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Visų šalių Darbininkai 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o Išlaimėsit 
Pasaulį!
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Pabaigoje gegužės mėnesio} 
laikys dešimtą konvenciją Am
erikos Komunistų Partija. Ne
užilgo spaudoje prasidės pla
čios diskusijos tomis proble
momis ir tais klausimais, kurie 
šiandien stovi prieš mūsų par
tiją ir prieš darbininkiją.

Ši Komunistų Partijos kon
vencija bus labai reikšminga. 
Joje bus atžymėta nepapras
tas partijos narių skaičiaus ir 
įtakos paaugimas.
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“MARŠUOKIME KAUNAN!” SAUKIA LENKU SENATORIAI
Nazių Žvėriškas Tero

€1

Kada nors vasara mes lietu
viai komunistai irgi turėsime 
savo nacionalį suvažiavimą. 
Jis turės įvykti po partijos su
važiavimo. Mūsų suvažiavi
mas irgi bus svarbus. Mes ir
gi smarkiai pasidarbavome va
juje ir gavome keletą šimtų 
naujų narių. Mūsų eilės šian
dien didesnės ir mūsų politi
ka daug stipresnė šiandien, ne
gu tai buvo keletas metų at-, 
gal. t J

ras prieš Žydus ir 
Kitus Austrijoj

_____  a------------------------------------  
KOMPANIJA TURI PRI
IMT DARBAN STREIKIE- 

RIUS SĖDĖTOJUS

ANGLIJA NEŽADA PARAMOS CECHOSLAVIJAI; Ancfriins Seka ponoiosTiis m»i 1AIICTOIIA OVtVcl
Klaipeda!” Rėkauja
Naziai Klaipėdijoj

l’RO PIRŠTUS ŽIŪRI Į AUSTRIJĄ

Kokie dideli veidmainiai tie 
mūsų oponentai, kurie • taip 
karštai prie savo širdies pra
dėjo glausti trockistinius kri
minalistus, sučiuptus už ran
kos prie kontr-revoliucinių 
darbų. Dar taip neseniai, dar 
gal tik metas kitas, jie nema
tė nei vieno doro žmogaus, nei 
marksisto visam komunisti
niam judėjime, visoje Sovietų 
valdžios ir partijos vadovybė
je. Visą lapkričio revoliuciją 
jie skelbė didžiausia žmonijos 
nelaime.

Bet, žiūrėkite, kas dabar 
dedasi. Ir Bucharinas, ir Ra- 
kovskis ir Krestinskis, ir /Ra-

Vienna.—Hitleris, “trium
fuojančiai” įvažiavęs į pa
smaugtos Austrijos sostinę 
Vienną, užreiškė, kad “nieks 
daugiau nesuskaldys šios 
naujos Vokiečių Valsty
bės... Nežiūrint kas atsi
tiktų, nieks negalės sunai
kint Vokiečių Valstybės 
kaip jinai yra šiandien... 
Dabar mes esame 74 milio- 
nai žmonių vienoj šalyj/ ir 
nieks nepajėgs nustumt mus 
nuo mūsų kelio.”

Taip Hitleriui bedekla- 
muojant, švilpė nazių nagai- 
kos gatvėse ir kiemuose, rai
žydamos nugaras ir veidus 
žmonėms, kurie nešaukė, 
“Valio Hitleriui!” arba ku
rie nesveikino jo vėliavos su 
“kreizi” kryžium.

Kuomet naziai iš visų ger
klių kriokė, “Heil Hitler!” 
užėmusiam Vienną diktato-

Washington, kovo 15.— 
Valdiška Darbo San tikiu 
Komisija nusprendė, kad 
Fansteel metalo korporacija 
Chicagoj turi priimt atgal 
95 darbininkus, kuriuos bu
vo išmetus už sėdėjimo 
streiką.

Francija Visomis Jėgomis 
Gelbėtų Čechoslovakiją

Paryžius. — Franci jos 
valdžia pakartojo užtikrini
mą, kad jeigu Vokietija už
puls Čechoslov akiją, tai 
Francija duos visos galimos 
karinės pagelbos užpultam 
kraštui.

dėkas, ir net Jagoda, ’ir Troc-’pui, juodieji jo policininkai 
kis—visi tie visai išsigimę 
žmonės dabar jau mūsų opo
nentams beveik šventaisiais 
pavirtę* Jiems ir gaila jų ir 
jie juos vadina didžiais mark
sistais, dar didesniais genijais.

Pavyzdžiui, paskutiniam nu
meryje, kovo 12 d., “Socialist 
Call” jau eina taip toli, kad 
sako, jog tų gaivalų paėmimas 
už gerklės yra baisiausias smū
gis socializmui ir visam mark
sizmui, visai spalių revoliuci
jai. Dabar jiems jau gera ir 
lapkričio revoliucija, kurios 
darbus sušilę neigė per beveik 
dvidešimt metų.

Cr galima su tokiais, žmo
nėmis susikalbėti? Ar galima 
su jais rimtai rišti didžiuosius 
revoliucijos klausimus? Jiems 
pražuvę ir prakeikti, nemark-

ir smogikai įkaitę medžiojo 
net buvusios valdžios parti
jos “tėvynės fronto” narius 
ir grūdo juos kūlėjiman, ne
kalbant jau apie komunistus 
ir socialistus. Be tūkstančių 
kitų, tokio likimo susilaukė 
ir buvęs Austrijos žemdir
bystės ministeris Josef Rei- 
ther ir pasauliniai garsus 
daktaras Heinrich Neu
mann, ausų ligų specialistas.

Visos mokyklos Austrijos 
uždarytos, iki hitleriečiai 
jas savaip pertvarkys.

Naziai užgrobė eilę žydų 
valgyklų ir įstatė į jas vo
kiečius kaip savininkus bei 
vedėjus; iš kitų valgyklų iš
plėšė maistą.

Apvaži nedarni garažus, 
hitlerininkai grobė žydų au-

NUMATO VERSTINOS KA
RIŠKOS TARNYBOS {VE

DIMA ANGLIJOJE
London. — Daugelis An

glijos seimo atstovų supra
to, kad ministeris pirminin
kas N. Chamberlain turėjo 
galvoj įvedimą verstinos ka
riškos tarnybos, kuomet jis 
pareiškė, kad visi 47 milio- 
nai Anglijos piliečių turi 
remt baisią naująją Angli
jos ginklavimosi programą.

EXTRA!
NAZIAI AREŠTAVO UŽ
SIENIŲ REPORTERIUS

sistai ir nebekomunistai , tie tomobilius. Išmėtė iš ligoni- 
inių žydus gydytojus ir per- 
dėtinius. Užpuldinėjo žydų 
laikomas knygų krautuves, 
griebė iš jų knygas, vertė 
jas į trokus ir vežė sunai
kint neva kaip “nešvarias.” 

Pusiau-kariški hitlerinin
kų būriai plėšė daugiausia iš 
žydų krautuvių avalus, dra
bužius ir kitus daiktus. Kai 
kam davė p a ž y m ė j i mus 
(certifikatus), o daugeliui 
visai nieko.

Šimtai žydų, persigandę 
nazių teroro, suspito apie 
Lenkijos atstovybę, maldau
dami, šaukdami praleidimų- 
vizų išvažiuot iš Austrijos 
į Lenkiją.—Nors ir Lenkijos 
fašistai persekioja žydus, 
bet dar ne taip visuotinai, 
kaip naziai Austrijoj.

(Stalinas, Vorošilovas, Kalini-’ 
nas, Kaganovičius, ždanovas 
Tr tt.), kurie gina revoliucijos 
laimėjimus, kurie vadovauja 
socialistinėje kūryboje, o 
marksistai, o socializmo žino
vai tie, kurie išsigimė, supuvo, 
pasidarė fašizmo agentai ir 
šnipai, netgi paprasti. šalta- 
kraujai teroristai.

Vienna, Austrija,' kovo 15. 
—Juodoji Hitlerio' policija 
laikė po areštu 35-kis sve
timšalių laikraščių reporte
rius užsieninėj ministerijoj 
tuo laiku, kai Hitleris aikš
tėj per radio kalbėjo.

NAZIŲ LĖKTUVAS PA
DEGĖ ANGLIJOS LAIVĄ

Connecticut valstijoje Soci
alistų Partijos žmonės nusita
rė panaikinti tą vąrdą ir va
dintis “Darbo Partija”. Vadi
nasi, Socialistų Partijos toje 
valstijoje nebeliko. Maža sau- 
jalė pasivadino dideliu vardu 
ir mano, jog darbininkai da
bar pas juos plauks. Bet juk 
vardo pakeitimas neišgelbės 
tos grupelės žmonių nuo sek- 
tantizmo. *
• New Yorko mieste Socialis
tų Partija pAsisiūlė Darbo Par
tijai įstoti į jos eiles ir save 
likviduoti. Vietoje Socialistų 
Partijos pasiliksianti tiktai so
cialistinė apšvietos draugija.

Barcelona, kovo 15. —r Fa
šistų lėktuvas bombardavo 
Anglijos prekybinį laivą 
“Stanwell” Tarragona prie
plaukoj, Ispanijoj; vieną jū
reivį užmušė, keturis sužei
dė ir padegė laivą.

Bombininkas už pusvalan
džio buvo nukirstas vade- 
nin. Jame žuvo 5 Vokietijos 
lakūnai.

HITLERIO PADĖKA 
MUSSOLINIUI

Taigi, Amerikos Socialistų
Partijos likvidavimas pradėtas

visu baru. Nemanome, jog iš 
tp bus didelės naudos darbi
ninkų judėjimui. Iš to dide
lio, beveik nesvietiško kairumo 
Norman Thomaso vadovybė 
eina prieš ištirpimo įvairiuose 
palšuose judėjimuose.

Roma. — Hitleris atsiuntė 
padėkos laišką Mussoliniūi: 
“Už tai aš tamstos niekad 
neužmiršiu.”

“Už tai” reiškia leidimą 
Hitleriui užgrobt Austriją.

---------
London. — “Anglija nie

kad nežadėjo daryt jokių 
žingsnių apsaugot Austri
jai,” pareiškė seime N. 
Chamberlain, atgaleivis An
glų ministeris pirmininkas. 
Kad Hitleris užgrobė Aus
triją, tai esąs tik “savitarpi
nis” tųdviejų šalių dalykas, 
sakė Chamberlain.

Čechoslovakija kreipėsi į 
Angliją, kad padėtų Čechor 
Slovakijai apsigint, jeigu ją 
užpuls Hitleris. Chamberlai- 
no valdžia nežadėjo jokios 
pagelbos Č e c h o s lovakijai. 
Bet Anglija palaikysianti 
draugiškumą su Francija 
dėlei šiųdviejų šalių apsigy
nimo. Jeigu hitlerininkai už
puls Čechoslovakiją, o Fran
cija gins ją, tai žinoma, Čia 
jau ne Anglijos reikalas ąA

Liberalų vadas seime, Sir 
A. Sinclair šaukė: “Nutarki
me remt Franciją Fyšyj su 
Čechoslovakija!”

Net L. S. Amery, konser- 
vatų atstovas, ragino “visą 
Anglijos jėgą išstot sykiu su

Francija ir Čechoslovakija 
prieš Vokietiją, kaip tik pir
mas Vokietijos lėktuvas per- 
skris ar kareivis pereis per 
Čechoslovakijos sieną.”

Už tai daugelis seimo na
rių skardžiai tris syk pas
veikino Amery.

Prieš Anglų valdžios nu
sileidimą Hitleriui griežtai 
kalbėjo ir Winston Chur
chill, abelnai nepažangus po
litikas, konservatas. Darbie- 
Čiai atstovai aštriai smerkė 
Chamberlaino valdžią už są
mokslą su Hitleriu.

Anglijos Komunistų Par
tija plačiai paskleidė lape
lius, kurie parodo, jog “Hit
lerio žygis sutampa su 
C h a m b e r 1 a i nu, su tuom 
Chamberlainu, kuris paleido 
torpedą į Tautų Lygą, norė
damas susprogdint ją.”

Didelės minios žmonių 
nuolat banguoja apie Angli
jos seimą ir valdžios rūmus 
Londone, šaukdamos: “Ša
lin ChambeiTąiną!”

JAU BRUKA HITLERĮ 
ČECHOSLOVAKIJOS 

“GLOBĖJUS”

London, kovo 15. — Asso
ciated Press praneša, kad 
Hitlerio maršalas H. Goe
ring siūlo Čechoslovakijai 
“ramią Vokietijos globą 
prieš bolševikus.”

Lokautas Prieš 2,600 San 
Pedro Laivakroviy

San Pedro, Calif. — Tris* 
dešimties laivų savininkai, 
pasinaudodami ginču tarp 
dviejų draugiškų laivakro- 
vių unijų, paskelbė lokautą, 
laikinai išmesdami iš darbo 
visus 2,600 unijistų.

SUNKI KOVA NE SU GEN. 
FRANCO, BET SU VOKIE

TIJA IR ITALIJA ;

Chinai Suklampino Ja
ponus Geltonosios ir 
Yangtze Upių Srityse
Shanghai. — Praeitą sa

vaitę japonų armijos dalis 
buVo persikėlus per Gelto
nąją upę į vakarus , nuo 
Cheng-Chow ir pakrikdžius 
toj vietoj veikimą svarbiau
sio Lung-Hai geležinkelio. 
Bet chinai daugį tų japonų 
sunaikino ir tik jų likučiam 
pavyko pasprukt atgal iš 
pietinės pusės tos upės į 
šiaurinę.

Japonų karo laivai Yang
tze upėj į vakarus nuo Wu- 
hu bombardavo pakraštinius 
miestus; norėjo išblaškyt 
chinus, kurie suremia japo
nus iš dviejų pusių. Bet chi
nai ten vis atakuoja japo
nus, vos pajėgiančius apsi
gint.

Chinų kariuomenė atėmė 
iš japonų Yungsti ir Fen- 
glintų miestus Shansi pro
vincijoj, o chinų partizanai 
vos tik neužėmė Che£oo, 
Shantungo provincijoj, stai
ga užpuldami japonus.

Suėmė 43 Pikietininkus Prieš 
Nazius Washingtone

Washington.— Tapo areš
tuoti 43 asmenys, daugiau
sia jaunuoliai, kurie pikieta
vo Vokietijos ir Austrijos 
atstovybes, smerkdami Hit
lerį už Austrijos užgrobimą.

Tuos pikietininkus suor
ganizavo Amerikiečių Lyga 
Kovai už Taiką ir Demokra-

, i ■ ■■ „ ..S. ........ .u. ..

Eibėmis Naziy ir Musso
lini© Ginklų Fašistai

Užėmė Alcanizą
Barcelona, Ispanija.— Ge

nerolas Franco su dešimti
mis tūkstančių Italijos ir 
Vokietijos kareivių ir su 
baisia daugybe vokiškų ir 
itališkų karo pabūklų užė
mė Alcaniz miestą, Aragon 
fronte, už 45 mylių nuo Vi
duržemio Jūros pakraščio.

Fašistai daugiausia veikia 
gautais iš Italijos ir Vokieti
jos lėktuvais, kanuolėmis ir 
tankomis.

Liaudięčius Alcanizo sri- 
tyj neatlaidžiai bombardavo 
8 skvadronai nazių Heinkel 
111 didelių bombinių orlai
vių.—Vienas jų skvadronas 
buvo atsiųstas tik pora sa
vaičių atgal.—Be to, liaudie- 
čius atakuoja astuoni skva
dronai vokiškų Messer- 
sęhmidt 109 greitųjų, viji- 
niosi lėktuvų ir dar du 
skvadronai Heinkelio 51 lėk
tuvų. Dar yra desėtkai ir 
nazių žvalgybinių lėktuvų.

Sykiu generolui Franco’ui 
tarnauja šimtai Hitlerio ka- 
nuolių ir daugis vokiškų 
prieš-orlaivinių a r m o tėlių. 
Tarp nazių lėktuvų koman- 
dieriu yra Vokietijos orlai- 
vyno generolas Veidt ir ofi- 
cieriai N e u d o r f e r, Her
mann, Scholtz ir kiti.

O kur dar šimtai Mussoli- 
nio orlaivių su italais lakū
nais?

Mūšyj ties Alcanizu ir 
Alcorisa liaudiečiai nukirto 
žemyn aštuonis priešų orlai
vius.

Barcelona. — Jeigu kur 
fašistai laimi, Ispanijos val
džia atvirai pasako, ir pri
mena, jog sunku kovot su 
dviem didelėm valstybėm: 
Italija ir Vokietija. Kas lie
čia pačių Ispanijos fašistų, 
tai respublika būtų jau se
nai su jais apsidirbus.

irŠiandien būsią lietaus 
šilčiau.—N. Y. Oro Biuras.

Berlin. — Vokietijos val
džia įsakė pasitraukt visiem 
buvusiem Austrijos ambasa
doriam užsieniuose.

