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Visų šalių Darbininkai 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o IŠlaimėsit 
Pasaulį!

«

valdžios aprūdijusią 
‘medaliu.“ 

gavo jau šiek tiek 
ordiną, o

103 Mėty Senis Giria Pyp-
Sakoma, kad Mockus buvęs 

labai susirūpinęs, kai pamatęs, 
spaudoje, kad ir jį Smetona ap
dovanojo ordinu. Vargšas tuo- 
jaus parašęs gromatą savo 
žmonai į Bostoną ir klausęs, 
ką daryti su tuo medaliu, 
blogiausia, sakęs Mockus, kad

John 
metų

Hitleris Kursto Nazių 
Sukilimų prieš Baisa-

Liaudiečiai Atkariavo Dvi 
Tarpkalnes nuo Fašistų Blum Šaukia Komuni

stus į Naują Prancūzų 
Ministerių Kabinetą 

--------------------------------------------------------- B _______

įMadrid. — Fašistai, pada
rydami staigų užpuolimą, 
buvo užėmę tris Guadarra- 
mos tarpkalnes, už 30 my
lių į šiaurius nuo Madrido.

Liaudiečių artilerija per 
naktį bombardavo tas pozi
cijas, o paskui pėstininkai 
šturmu atėmė dvi iš tų 
tarpkalnių: Reventon ir Cla- 
veles. Respublikos armija 
savo kontr-atakomis sustab
dė fašistų žygiavimą šiame 
fronte.

Syracuse, N. Y. — 
Green, sulaukęs 103 
amžiaus, sako: Taip 
gyvenu todėl, kad “geriu ir 

tik noriu.” 
laivų darbinin- 

[ meis-

O rukau, kiek 
Jis buvo

vimus Austrijoje
bostoniečiai dabar gali jį pirš- kas> paskui šautuvų 
t-3 užbadyti. Nuvažiavo i<tras iki 79 metų. Dabar 

daugiausia laiko praleidžia 
rūkydamas pypkę. Pirmą 
sykį jis rinkimuose balsavo, 
kada Abraham Lincoln kan
didatavo į Jungtinių Valsti
jų prezidentus.

tais užbadyti. Nuvažiavo ; 
New Yorką SLA Tarybos po- 
sėdin kaipo paprastas žmogus, 
o sugrįžo Smetonos kavalie
rius!

Kalbama, kad Juozas Tyslia- 
va labai nepatenkintas. Sako 
Juozas: Koks čia velnias pasi
darė, kad visus piemenis apor- 
dinavo, o mane užmiršo! UŽĖMĖ BELCH1TE, FAŠIS

TAI VĖL SULAIKYTI

Liepia Nedalyvaut Balsavimuose, ar Austrija Turi 
Nepriklausoma ar Pasiduot Hitleriui

Likt T r o c kistai-Išdavikai Galės 
Kalbėt, Kiek Nori

Kovo 9 d. Brooklyno Acade
my of Music svetainėje garsu
sis vokiečių laisvės šalininkas 
ir rašytojas Thomas Mann da
vė paskaitą apie rašytoją Goe
the. Prisirinko tiek žmonių, 
jog dar viena svetainė buvo 
užpildyta ir klausėsi jo paskai
tos. Brooklyno publika nuo
širdžiai pasveikino tą iš hitle
rinės Vokietijos ištremtą gar
sų žmogų.

Mūsų oponentų spaudoj skai
tau, kad vasario 27 d. Mon
treal© Vytauto Kliubo surengto
se Tysliavai prakalbose “pu
blika“ visai neleido mūsų drau
gui Kilikevičiui nei prasižioti. 
Girdi, “jį nušvilpia ir nelaimei 
dar varo lauk net iš kliubo.“

Prieš tai nė žodelio da nepa
sakė sklokos ir socialistų spau
da. Bet kai apie tą patį lai
ką Toronto masiniam susirin
kime jų vienai prietelkai, ku
rios vyras bandė suėsti darbi
ninkišką laikraštį, pasirodžius 
ant estrados keletas žmonių 
švilptelėjo, tai, vaje, tie patys 
laikraščiai žemę su dangum su- 
piaišė. Tuos žmones išvadino 
“baubliais,“ “chuliganais 
dar kitokiais. Matote, 
jie supranta teisingumą.

ir 
kaip

Asmeniškai manau, kad to- 
rontiečiams nereikėjo švilpti, 
tai moteriškei pasirodžius ant 
estrados. Juk aišku buvo, kad 
ji ten buvo įkišta tikslu pro
gresyvius žmones sukurstyti, 
išprovokuoti. Todėl publikai 
reikėjo tą jų blogą tikslą su
prasti ir patylėti, arba pasikė
lus iš svetainės išeiti. Dabar, 
žiūrėkite, dėl to incidento tie 
žmonės ardo ir griauna visą 
Kanados Lietuvių Kongreso 
darbą. ' ,

Hendaye, Franc. - Ispani
jos pasienis. — Generolo1 
Franco fašistai su desėtkais! 
tūkstančių Italijos juod-' 
marškinių užėmė Belchite, 
26 mylios į pietus nuo Sa- 
ragossos, Aragon fronte,— 
kaip praneša fašistų 
manda. Jie čia sakosi 
žengę pirmyn 4 iki 
lių.

Dar niekada per 
22-jų mėnesių karą 
nebuvo sutelkę tokių didelių 
savo ofensyvos jėgų kaip 
dabar prieš Belchitę ir Ara- 
gono fronte apskritai.

200 Italijos ir Vokietijos 
lėktuvų ir daugybė nazių ir 
Mussolinio kanuolių ir tan
kų visu pašėlimu bombar
davo ir šturmavo liaudie- 
čius, iki šie turėjo pasi
traukt iš Belchite į artimas 
stiprias kalnų pozicijas.

“Nežiūrint, kiek genero
las Franco turi svetimų ka
nuolių, orlaivių ir amunici
jos,” sako respublikos pra
nešimas, “jam reikėtų pen
kis kartus turėt daugiau tų 
pabūklų, jeigu jis nor“' 
dar keletą dienų tokiu įnir
timu šturmuot respublikie- 
čių linijas.”

15

ko- 
pa- 

my-

visą šį 
fašistai

Vienna, Austrija, kovo 11. 
—Pagal Hitlerio patvarky
mą, Austrijos naziai kelia 
didžiausius ermyderius ir 
demonstracijas, š a u kdami: 
“Šalin šušniggą!” (Austrų 
ministerį pirmininką), “ša
lin s e k m a d i e nio balsavi
mus!” “Lai gyvuoja Hitle
ris!”

Tuos balsavimus paskelbė 
jšušniggas, kad piliečiai pa
sisakytų, ar jie nori Austri
jos nepriklausomybės ar 
prijungimo Vokietijai. Juo
se galės dalyvaut visi pilie
čiai, pradedant nuo 24-rių 
metų amžiaus.

Naziai supranta, kad jie 
prakiš balsavimus; todėl jie 
taip trukšmauja ir rengiasi 
riaušėmis iškrikdyt balsavi
mus.

Galinga Metalo Darbinin
kų Unija nutarė visoj šalyj 
penktadienį neit darban, o 
visur daryt masinius susi
rinkimus kovai" prieš nazių 
terorą gatvėse ir protestam, 
kad valdžia nusileidžia 
jiems.

Austrijos naziai ketvirta
dienį gavo patvarkymą nuo 
Vokietijos hitlerininkų visai 
nedalyvaut sekmadienio bal
savimuose. Naziui Austrijos 
vidaus reikalų ministerių! 
SeyssJnquartui pats Hitle
ris įsakęs nebalsuot sekma
dienį.

Kariuomenė ir Orlaiviai 
prieš Riaušininkus

Susikirtimuose tarp nazių 
ir Austrijos nepriklausomy
bės rėmėjų gatvėse Viennoj 
tapo sužeista 11 asmenų, o 
Graz mieste — 17 nazių. Po
licija, beblaškydama riauši
ninkus, sužeidė dar 12.

Į Grąžą, Linzą ir kitus 
miestus, kur šėlsta naziai, 
liko atsiųsta būriai kariuo
menės, šarvuoti automobi
liai ir net bombiniai lėktu
vai. Gal turėsiąs būt įves
tas ir karo stovis, jeigu na
ziai bandys daryt ginkluotą 
sukilimą prieš Austrijos val-

Graze naziai atvirai už
puldinėjo ir mušė valdinin
kus, vartė jų automobilius, 
šaukdami:' “Geriau mums 
mirti negu po Austrijos bal- 
ta-raudona vėliava pasilik
ti!” Linze hitlerininkai už
kėlė savo vėliavą "S'u svasti- 
kiniu kryžium ant miesto 
valdybos rūmo.

Viennoj šimtai hitleriškų 
studentų demonstruoja, rei
kalaudami prijungt Austriją 
Vokietijai.

Susikirtimuose su naziais, 
komunistai ir socialistai ko
voja pirmose eilėse išvien su 
katalikais, už Austrijos ne
priklausomybę.

’.^iU.S.A. KOMUNISTU PARTIJOS SUVAŽIAVIMAS

Chinai Sunainkino Dvide
šimt Japonų Lėktuvų

Hankow. — Chinų lakū
nai, bombarduodami japonų 

^'orlaivių stovyklą prie Nan
kin go, sunaikino dešimt 
priešų lėktuvų ir kelis sužei
dė.

Šiemet sueina lygiai 90 metų 
nuo išleidimo “Komunistų Ma
nifesto.“ Jį parašė Marksas su 
Engelsu ir pasauliui paskelbė 
1848 metais. Tai buvo pirma 
komunistinės partijos progra
ma.

tiem kongreso rinkimam.
4. Budavojimas demokra

tijos, taikos ir socializmo 
Partijos.

5. Priėmimas pataisytos 
partijinės konstitucijos.

6. Rezoliucijų svarstymas 
ir priėmimas.

7. Centro Komiteto rinki
mas.

Ne vėliau kaip kovo 26 d. 
bus partijinėj spaudoj' pas
kelbta svarbiųjų rezoliucijų 
tekstas ir su tuom prasidės

CAL SEIMELYJ STIGO 2 
BALSU PALEIST MOONEY

Maskva, kovo 11. — So
vietų prokuroras Višinskis 
užbaigiamoj savo kalboj rei
kalavo skaudžiausiai nu
baust 21-ną trockistą-bucha- 
rinietį, kurie prisipažino, 
kaipo Sovietų vadų žudyto
jai ir kariniai fašistų šalių 
šnipai prieš Sovietų Sąjun-

Labai patartina Komunistų 
Partijos lietuviškų kuopų lavi- 
nimos susirinkimuose “Komu
nistų Manifestą“ skaityti ir pa- 
diskusuoti. Tegul kiekvienas 
draugas susipažįsta su mani
festo pamatiniais dėsniais, ku
riais ir šiandien tebesivaduoja 
visas revoliucinis darbininkų 
judėjimas visam pasaulyje.

Fašistų Nuostoliai Ore Di
desni negu Liaudiečių

Barcelona. — Mūšiuose su( 
fašistais Belchite srityj, Is
panijos respublikiečiai nu
kirto žemyn tris didelius 
priešų bombinius orlaivius 
ir keturis greituosius, viji
mosi, lėktuvus. O iš respub- 
likiečių pusės žuvo 6 grei
tieji lėktuvai.

Jungtinių Valstijų Komu
nistų Partijos dešimtas su
važiavimas įvyks New Yor
ke, pradedant nuo ketvirta
dienio vakaro, gegužės 26 d. 
ir baigiant antradienio va
karu, geg. 31 d.

Suvažiavimo darbų pro
grama bus tokia:

1. Demokratijos frontas— 
Amerikos atsakymas reak
cijai ir fašįzmuiJ’

2. Amerikiečių programa 
pasaulinei taikai.

3. Reikalas darbų,, užtik- diskusijos, kurios tęsis 60 
rinimo, demokratijos ir tai- dienų iki visašališko Komu- 
koš — platforma ateinan- nistų Partijos suvažiavimo.

Sukilo Japonų Batalio
nai Shanghajuje

Ispanijos Respublikie
čiai Suėmė daug Italų

Havana, Kuba.*— Dikta
toriaus Batisto valdžia sub
inė daktarą G. Beitą, buvusį 
Havanos miesto . majorą, 
kaip vadą sąmokslo prieš 
Batistą.

Leningrad Gražiai Sveikina 
Poliaus Didvyrius

Leningrad. — Visos mies
to gatvės išpuoštos vėliavo
mis ir paveikslais Papani- 
no ir trijų kitų sovietinių 
mokslininkų, s u g rį.žtančių 
nuo šiaurių Poliaus ledo ly
ties. Juos parveža ledlaužis 
“Jermak.”

Hankow, Chinija, kovo 11. 
—Jau pirmiau buvo' žinių 
apie japonų' kariuomenės 
sukilimus Shanghajuj.

Dabar pranešama, kad su
kilo dar daugiau japonų ar
mijos batalionų, atsisakyda
mi traukt karo frontan 
prieš chinus.

London.— Suerzintas dar
bininkų d e m o nstracijomis, 
Hitlerio pasiuntinys Ribben
trop greit grįžta namo.

Sacramento, Calif. — Pa
gal valstijos seimelio atsto
vų rūmo reikalavimą, buvo 
iš kalėjimo pristatytas pats 
Tom Mooney — paaiškint, 
kodėl jis turėtų būt išlais
vintas.

Mooney, garsus darbinin
kų organizatorius ir kovoto
jas, jau 22 metus už grotų 
visai nekaltai išlaikytas pa
gal kapitalistų sąmokslą. Jis 
buvo nusmerktas neva už 
tai, būk jis su W. K. Bil- 
lingsu 1916 m. išsprogdinę 
bombas laike karinio prisi- 
ręngimo parado San Fran
cisco j.

Mooney dvi valandas da
bar kalbėjo Californijos sei
mely j. Parodė, kaip buvo pa
pirkti liudininkai prieš jį, 
kaip jie melavo, painiojosi; 
pagaliaus, žymi dalis' tokių 
liudininkų patys viešai pri
sipažino, kad jie buvo 
pirkti prieš Mooney.

Po Mooney’o kalbos, 
atstovai pasisakė už jo 
leidimą iš kalėjimo, o
prieš. Bet pagal seimelio 
taisykles, turi būt dauguma 
visų atstovų, kad tarimas 
praeitų. Pilnas gi atstovų 
iškaičius yra 80. Taigi dar 
stigo dviejų balsų Mooney’ui 
paliuosuot. Bet klausimas 
vėl būsiąs balsuojamas.

Beinant jiem teisman, ta
po nutraukti- jų krutamieji 
paveikslai.

Po Višinskio kalbos, bus 
kiekvienam leista kalbėt, 
kiek tik jis nori ir ką nori.

EXTRA!
HITLERIS PASIRENGĘS 

UŽPULT AUSTRIJĄ

nu-

39 
pa-

Užginčija Japonų Perėjimą 
Per Geltoną Upę

Barcelona, Ispan. — Liau
diečiai toliau stipriai atsi
kerta prieš fašistus, užėmu
sius Belchitę ir kaimus Al- 
zuarą, Letux ir Alborton,— 
rašo New Yorko Times ko
respondentas H. L. Mat
thews. Keliose sėkmingose 
kontr-atakose jie suėmė di
delį skaičių fašistų į nelais
vę.

Sekama šiek tiek svar- 
besnė liaudiečių pozicija yra 
Hi j ar miestelis, bet daug

Hankow, Chinija, kovo 11. 
—Jau kelintą kartą japonai 
skelbiasi perėję per didžią 
Chinijos Geltonąją upę iš 
šiaurinės jos pusės į pietinę 
ir užėmę ten miestelį Sze- 
shui. Tokio japonų žygio 
nepatvirtina jokie užsieni
niai korespondentai.

Chinijos vyriausybė griež
tai užginčija japonų gerėji
mą per tą upę, anapus ku
rios japonai gyrėsi, būk jau 
perkirtę svarbųjį chinų 
Lung-hai geležinkelį.

Siunčia įnirtusi kanuolių 
dvikova tarp japonų šiauri
nėj upės pakrantėj ir chinų 
—pietinėj.

Munich, Vokietija, kovo 
11. — Dideli daugiai Hitle
rio kariuomenės maršuoja į 
Austrijos pasienį. Gabenasi 
kanuoles ir dalis pontoninių 
tiltų nutiest juos per rube- 
žiaus upes Inn, Salzach ir 
Saalach, pereit Austrijos 
pusėn.

