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Visų Šalių Darbininkai, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o Išlaimėsit 
1 Pasaulį!

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $7.50 

Metams

-..A<
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Mūsų Pažmonys.
Netikėtinam Tiki.
“Permanentinė

Revoliucija.”
Kloniosis prieš Darbi- 
. .ninkus.

Rašo A. B.

Vasario 6 d. brooklyniečiai 
turės gražią iškilmę bei vakarie
nę, kurią ruošia Brooklyn© lie
tuviai komunistai. žmonės 
gaus skaniai pavalgyti ir gra
žiai pasilinksminti. Visa tai 
kaštuos tiktai 75 centus ypatai.

Partijiniai ir nepartijiniai 
komunistai šiomis dienomis tu
rėtų nuoširdžiai pasidarbuoti 
pardavinėjime vakarienės tikie- 
tų. Kviečiami yra’talkon ir va- 
karienėn taip mūsų prieteliai iš 
anos pusės plačiosios Hudsono 
upės, iš New Jersey, ir iš tos 
turčių palocių žemės—Great 
Necko.

Ar žinote, kad Leonas Trockis 
tuojaus bus buržuazijos ir tūlų 
liberalų pakeltas į šventuosius? 
Trockis esąs nekaltas ir nekal
tas! Jis jokio suokalbio Sovietų 
Sąjungoje per savo agentus ne- 
ruošęs. Pats, Trockis irgi taip 
sako.

i

Keista tik tas, kad ne tik mū- 
čelninkai iš mūsų Sklokos No. 2 
viršūnių, ne tik iš fašistų lizdo 
nuo Grand Stryto smetoninin- 
kai, bet Chicagos seni, jau tik
rai po ūsais vyrai iš menševikų 
gazietos tiki Trockio tai nekal
to avinėlio rolei. Trockis, ku
ris veik visą gyvenimą praleido 
politinėj slaptoj veikloj, staiga, 
išvytas iš Sovietų Sąjungos, už
miršo savo politinius ir asme
niškus draugus, paliko juos 
“dievo valiai,” o jis pats tik 
straipsnelį vieną kitą parašė per 
visus dešimts metų ir viskas! 
Sakau, keista, kad socialistinio 
laikraščio žmonės tiki tokiam 
netikėtinam dalykui.

Ir dar kaip tiki! Atviras tei
smas, penki šimtai žmonių, ku
rie randasi teismabutyje ir ku
rių tarpe yra užsienio diploma
tai ir laikraščių korespondentai, 
yra apgauti, sužavėti, žiopliai, 
tikri asilai ir neišmanėliai, o 
visa Sovietų žemė, visi mi- 
lionai komunistų nieko nereiš
kia—jie nebeturi nei doros, nei 
sąžinės, nei žmoniškumo, ot, už
simanė nusikratyti nuo saujalės 
trockininkų ir todėl juos pada
rė kriminalistais, ir kaltina 
Trockį jų vadovavime, šitaip 
muša barabaną “Naujienų” re
daktorius. O jam, žinoma, drū
tai prituravoja ir fašistinės ir 
klerikalinės spaudos barabanš- 
čikai.

Trockis sakė: Niekas neišeis 
iš kūrimo socializmo Sovietų Są
jungoje. Reikia laukti pagel- 
bos iš proletarinės revoliucijos 
vakaruose, ypač Vokietijoje. Tai 
buvo jo teorija’ apie 
nentinę revoliuciją.” 
turėjo mintyje ne ką kitą, kaip 
kontr-revoliuciją Sovietų Sąjun
goj. Visai jam nerūpėjo revoliu
cija Vokietijoj ar kur kitur.

Dabar tas paaiškėjo Maskvos 
byloje. Vietoj kelti revoliuciją 
prieš Hitlerio diktatūrą, tai 
Trockis ir trockininkai slaptai 
buvo susitarę su hitlerininkais 
nuversti Sovietų valdžią, atiduot 
Hitleriui visą Ukrainą!

‘perma- 
Bet jis į5*?

Lietuvos Katalikų Veikimo 
Centro, konferencijoj tūlas Ka- 
lakauskas šaukė: “Miestuose 
mes neturime žmonių todėl, kad 
nesikreipiame į darbininkus ir 
bedarbius.” Kunigai tiktai po
nams padeda, o užmiršta darbi
ninkus. Darbininkai pamato ir 
atsuka savo nugarą į kunigus.

Todėl, matomai, Lietuvos kle- 
rbonai pradės nuolankauti darbi

ninkams, idant juos atgauti į 
savo bučių. Bet reikia tikėtis, 

4 kad Kauno darbininkai puikiai 
pažįsta tuos savo nedraugus ku
nigiškose sutanose.
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General Motors At 
meta Derybas su Auto 

Darbininkų Unija
Korporacijos Gengsteriai Užpuolė Anderson Auto. Strei- 

kierius; Mobilizuoja Skebus Atidaryt Fabrikus

New York, saus. 26. — areštuota. Policija įnirtusiai 
General Motors korporaci
jos prezidentas A. P. Sloan 
atmetė darbo ministerės 
Frances Perkins pakvieti
mą į derybas su Jungtine 
Automobilių Darbininkų 
Unija šį trečiadienį Wash
ingtone, kur dalyvautų ir 
valdžios atstovai, kaip tar
pininkai. Dalyvauti buvo su
tikęs ir J. L. Lewis, pirmi
ninkas Industrinių Unijų 
Organizavimo Komiteto.

General Motors iš sykio 
pareiškė, kad jokių derybų 
negalėsią būti su unija, kol 
jinai neištrauks iš auto, fa
brikų streikuojančius sėdė
jimu darbininkus. Bet pas
kui pridūrė, kad jeigu pats 
prezidentas Rooseveltas įsa
kytų, tai gal ir jie pasiųstų 
savo įgaliotinius į derybas 
su unija Washingtonan.

Gengsterių žygiai.
Anderson, Indiana, saus. 

26. — General Motors bosai 
užsiundė 350 skebų ant lai
kančių svetainėje susirinki
mą 100 unijistų streikierių. 
Skebai-gengsteriai išdaužė 
susirinkimo vietą. Susikirti
me nemažai asmenų sužeis
ta.

Po to skebai užpuolė pi- 
kietininkus Guide automo
bilių lempų dirbtuvės. Dar
bininkai energingai gynėsi. 
Užpuolikai sudegino streiko 
pikietininkų būdą. Abiejuo
se susikirtimuose tapo virš 
20 asmenų sužeista ir 30

POTVINIUOSE ŽUVO JAU VIRŠ 100
Washington, sausio 26. — 

Valdžios gautomis žiniomis, 
potviniuose vidurvakarinėse 
valstijose žuvo jau virš 100 
asmenų. Upių ištvinimas iš
vijo mažių-mažiausia 700,- 
000 iš namų. Talkon milici
jai pasiųsta iy reguliarės 
armijos kareiviai prižiūrėti 
tvarką potvinių vietose. Be
veik visur potvinių srityje 
Ohio, Illinois, Indiana, Ken
tucky ir W. Virginia valsti
jose trūksta geriamojo van
dens.

Cincinnati, Ohio, saus. 26. 
—Šičia Ohio upės vanduo 
pakilo jau 80 pėdų augščiau 
normalio lygio. Miesto ma- 
nadžeris C. A. Dykstra pas
kelbtas f aktinu diktatorium, 
kas liečia maisto, vandens ir 
kitų reikmenų padalinimą. 
Gaisrai sunaikino 32 namus, 
padarydami $1,500,000 nuo
stolių.

Washington, saus. 26. — 
Raudonojo Kryžiaus vy
riausybė šaukiasi $4,00,0,000 
aukų pagelbai nukentėju- 
siem nuo potvinių ir kovai 
prieš beplintančias ligas.

atakavo streikieriųs ir gynė 
gengsterius.

Skebų Mobilizacija
Šie užpuolimai yra Gene

ral Motors daromi pirmi 
žingsniai su padaužų pagel- 
ba atidaryt visus užstrei- 
kuotus tos korporacijos fa
brikus. Tuo tikslu Ander
sone, Ind., sutelkta jau 2,- 
000 skebų prieš Delco-Remy 
fabriko streikieriųs. Gene
ral Motors bosai taipgi tūk
stančiais mobilizuoja mušei- 
kas-streiklaučius prieš auto, 
streikieriųs Detroite, Flin- 
te, Saginaw, Mich., ir India- 
napolyj ir Muncie, Indianoj.

Detroite policija su šautu
vais “prieš riaušininkus” 
užpuolė streikieriųs, pikie- 
tuojančius Cadillac dirbtuvę, 
kuomet jie nepraleido vidun 
General Motors raštininkų.