‘iv- <b't•<&.M?•

London, kovo 15. — Pra
nešama iš Vilniaus, kad sku
biai siunčiama dideli dau
giai Lenkijos ir Lietuvos ka
riuomenės, ir vieni rikiuoja
si vienoj, kiti antroj rtibe- 
žiaus pusėj. Sakoma, Lenki
ja šiandien įteiksianti Lie
tuvai griežtą reikalavimą- 
ultimatumą.

Visoj Lenkijoj šaukiama 
masiniai susirinkimai prieš 
Lietuvą. Rėkaujama: “Turi
me maršuot į Lietuvą!”

Tuos sąjūdžius Lenkų val
dovai sukurstė dėl tokio 
įvykio: Praeitą ketvirtądie- 
nį susikirto Lenkijos-Vilni- 
jos sienos sargai su Lietu
vos sargais ties Marcinko- 
niais, ir Lietuvos pasienio 
kareiviai vieną lenką nušo
vė ir kelis sužeidė.

Lenkijos valdžios atstovas 
pareiškė k o r e s po ndentui 
Londono dienraščio “News- 
vjuuiuviv, «.<»« vw-
liaU nepakęs dabartinio da
lykų stovio,” kas liečia Lie
tuvą.

Eilė Lenkijos senatorių* 
Varšavoj ragina savo vai-* 
džią “sustabdyt (neva) pro
vokacijas” iš Lietuvos pu- 
sės.

“Maršuokime į Kauną!”; 
sušuko vienas senatorius, ir 
dauguma kitų senatorių; 
griausmingai jį sveikino del
nų plojimais.

Senatas įteikė valdžiai už
klausimą, ką jinai žada da
ryt dėlei minimo susikirti
mo tarp Lietuvos ir Lenki
jos pasienių kareivių. Val
džia duosianti atsakymą, 
kaip tik iš Italijos sugrįš J. 
Beck, Lenkų užsieninis ’mi
nisteris. O jis jau skubinasi 
atgal Varšavon atsiliept į 
dabartinį pavojingą kivirčą 
Lenkijos su Lietuva.
NAZIAI ŠAUKIA HITLE

RĮ UŽIMT KLAIPĖDĄ
Politiniai Varšuvos rate

liai spėja, kad Lietuva bū
sianti priversta nusileist 
Lenkijai, ypač todėl, kad na
ziai Klaipėdoj vėl smarkiai 
subruzdo prieš Lietuvą.

Hitler ininkai Klaipėdos! 
krašte iškėlė nazių vėliava* 
ir padarė eilę demonstra&f 
jų prieš Lietuvą, kaip /rfk 
Hitleris įsiveržė į Austriją* 
Jie paskleidė daugybę lape
lių Klaipėdoj su Obalsiu: 
“Dabar atėjo Klaipėdos ka- 
leina!”

Pranešama, kad Lietuvos 
karo ministerija sustabdė 
bet kokius kareivių paleidi
mus pasisvečiuot ir sustipri
no sargybas visų savo siekų.

MHiuvuu uiciiJi anuo xichb- 
! Chronicle,” kad Lenkija “to-

Ką Sako Lenkai apie Kruvi
ną Susikirtimą Su Lie
tuviais prie Marcinkonių
Vilnius. — Telegrama 

newyorkiniam ‘Nowy Swiat’ 
praneša, kad “Kauno val
džia persigandus galimybės 
karo su Lenkija” dėl kruvi
no susikirtimo tarp Lietu
vos ir Lenkijos rubežiaus 
sargų prie Marcinkonių.

Sako, kad Lietuvos spau
da “stengiasi užtylėt” tą 
įvykį, bijodama perdidelio 
Lietuvos gyventojų sąjū
džio.

Lenkai Vileikoj surengė 
smarkią demonstraciją prieš 
Lietuvą.

Varsą va. — Lenkų Tele
grafo ' Agentūra sekamai 
perstatų tą susikirtimą:

Du asmenys, girdi, kovo 
11 d., bandę slapta pereit 
sieną Lenkijos pusėn. Len
kų sargų viršila liepė sus
tot. Tada vienas pabėgo 
Lenkijos pusėn, o antras at
gal Lietuvon.

Lenkų kareivis S. Serafin, 
besivydamas antrąjį, nety
čia perbėgęs Lietuvos pu
sėn; čia tik už trijų jardų 
nuo rubežiaus Lietuvos poli
cija ir nušovus jį, kaip sako 
lenkai.

St. Louis, Mo. — Demon
strantai nuplėšė nazių vė
liavą nuo Vokietijos konsu
lato ir sudegino ją.

London, kovo 15. —- An
glija skubina padaryt sutar
tį su Italija.
Today
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Pamatė Šviesą
Pagaliau ir New Yorko “Timeso” ko

respondentas, Harold Denny, tiek daug 
prirašęs nesąmonių apie Sovietų Sąjun
gą, taip ilgai klampojęs tamsoje, pamate 
šviesą.

To laikraščio pereito pirmadienio lai
doj. jis jau pareiškia, kad įvykę krimi
nalistų teismai nebuvo jokia klasta, kaip 
iki šiol juos bandė laikyti pono Dennio 
plauko žmonės. Jis jau sutinka, kad 
Tuchačevskis, su kitais savo sėbrais, bu
vo sušaudytas teisėtai, nes jie buvo suo- 
kalbiavę nuversti sovietinę vyriausybę ir 
grąžinti kapitalizmą. Jau Denny sutin
ka, kad Jagoda buvo išdavikas, per tūlą 
laiką, tiesa, apsimetėlis, bet išdavikas, ir 
tt. Kitais žodžiais, p. Denniui, esančiam 
Maskvoj, kaipo laikraščio informuotojui, 
prisiėjo tiek ilgai laukti, kol jis pamatė, 
kad viskas, ką jis pirmiau rašė, buvo me
las arba tikslus šmeižtas ant Sovietų Są
jungos.

Mes tačiau nemanome, kad p. Denny 
būtų toks durnelis, kuris negalėtų su
prasti to, ką kiekvienas blaivaus proto 
žmogus supranta. Jis jieškojo visokių 
priežasčių Sovietų Sąjungos teismą pa
juodinti, o išdavikus - niekšus pateisinti. 
Dėlto jis taip ir rašė.

Tiktai pastarasis buchąriniečių-troc- 
kistų teismas, išstatęs visą eilę naujų 
atidengimų ir liudijimų pagaliau privertė 
net akliausius praregėti, kad niekšai bu
vo niekšais ir jie verti tos bausmės, ku
rią jiems proletarinis teismas uždėjo.

Aišku, atsiras dar visa eilė trockistų 
ir Sovietų Sąjungos priešų, kurie ir šiuo . 
tarpu tebešmeiš Sovietų Sąjungą ir ap
verks nenaudėlius. Bet nieko nepadarysi. 
Yra tokių žmonių, kurie visuomet sakys 
“juodas”, nors tai būtų balčiausias. Už
sigrūdinę neapykanta Sovietų Sąjungai, 
tie žmonės pasiruošę teisinti didžiausį 
niekšą, jei tik jis kovoja prieš Sovietų _ 
Sąjungą.

ruoštis. Neužilgo pasirodys partijinėj 
spaudoj rezoliucijos projektas, kurį visi 
parti j iečiai turi atydžiai diskusuoti.

Suvažiaviman delegatai bus renkami 
tokia tvarka: pirmiau įvyks distriktų ar
ba valstijų suvažiavimai, kurie rinks de
legatus į nacionaJį suvažiavimą—konven
ciją. Nuo kiekvieno 100 (arba to skai
čiaus didesnės pusės) bus galima siųsti 
vienas delegatas. Rinkti delegatus galės 
tik tie nariai, kurių duoklės bus užmokė
tos iki kovo mėn. 1 d. Delegatais galės 
būti renkami į valstijines konferencijas 
arba suvažiavimus tik tie, ką išbuvo Par
tijoj nemažiau metų; delegatais į nacio
nalinį suvažiavimą tegalės būti renkami 
tik tie nariai, ką išbuvo Partijoj nema
žiau dviejų metų.

Delegatų kelionės lėšas apmokės Cent
ro Komitetas; alternatų ir broliškų dele
gatų kelionės kaštus turės apmokėti pa
tys siuntėjai.

Pastaruoju laiku Komunistų Partija 
smarkiai pakilo nariais—virš 20,000 nau
jų narių gauta į josios eiles. Nėra abe
jonės, kad Dešimtasis Suvažiavimas dar 
labiau sutvirtins partiją ir po jo jinai 
kur kas smarkiau augs ir stiprės.

Dėlto kiekvieno, kuriam rūpi matyti 
Partiją augant ir stiprėjant, pareiga dar
buotis, kad Dešimtasis Suvažiavimas bū
tų pasekmingiausias.

Kas Tie S. L. A. 
Kandidatai?

Dešimtasis Komunistą Partijos 
Suvažiavimas

USA Komunistų Partijos nacionalinis 
pirmininkas, Wm. Z. Fosteris, ir genera
linis sekretorius, Earl Browderis, Cen
tro Komiteto vardu, šaukia dešimtąjį su
važiavimą. Jis prasidės gegužės mėn. 26 
ir baigsis geg. mėn. 31 d., 1938, New 
Yorke.

Suvažiavimo darbų programa, kaip jau 
buvo “Laisvėje” paskelbta bus sekanti:

L Demokratijos frontas — Amerikos 
atsakymas reakcijai ir fašizmui.

2. Amerikiečių programa pasaulinei 
laikai.
X3. Reikalas darbų, užtikrinimo, demo
kratijos ir taikos — platforma ateinan- 
tienl kongreso rinkimam.

4. Budavojimas demokratijos, taikos ir 
socializmo Partijos.

5. Priėmimas pataisytos partijinės kon
stitucijos.

6. Rezoliucijų svarstymas ir priėmi
mas.

7. Centro Komiteto rinkimas.
Taigi klausimai, įdėti į darbų progra

mą,* labai svarbūs, liečią ne tik partijie- 
čius, ne tik darbininkų klasę, bet visus 
darbo žmones ir viso pasaulio darbo žmo
nių reikalus.

TaČiaus suvažiavimas bus tiek geras, 
kiek prie jo tinkamai bus prisiruošta. 
Dėlto visi komunistai jau dabar privalo

Ką Pasakė K. Grinius
A

Vasario 16 d. Kauno varpininkai su
ruošė mitingą 20-ties metų Lietuvos ne
priklausomybės sukakčiai paminėti. Be 
kitų kalbėtojų, buvo K. Grinius, buvęs 
šalies prezidentas, prof. Leonas ir F. 
Bortkevičienė.

“Liet. Žinių” reporteris daug maž su
žymi, ką kalbėtojai kalbėjo (tiesa, yra 
vietų cenzūros iškramtytų). Bortkevičie
nė pasakė:

Mes visuomet pasisakėm ir pasisakysjm 
• tik už laisvą, demokratinę Lietuvą, nes tįjk 

tokioj Lietuvoj sulauksim geresnio ir gra
žesnio gyvenimo.
K. Grinius, be kitko, priminė, jog pir

moji žemės reforma apsaugojusi kraštą 
nuo bolševizmo, nes jei valstiečiai būtų 
žemės negavę, tai “jie gal būtų nuėję su 
bolševikais.” Tačiau, nurodė K. Grinius, 

reforma ne visai atsiekė savo; vėliau ji 
buvo pagadinta. Per daug grąžinta dva
rininkams žemės, per daug duota miško.
Toliau:

Ir dabar jau aišku, kadnauja žemės re
forma yra būtina. Jei žmogus turi 3—4 
ha žemės jis iš jų su šeima išgyventi ne
gali. Jau vėl atsiranda liaudyje nepaten
kintų.

Antra ką galėjome pastebėti per šį lai
kotarpį, tai smarkus kaimiečių bėgimas j 
miestus. Anksčiau miestiečių Lietuvoj bu
vo 13—14% visų gyventojų, dabar jau sie
kia 20%.

Pastebimas smarkus gyventojų prieau
glio mažėjimas.

Gimimų skaičius smarkiai sumažėjęs. 
1922 m. buvo 30-29 gimimai tūkstančiui 
gyventojų, dabar tik 23.

Blogiausia, kad gimimų skaičius turi 
tendencijos mažėti, nes šeimas pradeda 
kurti moters karo metu gimusios, o jų tuo- 

' met gimė daug mažiau, kaip normaliu lai- 
ku.

Iki šiol kova su gyventojų mažėjimu vai-' 
stybiniu mastu pas mus nepradėta. Tas 
mums labai kenkia, nes Lietuvoje per ma
ža gyventojų. Kad galėtų gerai išnaudoti 
savo žemės turtus Lietuva turi 40% turėt 
daugiau gyventojų, negu dabar.

Pas mus dar mažai rūpinamasi tautos 
sveikatingumu. Per daug Lietuvoje yra 
džiovininkų, venerikų, trachoma sergančių 
žmonių.

Švietimas ir yra nenormalus. Valstiečių 
laikams vis sunkiau pakliūti į aukštesnes 
ir aukštąsias mokyklas. Be to, krašte jau
čiamas antagonizmas tarp valdininkų ir 
kalniečių. Per didelis skirtumas tarp kai
miečio ir valdininko. 

t

Visa tai reikia gerai apgalvoti ir rengtis 
išvengti tų blogybių, kurias turėjome per 
šį 20 metų. O jų išvengti turime, antraip 
neteksime nepriklausomybės, nes mūsų 
vakarų kaimynas senai ruošiasi “Drang 
nach Osten”. Gerai žindme ką reiškia tas 
“drang”.. . viską sunaikinti, išžudyti ir sė
sti patiems buvusių gyventojų vietose. O 
tas dabar galima: tai daro japonai Kini

joj, Ispanijoj tą daro italai.

Šį mėnesį prasidėjo Susi
vienijimo Lietuvių Ameri
koje Pild. -Tarybos rinkimai. 
Jie tęsis per visą šį ir ba
landžio mėnesį. Šiais rinki
mais susidomėję visi SLA 
nariai ir kiekvienas pažan
gus lietuvis. Gi nariam pri
valu ne tik susidomėti, bet 
ir pridėti savo petį prie 
darbo, kad ši mūsų didžiulė 
savišalpos organizacija iš
rinktų savo Pild. Tarybon 
tokius žmones, kurie norės 
ir sugebės vesti organizaci
jos reikalus ŠLA ir jos na
rių gerovei. .

Kas tam geriausia tinka?
Tam geriausia tinka visi 

Pažangiųjų SLA Narių Ko
miteto rekomenduojamieji 
kandidatai:

F. J. Bagočius ant prezi
dento.

J. K. Mažukna—vice-pre- 
zidento.

J. Miliauskas — sekreto
riaus. ’

K. P. Gugis—iždininko.
E. Mikužiūtė ir J. Mar- 

cinkevičius-Martin — iždo 
globėjais.

Dr. J. S. Staneslow—dak
taru - kvotėju.

Savo laiku teks pakalbėti 
apie kiekvieną iš jų atskį; 
rąi. Šį sykį pakalbėkime 
apie J. Miliauską, kandidatą 
į sekretorius.

SLA NARIAI, 
BALSUOKIT Už JĮ

darbo .žmonių reikalų sar
gyboje ir dėlto jis mokės 
saugoti gerovę SLA ir jo na
rių, kuriais didelėje didžiu
moje yra darbo žmonės.

Kaipo lietuvis Miliauskas 
yra nuolatinis lietuvių spau
dos skaitytojas ir rėmėjas, 
plačiai pažįstąs Amerikos 
lietuvių visuomenę ir jos 
problemas. Jis nuo pat ank
stybos, jaunystės iki šių die
nų pašvenčia visas savo nuo
darbo fabrike nulikusias va-'

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
530 Summer Ave. Newark, N. J.

Tel.: Humboldt 2—7964

DARBININKŲ 
SVEIKATA

Nervai, Kraujo Slėgimas— 
Gyvenimo Pakaita

Gerb. daktare. . Ir aš krei
piuosi į jus, ne dėl savęs, bet

Į dėl savo draugės. .
i Mano draugė yra 40 metų 
amžiaus, 5 pėdų ir 7 colių, 130 
svarų. Atrodo neblogai, bet... 
ji serga. Prieš porą metų bu
vo jai suirę nervai. Taip bent
sakė vietos gydytojas. Taip pat 
pripažino aukštą kraujo spau
dimą ir uždraudė kaip ką val
gyt. Ji tą pildė, ir per kiek 
laiko jai buvo pasidarę geriau.

landas budavojimui lietuvių 
organizacijų ir spaudos, kė
limui kultūros ir susiprati
mo lietuviuose.

Miliauskas yra tinkamiau--Bet paskutiniu * laiku ją “ir vėl 
sias iš visų dabartinių kan-1 pradeda daugiau .kankinti. Ima
didatų SLA sekretoriaus 
vietai ir jis turėtų būt in- 
rinktas. O jis bus išrink
tas, jei kiekvienas pažangus 
SLA narys dalyvaus seka
muose savo SLA kuopos su
sirinkimuose ir paduos savo 
balsą už Miliauską, jei dar 
nežinantiem Miliausko SLA 
nariam išaiškins, kas yra 
Miliauskas ir dėlko jis turė
tu būt išrinktu.