Taip Hitleris grąsina ka
rišku užpuolimu Austrijai, 
jeigu jos valdžia neatšauks 
balsavimų, kuriuose Austri
jos piliečiai yra raginami 
pasisakyt, ar jie nori palai
kyt šalies nepriklausomybę 
ar prijungt Austriją Vokie
tijai.

Hitleris pašaukė arm i j on 
ir daugelį savo rudmarški- 
nių smogikų. Užgrėbia pri
vačius automobilius gabent 
kariuomenę į Austrijos pa
sienį.

Vienna, Austrija, kovo 11* 
—Austrų valdžia sumobili
zavo 130,000 reguliarių ir 
atsarginių kareivių kovon 
prieš gręsiantį Hitlerio įsi- 
briovimą į Austriją.

London, kovo 11. — Angli
jos valdžia pasiuntė Hitle
riui notą, jog jinai pagei
dauja, kad Austrijos balsa
vimai ramiai praeitų, be 
spaudimo iš Vokietijos pu
sės.

HITLERIO GRUMTI JA
MAS, PASITRAUKĖ 

ŠUŠNIGG

Paryžius. — F r a n c i jos 
prezidentas Al. Lebrun pa
kvietė socialistų vadą Le
oną Blumą sudaryt naują 
ministerių kabinetą, kuomet 
pasitraukė liberalo Chau- 
tempso ministerija.

Blum stengiasi suorgani- 
zuot ministerių kabinetą iš 
socialistų, komunistų ir ra- 
dikalų “socialistų” (libera
lų)- ;

. **Komunistai turi 72 savo 
atstovus seime. Jie reikalau
ja, kad Blum pasižadėtų ko
vot už įvedimą senatvės 
pensijų, už plačią viešų dar
bų programą bedarbiam ir 
vykdytų Liaudies Fronto 
tarimus abelnai. Tik tada 
komunistai sutiksią įeiti į 
Blumo valdžią. Komunistų 
reikalavimus remia 5 milio- 
nai unijinių darbininkų, 
kaip praneša United Press, 
amerikinė žinių agentija.

Šiuos žodžius berašant, 
radikalų - socialistų parti- 
ja dar nėra prižadėjus da- 
lyvaut naujoj valdžioj.

Chautemps’o ministerija 
pasitraukė iš valdžios todėl, 
kad seimas nedavė jai dik
tatoriškos galios pertvarkyt - 
šalies finansus. Chautemps 
taipgi norėjo apkapot įvairi 
rius pagerinimus darbininK 
kam, pirmiau įvestus pagal 
Liaudies Fronto program# 
Chautempsą paveikė ir Ai# 
glija, kur buvo jam žadėti 
išpirkt daugis Francijos gil# 
klavimosi bonų, jeigu Char 
utemps apkarpys Francijos 
darbininkų laimėjimus. .

Du Japonų Oficieriai Suim
ti Kaip Karo Priešai •

Hong Kong. — Praneša* 
ma, kad tapo suimti ir ka
riniam teismui atiduoti Ja
ponijos oficieriai Kato ii 
Nagano ir per 100 kareivių 
už tai, kad jie kurstė japo
nus nekariaut prieš Chiniją.

Naziai Atėmė Pilietybę is . 
Senos Mokslininkės ?.

Berlin. — Hitlerio valdžia 
atėmė pilietybę iš Helenos 
Stoecker, filosofijos, dakta? 
rėš, mokslininkės ,- sociolo
gės ii’ kovotojos už moterų 
lygybę su vyrais. Jinai yra 
68 metų amžiaus.

Sykiu atimta pilietybe ir 
iš 28-nių kitų vokiečių, ne* 
pritariančių hitlerizmui.

i

TU $$$■* - f

dienų praeitų, iki fašistai jį 
pasiektų, net jeigu jiem 
gerai vyktų, sako tas kores
pondentas.

\ _

Tarp suimamų fašistų yra 
didelis skaičius italų.

Vienna, kovo 11. — Pra
nešama, kad rezignavo Aus
trijos ministeris pirminin
kas šušnigg ir jo vietą už
ėmė nazis Seyss-Inquart.

šušniggą pasitraukt iš 
valdžios privertė Hitlerio 
grūmojimas karu, jeigu ne
bus atšaukti sekmadienio 
balsavimai.

Sakoma, Seyss-Inquart 
jau atšaukė tuos balsavi
mus.

TūkstančiaiLondon.
anglų darbininkų vėl smar
kiai demonstravo, šaukda
mi: “Laukan Ribbentrąpą!*’ 
(Hitlerio paslą). f

ORAS
Šiandien bus giedra ir šil

čiau. — N. Y. Oro Biuras.
Vakar temperatūra 30-45. 

Saulėtekis 6:16; saulėleidis 
5:58.
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Antras Puslapis šeštadienis, Kovo 12, 1938“E A I S V B”

Tūli Chicagos SLA nariai, pasivadinę 
“Vakarų Komitetu,” išleido lapelius, pa
tariančius SLA nariam, ką rinkti į SLA 
pild. tarybą. Lapeliuose J. Miliausko, 
kandidato į SLA centro sekretorių, ir J. 
Martino, kandidato į SLA iždo globė
jus, vardai tiksliai apleisti.

Tai labai negražus “Vakarų Komite- 
to’Ldarbas. Tai parodymas, kad tie žmo
nės turi ožišką užsispyrimą ir bendrai 
darbo dirbti nebenori.

Mes nuo savęs patariame SLA na
riams balsuojant įrašyti į paliktą sekre
toriaus vietą, J. Miliausko vardą, o į ant
rojo iždo globėjo vietą —J. Martino var
dą.

Kitais žodžiais, mes stojame už se
kantį sąrašą:

F. J. Bagočius, į prezidentus.
J. K. Mažukna, į vice-prezidentus.
J. Miliauskas, į sekretorius.
K. P. Gugis, į iždininkus.
E. Mikužiute ir*J. Martin, į iždo glob. 
Dr. J. Staneslaw, į daktarus kvotėjus.

55 Metai
Sekantį pirmadienį, kovo 14 d., sukaks 

lygiai 55 metai nuo to laiko, kai mirė 
mokslinio socializmo įkūrėjas, Karolis 
Marksas.

5.5 metai rodosi neilga^ laikas. Bet žiū
rėkim, kiek per tąjį laiką, jv^tko milžiniš
kų pasaulyj atmainų.

Darbininkų judėjimas, nešąs iškėlęs • 
Markso iškeltą obalsį, “Visų Kraštų Dar
bininkai, Vienykitės, Jūs Nieko Nepra
laimėsite tik Retežius, o Išlaimėsite Pa
saulį,” apima milionus žmonių, šeštoj 
dalyj pasaulio, jau 20 metų, vykdomas 
socializmas, sulyg Markso ir Engelso mo
kymais.

Beje, šiemet sukanka 9b metų nuo to 
laiko, kai Marksas su Engelsu parašė 
“Komunistų Manifestą,” dokumentą, su- 
kračiusį kapitalistinį pasaulį.

Tie mūsų skaitytojai, kurie nėra skai
tę “Komunistų Manifesto,” raginami 
įsigyti jį ir studijuoti. Reikalinga skai
tyti ir kiti Markso ir Engelso raštai.

kė tepublikonų kliube/ kad jis skyrėsi 
Gersoną savo padėjėju dėlto, kad jį gerai 
pažįsta ir žino kaipo supratlyvą, gabų, 
teisingą žmogų. Kito tokio asmenš jis 
negalėjo susirasti.

Prie to, p. Isaacs gavo tūkstančius 
New Yorko piliečių laiškų ir rezoliuci
jų, reikalaujančių nepaleisti Gersono iš 
vietos, neklausyti reakcininkų, žinoma, 
tas negalėjo į jį nepaveikti.

Dabar, sakoma, reakcininkai kreipsis 
į New Yorko valstijos seimelį “prašy
dami daryti ką nors*’, bet nemanoma, 
kad jiems ten pavyks savo užmačias pra
vesti. Piliečiai privalo budėti.

Politinis Banditizmas
Lietuvos Raudonosios Pagelbos laik

raštis “Į Pagalbą,” išeinąs slaptai Lietu
voj (Nr. 7) rašo apie pasireiškusį poli
tinį banditizmą, naudojamą jaunalietu
vių-(fašistinės jaunimo organizacijos na
rių). Laikraštis iškelia aikštėn tai, kas 
buvo užpuolęs “Kuntaplio”, satyros laik
raščio, redakciją.

“Į Pagalbą” žymi:
Pirmoji paskutinės pogrominio pobūdžio 

akcijos auka buvo plačios visuomenės skai
tomo laikraščio “Kuntaplio” redakcija. Ten 
lapkr. mėn. 8-tą į 9-tą naktį buvo išdaužyti 

Jangai ir prilaistyta deguto ar vitrijolo. 
Spėjama, jog tai jaunalietuvių vado Bur- 
bos “žygis.” Mat, Burba nuplogijavęs vieną 
vokiečių laikraščio (rodos socialistinio) 
ženklą, tris liepsnas, — atnešęs jaunalietu
vių vadovybei ir pasakęs, jog tai esą jo, 
Burbos, darbas ir jis tas nuplogijuotas tris 
liepsnas pasiūlęs jaunalietuvių vėliavos 
ženklu. Vadovybė priėmė, ir Burba už plo- 
gijatą gavo 5000 lt. “Kuntaplis” tai suži
nojo ir paskelbė. “Kuntaplio” naktinis už
puolimas dar kartą parodė, kad fašistukų 
šikšnosparniai tikrai moka ginti savo vadų 
garbę — langų daužymas tikrai panaši į 
juos priemonė.

Bet tai dar ne viskas. Už kiek laiko vieną 
ir tą pačią naktį langų daužymas įvyko 
eilėj Lietuvos miestų — Šiauliuose, Ukmer
gėj, Klaipėdoj ir tt. Tat labai primena tą 
organizuotą puldinėjimą Vilniaus krašte ir 
visoj Lenkijoj.

Kviečiame Visuomenę kuo griežčiausiai 
protestuoti prieš fašistų organizuojamus 
užpuldinėjimus! ' •
Taip, visuomenė privalo susirūpinti ir 

pradėti griežtesnę kovą prieš nenaudė- 
liškus fašistų žygius!

■- • -.........1 ■ -

Nėra Jau Taip Lengva ir Pas Mus
Uruguajaus liet, darbininkų laikraštis 

“Darbas” rašo:
Beskaitant pažangiąją lietuvių ir svetimą 

spaudą, vis daugiau ir daugiau pastebima 
viso pasaulio socialistų ir komunistų susiar
tinimas ir jų draugiškumas. Tai gražus pa
vyzdys darbo klasei.

Štai, skaitau “Keleivio” nr. 49. Rašo apie 
rengimą bendrų prakalbų, kur kalbės “Ke
leivio” redaktorius Michelsonas ir “Laisvės” 
redaktorius Mizara. Iš to matosi, kad ir 
mūsų broliai Š. Amerikoj jau susitaria, ko 
anksčiau nebuvo galima padaryti.

Tenka tik apgailestauti, kad mūsų socia
listai dar vis spiriasi kaip tie ožiai, nuo ar
timesnių santykių, nors Bendras Frontas 
ir gana senai jau egzistuoja. Ar nebus tik 
čia kaltininkais “Lietuviški Eretikai,” kurie 
mėgsta drumstame Vandeny žuvies pasigau
dyti . ..
Dalis socialistų pas mus, tiesa, nuošir

džiai darbuojasi su komunistais, bet tai 
tik dalis. Kita dalis bando įnešti visokių 
skerspainių bendram darbui pakenkti. 
Ypačiai po to, kai toji dalis susivienijo 
su trockistiniu raugu perrūgusiais sklo- 
kininkais, daro viską bendram veikimui 
kliudyti.

Tačiau yra vilties, kad laimės toji puse, 
kuri stovi už bendrą darbą prieš fašiz
mą. To paties, manome, pasieks ir Uru
guajaus lietuviai darbininkai.
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Ak, Tasai "‘Vakarų Komitetas”!

Gubernatorius Lehman Atsako
“Simono W. Gersono paskyrimas, pa

darytas Manhattan© prezidento, sulyg 
konstitucija ir New Yorko valstijos teis
mais, yra legališkas.”

Šitokį pareiškimą padarė New Yorko 
valstijos gubernatorius Lehman tiems re
akcininkams, kurie reikalavo guberna
torių pašalinti iš vietos Manhattano pre
zidentą Isaacs, dėlto, kad jis pasiskyrė 
šavd pagelbininku komunistą rašytoją 
Simon W. Gersoną.

Mūsų nuomone, gubernatorius pasielgė 
teisingai ir gerai. Kas gi būtų, jei gu
bernatorius pavarytų iš vietos žmonių 
išrinktus valdininkus tik dėlto, kad jie 
paąiskiria sau padėjėjus tokius, kurie, 
sulyg jų nuomone, yra kompetentiški.

• Manhattano prezidentas andai pareiš

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas:

’ Aš matau “Laisvėje” 
draugų klausimus ir atsa
kymus. Taigi, prašome ir 
man atsakyti. Aš turiu pir
mas pilietines popieras. Aš 
žinau, kad jos pasibaigė, bet 
nėra pažymėta metų. Ar yra 
kur nors užrašyta, kokiais 
metais tos popieros išduo
tos? L Skaitytojas.

Atsakymas:
Berods turėtų būti pažy

mėta ir ant pačių popierų, 
kada jos buvo išduotos. Kur 
kitur tatai galėtų būti užra
šyta? Aišku, kad išdavimas 
jums pirmųjų popierų turi 
būti užrašytas toje miesto 
įstaigoje, kurioje jūs tas po
pieras gavote. Ten ir kreip
kitės su prašymu, kad jums 
praneštų dieną pirmųjų po
pierų išdavimo.

Hitleriečiai Uždarė Kata
likų Vyskupų Centrą

Dttėsseldorfe, Vokietijoj, 
slapta nazių policija uždarė 
katalikų vyskupų vyriausią 
ofisą ir suėmė keturis aukš
tus kunigus. Kaltinimai 
prieš juos dar neskelbiami.

Peiping. — Net japonai 
nesigiria jokiais žygiais pir
myn per kelias paskutines 
dienas.

Mūsų Pagelba Ispani
jos Demokratijai Turi 

Didelę Reikšmę
Nuo susiorganizavimo iki mocracy and North Ameri- 

1 d. sausio, 1938 m., šiaurės 
Amerikos Komitetas Gelbė

can Committee to Aid Spa
nish Democracy; taipgi yra
prisidėjęs prie, kito svar
baus komiteto — Friends of 
the Abraham Lincoln Bat
talion, kuris rūpinasi teiki
mu medžiaginės pagelbos 
amerikiečiams k o v o to jams 
Ispanijoj, kuris rūpinasi me
džiagine parama sugrįžu- 
siems veteranams.

Per šį lietuvių komitetą 
jau suplaukė $568.57. Ko
mitetas „ nesenai perdavė 
$300 North American Com
mittee to Aid Spanish De
mocracy ir $100 Lincolno 
Bataliono Draugų Komite
tui.

* Lietuvių komitetas taipgi 
tiesioginiai siunčia įvairias 
reikmenas (cigaretus, sal
dainius ir tt.) lietuviams 
kovotojams Ispanijon. Su
grįžę iš Ispanijos lietuviai 
jaunuoliai, A. Litvinas ir B. 
Sovietskis, pasakoja, kad 
plačiai karo fronte Ameri
kos lietuviai yra pagarsėję 
puikiais siuntiniais. Mat, 
lietuviai kareiviai, gavę tuos 
siuntinius, dalinasi daiktais 
ir su kitais kareiviais tran- 
šėjuose; ir jie visi džiaugia
si, kai gauna rūkymo me
džiagos, saldainių ir įvairių 
kitokių reikalingų daiktų. 
Jie sako, kad tie karžygiai, 
kurie stato pavojun savo

Pittsburgh, Pa.
J"'. J m.

ALDLD A-to Apskričio Reikdlai
6 d. kovo ALDLD 4-to Aps

kričio komitetas turėjo posėdį. 
Kadangi du komiteto nariai ne
galėjo dajyvaut, tai tokiu būdu 
nebuvo pilnas posėdis. Bet, ku
rie komiteto nariai dalyvavo, 
tai svarstė dalykus rimtai dėl 
budavojimo kuopų apskričio ri
bose.

