

Pavyzdin, varduvės, auk- 
vestuvės, paminėjimai, su

kaktys, išleidimai, pasitikimai 
ir net įvardinimas (krikšty
nos) jų brangučio naujagimio, 
— visa tai galima įpinti į vai
niką visuomeninių parengimų. 
Tik reikia įgyvendint paprotį, 
reik kad kas pradėtų; o gal 
reik net ir komiteto pradžiai, 
kad išdirbtų tam tikras taisyk
les, kaip žmonės turi veikt, 
idant parengime ypatybint to
kio žmogaus ar šeimynos rei
kalą. Farmerfca.

ALYTUS
Už Merginą Muštynės 

Vestuvėse
Alovės valsč. židinių km. va

sario 1 d. pas ūkininką Žilins
ką Antaną vestuvėse Padegi
mas Viktoras su savo draugais 
Pangoniu Ignu, Stasiu ir Miku 
Miliais peiliais su varstė. Čei- 
kauskus Praną ir Nikodemą, 
už tai, kad šie Šokdino V. Pa
degimo mylimą merginą.

čeikauskas Pranas sunkiai 
sužalotas.

“EAISVS”

Žurnalas "Voice” Ge-
rai Progresuoja

Neužilgo sueis lygiai me
tai laiko, kaip Amerikos lie
tuviai jaunuoliai pradėjo 
vesti agitaciją už jaunuolių 
žurnalą “VOICE of Lithu
anian Americans.” Į tą lai
kotarpį pavyko jaunuoliams 
gana daug atsiekti. Ameri
kos lietuviai suprato šio 
žurnalo r e i k a 1 i n gumą ir 
nuoširdžiai stojo į pagelbą. 
Įvairios organizacijos, ir tų 
organizacijų stambieji vei
kėjai, daug pagelbėjo mums 
tą darbą sėkmingai pradė
ti. Už tai jaunuoliai yra la
bai dėkingi.

Šiandie einame prie pa
baigos savo pradėtos kam
panijos. Skaitytojų turime 
surinkę jau virš 500. Ta- 
čiaus, finansiniai da trūks
ta kelių šimtų dolerių. Re- 
dakcijinis štabas žurnalą 
jau rengia prie išleidimo, ir 
pradžioj kito mėnesio ma
nome, kąd kampanija bus 
užbaigta, ir ž u r n alas 
“VOICE” išeis. Pirmos lai
dos manome atspausdinti 
apie 5000 kopijų, ir tikimės, 
kad bus galimybių visas ko
pijas parduoti. Su pagelba 
visų mes tą galėsime netik 
atlikti dėl pirmos laidos, 

' bet ir dėl visų sekančių lai
dų.

Pirmiau tikėjomės, kad 
bus galima žurnalą išleisti 
pradžioj šių metų, bet tą 
negalėjome atlikti. Kadangi 
kvotos nebuvo atsiektos, lei
dėjai nutarė žurnalo neleis
ti tol, pakol nebus sukelta 
reikalinga suma pinigų ir 
reikalingas skaičius prenu
meratų. Mes manome šį 
mėnesį visą tą darbą atlikti, 
o kitą meifešį “VOICE” 
pradėsime leisti.

Idant tą prisirengimo dar
bą galėtumėme kuo grei
čiausia užbaigti, mes vėl į 

' visas organizacijas ir veikė
jus viešai atsišaukiame. Vi
si lietuviai — užaugę ir 
jauni — laukia žurnalo pa
sirodymo. Tad svarbu yra, 
kad pirma, .žurnalo laida pa
siektų kuo daugiausia žmo
nių. Daugelis organizacijų 
jau yra prisiuntusios mums 
“VOICE” pirmos laidos 
pundo užsakymus. Tačiau, 
iš daugelio vietų jokių už
sakymų da negavome. Pun
do kainos yra gana pigios. 
10 žurnalo kopijų kainuoja 
tik $1.00. Kiekviena kopija 
parsiduos už 15 centų. Ku
rios organizacijos iš kalno 
prisius' pinigus, toms nerei
kės užmokėti pašto išlaidas 
už prisiuntimą žurnalų pun
dais. Tad, visas organizaci

Jauni taimeriai Sovietiniame Uzbekistane, Centralinėj Azijoj, studijuoja med
vilnes (bovelnos) sėjimo mašiną. Tai kraštas, kurį trockistai-buchariniečiai 
norėjo pervest Anglijai.

m

Eilinis Amerikos kareivis 
Wayne Custer išrado popie
rinę rankinę granatą. Spro
gimus įvyniojant ir aplip- 
dant popiera, tokia granata 
esanti smarkesne, negu pa
prasta granata su metaliniu 
kevalu.

jas, kurios da nėra prisiun- 
tusios mums užsakymus, 
prašome tą greitai padary
ti. Darbas yra labai svar
bus. Žurnalą “VOICE” tu
rime paskleisti kuo plačiau
sia į lietuvių tarpą. Tą ga
lėsime atlikti tik su jūsų pa
gelba. Esame tikri, kad ne
sunku bus parduoti pavie
nius žurnalo numerius, nes 
visi interesuosis pamatyti 
jį-

Taipgi, daugelis organiza
cijų ir ypatų da nėra pri- 
siuntę pasveikinimų žurna
lui. Manome, kad visi sutiks, 
kad “VOICE” suloš svarbią 
rolę lietuvių jaunuolių tar
pe. Todėl visi turėtų pasvei
kinti žurnalo pasirodymą, 
nes tai bus svarbus kultū
riškas įvykis Amerikos lie
tuvių gyvenime.

Taipgi pranešame, kad vi
si, kurie turi pavienių pa
sveikinimų blankas pas sa
ve, kad tas blankas sugrą
žintų mums taip greitai, 
kaip galima. Jei blankos ne-

LIETUVOS ŽINIOS
Dėl žento Sumušė Tėvą
Karmėlavos gyventojas Pra

nas Valionis skaudžiai sumušė 
savo kaimyną Joną Domskį, net 
perlaužė alkūnės kaulą. Mat, 
Domskio sūnus norėjo vesti Va
lionio dukterį, bet Domskis ne
sutiko, nenorėjo Valionytę turė
ti marčia, o Valionis norėjo, 
kad Domskiukas būtų jo žen
tas. Dėl to seniui Domskiui 
jis keršijo ir progai pasitai
kius jį sumušė? Antradienį 
Kauno Apygardos • Teismas 
svarstė ’Valionio 'bylą.' Valio
nis atvyko’ į'tėtšnją gerokai įsi
gėręs ir labai trukdė teismo 
darbą: salėje triukšmavo, tero
rizavo liudytojus.- Teko jį iš sa
lės pašalinti. Prieš paskelbiant 
teismo sprendimą, Valionis vėl 
buvo atvestas į kaltinamųjų 
suolą ir čia garsiai uždainavo 
“Šian buvau, ten buvau, viso 
gero ragavau”... Teismas jį nu
baudė D/2 metų sunk, darbų 
kalėjimo ir teisme suėmė.

Nužudęs Mylimąją Pats 
Pasikorė

Pereitų mėtų rudenį Deltuvos 
valsčiaus Plačiavos raisto krū
muose buvo rastas pakaito 
žmogaus lavonas. Susirinkę 
apylinkės žmonės iš pakaruoklio 
drapanų pažino, kad tai yra 
prieš kelis mėnesius dingęs Jo
nas žižminskas. Jis buvo kalti
namas nužudęs Moniką Rauga
lienę ir visą laiką pajieškomas 
policijos.

•Atradus žižminsko lavoną, 
tuoj paaiškėjo šios tragedijos

bus sugrąžintos prieš kovo 
31 d. š. m., nebus galima tų 
žmonių, vardų, kurie sveiki
na “VOICE’’, patalpinti pir
moj žurnalo laidoj.- Tie, ku
rie norėtų pasveikinti žur
nalą, gali, prisiųsti aukas 
tiesiog mums. Kurie pasvei
kins “VOICE” su 50 centų 
arba didesne auka, tų var
dai tilps pirmame žurnalo 
numeryje. \

Žurnalas “VOICE of Lith
uanian-Americans” pas įro
dys kitą mėnesį. Ligi to lai
ko visas prisirengimo dar
bas turi būti užbaigtas. To
dėl prašome visų stoti į tal
ką. Kaip visi išvien dirbsi
me, tai .daug greičiau ir 
sekmingiaus galėsime darbą 
atlikti. Tik su pagelba - visų 
Amerikos lietuvių mes galė
sime išvystyti “VOICE” į 
tikrą Amerikos lietuvių jau
nuolių žurnalą, kuris atsto
vaus visą lietuvišką jauni
mą. Todėl, prašome visų sto
ti į darbą ir pagelbėti jau
nuoliams šį svarbų žygį at
siekti.

Lithuanian - American 
Publishers

Box 38, Station W, 
Brooklyn, N. Y.
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dieną va- 
Ukmergės 
rado savo 

gulinčią,

visos priežastys. Tardymo metu 
buvo nustatyta, kad Jonas žiž
minskas buvo įsimylėjęs našlę 
Raugalienę, turinčią Užubalių 
kaime ūkelį ir jai visą laiką 
piršosi. Galiausia jis jau apsi
gyveno pas Raugalienę, o apy
linkėje ėmė kalbėti, kad greitai 
būsiančios jų vestuvės. Vieną 
kartą, išvažiavus senajam žiž- 
minskui į Ukmergę, likęs na
muose Jonas žižminskas suma
nė pas save į namus pasikviesti 
Raughiienę. Buvę laukuose žmo
nės hidtė, 'kai Jonas žižminskas 
priėjo prie Raugalienės, kuri 
buvo savo lauke prie gyvulių ir 
kažką kalbėjosi. Juodu kažką 
pakalbėję nuėjo pas žižmins- 
kus. Matę pasakoja, kad Rau
galienė ėjo paskui žižminską 
lyg nenorėdama. Po to daugiau 
žižminsko nei Raugalienės nie
kas nematė. Tą pat 
kare parvažiavęs iš 
senasis žižminskas 
namų prieangyje'
kraujuose paplūdusią, nužudytą 
Raugalienę. Visiems buvo aišku, 
kad Raugalienę nužudė Jonas1______ o_____  ___

jaunuolių.
Man rodosi, kad didmies

čiuose, kur tiktai galima, 
šiandien turi būti pirmiau- 
sis ir svarbiausis darbas or
ganizuoti Amerikos Lietu
vių Darbininkų Literatūros 
Draugijos jaunuolių kuo
pas, todėl, kad draugijos 
pūsilaikymas ir tolimesnis 
jos gyvavimas turės pri-^ 
įklausyti nuo čia gimusių^ 
jaunuolių, ,

Jei , didmiesčiuose ir kur 
tiktai/ galima įsikurtų jau
nuolių kuopos ir draugijoj 
rastųsi apie keletas šimtų 
jaunuolių, tai centras pasi
rūpintų dėl jų ir knygų iš
leisti, kad ir anglų kalboje, 
bile tiktai naudingos. Mūsų • 
pareiga rūpintis, kad Ame
rikos Lietuvių Darbininkų 
Literatūros Draugija atei
tyje būtų švietėja ir auklė-' 
toj a Čiagimių lietuvių dar
bininkų judėjimui darbuoto
jų- >

žižminskas, nes po nužudymo 
jis kažkur dingo, nors ir buvo 
j ieškomas, bet niekur nesuras
tas. žižminskas, nužudęs Rau
galienę, žinodamas kas už tai 
jam gręsia, rado vienintelę išei
tį pasikarti. Už ką žižminskas 
nužudė Raugalienę, taip ir ne
buvo išaiškinta.

Kaltinamajam žižminskui nu- 
sižudžius, Kauno Apygardos 
Teismas Raugalienės nužudymo 
bylą nutraukė.

1

Ketvirtad., Kovo 10, 1938

Draugijų Reikale
Abelnais darbininkų rei

kalais nieks tiek daug nesi
rūpina, kaip, mūsų darbinin
kiški laikraščiai. Mum rei
kia pasidžiaugti, kad turi
me įsteigę savo dienraščius, 
kurie visais mūsų reikalais 
rūpinasi ir juos sergsti. Jie 
išanksto numato pavojų, 
nuo kurio darbininkai nu
kentėtų, ir parodo, kaip nuo 
to pavojaus reikia gelbėtis.

Pora mėnesių atgal “Lais
vės” No. 13-tam ir No. 14- 
tam tilpo labai naudingi 
straipsniai. Juose buvo pa
statytas labai aiškiai ir tei
singai klausimas, ką turi 
daryti lokalinės draugijos, 
kad užtikrinti savo nariam 
apdraudą ir pašalpą? “Lais
vė,” tą lokalinių draugijų 
silpnėjimą išanksto perma
tydama, nurodė jom reika
lingumą susivienyti su stam
biu Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimu, kur nariam 
apdrauda ir pašalpa užtik
rinta. Katros lokalinės drau
gijos rūpinasi tuo svarbiu 
klausimu ir katros jau su
sivienijo, tų nariai nenustos 
pašalpos ir apdraudos.

Man rodosi, kad jau lai
kas išanksto rūpintis ir da
ryti planą, kad ateityje ne
pradėtų silpnėti Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Litera
tūros Draugija. Nors šian
dien jos silpnėjimo nesima
to, bet reikia išanksto apsi
žiūrėti, kad ji ateityje ne- 
silpnėtų ir nesidarytų pavo
jus jos išnykimui. Jei mes 
leistume darbininkų apšvie- 
tos draugijai silpnėti ir sy
kiu su mumis išnykti, tai ne
žiūrint, kad ir per tiek daug 
metų darbavomės ir švietė- 
mės, jaunieji neskaitytų, 
kad mes- ateiviai lietuviai 
buvom pilnai apsišvietę ir 
uolūŠ darbuotojai apšvietos 
reikale. Čia yra mūsų par
eiga darbuotis ir rūpintis, 
kad darbininkų apšvietos 
draugija su kiekviena die
na augtų ir liktųsi ant vi
sados švietėja darbininkų 
klasės. Kad ją išauginti ir 
palikti skaitlinga nariais, 
tai šiandien yra mūsų už
duotis gauti į ją kuodau- 
giausia naujų narių, ypač 
šiandien reikia rūpintis, kad 
kuodaugiausia gauti į ją.
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Trockis t iniai-Bucharinistiniai Kriminalistai
(Tąsa)

Černovas. Aš atsisakiau. * Tada Oberhaus 
pareiškė, “Aš šį tą žinau apie jūsų biznį Vo- 
kfetijoj.” Aš jo užklausiau, apie kokį biznį? 
Jis atsakė, “Ogi apie jūsų susitikimus su 
Danu,” ir jis man parodė fotografijas mano 
susitikimų su Danu, kuriuos aš turėjau Ko-'' 
eningstein’e ir Berlyne. Dar daugiau, jis iš
dėstė man turinį mano pasikalbėjimų su Da
nu. Jis net pakartojo tūlus žodžius, ištartus 
Dhno. Tada man pasidarė aišku, kad dėl 
manęs Vokietijoj tapo užtaisyti sląstai per 
Vokietijos žvalgybą su pilnu pritarimu pa
ties Dano ir su jo parama. Aišku buvo, kad 
Danas be jokios abejonės yra Vokietijos 
žvalgybos agentas, taip lygiai ir Kibrikas. . . 
Po to aš sutikau būti ir tapau Vokietijos šni- 
pu. Po to ėjo formališkumai, kaip tai išpil
dymas popierių ir jų pasirašymas. Oberhaus 
instruktavo mane, ką aš turiu dirbti Sovietų 
Sąjungoj naudai Vokietijos. Tada pastebė
jęs mano susirūpinimą jis pasakė, “Jum nė
ra’ ko rūpintis. Jūs kovojate prieš Sovietų 
Valdžią ir mes kovojam prieš S._ Valdžią ir la
bai galimas daiktas, kad mūsų kovos meto- 
dos supuola.” Instrukcijos, kurias man Ober
haus davė, buvo, kad aš suteikčiau regulia
rias informacijas Vokietijos žvalgybai to
kiais klausimais, kurie jiems apėjo ir kū
nuos galima perduoti per Vokietijos žval
gybos atstovus Maskvoj. Be to, aš turėjau 
organizuoti diversijas ir griovimą toj vietoj, 
kur aš dirbau. Kadangi aš tada dirbau grū
dų pristatymo srityje, tai aš turėjau varyti 
sabotažą visų pirma toje srityje.

Višinskis. Iš ko susidėjo jūsų bendradar
biavimas su Vokietijos žvalgyba?

černovas. Oberhaus patarė man, idant iš
vengus fiasco, neplėsti ryšių su dešiniaisiais 
perdaug toli, bet palaikyti susisiekimus su 
ribotu skaičiumi žmonių ir stiprinti tuos su
sisiekimus. čia Oberhaus paaiškino, kad 
tūlą laiką Maskvoje niekas manęs nelies, taip 
kad aš turėsiu progą suorganizuoti mano šni
pinėjimo darbą Sovietų Sąjungoj. Ir ištiesų iš 
pradžios niekas pas mane neatėjo, bet ke
liems mėnesiams praėjus aš turėjau susirin
kimą su Vokietijos žvalgybos atstovais.

-Višinskis. Bet kaip tąs įvyko? ‘ z
- černovas. Tada aš dirbau kaipo liaudies 

komisaro padėjėjas, arba Prekybos Komisa
riato Bordo narys, dabar nepamenu gerai. 
Mane pašaukė iš Užsienio Reikalų Komisa
riato Biuro ir pasakė, kad Vokietijos laik
raščio “Berliner Tageblatt” korespondentas 
Paul Scheffer nori su manimi pasikalbėti tū
lais informacijų klausimais. Aš turėjau jam 
pasakoti tokius dalykus, kurie nebuvo slapti. 
Po to Scheffer atėjo pas mane ir pasisa
kė, kad jis yra atsiųstas Vokietijos žvalgy
bos viršininko Oberhaus ir davė man slaptą 
ženklą “Reynold”. Tai buvo mano slapyvar- . 
diš kaipo Vokietijos šnipo. Aš paklausiau 
•Schefferio, ko iš manęs nori Oberhaus. Jis 
man atsakė, kad Oberhaus nori gaut infor
macijų apie vidujinį partijos gyvavimą, apie 
dešiniųjų trockistų veiklą ir apie padėtį tar
pe valstiečių. Apart to, jis reikalavo infor
macijų apie kiekį pagamintų produktų. O 
ypatingai jis norėjo informacijų apie pro-

• dūktų stovį mieste. Jis reikalavo informaci
jų apie grūdų pristatymą ir apie mobiliza
ciją grūdus pristatyt gyventojams. Aš jam 
papasakojau žodžiu tuo laiku, o už kelių 
dienų padaviau statistines informacijas. Po

^to aš turėjau keletą periodinių pasimatymų 
su Schefferiu. Aš suteikiau per jį informa
cijas Vokietijos žvalgybai ir per jį gavau 
Vokietijos, žvalgybos instrukcijas dėl organi
zavimo griovimo darbo. Vyriausias man Vo
kietijos žvalgybos užduotas darbas šiame lai
kotarpyje buvo, tai organizavimas grūdų 
gadinimo. Tam' buvo reikalingas vilkinimas 
statymo grūdams sandėlių, idant sutrukdyti 
grūdų pristatymą ir tt. O tas, žinoma, turėjo 
kelti valstiečių neapykantą, kada jie pama
tė, kad grūdai genda. Taip pat buvo reika
laujama organizuoti plačia papėde surink
tų grūdų gadinimą, apkrečiant juos arba

• užveisiant juos pavojingais gyviais. Scheffe- 
- ris ypatingai reikalavo suorganizuot naikini

mą grūdų rezervų pagelba žiurkių ir kitokių 
parazitų, šitas instrukcijas aš išpildžiau. . . 
Mana šipinėjimo ir griovimo darbas ypatin
gai pasidarė .įtemptas, kuomet aš buvau pa
skirtas Agrikultūros Komisaru. Man įėjus į 
Grūdų Pristatymo Komitetą mane aplankė 
tūlas Raividas, .kuris buvo mano draugas

• menševikų organizacijoj Ivanovo mieste. Jis 
ilgą laiką darbavosi Užsienio Reikalų Komi
sariate. . . Paaiškėjo, kad šitas Raividas bu
vo vietinis Vokietijos žvalgybos agentas So
vietų Sąjungoje ir gavo instrukcijas nuo to 
paties Oberhaus užmegst ryšius su manim.