General Motors valdyba 
yra paskyrus $60,000,000 
streikam sulaužyti ir prie
varta atidaryti užstreikuo- 
tas dirbtuves.

Flint, Mich., saus. 26. — 
Fašistinė “Flinto Sąjunga” 
paskleidė 47,000 lapelių, ku
riuose plūsta Jungtinę Au
to. Darbininkų Uniją ir šau
kia visus streikieriųs tuoj 
atgal į darbą. “Flinto Sąjun
ga” savo mitinguose taipgi 
renka parašus gaivalų, su
tinkančių “tiesioginiais vei
ksmais” (užpuolimais) ati
daryt užstreikuotas dirbtu
ves.

Louisville, Ky. — Tvanas 
paliko 270,000 šio miesto gy
ventojų be pastogės; dides
nė jo pusė užlieta.

Panašiai dedasi Cairo, Ill., 
Evahsville, Ind., Frankfor- 
te, Ky., ir Wheeling, W. 
Virginijoj.

Pittsburgh, Pa.—Apsem
ta kai kurios žemesnės mie
sto dalys. Gręsia potvinis ir 
Binghamtonui, N. Y.

Bušo Nelaimėje Žuvo 17
Miami, Florida. — Nuvir

to į srutų kanalą auto, bu- 
sas, vežęs 33 keleivius. 17 jų 
prigėrė.

Sudegė 16 Mainieriy

Chuquicamata, Chile. — 
Per parako eksploziją amer. 
Anaconda vario kasyklo
je sudegė bei liko užmušti 
16 mainierių, kurių lavonai 
jau išimti. Bet apie daugelį 
kitų dar nesą žinios.

MINN. VALSTIJOS SEI1V 
PARĖMĖ^ISPANIJA

mok-
Pa"

Minneapolis, Mmn. — Mi- 
nnesotos valstijOs\ seimelis 
tokia atstovų baisa daugu
ma kaip 2 prieš 1 nutarė iš
klausyt atsišaukimą keturių 
Ispanijos valdžios jaunų pa
siuntinių. Jiems gi atsišau
kus remti Ispanijos c 
ratiją, daugelis atsto 
aukojo pinigų tam reikalui..

Nemažas skaičius seime
lio atstovų, dauguma far- 
meriai-darbiečiai, dalyvavo 
ir dideliame masiniam susi
rinkime Miesto Auditorijoj, 
kur kalbėjo minimi Ispani
jos respublikos delegatai. Be 
kitų, juos sveikino įrpvice
prezidentas miestą ’ ^)arbo 
Unijų Centro.

Išmeta Miliona iš Pa- 
šalpinių WPA Darbų

Washington. —. Vyriau
sias pašalpinių WPA darbų 
administratorius H. L. Hop
kins, pagaliaus, pripažino, 
kad jo tikslas yra per pir
mus šešis mėnesius šiemet 
prašalint iš pašalpinių dar
bų visą milioną bedarbių. 
Tatai truputį nustėbino net 
kongresinę lėšų komisiją, 
kuri sutiko, kad būtų atim
ta šalpos darbai iš 600,000 
darbininkų.

Tuo būdu šalyje liksią 
7,500,000 visiškų bedarbių.

Ispanų Liaudiečiai Vi
sur Atakuos Fašistus
Hendaye, Franc., saus. 26. 

—Matoma Ispanijos fašistų 
armijų nusilpimas. Vieto-' 
mis jose kyla maištai prieš 
komandierius.

Ispanijos valdžia ruošiasi 
šturmuoti fašistus visuose 
frontuose.
Fašistams dar lieka 40 my

lių iki Malagos priepl., pieti
niame Ispanijos pajūryje. 
10,000 darbininkų kasa ap
kasus ir budavoja fortus, 
užkirst fašistam kelią į Ma-

Madrid, saus. 26. — Fa
šistai vėl pradėjo kanuolė- 
mis bombarduoti šiaurvaka
rinį Madrido skverną. *

$1,750,019 Šnipams prieš 
Darbininkų Unijas

Washington. — Korpora
cijų Pagelbinė Kompanija 
per ketverius metus surinko 
iš 499 savo patronų-fabri- 
kantų $1,750,019 šnipinėji
mui prieš unijos pageidau
jančius darbininkus ir prieš 
unijinį veikimą. Tos kompa
nijos agentai darbavosi (ir 
darbuojasi) taipgi trylikoje 
fabrikų General Motors 
korporacijos, kaip tapo pri
verstas prisipažint J. H. 
Smith, Korporacijų Pagel- 
binės Kompanijos preziden
tas, kuomet jis buvo kvočia
mas senatorių Pilietinių 
Laisvių Komisijoj 
dieną.
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Trockistai Degino Kasyklas, Žudė 
Gerus Inžinierius, Plėšė Bankus, 
Vogė; Šnipinėjo Nazių Naudai '■»

___________________________________________________________ ’ *

Prisipažinimai Trockinių Inžinierių Šeštovo, Stroilovo 
Ir Muralovo Kriminaliuose Darbuose prieš Sovietus

□

Maskva. — Byloje prieš 
septynioliką trockistų-tero- 
ristų, vienas teisiamųjų A. 
A. šestov saus. 25 d. nuste
bino visus klausovus, apsa
kydamas nepaprastas savo 
piktadarystes prieš Sovie
tus. Jis kalbėjo šiurkščiu 
balsu ir su neapykanta, kai
po šaltakraujis kasyklų ar
dytojas, šalies išdavikas, va
gis ir žmogžudis.

Šestov smulkmeniškai nu
piešė, kaip jis bendradarbia
vo su Hitlerio šnipais ir ko
kį ardymo darbą varė, prieš 
Sovietų pramonę Vakarinia
me Sibire. Be kitko, Šesto
vas eikvojo valdžios pinigus, 
sulaikydamas naujų anglia- 
kasyklų atidarymą arba ty
čia budavodamas netikusias 
kasyklas; jis taipgi degino 
jau esančias, tinkamesnes. 
Su nazių šnipais Šestovą su
vedė kitas. trockįstas inži
nierius vardu M. S. Stroi
lov.

“Per vienus metus įvyko 
60 iki 70 gaisrų požemyje, 
mano kontroliuojamose ka
syklose,” sakė Šestovas. i

“Ar negalėtumėte jūs pa
sakyt paprastesne kalba, ne 
taip literatiškai,” užklausė 
prokuroras Višinskis, “kaip 
jūs ištikro varėte sabotažo 
darbą ir ką kitą darėte?”

Šestovas sklandžiai atsa
kė:

“Na, tai gerai; aš jums 
pasakysiu, stačiai. Mes kū
rėme tuos gaisrus ir truk
dėme darbą ir darėme kitus 
dalykus, bet mes taipgi pa
vogėme daugybę dinamito 
kurį tikėjomės vėliau (sa
vaip) panaudot. Kai kurie 
vaikai užtiko tą dinamitą, 
ir jis juos, po velniais, su
sprogdino.”

“Ką daugiau?” klausė Vi
šinskis.

“O, beje. Buvo vienas in
žinierius, Borazin—aš jį už
pampinau. ‘ Borazin atėjo 
pas mane, kadangi aš buvau 
svarbus (kom.) partijos na- 
rvs ir turėjau užėmęs svar
bią vietą, ir jis pasakė, kad 
jis kai kur pastebėjo didelę 
betvarkę. Aš liepiau jam 
tylėti, o tuo tarpu, sakiau, 
aš padarysiu ištyrimą, o pa
skui aš pasirūpinau, kad jis 
taptų užmuštas.”

“Tai jūs nužudėte teisin
gą sovietini inžinierių?” už
klausė Višinskis.

“O, ne; tai ne aš pats jį 
užmušiau; aš jį nužudžiau 
per kitus,” vikriai atsakė 
Šestovas.

“Ka daugiau?” klausinė
jo toliaus prokuroras Višin
skis.

“O, beje. Mums reikėjo 
pinigų; taigi aš surengiau 
banko apiplėšimą. Iš to mes 
gavome 125,000 rublių, ir aš

daviau Muralovui 75,000 ru
blių, kurie buvo reikalingi 
priešvaldiškam darbui.”

Tas šaltakraujis krimina
listas Šestovas tartum už
šaldė pasibaisėjimu visus 
girdinčius tokią jo istoriją.
“Pakliuvęs” į Vokiečių Pin

kles Stroilov
Kitas tardomųjų, inžinie

rius Stroilov papasakojo, 
kaip jis buvo Sovietų lėšo
mis pasiųstas toliau prak
tiškai lavintis į Vokietijos 
kasyklas, Ruhr srity j, po to 
kai jis 1930 m. užbaigė Ka
syklų Mokyklą Maskvoj, 
nors jis nebuvo Komunistų 
Partijos narys. Stroilov sa
kė, kad ten “vokiečiai pasi
gavę jį į kilpas ir laike, kaip 
voras musę savo tinkle.”

