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Kodėl Jis Tyli?
Apie Tautinius Jausmus.
Nemažai Nuskriaudė.
Lietuvos Bedarbiai.
Zamoros Sūnus.

Rašo A. B.

Stebėtina, kaip inteligentas, 
patekęs po kunigų globa, turi 
atsisveikinti su savo valia ir 
protu.

Tokiu nelaimingu žmogum aš 
skaitau “Amerikos” redaktorių 
poną Laučką. Dar jaunas vy
ras. Negalima tikėt, kad pas jį 
jau būtų spėję visai užšalti 
žmoniški jausmai. Vienok gi jo 
vedama gazieta visai nemato 
vargdienių, tų pačių sunkaus 
gyvenimo naštą velkančių pa- 
rapijonų. Jis mato tik kunigus, 
vyskupus ir kitus aufgštus baž
nyčios viršylas. Juok jis gina, 
už juos jis galvą guldo.

štai tik vienas pavyzdys. 
“Laisvė” patalpino platų apra
šymą apie labai įdomias Lietu
vos Katalikų Veikimo Centro 
konferencijos diskusijas, ku
riose katalikai reikalavo kon
fiskuoti kunigų žemes ir tur
tus. Bet kaip pasielgė Lau-1 
čkos redaguojama katalikiš
ka “Amerika”? Ji tik trum
pai apie konferenciją pami-( 
nėjo ir paaiškino, kad ten 
buvę daug kunigų ir vyskupų? 
ir jie visi kalbėję. Tiesą apie 
konferencijoj kilusią audrą už-i 
gniaužė, paslėpė.nuo savo skaiZ 
tytojų. Mat, kunigams tos dis
kusijos nepatiko.

Vytautas Sirvydas vienam fa
šistų laikraštyje duoda mums 
pamokslą. Sako jis:

“Mūsų gi ‘bendrafrontinin- 
kams’ galima patarti, nieko iš 
jų bendrę fronto neišeis, kol 
jie nenutars tvirtai ir griež
tai gerbti, pirma, tikybinius 
lietuvių jausmus, paskui tau
tinius ir demokratinius.” 
Ne į tašką sis Vytauto pa

mokslas pataikė. Jis turėjo bū
ti taikomas jo paties plauko 
žmonėms —smetonininkams-fa- 
šistams.
Vitaičiai, Laučkai, Kneižiai ir 
Šimaičiai—štai kas savo kojo
mis mindo Amerikos lietuvių 
tautinius ir demokratinius jaus
mus. Jie sušilę padeda Smeto
nos valdžiai naikinti kas tik do
ro ir prakilnaus toje pačioje 
Lietuvoje.

Karpiai, Tysliavos ir

Tūlas Petras Ruseckas, buvęs 
Draugijos Užsienio Lietuviams 
Remti sekretorius, praneša, kad 
smetonininkų užsimojimas kolo
nizuoti lietuvius Pietų Amerikoj 
labai sugadino orą visoj lietuvių 
kolonijoj. Jis teigia:

“Čia tokios kolonijos lietu
vių jau buvo pradėtos steig
ti, tačiau del stokos organi
zuotumo, nepatyrimo bei pik
tos valios kolonijos ne tik ne
buvo įsteigtos, bet del jų ne
mažas lietuvių skaičius ir 
skaudžiai nukentėjo.”
Mes buvom persergėję Pietų 

Amerikos lietuvius saugotis 
šmugelninkų. Kuiie nepaklau
sė, dabar pirštus kramtos.

Nepaprastai padidėjo Lietu
voje bedarbių skaičius užėjus 
žiemos šaltiems orams. Klaipė
doje esą įregistruota 2,020 be
darbių, o prie viešųjų darbų dir
bą tiktai 715. Šiauliuose esą du 
tūkstančiai bedarbių, o prie vie
šųjų darbų dirbą tiktai šimtas 
ir tie uždirbą tiktai po litą arba 
litą ir pusę į dieną. Gruodžio 
18 d. Kaunan buvus atvykus 
Šiaulių darbininkų delegacija 
skųstis valdžiai del sunkios pa
dėties.

“R. A.” praneša sekamą:
“Buvusio Ispanijos respub

likos prezidento Alkala Za
mora sūnus, Choze Zamora, 
nesenai prieš tėvo valią kartu 
su savo broliu atvyko Valen- 
cijon ir įstojo republikonų ar- 
mijon kovoti prieš fašistus.

“Sausio 1 d. laikraštyj 
“Verdat” tilpo Choze Zamo
ros laiškas Ispanijos Komu
nistų Partijos sekretoriui

Darbo Žmonių 
Dienraštis
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RADEKO PRISIPH SOVIETU W
ĮŠĖLUSI NAZI y BATALIJA 

PRIEŠ RAUDONUOSIUS
Berlynas.—Sudarius miš

rią komisiją iš japonų ir vo- 
kiečių-nazių prieš komuniz
mą, dabar visi hitleriniai 
kalbėtojai, laikraščiai ir ra
dio dar labiau pasmarkino 
bataliją prieš raudonuosius. 
Ištisi nazių spaudos pusla
piai užpilti pasakojimais 
apie vadinamus “tarptauti
nius komunistų sąmokslus” 
ir apie Sovietų ginklavimą
si neva tiem sąmokslam 
įvykdyt. Visoj Vokietijoj 
hitleriečiai daro masinius 
susirinkimus, norėdami 
įkaitint gyventojų ūpą prieš 
SoVietų Sąjungą. Bremene 
atlaikyta vieną vakarą 29 
nazių mitingai, kurie buvo 
sušaukti obalšiu, “Ar gali
ma susitaikyt su Maskva?”

Tokiuose mitinguose na- 
ziai plūsta ne tik Sovietų 
Sąjungą, bet atakuoja ir 
šiaip demokratines šalis, sy
kiu šaukdami jąsias į vieną 
frontą su Hitleriu ir Japo
nija prieš Sovietus.

Naziai užsipuldinėja Am
erikos ir kitų kraštų demo
kratiją kaip “bolševizmo pe
rėto ją,” streikų skleidėja ir 
tt. Hitleriečiai savo kalbo
se perstato J. L. Lewisą, 
Amerikos industrinių unijų 
vadą, kaipo “žydą.” Sklei
džia visokius išmislus prieš 
Ispanijos respublikos val
džią ir atakuoja Čechoslova- 
kiją neva kaip “Sovietų ka
rinę stovyklą.” Tuose mi
tinguose pravedama mintis, 
kad Vokietija privalanti 
duot ginklų pagelbos prieš 
bolševizmą ne tik Ispanijoj, 
bet visur, kur tik jis pasi
rodo.

Francija Duotą Paramos Vo
kietijai, bet Tik ne Kariškiem 

Tikslam
Lyons, Franc. — Socialis

tas Francijos ministeris pir
mininkas L. Blum saus. 24 
d. išreiškė pageidavimą po
litinės sutarties su Vokieti
ja taikai palaikyti ir žadėjo 
jai finansinę, ekonominę 
parama, bet su tokia sąly
ga, kad Hitleris tą paramą 
nenaudotų kariškiems tiks
lams.

Roma. — Mussolini sako, 
kad Italija pasistatysianti 
jau iš “savo plieno” naują 
garlaiviu laivyną gabentis 
žibalą-aliejų.

Choze Dias. Tame laiške 
Choze Zamora prašė jį pri
imti į Komunistų Partiją.

“Choze Dias atsakyme pa
sveikino Choze Zamorą del 
pasirįžimo kovoti prieš fašis
tus ir pranešė, kad Zamora 
priimtas į Ispanijos Kom. 
Partijos eiles.”
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Potviniai Padarė 1,000,000 Benamių ir 
$300,000,000 Žalos; Žuvo 50 Žmonių

Cincinnati, O., saus. 25.— 
Ohio upės vanduo pakilo 79 
pėdų augščiau vidutinio sa
vo lygmens. Dar niekad pir
miau nebuvę tokių žalingų 
potvinių Ohio, Indiana ir 
Kentucky valstijose, kaip 
dabar, šiose valstijose ir ki
tur per potvinius žuvo jau 
bent 50 žmonių. Benamiais 
liko milionas, o medžiaginių 
•nuostolių pasidarė iki $300,- 
000,000.

Washingtono valdžia pa- 
daugį drabužių ir 
iš armijos sandėlių 
nukentėjusius nuo 

Talkon Raudonajam

siuntė
valgių
šelpti
tvano.
Kryžiui sumobilizuota de-
sėtkai tūkstančių CCC ir 
WPA pašalpinių darbinin-

Pietinėj Indianoj įvesta 
karo stovis prieš plėšikus ir 
kitus piktadarius. Daugelyj

Abi Pusės Mobilizuoja 
Jėgas Auto. Streike

Detroit, Mich. saus. 25.— 
General Motors korporaci
ja daro didžiausio spaudimo 
gubernatoriui Murphy’ui, 
kad jis tuoj palieptų savo 
milicijai išmest streikierius 
sėdėtojus iš visų korporaci
jos fabrikų. Tuo tarpu Jun
gtinių Valstijų darbo minis
terija pašaukė General Mo
tors viršininkus ir Jungti
nės Automobilių Darbinin
kų Unijos atstovus į naują 
taikymosi konferencija, ku
ri turėtų įvykti šį trečiadie
nį.

Pranešama, kad unijos 
vadai jau sutiko dalyvaut 
toj konferencijoj. Sykiu uni
ja įsakė visiem streikieriam 
griežtai pikietuot užstrei- 
kuotas auto. dirbtuvės. 
Taipgi masiniai pikietuoja
ma General Motors ofisų 
namas.

Fašistinė “Flinto Sąjun
ga” mobilizuoja skebus ir 
visokius padaužas, kad iš
muštų streikierius sėdėtojus 
iš General Motors fabrikų.

Costa Rica Demonstracija 
Prieš Nazią Karo Laivą '

San Josa prieplaukoj, Co
sta Rico j, Centralinėj Am
erikoj, darbininkai išstojo į 
smarkią d e m o n s t r a ei ją 
prieš atplaukusi Vokietijos 
karo laivą “Schleswig-Hols
tein.” Demonstrantai ypač 
smerkė Hitlerį už rėmimą 
Ispanijos fašistų. Akyvaiz- 
doj laivo oficieriu ir jūrei
vių buvo sumindžiota nazių 
vėliava su svastikiniu kry- 

vietų įvesta pusiau-kariška 
milicijos tvarka.

Cincinnati, nežiūrint van
dens užplūdimo, išsivystė 
dideli gaisrai, ypač kai pasi
leido žibinamasai gesas iš 
milžiniškų geležinių rezer
vuarų ir- pasiliejo aliejus- 
žibalas iš didžiulių metali
nių kubilų. Be kitko užside
gė 250,000 galionų gazolino 
“kubilas.”

Tarp badaujančių ir šą
lančių pabėgėlių skleidžiasi 
karštinės, influenza, plau
čių įdegimas ir kitos ligos.

Užlieta pusė Kentucky 
miesto Louisvilles su 300,- 
000 gyventojų.

Begabenant kalinius iš 
apsemto Frankfurt, Ky., ka
lėjimo, įvykęs kruvinas su
sikirtimas tarp baltųjų ir 
negrų. Užmušta esą 12 as
menų.

Pakilęs Ginklų Išveži
mas iš Vokietijos

Berlynas. — Per pirmus 
11 mėnesių 1935 m. iš Vo
kietijos buvo išgabenta gin
klų ir amunicijos už 11,649,- 
000 markių, o per tuos pa
čius mėnesius 1936 m. jau 
už 20,046,000 markių. Hit
lerio valdžia taipo pat di
džiuojasi, kad pakilęs išve
žimas į užsienius automobi
lių ir šiaip “mašinų.” Bet 
nepasako, kad ši nazių už
sieninė prekyba paaugo iš
vežimais karo reikmenų Is
panijos fašistam.

Ispanijos Liaudiečiai Atėmė 
Svarbią Kalvą iš Fašistą 

Malagos Fronte
Madrid. — 13 didelių šo

vinių -iš fašistų patrankų 
pereitą sekmadienį pataikė 
į Madrido centrą; aštuonis 
žmones užmušė ir 25 sužei
dė.

Ispanijos valdžia praneša, 
kad jos milicininkai išmušė 
fašistus iš Los Almendros 
kalvos palei kelią į Ojeną, 
29 mylios nuo Malagos. Ta 
kalva yra svarbi karinė po
zicija.

Kun. Coughlin Garbina Savo 
Mirusį Patroną, Vyskupą
Detroit, Mich. — Fašisti

nis kunigas C. Coughlin 
savo radio kalboj pereitą 
sekmadienį garbino mirusį 
Michigano vyskupą M. J. 
Gallagherį, pabrėždamas, 
kad tas vyskupas bent tūks
tantį sykių ragino Coughli- 
ną skleist savo propagandą

/•7*<

GENEROLAI PRIEŠ NAUJA 
JAPONIJOS PREMJERA

Tokio, saus. 25.—Japoni
jos imperatorius Hirohito 
paskyrė nauju ministeriu 
pirmininku seną, atsistaty
dinusį generolą Kazushike 
Ugaki vietoj pasitraukusio 
iš valdžios K. Hirotos. Bet 
Huichi Terauchi, buvęs ka
ro ministeris ir kiti fašisti
niai armijos generolai yra 
priešingi Ugaki’ui. Jiems 
jis atrodo negana karingas. 
Jie norėtų tokios valdžios, 
kuri greičiau vykdytų jų už
kariavimo planus prieš So
vietų Sąjungą ir Chiniją.

EXTRA!
Varšava, saus. 25. — Vie

nas lenkų laikraštis prane
ša, kad privatus Stalino se
kretorius bandęs jį nužudy
ti, bet nepavykę. Praneši
mas nepatvirtintas.

Cincinnati, Ohio, saus. 25. 
—Potvinio vandenys apsė
mė jau 15 ketvirtainių my
lių miesto. Ketvirtadalis 
Cincinnati po vandeniu.

Madrid, Ilinois, saus. 25. 
—Amerikos armijos inžinie
riai dinamitu praardė pa
kraštinius upės pylimus, 
idant išgelbėt Cairo, Ill., 
miestą nuo tvano. Vanduo 
per praardytas užtvankas 
užliejo 10 ketvirtainių my
lių aplinkui.

Portsmouth, Ohio, saus. 
25. — Iš priežasties potvinio 
sparčiai skleidžiasi influen
za ir pneumonia.

Pittsburgh, Pa., saus. 25.— 
Vėl pradėjo pavojingai kilti 
Allegheny ir Monongahela 
upių vandenys.

BELGIJOS FAŠISTŲ 
MOBILIZACIJA

Brussels, Belgija. — Leon 
Degrelle, belgų “rexistu”- 
fašistų vadas, pradėjo savo 
6 dienų misijas milžiniška
me “sportų Palociuje.” 
Šmeižia Sovietus, atakuoja 
demokratinę tvarką bile 
kur ir garbina Hitlerio ir 
Mussolinio suteiktą neva 
“gerovę” Vokietijai ir Ita
lijai. Jieškodamas sau dar
bininkų paramos, Degrelle 
taipgi numeta vieną kitą žo
dį prieš didžiuosius kapita
listus. i

Vatikanas, saus. 25. — 
Popiežius naktį ramiai mie
gojo 7 valandas ir paskui 
sėdėjo šešias. Jo liga pa- 
lengvėjus.

b

0

Radek ir Kt. Trockistai Planavo Iškrikdyt 
Sov. Gelžkel., Padėt Naziam Sumušt SSRS

vardais neminėjau Staliną 
ir Vorošilovą.”

(Pats Romm dar nėra tei
siamas šioj byloj.) '

Kiti du iš teisiamųjų, 
Grg. Sokolnikov ir L. Sere
briakov patvirtino, jog troc
kistai kitaip nesitikėjo už- 
valdyt šalį, kaip tik su Vo
kietijos ir Japonijos kariš
ka talka.

Serebriakovas aiškiai iš
dėstė, kaip jie planavo nu
žudyt Staliną ir Gruzijos 
komunistų vadą Berrią ir 
sabotažuot -Sovietų gelžke- 
lius.

“Ar visa tai jūs darėte 
tiksliai, su apsimąstymu?” 
užklausė prokuroras Višins
kis.

“Aš niekada savo politi- 
tiniame gyvenime nedariau 
nieko be apsimąstymo. Aš 
visada apgalvoja dalykus iš- 
anksto?” atsakė Radekas.