Bendromis spėkomis pa
žangieji SLA nariai gali iš
rinkti SLA Pild. Tarybon 
Miliauską ir visus pažan
giuosius kandidatus.

Sekamame rašte mes at
žymėsime, dėlko, mūsų ma
nymu, turėtų būti išrinktas

neramumas, liūdnumas. Kar
tais ji jaučiasi taip, kad, anot 
jos: geriau būtų, kad numir
čiau, negu taip kankintis . . . 
Na, suprantama, kaip tokie 
mano mylimos draugės išsitari
mai veikia mane. Aš negaliu 
įsivaizdinti, kaip tai gali būti, 
kad žmogui, kaip ir mano 
draugei, nieko neskauda, tik 
kartais širdis smarkiai plaka, o 
bet gi ji serga—tankiai ver
kia, bet be jokios priežasties, 
ir nekaip miega. Kartais jai 
atima apetitą valgyt per porą 
ar trejetą dienų. Daktaras 
tvirtina, kad jai turi savaime 
tas viskas išeiti, — vaistų tam 
nesą. Ar tai tiesa, kad nebū
tų tam vaistų? Tūli žmonės 
jai pataria eiti pas chiroprak- 
tą. Ką daktaras manai, pas

J. Miliauskas, 
kandidatas į SLA Sekreto
rius, įstojimo į SLA laikais.

Dėlko Miliauskas turėtų 
būt išrinktu į LSA Pild. Ta
rybos sekretorius?

Visų pirma dėlto, kad jis 
yra tinkamiausias tai vietai 
daugeliu atžvilgių. Techniš
kai jis turi gražaus prisi
rengimo, nes per eilę metų 
yra dirbęs centro sekreto
riumi Aukščiausioj Prie
glaudoj Lietuvių Amerikoje, 
panašioj į SLA organizaci
joj, kurios reikalai buvo ve
dami po valstijinio apdrau- 
dos departmento priežiūra. 
Organizaciniai jis turi pui
kaus prityrimo, nes yra se
nas ir veiklus SLA narys, 
per eilę metų veikliai daly
vaująs SLA seimuose, bu
vęs SLA Apšvietos Komisi
joj ir dabar yra SLA Įstatų 
Komisijoj. Buvęs daugeliu 
atvejų visokiuose SLA kuo
pos ir apskričio urėduose.

Kaipo žmogus Miliauskas 
turi puikų rekordą. Yra tei
singas, padorus, pažangus, 
demokratiją mylintis žmo
gus, mokąs pagerbti kitų 
pažiūras ir įsitikinimus. O 
tas be galo svarbu SLA au
gimui ir bujojiniui.

Kaipo darbininkas Miliau
skas visada stovėjo ir stovi

J. Marcinkevičius-Martin į 
iždo globėjus.

SLA Narių Komitetas.

LIETUVOS ŽINIOS
t

PANEVĖŽYS >
Atidaryta Pirmoji Foto 

Paroda
XII rinktinės 54 Panevėžio

(teismo) šaulių būrys vasario 
16 d. atidarė pirmąją Panevė
žyje foto parodą.

Parodoje išstatytos 154 ži
nomo foto mėgėjo A. Naruše
vičiaus nuotraukos. Beveik 
visos nuotraukos techniškai 
gerai pasisekusios. Išstatyta
daug gražių nuotraukų iš pa
jūrio: Nidos, Juodkrantės, 
Šventosios, Klaipėdos, ypač 
charakteringos nuotraukos iš 
žvejų gyvenimo..

Paroda įdomi. Surengta 
Berniukų gimnazijos salėje. 
Tęsės iki vasario 25 d.

Viennos arcivyskūpas, kadaise 
išleidęs pareikalavimą aus
trams katalikams melstis, kad 
dievas nepadėtų Hitleriui už
grobti Austriją. Pasirodo, bet
gi, kad ne poteriai šiandien 
raiškia, bet ginklas, jėga; Hit
leris Austriją užgrobė..

Pasakyta daug tiesos. Bet nereikia ma
nyti, kad prie esamos sistemos tos re
formos Lietuvoj bus galima pravesti. 
Tik atsteigus žmonių tvarką, demokra

kokį gydytoją būtų jai geriau 
kreiptis? Šiaip ji niekad ne
vartoja svaiginančių gėrimų, ir 
nebuvo kokia padauža, o visuo
met ramiai, švariai užsilaiky
davo. Mudu imame po lašą io
do tinktūros, kas 2 ar 3 dienos. 
Taip pat ji naudoja ir džiovin
tų mielių ir žuvų aliejaus. Pa
tarkite ką per “Laisvę.” Iškal- 
no ačiū.

Atsakymas
Sakote, ji dažnai liūdi, ver

kia, bet be jokios priežasties... 
Nieko, Drauge, nėra be prie
žasties. Visa kam yra priežas
tis. Daktaras Jūsų draugei pri
pažino nervų suirimą ir aukštą 
kraujo slėgimą. Tai jau itin 
rimti pažymiai. Pakanka ir to.
Nereikia ir kitokių kliaučių 
j ieškot. Nedaro didelio skir
tumo, nuo ko paeina tas ner
vingumas ir aukštas kraujo 
slėgimas: tas smarkiai subala-

pakaita. Nelygu kam. Kitai 
moteriai gyvenimo pa
kaita pradeda pasireikšti apy- 
anksčiai: apie 32-35 metus. Vi
dutiniai—apie 45 metus. Yra ' 
tačiau nemažai moterų, kurios 
davaro ir iki 50-52 metų—ir 
vis da mėnesines tebeturi re
guliariai.

Kiaušidėms bevystant, ma
žiau iš jų teišsisunkia sunkos 
(hormonų) į kraują. Galų gale 
tos kiaušidinės sunkos išsisun-^ 
kimas ir visai sustoja. Įvyksta-* 
vidujinių (endokrininių) liau
kų tarpe nesusitVarkymas. Tū
los liaukos ima smarkiau 
veikti, tūlos lėčiau. Ir, kolei 
tos liaukos sueina į pusiausvy
rą, moteries organizmas gau-”‘ 
na gerokai nukentėti. Arteri-“ 
jos labiau susignyba, pakyla- 
kraujo slėgimas. Pakyla nėr-' 
vingumas. ūpas pasidaro aū- ’ 
dringas, nepastovus. Netik' 
nervai, bet ir protas kartais*' 
krypteli, širdis, žinoma, dau-” 
giau -turi darbo, dėl tų arte-'- 
rijų susitraukimo,| dėl padidė-J 
jusio kraujo slėgimo. Širdis tu-’ 
ri smarkiau trūkčioti, kad iš-" 
varinėjus kraują po siaures
nius takų takus. Tai ir įvyks-’ 
ta širdies plakimai. Miegas- 
neramus, o tai da labiau išse-j 
mia organizmą.

Ar nėra tam vaistų? žino
ma, kad yra. Tai yra liaukų'' 
preparatai. Visagalingi liaukų 
preparatai. Gal Jūsų draugei 
reikėtų ir kitokių liaukų, bet 
jai tikrai reikia klaušidinių 
(ovarinių) liaukų preparato.' 
Tokie preparatai, su adata, į 
raumenis įleidžiami, padaro. ki-«. 
tą motelį.” vaiskesnė ji, links-' 
mesnė, gyvesnė. Nuotaika jai., 
pasitaiso, ūpas skaidrus. Gerai, 
ji miega ir saldžiai sapnuoja.,. 
Net ir “migdolų” užsimano,—o 
pirma buvo lyg nuvytusi gėlė,, 
be magnetizmo, be moteriško, 
gyvumo.

Ne chiropraktas, bet regu- 
lingas M. D. gydytojas turėtų 
Jūsų moteriai kas kelios die
nos tokio kiaušidinio ekstrakto 
įleidinėti. Tie preparatai, ką 
minėjote, gerai: tegul tebevar
toja taipgi.

doja visą organizmą.
Galima pusėtinai pamatingai 

išvadžioti, kad Jūsų draugei 
veikiausiai vyksta gyvenimo kontraktorių.

Buffalo, N. Y. — Prisai- 
kintųjų posėdininkų teismas 
įkaitino buvusį miesto majo
rą Z i m m e r m Inną, kaipo 
grafterį, gavusį gal šimtus 
tūkstančių dolerių kyšių už 
miesto darbus iš įvairių

Klausimai ir Atsakymai
Esu atvažiavęs į šią šalį 

arba Jungtines Valstijas 
1910 metais ir su savim at
sivežiau mergaitę 10 mėne
sių senumo. Ji čia yra už
augus ir lankius mokyklą ir 
dabar yra ženota su šios ša
lies piliečiu. Bet ji yra gi
mus Europoje. Ar ji yra 
šios šalies pilietė, ar ne?

Prašau atsakyti per jūsų 
gerbiamą laikraštį ‘Laisvę,” 
už ką tariu iš kalno ačiū.

Laikraščio Skaitytojas.
Atsakymas

Patariame draugams ir 
draugėms tokių patarimų 
apie pilietines popieras 
kreiptis pas Foreign Lan
guage Information Service, 
222 Fourth Ave., New York, 
N. Y. Mums gi labai sunku

tiją, būtų galima pagerinti žmonių gyve
nimas ir tuo sustiprint nepriklausomybės 
gynimas. Dėlto reikalinga stiprinti anti
fašistinis judėjimas.

į tuos komplikuotus klausi-, 
mus atsakinėti, nes mes ne
turime laiko jieškoti infor-. 
macijų po įstatymus, kurie 
dažnai kaitaliojasi. FLIS 
įstaiga turi tolias ihfoYma- 
ci jas ir, kiek mums žinoma, 
su mielu noru patarnauja.

Kas liečia jūsų dukterį, 
tai kodėl nepasakote, ko
kiais metais jį apsivedė. Se
niau nepilietė mergina, iš«, 
tekėjus už piliečio vaikino,: 
tapdavo piliete. Bet berods 
1922 ar 1923 metais buvo iš-, 
leistas įstatymas, kuris rei
kalauja, kad tokia moteris 
turi imtis pilietines popie
ras, jeigu nori tapti Jungti
nių Valstijų piliete. Taigi, 
kadangi jūsų duktė negalėjo 
ištekėti prieš to įstatymo iš-’ 
leidimą, nes tebuvo kokios 
dvylikos metų, ji veikiausia 
nėra šios šalies pilietė.

Tačiau, kaip sakėme, tik-. 
rų . informacijų kreipkitės 
pas FLIS.
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Darbininke ir Seimininke
Trečiadienis, Kovo 16, 1938
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MARY MACK Vertė Vinco Duktė.

Petys Į Petį
So. Boston, Mass.
ALDLD 2-ros kuopos mo

terų susirinkimas įvyks tre
čiadienį, 16 d. kovo, 7 :30 va
kare, 370 Broadway, šis susi
rinkimas jau bus paskutinis 
prieš Naujosios Anglijos Lie
tuvių Moterų Suvažiavimą, o 
reikalų suvažiavimo klausimu 
dar yra daug, kurie turi būti 
aptarti ir atlikti. Taipgi tu
rime aptarti daug kitų svarbių 
dalykų. Todėl visos draugės 
būtinai dalyvaukite. Atsives
kite ir naujų narių.

Modemiškai Auklėjami 
Kūdikiai

Lietuvoje ir Amerikoj kiek 
metų atgal, kai tik kūdikis iš
sirisdavo iš motinos yščiaus, 
jis tuojaus būdavo suvystomas 
vystyklais, kaip Aigipto mu
mija. Tik prausiant arba 
perrengiant, mažytis gaudavo 
progą pasiraivyti, ir tai mo
tina skubindavo greit jį vėl su
vynioti, nes ji manydavo, kad 
kūdikiui nesveika tampytis. 
Jis gausiąs dieglį šone arba 
viduriuose ir jo kojos ir ran
kos išaugsiančios kreivos ir 
ausys atlėpusios. Jei kūdikis 
apie šešių mėnesių jau būda
vo drūtas, ir besitampydamas 
pasiliuosuodavo rankutes ar 
kojukes, tai motina pamačius 
jį ir vėl surišdavo.

Šiandien jau mažai kur tas 
yra daroma. Kūdikis ne tik 
yra liuesai laikomas, bet dar 
jam ir mankštynės yra duo
damos.

Keturių savaičių kūdikiui 
jau beveik visi daktarai lie
pia duoti žuvų aliejaus; apel
sinų sunkos, ir kūdikis turi 
būt oran išneštas po valandą, 
jei oras nėra labai šaltas.

Aštuonių savaičių kūdikis 
ne tik jau turi gerti apelsi
nų ir slyvų sunkos, bet tu
ri valgyt “zwieback” ir kruo
pukių košiukės.

Tiek savaičių kūdikis jau 
geria sunką iš puoduko ir žu
vų aliejų iš šaukštuko, kaip 
senis. Būna lauke po 4 va
landas. Liuosas mankštinasi 
po 20 minučių tris syk į dieną.

Maudomas du syk į 24 va
landas.

Valgydinamas paskirtu lai
ku, ne tada, kada jis verkia. 
Supti visai negauna, 
ilgai verkia, tai tik 
atsigerti gauna.

Iš pirmų savaičių
tinamas per visą naktį miego
ti, taip kad motinos ir kitų 
namiškių nevargintų nakčia.

Žinoma, kur motina neturi 
slaugės, laiko arba trūksta 
kantrybės, kūdikis neišmoks
ta visai jaunas gerti iš puo
duko nei valgyt šaukštuku, 
nei jis ore gauna ilgiau pabū
ti; Tada vargšiukas turi aug
ti taip, kaip jam aplinkybės 
leidžia. E. Wilkes.

Jei per- 
vandens

yra pra-

Brooklynietės Turės 
“Virėjos” Parodą

“Virėjos” arba, tei- 
tariant, iš knygos 
pagamintų skanėsių 

šį ketvirtadienį, 17
8 vai. vakaro, “Laisvės” 
419 Lorimer St., Brook- 
čia bus netik išaiškin- 
parodyta, kaip gamint 
“Virėjos,” bet ir raga-

ALDLD Moterų 81-ma kuo
pa turės 
singiau 
“Virėja” 
parodą 
kovo, 
salėj, 
lyne, 
ta ir 
sulyg
vimas-vaišinimąsis tais skanu
mynais. Visos moterys-mer
gines kviečiamos su kuopietėm 
kartu pažiūrėt, ką galima pa
daryt iš “Virėjos” ir kartu 
su mumis pasižmonėt. Įžan
ga nemokamai. ' Valdyba.

Birutė M* Veronaitė
Iš Brazilijos Išdeportuota Jauna Lietuvaite Išvyko 

Ispanijon Kovot Prieš Fašizmą

Draugė Birutė tai ilgiausia .kutiniajame savo laiškutyje 
po įvairius vietinius kalėjimus 
kankinta lietuvaitė. 1934 m. 
buvo areštuota ir išlaikyta me
tus laiko, o paskutinį kartą vėl 
pusantrų metų atkentėjo. Bu
vo areštuota Santos mieste. Ji 
ten gyveno nuo 1934 m., kaip 
T. Raud. Pagelbos advokato rū
pesčiu buvo iš kalėjimo paleis
ta. Vėl ėmus reakcijai smar
kiau siausti, minėtas advokatas 
buvo areštuotas, kadangi prie 
jo šeimos prisilaikė Birutė, 
nors ji nebuvo jokiam veikime 
įtarta, bet lyg pabūgus galimo 
arešto, iš to advokato namų pa
sišalino, pagaliaus žvalgyba ją 
sučiupo 1936 m. birželio 12 d. 
ir be jokių kaltės įrodymų iš
laikė iki 1937 m. gruodžio pa
baigos.

Apie jos kalinimą žinojo Lie
tuvos konsulatas,, bet nei piršto 
nepajudino jos paliuosavimui. 
Buvo kreiptasi pas draugus 
brazilus ir jų pastangomis ta
po išrūpinta “habeas corpus”, 
bet teisėjas bylą sprendė pagal 
žvalgybos nurodymus; drg. Bi
rutė likosi, kaip ir buvo, S. 
Paulo kalėjime “Cadeįa Publi- 
ca”. Ti.k pabaigoj pereitų metų 
su Ispanijos Respublikos kon
sulo pagelba buvo atgauta drau
gei laisvė, iš kalėjimo paleista.

Tiek kentusią draugę Birutę 
čia Brazilijoj betgi neišleido, o 
su keletą desėtkų ispanų išde- 
portavo į Franciją, iš kur ji 
yra pasiryžusi ir drąsiai vyks 
Ispanijon ir prisidės prie ispa
nų liaudies, didvyriškai kovo
jančios su kruvinuoju fašizmu.

Draugė Birutė viename pas-

dėl savo likimo.

džiaugsmingai pabrėžė savo pa
sitenkinimą, kad, pagaliau, po 
tiek ilgo vargo ir nieko “nevei
kimo” kalėjimuose, vėl galės 
stoti į aktyvę ir tiesioginę kovą 
prieš darbo liaudies priešus.