Vienas vokietys kompani- 
joje,kur lavinosi-dirbo Stro- 
ilovas, jam pastebėjo: mes 
girdėjome, kad tu vedi ko
munistinę propagandą tarp 
šios įmonės darbininkų, ir 
mes turime pranešt apie ta
ve slaptai Vokietijos polici
jai. . *

“Aš niekad nevariau ko
munistinės propagandos,” 
aiškinosi Stroilovas: “Bet 
aš nusigandau. Tada jie 
man pasakė, kad jie gal šį 
dalyką praleis pro pirštus, 
bet aš užtat turėčiau pasi- 
darbuot jų naudai ir dėti vi
sas pastangas, idant Rusija 
duotų jiem užsakymus (rei
kalingų Sovietam daiktų). 
Aš sutikau.

“Paskui aš sugrįžau į Ma
skvą ir aplankiau savo kai
mą; tai buvo 1931 metų pra
džioj. Tuo tarnu aš buvau 
perskaitęs dalį Trockio knv- 
gos.” Čia Stroilov prisipaži
no, kad jam labai nepatiko 
Sovietų vykdoma lauko ūkio 
kolektyvizacija, “ir aš pra
dėjau nekęsti Stalino val
džios, o sugrįžęs Vokietijon 
aš raštiškai paprašiau tą 
pačią kompanija, ar aš galė
čiau ten pasilikti ir dirbti 
jai ir niekad negrįžti į So
vietų Sąjungą.

“Tada, suprantama, jie 
jau turėjo mane pilnai pasi
gavę. Jie sakė, kad išduo
siu mane Sovietų slaptajai 
policijai, jeigu aš nesutiksiu 
grįžt atgal į Rusija ir pa
dėt jiems šnipinėti ir sabo- 
tažuoti sovietinį darbą. Tai 
aš ir vėl sutikau.”

Trockio Garbintojas
. Prokurorui V i š i n s kiui 
nerklausinėjant N. JT, Mura- 
lovą, šis pasisakė buvęs kar
štai atsidavęs Trockini, ku
rį jis daug labiau gerbes, 
negu Kamenevą ir Zinovje- 
va, nes šiedu buvę 
bile kada “gatavi 
kaip žiurkės.”

bailiai, 
pabėgt

> #•!
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“Aš buvau areštuotas pe- \ 
reitą balandžio mėnesį Sibi
re ir, žinoma, aš esu kaltas, 
bet aš neprisipažinau per 8 
mėnesius,” tarė Muralovas.

“Kodėl ne?” klausė Višin
skis.

“Del dviejų asmeniškų 
priežasčių ir del vienos šir
dingos politinės priežas
ties,” atsakė Muralovas, ku
ris čia susijaudino ir pra
dėjo rankomis mosikuoti, 
kaip vėjo malūnas. >

“Ar jie su tavim žiauriai 
elgėsi po to, kai buvai areš
tuotas?” klausė Višinskis.

“Žinoma, kad ne,” atsakė 
Muralovas: “Jie buvo taip 
mandagūs, kaip tik galima, 
bet jie mane areštavo, ir 
kaip aš, po velniais, kalbė
siuos su jais!”

“Bet kodėl, 
prisipažinai?” 
Višinskis. .

“Ogi, kaip

vėl klausė

tai pasakius, 
aš pradėjau mislyti, kad aš 
klydau ir kad teisybė buvo 
Stalino pusėje — tai ir vis
kas.”

Auga Automobilių Dar 
bininkų Streikas

Oakland, Calif. — Sustrei
kavo darbininkai svarbiau
siuose skyriuose Čeneral 
Motors Fisher Body ir Che
vrolet fabrikų. Taigi strei
kas skleidžiasi jau ir toli
muose vakaruose. Vadovau
ja Jungtinė Auto. Darbinin
kų Unija.

' I

PRIGĖRĖ 14 GELBĖJAMŲ
NUO TVANO

Paducah, Kentucky, saus. 
26. — Apvirto valtis, kuria 
buvo gelbėjami žmonės nuo 
potvinio. Prigėrė 14.

UŽLIETA TREČDALIS
* INDIANOS

Evansville, Indiana, saus. 
26. — Potvinių vandenimis 
užlieta jau visas trečdalis 
Indianos valstijos. Vanduo 
abelnai pakilęs 52 pėdas 
virš paprasto lygmens.

&.

NAZI AI CENZŪRUOJA 
GEN. LUDENDORFĄ

Berlynas, saus. 26. — Hit
lerio valdžia pradėjo aštriau 
cenzuruot laikraštį genero
lo Ludendorfo, kuris sako, 
kad talkon Ispanijos fašis
tam yra siunčiami ne “sava
noriai,” bet reguliariai Vo
kietijos armijos kareiviai.

T
?>”■

Madrid, saus. 26. — Liau
dies milicininkai atmušė 
naują fašistų šturmą prieš 
Sesena.gelžkelio stotį su di
deliais priešam nuostoliais.
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Vyriaosis Kaltininkas—Trockis
Dabar jau nebeliko jokių abejonių, kad 

Trockis yra didesnis kaltininkas už tuos, 
kurie teisiami Maskvos teisme. Jis buvo 
jų politinis vadas. Jis davė įsakymus 
jiems ir nurodymus, kas daryti. Trockis 
tarėsi su fašistiškos Vokietijos ministe- 
r’u, Hess, pažadėdamas pastarajam Uk- 
. liną, jei tik Vokietija apskelbs karą ir 
pi dės trockistams nuversti sovietinę val
džią Sovietų Sąjungoj.

Tiesa, Trockis teisinasi, sakydamas, 
b ik jis nieko apie tai nežinąs ir nieko 
bendro neturįs su teisiamųjų kriminališ- 
kais atidengimais. Tai nieko įstabaus. 
Būtų kur kas įstabiau, jei jis viešai prisi
pažintų, kai jo niekas neverčia.

Svarbu tai, kad jo paties sėbrai (pir
miau Zinovjevas su Kamenevu, o dabar 
— Piatakovas - Radekas - Sokolnikovas) 
aiškiai ir nedvejojančiai pareiškia jį 
esant tų kriminališkų planų ruošėju. Gre
ta to, jo sėbrai Amerikoj tą patį pripa
žįsta.

Tegu skaitytojas pasiskaitys, ką Troc
kis pasakė savo amerikiniam sėbrui — 
Maurice Spector, -t- kuris buvo aplankęs 

xTrockį Oslo mieste, Norvegijoj.
Mes turime po ranka pareiškimą, pa

darytą Arnoldo Johnsono, buvusio troc- 
kisto Amerikoj (Am. trockistai pirmiau 
buvo susiorganizavę “Komunistinę Ly
gą^” paskui įstojo į YAmerikp^Dąrbinin- 
kų Partiją,” o dar vėliau “partija” 
įstojo Amerikos Socialistų Partijon, ku- 
Irioj ir dabar veikia).

Arnoldo Johnsono pareiškimas seka:
J Vasario 25, 1936, Maurice Spector sugrį
žo iš Norvegijos, kur jis vizitavo Trockį.

4 Spector yra vadovaująs trockistas, daug vei- 
1 ' kęs ypačiai Kanadoj. Atvyko jis į USA pa- 

baigoj 1935 metų ir patapo vienu iš trijų 
Mustės-Auburrio kokuso vadovaujančių žmo- 

® -nių.
Spector gavo pasą važiavimui Norvegi

jon su pagelba Fredos Kirchwey, dirbančios 
* savaitraštyj “The Nation,” kaipo žurnalis-

O

Kai jis sugrįžo—vasario 25 d.—Mustės- 
' Auburno grupės nariai susirinko kokusan 

namuos Lymano Paine, jaunojo, 39 W. 67th 
St., New Yorke, išklausyt Spectoro praneši
mo. Paine, kuris buvo Socialistų Partijoj po 
“White” vardu, buvo nuvykęs pas Trockį 

'.-drauge su Spectoru...
Spectorą pasiuntė Norvegijon Mustės- 

Auburn grupė tikslu, kad jis išaiškintų 
Trockiui jos nesutikimus su Cannori-Scha- 

. chtman frakcija ir įrodymui, jog ryškiausias 
būdas kovoti prieš Sovietų S? ungą yra per 
savo nepriklausomą trockistų organizaciją, 

I užuot stojus į Soc. Partiją.
Spectorui esant Europoj, Mustė ir Can

non gaudavo Trockio kablegramas, reikalau
jančias stoti į Socialistų Partiją. Šitos ka- 
blegramos buvo skaitytos trockistų mitinge, 
laikytam New Yorke, pradžioj 1936. Šia
me mitinge Cannon pareiškė, kad įstojimas 
trockistų į Socialistų Partiją buvo antras 
manevras, to paties pobūdžio, kaip ir pir
masis, sulyg kuriuo buvo trockistai įstoję į 
“Am. Darb. Partiją.” Trockistai sunaikin
sią viską, ko jie negalį kontroliuoti.