Trockistų Nužudyti 
Mainieriai

Novosibirsk, SSRS.—Ka- 
merovo kasyklose buvo nu
žudyta 10 pavyzdingų dar
bininkų pel* eksplozijas, ku
rias darė trockistai mecha
nikai, pagal patvarkymus 
Radeko, Sokolnikovo ir ki
tų dab^r Maskvoj teisiamų 
teroristų. Jie tyčia pūdė ir 
gadino Sovietų valdžios at
siųstus vėdintuvus-ventilia- 
torius ir pavojingais gesais 
troškino rfiainierius. Sykiu 

pastangas nuverst šią vai- jie kurstė darbininkus prieš 
'.Sovietų vyriausybę, pasako
dami, būk jinai juos aplei- 
džianti.

MaskVa. — Karl Radek, 
vienas iš 17 teisiamųjų troc- 
kistų, sausio 24 d. pripažino, 
kad jie buvo išdirbę planus 
iškrikdyt ir suparalyžiuot 
Sovietų geležinkelių veiki
mą, idant tuo būdu padėt 
Vokietijai ir Japonijai nu- 
kariaut Sovietų šalį, nu
verst jos valdžią ir sugrą
žint “pataisytą” kapitaliz
mą. Radek, keturias valan
das klausinėjamas sovietinio 
prokuroro And. Višinskio, 
patvirtino, kad trockistai 
prižadėjo Hitleriui Ukrai
ną, o Japonijai Sibiro pa
mario provincijas už karinę 
pagelbą delei nuvertimo So
vietų valdžios.

Bet Radek padarė pasta
bą, būk trockistai tikėjęsi 
kada paskiau “atgriebti” at
gal tas žemes iš Vokietijos 
ir Japonijos.

Radek buvo areštuotas 
pernai spal. 22 d. ir iki 
gruodžio mėn. gynėsi, būk 
nieko nežinąs apie trockis- 
tų sąmokslus prieš Sovietus. 
Bet paskui, sako: “Aš išgir
dau, kad visi kiti suimtieji 
prisipažino; todėl ir aš da
bar pripažįstu savo kaičią.” 
Radekas sakosi jau 1932 m. 

žinojęs apie trockistų sąmo
kslą, bet nenorėjęs išduot 
valdžiai savo draugų. Dabar 
gi sako: “Aš esu kaltas vi
sais teroristiniais sąmoks
lais, kaip kad esu kaltina
mas. Aš dėjau visas galimas 

džią, iki tapau areštuotas. 
Aš žinojau, kad Stalinas yra 
pergiliai įsigalėjęs, ir žmo
nės neremtų atviro bandy
mo išvykt jįjį; todėl mes 
griebėmės požeminio veiki
mo.

“Trockis padarė išvadą, 
jog tik tada mes galėtume 
paimti galią į savo rankas, 
jeigu Sovietai būtų sumušti 
kare. Todėl mes nusprendė
me daryti viską, ką tik gali
me, idant tuo tikslu pagel
bėti Vokietijai ir Japoni
jai.”

Vladimir Romm, buvęs 
Sovietų vyriausybės organo 
“Izviestijų” korespondentas 
Washingtone, paskui sugrį
žęs ir areštuotas, dabar pa
liudijo, kad jis įvairiais at
vejais nuvežė penkis Rade- 
ko slaptus laiškus Trockiui 
į užsienį. Radeko rašytas, o 
Rommo įteiktas Trockiui 
laiškas Genevoj 1932 m., iš
dėstė planus, kaip teroristų 
blokas turėtų nužudyt Stali
ną ir Sovietų apsigynimo 
komisarą KL Vorošilovą, — 
sakė Romm’as. Radekas pa
tvirtino, jog tame laiške bu
vo planai ant Sovietų vadų 
galvos, tik, girdi, jame “aš

Visų šalių Darbininkai, 
Vienykitės 1 Jūs Nieko 
Nepralaimesit, Tik Re

težius, o Išlaimėsit 
Pasaulį!

Sovietai Iškrėtė Du Japoną 
Šnipiškus Laivus

Maskva. — Sovietų vy
riausybė sulaikė du Japoni
jos laivus Vladivostoke, pa
darė juose kratą ir atrado 
dokumentus, 1 i ū dijančius, 
kad japonų kapitonai ir tū
li įgulos nariai varė šnipinė
jimo darbą prieš Sovietus.

Nežiūrint to, Japonijos 
atstovas Maskvoj sausio 24 
d. užprotestavo prieš tą kra
tą. Sovietai atmetė protes
tą ir nurodė, jog Japonija 
stabdo ir krečia Sovietų lai
vus visai be priežasties.

Chinijos Valdžia Duosianti 
Nusileidimy Komunistam
Nanking. — Pranešama, 

kad Chinijos valdžios galva 
Chiang Kai-shek žada daryt 
nusileidimų komunistams. 
Bet tam esą priešingi gene
rolai Wang Ching-wei ir Ho 
Ying-ching,
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Kunigai Kalba apie Šliupo Nužu
dymą, Rašo Daktaras

Dr. J. Šliupas rašo “Laisvojoj Mintyj” 
(už sausio mėnesį), kad Lietuvos kuni
gai kalbą apie jo, Šliupo, nužudymą. Jo 
paties žodžiais:

Neseniai girdėjau, kad mano draugui 
(gyd. P. iš Amerikos), gulėjusiam vienoje 
Kauno karo ligoninės patalpoje, du kunigai 
bešnekučiuodami apie laisvamanybę Lietu
voje, nekaltai išsitarė: ar neatsiras drąsuo-; 
lis, kuris jų vadą nudėtų!. ..
Dr. šliupas pareiškia, kad jis nesibijąs 

likimo Francisko Ferrero (kuris buvo 
nužudytas Ispanijoj už laisvamanybę). 
Girdi, “pasidžiaugsiu, jei už Lietuvos lai
svę ir laimę savo galvą padėsiu.”

Šliupas skundžiasi minėtam rašinyj 
sunkia padėtimi Lietuvoj, kunigine reak
cija. Jis reikalauja pravedimo reformų. 
“Kviesdamas prie reformos, noriu ir jus, 
nedraugus (klerikalus), apsaugoti nuo 
riaušių ir kankynių,” rašo jis.

Straipsnio autorius mano, kad, jei Lie
tuvos klerikalai nesiliausią šlėgę* žmones, 
tai pastarieji gali sukilti, ir kunigijai bus 
taip, kaip Meksikoj ir Ispanijoj.

■P-Jis rašo: . il(
itKunigai ir vienuoliai subruzdo Lietuvoje 

pinigauti. Vieni stato pantheonus, leidžią 
varpelius, šaltinėlius ir kitais gražiais var
dais lapelius ar laikraščiukus, apgaulingai 
viliodami prakaitu uždirbtą skatiką iš gy
ventojų. Kiti ieško turtų ir žemių, kurias 
sukonfiskavo 1842 m. rusų valdžia, ir gei
džia grąžinti tautą į 18-tojo šimtmečio pa
dėtį, kur pusė Lietuvos buvo kunigijos nuo
savybė, o gyventojai jos baudžiauninkais. 
Kiti apgobia valdžią savo vyliūgiškais vo
ratinkliais, kad negadintų jiems “biznio.” 
Ir mažai kam rūpi, kad šalyje didėja neri
mas ir nepasitenkinimas. Tie gi, kąm taika 
.ir ramybė turėtų rūpėti, pamiršta, kad Mek
sikos ir Hispanijos atsitikimai ir pavyzdžiai 
.nėra paslaptimi net tamsiausiam kaimui. O 
kaimas dantis griežia, kad davatkų nameliai, 
kaip ir centrai ar nemaži ūkiai patenka į 
rankas tų, kurie sakosi gyveną del dangaus 
karalijos linksmybių. Vienuolių kiždynai, 
net iš svetur atėję Lietuvoje randa malonų 
priėmimą. Ir taip auga neproduktyvi vi
suomenės dalis, nešanti neapykantas ir 
kerštus.
Kunigija, trokšdama nukreipti nuo sa

vęs visuomenės domesį, bando gązdinti 
savo pasekėjus ir valdžią komunizmu. 
Ėsą, į “komunistų eiles patenka visi tie, 
kurie Lietuvai trokšta šviesos, laisvės ir 
gerovės.” Toki rašytojai, aip Putinas 
Mykolaitis, Krėvė-Mickevičius ir kt. ap
šaukiami komunistais.

-Šiuo tarpu išduodami gyventojams 
nauji pasai. Juose įrašoma ir tikyba. Vi
si, kurie tik buvo bažnyčioj krikštyti, įra- 

| šomi katalikais, nors jie tokiais senai nė
ra. Pats d-ras Šliupas, kuris jau senai 
nebėra kataliku, pase įrašytas “katali
kas.” “Kodėl nepažymėti teisingai, kad 
aš laisvamanis ?” rašo daktaras. “Ar tai 
garbę sudaro katalikybei ir valstybei, 
kad melas yra viešai ir akiplėšiškai skel
biamas?”

|. Dr. Šliupas, tačiau, nepažymi to fakto, 
' kad katalikų dvasiškiją Lietuvoj palaiko 
fašistinė Smetonos vyriausybė. Fakti- 
nai, jie remia kits*kitą. 1926 metais ku
nigija pilnai rėme Smetonos smurtą.

. Nors vėliau, dėl tam tikrų sumetimų, da- 
'' lis kunigijos sudarė šiokią tokią opozi.ci- 

r ją Smetonai, tačiau griežto skirtumo

Nežinomi 
Jmlaužė į

> ttBARSTĖ Z A C H A R O - 
BVlfiNES KAULUS, KRE- 
B * ČIANT JOS GRABĄ

tarp fašistų valdžios ir klerikalų niekad 
nebuvo. Toki klerikalų šulai, kaip kun. 
Mironas, Kemėšis ir kt, visuomet atvi
rai palaikė ir tebepalaiko fašistų valdžių.

Kol fašizmas viešpataus, tol ir klerika
lai Lietuvoj plės savo tinklą. Tiktai su 
fašistinio kevalo sudaužymu bus užduo
tas smūgis ir klerikaliniam voratinkliui.

Todėl visų laisvę mylinčių žmonių 
šiandien yra didžiausia pareiga kovoti 
su fašizmu Lietuvoj, už atsteigimą demo-
kratijos. Dr. Šliupas turėtų prie to pri
sidėti, jei jam ištikrųjų rūpi Lietuvos 
žmonių laimė ir gerovė.

Išsigimę Sutvėrimai
Vargiai kada nors buvo pasaulyj taip 

žemai nupuolę, taip išsigimę žmonės, 
kaip tie, kurių teismas tęsiasi Maskvoj. 
Piatakovas, Radekas, Sokolnikovas ir kt., 
juk tai asmenys, kuriais Sovietų žemė 
taip pasitikėjo, kuriems buvo duota augš- 
tos, garbingos vietos, kurie turėjo (kiek
vienas savo srityj) milžinišką galią. Ir 
šitie išsigimėliai tas vietas naudojo gar
bingos Lenino šalies nenaudai! Jie kons
piravo su savo vadu Trockio, jie suokal- 
biavo su Vokietijos naziais, jie palaike 
ryšius su Japonijos imperialistais!

Sovietų valdžią nuversti, Sovietų Są
jungos kraštus atiduoti Vokietijai ir Ja
ponijai, sabotažuoti, ardyti socialistinę 
pramonę, žudyti žmones, naikinti socia
listinį turtą, grąžinti Sovietų žemėn ka
pitalizmą—štai kokis tų nenaudėlių bu
vo tikslas. Štai, kaųyjie išnaudojo tas 
garbingas ir augštas .vietas!

Formaliai teisiamiesiems prokuratūros 
iškelti kaltinimai yra penki: \

1. Kaltinamieji darbavosi nuvertimui 
sovietinės tvarkos ir atsteigimui kapita
lizmo.

- 2. Jie tarėsi su išoriniais priešais, — 
Vokietijos ir Japonijos imperialistais — 

* pažadėdami jiems Sovietų Sąjungos teri
torijas (Vokietijai — Ukrainą, Japoni
jai—Sachaliną), jei pastarosios išprovo
kuos karą prieš Sovietų Sąjungą, ir jei 
jiems, teisiamiesiems, pavyks nuversti 
sovietinė valdžia ir patiems pagrobti val
stybės galią.

3. Jie žalavo (sabotažavo) socialistinę 
pramonę; jie buvo pasirengę net tam tik
rom pavojingom bakterijom užleisti žmo
nes, kad juo greičiau sukėlus šalyj pani
ką ir privedus prie nuvertimo Sovietų 
valdžios.

4. Jie išdavinėjo Vokietijos ir Japoni
jos imperialistams įvairias valstybines 
paslaptis.

5. Jie dirbo teroristinį darbą: nusitarė 
žudyti vyriausybės ir partijos vadus 
(Kirovas buvo tik pradžia).

Ir prie šitų bjaurių darbų išsigimėliai 
, prisipažįsta! Prisipažįsta atviram teis
me, kur dalyvauja 500 pasaulinės spau
dos korespondentų ir diplomatų! Prisi- 
pažindami, nenaudėliai įvardija dar visą 
eilę kitų savo sėbrų, užimančių augštas 
vietas, su kuriais jie palaikė slaptus ry
šius !

Iki šiol mes negirdėjom nieko bjaures
nio, nieko žemesnio, nieko niekšiškesnio!

Trockis, jų vadas, pareiškia Piatako- 
vui, nulėkusiam Oslo pereitais metais 
slapta, su nazių pasportu ir nazių orlai- 
vyj: skubinkit darbuotis, nes paskui bus 
pervėlu. Jie prisipažįsta, kad Sovietų 
Sąjungos masės užžavėtos socialistiniais 
laimėjimais, gyvenimo gerėjimu, todėl jų, 
masių, negalima gauti savo pusėn, jos 
stovi su sovietine valdžia. Jie, dėlto, dar
buojasi siauruose rateliuose ir iš viršaus 
(su Vokietijos ir Japonijos pagelba) pa
sirengę nuversti sovietinę tvarką!

Akiregyj šitų pasibaisėtinų, sukratan- 
čių atidengimų, kontr - revoliucininkų 
įkvėpėjas ir vadas, Trockis, bando kal
tinti d. Staliną, bando kaltinti Sovietų 
vyriausybę, o nenaudėlius—teisina.

Bet jų darbai perdaug aiškūs, perdaug 
niekšingi, kad galėjus juos paslėpti. Ne
pavyks kontr-revoliųcininkų organizato
riui, sėdinčiam Meksikoj, užglostyti savo 
kriminališkus žygius.

Pasiekimui savo kontr-revoliucinių tik
slų, jiems buvo niekas neperbaisu: jų tik
slas pateisino visokias priemones!

Baudimui tokių nenaudėlių jokia baus
mė negali būti persunki.

koplyčią velionio B. Zacha- 
rovo, garsaus ginklų-amuni- 
cijos biznieriaus, jo pilyje 
ties Pontoise; atplėšė jo pa
čios grabą ir išrausė, išme
tė jos\kąulus, bejieškodanjį

perlų ir deimantų, kaip pra
nešta sausio 22 d. Bet plė
šikai jokių brangenybių ten 
neradę. Zacharovų brangu- 
mynai yra laikomi viename 
kryžiaus banke.

Maskvos Teismo Eiga prieš Tf oc- 
kistinius Kriminalistus

Jie Griovė Pramonę, Žudė Žmones, Susitarė su Vokietijos ir Japonijos Plėšikais Pasida
linti Sovietų Sąjungos Teritoriją ir Jos Turtus pagal Tiesioginę Trockio Komandą iš 
Užsienio

(SPECIALIAI “LAISVEI”)
MASKVA, Sovietų Sąjunga, 

sausio 24 d.—Vis ryškiau ii;,Ryš
kiau paaiški baisūs, kriminališ- 
ki ir kontr-revoliuciniai darbai 
Trockio ir trockininkų, kurių 
teismas dabar čionai eina. Kal
tinamieji prisipažįsta prie tų 
darbų ir vienas prieš kitą liu
dija. Teismo kambarys užpil
dytas laikraščių reporteriais, 
užsienio diplomatais ir šiaip žy
miais žmonėmis, kurie atydžiau- 
siai seka atidengimą tročkinin- 
kų suokalbio naikinti pramonę, 
žudyti Sovietų Sąjungos vadus 
ir darbininkus, susitarus su 
Vokietijos naziais ir Japonijos 
imperialistais sukelti karą prieš 
darbininkų tėvynę ir paskui, nu
vertus Sovietų valdžią, Sovietų 
žemę ir gerybes pasidalinti su 
užsienio plėšikais. Dokumen
tai, laiškai, viskas liudija prieš 
kriminalistus, todėl jie užsigin
ti nebegali.