Nei ilgokas kalinimo laikas 
Birutės valios ir prisirišimo ne
palaužė. Ji niekam nesiskundė 
ir neašarojo
Metus laiko atsėdėjus ji rašė 
Lietfrakcijai:

“Brangūs draugai-ės. Sveiki
nu visus linkėdama daug pasi
sekimų klasių kovoj... šian
dien, 12 d. birželio, sukako ly
giai metai, kai aš išrauta iš jū
sų tarpo ir uždaryta už storiau
sių mūro sienų. Bet esu tvirta 
ir nenustoju vilties, ir laukiu te
kančios aušros ir trimito šauks
mo į kovą, už laisvę, lygybę, 
brolybę. Tik per kovą atsiek- 
sim mūsų tikslą” (seka data ir 
parašas).

Reikia nepamiršti, kad tatai 
rašo ne ilgų kovos metų užgrū
dintas v revoliucionierius, bet 
mergina, savo jaunystę paauka
vusi klausių kovai. Užtat d. Bi
rutė yra spindinčiu pavyzdžiu 
visoms lietuvėms moterims, ka
pitalistinio surėdymo dvigubai 
pavergtoms, kad reikia stoti 
greta vyrų ir kartu kovoti už 
didesnį duonos kąsnį, už geres
nį rytojų. Ji taipogi yra iš
tvermingumo ir drąsos pavyz
dys visiems darbininkams. Di
džiuojamės kovingąja drg. Bi
rute išvykusią talkon ispanų 
liaudžiai, kad demokratija ne
žūtų.

4. Sparnas. 
k _

Pranešimas Delegatėms, Vykstančioms J Naujos Anglijos 
Lietuvių Motery Suvažiavimą Kovo 20-tą, Bostone

Suvažiavimo posėdžių vieta 
376 Broadway, So. Boston, 
Mass. Prasidės 11 vai. ryto. 
Prašome visas delegates steng
tis pribūti laiku, nes suvažia
vimui skirta svarbūs klausi
mai, kurių apkalbėjimas ir iš
vados užims laiko. Taipgi bus 
specialių pranešimų moterų 
reikalais.

Jeigu rastųsi organizacijų, 
kurios neišrinko delegačių, 
kviečiamos suvažiavimui lin-

4. ______ _____ _ ____ _______ ___________ - , ■

kėjimus, , patarimus, sumany
mus, prisiųsti laišku, sekančiu 
antrašu: H. ' 
91 Gardner St 
Mass. «

Tamošauskienė, 
;., W. Roxbury,

kad, posėd- 
draugės bos-

Teko nugirsti, 
žiam pasibaigus, 
tonietės rengiasi delegates pri
imti specialiai prirengtu poki- 
liuku.

Iki pasimatymo moterų su
važiavime. M. K. S.

Apie "Virėją”

vienos išsi-

pudingus ir 
peržiūrėjau

Man teko pasikalbėti apie 
“Virėją” su keletu gaspadinių, 
kurios jau turi “Virėją” ir 
bandė sulyg jos šį bei tą pasi
gaminti. Užklaustos, kaip pa
tinka ir ar jau ką virėte ar 
kepėte, ir kaip gerai išėjo, ge- 
rąi atsiliepia. Štai 
reiškimas:

“Aš labai mėgstu 
pirmučiausiai juos
ir nekuriuos jau bandžiau pasi
gaminti. Kad žinotum, tamste
le, kaip gerai išėjo ir kaip gar
dūs buvo. Ypatingai mano šei
ma labiausiai mėgsta Bananių 
Šaldytuvo pyragą, jiems kad ir 
kas dieną būtų, žinoma, dar 
visų neišbandžiau, ba kad la
bai daugelis yra tų receptų.”

“Tai reiškia, nesigailite užsi
mokėjus dolerį, o gal buvote 
užsiprenumeravusios ?”

“Kur tau, aš dabar jos ne- 
parduočiau nei už tris, juk į 
dolerį pasižiūrėjusi nieko nepa
gaminsi.”

Kitos labai gardžiuojasi ki
sieliais, kad taip nekaštaunai, 
o gerai išeina. Kitos labai 
džiaugiasi, kad gali išsikepti 
gardžių pyragų ir kitokių ska
numynų pasigaminti.

Minėtoj knygoj randasi ne 
tik įvairiausių receptų pasiga
minti sveiko ir maistingo val
gio, bet yra ir kitokių patari
mų.

Paimkime kad ir “Mažmo
žius,” kiek ten randasi įvai
riausių patarimų, kuriuos gas- 
padinėms yra labai svarbu ži
noti ne tik apie virtuvę, bet ir 
apie kitokius dalykėlius. Todėl- 
gi patartina kožnai vienai mo
teriai įsigyti tą svarbią knygą.

Man, kaipo virtuvės gaspadi- 
nei, “Virėja” labai patinka, Aš 
ją įvertinu daugiau, negu jos 
kainą. F. K.

Moterys Muzikoj
Ankstybosios istorijos die

nose mes randame moteris 
veikliai dalyvaujant muzikoj. 
Thebes’e ant kapo sienos yra 
paveikslas, perstatąs muzikalę 
konservatoriją apie 4,000 metų 
atgal, didžiuma studentų mote
rys, šokančios ar lošiančios sa
vo balso pamokas. Senoji Grai
kija davė mums pirmą moterį 
kompozitorę. Jh buvo Sappho— 
poetė ir muzikė. Senoji Graiki
ja davė taip pat garsiąją kom
pozitorę Corriną, kuri taipgi 
buvo paskilbus mokytoja, ir 
Lamią—fleitistę.

čion nėra vietos gilintis į 
smulkmenas muzikos istorijoj, 
tačiau užteks pasakius, kad 
randame pavyzdžius svarbių 
moterų muzikoje ištisai visą 
muzikos istoriją; moterų kūrė
jų, perstatytoj ų ir įkvėpėjų 
muzikos. .

pareiga padėt amerikonams 
dėlto, kad ji turi senesnę kul
tūrą; ir, asmeniškai, ji įrodė 
savo įsitikinimą kartą pasiūly
dama vienai savo programų 
Aarono Copland’© “Symphoni- 
ją vargonams ir orkestrai.” 
Copland yra vienas rėmėjų 
New Yorko Downtown Muzi
kos Mokyklos, vienos iš mūsų 
progresyvių muzikos mokyklų.

Nadia Boulanger pasiliks iki 
pabaigos šio sezono mokyt mu
zikos Wellesley ir Radcliffe ko
legijose (moterų kolegijos), ir 
vyrai studentai iš Harvardo 
Universiteto pirmu kartu isto
rijoj studijuos Radcliffe 
gijoj, kad imt 
Boulanger.

Aš priminiau 
langer atvykimo
tą dėl dviejų priežasčių: pir
mas, jos vadovavimas Bostono 
Symphonijos Orkestrai eis is
torijon kaipo svarbus “pirmas” 
(veiksmas motferų su orkestro- 
[mis; antra, ’ALDLD Apskričio

Pereitą mėnesį Nadia Bou-, moterų šaukiamasis Naujosios

pamokas
Kole-

pas

Bou-Nadios
Bostonan fak-

Lawrence, Mass.
Lawrencio Lietuvių Moterų 

Piliečių Kliubas jau penki me
tai kaip gyvuoja. Iš pradžios* 
šitos organizacijėlės veikimai 
buvo vien tik socijaliniai, bet 
jau dabar su 80 narių ji pra
deda žymėtis savo darbais kul
tūringai ir politiniai.

Pereitą rudenį moterys žy
mėjosi savo talentais, parengu
sios nepaprastą muzikos vaka
rėlį. Pasirodė įvairių talentuo
tų moterų ir jų vaikučių,’kaip 
tai dainininkų, pianistų ir šoki
kių.

šiemet jau jos įsteigė lietu
višką mokyklėlę vaikams, pri
imdamos vaikus nežiūrint ar jų 
motinos yra narės ar ne. Ane
lė Marcinkevičiūtė, protokolų 
raštininkė, moko juos rašyti ir 
skaityti lietuviškai, taip pat ir 
lietuviškai dainuoti, o Kliubas 
visus kaštus prižiūri ir veda šį 
vertingą darbą.

Lawrencio moterys yra pasi- 
ryžusios daryti naudingus dar
bus netik naminius, bet ir pa
saulinius. Paskutiniam mitin
ge nubalsavo aukauti $5 dėl 
paramos Ispanijos liaudies ko
votojų. Jos taipgi prisidėjo 
prie Naujosios Anglijos Moterų 
Suvažiavimo, išrinkdamos dvi 
delegates: Anelę Marcinkevi
čiūtę ir Oną Večkienę. Pasta
raisiais laikais visos organiza
cijos protestavo su laiškais į 
Washington^; ir mūsų Kliubas 
pasiuntė laiškus, protestuoda
mas prieš nužeminimą tarifo 
dėl įeinančių austinių tavorų iš 
Anglijos. Korespondentė.

(Pabaiga)
Kang Ke-ching, geriau žinoma kaipo žmo

na. Chu-Teh’o, vyriausiojo vado Aštuntojo 
Kariuomenės Skyriaus, pradėjo savo gyve
nimą taip suvargintoje šeimynoje, jogei ją 
negalėjo išmaitinti namuose. Jos tėvai iš
nuomojo ją į nriažą kaimą Wanan, Kiangsi, 
kaipo tarnaitę, piemenę ir virėją. Vergija 
ir skurdas taj)o jos gyvenimu.

Ji pirmiau niekad nebuvo išėjusi iš sa
vo gimtojo kaimo, negalėjo skaityti nei ra
šyti nei viena Chinijos tarme, vienok ji su
prato, kad turi būti platesnis akyregis į gy
venimą, ir kaimietė buvo pasišventusi ko
vot už jį ir už teises savo lygiai pavergtoms 
seserims-vergėms.

Ji suorganizavo Moteris Kovotojas savo 
apskrityje, patapo direktore Moterų Revo- 
liocionierių Draugijos. Ji turėjo daug kar
čių patyrimų, bet niekas jos nepergalėjo. 
Galop ji turėjo daugiau 3,000 organizuotų 
moterų. Jos apsiginklavo viskuom, kas tik 
pateko į jų rankas, nuo šautuvų iki puodų, 
ir prisidėjo prie Mao ir Chu, kuomet šie 
pasirodė jų apskrityje 1928 metais.

Ji neužilgo ištekėjo už Chu Teh.
Laike pirmojo ir antrojo puolimo Nąn- 

kingo būrių prieš Raudonąją Armiją, drau
gė Chu buvo vadovybėje Buveinių ir Susi
siekimų Sargybų, be to, rado laiko suorga- 
nizuot 200 moterų kadrų, kurių daugelis 
patapo viršininkais dviejuose batalionuose 
Moterų Kovotojų, kurie sumušė ir nuginkla
vo brigadą kaimiečių karių Szechuan sri
tyje.

Per ištisus dvyliką metų politinių kovų 
ir ginkluotų susikirtimų draugovėje su sa
vo garsiu vyru, ji išsivystė iš paprastos kai
mietės mergaitės į mokytoją politiškos ži
nybos Yennan Raudonosios Armijos moky
klose ir mokytoją militariškos žinybos mo
terims kovotojoms.

Dabar jai 26 metai, ji randasi su Aš
tuntuoju Kariuomenės Skyrium Shansi sri
tyje, dalyvauja žiauriuose mūšiuose, kurie 
vedama prieš Japonijos įsiveržėlius.

Suėjo dešimts metų, kaip Mao-Tse-tung, 
žmona Chinijos Sovietų Militarės Tarnybos 
viršininko, dėvi paprastą Raudonosios Ar- 
mįjos uniformą, su šautuvais prie jos laibo 
juosmens, sunkesniais už jos pačios svorį.

Šį buvūši ūkės mergaitė, duktė mažo*že
mės savininko, kuris subankrutavo laike 
1911 metų revoliucijos, yra gimusi dvide
šimt aštuoni metai atgal Yungshan, Kiang
si provincijoj.

Būdama vos 17-kos metų, nedrąsi ir silp
na mergaitė, Ho Tzechun, nebegalėjo il
giau pakęsti savo liaudies kančių. Ir nors 
žinojo, jogei sugavimas ar atidengimas ti
krai reikštų mirtį, ji įsijungė į kovą pa- 
liuosuot liaudį nuo priespaudos.

Jos artimas bendradarbiavimas su Mao 
Tse-tung sekamose kovose išsivystė iš drau
gingumo į meilę. Jie apsivedė į metus po 
to ir nuo tada per devynis metus ji nieka
dos nėra jį vieną palikusi darbe. Ji kartu 
su juomi yra kovojusi daugelyje mūšių, nuo 
Kiangsi iki Shansi, nešusi pilnai suaugu
sius vyrus į karo lauko ligonines, slaugiusi 
sergančius, organizavusi būrius moterų ko
votojų.

Ji buvo kartu su juomi “ilgajame mar- 
šavime” 8,000 mylių iš Pietinės į šiaurinę

Chiniją. Tai buvo laike šios ilgos kelionės 
pėkščia, kada jinai buvo sužeista bombos, 
mestos iš valdžios .lėktuvo. Skeveldros su- 
varstė jos laibą kūną dvidešimtyje vietų.

Ji sugijo, tačiau ir iki šiai dienai ji tebe
nešioja šrapnelių trupinius, įaugusius į jos • 
laibą, jauną kūną.

Narsi ir drąsi komandierė Ho Tze-chun, 
kaip ji nori būt vadinama, buvo įkvėpėja 
visoms Chinijos moterims.

Knygas galima būtų prirašyt apie rolę 
Chinijos moterų, iš kiekvienos gyvenimo 
srities, kurią jos lošia kovoje už laisvę savo 
šaliai.

Arbatėlės ir įvairūs pasilinksminimai yra 
suvis užmiršti. Moterys praleidžia savo 
dienas siuvime pirmosios pagelbos reikme
nų, vyniojime bandažų, kirpime ir lanks
tyme reikmenų vartojimui ligoninėse.

Y. W. C. A., W. C. T. U., Chiniečių Mo- T 
terų Kliubai, Mergaitės Vadės—visos susi- 
jungė vienam tikslui. Jos suaukojo tūks- 4 
tančius šiltų megstinių kareiviams, šimtus 
tūkstančių pirmos pagelbos reikmenų, mais
to ir pastogės sužeistiems kareiviams ir pa
bėgėliams.

Chinijos moterų darbai yra visų daugiau- ; 
šia reikšmingi imant atydon faktą, kad jų - 
pasiliuosavimas nuo šimtmečių senumo 7 
priespaudos prasidėjo tik apie dvidešimts V 
metų atgal. Pradėta .moterų teisių judėji- ; 
mas. Chinijos mergaitės buvo priešakyje ' 
studentų judėjimo prieš karą ir atgyvenu
sią Manchu dinastiją.

Tada jos kovojo prieš feudalizmą. Da- I 
bar jos kovoja už tautinį išsilaikymą, prieš J 
Japonijos imperializmą. j
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Bostonietės Rengiasi
Motery Suvažiavimui ;

Jau buvo atlankyta nemažai Bostono ir ’ 
apylinkės organizacijų, kuriose tik randa- 4 
si moterų, kviečiant jas dalyvauti Moterų * 
Suvažiavime. Yra išrinktos gaspadinės, ku
rios pagamins delegatėms pietus ant vietos, “ 
kad nereikėtų, eiti kitur jieškoti. Draugės - 
Jasienė ir Petruškevičienė apsiėmė parūpin- • 
ti nakvynes ^lę^tėm, kurios atvažiuos iŠ 
tolimesnių Naujosios Anglijos kolonijų ir iš r 
Kanados..

Taipgi yra dedamos pastangos garsini- , 
mui, kad sutraukus kuodaugiausia vietinių 
ir Bostono apylinkės moterų į šį suvažia
vimą.

Delegačių Atydai
Naujosios Anglijos Lietuvių Moterų Su-*' 

važiavimas įvyks sekmadienį, 20 d. kovo , 
(March), 11 vai. ryto, Amerikos Lietuvių r 
Piliečių Kliubo svetainėj, 376 Broadway, S. , 
Boston. I

Jeigu kurios delegatės atvyks iš vaka- 
ro, nakvynę parūpins d. Jasienė, 203 Athens 4 
S., So. Bostone, tik apie du blokai nuo sve- * 
tainės. v x ‘

Linkime visoms delegatėms geriausių pa- * 
sėkmių laimingai atvykti į šį Moterų Su
važiavimą.

ALDLD 2 Kp.
Moterų Suvažiavimo 

Prireng. Komisija.