Spector pradėjo raportuoti (vas. 25 d.) 
chronologiškai—paeiliui. Jis palietė savo 
pasitarimus su trockistais Paryžiuj ir Hol
land! joj, ir tuomet patiekė savo didžiulį ra
portą apie savo pasikalbėjimus Su Trockiu 
Norvegijoj.

Trockis priėmė Paine ir Spector išskėsto
mis rankomis. Tuojau pradėjo jie diskušuo- 
ti. Keturių dienų diskusijose Trockis dau
giausiai laiko pašventė Sovietų Sąjungai. 
Spector pareiškė/ jog Trockis turėjo linkui 
Sovietų Sąjungos “kontr-revoliucinį nusi
statymą,”—ši tai buvo jo “perspektyva.”

Trockio argumentai Spectorui buvo, bū
tent, toki, kad Sovietų Sąjungoj esą klasinės 
sienos (class lines) ir kad vienintelis būdas 
suhaikinimui tų “augštesniųjų klasių, ku
rias atstovauja Stalinas” — organizavimas 
kontr-revoliucijos

Kalbant apie tai, Gouldas užklausė Spec- 
i toro: “Ar Trockis manė apie aiškiai prie- 

vartingą koritr-revoliuciją?”
Spector atsakė, “taip,” ir pabrėžė, kad 

jis tą gerai pasižymėjo.
Aš užklausiau, ar jų pasikalbėjimas buvo 

stenografuotas. Spector atsakė, kad jis už
sirašė savo pasikalbę j imus kiekvieną vakarą 
ir buvo tikras, jog viskas užrašyta teisin
gai. Jis taipgi pareiškė, kad pasikalbėji
muos dalyvavo ir Paine, kuris pilnai už- 
giria užrašų autentingumą.

Viršutiniam kokuse nebuvo jokių tolimes
nių tuo klausimu diskusijų, visi dalyviai 
tai praleido tylėjimu. Svarbiausias, mat, 
visų kokuso dalyviams klausimas buvo Troc
kio nusistatymas linkui padėties trockis- 
tuose Amerikoj. Tam klausimui buvo pa
švęsta keletas dienų diskusijoms.

Apie šį klausimą Spectoro pranešimas bu
vo smulkmeningesnis, nors su Trockiu apie 
jį kalbėta mažiau. Spector patiekė Trockio 
nurodymus kiek tai liečia asmenis, trockis
tų galimybes darbuotis Socialistų Partijoj, 
užgyrimą Cannono manievravimo metodų 
pašalinimui Oehlerio pasekėjų ir laipsnišką 
pasiruošimą įeiti Socialistų Partijon, o taip
gi Trockio pareiškimą, kad jis jau virš me
tai laiko atgal stojo už trockistų lindimą 
Socialistų Partijon.

Sekančią dieną aš pranešiau, jog negalė
siu ilgiau pas juos pasilikti, kadangi aš ne
sutinku su trockistų * kontr-revoliucine pro
grama, kurią taip aiškiai Spectoras patiekė.

(Pasirašo) Arnold Johnson.

Taigi dar vienas faktas, paimtas iš pa
čių trockistų, kad jų lyderis organizavo 
kontr-revoliuciją Sovietų Sąjungoj: nu
vertimą sovietinės valdžios, sunaikinimą 
socializmo. Be abejo, Trockis nepasakė 
Spectorui visų savo planų, kokius jis su
darė su Vokietijos fašistais. Spectorui 
tas juk ir žinoti nereikėjo. Trockis tų 
planų nesakė, veikiausiai, ir “žemes
niems” kontr-revoliucininkams Sovietų 
Sąjungoj. Jis pasakė tai tik tokiems, 
kurie turėjo žinoti, tokiems išsigimė
liams, kaip. Sokolnikovas, Piatakovas ir 
Radekas, kurie buvo užėmę augštas vie
tas sovietų valstybės gyvenime. Šitiems 
būtinai reikėjo tą pasakyti, kadangi jie 
turėjo vesti visą kontr-revoliucinę politi
ką su Vokietijos fašistų valdžia ir Japo
nijos imperialistais.

Be abejo, ne visi ir Amerikos trockis- 
tai žino tai, ką Trockis sakė rŠpečtbrui. 
Tą žino tik vadai. Eiliniams nariams ši
tie elementai skelbia reikalą “ginti So
vietų Sąjungą nuo fašistų ir imperialis
tų.” Daugiau: jie skelbia, būk Stalinas 
grąžina kapitalizmą Sovietų Sąjungoj, 
būk jis išsižadėjęs darbininkų judėjimo, 
būk Sovietų Sąjunga remianti fašistus 
ir t. t.

Dabar Amerikos trockistai sulindo į 
Amerikos*Socialistų Partiją. Jie ten dar
buojasi, kad visą Partiją padarius Troc
kio įrankiu: demoralizavimui darbininkų 
judėjimo Amerikoj ir rėmimui kontr-re- 
voliucinio judėjimo (kontr-revoliucinių 
klikų) Sovietų Sąjungoj.

Štai kodėl mes skelbiame, kad nei vie
nas doras darbo žmogus neprivalo turėti 
nieko bendro su kontr-revoliucininkais 
trockistais.

Wilhelm Koenen, Philipp Daub, Hugo 
Graf, Philipp Dengei.

Nuo Socialistines Darbininkų Partijos: 
Willi Brandt, H. Diesel, K. Franž, R. 
Frey, Dr. Fried, J. Ewas, M. Koch, K. 
Sachs, J. Schwab, Th. Voght.

Nuo intelektualų: Lėon Feuchtwanger, 
Arnold Zweig, Heinrich Mann, prof. 
George Bernhard, Ernst Toller, prof. 
E. J. Gumbel, Rudolph Olden, Balder Ol
den, Egon Erwin Kišch, Rudolph Leon
hard, prof. Alf. Goldschmidt, Kurt Ro
senfeld, prof. Anna Siemsen, Otto Leh
mann-Russbuldt, Dr. Wolfg. Hallgarten, 
Bodo Uhse, Theodor Fanta, Wold Frank, 
Dr. Felix Boenheim, Johannes R. Be-

cher, Walter Schonstedt, prof. Dr. J. 
Schaxel, prof. Fritz Lieb, Klaus Mann, 
Dh. Budzislawski, Kurt Kersten, Ernst 
Bloch', Wieland Hertfelde, ir Max Sey- 
dewitz.

Reikia manyti, kad šis istorinis Vokie
tijos žmonių atsišaukimas į Vokietijos 
liaudį nepraeis veltui, bet bus vykdomas 
gyveniman energingai.

Šiuo tarpu', kai Hitlerio valdžia tapo 
sučiupta suokalby] su trockistais prieš 
Sovietų Sąjungą, juo labiau reikalinga 
kovoti prieš nazišką režimą, kad nepri- 
leidus jam pradėti ruošiamojo karo prieš 
Sovietų Sąjungą.

Ligos Vargina ir 
“Laisvę”

Lietuotas, tarpais nepaprastai 
šiltas, o čia vėl staigiai atvės
tus oras skaudžiai vargina žmo
nes. Jis vargina ir “Laisvę.” 
Sirgo du “Laisvės” spaustuvės 
darbininkai. Darbų spaustuvė
je yra nemažai. Apsirgus minė- 
tiem drhugam, likusieji darbi
ninkai turi dirbti net Viršlai
kius, kad nesuvėlinus spaudos 
darbų.

Rūpinasi ’ savo dienraščiu 
draugai “Laisvėje” dirbantieji 
ir rūpinasi draugai esantieji už 
“Laisvės” pastogės. Prisiminus, 
kad žiemos sezonu išlaidos pa
didėjo, gauname materialės pa
ramos nuo draugų iš arti ir toli. 
Šiom dienom “Laisvės” Sidabri
nio Jubilėjaus Certifikatus įsi
gijo šie draugai: Julius Kalvai
tis, už $2.00, Jonas Grubis už 
$1.50, o draugas Hintza, kuris 
dažnai suteikia savo dienraščiui 
materialės paramos, šiuom kar
tu $1.00 paaukojo “L.-” reika
lam ir nupirko du Jubilėjinius 
Certifikatus po $1.00 dviem sa
vo artimiem asmenim. Jonas 
Bartašiunas įsigijo certifikatą 
už $1.00. Augščiau suminėti 
draugai yra brooklyniečiai.