Teismas eina prieš “Trockis- 
tų Paralelišką Centrą,” kurį su
darė Piatakov, Radek, Sokolni
kov ir Serebriakov ir dar tryli
ka jų agentų. ♦

Piatakov Apklausinėjamas 
Pirmiausia

Perskaičius kaltininkus, pir
miausia iššaukiamas pats vy- 
ti'^U^ias ,'krimųlalistų ir kontr
revoliucionierių šulas' Piatako
vas, buvęs sunkiosios pramonės 
komisaro pagelbininkas. Jojo 
apklausinėjimas prasidėjo sau
sio 23 d. Prokuroras Višinskis 
užklausė Piatakovo, kada troc- 
kistinis slaptas darbas buvo 
pradėtas. Piatakovas atsakė, 
kad jis buvo pradėtas dar 1931 
metais, tai yra, dabartinis to 
darbo periodas, bet trockinin- 
kai slaptai veikė jau daug pir
miau, dar net 1926-1927 metų 
laikotarpyje.

Buvo nuvykę Berlynan. Pro
kuroras, draugas Višinskis, 
klausia: “Tai kokioj formoje ta 
veikla buvo vedama?’’

Piatakovas atsako:
“1931 metais aš buvau pa

siųstas Berlynan oficialio biznio 
reikalais. Tuo pačiu kartu sy
kiu su manimi buvo pasiųsti 
keli kiti trockininkai, tarpe

už save, bet už savo tėvą, 
Trockį. Sedovas . sakė, kad 
Trockis nė valandėlei neatsi
žadėjo minties kovoti prieš 
stalinistinę vadovybę ir kad 
dabartinis aprimimas yra tik
tai laikinas, kuriame, tačiau, 
trockistinis centras yra kuria
mas arba jau yra sukurtas. 
Dabar sunku atsiminti, kurį 
dalyką jis tada pabrėžė.

“Bet pamatinis klausimas 
buvo, kad apvienyti visas spė
kas, pajėgiančias vesti kovą 
prieš stalinistinę vadovybę. 
Buvo apdiskusuotos galimybės 
atsteigimo apvienytos organi
zacijos su zinovjeviečiais. Se
dovas sakė, kad jis žino, kad 
“dešinieji”, būtent, Tomskis, 
Bucharinas ir Rykovas, dar 
nesudėjo ginklų, bet tiktai lai
kinai apsiramino, ir kad rei
kia užmegsti ryšius su jais.”

Bijojo Darbo Masių

Piatakovas tęsia:
“Paskui Sedovas pradėjo 

aiškinti svarbiausius bruožus 
tų naujų kovos metodų, tai 
yra, atsižadėjimo masinės ko
vos visose jos formose.

“ ‘Negali būti jokios kalbos 
apie organizavimą masinio ju
dėjimo’, sakė Sedovas. ‘Jeigu 
pneą .pradėsime bet kokį ma
sinį darbą, tai reikš tu o j autinį 
susmukimą.’ Sedovas išaiš
kino, kad Trockis griežtai nu
sistatęs už prievartingą nuver
timą stalinistinės vadovybės 
teroro ir naikinimo metodo- 
mis. ■

“Sedovas toliau nurodė, kad 
Trockis teigė, jog jokiu būdu 
negalima apriboti kovą viena 
šalimi. Jis sakė, kad mes ne
praleisime nepaisę tarptauti
nio klausimo, kad ‘šioje kovo
je mes turime taip pat turėti 
atsakymą į tarptautinį klausi
mą, arba, teisingiau, į tarptau
tinius klausimus’.”

teresavote, kodėl Sedovas nu
rodė tiktai tas dvi firmas?”

Piatakovas: “Ne. Jis sakė, 
•kad jis turi ryšius su tomis fir
momis.”

Višinskis: “O gal būt tie 
užsakymai buvo duoti toms 
firmoms, kad mums buvo iš to 
naudos ?”

Piatakovas: “Ne, ne del to. 
Kas liečia firmą Demag, tai 
buvo labai lengva padaryti, 
čia tik klausimas buvo kainos. 
Abelnai kalbant, firmai buvo 
mokama daugiau, negu turėjo 
būti mokama.”

Trockis direktavo žudymą 
Sovietų vadų

Piatakovas pasakojo, kad 
jis klausęs Sedovą, ką jis tu
rėjo mintyje pirmiau kalbėda
mas apie naujas veikimo me
todas “sukaneveikimui Sov. val
džios žygių.” Bet jis gavęs 
atsakymą per šešto va (kuris 
teisme tą patvirtino), šesto- 
vas įteikė Piatakovui du laiš
ku nuo Trockio—vieną Piata
kovui, o kitą Muralovui. Pia
takovas sako, kad jo laiškas 
buvo rašytas vokiečių kalba ir 
pasirašytas “L. T.”

Piatakovas: “Kiek aš atsi
menu, tai laiškas prasidėjo se
kamai : ‘Brangus prieteliau: 
-Aš labai linksmas, kad jūs 
pravedėto mano reikalavimą.’

“Toliau laiškas kalbėjo apie 
pamatinius darbus, kurie stovi 
prieš mus, kuriuos laiško auto
rius suformulavo sekamai:

(Bus daugiau).

LIETUVOS ŽINIOS
ŠIAULIAI

Kalėdų švenčių metu XII. 27 
d. išėjus į svečius “Maisto” di- 
rek. J. Vilkui, iš jo buto din
go “Maisto” kasa su 10,000 lt.

Tada prokuroras Višinskis 
paklausė:

“Paaiškinkite, kodėl jūs taip 1 
greitai sutikote atnaujinti ko
va prieš Partija ir Sovietų val
džią?”

Piatakovas: “Pasikalbėjimas

gr. pin. ir apie 30,000 lt. vek
selių. Kokiu būdu galėjo ding
ai kasa, aiškina kriminalinė po
licija, nes durys ir stalčių už
raktai rasti visiškoj tvarkoj ir 
jokių įsilaužimo žymių nėra.

Kalėdų ir naujų metų šven-

“žiurkininkuose” nieko neturi.
Klierikai i ypač buvę nepaten

kinti pusryčiais: kava arba 
arbata ir duona. Jie pirmiau
sia ir pradėję boikotuoti pus
ryčius. Mat, už mokslo metus 
iš kiekvieno klieriko seminari
ja ima po 500 lt., tai, klierikų 
tvirtinimu, seminarija juos ga
linti geriau išlaikyti.

Pasitarimai baigėsi sėkmin
gai ir klierikams maistas šiek
tiek pagerintas: pusryčiams 
pridėjo po 20 gr. sviesto, kiek
vienam klierikui ir duoda baron- 
kų arba bulkučių.

Administracija dabar prade
danti ieškoti streiko iniciatorių.

ALYTUS
Gruodžio 26 d. dingo pasitu

rįs Alytaus m. gyventojas Bo
lius Tumosynas. Dabar jo šei
ma susirūpinusi ieško ir niekur 
nesuranda. Tumosynas Alytuje 
turi dviejų augštų mūro namą 
ir kepyklą. *

Gruodžio 28 d. Alytaus m. gy
ventoja LiČienė buvo mėginusi 
nuodytis, bėt laiku pastebėta ir 
atvežta apskrities ligoninėn. Li
Čienė yra su vyru persiskyrus. 
Nuodijimosi priežastis nežino
ma.

Gruodžio, 28 d. Alytaus m. 
Vilniaus pusėje žaidė du broliai 
Lastauskai: vienas 10 m., kitas 
14 m. Jie žaidė su peiliais. Be
žaidžiant jaunesnis 10 metų 
brolis kažkaip paleido peilį ir 
pataikė vyresniajam į vidurius 
ir kitą sužeidė. Sužeistasis da
bar patalpintas apskrities ligo
ninėj ir gana sunkiai serga.

KUNIGAI SVARSTO, 
KAIP AUKLĖTI PA- 

z ŠAUKIMĄ
Dabar ką tik buvusiose kuni

gų ir kapelionų konferencijose 
be kitų klausimų buvo svarsty
tas ir pašaukimo į kunigus au
klėjimo klausimas. Paaiškėję, 
kad daugelis moksleivių stoja į 
kunigų seminarijas praktikos 

1 sumetimais: baigus 5 klases ga
lima pakliūti į seminariją, o čia 
tris kursus baigus lygu brandos 
atestatui. Taigi daugelis del 
brandos atestato ir eina į semi
narijas, bet po trejų metų iš jų 
pasišaliną. Tačiau kunigams ir 
parapijoms toks moksleivių dar
bas esąs nuostolingas ir nepa
geidaujamas. Mat parapijose 
jau esanti visur susidariusi tra
dicija, kad savo parapijos klie
rikui sutaną ir kamžą įtaiso tos 
parapijos davatkos, iš kur klie
rikas yra kilęs. O sutana ir 
kamža kaštuojančios apie 650 
lt.

kurių buvo Smirnov ir Logi
nov. O apie vidurį 1931 metų 
vasaros taip pat buvo Berly
ne Moskalov ir šestov.

“Ivan Smirnov man pasako
jo, kada mes buvome Berlyne, 
kad trockininkų kova prieš 
Sovietų valdžią ir Komunistų 
Partijos vadovybę tapo pra-i 
dėta su nauja spėka ir kad 
jis, Smirnovas, turėjo pasikal
bėjimą su Trockio -sūnum, Se- 
dovu, irgi Berlyne. Sedovas, 
sakė Smirnov, patiekė jam 
naują liniją pagal Trockio in
strukcijas. O ta naujoji lini
ja buvo tame, kad reikia atsi
sakyti masinės kovos metodų, 
o primti dabar, kaipo naują 
metodą, terorą. Jis tada tas 
metodas pavadino ‘metodomiš, 
kad sukoneveikti Sovietų 1 val
džios žygius.’ ” '

Piatakovas pabrėžė, kad šis 
Smirnovas yra tas pats, kuris 
vėliau įstojo į ap vieny tą !Zi- 
novjevo-Trockio centrą.

Piatakovas susitinka Trockio 
. sūnų: Piatakovas toliau paro

dė, kad Smirnovas pranešęs 
jam, kad Trockio sūnus Sedo
vas nori su juo pasimatyti, 
kad Sedovas turi specialį jam 
pranešimą nuo paties Trockio.

“Aš sutikau susitikti Sėdo-1 
vą,” sako <Piatakovas. “Ten 
radosi užeiga Cafe Amzoo, ne
toli zoologijos daržo. Aš už-, 
ėjau tenai ir radau prie stalo 
sėdintį Lev Sedovą. Mes vie
nas kitą gerai pažinojome iš 
praeities. Jis, * Sedovasj; man 
saki, Mąd .us j mane kalbą ne Į

su Sedovu tai nebuvo priežas
tis to sutikimo, bet tiktai pas
katinimas prie to.,,r

Višinskis: “Paskui ir net 
pirmiau, jūs užėmėte savo se
ną trockistinę poziciją ?”

Piatakovas: “Be abejo, aš 
dar turėjau senų trockistinių 
palaikų, kurie darėsi dides
niais ir didesniais po to.”
Kur Trockininkai Gavo Pini

gus Savo KriminaliŠkam 
Darbui ?

Toliau . Piatakovas parodė, 
kad tuojaus po to pirmo pasi
matymo, jis susitiko Sedovą 
antru kartu. Susitikimą paruo
šė tas pats Smirnovas ir toj 
pačioj užeigoj. Antras pasi
kalbėjimas buvęs labai trum
pas. Be jokių mikčiojimų Se
dovas pareiškęs:

“Jūs suprantate, kad kovą 
atnaujinus, reikia pinigų.”

Piatakovas: “Sedovas man 
sakė, kad iš manęs reikalau
jama tiktai vieno daikto, bū
tent, kad aš duočiau didelius 
užsakymus dviem vokiečių fir
mom, Borzig ir Demag. Sedo
vas sakė, kad jis sutvarkys, 
kaip nuo tų firmų bus gautos 
pinigų sumps, kadangi jos at
kreips atydą į tai, kad aš 
(Piatakovas) nesiderėsiu su jo
mis apie kainas. Tai buvo aiš
ku, kad Sovietai mokės ekstra 
kainas už vokiečių produktus, 
ir kad tas perviršis eis, arba, 
visas -arba dalis jojo, į Trockio, 
rankas vedimui kontr-revoliu- 
cinio darbo.”

Višinskiu!: “Jfls tada nesiin-

čių dienomis policijos daboklėje 
nebuvo sulaikyta nė vieno gir
to. Tai ypatingas atsitikimas, 
nes, paprastai, įvairios šventės 
Šiauliuose neapsieidavo be girtų 
daboklėse ir aukų ligoninėse.

Sausio 3 d. policija katalikų 
kapinių viename laidojimo rūsy 
užtiko pamestą negyvą 3-jų mė
nesių amžiaus mergaitės lavonė
lį. Pažymėtina, kad lavonas 
apvilktas gražiais drabužiais, iš 
ko galima manyti, kad mergai
tės motina nebuvo kokia varg-į 
še.

Meškučių vi. Daunorų km. 
susirinko vienoj troboj jaunimo 
naujus metus sutikti. Kažkas 
atnešė ir šautuvą, kuriuo žadėjo 
12 vai. šaudyti. Besilinksmi
nant Jasaitis Juozas paėmė šau
tuvą ir juokaudamas atkišo į 
Adomaitytę Valeriją sakyda
mas: “Na, Valerija, sveika su 
naujais metais!” šautuvas iš
šovė, kulka pataikė merginai į 
veidą ir sunkiai sužeidė.

KLIERIKŲ “STREIKAS” 
KAUNO KUNIGŲ SEMI

NARIJOJE
Kauno kunigų seminarijoje 

kilo “klierikų streikas.” Klieri
kai sustreikavę del blogo semi
narijos maisto. Ligšiol Kauno 
kunigų seminarijoje valgyti 
klierikams, duodavo tris sykius 
per dieną: pusryčius, pietus ir 
vakarienę, o kuris klierikas lie
ka alkanas, tas, anot “Altorių, 
šešėlių” valgo (jei turi ką) iš

KLEBONAS, PRITRŪKĘS 
PINIGŲ, PRALOŠĖ

KARVĘ
Iš Kėdainių praneša, kad jų 

apskrity vienas klebonas Kalė
dų proga smarkiai lošęs korto
mis, bet jam labai nesisekę loš
ti ir pralošęs visus pinigus. Pri
trūkęs pinigų, klebonas pralošęs 
savo karvę. Ta proga “XX am
žius” rašydamas N. Metų lin
kėjimus tam klebonui linki “pa
sigailėti ir nepralošti bent var
pinės žvirblių.”

Turčiaus Moteris ir Sūnus 
Areštuoti už Jo Nušovimą
Snow Hill, Maryland. — 

Tapo areštuoti velionio ka
pitalisto Clar. Trader’io mo
teris Jeanette ir sūnus Ri
chard, kaltinami jo nužudy
me.

Clar. Traderį rado nušau
tą kambariuose jo žmonos, 
kuri jau su .juo negyveno. 
Jis sausio 13 d. buvo atvy
kęs pas ją į svečius. Tą nak
tį jis H po miestą pavėžino 
ir abudu pusėtinai įsivėrė. 
Sugrįžęs apsinakvojo viena
me iš jos kambarių, nors ji
nai, sako, tam priešinosi.

Trader’iene tvirtina, kad

“žiurkiniuko.” Bet daugumas

jis pats nusišovęs. Policija, 
be kitko, tyrinėja, kam Tra- 
derio moteris ir jos sūnus 
I>irko revolverį keli mene-



Puslapis Trečias

Kas Jie per Vieni?

vienybę, bandys

rus. Tik kada pamatė, kad 
jų darbas neranda masėse 
pritarimo, tai 1929, metais 
“prisipažino” prie klaidų, 
pasižadėjo nuoširdžiai dirb
ti ir 1930 metais buvo atgal 
priimtas į Komunistų Parti
ją. Bet Radekas nedirbo 
sąžiningai, jis palaikė ry
šius su Komunistų Partijos 
priešais ir tas jį atvedė prie 
dabartinio teismo, kurio 
metu bus iškeltas jo veiki
mas.

Reikia pasakyti, kad ne
paisant Radeko klaidų, So
vietų valdžia ir Komunistų 
Partija visaip bandė jį pa
taisyti, davė jam atsakomin- 
gus darbus, nuolatos jis ra
šinėjo į “Pravdą,” “Izviesti- 
jas” ir kitus svarbius laik
raščius ir žurnalus, bet ne
norėjo taisytis, o tik dau
giau gedo.