čionai černovas plačiai papasakojo apie 
jo ir Raivido planus ir kriminališkus darbus 
naikinime grūdų ir gyvulių. Sako, “Kas lie

Sovietų Liaudies Teisiu
Bucharinas ir Kiti Planavo Nužu- 

/

dymą Sovietų Sąjungos V adų
čia gyvulių auginimą, tai mūsų uždavinys 
buvo: pjaut veislinius gyvulius, padidint gy
vulių mirtingumą, trukdyt pašaro pristaty
mą ir ypatingai naudot visokioj rūšies bak
terijas apkrėtimui gyvulių ir taip toliau”.

Višinskis. Tai papasakok smulkmeniškai 
apie naikinimą gyvulių, iš kur jūs gaudavot 
bakterijas, kaip, ir tt. ?

Černovas nurodė, kad jis susisiekė su kitu 
kriminalistu tūlu Ginsburgu, kuris buvo vy
riausia galva Gyvulių Gydymo Departmente 
ir panaudojo visus būdus gyvulių naikinimui. 
Pavyzdžiui; Rytiniam Sibire užeina tam tik
ros gyvulių epidemijos, apsisaugojimui nuo 
kurių jau yra žinomos priemonės, bet troc- 
kistiniai departmento viršininkai atsisakė pa
siųsti reikalingas gyduoles į Sibirą ir dėlto 
tik vieną 1936 metų pavasarį tuo būdu nu- 
dvėsė mažiausia 25 tūkstančiai arklių, čer
novas sako, “Aš instruktavau Ginsburgą ii\ 
Bojaršinovą, pirmininką Bakteriologijos De
partmento, dirbtinai apkrėst Leningrado Dis- 
trikte kiaules liga erysifelis (rožė), Vorone
žo ir jo Azovo-Juodosios Jūros distriktuose 
plėgos epidemija. Tam tikslui mes pasirin
kome, man patarus, tris dirbtuves: Kašnit- 
sevske, Orlove ir Stavropolyj. Čionai buvo 
paruoštos bakterijos ir sunumeriuotos pagal 
rūsį.

Višinskis. Dar vienas klausimas apie jūsų 
santikius su Vokietijos žvalgyba. Ar jūs ga
vote kokių nors pinigų nuo Vokietijos žval
gybos?

Černovas. Taip, aš visai buvau pamiršęs 
apie tai.

Višinskis. Mat, toks menkas dalykas, todėl 
jūs ir pamiršote apie jį papasakoti. ' 

černovas. Natūralu, kad tai ne menkos 
vertės dalykas, tačiau aš jį pamiršau. Ber
lyne aš gavau du tūkstančiu markių.

Višinskis. Kiek iš viso jūs esate gavę?
Černovas. Apie 30 tūks^ąnčių vokiškų mar

kių ir apie 150 tūkstančių sovietinių rublių. 
Geroką dalį šių pinigų aš sunaudojau savo 
asmeniškiems reikalams, o tūla dalis buvo 
išleista papirkimui dešiniųjų organizacijos 
narių, kuriuos aš mačiau reikalą papirkti.

Po tam černovas dėstė savo santikius ir 
susitikimus su Rykovu, nurodė; kaip dešinie
ji buvo susirūpinę ir nusiminę 1932 metais 
kai kolektyvams pradėjo sektis, ir kaip Ry- 
kovo ir kitų dešiniųjų pranašystės neišsipildė. 

Rykovas Išdėstė Planus Apie Nužudymą 
Komunistų Partijos Vadų 1932 Metais

černovas nurodė, kad jam Rykovas aiški
no, jog 1930 metais taip vadinama palocinė 
revoliucija buvo tik viena iš išeičių, bet kad 
1932- metais šita priemonė beliko vienatinė 
užgriebimui galios. O šita “palocinė revo
liucija” reiškė suareštavimą ir nužudymą 
Komunistų Partijos ir Sovietų Valdžios va
dų, po to užgriebiant visą galią krašte. Ir 
šita revoliucija jiems neišdegė, bet jie vėl 
tęsė savo kriminališką naikinimd ir griovimo 
darbą, černovas tais reikalais tarėsi su Ry
kovu ir 1935 metais, ir 1936 metais.

Černovas. Rykovas ypatingai pabrėžė, jog 
’ tėra du keliai dešiniesiems bandyt užgriebt 

galią, būtent, spėka pašalinant partijos ir 
valdžios vadovybę, tai yra, juos suareštuo
jant arba nužudant, arba abu būdu pavarė 
tojant sykiu. Ir jis ypatingai pabrėžė reika
lingumą Sovietų Sąjungos pralaimėjimo kare 
su kapitalistinėmis šalimis, jei ant jos būtų 
padarytas užpuolimas. . .

Višinskis. Kaltinamasis Rykovai, ar jūs tu
rėjote daug pagelbininkų, tokių, kaip černo
vas?

Rykovas. Tai buvo mano klaida, bet jis 
nebuvo toks jau mano akyse didelis man pa- 
gelbininkas. Beeidamas iš valgyklos į gele
žinkelio stotį atsidūrė į policijos stotį.

Višinskis. O jūs, kaltinamasis Černov, ar 
daug turėjote tokių vadų, kaip Rykovas ?

Černovas. Apart Rykovo ir Vokietijos 
žvalgybos, neturėjau jokių.*

Kovo Trečios Dienos Rytinė Sesija
Liūdija Kaltinamasis Ivanovas

Teisėjas Ulrich. Kaltinamasis Ivanovai, ar 
jūs patvirtinate savo parodymus, kuriuos 
padarėte per prirengiamąjį tyrinėjimą apie 
jūsų anti-soviėtinę veiklą?

.Ivanovas. Viską .ir pilnai patvirtinu.
Višinskis. Papasakok, kokiose apystovose 

ir kada jūs įstojote į pogrindinę organiza
ciją.

Ivanovas. Kada pirmas puolimas prasidė
jo, 1911 metais, kuomet aš buvau studentu 
Tūlos vidurinės Mokyklos 8-toj klasėj. Ca- 
ristinei slaptajai policijai pavyko gaut mane 
už savo agentą.

Višinskis. Konkrečiai su kokiu depart- 
mentu jūs buvote surišti, kaipo slaptosios po
licijos agentas ir kokiame mieste?

Ivanovas. Su žandarmerijos Policijos De
partmental Tūloje.

V. Su kuo jūs buvot asmeniškai susirišę 
Tūloje ?

I. Su žandarmerijos kapitonu Mamatka- 
zinu.'

V. Ar jūs turėjot slapyvardį.
I. Taip, turėjau, “Samarin”.
V. Ar jūs turėjot šnipo numerį?
I. Taip, 163.
V. Ar jums apmokėjo už darbą?
I. Taip, mokėjo Maskvoje ir'Tūloje.
V. Tai jūs buvote apmokamas?
I. Taip, apmokamas caristinės slaptosios 

policijos agentas.
Šnipas Ivanovas Išdavinėjo Studentus

Višinskis. Po tam jūs atvykot į Maskvą 
ir įstojot į Maskvos Universitetą 1912 me
tais. 1913 metais Maskvoje jūs aktyviai 
darbavotės slaptosios policijos departmen
te?

I. Taip.
V. Su kuo jūs susirišote?
I. Su žandarmerijos kapitonu Griazno- 

vu ir leitenantu Kolokolovu. \
V. Kokios buvo formos jūsų provokato

riškas darbas?
I. Aš daviau informacijas apie revoliu

cinį judėjimą studentų organizacijose. Aš 
išdayinėjau individualius draugus, kurie 
vedė revoliucinį darbą. Taip, pavyzdžiui/ 
Tūlos studentų organizacijoj aš išdaviau 
revoliucionierius Sęverny ir Pomorovą. 1916 
metais aš išdaviau Kapluną, vieną iš veik
liausių dalyvių revoliuciniam darbe Medici
nos Fakultete.

V. Kaip ilgai jūs buvote Maskvos slap
tosios policijos agentu?

I. Nuo 1913 iki pabaigos 1916 metų.
V. Kiek jūs gaudavot mokėt?
I. Tūloje nuo Slaptosios Policijos De

partmento iš pradžios gaudavau 15 rublių, 
o paskiau po 20 rublių.

V. O kiek gaudavot Maskvos Slaptosios 
Policijos Departmente?

I. Iš pradžios gaudavau nuo 30 iki 40 
rublių, o vėliau nuo 60 iki 75 rublių. Be- 
gerėjant mano darbui kilo ir alga.

V. Iki 1916 metų jūs buvot susirišę su 
Maskvos slaptąja policija, o baigiant 1916 
metus su kuomi?

I. Pabaigoje 1916 metų aš nutraukiau 
ryšius su slaptąja policija.

V. Kodėl jūs padarėt tokį nuosprendį, 
kodėl jūs pabaigoje 1916 metų nutarėt nu
traukt ryšius su slaptąja policija?

I. Iš vienos pusės tas mane labai slėgė, 
o iš kitos—bekylanti revoliucinė banga ir 
darbininkų klasės laimėjimo prospektai 
gązdino mane. Aš bijojau, kad kaip dar
bininkų klasę laimės, tai slaptosios policijos 
dokumentai paklius į darbininkų rankas ir 
tada aš būsiu iškeltas aikštėn, kaipo pro
vokatorius. \

V. Čia visai kitas reikalas. Jūs tik bi
jojote, jog reikės suvest sąskaitą. Jūs pra
dėjot savo politinę apšvietą vadovybėje Tū
los slaptosios policijos žandarmerijos virši- 
nink Mamatkazino ir pabaigėte vadovybėje 
Bucharino ir Rykovo. Ar teisingai aš jus 
supratau ?

I. Taip, teisingai.
V. Kada jūs įsigavote į Komunistų Par

tiją?
I. 1915•' metais.
V. Kokiose sąlygose ir keno asmenišku 

skatinimu ? ''
I. Instrukcijas davė kapitonas Kolokolo- 

vas man įstot į Bolševikų, Partiją.
-V. Tai jūs įstojote į Bolševikų Partiją 

pagal instrukcijas Maskvos slaptosios poli
cijas kapitono Kolokolovo ?

I. Taip.
V. Kokiu tikslu? ,
I. Tikslu suteikt smulkmeniškesnes in

formacijas apie bolševikų organizacijos 
veiklą. • x

V. Su provokatoriaus tikslais?
I. i Taip, su provokatoriaus tikslais.
V. Papasakok man; ar jūs turėjot ry

šius su “Kairiųjų Komunistų” grupe?

e
I. Taip, turėjau.
V. O kas jus įtraukė į tą grupę?
I. Ištiesų gi niekas manęs jon neįtraukė 

dėl to fakto, kad bijodamas, jog mane So
vietų Valdžia neiškeltų aikštėn, aš įstojau į 
jos priešų liogerį. Ir aš, kaip tas draskū- 
nas užuodęs lavoną, susiliejau su visomis 
ir su kiekviena neprietelinga grupe, kuri 
kovojo prieš Sovietų galią, nes aš rokavau, 
kad su atsteigimu buržuazinės galios aš 
nebūsiu iškeltas aikštėn.

V. Kada jūs įstojot į “Kairiųjų Komu-, 
nistų” grupę ?

I. Pabaigoje 1917 ar pradžioje 1918 me
tų.

V. Taigi, jūs įstojote į šią grupę kaipo 
priešas, kuris manė, kad ta grupė nuvers 
Sovietų Valdžią? . \

I. Pas “Kairiuosius Komunistus” aš su
radau tai, kas man buvo reikalinga kaipo 
Sovietų Valdžios ir darbininkų klasės prie
šui. ‘ \

V. Ar jūs tuo laiku buvot susirišę su 
Bucharinu ?

čionai Ivanovas aiškino, kad jis bendra
darbiavo tais laikais su Bucharihu ir net 
buvo patapęs partijos distrikto organiza
torium. Bucharinas jam pasakojęs, kad 
jis, Bucharinas, turįs suorganizavęs savo 
kadrus, kurie bet dieną pašaukti išstos prieš 
Leniną.

V. Kaip Bucharinas ruošėsi išeit prieš 
Leniną ?

I. Jis laukė tinkamos progos. Jis norė
jo turėt savo kadrus.

V. Kokiam tikslui ?
I. Pašalinimui Lenino.
V. Kokiam pašalinimui?
I. Net fiziškas metodas pavartojant. 

Pasikalbėjimas su Bucharinu 1926 metais 
buvo labai interesingas. Jis atvirai sakė, 
kad jei reikalas bus, mes turim būt pasiren
gę atvirai kovai prieš partiją . . . Toliau 
Ivanovas parodė, kad Bucharinas jį pasiun
tė į šiaurinį Kaukazą organizuot dešiniųjų 
grupę. Bucharinas jam sakė, kad šiauri
nis Kaukazas yra labai svarbus punktas ko
vai prieš Sovietų Valdžią, ypatingai reikią 
organizuot ir sukelt, kazokus.

V. Ar Bucharinas ir Rykovas tuo laiku I 
kėlė klausimą užgrobimo galios?

I. Užgrobimo galios klausimas buvo iš
keltas 1931 metais.

V. Jum esant šiaurinėj teritorijoj, kokį 
darbą jums buvo uždavęs Bucharinas? »

I. Bucharinas įsakė man paruošt deši
niųjų organizacijų spėkąs sumušimui So
vietų Valdžios laike intervencijos, arba ka
re su kapitalistinėmis ir fašistinėmis vals
tybėmis.

V. Kokias instrukcijas Bucharinas jums 
davė dėl šnipinėjimo?

I. Jis sakė, kad Lobovas specialiai orga
nizavo šitą veiklą ir kad jis praneš man, 
kaip tą darbą pravesti. Jis sakė, “Jūs tu
rite duot visapusę pagelbą žmonėms, kurie 
bus ten .pastatyti per partijos organizaciją 
išpildyti Anglijos žvalgybos reikalavimus.

V. Ar jūs išpildėte tuos įsakymus?
. I. Taip, išpildžiau. Aš persiuntinėjau 

informacijas ir priėmiau instrukcijas per tą 
žmogų. Dar daugiau, tos instrukcijos nuo 
Anglijos žvalgybos pilnai supuolė su tomis 
instrukcijomis, > kurias aš gavau nuo “De
šiniųjų Centro.”

V. Tęsk savo pasakojimą apie savo te
roristinę veiklą, apie savo teroristinius pla
nus.

I. Mūsų organizacijai šiaurinėj teritori
joj buvo pavesta įsteigt teroristinę grupę.

V. Kas tą užduotį paskyrė?
I. Bucharinas. Keliais atvejais grįžo 

prie to klausimo, ypatingai po nužudymo 
Kirovo. Jis sakė, kad šūviai paleisti į Ki- 
rovą parodė, kad individualiai teroristiniai 
aktai nedavė pasėkų ir kad reikia pri
rengi masiniai teroristiniai aktai, ir tik ta
da bus pasėkos . . .

Ivanovas toliau aiškino, kad jų linija bu
vo likviduot partijos vadovybę, jei galima, 
prieš karą, o tam nepavykus, karo laiku, 
kad nusilpnint šalies apsigynimo spėkas ir 
padėt sumušt Sovietų Valdžią kare su im
perialistais. Pirmas instrukcijas organizuot 
teroristinę grupę jis gavo 1934, o 1935 m. 
ant jų daryta spaudimas už neganėtiną iš
vystymą darbo.

V. Ką daugiau turi liudyt kas liečia 
jūsų griovimo darbą?

Čionai Ivanovas liudijo, kad jie suran
kiojo visas sukilėlių grupes aplink Ar
changelską, .kad momente intervencijos nu-' 
kirst ryšius tarp Archangelsko ir Centra- 
linių šalies* kelių, kad padėt Anglijai užimt 
tą distriktą ir svarbiausį portą. Tada jie 
Šiaurinėj teritorijoj griovė paruošimą rąs
tų, nedaleido įsteigt ir gadino esamą me-

(Tąsa 4-tame pusi.)

Pittsfield, Mass.
i -—

General Electric dirbtuvė, 
kuri iki šiol atleido daugiau ne
gu 3,000 darbininkų, dar nesu
stoja atleidinėjus daugiaus. Tik 
per šią savaitę tapo atleista iš 
darbo 50 darbininkų.

šios savaitės laikraščiuose, 
kaip vietiniam “Berkshire Evė-Z 
ning Eagle,” taip ir kituose 
kapitalistų laikraščiuose, buvo 
garsinta, kad General Electric 
dirbtuvės darbininkai, abelnai 
imant, uždirbo daugiau negu 
kada visoj jšios dirbtuvės istori
joj. Tai gal todėl ir pradėjo nu- 
mušinėt algas vietinėj šios kom
panijos dirbtuvėj. Darbo stokos 
dėlei, darbininkai tam pa'perkel
ti į kitus skyrius. Taip gi pasa
ko, kad kitame skyriuje moka
mais nuošimčiai mažiau algos; 
suprantama, darbininkas, neno
rėdamas prarast darbo, sutinka 
ir su numažinta alga dirbti, nes 
gerai žino, kad kitur gauti dar
bo nėra galima, o čia kompani
ja dar duoda savo seniems dar
bininkams bonus, poilsio su pil
nu užmokesčiu, o ant galo, dar 
ir • pensiją, kurie sulaukia 60 
metų ir išdirba apie 20 metų.

Organizavimas šios dirbtuvės 
darbininkų į CIO eina lėtai, 
bet su geromis, pasekmėmis; 
yra numatoma, kad pavyks su
organizuot ir šios General Elec
tric dirbtuvės darbininkus.