Anglijos Lietuvių Moterų Su
važiavimas taipgi įvyks Bosto
ne. Kultūra ir muzika taipgi 
yra vienu iš punktų jų dieno- 
tvarkyje, ir aš linkiu, kad mo-

langer, pasauliniai žinoma 
francūzė muzikė, atvyko Ame
rikon vadovaut, kaipo viešnia, 
Bostono Symphonijos Orkes
trai. Ši žymi moteriškė yra
labai progresyvių pažvalgų ir terys šioje konferencijoje im- 
nesišaipo iš Amerikos muzikos, tų pavyzdį iš garsiosios Bou- 
Ji įsitikinus, kad tai Europos langer ir suprastų, jog moterys

gali sukelt daug susidomėjimo 
toje labai svarbioje srityje.

Sėkmingos konferencijos 
Massachusetts Distrikto mote
rims, ir nepamiršt, kad mote
rys turi tikrą vietą muzikoje!

B. šalinaitė.

Los Angeles, Calif.
Kovo 6 d. įvyko ALDLD 145 

kuopos susįrinkimas. Gana ge
ras skaičius narių atsilankė ir 
susirinkimas buvo gana gyvas 
—didžiuma narių ėmė balsą ir 
svarstė draugijos reikalus.

Prisirašė vienas naujas na
rys, Jonas Arminas. Šis drau
gas nesenai apsigyveno Los 
Angeles, bet jau į antrą drau
giją prisirašė, tai yra, LDS ir 
dabar į ALDLD. Taipgi re
mia mūsų spaudą. Iš amato 
yra maliavotojas (painter) ; jei 
katrie iš draugų turit darbo 
apie namus, tai pagelbėkit tam 
draugui apsigyvent Los Ange
les.

Nutarta dalyvauti vajuj ir 
išrinkta 2 vajininkės. Jomis 
yra dd. Pečiulienė ir Busienė. 
Tikimės, kad tos dvi dvi geros 
mūsų veikimo draugės mūsų 
nesuvils, gaus po keletą naujų 
narių.

Po susirinkimo turėjom dis
kusijas temoj: “Kodėl Sovietų 
Sąjungoj vis atsiranda daugiau

ir daugiau . šalies išdavikų?” 
Geras mintis išreiškė dd. Bu
šas, Levanienė, Pūkis, Babicz, 
Repečka ir Druskis.

Prieita prie išvedimo, kad 
visos šalys turi šnipų ir išda
vikų, o Sovietų Sąjunga—dau
giausia, nes visos kapitalistinės 
šalys negali pakęst socialistinės 
šalies pasisekimų. Mum tokie 
įvykiai nepageidaujami, bet jei
gu įvyksta, tai mums ir viso 
pasaulio susipratusiems žmo
nėms smagu, kad .Sovietų Są
jungos valdžia tiek budri, kad 
sugaudo juos. Bet kas paste
bėta, kad tie išdavikai beveik 
išimtinai yra iš senų caro lai
kų inteligentai, išauklėti tokioj 
gadynėj, kur “mano aš, o ne 
mes mūsų!” Nauja gentkartė, 
kuri išauklėta po socialistine 
vėliava, nenuperkama. Ji į iš
davikų eiles neįeina.

Pas mus, toj saulėtoj Kali
fornijoj, kada nelyja, tai iš
džiūsta žemė, kad net sutrūks
ta į didelius plyšius; bet kada 
pradeda lyti, tai nei užkišt, nei 
sulaikyt . . . Kaip kada pridaro 
daug nuostolių. Kovo 1-2-3 li

jo be sustojimo, tai išplovė gat- 1 
ves, kitas užnešė žemėm, su- ‘ 
gadino ir daug namų, nuvertė * 
tiltus. Dar ir šiandien trauki- * 
niai neateina ir neišeina iš Los ’ 
Angeleso. žmones išveža bu- 
sais už 150 mylių ir atveža bu- 
sais, nes tiltai ir viskas iš- , 
plauta. Tokiu būdu, ir “Lais
vės” negavom per 4 ’dienas. Ki- - 
ti visi dalykai irgi labai su
trukdyti, nenormališkai ateina. ' 
Pridaryta už milionus dolerių 
nuostolių. žinoma, pasaulis 
yra margas: kas vienam gerai, 
tai kitam negerai. Taip ir šia- - 
me klausime: vieni bėdavoja, 
kad netenka vieno kito savo « 
artimo, nes daug žmonių gyvy
bės neteko; kiti džiaugiasi, kad ,3 
darbai pagerėjo ir bus šiek tiek 
uždarbio . . .

ALDLD kuopa su choru ren
gias perstatyt balandžio 24 d. 
komediją “Pusseserė Salomė
ja.” Turėjom porą prakčių; ak- ' 
toriai atrodo geri ir veikalas ; 
gana juokingas. Tik visi turi-, 
me garsint, kad būtų ir mate- t 
rialės naudos. R—too.

, u ' c
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Epizodai iš Mano Gyvenimo
V. V. Kuibyševas

Rochester, N. Y
AFL Reakcionieriai Gavo

(Tąsa)
Nejaugi į kibirą? Tai buvo baisiai sun

ku. Ne, kas nors kita. Aš planavau. Gal 
būt tiesiai numesti į kitą kamerą? Bet 
tada tą dalyką sužinos dežuruojantis pri
žiūrėtojas. Gal būt prašyti viršutinį kai
myną nuleisti siūlą ir perduot jam bu
kietą į viršų? Bet mūsų namo fasadas 
buvo prieš kalėjimo viršininko butą, ir 
tokis perdavimas negalėtų likti nepaste
bėtas. Manymas, kad štai, štai ateis da
ryti kratos, galų gale privertė mane su
mesti bukietą į kibirą.

Apsilpęs aš atsiguliau ant lovos. Rei
kia turėti omenyje, kad aš jau penkis 
mėnesius sėdėjau vienutėj ir apirę ner
vai buvo tokioj būklėj, kad menamasis 
dalykas rodėsi tikrenybe. Aš užmigau 
budriu miegu laukdamas kratos. Miegas 
buvo toks neramus ir budrus, kad aš pa
šokau nuo skirstytojo žingsnių, kuris vėl 
keitė sargybas, kaip nuo griaustinio smū
gių. Aš prišokau prie lango: viskas tvar
koj, tas pats draugas T. vedžiojo sargy
bas. Jis vėl davė man ženklą, kad pa
laukčiau, ir paskui priėjo prie mano lan
go. Jis ramiai šypsojos ir pranešinėjo 
man kaikurias žinias iš “laisvės.” Aš žiū
riu į jį nieko nesuprasdamas ir tyliu. Pa
galiau jis klausia:

—Kas tau yra?
Aš sakau:
—Ant tavęs rėkė kalėjimo viršininkas, 

grąsino areštu, teismu?
—Nieko panašaus! Pamėgintų jis 

taip ant manęs šaukti! Aš ne jo klau
sau.

—O vyresnysis prižiūrėtojas, kada tu 
pirmą kart sustojai prie lango?

—Vyresnysis prižiūrėtojas paprašė 
manęs papiroso.

—Tai, reiškia, viskas tvarkoj?
—Viskas tvarkoj! O kaip pas tave su 

marškinių kalnierium?—išdrįso dabar 
paklausti skirstytojas.

__ Aš pranešiau, kad ten nieko neradau. 
Jis negalėjo suprasti kodėl.

Pakalbėjęs dar kiek ir pamatęs, kad 
kažkas vėl eina kiemu, draugas T. pa
sišalino nuo mano lango. Reikia pasaky- 

• ti, tai buvo mano paskutinis susitikimas 
su draugu T. Kur jis dabar, su mumis 
jis, ar kitoje barikadų pusėje, aš nežinau.

Belieka pąaiškinti reikalą su marški
niais. Po savaitės vėl pas mane atėjo pa
simatyti sesuo ir mano klausiama atsakė, 
kad ji norėjo pasiųsti laiškelį, bet pas
kutinį momentą atsisakė.

I

Nepasisekęs Pabėgimas
1912 metais aš baigiu Narymo ištrė

mimą. Kaip visiškai “laisvas pilietis”, va
žiuoju į Omską—ten mano tėvynė, ten 
mano bobutė. Atvažiuoju aš pas ją. Jau
čiuos 'laisvas, tik ką atlikęs ištrėmimą.

Papietavęs pas bobutę, aš einu pas, 
vieną mano pažįstamą G., menševiką, dir
busį Omsko organizacijoj. Jo butas buvo 
tame pačiame kvartale, ką ir mano bo
butės butas, bet išėjimas buvo priešin
goj gatvėj.

Išeidamas iš bobutės aš pasakiau, kad 
einu pas Aleksandrą Nikola j evičių G. 
Ateinu. Tas smarkiai apsidžiaugė senu 
bičiuliu: mes su juo dirbom šešis metus 
Sibire. Jis užkaitė virdulį, paruošė įvai
raus užkandžio. Mes sėdim, geriam ar
batą ir laužom viens kitam ragus, nes 
jis menševikas, o aš bolševikas. Staiga į 
butą įlekia mergaitė. Aš ligšiol atsime
nu jos pavardę ir vardą: Jaciha Liuba— 
Omsko pašto stoties laikytojo duktė. Ji 
puola prie manęs ir sako:

—Kaip aš džiaugiuos, kad radau jus 
čia, kaip aš džiaugius.

-—Kame dalykas ?—klausiu.
Ir štai ji pasakoja.
Sėdi ji savo kambaryje ir skaito. Bel- 

džiasi\į duris. Pas juos telefonas. Tele
fonų tinklas mieste labai silpnai išplėstas, 
todėl pas juos dažnai ateina daugelis 
pakalbėti telefonu. Šiuo kartu ateina po
licininkas ir prašo leidimo pakalbėti te
lefonu. Liuba leidžia ir, nieko neįtarinė- 
dama, išeina į gęetįmą kambarį, bet girdi 
vigą pasikalbėjimą. Policininkas per te
lefoną prašo žandarų valdybą. Ji ėmė 
prisiklausyti. Policininkas praneša žan
darų valdybai, kad Kuibyševas atvyko, 

sustojo pas bobutę, matyti, nieko nesiti
ki ir jį galima paimti. Policininkas baigė 
kalbėti, pakabino triubelę ir išėjo. Liuba 
pradeda blaškytis: kaip perspėti mane, 
kad manęs neareštuotų? Ji dargi neži
nojo, kad aš atvažiavau. Bėga pas bobu
tę. Bobutė jai sako, kad aš kažkur išėjau, 
greičiausia pas Aleksandrų Nikolajevi- 
čių G. Liuba nuėjo pas Aleksandrą Niko
la j evičių ir ten rado mane. Suprantamas 
jos džiaugsmas: ji sugebėjo perspėti, kad 
mane rengiasi areštuoti.

Na, gerai, ji mane perspėjo. Aš imu 
galvoti: už ką gi mane gali areštuoti,— 
aš tik ką baigiau ištrėmimą? Negaliu 
suprasti, bet, žinoma", prileidžiu mintį, 
kad mane nori būtinai areštuoti, nepri
klausomai nuo to, ar galima mane areš
tuoti ar ne, ar aš užsitarnavau šito areš
to ar ne. Reiškia reikia bėgti. Bet kur 
bėgti? Liuba siūlo:

—Kadangi pas mane bute kalbėjo 
apie jūsų areštą, tai, matyti, mano bū
tas neįtariamas. Einam pas mane.

—Gerai,—sakau,—einam pas jus.
Aš išeinu kartu su Liuba. Dėl atsar

gumo ji eina priešakyje, o aš už dešim
ties žingsnių paskui ją. Jos buto aš ne
žinau. Pasirodo, reikėjo praeiti viso pus
antro kvartalo ta pačia gatve, kurioj gy
veno Aleksandras Nikola j evičius G. Žiū
riu, ji lipa į prieangį. Aš lukterėjau, ap
sižvalgiau — rodos nieko nėra—ir taip 
pat įėjau į tas duris.

Liųbą Jaciną aš pažinau tik 1906 me
tais, kada mus kartu vienoje byloje teisė. 
Man buvo labai malonu, kad po šešių me
tų, praslinkusių nuo to teismo, ji dar 
simpatizavo revoliucijai.

Mes pasikėlėm ant antro aukšto. Ji 
užvirė arbatos, pastatė šnypščiantį virdu
lį ant stalo, labai gerai jį užtiesė,—pa
statė ant stalo uogienės, kažkokių ska
nių pyragaičių. Aš sėdžiu, geriu arbatą, 
valgau pyragaičius ir pątenkintas, kad 
pasiliuosavau nuo kažkokio man nesu
prantamo arešto. Šposaujam, juokiamės. 
Laikas nuo laiko aš vaikščioju po kam
barį. Pripuolamai žvilgterėjau į langą ir 
matau: eina žandaras, tiesiai į šito na
mo prieangį. Kame dalykas? Liuba labai 
išsigando, bet susivaldžius sako:

—Jūs likite šitame kambaryje. Aš pri
imsiu jį prieangyje, o jeigu jis pamė
gins veržtis į butą, tai štai per šitas du
ris išeikite į sodą, o ten jau orientuoki-

Ištikrųjų, laiko nebuvo, kad galvoti. 
Liuba eina į prieangį, kur įeina eilinis 
žandaras, dargi ne unteroficierius. Aš 
girdžiu visą pasikalbėjimą. Ji klausia:

—Ko jums reikia?
—Malonėkite pasakyti, jūs nesenai par- 

ėjot namo?
—Nesenai, taip prieš dvi valandas.
—Paskui jus nėjo koks nors jaunas 

vaikinas?
—Nežinau. Gal būt ėjo.
—Bet pas jus nebuvo užėjęs kažkoks 

jaunas vaikinas?
—Ne, nebuvo užėjęs,—sako ji.
Jis stovi, trepinėja nuo vienos kojos 

’ ant kitos, skambindamas pentinais. Ma
tyti pas žandarą nėra leidimo kratai ir 
jis neturi teisės kratyti.

—Tai pas jus niekas nebuvo užėjęs?
—Ne, nebuvo užėjęs,—sako ji.
Jis dar pasvyravo, sužvangino penti

nais ir išėjo. Ji uždarė paskui jį duris 
ir atbėgo pas mane į kambarį, sakyda
ma:

—Matyti, jus sekė.
Ką daryti? Ji pataria man tučtuojau 

eiti į sodą ir sėdėti ten. z
Sodas išeina į kiemą, tiksliau, didelė 

aikštė prieš namą padalyta į dvi dalis: 
viena dalis yra kaip kiemas, kita—sodas. 
Jeigu aš nueisiu į sodą ir atsisėsiu jo gi
lumoje, aš matysiu, kaip įeis žandarai. 
Jeigu gi jie įeis, tada aš turiu perlipti 
per tvorą ir bėgti. Taip pataria Liuba 
Jacina. Man nieko kito nelieka. Aš išeinu 
į sodą, atsisėdu ant kelmelio. Ateina va
karas, taip šešta valandą. Sėdžiu sodo 
gilumoje. Praeina valanda, praeina ki? 
ta. Staiga girdžiu, perityhį žvangėjihį4« 
Žandarą būrys peh kiemą eina prie hamd.

(Bus daugiau)

Kaltinamųjų Trockistinių Krimi 
/ nalistų Paskutiniai Pareiškimai 

Liaudies Teisme
Kai visada, taip ir šį sykį kaltinamiesiems 

prasižengėliams buvo suteikta pilniausia 
proga pareikšti savo mintis pirma, negu 
teismas paėmė svarstyti nuosprendį. Beveik 
visi jie pasinaudojo ta proga ir pasakė ilgo
kas prakalbas, kurių sutrauką čionai ir pa- 
dUosim. Kol kas esame gavę sutraukas pas
kutinių prakalbų, teisme pasakytų, tiktai 
svarbiausių nusikaltėlių, kaip tai Bucharino, 
Jagodos, Rykovo, Krestinskio, Rozengoltco, 
Bessonovo ir Rakovskio.

Bucharino Paskutinis Pareiškimas
Pilieti Pirmininke ir Piliečiai Teisėjai. Aš 

absoliutiškai sutinku su piliečio prokuroro 
pareiškimu kas dėl svarbos šio teismo, ku
riame buvo iškeltos viršun mūsų bjauriau
sios kriminalystes, papildytos “Dešiniųjų ir 
Trockistų Bloko,” kurių vienu iš vadų aš 
buvau ir už kurio visą veiklą aš nešu atsa
komybę.

Mes, kaltinamieji, sėdime antrojoje pusė
je barjeros ir šita barjerą atskiria mus nuo 
jūsų, piliečiai teisėjai. Mūsų keliai atvedė 
mus į kontr-revoliucijos užkeiktųjų eiles, 
mes tapome išdavikais socialistinės tėvynės.

Pačioje pradžioje teismo, į piliečio teis
mo pirmininko klausimą, ar aš prisipažįstu 
kaltu, aš atsakiau, kad prisipažįstu.

Aš dar kartą pakartoju, kad aš prisipa
žįstu išdavime socialistinės tėvynės, tai yra, 
prie nuožmiausios kriminalystes, kokią tik 
galima papildyt; prisipažįstu prie kaltės or
ganizavime buožių sukilimo, ruošime tero
ristinių aktų, priklausyme prie pogrindinės 
anti-sovietinės organizacijos. Toliau aš pri
sipažįstu prie kaltės ruošime taip vadinamos 
“Palocinės Revoliucijos.”