G. L. Piatakovas gimęs 
1890 metais. Buvęs menše
vikas. Karo metu laikėsi 
kaip tik tokios pat pozici
jos, kaip Radekas—prieš 
proletariato vadovystę, 
prieš artimus santikius tarp 
darbininkų ir valstiečių, 
prieš tautų apsisprendimo 
klausimą. Brest-Litovsko 
taikos klausime ėjo išvien 
su Radeku prieš taiką, save 
skelbė labai “kairiu,” Leni
ną apšaukė “bailiu.” 1920, 
1921, 1923 ir 1924 metais iš
vien su Trockiu ir Radeku 
ėjo prieš Leniną ir Bolševi
kų Partiją organizuodami 
skilimą. 1926-1927 metais 
susidėjo su Trockio—Zinov- 
jevo-Kamenevo grupe. So
vietų šalies Komunistų Par
tija juos nugalėjo ir XV Su
važiavime Piatakovą kartu

Šeštadienį Sovietų Sąjun- siuntinėjo visokius cirkulia- 
gos teismas pradėjo teisti 
grupę trockistų, žalotojų, 

. veikusių išvien su Hitlerio 
Gestapo (slapta policija) 
prieš Sovietų Sąjungos tvar
ką, už išprovokavimą karo, 
ruošusių teroristinius žy
gius, ruošusių dirvą, kad 
Sovietai būtų kare sumušti. 
Teisiamųjų tarpe yra Karo- 

, lis Radekas, Piatakovas ir 
Sokolnikovas. Jų vardai 
yra žinomi ir lietuvių visuo
menei. Kaip kurie žmonės 
sakys; kas pasidarė, kodėl 
juos teisia? Mūsų priešai, 
kurie turi tikslą visaip 
kenkti komunistų judėjimui, 
niekinti Sovietų Sąjungą, 
ardyti revoliucinių darbo 
žmonių
tuos elementus padaryti 
naujais “kankiniais.” To
dėl mes ir matome reikalą 
pateikti kiek davinių apie 
šiuos asmenis.

Karolis Radekas. Jis gi-į 
mė Galicijoj 1885 metais. 
Socialistinin judėjiman įsto
jo anksti, apie 1901 metus. 
Pereito karo laikotarpiu bu
vo prieš jį, bet darė daug 
klaidų eidamas išvien su 
Luksemburg prieš proleta
riato vadovystę revoliucijoj, 
prieš tamprius ryšius tarp 
valstiečių ir proletarų ir 
prieš tautinį tautų apsi
sprendimą. Kaip žinome, 
visi šie kląusimai labai svar
būs ir jeigu Rusijos revoliu
cija būtų priėmus Radeko 
ir jo pasekėjų poziciją, tai 
ji būtų žuvus. Leninas skau
džiai iškritikavo tą žalingą 
poziciją, atmetė ir Rusijos 
liaudis ėjo leninizmo revo
liuciniu keliu, suteikiant 
proletariato klasei vadovybę 
revoliucijoj, sudarant arti
miausius ryšius tarp darbi- su kitais trockiečiais išmet- 
ninkų ir valstiečių ir šutei- te. 1929 metais Piatakovas 
kiant visoms tautoms pilną “pripažįsta” savo klaidas ir 
laisvę, net iki atsiskyrimo.

1918 metais Vokietijos ar
mija puolė silpną Sovietų 
Rusiją. Leninas matė, kad 
reikia padaryti taiką su Vo
kietija, o kad tą padaryti, 
tai reikia daryti Vokietijai 
nusileidimų. Leninas sakė, 
kad reikia “atsikvėpti,” tuo 
kartu ruošti revoliuciją Vo
kietijoj. Radekas, Trockis 
ir kiti pasiskelbė save labai 
“kairiais” ir išstojo prieš 
taiką. To sėkmėje galinga 
Vokietijos armija užpuolė 
Sovietus, daug gero užgrie
bė, pavergė Ukrainą ir vos 
nenuvertė Rusijos Sovietų 
tvarką. Vis vien Sovietų 
Rusija turėjo pasirašyti su 
Vokietija taiką, bet jau ant 
daug blogesnių sąlygų, kaip 
pradžioj galėjo tą padaryti.

1918 metų rudeni Vokie
tijoj įvyko prieš kaizerį re
voliucija. Ten išvyko Ka
rolis Radekas. Bet ir Vo
kietijoj jis daug klaidų da
rė, kurios daug kenkė revo
liucijai. Iš Vokietijos jis 
buvo atšauktas.

1923 metais Trockis iškė
lė prieš Leniną ir Bolševikų 
Partiją didelę bataliją. Ra
dekas ir vėl eina prieš Leni
ną, prieš bolševiku^. 1925 
metais įvykęs Penktas Ko
munistų Internac ionalo 
Kongresas • pasmerkė Troc
kio—Radeko poziciją. Bet 
jie nenusiramįno. Tada 
1927 metais Sovietų Sąjun
gos Komunistu Partija iš
metė Radeką iš savo eilių, 
(XV Suvažiavime). Rade
kas susisiekė su kitų šalių 
renegatais, organizavo slap
tą veikimą už Komunistų 
Internacionalo suskaldymą,

sekančiais metais vėl įėjo į 
Komunistų Partiją. Kaip

Radekui, taip ir Piatakovui 
Komunistų Partija ir Sovie- i 
tų valdžia davė atsakomin- 1 
giausius darbus. Jis kartą 
buvo pasiųstas į Franciją, 
kaipo Sovietų prekybos at
stovas. Jam buvo davę at- 
sakomingą darbą Valstybės 
banke ir eilėje kitų įstaigų. 
Piatakovas nesitaisė, bet 
turėdamas tas augštas po
zicijas naudojo jas prieš 
Komunistų Partiją ir Sovie
tų valdžią.

G. J. Sokolnikovas gimęs 
1888 metais. Daktaro sū
nus ir patsai baigęs daktaro 
ir advokato mokslą. Perei
to karo metu veikė išvien 
su Trockiu ir leido laikraštį 
“Naše Slovo.” Po caro nu
vertimo parvyko į Rusiją ir 
įstojo į Bolševikų Partiją. 
Partijoj būdamas nebuvo I 
pastovus, kaip ir jo mokyto
jas Trockis. Daugelį kar
tų, kaip ir 1926-1927 metais, 
ėjo išvien su Trockiu prieš 
Komunistų Partija ir Sovie
tų valdžios politiką. Kiek 
vėliau buvo “atsisakęs” nuo 
savo pozicijų ir “prisipaži
nęs” klaidas, vienok tai ne
buvo sąžiningas partijai pa
sidavimas. Kaip kiti, taip 
ir Sokolnikovas negali skųs
tis, kad jam nebuvo leista 
dirbti atsakomingus darbus. 
Jis dirbo finansų komisijoj, 
planingumo, buvo net Par
tijos Centro Komitetan ke
lis kartus įleistas, buvo So,- 
vietų Sąjungos atstovu An
glijoj 1929 metais ir 1.1.

Tai toki vyriausi asmens 
dabar teisiamos grupės. 
Kaip matome, tie žmonės 
niekados nenorėjo solidariai 
dirbti su Leninu, Stalinu, 
Komunistų Partija, Sovietų 
valdžia ir vadais Komunistų 
Internacionalo.

Paskutiniais metais ne 
tiek bjaurus būtų jų darbas, 
kad jie savo politiką būtų 
viešai reiškę, bet jie žodžiais 
neva sutiko su Komunistų 
Partija, su Sovietų Sąjun-

gos politika, o darbais vi
saip jai kenkė. Karolis Ra
dekas prakeiksmus siuntė 
drg. Kirovo užmušėjams, 
rašė toj dvasioj straipsnius, 
apgailestavimus, o slaptai 
turėjo sudaręs tiems pa
tiems kontr-revoliuciniams 
tikslams komitetą greta 
Kamenevo-Zinovjevo kohii- 
teto. Sovietų Sąjungos liau
dis reikalauja iš Sovietų 
valdžios aštrių priemonių 
prieš tuos gaivalus. Mes 
manome, kad Sovietų teis
mas mokės apginti 180,000,- 
000 gyventojų reikalus ir 
tinkamai priešus nubausti.

D. M. š.

Norwood, Mass
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Nubaudė 56 Jūrininkus

Elizabeth, N. J BROOKLYN, N. Y

Iš

KONVENCIJA

Jau ruošiama programa

MEDUS

Ne

0

galima trumpai, apibu- 
Aušros pašalpines drau- 
veikimą, ypač iš pereitų 
ir pradedant su 1937 m.

TYLA APIE ANGLIJOS 
BUVUSĮ KARALIŲ

glijos karalių Edwardą, da
bartinį Windsoro kunigaik
štį, ir apie jo romansą su 
amerikiete “gyvanašle” W. 
Simpsoniene.

“LAISVĖ”, 427 LORIMER ST., BROOKLYN, N. Y

Tamošiūnas.
Svetainės durys bus atdaros 

nuo 2-ros valandos. Koncertas 
prasidės lygiai 3-čią valandą 
dieną. Nesivėluokite, nes ko
munistų parengimai prasideda
j laiką. Reporteris.

1

Dienraščio “Laisvės”

BUS

GRAND PARADISE SVET
318 Grand Street

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVer green 7-4335

“Naudokite medų vietoje cuk
raus”—sako Dr. J. J. Kaškiau- 

čiųs. Kreipkitės tuojaus j 
'“Laisvę” ir įsigykite

MEDAUS
tada laikas valgyti medų,

kada jau apsergate šalčiu
Valgykite medų, kad 

nesirgtumėte.
“LAISVĖS” ANTRAŠAS

427 Lorimer St., B’klyn, N. Y.

Prieš konvenciją šeštadienį 
įvyks “Laisvės” korespon

dentų ir bendradarbių 
konferencija.

BANKETAS

Aušros Draugijos Veikimo

šiame rašinėlyje bandysiu, 
kaip 
dinti 
gijos 
metų
veikimu.

Kaip jau žinoma , visiems 
Elizabetho lietuviams, Aušra 
yra ne tik*pažangi savo veiki
me, bet, galima sakyt, viena iš 
tvirčiausių lokalinių draugijų, 
kaip finansais, taip ir nariais 
šioj kolonijoj.

Labai puikiai pavyko šiai 
draugijai 1936 metais, nes fi
nansais paaugo virš 400 dol. 
ir per visus metus prisirašė 
apie 30 naujų narių. Ligonių 
turėta, bet pirmi buvo tokie 
metai draugijos istorijoj, kad 
neturėta nei vieno mirusio na
rio. Pasirodo, kad aušriečiai 
užsilaiko gerame sveikatos 
stovyje. Kas liečia visuomeniš
ką veikimą, tai reikia pabrėž
ti, kad Aušra gana aktyviai 
dalyvavo finansiniai ir mora
liniai palaikyme vietinės lietu
vių įstaigos, “Liberty Hali”, 
siunčiant tenai nuolatinį savo 
atstovą J. Usonį.

Taipogi aktyviai dalyvavo ir 
įvykusiame birželio mėnesį 
pereitais metais Amerikos Lie
tuvių Kongrese, Cleveland, 
Ohio, turėdami atstovybę ypa- 
toje B. Burkauskio.

Well, šiais metais pradėjo
me veikti ir labai gražiai, nes 
sausio 14 dieną Aušros susi
rinkime tapo paaukota 25 do
leriai iš iždo vietiniam komi
tetui Ispanijos Demokratijai 
Ginti. Tai puiki auka Ispanijos 
darbo liaudžiai. Bravo, aušrie-

Norfolk, Va.—Tapo areš
tuota ir f po $5 nubausta 56 
streikuojantieji jūrininkai 
už tai, kad jie pikietuodami 
demonstravo prieš Copeland 
įstatymą, kuris užkaria jū
rininkams “juodųjų sąrašų” 
knygeles. Pagal tą įstaty
mą, laivų bosai įrašo į jūri
ninko knygelę, kaip jis dir
bo ir kaip elgėsi bile kuria
me laive.

LONDON. — Vyriausias 
Anglijos episkopalų bažny
čios dvasiškis, Canterbury’o 
arkivyskupas konferencijoj 
su kitais atsakingais dvasi
ninkais patarė “geriau vi
sai tylėti” apie buvusį An-

Įvyks Sekmadienį .

11 Balandžio (April)
Komunistų Koncerte Dainuos 

Trys Chorai.

Komunistų Partija su pagel- 
ba masinių organizacijų ren
gia didelį ir įvairų koncertą, 
kuris atsibus 31 d. sausio, 
1937, Lietuvių Svetainėje. Pra
džia 3 vai. po pietų.

Daugelis klausia, kasgi bus 
tokio didelio ir įvairaus? Ta
me koncerte dalyvaus pagar
sėjęs Bostono choras vardu 
“Freiheit Gesang Farein”. Jis 
dainuos angliškai, rusiškai ir 
žydiškai. Lietuvių Lavinimosi 
Ratelio Choras specialiai pra
ktikuojasi tris parinktas dai
nas, kurios tinka dainuoti 
tarptautiniuose koncertuose). 
L. L. R. Vyrų Choras irgi dai
nuos keletą dainų. Muzikos 
mokytoja, Izabelė Yarmola- 
vičiutė-Kugel, su savo maloniu 
soprano balsu, žada žavėjan- 
čiai pasirodyti šiame koncerte, 
Coffeero Cincorelle, žymus 
smuikininkas, maloniai virk
dys savo smuiką. Lošikų grupė 
irgi rengias suvaidint juokin
gą komediją.

Pelnas parengimo eis del 
“Daily Worker”. Kviečiam iš 
visos plačios apylinkės šuva- čiai, už tai!

Nors paskutinis susirinkimas 
ir nebuvo skaitlingas, bet nu
tarta turėti gana smagų ir di
delį parengimą draugijos nau
dai 4 dieną balandžio š. m., 
užkviečiant iš Brooklyn, N. Y. 
Aido Chorą sulošti mūsų ko
lonijoj operetę “Grigutį”. Iš
rinkta tam darbui gera komi
sija ir, mano manymu, koope
ruojant su draugijos nariais, 
turėsime gana gerą ir pasek
mingą parengimą.

Baigiant, reikia vieną daly
ką įsitėmyti visiems aušrie- 
čiams, tai draugijos tarimą, 
kad kiekvienas draugijos na
rys turės įsigyti įžangos tikie- 
ta bile draugijos metiniame *. v
parengime.

Kadangi draugijos valdyba 
gana energingai veikė perei
tuose metuose, tai palikta ta 
pati savo pareigas eiti. Dabar
tinė valdyba susideda iš pirm; 
S. Liutko, pirm, pagelb. P. 
Grigučio, nutarimų rašt. B.

I Burkauskio, fin. rašt. A. P. 
Grigučio ir ižd. A. Gudaičio.

Duoklių rinkėjas D. Grigu- 
tis. Iždo globėjai A. Lukoše
vičius ir A. Saulėnas, maršal
ka J; Jotkojis.

Linkiu visai valdybai ener
gingai vesti draugijos reika
lus, kaip buvo vesta pereitais 
metais.

Aušros Korespondentas,
D. K-tis.

žinoti. Tikietas tik 30c; iškal- 
no perkant tik 25c. Tikietas 
galima gauti pas organizacijų 
narius ir pas šiuos biznierius: 
J. Krasauskas, T. Sarapas, S.

Lietuvos klebonas vargdieniams : “Nežiūrėkit, kaip darau, bet klausykit, ką sakau!”

Sušalo $112,000,000 
Vertes Vaisiu Calif,
Los Angeles, Calif.—šios 

žiemos šalčiai jau sunaiki
no soduose-daržuose $112,- 
000,000 vertės orindžių, le- 
monų ir greipfrutų šioj apy
linkėj. Bandoma juos šil
dyti, deginant aliejų metali
nėse dėžėse, tankiai sustaty
tose daržuose. Sukūrenta 
jau 1,000,000 bačkų aliejaus, 
o šalčiai vis daugiau naiki
na vaisių.

i k r

Reumatizmas Sulaikomas
Į 48 Valandas.

Naujas New Yorko daktaro vaistas 
tiekia linksmybę tūkstančiams— iš
varo lauk reumatišką varginimą iš 
nugaros, sąnarių ir muskulų.

Skausmai Paprastai Išeina 
Iš Pirmos Dienos

Nuodai jūsų kraujuje daro reuma- 
tiškus skausmus, sustingimus ir iš
tinimus, ir vargina jumis kiekviena
me pasijudinime. Pasiliuosavimui 
jums iš kančių jūs turite išvalyt nuo
dus iš savo kraujo!