Negalima praleist nepaminė
jus, kas naudingo buvo atlikta 
praeityj. Nors jau gerokas lai
kas tam atgal, bet negalima 
praleisti 1937 m. lapkričio 28 
d., 4-tas Apskritys sūrengė gra
žų koncertą “Laisvės” dienraš
čiui. Koncertas davė pelno dėl 
darbininkų dienraščio $20. Tai 
ne taip daug, bet visgi parama. 
Už tai turim ištart padėkos žo
dį drg. S. Kuzmickui už patar
navimą, nes minėtam koncerte 
drg. S. Kuzmickas išpildė dide
lę dalį prograriios, paimdamas 
tik už kelionės išlaidas. Tai di
delis pasiaukavimas sunkaus 
darbo žmogui, nes sugaišo ir 
dienos darbą. Tai kaipgi galima 
praleist nepaminėjus tokius 
svarbius dalykus?

Vasario 6 d. 4-to Apskričio 
komitetas laikytam posėdyj nu
tarė paaukaut $10 dėl Lietuvos 
politinių kalinių; $3 dėl “The 
Voice of Lith. Americans?’

Apskričio komitetas Stengiasi 
vykint praeitos konfėrehcijos 
tarimus kaip geriausia galima. 
Bet iries krėipiamėš prie kuopų, 
priklausančių prie apskričio, 
dirbt bendrai su apskričio ko
mitetu, pagelbėt būdavot ALD 
LD kuopas Pittsburgh© prie
miesčiuose. Jeigu matot reika
lingumą, kreiptis prie komiteto.

štai antrašai:
Apskričio sekretorius, 

J, Urbonas,
142 Ofr St., Pittsburgh, Pa.

Pirm. E. K. Sliekienė, 
3121 Elroy Ave., Brentwood, 

Pa.
Būtų labai malonu, kad 

būtų galima daugiau draugių 
moterų gaut į ALDLD.

ALDLD 4-to Apškr. pirm., 
E. K. Sliekienė.

jimui Ispanijos Demokrati
jai ir Medikalis Biuras Gel
bėjimui Ispanijos Demokra
tijai pasiuntė Ispanijon me
dikamentų, maisto ir kito
kių reikmenų už suvirs 
$636,000. Drabužių surinko 
ir pasiuntė už $1,000,000.

Šių metų pradžioj tie du 
komitetai likosi sujungti į 
vieną komitetą po vardu— 
Medical Bureau to Aid 
Spanish Democracy and 
North American Committee 
to Aid Spanish Democracy.

To komiteto pastangomis, 
Ispanijoj įsteigta astuonios 
ligoninės su 117 daktarų, 
slaugių ir technikinių dar
bininkų. Taipgi yra besikil
nojanti iš vietos į vietą li
goninė, kuri labai daug pa
gelbsti karo frontuose su 67 
ambulansais, pasiųstais iš. 
Amerikos.

Šis komitetas taipgi turi 
įsteigęs devynis vaikų na
mus, kuriuose virš 400 Is
panijos našlaičių vaikučių 
turi gerą prieglaudą.

Tuo būdu komitetas at
lieka neapsakomai didelį 
darbą—suteikia didelę pa- 
gelbą Ispanijos žmonėms 
kovoje prieš fašizmą.

“Negalima- apsakyt, kaip 
širdingai įvertiną tą ameri
kiečių pagelbą Ispanijos 
žmonės,” sako James Wise, 
žymus New Yorko liberalas, 
kuris nesenai1 sugrįžo iš- Is
panijos.

Apart to, iš Amerikos nu
vyko apie 3,000 geriausių 
kovotojų padėti Ispanijos 
žmonėms kariauti prieš fa
šizmą. Jų tarpe yra eilė lie
tuvių.

Mes, Amerikos lietuviai, 
nemažą pagelbą jau sutei- 
kėm Ispanijos kovotojams 
prieš fašizmą. Tikrų skait
linių neturime, nes lietuvių 
aukos buvo siunčiamos per 
kelias įstaigas. Abelnai, lie
tuviai bus suaukavę ma
žiausia $15,000. Taipgi ne
mažai suaukavo drabužiais.

Pereitą vasarą grupe lie
tuvių merginų ir moterų 
Brooklyne s u o r g a n i zavo 
Lincolno Brigados Lietuvių 
Draugių Komitetą su tikslu 
parūpinti įvairių reikmenų 
lietuviams kovotojams Is
panijoj; ir jos dirbo gražų 
darbą: rinko aukas, pirko 
įvairias reikmenis (cigare- 
tus, saldaines, pančiakas, ir 
tt.) ir siuntė bundulįus Is
panijon mūsų pasišventu- 
siems kovotojams.

Bet tas jų komitetas 'bu
vo permažas tokiam dide
liam darbui. Kad tas darbas 
eitų sekmingįau, ir, paga
lios, kad lietuvių aukos eitų 
per vieną įstaigą, spalių 20 
d., 1937 m., tapo suorgani
zuotas Lietuvių Komitetas 
Gelbėjimui Ispanijos Demo
kratijai iš lietuvių naciona- 
lių organizacijų — iš Lietu
vių Darbininkų Susivieniji
mo, Amerikos Lietuvių Dar
bininkų Literatūros Draugi
jos ir Lietuvių Meno Sąjun
gos. Su tuo komitetu taipgi 
susijungė ir Lincolno Bri
gados Lietuvių Draugių Ko
mitetas.

Šis lietuvių komitetas da
bar yra prisidėjęs prie ame
rikinio komiteto — Medical 
Bureau to Aid Spanish ne

gyvybę, neapsakomai įverti
ną tą lietuvių paramą. Jie 
džiaugiasi, kad jų neužmirš
ta Amerikos lietuviai.

Taip, mes jau prisidėjom 
su parama Ispanijos kovo
tojams prieš fašizmą. Bet 
to dar negana. Mussolinis ir 
Hitleris siunčia daugiau 
spėkų, daugiau karo me
džiagos Ispanijos fašistams. 
Mes turime daugiau para
mos teikti Ispanijos kovoto
jams prieš fašizmą.

Kuomet šimtai lietuvių Is
panijoj karo fronte lieja 
kraują už laisvę ir demo
kratiją, kuomet tie mūsų 
didvyriai aukauja savo gy
vastį, tai kiekvienas Ameri
kos lietuvis, mylintis laisvę, 
neapkenčiantis fašizmo, ga
li kartas nuo karto paauko
ti centą kitą tam svarbiam 
tikslui.

Lietuvių Komitetas Gel
bėjimui Ispanijos Demokra
tijai rengia pirmą parengi
mą, šeštadienį, kovo 19 d., 
“Laisvės” salėj, Brooklyn, 
N. Y., paramai mūsų kovo
tojų Ispanijoj. Bus rodomi 
krutami paveikslai iš karo 
fronto apie amerikiečių nar
sią kovą prieš fašistus. B. 

Nerūkai—Vyras už Tai!
Gerb. daktare ir širdingas 
drauge!
Tai jau trys savaitės prabėgo 

nuo jūsų prakalbų Philadelphi- 
joj, — ir aš, vietoj surūkyti 14 
pakučių1 cigaretų, surūkiau tik 
4 pakučius! Gal jūs tai pava
dinsite progresu, bet, logiškai 
kalbant, bus regresas... Juk 
niekas nesivadina progresu, kas 
stovi ant vietos — ir, juo la
biau, kas progresuoja į atbulą 
pusę.

Rūkyti, turiu prisipažinti, 
pradėjau 15 metų turėdamas 
vaikiūkštis. Ir rūkiau iki šiai 
dienai. Prieš trejetą savaičių 
rūkymo porcija buvo 20 cigare
tų ant dienos. O, kaip rašyda
vau gilesnį rašinį ir įlgiau pri- 
seidaVo paVakarūoti, tai ir neto
liese 40 cigaretų sudorodavau. 
Kada dirbau dinamito dirbtu
vėj, kur cigareto užsirūkymas 
reiškė eksploziją ir rūkymas 
buvo smertelnai užginta, tai, 
kaip tik baigdavau darbą ir 
spėdavau per dirbtuvės vartus 
išnerti, tuoj porą cigaretų susi- 
kišdavau į valgomąją ir dūm- 
davau ne kaip iš pypkės, bet 
kaip iš kamino.

Tačiau pastaruoju laiku kaip 
kada mano širdis pradėdavo 
durnavoti: kartais atrodydavo, 
lyg du gaidžiai pešasi mano 
krūtinėj. Bet aš vis buvau abe
jingas, ar tai tas cigareto gar- 
dusis dūmelis galėtų per virvu
tę šokinti mano širdį. ..

Dabar, ačiū jums, daktare, 
kaip tik pradėjau regresuoti su 
rūkymu, nušispakajino ir mano 
Širdužė. Per šias dvi-tris savai
tės laiko jau tik vieną kart pa
sispardė ir nutilo. O pirmiau ji 
užsimanydavo klumpakojį pa
šokti po kelis lygiai kartus kas
dien. Bet čia mane ir vėl prade
da imti baimė, kad mano širde
lė, negaudama jokio pasimankš- 
tinimo ir pasišokinėjimo; nepa
virstų tokia tingine, kad paskui 
nei cigaretų dūmais ją negali
ma būtų Išjudinti. Kaip ten ne
būtų, bet vistiek ačiū jums už 
rūkorių išpeizojimą, — ir aš ei
nu prie to, kad visai iš rūkorių 
sąjungos rezignuosiu.

Atsakymas
Apsidžiaugiau, griVęs jūsų, 

drauge, laišką — ii* visą jį taip

Sovietskis, kuris buvo kaNT 
fronte, kai tie paveikslai biit 
vo nuimti, aiškins apie karo 
vaizdus laike paveikslų ro
dymo. Prie to bus ispanės 
šokikės ir bus kitokių įvai
rumų.

Brooklyno ir apylinkės 
lietuviai, pasibrėžkite sau, 
už pareigą būti šiam švar-M 
biam parengime. Jūs matyr . 
site gyvus vaizdus amerikię-? 
čių kovos prieš, fašizmą./ 
Jūs tuo pačiu sykiu parem- .- 
site tuos mūsų didvyrius. :•

J. Siurba. >

Transkaukažijos orlaivių 
linijos pereitais metais per-' 
vežė 22,000 keliauninkų, 3,- 
500 tonų produktų ir 731 to
ną pašto.

Redakcijos Atsakymai :
Mačiusiam Veikalą, Wil

kes-Barre, Pa.— Apie “Pus-, 
seserės Salomėjos” suvaidi-; 
nimą aprašymas jau tilpo* 
kito ko re sp o n d ento, tai- 
draugo prisiųstąjį jau įtaU 
pint negalime. Dėlei tokios 
pat priežasties netilps ir 
pakvietimas organizacijų į 
Bendro Fronto Konferenci
ją.

ištisai čia ir dedu. Tegul tai bus 
geras pavyzdys daug kam. Kaip 
jums, drauge, taip ir kiekvie
nam rūkoriui, taboka daug ža
los pridarė. Kai jums, tai vėl 
išnaujo aiškinti nėra reikalo^ 
jūs.ftai girdėjote gyvu žodžiu 
ir gerai? , kad ,rieužmerkSt akių 
prieš mušančią teisybę. Tegul 
bent kiti pasiskaito.

Tabokos dūmai yra labai su
dėtingas nuodų mišinys. Yra 
ten labai smarkaus svaiginanid 
nuodo nikotino. Yra anglies 
viendeginio (carbon monoxide) 
— to labai pavojingo gazo, ku
rio susidaro iš automobilio iri- 
žino bei kakalio. Yra anglies 
dvideginio (carbon dioxide), 
troškinančio gazo, kokio susida
ro aklinai uždarytam kambary 
bekvėpuojant būriui žmonių'; 
tokių dujų prisirenka ir nuo de
gimo, nuo puvimo, nuo chemL 
nių veiksmų. Yra amonijoš', 
kreozoto ir visa eilė kitokių 
nuodingų chemikalų, kuriems ir 
pritinkamų vardų sunku rasti.

Visi šitie tabokos nuodai pa
mažu susigeria, per plaučių pie
veles, į kraują ir su krauju išsir 
vaikšto po visą kūną. Tabokini 
jaučiasi smagu,, parūkius. Štai 
kaip tajai pasidaro. Tabokos 
dūmai tuoj?pasiękia viršinksti- 
nes liaukas, suerzina jas. Atsa
kydamos į tai, tos liaukos iš sa
vęs čirkšteli — išsunkia adre
nalino sunkos. ‘ Toji sunka su 
krauju daeina iki kepenų, ir 
nuo jos kepenys į kraują pa- 
liUosuoja kraujocukrio (gliko
geno) , o cukrus, mat, yra ener
gijos šaltinis: pasidaro leng
viau, smagiau, kol tas cukrus 
“perdega,” susinaudoja. Tada 
tave ir vėl “cholera purto,” 
traukte traukia rūkyt *.♦ Nuo
latinis erzinimas galop išsemia 
ir sudarko ir tas ir kitas liau
kas. žmogus pasidaro aržus, 
nervingas...

Rūkymas sugadina arterijas, 
sugnyba jas, kelia kraujo slėgi
mą, o arterijų sklerozė — labai 
rimtas daiktas. Nuo rūkymo pa
sidaro arži sirdis ir šiaip rau
menys, — greičiau jie nuvarg
sta. Nereikia nei rūkytriot fra-' 
būk tik prirūkytam kambary,— 
ir tu prisigersi dūmų nuodų.

Visų blogumų Čia neiŠskai- 
čiuosi. Gerai, drauge, kad žada
te pasiliuosuot iš tos troškios 
vergijos. Visa jūsų sveikata pa
gerės.
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Trockis t iniai-Bucharinisiiniai Kriminalistai
Sovietu Liaudies Teisme
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(Tąsa)
Bucharinas savo liūdyme plačiai dėstė 

tas priežastis, kurios privedė jį ir kitus 
kriminalistus prie galutinio išsigimimo ir 
prie tų kriminališkų darbų. Jis nurodė,

• kad jie manė, jog Sovietų Sąjungoj socia
lizmo budavojimas negalimas, kad reikia 
grįžt prie kapitalizmo ir taip toliau. O 
kad atsiekus tą tikslą, tai jie turėjo grieb
tis visų priemonių. Tas ir privedė juos prie 
tapimo konspiratoriais, šnipais ir šalies iš
davikais. Bet visi jų planai sugriuvo. Bu
charinas sako, “Socializmas pilnai laimėjo 
ir mūsų teorijos nuėjo niekais.” Taip pat 
Bucharinas pripažino, kad tie jų planai ve
dė prie fašizmo įsteigimo Sovietų Sąjungoj. 
Bucharinas sako, kad jo kontr-revoliucinė 
veikla prasidėjo dar 1919-1920 metais, kai 
jis Sverdlovo Universitete suorganizavo gru
pę studentų kovai prieš partiją. Gi deši
niųjų organizacija, kuriai vadovavo Bucha
rinas ir kiti, buvo įsteigta 1928-1929. Čia 
Bucharinas susisiekė su Tomskiu ir Rykovu, 
taipgi tuojau užmezgė’ ryšius su Kamenevu 
ir Piatakovu. Antras laipsnis dešiniųjų

• kontr-revoliucinės veiklos prasidėjo 1930- 
1931 laikotarpyje, kada prasidėjo žemės 
ūkio kolektyvizacija ir buožių pasiprieši
nimas ,jai. Bucharinas, Rykovas ir Toms- 
kis tapo tos veiklos ir tos organizacijos ne- 
legališku centru. Su jais darbavosi ir Ye- 
nukidze su Uglianovu. O su 1932 mietais, 
pasak Buchariną, prasidėjo planavimas 
spėka nuverst Sovietų Valdžią. Tam tiks
lui buvo išdirbta Dešiniųjų Trockistų Blo
ko platforma, pavadinta “Riutin” platfor
ma.