Vasario 24 d. pasimirė Kazi
mieras Skeivis, sulaukęs 75 me
tų. Paėjo iš Žemaitijos. Paliko 
dideliame nuliūdime savo žmo
ną ir sūnų Kazimierą. Sūnus 
yra vedęs ir turi viena dukterį 
6 metų; Velionis buvo bažnyti
nis žmogus, tai tapo palaidotas 
su visomis bažnytinėmis apei
gomis. Buvo vienas iš lietuvių, 
kuris dirbo General Electric 
Co. ir gavo pensiją nuo 1932 
metų. Prigulėjo prie Juozapinės 
pašelpos draugijos ir tapo pa
laidotas JuozUpinėse kapinėse.

Skeivių šeima yra gana sve
tingi žmonės, tai po pakasynom 
.iškėlė pietus svečiams. Už pa
gaminimą skanių pietų, kredi
tas priklauso gaspadinėms: Ju
lei Yovaišienei ir Anei Bagdo
nienei. Biržų Proletarės.

LIETUVOS ŽINIOS

pasikvietė 
sulaikė 
Polici- 

kad tai 
Zubric-

Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytoji.

Pasivadinęs Policijos Valdi 
ninku Norėjo Apgauti Baro 

šeimininkę
Į- “Čintaro” barą užėjo gra

žiai apsirengęs pilietis ir baro 
savinink. paprašė duoti alaus. 
Gerdamas alų tuoj susipažino 
su sėdėjusiais prie gretimo sta
lo piliečiais ir šiems ėmė gir
tis esąs aukštas kriminalinės 
policijos valdininkas. Piliečiai 
patikėjo jį esant valdininku, su 
juo skaitėsi, jam pataikaudami 
nesigailėjo komplimentų, kas 
suteikė tariamam valdininkui 
norą dar labiau didžiuotis. Ne
pažįstamasis gerai įsidrąsinęs 
ir naudodamasis įsigytu pasiti
kėjimu ėmė vaišinti visus ba
ro piliečius alum. Baro šeimi
ninkei liepė jo sąskaiton duoti 
visiems bare esantiems pilie
čiams alaus kiek kas nori, o jis 
sumokėsiąs. Baigus gerti alų 
nepažįstamasis “valdininkas” 
pareiškė, kad dabar sąskaitos 
neapmokėsiąs, liepė sąskaitą at
nešti jam į įstaigą, kur ir at- 
siskaitysiąs. Baro savininkė su 
tuo pasiūlymu nesutiko. Kai 
pamatė, kad “aukštasis” valdi
ninkas nori išeiti, ] 
policininką, kuris 
“aukštąjį valdininką.’ 
ninkas tuoj išaiškino, 
yra apgavikas Leonas 
kas. Jį areštavo, o po kelių sa
vaičių jį Kauno apyl. teismas 
nubaudė 3 mėn. paprasto kalė
jimo. Buvo padavęs Kauno 
apyg. teismui apel. skundą, ku
riame aiškinosi, kad valdinin
ku pasivadino būdamas girtas, 
prašė pasigailėti, tačiau jo ape- 
liac. skundą teismas atmetė.
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(Tąsa iš 3-čio pusi.) 
chanizmą, disorganizavo pristatymą, 
sulaikė keletą lentpjūvių ir davė smūgį 
statybai. Tuomi taip pat norėta pakenkt 
gamybai popieros ir kultūrinei revoliucijai, 
disorganizuot spausdinimą knygų, kiršint 
mases prieš Sovietų Valdžią.

Bucharinas.
neklystu, paskiausia mes susitikome 
mėnesį, 1936 m.?

Ivanovas. Aš susitikau Buchariną 
metais taipgi. 1937 metais jis jau 
pasislėpęs nuo mūsų.

Višinskis. Ar jūs, Bucharine, užginčinat, 
kad jūs matėtės su Ivanovu prieš momentą 
jūsų arešto?

Bucharinas. Ne, neužginčinu, tik klau
siau Ivanovo primint man, kada paskiau
sia mes susitikome, kur ir apie ką jis man 
kalbėjo.

Čia Ivanovas pasakojo, kad 1936 metais 
jiedu matėsi kelis syk, kad gale metų jis 
perspėjo Buchariną apie jų organizacijos 
griuvimą ir nurodė, kad juos iškelia pa
čios masės, kad jie bankrutuoja.

Višinskis. Jūs tą sakėt Bucharinui ?
Ivanovas. Taip. Ir aš niekad nebuvau 

matęs Buchariną taip laukiniu ir įtūžusiu, 
kaip tuomet. Jis mane išvadino bailiu, 
“panikos skleidėju,” ir barėsi, kam aš jam 
kaišioju “mases”; sakė, kad su masėmis 
nereikia skaitytis, kad dešiniųjų organiza
cija ves karą prieš mases . . .

Višinskis, 
mases ?

Ivanovas. Taip.
Toliau Ivanovas liudijo, jog Bucharinas 

jam sakė, kad bus daroma aštrūs žingsniai 
prieš “nukrypimus” nuo dešiniųjų progra
mos, kad tam specialių žmonių būna su 
bailiais apsidirbama, kitais žodžiais ta
riant, nužudoma. 1937 metais Ivanovas 
su Bucharinu turėję trumpą pasikalbėjimą, 
kadangi jau visa jų organizacija buvo pa
vojuje iškėlimo aikštėn. Bucharinas tada 
jam sakęs, kad daromi žygiai išjudint fa
šistines šalis, Japoniją ir Vokietiją, užpult 
Sovietų Sąjungą ir kad tam esančios gali
mybės.

Višinskis. Kaltinamasis, Bucharine, kal
tinamasis Ivanovas sUkė,' 'kad 1928 metais 
ir net anksčiau jis jau turėjo su jumis pa
sitarimus apie anti-Sovietinį darbą dešinių
jų organizacijoj, kurioje jūs priklausėte. 
Ar jūs tą patvirtinate?

Bucharinas. Taip, patvirtinu, pirmiau
sia, kad aš pažįstu Ivanovą nuo laikų Bres
to Taikos, 1918 metais. Ir taip pat tiesa, 
kad laike 10-jo Partijos Kongreso aš pata
riau Ivanovui tęsti antį-partinį darbą, lai
kydamas jį kontr-revoliuciniai nusistačiu
siu.

V. Ką aš noriu žinot, tai ar kaltinamojo 
Ivanovo pareiškimas, kad. 1928 metais jisai 
su jumis kalbėjosi apie anti-sovietinį darbą, 
yra* teisingas? Ar tą patvirtini?

B. Taip.
V. Ivanovas liūdijo, kad jūs jam įsakėt 

įkurt dešiniųjų organizaciją šiauriniam 
Kaukaze konkretiems tikslams. Ar 
patvirtinate tai?

B. Taip, aš patvirtinu, kad aš jam 
viau įsakymą sukurt organteaciją.

V. Ar jūs sakėte Ivanovui, kad dešiniųjų 
organizacijos centras jau veikia?

B. Taip.
V. Iš ko tas centras susidėjo?
B. Iš trijų—Tomskio, Rykovo ir manęs.
V. Ar jūs sakėte, kad šitas centras ruo

šia nuvertimą Sovietų Valdžios?
B. Taip, bet šis dalykas liečia vėlesnį lai

kotarpį.
V. Tai kada? '
B. Aš manau, apie 1932-33 metus.
V. Koks tų nelegališkų organizacijų bu

vo tikslas?
B. Nelegalės organizacijos turėjo sukuopt 

spėkas kovai, prieš partiją—kovai, kuri aš- 
trėjo.

V. O kada jūs iškėlėt klausimą kūrimo 
sukilimui paruošt vienetų?

B. Perėjimas prie spėkos vartojimo me
todų įvyko apie 1932 metus.

V. Tas reiškia, kad sprendžiant pagal 
Ivanovo liūdymą, taip pat ir jūsų, mes ga
lime pripažint tą faktą, kad jūs kalbėjote 
su Ivanovu apie organizavimą sukilimo, 
tas tiesa?

B. Tiesa. '
V. Ir kad jūs instruktavote Ivanovą 

naudot kulokų sukilimus kovai prieš 
vietų Valdžią? \

B. Taip.
V. Kad jūs taip pat turėjote už tikslą 

organizuot kulokų sukilimus?
B. Nors tai nebuvo taip atvirai kalbama.
V. Nors atvirai ir nebuvo kalbama, tačiau

jūs

da

iš-
So-

n

jūs taip instruktavote?
B. Taip.

Kriminalistai Jieško Pagelbos Užsienyje
Višinskis. Ar jūs žinojote apie Ivanovo ir 

kitų derybas su kapitalistinėmis šalimis?
B. Taip, tatai buvo daug vėliau. Aš iš

dėsčiau Ivanovui “Dešiniųjų Centro” pažiū
ras tarptautinėje politikoje, aš jam sakiau, 
kad karo situacija ir kiti dalykai galima 
panaudoti kovai 
Trumpai sakant, 
jų Centro” vadų 
centro platformą 
dų. Kas per viena
Trumpai, kovoje prieš Sovietų Valdžią iš
naudoti situaciją ir padaryti koncesijų ka
pitalistinėms valstybėms, idant jas neutra
lizuoti ir kai kada gauti jų pagelbą.

V. Kitais žodžiais, jūsų orientacija buvo 
jieškoti paramos tūlų užsienio valstybių.

B. Taip galima sakyti.
V. Kitaip sakat, jūsų orientacija buvo 

link sumušimo Sovietų Sąjungos?
B. Abelnai imant, taip.

APKLAUSINĖJAMAS KALTINAMASIS
' KRESTINSKIS

Višinskis. Pirma negu eisime prie apklau
sinėjimo Krestinskio, leiskite man pastaty
ti keletą klausimų kaltinamajam Rakovs- 
kiui.

Teisėjas Ulrich. Galite tai daryt.
Višinskis. Kaltinamasis Rakovski, ar jūs 

prisiimate kaltę daromų prieš jus krimina- 
liškų kaltinimų ?

R. Taip.
Višinskis klausia Rakovskio, ką jis žino 

apie Krestinskį ir jo veiklą. Rakovskis pa
sakoja apie Krestinskio trockistinę veiklą. 
Jis parodė, kad Krestinskis dar 1927 me
tais parašė Komunistų Partijos Centro Ko
mitetui laišką, kuriame jis neva atsižadėjo 
trockizmo, tačiau pasiliko trockistų. To 
laiško kopiją Rakovskiui parodė patsai 
Trockis, užgirdamas tą veidmainingą Kres- 
tinskio žygį.

Višinskis.. Ką jūs manote? ar 1927 metais 
Krestinskis- buvo trockistas,;>ar ne?

Rakovskis. Taip, Krestinskis buvo troc- 
kistas ir niekados nesutraukė ryšių su troc- 
kizmu.

V. Ar jūs galite paduot faktų parėmimui 
to savo pareiškimo?

R. Taip, galiu, jeigu teismas leis man tie
sioginiai kalbėti į Krestinskį.

Teisėjas Ulrich. Galite.
Rakovskis (atsikreipęs į Krestinskį) Ni

kolai Nikolajevič, kada aš buvau ištrėmime, 
jūs rašėte man?

Krestinskis. Taip, rašiau, per savo dukte
rį, kuri važinėjo Saratove.

Višinskis į Krestinskį. Kokiais metais tai 
buvo ?

Krestinskis. 1928 metais.
Rakovskis. Tai buvo 1920 metais, rugpjū

čio ar liepos mėnesį, 1928 metais aš, buvau 
Astrachane.

Višinskis. Kaltinamasis Rakovski, paaiš
kink teismui, apie ką Krestinskis I jums ra
šė 1929 metais?

Rakovskis. Krestinskis savo laiške liepė 
man grįžti atgal į partiją, žinoma, su tikslu 
tęsti trockistinį darbą.

Višinskis. Kaltinamasis Krestinski, ar Ra
kovskis teisingai suprato jūsų laiško turinį.

Krestinskis. Taip, teisingai.
KRESTINSKIO LAIŠKAS TROCKIUI 
ĮTRAUKTAS Į TEISMO REKORDUS

Višinskis. Krečiant Krestinskio apartmen- 
tą buvo rasta eilė dokumentų, kurių tarpe 
rasta kopija sekamo Krestinskio laiško, ra
šyto Trockiui lapkričio 27, 1927 metais—to 
paties laiško, apie kurį vakar kalbėjo Kres
tinskis, o šiandien Rakovskis.

Šis laiškas paduodamas Krestinskiui ir 
Rakovskiui dėl patikrinimo ir abudu jie' pri
pažino laišką autentišku. Tame laiške Kres
tinskis kritikuoja trockistinės opozicijos tak- ■ 
tiką, bet baigia sekamai: “Bet pirmoje vie
toje palengva, laipsniškai, ryžtingai dirbant 
viduje partijos ir -Sovietų aparate, galima 
atsteigt, laimėt atgal masių .pasitikėjimą ir 
įtaką ant jų.”
KRESTINSKIS DABAR JAU PRISIPAŽĮSTA 

PRIE KALTĖS
Pamatęs, kad niekaip nebegali išsisukti 

nuo kaltinimų prieš jį, Krestinskis jau pri
sipažįsta, kad tas tiesa, ką jis prisipažino 
per prirengiamąjį apklausinėjimą.

Višinskis. Kaltinamasis, Krestinski, jūs 
girdėjote Rakovskio smulkmenišką liūdymą 
apie jūsų neva sutraukymą ryšių su trockis- 
tais. Ar jūs manote, kad šis Rakovskio išaiš
kinimas yra teisingas?

Krestinskis. Ką jis sakė, tai teisybė.
V. Jei tas tiesa, ką Rakovskis sakė, ar 

vistiek jūs apgaudinėsite teismą ir užgin
čysite teisingumą savo liūdymo, kurį jūs da
vėte per prirengiamąjį tyrinėjimą?

K. Aš pilnai tvirtinu savo liūdymą, kurį 
daviau per prirengiamąjį tyrinėjimą.

V. Tokiame atsitikime, ką reiškia jūsų 
vakar dienos pareiškimas, kurio negalima 
kitaip pavadinti, kaip tik trockistine pro
vokacija teisme?

K. Vakar būdamas po įtaka klaidingo gė- 
dinimos aštraus spaudimo, kurį pagimdė ma
no buvimas kaltinamųjų suole ir skaitymas 
kaltinimo akto, kurį dar pagilino mano silp
na sveikata,' aš negalėjau kalbėt tiesos, aš 
negalėjau pasisakyt, jog aš esu kaltas. Vie
toj sakyt, “Taip, aš esu kaltas”, aš beveik 
automatiškai atsakiau, “Ne, aš nekaltas”.

V. Automatiškai ?
K. Aš negalėjau, akyvaizdoje pasaulio vie

šosios opinijos, sakyti tiesos, jog aš visą laiką 
vedžiau trockistinę kovą prieš Sovietų Vald
žią. Aš - prašau teismo priimti mano pa
reiškimą, kad aš visai ir pilnai prisipažįstu 
kaltu visais sunkiais kaltinimais, padarytais 
prieš mane ir kad aš pripažįstu save pilnai 
atsakomingu už išdavystę ir pardavystę, ku
rią aš papildžiau.

TROCKISTINIŲ KRIMINALISTŲ RYŠIAI 
SU VOKIETIJOS ARMIJA

Šioje sesijoje tęsiamas apklausinėjimas 
kaltinamojo Krestinskio. Jis pasisako, kad 
jis pradėjo nelegališką trockistinį darbą dar 
pabaigoje 1921 metų, įstojo į trockistų or
ganizacijos centrą. Jis liudija, kad pagal 
Trockio instrukcijas jis užmezgė ryšius su 
Vokietijos tuolaikinės armijos galva genero
lu Von Seeckt dėl finansavimo trockistinės 
agitacijos. Iš savo pusės trockistų organiza
cija teikė Vokietijos armijos štabui Sovietų 
slaptas informacijas. Krestinskis liudijo, kad 
trockistai gaudavo dideles sumas pinigų iš 
Vokietijos ir kitų užsienių valstybių vedimui 
jų kontr-revoliucinio darbo. Vieną sykį, bū
tent 1926 metais, generolas Seeckt pareiškė, 
kad jis daugiau nebefinansuos trockistų or
ganizacijos ir sulaužo sutartį su jais. Kres
tinskis užklausė generolo, kame dalykas. 
Generolas Seeckt pareiškė, fkad jis neužtek- 
tinai šnipiškų informacijų gaunąs ir reikala
vo, kad tos informacijos būtų teikiamos sis- 
temačiai.J Dar daugiau, Krestinskis liudija: 
“Generolas Seeckt reikalavo, kad trockistų 
organizacija prižadėtų, jog jei ji paimtų ga
lią į savo rankas ištikus naujam Pasauli
niam Karui, kad trockistinę valdžia išpildy
tų Vokietijos buržuazijos reikalavimus” ir 
tt. Kada Krestinskis kreipėsi pas Trockį, 
ką daryt, tai Trockis įsakė priimt generolo 
Seeckto reikalavimą ir jį pildyt.

1929 metų rudenį Krestinskis susisiekė su 
Trockio sūnumi Sedovu. Sedovas pranešė, 
kad Trockis pataria visiems išmestiems iš 
partijos ztrockistams prisipažint kaltais ir 
prašytis atgal į partiją, idant viduje tęst 
savo darbą. Trockis ypatingai reikalavo Pia- 
takovą ir Radeką, kad tatai padarytų. To
liau Krestinskis pripažino dabar pilnai tei
singais paliudymus Bessonovo ir išdėstė vi
sas smulkmenas savo,kontr-revoliucinio vei
kimo. Pripažino taip pat, kad spalių 10 die
ną, 1933 metais, Italijos mieste Merano jis 
turėjo pasikalbėjimą su patim Trockiu ir jo 
sūnum Sedovu. šiame pasitarime Trockis 
griežtai pareiškė, kad trockistai gali už
griebi galią tiktai per spėką. Tuo laiku Vo
kietijoj jau smarkiai iškilo Hitlerio figūra 
ir Krestinskis su Trockiu apie tai kalbėjosi. 
Jie sutiko, kad reikės Vokietijai duot dalį 
Sovietų Sąjungos teritorijos. Tame susirinki
me du svarbiausi klausimai buvo išrišti, bū
tent, susitarimas su užsienio ^aidžiomis ir 
gavimas jų pagelbos trockistų suokalbiui, 
antras—sudarymas suokalbio Raudonojoj 
Armijoj prieš Sovietų Valdžią, šiuo reikalu 
jie tarėsi apie Tuchačevskį. Jie kalbėjosi ir 
ypatingai Trockis pabrėžė reikalingumą te
roro, naikinimo ir diversijos darbo Sovietų 
Sąjungoj. Deryboms ir susitarimui su Vokie
tija Trockis pats save paskyrė, o susiderė- 
jimui su Japonija išrinko Sokolnikovą, ku
ris tuo laiku dirbo Užsienio Reikalų Komi
sariate. Sugrįžęs iš Merano Krestinskis tuo- 
jaus informavo Piatakovą ir Rozengoltcą 
apie savo pasikalbėjimą, su Trockiu. Piata- . 
kovas gi susisiekė su Tuchačevskiu ir Rud- 
zutaku. ,

Toliau Krestinskis parodė, kad 1926 me
tais po suareštavimo Piatakovo ir Radeko 
Krestinskis susisiekė su Trockiu, pranešda
mas jam apie trockistų padėtį Sovietų Są
jungoj. Kadangi .daug trockistų dar tebe- - 
buvo neiškeltų, tai jie planavo Tuchačevskio 
ir kitų pagelba sukilt prieš Sovietų Valdžią 
ir užgrobt galią. Gi 1936 metų lapkričio mė
nesį laike Specialio 8-jo Sovietų Kogreso, 
Tuchačevskis pareiškė, kad trockistų areštai 
eina ir kad visas jų planas gali būt sugriau
tas. Todėl, girdi, reikia griebtis už greito 
veikimo. Krestinskis kreipėsi pas Trockį jo 

nuomonės tuo reikalu ir parašė jam laišką, 
apie kurį pirmiau liudijo Bessonovas. Troc
kis atsakė, kad jis sutinka su planu tuojau 
ruoštis prie užgrobimo galios. Kadangi Pia- 
takovas ir Radekas buvo areštuoti, tai troc- 
kisfų organizacijos vadovybė perėjo į ran
kas Krestinskio, Rozengoltco ir Gamarniko. 
Suokalbininkai susirinko pas Rozengoltcą ir 
nutarė pravest sukilimą viduryje gegužės 
mėnesio (1937 metų).