Aš sakiau ir aš pakartoju dabar, kad aš 
buvau vadas, o ne “svičmanas” kontr-revo- 
liucinių reikalų. Iš to išplaukia tas faktas, 
kaip kiekvienas gali suprast, kad aš nega
lėjau žinot daugelio specifinių dalykų, kad 
aš ištiesų jų nepastebėjau, vienok tas henu- 
imanuo manęs mano atsakomybės.

Aš pripažįstu ihano atsakomybę politiniai 
ir juridiniai už defitištinę liniją (būtent, kad 
darbuotis ir norėti, jog Sovietų Sąjunga pra
laimėtų karą), nes tai buvo dominuojanti 
“Dešiniųjų-Trockistų Bloko” linija. Nors aš 
teigiu sekamą: pirmas, asmeniškai aš tos 
linijos nepriėmiau; antras, ta frazė apie ati
darymą Sovietų Sąjungos rubežiaUs priklau
sė ne man, bet buvo atbalsis maho pasikal
bėjimo su Trockiu; trečias, jei Rykovas gir
dėjo tą frazę pirmu sykiu, tai, aš pakartoju, 
buvo atbalsis pasikalbėjimo su Tomskiu.

Bet aš laikau save atsakomingu politiniai 
ir juridiniai už griovimo darbą, nors aš as
meniškai neatsimenu davęs instrukcijas to
kiam darbui, aš nekalbėjau apie tai. Aš 
vienu atveju apie tai kalbėjau pozityviu su
pratimu Grinkai. Savo paliudijime aš sakiau, 
jog aš kartą pareiškiau RadekUi, kad aš • 
šitą kovos metodą laikiau nelabai praktiška.

Bet pilietis prokuroras perštato mane ro
lėje vado griovimo darbe. Pilietis prokuro
ras teigia, kad aš, kartu su RykOvU, buvau 
vienas iš vyriausių organizatorių šnipinėji
mo. Kur įrodymas? Liudijimas šarangovi- 
čiaus, apie kurio buvimą aš visai negirdėjau 
prieš apkaltinimą. Prieš mane pastatomas 
turinys šarangovičiaus liūdymo, pagal kurį, 
apart aprėdymo, aš visą griovimo planą iš
dirbau . . .

šarangovičius pašoka ir pertraukia kal
bą : Liaukis melavęs nors sykį savo gyveni
me. Jūs dabar meluojate teisme.

Teisino pirmininkas Ulrich. Kaltinamasis 
Šarangovičiau, nepertraUkinėkite jam kal
bos.

šarangovičius. Aš negalėjau susilaikyt.
Bucharihas. Chodajevas teigia, kad aš pa

tariau jam užmegst ryšius su vietiniu An
glijos žvalgybos šnipu ikramoVu. tkramovas 
sako, jog aš sakiau jam, kad Turkestanas 
yra labai skanus kąsnis Anglijai.

Ištiesų gi dalykas būVo kiek kitaip. Aš 
tik sakiau ChodajeVui, kad mes turime iš
naudoti prieštaravimus tarpe kapitalistinių 
valstybių ir neaiškioj formoj palaikiau Tur
kestano nepriklausomybę.

Vienok aš prisipažįstu kaltu už niekšišką 
planą dėl išdalinimo Sovietų Sąjungos, nes 
Trockis kalbėjo apie teritorines koncesijas, 
o aš buvau bloke sū tročkištaiš.

šis yra faktas, kurį aš prisipažįstu. Aš 
užginčinu, kad aš' buvęs Sumaniuoju nužu
dyt Kirovą, Menžinskį, Kūibyšėvą, Gorių ir 
Peškovą. Sulig Jagddos liudyiho, Kirovas 
buVo' nužudytas pagal nutarimą “Dešiniųjų 
ii? Trbckistų Bloko.” Aš to nežihojhti.

Aš. dorių truihpai paaiškint manė krimi
nalūs veiklos faktus ir mano gailėjimąsi už 
tuos darbus. Tyrinėjimo teismui duodamas 

pamatinį paliudijimą aš nurodžiau, kad ne 
plika kovos logika mus kontr-revoliucinius 
suokalbininkus nuvarė į supuvusį požeminį 
pasaulį, kuris buvo atvaizduotas visoj jo 
nuogybėje šiame teisme.
...šią pliką kovos logiką lydėjo išsigimi
mas idėjų, išsigimimas psichologijos, kuris 
sugadino mus pačius, išsigimimas žmonių. 
Tokio išsigimimo istorinių pavyzdžių mes tu
rime. Užtenka tik suminėt vardus Briando, 
Mussolinio ir kitų.

Mūsų eilėse užviešpatavo išsigimimas, ku
ris vedė mus į kempę visai arti prie linijos 
ir ypatingų pobūdžių buožinio fašizmo.

Per apie tris mėnesius aš tą visą laikiausi 
sau. Paskui aš pradėjau liudyti. Kodėl? 

■' Priežastis buvo tame, kad aš būdamas ka
lėjime pradėjau perkratinėti visą savo pra
eitį. Nes, jeigu tu paklausi savęs: Jei tu 
miršti, tai už ką ir keno vardan tu tai da
rai—tada staigiai visu savo nepaprastu aš
trumu prieš tave atsistoja absoliutiškai juo
da tuštuma. . .

Nelieka už ką mirt, jei žmogus norėtų 
mirt be atgailos. Bet jei žmogus miršta su 
atgaila, tada visi Sovietų Sąjungos skaisčiau
si atsiekimai žmogaus prote visai kitaip at
spindi.

Tas ilgainiui mane visai nuginklavo, pri
vertė mane atsiklaupt ant kelių prieš par
tiją ir prieš šalį, šičia yra mano pareiga nu- 

. rodyti, kad tose šaligretinėse spėkose, iš 
kurių kontr-revoliucinė taktika buvo subu- 
davota, Trockis buvo vyriausioji varomoji 
pajėgą. Ir aštriausia linija, būtent teroras, 
šnipinėjimas, Sovietų Sąjuhgos išdalinimas, 
griovimo darbas vyriausiai parėjo iš šio šal
tinio ...

Aš galiu iš anksto permatyt, kad Trockis 
ir kiti tos kriminalystes kaltihinkai, ir An
trasai Internacionalas, juo labiau, kadangi 
aš kalbėjausi apie tai su Nikolajėvskiu, ban
dys apgint muš, ypatingai ir specialiai mane.

Aš atmetu tą jų gynimą, nes aš esu ant 
kėlių prieš šalį, prieš partiją, prieš visus Ša
lies gyventojus. Mano kriminalystes baise
nybė neišmatuojamą, ypatingai šiame Sovie
tų Sąjungos naujame kovos laipsnyje.

Su šiuo šąjausmu aš laukiu nhosprendžio. 
Svarbu yra ne asmeniškas atgailaujančio 
priešo jausmas, bet getbvė Sovietų Sąjungos, 
josios tarptautinė svarba.

Jagodos Paskutinis Pareiškimas
Piliečiai Teisėjai. Aš noriu paaiškinti So

vietų Teismui, Sovietų žmonėms, kaip žmo
gus, kuris išbuvo 30 metų partijoj, kuris tiek 
daug darbavosi, neteko galvos, suklupo ir 
atsidūrė šnipų ir provokatorių eilėse.

Susipurvinęs, pavirtęs į dulkę, besiskirda- 
maš Su šiuo gyvenimu, aš noriu papasakoti 
apie mano pavojingą tragišką kelią, idant 
tas būtų pamoka visiems tiems, kurie nėra 
pilnai atsidavę Lenino-Stalino Partijos rei
kalui.

Aš irgi pradėjau su svyravimu. Tai buvo 
1920 metais. Kląidin^ai aš tada manihū, 
jog nė partija yra teisinga, bet Bucharinaš 
ir Rykovas.

Maho puolimas prasidėjo tada, kuomet 
Rykovas, sužinojęs apie mano simpatijas 
dešiniesiems, patarė, kad aš slėpčiau nuo 
partijos savo dešiniąsias pažiūras. Aš taip 
ir padariau. ,

Aš tapau dviveidžiu. Aš pradėjau dubel- 
tavą gyvenimą. Ant nelaimės aš neturėjau 
bolševikiško vyriškumo pasipriešinti dvivei- 
dyštės viešpačiams.

Tai ot kur nuvedė bandymai, sykį pradė
ti, eiti prieš partiją. Tai ot kur įkrinta tie, 
kurie pakelia ranką prieš partiją. Tai toks 
yi’a gyvenimas, tai tokia yra puolimo logi
ka. Nežiūrint to, aš noriu padaryti konkre
tesnėmis ir pasipriešint toms kaltihimo da
lims, kUriaš prieš mane pastatė prokuroras. 
Tiesa, tas neturi svarbos nulėmime mano li
kimo, bėt prokuroras neteisingai 
to Bloko Centro nariu.

Aš tokiu nariu nebuvau. Dėl 
svarbu, gal būt asmeniškai, kad 
Vavau bloko sprendimuose arba

mane skai-

manęs tas 
aš nedaly- 
hutarimuo- 

se. Aš nedalyvavau tame ir aš hėdalyvavaU 
nutarime dėl teroristinių aktų. Apie tai man 
bhvo pranešta paskiau ir aš buvau reikalau
jamas juos išpildyti.

Visuose atsitikimuose tas buvo daroma 
be manęs. Tas nesumažina maho kaltės, bet 
blokas susidėjo iš tain tikrų žmonių, kurie 
phdare tarimus.

Rykovas buvo Bloko Centro harys. Jis da
rė tarimus. Ne tiesa, kad aš buvau ne tik 
organizatorium, bėt ir dalyviu nūžūdymb Ki- 
rovo. Aš papildžiau labai aštrią kriminalyštę 
su mano pareigomis. Tas tiesa. Aš už tai 

(Tąsa penktam puslapyje)

Apvoge Liet. D. P. Kliubą

Liet. D. P. Kliubas, kuri 
randasi po num. 408 Court St 
kovo 9 d. rastas išplėštas ir
apvogtas. Draugas Poškus, 
kuris pirmas atėjo į kliubą, ra
do išmuštą galinį langą, per 
kurį, matomai, vagišiai įėjo vi
dun. Viską rado betvarkiai 
išversta. Išneštas radio, iš
plėšta šėpa. Plėšikai paėmė 
$6 pinigais ir kitokių daiktų, 
padarydami kliūbui apie 40 
dol. nuostolių.

Taipgi rasta keletas paveik
slų suplėšytų, išeidami, plėši
kėliai ant sienos užrašė “Fa- 
sits”.

Kiek laiko atgal, “Laisvėj” 
buvo rašyta, kad policija pa
gavo lietuVę moterį, kuri ap- 
vagihėjo privatiškus namus. 
Kovo 9 d. įvyko teismas ir va- 
gišę Josephine Pasko padėjo 
arit 3 mėtų išbandymo nuožiū
rai (probation). Ukrihas.

Amerikos Dafbo Federaci
jos sryties organizatorius p. 
Alfred Murphy kreipėsi į es
ančius Rochester’yje savo or
ganizacijos lokalus, kad jie 
paskelbtų kovą vietinei • CIO. 
unijai. Bet tas neišdegė. At
sišaukimas tapo atmestas ir 
nupeiktas per 6 Am. Darb. 
Federacijos lokalus, būtent: 
tipografistus, dailydės, elek- 
trikierius, muzikantus, restau- 
ranų ir viešbučių darbininkus 
ir operuojančius inžinierius.

Ypatingai gerą pastabą p. 
Murphy’ui padarė inžinierių 
71 lokalas, pareikšdamas, kad 
“CIO Rochestery visuomet 
kooperavo 100 nuošimčių su 
mūsų lokalu, tai ir mes pasi
liksime kooperacijoj su jais.”

Tokis tų lokalų nusistaty
mas ir pareiškimai, yra labai 
malonūs vietos darbininkams. 
Tai sveikas pasielgimas, nau
dingas visam darbininkų judė
jimui.

Lietuviai darbininkai Ro- 
chesteryje turėtų įsitėmyti, 
kad sveikai protaujanti dar
bininkų interesuose ir kovose 
Am. Darb. Federacijos eiliniai 
nariai širdingai pritaria in
dustriniam unijizmui, tai yra. 
CIO unijai ir atmeta klaidin
gą savo vadų komandą. Ir 
tą jau matome ne tik Roches
tery, bet ir visoje plačioje 
Amerikoje. Į vadų šauksmą “į 
kovą prieš CIO”, tai ADF ei
liniai nariai atsakė savo so
lidarumu ir nemaloniai sugė
dino vadų elgesį.

Pereitą vasarą CIO Roches
tery je buvo dalis Central 
Trades and Labor Council. Vė
liai! pasitraukė iš ten, nes kai- 
kurie konservatyvūs ėlemėh- 
tai Užsipuolė, būk CIO ardo 
jųjų pastangas organizuoti 
neorganizuotus d a i* b ininkuš. 
Pasitraukus, pasidarė nedrau
giški atsinešimai link CIO, o 
ypatingai siuvėjų unijos A. C. 
W. A.; o dar daugiau pablo
gėjo, kuomet vienos kriaiičių 
firmos (priklausančios prie 
Bnited Garment Workers uni
jos) darbininkai atėjo prie 
A. C. W. A. Tas tai ir davė 
Vadams manyti, kad dabar tai 
galės ir eilinius narius ADF 
Įtraukti į kivirčius. Bet apsiri
ko: jieškodami mūšių, patys 
gavo skaudį antausį. . .

P. Sakalėlis.

Nubausti 9 žfttdhės
MARIJAMPOLĖ, ___

komendantas šiomis dienomis 
hubaudė > 7 asmenis: Kacą, 
Česlauskaitę, česlauską ir kt. 
hub V—3 mėn. kalėjimo ir pil. 
P. Daukšį ir J. Mickevičių— 
priverčiamo darbo stbvyklon. 
Jie kaltinami už komunistinį 
veikimą.
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Kaltinamųjų Trockistinių Krimi 
nąlistų Paskuti niai Pareiškimai 

Liaudies Teisme
Tąsa iš 4-to pusi.) 

lygiam laipsnyje, bet aš nebuvau

pasipriešinimai šiais punktais daro-

bausmę. Aš laukiu jos 
Paskutinėse mano gyve- 
dienose aš nenoriu būti

kontr-revoliucijos, 
kontr-re voliucij os

Ji visai sunaikino 
aš ir 
čionai

mo. Savo kovoje Dešiniųjų ir

atsakau 
dalyviu. 

Mano 
mi ne tam, kad susilpnint svarbą tų krimi- 
nalysčių. Mano toks apsigynimas neturėtų 
praktiškos svarbos.

Aš žinau mano 
ištisus metus laiko, 
nimo valandose ir
veidmainiu ir sakyt, kad aš noriu mirti.

Tai būtų netiesa. Aš papildžiau nuož
miausias kriminalystes. Aš prie jų prisi
pažįstu. Sunku būtų begyventi po papildy
mo tokių kriminalysčių, sunku būtų per 
desėtkus metų sėdėt kalėjime . . .

Bet baisu mirt taip pažymėtam. Aš no
rėčiau matyt, kad ir iš už kalėjimo grotų, 
kaip šalis, kurią aš išdaviau, žygiuoja pir
myn. Aš nedrįsčiau prašyt pasigailėjimo, 
jei aš nežinočiau, kad dabartinis teismas 
yra čiukuras sunaikinimo 
kad šalis sunaikino visus 
šaltinius.

Sovietų šalis laimėjo,
kontr-revoliuciją. Tas faktas, kad 
mano sandarbininkai kaliniai sėdi 
kaltinamųjų suole ir pašaukti suvest atskai
tas, yra triumfas, yra pergalė Sovietų liau
dies. Aš prašau teismo pasigailėt manęs.

Rykovo Paskutinis Pareiškimas
Šiuose mano paskutiniuose žodžiuose aš 

patvirtinu savo prisipažinimą, mano pada
rytą tyrinėjimo teisme apie mano nuož
miausias kriminalystes. Aš papildžiau žiau
riausias kriminalystes prieš .valstybę, aš iš
daviau šalį.

Ta išdavystė buvo išreikšta mano santi- 
kiuose su bjauriausiais Sovietų priešais, ma
no norėjime Sovietų Sąjungos pralaimėji-

Troc kištų
Blokas išnaudojo visą arsenalą visų kovos 
priemonių, kokias tik kada yra panaudojus 
suokalbininkų organizacija. Toje kontr
revoliucinėj organizacijoj aš nebuvau antri
ninke figūra. Mes ruošėme sukilimą, mes 
organizavome buožių sukilimus ir teroristi
nių branduolių sistemą. Mes pripažinom 
terorą kaipo kovos metodą.

Kartu su Nesterovu aš suorganizavau 
Uraluose specialę teroristinę organizaciją. 
1935 metais aš turėjau pasitarimą su Koto- 
vu, kuris vadovavo teroristinei organizaci
jai Maskvoje ir taip toliau, ir tt.