Suokalbininkai Užmezga Ryšius su Raudo
nosios Armijos Generolais

Šioje sesijoje tebetęsiamas apklausinėji
mas Bucharino apie jo ir kitų trockistų 
veiklą. Bucharinas sako, “Būtent šitam 
laikotarpyje tapo suorganizuota suokalbi
ninkų grupė Raudonojoj Armijoj. Apie 
tai aš sužinojau nuo Tomskio, kuris buvo 
tiesioginiai informuojamas per Yenukidzę... 
Sukilimo ir užgrobimo galios, mintis tarpe 
dešiniųjų suokalbininku* prasidėjo laikotar
pyje 1929-1930. Tą mintį iškėlė Toms- 
kis ...” Toliau Bucharinas liudijo, “Kaip 
tik šiuo laiku buvo kalbama apie panaudo
jimą oficialės Rykovo pozicijos kaipo pir
mininko Liaudies Komisarų Tarybos. Jau 
tuo laiku mes diskusavom klausimą prie
varta nuverst Sovietų Valdžią pagelba mi- 
litarinių dalyvių suokalbyje.”
Bucharinas Prisipažįsta Organizavęs Buožių 

Sukilimą

Bucharinas. 1930-1931 metais, kaipo pa
sekmė pasikeitusios politinės situacijos, bu
vo daugiausia atydos dedama išvystyti su
kilimo judėjimą ir keletas buožių sukilimų 
buvo suruošta per dešiniųjų kontrrevoliu
cionierių organizaciją.

Višinskis. Pagal jūsų tiesiogines instruk
cijas ir jūsų vadovybėje?
" Bucharinas. Taip. Aš pasiunčiau Slepko- 
vą priruošti buožių sukilimą Kubane; Ry
kovas pasiuntė Eismontą į Kaukazą, kuris 
užmezgė ryšius su dešiniuoju Pivovarovu ir 
trockistų Blagorodovu. • Aš noriu teismui 
pranešti, kad aš žinojau apie Petrovskio ir 
Zeitsevo suorganizuotą buožių sabotažą, 
kaipo pirmą žygį dėl paakstinimo kovos 
formų.

Šioje vietoje tapo įrodyta per Rykovą, 
kad Bucharinas ir kiti dešinieji trockistai 
suorganizavo baltagvardiečių Kazokų Ly
gą prieš Sovietų Sąjungą.

Višinskis. Kaltinamasis Bucharine, ar jūs 
žinojote, kad Karachanas dalyvavo dešinių
jų trockistų teroristinėj grupėj ?

Bucharinas. Taip, žinojau.
Višinskis. Ar jūs žinojot, kad Karacha

nas buvo Vokietijos šnipas?
• čionai Bucharinas, taip pat ir Rykovas 
pripažino, kad dešinieji ir trockistai vedė 
derybas su vokiečiais fašistais dėl pavedi
mo Vokietijai Sovietų teritorijos. Suokal
bininkai planavo Ukrainą atiduot Vokie- 

. tijai, o Baltarusiją Lenkijai. Taipgi paro
dyta, kad kontr-revoliucionieriai turėjo ry
šius su Lenkijos žvalgyba ir jai tarnavo, 
šarangovičius parodė, kad jis ir červiako- 
vas užmezgė ryšius su Lenkijos žvalgyba 
pagal instrukcijas Bucharino ir Rykovo.

Kaip Trockistai Planavo Suimt Partijos 
Kongresą į.

Bucharinas. 1933-1934 laikotarpyje buo
žės jau buvo sukriušinti . . . Dešiniųjų, or
ganizacijos centre vyriausia mintis buvo

Kaip Trockistiniai Kriminalistai 
Nužudė Gorkį, Menžinskį 

ir Kuibiševą
ruošti staigų konspiratyvį užgriebimą ga
lios . . . Prieš. Komunistų Partijos 17-tą 
Kongresą Tomskio iniciatyva kilo mintis už
griebti galią pagelba kontr-revoliucinių 
spėkų per partijos kongresą. Bet, Toms
kio supratimu, suareštavimas ‘17-to kon
greso būtų didelis prasižengimas. Piatako- 
vas priešinosi areštavimui kongreso ne iš 
principo, bet taktiškais išrokavimais, bū
tent, kad suareštavimas kongreso sukeltų di- 
džiausį pasipiktinimą masėse, 
ta idėja atmesta.

Aš turiu pasakyti, kad kitu 
daug pirmesniame laikotarpyje
kai daviau Semenovui instrukcijas organi
zuot teroristines grupes. Apie tai aš ra- 
portavąu mūsų Dešiniųjų centro susirinki
me, kuris mano raportą priėmė. Tuo bū
du aš daugiau negu kuris kitas centro na
rys esu atsakomingas už suorganizavimą 
Semenovo teroristinių grupių. Aš taip pat 
daviau instrukcijas Semenovui užmegst ry
šius su pogrindiniais Socialistų-Revoliucio- 
nierių Centro Komiteto nariais.

Toliau Bucharinas parodė, kad jis už
mezgė ryšius ir su užsienyje veikiančiais 
socialistais kontr-revoliucionieriais ir 
darė sutartį, kad naujoje valdžioje 
dalyvaus.

Derybos su Vokietijos Fašistais
Bucharinas. Su fašistų užgriebimu

Vokietijoje mūsų kontr-revoliuciniuose ra
teliuose pasklido diskusijos dėl panaudoji
mo užsienio valstybių ryšyj su karo situa
cija. 1934 vasarą Radekas man sakė, 
yra gautos instrukcijos nuo Trockio, 
Trockis veda derybas su vokiečiais, 
Trockis jau prižadėjo vokiečiams visą 
teritorinių koncesijų, apimant Ukrainą. Jei 
aš teisingai pamenu, tai buvo' kalbama ir 
apie teritorines koncesijas Japonijai.

Višinskis. Kada jūs kalbėjotės apie ati
darymą Sovietų rubežių vokiečiams?

Bucharinas. Kada aš paklausiau Toms
kio, kaip jis sugalvojo planą staigaus už
griebimo galios, jis atsakė, jog tai yra rei
kalas militarinės organizacijos, kuri atidarys 
Sovietų rubežius priešams.

Bucharinas parodė, kad paslėpimui savo 
suokalbio jie planavo po atidavimo terito
rijos Vokietijai suareštuoti tuos, kurie 
vietų rubežius atidarė vokiečiam, idant 
sirodyti Sovietų masių akyse, kad jie 
dideli patriotai. Parodyta ir tas, kad 
kiečiams labai nepatiko Sovietų Sąjungos 
padaryta apsigynimo sutartis su Čekoslova
kija ir Franci ja. Vokietijos fašistai rei
kalavo tą sutartį sudraskyt ir trockistai pri
žadėjo tatai padaryti, kada jie užgriebs, 
valstybės galią Sovietų Sąjungoj.

Taip Vadinamų “Kairiųjų Komunistų” 
Suokalbis 1918 Metais

So- 
pa- 
yra 
vo-

Pašaukta liudyt Varvara .Iakovleva. Jinai 
buvo viena iš vadovaujančių narių tos 
“Kairiųjų Komunistų” grupės, kuri vedė 
smarkiausią kovą prieš Leniną ir kitus ko
munistų vadus 1917-1918 metais.

Višinskis. Kas buvo tuo centro vadu?
Jakovleva. Vadu buvo Bucharinas.
Jakovleva plačiai liudijo, kaip tuo laiku 

“Kairieji Komunistai” ir “Kairieji” Soci- 
alistai-Revoliucionieriai planavo nuverst So
vietų Valdžią, suareštuot Leniną, Staliną ir 
Sverdlovą ir juos nužudyt.

Višinskis. Iš to, ką jūs pasakėte, jūs pa
tvirtinate, kad 1918 metais, tuojau po lap
kričio revoliucijos, laikotarpyje padarymo- 
Brest Litovsko taikos, buvo sudarytas anti- 
sovietinis suokalbis, į kurį įėjo Bucharinas ir 
jo vadovaujama, “Kairiųjų Komunistų” gru
pė, Trockis ir “Kairiųjų” Socialistų-Revo- 
liucionierių grupė?

Jakovleva. Be abejonės, suokalbis su 
“Kairiaisiais” Revoliucionieriais buvo suda
rytas, nes su jais buvo

Višinskis. Kokią tamie 
nas?

Jakovleva. Kaip kad
rinas pasiūlė derybas su jais ir kartu su 
Piatakovu jas vedė. ,

Višinskis. Toliau jūs patvirtinate, kad 
Bucharinas jums sakė, jog kovos procese 
negalima išvengt suareštavimo partijos ir 
valdžios vadų? x

vedamos derybos, 
rolę lošė Buchari-

aš sakiau, Bucha-

Bucharinas Ragino Nužudyt Vadus

Jakovleva. JiS sakė, kad tas gali atsitikt 
kovos procese ir tame nereikia svyruot.

Višinskis. Tuo būdu jūs patvirtinat šiame 
teisme, kad Bucharinas taip pat kalbėjo 
apie galimybę, apie politinį reikalą ne tik 
suareštuot, bet net nužudyt Leniną kaipo 
Sovietų Valdžios galvą ir Staliną su Sverd- 
lovu kaipo partijos ir valdžios vadus?

Jakovleva. Bucharinas kalbėjo, žinoma, 
jis kalbėjo apie tai prabėgančiai, apdeng
damas pačią mintį sumaišytais ir aplinki
niais teoretiniais išvedžiojimais, kaip kad 
abelnai Bucharinas mėgsta daryt . . .

Kovo septintos vakarinėj sesijoj buvo ap
klausinėti kaltinamieji Ossinsky ir Mantsev, 
abudu nariai taip vadinamų ‘Kairiųjų Ko
munistų’ grupės, kuri buvo padariusi sutartį 
su ‘Kairiaisiais’ Socialistais Revoliucionie
riais nuverst Lenino vadovaujamą Sovietų 
Valdžią. Jiedu parodė, kad ištiesų Bucha
rinas ir kiti tos grupės vadai planavo suareš
tuoti ir nužudyti Leniną, Staliną ir Sverdlo
vą.

šioje sesijoje taipgi buvo apklausinėti kal
tinamieji Kamkov ir Karelin, nariai ‘Kairių
jų’ Socialistų Revoliucionierių grupės. Jie 
irgi paliudijo tą patį prieš Buchariną, kaip 
ir Ossinsky ir Mantsev. 
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Pabaigus apklausinėjimą Bucharino ir 

Jakovlevos, kovo septintą dieną, prokuroras 
Višinskis pareiškė teismui, kad jis gavo laiš
ką nuo daktaro Belostotskio iš Kremliaus 
Medikalio Departmento, kuriame daktaras 
kalba apie apkaltinimus prieš daktarus Plet- 
nevą ir Leviną dėl nužudymo Maksimo Gor
kio, Valerijono Menžinskio ir Valerijono 
Kuibiševo.

Višinskis skaito, laišką, kuris skamba se
kamai :

“Sovietų Sąjungos Valstybės Prokurorui 
Draugui Višinskiu!: Susipažinęs su kaltini
mo aktu, atspausdintu spaudoje kovo trečią 
dieną, prieš konspiratyvį ‘Dešiniųjų ir Troc- 
kistų Bloką,’ aš skaitau savo pareigą at
kreipti jūsų atydą į sekamą:

“Kaipo Kremliaus Medikalio Departmen
to gydytojas aš buvrfu pasiųstas laike pas
kutinio Maksim Gorkio susirgimo į jo na
mus įleist į kraujagysles vaistus. Tuo būdu 
aš asmeniškai, pagal instrukcijas gydytojų, 
kurie jį gydė, bet ypatingai Levino, atlikau 
sekamus į kraujagysles įleidimus: “digalen,’ 
‘cardiasol’, ‘glucose’ ir ‘glucose’ ,ir ‘strop- 
hant’ ir ‘strophantin’ (aš galvoju vokiškai).

“Aš kreipiu jūsų atydą į tą faktą, kad ši
tie širdies vaistai buvo duodami didelėmis 
dozomis nuo pat pradžios Gorkio susirgimo.

“Kuomet įleidinėjau į Gorkio kraujagys
les ‘strophantiną’, aš išreiškiau daktarui Le- 
vinui savo abejojimus apie vartojimą šios 
gyduolės, kuri mane rūpino ir kurią naudoti 
aš bijojau.

“Tai charakteringa, kad tuojaus po to 
Levinas sulaikė tolimesnį davimą ‘strophan- 
tino’. Kas dar svarbiau, kad kadangi aš ne
su specializuotas therapeutistas ir iš to taš- 
karegio mano .opinija negalėjo turėti ypa
tingos svarbos daktarui Levinui normališka- 
me dalykų stovyje.

“Taip pat būtina pažymėti, kad leidimas 
‘strophantino’ į kraujagysles buvo' atlieka
mas kartu su leidimu ‘digaleno’ (taip buvo 
daroma per visą laikotarpį).

“Apie 10 dienų prieš Gorkio mirtį profe
sorius Pletnevas, kuris atėjo į Gorkio namą 
dėl pasitarimo, matydamas mane ruošiant 
įleidimą į kraujagysles (tiktai nebepamenu, 
kurias gyduoles), padarė man tokį cinišką 
pareiškimą, ‘Kam tu tą darai, ligonis šioje 
padėtyje turėtų būt leidžiamas numirti ra
mybėje.’

“Šitą Pletnevo pareiškimą aš raportavau 
daktarui Levinui, kuris pareiškė, kad įleidi
mas turi būt tęsiamas.

“Jei reikalas būtų, aš esu pasirengęs pa
tvirtinti šitą mano pareiškimą teisme ir imu 
atsakomybę už jo teisingumą.”

Pasirašo, Dr. Belostotsky.
Prokuroras Višinskis pasiūlė teismui, kad 

tuojaus būtų pašauktas daktaras Belostots- 
kis liūdyt. Taip pat jis pasiūlė ir teismas už- 
gyrė sudaryt medikalę komisiją ištyrimui 
nužudymo Gorkio, Menžinskio, Kuibiševo 
ir Gorkio sūnaus Peškovo ir taipogi pasi
kėsinimo atimti gyvybę draugui Ježovui.

Komisija tapo sudaryta iš penkių gydytojų. 
Jon įėjo: mokslininkas profesorius Nikolai 
šereševskis, mokslininkas profesorius Dmitri 
Burminas, profesorius Vladimiras Vinogra
dovas, profesorius Dmitri Rossijskis, Dr. Vla
dimiras Zipalovas.

Su šiuomi pasibaigia kovo septintos rytinė 
sesija.

Kovo septintos vakarinėj sesijoj ėjo tęsi
mas apklausinėjimo Bucharino, Jakovlevos, 
Ossinskio, Mantsevo, Karrikovo ir Karelino, 
apie ką jau atžymėjome vakar dienos “Lais
vėje”. Dabar einame prie kovo aštuntos die
nos rytinės sesijos.

“LItERATūRA IR ME--
NAS” SKYRIUS
APLEIDŽIAMAS

Susidėjus daugybei kito
kiais, skubesniais klausimais 
raštų, “Literatūra ir Menas” 
Skyrius šią savaitę yra ap
leidžiamas.

Pranešimas Wilkes-Barre ir 
Apielinkės Organizacijų Iš

rinktiems Delegatams!

Apklausinėjimas Kriminalisto Daktaro 
Levino Apie Nužudymą Gorkio

Teisėjas Ulrich. Kaltinamasis Levine, ar 
jūs patvirtinate savo liūdymą duotą per pri
rengiamąjį apklausinėjimą?

Levinas. Taip, patvirtinu.
Višinskis. Kaltinamasis Levine, kada ir 

kokiose apystovose jūs susįpažinot su Ja
goda ir koki buvo rezultatai jūsų 
santikių su juomi ?

Levinas. Mano susipažinimas su 
siekia pradžią 1920 metų. Aš gydžiau velio
nius Deržinskį ir Menžinskį. Aš sutikdavau 
Jagodą laikas nuo laiko ir suteikdavau me- 
dikalį patarnavimą. Dažniau jį sutikt pra
dėjau pradžioje 1928 metų ryšyje su Gorkio 
sugrįžimu į Maskvą.