Draugas Duobinis sugrįžęs iš 
Pittsburgh o parvežė po $1.00 
nuo draugi) Jono Vainoriaus, 
K. Šimkūno, j. Kazlausko, A. 
Pipiro ir nuo APLA northsides 
kuopos. Už tuos dolerukus pa
tarė minėtiem draugam išrašy
ti certifikatus. I I •

Gražus žiupsnelis materialės 
paramos, puikus draugų susido
mėjimas savo dienraščiu. Aišku, 
jog pasirūpins ir kiti draugai 
įsigyti “Laisves” Jubilėjinius 
certifikatus, kurie dar neturi 
jų. Supraskime, kaip puiku yra 
turėti tą gražų dokumentą, ku- 
riuomi atžymima, kad jo savi
ninkas yra “Laisvės” rėmėjas.

P. Buknys.

trukusioje vamzdžio vietą, o 
trūkęs vamzdis iškertamas.

Inžinierius Andriūnas sako, 
kad linija bus pataisyta apie 14- 
15 vai. Bet paskui išeis dar apie 
valanda laiko, kol bus pripildy
tas tinklas. Taigi, Kaunas gaus 
vandenio tik apie 15-16 valandą.

Trūkimo priežastis dar neži
noma. Manoma, kad galėjus bū
ti nesveika vamzdžio sienelė, o 
gal žiedas, gal kita kuri priežas
tis — tai paaiškės vėliau.

Vienintelė magistralė, kuri 
tiekia Kaunui vandenį, veikia 
nuo 1929 metų, — per 7 metus 
galėjo ir sugesti.

Antroji magistralė pradėta 
vesti prieš dvejus metus, bet del 
kreditų stokos vis dar neužbai
giama, trūksta apie 1 kilom, li
nijos vamzdžių.

Kas Dedasi Kaune.
Kaunas, pasijutęs be vandens, 

susilaukė didelių nepatogumų. 
Sodybose šulinių nėra, nes jos 
prisijungusios prie vandentie
kio. Iš pat ryto hidrantai, iš ku
rių daugelis gyventojų ima van
denį, dar sruveno, bet greit su
stojo. Tiesa, dar 10 vai. Ukmer
gės pi. teko matyti prie hidram

reiks dapirkti daug visokių dai
ktų, kad nebūtų lentynos tuš
čios. Draugai bei draugės tam 
pritardami, paaukavo kas kiek 
gali. Aukavusių vardai, po 50c: 
A. Yanush, A. Yakonis, J. Yuo- 
deška, G. Žukauskas, K. Žukaus
kienė, M. Dobinis; po 25c: T. 
Kaškiaučius, Ch. Anuškis, 
Jamison, S. Mikionis ir S. 
liūnienė. Viso $4.25. M.

Te-

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
Susninkų Jurgiui.—Gaila, bet 

j “Grihoruko Vargai” sunaudoti 
negalėsime. Eiliuojant, būtinai 

I reikia gerai pažinti rašybą tos 
kalbos, kurioj rašoma eiles.

Mūšy, Bendradarbiams.—No
rėdami duoti kiek galint dau
giau raštų apie kontr-revoliuci- 
ninkų trockistų teismą, nebega
lime įtalpinti tūlų mūsų bendra
darbių rašinių. Jie tilps vėliau.

Scranton, Pa

I gina darbininkus, kad greičiau 
dirbtų. Tik vienas pabuvęs ai
ris vandenį pristato, bet ir tas 
turi pagelbininką. Kada darbi
ninkas surinka “water,” tai bo
sas perduoda kitam, kad eitų

I vandens atnešti.
Tai viena pusė medalio. An

tra pusė šitokia. Mėnuo laiko 
tam atgal pasklydo kalbos, kad 
iš mūsų grupės paims 20 vyrų 
prie akmenų grindimo del van- 

1 dens nubėgimo šalia kelio ir kad 
jiems bus mokama 10 dolerių 

! daugiau per mėnesį. Ir sakė, 
, kad tik tiem duos, kurie turi 
i dideles šeimynas. Na, ir mes 
lietuviai tarp savęs kalbamės, 
kad mūsų Jonas, Petras ir Vili
mas turi gauti tą darbą, nes jie 
turi dideles šeįmynas. Bet apsi
rikome taip kalbėdami. Sulau
kus vakaro mūsų užveizda 
vaikščioja nuo vieno prie kito 
ir kuždasi į ausį ’“tu ryt turi 
atsinešt tam tyčia įrankius ir 
eisi prie grindimo akmenų.” Na, 
ir vėl savo brolius airius su- 
tupdo į grabę ir moka didesnes 
algas. Turiu pasakyti, kad mū
sų grupėje dirba net 16 lietu- 

l vių, o tačiaus mūsų bosu mums 
paskyrė italą. Tai jau čia nėra 
lygybes.

* * *
Pas mus tarptautiškas bend

ras frontas gerai darbuojasi del 
Ispanijos kovotojų. Pirmas pa
rengimas davė $180 pelno. Per 
prakalbas, kurios čia buvo su
rengtos Ispanijos jaunuoliams, 
surinkta $456. Taip pat ir pas
kutinis parengimas, kuris atsi
buvo sausio 16 d., duos nemažai t 
pelno. Taip pat yra renkami 
drabužiai ir kiti reikalingi daik
tai.

žiupsnelis žinučių iš šios 
Apylinkes

čia anglies kasyklos šiuo tar-

LIETUVOS ŽINIOS
Formuojasi Liaudies Frontas 

Vokietijoj
Pradžioj sausio mėnesio Vokietijoj pa

sirodė kopijos atsišaukimo, pagaminto 
įvairių partijų atstovų. Atsišaukime 
šaukiama Vokietijos anti-fašistiniai žmo
nės, be partijų skirtumų, sudaryti Liau
dies Frontų kovai už fašizmo nuvertimą. 
Atsišaukimas baigiasi:

“Mes kviečiame visus šito begėdiško ir 
kruvino (nažiško) režimo priešininkus:

“Riškitės vieni SU kitais ir palaikykite 
ryšius su mumis! Stokite su mumis ben
drai kovai! Sudarykime vieną frontą nu
galėjimui mūsų bendro priešo!’ Mūsų pir- 
miaūsis tikslas: nuvertimas Hitlerio ir 
visų Vokietijos žmonių kankintojų! Už 
laisvę, taiką, ir duoną!”

Po atsišaukimu seka parašai.
NūO sočial-dernokratų: Rudolph Bte- 

tischėid, Albert Grzesinski, Max Braun, 
prof. Denieke, Toni Sender, prof. Sieg
fried Marek, Dr. Ė. Drucker, prof. Al
fred Meusel, Alfred Braunthal, prof.- Ju
lius Lips, Emil Kirchmann, Dr. Han's 
Hirscfeld, Max Hoffman, Bruno Suss, 
Siegfried Aufhauser, Karl BockelJ Ale
xander Schifrin1, Richard Kirn, Bernhard 
Menne ir Dr. Otto Friedlander.

No komunistų:’ Wilhelm Pieck, Wil
helm Fibrin, Walter Ulbricht, Franz 
Dahlem, Kurt Funk, Paul Merkelį Willi 

Munzenberg, Ackermann, Weber, Bertz,

Kaunas be Vandens
Sausio 13 d. iš ryto Kaunas 

pasijuto be vandens. Daug kas 
manė, kad užšalo vamzdžiai ir 
žmonės pradėjo vamzdžius savo 
butuose šildyti, bet vandens vis 
tiek nebuvo. Greit paaiškėjo, 
kad vandentiekis neveikia, o iš 
kranų butuose po truputį van
duo sunkės tik iš tinkle Užsili
kusio vandens.

“Liet, žinių” korespondentas 
nuvyko į Kleboniškį ištirti ka
tastrofos priežasčių.

Dar neprivažiaVūs prie van
dentiekio stoties, apie 1 klm. 
Kauno link bedirbą apie 20 dar
bininkų, inž. Andriūnui vado
vaujant.

Stoties darbininkai pasakoja, 
kad apie 6V2 v. ryto stoty buvęs 
girdėt duslus sprogimas. Tai 
prie Eigulio kapų sprogo ma
gistralės linijos vamzdis. Toje 
vietoje vandens Stulpas iškilo į 
atikštį 20-30 mtr. Kol mašinos 
buvo shstabdytos, vandens sro
vės užpylė lauką ir tekėjo į 
Nerį.