šio daktaro nauji vaistai greitai 
tai padaro. Jos'e nėra svaiginimų— 
saugus jauniems ir seniems, nesuda
ro pavojaus širdžiai. Jie vadinasi 
BARUVACOL ir jūs galite išbandyt 
juos sekamomis prielankiomis išly
gomis. Iškirpkite šį skelbimą ir at
siųskite su savo vardu ir antrašu,, 
(arba užeikite asmeniškai) į Atkins 
Laboratory, 44 E. 63rd Street, New. 
York City. Nesiųskite pinigų. Už
mokėkite laiškanešiui, $1.85 pride
dant C. O. D. kaštus, kada jis at
neš BARUVACOL. Naudokite jį 2 
dienas (48 valandas). Jeigu jūs ne
sijausite, kąd skausmai prasišalino, 
grąžinkite nesunaudotus vaistus ir 
jūsų $1.85 bus sugrąžinti. Kam kęs
ti dar kitą dieną? Valandos: šiokiom 
dienom nuo 10 iki 4. (Lith. Laisve)

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

Laidotuvių Direktorius

Išbalzamuoja ir laidoja numi
rusius ant visokių kapinių; par- 
samdo automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir pa

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

SIENINIAI KALENDORIAI
1937 METAM

“Laisvė” turi puikų pasirinkimų sieninių 
kalendorių 1937 metams. Yra labai gražūs 

spalvuoti paveikslai iš gamtos vaizdų, 
vandenys, miškai, kalnai ir tt.

Didžio: 15 colių pločio ir 20 colių ilgio. Kaina 20c
Tie patys paveikslai mažesnių:

12 colių pločio ir 16 colių ilgio. Kaina 15c
Pasiunčiame ir į kitus miestus už tą pačią kainą. 
Reikalaudami į kitus miestus malonėkite iš kalno 

/ prisiųsti užmokestį pašto stampomis.
Padarome su lietuviškais kalendoriais, kur 

yra pažymėta Lietuvos oficialės šventės 
ir katalikiškos šventės.

J_____________
Daugelis siunčia iš Amerikos sieninius kalendorius 

į Lietuvą anglų kalboje su amerikoniškomis šventė
mis. Lietuvoje tokie kalendoriai hiažai naudingi. 
“Laisvė” turi prirengusi lietuviškus kalendorius, ku
rie tinka Lietuvoje. Tad norintieji pasiųsti į Lietuvą 
kalendorius užsisakykite iš “Laisvės”.

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

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

8701 JOS CAMPAU AVE- DETROIT* MICH.



NAZIŲ GINČAI DEL JĖ
ZAUS PAVEIKSLO

tikybai. Kiti ginčija, kad 
Jėzus “nebuvęs žydas.”

rėme apie tris dolerius. Pada
vę jam liepėme važiuot namo, 
o jis gyvena 8. Eastone. Tuo

kus; Zolokias Gatkis—5 sva
rus cukraus ir kitų reikmenų.

.K. Milar, E. Slipkus, Frank

matėsi geras ūpas, jie gausiai 
rėmė aukomis ir darbais. Tas 
parodo, kad tarpe mūsų, hart-Laisvoji Sakykla

Progresuojam j Praeities Dar 
didesnę Pražūtį.

Atsižvelgdami bent 30 metų 
j praeitį, pamatysime, kad tais 
laikais tarp Amerikos lietuvių 
žydėt žydėjo baisi girtuoklys
tė. Jeigu giminaitis ar koks tai 
pažįstamas atvažiavo iš Lietu
vos, ar tai būtų krikštynos bei 
vestuvės, ar keno tai varduvės, 
būdavo reikalinga surengti ba
lius. Sukviesdavo svečius, už
sisakydavo gėralo, na, ir pra
dėdavo braškėti namų skadai 
nuo ritinimo alaus bačkučių ir 
susirinkęs svietelis pradėdavo 
su tuo raugalu linksmintis n* 
pavirsdavo žvėrimis su bliz
gančiomis akimis. Pradėdavo 
viens kitam už ausų graibytis, 

. tąsytis ir su stiklais mieruoda- 
vo pakaušių drūtumą. Užvirus 
smarkiai kovai, reikėdavo pa
sišaukti policiją, kad išgabe
nus karžygius į belangę. Ant 
rytojaus reikėdavo samdyti 
advokatus, o kitiems prisieida
vo kreiptis į ligoninę, kad su
lopius makaulę. Draugijos 
taipgi rengdavo parengimus 
sų gėralais ir tuose parengi
muose maudydavosi alumi iki 
ausų.

Laikui bėgant atsirado kil
tos dvasios žmonių, kurie pa
stebėjo tą pražūtingą mūsų 
brolių lietuvių elgėsi ir pradė
jo per spaudą ir žodžiu smer
kti tą pražūtingą girtuokliavi
mą. Tas davė labai gerus Re
zultatus. Apsišvietę lietuviai 
pradėjęs pųo svaiginančių gė
ralų^ satinais ir pažangesnės 
(Įraugijoš pradėjo savo paren- 
gimuose svaiginančių gėralų 
nevartoti. Prieš pasaulinį karą 

' U jau buvo gražu pažiūrėti į 
pažangiųjų žmonių bei drau- 

' gi jų blaivybę, jų moralybę bei 
kultūros ir apšvietos darbus.

Na, dabar pažiūrėkime į 
dabartį ir link kur eina mūsų 

• t progresas. Mūsų laisvos drau
gijos buvo sutvertos vienam 
tikslui — apšvietai. Dabar pa-> 
žiūrėkime, prie kokios apšvie
tos linksta daugelis tų mūsų 
draugijų. Tos draugijos, ku
rios turi nuosavus namus bei 
svetaines, ten įsteigė saliūnus 
su barais. Ten sueina seni ir 
jauni, vaikai ir moterys ir visi 
maukia svaiginančius gėralus 
ir dar su pasididžiavimu sako, 
kad geria del darbininkų ge
rovės. Tai ar čia ne liūdni pa
reiškimai ?

Dabar įėjo madon rengti 
vakarienes su svaiginančiais 
gėralais. Jeigu draugijų susi
rinkimuose pastebi, kodėl ne
rengiame apšvietus vakarus, 
tai gauni atsakymą, kad tai 
vaikiškas sumanymas. Pasiro
do, kad dabartis virto prastes
nė už praeitį. Draugijos savo
se įstaigose praeityje nesteigė 
saliūnus su barais ir čia augu- 

1 Įsieji jaunuoliai bjaurėjosi
svaiginančių gėralų. O dabar, 
kąip minėjau, seni ir jauni, 
vaikai ir moterys, visi maukia. 

Kai kurie mūsų korespon
dentai, vieton pasmerkti tuos 
nešvarius dalykus, juos pagi
ria. Vienas korespondentas ra
šo, kad tokia ir tokia lietuvių 
syetaine atidarė saliūną su ba
ru ir kad tai busianti puiki ir 

' ruiminga vieta lietuviams bol
ševikams užeiti. Tokie kores
pondento išsitarimai žemina 
bolšęvįkišką vardą.

Brangūs broliai ir sesutės 
lietuviai: Girtuoklystė veda 
liaudį į pražūtį. Alkoholis yra 
kaip ir kokia užsikrečiama li
ga — juo daugiau gersi, juo 
dajugiau jo trokši. Jeigu mes 
norim gražaus gyvenimo, mes 
turim būti blaivūs ir tada 
mums pasaulis būs šviesus ir 
greičiau pažinsime savo prie
šus ir greičiau išsikovosime 
sau laisvą pasaulį. Imkimės už 
apšvietos ir kultūros darbo 
vietoj girtuoklystės. Rengkim 
margus vakarus su darbininkų 
propaganda, diskusijomis ir 
muzikos kavalkais, sų dekla
macijomis, monologais ir pra-

kalbomis. Kaip kas į tai pasa
kys, kad į tokius parengimus 
niekas neina. Bet iš pradžių 
reikia kantrumo. Jeigu iš pra
džių į tokius vakarus tik keli 
ateitų, neturime nustoti vil
ties, bet rengti nuolat gražioj 
formoje, grynoj darbininkiš
koj dvasioj. Tokiu būdu dar
bininkai supras tų vakarų ver
tę ir pradės skaitlingai lanky
tis. Tada svetaines galime iš
laikyti ir be alaus. Mes se- 
niaus su tokiais vakarais ne 
tik svetaines palaikėm, bet ir 
naujas išbudavojom.

H. Stankus.

EASTON, PA
Nuo

prieš 4-rių
mes mar- 

kuri suside- 
Carbon, Le-

Iš Eastono 13 Delegatų 
Workers Alliance j Beth

lehem, Pa.
Sausio 9 d. nuvykome j 

Bethlehema 10 valanda. Čia 
jau radome būrį tokių pat de
legatų, kaip ir mes. Netrukus, 
visi jau buvome “pasipuošę” 
sainomis su obalsiais: “Prieš 
atleidinėjimą,” “Už pilną mė
nesinę algą,” “Į Washingtona, 
D. C., January 15, 1937,” “Už 
Konstitucinę Pensiją ant W. 
P. A.,” “Už 20% pakėlimą 
mėnesinės algos,” “Už $1,- 
250,000,000 Federalės pašal
pos,” “Už tiesioginę Federalę 
pašalpą.” i

Kadangi^ subato^ diena *bu- 
vo, tai daUg žmpriių buvo ant' 
gatvių ir skaitė mūs atsišauki
mus. Labiausia gal būt juos 
tas įdomavo, kad 
apskričių raštinę 
šuojame, tai yra, 
da iš šių county:
high, Northampton ir Monroe. 
Kiek pamaršavę išsirinkome 2 
delegacijas: vieną pas WPA 
administraciją, o kitą pas pa
šalpos. Kol delegacija sugrįžo, 
mes pikietavome. Prie mūsų 
prisidėjo ir mokyklų studentai, 
sudarė savo chorą. Studentai 
dainavo: “Padėkit mūs tėvus 
ant darbų, o bankierius ant pa
šalpų, vietoj mūs tėvų.”

Vienas mūsų pikietininkas, 
natūraliai atrodė bedarbis, 
nublyškęs, kaip popiera. Jo 
drapanos vasarinės, naktiniais 
šliperiais apsiavęs, permirkę^ 
kiaurai. O vyras dar jaunas. 
Ir štai, ką sužinojome apie jį. 
Jis turi 4 mažus kūdikius, vie
nas serga plaučių įdegimų, 
šaukė jam gydytoją ir beveik 
visą savo pašalpos čekį išleido 
ant vaistų ir kūdikiui tinka
mesnio maisto. Kitą pašalpos 
čekį kol jis gaus, išeis veik 
čiela savaitė. Nėr už ką dau
giau pasišaukti gydytoją, nei 
ką valgyti.

Mes irgi nedaug geriau eko
nominiai už jį stovime. Su- 
krapštėme paskutinius centus 
iš savo kišenių ir tai vos suda-

tarpu sugrįžo mūs delegacijos. 
Delegatai mums pranešė, kad 
abiejų įstaigų viršininkai suti
ko su mūsų reikalavimais ii' 
jie žadėjo valstijos seimelyj 
remti mūsų išstatytus reikala
vimus. Dar mums besikalbant 
prieina moteris, ji pažvelgia į 
mūsų plakatus ir sako: “Sto
siu ir aš į bedarbių organiza
ciją, nes pavieniai su jais susi
kalbėt negalima. Ji sako, dir
bau ant siuvimo prie WPA. 
Jau šešios savaitės, kaip atlei
do nuo darbo ir neduoda nei 
pašalpos, nei darbo. Turiu 4 
kūdikius, nors tu imk gyva į 
žemę ii’ lysk.”

Nesunkiai galima > atspėti, 
kad tokioje padėtyje yra tūks
tančiai mūsų apylinkėje. Bet 
prie bedarbių organizacijų ne
sideda, mat ne patriotiška 
jiems kovot prieš valdžią už 
pašalpą, bei už darbą. Bet ar 
bus patriotas namo savinin
kas, kuomet jis ateis rendos? 
Ar jis sutiks būti geru patrio
tu ir nereikalaut rendos? Ne, 
nebus. Ar pienininkas duos kū
dikiams veltui pieno, kad būt 
geru patriotu ? Ne, neduos. Ar 
galima pasakyti nuėjus į gro- 
sernę: duok man veltui mais
to; jei duosi, būsi geras pa
triotas? Ar jis sutiks būti pa
triotu? Ne. Tokį pat gausi at
sakymą ir pas gydytoją ir kur 
tik nueisi. Jei jiems, yra patrio
tiška mums veltui neduot, tai 
mums, bedarbiams, yra patrio
tiška už tai prieš valdžią ko
vot.

Tad, lietuviai darbininkai, 
būkite 'kovos patriotais ir pa
dėkite mums kovoti. Atsilan
kykite į mūs susirinkimus. Su
sirinkimas Workers Alliance 
įvyks 22 d. sausio, 8 vai. va
karo, 214 Northampton St., 
Easton, Pa. K. žibutė.

Market, Trub Hardware Store, 
Landerman’s Store, V. Kedis, 
Mr. Swanson, Vienna Bakery, 
Greenwood Market, taipgi pa
aukavo.

. Patartina mūsų draugams 
bei draugėms pas šiuos biznie
rius pirkti kas reikalinga, nes- 
jie atjaučia darbininkų rei
kalus, o darbininkai privalo 
atjausti juos.

Štai ką aukavo mūsų šeimi
ninkės bei gaspadinės:

O. Verketienė—5 svarus 
saldainių; Gailiūnienė—1 ga
lioną vyno; Margaitienė, Krik- 
scienė, Dagilienė, Bernotienė 
ir Saurusaitienė—kilbasų.

Pyragaičius namie kepė ir j ir L.D.S. 21 kp. Tai puiki ir 
aukavo Mulerankienė, Juškie
nė, Giraitienė, Baltulionienė, 
Vilkienė, Gudaitienė ir Kaspu- 
tienė.

fordiečių, yra gera vienybė ir 
susitarimas išvien dirbti del 
geresnės ateities darbininkų 
klasės.

Girdėjos ir tokių balsų tar
pe vakaro svečių, kad jeigu 
mūsų draugai ‘ darbininkai Is
panijoj gyvastį aukauja, tai 
kodėl mes negalim finansiškai 
pagelbėti.

Senas Hartfordietis.

Berlynas.—Vienas vokie- 
tys menininkas nupiešė Jė
zaus paveikslą ne tik labai 
panašų į žydą, bet, kaip tū- 
i sako, ir “į bolševiką.” Už

sikūrė ginčai tarp nazių. 
Vieni sako, kad taip ir rei
kia, nes toks paveikslas tin
kamai išreiškiąs jų panieką 
“žydiškai - krikščioniškai”
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PHILADELPHIA, PA.

BERN. J. SHAWK0N1S
(AŠAKUNAS)

NAUJAS

LIETUVIS GRABORIUS 
’ IR BALSAMUOTOJAS

LAISNIUOTAS 
New York ir New Jersey 

Valstijoje 
Graborystės reikale visada jums 

mielai patarnaus pigiai.
306 John Street, 

Harrison, N. J.
Telefonas: Harrison 6-1693

Stato scenoje ALDLD 52 kp.

Vasiliauskienė aukavo 
o Staugaitienė kopūs- 
Pilkauskas aukavo gra-

Hartford, Coiui
Jeigu Sutartinai Dirbi ir 

Pasekmes Yra Geros
Sausio 9 d. ALDLD 68 kuo

pa 1 turėjo surengus balių Is
panijos darbininkų kovotojų 
naudai. Baliąus komisiją dir
bo sunkiai ir sutaitinai. Ji ėjo 
pas biznierius ripkdama au
kas. čia paduosime biznierių 
aukautojų vąrdus:

Aukos pinigais.
J. Urbonas-^$2.00
JT. Bagdonas—$1.00
Dr. Robbins—$1.00
Mr. Tuber — 50,c.
Mr. Bloom—50c. ir Uys 

25c.—75c.
Biznierių aukos daiktais:
New England Brewery—2 

bačkas alaus; Aetna Brewery 
—1 bačką alaus; New Rye 
Bakery—9 kep. duonos; Une- 
eda Market—didelį kumpį; 
Mike Navickas—bonką šnap- 
so; Sunlight Bakery—3 Icel

po

silkes, 
tus. J. 
žią kėdę, kuri davė pelno $14. 
J. Rudzinskas su J. Beržiniu 
apmokėjo valdžios j taksus už 
alų—$5.00.

Vakarieniaudami draugai 
aukavo pinigais: (

V. Visockis $10.00 ir A. Su
bačius $5.00. Po $1.00: F. Pet
ruševičius, (Zimmermanas, A. 
Ramonas, Aksomaitis, A. Gai- 
lunienė, C. Akstin, J. Veiveris, 
J. Kurnėta, C. Janauskas ir D. 
Navickas.

