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Krislai
Kruopštus Kraipyto j as.
Prie Socializmo ir

Kapitalizmo.
Julius Mickevičius.
Garbingi Vardai.
Apie Kojų Laižymą.

Rašo R. Mizara.

“Laisvėje” andai buvo pa
sakyta :

“ . . . kai k a p i talistiniam 
pasaulyj žmonių gyvenimo 
lygis vis eina žemyn, tai So
vietų Sąjungoj — jis vis ky
la.”
Dėlto “Naujienų” redakto-

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $6.00 

Metams
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Visų šalių Darbininkai 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimesit, Tik Re

težius, o Išlaimesit 
Pasaulį!

Metai XXVIII, Dienraščio XX

HITLERIS FAKTIMAI UŽGROBIA VISA AUSTRIJA
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rius sušunka:
“Iš to yra aišku, kad ko

munistams darbininkų gero
vė visai nerūpi.”
O iš kur “Naujienų” man- 

dragalvis žino, kad komunis
tams darbininkų gerovė nerū
pi? Jis nepasako. Jam užten
ka to, kad mes pabrėžėme tą
jį faktą, jog socializmo šalyj 
gyvenimo lygis kyla, o kapi
talistiniuose kraštuose—puola.

Bet juk tąjį faktą žino visas 
pasaulis. Jeigu socializmas ne
būtų darbo žmonėms geresnė 
sistema, tai už jį nereikėtų 
nei kovoti.

Sovietų Sąjungos darbo 
žmonės ir turi tą pirmenybę: 
jie kuria socializmą. Jie rodo 
viso pasaulio darbo žmonėms 
pavyzdį.
. Nepaisant visokių krimina
listų ir žalotojų - kenkėjų 
niekšiškų darbų, socialistinė 
šalis darė pasaulyj negirdėtą 
progresą. Apsivaliusi nuo 
niekšų — darys kur kas di
desnį.

Kitaip kapitalistiniuose kra
štuos. Nors dalis darbininkų 
klasės pasiryžusiai kovoja už 
gerinimą darbo žmonių būk
lės, tačiau panaikinti skurdo 
ir vargo jie nebepajėgia. Ne
darbo išnaikinti negalima. Al
gos vis mažinamos. O jei jos 
keliamos — tai ir gyvenimo 
produktų kainos kyla.

Komunistai stovi šitų dar
bininkų kovų priešakyj. Ir jie 
ten stovės. Bet tai nereiškia, 
kad jie turėtų užsimerkti ir 
nematyti to fakto, kas darosi 
socializmo krašte!

PAŽANGIEJI LAI
MĖJO DVIEJOSE 
SLA KUOPOSE

Pirmieji prisiųsti praneši
mai iš dviejų SLA kuopų 
apie rinkimus rodo, kad bal
savimuose į SLA Pild. Ta
rybų pažangieji kandidatai 
gavo žymią daugumą balsų. 
Tai 152-ra kuopa Brooklyne 
ir 227-ta kuopa Des Moines, 
Iowa. Abiejų balsus sudėjus 
krūvon, gaunama tokios pa
sėkos: .

Bagočius į SLA preziden
tus — 38 balsai-; Laukaitis 
ir Jurgelionis nieko.

Mažiukna į SLA vice-pre- 
zidentus—34; Bukšnaitis 4.

Miliauskas į sekretorius— 
18; Vinikas 9, Anseli 11.

Gugis j iždininkus — 35; 
Trečiokas 2.

Mikužiūtė į iždo globėjus
— 37; Martin - Marcinkevi
čius — 32; Mockus 3; Ker- 
ševičius 1; Urbonas 2; So
poms nieko.

Dr. Staneslow (Stanislo- 
vaitis) į daktarus-kvotėjus
— 34; Biežis 3; Stanulis 1.

“Naujienų” redaktorius, ne
galėdamas sukritikuoti savo 
oponentus faktais, griebiasi 
už demagogijos ir kitų minčių 
falsifikavimo. Jis bando įkišti 
į savo oponento lūpas tą, ko 
jis niekad nėra sakęs, bet ką 
“N.” redaktorius norėtų, kad 
jis sakytų.

Mirusis Chicagoje Julius 
Mickevičius turėjo 49 metus 
amžiaus. Tai buvo, palyginti, 
dar jaunas vyras.

Jis buvo Amerikos Lietuvių 
Kongreso Veik. Komiteto pir
mininkas. Nemažai pasidar
bavęs kovai prieš fašizmą. 
Dėlto Juliaus Mickevičiaus 
mirtis paliko spragą prieš-fa- 
šistiniam mūsų darbe.

Velionis x buvo, pasak d. 
Pruseikos, “platoniškas socia
listas,” bet “menševiku frak- 
cionierium jis nebuvo.” Prieš 
1918 metus velionis rašinėda
vo “Laisvei.’*

Gaila Juliaus. Gaila anti
fašisto !

Sušaudys 18 Išdavikų
Maskva, kovo 13. — So

vietų teismas nusmerkė su
šaudyt Buchariną, Rykovą, 
Jagodą, Rosengoltzą ir 14 
kitų trockistų-išdavikų, šni
pų, sabotažninkų, žmogžu
džių ir kurstytojų kapitalis
tų karo prieš Sovietus.

Rakovskis nuteistas 20 
metų kalėt, Bessonov 15 me
tų ir daktaras Pletnev 25 m.

Paskutinėse savo kalbose 
visi * prisipažino kalti ir 
maldavo pasigailėt.

ANGLIJA PASIDAVĖ 
HITLERIUI AUSTRIJOS 
KLAUSIMU, sako Ispanijos 
respublikos laikraščiai.

ISPANIJOS FAŠISTAI 
UŽKARIAVĘ HIJAR MIE
STELĮ, už 25 mylių į rytus 
nuo Belchite, kaip jie skel
biasi.

Sušaudyt 19 Trockistų-Šnipų, 
Žmogžudžių! -Reikalauja So

vietų Prokuroras Višinskis 
---------------------<—.—... ,

PERSIUSTA AUSTRIJON 100 VOKIETI
JOS LĖKTUVU, DAUG ARMIJOS, i

Hitleris Jau Viennoj

Lietuviuose yra daug Mic
kevičių, bet tas vardas turi 
aukštas tradicijas.

Eilė didelių žmonių nešiojo 
Mickevičiaus vardą: Adomas 
Mickevičius — genijališkas 
poetas; Vincas Mickevičius- 
Kapsukas, — kovotojas, rašy
tojas, revoliucionierius; Vin
cas Mickevičius-Krėvė — ra
šytojas, klasikas, profesorius; 
Julius Mickevičius — visuome
nininkas.

Visi progresyviški, visi pri
sidėję prie pasaulio progreso 
stumėjimo pirmyn.

Kiti Mickevičiai: sekite pa- 
\ minėtuosius! Svarbiausia: ne-

būkit fašistais. Stokit į prieš- 
fašistinę kovą!

Tysliava nori žinoti: kada 
mes melavę, ar tuomet, kai 
“laižėme” Bucharino ir Ryko- 
vokojas, ar dabar, kai reika
laujame, kad juos, kaipo kri
minalistus, sovietinis teismas 
atatinkamai nubaustų,?

Galima jam atsakyti tiek: 
nei Bimba nei Mizara, nei ku
ris kitas komunistas niekad 
nei Rykovui nei Bucharinui 
kojų nelaižė. Taigi jiems nei 
meluoti netenka.

Laižymo kojų kultas, matyt, 
viešpatauja pas fašistus, ku
rie parsivežė jį iš Romos. To
dėl apie tai turėtų paaiškinti 
pats Juozas: kuriam jis laižo 
kojas: “tautos vadui” ar “va- 
dienei” ?

Ta laižymo kojų politika 
Tysliavą privedė prie to, kad 
Montrealo publika jį nušvilpė 
nuo pagrindų.

Maskva. — “Visa Sovietu šalis reika- c.
Jauja sušaudyt sąmokslininkus, kaip 
šlykščius šunis, sukriušint prakeiktas gy
vates,” užreiškė prokuroras-tardytojas 
Andrius Višinskis, darydamas bendrą iš
vadą iš teismo prieš trockistus-buchari- 
niečius žmogžudžius, šnipus Vokietijos, 
Japonijos, Lenkijos ir Anglijos ir ardy
tojus Sovietų pramonės bei ūkio. Višins
kis patarė teismui pasigailėt tik dviejų 
iš 21-no teisiamųjų: Rakovskio ir Besso- 
novo, ir pasiųst juodu kalėjiman dvide
šimt penkiem metam.

VIŠINSKIO KALBA
Prokuroras Višinskis užbąigiamoj sa

vo kalboj, be kitko, priminė tokius fak
tus:

“Dešiniųjų ir trockistų blokas, sėdįs 
kaltinamųjų suole Maskvoj', yra pirmoji 
eilė tarptautinio fašizmo, gauja budelių 
ir slapukų žmogžudžių, o jų talkininkas, 
tarptautinis fašizmas, veikia įvairiose 
šalyse. Pirmoj vietoj jis veikia Ispanijoj 
ir Chinijoį _ ) - • ; v,

“Štai kodėl išvilkimas aikštėn dešinių
jų ir trockistų bloko, kaip šnipų rują, 
turi baisiai didelės svarbos ne tik idėjai 
mūsų socialistinės revoliucijos, socializ
mo idėjai Sovietų Sąjungoj. Tatai turi 
milžiniškos svarbos visam tarptautiniam 
proletariatui ir taikai ištisame pasaulyje.

“Tatai turi milžiniškos svarbos visai 
žmonijos kultūrai ir civilizacijai ir žmo
nių laisvei, kovai prieš karo kurstytojus 
ir prieš visas tarptautines provokacijas 
ir provokatorius.

“Visas šis blokas susidarė iš svetimų 
kraštų šnipų ir buvusios slaptos caro po
licijos agentų. Trockis susirišęs su Vo
kietijos šnipijada nuo 1921 metų ir su 
Anglijos šnipijada nuo 1926 metų. Bu- 
charinas ir Rykovas per savo sėbrus suo
kalbininkus palaikė ryšius su šnipijada 
visos eilės svetimų šalių, kurioms jie re
guliariai tarnavo. Vokietijos ir Lenkijos 
šnipai buvo apspitę Jagodą kaip musės. 
Krestinskis, kaip jis prisipažino, buvo 
Vokietijos šnipas nuo 1921 metų.

“Rosengoltz, vienas vadų slaptos troc
kistų organizacijos, pradėjo šnipinėt ge- 
neraliam Vokietijos štabui 1923 metais ir 
Anglijos šnipįjadai 1926 metais. Rakovs
kis, vienas artimiausių ir pačių pasiti- 
kimiaūsių Trockini žmonių, šnipinėjo An
glijai nuo 1924 metų ir Japonijai nuo 
1934 metų. * • i; .<•

“Černovas, Vokietijos šnipas nuo 1928 
metų, sumezgė ryšius su Vokietijoj šni
pijada pagal sumanymą nešvariai pagar
sėjusio menševiko pabėgėlio Dano ir su 
jo pagelba. Šarangovič, rekrutas Lenki
jos šnipijados, buvo 1921 metais į Sovie
tų Sąjungą atsiųstas šnipinėjimui. Grin
ko tapo Vokietijos ir Lenkijos šnipu 1932 
metais.

“Ikramovas ir Chodžajevas buvo susi
rišę su atsiųstais Anglijos šnipais, So
vietinėj Centralinėj Azijoj... '

“Paskui seka agentai-provokatoriai iŠ 
buvusios carinės/ slaptos policijos: Ze- 
lenskis, Zubarevas, ir Ivanovas—pasta
rasis taip pat Anglijos šnipas.

“Pridėkite prie šios kompanijos dar 
grupę žmogžudžių: Levirią, Pletnevą, Ka- 
zakovą, Kriučkovą ir Maksimovą-Dikovs-

kį, o dorinis ir politinis veidas šio bloko 
,f ir kiekvįeno jo dalyvio pasidarys visai 
A aiškus.
< “Čia yra krūva dvokiančių žmonijos 

išmatų: jie ties nieku neapsistoja, jie 
' neturi jokios sąžinės, jie pasinešę vis

kam—sprogdint fabrikus, ardyt trauki- 
„ nius, naikint galvijus, gadint grūdus, žu- 

dyt žmones, šnipinėt prieš savo šalį ir 
pardavinėt jąją.

NUODYTOJAI
“Kriminalinių žmogžudysčių istorija 

pei* pastaruosius dešimtmečius rodo, kad 
. žmoniųNuodijimas > su pagelba profesio- 
. nalių žudikų buvo išnykęs. Bet tų nuo

dytojų vietą dabar užėmė piktadariški 
gydytojai. Tai ne atsitiktinas dalykas, 
kad Jagoda pasirinko tokį būdą išžudyt 
geriausius žmones mūsų šalyje.. Jis nuo- 

‘ dijimus suruošė taip, kad atrodytų, būk 
jo aukos sava mirčia mirę nuo ligos.
; “Yra žinoma, jog popiežius Klemensas 
Antrasis buvo hužuaytas dūmais nuo už
nuodytos žvakės. Mes žinome apie Bu- 
turliną, kurį nužudė daktaras Pančenko, 
kuris kontroliavo pardavinėjimą gyduo
lės. ‘Spermin-Pel? Po šio vaisto priedan
ga, Pančenko įvedinėjo difterijos ligos 

.perus, į sergančio žmogaus kūną. Yra 
daug pavyzdžių tokių žmogžudysčių, ku
rias atliko įvairūs bjaurybės, žmonijos 
išgamos. .

“Tai tokiu būdu tapo nužudyti Men- 
žinskis, Kuibyševas ir Gorkis. Pagal šį 
planą taip pat buvo ruošiamas teroris
tinis veiksmas prieš tą žymųjį stalinietį, 
Ježovą. Jagoda davė savo sėbram įsa
kymus taip padaryt, kad Ježovas įkvė
puotų nuodus ir laipsniškai numirtu. (Jie 
užnuodijo Ježovo raštinę.) Tatai buvo pa
daryta su užgyrimu dešiniųjų ir trockis
tų bloko.

“Daiktiškai kalbant, žingsniai kiekvie
no iš kaltinamųjų yra dalis vieno bendro 
piktadariško veikimo. Bet tai dar nereiš
kia, kad visi kaltinamieji turėtų būt ly
giai nubausti.

“Iš visų kaltinamųjų, du, būtent, Ra- 
. kovskis .ir Bessonovas, nors jie padarė 
bjauriausių prasižengimų' prieš Sovietų 

'šalį, tačiaus, nedalyvavo pačiame tų/są
mokslų centre. Jųdviejų kriminaliai pra
sižengimai: skiriasi nuo tų kriminalių 
darbų, kuriuos atliko Rykovas, Buchari- 
nas, Grinko ir kiti. Todėl, Rakovskis ir 
Bessonov užsitarnauja mažesnės baus
mės — būtent, 25 metų kalėjimo. O kas 
liečia visus kitus, tai aš kaipo prokuro
ras reikalauju didžiausios jiems baus
mės — sušaudyt juosius.

“Visi Sovietų žmonės ir visi teisingi 
žmonės ištisame pasaulyje laukia jūsų 
nuosprendžio. Lai jūsų nuosprendis, 
draugai teisėjai, suskamba kaip varpas, 
šaukiantis mus į naujas pergales. Visa 
šalis reikalauja vieno dalyko — sušau
dyt šiuos suokalbininkus kaip bjaurius 
šunis, sukriušint prakeiktas gyvates.

" , “Eis metai, ir išdavikų kapai užžels 
usnimis ir pi.ktadagiais; tuo tarpu skais
tūs saulės spinduliai vis skaisčiai žėrės 
ant mūsų tėvynės/Keliu, apvalytu nuo to 
brudo, mūsų žmonės maršuos pirmyn. 
Vadovaujami didžio mūsų mokytojo ir 
vado Stalino, jie maršuos į komunizmą.”

Vienna, kovo 13. — Iškil
mingai įvažiavo Hitleris į 
Vienną, Austrijos sostinę, ir 
pakartojo, jog Austrija jau 
suvienyta su Vokietija.

65,000 Hitlerio armijos 
jau užėmė Austrijos mies
tus; atsiunčiama dar 40,000 
Vokietijos kariuomenės. .