Tuojau buvo pakeltas aliar
mas ir susirūpinta liniją taisyti. 
Nuo 7 vai. ryto savivaldybės 
vandentiekio ir kanalizacijos 
skyrius ėmėsi darbo. Greit su- 
j ieškoti darbinihkai ir trūkimo 
vietoje pradėta kastis prie vam
zdžių. Atgabentas ir naujas
vamzdis, kurį kalviai pritaiko į tik daiktais, bet ir pinigais, nes

* * * 
t ‘ ’

Beje, čia Scran tono priemies
tyje, vadinamam Acvocka, su
degė sausio 18 d. kasyklos 
“breikeris” (laužykla). Padarė 
kompanijai nuostolių už $150,- 
000 ir paliko be darbo 500 dar
bininkų.

to minią žmonių su kibirais. Jie j pu dirba labai slabnai. Gal už 
i 1...J L_ oras šiltas ir žmonės

anglies nevartoja. Bet ir tie an
gliakasiai, kurie dar dirba, 
skundžiasi, kad mažai uždirba 
“Dirbk ir badauk!” O ta sku- 
binimo sistema neišpasakyta, 
stumia tiesiog į mirties nasrus. 
Nėra tos dienos, kad toj ar toj 
kasykloj nebūtų užmušta arba 
sutrinta du ar trys maini’eriai.

Kas tą mainierių būklę page
rins, tai sunku ir atspėti, čia 
gyvuoja mainierių unija United 
Mine Workers of America, bet 
tai tik doleriams rinkti nuo 
mainierių. O kad mainierius už
tartų, tai to nėra.

. čia dabąr įėjo tokia bjauri 
sistema, kad jeigu nori darbo 
gauti, tai neik prie anglies ka
syklos ofisan pas bosą, bet turi 
žinoti tam tikras įstaigas, kur 
turi eiti. O ten eidamas turi sa
vo kišenių je turėti nemažiau 
$50. Ir dar kaip darbą gausi, 
tai turėsi nepamiršti per dvi sa
vaites po $10 iš algos išmokėti. 
O jeigu to nepadarysi, tai tik 
vieną ar dvi dienas į dvi savai
tes tedirbsi.

Tai toks šios apylinkės mai
nierių gyvenimas. Man rodos, 
kad būtų laikas Susiprasti ir 
husikratyti tuos visus parazitus 
nuo savo sprando.

* * *
Šiuo tarpu W.P.A. darbai ei

na. Bet jau ir čia politika pra
dėjo veikti savaip. Jau prade
da persekioti bedarbius. Mat, 
Lackawanna paviete yra daug 

i brolių airišių, tai jie ir užima 
beveik visas viršininkų vietas. 
Jie savo žmones sustato į ge
resnes vietas. Aš čia paduosiu 
tiktai iš savo grupės. Mūsų gru
pėje dirba 65 darbininkai. Čia 
yra aštuoni bosai, trys flagme- 
nai; vienas stovi vienam gale, 
kitas kitam, o trečias viduryje. 
Tai jau vyrukai, nesenesni kaip 
24 metų amžiaus. Na, ir dar 
jiems davč pagelbininkus, jau
nus vyrukus, kurie malkas neš
tų iš miško ir ugnį kūrentų, kad 
stovėdami nesušaltų. Vienas bo
sas turi ofisą pas farmerį. Jis 

(turi du vyruku, kurie jam tar
nauja, prižiūri pečių, kad neuž
gestų. Antras bosas jam biskį 
mažesnis, tai ofisą turi laukuo
se. Bet ir jis tūfi pasistatęs du 
pečkuriu. Trie 'savęs tūri prižiū
rėtoją, brolį italijoną, kuris ra-

krapštinėjo, barškino hidrantą,. 
kitas iš namų atsinešė karšto! 
vandens ir laistė 
tyt, manydamas, 
užšąlo.

Daug liūdniau 
gose ir įmonėse, kaip ligoninėse, 
fabrikuose, kur vanduo būtinai 
yra reikalingas. Kai kurios įmo
nės turėjo vandens atsargą, bet 
neilgam ir tas vanduo greit išsi
baigė.

Didesnės mechaninės kepyk
los, kaip pav., Paramos, bę van
dens negali veikti. Gal būt ryt 
trūks kai kurių rūšių kepsnių.

Teko matyt, kad vandens j ie
škoma jau ir semiama iš priva
čių sodybų šulinių, kiti važiuo
ja į Nemuną arba Nerį ir stati
nėse vežasi vandenį namo.

Ugniagesiai, sužinoję, kad 
vandentiekis nebeveikia, prisise- 
mia mašinas iš upių, nes even
tualus gaisro pavojus gali juos 
užklupti ir sunku bus paimti 
vandenį.

Pasiteiravus atskirose įmonė
se ir fabrikuose, patirta, kad 
daugumas šiaip taip dar verčia
si su vandens atsarga, bet esą 
sunku. Sunku esą ir su maisto 
gamyba, virtuvėse bei apsiva
lymų. Daugelis piliečių iš ryto 
jau negalėjo nusiprausti. Dau
gelio užsikimšo klozetai ir tt. 
Ypač sunku yra ten, kur dides
nis žmonių skaičius susirenka, 
ir kur yra panaikintos visos se
noviškos priemonės.

Del nuostolių sunku kas pa
sakyti, nes tai yra nelaimingas 
atsitikimas ir pirmas atsitiki
mas po to, kai vandentiekis pra
dėjo veikti.

hidrantą, ma- 
kad hidrantas

viešose įstai-

Newark, N. J.
Sausio 16 d. Newarko “Lais

vės” vajininkai surengė pasi
linksminimo vakarėlį pas drg. 
Žukauskus, kuriame dalyvavo 
he tik Pajininkai, bet buvo ke
liolika “Laisvės” simpatikų bei 
f ėmėjų. Besilinksminant, drg. 
A. Yanush prisiminė, kad neuž
tenka vien tik vajuose dalyvau
ti, bet visada, kada tik galima, 
reikia rūpintis . savo spauda. 
Štai kad ir dabar, ateina “Lais
vės” bazaras, o kad jis būtų pa
sekmingas, tai reikia aukoti ne

pa
tai 
ly

at-

* * *
Kaip ;vsur, taip ir čia yra 

“dumpių.” Randasi žmonių, ku
rie renkasi, ką gero randa, ir 
dedasi sau į maišą. Vienam be- 
krapštant krūvą pelenų, iš
krapštė bunduliuką ir iš sykio 
nudžiugo, manė, jog labai 
sinaudos. Bet pasirodė, kad 
esama kūdikio moteriškos 
ties. Motinos j ieškoma.

O koks mėnuo laiko tam
gal tai šuo nuo dumpių parvil
ko naujagimį, žmogelis, šuns 
savininkas, pamatęs parvelkant 
didelį daiktą, pradžiugo, bet pa
matęs, kame dalykas, 
do. Pašaukta policija, 
buvo vyriškos lyties, 
taip pat j ieškoma.

* * *
Scrantono geltonlapiai rami

na jaunimą, kad bus daug dar
bu, nes dvi šilko dirbtuvės atsi- 
kraustys iš Chester, Pa. Girdi, 
ten unijistai nori daug mokes- 
ties, o čia, kaip unijos nėra, tai 
galės dirbti daug jaunuolių. Tu
riu priminti, kad čia jau ir taip 
yra 46 šilkinės dirbtuvės ir ne
kurtos dirba pilną laiką. O te
uždirba po 25 centus į valandą, 
dirba 10 valandų į dieną. Kažin 
ar ne laikas tiems darbininkams 
pagalvoti • apie organizavimą 
unijos ir apie išsikovojimą di
desnių algų? Ex-unijistas.

nusigan- 
Kūdikis 
Motinos

Klaidų Atitaisymas
Pereito trečiadienio “Lais

vėj,” sausio 20 d., apysakaitėj 
“Varduvės” (penktame pusi.) 
padaryta sumaišymas išdėstant 
skaitymą į puslapį. Trys pir
mieji paragrafai turėjo būt įdė
ti antrojoj apyskaitos špaltoj, 
tarpe trečiojo ir ketvirtojo pa
ragrafo. Taigi, toje laidoje til
pusi apysakaitės tąsa turi pra
sidėt nuo sakinio “Prisidėjus 
daugiau dalyvių ir besiedos su
dėtis pasikeitė.”

Atsiprašome autorių ir skai
tytojus.

gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytoju



Puslapis Trečias Trečiadien., Sausio 27, 1937

Maskvos Teismo Eiga prieš Troc 
kistinius Kriminalistus

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

(Tąsa)
“Pirmutinė mūsų užduotis, 

tai panaudoti visus būdus pra- 
šalinimui Stalino ir jojo arti
miausių pagelbininkų. Yra su-1 
prantama, kad ‘visus būdus’ 
reiškia pirmiausia ir svarbiau

sia spėkos būdus.
“Antra, tame pačiame laiške 

Trockis rašė apie reikalą suvie
nyti visas anti-stalinistines spė
kas tai kovai.

“Trečias, laiškas kalbėjo apie 
sukaneveikimą visų Sovietų val
džios ir Komunistų Partijos žy
gių, ypatingai pramonės srity
je.”