Višinskis. Po visų tų svyravimų ir prieš
taraujančių pareiškimų, jūsų padarytų teis
me, jūs dabar prisipažįstate kaltu jums da
romais kaltinimais?

Krestinskis. Taip, prisipažįstu.
V. Jūs prisipažįstate kaltu teikime šnipiš- 

kų informacijų Vokietijos žvalgybai prade
dant su 1931 metais?

K. Tikrai prasidėjo su 1923 metais, nors, 
tiesa, sutartis buvo padaryta 1922 m.

V. Ar jūs prisipažįstate kaltu buvime da
lyviu ‘Dešiniųjų Trockistų Bloko’?

K. Taip, aš aktyviai dalyvavau Dešiniųjų 
Trockistų suokalbininkų bloke.

V. Ar jūs prisipažįstate kaltu, kad jūs 
tiesioginai ruošėte ir dalyvavote paruošime 
plano dėl anti-sovietinio ginkluoto sukilimo 
Sovietų Sąjungoje?

K. Taip,
V. Pasiremiant įvėlimu Sovietų Sąjungos 

į karą ir ant Sovietų Sąjungos pralaimėji
mo ? ‘ . •

K. Taip.
V. Ir pagalios, kad jūs buvote vienas iš 

dalyvių diskusijose ir paruošime teroristinių 
žygių prieš draugus Staliną, Molotovą ir 
Kaganovičių ?

K. Taip, prisipažįstu.
V. Ar jums žinoma, kad jūsų sandarbi- 

ninkas Rozengoltcas taip pat pasiėmė ant 
savęs papildyt specialį teroristinį aktą?

K. Aš apie tai tai girdėjau nuo jo paties.
V. Kaltinamasis Rozengoltcai, ar jūs as

meniškai norėjote papildyt teroristinį aktą?
Rozengoltcas. Taip.
Višinskis. O gal pasakysite prieš ką?
R. Kaip kad aš liudijau prirengiamajame 

tyrinėjime, prieš Staliną.

J

I

Teisėjas Ulrich. Kaltinamasis Rakovski, 
ar jūs patvirtinat savo liūdymą, kurį padarė
te per prirengiamąjį tyrinėjimą?

Rakovskis. Taip, patvirtinu ištisai.
Višinskis. Kaltinamasis Rakovski, trumpai 

papasakok mums, kame jūs prisipažįstate 
kaltu ?

Rakovskis liudija, kad jo išdavikiškas dar
bas dalinasi į du periodu. Bet jis pradėjo 
savo istoriją su antruoju periodu, kada jis 
sugrįžo iš ištrėmimo, būtent, 1930 metų va
sarą. Jis susitiko su kontr-revoliucionierium 
Muralovu, kuris pranešė, kad Trockis įsa
kė su padidinta energija tęst teroristinę ko
vą ir kad reikia grįžt į partiją ir viduje 
tęst savo veiklą, štai kodėl vasario mėnesį, 
1934 metais, Rakovskis kreipėsi į Komunistų 
Partijos Centralinį Komitetą ir prašėsi pri
imt atgal į partiją. Rakovskis sako, kad jis 
gavo laišką nuo Trockio liepos mėnesį, 1934 
metais, kuriame Trockis ragino jį išnaudot 
jo plačius ryšius su užsienio žmonėmis troc- 
kistiniam darbui. Trockio instrukcijų bran
duolys buvęs, kad padidint kapitalistinį ag- 
resyviškumą prieš Sovietų Sąjungą. Rakovs
kis priėmė šitą Trockio poziciją.

(Daugiau Bus)
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j HIMNAS FRAKUI
Užtrauksme, broliai, naują fraką 
Ant pakulinių marškinių, 
Ir žengsim į tautos kabaką, 
Vėliau negu po devynių...

Drąsiai, aukštai, uždėk tvirtai 
Krakmolytą manyšką, 
Laikykis tiesiai ir šaltai— 
Pasieksi, broli, viską.

Atėjo ląikas, kai be frako 
Tavęs jau niekur neįleis. 
Tat eisime, kaip žmonės sako, 
Frakuoti Lietuvos keliais.

Drąsiai ir t. t.
•Aušra naujos gadynės teka— 
Atgimk nuo kojų lig galvos. 
Tat kas neturi naujo frako, 
Tasai ne draugas Lietuvos.

x Drąsiai ir t. t.
Į darbą,,broli, pas siuvėją 
Dar šiandie eik ir užsakyk. 
O jeigu vieną sudėvėjai, 
Naujesnį šiandie įsigyk.

Drąsiai, aukštai, uždėk tvirtai 
Krakmolytą manyšką ir t. t.

Jul. Boks.

New Britain, Conn.
Gera P,radžia

Labor Non-Partisan League 
atlaikė sėkmingą lokalinę kom 
ferenciją, į kurią susiuntė dele
gatus A. F. of L. unijos, C.I.O< 
unijos, kliubai ir kitos įvairios 
draugijos, ši konf. galutinai pa
sisakė už įkūrimą Lygos, kas li
kosi ir padaryta. Taipgi išrink
ta komitetai, kurie privalo rū
pintis artinantis miestaviem 
rinkimams. Kadangi į trumpą 
laiką nesusisiekta su visom 
mieste esamom organizacijom, 
tad bus dėtos pastangos už- 
megsti su visom ryšius ir yra 
vilties, kad Lyga išaugs į reikš
mingą, progresyvę spėką. Kiek 
yra žinių, peiktasis wardas 
tvirtai atstovautas šioj konfe- 
rencijoj ir jis labai reikšmin
gas; tai vienas iš didžiausių 
wardų mieste.

CIO Industrinė Tarybo įstei
gė pamokas kas antrą ir ketvii\_ 
tą trečiadienį. Pamokos duoda-" 
mos nuoseklioj formoj. Iš lietu
vių turėtų daugiau į jas lanky
tis.

CIO. Moterų Taryba veda va
jų už įtraukimą moterų į indus
trinį judėjimą. Jos pasibrieže 
savo mitinguose rodyt judžius, 
duoti užkandžius, kad įtraukus 
kuo daugiausiai moterų į tary
bą.

CIO. Ind. Tarybos susirinki
me išduota raportas, kad į atsi
buvusią valstijos papėde jau
nuolių konferenciją yra pasiun- 
tusios 23 draugijos delegatus. 
Tų draugijų komitetai žada 
greitoj ateityj susirinkt ir iš- 
dirbt planus jaunimo 
apjungimo dėlei.

Be to, 3 CIO. lokalai 
tarę ir komisijos veikia
nizavimui jaunimo sporto gru
pių. Kiek numatoma, visi loka
lai šių trijų planus paseks ir 
matysime sporto grupes lenk- 
tyniuojant. IWO. jaunuolių 
kuopelė galės būt pavyzdžiu 
sporte. Ji nariais ne labai dide
lė, bet sporto veikloj gabi. 
“Basket ball” lošime yra laimė
ję 65: procentą per šį sezoną^ 
toks laimėjimas kelia kuopelės^ 
vardą ir auga narių skaičius.

Komunistų Partija padvigu- 
binimą narių skaičiaus atžymė
jo bankieto formoj. Kovo 5 d. 
nors oras neapsakomai buvo lie
tingas, bet pilna Darb. Svetai
nė prisirinko svečių. Ūpas buvo 
geras, svečių buvo įžymių žmo
nių — L Wofsey, K. P. Distr. 
org. ir F. Brown, Centro Kom. 
narys. Abu pasakė po reikšmin
gą prakalbą.

ši pramoga buvo puiki iš mo
ral io taškaregio. Sakoma, įstoję 
keletas į Partiją, kurie turį di
delės reikšmės šiame mieste. 
Vadinasi, didelis laimėjimas dėl 
darbininkų.

Beje, prie pabaigos, Jaunųjų 
Kom. Lyga publiką palinksmino 
su dainomis, juokeliais, eiliavi-« 
mais ir solo, pritariant visai 
grupei. Jų lošis išėjo labai pui
kiai. Pažiba šaunaus bankieto.

Kovo 5 d., vakare, smarkiai 
lijo ir. stebėtinai, kaip ir vjdujfc 
vasary, žibainės pliskėjo, griau
stinis dundėjo. Senovės žmonės 
kalbėdavo, ’kad po tokio įvykio 
artėja pavasaris. Laukiam jo!

Buvusi O. Sinušienė, dabar 
su kitu vyru ženota ilgas laikas 
kai serga. Aplankius ją išrodė, 
kad eina geryn. Ji yra “Lais
vės” skaitytoja. Linkėtina grei
to pasveikimo. Vietinis.

Pirma Kažkuo Apsvaiginę, 
O Paskui Apvogę

Šiomis dienomis Vilijampo
lėje buvo toks nuotikis: į vie-* 
ną fabriką meisteriu atvyko f 
vienas užsienietis. Nusipirkęs 
įvairių smulkmenų jis užėjęs į 
vieną restoraną išgerti, čia 
susitikęs su* smuklės draugais 
ir .kartu gėrę. Užsienietis ne
atsimenąs nei ką gėrę, nei ką 
valgę, bet jis pasibudo ryto me
tą rave begulįs; jo kišenės bu
vusios iškraustytos, pirkinių 
nebėr.

Nukentėjęs tvirtina, kad jam 
buvę užduotą kažkokių migdan
čių vaistų, nes jis užmigęs ir 
nieko nebejutęs, kas su juo bu
vo daroma.

g
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Skaitytojų Balsai

ne- 
ža- 
jti- 
tik

nijai naudingą. Gi dabar ten 
visais garais eina darbas pra
gaišties,—fašizmas varo žmo
nes, kaip Kristų su kryžium 
ant Kalvarijos kalno dėl kentė
jimų ir nuožmios mirties.

Auksaburniai sukčiai tuoj 
pirštu parodo, kad, va, Rusija 
irgi rengiasi prie karo. Taip, 
rengiasi. Bet kunigėliai gerai 
žinote, kodėl rengiasi; o kas iš 
darbininkų šiuos žodžius skai
tančių nežinos—lai pasiteirau
ja.

West Pullman, III

ne-

Farmerka.

Minersville, Pa.

vis- 
vis- 
ko-

pirmą 
Komu- 

kuopos, 
Svetai- 
nebuvo

Vasario 27 d. ALDLD 150 
kp. turėjo susirinkimą pas drg. 
K. Statkų.

Susirinkime dalyvavo visi na
riai. Kadangi mūsų kp. “pasi
žymėjo” nieko neveikimu per 
praėjusius porą metų, tai ir na
rių iš 20 paliko tik 9.

Valdybą išrinkom dėl 1938 m. 
tik šiame susirinkime. Į valdy
bą išrinkom šiuos draugus: 
Org. > K. Razmus, užrašų rašt. 
K. Naginską, fin. rašt. K. Stat
kų, ižd. A. šešelgį 
dentu A. šešelgį.

Mūsų kp. turi 
Nutarta praaukot

ir korespon-

ir dievą mylin- 
pasaulio pilie-

tėvų kaktos kū-

Per visą mėnesį Kerry Leavy 
rabinas urzgė per radio augštai 
lavintu, simpatingu ir apašta
lišku balsu apie žmogaus pro
tu neapimamą dievo galybę, 
apie amžiną be vargų, rūpesčių, 
rožėmis ir žvaigždėmis puoštą 
pograbinį gyvenimą.

Jis neminėjo, kad be dievo 
valios nė plaukas nuo galvos 
nuslenka, tik savo gluodniu, 
vejančiai skambančiu balsu 
kinėjo klausytojus, kad kas
žmogui čia ant žemės atsitinka, 
nuo paties čiukuro smagumynų, 
turtų ir gėrybių iki baisiausių 
kančių, skurdo ir mirties, nuo 
tobuliausio proto iki beprotys
tės, nuo laukiniškumo iki augš- 
čiausio kultūros laipsnio, nuo 
stabmeldystės į tikėjimą sura
dimo tikrojo dievo, — tas 
.kas, ta visa mali-malienė, 
tiek po visagalinčio dievo 
manda.

Vadinas, mielaširdingiausias, 
maloniausias dievas per savo 
apveizdą šventą leido užgimt 
milionams bejėgių, nekaltų gra
žių kūdikėlių, kurie reikalavo 
fiziško ir dvasiško peno, idant 
išaugt artimą 
čiais, tobulais 
čiais.

Iš prakaito
dikėliai mito ir augo fiziniai, o 
dvasinį peną sėmė per dievo 
įpėdinius iš religijos bei bažny
čios. šitiem tėvų mylimiem, o 
bažnyčios palaimintiem, sulyg 
šventa valia visagalio dievo, bu
vo paliepta iškast rūdą iš že
mės vidurių, pabudavot milži
niškus fabrikus, nuliet iš plieno 
pragaro gerkles-kanuolęs, pri- 
gamint kuo baisiausių nuodingi! 
dujų, pridirbt žaibo greitumu 
šaujančių mašinų, už patį per
kūną pikčiau ir tvirčiau dras
kančių bombų, ir šitas visas, su 
lyg dievo šventa valia, tapo 
prakeiksmu, krintančiu ant tų 
dievo tvarinių—žmogaus.

Gerai tas rabinas ir sakė, 
kad mūsų protui dievą nebesu
prasti. Jis tokis gerutis, tokis 
mielaširdingas, kad viena ranka 
sutvėrė žmones, o kita užvertė 
ant jų sproginių skeveldras, 
gyvus ar suplėšytus, be maldų 
ir šventų sakramentų, pakišo 
po griuvėsiais miestų, ar net 
savo garbės namų — bažnyčių. 
Našlaičiai, benamiai ir sužalo
tieji kankinasi, badauja, laips
niškai miršta.

Jeigu ir yra tokis dalykas 
kaip logika, tai jau ne čia apie 
tai kalbėti. Tegul bus dievui 
ant garbės. Jei mes jau, tie mi- 
lionai darbo žmonelių, ir mėgi
nam drįsti suprast dievo galy
bę ir religijos kytrybę, tai, vei
kiausiai, yra štai kaip: tos vi
sos kriminalystės, tos pragariš
kos karų ir žmogum žmogaus 
išnaudojimo kančios, — krinta 
iš dievo rankos ant mūsų tik 
todėl, kad mes geriau įvertintu
me tą švelnutį, tą be kentėjimų, 
auksu auksavotą, cukrum cukra- 
votą amžinąjį užgrab*inį gyveni
mą. šiame trumputėliam gyve
nime tegul mums sproginiai 
plėšo kūnus, ištaško iš kaktos 
mūsų akis, laužo kaulus, nes tai 
vis dievo valia šventa.

Ak jūs bedūšiai, jūs bešir
džiai kunigai, rabinai, popai ir 
visi panašios rūšies religiniai 
pilioriai! Šitokį begėdiškumą, 
šitokį bjaurų per akis melą, ši
tokius proto nuodus supint į 
auksinį tinklą puikiai lavintos, 
tam tikrai priruoštos šventably- 
vai skambančios dialektikos ir 
siųst per radio į visus pasaulio 
kampus!? Dėl saumylystės, dėl 
šiltos 
rėš?!

vietelės, dėl aukso tau-

ga Ii geras tikėtojas, ku- 
pavyko suprasti gyvenimą 

dieve, atleisk

. Kovo 1 d. turėjom 
draugišką parengimą 
nistų Partijos, lietuvių 
kuris įvyko Darbininkų 
nėj. šitas parengimas
su tikslu biznišku, bet daugiau 
buvo paremtas tuom, kad lietu
vius arčiau supažindinti su K. 
P. A., nurodant kokią ji svarbią 
rolę lošia šiuo momentu dėl dar
bininkų, kaip yra garbinga dar-pakreipę milži- 

proto ir rankų bininkams stoti į partiją, kuri 
pasaulio laimei, yra vienintelė, ištikimai darbi
ne pragaiščiai.įninku klasės reikalus apginti.

Sumanius rengti tokį paren
gimą, draugai-ės pats nusitarė 
susinešti produktus veltui, o 
moterys pasiėmė už priedermę 
svetainėj pagaminti valgius ir 
veltui pavaišinti atsilankiusią 
publiką. Įžangos taipgi nebuvo.

Šitokio parengimo pasekmės 
geros. Svečių atsilankė skaitlin
gai, visi linksminosi iki vėlybos 
nakties, pilni draugiškumo! Yra 
viltis greitoj ateityj gauti nau
jų draugų į partiją.

Tai da nevisas laimėjimas. 
Publika buvo patenkinta paren
gimu; prie šokių, vietoj ir iš
sigerti stiklas-kitas alaus dėl 
geresnio susidraugavimo. Iš to 
ir kuopai pasidarė keliolika do
lerių į iždą. Kuopa naujai susi
tvėrus, iždas tuščias, tai bus 
kaip tik gerai, kad padaryta pi
nigų pradžiai.

Mes, rengėjai, išreiškiam šir
dingą ačiū visiems atsilankiu- 
sierhs į parengimą ir draugišką 
užuojautą, 
ačiū, kurios 
pagaminime 
solidarumas
sėkmių ateičiai

remianti kalnai priešgi- 
opiumo smilkykla, lai- 
tamsybėj ir apjakime 
žmonių sluogsnius. Tik

ir yra žmonėm labai ir 
sunku atsibust iš to opiu-

brolžudiško, be karinio, be 
kitus išnaudojimo gyveni- 
skelbianti žmonės labai

Moterims taip pat 
aukavo savo darbą 
užkandžių. Visas 

veda prie gerų pa-
pa, 
nio, 
Tai 
ant

sylų 
kad 
Ru

suspirgintų ant laužo net ir ją, 
jei tik jie svietišką galią turė
tų.