Graz mieste naziai nuver
tė paminklą pirmiau buvu
siam Austrijos ministeriui 
pirmininkui Dolfussui, kurį 
hitlerininkai nužudė 1934 
m. Hitlerio kariuomenė 
plaka socialistinius ir komu
nistinius darbininkus gatvė
se; šimtus areštavo, tarp jų 
ir paskutinį buvusios nepri
klausomos Austrijos minis
ter! pirmininką šušniggą ir 
Linzo katalikų arkivyskupą.

Hitleris panaikino . Ver
sailles sutarties punktą, ku- 
riuom buvo uždrausta pri
jungt Austriją prie Vokie
tijos. •••/'. ;

Berlin. — Hitleris, lėktu
vu skrisdamas į Vienną, Au
strijos sostinę, pareiškė, kad 
“Vokietijos kareiviai mar- 
šuoja per visas sienas į Au
striją.”
Išlėkdamas Austrijon, Hit

leris šiuo tarpu paliko savo 
maršalą Goeringą laikinu 
galva nazių valdžios Berly
ne.

Kai nazių propagandos 
ministeris Goebbels per ra
dio skaitė Hitlerio pareiški
mą, daugiau kaip 100 dide
lių, trimotorinių Vokietijos 
lėktuvų jau buvo perskridę 
Austrijon. Be kitko, jie ne
šė ir Vokietijos kareivius į 
Austrijos sostamiestį Vien
ną.

Savo pareiškime Hitleris 
didžiavosi, kad jis, kaipo 
“visų vokiečių vadas,” susi
laukė progos “atsilankyt” į 
gimtąją savo šalį Austriją. 
Jis sakė, būk Austrijos gy
ventojai “laukę” Vokietijos 
hitlerininkų kaip “išganyto
ju”

Hitleris atžymėjo, kad 
nauja, Austrijos nazių val
džia, su Seyss-Inquartu kaip 
ministeriu pirmininku ir ka
ro ministeriu priekyj; pa
kvietė Vokietijos armiją 
“prižiūrėt tvarką” Austri
joj, ir todėl jau maršuoja 
ten Vokietijos kareivių “mo
torizuotos dalys, pėstininkų 
divizijos, smogikų būriai ir 
lekia ten Vokietijos kariniai 
orlaiviai mėlynąja padange. 
O šių armijos dalių užnuga- 
ryj stovi valia ir pasiryži
mas visos vokiečių tautos,” 
— grasinančiai užreiškė Hi
tleris. Tai jie “užtikrinsią” 
Austrijai “teisingus balsa
vimus,” ar jos žmonės nori 
savo šaliai nepriklausomy
bės, ar prijungimo prie Vo
kietijos.

Įsibriaut Austrijon naziai 
panaudojo tą priekabę, kad 
buvęs Austrijos ministeris 
pirmininkas šušnigg skelbė 
balsavimus sekmadienį tam 
klausimui išspręst. Hitleris 
žinojo, kad naziai prakištų 
balsavimus; todėl pareikala
vo juos atšaukt; o kai šuš- 
niggas nesiskubino išpildyt 
Hitlerio valią, tad jau pra
eitą penktadienį po pietų 
Hitleris pasiuntė savo armi
jos dalis iš Bavarijos į Aus
triją. Taip grūmodamas ka
ru, Hitleris privertė šušnig
gą pasitraukt iš valdžios, o 
Austrijos prezidentą Mik- 
lasą — pasiduot naziams.'

Vietiniu Austrijos dikta
torium ir tapo nazis Seyss- 
Inquart, o tikruoju to kraš
to valdovu — Hitleris.

šušniggo Pasidavimas
Savo pasitraukimo kalboj 

šušniggas per radio atsišau
kė į Austrijos kariuomenę ir 
milicijąj ramiai pasitrąukt 
atgal nuo atmatuojančių 
Vokietijos pulkų. Nes jis 
“nenorįs kraujo liej^mo.,, O 
šušniggo vietą užėmęs 
Seyss-Inquart tuoj atidėjo 
neribotam laikui Austrijos 
piliečių balsavimus dėlęli 
nepriklausomybės ar priviė-; 
nijimo Vokietijai.
Naziai — Austrų Valdovai;i ’ r \ 

šeštadienį, Austrija virto 
jau nazių šalim. Jos valdžia,- 
armija, policija, laikrašcįai- 
ir radio jau buvo hitlerinin
kų rankose. Tuoj įvesta te
legrafo, telefonų, spaudos ir 
radio cenzūra. Krykštaujan
tieji iš džiaugsmo naziaL me
tėsi daužyt įstaigas “Tėvy
nės Fronto” ir kitų prieš- • 
hitlerinių organizacijų ir 
mušt žydus. Ant visų valdiš
kų namų naziai bežiūrint 
užkėlė savo vėliavas visoj 
Austrijoj.

Iš Vokietijos atsiųsti poli
cijos viršininkai, Hitlerio 
armijos oficieriai ir Vokieti
jos nazių vadai jau davinė
jo įsakymus “perorganizuo
tai (neva) Austrijos . val
džiai.”

Kad katalikų dvasiškija 
nerodė pritarimo hitleriš
kam parversmui, tai patys 
naziai sulipo į bažnyčių var- 
pinyčias ir ėmė visais var
pais sveikinti Hitlerio “per* 
galę” Austrijoj.

ANGLIJA ŽADA PARA
MOS ČECHOSLOVAKIJAĘ 
jeigu ją užpuls Hitleris. 
Franci j a traukia savo armi
jas į Vokietijos pasienį.

AUSTRAI BŪK “NORĖ
JĘ” SUSIVIENYT SU VO
KIETIJA, pareiškė Mussoli? 
nio fašistų Didžioji Taryba 
Romoj, tai, girdi, ir “susi
vieniję.”
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Nemirtinga Komunizmo Programa
Šiemet sukanka 90 metų nuo to laiko, 

kai buvo parašytas nemirtingas doku
mentas,—“Komunistų Manifestas.” Jo 
autoriai buvo Karolis Marksas dr Fridri
kas Engelsas.

Šiandien sukanka lygiai 55 metai nuo 
Karolio Markso*mirties. Naudodamiesi 
ta proga mes talpiname iš Maskvos 
“Pravdos” (iš vas. 10, 1938) speciališkai 
tam tikslui pagamintą straipsnį, kuris 
seka:

Prieš devyniasdešimt metų išėjo “Ko
munistų partijos manifestas”. Šiame ge
nialiame veikale Marksas ir Engelsas iš
dėstė savo mokslo pagrindus, kaip pir
mosios pasaulyje proletariato komunistų 
partijos programą.

Virš kapitalistinės vergijos replėmis 
suspausto pasaulio pirmą kartą suple
vėsavo nenugalima mokslinio komuniz
mo raudonoji vėliava. Nuo to laiko sku
bus istorijos bėgimas vėl ir vėl patvir
tina šito didžiojo mokslo teisingumą. 
Niekuomet dar visagalinti Markso idėjų 
tiesa nešvietė taip ryškiai ir nugalinčiai, 
kaip mūsų dienose, didžiausio socializmo 
laimėjimo Sovietų šalyje Stalino gadynėj, 
titaniškos dviejų sistemų—kapitalizmo ir 
socializmo — kovos gadynėj. “Manifes
tas” yra kiekvieno kovotojo už komuniz
mą ginklas. Kiekvienas, kas siekia su- 

. .. prasti bolševizmą, privalo skaityti ir dar 
kartą skaityti ugningas joyeilutes.

“Manifestas” gimė 1848 metų revoliu
ciniame priešaudryje. Po keleto' mėnesių 
darbininkų klasė Paryžiaus gatvėse 
griausmingu ginkluoto sukilimo balsu 
pirmą kart pareikalavo savo paliuosavi- 
mo. Bet kapitalizmas dar galėjo dešimt
mečius gyvuoti. Reikėjo viso mokslinio 
komunizmo kūrėjų genialumo, kad per 
dešimtmečių uždangalą įžiūrėti neišven
giamą buržuazinės visuomenės likimą.i

Apibendrinę tūkstantmetinį eksplo
atuojamųjų kovos prieš eksploatatorius 
prityrimą, Marksas ir Engelsas nuplėšė 
veidmainingą uždangalą nuo kapitalo pa
saulio. Šis pasaulis pasirodė visoj nuo
gumoj su savo visuomeniniais santūriais, . 
valstybine santvarka, nuosavybės, šeimos 
formomis, melaginga morale ir vilkiškais 
žmonių sugyvenimo įstatymais. Bet 
Marksas ir Engelsas parodė, kad kapi
talizmas pagimdo proletariatą, kuris be- 
sivystydaųias kartu didėja, ima suprasti 
savo jėgą, užsigrūdina savo pasiryžime. 
Jo laimėjimas, taip pat neišvengiamas, 
kaip ir buržuazijos pražūtis, neša galu
tinį bet kokios eksploatacijos žmogaus 
žmogumi panaikinimą. Užtat proletaria
tas—pašauktas vadas visiems darbo, žmo
nėms jų kovoj už savo pasiliuosavimą.

“Manifestas” paskelbė didįjį pasauli
niai istorinį proletariato pašaukimą būti 
kapitalizmo duobkasiu ir naujos, komu
nistinės visuomenės kūrėju. Nėra kito ke
lio komunizmo įgyvendinimui, kaip dar
bininkų klasės diktatūra. Proletariatui 
teks ją užkariauti didžiausios revoliuci
jos ugnyje. Tam tikslui jam reikalinga 
komunistų partija, kuri vienija darbinin
kų klasės avangardą, jos žiedą, galingą 
valios ir veikimo vieningumu, negailes
tingą visiems darbo žmonių priešams. •

Kapitalizmo žydėjimą pakeitė jo nu
puolimas. Imperializmo ir proletarinės 
revoliucijos gadynėj didysis Markso mok
slas buvo Lenino ir Stalino išvystytas, 
praturtintas ir pakeltas į naują, aukštes
nį laipsnį. Jie sudaužė niekšingus parda- 
vikus, mėginusius patį veiksmingąjį ir 
gyvybišką mokslą, koks kada nors žmo
nijos istorijoj gyvavo, paversti į mumiją, 
nesugebančią vystytis. Geniališkas Leni
no atidengimas, kad socializmą galima 
pastatyti vienoj, atskirai paimtoj šalyje, 
išvystytas draugo Stalino ir įgyvendintas
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jam vadovaujant, davė darbininkų kla
sei nenugalimą ginklą padėtyje, kada 
socialistinė revoliucija tiesioginiai atsi
stojo dienotvarkėm

Lenino ir Stalino kūriniuose, jau su
kurtos bolševikų partijos darbuose “Ma
nifesto” idėjos virto neatitraukiama jė
ga naujojo pasaulio gimimo gadynėj. Le- 
nino-Stalino partija įgyvendino Markso 
ir Engelso gyvenimo tikslą. Ji nuvedė 
Sovietų šalies darbininkų klasę kapita
lizmo tvirtovių šturmuoti. Didžioji socia
listinė revoliucija iškėlė darbininkų kla
sės diktatūros pergalės vėliavą ant šešto
sios pasaulio dalies.

Atmesdama piktą priešų karkimą, dar
bininkų klasė vadovaujama Lenino-Sta- 
lino partijos, tvirtai vesdama prie lai
mingojo tikslo daugmilioninius valstie
čius, Sovietų šalyje pastatė socializmą.

Per 20 sovietų valdžios metų socializ
mas atnešė pasauliniai istorines pergales 
Sovietų šaliai. Jis tvirtai ir nepajudina
mai įėjo į darbo žmonių’ tėvynės kasdie
ninį gyvenimą. Laimingas socialistinis, 
gyvenimas pasidarė didžiausia mūsų die
nų realybe.

“Manifesto” idėjos iškilmingu paliuo- 
suotoj’o darbo himnu skamba didžiau
siam laimėjusio socializmo dokumente— 
Staliniškoj Konstitucijoj. Tai, kas ten 
buvo neskaitlingo priešakinės klasės 
avangardo programa, čia užtvirtinta < ir 
užrašyta kaip nesugriaunamas laimingo 
ir laisvo gyvenimo įstatymas dešimtims 
milionų žmonių. Tai, kas ten buvo pas
kelbta kovos tikslu, čia paliko didingu 
atkaklaus kūrybinio darbo rezultatu.

“Charakteringuoju komunizmo bruožu 
yra ne panaikinimas nuosavybės apla
mai, o panaikinimas buržuazinės nuosa
vybės.” Šie “Manifesto” žodžiai gyvena 
nauju gyvenimu staliniškosios konstitu
cijos straipsniuose, kurie užtvirtina so- •• 
cialistinę nuosavybę, kaip nepajudinamą 
sovietinės visuomenės pagrindą, ^kurioj 
ant visados panaikinta bet kokia eksplo
atacija žmogaus žmogumi.

“Manifesto” kūrėjų dvasiniam žvilgs
niui vaidenosi santvarka, kur “kiekvie
no laisvas vystymasis yra sąlyga visų 
laisvo vystymosi.” Nematytas žmonių 
augimas, didvyriškumas^ įej^ą į -kasdie
ninį gyvenimą, kultūrinis malsią;: pakili- . 
mas, meno ir mokslinės kūrybos išbuj'o- 
jimas—nesuskaitomuose sovietinio įvai
riaspalvio veikimo, faktuose įsikūnija ši
tas pranašiškas numatymas. Jis persiė
mė kūnu ir krauju staliniškosios konsti
tucijos straipsniuose, kurie pirmą kart 
istorijoj paskelbė realines laisvos socia
listinės visuomenės darbo žmogaus teises.

“Tam pačiam laipsny, kokiam bus pa
šalinta vieno indi vi durno eksploatacija 
kitu, bus pašalinta dr vienos tautos eks
ploatacija kita.” , į.

Šis “Manifesto” nurodymas įrašytas 
staliniškosios konstitucijos lakštuose kaip 
nepajudinamas įstatymas, patvirtinąs pil
ną visų tautų ir rasių, gyvenančių SSRS- 
oj, teisių lygybę. Jis gyvuoja didžiojoj ‘ 
daugiatautės darbo žmonių tėvynės sta
liniškoj tautų draugystėj.

Žydinti socializmo šalis stūkso kaip 
neprieinamoji uola purvo ir kraujo oke
ane, kuriame skęsta kapitalizmas. Į SSRS 
nukreiptos viso pasaulio darbo žmonių, 
visų geriausių žmonijos sūnų viltys ir 
troškimai. Lai siautėja kruvinieji fašis
tinės buržuazijos juokdariai didžiuoda
miesi “komunizmo' panaikinimu”: tai 
jiems pasiseks ne daugiau, kaip pasisektą ' 
apakintiems bepročiamš .sustabdyti že
mės judėjimą apliiik saulę. Ir lai kaltins ' 
save fašistiniai valdovai, jeigu avantiūris
tiniam apsvaigime jie pabandys išmėgin
ti SSRS rubežių neprieinamumą: šalis, 
kur liaudis ir komunizmas susijungė į 
vieną vienetą, duos fašistiniams plėši
kams tokią atspirtį, nuo kurios jie nu
dardės j senai jiems istorijos paruoštą 
kapą. '

“.... Komunistai siekia visur suvieny
ti ir sutelkti visų šalių demokratines par
tijas.” Šis “Manifesto” nurodymas'.gy
vuoja visų komunistų partijų kovoje. Is
panijoj komunistai telkia' liaudį ginti 
laisvę nuo Vokietijos-Italijos interventų 
ir nuo jų lekajaus Franco. 'Chinijoj ko- i 
munistar eina visos liaudies priešakyje, 
kad atremti kraugeringuosius Japonijos 
imperializmo šakalus. Visame pasaulyje , 
komunistai telkia demokratines jėgas, 
kad atremti fašistinius. niekšus, savo 
kraujų stiprindami barjerą} j kurį su
dūžta drumzlinos fašizmo vilnys.