Po 50 centų: Valaitis, J. 
Pinkaitis, - M;Pinkaifienė, A. 
Žukas,. K. Bucesus, A. Lukas, 
J. RikuS, M. Bajicienė, J. Pa 
leskas ir V. Lelešius; E. Simo- 
nauskienė 30 centų; po 25c. 
A. Totorčlis, Griškevičius, N. 
Urbon, J. Margaitis, J. Gudai
tis, B. Narbutienė, A. Rauli- 
naitis, K. Vilkas, O. Geraitie- 
nė, J. Sąurusaitis, J. Armura, 
J. Abravičius, J. Labeveckas, 
J. Markūnas, M. Kvietkienė, 
E. Braleva, M. Raulinaitienė, 
V. Zaltauskas ir M. Ramoš- 
kienė.

Viso prie stalo-aukų surink
ta $44.41.

Viso pelno liko $168.00 Is
panijos liaudies kovoms.

Gerbiami draugai ir drau
gės, malonėkite atleisti mums, 
kurių aukotojų vardai netaip 
užrašyta, nes per daugumą 
galėjo įvykti klaidų.

Komisijose draugės ir drau
gai daugiausiai pasidarbavo: 
V. Kaslovienė, O. Rudzinskie- 
nė, M. Vasiliauskienė, P. Gi- 
raitis ir B. Muleranka.

Stalų patarnautojais buvo: 
M. Margaitienė, A. Pilkaus- 
kiutė, M. Krikščiūnienė ir virš 
minėta komisija.

Bevakarieniaujant Svečiam 
paaiškino vakaro tikslą šie 
draugai:

J. Pilkauskas, O. Geraitie- 
nė ir Valaitis.

Tarpe visų svečių, kurie bu
vo atsilankę paremti mūsų Is
panijos darbininkus kovotojus,

tragedinė drama. Pamatykite 
ją visi. Aktoriai puikiai išsi
lavinę.

ši drama bus sulošta sausio 
31 d. Lietuvių Svetainėje, 25 
ir Vernor High. Lošimas pra
sidės 5 vai. po pietų punktua
liai, nepavėluokite. Po lošimo 
šokiai prie puikios muzikos 
abejose svetainėse.

Vinkšna.
Fordo Dirbtuve

Fordo liejyklos, Steel Press, 
dirbtuvės darbininkai turėjo 
pasikalbėjimą atviram ore ir 
nutarė rengtis prie sėdėjimo 
streiko, jeigu Fordas neišpil- 
dys jų reikalavimų.

šermukšnis.

3 J * >

Clement Vokietaitis
Į LIETUVIS ADVOKATAS
§ 113 West 42nd Street
| NEW YORK CITY
į Telefonas Bryant 9-7763 £

I BROOKLYNO OFISAS
s 168 Grand Street i
5 Brooklyn, N. Y. J
5 Telefonas Evergreen 8-7179 c

Dienraščio Laisvės Naudai

BANKETAS
ir

KONCERTAS
įvyks Sekmadienį

18 d. Balandžio-April

Bus puiki dailės programa, 
rengėjai kviečia talentus 

iš New Yorko.

Bus Puikioje Salėje

NEW AUDITORIUM HALL
713 SNYDER AVE.

Philadelphijos darbininkiš
kos organizacijos, kurios 
rengia šį banketą, prašo vie
tos organizacijų tą dieną 
nieko nerengti ir kviečia jų 

narius dalyvauti šiame 
parengime.
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Dr. Herman Mendlowitz
33METAI PRAKTIKOS 

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

Tel. Evergreen 7-1312

OFISO VALANDOS 
nuo 1—3 dieną ir nuo 7—8 vakare

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

and
CARPENTERS

Taisom ir maliavojam na
mus iš vidaus ir iš lauko

A. BALČIŪNAS
321 Chauncey Street 

Brooklyn, N. Y. < 
ir

P. BIELIAUSKAS
8831 76tl reel 
Woodhaven, N. Y.
Tel.: Foxcroft 9-6901

‘Laisves’ Bazare Bus Daiktu Vertės 
$5,000

Juos reikės išparduot už labai žemas kainas

“LAISVĖS” BAZARAS BUS SEKAMOM DIENOM:

Vasario 11,12,13 ir 14. Vėliau 19,20,21 ir 22 Feb.
Visais vakarais bus šokiai prie geros orkestros

ĮŽANGA TIK 10c ASMENIUI

BAZARAS BUS LAISVES SVETAINĖJE
Kiekvieną vakarą bus dailės programa. Yra užkviesti geriausi 
"^lietuvių talentai iš Philadelphijos, NewarkoT”ElizabethoT"

Great Necko ir iš Brooklyno

PRAŠOME DOVANŲ “LAISVES” BAZARUI
Jau esame gavę gražių ir brangių dovanų, kaip matėte iš pranęšimo 
dienraštyje. Bet jų reikia dar daugiau. Prašome visų dienraščio rėmė

jų, iš arti ir toli, apdovanoti bazarą, apdovanoti “Laisvę.”

PINIGINĖS DOVANOS YRA SVARBU
Bazare turėsime vaikų dienas, reikės pripirkti gražių daiktelių ir nau

dingų vaikam. Žinoma, juos reikės parduot už žemas kainas.
Todėl reikia piniginių dovanų.

BAZARE BUS SPECIALE VAIKŲ DIENA
Bazaro Komisija paskirs speciales dienas vai
kam, kada visokių daiktų vaikai galės pirkti 
nuo cento iki dešimtuko. Apie programą ir apie 
vaikų dienas bus dienraštyj’e paskelbta vėliau.

v, ' s 
fe’®'.:

“NJęs norime taikos, o General Motors ipori karo. VyraL duokime jiems!” 
Tąi obalsis Flint, Michigan, sėdėjimo streilfįerių, kurie pynėsi nuo polici
jos ir mušeikų užpuolimų. • Fabriko lauke, piketuojanti darbininkai ap
vertė' šį • automobilį, > kuriuo - važiavo apginkluoti mušeikAs ir skebaL I
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ATGIMK PROLETARE!
Vis spaudžia mus jungas 

žiauriųjų skriaudėjų,
Ramiai tebeilsis brangioji tiesa.
Atgimk, proletare, jau laikas

Ne

Rytuose štai aušta galinga 
šviesa!

Sušukim griaustiniu 
Iš savo krūtinių: 
“šalin, tu skriaudike, 
“Demone piktasis, 
“šiandieną pasauly > 
“Tau vietos nebrasis!

vieno iš mūsų protas
užkariautas;

Ir jį išvaduot, rodos, maža 
vilties.

Kovos supratimas ir mokslas 
išgriautas,

Bet mes susiprasim kovoj 
mirties.

Pabuskime, broliai, 
Miegoję lig šioliai! 
Ir savojo priešo 
Neklauskime vardo— 
Pažinsime jįjį, 
Iš jo niekšaus darbo!

Iš mūsų spaudos, lyg iš miško 
kad seno,

Aidai kovos balso te aiškiai 
skambės!

Parodykim turčiui, kad jis 
atgyveno,

Ir vykdykim tikslą lig vienos 
raidės!

Tad; broliai, stiprėkim;
Iš mūšio nebėgkim;
Ir kovą pradėję— 
Kol jos nelaimėję— 
Nei 
Čia

Leninę

lig

žingsnio iš vietos! . . 
bus mūsų tiesos.

i •'» i.į iį, Krukonis.

Mirties Paminėjimas

Sekmadienį, 17 sausio, 3 
vai. po pietų Symphony Hali 
prisipildė darbininkais. Na, lig 
didesniam papuošimui minios 
šen-ten matėsi vienas-kitas in
telektualas, p r o f e sionalas, 
daktaras ar advokatas, tarpe 
kurių keletas ir lietuvių. Vie
nas iš jų nėra mūsų draugas, 
profesijos advokatas, bet šiaip 
savo karjeroj apsukresnis už 
kitus. Jis netingi lankytis ten, 
kur žino, kad ką nors naujo 
sužinos-išmoks.

Draugas Otis Hood trumpai 
kalbėjo apie Sovietų Sąjungos 
naują konstituciją. Ragino vi
sus pasipirkti, studijuot ir pa
lyginti su Jungt. Valstijų kon
stitucija. Ir gal būt, kad tūk
stantis, kitas likos išparduota, 
nes kaip buvo matoma—retas 
kuris nepirko.

Pirmininkavo distr. org. d. 
Phil Frankfeld. žydų - rusų 
chorai sykiu iš apie 150 balsų 
dainavo. Vyriausiu kalbėto
jam buvo “Daily Worker” re
daktorius d. Clarence Hatha
way. Ir ant vieno punkto jo 
prakalbos priverstas esu nors 
trumpai apsistoti, tai yra Is
panijos reikalais. Iki šioliai 
buvo sutartinai darbuotasi per 
visą šalį visų grupių bei srio- 
vių pažangios visuomenės, kad 
pagelbėti Ispanijos liaudžiai 
ginti demokratiją. Pagaliaus, 
atsirado grupė neva “ekstra” 
kairi—Trockio sekėjų. Sulin
do jie į Socialistų Partiją ir iš 
ten stengiasi šį didelį darbą 
sabotažuoti.

Ir žinoma, kels suirutę vi
sur, kur tik galės. Bostone jie 
išleido lapelį su šūkiu “Gink
lai lojalistams Ispanijoj,” tai 
esąs provokatoriškas lapelis, ku
ris galės pakenkti, bet nieko ne
pagelbės liaudies kovai.

Kalbėtojas minėjo, kad ir 
Ispanijoj trockistai prašalinti 
iš atsakomingų vietų, kaipo 
bendro liaudies fronto griovė
jai.

Prakalboms pasibaigus, 
žmonėms einant laukan, troc- 
kiečiai pradėjo skleisti virš 
minėtus lapelius. Keliolikai 
iš darbininkų lapelių turinys 
nepatiko, skleidėjus apstum
dė, <i<«rnĄ ir •sunaiki
no

Socialistų Prakalbos
Vakare Old South Meeting 

House buvo socialistų prakal
bos. Vyriausiu kalbėtoju bu
vo Norman Thomas.

Šiose prakalbose tūlas Ja
mes Kergis puolė komunistus, 
juos kaltino už sunaikinimą 
lapelių ir neleidimą Ispanijos 
liaudį apginkluoti.

Koks absurdas! 3,000-čių 
minia būk su pagelba provo
katoriškų lapelių būtų apgin
klavusi Ispanijos darbininkus!

Socialistai ir Komunistai
Bostono apylinkėj iki šiol 

socialistai ir komunistai Ispa
nijos ir Lietuvos klausimais la
bai sklandžiai dirbo be jokių 
pasidalinimų, kaip vienos kla
sės ir šeimos nariai.

Ir tikimės tęsti pradėtą dar
bą ir ant toliaus.

Ant rytojaus, po šių nuoti- 
kių, pas mus So. Bostone stil- 
soniniai sekėjai skleidė nesą- 
mcmes, gal tikslu, kad sukelti 
suirutę ir suardyt santaiką. 
Bet susipratę darbininkai ži
no, kad Komunistų Partija 
geidžia, idant Socialistų Par
tiją įtraukti į veikimą, idant 
jos kuopos augtų ir bujotų. 
Ir įvykinimui socializmo Ko
munistų Partija veiks visais 
galimais būdais taip, kaip da
bar padeda Ispanijos liaudžiai 
atsilaikyti prieš fašizmą.

Aist.

lerius į savaitę. Darbininkai, 
kurie sumano tokius durnus 
dalykus, tai tikrai neturi pro
to ir unija turėtų uždrausti to
kius sumanymus ir tuos darbi
ninkus nubausti, kurie per 
prievartą priverčia arba atima 
iš vargšės 50 centų. Gaunant 
penkis dolerius į savaitę, mer
ginos uždirba tik $260 į me
tus. Bet kriaučiai, niekados ne
išdirba pilnų metų, tad reiš
kia, kad gauna apie $200 į me
tus. Reporteris.

Paterson, N. J

konstruktyvį darbą ant kiek 
pajėgia.

Tačiaus negalima nepažy
mėti tą faktą, kad pastarosios 
kuopos veikėjams visokias 
skerspaines daro tie nelaimin
gi opozicijos (sklokos) liku
čiai. Rodosi, kas gi galėjo ti
kėtis, kad žmogus, per kelioli
ka metų išbuvęs kovingų dar
bininkų eilėse, del asmeniškos 
ambicijos, spjaudys į viską ir, 
blogais sumetimais vaduoda
masis, kenks anti-fašistiniam 
darbui.

Jau buvo rašyta, kad pater- 
soniečiai gana gausiai ir pini
gais ir drabužiais aukojo Ispa
nijos laisvės karžygiams, ta
čiaus keli, Stilsono-Strazdo ap- 
gavingos politikos pasekėjai 
sudarė “kvartetą” ir lermuo- 
ja, už menkos reikšmės tek- 
nišką klaidelę — nes Ispani
jos valdžios gelbėjimo komi
tetas priėmęs lietuvių aukas į 
savo protokolą pažymėjo nuo 
lietuvių grupės, o ne nuo ben
dro susirinkimo. Ir už tai bro-

kuojantiems Briggs darbinin
kam. Vadinasi, II. Ford pra
lošė du streiku. Dabar ateina 
kaleina jo pačio dirbtuvei. Už
tat aptvėrė visas įeinamas vie
tas į. dirbtuvę storom geleži
nėm štangom ir dratais. Neku- 
rie sako, kad II. Ford jau ke
lintas mėnesis negali miegot 
iš rūpesčio ir baimės, kad jo 
šapos darbininkai nesusiorga
nizuotų.

Šermukšnis.

Waterbury, Conn

Visose dirbtuvėse ant smul-Į atleidinėjimas tęsis. Kodėl Šo
kiųjų’ darbų darbai žymiai su-Įvjeįų Sąjungoj nėra tokių at- 
mažėjo, daugelį darbininkų 
atleido ir daugeliui gręsia at
leidimas. Vienoje šapoje ant 
naktinės pakaitos tapo priim
ta apie 50 jaunų vyrų. Bet iš
dirbus vieną naktį, visi tapo 
atleisti.

Daugelis darbininkų yra tos 
nuomonės, kad tam kalti strei
kai General Motors kompani
jos darbininkų, žinoma, tą 
mintį skleidžia tam tikri agen-

NOTARY PUBLIC

Matthew P. Ballas

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

leidinėjimų ? Nereikia rūgoti 
ant tų darbininkų, kurie strei
kuoja, bet organizuotis ir ko
voti už panaikinimą šitos sis
temos. Rep.

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavi
mas bus užtikrintas ir už prieinamu kainą.

(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Chicago, Ill. — Teisėjas 
N. J. Bonelli atsisakė baust 
Ed. Olsoną už revolverio 
nešiojimąsi todėl, kad gydy
tojas liudijo, jog Olsonas 
tegyvensiąs tik pusę metų:

tai, kad sukėlus neapykantą Į jjs £urį pavojįngą širdies Ii-
prieš streikierius. Bet čionai 
yra kalta netikusi sistema, 
prieš kurią darbininkai turė
tų kovoti. Koliai šita sistema 
viešpataus, toliai darbininkų

GARSINKITĖS SAVO BIZNĮ 
DIENRASTYJ “LAISVĖJE”Vagiliai Sugauta; 

Darbai Mažėja
Sausio 18 dieną, po nume

riu 459 W. Main St., nakties 
laiku, apie 2 vai., per lubas 
įsibriovė 3 vagys ir norėjo ap
vogti, bet virtuvėje miegojo 
tos įstaigos virėjas, pirma pa
stebėjo ir laiku pašaukė po
liciją. Vagiliai tapo sugauti. 
Toje įstaigoje “pėdės dienoje”

TEL. STAGG 2-5043

Iš Draugijų Gyvavimo.
Lietuvos •‘Ūkėsų Neprigul- 

mingas Kliubas, nariais ir fi
nansais didžiausia organizaci
ja, 16 d. sausio turėjo gana 
gražų ir linksmą vakarėlį-ba- 
lių. Kadangi šis kliubas visuo
met neatsisako aukomis pa
remti įvairius darbįninkų rei
kalus, todėl ir turi daug sim-l
patijos tarp vietinių ir apylin- hai opozicionieriai sukėlė su
kės lietuvių. j suardė bendrą frontą ir

Kliubas šio mėnesio :___
metiniam susirinkime nutarė į 
kliubą priimti jaunuolius nuo 
18 iki 25 metų be jokio įstoji
mo. Rodosi, turėtų kiekvienas ' 
vietos jaunuolis pasinaudoti ta 
proga ir įstot į kliubą, nes 
kliubas moka $1.00 į dieną, 
$7.00 į savaitę, ligoj pašelpos; 
$100.00 pomirtinės ir nariai 
deda po $1.00 pomirtinės; gi 
narinė mokestis tik 50c į mė
nesį.

Kliubo sekr. P. Sakat rapor
tavo, kad kliubas praeitais me
tais savo ligoniams pašalpomis 
išmokėjo arti $1,000. Ižde turi mus į skylę įvarys su savo šu-

savo sėja neapykantą, kursto vieną /maino daug čekių ir laiko pi- 
- i prieš kitą, kas gana daug ken-*nh?us, Lodei ir vagiliai laužėsi.