Jūs, dvasiškiai, labai mėgstat 
apšaukti bedieviais jums prie
šingus, su tiksįu, kad juos la
bai paniekint ir apibjaurot 
tikinčiųjų akyse; bet jūs esate 
visų pirma didžiausi bedieviai, 
nes pildote tokį baisų, žmonijai 
pragaištingą nusidėjimą, kaip 
melas, laikyt žmoniją ne tik ra
miai, bet dar ir prievartiniai 
tokioj sistemoj, kur nėra galo 
nė krašto pragariškiems ka
rams. Jūsų sąžinė jums
prieštarauja tuos karus laimint 
ir .pasakyt pasauliui, kad “vieš
pats dievas” taip nori. O, jūs 
begėdžiai!

Turėdami mokslą, apšvietą ir 
po savo įtekme veik visą svietą, 
kad savo širdyj būtumėt turė
ję bažnyčią ir iš jos kalbantį 
dievą, tai jau tūkstančiai metų 
atgal būtumėt 
nišką žmonijos 
jėgą tarnaut 
tobulybei, o
Tik tokiu būdu būtų harmoni
ja tarp bažnyčios ir svieto, nes 
ta bažnyčia, kaip jūs sakote, ir 
būtų buvus mielaširdingiausio 
dievo įstaiga, kaip saulė savo 
gaivius spindulius žėrinti moks
lą, žinojimą ir laimę žmonijai.

Kas dabar iš jūsų bažnyčios? 
Dangų 
nybių, 
kanti 
plačius 
todėl 
labai 
mo!

‘ Be 
vieni 
ma
daug darbuojasi, labai daug li
teratūros paskleidžia, labai 
daug puikiausiai įtikinančių 
prakalbų pasako, o vienok žmo
nija tik labai ir labai lėtai pro
gresuoja, tik pėda už pėdos ko
pia iš nekaltų žmonių krauju 
pasriuvusių seno gyvenimo 
griuvėsių.

Nestebėtina, kad ne tik šakos 
to griešno medžio, bet ir pats 
kamienas, Romoje sėdintis pa- 

labai bijo to naujo bekari- 
be išnaudojimo gyvenimo, 
paties dievo rykštė krinta 
jų galvos. Kas neteisingas

—turės išnykti!
Viso senojo svieto visų 

mašinerija buvo užsukta, 
tik kaip nors sunaikint
sijos Sovietų Sąjungą. Vienok 
jie ne tik neišnyko, bet pasi
statė naujus miestus, prisibu- 
davojp namų, fabrikų, naujų 
gelžkelių, plentų, prisiaugino 
rugių, kviečių, gyvulių ir net 
vaismedžių. O ir patys padau
gėjo net milionais. Tas visas 
liudija, kad jų pusėj teisybė, 
nes, mat, teisingasai visagalis 
dievas laimina Sovietus.

Pavyzdžiui, kad ir Vokieti
joj, kas būtų atsitikę, jei į vie
tą fašistinės valdžios ten būtų 
įsikūrusi ta “baisioji” Sovietų 
valdžia? Ogi tas, kad žmonės 
ten sau ramiai ir džiaugsmingai 
dirbtų darbą produktyvį, žmo-

Draugai Gudeliauskai, ką tik 
sugrįžę po atostogų iš Floridos, 
dalyvavo parengime. Teko tru
putį pasikalbėti. Apipasakojo 
savo įspūdžius iš kelionės. Sakė, 
d. J. Gudeliauskas norėjęs per
duoti įspūdžius “Laisvei,” bet 
kada pamatęs, kad d. Mizara 
apie tai plačiau rašo, tai tuom 
patim neverta užimti vietos.

J. Ramanauskas.

“The
Meno

visas

ižde $31.00. 
su pasveiki

nimu jaunuolių žurnalui 
Voice” $3.00, ir Lietuvių 
Sąjungai $1.00.

Nutarta nuo dabar dėt
pastangas gavimui naujų narių.

Taipgi apkalbę jom ir kas 
link knygų leidimo ir žurnalo 
“Šviesa.” Knygos patinka vi
siems, ypatingai paskutinė drg. 
A. Bimbos parašyta “Kelias į 
Naują Gyvenimą.” Bet žurnalą 
visi nariai pripažino, kad tik 
be reikalo pinigų eikvojimas. 
Mes pripažįstam, kad moksliš
kas žurnalas reikalingas, bet 
taipgi pageidaujam, kad straip
sniai nebūtų .kopijuojami iš die
ninių laikraščių — “Vilnies” ir 
“Laisvės.” O didelėj didžiumoj 
taip yra; paimkim nors pasku
tinį numerį, kuris beveik iško- 
pijuotas iš dienraščio “Vilnies.” 
Tai mes tokio žurnalo nenori
me. Vieton jo, būt galima kny
gą išleist, ir apystorę.

(Visai netiesa—“šviesoje” nė
ra tilpę nei vieno iš “Vilnies” 
straipsnio. — Red.}

Darbai West Pullmane suma
žėjo ir daug bedarbių randasi.

Taipgi mūsų kp. išrinko dele
gatu K. Razumą į Roselando 
Skyrių Komiteto Lietuvos De
mokratijai atsteigti. Sodietis.

sė Lietuvos politiniams kali
niams. Rochesteriečiai visuose 
draugiškuose parengimuose ne
pamiršta visuomeniškų ir dar
bininkiškų reikalų.

Kadangi vakarienė buvo su
rengta rūpesčiu veiklesnių 
Kliubo narių, o ypatingai dau
giausiai prie parengimo prisidė
jo Kliubo pirmininkas P. Bu- 
gailiškis, tai dalyvavę svečiai 
pasilieka sau atmintyj praleis
tą vakarą ir, nėra abejonės, 
jog kada Kliubas rengs pa
rengimus, tai nebus užmirštas 
per dalyvavusius.

Virš minėtas Kliubas tarpe 
rochesteriečių lošia gana svar
bią rolę, 
Draugijų 
Amerikos 
Visuomet 
kultūros, 
darbo.

yra nariu Lietuvių 
Bendro Fronto bei 
Lietuvių Kongreso, 

gausiai prisideda prie 
progreso ir apšvietos

50c.: G.

Draugiškoj Kliubo Vakarie
nėj Surinktos Aukos te 

Po dolerį aukavo: P. Ander
son, M. Duseika, G. Savege ir 
P. Bugailiškis; \ po
Daukas, J. William, S. Kaura- 
kis, Mrs. A. Ivonaitienė, J. 
Stančikas, F. Kurkulis; Mrs. A. 
Wijliam 40c; po 25c: F. žirgu- 
lienė, A. Baronienė, P. žirgulis,

DETROIT. MICH

Rengia Detroito Lietuvių Draugijų Sąryšis

Semaitis, A. Velečka, W. Las- 
tauskas, K. Siurvilas, Mrs. A. 
Survilienė, N. Yurėnas, G. Šve
das ir K. Pauža; po 10c.: J.

šuopis, G. Vaitas, G. Norbont; 
be vardo aukauta SOc.

Viso aukų surinkta $11.
M. Duseika,J

Šokiai prasidės 9-tą Vai. Vakaro 
įžanga vien J šokins 25c

PROGRAMAS:
A. Dočkienė ir K. Abekienė, duetas iš Chicago*. 
Detroito Aido Choras ir Aido Choro Merginų Choras.
J. Kenstavlčiai ir Hawaiian Trio iš Chicago*.
Du dainininkai iš Grand Rapids, Michigan.
Solo, Biruta Astrauskiutė-Gugienč.
Seserys Naujokiūtės iš Monroe, Mich., “Tap Dance.” 
Seserys Yočioniūtės iš Mt. Clemens, Mich., duetas. 
Stella Daubariūtė, akordionu solo.

Dėl platesnių informacijų skaitykit Laisvę ir Vilnį.

Penktas Puslapis

DIDELIS SPAUDOS

KONCERTAS
Nedelioj, Kovo 13 d., 1938

' FINŲ SVETAINĖJE
5969—14th Street, arti McGraw Detroit, Mich.

Durys Atsidarys 4 v. vak. Programas Prasidės 5 v. vak. 
Įžanga išanksto 50 centų; Įžanga prie durų 65 centai.

Skaitykite Knygas!
Kainos Nupigintos Tris-Keturis Kartus 

IšPardavimas Tik Trumpam Laikui
PIRKITE, SKAITYKITE, NES KNYGOS GERIAUSIA APŠVIETA!

Rochester, N. Y

riam 
aiškiau, sakyti: 
kunigam, nes jie nežino, ką da
ro?” Jie žino, ką daro; žino,' 
kad meluoja; žino, lyginai taip 
gerai, kaip kad žino, už ką ku
nigai suspirgino gyvus brangius 
žmones, tokius kaip Giordano 
Bruno. Jie žino taip gerai, kad 
jie meluoja, kaip kad šių žo
džių rašėja žino, jog kunigai*

Padirbo Mirusio žmogaus 
Parašą

Vilkijos valse. Dulkių k. gy
ventojas Vladas Rakauskas pa
dirbo savo sesers vyro Urbono 
parašą ant vekselių blankų 1,- 
500 lt. sumai. Urbono vardu 
vekseliai buvo suklastuoti tada, 
kai Urbonas jau buvo miręs. 
Matyti, Rakauskas turėjo kokių 
nors turtinių išskaičiavimų. Jis 
nubaustas 6 mėn. kalėjimo.

šeštadienio vakare kovo 5 d., 
rūpesčiu veiklesnių narių Lie
tuvių Draugiško Politiško Kliu- 
bo, buvo suruošta vakarienė dėl 
narių ir svečių. Dalyvaujantieji 
susidėjo dėl padengimo lėšų. 
Praleidžiant vakarienės vakarą, 
daugumas iš dalyvių pasakė po 
trumpą prakalbėlę, pirminin
kaujant P. Bugailiškiui. Kalbė
damas P. Andriušiūnas, davė 
gerą pastabą, kad susirinkus 
tik pasilinksmint, tai neužten
ka, ypatingai, kuomet dabar esą 
tokie svarbūs laikai ir reika
lauja kiekvieno suprantančio 
darbininko prisidėti kuomi ga
lima prie šiandieninių kovų, 
primindamas Ispanijos kovas, 
Lietuvos politinius kalinius ir 
fašizmo siutimą. Jis pastebė
jo, kad vakarą papuoštume 
bent kiek parinkdami aukų.

Po prakalbėlių 
supratimo aukų 
kas rinko W. 
Mrs. Anderson,
nuolika dolerių. Sutikta aukas 
padalinti per pusę: pusė Ispani
jos liaudies kovotojams ir pu-

prieita prie 
parinkti. Au- 
Lastauskas ir 
Surinkta vie-

Anglijos parlamento narys Noel Baker ir Mrs. C. R. Atlee, žmona Anglijos 
darbiečių lyderio, maršuoja Londono gatvėmis nešini iškabas, šaukiančias boi- 
kotuoti Japonijos prekes.

ISTORIJA IR MOKSLAS
Mes turime žinoti ne tik tai, kas yra, bet ir tai, 
kas buvo, žinoti praeitį, kad suprasti ateitį!
ISTORIJA SOCIALIZMO JUNGTINĖSE VALS

TIJOSE—parašė M. Hiląuit. Knygoj rasite 
Amerikos darbo žmonių istoriją. Ji turi 450 
puslapių. Jos kaina buvo $1.50, o dabar 50c.

ISTORIJA KLASIŲ KOVOS AMERIKOJ—pa
rašė A. Bimba. Knygoj rasite Amerikos isto
riją ir aprašymą apie darbo žmonių gyveni
mą nuo Amerikos atradimo. Kada atsirado 
negrai? Kodėl buvo Amerikos Revoliucija? 
Ir daugelį kitų dalykų sužinosite. Knyga 
turi 608 puslapius. Jos kaina buvo $2.25, o * 
dabar tik 50 centų.

AMERIKOS DARBININKĖ—parašė A. Bimba. 
Istorija Amerikos darbininkių gyvenimo ir 
kovų. Knygoj yra 220 puslapių. Jos kaina 
buvo $1.25, o dabar tik 50 centų.

LENINAS, JO GYVENIMAS IR DARBAI—pa
rašė E. M. Jaroslavski. Geriausia knyga apie 
Lenino mokslą. Tikra istorija. Turi 432 
puslapių. Jos kaina buvo $2.00, dabar 50c.

PASAULIO STEBUKLAI—Parašė Dr. J. J. 
KaškiauČius. Viena iš geriausių mokslo kny
gų. Ji turi 416 puslapių. Kaina buvo $2.00, 
dabar 50 centų.

CARO KALĖJIMUOSE — parašė Vincas Kapsu
kas. Tai geriausias aprašymas 1905 metų 
revoliucijos ir kalėjimų padėties. Šią knygą 
išleido rusų, ukrainų ir kitose kalbose. Ji 
turi 320 puslapių. Kaina buvo $1.75, dabar 
50 centų.

PILIEČIŲ KARAS FRANCI JOJ — Parašė K 
Marksas. Knyga turi 360 puslapių. Jos kai
na buvo $2.00, dabar 50 centų.

KAROLIO MARKSO TEORIJOS SISTEMA— 
parašė L. Boudin. Knyga turi 336 pus. Kai
na buvo’ $1.50, o dabar 50 centų. \

ARGENTINA IR TEN GYV. LIETUVIAI—pa
rašė M. Rasoda-Mizara. Knyga turi 192 pus
lapių. Jos kaina buvo 75 centai, o dabar 
25 centai.

SOVIETŲ SĄJUNGA—parašė R. Mizara. Knyga 
turi 286 puslapių. Jos kaina buvo $1.00, da
bar tik 50 centų.

APIE SOVIETUS IR REVOLIUCIJĄ LIETU
VOJ—parašė Vincas Kapsukas. Knyga turi 
240 puslapių. Jos kaina buvo $1.00, dabar 
50 centų.

GAMTA IR ŽMONĖS — parašė M. TŲin. Knyga 
tik iš spaudos. Ji turi 314 puslapių. Viena 
iš geriausių ir žingeidžiausių mokslo knygų. 
Kas gi nežino, kaip svarbu žinoti apie gam
tą? Jos kaina yra $1.50, bet šio išpardavimo 
metu tik 75c.

KELIAS J NAUJĄ GYVENIMĄ — parašė A. 
Bimba. Tai naujausia ir reikalingiausia kny
ga. Turi 268 puslap. Gražiais viršeliais. Pa
veiksluota. Kiekvienam reikalinga perskai
tyti. Kaina $1.25. Dabar nupiginta iki 
$1.00.

SPALIS IR KITOS APYSAKOS—parašė Jakov
lev. Knygoj yra 288 puslapių. Rusijos revo
liucijos istorija. Jos kaina buvo $1.00, da
bar 50 centų.

POVILAS JURKA — paraše Rasoda — Mizara. 
Viena geriausių apysakų iš Amerikos lietu
vių gyvenimo. Knyga turi 318 puslapių. Jos 
kaina buvo $1.50, dabar 50 centų.

KARAS LIETUVOJ—Parašė M. Gromov. Kny
ga apr&So ’rtfėį-vokiečių karą. Viena iš įdo
miausių apysakų. Knyga turi 224 puslapius. 
Kaina buvo 75 centai, o dabar 40 centų.

UGNYJE—paraše H. Barbusse. Knygoje apra
šomas pereitas karas. Viena iš geriausių 
apysakų. Ji turi 432 puslapius. Kaina buvo 
$1.75. dabar 75 centai.

VOKIEČIO KAREIVIO KARO ATSIMINIMAI 
—Aprašomas Vokietijos užpuolimas ant Bel
gijos ir Francijos 1914 metais. Baisūs karo 
lauko vaizdai. Knygoje yra 178 puslapiai. 
Dabar kaina tik 25 centai.

SENO VINCO RAŠTAI—telpa kelios apysakos. 
Knyga turi 446 puslapių. Jos kaina buvo 
$2.00, o dabar tik 50 centų.

SVEIKATOS REIKALAI
DARBININKO SVEIKATAI—parašė Dr. J. J. 

KaškiauČius. Knyga turi 628 puslp. Viena 
iš geriausiu knygų kaip užlaikyti sveikatą, 
kaip nuo ligų apsisaugoti. Sveikata kiek
vienam yra brangiausia daiktas. Knygos 
kaina buvo $3.00 dabar $1.00.

PIRMOJI PAG ELBA—parašė Dr. J. J. Raškiau- 
čius. Knyga turi 128 puslapius. J. aprašo 
apie 100 ligų, 
suteikti pirmą 
dabar 50 centų.

KNYGOS APIE RELIGIJĄ
Pasaulyj yra daug religijų. Vieni žmonės tiki 
j dievus, o kiti ne. Kiek pasaulyje tikėjimų? 

Kam jie tarnauja? Skaitykite šias knygas:
RELIGIJA—paraše S. Matulaitis. Knyga 

250 puslapių. Sužinosite iš kur atsirado 
sokips šventės, kaip religija keitėsi. Kny
gos kaina buvo $1.50, o dabar 50 centų.

KOMUNIZMAS IR KRIKŠČIONYBĖ — parašė 
vyskupas Brown. Skaitykite ką jis rašo 
apie religiją. Knyga turi 224 puslapius. Jos 
kaina buvo $1.25, dabar 25 centai.

BROŠIŪROS APIE KARĄ
NAUJO KARO GAISRAS—parašė D. M. gotom- 

skas. Brošiūra 64 puslapių. Reikalinga kiek
vienam. Kaina 20 centų.

KOVA PRIEŠ KARĄ IR FAŠIZMĄ—prakalba 
d. Ercoli Komunistų Inter. Kongrese. Kny
gelė 98 puslapių. Būtinai reikalinga kiekvie
nam. Kaina 25 centai.

ĮVAIRIOS
BEŠVINTANTIS RYTAS—parašė St. Jasiltonto. 

Knyga tik iš spaudos. Geriausios eitos ga
biausio mūsų poeto Bolio Sūnaus-Jasilionio. 
Knyga turi 288 puslapių, o kaina tik 50 c.

APYSAKOS
Turime žingeidžią ir geriausių apysakų. 

Skaitykite!
ALIEJUS—parašė U. Sinclair. Viena iš žingei- 

džiausių apysakų. Turi 800 puslapių. Jos 
kaina buvo $2.50, dabar $1.00.

Yra paduota receptai kaip 
pagelbą. Kaina buvo $1.00,

Mes turime vaikams vadovėli “Jaunimo švy
turėlis,” eilių—“Janonio Raštai,” “Švyturys,” 
brošiūrų—“Lietuvos Poniutės ir Darbininkės,” 
“Moters Kovotojos Dėl Komunizmo,” “Kaltinimo 
Kalba”—prieš teroristus Sovietų Sąjungoj, “Dar
bininkė ir Bedarbė,” “Komunizmo Pagrindai,” 
“Lenino Raštai.”