Virš visos mūsų planetos .sklinda ko- 
vingas “Manifesto” šūkis i *

Kaip Kaunas Šventė 
Vasario 16-tą

(Nuo mūsų specialio 
korespondento)

O reikia pasakyti, kad la
bai iškilmingai. Jau iš va
karo buvo įsakyta visiems 
namų savininkams iškelti 
vėliavas nevėliau kaip sep
tintą valandą ryto. Pusę aš
tuntos policininkai vaikščio
jo po gatves ir skersgatvius 
jieškodami kas įsakymą ne
vykdo. Už betkokio įsakymo/ 
nevykdymą gręsia bausmė. 
Todėl visi namai buvo pa
puošti vėliavomis. Krautuv- 
ninkafns buvo įsakyta lan
guose prekes uždengti tau
tiškų spalvų popieriais ir 
ten išstatyti Smetonos pa
veikslus. Tačiau Smetonos 
paveikslas puošė tik valdiš
kų įstaigų langus, privatūs 
prekybininkai i š s t a t i nėjo 
Basanavičių, Kęstutį arba 
net Birutę, žiūrint kas kokį 
paveikslą turėjo.

Tą dieną, kaliniai ir ka
reiviai iš ryto gavo po pa
didintą maisto porciją. Kali
niams pridėjo po 200 gramų 
baltos duonos, o kareiviams 
po 100 gramų jautienos mė
sos. Tegul ir jie žino, kad 
•Lietuva iškilmingai švenčia 
savo 20 metų : sukaktuves. 
Tik koncentracijos stovyk
los belaisviai liko užmiršti, 
jiems maisto davinio tą die
ną nepadidino,

Višose bažnyčiose, cerkvė
se ir sinagogose apie devin
tą valandą Buvo pradėta 
melstis. Ko mpldžiantis die
vo prašyta, sunku pasakyti. 
Liepta. jnelstis0.tade)i ir .mels
kis. Gimnazijų, mokiniai ir 
mokyklų vaikai buvo suri
kiuoti ir atvesti į bažnyčią. 
Dalyvavimas visiems priva
lomas, nežiūrint, ar tu 'tiki 
į dievą ar ne/ar nori mels
tis ar ne. Jeigu neisi rikiuo
tėj; į bažnyčią, nusikalsi 
mokyklos disciplinai ir gali 
būt iš mokyklos pašalintas.

Iš bažnyčių kareiviai, mo
kiniai ir šauliai buvo atves
ti :į Duonelaičio gatvę prie 
karo Muziejaus, kuris dabar 
vadinasi Vytauto Didžiojo 
Muziejus; čia. jie turėjo pa
rado maršu praeiti pro val
džios atstovus. Bet pirm vi
so ko ministeris Stanišaus- 
kas; susirinkusiems žmonėms 
pasakė dideliai patriotišką 
kalbą. Prašom jos pasiklau
syti. “Ne kitaip tenka 'aiš
kinti ir 1926 m. gruodžio 
mėn. ir 1926 m. gruodžio 17 
d. valstybės persitvarkymą. 
•Šį kartą valstybei pavojus 
grėsė ne tiek, riš oro, kiek Iš 
vidaus. Partijų įsigalėjimas, 
politiškai sus'kaldęs ; tautą, 
pavertęs ją. vidujiniais -ry
šiais 'nesurišta mase, sudarė- 

‘valstybei didėlį pavojų. Tik 
pasišventusios ir nuolat 
tautos ir valstybės sargyboj' 
budinčios kariuomenės pasi
ryžimu ir pastangomis tas 
pavojus buvo, pašalintas .ir 
valstybės vairas atiduotas į 
patyrusias ir patikimas ran
kas. Ir tik Tautas vado An-; 
tano Smetonos dėka tos tau
tą skaldančios jėgos buvo 
pakeistos kitomis jėgomis, 
kurios ėmė burti, ’telkti ir 
rinkti-tautos jėgas į bendrą 
tautinės ar valstybinės kū- 
rybos darbą... čia negaliu, 
nepaminėti, kad dr valsty
bės vidų j e, tiek visuomenės

švietimas, tiek finansai, vie
nu žodžiu, visas ’Lietuvos 
■ūkis vadovaujamas tikrai 
atsidavusio. savo pašauk
toms pareigoms ministerio 
pirmininko Juozo Tūbelio, 
iš metų į metus stiprėja ir 
auga.” Gaidys gegutę gyrė 
užtat, kad gegutė gaidį gir
tų. Ministeris ,Stanišauskas 
pagyrė abu švogeriu, papra
šė už jų sveikatą sušukt 
fris kartus valio ir paskum 
įsakė kariškam dūdų orkes
trui pagroti tautos himną. 
Po ; šitokių trumpų ceremo
nijų prasidėjo parado mar
šas. Pirma praėjo kareiviai 
su šauliais, aprengtais iš ka
reivinių paskolintam mili
nėm, o paskum gimnazijų 
mokiniai, studentai ir jau
nalietuviai. Pagal fašistinę 
tradiciją1 jie turėjo praeit 
su .pakeltom rankom. Tik 
bėda, kad daugelis gimna- 

jzistų nebuvo ta meno kaip
reikiant išmokyti: vieni kė
lė dešinę -ranką, kiti kairę, 
o kai kurie kažkodėl visai 
nekėlė.

Po šitokio parado vėliavų 
nešėjai buvo nuvesti ties 
prezidentūra p a s v e i k i nti 
Smetonos. Čia deklamavo 
nebe Stanišauskas, o atsar
gos pulkininkas Gužas; jis 
taip pat išgyrė švogerius ir 
jų “tautinę” linkmę. Tuo 
viešosios iškilmės ir buvo 
baigtos. Karo muziejaus sa
lėj karininkams ir “aukšta-/ 
jai” Kauno visuomenei to
kia pat pagirų kalbą pasakė 
ministeris Dirmantas. Va
kare buvo baliai su vynu, 
krupniku, ir šampanui Nie
kam nebuvo leista pratart 
žodžio, išskyrus ministerius 
ir direktorius, niekam ne
buvo leista ruošti paminėji
mo, kur galėtų kalbėt koks 
mors ne valdžioj esąs žmo
gus. Visos iškilmės buvo 
valdiškos, be jokios nuotai
kos, be jokio gyvumo. Jos 
buvo atliktos pagal polici
jos (nurodymą. Tautininkai 
kartą buvo pamokyti ir to
dėl klaidos nebenorėjo kar
tot. Mat vienais metais per 
16 vasario iškilmes karo mu
ziejaus (kieme ‘buvo leista 
pasakyt kelis žodžius dak
tarui Šliupui, nes manė, 
kad ir šliupas išgirs švoge
rius, paprašys tris kartas 
sušukt valio -ir bus puiku. 
Bet tas senis, užuot gaidžio 
giesmę giedojęs, ėmė kelti 
aikštėn kai kurias gyveni
mo blogybes. Kilo nesusipra
timas, Šliupą ėmė už skver
no tempt atgal ir bematant 
jo -kalbą išjungė iš iradio. 
Nuo to laiko niekam nebe
leidžiama kalbėt, tik minis- 
teriams ir pripažintiems 
tautininkų vadams. Jie gi
ria vienas kitą, prašo pub
liką šaukt valio.

Nors visos iškilmės buvo 
valdiškos, pagal įsakymą ir 
policijos priežiūroj atliktos, 
’tačiau vienoj vietoj, kuri 
nuo policijos bent dalinai 
nepriklauso, nebuvo giedota 
gaidžio ir gegutės giesmė. 
'Studentai varpininkai gavo 
iš universiteto rektoriaus 
leidimą ?savo kliube suruošti 
paminėjimą. Bet į tą pami
nėjimą galėjo ‘ateiti tik tos 
draugijos nariai ir jos rė
mėjai, pažangioji visuomenė 
negalėjo dalyvauti, .šitas r

 i
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studentų suruoštas paminė
jimas parode, ką pasakytų 
ne ministerial ir ne tauti
ninkai, jeigu jiems būtų leis
ta įprašnekėt.

Atidarydamas šį susirin
kimą studentas Karvelis pa
reiškė, kad prieš 20 metų 
Tautos Taryba paskelbė Lie
tuvą nepriklausoma demo
kratiška respublika, bet iki 
šiol tas paskelbimas nėra 
^įgyvendintas, nes Lietuva 
dabar ne demokratinė. KaL 
bėdamas buvęs respublikos 
prezidentas dr. K. Grinius 
pabrėžė šiuos faktus. Iš mo
narchų vergijos išsivadavę 
tautos» kūrė laisvas, demo
kratiškas valstybes, nes tik 
demokratija apsaugo tautos 
laisvę ir gerbūvį. Demokra
tijai prieš keleris metus bu
vo suduotas smūgis, bet ji 
nuo to smūgio atsipeikėja 
ir ryžtasi laimėti. Ispanų 
liaudis ją gina ginklu. Lie
tuvos vyriausybė atsisakiusi 
demokratiškų p r i e m o n ių 
suka labai į pavojingą ke
lią. Ekonominė Lietuvos 
pusė atrodo labai neoptimis- 
tiška. Jau 1936 metais pre
kybos balansas buvo su pa
syvu. Žemės' reforma pa
naikinta. Perdaug grąžinta 
dvarininkams žemės, per
daug duota miško. Nauja 
žemės reforma yra būtina. 
Šeimos iš 8-4 ha žemės pra
gyvent negali. Liaudyje ky
la nepasitenkinimas. Mies
tuose vis daugiau atsiranda 
žmonių, negaunančių darbo. 
Dėl pragyvenimo sunkumų 
labai sumažėjo gyventojų 
prieauglis. 1922 rhetais, sa
ko dr. Grinius, pasiremda
mas statistika, buvo 30-29 gi
mimai įtūkstančiui gyvento
jų, dabar f ik 23. Gimimų 
skaičius tari tendencijos 
mažėti. Lietuvoj maža rūpi
namasi tautos sveikatingu
mu. Perdaug Lietuvoj yra 
džiovininkų, venerikų, tra
choma sergančių žmonių. 
Švietimas nenormalus. Vals
tiečių vaikams vis sunkiau 
pakliūti į mokyklas, labai 
didelis skirtumas tarp kai
miečio ir valdininko. Hitle
rininkų užpuolimo 
nuolat didėja.

Toks buvo dr. 
žodis studentams,
tiems .gyventojų sluoks
niams nevalia buvo tų žo
džių pasiklausyti. Apie Gri
niaus keliamus klausimus 
nė vienas ministeris neuž
siminė; jie tik vienas kitą 
gyrė, į padanges kėlė ir gy
ventojams liepė valio rėkti. 
16 vasario minėjimas aiškiai 
parodė, kokią priespauda, 
kokia kazionščina viešpa
tauja Lietuvoj po 20 jos ne
priklausomybės metų.

Ispanijos Kovotoju 
Draugai

tai neišvengiama, ..
■neduot fašizmui

metus laiko jie

Trys tūkstančiai ameri
kiečių išvyko Ispanijon, 
mirt, jei 
kad tik 
įsigalėt.

Suvirš
jau kovoja su fašistais.

Mes, lietuviai darbininkai,- 
dabartiniu laiku aprūpina
me šiuos savanorius kovo-’"' 
tojus cigare tais, saldainė- 
mis, kenuotu maistu, drabu
žiais, knygomis, žurnalais if„w, 
kitokiais daiktais - daikte- * 
liais. . ..J

Suvirš šimtas šių kovoto-.^ 
jų sužeisti ir grįžta Ameri-...; 
kon. Juos reikia aprūpinti 
medikaline pagelba. Jiems 
reikia poilsio nuo karo bai- >į 
senybių. Jiem reikia darbų? “

Mes, Lietuviai - Draugai 
Brigados, esame pasiryžę... 
dėt visas pastangas, kad su* 
teikt sugrįžusiems laisvės..; 
kareiviams pagelbos.
Tapkite Abrahomo Lincolno 7

Brigados Draugu ",
Mokestis tik vienas dole

ris į metus, už kuriuos gau- 
site draugų sagutę ir anglų-"’ 
kalboj išleidžiamą bertaini-; ’ 
n į žurnalą u ž v ardintą ” 
“Among Friends.” Šiame 
žurnale rasite straipsnių iš 
kovos fronto Ispanijoj, ko-. . 
votojų laiškų, paveikslų i§‘A 
mūšių lauko ir tt. " ’

Jūsų narinė mokestis pri
sidės prie padengimo virš-..., 
minėtų lėšų prie aprūpini- <• 
mo sugrįžusių veteranų.

Siųskite savo dolerį Lietu- 
vių Komiteto Gelbėjimui 
Ispanijos Demokratijos se-L 
kretorei Aldai 'Orman, 419 ; 
Lorimer Street, Brooklyn, ,. 
N. Y., .išrašydami čekius ar
ba “money orderius” iždi
ninkės Helen Kaunas vardu., '

Brigados Drauge.

Lietuvos Žinios ■

pavojus

Griniaus 
bet pla

MERKINĖ
Daug šernų

Čia miškuose paskutiniuo- ' 
j u laiku priviso daug šer-,^ 
nų, kurie didelėmis bando*,,, 
mis slankioja po miškus ir- 
pamiškes. Pamiškių gyven-.; 
tojams šernai pridaro įvai-* 
rių nuostolių, todėl kai ku-"' 
rie ūkininkai padavė skun*” 
dus Miškų Departmental/" 
kad šis atlygintų šernų pa-'" 
darytus nuostolius.

Trūksta Plytų
Nors šioje apylinkėje yra 

kelios plytinės, bet plytų ir 
būtiniausiems re i k a 1 a m , 
sunku gauti. Už 100 plytų,.* 
mokama net po 7 litas, v •

A-

Klausimai ir Atsakymai
Man teko skaityti laikraš

čiuose, kad Amerika dikčiai 
didins armiją. Ir.aš norėčiau 
eiti į armiją tarnauti, tik 
nežinau, ar tokie vyrai, kaip 
aš, priimami į armiją. Aš 
esu gimęs Amerikoje 1818 
(?) -metais ir paskiau 1922 
metais išvežtas į Lietuvą. Ir 
Lietuvoje išgyvenau iki 1937 
mt. Dar tik metai laiko kaip 
atvažiavau į Ameriką, ir 
angliškai dar mažai moku 
kalbėti. Taip esu sveikas ir 
norėčiau tarnauti armijoje. 
Ir dabar klausiu, koks ka-

riuomenėje atlyginimas?
Labai prašau poną redak

torių atsakyti į šitą mano- ’ 
klausimą “Laisvėje”.

St. Andrulevičius.

. šalių jjųoletarai, vienykitės!
Dešimčių ir šimtų milionų širdyse gy- yendinta SSRS-oj, kaip šaukimas prie ga- 

vuoja šis ugnipgas šaiikimas į'kovą ir ’ “
laimėjimą. Mūsų gadynėj jis škaniba: šaulyje.
vuoja šis ugnipgas -šaiikimas į kovą ir
1  t  . rn fr •— ii i.i ii

kaip šaukimas įgyvendinti tai, kas įgy-

lutino !kbmunizmo laimėjimo visame pa-

Atsakymas "
Mes, žinoma, nepataria-- 

me jums stoti į armiją. 
Mums atrodo, kad jūs klai
dingai suprantate, jog armi- * 
joje yra labai gera ir gražu.

Tačiau jau jeigu jūs bū- ° 
tinai norite žinoti informa
cijų apie tai, kokius vyrus 
armijon priima ir kiek algos 
moka, galite kreiptis į 
Foreign Language Informa
tion Service, 222 Fourth,.. 
Ave., ’New ‘York, N. Y. Ga-_ 
lite jiems rašyti!lietuviškai.



rwwwmq^Wffy^

Tre&as Ihislafcis “LAISVE” Pirmadienis, Kovo 14, 1938

Cleveland, OhioTrockistiniai-Bucharinistiniai Kriminalistai
Sovietu Liaudies Teisme

ar

apleidęs vieną smulk-

pašauktas ir atsilankė 
metų. Dr. Kazakovas 
įsakė nužudyt Men-

Komunistų Par- 
ir taipgi patsai

kad Maksimas

• Dr. Levinas sako, kad Jagoda pasišaukė 
dr. Kazakovą ir davė įsakymą apie nužu
dymą Menžinskio.

Višinskis. Kaltinamasis dr. Kazakove, ar 
jūs patvirtinate tai, ką liudijo dr. Levinas 
apie jus?

Kazakovas. Taip, patvirtinu. Aš susitikau 
Leviną tris sykius ir jis mane įtraukė į tą 
suokalbį.

Višinskis. Kokiais metais?
Kazakovas. 1933 metų gegužės mėnesį.
Jagoda bando užsigint, kad jis kada ma

tęs Kazakovą, bet Kazakovas tvirtina, kad 
jis pas Jagoda buvo 
lapkričio 6-tą, 1933 
teigia, kad Jagoda 
žinskį.