Suėjau vieną Šapiro šapos arti $10,000; narių turi arti 
kriaučių, kuris pavadino eit po 200.
stiklą alaus išsigerti. Sutikau, i 
Įėjom restauranan, atsisėdom , p 
prie stalo. Pradėjom kalbėti 
apie darbus ir jis papasakojo 
sekamus įspūdžius.

Prieš kalėdas šapa buvo pa
rėdyta eglaite, spalvotomis po- 
pieromis ir vainikais. Labai 
puikiai atrodė — kaip kokioj 
bažnyčioj. Tuojaus atsirado 
boso geri pastumdėliai, kurie 
sumanė padaryti kolektą. Iš 
vyrų reikalavo po $1, o iš mo
terų — 50 centų. Iš 40 darbi
ninkų surinko virš 30 dolerių 
ir bosui nupirko kokius tai si
dabrinius setus. Buvo sureng
ta ir pare, kurioj davė po Sna
psą, bulvių ir silkės po kaval- 
ką. Buvo matyti ir alaus kele
tas bonkučių, bet alaus visi 
negavo. Tapo priduota bosui 
dovanos, o bosas darbinin
kams davė dovanas — vyrams 
po kaklaraištį ir “safety ra
zor” (skustuvą), o moterims 
ir merginoms — po dėžutę 
saldainių. Manau, kad vyrų 
dovanos buvo vertos 25c., o 
moterų — 17 centų.

Mano supratimu, tai dur- 
niausias dalykas kolektuoti pi
nigus ir pirkti bosui dovanas. 
Rodos, unijistai darbininkai 
susipratę, vienok duodasi sa
ve išnaudoti. Aš žinau, kad ša
piro šapoj darbininkai dirba 
už labai mažą algą^ Merginos 
uždirba ne daugiau, kaip 5 do-

kia anti-fašistiniam darbui! Visi jauni vyrai, visi francūzų 
tautos.

ALDLD. 84 kp., sausio 17 
d. turėjo susirinkimą. Į kuopą 
įsirašė sugrįžęs, kuopoje bu
vęs ir delei tūlų nesusipratimų 
buvo išstojęs žymus darbinin
kuose veikėjas drg. S. Aliuko- 
nis. Tačiaus mes tikri, kad ir 
draugė Aliukonienė sugrįš.

j ' Buvusio baliaus, NAujų Me
tų laukti, komisija raportavo, 
kad pelno liko arti $50.00. Na, 
o sklokučiai džiaugėsi, kad

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

Tum-burum. Na ir “įvdrė.”
Nutarta nuo parengimų pel- 

Kliubo valdyba, kuri jau ke-.no 10 nuošimtį duot Komunis
tų Partijai; paaukauta Agita
cijos fondan $4.00; pasižadė
ta tęsti “Laisvės” lokalinį va
jų. Senas Pijus.

PHILADELPHIA, PA.
Lenino paminėjimo mitingas įvyks 

29-tą d. sarusio, 8 vai. vak. Arenoj, | 
46th. & Market Sts. Kalbės Lawren
ce Simpson iš Ispanijos, ir taip pat! 
bus gera programa. Dainuos Choras, 
ir jaunuoliai bus kaip sargai, su rau
donom vėliavom. Todėl užprašom vi
sus kliubus, organizacijas ir “Lais- < 
vės” skaitytojus atsilankyti į šį mi
tingą. Leninas kovojo už visus dar
bininkus, todėl mes ne pamirškime jo i 
parašytas knygas, skaitykime ir se- Į 
kime jo pėdas. Visus užkviečia ren-'į 
gėjai. ‘ (21-23)

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

metai kliubui tarnauja 
šiems metams maž ne vienbal
siai prieš 3 išrinkta: pirm. — 
M. Ragauskas, vice-pirm. — 
A. Sakalauskas; prot. rašt. — 
P. Sakat; fin. rašt. — P. Yu- 
ralevičius; ižd. — S. Yaskcvi- 
čius (žymus vietos anglių dy- 
leris) ir iždo glob. — P. Zda- 
nis ir Novak.

Lietuvos Sūnų ir Dukterų
Draugija gyvuoja, tačiaus ir 
nariais ir turtu labai daug sil
pnesnė už kliubą. šios drau
gijos, kaip jos nariai sako, 
amžinu pirm, yra E. Kinderas, 
kurio “pasidarbavimu” ši 
draugija pirmoji išstojo iš ben
dro fronto.

Šv. Kazimiero Draugija 
taip pat ir nariais ir turtu ne
stipri, nes ši draugija dar vis 
save varžo religiniais prieta
rais — išpažintis pirmiau sa
višalpos ir abelno kultūrinio 
darbo.

Rodosi jau labai laikas mi- 
nėtom gi draugijoms pagal
vot, rimtai pasvarstyti ir bend
rai susitarti, susijungt į vieną 
savišalpos draugiją, kad ir į 
kliubą, del ilgesnio ’ užtikrini
mo savišalpos!

Gana gerai laikosi LDS 123 
kp. ir SLA 101 kp. Gi ALDLD 
84 kp. daugiausia darbuojasi 
apšvietos skleidime, aukomis 
remia darbininkų kovas, dirba

DETROITO ŽINIOS

Dėvėdami maskas apsisaugojimui nuo gazų šie poli- 
cistai, apsiginklavę ašarų gazo šautuvais, užpuolė 
streikierius Fisher Body fabrike No. 2, Fliht, Michi
gan. Aštuoniolika darbininkų tapo pašauta ir slauge* 
lis susirgo nuo gftzo, vienok policistai buvo atmušti.

I

Bohn Aluminum and Brass 
Corp. Streikas Laimėtas

PLANT No. 3 streikas kilo 
atsisakius kompanijai pakelti 
algas, pripažinti uniją ir su
grąžinti į darbą Fred II o are, 
kurį išvijo už unijinį aktyviš- 
kumą. Streikas tęsėsi 23 die
nas. Nors kompanija dėjo vi
sas pastangas išprovokuoti 
muštynes, bet nepavyko. Pa
vyzdingai vedama tvarka Au
to Workers unijos komit. ir di
delė užuojauta publikos, su
laužė užsispyrimus ir provo
kacijas kompanijos. Algos pa
kelta: vyrams 20%, moterims 
15%. Dabar vyrai gaus 65c., 
moterys 50c. valandai. Su
trumpintos valandos, sugrą
žinti į darbą paleisti darbinin
kai, ir pripažintas unijos ko
mitetas.

šią dirbtuvę galima skaity
ti dalimi Fordo dirbtuvės, to
dėl, kad viskas yra išdirbama 
H. Fordui. Todėl vyriausiu va
du taikos buvo Fordo mušeikų 
vadas H. Bennett.
H. Ford ir Kitą Streiką Pra
laimėjo, Būtent Briggs Manu-

- factoring, Meldrum Av.
Šitos dirbtuvės diktatorium 

yra H. Bennett, H. Fordo mu
šeikų vadas. Po jo komanda 
buvo išvyti iš darbo visi uni- 
jistai ir pažengesni darbinin
kai. Likusieji tuoj pareikala
vo sugrąžinti visus išvytus iš 
(jarbo darbin., ^pakelti algas, 
sutrumpinti valandas ir pri
pažinti unijos komitetą. Po
nas Bennett šiuom kartu ne
drįso pasipriešinti reikalavi
mams ir vyti laukan dirbin., 
nes už vartų pikietavo arti 
penkių tūkstančių darbininkų. 
Sutiko su komiteto reikalavi
mais ir tuoj pašaukė į darbą 
visus išvytus iš darbo darbi
ninkus. Taipgi pašaukė visus 
savo dirbtuvės LINCOLN dar
bininkus į darbą, nes buvo už
daręs del didelėą simpatijos 
LINCOLN darbininkų strei-

SVEIKATA—TURTAS
Netekus sveikatos, nemiela nei gy

vent. Turtuolis atsižada ir turtų, kad 
tik būt sveiku. Broli ir Sese, jeigu I 

įtu įvertini sveikatą ir ją brangini, tai ! 
prižiūrėk ją. Jausdamas skausmus, į 

[kaip tai: reumatizmą, rankų kojų gė-Į 
limą, nikstelėjimą, nuovargį, šaltį, | 
rankų-kojų tirpimą, dieglius, tuojaus į 
reikalauk DEKSNIO GALINGOS 
MOSTIES, sudarytos iš daug skirtin
gų gamtos elementų iš tolimų svieto 
kraštų, girių, visokių medžių aliejų, 
šakniį ir žolių; kuri turi savyje ga
lingą šilumą, šildydama kaipo saulės 
spinduliais, sunaikina reumatiškus i 
skausmus ir palengvina žmogui. Dek- 
snio Galinga -Mostis tūkstančiams pa
gelbėjo, pagelbės ir tamstai. GAR- 
ANTUOJAM, kad, pavartojus kelis 
sykius, aplaikysi palengvinimą ar pi
nigus grąžinam.

Kaina 75c., ?1.50 ir $3.00.
Aplaikom šimtus laiškų su padėka- 

vonėrųis iš skirtingų pasaulio kraštų, 
kuriems pagelbėjo. Klauskite visada 
taip DEKEN’S OINTMENT. .

PASARGA: Jeigu nori aplaikyti ti
krąją Deksnio Galingą Mostį ir pa
sekmes, tai visada klausk taip: DE- 
KEN’S OINTMENT ir neklausykite 
nei jokių kitų pasiūlijimų, kad kas ir 
siūlytų.

Visada žiūrėkite, kad būt užrašyta 
DEKEN’S OINTMENT, tai tik tada 

[aplankysite tikrąją Deksnio Galingą 
Mostį. Parsiduoda visur.
Reikalaunam Agenčių ir Ageptų.
DEKEN'S OINTMENT CO., 

Hartford, Conn.

VYRU IR MOTERŲ LIGOS 
GYDOMOS NAUJOVIŠKAIS 

BODAIS
Kraujo ir Odos Ligos, Nervų Sui

rimai, Slogos ir Chroniški Skaudu
liai, Nervų ir Abelnas Nusilpimas, 
Skilvio ir Žarnų Sugedimai, Hemor
rhoidal ar kiti Mčšlažarnčs bei Lau
kan Ėjimo Nesveikumai, kaipo skau
smo ir nesmagumų priežastys, Strė
nų Gėlimas, Sciatica, Neuralgia, Ner
vų Įdegimas ir Chroniški Reumatiški 
keblumai, Nosies. Gerkles, Plaučių, 
Plaučinių Dūdų, Inkstų Netvarkumai 
įr kitos ligos Vyrų ir Mo^enj yra sė
kmingai gydomos su patenkinančiomis 
ir greitomis pasėkomis; o jeigu turite 
kokią ligą, kurios jūs nesuprantate, 
pasiklauskite manęs su pasitikėjimu, 
ir jūsų nesveikumas bus jums išaiš
kintas. Kraujo Tyrimai, šlapimo 
Analyze, X-spinduliai Serumų Įleidi
mai ir čiepijimai. Sąlygos yra priei
namos. Pasitarimai veltui.

DR. L. ZINS
Virš 25 Metų Praktikos

110 East 16 St., N. Y.
, Tarp 4th Avė. ir Irving PI.

Valandos 9 A. M, iki 1 P. M.
Sekmadieniais 9 A. M. iki 8 P. M.

Čia Parodoma Dalis Varpo Keptuves, Kur Kepama 
duonos: rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų ru
gių, senvičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. 
Taipgi kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimai 
skaniausių kėksų-pyragų: Pineapple Cake, Apple Cake, 
Cheese Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice 
Cake. Stollen, Doughnuts, Pies, Pasteries, Apple Turnovers 
ir Jelly Rolls.
Siunčiame duoną per paštą | kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorj ir kainas. 

Antrašas: 36-42 Stagg Street, Brooklyn, N. Y.

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Prista
tome greit į jūsų namus. Prašome 
jsitėmyti adresą ir telefoną.

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti j ofisą 

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.
Kampas Union Avė. ir Gran St.

485 Grand Street Brooklyn, N. XI
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

Telefonas: EVergreen 7-1661——.............. .
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NEW YORKO IR AP1ELINKES ŽINIOS
Vagiai Patys Atėjo į 

Policijos Nagus
Nelaimių Raketieriai Sugrįžo J. Zajankauskas

ir laukė. Rozensveig

Reinkautų, moterų branza- 
letų ir kitokių reikmenų buvo 
pavogta apie $50,000 vertės. 
Sako, kad policija tą viską su
radus sandėlyj pas D. Rozen
sveig, jo padėlyje 37 Desbros- 
ses St. Keturi policininkai ten 
susėdo
yra 69 metų amžiaus ir sakė, 
kad jis nežinojo, kad tie daik
tai vogti, o jų pristatytojai at
eis pasiimti pinigus. Taip ir 
buvo; už kiek laiko pašaukė 
per telefoną ir sako:

“Hey, tu, užmokėk už tą 
karštą tavorą, kurį 
me tau, arba mes 
ir jį pasiimsime.”

“O. K.”—atsakė

Pas teisėją A. P. Savarese, 
Brooklyne, buvo kaltinimas 
prieš A. Prano, 19 metų, 766 
Wortman Ave., Brooklyn. Da
lykas tame: jis apsiėmė už $1 
parvilkti R. McDonaldo auto
mobilių, bet kada parvilko, tai 
atlupo $15 ir dar $1 už išlai
kymą per naktį. Teisėjas ap
kaltino A. Praną už žulikystę. 
Kaip matyti, yra gaivalų, ku
rie naudojasi žmogaus nelai
me ir jį legališkai apiplėšia.

Penktadienį, sugrįžo iš ligo
ninės drg. Juozas Zajankaus
kas, kuris išgulėjo Kings Co
unty ligoninėje 18 dienų po 
sunkios operacijos. Jau antra 
operacija į penkius mėnesius. 
Drg. Zajankauskas sakosi, 
kad gal ir trečią kartą reikės 
eit. Jam buvę atidarę tą pačią 
roną nuo pirmos operacijos, ir 
išėmė kaulą iš šono. Velinam 
drg. Zajankauskui greitai pa
sveikti. Rep.

Amerikos Lietuvių Piliečių 
Kliubo Vakarienė

vaka- 
Am. 
savo

a

pristate- 
atvyksime

Numirėlių Laivas” j 4 Metus 
Pervežė 15,000 Lavonų

Reikalauja iš New Yorko 
Gyventojų $300,000

Pereito sekmadienio 
re savo patalpoje Liet. 
Pil. Kliubas atžymėjo 
6 metų sukaktį nuo įžengimo į 
nuosava narna.

Pokilis pradėtas rūpestin
gai prirengta vakariene. Po 
pasisotinimo, gražiai padaina
vo L. Kavaliauskaitė ir A. Ve
lička, palydint pianu A. Dep- 
siutei.

Po to 
visa eilė 
buotojų,
Am. Piliečių Kliubo nuveiktus 
darbus ir linkėdami jam sėk
mingai veikti ateityje.

Kalbėjo vienas kitas ir ki
tataučių. Jie, kaip kad ir dera, i ooo. 
reiškė savo pasitenkinimo 
kliubo nuoveikaliais ir linkėjo 
pasisekimo.

Pirmininkavo adv. Briedis.
žmonių buvo daug. Nuotai

ka gera.

sekė kalbos. Kalbėjo 
žymesnių kliubo dar- 

atžymėdami Liet.

policinin
kas.—“Ateikite rytą ir 
kaip ką jums turėsime.”

Rytą pribuvo Ed. Fitzgi- 
bonss, H. Stone ir L. Nume- 
rick, visi tarpe 24 ir 26 metų 
amžiaus, iš White Plains. Jie 
sučiupti.

mes

Raudonojo Kryžiaus galva 
admirolas Cary T. Grayson 
reikalauja, kad New Yorko 
gyventojai sukeltų $300,000 
pagelbai vidurinių valstijų 
žmonėms, nukentėjusiems nuo 
potvinių. žinorha, tokioj nelai
mėj pagelba reikalinga. Bet 
mes turime pastebėti, kad la-

Navikų-Kazakevičiy Parėję 
Surinkta Auky Ispanijai
Pereito nedėldienio vakare, 

“Laisvės” svetainėj, buvo 
draugų Navikų ir Kazakevičių 
parė, kurioj dalyvavo apie 
100 svečių.

šią parę minėti draugai su-, 
rengė atsilyginimui savo gimi-1 
nėm ir draugam, kurie nese
nai buvo surengę “suprize” 
parę Navikam, kaipo paminė
jimą jųjų 20-ties metų vedy
binio gyvenimo.