ALDLD Nariams Knygų Kainos ant Puses Pigiau
Mūsų knygos gerai padarytos, gražiai apdarytos! Didžiausis ir pi

giausia knygų pasirinkimas yra ALDLD centre! Su užsakymais siųskite 
ir pinigus! Persiuntimą mes apmokame! Visais reikalais kreipkitės pas: » %

46 TEN EYCK STREET BROOKLYN, N. Y.
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. šeštas Puslapis “LAISVE” Ketvirtad., Kovo 10, 1938

Epizodai iš Mano Gyvenimo Paterson, N. J Gardner, Mass
V. V. Kuibyševas

ĮŽANGA

žemiau telpa tūli V. V. Kuibyševo au- 
tobiografijos bruožai lietuvių kalbon ver- 

’ sti d. A. Ramučio, kuris patiekė ir trum- 
‘ pą jo biografiją. Valerijus Kuibyševas, 
- kaip dabar pasirodo, buvo nužudytas 

trockistų-buchariniečių ir jų talkininkų.
į Tai buvo neišsemiamos energijos revo- 
. liucionierius, kovotojas už naują visuo- 
< menišką sistemą, socializmą. Jo gyveni

mo bruožai ne tik įdomūs, bet labai leng
vai parašyti — skaitosi, kaip apysaka.

' Todėl mes tikimės, kad mūsų skaitytojai 
šį raštą didžiai įvertins. — Red.

Valerijus Kuibyševas
1935 m. sausio 25 dieną Sovietų Są

jungos darbo žmones žaibo greitumu ap
lėkė skaudi žinia: mirė Liaudies Komi
sarų Tarybos pirmininko pavaduotojas 
VJ Kuibyševas. Visa šalis gedėjo ugningo 
kovotojo už komunizmą. Prie kiekvieno 
najno pakilo juodais kaspinais perrištos 
raudonos vėliavos, fabrikuose, dirbtuvė
se, įstaigose vyko gedulo mitingai. Visa 
šalis nuo Leningrado iki Taškento, nuo 
šaltojo Narymo iki Azovo jūrų pažino
jo šį nenuilstamą kovotoją, matė savo 
akimis didžiulę jo figūrą. Ir dėl to skaus
mas buvo dvigubai didesnis.

Valerijus Kuibyševas gimė 1888 me
tais, Omsko mieste, Sibire. Motina—pra
džios mokyklos mokytoja, tėvas—vietos 
kariuomenės įgulos viršininkas. Jau 1904 
m. šešiolikos metų Valerijus susiriša su 
Omsko bolševikų organizacija ir nuo to 
laiko 30 metų bėgyje kovoja bolševikų 
eilėse atsidavusiai-, ištikimai siekdamas 
bendro tikslo — komunizmo. Septynioli
kos metų Kuibyševas atsiduria Petrogra
de, mokosi karo akademijoj ir kartu ak
tingai dalyvauja revoliuciniam judėjime, 
dirba patį pavojingiausią darbą—prie 
ginklų transporto Maskvos ginkluotam 
sukilimui 1905 m. gruodžio mėn. Po to 
šėlta nuolatiniai caro valdžios persekio
jimai. ’ Kuibyševas buvo 8 kartus areš
tuotas, tris kartus teistas, buvo keturiuo- 
se^štremimuose.Į *

‘Tačiau sunku buvo caro valdžiai su
kaustyti nenuilstamą kovotoją: nelaisvėj 
jiį: ilgai nebūdavo. Vėl ir vėl grįždavo 
iš;ištrėmimų ir visur vesdavo revoliuci- 
nį‘xlarbą darbo masių eilėse. Pabėgęs iš 
ištrėmimų jis slapstosi, gyvena svetima 
pavarde ir svetimais dokumentais; jis 
ir juodadarbis, ir mokytojas, ir stalius, 
ir metalo frezerovščikas fabrike. Duonos 
k^snį jis įvairiai užsidirba, tačiau pama
tine jo profesija — revoliucionierius.

I

J917 m. vasario revoliucija užtiko Kui
byševą kelyje į Turuchansko trėmimo 
viėtą. Paliuosuotas jis skuba į pažįsta
mas vietas, į Samarą ir čia paskęsta re- 

•> voliucijos organizavimo darbe: Jis—Sa
maros darbininkų vadas. 8 lapkričio Sa
maroj valdžia perėjo į Sovietų rankas. 
Darbininkų atstovai išrenka revoliucinį 
komitetą, o jo pirmininku — Kuibyševą. 

y Greta su Kuibyševu Samaroj veikia ir 
^dabartinis maršalas Bliucheris, V. K. 

Kada kontr-revoliucija ėmė kelti galvą, 
j Kuibyševas 1917 m. gruodžio 17 d. su

šaukia stambiausius Samaros kapitalis- 
tų$ ir pasiūlo duoti Sovietų valdžiai 5 mi- 
liopus rublių paskolą. Kapitalistai atsi- 
sajcė. Čia pat daugiau 30 kapitalistų Kui
byševo įsakymu buvo areštuoti ir paso
dinti kalėjiman. Kai menševikai, eserai 
miesto durnoj ėmė protestuoti prieš ka- 

■ pitalistų areštą, Kuibyševas gubernijos 
Soyietų suvažiavime pareiškė: “Revoliu- 

I eirįĮs komitetas mano paimti iš kapitalis
tų įie 5, o 15 milionų rublių.” Kuibyševas 
ber.pasigailėjimo kovoja su kontr-revo- 
liuRionieriais, su visais Sovietų valdžios 

. ir ^Komunistų Partijos priešais. Kuiby
ševas, kuris 1909 m. atidavė nežinomam 
draugui savo užsienio pasą — tą pasą, 
su ^kuriuo jis pats turėjo gelbėtis nuo 
grįšiančio arešto išvažiuodamas užsie- 
niiį o palikęs be dokumentų buvo po 
dvfejų savaičių arėštuotas ir grąžintas į 
išt temimą,—tas kilnusis Kuibyševas po 
reVbliucijos lieka kontr-revoliucionierių 
ir žalotojų pabaisa.

1918 m. gegužės 17 d. čechoslovakų ka
riuomenės dalys Antantos įsakymu pake- 

a Samaroj maištą. Jiems į pagelbą at- 
.na menševikai, eserai, anarchistai. Tai

buvo pirmas platus kontr-revoliucijos už
simojimas pasmaugti jauną Sovietų res
publiką. Kuibyševas organizuoja karines 
dalis kovai , prieš kontr-revoliuciją, pats 
su ginklu rankose dalyvauja mūšiuose. 
Spalio 7 d. pirmieji Raudonosios Armi
jos būriai užėmė Samarą ir Kuibyševui 
vadovaujant išvaikė Samaros “učredilką” 
—tą imperialistų įrankį.

Po to partija siunčia Kuibyševą į Vi
durinę Aziją vadovauti kovai su kontr- 
revoliucija. Jis rytų fronto revoliucinės 
karinės tarybos narys. Jam vadovaujant 
Turkestanas paliuosuojamas nuo Kol- 
čako gaujų. Šiandien Bucharoj liaudies 
dainiai dainuoja apie Lenino' pasiųstą 
“Koibaši-aką,” kaip apie didvyrį, kuris 
padėjo alkaniems ir basiems dechkanams 
(valstiečiams) numesti emiro (valdovo) 
ir bajų (buožių-kunigų) jungą.

Pasibaigus pilietiniam karui Kuibyše
vas siunčiamas tvarkyti sugriauto ūkio. 
Jis vadovauja pirmųjų elektros stočių 
(Volchovo, Kaširo, Kizelovo, Šaturo ir 
kt.) statybai. Kada 1923 m. trockistiniai 
niekšai pradėjo raustis po partijos ir 
sovietų valdžios pamatais, kada visu aš
trumu stojo klausimas išlaikyti partijos 
vienybę, Kuibyševas išrenkamas partijos 
ir Sovietų valdžios kontrolinių organų 
pirmininku ir čia Kuibyševas veda negai
lestingą kovą su partijos vienybės ardy
tojais, biurokratais, išsigimusiais elemen
tais partiniam ir sovietiniam aparate.

Kada Sovietų šalis atsistačius nuo ka
ro žaizdų ėmė pereiti prie milžiniškų sta
tybų, Kuibyševas atsistoja Liaudies ūkio 
tarybos priešakyje, kuri tuo metu vado
vavo visai pamatinei šalies pramonei. 
Kuibyševas pats projektuoja fabrikus 
gigantus, parenka jiems vietą, planuoja, 
savo entuziazmu uždega kitus.

Nuo 1927 m. Kuibyševas Visasąjungi
nės Komunistų (bolševikų) Partijos CK 
Politbiuro narys, nuo 1930 m.—Liaudies 
komisarų tarybos pirmininko pavaduo
tojas. Kuibyševas buvo vienas iš pirmo
sios ir antrosios penkmetinių plano kū
rėju. Kada 1934 m. vasario mėnesyj to
limoj Arktikoj’ paskendo ledų sutrintas 
Sovietų garlaivis “Čeliuskin”, o garlaivio 
įgula atsidūrė ant ledo, Kuibyševas va
dovauja gelbėjimo darbams. Kaip žinom, 
visi čeliuskiniečiai buvo laimingai išgel
bėti ir nemažas to nuopelnas buvo Kui
byševo organizatoriškam talente.

1935 m. sausio mėn. 25 dieną Kuiby
ševas nesveikuodamas dirbo įtemptą dar
bą: ruošiasi partijos suvažiavimui, kur 
jis turėjo daryti vieną pamatinių pra
nešimų; ruošiasi eiliniam. Liaudies ko
misarų tarybos posėdžiui. Jis diktavo te
legramas, pasirašinėjo dokumentus. Pas
kiau atsistojo: “Teks padaryti trumpą 
pertrauką... Aš truputį nesveikuoju. Aš 
truputį pasilsėsiu prieš suvažiavimą..” 
O po pusvalandžio jis jau buvo miręs— 
trūko širdis.

Kasmet Sovietų šalies darbo žmonės 
su liūdesiu prisimena gedulingas jo mir
ties sukaktuves. Kuibyševo vardo įamži-, 
nimui jo vardu pavadintas Samaros mie
stas, Maskvos “Dinamo” elektrokombi- 
natas, fabrikas-gigantas nešioja Kuiby
ševo vardą. Daugelyje miestų yra Kui
byševo gatvės, o i kaimuose—Kuibyševo 
vardo kolchozai. Taip šalis pagerbė savo 
garbingojo sūnaus atmintį.

Žemiau mes duodam Kuibyševo “Epi
zodus iš' mano gyvenimo.” Tai parinkti 
keletas epizodų iš jo ilgesnes atsimini
mų knygos. Tie epizodai—puikūs prole
tarinio revoliucionieriaus gyvenimo vai
zdai. Juos su įdomumu perskaitys senas 
ir jaunas.

“Epizodai iš mano gyvenimo” yra ver
timas iš rusų kalbos. Knygutė skiriama 
soviet, jaunimui pasiskaityti, bet ją su 
įdomumu skaitys ir kapitalistinės Ame
rikos skaitytojas. Vertimas yrą toli gra
žu netobulas ir dėlto jame išnyko nema
ža Kuibyševo kalbos gyvumo, vaizdin
gumo ir sąmojaus.

A. Ramutis.

■tau
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mokinių, darbininkių 
astuonių, (8), vietoje 
valandų įvedimą. Li- 
slaugės kreipiasi į

Iš Piliečių Kliubo Veikimo
Lietuvių ūkėsų Neprigulmin- 

gas Savišalpos-Politiškas Klju- 
bas yra vienintelė vietinė stip
riausia kaip nariais, taip ir fi
nansais, organizacija.

Kliubas savo 30 metų gyvavi
mo laikotarpiu yra nuveikęs 
daug gero ne tik savo narių su- 
šelpime, bet gana daug yra pri
sidėjęs kaip finansine, taip-pat 
ir morale parama darbininkiš
kam judėjime — jų kovose už 

pagerinimą būvio .. . Bet dar
bininkė toli gražu dar neatsie
kė savo tikslo, dar daugelis dir
ba po 12 ir daugiau valandų į 
dieną; tačiaus jie kovoja, rei
kalauja, kad valdžia padarytų 
įstatymą 8 darbo valandų die
nai visokiose įmonėse. Rodosi, 
kiekvienas sveikai protaujantis 
darbininkas pritaria darbo va
landų apribavimui. Bet, deja, 
yra tarpe mūsų tokių elementų, 
kurie drįsta vadintis progresy
viais darbo klasės žmonėmis, 
tačiaus yra stiprūs reakęijos 
palaikytojai...

štai faktas. Virš minėto kliu
bo šio mėnesio susirinkime, 
sekr. P. Sakat pasiūlė priimti ir 
perskaitė atsišaukimą-prašymą 
paramos nekuriu N. J. valstijo
je ligoninių (hospitals) slaugių, 
ypatingai 
kovai už 
12 darbo 
gonbučių
darbo žmonių draugijas ir mal
dauja, kad draugijos savo var
du pasiųstų rezoliucijas New 
Jersey valstijos seimelio (legis
lature) nariams, kad pastarieji 
priiihtų jau seimely j įneštą bi- 
lių įstatymu 8 valandų darbo 
dieną ir ligoninėse. Rodosi, tai 
šventa kiekvieno darbininko pa
reiga paremti minėtą slaugių 
kovą, tačiaus minėto kliubo su
sirinkime M. Ragauskas ir J. J. 
Dulkis visu smarkumu stojo 
prieš rezoliuciją, tikslu, kad pa
sirodyt ant kiek jų vadas Stil- 
sonas ir Strazdas juos “apšvie
tė,” ir kur link veda, tačiaus jų 
degutu užprovytas “pištalietas” 
neišdegė, nes broliai kliubiečiai 
pilni darbininkiškos dvasios, — 
didele didžiuma balsų minėtą 
rezoliuciją priėmė.

Aš gerai įsidomėjau vieno 
garsaus rašėjo sakinį, kad “ge
ros valios žmonės darbininkai, 
visuomet ir visur pažinkite sa
vo priešą ...”

Minėtas kliubas iki liepos 1 
dienai turi naujų narių gavi
mui vajų. — Jaunuoliai nuo 18 
iki 25 m.' amžiaus priimami vel
tui; nuo 25 iki 30 — pusė įsto
jimo. Tai gera proga kiekvie
nam įstoti į Kliubą.

Kliubo piknikas įvyks birže
lio 19 d.; kitos vietinės draugi
jos teiksitės nerengti tą dieną.

Į Kliubo susirinkimą buvo 
atėję dajarių unijos lokalo vir
šininkai ir plačiai aiškino da
bartinę darbininkų bei unijos 
situaciją. Kvietė dajarius daly- 
vaut lokalo viršininkų rinki
muose ir balsuot į lokalo pirmi
ninkus už Vigorito, kuris yra 
jau gana daug pasidarbavęs 
naudai darbininkų dajarių uni
joje, CIO.

Šią žiemą pas mus, rodosi, 
kad visi gyvena iš “nuošimčių,” 
nes retenybė, kuris dirba; o 
ypatingai džekerių audinyčios 
jau 3-4 mėnesiai tyli... Bosai 
jau siūlo nukirst 10-20 nuošim
tį mokesties, tai, girdi, darbo 
bus; taip pat spiriasi prieš uni
jos siūlomą kontraktą, nes se
nasis jau baigiasi su šiuo mė
nesiu.

Ant kiek tenka girdėt, tai 
džekerių unijos lokalo viršylos 
nuolankauja bosams, ragina 
darbininkus nusileist...

Darbininkai, visuomet ir vi
sur budėkime!.. . ‘

Senas Pijus.

Vasario 14 d. ALDLD. 53 
kp. surengė prakalbas. Kalbėjo 
M. Guoba iš Kanados. Jis pasa
kė įdomią prakalbą apie Kana
dos ir Lietuvos lietuvių gyveni
mą ir jų padėtį.

Buvo numatoma, kad jo kal
ba patiko atsilankiusiems ir ne
vienas nusidžiaugė, kad tarpe 
Kanados lietuvių yra gerų kal
bėtojų, ir kad jie turi darbinin
kišką laikraštį,, kaip “Liaudies 
Balsas.”

Aukos buvo renkamos parė
mimui “Liaudies Balso.” Au
kautojų vardai seka: F. Mažuo
lis $3; po 50c: V. Kalanta, K. 
šlegiaris, J. Prunskas, O. Bal- 
siavičienė, K. Balsiavičius, A. 
Glebavičius, K. Dirda, V. Da- 
mošauskas, J. Bernadis, L. Prū
saitis, M. šleiva, A. Rainys, S. 
Rasimavičius; po 25c: F. Jo- 
daitis, D. Vejalienė, J. Sargu- 
tas, O. šleivienė, J. Embrasas, 
J. Stružas, D. šluburas, S. Ku- 
zė, J. Jakubėnas. Su smulkiomis 
aukomis pasidaro $12.40, kurie 
priduoti M. Guobai.

Vasario 26 d. Lyros Choras 
buvo surengęs linksmą vakarėlį 
Lietuvių Amerikos Piliečių 
Kliube. Tą vakarą programa su
sidėjo iš dainų, lošimo ir šokių. 
Buvo suvaidinta trumpa kome
dija “Piršlys Melagis.” Lošime 
dalyvavo Lyros Choro nariai; 
visi atliko savo roles gerai.

Taipgi buvo padainuota kele
tas dainų paminėjimui Miko 
Petrausko. Dainos buvo paim
tos iš jo paties progresyviškos- 
revoliucinės kūrybos. Lyros 
Choras yra po vadovyste Adelės 
Mažaikaitės. Verta pažymėt, 
kad A. Mažaikaitė yra energin
ga, veikli ir daug pastangų de
da lavinimui choro, kuris susi
deda beveik iš jaunimo, ir svar
ba tame, kad jų veikimas yra 
progresyviškas, iš ko gali pasi
džiaugti netik jų tėvai, bet ir

darbininkiška visuomenė.
Buvo smagi orkestrą dėl lie

tuviškų šokių; dalyvavo nema
žai žmonių ir visi linksmai lai
ką praleido. Laukiama daugiau 
panašių parengimų! ' A. G.

Mexico City. — Šalies 
prezidentas Cardenas sutu
rėjo septyniolikos žibalo

kompanijų pinigus bankuo
se todėl, kad tos svetimos 
kompanijos neužmoka savo 
darbininkams už dvylikos 
dienų streiką gegužės mė
nesyj ir atsisako pridėt dar
bininkam algų pagal Mek
sikos vyriausybės patvarky- 
ma.

ŠTAI
DVEJOPAS

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

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

8701 JOS CAMPA U AVE. DETROIT, MICH.

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

cialist masiniam platinimui brošiūrą—

LIETUVOS LAISVES
DRAUGAI ir PRIEŠAI

Paraše R. Mizara

Brošiūroje gyvais faktais yra nurodyta:

) Kas kovojo už lietuvos nepriklausomybę

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

kataliką dvasiškija, kai Lietuva buvo 
caro priespaudoj?