Levinas. Aš buvau
meną, būtent, kad Jagoda sakė man, jog jis 
turėjo pasikalbėjimą su Gorkio sekretorium 
Kriučkovu.

Višinskis. Kaltinamasis Kriučkove, kokį 
pasikalbėjimą jūs turėjote su Jagoda?

Kriučkovas. Jagoda sakė man, kad turi būt 
prašalintas Peškovas—Gorkio sūnus.

Višinskis. Ką tas “prašalintas” reiškia?
Kriučkovas. Reiškia, užmušt Peškovą. 

Tačiau vyriausias dalykas, tai ne Peškovas, 
o pats Gorkis, sakė man Jagoda. Gorkio 
veikla turi būt sumažinta. Jo veikla trukdo 
net keliems žmonėms. Iš tolimesnio pasikal
bėjimo aš patyriau, jog jis turėjo mintyje 
Rykovą, Buchariną ir kitus. Iš pasikalbėjimo 
aš sužinojau, kad kontr-revoliucinis sukili
mas yra numatomas ir kad Jagoda tame 
suokalbyje dalyvauja.

Jagoda sakė man, “Jūs žinote, kaip Gor
kis myli savo sūnų Maksimą. Maksimo mir
tis būtų didelis smūgis Gorkiui ir padarytų 
iš jo bespėkį seną žmogų. Jūs turite nužudyt 
Maksimą.” Ir jis ištarė į mane keletą grū
mojančių frazių. Aš priėmiau Jagodos pa
siūlymą.

Višinskis. Kaltinamasis Levine, tęskite sa
vo liūdymą.

Levinas. Kaipo jrezultatas mūsų bendro 
darbo, Menzinskk, mirė gegužės 10 dieną, 
1934 metais, ir sekamą dieną mirė Maksi
mas Peškovas.

’ ..« : 4 *
Dr. Levinas sako, kad po laidotuvių Ja

goda jį pasišaukė ir grūmojo jam, kad jis 
visą tą krimjnalystę paslėptų. Jagoda sa
kęs jam, kad dėl palengvinimo suokalbinin
kams pasiekt savo tikslą, iš politinės are
nos turi būt prašalinti tūli 
tijos Politinio Biuro nariai 
Gorkis.

Levinas. Jagoda pridūrė,
Gorkis yra labai arti susirišęs su vyriausia 
partijos vadovybe, labai atsidavęs tai poli
tikai, kuri yra vedama visoje šalyje, labai 
atsidavęs asmeniškai Juozui Stalinui, tai 
žmogus, kuris niekada neišduos, kuris nie
kada neis mūsų keliais. Iš kitos pusės, “Jūs 
žinote,” sakė Jagoda, “kaip autoritetingas 
yra Gorkio žodis šioje šalyje ir toliau už jos 
rubežiaus, kokios įtakos jis turi ir kiek daug 
blogo mūsų judėjimui gali padaryti jojo 
žodis.” Levinas sako, kad tada jiedu /susi
tarė taip pat prašalinti iš gyvųjų tarpo ir 
Komunistų Partijos Politinio Biuro narį Kui-

v biševą.
Jagoda Prisipažįsta Prie Suokalbio 

Papildyt Tą Baisią žmogžudystę
Višinskis. Kaltinamasis Jagoda, ar toje 

vietoje jūs tvirtinate kaltinamojo dr. Levino 
liūdymą ?

Jagoda. Taip, patvirtinu.
Višinskis (į Leviną). Pagal keno instruk

cijas jūs organlzavot nužudymų Valerijono 
Kuibiševo ?:

Levinas. Pagal Jagodos instrukcijas.
Višinskis. Ir į tą kriminališką žygį įtrau

kėte ką?
Lavinas. Maksimovą ir profesorių Pletne

vą.
Višinskis. Kaltinamas Kriučkove, ar jūs 

patvirtinate tą, ką liūdijo Levinas?
Kriučkovas. Taip, aš patvirtinu, kad Ja

goda davė man instrukcijas nužudyt Gorkį.
Višinskis. Kaltinamasis Maksimove-Dikovs- 

ki, ar jūs patvirtinate dr. Levino liūdymą?
Maksimas-Dikovskis. Aš patvirtinu, bet 

mane į tą suokalbį įtraukė ne Levinas, bet 
Yeįnukidze ir Jagoda.

Višinskis. Kaltinamasis Pletneve, ar jūs 
patvirtinate liūdymą dr. Levino, kuris paro
dė. jūsų dalyvavimą šitoj kriminalystėj ?

Pletnevas. Taip, patvirtinu.
Višinskis (į Leviną), Ar jūs tą planą iš

dirbote vienas, ar bendrai su kitais jūsų pa
minėtais žmonėmis?

Levinas. Planą nužudyt Gorkį ir Kuibiše- > 
va aš išdirbai bendrai su profesorių Plet- 
nevu. Kas liečia nužudymą Menžinskio, tai

Kaip Trockistiniai Kriminalistai 
Nužudę Gorkį, Menžinskį 

ir Kuibiševą
planas buvo išdirbtas bendrai su dr. Ka- 
zakovu. k
Kaip Kriminalistai Nužudė Peškovą, 

Kuibiševą ir Menžinskį
Levinas. Aš kalbėsiu apie visus keturis 

nužudymus.
Kada iškilo klausimas nužudyt Peškovą, tai 

mes pavartojom alkoholinius gėrimus, duoda
mi jam jų perdaug, nusilpninimui jo organiz
mo, o kai jo organizmas nusilpo, vieną karštą 
balandžio dieną—pavasarį Maskvoje tais me
tais buvo nepaprastai šilta — Peškovas būda
mas labai įkaitęs, Kriučkovo pakviestas—nes 
Kriučkovas dalyvavo nusilpninime Peškovo 
organizmo —. buvo paguldytas ant suolo prie 
upės ilsėtis. Vėjas ant jo putė, o jis sunkiai 
prakaitavo ir be marškinių buvo paliktas dvi 
valandas gulėti. Aišku, kad jis pagavo šaltį, 
apsirgo ir ant rytojaus buvo pastebėta išbe
riamasis uždegimas (pneumonia).

Aš pasikviečiau profesorių Pletnevą dėl pa
sitarimo, mudu aplankėme ligonį du sykiu ir 
suradome ligą skausmingai beplintančią. Dr. 
Vinogradovas, kuris buvo pakviestas kaipo 
prižiūrintis gydytojas, taipogi žinojo šį atsi
tikimą. Ligos* eiga buvo pagreitinta atimant 
iš ligonio tuos būdus, kurie yra naudingi šir
džiai ir davimu tokių vaistų, kurie silpnina 
širdį. Pagalios, kaip jau aš sakiau, jis mirė 
gegužės 11 uždegimu. Tai buvo pirmas naiki
nimo žygis, mūsų papildytas.

Dabar aš papasakosiu apie nužudymą Men- 
žinskio. Aš sutikdavau daktarą Kazakovą ga
na dažnai pas Menžinskį. Menžinskis pasi
šaukdavo Kazakovą ir mane periodiškai.

Yra dviejų rūšių “lysates” (širdžiai vais
tų). Viena rūšis aiškiai žalinga Menžinskio 
širdžiai, tuo tarpu, kita rūšis, ramino jo šir
dį ir buvo jai naudinga. Kazakovas,; pradėjo 
duot tą rūšį “lysates,” kuri darė Menžinskio 
širdžiai blogo. Aš taipgi paėmiau domėn tą 
faktą, kad sujungimas “lysates” ir širdies sti- 
muliantų pagreitintų procesą, tai yra pablo
gintų tai, kas buvo pamatiniai blogo jo svei
katoje, būtent, pablogintų ligas “myocarditis” 
ir “angina pectoris,” kas iš savo pusės vestų 
prie naujų “angina pectoris” atakų. Ir Men
žinskis ištiesų mirė nuo naujos “angina pec
toris” atakos.

O dabar apie Kuibiševą. Silpniausia jo or
ganizmo vieta, tai buvo širdis, kurią mes ir 
užatakavome. Jau tūlą laiką mes žinojom apie 
blogą jo širdies padėtį. Ir todėl mes naudo
jome be jokios pertraukos širdies stimulian- 
tus per ilgą laikotarpį.

Kai Kuibiševas sugrįžo iš Azijos 1934 ru
denį jį labai kankino “angina pectoris.” Pati
krinimas širdies parodė, kad ji labai blogoje 
padėtyje buvo. Tokioje padėtyje esant jam tu
rėjo būt griežtai uždrausta dirbt ir jis turėjo * 
būt paguldytas į lovą. Bet aš to nepadariau. 
Jis nuėjo į Liaudies Komisarų Tarybą ir te
nai jo privatiškame ofise jis buvo t suimtas 6 
“angina pectoris”. Tada jo sekretorius Maksi
movas pasielgė taip, kas be abejonės pagreiti
no Kuibiševo mirtį. Laike atakos Kuibiševas 
turėjo gulėt be jokio pasijudinimo. Bet kaip 
su juo buvo pasielgta? Aš nežinau, kas prie 
jo tada buvo, Maksimovas ar kas nors kitas, 
bet šitoj “angina pectoris” padėtyje jam buvo 
leista apleisti Liaudies Komisarų Tarybos Na
mą ir eiti namo vienam. Jis praėjo pro grei
tosios pagelbos vietą, kurioj buvo gydytojas, 
tačiau daktaras nebuvo pašauktas prie jo. Jis 
užlipo ant trečio aukšto. Tiesa, jo tarnaitė bu
vo namie. Kada ji pastebėjo, kad Kuibiševas 
labai susirgęs, ji telefonu pašaukė Maksimo
vą. Tiktai tada aš buvau pakviestas. Kada aš 
atėjau,- Kuibiševas jau buvo miręsi

Dabar apie Gorkį. Kaip jis buvo 
tas. šiuo laiku Gorkis buvo labai 
žmogus. Jo plaučiai buvo blogoj
Apart to, permainos jo plaučiuose labai skau
džiai atsiliepė ant jo širdies.

1935 metų žiemą jis buvo Kryme. Tenai jis 
kalbėjosi su Kriučkovu, kuris reguliariai vyk
davo į Krymą. Mes sutarėme vartoti tokias 
priemones, kurios žalingos Gorkiui.

Aš sakiau, kad jam turi būt įsakyta re- 
guliariškai vaikštinėt. Gorkis labai mylėdavo 
dirbt. Jis mylėdavo dirbti parko darže, ge
nėti medžius arba įrenginėt skalų darželius. 
Ir jam buvo leista visą tai daryt, nors tai bu
vo pavojinga jo sveikatai. Taip pat buvo su
tikta parinkt Gorkio sugrįžimui į Maskvą 
tokį momentą, kad jis galėtų pagaut influen
zą. Jis labai greit susirgdavo influenza, o in- 

numarin- 
liguistas 
padėtyj.

o
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fluenzą labai dažnai lydi bronchitis arba 
plaučių uždegimas. Išgirdus, kad Gorkio na
muose siaučia influenza — vaikai tuo laiku 
sirgo influenza—Jagoda davė apie tai prane
šimą į Krymą ir Kriučkovas paruošė Gorkio 
sugrįžimą į Maskvą tuo laiku. Ir faktas yra, 
kad kaip tik Gorkis sugrįžo namo, ant ryto
jaus ar diena vėliau jis pagavo influenzą, prie 
kurios greit prisimetė plaučių uždegimas ir 
padėtis pakrypo* pavojingai blogojon pusėn. 
Nežiūrint net ir to, profesorius Pletnevas ir 
aš nusprendėme panaudoti tą planą, kurį bu
vom išdirbę, kuris reikalavo pavartot tokias 
gyduoles, kurios Gorkiui yra pavojingos. Mes 
nev^rtojom jokių specialių gyduolių tam tiks
lui, nes tas galėjo atkreipt keno nors atydą. 
Mes vartojom tik tas gyduoles, kurios pana
šiuose atsitikimuose vartojama, bet mes var
tojome perdaug didelėmis dozomis. šiame atsi
tikime jos veikė žalingai jo sveikatai. Jo šir
dis neišlaikė, neteko jėgos funkcionuoti ir pa
galios Gorkis mirė.

Daktaro Levino Advokatas Brande 
Daro Apklausinėjimų

Advokatas Braude. Jei jūsų loska, trum
pai papasakokite savo biografiją teismui.

Levinas. Papasakosiu labai trumpai. Aš 
gimiau 1870 metais, biednoje smulkiaburžua- 
zinėj šeimynoj. Nuo 14-kos metų, kada aš te
bebuvau vidurinėj mokykloj, aš turėjau užsi
dirbti pinigų tęsimui mokslo ir pagelbėt savo 
šeimynai duodamas lekcijas. Užbaigęs natū
ralių mokslų kolegiją Odessoj aš įstojau į me
dicinos mokyklą' Maskvoje. Nuo 1896 metų 
aš dirbau kaipo gydytojas. Tuo būdu aš buvau 
daktaru per 42 metus.

Braude. Gal jūs konkrečiai galėtumėt pa
duot sumą visų tų vidujinių priežasčių, kurios 
privertė jus; Seną gydytoją, praktikuojantį 
per 40 metų, sutikti su tais Jagodos niekšiš-' 
kais ir baisiais pasiūlymaįs?

Levinas. Psichologiniai aš galiu tai išaiš
kinti tam tikru bailumu, bet ne bailumu dėl 
savo gyvybės. Mane daugiau gązdino Jagodos 
grūmojimas sunaikinti mano šeimą.

Kovo Aštuntos Dienos Vakarinė Sesija
Apklausinėjimas Bulanovo, Jagodos 

Asmeniško Sekretoriaus
Teisėjas Ulrich. Kaltinamasis Bulanove, 

ar jūs patvirtinate savo liūdymą, kurį davėte 
per prirengiamąjį tyrinėjimą?

B. Taip, patvirtinu. Per eilę metų dirbda
mas kaipo jo asmeniškas sekr. ir kaipo sek
retorius Vidaus Reikalų Komisariato, aš pri
pratau į viską žiūrėt per Jagodos akis.

Bulanovas prisipažįsta, kad jis 1934 me
tais patyrė apie Jagodoš suokalbį ir pilnai 
suprato viso to suokalbio kriminališkumą. Jis 
aklai pasitikėjo Jagodai ir pildė visus jo įsa
kymus. Bulanovas sako, “Jagoda visuomet 
sapnuodavo, kad jei sukilimas pavyktų, tai jis 
taptų Liaudies Komisarų Tarybos pirminin
ku. Bulanovas sako, kad jie visi buvo net pa
sidalinę rolėmis po sukilimo, būtent, Buchari
nas ir Rykovas būtų Komunistų Partijos va
dai, Tomskis pasiliktų darbo unijų judėjimo 
lyderiu, o Jagoda atsistotų naujos valdžios 
priešakyje. Jagoda-lygindavęs rolę Bucharino, 
kaipo būsimo Komunistų Partijos Centro sek
retoriaus, su role Goebbels (Hitlerio propa
gandos ministerio). Bulanovas parodo, kad 
Jagodai labai patikdavo Hitleris ir jo knyga 
“Mein . Kampf” (Mano Kova). Bulanovas, 
kaipo Jagodos sekretorius, puikiai žinojo vi
sus suokalbininkų planus- apie sutartis su vo
kiečiais ir japonais ir apie ruošiamą nuverti
mą Sovietų Valdžios.

Kriminalistų Pasikėsinimas Nužudyt 
Draugų Ježovą, Dabartinį Sovietų Po- 

litinės Policijos Depart. Pirmininką
Kaip žinoma, po nužudymo Kirovo, 1934 

metais, Komunistų Partijos Centralinis Ko
mitetas paskyrė draugą Ježovą prižiūrėti ty
rinėjimą ir jieškojimą suokalbininkų. Bulano
vas sako, • kad Jagoda labai išsigando ir ne 
vien tik ką galėjo slėpė nuo Ježovo, bet pa
galiau norėjo jį nužudyt.' Bulanovas sako, kad 
jis žinojo, jog Jagoda dalyvavo suokalbyje nu
žudyt Kirovą. Jagoda asmeniškai dirigavo pa
sikėsinimą nužudyt Ježovą. Bulanovas sako, 
kad’jam buvo įsakyta, kada Jagoda jau buvo 
atstatytas nuo Vidaus Rėikalų Komisariato 
pirmininko vietos, sutaisyti nuodų ir jais api- 

purkšt sienas Ježovo raštinės ir šaligrečių 
kambarių. Bulanovas taip ir padarė. Tai buvo 
rugsėjo 29 dieną, 1936 metais, kada Bulano
vas išpurkštė kambarių sienas. Atrodo, kad 
Jagoda specializuodavosi pažinime nuodų.