Kaip žinoma, Levinas pasakoja, kad jis 
tuojaus tapo nuolatiniu Gorkio gydytoju ir 
dažnai aplankydavo Gorkį jo namuose, kar
tais išbūdamas su juo net visą naktį. Taip 
pat ii’ Jagoda dažnai lankydavo Gorkį. Dr. 
Levinas sako, kad jo ryšiai su kriminalistu 
Jagoda buvo labai draugiški. Levinas galė
davo važinėt į užsienius Sovietų pinigais, 
kuriuos jam parūpindavo Jagoda. Pradžioje 
1933 metų, jiedviem besišnekant apie Gor
kio sūnų Maksimą Peškovą, Jagoda pareiš
kęs: “žinote, Maksimas yra ne tik nenau
dingas žmogus, bet dar darąs blogą įtaką 
į savo tėvą. Jo tėvas (Maksimas Gorkis) 
myli jį ir todėl jis naudojasi ta proga iri 
sutveria Gorkio namuose nepageidaujamą4 
ir žalingą ’aplinkumą. Būtinai reikalinga jį 
pašalinti. Taip reikia padaryti, kad 
numirtų.”

Višinskis. Taip sakant, nužudyt jį?
Levinas, žinoma.
Višinskis. Ar Jagoda reikalavo jus atlikti 

tą darbą?
Levinas. Jis sakė, “Jūs turite pagelbėt šia

me reikale. Turėkite mintyje, kad jūs nega
lit neklausyt mano įsakymo, jūs nuo to ne
išsisuksite. Apgalvokite gerai, kaip jūs tai 
padarysite ir ką jūs į tą galėtumėte įtraukti. 
Aš matysiu jumis už keletos dienų.”

Levinas sako, kad tokiu būdu Jagoda pri
vertė daktarą Leviną nužudyt Gorkio sūnų 
Maksimą Peškovą. Pasirodo, kad Gorkio 
privatiškas sekretorius Kriučkovas buvo irgi 
trockistinis kriminalistas ir padėjo suokal
bį pravesti. Į tą suokalbį jie įtraukė ir dakta
rą Vinogradova ir profesorių Pletnevą. Kiek 
vėliau Jagoda susirūpino nužudymu ir Men
žinskio, pirmininko Sovietų Politinės Poli
cijos Departmento, kuris dažnai sirginėjo. 
Tai buvo 1932 metais.

Višinskis. Papasakok teismui konkrečiai, 
ką Jagoda pasakojo jums apie Menžinskį?

Levinas. Keliais atvejais jis šiaip klausi
nėjo manęs apie Menžinskio sveikatos padė
tį, bet spalio arba lapkričio mėnesį jis mane 
stačiai paklausė, “O kaip Menžinskio svei
kata?” Aš jam atsakiau, kad, mano nuo
mone, labai bloga. Tada Jagoda man sako, 
“Kam dar tęst, jis jaū žuvęs žmogus.”

Višinskis. Ar Jagoda sakė, kad reiki? 
Menžinskį nužudyt?

Levinas. Taip, sakė.
Višinskis. Ir tada jūs jam sakėte, kad į 

šitą žygį reikia įtraukt ką?
Levinas. Dr. Kazakovą.
Višinskis. Tai jūs pasišaukėt daktarą Ka

zakovą kokiam tikslui, išgydyti ar nužudyti ?
Levinas. Kad nužudyti.
Višinskis. Bet kodėl būtinai daktarą Ka

zakovą ?
Levinas. Savo praktikoje jis naudodavo 

gyduoles “lysates”, kurias jis paruošdavo 
savo laboratorijoj.

Višinskis. Tai reiškia; kad jis pasigamin
davo ką tik norėdavo?

Levinas. Jis galėdavo pagaminti “lysates”, 
kurios yra žalingos.

Višinskis. Tai lygu nuodams? '
Levinas. Absoliutiškai tiesa.

v (Bus daugiau)

Draugai delegatai, kurie ės- 
ate išrinkti atstovaut jūsų- or
ganizaciją Amerikos Lietuvių 
Kongreso vietinio skyriaus 
konferencijoj, meldžiu at
kreipi jūsų atydą į šį prane
šimą : ’ ,

f

1) Konferencija įvyks nedė
lioję, kovo 20 d., 1938 m.-, ly
giai 1:30 vai. po pietų, Crys
tal Ballroom svetainėje, 325 
E. Market St., Wilkes-Barre, 
Pa. ♦i

2) Kiekvienas išrinktas de-r 
legatas bei delegatė, privalot 
dalyvaut konferencijoj, nes 
jūsų organizacija pasitikėjo 
jums ir išrinko, kad atstovau- 
tumėt tą organizaciją.

3) Konferencija prasidės 
punktuąliškai paskirtu laiku, 
tad meldžiu gerbiamų delega
tų nesusivėluot—pribūkite lai
ku. (Menka garbė tiems, ku
rie tankiai save teisina užmir
šimu.)

4) Kadangi tvarka ir taisy
klės reikalauja, kad kiekvie
nas delegatas privalo turėt 
mandatą, tad nepamirškite 
tuomi apsirūpint (organizaci
jų valdybos gali viename man
date sužymėt Visus savo iš
rinktus delegatus).

Draugai, ši konferencija, 
| ant kiek man žinoma, bus di
delė. Bet jos entuziazmas ir, 
geri darbai priklausys nuo jūs, 
visų, gerbiami delegatai ir de
legatės. Esu išsiuntinėjęs 13 
pakvietimų įvairioms organi- 
Wdcijbms ir kelis laiškus drau
gams. Pakvietimose buvo pa
žymėta, kad: konferencijos 
svarbiausias tikslas pagelbėt 
mūsų broliams Lietuvoje, ku^! 
rie kovoja už amnestiją poli-! 
tiniams kaliniams, už spau-; 
dos ir organizacijų laisvę ir už; 
atsteigimą demokratinės san-, 
tvarkos Lietuvoje. Bet kon-į 
ferencija, veikiausia, palies ir 
kitas šalis, kur žmonių liejasi* 
kraujas, kur žmonės* vaitoja! 
po diktatorių jungu! - - ‘ ,

Prie pabaigos, noriu primin
ti visiems, kad Am. Liet. Kon-, 
greso vietinio skyriaus specia* 
lė komisija delegatų pagerbi-! 
mui rengia puikų vakarėlį, ku
ris, užsibaigus konferencijai, 
ten pat įvyks. Bus užkandžių, 
išsigėrimų ir muzika. Komi
sija nuoširdžiai kviečia ne tik 
delegatus, bet ir visus daly
vauti tame pasilinksminimo* 
ir delegatų pagerbimo vakar, 
rėlyj.

Am. Liet. Kong. Vietinio. 
Skyriaus Sekretorius,! .

J. Vilkelis.'

Naziai Nusiminę dėl Austri-' 
joj Skelbiamų Balsavimų :
Berlin. — Nazių valdžia* 

nesmagiai nustebo, kad Au-‘ 
strijos ministeris pirminin-- 
kas šušnigg skelbia visuo-* 
tinus balsavimus ateinantį* 
sekmadienį, kur Austrijos 
piliečiai spręs, ar jų šalis 
turi likt nepriklausoma aę 
būt prijungta Vokietijai,* 
kaip kad reikalauja hitleri
ninkai. Matyt, naziai sup-* 
ranta, kad prakiš tuos bal- z 
savimus. t'

Hitleris įsakė Vokietijoj 
laikraščiam nė vieno žodžio^ 
nerašyt apie šušniggo skel-„ 
biamus balsavimus.-----,----- ----v

Užprenumeruok Dienraštį .» 
4<Lai«Vf” Savo Draugams ~
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(Tąsa)
Aš vėl paklausiau, kame dalykas. At

sakydama į tai Agota paklausė, kas pas 
mane yra kambaryje ir ką reikia perspė
ti apie įvyksiančią mano bute kratą. Pas 
mane kambaryje viename kamodos stal
čiuje buvo labai daug nelegalios litera- 
tūrosy bet ne tai buvo svarbiausia bėda: 
pas mane ant rytojaus turėjo ateiti visų 
Peterburgo rajonų atstovai, kuriems aš 
turėjau įteikti šitą literatūrą. Laikai bu
vo revoliucingi, literatūros saugojimo 
konspiracija nebuvo stropiai prižiūrima, 
ir nieko baisaus, jeigu ją dargi rastų, 
nebūtų įvykę. Vienok, penki-šeši draugai 
galėjo būt areštuoti, nors ir laikinai atL 
traukti nuo darbo. Laimei, aš žinojau ją 
'adresus ir štai, bijodami draugų arešto, 
mes, keisdami vežikus, ėmėm apvažinė- 
ti visus rajonus. Buvom už Narvos zasta- 
vos, už Nevos zastavos, miesto centre, 
galų gale išeikvojom vežikams visus pi
nigus ir į Vasiljevo salą nuėjom pėsčio
mis; Tuo metu buvo jau septinta valanda 
ryto ir atsidarė kažkokia kavinė. Mes 
įėjom ten, kad pasilsėti ir užkąsti; bet 
iš nuovargio aš taip užsinorėjau miego; 
kad, sėdėdamas prie kavos puoduko, už
snūdau. Agota išbudino mane, ir, neda- 
gėrę kavos ir nesuvalgę bulkučių, mes pa
šokom ir, apmokėję, nubėgom perspėti 
draugų, gyvenusių Vasiljevo saloj. Be to 
man dar reikėjo perspėti draugą, gyve
nusį Vyborgo pusėj, bet Vasiljevo saloj 
mes nutarėm skirtis, nes Agota ten gy
veno. Tik prieš tai, kai reikėjo persis
kirti, Agota papasakojo man, kame da
lykas: ji atėjo pas mane devintą valandą 
vakare, gi buto šeimininkė — suomė, bai
siai šykšti ir bartis mėgstanti—ilgai ne
norėjo jos praleisti į mano kambarį. De
šimtą valandą šeimininkė užėjo į kam
barį ir paprašė mano draugę išeiti, nes 
ji eina miegoti. Agota pareiškė, kad ji 
neišeis ir palauks manęs. Tada šeiminin
kė pramurmėjo kažkokią grąsinančią 
frazę, iš kurios Agota suprato tik vie
na žodį “policija.” Šeimininkė kažkur iš
ėjo ir tuojau po to sutrinksėjo įeinamo
sios durys. Agota pamanė, kad ji nuėjo 
pašaukti policijos, kurios stovykla buvo 
netoli nuo mūsą namo. Atidariusi vieną 
komodos stalčių ji pamatė ten didelį ne
legalios literatūros kiekį ir nusprendė, 
kad jei policininkas įeis į butą dargi be 
orderio kratai, tai, pažiūrėjęs į komodą, 
jis tučtuojau paskambins kur reikia, ir 
krata bus neišvengiama. Reikėjo būtinai 
perspėti mane. Ji greitai apsirengė, iš
ėjo iš buto ir, išsigandus, staiga pamatė 
laiptais besikeliantį policininką, o paskui 
jį buto šeimininkę* Ji prisigūžė už kam
po, į. blogai apšviestų laiptų šešėlį, ir po
licininkas su buto šeimininke, jos nepas
tebėję, praėjo. Jai pasidarė visiškai aiš
ku, kad policininkas įeis į mario kambarį, 
ir kadangi ji nelauktai išnyko, ir pas jį 
ir pas buto šeimininkę įtarimai padidės. 
Ir štai ji atsistojo vienų namų vartų še
šėlyje ir ten sulaukė manęs.

Tas pasakojimas buvo tiek panašus į 
tiesą, kad aš neabejojau, jog kaip tik 
taip ir buvo, o be to neramiai praleista 
naktis ir baisus nuvargimas sumažino 
mano kritišką sugebėjimą patikrinti vi
sas jos pasakojimo detales. Aš buvau įsi
tikinęs, kad būsiu areštuotas. Aš jau sa
kiau, kad pas mane portfelyje buvo šeši 
revolveriai. Literatūra menkniekis, tai 
gręsė kalėjimu, gal būt, dviems metams, 
bet ginklai—tai jau kitas- dalykas. Kur 
nors atiduoti juos nebuvo galimybės, 
kaip tik atiduoti tai pačiai Agotai. Aš 
jai perdaviau savo portfelį, ji patarė 
man neiti į butą ir pasislėpti. Bet mane 
staiga apėmė nuilsimas ir kažkur sąmo
nės gilumoje švysterėjo neaiški mintis, 
kad čia kažkas netaip. AŠ pasakiau jai, 
kad einu namo, nežiūrint į tai, kas bus. 
Matydamafmano tvirtą pasiryžimą Ago
ta neprieštaravo ir mes susitarėm/ kad 
jei aš nebūsiu areštuotas, tai kitą dieną 
turėsiu pas ją ateiti, o jeigu mane areš
tuos, tai ji po kiek laiko ateis pas-mane 
į kalėjimą pasimatyti.

Atėjęs Vyborgo pusėn aš perspėjau 
draugą, .kad jis neprivalo ateiti pas ma
ne į butą, ir nuėjau namo. Įeinu į namą 
—jokių apsupimo žymių. Skambinu bu- 
tan—Šeimininkė atidaro man su įprasta 
išvaizda ir čia pat, skubėdama, nušlub
čioja į virtuvę, kaip tai būdavo dešimtis

kartų, kada aš eidavau savo kambarin. 
Įeinu į kambarį—viskas tvarkoj. Atida
rau komodo stalčių—literatūra čia. De
vinta valanda ryto; saulė linksmai švie
čia į langą. Aš stoviu kambario viduryje’ 
ir negaliu suprasti. Staiga mane apėmė’ 
baisus kvatojimas dėl to, kad mes veltui: 
praklaidžiojom visą naktį; Aš kritau į lo
vą ir ramiausiai užmigau, dargi negal
vodamas apie visos šitos istorijos išpai
niojimą. Pramiegojau aš visą dieną ir 
tiktai vakare ėmiau atsargiai klausinėti 
šeimininkę. Ji man pasakė, kad mano 
kambaryje >btlvo kažkokia mergaitė, ku
rios ji prašė išeiti, ir kadangi pastaroji 
atsisakė, tai ji nuėjo pašaukti policinin- 

: ko, manydama, kad jis padės jai išvesti 
nepažįstamą mergaitę. Jos sutiktas be
sikeliant- į savo butą; kuris buvo dviem 
aukštais aukščiau negu mano, policinin
kas griežtai atsisakė padėti. Ji sugrįžo, 
mergaitės jau neberado ii* labai nerima
vo, ar nepavogė ji kokią nors mano daik
tų. Tada aš pasakiau jai:

—Bet jūs gi ėjot kartu su policininku? 
Ji kiek nustebo; kad aš apie tai žinau. 
—Taip,—sako,—aš ėjau paskui jį laip

tais ir vis įtikinėjau įeiti į mano butą, 
kad pašalinti tą mergaitę, bet jis ėjo 

x pas save namo; nes jis gyvena dviem 
aukštais aukščiau, ir užeiti į butą griež
tai atsisakė.

Užsiėmęs įvairiais dalykais aš neuž
ėjau pas Jakovlevą. Tik po dešimties die
nų po tos tragikomiškos nakties aš užd
ėjau pas ją. Į mano pabeldimą atsivėrė 
durys, ir man pasirodė, kad jas atidarė 
ne Agota, o visiškai kažkoks kiths žmo
gus: akys įdubo, skruostai įkrito, veidas 
išblyškęs, ant veido sunkių rūpesčių pėd
sakai. Ji žiūrėjo į mane, kaip išeivį iš ki
to pasaulio.

—Kas jus paliuošavo?
Aš nusijuokiau ir pasakiau, kad ne

buvau areštuotas. Jos pykčiui nebuvo ri
bų. Ji papasakojo, kad aštuonių-dešimties 
dienų bėgyje ji vaikščiojo po visus kalė
jimus ir klausinėjo, ar nėra čia kalinio 
Kuibyševo. Jai vis atsakinėjo, kad tokio’ 
nėra ir kad, matyti, jis yra žandarų val
dyboj. Ji apvaikščiojo visus kalėjimus ir 
tą rytą, kada aš užėjau pas ją, jau pasi
rengė eiti į Žandarų Valdybą sužinoti 
mano likimo. Mano atėjimas buvo labai 
laiku, nes visai aišku, kad jos vizitas žan
darų valdyboj būtų privedęs prie ma
no arešto.