Susirinkę svečiai gražiai 
linksminosi; visi buvo sočiai 
pavalgę, nes valgių ir gėrimų 
ant stalų nestokavo.

Laike pirmo valgio buvo 
maža programa: dainų ir kal
bų. Gražiai sudainavo Aldona 
Šertvietytė,; ji juokino publi
ką savo daina apie kriaučius. 
J. Mažeika taipgi gerai sudai
navo, rodos, porą dainų. Tre-i 
čia dainininkė, jau žinoma 
brooklyniečiam — Bičkauskie
nė iš Newark©; ji sudainavo 
dvi daineles, — vieną—“Ant 
Kalno Karklai siūbavo”—dai
navo kartu su publika. Taipgi 
maža mergaitė Leeda Onta
rio, pagal jos metus, 
dainavo.

gerokai

Keletas iš svečių 
trumpas prakalbėles, 
darni šį-tą apie parę ir linkė
dami Navikam ir Kazakevi
čiam visko gero. Taipgi ir pa
tys rengėjai kalbėjo—paačia- 
vo susirinkusiems už linkėji
mus ir tt. Vienas iš dalyvių 
trumpai prisiminė apie būtiną 
reikalą moralės ir materialės 
paramos Ispanijos liaudžiai, 

"kuri veda didelę kovą su sa
vais ir kitų šalių fašistais. Pu
blika tam pritarė smarkiu pa- 
plojimu. Surinkta šiam svar
biam reikalui $15.68.

Čia telpa vardai aukojusių 
nemažiau 25 centų.

„' Navikai $2; po $1 aukavo: 
Kazakevičiai, M. Witkus, S. 
Paltanavich, Žilinskas ir Jan
kaitis (kuris laiko buČernę ant 
33 Siegel St., Brooklyne) ; po 
50 centų aukavo: Bernotas, J. 
Purvėnas, G. Adams, A. Jasu
laitis, M. Strum, J. Simonaitis 
ir A. Aukadavich; Mekonis 
aukavo 35c; po 25c: P. šolom- 
skas, C. Navikas, Balčiūnas, 
Zarskis, Blass, Sherry, J. Vit
kus, S. Daraskis, C. Čeprickis, 
J. Anteris, B. Bayer, M. Pet
rauskas, Stočkienė, Sukackas, 
Smith ir Mike.

Ačiū aukuotojams!
Rep.

pasakė 
išreikš-

Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytoju

■Mb

“Jie numirę. O tik kelios 
dienos" atgal dar buvo gyvi,” 
—sako J. McGrae. East upe, 
kuri yra tarpe Manhattan, 
Brooklyn© ir Queens, du kar
tus į savaitę plaukia “Numirė
lių Laivas” No. 69. Jis plaukia 
povaliai, vedamas kapitono M. 
Oakes, štai ir pereitą šeštadie-

į nį jis išvežė 150 ,baltų pušinių i bai daug už tas nelaimes atsa
ko kapitalistinė valdžia, kuri 
šimtais milionų dolerių mėto 
karo prisirengimui, bet nema
to reikalo užtektiną sumą pi
nigų paskirti, kad tas upes pa
vojingesnėse vietose gerai ap
tvėrus. Juk milionai žmonių 
yra be darbo, jie galėtų taip 
galingas mūro sienas ir pyli
mus pastatyti, kad jokio pavo
jaus nebūtų gyventojams.

Patenkintas.
| grabų su lavonais.

Kur jis plaukia? Ką jis ve- J 
ža? Plaukia į Harts salą. Ir 
plaukia kas savaitė du kartus. 
Kapitonas Oakes sako, kad į 
keturis paskutinius metus jis 
pervežė nemažiau 15,000 la
vonų.

Dalykas yra tame: New 
Yorke du kartus į savaitę su

krenka visus lavonus skenduo- 
; lių, užmuštų, numirusių gat
vėse ir kitus, kurie baigę gy
venimą atsiduria lavoninėse 
(morgues), žinoma, tik tuos, 
kurių niekas neatsišaukia, nie
kas neprisipažįsta. Visus tuos 
lavonus suvežą į Bellevue la
voninę. Ten jie sudedami į 
baltus, ant greitųjų padarytus 
pušinius baksus, ir atplaukęs 
“Numirėlių Laivas” No. 69, du 
kartus į savaię, paima juos ir 
veža į Harts salą. Laivas plau
kia povaliai, per Hell Gate 
(Peklos Vartus), pro Triboro 
tiltą, Rikers Salą, kur laikomi 

! kaliniai, prie Harts salos, kuri 
randasi ties Port Washington 
ir New Rochelle.

Ten laivas povaliai priplau
kia prie krašto. Duobkasių jau 
iškasta ilgas gilus- griovis, pa
našus į karo lauko apkasą. 
Grabus suleidžia vieną po ki
tam j tą duobę, sukaukia “Nu
mirėlių Laivo” sirena ir rita
si žemės ir akmenai atsimuš- 
dami j pušinius baksus.

Tiek daug žmonių keliau
na j Harts salą, kurie nepa
lieka jokių davinių apie jų 
gyvenimą, tartum jų niekados 
sviete nebuvo.

1,800 Svečių-Pas Ką?

Sako, kad Negras Green 
Yra Nepilnaprotis

Vasario 6 d. ponas H. G. 
Hoffman, New Jersey guber
natorius, turės savo 41-mų me
tų sukaktuves. Jis ruošia 
Pennsylvania viešbutyj pietus, 
kuriuose dalyvaus 1,800 sve
čių.

Kaip žinome, šalyj yra ly
gybė, visi žmonės prieš įstaty
mus yra lygūs. Bet nėra ir ne
bus lygybės ten, kur nėra eko
nominės lygybės, kur vieni po- i Yorko, 
nauja, o kiti sunkiai ponams 
dirba, žinoma, kada guberna
torius su savo svečiais kels 
puotą, tai tuom kartu dešim
tys tūkstančių jo gubernijoj 
žmonių badaus, kentės neda- 
teklių. j

Policistas Persišovė
T ri »■ _ i---------

Policistas Henry Blaicher, 
37 metų amžiaus, savo tėvo 
namuose 43-13 64th St., El
mhurst, persišovė į krūtinę. 
Kiek laiko atgal mirė jo mo
teris. Sako, kad tą jis padarė 
iš gailesčio. Policistas randasi 
Long Island ligoninėje ir dak
tarai mano, kad* pasveiks.

Sausio 11 dieną Jackson 
Heights apartmente likosi nu
žudyta gražuolė Mary Harriet 
Case ir įmesta į maudynę. Už 
jos nužudymą areštuotas tuo
se namuose dirbęs negras Ma
jor Green. Sakoma, kad jis 
prisipažinęs prie žmogžudys
tės. Teismas paskirtas ant 1 d. 
vasario. Bet Greeno advokatai 
įteikė teisėjui Charles S. Gol
den liūdymus, kad tas negras 
nėra pilnaprotis.

daugybę žuvų galime pama
tyti gyvus, tokius, kokiais jie 
yra. ši įstaiga vieša, į ją ga
lima veltui įeiti, žiemos metu 
aquarium yra atdaras nuo 9 
valandos ryto iki 4 vai. vakaro 
kiekvieną dieną. Jis yra Bat
tery parke, t. yra, žemutinėje 
New Yorko miesto dalyje. Ga
lima privažiuoti bile trauki
niais, kurie eina “Down-town” 
iki Whitehall stoties arba ir 
viršutiniais traukiniais iki Bat-I: 
tery Park. |

Ką jūs čia galite pamatyti? 
Visokius jūrų gyvūnus—jūrų 
arklį, turles, įvairiausias žuvis.' 
New Yorko aquarium yra di-1 
džiausiąs pasaulyje. Jis turi 7 
didelius ant grindų prūdus,' 
89 vandens patalpas šonuose 
ir 80 mažesnių. Namas dide-. 
lis, žuvys ir jūrų gyviai taip 
užlaikomi, kad juos matai, 
kaip jie jūroj ar ežeruose gy
vena. čia galite matyti kro- 
kodilius, jų vaikus, ir apie 400 į 
įvairausių žuvų ir žuvelių. Vi
so visokių gyvūnų yra iki 12,-

A.quariume užlaikoma 
200,000 galionų jūrų vandens, 
kuriame gyvena jūrų gyviai. Į 
metus miestui jo užlaikymas 
atsieina $100,000. Per metus 
jį aplanko iki 2,500,000 žmo
nių.

Ypatingai gerai padarys 
tėvai, kurie važiuodami nusi
ves ir savo vaikus parodyti tą 
jūrų karalystę. Jaunuoliai bus 
tėvams dėkingi ir jie geriau 
mokysis mokykloj, kada jiems 
bus lekcijos apie jūras ir jų 
gyvius. D.

Iš Maspethiečiy Parengimo

Kur Jūs Galite Matyti 
Jūrų Arklį?

Kada apsilankai į kitas val
stijas, tai ypatingai jaunimas, 
kaip tik sužino, kad esi iš New 

, tai tuojaus pastato 
daug klausimų. Kiti sako, kad 
jie būtų laimingi, jeigu galė
tų atvažiuoti į New Yorką, jį 
pamatyti ir pamatyti jo įvai
rumus.

Mes gyvendami New Yor
ke taip pripratome, kad rodo
si čia nieko ypatingo ir nėra. 
Bet ne taip yra: 
lykų mes tankiai 
žinome.

žmonės kalba 
arklį”, kalba apie dideles žel- 
ves (čerepokus) ir kitus jūrų 
sutvėrimus. New Yorko gy
ventojai visą tai gali pamatyti 
ir pamatyti veltui.

Čia yra Aquarium, muzėjus, 
.kur visokius jūrų gyvūnus ir

daugelio da- 
ir patys ne-

apie “jūrų-

80
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Minnesota valstijos kongresmanas John T. Bernard (antras iš kaires) atsisveiki
na su amerikonais, kurie išvyko Madrid an įsteigti ligonbutį sužeistiems demo-
kratijos gynėjams. Kairėje stovi vyriausias chirurgas Dr. Edward Barsky. De
šinėj—chirurgas Philip Gnland ir vyriausia slaug Frederica Martin iš Newarko.
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Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.
VAI ANDOS: 2—4 ir 6—1.

Nėra valandų sekmadieniais.0------—------- --------- :-------- 0

INFLUENZA
New Yorko miesto sveikatos komisionie- 

rius laikraščiuose paskelbė, jog iš apie 
7,000,000 žmonių gyvenančių New Yorke, 
300,000 serga Influenza. Taigi būtų žingei- 
<lu sužinoti kiek visoje Amerikoje iš 120,- 
000,000 gyventojų serga toja epidemija?

Influenza yra staigus kūno valymo krizis, 
panašus j šaltį ir yra išdavas netikusio mai
tinimosi. Tie žmonės netik influenza serga, 
bet ir kitokioms ligoms, kurių viduriai už
kietėję, priskretę, kraujas ir visa kūno sis

tema reikalauja išvalymo. Vartojant NATURAL-LAX-HERB TEA 
nesibijo, nes jų niekibs influenza ir kitokios ligos. NATURAL-LAX- 
HERB TEA netik išvalo ir sutvarko vidurius, bet kraują ir visą kūno 
sistemą. Sergantieji ir sveiki tuojaus parsitraukite NATURAL-LAX- 
HERB TEA ir jūs patys persitikrinsite, jog aš sakau teisybę, nes aš 
esu išbandęs. N. L. H. Tea pakelis prekiuoja 50c. Prisiųskite Money 
Order už vieną bei dauginus pakelių, o aš gavęs užsakymą, tuojaus 
pasiųsiu. Rašykit: JOHN W. THOM SON, P. O. Box 186, Brooklyn, N.Y,

MATEUŠAS SIMANAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

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

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterimis. Nedė
tomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

426 SOUTH 5th STREET, BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties. Tel. Evergreen 7-8886

Sekmadienį, Lenkų svetai
nėje, atsibuvo bendras ALD 
LD 138 kp., rusų LW.0. kuo
pos ir Lenkų Kliubo paren
gimas. Buvo surengta koncer
tas ir šokiai.

Publikos buvo pilna svetai
nė, apie 500, jeigu nedaugiau. 
Daug buvo žmonių, kurie retai 
lankosi į darbininkų parengi- 

i mus. čia matosi gera dirva 
darbininkų parengimams.

Koncertinės programos iš
pildyme buvo sekami daly
viai: lenkų grupė suvaidino 
komišką veikaliuką; rusų šo
kikai pašoko kelis liaudiškus 
šokius. Jie labai patiko, nes 
gražiai šoko ir buvo tautiškais 
drabužiais apsirengę. Viena
me šokyje demonstravo kar
dais. Drg. L. Kavaliauskaitė, 
“Laisvės” darbininkė, sudai
navo “Stenka Razin”, viena 
dainą iš “Grigučio” ir gausin
gai delnais iššaukta dar vie
ną lietuvišką dainelę. Lietuvių 
“Aido Choras” sudainavo tris 
dainas ir iššauktas ant pabai
gos “Internacionalą” sudaina
vo. Choras buvo nekokioj pa
dėtyj, nes nedalyvavo mokyto
ja. Vadovavo draugė Aldona 
Žilinskaitė pianu. Choriečių 
geras išsilavinimas išgelbėjo 
juos iš nekokios padėties.

«Po to sekė šokiai. Rodosi, 
kad pelno bus. Prie durų bu
vo pardavinėjama kvietkai, 
kurių pelnas skiriamas Ispani
jos kovotojams.

Beje, prieš pradėsiant pro
gramą, vietos Kom. Partijos 
vadovas, trumpai, anglų kal
boj pakalbėjo, šaukiant visus 
darbininkus remti Ispanijos 
liaudies kovas.

Buvęs.

Brooklyne reikalauja Mc
Donald Avė. taisyt taip, kad 
būtų sumažinta miesto gelžke- 
lių bėgių kiekis, o patobulin
ta automobilių keliai. Mat, 
dabar ten daug nelaimių įvyk
sta.

SUSIRINKIMAI
PARENGIMŲ KOMITETUI
Šį ketvirtadienį, sausio 28, įvyks 

Brooklyn© Darbininkiškų Organizaci
jų Parengimų Sąryšio svarbus mėne
sinis susirinkimas “Laisvės” patal
poje, 8-tą vai. vakaro. Pribus drau
gų su naujais sumanymais, kuriuos
reikės apsvarstyti ir kurie turi did 
lės svarbos mūsų Sąryšiui.

J. KASMOČIUS
GRAŽIAI ĮRUOŠTA VIEŠA UŽEIGA

Čia užėję tikrai jausitės patekę į tin
kamą vietą ir atsilankysite dažniau.

VISOKIOS DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS
GERI STEAK’AI IR KITI VALGIAI

Antano Kasmočiaus vieta skersai gatvės nuo 
“Laisvės”, ant kampo Lorimer ir Ten Eyck Sts.

49 TEN EYCK STREET BROOKLYN, N. Y.
GRAŽIAI PRIIMAME SVEČIUS Iš KITUR ATVYKUSIUS

Tel. EVergreen 8-8520

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS 

(UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidoju tin
kamai ir už prieinamą kainą.

Paruamdau automobilius vestuvėm, 
parėm, krikStynom\ ir kitokiem 

reikalam;
402 Metropolitan Avė.

(Arti Marcy Avenue)
Brooklyn, N. Y.

NAUJA PUIKI VIETA
Restaurant, Bar and Grill

411 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Sav. Vincas Višniauskas
Manageris, Juozas Zeidat

Amerikos iŠdirbimo ir importuo
tos degtinės, vynai

Šaltas, Putojantis Alus
Taipgi patarnaujame gerais val
giais. Tinkamiausia vieta pralei

dimui laiko ir pasimatymo 
su žmonėmis.

Tel. Stagg 2-0783 NOTARY
Night Tel. Juniper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
BALZAMUOTOJAS

Patarnauju visiems he skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite.

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Namas tas pats, tiktai miesto 
patvarkymu pamainytas nume
ris buvusio 107 Union Avenue. 
_______________________________ I

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ

KIRPIMAS

SKUTIMAS 15c
Prielankus Patarnavimas 

o

100 Union Ave., Brooklyn
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

FOTOGRAFAS
Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(JALINSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai įtaisytų Koplyčią 
ir salę del po lemenu pietų. 
Teikiam nemokamai vėliausios 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE. 
Prieš Forest Parkway 

WOODHAVEN, L. U N. Y. r'-- : z- iz-'A.' \ v.

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa- 
geidaujama.

Taipgi atmalia- 
voju įvairiom 
spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion StM kamp. Broadway 
ir Stone Avė., tarpe Eastern Park- 
Way ir Chauncey stočių BMT Line 

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