Apklausinėjimas Kriminalistų 
Vado Jagodos

Teisėjas Ulrich. Kaltinamasis Jagoda,
jūs patvirtinate savo liūdymą, kurį davėte lai
ke prirengiamojo tyrinėjimo?

Jagoda. Taip, patvirtinu. Mano anti-so- 
vietinė veikla prasidėjo 1928 metais, kada aš 
įstojau į anti-sovietinę dešiniųjų organizaciją.

Tuo laiku Jagoda buvo tiktai vice-pirminin- 
kas Vidaus Reikalų Komisariato. Jis užmezgė 
ryšius su Rykovu, Bucharinu, Uglianovu ir ki
tais ir darbavosi kaipo Dešiniųjų kontr-revo
liucinės organizacijos narys. Jis jiems suteik
davo slaptas informacijas, kurias jie naudo
davo savo kovoje prieš Komunistų Partijos 
vadovybę. Jis apsaugodavo dešiniųjų nelega
lius suokalbinius darbus nuo iškėlimo.

Jagoda. Aš čia turiu pasakyt, kad visa 
atsakomybė, kodėl Sovietų Valdžia ir Vidaus 
Reikalų Komisariatas galėjo susekt ir likvi- 
duot dešiniųjų ir trockistų kontr-revoliucinę 
veiklą tiktai 1937-1938 metais, priklauso ma
no išdavikiškai veiklai Vidaus Reikalų 
šariate.

Konferencija Gelbėjimui 
Chinijos

Balandžio 2 d. yra šaukiama 
Konferencija Gelbėjimui Chini
jos nuo besotiško Japonijos im
perialistų tos šalies plėšimo.

Japonijos puolimas ant Chi
nijos gręsia pasaulio taikai. 
Milionai Amerikos žmonių my
linti demokratiją, nori gelbėti 
Chinijai, sykiu išlaikyti taiką.

Amerikos žmonės ir svetim
šaliai, gyvenanti šioje šalyje, 
negali stovėti nuošaliai ir žiū
rėti bombarduojant beginklius, 
— moteris ir vaikus, — panei
giant tarptautinius įstatymus.

ši konferencija gelbėjimui 
Chinijos, yra gelbėjimui pasau
lio nuo imperialistinio karo.

Clevelande Chinijai pagelbos 
taryba kviečia visas organiza
cijas prisiųsti po du ar daugiau 
delegatų nuo kiekvienos orga
nizacijos, prisidedant po 2 do
leriu.

Mes, lietuviai, taip pat turė-^i 
tume labiau įvertinti Chinijos 
žmonių kovą prieš japoniškus 
fašistus, kurie dabar taip be
protiškai žudo beginklius žmo
nes ir pavergia juos. Lietu
viams taip pat svarbu demo
kratiją išlaikyti Amerikoj, o 
sykiu ir Lietuvoje.

Todėl lietuvių visos organi
zacijos ir draugijos turėtų pri
sidėti prie šios konferencijos, 
išrenkant delegatus po du ar 
daugiau. »■

Konferencija įvyks 2 vai. po 
pietų, Junior Ballroom, Hotel 
Allerton, Chester 
13 St.

Kalbėtojas . bus 
nas Byron Scott, 
jos.

■J

Komi-

buvus 
ir šni-

Jeigu Sovietų slaptoji policija būtų 
liuosa nuo kontr-revoliucinės dešiniųjų 
pų grupės, suorganizuotos ačiū man Vidaus 
Reikalų Komisariate, tai nėra abejonės, kad 
suokalbis prieš Sovietų Valdžią būtų buvęs su
sektas pačioje pradžioje.

Šitą kaltę aš pasiimu ant savęs pilnai Sovie
tų Teisme. Tuo pačiu laiku atsakomybė pri
klauso ir tiems žmonėms, kurie čionai su ma
nim randasi kaltinamųjų suole, o visų pirma 
Rykovui ir Bucharinui.

čionai Jagoda parodo, kaip kontr-revoliuci- 
nė grupė jam įsakė paskirt į Vidaus Reikalų 
Komisariatą jų žmones, idant jų darbai nebū
tų iškelti į viršų. Todėl Jagoda ir paskyręs 
kriminalistą Molčanovą, Dešiniųjų organiza
cijos narį, vyriausia galva slapto politinio de- 
partmento, kuris turėjo vesti kovą prieš Deši
niųjų ir trockistų^ organizacijas. Apart jo jis i 
labai atsakomingas vietas davė trockistams . 
Prokofijevui, Mironovui, Bulanovui, šaninui 
ir kitiems. Jagoda pripažįsta, kad jie visi 
planavo 1932 metais užpult ir užgrobt Krem
lių. Tame suokalbyje svarbią rolę lošė So- 
vįėtų Sąjungos Komunistų Partijos Centro 
Kom. sekr. Yenukidzė. Tą savo planą jie pa-- 
vadino “Palocine revoliucija.” Jų tikslas buvo 
nuverst Sovietų Valdžią ir atsteigt kapitaliz
mą- Sovietų Sąjungoj. Jis paliudija ir tai, 
kad suokalbininkų buvo suplanuota sausio mė
nesį, 1934 metais, užpult ir suareštuot visą 
Komunistų Partijos 17-jį Kongresą. Jis pri
pažįsta ir tai, kad jo departmente knibždėte 
knibždėjo užsienio žvalgybų šnipai. Jagoda 
patvirtina ir tai, kad suokalbininkai gauda
vo instrukcijas nuo Trockio ir kad Trockis 
prižadėjo Vokietijai Ukrainą ir Pajūrinę pro
vinciją Japonijai. Jagoda sako, kad vardus ir 
pavardes tų Vokietijos ir Japonijos valdinin
kų, su kuriais jie turėjo ryšius, jis papasa
kosiąs teismui uždaroje sesijoje. Jis taipgi 
pripažįsta, kad suokalbininkų tikslu buvo nu
žudyti Peškovą, Menžinskį ir Kuibiševą. Jis 
taip pat prisipažįsta, kad jis kėsinosi nužu
dyti ir Ježovą. Toliau Jagoda prisipažino 
teisme, kad jis ėmė pinigus iš Sovietų Val
džios fondų ir finansavo kontr-revoliucionie- 
rių veiklą.

Jagoda teisme parodė, kad trockistiniai kri
minalistai turėjo ryšius su menševikais ir iš
vien su jais vedė kontr-revoliucinį darbą prieš 
Sovietų valdžią.

Trockis Suplanavo Nužudymą Maksimo 
Gorkio 1935 Metais

Ave. ir E.

kongresma
iš Kaliforni

Minersville, Pa.
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Kriminalistas Kriučkovas Prisipažįsta, 
Kaip Jis Dar Ir Apiplėšinėjo Gorkį

' J*

Višinskis. Kaltinamasis Bessonove, ar jūs 
patvirtinate tą, ką liudijote teisme, jog Troc
kis atsiuntė įsakymą per jumis fiziškai sunai
kint Gorkį?

Bessonovas. Taip, aš tą darbą pervedžiau 
Piatakovui, kurį Trockis paskyrė.

Višinskis. Ar jūs, kaltinamasis Bucrarine, 
žinojote, kad nė tik Trockis, bet taip pat troc- 
kistai neprietelingai atsinešė linkui Gorkio.

Bucharinas. Žinoma, taip, nes Trockis ir 
trockistai yra vieno supratimo, suokalbininkai 
pririšti prie Trockio militarinio pobūdžio. 1935 
metais Tomskis sakė man, kad Trockis ruo
šią kokį nors neprietelingą .žygį prieš Gorkį.

Višinskis. Ar jis jums sakė, kodėl trockis
tai rengė tą žygį prieš Gorkį?

(Tąsa ant 4 pusi.)

Paminėjimas Moterų Tarp tau- 
tinęs Dienos

1 'Kovo 8, Mot. Apšv. Kliubas “ 
surengė vakarą. Stengėsi taip 
garbingą moterų dieną pilnai y 
įvertinančiai paminėti. Jos pa- * 
dėjo daug triūso ir energijos 
prisirengimui. Vakaras buvo be 
įžangos, bet moterys kvietė 
svečius atsilankyti skaitlingai, 
kaip moteris, taip ir vyrus. 
Svečių priėmimui pačios prisi
gamino tinkamų užkandžių ir ~ 
privirė arbatos. Tą viską davė 
veltui svečiams po programai. 
Programa susidėjo iš trijų pas- « 
kaitų, tam tikrais moterų klau- ~ 
simais.

Dėl ko moterims buvo reika- - » v* 
linga skaitlingai susirinkti?

Vakaras buvo gražus; solida- C 
rūmas ir draugiškumas kaip ū 
tarp moterų, taip ir tarp vyrų 'J 
klestėjo skaisčiai. Publikos buvo “ 
nemažai. Bet sulig dd. moterų ‘ 
prisirengimo prie tokio svar- •* 
baus vakaro, visgi truputį per ^ 
mažai atsilankė. Kliūtis, rodos, 
bus tame: Moterims, kurios ne- L 
dalyvaudavo pirma progresuo- 
jančių moterų parengimuos, iš- ‘J 
rodė visai naujas dalykas. £ 
Tarptautinė diena, paskirta j 
vien moterų reikalus apkalbėti, , 
ko joms trūksta žinoti? Sulig 
senais papročiais ir įsitikini
mais, vyras yra šeimynos gal
va, ir tik vyrai gali tą proble
mą išrišti.

Šitaip moterys klaidingai su
prasdamos moteries svarbą šei
myniškam gyvenime, pačios sa
ve žemina. Bet tai daro nesuži- 
niai; jos už tai nekaltos. Kas 
nors jas privedė prie tokio 
klaidingo manymo apie save ...

Kitas pakenkimas, tai juodi 
šešėliai slankioja pro darbinin
kių duris, ir tas baugina mo
teris žengti pirmyn. Bet tie / 
šešėliai tiek reiškia, kaip iš-,., 
troškusiam keleiviui Saharos 
pustynėj miražai. Sykį' sūkiai- ; 
dino, neradb vandenio, prie ku
rio .viliojo, — nesiduoda dau
giau apvilti. Tas psfts ir su tais 
juodais šešėliais: užėjus 
drai, šviesai ■ 
ir nebuvę...

J. Ramanauskas.
. ' ■>«
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Epizodai iš Mano Gyvenimo
V. V. Kuibyševas

Chicagos Laiškas žmonių tuo klausimu suin
teresuoti.

riuomenės užklupo apie 
pusantro šimto arabų Gali
lėjoj, Palestinoj, ir per su
sikirtimą užmušė 32 arabus. 
Kiek nukentėjo anglai, ne
paduodama.

Praeitą šeštadienį Angli
jos kariuomenė nukovė per 
100 arabų. Vienas suimtas 
tapo nu smerktas pakart.

(Arabai kovoja prieš žy- - 
dų buržuaziją ir prieš An
glijos viešpatavimą Palesti- 
noj.)

ALDLD vajus Chicago j ir 
apielinkėj silpnokai prasidė
jo. Apskričio komitetas ge
ras, bet kažin kodėl darbą 
nepasmarkina. Teisybė, 
daug kitų darbų yra, bet ir 
savas vajus reikia statyti 
pirmaeiliu darbu.

Manau, chicagiečiai atsi
griebs, bet anksti pradėti 
dirbti visuomet geriausia. 
Kiek atsilikusiems jau sun
kiau su kitais eilėj atsistoti.

Chicagietis.

inui. Berods chicagiečiai jau 
turi apie $25 ar daugiau.

' Kažin, ar negalėtų Wor
cester, Philadelphia ar 
Brooklynas p a 1 enktyniuoti 
su Chiėaga ?

Paskiausiame pulke kava
lierių, apdovanotų Antano 
Smetonos medalikais, mato
me Stasį Vitaitį, Matą Vi- 
niką ir S. Mockų. O Chica- 
goj yra Dr. Draugelis, uoT 
lūs tautininkas, senai veikia 
viešam gyvenime. Taipgi ir 
bankieris Brenza. Jiedu ta- 
čiaus negavo ordenų. Yra ir 
daugiau tokių. Jie karčiai 
nepatenkinti.

Vitaitis, Vinikas ir Moc
kus taipgi nėra “kieti tau
tininkai.” Jie nors pusiau 
lūpų pasako už demokratin- 
gesnę tvarką Lietuvoje.

Dėlko Smetona ir juos 
apdovanojo, taipgi tokius 
kaip P. Žiūrįs ir kiti, kurie 
už savo vartų nežinomi?

Fašistinė valdžia mato
mai turi akį ant SLA. Jei ši 
didžiulė organizacija būtų 
pakinkyta fašistų naudai, 
Lietuvos valdžia kiek s^vo 
įtekmę pakeltų tarp Ame
rikos lietuvių.

Apkerimas medalikais Vi- 
taičio, Viniko ir Mockaus 
dar daugiau SLA narių įti
kins, kad tie ponai netinka 
SLA reikalams vesti.

(Tąsa) ,

—Aš papasakojau, kad gavau jį pra
važiuodamas pro Čeliabinską. Pasirodo, 
tai buvo jo pasas. Jis paliko jį Čeliabins- 
ke, ir ištremtas į Orenburgo guberniją, 
atliko ten bausmės laiką ir gavęs naują 
pasą nuvažiavo Peterburgan.

Susidarė opi padėtis. Gerai, kad Soko
lovas atvažiavo į Peterburgą tiktai už
vakar ir mūsų pasportai, užregistruoti 
įvairiuose rajonuose, dar nesusitiko Cen- 
traliniam pasų biure, dėl to kolkas ir ne
paaiškėjo, kad Peterburge gyveno du as
menys, visiškai vienodais pasais. Jis ap
sistojo už Narvos zastavos, aš gyvenau 
Peterburgo pusėje, ir tokiu būdu ir Cen- 
traliniam pasų biurui ir policijai dar 
nebuvo žinoma apie šitą “sutapimą.” Kas 
daryti? Savaime aišku, kadangi jis So
kolovas, o aš ne Sokolovas, jis turėjo 
visas pirmenybes turėti šitą pasą. Reiš
kia, man kokiu nors būdu reikia išnykti 
iš Peterburgo. Aš nutariau pamėginti 
paimti užsienio pasą ir pabėgti užsie
nin. Pasitaręs su kaikuriais draugais, aš 
sužinojau, kad gauti užsienio pasą ne 
taip sunku, ypač turint gerą pasą, kuris 
buvo pas mane, tai yra ne falšyvą, o 
tikrą. Reikėjo tik gauti iš nuovados pa
liudymą, kad nebuvau teistas, o tam rei
kėjo kažkokio raštelio iš kiemsargio. Aš 
nepagailėjau penkių rublių, kad palenkti 
kiemsargį išduoti tokį raštelį. Jis apsi
ėmė pasirūpinti tuo reikalu ir tiesiog ant 
rytojaus aš turėjau galimybės gauti už
sienio pasą. Reikėjo skubėti, ir ant ryto
jaus po paso gavimo aš nutariau išva
žiuoti—kitaip gali susigriebti ir viskas 
pražus. Traukinys ėjo rytą. Iš vakaro aš 
sudėjau čemodaną, surišau pagalvę ir 
antklodę ir nutariau, kad naktį galima 
nemiegoti, arba pasnausti ant surištos 
pagalvės, iškėlus kojas ant čemodano.

Taip guliu, rūkau ir pasigėrėdamas 
įsivaizduoju, kaip aš atsidursiu užsieny
je. Aš ten niekuomet nebuvau ir nema
čiau mūsų vadų. Užsienyje aš nesitikė
jau ilgai būti, bet maniau susitikti su 
Iljičiu (Leninu), tiesioginiai susipažinti 
su partijos Centro Komiteto darbu ir 
gauti iš jo uždavinį tolimesniam darbui 
Rusijoj. Tai buvo puiki perspektyva, ku
ri mane baisiai jaudino ir neleido nusi
raminti.