Pasas
1908 metais, pabėgęs iš Kajinsko ištrė

mimo, aš gyvenau Peterburge. Gyvenu 
Andriejaus Stepanovičiaus Sokolovo pa
su. Ryšiai su partine organizacija pas 
mane buvo labai prasti: prieš tai buvo 
sudaužyta Peterburgo* bolševikų organi
zacija, ir man niekaip nesisekė gauti 
tvirtus ryšius. Verčiaus pamokomis^ teko 
užsiimti ir juodadarbio darbu:: keletą 
mėnesių aš dirbau prie smėlio karjero, 
mesdamas lopeta1 smėlį žemyn, iš kur jis 
buvo nuvežamas tačkomis. Kartą, Vasa
ros sekmadienyj dieną, aš vaikščiojau po 
Strielką — pajūryje netoli Peterburgo, 
kur paprastai sekmadienio dienoiniš esti 
daug tarnautojų. Su laikraščiu rankoje, 
skaitydamas kažkokį pranešimą, aš ėjau 
alėja. Staiga priešais mane eina draugas, 
su kuriuo aš nėkurį laiką dirbau vienoj 
Sibiro partinėj organizacijoj (Petropav
lovske). > Mes kritom viens antram į glė
bį, bučiuojamės, spaudžiam rankas* Jis 
kreipiasi į mane su klausimu:

—O kaip dabar tave vadinti?
Ir aš ir jis x organižaci jo j buvom sve

timais vardais ir tikrą vardų vienas an
tro nežinojom. Aš sakau, kad mane va
dina Andriejų.

—Ot,—sako,—keista. Aš taip pat An
driejus; O kaip tavo tėvo vardas?

—Steponas.
» —Tai dar keisčiau,' kad aš taip pat 

Stepono sūnus. O kaip pavardė?
—Sokolovas;
—Aš taip pat Sokolovas. Kokios gw 

bernijos?'
—Novgorodo. - i

—Kokio apskričio? ,
—Čerepoveckio.
—Iš kur tu gavai mano pasą?'

(Bus daugiau)

Philadelphia, Pa.
Bus Gerai Visiems

Lyros Choras dažnai gauna 
nusiskundimų iš mūsų suauges
nių draugų ir net tėvų, būk 
mes, jaunuoliai, savo suruoštais 
šokiai jų nepatenkiname, tai jie 
dėl to ir neina į mūsų parengi
mus.

Todėl šį kartą Lyros Choras 
nūsitarė Jus, mūsų suaugesnie- 
ji draugai pilnai patenkinti. 
Mes paėmėm specialiai vieną 
orkestrą, kuri pasirengusi duo
ti daug įvairių polkų ir visokių 
liaudies muzikos šmotų šo
kiams. Tam tikslui mes paėmė
me visiems gerai žinomą or
kestrą po vardu “Joe’s Polka 
Dots.” Taigi, kurie norės šokti 
lietuviškus šokius, turės progą 
pasišokti kiek tik norės; taipgi 
bus šokama ir amerikoniški vė
liausi šokiai, grojant kitai or
kestrai. Kaip matote, turėsime 
net dvi orkestras! Joe’s Polka 
Dots orkestrą gros daugiausiai 
polkas ir liaudies šokius, o Blue 
Aces — amerikoniškus.

Tas linksmas vakaras įvyks 
kovo 12 d., Ukrainų Svetainėj, 
849 N. Franklin St., Philadel
phia, Pa.

Ateikite visi, jauni ir seni į 
šiuos mūsų Gala Balam šokius 
šeštadienio vakare, 8 vai.

Įžanga tik 35c.
Lyros Choro Komitetas.

Wilkes Baite, Pa.
šis Tas iš Mūšy Kolonijos
Kaip kitur, taip ir čia vei

kiama pagal išgalę darbininkiš
kam judėjime. Kovo trečią die
ną buvo surengta paminėjimas 
pasaulinės moterų dienos. 
Tuom pačiu sykiu buvo ir ban- 
kietas pasitikimui Močiutės 
Bloor, kuri čia buvo vyriausia 
kalbėtoja to vakaro.

Apie Močiutę Bloor nereikia 
daug kalbėt, nes netik daug 
Amerikos darbininkų žino apie 
ją, bet apie tai žino daug ir už- 
rubežių darbininkai, nes ji ne
mažai šalių yra aplankiusi.

Močiutė Bloor buvo labai pa
tenkinta, kad buvo geras skai
čius jaunimo šiam bankiete. Ji 
sakė, kada ji čia pirmiau kal
bėjo, tai turėjo kalbėt tik su
augusiems, o jau dabar dau
giau jaunų, kaip suaugusių 
darbininkų.

Kalbėjo trumpai ir vietos 
A. K. P. veikėjai: Jenny Coo
per ir Chas. Spencer. Taipgi 
buvo iššaukta visa eilė draugių- 
draugų išsireikšt savo nuomo
nes apie darbininkišką judėji
mą.

Buvo ir skambių darbinin
kiškų dainų, kur dainavo visa 
publika. Taipgi draugė V. Ra- 
dišauskiūtė iš Wyoming su sa
vo merginų sekstetu linksmino 
susirinkusius.

Meksikos Darbininkai 
, Remia Sovietų Unijas

Barcelona, Ispanija.— At
stovas Meksikos Darbininkų 
Konfederacijos, Narcis Bas- 
sols įteikė meksikiečių dar
bininkų sveikinimus nepa
prastam susirinkimui Ispa
nijos Gene rales Darbininkų 
Konfederacijos; ir pareiškė, 
jog Meksikos Darbininkų 
Konfederacijos atstovai rei
kalaus, kad Tarptautinė

Darbo Unijų Federacija pri
imtų į savo organizaciją So
vietų d a r b i n i n kų unijas. 
Šios Federacijos suvažiavi
mas įvyksta šiemet gegužės 
mėnesį Oslo mieste, Norve
gijoj.

Vienintelės sąlygos, ku
rias Sovietų unijos stato 
dėlei apsivienijimo su Tarp
tautine Darbo Unijų Fede
racija—tai remti darbininkų 
vienybę ir kovoti prieš fa
šizmą visam pasaulyj.

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.

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APT1EKA 
čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

8701 JOS CAMPAU AVĖ.DETROIT, MICH.

NAUJOJE VIETOJE
JERSIEČIAMS

ELIZABETH, N. J.
Prabėgs ketvertas trumpų sa- 

vaičiukių — ir Jersey lietuviai 
turės progą pamatyt Elizabethe 
puikią 4-veiksmę dramą “Pra
eities šešėlį.” Jos perstatymą 
ruošia Bangos Choras. Vaidins 
Brooklyno Lietuvių Liaudies 
Teatras, vadovybėj artisto Jo
no Valenčio.

Data — ateinančio mėnesio, 
balandžio, 10 diena.

Vieta — Lietuvių Svetainė 
(Liberty Hali), 269—2nd St.

Laikas—5 vai. vakarei
Visi New Jersey lietuviai, iš- 

anksto organizuokitės būriais 
vykt į šį perstatymą.

Elizabethiečiai prašomi pa
gelbėt bangiečiams šį vaidmenį 
kuo plačiausiai išgarsint. Ge
riausiai tatai * galite padaryt 
pardavinėdami tikietus išanks- 
to. Tai kas, kad kai kam par
davinėjimas ir nesisektų — ti
kietus siūlydami jūs garsinate.

Plakatai ir tikietai randasi 
pas draugą F. Savičių, 219 
Clark Place. Nieko nelaukda
mi, šiandien nueikite pas jį ir^ 
pasiimkite pluoštelį tikietų.

Laike šio bankieto' A. K. 
Partijos eilės padaugėjo, nes 
prisirašė naujų narių. Mūsų 
sekcijoj yra užsimieruota gaut 
100 naujų narių iki gegužės 
pirmos. Pasirodo, kad bus gau
ta dar ir su kaupu.

Prie šio meto gegužinės 
šventės yra smarkiai rengiama
si. Balandžio 30 d. bus masinis 
susirinkimas atvirame ore. O 
gegužės pirmą, bus masinis su
sirinkimas didžiulėj Armory 
ant S. Main St.

Kasyklos šiuom laiku mažai 
dirba, bet tų visokių nelaimių, 
tai daugybės. Kada tik dirba, 

■ atsitinka visokių sužeidimų; o 
nekuriuos ir mirtinai. sutrina.

WPA darbai dabar pradė
jo daugiau eiti su didesniu 
skaičium darbininkų. T i k 
klausimas, kaip ilgai tas trauk
sis. Tuojau darbininkai užgirs, 
kad jau pinigai pasibaigė, ir 
vėl bus palikti badaut ir kito
kį skurdą kęst. V eisiejiškis.

’UW4
%,

įį|
DUONA

awMscholes baking
532 Grand St, Brooklyn

NAUJOJ VIETOJ KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ 
DUONĄ IR VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS.

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų, itfūsų duoną valygyda- 
rni sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui. 
Pristatome į visas dalis—Brooklyno ir apielinkes, į krautuves 

ir j pavienius namus; taipgi siunčiam ir j kitus miestus.
Tel. Evergreen 7-8538 Sav. V. LUKOŠEVIČIUS

Įu‘

’ ^1;

Sekmadienį

R:

N. Pakalniškis
Petro .rolėje

O. Ašmertskaitė
Elenutės rolėje

■ ....=~ KOMEDIJA
"Pusseserė Salomėja

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

13
March

1938

Pradžia 5-tą 
vai. vak.

ADELE RAINIENĖ

Rolėj generolo Geramylio jaunesnė- 
sės dukters Elzbietos, ištvirkaujan
čios su savo sesers Veronikos vyru.

“Mielas poniili, dabar jati purve
li! !.. Jums reikėjo anksčiau mane 
apsaugot... Tai ką gi, norėjote čiuži- 
nėt, tai da^ar norėkite ir rogutes 
traukt!..”

Ši drama bus suvaidinta 
taip, kaip jokis kitas veikalas 
nebuvo suvaidintas iki šiol. 
Jai parinkti gabiausi ir pil
niausiai režisieriaus disciplinai 
pasiduodanti aktoriai.

Kaipo kalėdojantis jaunimas, 
dramoj dalyvaus Aido Choro 
Ensemblis ir Ukrainų Baletas 
(šokikai).’

Brooklyniečiai ir dabar ne- 
( gali jos pamiršt po to, kai du 
metai atgal ji ten buvo suvai-j 

,dinta; ir šįmet ji ten vėl bus 
pakartota.

, Rūpesčio, pagelbos prašome 
visų ! Entuziastas. . !

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

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

Gerbiamieji Brooklyno ir Apylinkės Lietuviai! ši puiki komedija yra laimėjusi Me
nd -Sąjuhgos veikalų rašymo konteste pirmą premiją. Ji yra naujai parašyta vieno žy
maus literato, gyvenančio Kanadoje. Komedija perdėm turi savyje sveiko, pamokinant 
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. Ašmenskaįtė, Elenutės rolėje, O. Daugėlienė, motinos 
rolėje' ir J. Visockis, Jhozo rolėje. TZ . . » • .’ Kviečia Am. Liet. Kongresas*

f
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PITTSBURGH, PA.
Iš Pittsburgh’© ir Apielinkės 
Draugijų Sąryšio Suvažiavimo

Draugijų sąryšio suvažiavi
mas įvyko vasario 27 d., 1938 
metais, LMD svetainėje, 142 
Orr St., Pittsburgh, Pa. x

Prieš atidarant susirinkimą, 
buvo pakviestas drg. D. Leka
vičius ir d. S. Bakanas pasa
kyt porą žodžių suvažiavimo 
reikalu. Abu kalbėtojai pa
sakė šio susirinkimo svarbą, 
ko trūksta mūsų judėjime ir 
kaip turėtų būt pagerinta bei 
Sustiprinta abelnai visas drau
gijų veikimas ir jų pasitarna- 
vimas darbo klasės reikalams. 
k Mandatų komisija paskelbė 
vardus delegatų ir draugijų, 
kurios prisiuntė delegatus. 
Peršaukiant delegatus pasiro
dė, kad yra atsilankę 38, bet 
tai buvo nevisi, ir vėliaus at
silankė dar 7, kas sudarė vi
so 45 nuo 18 draugijų bei kuo
pų. Iš visų šauktų draugijų 
suvažiavimų, tai pirmas toks 
skaitlingas suvažiavimas įvy
ko.

Suvažiavimo vedėjais išrink
ta: pirm., S. Bakanas; pag. J. 
Gataveckas; sekr. šurmaitie- 
nė; sekr. pag. Rūkas. Į re
zoliucijų komisiją išrinkta: J. 
Baltrušaitis, A. Kairys ir A. 
žvirblis.

Komiteto raportai. Pirmiau
sia raportavo pirm. J. Baltru
šaitis; raportas buvo ilgas ir 
žingeidus. Raporte buvo pa
sakyta atlikti darbai ir trūku
mai veikime; taipgi buvo pri
minta, kur buvo nusileidimų 
daryta fašistuojančiam ele
mentui, ir kur kas pakenkė 
draugijų sąryšio veikimui bei 
su juom nesiskaitė.

Komisijų raportuose bei de
legatų, iš svarbesnių, tai buvo 
tie: Raportas delegato iš Kon
greso Už Demokratiją ir Tai
ką, kurį pranešė . delegatas 
drg. J. Balti*ušaitis, buvo pla
tus ir labai žingeidus. Gaila, * 
kad drg. Baltrušaiįis po^kon--, 
greso apie tai neparašė į spau
dą. Man rodos, kad ir dabar 
dar nebūtų vėlu, ypač pasiųs
ti į “Laisvę”, nes apie minėtą 
kongresą ten labai mažai kas 
ir tilpo. “Vilnyje” buvo kiek 
daugiaus, bet tai nebuvo pana
šaus rašto d. Baltrušaičio ra
portui.*

Drg. Baltrušaitis antrą ra
portą išdavė iš apsilankymo 
Lietuvos atstovybėj, Washing
ton, D. C., su 20,000 parašų, 
reikalaujant paliuosuot Lietu
vos politinius kalinius iš Lietu- 
Vos kalėjimų ir duoti pilną 
demokratijos laisvę Lietuvos 
žmonėms. Raportas buvo ge
ras. Iš jo sužinota, kad Lie
tuvos atstovas Washingtone 
apsiiėmė pasiųst peticiją pre
zidentui Smetonai.

Po raportų, duota “kompli
mentų”, kad raportai buvę per 
ilgi ir jau dabar nesą laiko ki
tus reikalus svarstyti, jau rei
kią eiti namo ant vakarienės 
ir tt. Čia jau pasirodė, kaip 
nekurie delegatai interesavosi 
suvažiavimu, ir kas daugiau
sia rūpi—tai valgymas.

Delegatų raportuose bei su
manymuose dėl sąryšio toli
mesnio veikimo, nieko tokio 
konkrečio nebuvo įnešta.

Reikale visuotino Am. Lie
tuvių Kongreso šiais metais, 
nutarta pasiųsti Centro Komi
tetui paraginimas, kad kon
gresas būtų šaukiamas šiemet.

Nutarta, kad Pittsburgho ir 
apielinkės Draugijų Sąryšis 
turėtų suvažiavimą pirm vi
suotino Am. Lietuvių Kongre
so.

Rezdliucijų komisija per
skaitė rezoliuciją, reikalaujan
čią pilnos demokratijos Lietu
vos žmonėms Lietuvoj; po 
perskaitymo, kilo karstos dis

kusijos dėlei paskutinio para
grafo. Po diskusijų, nutarta 
rezoliuciją priimt išmetant tą 
paragrafą.

Šiems metams išrinktas nau
jas komitetas iš sekančių drau
gų : Pafcauskas, P. Dargis, V. 
Kolicienė, E. Sliekienė, A.

žvirblis, J. Gataveckas, A. Pi
piras, S. Bakanas, J. Baltru
šaitis, F. Rąžius, A. Rūkas, 
Imbrazienė ir J. Mazaika.

Komitetas padidintas net 5- 
kiais nariais. Tikimasi, kad ir 
veikimas turės padidėt. Tai, 
žinoma, priklausys nuo komi
teto veiklumo. P. Antanas.

ir
prieš darbininkus

Baltimore, Md.
Darbas Pradėtas Suorganizuoti

Miesto Darbininkus
Baltimorės Am. D. F. pa

siuntė savo komitetą pas mies
to majorą Jackson’ą, pasitari
mui kas link suorganizavimo 
miesto darbininkų į A. D. F. 
uniją. Konferencija pasekmin
gai atlaikyta. Majoras Jack- 
son’as sutiko su ADF pasiūly
mais, kuriuos po konferencijos 
viešai paskelbė. Komiteto na
riai, su Joseph P. McCurdy 
priešakyj, pilnai patenkinti 
majoro Jackson’o pranešimu.