Bet prokuroras padarė prieš mane kalti
nimą, kuriame aš neėmiau tiesioginės rolės 
ir kurio aš negaliu prisipažinti, tai kalti
nimas apie priėmimą tarimo arba davimą 
instrukcijų nužudyt Kirovą, Kuibiševą, Men- 
žinskį, Gorkį, Peškovą.

Nėra jokios abejonės, kad mūsų pasirė- 
mimas teroru, gynimas teroro, padarė tie
sioginę įtaką į pradžią šių žmogžudysčių. 
Jei teroras kaipo metodą nebūtų buvus pri
pažinta, jei mes nebūtume teroro apgynę, 
aišku, kad nužudymas šių žmonių nebūtų 
įvykęs.

šioje prasmėje aš nešu atsakomybę. Aš 
sakau, kad aš negaliu užginčyt, jog proku
roras, pradėdamas nuo sutraukos mano 
kontr-revoliucinės veiklos, neturi pamato 
nužiūrėt mane šioje kriminalystėje ir jieš- 
kot parodymų, kurie ją apimtų.

Kai mes diskusavom teroro klausimą, 
mes įvertinome terorą kaipo priemonę už
daviniui smjūgio atsakomingiausiems ir 
tvirčiausiems partijos sąnariams . . . Kada 
mes kalbėjome apie terorą, mes visada tu
rėjome prieš save vardus Stalino, Vorošilo- 
vo, Molotovo, Kaganovičiaus.

Bet aš pakartoju, kad mes turime ir esa
me priversti priimt atsakomybę, kuri puola 
ant mūs už nužudymą Menžinskio, Kui- 
biševo, Peškovo ir Gorkio, kas atatiko si
tuacijai mūsų organizacijoj ir ko priėmi
mas mūsų sistemoje reiškia kovą prieš par
tiją. /

Nuo pat pradžios suorganizavimo Bloko, 
Bucharinas pastatė prieš mane jau atliktą 
faktą.

žinoma, aš nenoriu atimt savo atsakomy
bę už įsteigimą bloko. Prokuroras absoliu
tiškai teisingai atsinešė linkui manęs ir Bu- 
charino ta prasme, kad mudu turime atsa
kyti už visą sumą tų darbų, už visas pa
sekmes mūsų kontr-revoliucinės veiklos. 
Tas absoliutiškai tiesa.

Ant galo aš norėčiau panaudot mano pa
skutinį žodį, kiek tas yra mano galioje, 
padaryti įtakos į mano buvusius rėmėjus, 
kurie gal būt dar nėra iki šiol suareštuoti ir 
kurie dar neatsižadėjo savo įrankių ir kurių 
aš nežinojau ar kurie išėjo iš mano atmin
ties. Aš noriu, kad tie, su kuriais dar ne
apsidirbta ir kurie dar nesudėjo ginklų, 
tatai tuojąu ir viešai padarytų. Aš noriu, 
kad jie panaudotų mano pavyzdį pertikri- 
nimui savęs, jog jiems neišvengiamai rei
kia sudėti ginklus, tai yra mesti į šalį gin
klus ir nusiginkluoti visais kaštais taip grei
tai, kaip galima.

Jųjų išganymas glūdi numetime šalin tų 
ginklų. Vienatinis jų išganymas, vienatinė 
jiems išeitis glūdi gelbėjime partijai, gel
bėjime valdžiai iškelt aikštėn ir likviduot 
visas liekanas, visas kontr-revoliucinės or
ganizacijos išmatas, jeigu jos dar kur nors 
tebesiranda Sovietų Sąjungos teritorijoj.

Krestinskio Paskutinis Pareiškimas
Piliečiai Teisėjai. Kaltinamųjų suole aš esu 

vienas iš seniausių politinio gyvenimo dalyvių. 
Aš pradėjau savo revoliucinę veiklą dar kaipo 
jaunuolis 18 metų, 1909 metais.

1921 metais aš priėmiau Trockio pasiūly
mą įstot į nelegališką trockistinį darbą, kurį 
jis tada pradėjo, ruošdamas spėkas ir kad
rus ateities viešiems žygiams.

Ten pat ir tuč-tuojaus buvo suorganizuotas 
biuras, kuris susidėjo iš Trockio, Serebriako- 
vo, Preobraženskio, Piatakovo ir manęs. Tai 
buvo spalių mėnesį, 1921 metais, ir nuo to 
laiko prasidėjo mano nėlegalė kova priėš par
tiją.

1922 metų pavasarį, kai aš dalyvavau 11-me 
Komunistų Partijos Kongrese, Trockis iškėlė 
klausimą apie finansavimą mūsų kovos viduje 
partijos, nes ta kova prieš partijos centro ko
mitetą turėsianti būti ilga ir aštri.

Viktor Kopp, kuris dalyvavo tame pasikal
bėjime, pasiūlė gaut pinigų nuo Vokietijos ar
mijos. Iš pradžios šis pasiūlymas pagimdė ma
nyje abejojimą, bet vėliau aš jį 
aktyviai dalyvavau padaryme tos 
sutarties.

Pabaigoje 1923 metų trockistai
virą ataką prieš partiją. Trockistų pralaimėji
mas tiktai sustiprino mūsų pagiežą ir paaksti- 
no mūsų kovą.

1927 metais trockistai pradėjo visą eilę 
atakų prieš partijos centro komitetą. Tuo pat 
kartu prasidėjo trockistinė kova ir Vakarų 
JEuropos Komunistinėse Partijose.

Vokietijos armijos štabas pasinaudojo ta 
proga ir pasiūlė mums netik praplėsti mūsų 
šnipinėjimo veiklą, bet padaryti tūlų politinių 
pasižadėjimų.

Trockis ir mes, bijodami, kad mūsų aštri 
kova netektų finansinės paramos, sutikom 
priimt tą pasiūlymą ir pagilinome tą išdavi
kišką sutartį.

Pabaigoje 1927 metų Trockis metė visas sa
vo spėkas į kovą, bet buvo sumuštas ir ga
lutinai nugalėtas. Trockistai tapo išmesti jš 
partijos.

Geroka dalis jųjų vadų tapo ištremti. Ma
sės buvo prieš mus nusistatę. Atvira kova ne
bežadėjo pasisekimo.

Ryšyje su tuo Trockis pasiuntė instrukci
jas visiems savo pasekėjams, kurie buvo iš
mesti iš partijos ir ištremti, grįžti į partiją, 
padarant veidmainiškus pareiškimus apie savo 
atsisakymą nuo trockistinių pažiūrų. Tuo pat 
laiku jis išleido instrukcijas atsteigti nelegalę 
trockistų organizaciją, kurios pobūdis būtų 
visiškai konspiratyvis. Jos kovos metodos turi 
susidėt iš ruošimosi prie ginkluoto sukilimo ir 
pravedimo griovimo ir diversijos aktų.

Tuo pat laiku, kai įvyko pakeitimas takti
kos, buvo pakeista ir programa. Per Merano 
susirinkimą, kuris įvyko spalio mėnesį, 1933 
metais, Trockis išdėstė plačiai programą bur
žuazinio atsteigimo kapitalizmo kaipo progra
mą mūsų konspiratyviškos organizacijos ir 
kaipo programą nuvertimo socialistinės socia- 
lės satvarkos, gyvuojančios mūsų šalyje, pa
naudojimo teroro, griovimo ir diversijos aktų 
atsiekimui to tikslo, ir pagalios, prie išdalini
mo Sovietų Sąjungos atplėšiant nuo jos Ukrai
ną ir Tolimųjų Rytų Pajūrines provincijas.

(Daugiau bus)

priėmiau ir 
išdavikiškos

pradėjo at-

tame aš darbavausi nemažiau už bent 
kitą kontr-revoliucinės organizacijos 

Grinko taip pat labai gerbė mano 
Bet finansų komisariate veda-

kurį 
narį, 
autoritetą, 
mas griovimo darbas, santikiai su vokie
čiais, jau gyvavo prieš mano pasikalbėjimą 
su juomi.

Aš noriu tarti keletą žodžių apie Bucha- 
riną. Prokuroras barė mane už apsaugoji
mą mano sandarbininko. Prokuroras ab
soliutiškai teisingas, kad jis Buchariną va
dina mano sandarbininku, nes mudu ištiesų 
esame artimi draugai. Bet, žinoma, norė
čiau pasakyt, kad Bucharinas teisingai nu
rodė į tam tiktą mūsų darbo pasidalinimą. 
Jis sako, kad jis turėjo privedamąją atsa
komybę, kaipo rašytojas.

Waterbury, Conn.
Gesas.

Kovo 4 d. North Riverside 
gatvėj, Waterbury, ryte, dar 
daugeliui beveik miegant, kaž 
kur sprogo t geso vamzdžiai. 
Tuoj aplinkinės gatvės buvo 
pilnos geso nuodų. Gana to, kad 
tas įvykis sukėlė labai daug pa
nikos aplinkiniuose gyventojuo
se, mirtinai užtroško gesu vie
nas airių tautybės gyventojas 
Mahoney; taipgi keli bizniai 
nukentėjo tą dieną, nes “kostu- 
meriai” negalėjo jų atlankyti.

Pavykęs Koncertas
Kovo 6 d. “Venta” svetainė

je buvo 49 kp. LDS suruoštas 
puikus koncertas. Publikos bu
vo, galima sakyti, pilna svetai
nė; programa buvo taipgi su
maniai vedama. Pirmiausiai 
scenoje pasirodė Waterburio 
trio; dainavo gana rinktines 
dainas, ir puikiai tas pavyko. 
Paskui duetas; pasirodo, galop, 
mūsų Waterburio talentinga 
lietuvaitė (muzikos mokytoja) 
p-lė Bronė Rasimavičiūtė, ku
riai akompanavo Russell. Pasi
rodė jauna mergaitė scenoje, 
kurios pavardės nepatyriau, ir 
pašoko labai gražius špkius. 
Paskiau pasirodė sekanti p-lė 
Levenetz, kuri taipgi linksmai 
paįvairino publikai laiką.

Bet štai, pasirodo visų lau
kiamasis, tai Ignas Kubiliūnas 
iš Bostono, Mass. Kurie yra jį 
žinoję nuo seniau, tai, sako, 
bus bent ko pasiklausyti; o ku
rie nežinojo, tai taipgi su ne
kantrumu laukė pasirodant ką 
gali. Ir štai, padainuoja keletą 
rimtų dainelių. Publika rimtai 
išklausė. Bet kad paįvairinus, 
Kubiliūnas dainuoja ir lošia. 
Ypatingai “Linksmą Ameriko
ną” puikiai imitavo. Reikia pa
žymėti, kad Kubiliūną ant sce
nos vieną paskui kitą kartą pu
blika iššaukė net tris kartus.

Pasirodo scenoje jauna ir ta
lentinga lietuvaitė (iš Bostono) 
Ona Baltrušaitė, kuriai akom
panavo gabi pianistė Elena Žu
kauskaitė.

Publikoje apie koncertą įspū
dis pasiliko geras. Yra pagei
davimas, kad ir vėl greit būtų 
surengtas kitas panašus kon
certas, o, sako, jeigu tokie ta
lentai kaip Ignas Kubiliūnas iš
pildytų programą, tai pirktų 
bilietus, kad ir augščiausios 
kainos. •

Po koncertui buvo puikūs 
šokiai, kur publika linksminosi 
iki vėlumos.

Kubiliūno žodis
Bostoniškiai išreiškė * žodį, 

kad waterburieciai jiems pasi
rodė draugiški, ir bile kada jie 
ir vėl sutiktų pasirodyti Wa
terbury, palinksminti waterbu- 
riečius. .

Kubiliūnas pareiškė, jog jam 
atrodo waterburiečių veikimas 
kiek silpnokas. Sako, kad tai 
gyvas reikalas visų draugų 
dirbti. Bendro Fronto konfe
rencijoj jis buvo iškėlęs klausi-1 
mą, kad rytinių valstijų lietu

vių darbininkų spėkos sudarytų 
lyg rytinį vienetą. Bet, sako, 
kažkodėl Connecticut su Mass, 
neužmezga.

Juozas Stružas
Juozas Stružas atvežė Wa

terburin iš Bostono Igną Ku
biliūną, Eleną Žukauskaitę ir 
Onutę Baltrušaitę su motina.

Juozas Stružas' yra iš New 
Haveno; tai bent yra draugo 
pasišventimas, tokią kelionę 
padaryti (o gal dar ir veltui?).

Šaltis, šaltis, šaltis
Šiemet žiema buvo iš pradžių 

gana šiltoka. Tik retkarčiais 
nežymiai oras atvėsdavo. Bet į 
pavasarį štai pasirodė žiema, 
bent yra kas pasibaidyti, šaltis 
nesvietiškas! Įgriso kiekvienam 
neturtingam bedarbiui, kurio 
butas ir taip jau šaltas. Nėra 
darbo, nėra maisto ir kuro, ap
šildymui buto. Kas daryti?

Nieko Naujo Darbuose
Darbų sustojimas taip stai

giai prasidėjo, kad nieks, tur
būt, tokio smūgio visai nėra 
laukęs. Vieni sako, kad taip il
gai negalės trukti; kiti tvirtina, 
kad dar ilgas laikas praeis, iki 
atkius. Bet kas gali ką apytik
rio pasakyti ?...

Kai kas sako, kad reikia va
žiuoti kur kitur darbų jieškoti; 
kiti ramina bent kiek palūkėti. 
Gi iš tolimesnių valstijų rašo 
laiškus, klausinėja, gal čia, 
Connecticut valst., darbai ge
riau eina?

Atsakyti galima tik taip: pas 
mus taip, kaip ir pas pus!

Juozelis.

Užprenumeruok Dienraštį 
“Laisvę” Savo Draugams

LIGOS

CHRONIŠKOS 

GYDOMOS
Patenkinančios ir Greitos 

Pasėkos
KRAUJPrOpOS ir NERVŲ Ligos, 
BENDRA^ZSILPNUMAS, įsise
nėjų Skauduliai, skilvio 
NeWrkumaf, HEMORROIDAI bei 
kitos MEŠLAŽARNES Ligos yra 
Gydomos, NOSIES, GERKLES, 
PLAUČIŲ, KVĖPAVIMO Dūdų 
Ligos, INKSTŲ ir PŪSLES Ne
sveikumai, ir kitos Staigios ii 
Chroniškos Ligos VYRŲ IR MO
TERŲ GYDOMOS, o jeigu turite 
kokį nesveikumą, kurio nesupran
tate, pasiklauskite manęs su pasi
tikėjimu, ir jūsų liga bus jums iš
aiškinta.

X-SPINDULIAI IR KRAUJO 
TYRIMAI

NEBRANGUS ATLYGINIMAS— 
SĄLYGOS JUM PRIEINAMOS 

(Ištyrimas Veltui ir Slaptas) 

DR. ZINS
Įsisteibęs per 25 metus.

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

9 A. M. iki 3 P. M.

Kaip Patapti J. V. Piliečiu
Susideda iš panašiai dešimčiai pilnų lekcijų, klausimai 

ir atsakymai sutaisyti vadovaujančių autoritetų. Garan
tuotas perėjimas egzemino arba gražinami pinigai. Su
taupykite nuo $30.00 iki $50.00, prie tuo dar laiką ir pas
tangas. Taip lengva, kad septynių metų vaikas gali su
prasti. Tik už $5.00. Prisiųskite $2.50 dabar, o balan
są užsimokėsite laiškąnešiui, kaip atneš siuntinį.

FEDERAL SERVICE BUREAU
112 Maple, North Little Rock, Ark.

Telefonas: Humboldt 2-7964

DR. J. J. KAŠKI AUGIUS
530 Summer Ave., arti Chester Ave. 

NEWARK, N. J.
z VALANDOS :2—4 ir 6—8.
Nėra valandų sekmadieniais.

VARPO KEPTUVE
36-42 Stage St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y 
Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir P arena Yra Skaniausi

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, sen- 
vičiam duona, balta duona, Caleh ir rasin duona. Taipgi 
kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas ska
niausių 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.

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

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

apylinkę orui atvėstant.

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

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

palengvina pergalėti šaltį
•••

Kaina 65c už Kvortą
LIEPŲ ŽIEDŲ 75c KVORTA

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

i i....................   n n ■■ _____

LIETUVIU KURO KOMPANIJA
Įdedame Master-Kraft Oil Burners į Jūsų Seną 

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

4 . ♦
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Žinios
Šį Vakarą Visi Dalyvaukite Demonstracijose-Union Square!

Pasaulio Parodoj Bus 
ir Ateivių Savaitė

Grover Whalen, prezidentas 
Pasaulio Parodos Ruošimo 
Korporacijos, paskelbė, kad 
Pasaulio Parodoj bus ir atei
vių savaitė. Ji bus gegužės 
21-27 dienomis, 1939 metais. 
Kiek mums yra žinoma, rodos, 
turės ir pažangūs lietuviai sa
vo dieną. Amerikos Lietuvių 
Kongreso Brooklyno Skyrius 
jau senai nusistatė gauti lietu
viams dieną, nes tas komitetas 
atstovauja visus lietuvius šioj 
apylinkėj.