(4) Ką tuomet darė, su kuo ėjo, dabartiniai
“tautos-vadai”, kai Lietuvą slėgė cariz
mas ir kaizerizmas?

(5) Kas kovoja už Lietuvos ir jos žmonių
laisvę dabar?'

(2)
(3)

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

ĮSIGYKIT ŠIĄ KNYGELĘ TUOJAU.
Literatūros platintojai: užsisakyti “Lietuvos Laisvės 

Draugai ir Priešai” masiniam platinimui

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

pardavinėjama.
Knygutes 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.

427 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.

Sekantis didelis parengimas bus

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.
VALANDOS :2—4 ir 6—8.

Nėra valandų sekmadieniais.

i

/

Riverhead, L. I. — Mar- 
gareta E. Thomsenienė, 25 
metų, prisipažino, kad ji
nai pasmaugė du savo kū
dikius todėl, kad jos vyras 
nesivedė j % į judžių teatrą.

Tiktai pridėkite po stiklą 
šviežio pieno prie kasdieni
nio savo-maisto. Tai leng
vas, malonus būdas susida
ryt atspirtį prieš “bendrą 
priešą,” .ries pienas duoda 
2-jų rūšių nkudą prieš slo
gas.

Pirma, pienas daro tik
rai šaųmišką veikmę. Bet, 
kas dar svarbiau, pienas 
yra turtingas Vitaminu A, 
atremianČiu u ž s ikrėtimus 
vitaminu, kuris padeda 
jums apsisaugot nuo kvė
pavimo organų ligų. Jūsų 
sistema taupo Vitaminą A 
taip, kad pienas, kurį jūs 
geriate šiandien, tarnaus 
jums per visą šaltąjį sezo
ną. The Bureau of Milk 
Publicity, Albany. »

YHI STATI OF NSW YORK

u

Laisvės” Konvencijinis Banketas 
Įvyks Balandžio 3 April

Gera Vakarienė ir Puiki Programa
Šis banketas bus

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

ĮŽANGA $1.25 ASMENIUI

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



irPasekmingos Prakalbos 
Bankietas

Kovo 6 dieną buvo prakal
bos, kurias surengė Komitetas 
Tarptautinės Moterų Dienos. 
Kalbėtoja bpvo draugė Eliza
beth Flynn. Ji savo kalboj pa
lietė daugiausiai moterų reika
lus čia pat Amerikoj. Labai 
daug aiškino ir apie Sovietų 
Sąjungos moterų darbo sąly
gas.

Po prakalbų, kalbėtoja labai 
plačiai atsakinėjo į klausimus. 
Buvo ir svečių iš visos apylin
kės, kaip tai: iš Bethlehem, Pa. 
Krikščiukai ir Dilingeriai, is 
Scranton, Pa. Valukai ir Anta- 
navičiai. Publikos susidarė virš 
šimtas. Lietuvių darbininkų bu
vo didesnė pusė.

Ketvirtad., Ktvo 10, 1938

numo. Gyveno pavienis; čionai 
buvo žinomas kaipo maliorius, 
organizacijose niekur nepri
klausė. Sako, buvo gyvybę apsi
draudęs. šalna.

Wilkes Barre, Pa

Mokytoja buvo' A, Pietariutė. 
Ji dėjo visas pastangas, kad 
kuo geriausiai sumokyt. Nors 
pasidarė daug išlaidų, bet liks 
ir pelno organizacijoms.

Dabar, draugai, įsitėmykit šį 
svarbų parengimą balandžio 3 
dieną. Yra rengiama vakarienė 
A.L.D.L.D. 12 Apskričio. Tai 
malonėkit tą vakarą kitos orga
nizacijoj nedaryt parengimų.

Vakarienė įvyks sekmadienį,
mato jokio pranešimo, tarytum 
pas mus nėra nė koresponden
tų, nė “Laisvės” skaitytojų, ir 
nebūna jokių parengimų. Mažai 
matosi garsinimų ir dar mažiau 
iš atsibuvusių parengimų ir ko
kias pasekmes turi mūs kolo
nija.

Šį parengimą suruošė šios or
ganizacijos: A.L.D.L.D. 43 kuo
pa, L.D.S. 7 kuopa ir K. P. 
Lietuvių Frakcija.

Dauk buvo baimės kai ku
riem draugam, kad nebus pa
sekmių, bet tas veltui, draugai. 
Dabar jie patys mato, kaip lai-

Jau prabėgo savaitė laiko, 
kaip įvyko lošimas komedijos 
“Pusseserė Salomėja”, bet nesi-

balandžio 3 d., Kliubo Svetainė
je, Crystal Ballroom, 325 E. 
Market St.

Šio parengimo pelnas yra ski
riamas darbininkiškai spaudai, 
tai būtinai reikalinga, kad visos 
kuopos imtų ir platintų tikie- 
tus. Bus netik vakarienė, bet ir 
programa, kurią 
stengsis sudaryti kuo 
šią ir puikiausią.

Visų Organizacijų

komisija 
didžiau-

Narė.

“E AIS V*”1

So. Boston, Mass.
Puslapis Septintas

Tą pačią dieną, vakare, bu
vo bankietas pagerbimui drau- „ . . .
ges kalbėtojos Elizabeth Flynn. I mingai pavyko. Senai tokį pa- 
Stalas paruoštas su 42 krėslais, 
nesutalpino visų svečių, tai. 
daug kas turėjo palaukt. Val
giai pagaminti pagal draugūs 
Senkevicienės komandą buvo la
bai skanūs. Baigiant valgyt, bu
vo kalbos ir dainos. Apart sve
timtaučių kalbėtojų, nuo lietu
vių anglų Laiba tarė po kelius 
žodžius draugai-gės Tilvikas, 
Stančius, Meison ir Senkevičie- 
nė. Scrantonietis d. Vincas Va
lukas sudainavo skambias dvi- 
dainas, o penkios sesutės Zieg- 
leriutės, “Daily Worker” pla
tintojos, padainavo vieną ilgą 
dainą. Ant galo, d. Elizabeth 
Flynn dar tarė žodį kitą ir bu
vo galas. Publika skirstėsi ant 
šimto nuošimčių pasiganėdinu- 
si. V. J. S.

Bayonne, N. J

Ką Pasaulis Mano Apie 
Komunis tų P arti j ą ?

Per masinį mitingą Sympho
ny Hall, chinų delegatas Dr. 
Joe Koo pasakė:

“Mes esame geltona tauta iš 
400,000,000 gyventojų. Gyvena
me kitame šone žemės ritulio. 
Mūsų tauta yra lėtą, su nieku 
nemanė kariauti. Gal tik todėl 
mes buvome beginkliai. Bet pa
siutę japonai Ynus užpuolė ir 
pjauna tūkstančiais kasdieną. 
Mus tauta išsiuntė į pasaulį, 
kad' mes gautume bent kokią 
pagelbą. Nieks mūs neklauso. 
Niekur pagelbos negalime gau
ti. Mes vien tik žinom, kad mūs 
draugai yra Sovietai ir jūs 
Amerikos komunistai. Tik jūs 
esate teisingi žmonės šiame pa
saulyj ir tiktai jums 
priklauso!

“Pasaulis gal mano, 
namie šu komunistais
name, bet taip nebūna, 
japonų imperialistai 
mumis, tai komunistų Raudono
ji Armija pati pirmutinė metė
si į karo liepsną, idant apginti 
savo šalį.

“Mes pilnai žinomo, kad jūs 
komunistai, kaipo darbo klasė, 
atsisakysite krauti geležį į lai
vus, kurie plauks Japonijon, o 
iš ten kulkom į Chiniją, žudy
ti niekam nekaltų žmonių."

“Mes šiame momente daugiau 
nieko nežinom, kaip tik Komu
nistų Partiją, kuri yra nu- 
skriaustųjų motina!”

Draugai! Dar sykį draugai, 
kurie nepriklausot prie Komu
nistų Partijos, argi reikia ju
mis raginti, kad jūs įstotute į 
Komunistų Partiją, 
saulis šaukia jumis!

Ateik antradienį, 
kaip 7:30, 376 W.
So. Boston, Mass, ir įstok šion 
garbingon partijon, kurią pa
saulis vadina motina!

Seni ir nauji draugai, kurie 
pasiėmėt blankas, o negalėjot 
pribūt pereitą ‘susirinkimą, atei
kite ir atsiveskite savo pažįsta
mus, kad mes galėtume išpildyt 
savo kvotą. Mes turime * gauti 
dvidešimts penkis naujus 
rius iki'gegužės 1 d.

Jaunutis.

PRANEŠIMAI B KITUR
WATERBURY, CONN.

ALDLD 28-ta kuopa rengia dešrų 
su makaronais Balių. Palaikymui 
darbininkiškų draugijų svetaines. 
Įvyks subatos vakare, kovo 12 d., po 
numeriu 774 Bank St., Waterbury, 
Conn. Įžanga 35c ypatai. Prie įžan
gos bus duodama užkandžiai. Drau- 
gai-gės, visus kviečiam ateiti ir pa
remti geram tikslui rengiamą balių. 
Pradžia 8-tą vai. vakaro.
(58-59) Kviečia Rengėjai.

HARTFORD, CONN.
Bendras Parengimų Komitetas ren

gia puikų Balių, šeštadienį, 12 d. 
kovo, Laisvės Choro Svet., 57 Park 
St. Bus skanių užkandžių ir gėri
mų. Turėsime gerą orkestrą šo
kiams. Kviečiame visus skaitlingai 
dalyvauti ir linksmai praleisti vaka-

Jžanga 25c. Komisija.
(58-59)

rą.

pasaulis

WORCESTER, CONN.
Ketvirtadienį, 10-tą d. kovo, .8 vai. 

vak., įvyks prakalbos, A.O.H. Svet., 
26 Trumbul St. Kalbės John Rey
nolds, jis kalbės apie Mass. Valstijos 
Legislatures programą. Prakalbas 
rengia C.I.O. Unijų Centralinią Ko
mitetas. Kviečiame visus dalyvauti. 
W. L U. C. Forum.

VARPO KEPTUVE
36-42 Stagg St TeL Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y !
Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir P are m Yra Skaniausi •

kad mes
kariau-

Kada
užpuolė

HUDSON, MASS.
Prakalbos ir Filmą bus rodoma iš 

Ispanijos Civilio Karo Lauko, “Heart 
of Spain”, šeštadienį, 12 d. kovo. 
Pradžia 8 v. v. H. L. Piliečių Kliubo 
Svet. Kviečiame kuo skaitlingiausiai 
atsilankyti ir pamatyti šią filmą, at
silankę pamatysite kas dedasi Ispa
nijoj. Taipgi išgirsite gerą prakal
bą kurią pasakys sužeistas kareivis, 
ką tik sugrįžęs iš kares lauko. -Jis 
kariavo Abraham Lincoln 
Po prakalbų ir filmos bus 
vėlumos nakties prie geros 
Įžanga 25c.

CLEVELAND, OHIO
ALDLD 190 kp. Collinwood, ren

gia keptos 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 jsitėmykite, kad susirinkimas 
atkeltas iŠ kovo 10 d. į Kovo 11d., 
pradžia 6:30 v. v. po susirinkimo, 
turėšime vakarienę ir šokius.
(56-58) Koin.

Kovo 4 d., vakare, draugui 
Kazimierui Čiurliui, jųjų gyve
nimo kambariuos, jo žmonos 
pastangomis, tapo surengtas 
varduvių vakarėlis. Susirinko 
būrelis artimų draugų-ių ir gen
čių, kas sudarė gana malonų 
įspūdį. Buvo net perdaug įvai
rių valgių ir gėrimų. Po vaka
rienės, visi dalyviai kalbėjo po 
keletą žodžių, linkėdami drg. 
Čiurliui geros kloties ir energi
jos toliaus darbuotis darbinin
kiškam judėjimui.

Po kalbų, pirmininkui prisi
minus apie sunkias kovas Ispa
nijos liaudiečių su žmonijos ar
šiais priešais fašistais, parink
ta jiems aukų. Aukavo šie as
menys : V. Domašaitis 50c, Ona 
Sakavičienė 25c, A. Stripeika 
50c, K. Ciurlis $1.00, M. Lukai- 
tienė 25c, V. Barštis 15c, M. 
Panelis $1, E. Panelienė 50c, J. 
Zaleckas 50c, B. Skiparienė 
25c, M. Višniauskienėi 25c, A. 
Buda 25c. Viso $5.40.

Aukavusiems vardan Ispani
jos liaudiečių, rinkėja B. Skipa
rienė taria širdingą ačiū. Taip
gi visi dalyviai taria širdingą 
ačiū draugei Ciurlienei už jos 
pastangas ir sugabų pasidarba
vimą surengime naudingo vaka
rėlio. Buvęs.

rengimą turėjom kai dabar, ir 
būtų gerai, kad ir .tankiau da
rytume tokiuos parengimūs. 
Mes niekad tiek neturėjom pub
likos, kaip dabar. Ir dar kur 
tik pasisuki, tai vis girdėt kal
bos ir pagyrimai, kad gerai bu
vo atlikta ir pageidaujama dau
giau tokių lošimų ir parengimų.

Nors ir įvyko pora klaidelių, 
ale labai mažos, beveik nebu
vo pastebimos. Galima sakyti, 
kad aktoriai atliko gerai savo 
užduotis.

Dundulio rolę lošė M. Norbu- 
tas. Jisai pirmu sykiu lošė ir 
jo didelė rolė, bet atliko neblo
gai.

Dundulienės rolę vaidino O. 
Radzevičienė (irgi pirmu sy
kiu), bet savo užduotį atliko 
gerai.

Dundulių duktė Alenutė 
(Milda Radzevičiūtė) dar yra 
jaunutė, bet labai žavėtinai lo
šė. Linksma matyti, kad jau
nuolė atlieka tokį darbą pirmu 

[kartu ir su tokia energija!
Motiejaus rolę vaidino J. Je- 

sulaitis. Tai tipiškas senbernis, 
ir daugiausiai pridarė publikai 
juoko su savo mylima 
ja.”

Petro rolę vaidino 
kis. Jis labai tiko ir 
še “merginos” rolę. Juozo, jau
no vaikino rolę, Wm. Line pil
nai gerai atliko.

Brigadoj! 
šokiai iki 
orkestros.

(58-59)

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

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

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

kuomet pa-
MATTHEW P. BALLASMontello, Mass

660 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y<

Salomė-

na- <

THOMSON

LIGOS

CHRONIŠKOS

GYDOMOS

LIETUVIŲ KURO KOMPANIJA

I

kovo 15 d.
Broadway,

N. Pakalniškis
Petro rolėj e

Puikiai įrengtos' dvi 'koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

J. Visoc- 
gerai lo-

< )

o

prisųsime NATU- 
TEA.

“Laisvė” vėl gavo daug medaus, 
kuriuom aprūpins Brooklyn^ ir 

apylinkę orui atvėstant.

O. Ašmenskaitė
Elenutės rolėje

GARSINKITES SAVO BIZNĮ 
I DIENRASTYJ “LAISVĖJE”

Rengia Amerikos Lietuvių Kongresas
Vaidins Lietuvių Liaudies Teatras, po vadovyste Amelijos Jeskevičiutės

< >

>

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

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

Biznierių ir Profesionalų 
Draugija vasario 27 d. surengė 
Liet. Taut. Namo Svetainėj 
koncertą ir operetę “Užburtas 
Kunigaikštis”, atminčiai kom
pozitoriaus Miko Petrausko. 
Programą išpildė So. Bostono 
Gabijos Choras po vadovyste H. 
Navadauskaitės ir S. Pauro. 
Choras su dainomis ir solistai 
A. Sauraitė, Senukevičiūtė ir 
Kirmelaitis, — pasirodė ne
prasčiausia. Lošimą “Užburtas 
Kunigaikštis” daugiausia paga
dino P. Apšiega, vaidinęs Kur
piaus rolę. Amžiuje mažai sky
rės nuo motinos. 0 to balso 
Merkimas . .. apie trim šimtam 
publikos nemaloniai jausmus 
gadino.

Neblogiausiai pasirodė kuni
gaikščio rolėje J. C. Nauvadau- 
skas, grafo rolėj S. Kantauskas, 
Marg. bokšto prižiūrėtojo duk
tė M. Senukevičiūtė, Margary- 
tės pavaduotoja A. Vaičiūtė jr 
kiti.

Apie komp. M. Petrausko 
biografiją prakalbą pasakė adv. 
C. J. Kalinauskas, iš So. Bosto
no, o vietinis Dr. A. Budreskis 
— apie biznierių ir profesiona
lų organizacijos tikslą. Pirmi
ninkavo C. P. Yurgeliūnas.

Liuosybės Dailės Ratelio cho
ro, sceniškų veikalų mėgėjai, 
kovo 5 d. perstatė komediją 
“Pusseserė Salomėja.” Vaidini
mas įvyko Lietuvių Tautiško 
Namo Svetainėj. Režisieriavo 
S. Baronas, suflioriavo J. Sti- 
gienė. Rengimo gaspadorius 
buvo A. Sauka.

Publikos buvo tik apie 2 šim
tus; lošimas išėjo neblogiausiai, 
— daugumui patiko, nes turėjo 
daug skanaus juoko.

Lošėjams reikia atiduoti kre
ditas, kad į tokį trumpą laiką 
pusėtinai gerai susimokino. Da
bar mėgėjų grupė pradės mo
kintis kitą veikalą — “Chicagos 
Butlegeris Parvažiavo į Lietu
vą.” Ot, tai bus daug juoko; 
bus statomas balandžio 19 d., 3 
vai. po pietų. Pelnas skiriamas 
Ispanijos gelbėjimui ir J. Kar- 
sono naujoms kojoms.

Dabar nesenai pasimirė Ye- 
rumbauskas, apie 50 metų se-

NOTARY PUBLIC Tel. Stagg 2-5043
<)
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(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

■ KOMEDIJA , . .
Pusseserė Salomėja“

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

Rašykte šiaip:
JOHN* W.

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

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

Sekmadienį

KOVO
13 

March 
1938

Pradžia 5-tą , 
vai. vak.

IDEAL BALLROOM SALEJE
151 Knickerbocker, kampas Flushing Avenue Brooklyn, N. Y

Įžanga 75c ir 65c prie durų. Vien tik šokiams 25 centai

<♦>

<♦>

<!>

<!>

<♦>

Valgykite Medy

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

t

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

palengvina pergalėti šaltį

Gerbiamieji Brooklyno ir Apylinkės Lietuviai! ši puiki komedija yra laimėjusi Me
no Sąjungos veikalų rašymo konteste pirmą premiją. Ji yra naujai parašyta vieno žy
maus literato, gyvenančio Kanadoje. Komedija perdėm turi savyje sveiko, pamokinan
čio juoko. Jos turinys pritaikintas prie dabartinio moderniško šios šalies ir Kanados lie
tuvių darbininkų gyvenimo.