Staiga beldžiasi į duris; įeina vienas 
draugas, su kuriuo aš susipažinau visai 
pripuolamai ir kuris nepriklausė mūsų 
partijai,—jis buvo socialistas revoliucio
nierius. Draugas baisiai susijaudinęs, bė
gioja po kambarį ir dargi nekreipia dė
mesio į tą nepaprastą buto išvaizdą, kuri 
buvo prieš jo akis: pridėtas čemodanas, 
surišta patalinė, aiškūs pasirengimai iš
važiuoti.

Aš klausiu, kame dalykas. Jis numoja 
ranka: a nieko, tu juk negali padėti,— 
ir vėl vaikščioja po kambarį. Aš užsis
pyriau: kame dalykas, gal būt, aš padė
siu. Jis paaiškino:

—Šiandien į Maskvą atvažiavo vienas 
mūsų draugas, kuriam už Maskvos gin
kluotą sukilimą gręsia mirties bausmė. 
Jį reikia pasiųsti užsienin, o aš negaliu 
rasti paso.

Aš įrėmiau į jį akis: pasas draugui, 
kuriam gręsia mirties bausmė... Aš ati
daviau jam savo užsienio pasą.

Sunku aprašyti džiaugsmą, kuris pa
gavo mano draugą: jis tai kvatojosi, tai 
pradėdavo verkti, glebesčiojo mane. Jis 
taip apsidžiaugė, kad dargi nepaklausė 
manęs, kas bus su manim toliau, ir kaip 
strėla išlėkė iš kambario, kad perduoti 
pasą draugui.

Viskas įvyko taip greitai, kad aš dar
gi nesužinojau žmogaus pavardės, ku
riam padariau patarnavimą. Nežinau ši
to ir ligšiol. Bet tai buvo nesvarbu.

Kilo klausimas, ką man daryti, šiame 
kambaryje aš gyvenau kaip Sokolovas. 
Pasilikti jame ilgiau negalima, nes kiem
sargis žinojo, kad aš gavau užsienio pa
są, o be to, du visiškai panašūs pasai tu
rėjo neišvengiamai susidurti Centrali- 
niam pasų, biure, ir kas nors iš mūsų 
—aš ar tikrasis Sokolovas—turėjo būti 
areštuotas. Beliko tučtuojau paimti ve
žiką ir nuvažiuoti pas pirmą pakliuvusį 
draugą, kur galima būtų pernakvoti.

Po to aš prabuvau Peterburge dvi sa-

vaites, o paskui buvau areštuotas ir su
grąžintas į Kajinsko ištrėmimą.

Taip pasibaigė mano pirmasis ir vie
nintelis mėginimas išvažiuoti užsienin.

Gėlės Kalėjime
1909 metais aš sėdėjau Tomsko kalė

jimo vienutėj. Kartą į savaitę būdavo pa
simatymų diena. Dvyliktą valandą dieną 
aš turėjau pasimatyti su savo seserim. 
Ji pasakė, kad atnešė siuntinį, tarp kitko 
ir viršutinius marškinius ir gėlių bukie
tą nuo V., kurį atsisakė perduoti. Visgi 
ji paliko bukietą pas kalėjimo viršininko 
padėjėją, kuris, gal būt, perduos jį man. 
Aš čia pat pasakiau, kad to nėra ko ti
kėtis, kad gėlių į kamerą niekuomet ne-

(Bus daugiau)

Trockistiniai-Bucharinistiniai Kriminalistai 
Sovietų Liaudies Teisme

(Tąsa nuo 3 pusi.)
4

Bucharinas. Ne, nesakė. Jis tik sakė, kad šis 
žygis daroma prieš stalinistinj Gorkį .kaipo 
prieš gynėją socialistinės kūrybos abelnai, 
prieš stalinistinę partijos politiką ypatingai. 
Aš manau, kad čia klausimas buvo tame, jog 
kiekvienas Gorkio žodis gaudavo atsiliepimo 
tarptautinėj arenoj abelnai, intelektualuose 
ypatingai.

Čionai pašaukiamas liudyti Kriučkovas, bu
vęs porkio sekretorius.

Kriučkovas. Aš pilniausia patvirtinu mano 
liūdymą. Aš išdavikiškai nužudžiau Maksimą 
Gorkį ir jo sūnų Maksimą Peškovą. Aš pa
pildžiau tas žmogžudystes pagal Jagodos 
strukcijas ir jojo įtakoje.

Kriučkovas pasisako, kad jis netikėjo į 
cializmo pasisekimą, į pasisekimą š/dies
dustrializacijos bei kolektyvizacijos. Jis sako, 
kad jis gyveno labai išlaidžiai ir praleisdavo 
dideles sumas pinigų.

Višinskis. Tai kur jūs tuos pinigus gauda- 
vot?

Kriučkovas. Aš pasisavindayau dideles Gor
kio pinigų sumas, kadangi aš turėjau pas jį 
pilniausio pasitikėjimo.

Kriučkovas sako, kad Jagoda apie tai žinojo 
ir todėl privertė jį Jagodbs klausyt.

Čionai Kriučkovas plačiai papasakojo, kaip 
buvo' paruoštas nužudymas Gorkio sūnaus ir 
paties Gorkio, bet kadangi kiti kriminalistai 
tai išpasakojo pirmiau, tai čionai nėra reikalo 
smulkmeniškai pakartot Kriučkovo liūdymo.

Sekančią savaitę rengia
ma dvejos prakalbos aiški
nimui dabar einančios Mas
kvoj bylos — trockizmo, ku
ris triukšmingai, su krimi
naliais žygiais, baigiasi So
vietų Sąjungoj.

Pabaiga trockizmo, tai 
pabaiga likučių senos tvar
kos, kurie apsimaskavę vei
kė, kurie išbandė paskuti
nes savo pastangas ir gaišta 
sunkiose konvulsijose.

Vienos tuo klausimu pra
kalbos jau įvyko Roselande. 
Kitos bus Mildos svetainėj, 
Bridgeporte. Trečios bus 
Ciceroj. Rodos rengiamasi 
ir kitose vietose 
prakalbų.

Apie tą bylą 
visi laikraščiai.

Angly Kariuomenė Nužudė 
132 Arabus Palestinoj

Jeruzalė. — Aštuoni An
glijos orlaiviai ir 1,000 ka

Poznan, Lenkija. — Len
kų vyriausybė iškilmingai 
priėmė atvykusį republiko- 
ną H. Hooverį, buvusį Jung
tinių Valstijų prezidentą, 
kai jis atsilankė į Poznanių 
ir Krakovą.

i

prie tokių

daug rašo
Daugelis

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.
VALANDOS :2—4 ir 6—8.

Nėra valandų sekmadieniais.
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Skaitykite Knygas!
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PIRKITE, SKAITYKITE, NES KNYGOS GERIAUSIA APŠVIETA!
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46 TEN EYCK STREET
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LKM Chorų bankiete ir 
dar vienam mažam baliu- 
kyje rinkta; pasveikinimai 
Laisvės dalininkų suvažiavi-

/

Kovo Devintos Dienos Rytinė Sesija
Profesorius Pletnevas Prisipažįsta 

Prie Kriminalysčių
Šioje sesijoje plačiai apklausinėjamas dak

taras Pletnevas, vienas iš grupės gydytojų, ku
rie atliko nužudymą Peškovo, Gorkio, Kuibi- 
ševo ir Menžinskio. Pletnevas sako, kad į vi
są tą darbą jis ir kiti gydytojai buvo įtraukti 
per Jagodą.

Višinskis. Kokio nusistatymo jūs buvote, 
kuomet Jagoda pakvietė jus apdiskusuoti nu
žudymą Kuibiševo ir Gorkio? Ar jūsų nusi
statymas buvo anti-sovietinis tada?

Pletnevas. Taip, buvo anti-sovietinis.
Višinskis. Bet jūs paslėpėte tą nusistatymą?
Pletnevas. Taip.
Višinskis. Kaip paslėpėte?
Pletnevas. Aš atkąrtotinai kalbėjau apie 

pilniausį palaikymą visų priemonių, kurių ; 
ėmėsi Sovietų Valdžia.

Višinskis. Bet tikrenybėje buvo kitaip?
Pletnevas. Taip, tikrenybėje aš buvau nusi

statęs prieš Sovietus.
Visu savo ilgu liūdymu Pletnevas tik pa

tvirtino daktaro Levino parodymus apie 
žmogžudystes. Pletnevas pasisako, kad jis pir
miau buvęs veikėju Kadetų Partijoj. Pletne- 
vas sako, kad jis daktaravo net 40 metų ir 
parašė visą eilę mokslinių knygų. Višinskis 
iškelia aikštėn tą faktą, kad kadaisia Pletne- 
vas buvo apkaltintas ir nuteistas išniekinime 
vienos moteriškės, atėjusios pas jį gydytis. •

Šioje sesijoje apklausinėjamas ir d-ras Kaza
kovas, kuris buvo ypatingai surištas su nužu
domu Menžinskio. Jis pilnai ir ištisai patvirti
no parodymus d-ro1 Levino. Jis irgi sako, kad 
jis į tą suokalbį buvo įtrauktas per Jagodą.

Kazakovas skundėsi, kad departmente, ku
riame jis dirbo, jam buvo - sunku darbuotis, 
nes kiti gydytojai buvo prieš jį nusistatę, to
dėl jis manęs, kad už nužudymą Menžinskio 
Jagoda numalšins Kazakovo oponentus. Jis 
pripažino, kad Sovietų Valdžia gydytojams ir 
jam davė dideles sumas pinigų ir puikiausias’ 
sąlygas tęsimui savo mokslinio darbo. Nežiū
rint to, jis virto kriminalistu ir žmogžudžiu.

Amerikos Lietuvių Kon
gresas neteko savo pirmi
ninko ir abelnai svarbaus 
darbuotojo — Juliaus Mic
kevičiaus. Jau geras laikas 
jis sirguliojo. Dar seniau jis 
nesveikavo, bet netikėta, 
kad taip greit mirtis jį iš
trauks iš gyyųjų tarpo.

SLA progresyvis sparnas 
irgi neteko veikėjo Micke
vičiaus asmeny.

Daugiausia nuostolio jo 
mirtis padare Chicagos Lie
tuvių Draugijai. Jai dau
giausia dirbo Mickevičius. 
Jam pirmininkaujant ji iš
augo į didžiulę organizaciją.

Mickevičius buvo socia
listas. Jis bene buvo pats' 
gudriausias socialistų tarpe 
diplomatas. Jis mokėjo su
gyventi, kur reikia, su prie
šingų pažiūrų žmonėmis.

Daugelis chicagiečių gaili 
jo-

Mūsų kaimynus naujie- 
niečius šiuo tarpu pusėtinai 
apnyko nesveikata. Baro- 
nui-Vąliui (iš “Naujienų” 
redakcijos štabo) darė pavo
jingą operaciją ant smage- 
nų. V. Poška, kitas redakci
jos narys, irgi pasidavė ope
racijai. Sako, ir P. Grigai
tis dažnai nesveikuoja.

SeniaUs kunigai būtų di
deliai džiaugęsi tuo, dabar 
ir jie gudresni. Kita, Nau
jienos Sovietų Sąjungą pik
čiau puola, kaip klerikalų 
spauda, kunigai tad veikiau
sia simpatizuoja sergan
tiems naujieniečiams.

Marijonų zokono kontro
lėj leidžiamas “Draugas’’ 
gavėnios sulaukus rašo:

“Lietuvių katalikų veikė
jai neturi užmiršti, kad ga
vėnios laikas yra pašvenčia
mas katalikiškos spaudos 
platinimui.”

Iki šiol gavėnia buvo pa- 
snikavinio laikas, sumažini
mo griekų laikas,—taip ku
nigai sakė.

Kodėl “Draugas’’ gavėnioj 
ypač reikia platinti? Ar tai 
reiškia kaip ir pakutą kata
likams? O gal., dėlto, kad 
gavėnioj reikia daugiau po- 
pieros silkėm įšivynioti?

Kainos Nupigintos Tris-Keturis Kartus 
IšPardavimas Tik Trumpam Laikui

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GAMTA IR ŽMONĖS — parašė M. Iljiiu Knyga 
tik iš spaudos. Ji turi 314 puslapių. Viena 
iš geriausių ir žingeidžiausių mokslo knygų. 
Kas gi nežino, kaip svarbu žinoti apie gam
tą? Jos kaina yra $1.50, bet šio išpardavimo 
metu tik ?5c.

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

APYSAKOS
Turime žingeidžių ir geriausių apysakų. 

Skaitykite!
ALIEJUS—parašė V. Sihclair. Viena iš žingei

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

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

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

KARAS LIETUVOJ—parašė M. Gromov. Kny
ga aprašo rusų-vokiečių karą. Viena iš įdo
miausių apysakų. Knyga turi 224 puslapius. 
Kaina buvo 75 centai, o dabar 40 centų.

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

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

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

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

Kaškiaučius. Knyga turi 628 puslp. Viena 
iš geriausių knygų kaip užlaikyti sveikatą, 
kaip nuo ligų apsišaugotL Sveikata kiek
vienam yra brangiausis daiktas. Knygos 
kaina buvo $3.00 dabar $1.00.

PIRMOJI PAGELBA—parašė Dr. J. J. Kaškiau
čius. Knyga turi 128 puslapius. J. aprašo 
apie 100 ligų. Yra paduota receptai kaip 

■ suteikti pirmą pagelbą. Kaina buvo $1.00, 
dabar 50 centų.

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

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

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

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

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

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

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

ĮVAIRIOS
BEŠVINTANTIS RYTAS—parašė St. Jasilionig, 

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

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

ALDLD Nariams Knygų Kairios ant Puses Pigiau

Mūsų knygos gerai padarytos, gražiai apdarytos! Didžiausis ir pi
giausia knygų pasirinkimas yra ALDLD centre! Su užsakymais siųskite 
ir pinigus! Persiuntimą mes apmokame! Visais reikalais kreipkitės pas:

A. L. D. L. D.
BROOKLYN, N. Y.
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Skaitytojų Balsai
Knyga “Kelias į Naują Gy

venimą”, pavadinta teisingu 
vardu, ši knyga yra kelrod
žiu į naują gyvenimą. Jos 
turinys tą kelią parodo. Tai 
knyga, kurią kiekvienas darbi
ninkas turėtų perskaityt, nes 
ji parodo, kaip viena žmonių 

’ klasė gyvena pertekliuj, o an
tra skurde.

Ar galima darbininkų kla
sei pagerint būvis? Kaip ir 
kokiu būdu?—Viskas aiškiai, 
smulkmeniškai išdėstyta ir 
faktais įrodyta, kad galima. 
Ir mažamoksliui ši knyga gali 
būt suprantama.

Ką turime daryt, kad kiek
vienas darbininkas ir darbi
ninkė pasinaudotų šiuo bran
giu turtų? Turime garsint prie 
kiekvinos progos, ir kviest ne
prigulinčius rašytis į ALDLD.

Kurie nemoka skaityt, arba 
mažai temoka, būtų galima 
įsteigt pasiskaitymo vakarus, 
—skaityt ir studijuot minėtą 
knygą. Tą galėtų atlikt vie
tinės ALDLD kuopos, bile tik 
būtų pageidavimas.

Už šią brangią knygą drau
gas A. Bimba užsitarnauja di
delės padėkos ir pagarbos nuo 
visos darbininkų klasės.

Birutietė.

linių gelbėjimo. Visi sutiko su 
sumanymu ir buvo renkamos 
aukos. Po $1 aukavo: F. Lidei
kis ir A. Lideikienė; A. Kun- 
drotienė 50c; po 25c: O. Kli- 
maitienė, K. Lukauskas, J. 
Laužaitienė, Kupčinskienė, A. 
Bečienė, K. Pozara ir P. Beeis. 
Smulkiais surinkta 25c. Viso 
suaukauta $4.50.

Visiems aukautojams tariu 
širdingą ačiū. Vietinis.

Hartford, Conn

Newark, N. J
Pereitą pirmadienį, kovo 

d., susirgo jaunuolė Lillian 
Janušioniūtė (Janush). Pada
ryta sunki operacija antradie
nio rytą. Ligonė randasi Pres- 
biterian Hospital, 9th St. ir 9 
Ave., Newarke. Aplankyt ga
lima kasdieną nuo 2 iki 3 po 
pietų, ir nuo 7 iki 8 vakare.