Studentai, mokyklų laikraš
tukų “redaktoriai” laiko savo 
15-tą iš eilės konvenciją, Co
lumbia Universitete.

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 ap
tarti. Dabar yra varoma plati 
kampanija už paliuosavimą 
Tom Mooney, tai ir mes turėsi
me kuo prisidėti. Bus aptar
ta mūsų kuopos parengimo 
reikalai, kuris įvyks šeštadienį, 
balandžio 9 dieną. Draugai, at
eidami į susirinkimą atsiveski
te ir .naujų narių prirašyti.

TDA 17 kp. Valdyba.

Nepaprastai Puikus 
Koncertas

Kovo 20 d. Susivienijimo 
salėje, 197 Grand St., Brook- 
lyne, “Lietuvių AuksabUbnis 
Karuso,” dainininkas Alekas 
Vasiliauskas rengia puikų lie
tuvių liaudies dainų koncertą, 
kuriam pasibaigus bus šokiai. 
Koncertas prasidės nuo 5 vai. 
vak. įžanga $1, 75c ir šo
kiams 40c.

Be Vasiliausko, Koncerte 
dainuos Violeta Tamkiutė. O 
šoks baletą puiki šokikė p-lė 
Darata Bubnytė.

Apie Vasiliauską, kaip be
kylantį jaunuolį dainininką, 
verta pasakyti keletą reikš
mingų pasižymėjimų dainos 
meno. Jis kilęs Detroit, Mich. 
Ten plačiai, ne tik lietuviams, 
bet ir svetimtaučiams žinomas. 
Tarptautiniam dainų ir radio 
konteste jis laimėjo Michiga- 
no valstijos stipendiją, moky
tis New Yorke muzikos. Jis 
mokomas Milano Operos dai
nininko Bruce King priežiūro
je. Vasiliausko koncerte pats 
King ir akompanuos.

Detroite Vasiliauskas yra 
dainavęs didžiuosiuose teat
ruose. New Yorke Vasiliaus
kas, tarp kita, jau yra daina
vęs iš Radio City visai Ameri
kai per 60 stočių. Kovo 17 
dainuos aristokratų Lotus 
Kliube, kur gauna progą tik 
pirmaeiliai operų dainininkai 
ir muzikai.

Po koncerto Brooklyne, Va
siliauskas dainuos Philadel- 
phijoj, Detroite ir kitur. Savo 
daina jis lietuviams daro gar-

Jaunikis Surado Jaunąją
i ’

Prieš kelias dienas Roches- 
tery, N. Y., dingo advokato 
duktė Mary Elizabeth Maho
ney, 19 metų mergina. Tuo- 
jaus policija ir jos kavalierius 
G. S. Mennen leidosi jos jieŠ- 
koti. Pagaliaus New Yorko 
viename viešbutyj surado ją 
gana “įsilinksminusią.” ši pa
nelė su savo kavalierium jau 
turi ir apsivedimo leidimą iš
siėmusi dar sausio 28 dieną.

Lyga Kovai už Taiką ir De
mokratiją šaukia masines de
monstracijas prieš Hitlerio įsi
veržimą Austrijon ir baisų ka
ro pavojų. Demonstracijos 
įvyks trečiadienį, kovo 16 d., 
Union Square, prie 17th St., 
New Yorke, 5 vai. vakare. Bus 
geriausi kalbėtojai. Visi darbo 
žmonės, taikos ir demokratijos 
šalininkai, būtinai dalyvaukite!

Pirmadienį Bus Svar
bios Prakalbos Laisves

Svetainėje
Pirmadienį, kovo 21 d., 8 

vai. vakare, “Laisvės” Svetai
nėj, 419 Lorimer St., atsibus 
labai svarbios prakalbos. Tą 
vakarą pripuola Lietuvių Ko

munistų Kuopos apšvietos susi- 
sirinkimas. Jis bus paverstas į 
prakalbas. Dabar pasaulyj tiek 
daug svarbių dalykų, kad būti
nai reikia jie išsiaiškinti. Ispa
nijoj eina baisios kovos, Hitle
ris užėmė Austriją ir rengiasi 

pulti Čęchoslovakiją ir Lietuvą. 
Visame pasaulyje veikia Hitle
rio šnipai. Baisus karas Chini- 

joj ir daug kitų svarbių klausi
mų. Bus geri kalbėtojai. Tą 
pranešime vėliau. Rengėjai.

Subatoje Pramoga Nau
dai Ispanijos Kovotojų
šeštadienį, kovo 19 d., 8 vai. 

vakare, “Laisvės” Svetainėj, 
419 Lorimer St., atsibus labai 
svarbus parengimas, čia kalbės 
drg. B. Sovetski, kuris tik su
grįžo iš Ispanijos, kur jis apie 
metus laiko buvo kovos lauke. 
Čia bus rodomi ir judžiai “Vie
na Diena su Lincolno Batalio
nu” ir teikiami paaiškinimai. 
Bus ir dailės programa, kurioj 
dalyvaus Aldona Klimaitė, L. 
Kavaliauskaitė ir šoks ispanės 
merginos savo tautiškus šo
kius. Bus ir šokiams orkestrą 
J. Venino. Visas pelnas skiria
mas paramai savanorių Ispani
joj, kurie kovoja prieš budeliš
ką fašizmą. Tikietai iš kalno 
perkant 35 centai, o prie durų 
40. centų. Visus kviečiame atsi
lankyti. • Rengėjai.

Mirtys—Laidotuvės
Walter Reimes, 47 metų 

106-46 Sutphin Blvd., mirė ko
vo 10 d. Kūnas buvo pašarvo
tas graboriaus Garšvos šerme
ninėj. Palaidotas kovo 15 d., 
Cypress Hills Kapinėse.

Anna Ginaitis, 48 metų, mi
rė savo namuose, 186 York St., 
sekmadienį, kovo 13 d. Pašar
vota namie. Laidos kovo 16 die
nos rytą, šv. Jono Kapinėse.

Juozas Balvočius, 50 metų, 
mirė savo namuose, 66 Hudson 
Ave., pirmadienį, kovo 14 d. 
Pašarvotas namie. Laidos ko
vo 17 d., Šv. Jono Kapinėse.

Laidotuvėmis rūpinasi grabo- 
rius Juozas Garšva.

Policininko Gyvenimas, Ku
riam Vagis Išmušė Akis

1934 metais, sausio mėnesį, 
vagis išmušė policininkui Ken
neth Hamiltonui akis. Daugiau 
jis šviesos nemato. Nassau ap
skritis išmokėjo jam kompen
sacijos $3,300, bet buvęs poli
cininkas iš tos sumos turi iš
mokėti $2,100 už jo gydymą. 
Reiškia, jam liks nekažin kiek. 
Apskrities patvarkymu jam 
bus mokama iki mirties po 
$25.00 į sakaitę algos.

“Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytojų.

fa tu. .

17,355 Suaugusių Stos j 
WPA Mokyklas

17,355 suaugę brooklynie- 
čiai ir brooklynietės susiregis- 
travo, kad stos į WPA moky
klas, kur bus veltui mokina
ma. Jie mokysis daugiausiai 
įvairių darbų, kaip tai, kalbų, 
matėm atikos, jūrininkystės, 
tepliojimo ir daugelio kitų.

Naujas Tiltas
Iki gegužės' 1 d., bus baig

tas budavoti naujas tiltas per 
Flushing upę, tarpe Corona ir 
Northern Blvd. Šis tiltas daug 
palengvins auto mobilistams 
šiame miesto krašte. Jo išbu- 
davojimas atsieis iki $3,000,- 
000.

Nelaimė Gaisro Metu Reikia Daugiau Saugumo
Iškilo gaisras name, 843 St. 

Nickols Avė. Gaisro laiku už
simušė negrė moteris su 3-jų 
metų dukrele. Kiti šeši negrai 
skaudžiai susižeidė arba ap
degė. Ši nelaimė atsitiko iš 
priežasties to, kad, kaip sako 
prokuroras Dewey, namas bu
vo visai netinkamas gyveni
mui, neapsaugotas nuo gaisro, 
neturėjo reikalingų laiptų iš
ėjimui gaisro metu.

Mat, darbo žmonės, gyven
dami labai vargingai, lenda į 
namus, kurie tik pigesni, kur 
gali išsiversti. Tuo metu, ten 
gyvendami, ne tik vargsta, bet 
ir savo gyvastį pastato pavo
jum

Iš Aido Choro Parengimėlio
šeštadienį, ‘Laisvės” svetai

nėj buvo Aido Choro parengi- 
mėlis-baliukas-koncertas. žmo
nių iš jaunimo buvo apsčiai, 
bet iš senesnių —permažai. 
Matyti, kad senesni amžium 
pasičėdino rytdienai, mat, ant 
rytojaus buvo vaidinama kome
dija “Pussesere Salomėja,” o 
kaip jau žinome, kad veikalai 
daugiau patraukia šios publi
kos. žinoma, negerai, kad pasi
taikė ir supuolimas dviejų pa
rengimų vieno po kito, tas ir 
kiek atsiliepė. Bet kadangi or
ganizacijų daug, kiekviena nori 
šį-tą susirengti, tai sunku ir iš
vengti.

Koncertinę programą pildė 
dainininkai vyrai, kaip ir buvo 
garsinta. Tris daineles skam
biai sudainavo Pranas Pakal
niškis; tris anglų kalboje A. 
Višniauskas iš Bayonnės. Jis 
visada publikai patinka. Jau
nuolis P. Bisque paskambino 
ant zylafono, kas buvo nai/įa- 
nybė mūsų parengimuose, o ant 
galo P. Grabauskas ir A. Velič
ka užtraukė duetą iš parinkti- 
nių juokingų dainų. Programos 
pildytojus publika karštai svei
kino. Po to vėl buvo šokiai.

1 Buvęs.

Pasimojimas Prieš Ateivius
Queens apskrityj atlaikė 

Amerikos-Ispanijos Karo Ve
teranai susirinkimą ir nutarė 
reikalauti iš valdžios, kad kri
minalistai ateiviai būtų depor
tuojami iš šios šalies. Jie tvir
tina, kad vien New Yorke at
eivių kriminalistų užlaikymas 
į metus laiko atseina milioną 
dolerių.

Kiek yra žinoma, tai iš čia 
gimusių jaunuolių yra daug 
daugiau kriminalistų, kaip iš 
ateivių. Bet reakcionieriai vi
sas svieto bėdas bando suvers
ti ant ateivių ir sąmoningų 
darbininkų. Dar daugiau, vieš
pataujanti klasė labai tankiai 
streįkierius bando priskaityti 
prie kriminalistų.^Ateivių ap
sigynimas turėtų būti daug 
geriau pastatytas, kad atremt 
reakcijos augimą.

LAISVE
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Otto Zhakov, rolėj Taivo 
Antikainen, veikale “Ski Bat- 
talion”, kuris dabar rodomas 
“Cameo” Teatre, Broadway ir 
42nd St., New Yorke.

Kada vaikučiai žaidžia gat
vėse,’ tai jų mintis užimta žais
me ir tuo laiku daugiausiai at
sitinka nelaimių. Tūli automo
bilių vairuotojai į tai negana 
kreipia atydos.

Auto valdytojas, būdamas 
saugesnis, nustos kelias minu
tes į dieną daug mažiau, negu 
tada, kada jis pervažiuoja gat
vėj kūdikį.

Pereitais metais, New Yorko 
mieste, žemiau 16-kos metų bu
vo užmušta 143 vaikai ir virš 
8,000 sužeista, automobilių ne
laimėse.

Padarykime šiuos metus 
daug saugesnius. Apsaugokime 
vaikus gatvėse. Kiekvienas au
to valdytojas tapdamas sauges
niu už tai nesigailės.

»Trafiko Stotis “K.”

Areštavo Automobiliu Vagį
17 metų t 
ir kalti- 
vagystėj.

Philip Campiglia, 
vaikinas, areštuotas 
namas automobilių 
Jis turėjo net jaunuolių gen- 
gę suorganizavęs, kurie bilia 
prie progos pavogdavo auto
mobilių, tol jom trankydavosi, 
kol išbaigdavo gazaliną, o pas
kui numetę automobilių palik
davo, 
virš tuziną automobilių 
buvo pavogę.

Policija sako, kad jie 
taip

am-Olaf Heisteg, 33 metų 
žiaus, baržų darbininkas, skau
džiai sužeistas, kada pateko po 
retežiu, kuriuom velka baržą. 
Nuvežtas į ligoninę. Mano, kad 
reikės nupjauti dešinę koją.

PARDAVIMAI
Parsiduoda Bar & Grill su pilnais Į 

License. Vieta randasi tarpe dirb- į 
tuvių ir Long Island Freight Sta
tion. Priežastis pardavimo, išvažiuo
ju į 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)

PAiN^EXPEW
u75T ?•*. oa. •

Pečių muskulus gelia? 
Petys ištampytas?

Suteiks malonų palengvinimų 
• keli vykrųs ištrynimai.
PAIN-EXPELLER1S 

parduodamas po 35c. ir 70c. 
visose vaistinėse.

w o r-'Li T-AdMį.q/v".?,;J 

LI N.I

Telephone: EVer green 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.

Legal Notice
Notice is hereby given that Ste

phen Cukierski, of Brooklyn, N. Y., 
lias 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)

SUSIRINKIMAI
EAST NEW YORK, N. Y.

ALDLD 185 kp. susirinkimas įvyks 
trečiadienį, J6 d. kovo, 8 v. v., Ki- 
burio Svet. Nariai ir narės malonė
kite dalyvauti, nes turime svarbių 
dalykų.

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.

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 28rd St.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

SO Court Street
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

Stephen Aromiskis
(Arinakauskas)

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Ave 
Brooklyn,- N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335

CHARLES
UP TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barberiai 
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS

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

Parsamdau automobilius vestu
vėm, parėm, krikštynom ir 

kitokiem reikalam 
402 Metropolitan Avė. 

(Arti Marcy Avenue) 
_ BROOKLYN, N. Y.

OIL BURI"*
■ INVENTED

COOK and HEAT Without Coal) 
In Your Present OP WOOCi 4 I
Stove or Purnnce— į vs/? Vpr** 
HOTTER — CHEAP. V V * 
ER —No Ashes or Dirt 
— Twice the Heat Quick 
at ONE HALF THE COST.
COOKSA MEAL

FOR LESS |
Besta auy oil burner ever gotten 7 
out for low oost. perfect per- ffTlA 
formance. Hurns cheap oil a now Slip."into IT 
way, without pre-generating Any STOVI 
or clogging up. Quick Intense RANCt or IlJrf 
host by Simple Turn of Valve, fuamaci lisdJP-' 
It ends drudgery and dirt of Quick HEATat 
coal or wood; cuta fuel blAs In Turn of Valval 
half, pays for itself quickly by what IT SAVES.

OUniMIE phone for free rnUI^L DEMONSTRATION
No Obligation

Anyone interested in getting MORE 
HEAT AT LESS COST should phone 
number below for demonstration and 
full explanation of this amazing “HEAT 
KINO” Oil Burner.

Local Sales Representative

KLEEN KOL COAL CO.
MR. PETER LISAUSKAS

COAL, COKE and OIL
Phone: JEfferson 3-2779 

EVergreen 7-7550
Ridgewood

1458 DeKALB AVENUE
Williamsburg

335 UNIOft AVENUE
Maspeth

18-82 72nd PLACH

Telefonas FOxcroft 9-6901

Painters and Decorators
Lietuviai Malioriai ir Dailydės

• •
Taisome namus ir maliavojame iš vidaus ir iš lauko.

Puikiausia sulig vėliausios estetikos dekoruojame 
maliavom arba išpopieruojame kambarius. 

KLAUSKITE MŪSŲ APROKAVIMO
Reikale namų taisymo, maliavojimo ar popieravimo 

klauskite mūsų aprokavimo. Duodame tinkamus 
patarimus ir darbą atliekame patenkinančiai.

•

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

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

Išsikirpkite ir Pasilaikykite

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

Iš ienų padarau nau
ju! paveikslui ir kra- 
javui sudarau iu ame
rikoniškais. Reikalui 
esant ir padidinu to
kio dydžio, kokio pa
geidaujama. Taipgi
atmaliavoju Įvairiom
spalvom.

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

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

FRANK DOMIKAITIS

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI,

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

na; gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barščiai.

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

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

GARSINKITES “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.

426 SOUTH 5th STREET BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties 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
LADIES’ DAYS

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

Trečiadienis, Kovo 16, 1938

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(šalinskas)

j 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. I., N. Y.

Kiekvieną subatą 
I karšta vakarienė.

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

PER WEEK

GENTS’ DAYS
Wed., Th urs., Fri., Sat. and

Sun. all day and night.