Kurie gaus progą pamatyti šią komediją—pas juos pasiliks ilgai atminčiai tie įspū
džiai. Ją mokina mokytoja Amelija Jeskevičiūtė, ir vaidintojai surinkti vieni iš tinka
miausių savo rolėse, kaip tai: P. Grabauskas, Motiejaus rolėje; P. Taras, tėvo rolėje; 
N. Pakalniškis, Petro rolėje; O. Ašmenskaitė, Elenutės rolėje, O. Daugėlienė, motinos 
rolėje ir J. Visockis, Juozo rolėje. Kviečia Am. Kongresas.

Patenkinančios ir Greitos 
Pasėkos

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

X-SPINDULIAI IR KRAUJO 
TYRIMAI

NEBRANGUS ATLYGINIMAS— 
SĄLYGOS JUM PRIEINAMOS

(Ištyrimas Veltui ir Slaptas)

DR. ZINS
■^Įsisteibęs per 25 metus.

110 East 16th St., N. Y.
Tarp 4th Avenue ir Jrving Place 

Z '
9 A. M, iki 8 P. M., o Sekmadienj 

9 A. M. iki 3 P. M.

Kaina 65c už Kvortą
LIEPŲ ŽIEDŲ 75c KVORTA 

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661
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New Yorko Ir Apielinkės Žinios
• Lankėsi “Laisvėj”—Steigia 

Importo ir Eksporto {staiga

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Telefonas FOxcroft 9-6901

Šeštadienį, “Laisves” Svetaine], Bus Aido 
Choro Balius-Kencertas

Vakar vakare netyčia sekda
mas vieno lietuvio pėdsakus, už
girdau, kad jis vis pažvelgda
mas j laikraštį taria kokį sveti-

Pereitą antradienį “Laisvėje” 
lankėsi Lietuvos “Maisto,” 
“Lietūkio” ir “Pienocentro” at
stovai, pp. K. Gineitis, A. Ake
laitis, ir L. Grigonis.

Jų pasakojimu, New Yorke mai skambantį žodį, ar gal sy- 
steigiama Lithuanian-American;kiais sakinį. Skambėjo kaip “liu 
Import & Export Corporation 
(157 Chambers St., New Yor
ke), kurios direktoriais būsią 
A. Akelaitis ir L. Grigonis.

Pasak jų, “kalbamoji Bendro
vė dės pastangų, kad dar labiau 
praplėsti eksporto ir importo 
prekybą tarp Amerikos Jungti
nių Valstybių ir Lietuvos. 1937 
m. Lietuva pardavė Amerikos 
J. V. įvairių prekių už apie 
$1,140,000, o pirko iš Amerikos 
J. V. už apie $1,300,000. Dabar 
daromi realūs žygiai, kad padi
dinti ir Lietuvos produktų išve
žimą į šią šalį ir Amerikos J. 
V. prekių importą į Lietuvą. 
Prekybinės apyvartos abipusis 
padidėjimas bus abiem šalim, 
naudingas...

“ši Bendrovė importuos iš 
Lietuvos kumpius, bekoną, deš
ras, lašinius, įvairius konser
vus, agurkus, sūrius, sėmenis, 
dobilų sėklą ir kitus produktus 
(kaip, pav., saldainiai, namų 
audiniai ir tt.), kuriuos Lietuva 
gamina ir kuriems bus paklau
sos ir eksportuos iš Amerikos 
J. V. įvairias mašinas, petro- 
leumo produktus, rašomąsias 
mašinėles ir kitas amerikietiš
kas prekes.”

Dabar lietuviai bučeriai, ku
rie norės, galės gauti Lietuvos-; 
Amerikos Importo & Eksporto Į 
Korporacijoj kumpių ir visokių | 
kitokių valgomųjų daiktų tie
siai ; nereikės patiems trauktis 
iš Lietuvos, kaip tūli 
šiol.

Mūsų vizitoriai 
mus, kad bendrovė 
“grynai bepartyviška.’

Pagyvensim, pamatysim.

petyt dane.” Prisivijęs jį jam 
sakau: “Ką, ten, tu, Juozeli, vis 
sau patylomis burzdi?”

Juozelis atsigrįžęs nusišypso
jo. “Aš? O, aš tai, mat, rengiuos 
prie Brooklyno Aido Choro va-Į 
karo, kuris įvyks šios subatos 
vakare, Laisvės salėje.”

“Tai koks tas tavo prisiren
gimas?” —

“Mat, aš 
riau ištarti 
‘La Petite Toks, mat, 

Aido Choro

Juozelį vėl
“Ir kodėl tą-

užklausiau jo.
mokinuos kaip ge- 

prancūzų sakinį, 
Danse.’

užvardijimas šio 
vakaro.”

Nustebęs, aš 
ėmiausi klausinėt:
jį vakarą vadina taip, ir ką jis 
reiškia?’

Juozelis tik sau per ūsus su 
ranka pabraukė ir tarė:

“Mat, Laisvės salė ne milži
niška, tai ir pramoga negali būt 
milžiniška. Užtat tąjį pokiliuką 
vadina “mažiuku baliuku.” Ai
do choriečiai būdami geri di
plomatai susitarė ir panaudojo 
diplomatų kalbą ir užtat užvar- 
dijo prancūzų kalboj.”

“O, ką įdomesnio turės aidie
čiai?”

“Well,” sako Juozelis, “pro
grama bus gan gera. Dainuos

darė iki

užtikrino 
būsianti

Sekmadienį Lietuvių Liaudies 
Teatro Debiutas

Lietuvių Liaudies Teatro pa
stangomis vėl paruošta vienas 
veikalas scenai. Tai yra “Pus
seserė Salomėja” — trijų veik
smų komedija. Smagu pažymė
ti, kad veikalo sukūrime figū
ruoja naujos mūsų teatro spė
kos. Iki šiol mūsų scenoje, net 
per keletą metų, nematėme nau
jų jėgų. Tačiaus su šiuo veika
lu mes- susilaukiame naujų jė
gų mūsų judėjime. Ir naujos jė
gos rodo džiuginančią pradžią.

Veikalas “Pusseserė Salomė
ja” parašytas jauno, pradedan
čio dalyvauti mūsų raštijoj, au
toriaus. Tai pirmas* kūrinėlis 
šio draugo, bet jis jau pralen
kia daugelį kitų veikalų savo 
sklandumu ir technika. Antra, 

&is veikalas scenoje statytas 
taip pat naujo režisieriaus — 
A. Jeskevičiutės. Amilija jau 
gerai žinoma, kaip gera, gabi 
aktorka, kuri pasirodė daugely
je operečių ir dramatiškų vei
kalų. Tačiaus su “Salomėja” 
Amilija debiutuoja kaipo nau
ja veikalų direktorė-režisorka.

'Pastaruoju laiku Amilija lan
ko režisūros mokyklą, šis veika
las yra pirmas bandymas. Ir 
reikia pripažinti, kad jos dar
bas labai sėkmingai atliktas. 
Todėl mes galime linkėti nau
jiem mūkų debiutantam geriau
sių pasekmių mūsų scenoje. Be 
to, “Salomėja” lengvai galima 
pastatyti scenoje ir mažose ko
lonijose. Į dvi mašinas galima 
nuveŠti visus aktorius ir dar 
svečių. Scenerijos taip pat nė
ra keblios įtaisyti.

Vaidinime dalyvauja P. Ta-

300 Svečią “Miegojo” 
Viešbučio Koridoriuj

mūsų Jiaudies baritonas, Pranas 
Pakalniškis; jaunuolis Juozas 
Bisque skambins ant savo myli
mo zylafono; svečias iš Bayon- 
nės, baritonas A. Višniaus.kas 

•dainuos populiariškas dainas;
žmonės taip pamylo tąjį naują 
duetą, kad dueto nariai, Velič

ka ir Grabauskas, turės dainuo
ti savo komiškas dainas. Paste
biu, kad vien vyrai pildys pro
gramą. Moteiys galės turėti 
šventę.”

“Reiškia, bus gana gera pro
grama. O įžanga ar aukšta?”

“Aidiečiai visuomet gerą pro
gramą sudaro, . Įžanga tai tik 
35c. Prie geros programos, ai
diečiai dar 
zakevičiaus 
specialiai 
nistu grieš

“Well,” atsakiau, “aš neturė
jau klausti ar aidiečiai gerą va- 
kąrą rengia. Jie visuomet ren
gia gerus parengimus. Bet ar 
man reikės mokintis prancūzų 
sakinius?”

“Nereikia, bet vistiek įdo
miau, kai žinai. Prie salės, du
rų gali sakyt ‘Montre-moi’. Tai 
reiškia ‘show me.’ O, aidiečiai, 
atsakys ‘Tres bien’, tai reiškia 
‘Very well’ ir tuomet įėjęs pa
matysi gražų parengimą. Aš ži
nau, kad tave ten susitiksiu.”

“Teisybę sakai, netik mane, 
bet ir labai daug kitų pažįsta
mų.” E. C. D.

Viešbutyj New Yorker, kur 
būna apie 2,000 žmonių, aną 
naktį kilo gaisras. Gaisras 
greitai buvo užgesintas. Bet 
vis vien, jis palietė eilę kam
barių, o kitus “svečius” išgąs
dino, taip, kad apie 300 žmo
nių susirinkę į koridorių da- 
baigė naktį.

Edward Le Vanda įvesdintas 
Į Aukščiausia Kliubą

perstato Jurgio Ka- 
orkestrą, kuri su 
pritaikytu 

šokiams.”

kuri 
zylafo-

Kovo 6 d., advakatūros stu
dentas Edward Le Vanda, sū
nus Brooklyno g r a b o r i a u s 
Juozo Le Vanda (Levandaus- 
ko) garbingai įvesdintas į 
Evarts Inn of the Legal Fra
ternity Phi Delta Phi, kur 
priklauso žymiausi advokatai, 
kaip tai Franklin D. Roose
velt, Theodore Roosevelt, Ben
jamin Cardozo, Alfred 
don, Low.ell Thomas, 
Johnson ir kiti.

Lan-
Hugh

Po įvesdinimo buvo 
tas . Breukelem Room 
Towers viešbutyj, Brooklyne, 
kuriame dalyvavo virš minėto 
kliubo Phi helta Phi nariai. 
Dabar Ewardas Le Vanda yra 
susirišęs su tėvo graboryste, 
kuri randasi 337 Union Avė., 
Brooklyne. Kartu jis lanko 
Brooklyno Teisių St. Lawrence 
Universitetą.

banke- 
of the

Matykite Sovietų įspūdingą Judj
Teko matyt dabar rodomą 

New Broadway Teatre, 246 
Broadway, Brooklyne, Sovietų 
judį “Maksimo Sugrįžimas.” Iš- 
tiesų puikus. Jisai perstato ko
vingo jaunuolio Maksimo gyve
nimą 1914 metais, prieš pat Pa
saulinį Karą.

mąsis streikui ir kaip išėjus į 
streiką jie ginasi nuo kazokų. 
Judyje taip pat nušviečiama 
komunistų organizacijos ir jos 
organo “Pravdos” rolė darbi
ninkų kovose.

Vėliau
Sukakties 20-sis minėjimas

rodoma Revoliucijos
Ma-

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA

šis

i

Scena iš judžio “Maksimo Sugrįžimas.” Pirmadienio laidoj per klaidą 
paveikslas buvo įdėtas pranešime apie WPA teatrą.

I

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

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS 

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 8847

skvoj. Eina dainuojanti links
ma minia, eina Raudonosios 
Armijos dalys. Prieš keletą 
minutų mačius vaizdą, kaip be
ginkliai darbininkai akmenimis 
ir nuogais kumščiais gynėsi nuo 
kazokų ir kaip kova baigėsi 
daugelio žuvimu ant barikadų,

Istorija parodo, kaip Maksi
mas — vienas iš trijų draugų, 
kurių vienas žuvęs fabrike, o 
kitas pakartas — išlieka gyvu 
daugelyje kovų, ištrūko iš dau
gelio kalėjimų ir vėl vadovavo 
darbininkus naujose kovose. 
Paskiausia scena parodo Maksi
mo išsiuntimą su kitais jaunais j o kitų įkalinimu ir ištrėmimu, 
vyrais į Pasaulinį Karą, kur’ 
jis, kaip veiklus komunistas, 
šviečia kareivius, kad laikui 
atėjus gautą ginklą panaudo
tų prieš carą.

Nepaprastai įspūdingus vaiz
dus sudaro darbininkų rengi-

pasijunti tarsi pabudęs iš bai
saus sapno, kada pamatai tą 
puikią Sovietų Sąjungos apsi
gynimo spėką -— Raudonąją 
Armiją.

IŠRANDA VO JIM AI

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 
nepasimokčjote 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)

d., 7:30 vai. 
Darbo Parti - 
Skyriaus mė- 
Susirinkimas

Lietuvių Piliečių

BROOKLYN,
Penktadienį, kovo 11 

vakare, bus Amerikos 
jos Brooklyno Lietuvių 
nesinis susirinkimas, 
įvyks Amerikos
Kliubo name, 280 Union Avė. Kvie
čiami visi nariai ir norintieji įstoti į 
Amerikos Darbo Partijos Brooklyno j 
Lietuvių Skyrių, ateiti j susirinkimą. 
Mokestis į Dąrbo Partiją labai pigi, 
tik 75c per metus.
(58-59) - A.D.P. Sekr. J. Buivydas.

MASPETH, N. Y. '
ALDLD 138 kuopos mėnesinis su

sirinkimas įvyks šį vakarą, 10 d., 
kovo (March) 8 vai. vakare Zabiels- 
kio Saloje, Maspethe.

Visi nariai dalyvaukite nes turime 
keletą svarbių dalykų aptarimui.

Sekr.

Painters and Decorators
Lietuviai Malioriai ir Dailydčs

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

maliavom arba išpopieruojame kambarius. 
KLAUSKITE MŪSŲ APROKAVIMO

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

patarimus ir darbą atliekame patenkinančiai.

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

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

Išsikirpkite ir Pasilaikykite

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

Iš «enų padarau nau
ju* paveikslu* ir kra- 
javu* sudarau *u ame
rikoniškai*. Reikalui 
esant ir padidinu to
kio dydžio, kokio pa
geidaujama. Taipgi 
atmaliavoju Įvairiom 
spalvom.

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

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

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(šalinskas)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų.

Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę del po šermenų pietų.

Teikiam nemokamai vėliausios 
mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway 

Woodhaven, L. L, N. Y.

PAJIEŠKO.IIMAI
Pajieškau savo švogerio Bronislavo 

Pociaus, Antano Pociaus ir Petronė
lės Banytės sunaus, gimęs 1886, 24 
birželio, Zlatarijoje Šaukėnų Parap. 
Vedęs su Nastazija Lukauskaite 1905 
m. Užvenčio parap. čiakačių Dvare, 
iš ten išvažiavo j Ameriką 1907 m. 
Paliko savo pačią Lietuvoje., Aš ži
nau kad jis buvq 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 Lukauskas, 11 Hicks 
Lane, Great Neck, N. Y. (56-58)

Pirmutiniu ir Vienatinis Rodymas Williams- 
būrge Sovietų Viuų-dauniausias Paveikslas.

WAXIM
ir:

“20-ties Metų Sukaktuvės 
Sovietų Sąjungos”

Prieinamos kainos. Rodymai be pertraukos.
NEIW BROADWAY THEATRE 

246 Broadway, Brooklyn, 
near Marcy Ave. Station.

Telephone Stagg 2-4409 >

A. Radzevičius 
I GRABORIUS 

(Undertaker) . t
Vedu šermenis ir palaidoju tin- < 
karnai ir už prieinamą kainą > 

Parsamdau automobilius vestu- > 
vėm, parėm, krikštynom ir ? 

kitokiem reikalam S

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy Avenue) < 
BROOKLYN, N. Y. |

CHARLES’
UP TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barberiai 
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Avė. 
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

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

veselijoms, krikštynoms ir 
pasivažinėjimams.

231 Bedford Avenue
Brooklyn, N. Y.

OI L BURN ER
INVENTED

FRANK DOMIKAITIS

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

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

na; gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barščiai
• -

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

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

GARSINKITES "LAISVĖJE

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties

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

Mateušas Simonavicius
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

-—- ■ ■ I-------------------------— 1 ■ ”

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

PHONE PULASKI 5-1090

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

COOK and HEAT Without .Co
In Your Present 
Stove or Furnace-* 
HOTTER—CHEAP. 
HR-No Aahee or Dirt 
— Twice the Heat Quick 
at ONE HĄLV THE COST.
COOKS A MEAL

FOR LESS
Beets any oil burner ever gotten 
out for low cost, perfect per
formance. Bums cheap oil a new šile. Wo 
way, without pre-generating Any STOVI 
or clogging up. Quick Intense RANG* ar 
heat by Simple Turn of Valve. tusNAC* 
It ends drudgery and dirt of HEATat
coal or wood; cute fuel bills In Turn of Valval 
half, pays for Itself quickly by what IT SAVES.

DM AME phone for free 
rilUlME DEMONSTRATION

No Obligation
Anyone interested in getting MORE 
HEAT AT LESS COST should .phone 
number below for demonstration and 
full explanation of this amazing ‘'HEAT 
KING” Oil Burner.

Local Sales Representative

KLEEN KOL COAL CO.
MR. PETER LISAUSKAS

COAL, COKE and OIL
Phone: JEfferson 3-2779 

EVergreen 7-7550
i Ridgewood

1458 DeKALB AVĘNUE 
Williamsburg

835 UNION AVENUE
Maspeth

18-81 72nd PLACB

OPEN DAY AND NIGHT
Managed by

RHEA TEITELBAUM

Serga Drg. J. Cedronas
Draugas Juozas Cedronas, 

gyvenąs 695 Lenox Rd., Mas- 
pethe, buvo susirgęs, Draugas 
Cedronas ir jo draugė yra na
riais ALDLD 138 Kp. ir nuo
latiniais rėmėjais darbininkų 
judėjimo.. Teko išgirsti, kad 
draugas sveiksta. Linkėtina 
-greitai pasveikti.

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, 
N. Y. (57-59)

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 
pumpornickle bread, and other bread, 
bakery and food products of every 
description.

Dr. Herman Mendlowitz
33 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312
________ _ i /

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

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

ras, O Daugėlienė, A. Ašmens- 
kaitė, P. Grabauskas, J. Visoc
kis ir N. Pakalniškis. Reikalau
jant Šios komedijos, reikia 
kreiptis pas Lietuvių Liaudies 
Teatro sekretorių, P. Baranaus-

Rep. , PER WEEK

GENTS* DAYS
WedM Thura., FriM Sat and

Sun. all day and night.
(49-66)

FLATBUSH OFISAS 
2226 Avenue J 

Kampas E. 28rd St.

SPECIAL RATES
LADIES’ DAYS

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

ką, 46 Ten Eyck St., Brooklyn, 
V. Bovinas,

L. L. T. Pirm.