Draugai prašomi aplankyt, 
nes tas daug pagelbės sveika
tai. Kaimynas.

7

Great Neck, N. Y
Kovo 7 d. Lietuvių Darbinin

kų Susivienijimo 24 kp. įvyko 
mėnesinis susirinkimas. Kaip iš 
kuopos valdybos, taip pat ir 
įvairių komisijų raportų pasi
rodė, kad kuopa darbuojasi ir 
veikia pagal išgalę, kaip dėl 
kuopos, taip ir dėl visuomenės 
gerovės. I kuopos valdybą šiais 
metais draugės moterys turi di
džiumą. Pirmininkė, A. Bečie
nė; fin. rast.,' A. Lideikienė; iž
dininkė, J. Laužaitienė. Reikia 
pasakyti, kad šios draugės atlie
ka savo užduotis ir dirba pa
girtinai. Į susirinkimus lankos 
didesnis nuošimtis moterų, ne
gu vyrų; atrodo, kad vyrai šia
me dalyke pradeda apsileisti. 
Taip neturėtų būti.

A Bečienė raportavo, kad ji 
jau turi .surinkus ant blankos 
kelius dolerius dėlei Lietuvių 
Meno Sąjungos reikalų.

Buvo skaitytas laiškas nuo 
liet, jaunuolių komiteto, kuris 
rūpinasi išleisti naują 
“The Voice of Lith. 
ans.” Laiške prašoma, 
pagelbėtų pagal išgalę.

a) Nutarta užsisakyti 
egz. to žurnalo, b) Nutarta 
sveikinti nors ir su maža auka 
—$1.00, c) nutarta parinkti 
aukų su blanka.

Kuopa turi vieną ligonį, tai 
yra draugę B. Kutkienę; jos 
sveikata žymiai taisosi ir linkė
tina jai greitai pasveikti. Susi
rinkimui užsibaigus, draugai 
F. ir Al. Lideikiaj sumanė vi
sus pavaišinti, kaipo paminėji
mui 20 metų jų ženybinio gyve
nimo. Laike vaišių, buvo ir kal
bų ir linkėjimu dėlei draugų 
Lideikių. Reikia pasakyti, kad 
draugai Lideikiai yra netik šir
dingi ir draugiški, bet ir veik
lūs draugai, tąip sakant, stovi 
pirmose darbuotojų eilėse ir tu
ri gražų ir ilgą veikimo rekor
dą, nes darb. judėjime darbuo
jasi virš 20 metų. Tai ir šiuo 
sykiu draugas F. Lideikis atsi
kreipė su prašymu, kad paau
kauti dėl Lietuvos politinių ka-

žurnalą
Americ- 
kad kp.

15 
pa-

Montello, Mass

Senkus,'K. Micuta, J. Veiveris 
ir A. Mačėnas. Smulkių surink
ta $5.40. Viso $18.45. Visiem 
aukavusiems kovai už Lietuvos 
žmonių teises tariu ačiū. J. K.

No.

Taraška,

Prašome Įsitemyti

LICENSES
BEER, WINE, LIQUOR I

NOTICE is hereby Riven that License
GB 11238 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 228 
Parkside Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

PARKSIDE PROVISION CO.. INC.
228 Parkside Avenue, Brooklyn, N. Y.

VARPO KEPTUVE

Patėmjjome a t s i š a u kimą 
drg. Sukackienės “Laisvėje”, 
kad yra šaukiama moterų su
važiavimas Bostone kovo 20 d. 
ir kviečiamos moterų draugi
jos bei organizacijos dalyvau
ti.

Tame dalyke buvo pakel
tas klausimas moterų ^ašelpi- 
nės draugijos “Birut

i rinkime, laikytam vasario 21 
d., kuriame vienbalsiai nutar
ta dalyvaut minėtam suvažia
vime. Išrinkta trys delegatės.

Ši draugija remia kiekvieną 
naudingą darbą klasių kovoje. 
Daug yra prisidėjusi prie gel
bėjimo Ispanijos kovotojų 
prieš fašizmą; paaukavo $5 
Kongresui už Demokratiją ir 
Taiką, kuris atsibuvo pereitais 
metais, Pittsburghe, Pa.; pa
aukavo $5 jaunuolių žurnalui 
“The Voice of Lith.-Ameri- 
cans”. Apie 20 šios draugijos 
narių priklauso prie ALDLD 
bet tai permažai. ši draugija 
turi narių tris šimtus suvirs.

Draugės Birutietės, stokime 
į minėtą draugiją. Būdamos 
narėmis, galėsime geriau su
prast, kokią naudą neša mums 
ši apšvietos draugija, ši drau
gija yra išleidusi daugelį nau
dingų knygų, kurių pavieniui 
nebūtų galima išleisti. Prigu- 
lėdamos prie šios draugijos, 
dirbame apšvietos darbą, nes, 
apart leidimo knygų ir žurna
lo “šviesa”, ši draugija rengia 
naudingas prakalbas, paskai
tas ir platina apšvietą tarpe 
darbininkų.

Stiprinkime darbininkiškas 
organizacijas, nes tai yra mū
sų visų užduotis. Petys į petį, 
pakol dar nevėlu.

Birutietė.

susi-

Lawrence, Mass

Aukos
čia paduodame vardus auka

vusių Lietuvos Neprigulmybės 
paminėjimo mitinge, vasario 
20 d., kuriame kalbėjo S. Mi- 
chelsonas ir R. Mizara.

Aukavo vedimui kovos už at- 
steigimą demokratijos Lietuvoj 
šie asmenys: Po 50c: J. Berži
nis, A. Taraška, V.
M. Ramanauskas, J. Saurusai- 
tis, A. Totorėlis, M. Butkevi
čius ir A. žižiūnas; P. Urbonie
nė 30c; po 25c: A. Griškevi
čius, A. Remenčius, J. Nikžen- 
taitis, A. Abeliūnas, K. Vilkas, 
V. Tamošiūnas, J. Kazlauskas, 
V. žaltauskas, J. Sekys, J. Pa- 
tastis, F. Bačis, A. Ramoška, 
J. Margaitis, A. Klimas, E. Kli- 
mienė, J. Rudzinskas, J. Ber- 
nett, V. Januškevičius, F. Ra
manauskas, Pateckis, J. Mazi
liauskas, M. Pilkauskienė, F. 
Maršalas, M. Bartkus, J. Silks, 
O. Silks, P. Giraitis, J. Aibavi- 
čius, J. Vasiliauskas, V. Vasi
liauskiene, R. Vaitkienė, J.

Dienraščio “Laisvės” naudai 
didieji piknikai įvyks sekamo
mis dienomis:

Gegužės (May) 29-tą
Baltimore, Md.

Liepos (July) 3-čią
Maynard, Mass.

Liepos (July) 3-čią
Brooklyn, N. Y.

Rugsėjo (Sept.) 4-tą
Philadelphia, Pa.

X.

Prašome minėtų miestų or
ganizacijų nieko tom dienom 
nerengti ir jų narius kviečiame 
dalyvaut “Laisvės” piknikuose.

PRANEŠIMAI Iš KITUR
EASTON, PA.
Masinis Susirinkimas
Japonijos Išdirbinių

Boikoto

Svarbus
Reikale

Komitetas už Boikotavi-Eastono
mą Japonijos Išdirbinių rengia la
bai svarbų masini mitingą ir prakal
bas tuo klausimu. Įvyks antradie
nį, 15 d. kovo, 8 vai. vakare, Central 
Labor Union Svetainėje, 214 North
ampton St., Easton, Pa. Bus geras 
kalbėtojas, p. Robert Norton, kuris 
plačiai išdėstys reikalingumą boiko- 
tavimo Japonijos produktų ir tt.

Lietuviai darbininkai yra kviečia
mi pasiklausyti prakalbų, nes suži
nosite daug ką naujo. Įžanga veltui.

Komitetas.
(61-62)

"LAISVES

Sekantis didelis parengimas bus

“Laisvės” Konvencijinis Banketas
Įvyks Balandžio 3 April

Gera Vakariene ir Puiki Programa
/

Šis banketas bus

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

Banketo bilietai jau gatavi it K Salinti platinimui.
Prašome iš anksto įsigyti Banketo bilietą.

ĮŽANGA $1.25 ASMENIUI

Pas mus darbai labai prastai 
eina, beveik visos dirbtuvės sto-i 
vi. Jei katram departmente ei- ’ 
na keletas mašinų, tai ten dir- * 
ba fikseriai, “section hands,” ir 
šiaip boselių pastumdėliai, o 
jau paprastam darbininkui nė- • 
ra darbo. Kaikurie darbininkai 
labai suvargę, neturi nei duo
nos, nei kuom stubas apšildyti, 
kenčia šaltį ir alkį su mažais 
kūdikiais.

Tokioj bedarbėj organizaci- i 
jom irgi labai sunku. Negalima į 
nieko surengti, nes žmonės pi- į 
nigų neturi ir neina ant paren- ; 
girnų. Kovo 6-tą Liaudies Cho- i 
ras tuj-ėjo pamokas ir susirin-j 
kimą. Nutarė rengti šokius ant 
balandžio 1 d. Tai bus pirmas 
choro parengimas šiuose metuo
se, wnors minėtas choras daug 
patarnauja kitoms organizaci
joms — dainuoja ant prakalbų r 
ir šiaip parengimų.

Vasario 27 d. pašalpinių 
draugijų sąryšis vaidino veika
lą “Iš Meilės./’ Ten irgi Liau
dies Choras buvo pakviestas pa
dėti suvaidinti minėtą vei-| 
kalą. Visas dainas sutaisė 
choro mokytoja O. Večkiūtė, 1 
ir jas išmokino. Jaunuoliai "jas v 
labai gražiai laike vaidinimo sū
dą inavo.

valdyba del šių metų 
iš šių draugų: Organi- 
L. čiulada; • vice-pir^

Choro 
susideda 
zatorius, 
mininkas J. Greska; protokolų
raštininkė J. Kuodžiutė; finan
sų raštininkė M. Gross; iždinin
kas F. Zulza; maršalka J. Na- 
voy; muzikos komitetas: L, 
Čiulada ir V. Kralikauskas.

"Member”

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

ciališką masiniam platinimui brošiūrą—

LIETUVOS LAISVES
DRAUGAI ir PRIEŠAI

Paraše R. Mizara

Brošiūroje gyvais faktais yra nurodyta: 
) Kas kovojo už lietuvos nepriklausomybę

(2)
(3)

(4)

(5)

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

katalikų dvasiškija, kai Lietuva buvo 
caro priespaudoj?

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

Kas kovoja už Lietuvos ir jos žmonių 
laisvę dabar ?

Knygelė nedidelė, bet pilna dokum^ntališkų citatų, pilna faktų, 
kurie reikalingi žinoti kiekvienam lietuviui.

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

Draugai ir Priešai” masiniam platinimui

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

pardavinėjama.
Knygutės kaina tik 5 centai

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

nerokuosim persiuntimo kaštų.

iškus, kalba lengva, populiari.Raštai

Siųskit užsakymus tuojau.

427 Lorimer Street, Brooklyn, N. 'Y.

SO. BOSTON, MASS.
Antradienį, kovo 15 d., 7:30 v. v., 

376 W. Broadway, K. P. Komiteto 
biznio susirinkimo nebus, turėsime 
tiktai^ naujų narių priėmimą ir dvi 
paskaitas: Marksas, Leninas ir Sta
linas; Užduotis Kom. Partijos mums 
Mass, valstijoj.

Nepamirškite visi partijiečiai da
lyvauti ir atsivesti draugų bei pa
žįstamų. Jaunutis.

(61-62)

WORCESTER, MASS.
Lietuvių Draugijų Komiteto mėne

sinis susirinkimas įvyks kovo 15 d., 
7:30 v. v., 29 Ehdicott St. Visi at
stovai dalyvaukit, reikės apkalbėti 
velykų dienos rengiamą parengimą 
Ispanijos naudai ir kiti reikalai.

Sekr. M. S.
(61-62)

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

sirinkimas 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. B. L.

s (60-61)
L.

BALTIMORE, MD.
ALDLD 25 kp. susirinkimas įvyks 

kovo 14 d., 8 v. v. ant antrų lubų, 
Lietuvių Svet., 853 Hollins St. Ma
lonėkite rtsi nariai ii' narės laiku 
ateiti į susirinkimą ir gausite naują 
knygą: “Kelias Į Naują Gyvenimą”. 
Labai naudinga knyga dėl 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 nares dalyvsfukite ir at
siveskite naujų narių, bandykime 
drauges pereito susirinkimo prižadą 
išpildyti, atsivesti po naują narę. Ki
tas dalykas, moterų suvažiavimas 
įvyks neužilgo, reikės išrinkti dele
gates, yra ir daugiau svarbių daly
kų. (60-61)

Užprenumeruok pienraštį 
“Laisvę” Savo Draugams

CHRONIŠKOS

LIGOS

GYDOMOS
Patenkinančios ir Greitos 

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

X-SPINDULIAI IR KRAUJO 
TYRIMAI

NEBRĄNGUS ATLYGINIMAS— 
SĄLYGOS JUM PRIEINAMOS

‘(Ištyrimas Veltui ir Slaptas)

DR. ZINS
Įsisteibęs per 25 metus.

no East 16 th St., N. Y.
Tarp 4th Avenue ir Irving Place
9 A. M. iki 8 P. M., o Sekmadienį 

,9 A. M. iki « P. M.

36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y 
Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, sen- 
balta duona, Caleh ir rasin duona. Taipgi 
ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas ska-

Rūgšti ruginė, 
vičiam duona, 
kepama roliai 
niausiu kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese
Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake. Stollen, 
Doughnuts, Pies, Pastries Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

Siunčiame duonų per paštą į kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kainas.
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NOTARY PUBLIC Tel. Stagg 2-5043 <♦>

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

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

apylinkę orui atvestant.

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

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

palengvina pergalėti šaltį

Kaina 65c už Kvortą
LIEPŲ ŽIEDŲ 75c KVORTA 

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

LIETUVIU KURO KOMPANIJA
{dedame Master-Kraft Oil Burners į Jūsų Seną 

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661
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<
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>
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LMS 3-čio Apskričio 
Padėkos Žodis

Lietuvių Meno Sąjungos 3- 
čio Apskričio konferencija pra
ėjo. Joj buvo duotas kreditas 
Apskričio Komitetui už gerą 
.konferencijos prirengimą. Ta
čiau Apskričio Komitetas mato 
reikalą pareikšti padėką drau
gams, prisidėjusioms prie to 
darbo, kaip prirengusiems kon
ferencijai paskaitas ir pildžiu
siems programą, taip priėmė
jams svečių ir aukavusiems iš
leidimui kompozitoriaus Miko 
Petrausko kūrinių bei dalyva
vusiems konferencijoj ir paren
gime.

Pasidarbavo
Dr. J. J. Karkiančius, B. ša- 

Hnaitė, P. Pakalniškis, A. Jes- 
kevičiūtė, V. Bovinas, J. Weiss, 
A. Pakalniškienė, K. Levanas, 
I. Levanienė, V. Pranaitienė, R. 
Mizara, P. Grabauskas, Ch. Le
lešius, Aido Choro jaunimas,

Traktoris Užmušė Lietuvį
Alfonsą V išbarą, 18 metų 

amžiaus, gyvenusį 855 Driggs 
Ave., Brooklyne, patiko didelė 
nelaimė. Jis dirbo North Beach Į 
orlaivių lauke prie WPA darbų.: 
Dirbo nakties laiku, šviesų ne
buvo užtektinai. Traktorius va
žiuodamas atgalios, kuris sakoj 
neturėjo šviesų užpakalyj, už
važiavo ir iki mirties sutrėškė 
jau nuolį.

Kalėjimas už Streiką Nesulai
ko nuo Pilietystės

Teisėjas M. T. Abruzzo pa
tvarkė, kad streikas ir už jį ka
lėjimas negali būti priežastimi 
neišdavimo pilietystės popierų. 
David Klein, 36 metų amžiaus, 
290 E. 56th St., Brooklyn, krei
pėsi pilietybes popierų. Prieš jį 
buvo iškelta apkaltinimas, kad 
jis 5 mėnesius sėdėjo kalėjime 
už streiką. Tai buvo po didžio
jo kailiasiuvių stleiko. Teisėjas

Pasižvalgius po Turčių 
Pelnų Karalystę

Aidbalsiai, Bangos Choras, Kli- 
maitė, Sietyno Choras.