J. P. McCurdy užtikrino mie
sto majorą, kad jo unija neda
rys jokių konfliktų prieš pub
likos interesus. “Pagal įstaty
mus ir reguliacijas -Amerikos 
Darbo Federacijos,” pareiškė 
J. P. McCurdy, “valstijos 
miesto darbininkams, 
įstos į unijos lokalus, 
leistina streikuoti ar 
kams simpatizuoti.”

George J. Richardson,
iš aukščiau minėtų komitetų, 
įteikė majorui Jacksonui ko
piją unijos konstitucijos, kuri 
skamba sekamai: “Mes nestrei- 
kuosim, ir neimsime aktyviš- 
kumų ar simpatijos kitų strei
kuose . ..”

aiškino delegatas. Bosai, esą, 
pradėjo tą darbininką niekinti 
tik todėl, kad jis įstojo į uniją. 
Tokį darbininką bosai perkelia 
į kitos rūšies darbą, už mažes
nę algą ... Ir daug kitų “Sun” 
laikraščio bbsų šlykštumų 
žiaurumų
delegatas mums paaiškino.

Prie pabaigos, delegatas pa
prašė B. R. C. of A. susirin
kimo, kad priimtų nuo jo po 
atvirutę ir pasiųstų į ‘.‘Sun” 
ofisą, atsisakydami laikraštį 
skaityti kol • streikas nepasi
baigs. Susirinkimas nutarė taip 
padaryti. Aš taipgi paėmiau 
apie tris tuzinus atviručių ir 
išdalinau tarpe mūs draugų; 
manau, kad visi draugai pilnai 
sutiko pasiųsti į “Sun” ofisą 
atvirutę, atsisakydami tą laik
raštį skaityti, pakolei streikas 
neužsibaigs. V-kus.

PRANEŠIMAI Iš KITUR

ir 
kurie 
nebus 
strei-

vienas

“Amerikos Darbo Federaci
jos unija, neužimsianti visus 
šaltiniu^ vien tik pati viena,”— 
pareiškė Frank J. Bender, vir
šininkas CIO unijos. F. J. Ben
der ir kiti CIO delegatai, laiko 
konvenciją su miesto majoru, 
bet dar šiuos žodžius rašant, 
rezultatų nesužinojau. Miesto 
darbininkai ir tarnautojai tu
rėtų priklausyti į CIO uniją. 
CIO yra demokratinė organi
zacija. Joje priklauso visokių 
pažiūrų, visokių įsitikinimų, vi
sokių tautų ir spalvų darbo 
žmonės.

ADF unija, dar prieš suor
ganizavimą miesto darbininkus 
ir tarnautojus, jau perskaitė 
savo konstituciją, pasižadėda
ma miesto ponams, kad federa
cija miesto ponų neužpykins ir 
neužgaus.

Diskriminuoja Unijistus 
Darbininkus.

GREAT NECK, N. Y.
ALDLD 72 kp. ir TDA 48 kp. su- 

osirinkimas įvyks bendrai, pirmadienį, 
14 d. kovo, 8 vai. vak. Kasmočių 
Svet., 91 Steamboat Rd. Prašome 
narių skaitlingai dalyvauti. Kurie 
dar negavote knygos “Kelias Į Nau
ją. Gyvenimą”, ateikite pasiimti. 
Draugai, būtinai dalyvaukit, nes nuo 
mūsų veiklumo priklauso kuopos gy
vavimas. F. K.—F.

(60-61)
B. L.

BALTIMORE, Md.
ALDLD 25 kp. susirinkimas įvyks 

kovo 14 d., 8 v. v. ant antrų lubų, 
Lietuvių Svet., 853 Hollins St. Ma
lonėkite visi nariai ir nares laiku 
ateiti į susirinkimą ir gausite naują 
knygą: “Kelias Į Naują Gyvenimą”. 
Labai naudinga knyga del darbinin
kams skaityti. Taipgi draugai, \nepa
mirškite užsimokėti duokles už 1938 
m. Sekr. A. Žemaitis.

(60-61)

WORCESTER, MASS.
ALDLD moterų 155 kp. susirinki

mas įvyks pirmadienį, kovo 14 d., 
7:30 v. v. Liet. Svet., 29 Endicott 
St. Visos narės dalyvaukite ir at
siveskite naujų narių, bandykime 
draugės pereito susirinkimo prižadą 
išpildyti, atsivesti po naują narę. Ki
tas dalykas, moterų suvažiavimas 
įvyks neužilgo, reikės išrinkti dele
gates, yra ir daugiau svarbiu daly
kų. (60-61)

DETROIT, MICH.
Detroito Lietuvių Draugijų Sąry

šis rengia didelį spaudos Koncertą, 
sekmadienį, 13 d. kovo. Finų Svet., 
5969—14th Street, arti McGraw. Du
rys atsidarys 4 vai. vak. Programa 
prasidės 5 vai. vak. Įžanga iš anks
to 50c, prie durų 65c. Šokiai pra
sidės 9 vai. vak. Įžanga vien tik 
šokiams 25c. Programoj dalyvaus 
žymūs talentai. Kviečiame visus da
lyvauti ir išgirsti gražią programą, 
taip pat linksmai praleisti vakarą su 
savo draugais-pažįstamais.
(59-60) Kom.

WILKES-BARRE, PA.
LDS 7 kp. susirinkimas įvyks sek

madienį, 13 d. kovo, 2-rą vai. po 
pietų. B'. Poteliūno Svet., 53 Bank 
St. Visi ir visos, nariai dalyvaukite 
šiame susirinkime ir užsimokėkite 
duokles, kad neliktumėt suspenduoti 
ar išbraukti už neužsimokėjimą. 
Taipgi komisija išduos raportą iš at
sibuvusio Teatro ir Baliaus. Naujų 
narių atsiveskite įrašyti į kuopą. 
(59-60) J. V. Stankevičius, Fin. Sekr.

HARRISON, N. J.
New Jersey Lietuvį Radio vai. 

vedėjai rengia pirmą metinę vakarie
nę su dainų programa. Įvyks sekma
dienį, balandžio 3 dieną, Šv. Jurgio 
Svetainėje, 180 New York Avenue, 
Newark, N. J. Vakarienė prasidės 
7-tą vai. vakare. Kviečiame visus 
mūsų radio klausytojus ir rėmėjus. 
Nepamirškite tos dienos. Mūsų va
karienėje vieton kalbų, girdėsite gra
žių skambančių dainų jums skaniai 
valgant ir geriant. H.

(59-60)

WORCESTER, MASS.
Sekmadienį, 13 d. kovo, Lietuvių 

Svet., 29 Endicott St. ALDLD Mo
terų kp. rengia margumynų vakarą. 
Suvaidins komediją “Moterų Kerš

tas”. Bus įvairių, juokingų dialogų, 
pasikalbėjimų, eilių ir muzikos. Pra
džia 6 v. v. Į.žanga 25c. Kviečiame 
visus dalyvauti, nes juokas visiems 
sveika. Rengėjos.

(59-60)

PATERSON, N J.
ALDLD 84 kp. susirinkimas įvyks 

kovo 13 d., 2 vai. po pietų. Baka- 
nausko Svet. Nariai malonėkite su
sirinkti visi, nes dar ne visi pasiė
mėte knygą “Kelias Į Naują Gyve
nimą”. Sekr. P. Sakat.

(59-60)

SHENANDOAH, PA.
LDS 34/ kp. mėnesinis susirinkimas 

įvyks sekmadienį, 13 d. kovo, 2-rą 
vai. po pietų, Sweet’s Hall. Malo
nėkite visi nariai būti laiku, nes yra 
daug svarbių reikalų aptarti. Atsi
veskite ir naujų narių.
(59-60) Sekr., S. Kuzmickas.

GREAT NECK, N. Y.
Workers Alliance, 113 kp. rengia 

magikos vakarą su šokiais. Sekma
dienį 1£ kovo, 4:30 vai. po pietų, 91 
Steamboat Rd. Abelnai moderniškas 
vakaras atitiks savo prasmei. Bus 
rodoma įvairių dalykų, abelnai tiks 
visiem kaip jauniem taip ir seniem. 
Įžanga suaugusiom 50c. Vaikams 25. 
Magikų rodymai bus po vadovyste 
Prof. Z and Co. Kviečiame visus 
ateiti ir persitikrinti. Rengimo Kom. 
(59-60) " Cli. Pertikas.

NEW BRITAIN, CONN.
Bus perstatyta komedija “Pussese

rė Salomėja” ir Minstralinė Paroda, 
satyrų daimj ir muzikos. Rtengia 
ALDLD 27 kp. sekmadienį, 13 d. ko
vo, Darb. Svet., 53 Church St., 2-rą 
vai. po pietų. Įžanga 25c. Komedi
ją vaidins waterburiečių Dailės Gru
pe ir vietos jaunuoliai pirmu syk pa
sirodys su minstralinė paroda. Abu 
vaidinimai įdomūs pamatyt. •Kvie
čiame visus dalyvauti. V. V.

< (59-60)

PHILADELPHIA, PA.
Lyros Choras ruošia “Balloon 

Dance”, šeštadienį, kovo 12 d. Ukrai- 
mi Svet., 849 N. Franklin St. Blue 
Aces Orkestrą grieš muziką jaunuo
liams šokti o suaugusiems bus spe- 
cialė Joe’s Polka Dot orkestrą. Įžan
ga 35c kartu su drabužių pasidėjimu. 
Nepamirškite dalyvauti. (59-60)

Reumatizmas Sulaiko 
mas į 48 Valandas

New Yorko Daktaro Nauja Medicina 
Teikia Linksmybės Tūkstančiams— 

Išvaro ReumatiŠkus Sopulius iš 
Nugaros, Sąnarių, ir Muskulų.

SKAUSMAI PAPRASTAI IŠEINA 
PIRMĄ DIENĄ

Vietinis laikraštis “The Sun” 
diskriminuoja savo darbinin
kus vien tik todėl, kad darbi
ninkai stoja į uniją. Jau ke
linta savaitė, kaip pikietuoja 
“The Sun” įstaigą. Printers 
and Pressmen’s unijos skyrius 
31-mas patraukė A. S. Abell 
kompaniją (laiktaŠčio leidėją) 
į teismą prieš National Labor 
Relations Board. Laikraštis, 
pralaimėjęs teismą, pranešė, 
kad apeliuos į aukštesnį teismą. 
NLRB uždraudė laikraščio 
“The Sun” leidėjams diskrimi- 
nuot darbininkus 
unijos reikalus.

Vasario 24 d. 
Railway Carmėn 
900 lokalas laikė . 
k imą. Į susirinkimą atėjo preš- 
manų unijos 31-mo lokalo dele
gatas ir paprašė, kad jį įleistų 
į susirinkimą, kuriame jis galė
tų kiek paaiškinti apie jųjų 
streiką. B. R. C. A. susirinki
mas delegatą įsileido, kur jis 
dalinai 
ačiuoju 
laiško į 
kuriame 
kot' visi 
streikas

Toliaus delegatas sakė: “The 
Sun” laikraščio bosai jieško vi
sokių priekabių ir visaip dar
bininkus diskriminuoja. Supe
rintendentas, priėjęs prie vieno 
pressmaho, sako: ‘Tavo veidas 
ir tu visas man atrodai kai su
puvus žiurkė’. Tas darbininkas 
išdirbo 18 metų prie preso,” —

ar kištis į

Brotherhood 
of America 

savo susirin-

pasakė: “širdingai
jums už pasiuntimą 
“The Baltimore Sun”, 
parašyta, kad atsisa- 
skaityti “Sun,” pakol 

nebus užbaigtas . ..”

W O R C ESTE R, MASS.

DIDELIS KONCERTAS
RENGIA AIDO CHORAS

VARPO KEPTUVE Į 
lit 

36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y «•
Varpo Keptuves KSksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

■j r

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, Čielų rugių, sen- 
vičiam duona, balta duona, Caleh ir rasin duona. Taipgi ’ 
kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas ska-'- 
niausiu kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese , 
Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake. Stolleh, 
Doughnuts, Pies, Pastries Apple Turnovers ir Jelly Rollis.

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

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

NOTARY PUBLIC Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELFAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

f P

Nuodai jūsų kraujuje sudaro re- 
umatiškus skausmus, sustingimus ir 
ištinimus, ir vargina jumis. Paliuo- 
savimui išvarginančių skausmų jūs 
turite išvalyt tuos nuodus iš savo 
kraujo. Ši daktaro naujoji medicina 
padaro tai labžii greitai. Neturi svai- 
ginimo (dope)—saugi jauniem ir se
niem; nedaro pavojaus širdžiai. Ji 
yra vadinama BARUVĄCOL ir jūs 
galite išbandyti ją sekamom sąly
gom. Iškirpkite šį pranešimą ir pa
siųskite jį su savo vardu ir antrašu 
(arba ateikite asmeniškai) į Atkins 
Laboratory, 44 East 63rd St., New 
York City. Nesiųskite pinigų. Užmo
kėkite pastoriui $1.85, priskaitant 
C.O.D. kaštus, kada jis atneša BA
RU VACOL. Vartokite jas 2 dienas 
(48 valandas). Jei jūs nesijausite, 
kad skausmas praėjo, tai sugrąžinki
te nesunaudottis vaistus ir jūsų 
$1.85 būs sugrąžinta. Kam vargti dar 
kitą dieną? Valandos: Šiokiom die
nom nUo 10 ryt® iki 4 po pietų.

(Laisvė) LIGOSCHRONIŠKOS
OTI0M05

PatenkinahČios ir Greitos 
Pasėkos

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

X-SPINDULIAI IR KRAUJO 
TYRIMAI 

NEBRANGŪS ATLYGINIMAS— 
SĄLYGOS JUM PRIEINAMOS 

(Ištyrimas Veltui ir Slaptas) 

DR. ZINS 
Jsisteibęs per 25 metus.

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

9 A. M. iki 8 P. M.

Sekmadienį, 20 d. Koto-March
Lietuviy Svetainėje

29 Endicott Street Worcester, Mass.
pradžia Lygiai 3-čią valandą po pietų

PRAŠOME NESIVĖLINTI

AIDO CHORAS, vadovybėje naujos mokytojos drg. J. 
Karsokienės dainuos vėliausias, gražiausias dainas

EMILIJA MICKCNAlTfi 
garsioji operos dainininke, iš Philadelphia, Pa.

Kiti Programos Dalyviai: Aido Vyrų Choras, Merginų 
Oktetas; J. Sabaliauskas ir V. Tumanis dainuos solus ir 
duetus; E. Kudarauskas, piano solo, drg. Latviutė dai
nuos solo. Turėsime smuiko trio su V. Mickevičiūte ir E. 
Kudarausku. Išgirsime ir E. Mickūnaitę, kuri per tūlų 
laikų dainavo Lietuvos Operoj, Kaune.

Kaip matote, gerbiamieji, koncertas bus vienas iš ge
riausių, todėl prašome nepraleisti progą neišgirdę. Aido 
Choras širdingai kviečia visus jo rėmėjus skaitlingai da
lyvauti. KOMISIJA.

660 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y,

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

Valgykite Medų
“Laisvė” vėl gavo daug medaus^ 
kuriUom aprūpins Brooklynų ir 

apylinkę orui atvėstant.

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

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

palengvina pergalėti šaltį

Kaina 65c už Kvortą
LIEPŲ ŽIEDŲ 75c KVORTA

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

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

Ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)
Mūšy inžinieriai išmieruos jūsų namus ir įdės tinkamą
C* •* • • • ** ’ -t-*- 

Maloniai • suteikiame aprokavimus be jokio mokesčio.
“burner” arba visą garo arba karšto vandenio sistemą.