Višinskis: “Ką jūs veikėte ta
me laikotarpyje tarpe aplaiky- 
mo to laiško nuo Trockio 1931 
metais ir jūsų antro atsilanky
mo į Berlyną 1932 metais?”

Piatakovas: “Per šį laikotar
pį aš buvau užimtas užmezgimu 

• ryšių su senaisiais trockinin- 
kais. Aš susikoncentravau dau
giausia Ukrainoje, šie buvo ma- 

- no vyriausi ryšiai, tai yra, ne
įskaitant mano labai svarbių 

, ryšių, vėliau padarytų, su va
kariniu Sibiru ir Muralovu, ku- 
\ buvo užmegsti pagelba šeš

tojo.
“Pirmiausia mes užmezgėme 

ryšius Ukrainoje. Tie ryšiai 
buvo: Loganovas ir paskui trys 
kiti, kurie turėjo sudaryti 
ukrainišką grupę. (Šį Piatakovo 
pareiškimą teisme patvirtino 
kaltinamasis Lifshitz).

Trockis Susirūpinęs 
N ekantrauja.

Piatakovas teigė, kad laike jo 
antros kelionės į Berlyną 1932 

, metais, sužinojo Sedovas, Troc
kio sūnus, apie jo, Piatakovo, 
atvykimą ir “nusprendė pasi
matyti su manim ir perduoti 
man jo rokuojamas svarbias in
formacijas, gautas nuo Troc
kio.”

“Sedovas išreiškė didelį ne
pasitenkinimą,” liudija Piatako
vas. “Jis sakė, kad tai ne jo ne
pasitenkinimas, bet Trockio. O 
Trockis nepasitenkinęs buvo 
tuomi, kad dalykai ėjo labai pa
lengva, ypač kas liečia teroristi
nius žygius.

“Sedovas sakė: ‘Jūs visą lai
ką esate užsiėmę organizaciniais 
prisirengimais ir kalbomis, bet 
neturite nieko parodyti konkre
taus.’

“Tų pačių metų rudenį aš su-
* grįžau Maskvon ir čionai buvo 
atliktas labai svarbus įsteigi
mas ‘Rezervinio Centro,’ vėliau 
‘Paraleliško Centro.’

“Kamenevas atėjo pas mane 
į Liaudies Komisariatą. Labai 
aiškioj kalboj jisai pranešė man 
apie Įsteigimą Trockio-Zinovje
vo centro. Jis sakė man apie 
įsteigimą ten bloko ir paminėjo 
visą eilę žmonių, kurie sudaro 
tą centrą ir pranešė man, kad 
tarp savęs jie kalbėjosi apie 
perstatymą Trockio-Zinovjevo 
centrui tokių pirmiau gerai ži
nomų trockininkų, kaip aš pats, 
Radekas, Sokolnikovas ir Sere
briakovas. Tačiau jie tai skaitė 

' nepatartina. Jie aprokavo dide
lę galimybę tą didįjį centrą su
rasti, kadangi jame buvo ‘labai 
inkriminuojamų’ žmonių, štai 
kodėl jie manė, kad būtų gerai 
įkurti Trockio-Zinovjevo rezer
vinį centrą, kuris varytų darbą 
pirmyn, jeigu pirmasis būtų su
rastas.

“Kamenevas sakė, kad jis yra 
oficialiai instruktuotas patirti, 
ar aš su tuo sutinku.

“Aš daviau Kamenevui savo 
sutikimą įstoti į Rezervinį Cen
trą. Tai buvo rudenį, 1932 me
tais.

“Kamenevas sakė, kad vy
riausias, pamatinis klausimas

* yra nuversti valdžią pagelba se
nų teroristinių metodų. Jis tuo-

lime atsiekti galios be reikalin
gų ryšių su kapitalistinių šalių

jaus davė man instrukcijas apie 
naikinimo darbą. Jis informavo 
mus, kad jie yra užmezgę arti- valdžiomis ir kad, tuo būdu, 

‘dešiniai- reikia tokius ryšius palaikyti.
- • jr Į “Jis sakė, kad aš, Piatakovas, 

ne tiktai susisiekimus, nesu internacionalistas ir kad 
Radekas ir Sokolnikovas yra ge- 

3 riau susipažinę su tuo.” 
santikius su Bucharinu, tai bū-1 Višinskis: . Ką reiškia pasa
tų gerai, jeigu ir jūs palaikytu- kymas, kad jūs nesate interna-

miausius ryšius su
Įsiais’—Bucharinu, Tomskiu ir
Rykovu—1._ ____  ________
bet ryšius, ir tuojaus dadėjo:

“ ‘Kadangi jūs turite gerus

mėte tinkamus susisiekimus su 
juomi.’ Vėliau aš tą padariau.” i

Višinskis: “Tuo būdu 
mezgėte tuos ryšius su 
rinu?”

Piatakovas: “Taip, 
giau. Kuomet aš paklausiau, 
kaip aš galėčiau susisiekti su 
‘dešiniaisiais,’ Kamenevas tie
siog man pasakė, kad tai reiš
kia abelnai parodymas mano po
litinio vaikiškumo, kad vakar 
dienos nesutikimai negali mus 
padalinti, kadangi dabar mes 
turime bendrą tikslą, būtent, 
nuversti stalinistinę vadovybę ir 
išsižadėti budavojimo socializ
mo, »su atitinkamomis pakaito
mis ekonominėje politikoje.

“Tam pačiam pasikalbėjime 
Kamenevas sakė, kad mes nega-

jus už- 
Bucha-

uzmez-

cionalistas’?”
Piatakovas : 

rateliuose aš 
specialistu daugiau 
niais klausimais, o ne tarptauti
niais klausimais.”

Višinskis: “Prie kokio susita
rimo jūs priėjote?”

Pia takovas: “1932 metais mes 
turėjome pasitarimą su Radeku. 
Jis tada sakė, kad reikia vesti 
kovą tomis metodomis, kurias 
Trockis ir Suvienytas Trockio- 
Zinovjevo Centras yra priėmęs. 
Tame pasitarime su 
mes iškėlėme klausimą apie bu
vimą vyriausiam centre didelės 
daugumos zinovjeviečių ir svars
tėme reikalavimą perkeisti to 
centro sudėtį.”

Višinskis: “Kurioj linksmėj?”

“Trockistiniuose 
buvau laikomas 

ekonomi-

Radeku

Trockistų Budelių 
Aukos

(SPECIALIAI “LAISVEI”)

NOVOSIBIRSK, Sibenja, Sausio 24 d.—Našlės, naš
laičiai, broliai ir seserys dešimties nužudytų mainierių 
atydžiausia tėmija eigą Maskvoj prasidėjusio trockistų'' 
teismo, luos dešimt mainierių užmušė gazo eksplozija 
‘ Central” mainoje, Kemerove, netoli nuo Novosibirsk’©. 
Eksplozija buvo pasėka mainų ardymo suokalbio, pra
vesto per Gregory Piatakov’o, Karl Radek’o, Gregory So- 
kolnikov’o, M. Serebriakov’o ir kitų trockistų “Paraleliško 
Centro” narių agentus.

žudystė papildyta tikslu sukelti suįrutę svarbiuose 
Sovietų Sąjungos centruose. Mainieriai nužudyta užda
rius mainos ventiliacijos sistemą. Trockistų aukomis bu
vo puikiausio tipo Sovietų darbininkai, kas aiškiausia ma
tosi iš čion paduodamų rekordų:

Maximenko, stakanovietis darbininkas, išbuvęs mai- 
nieriu 22 metus. Savo liuoslaikiu jis studijavo specialiuo
se mainierystės kursuose.

Vdovin, liuosnoris Raudonojoj Armijoj, kurioj jis ko
vėsi daugelyje mūšių prieš kontrevoliucinių “baltųjį” spė
kas. Jisai dirbo Kemerovo mainose 14 metų ir tankiai 
gaudavo dovanas už geriausiai atliktą darbą. Jo keturi 
vaikučiai liko našlaičiais.

Memikhin, dirbo mainose 15 metų. Jis pradėjo dar
bą paprastu darbininku, vėliau išsimokino ir dirbo elek- 
tristu.

Subbotin, stakanovietis darbininkas; pradėjo papras
tu darbininku, paskiau tapo elektristu.

Urev, tarnavo Special ė j Tolimųjų Rytų Armijoj 1928 
m.; dalyvavo kovose prieš Chinų baltagvardiečius laike 
susikirtimo ant Chinų Rytinio Gelžkelio; buvo entuzias
tiškas darbininkas, dalyvavo kultūrinėj ir komunalėj mai
nierių veikloj.

Lapin, dirbo mainose 10 metų; tarnavo Civiliam Ka
re ankstybose Sovietų Respublikos dienose.