Aukojo
Varpo Kepyklos, 36-42 Stagg 

St., Brooklyne, savininkai Bal
čiūnai aukojo 15 svarų duonos.

Išleidimui M. Petrausko kū
rinių aukojo sekami:

Dr. J. J. Kaškiaučius—$2.00. j
G. Stasiukaitis—$1. Po 50c. j 

—J. Juška, K. Joneliunas, P. I 
Fulton. Po 25c.—P. Taras, V.| 
Tauras, Šidlauskienė, M. Kli-j 
mas, M. Paukštienė, A. Zablac-I 
kienė, J. Gasiūnas, J. Gužas, P.; 
Balsys. Sekami vardai užrašy-j 
ta, bet nepažymėta, kiek auka-, 
vo: Sasna, Kuodis, Bovinas, į 
Urbonas, R. A. Lideikis, P. Be- 
čis, Pranaitis, Brown, Balkū-j 
nienė, Švėgžda. Viso su smul-j 
kiais surinkta $16.12.

LMS 3 Apsk. Komitetas, 
Pirm. G. Klimas, 
Sekr. N. Pakalniškis.

pareiškė, kad kova tarpe darb
davių ir darbininkų negali būti 
priežastimi neišdavimui piliety
stės.

2,000 Streikierią Parodavo

Pilietystė ir Nesmagumas
Antonio Brancaccio, italų 

tautybės žmogus, pateko teis-, 
man. Jis kaltinamas, kad apga-' 
vystės keliu norėjo išgauti pi- 
lietystę. Brancaccio sakė, kad 
sausio mėnesį, 1920 metais, at
plaukė laivu “Canopic” į New 
Yorką. Kada buvo įrodyta, kad 
tada jokis “Canopic” neatplau
kė į New Yorką, tai jis sakė, 
kad laivas būk pirma atplaukė 
į Bostoną, o paskui į New Yor
ką. Natūralizacijos biuras veda 
tyrinėjimą, šis atsitikimas pa
rodo, kad norint gauti piliety
bės popieržfs, teisingai reikia 
paduoti faktus apie atvykimą.

New Yorke, 33-čia gatve, 
tarpe 7th ir 8th Avenue, paro
davo virš 2,000 streikierių suk
nelių siuvėjų. Jie yra siuvėjų 
unijos nariais ir narėmis. Jie i 
turėjo plakatus ir ant kepurių 
užrašus: Dressmakers Bri
gade” — “Suknelių Siuvėjų 
Brigada. ”

WPA Reikalauja J,000 Pa
tyrusių Darbininkų

Viešų darbų administracija 
skelbia, kad jai reikalinga 3,- 
000 patyrusių darbininkų, kaip 
tai karpenterių, asbestistų, ak
menų daužytojų, cemento mai
šytojų, prieplaukų budavotojų, 
elektros mechanikų, geležies 
darbininkų ir tt. j

WPA užėmus visą eilę kon
strukcijos darbų. Keista tas,1 
kad vedėjai nepamąsto apie tai,! 
kaip daugelis jaunų darbo žmo
nių galėjo išmokti darbus, ka
da jie po užbaigimo mokyklos 
per kelis metus negalėjo ir ne
gali gauti jokio darbo. Tat, iš 
kur pas juos gali rastis ir pra- 
silavinimas?

New Yorkas yra širdis Ame
rikos kaitalizmo. čia didžiausi 
bankai, didžiulių firmų centrai, 
čia skelbiama diena iš dienos, 
kiek turčiai pasidaro pelno iš 
sunkaus ir kruvino darbo žmo
nių prakaito, štai tik keletas 
davinių, kiek kurios kompani
jos pelnė 1937 metais.

North American Co. pasida
rė $18,542,481 pelno; National 
Dairy Products Corp. — $10,- 
290,731; Phelps Dodge Corp.— 
$12,740,772; Borg - Warner 
Corp. — $8,348,089; American 
Home Products Corp. — $2,- 
875,399; Columbia Oil & Gaso
line Corp. — $2,022,284; God- 
chaux Sugars, Inc. — $795,- 
446; Kelsey — Hayes Wheel 
Co. — $982,969; McLellan
Stores Co. $1,131,318; North 
American — Rayon Corp. — 
$2,303,815; Reliable Stores 
Corp. — $882,079.

Milionai, milionai ir tam pa
našiai grynų pelnų! Finansų 
brokeriai skelbia, kad vien per 
savaitę paskolos paaugo ant 
$92,000,000. Chase National 
Bank skelbia, kad dabar jis tu
ri $2,115,262,000 įdėlių. ’ šis 
bankas yra vienas iš stipriau
sių.

Franci jos frankas nupuolė 
iki 3.15 centų vertės, tai yra, 
pigiausias nuo 1926 metų. 
Frankas staigiai nupuolė, kaip 
tik sužinota, kad rezignavo 
Chautempso valdžia.

Whitney Vėl Areštuotas
Buvęs didelių finansinių fir

mų vedėjas Richard Whitney, 
kuriš kaltinamas susukime ir 
suvogime apie miliono dolerių, 
dabar antru kartu areštuotas. 
Jį areštavo New Yorko Yacht 
Kliubas, kaltindamas, kad jis, 
būdamas to kliubo kasierium, 
pavogęs apie $153,200 vertės 
bonų.

Kiek New Yorko Miestui 
Kainavo Sniegas?

Gal kas nusistebėt, kad pe
reitą žiemą New Yorko miestui 
sniego išvalymas kainavo net 
$600,000. Kitas pasakys, kad 
sniego veik nebuvo, bet reikiaI 
atminti, kad sniego valymui vi
sada paruošta mašinos ir užlai
komi bosai, žinoma, paprastus 
sniego valytojos miesto virši
ninkai samdė tada, kada jie bu
vo reikalingi, bet viršininkai 
buvo užlaikomi visą laiką, ži
noma, šiemet sniego valymas 
mažiau kainavo. Metai atgal, 
New Yorkui sniego išvalymas 
atsėjo $1,032,574.

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)

Dr. Herman Mendlowitz
33 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312

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

NEDeLIOMIS
. Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd St.

; Clement Vokietaitis i
; LIETUVIS ADVOKATAS !

50 Court Street
; Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

104 Metų Moteris
’ Tuojaus turės 104 metus am

žiaus senele Frances Niebojavs- 
ka, kuri gyvena 158 Sussex St., 
Jersey City. Senelė savo laiku 
atvyko į šią šalį iš Lenkijos.

Sūnus jai kiekvieną dieną pa
skaito žinias. Paskutiniu laiku 

ji buvo iš namų išėjus laike pe
reitų rinkimų, lapkričio mėnesį.

168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

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

Telefonas FOxcroft 9-6901

Painters and Decorators
Lietuviai Malioriai ir Dailydes

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

maliavom arba išpopieruojame kambarius. 
KLAUSKITE MOŠŲ APROKAVIMO

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

patarimus ir darbą atliekame patenkinančiai.

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

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

Išsikirpkite ir Pasilaikykite

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

16 ienų padarau nau
ju* paveikslu* ir kra- 
javu* sudarau *u ame
rikoniškai*. Reikalui 
esant ir padidinu to
kio dydžio, kokio pa
geidaujama. Taipgi 
atmaliavoju {vairiom 
spalvom.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(Šulinskas)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų.

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

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

Woodhaven, L. L, N. Y.

FRANK DOMIKAITIS

Policija areštavo ant Lenox 
Ave., požeminio traukinio bėgių 
du vyrus — John Willdberger, 
19 metų ir M. Deckter, 21 me
tų. Jie abu lektyniavo požemi
nio traukinio bėgiais. Kada 
juos areštavo, tai jie pareiškė, 
kad buvo biskį išsigėrę.

Hitlerio Šnipas Paleistas po 
$10,000 Kaucija

Paleis 457 Darbininkus
Bus paleista 457 asmenys iš 

darbo, kurie per ilgą laiką* 
tvarkė bedarbių registracijas, i 
kurios buvo šių metų pradžioje; 
atliktos. Sakoma, kad iki 15 d. j 
kovo visas sutvarkymo darbas 
bus baigtas.

Areštavo Bedarbius
Harleme areštavo tris bedar

bius, už tai, kad jie reikalavo 
Šalpos. Areštuota negrė mote
ris, 55 metų amžiaus — E. 
Smith, Joseph Zizzo ir G. 
Dean, šie bedarbiai buvo atėję 
į šalpos biurą, kaipo Workers 
Alliance delegatai, reikalauti 
maisto ir drabužių kitai bedar
bių šeimynai. Workers Alliance 
organizuoja prieš tai masinį 
protestą.

t

Sudegino už $120,000 
Narkotiką

Prie 36-tos gatvės, Brookly
ne, policija sudegino apie $120,- 
000 vertės visokių narkotikų. 
Nuodai sudarė 12,000 uncijų. 
Jie atimti nuo jų platintojų bė
gyje 2,500 areštų.

Ačiū Už Patarnavimą 
Ir Užuojautą

Prašom visus draugus ir 
drauges priimt mūsų padėką 
už suteiktą paskutinį patarna
vimą mirusiai mūsų vieno 
draugei, kitos motinai, Petro
nėlei Klastauskienei, palydint 
ją į amžinasties vietą ir tuo- 
mi suteikiant mums .užuojautos 
toj liūdnoj valandoj.

Ačiū broliam ir kitiem už gė
les, kurios taip gražiai puo
šė mirusiosios karstą. Gėlių 
atsiuntė: brolių Juozo ir Sta
nislovo Klastauskų šeimos iš 
Chicagos; brolių Vlado, Felik
so, Frano ir Kazimiero Klas
tauskų šeimos iš New Yorko ir 
apielinkės; pusseserė B. Dul- 
kienė; mirusios brolis Vai
cekauskas; P. Remish (du vai
nikai buvo nuo mudviejų).

širdingai dėkavojam drau
gam Sasnauskienei ir Kuodžiui 
už prakalbėles išlydint iš namų 
ir prie kapo.

Taipgi dėkavojam ir abelnai 
laisviečiam už suteiktus mum 
patarimus ir patarnavimus ne
laimės valandoj.

Mirusios Vyras ir Duktė, 
Julius ir Biruta

Klastauskai.

Virš 40 svaigalų pardavėjų 
paskelbė streiką. Jis dirbo pas 
Federal Wine ir Liquor Co., 
Jersey City mieste.

IDA 17 Kp. Susirinkimas
Tarptautinio Darbininkų Ap

sigynimo Lietuvių 17 kuopos 
susirinkimas įvyks ketvirtadie
nį, kovo 17 d., 7 :30 vai. vakare, 
“Laisvės” svetainėj, šis susi
rinkimas bus labai svarbus, tu
rėsime daug svarbių reikalų 
aptarti. Dąbar yra varoma pla
ti kampanija už paliuosavimą 
Tom Mooney, tai ir mes turė
sime kuo prisidėti. Bus aptar
ta mūsų kuopos parengimo rei
kalai, kuris įvyks šeštadienį, 
balandžio 9 dieną. Draugai, at
eidami į susirinkimą atsiveski
te ir naujų narių prirašyti.

TDA 17 kp. Valdyba.

Mirtys—Laidotuvės
Alfonse Visbaras, 18 metų 

amžiaus, gyveno, po num. 885 
Driggs Ave., Brooklyn, N. Y., 
mirė 9-tą kovo. Palaidotas ko
vo 12-tą, Šv. Jono kapinėse. 
Laidotuvėmis rūpinosi grabo- 
rius J. Garšva.

Pure Oil Co., 1936 metais, 
turėjo pelnų $7,658,000, gi 
1937 metais jau padarė $11,- 
403,000 pelnų, šiems ponams 
vis dar permaži pelnai. Jie 
kaip tik įmanydami skriaud
žia darbininkus.

Planuojama padaryti požemi
nis tunelis automobiliams tar
pe Queens-Midtown ir Lincoln 
tunelių. Manoma, kad tas 
darbas atseis ,iki $35,000,000.

The American Smelting & 
Refining Co., 1937 met., pa
darė pelno $18,285,425, Gi 
1936 metais ji turėjo $17,- 
647,048. Reiškia, jos pelnai 
auga.

Smulkūs biznieriai protes
tuoja prie'š valstijos sekretorių 
Ropper ir kaltina jį, būk jis 
perdaug juos atakuoja.

Hitlerio šnipas Otto Voss, 
areštuotas Seversky Aircraft 
Corp. fabrike, Farmingdale, 
paleistas po $10,000 kaucija. 
Jungtinių Valstijų federalė val
džia susekė, kad tame fabrike 
yra Hitlerio šnipų, kurie išduo
da visas slaptybes apie budavo- 
jamus Amerikos valdžiai karo 
orlaivius. Voss praeitais metais 
tais tikslais važinėjo į Vokieti
ją.

Apiplėšė Grand St. Krautuvę
Penki ginkluoti plėšikai įėjo 

į M. Kaufmano laikrodėlių, žie
dų ir kitų dalykų krautuvę, 533 
Grand St., Brooklyne, ir išsine
šė apie $5,000 vertės auksų. 
Vagiai suvarė du vyrus ir mo
teris į kambarį ir apie 20 mi
nučių viešpatavo krautuvėj.

PARDAVIMAI
Parsiduoda Bar & Grill su pilnais 

License. Vieta randasi tarpe dirb
tuvių ir Long Island Freight Sta
tion. Priežastis pardavimo, išvažiuo
ju j Lietuvą. Devynis ir pusę metų 
išbizniavojau ant vienos vietos. Grei
tam pirkėjui yra gera proga. Kreip
kitės po numeriu 148 Grattan St., 
kampas Varick Ave., Brooklyn, N. 
Y. Telefonas EVergreen 4-8792.

(61-66)

BROOKLYNLABORLYCEUM
DARBININKU ĮSTAIGA

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

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS 

949-959 Willoughby Ave.
!

' Tel.: STagg 8847 \ I
♦ 1

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker)

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

veselijoms, krikštynoms ir 
pasivažinėjimams.

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

PASKUTINES DVI DIENOS

WMAXIM 
ir:

“20-ties Metų Sukaktuvės 
Sovietų Sąjungos” 

Prieinamos kainos. Rodymai be pertraukos.
NEW BROADWAY THEATRE 

246 Broadway, Brooklyn, 
near Marcy Ave. Station.

į

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS

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

Parsamdau automobilius vestu
vėm, parėm, krikštynom ir 

kitokiem reikalam 
402 Metropolitan Avė. 

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.
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oil burner
INVENTED

E

COOK and HEAT Without CojLi 
In Your Present A Or.WOOCi t ' 
Stovo or Furnace— 
HOTTER — CHEAP.
ER —No Aabea or Dirt
— Twice the Heat Quick 
•t ONE HALF THE COST.
COOKS AMKAL

FOR LESS
Beata any oil burner ever gotten 
out for low oost, perfect per
formance. Burna cheat oil a now fii'.,T|B7o 
way. without pro-genorating Any srovi 
or clogging up. Quick intense «*HCi or 
heat by Simple Turn of Valve, pupnaci 
Tt ends drudgery and dirt of Quick HEATat 
coal or wood; cute fuel bills in Turn of Valval 
half, pays for Itself quickly by what IT SAVES. <

DU AM E phone for free rnUrflC DEMONSTRATION
No Obligation

Anyone interested in Retting MORE 
HEAT AT LESS COST should phone 
number below for demonstration and 
full explanation of this amazing “HEAT 
KING” OH 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 

il-82 72nd PLACB

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisvės” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

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

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

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

GARS1NKITES “LAISVĖJE

Mateušas Simonavičius
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

B fe 1 t

H

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

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties

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

PHONE PULASKI 5-1090

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

OPEN DAY AND NIGHT
Managed by

RHEA TEITELBAUM

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

Sleeping Accomodations.

Admission 50c, day and night
Saturday Night 75c

SPECIAL RATES PER WEEK
LADIES’ DAYS

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

GENTS' DAYS
Wed., Thurs., Fri^ Sat. and 

Sun. all day and night.