» a « • v • _ V**-

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

Telefonas EVergreen 7-1661
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Lietuviai Malioriai ir DailydesPaskutinis Užkvietimas Sekmadienį Matykite

n

ir

Kava, Gazas ir MirtisPo Miestą Pasižvalgius

ir

Bedarbis Nupuolė nuo Tilto
Sučiupo Tris Plėšikus

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

R. Whitney Prisipažįsta Iš ALDLD 1 Kp. Susirinkimo New Yorko Biznio Rinkoj

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA

do-

Kas Darosi Ispanijoj?Naziai Užpuolė Žydus

OPEN DAY AND NIGHT

Ski BatalionCity puikiausių

Automobilių valdytojai

Ponia Rose Segreti, 35 m

naujas 
Vajaus 
keletas

62 metų
Fletcher, 
leitenan-

Jis mi-

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

nie
kad

Dr. Herman Mendlowitz
33 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312

paga- 
kalbinj judį “Ski Batta- 
Tai parodo, kaip Raudo- 
Armijos batalionas ant 
gynė Sovietinę Kareliją

Pirmu kartu čia .rodoma kaip baltųjų plėšikų gaujos buvo iš
vytos lauk iš Sovietų Karelijos ant visados!

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

NEDALIOMIS 
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

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

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

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.

Pirmu kartu Amerikoje Perstatoma Amkino gražusis 
paveikslas apie TOIVO ANTIKAINEN, tą heroišką 
vadą ir jo garsiuosius studentus, liuosnorius kovotojus 

už Finlandijos laisvę.

Managed by
RHEA TEITELBAUM

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

Sleeping Accomodations.

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

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS 

949-959 Willoughby Ave. ;

Tel.: STagg 3847

bus 
baudžiami, kurie pastatys karus 
ant draudžiamų parkinti gat-

Admission 50c, day and night 
Saturday Night 75c

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street 
Tel. Triangle 5-3622 a 

Brooklyn, N. Y.

Veikalą “Salomėja”

. . lt.gatvės biznieriai rei- 
iš miesto policijos, kad 
draudimą automobilius

INVENTED

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

na; gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barščiai.

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

SPECIAL RATES
LADIES* DAYS

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

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisvės” Name

CAMFO '2nd Street
IV 1 Mn-^ East of Broadway

25 centai iki 1-mai vai. po pietų kiekvieną dieną

Inc

WwiUtaM

■mMiSOh

šeštas Puslapis LAISVE

New Yorko Ir Apielinkės Žinios
Seversky Lėkt. Fabrike 

Jieško Hitlerio Šnipų
Farmingdale miestelyj, apie 

40 mylių nuo Brooklyn©, ant 
Long Island, yra išbudavotas. 
milžiniškas moderniškiausias 
lėktuvų gaminimo fabrikas. 
Čionai gamina greičiausius 
Amerikos armijai karo lėktu
vus. Ir dabar Amerikos val
džia yra davus už $2,000,000 
užsakymų. Seversky Aircraft 
Corp, priešakyj stovi nuo re
voliucijos pabėgęs rusų pulki
ninkas Seversky.

'Amerikos federalė valdžia 
po to, kaip kelios savaitės at
gal suareštavo Hitlerio šnipę 
nuo vokiečių laivo “Europa” 
Johann Hoffmaniutę ir dar du 
jo šnipus—Rumrich ir Glaser, 
tai gavo davinių, kad Sever
sky fabrike taipgi yra Hitle
rio šnipų, kurie visas slapty
bes, apie budavojamus Ameri
kos valdžiai karo lėktuvus, 
perduoda Hitleriui.

Kelios dienos atgal Sever
sky fabrike buvo areštuotas 
vokietys Otto Voss, kuris pe
reitais metais važinėjo f Vo
kietiją. Spėjamla, kad jis nu
vežė lėktuvų planus. Dabar 
federaliai detektyvai dar kelis 
asmenis sulaikė ir klausinėja. 
Federalė valdžia turi įrodymų, 
kad Seversky fabrike yra di
delis Hitlerio šnipų lizdas.

Bedarbis William Mayoh, 
34 metų amžiaus, kuris gyve
no pas motiną, 2471 Moms 
Ave., Bronx, po prievarta šuo- 
ko nuo Washington tilto ir už
simušė. Ant tilto du vyrai ko- 

i vojo nenorėdami leisti jį nusi
žudyti. Bet jis ištruko ir nu
šoko. Jo motina pasakojo, kad 
jis paskutiniu laiku labai 
graužėsi, kad niekur negali 
rasti darbą,

Rachard Whitney, kurs per 
ilgus metus buvo vyriausiu 
brokeriu Richard Whitney & 
Co. prisipažino, kad jis apie 
pusę miliono dolerių sunaudojo 
pinigų taip, kad už tai tik jis 
ir atsako. Jis sako, kad jo ve
damos firmos taip buvo pakly- 
pę reikalai, kad jis turėjo tą 
daryti.

Kiti daviniai rodo, kad jis 
sunaudojo $474,000 ant mergi
šių surinktų ir $300,000 pas
kolintų pinigų. Sakoma, kad 
per jo “pasidarbavimą” šėri- 
ninkai yra bent ant miliono 
lerių nuskriausti.

Tik kitoj pusėj Hudson Upės, 
ties New Yorku, yra miestelis 
Englewood.' čia nazių partijos, 
German-American Bund, gau
jos užpuolė mušti žydus. Susi
rėmimas įvyko prie miestelio 
svetainės. Mat, buvo uždrausta 
Hitlerio partijai laikyti viešas 
susirinkimas. Naziai susirinko 
prie svetainės, čia jie savo pa
siutimą bandė išlipi ant žydų 
tautos. Jaunesni žjflai stojo ko
von. Policija areštavo du žydų 
tautos žmones ir keturis na
rius. Nazių tarpe areštuotas 
August Klapprot, Jersey

l nazių vadas.

_______
atvykus pas savo dėdę Vittria, 
56 Mulberry St., iškrito pro 
langą' iš penkto augšto ir už

simušė.

šį vakarą “Laisvės” salėj 
įvyksta Aido Choro rengiama 
programa. Įdomioj programoj 
dalyvaus liaudies baritonas 
Pranas Pakalniškis; lietuvis 
baritonas, A. Višniauskas iš 
Bayonne, N. J.; komiškų dai
nų duetistai Velička ir Gra
bauskas ir jaunuolis zylafonis- 
tas, Juozas Bisque, šokiams 
grieš jaunuolio Kazakevičiaus 
specialiai • sutaikinta orkestrą. 
Įžanga tik 35c. Prasidės 7 :30 
vai. vakare. E. C. D.

Sovietu Judis “Ski Battalion” 
Rodomas “Cameo” Teatre
“Cameo” Teatras, 42nd ir 

Broadway, New Yorke, dabar 
rodo Sovietų Sąjungoj 
mintą 
lion.” 
nosios 
čiužių
nuo baltųjų užpuolimo.

Canal 
kalauja 
nuimtų 
parkinti. Jie sako, kad uždrau
dimas parkinti mašinas nupul- 
dė ant pusės jų biznį.

Miesto viršininkai pasiryžo 
sumažinti žmonių kiekį, dirban
čių prie vedybų laisnių išdavi
mo. Pirmiaus dirbo 41 asmuo, 
o dabar paliks tik 15. Sako, 
kad tuo būdu sutaupys iki $70,- 
000 į metus.

Ponia Ida F. Graven, 49 me
tų amžiaus, pasiųsta ant 5 me
tų į kalėjimą. Sako, kad ji iš 
visuomenės išviliojo apie $200,- 
000. Ji pardavinėjo beverčius 
kasyklų šėrus.

Automobilių pardavinėtojai, 
norėdami pakelti savo biznį, 
gatvėmis parodavo 20-ties 
tų senumo automobiliais, 
atkreipus žmonių atydą.

Ketvirtadienį atsibuvo Ame
rikos Lietuvių Darbininkų Lite
ratūros Draugijos 1 kuopos su
sirinkimas. Prisirašė 
narys L. PetkeVičius. 
reikalus aptariant
draugų pasisakė, kad jie iki se
kančio susirinkimo gaus po vie
ną, kitą naują narį.

Kuopos vakarėlis su koncer
tine programa ir laimėjimais 
atsibus šeštadienį, kovo 26 d., 
“Laisvės” svetainėj.

Išklausyta raportai įvairių 
komisijų iš veiklos tarpe lietu-, 
vių ir tarptautiniame judėji
me. Išrinkta delegatai į Sąryšio 
konferenciją.

šeštadienį, kovo 19 d., “Lai
svės” svetainėj, atsibus Lincol- 
no Bataliono Draugų parengi
mas. Ten bus šokiai, gera or
kestrą, koncertinė programa 
ir kalbės Bunni Sovetski, kuris 
tik parvyko iš Ispanijos. Jis 
ten buvo apie metus,laiko. Pa
sakys daug naujo. Tikietų kai
na iš anksto 35 centai, o tą 
pat vakarą 40 centų.

Rodomos Pavasario Mados
Penktoji Avė., tai New Yor

ko pasirodymo vieta, čia daug 
visokių raštinių,
krautuvių. Penktoji Avė. pir
moji ir pasirodė su naujomis 
madomis. Penktojoj Avė. jau iš
statyta drabužių, suknelių, 
skrybėlių ir kitų papuošalų 
naujos mados, kurios yra ski
riamos šių metų pavasariui.

Gaisras buvo kilęs Grace 
garlaivių 
18th St., 
tas.

linijos prieplaukoj, 
bet greitai užgesin-

Sekmadienį, kovo 13 d., 
vai. vakare, Ideal Ballroom 
Svetainėj, 151 Knickerbocker 
Ave., Brooklyne, bus suvaidin
ta labai juokinga komedija 
“Pusseserė Salomėja”. Jos vai
dinime dalyvauja gabiausi 
Liaudies Teatro aktoriai. Ko
medija yra ilga, graži, reikalin
ga kiekvienam pamatyti. Vai
dinimą scenon stato Amerikos 
Lietuvių Kongreso Brooldyno 
Skyrius. Įžanga yra pigi, tik 
60 ir 75 centai ypatai. Visus 
visas prašome ateiti laiku.

e Rengėjai.

Užpuolikas smūgiu parbloš
kė Allį Longstromą, 22 metų 
amžiaus, prie jo namų, 42-19 
—14.7th St., ir pabėgo su pi
nigine. Piniginėj buvo ma
žiau kaip $1. Vagis mažai pel
nys.

Charles Fletcher, 
amžiaus, brolys E. 
Jersey City policijos 
to, atrastas negyvas,
re nuo gazo. Virė kava, už
virus užgesino ugnį, ant ku
rios virė kava, priėjo gazų ir 
žmogus ant visados užmigo. 
Niekados nereikia ilsėtis, kada 
kava užkaista.

Trys jauni plėšikai suimti, 
kurie vėliau padavė vardus 
Joseph Pinto, Angelo Gianimo 
ir Vincento Patricola, visi nuo 
21 iki 23 metų amžiaus. Jie 
užpuolė Ideal Personal Fin
ance Ass. įstaigą; 12 E; 42nd 
St., New Yorke. Bet šiame 
miesto centre greitai pribuvo 
daug policijas ir juos sučiupo 
su $98.00 išimtais iš kasos.

Maisto pardavėjai, sako, 
kad jiems biznius geriausiai 
eina. Numato, kad sekamą 
mėnesį galės ant maisto pro
duktų pakelti kainas, žinoma, 
tas užguls ant visuomenės pe
čių.

Sako, kad medvilnės atga
benimas iš Liverpool, Bombay 
ir Alexandrijos smarkiai nu
puolė. Lyginant su pereitų 
metų šiuo laiku, tai nupuoli
mas yra veik ant pusės.

Taupinimo įstaigos, kaip tai 
namų paskolos įstagos ir ki
tos, su pabaiga pereitų metų 
turėjo savo ižduose $169,155,- 
281.

Automobilių pardavėjai sa
ko, kad puola jų pirkimas. 
Pereitais metais sausio ir va
sario mėnesiais į New Yorką 
buvo atvežta 783,086 nauji 
automobiliai. Gi šiemet per 
tuos du mėnesius atvežta 433,- 
174 automobiliai; tai yra ant 
45% mažiau. Matyti, kad 

skaudžiai atsiliepia naujai pa
didėjus bedarbė.

Worthington Pump and Ma
chinery Co. pereitais metais 
pasidarė gryno pelno $1,621,- 
979, sprendžiant pagal jos iš
mokėtus valdžiai nuo pelnų 
taksus. Bet vargiai čia bus 
visas jos pelnas. Kompanijos 
tankiai sumažina pelnus, kad 
mažiaus mokėjus taksų.

Gelžkelių bėgių gaminto
jai praneša, kad šiemet jie ke
turis kartus mažiau parduoda 
bėgių, negu pereitais metais 
šiuo laiku. Matyti, kad nedar
bas skaudžiai atsiliepia į visas 
šakas.

Plieno industrijos savininkai 
sako, kad pereitais metais 
automobilių industrijos vedė
jai buvo jų geriausi kostume- 
riai, nes pirko 5,651,900 tonų 
plieno.

General Motors Corp, sako, 
kad vasario mėnesį į Jungtines 
Valstijas ir Kanadą išsiuntė 
94,449 naujus automobilius.

Texas Gulf Sulphur Co. pe
reitais metais pasidarė $11,- 
589, 281 pelno.

American Light and Trac
tion Co. pereitais metais pasi
darė $5,642,958 pelno. Taip 
lobsta kapitalistai, kada dar
bo žmonės kenčia vargą 
skurdą.

Mirtys—Laidotuvės
Juozas Noreika, 63 m. am

žiaus, 524 East 119th St., New 
York. Mirė kovo 9 d., Harlem 
Ligoninėj. Kūnas pašarvotas 
namuose. Bus palaidotas ko
vo 1'2 d. 2 vai.Apo pietų, Alyvų 
Kalnelio kapinėse. Laidotuvių 
apeigomis rūpinasi graborius 
Matthew P. Ballas (Bielo'us- 
kas)

Tel. TRQbridge 6330

Dr. John Repshis
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
278 Harvard Street 
kampas Inman Street 

tirti Central Skvero, 
CAMBRIDGE, MASS.

OFISO VALANDOS: 
2-4 ir 6-8 vakare 

Nedčliomis ir šventadieniais: 
10-12 ryte

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker)

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

veselijoms, krikštynoms ir 
pasivažinėjimams.

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Legal Notice
Notice is hereby given that Ste

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

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335

Paskutines Trys Dienos 

WMAXIM 
ir: i

“20-ties Metų Sukaktuvės 
Sovietų Sąjungos” 

Prieinamos kainos. Rodymai be pertraukos.
NEW BROADWAY THEATRE 

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

CHARLES’
i UP TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barbenai
Prielankus Patarnavimas 

306 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius 
GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoju tin
kamai ir už prieinamą kainą 

Parsamdau automobilius vestu
vėm, parem, krikštynom ir 

kitokiem reikalam 
402 Metropolitan Avė. 

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

COOK and HEAT Without Co a.
In Yom Present Or.WOOCI JI
Stove or Furnace— 
HOTTER — CHEAP.
ER— No Ashes or Dirt
—Twice the Heat Quick 
■t ONE HALF THE COST.
COOKS A MEAL

FOR LESS
Bests any oil burner ever gotten 
out for low cost, perfect' per
formance. Bums cheap oil a now £ 
tray, without pre-generattng Any stovi lOHL# 
or clogging up. Quick intense rangi »r Rs! Urf 
heat by Simple Turn of Valve. lunxAct
It ends drudgery and dirt of Quick HEATat 
coal or wood; cuts fuel bills in Turn of Valval 
hslf. pays for itself quickly by what IT SAVES.

DUANE phone for free T rlUllE DEMONSTRATION
No Obligation

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
• Ridgewood

1458 DeKALB AVENUE
Williamsburg

335 UNION AVENUE
Maspeth

18-82 72nd PLACB

Šeštadienis, Kovo 12, 1938

Telefonas FOxcroft 9-6901

Painters and Decorators

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

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

Išsikirnkite ir Pasilaikykite

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

16 ienų padarau nau- 
jua paveikslus ir kra- 
javua sudarau au am»- 
rikoni Skala. Reikalui 
esant ir padidinu to
kio dydžio, kokio pa
geidaujama. Taipgi 
atmaliavoju Įvairiom 
spalvom.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(šalinskas)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų.

Turim puikiai Įtaisytą Koplyčią 
ir salę dėl po šermenų pietų.

‘Teikiam nemokamai vėliausios 
mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE
Prieš Forest Parkway

Woodhaven, L. L, N. Y.

FRANK DOMIKAITIS

GARSINKITCS “LAISVĖJE

PHONE PULASKI 5-1090

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

PER WEEK
GENTS* DAYS

Wed., Thurs., Fri., Sat. and 
Sun. all day and night.