Gavrilov, buvęs raudonarmietis; išpildė pačių mai
nierių nusistatytą produktingumo normą 160 nuošimčių.

Nelubin, paramsčių statėjas mainose; dirbo mainose 
nuo 1923 iki 1930 m. Del silpnos sveikatos buvo perėjęs 
prie kitokio darbo iki 1936 m. Rugsėjo 17, 1936 m., jis 
sugrįžo į mainas ir neužilgo buvo užmuštas gazo eksplo
zijos, kurią sudarė trockistai griovikai.

Zaliatdinov, anglių lioduotojas.
Kotlov, 25 metų amžiaus mainierys; buvo nepapras- 

. tai populiarus už savo veikimą komunaliame darbe tarp 
mainierių.

Tarpe pavojingai sužeistųjų buvo sekami:
Sergėjėva, 19 metų, mainierio duktė. 1934 metais, 

kada ji buvo 17 metų, jos brolis tapo pašauktas tarnybon 
Raudonojoj Armijoj. Kadangi jis buvo vienintelis šeimy
nos įplaukų šaltinis, jis buvo paliuosuotas nuo militarės 
tarnybos. Tačiau jo sesuo ragino jį stot armijon, o pati 
užėmė jo vietą mainose, kaipo šeimynos duonpelnė.

Chapligin, mainierys “Central” mainoje nuo 1918 m.; 
buvęs raudonarmietis.

Borovkov, pagamino virš du syk nustatyto produkci
jos plano. 1 '

Usikov, buvo beraštis, kuomet jis pradėjo dirbt mai
nose penki metai atgal. Dabar jis jau baigė pradinę mo
kyklą suaugusiems, taip pat baigė ir kelis mainierystės 
kursus.

Chekalin, mainierys nuo priešrevoliucinių laikų, pra
dėjęs dirbti mainose vos būdamas 15-kos metų.

Aleksandrov.
Putov, tapęs angliakasiu būdamas 14 metų amžiaus.

Piatakovas: “Įdedant į centrą 
ką nors daugiau iš trockistų 
frakcijos. Bet mes priėjome 
prie išvados, kad dabar šis klau
simas negalima kelti, nes tai 
reikštų visai nereikalingus gin
čus su trockistų pogrindine or
ganizacija. Mes turėjome min
tyje, kad apart vyriausiojo cen
tro, susidedančio iš Kamenevo, 
Zinovjevo, Mračkovskio,- Baka- 
jevo, Smirnovo, Yevdokimovo ir 
tt., mes turime suorganizuoti 
paralelišką trockistinį centrą, 
kuris vaidintų vaidmenį rezer
vinio centro ir šalygrečiai ves
tų praktišką darbą pagal Troc
kio instrukcijas ir liniją.

“Tas tiesa, kad tuo laiku jau 
jokių specialių skirtumų nebe
buvo tarpe mūsų linijos ir zino- 
vjeviečių linijos. Bet aš ir Ra
dekas bijojome, kad laike eko- 
hominio pasitraukimo po užgro
bimo galios, šio bloko zinovje- 
vietiška frakcija neitų perdaug 
toli ir kad tuo būdu reikalinga 
organizuoti tam tikrą pasiprie
šinimą jų tai politikai.”

Trockio Laiškas. I

suti- 
apie 
1933

“Kaip ten nebūtų, mes 
kome pasiklausti Trockio 
tai. Kada nors vėliau, jau 
metais, Radekas man pranešė,
kad jis jau gavęs Trockio atsa
kymą. Trockis davė mums ulti
matumą, kad būtų palaikoma 
pilniausia vienybė su zinovje- 
viečiais, kadangi jokio nesutiki
mo su jais nėra, nes jie priėmė 
teroristinę ir naikinimo platfor
mą. O kas liečia pasitraukimą, 
tai Trockis rašė, kad Radekas ir 
aš esame klaidingi, kada mes 
manome, kad pasitraukimas bū
tų nesvarbus. Reikėtų (galią 
yžgrobus) pasitraukti (ekono
miniai) labai toli ir tuo klausi
mu blokas buvo sudarytas ne 
tik su zinovjeviečiais, bet ir su 
‘dešiniaisiais.’

“Kas liečia pavertimą mūsų 
centro į Paralelišką Centrą, tai 
jis (Trockis) sakė, kad tas pa- 
akstintų sukuopimą į daiktą ir 
priruošimą spėkų teroristiniam 
ir naikinimo darbui.-

“Pabaigoje 1933 metų aš su
tikau Serebriakova Gagryje. Aš 
tada su juo susitariau, kad aš, 
abelnai, varysiu darbą Ukraino
je, Vakariniame Sibire ir pra
monėje, o jis darbuosis Trans- 
kaukazijoje ir transporte.”

Radekas Patvirtina

į veikimo 
laiku vy- 
buvo su- 

nariai su-

novjevas atsidurtų pilnoj pani
koje.

“Palaikant iš lauko tą bloką, 
mes manėme, kad reikia turėti 
savo locną organizaciją, kaipo 
atsvėriamą jėgą.”

Višinskis: “Kad vesti jūsų 
locną politiką?

Radekas: “Kad vesti savo loc
ną politiką, ar pataisymą prie 
bloko politikos, turėti savo loc
ną organizaciją.

Višinskis: “Tam tikslui, kad 
palaikyti Trockio-Zinovjevo cen
trą nuo sauvaliavimo?”

Radekas: “Jeigu jūs išekza- 
minuosite senojo centro sudėtį, 
tai jame nerasite nei vieno se
no politinio vado iš trockistų 
tarpo. Ten buvo Smirnovas, bet 
jis buvo daugiau organizatorius, 
kaip politinis vadas. Ten buvo 
Mrachkovskis, kareivis ir kovo
tojas; buvo Tervaganyan, pro
pagandistas. Mes pilnai pasiti
kėjome jais, bet neskaitėme 
juos sugebiančiais vadovauti, 
jeigu kas nors atsitiktų.

“Bet mes rokavome, kadangi 
tasai centras jau suorganizuo
tas, tai bet koks pakeitimas su
keltų nesusipratimą su zinovje
viečiais ir tuo būdu mes ban
dėme panaudoti idėją rezervinio 
centro savo formoje, bet para
leliško centro savo turiniu (tai-

gi, jis taip pat veiks ir tiek pat 
galios turės, kaip anas zinovje- 
viečių kontroliuojamas centras). 
Mes nutarėm atsiklausti Troc
kio nuomonės.”

Višinskis: “Kas rašė Trockini 
laišką?”

Radekas: “Aš rašiau.”
Višinskis: “Kaip jūs tą laiš

ką persiuntėte Trockini?”
Radekas: “Aš įsteigiau susi

siekimus su Trockiu per mano 
seną draugą, Vladimir Romm. 
Jis tada buvo ‘Tasso’ (Sovietų 
žinių agentūros) užsienio ko
respondentas. Atsakymą aš ga
vau irgi per Romm. Aš tuojaus 
sudeginau laišką, bet Piatako
vas žinojo visas jojo smulkme
nas.”

Višinskis: “Tuo būdu jūs pa
tvirtinate šitą Piatakovo liudiji
mo dalį?”

Radekas: “Taip.”
Serebriakovas taip pat pat

virtino Piatakovą šiame punkte.
Višinskis: “Kas buvo 

mingiausiu žmogum jūsų 
pėje?”

Piatakovas neatsakė,
briakovas gi pareiškė, kad Pia
takovas buvo jojo autoritetu.

Višinskis: “Ar jūs turėjote 
tiesioginius s u s i s i e kimus su 
Trockiu?”

įtek- 
gru-

Sere-

Serebriakovas: “Ne, aš netu
rėjau.”

Višinskis: “Ar jis?”
Serebriakovas: “Jis susineš

davo.”
Piatakovas pakartojo, kad 

tarptautiniais reikalais vadova
vo Sokolnikovas ir Radekas, o 
industriniais, “aišku, aš.”

Višinskis: “Aš noriu žinoti, 
kieno vadovybėje tas Paraleliš- 
kas Centras veikė?”

Piatakovas: “Trockio vadovy
bėje.”

Višinskis: “Bet kas palaikė 
tiesioginius susisiekimus su 
Trockiu varde jūsų centro?” 

’ Piatakovas: “Radekas, ir pa
skui aš asmeniškai Trockį susi
ėjau.”

Piatakovas paaiškino, kad 
1934 metais darbas perėjo į 
konkrečius žygius, pagal Troc
kio instrukcijas.

Piatakovas: “Ukrainoje, Lo- 
ganovas ir grupė žmonių darba
vosi su juo kokso srityje. Jųjų 
darbas susidėjo vyriausia iš pa
leidimo darban nepriruoštų 
koksinių pečių, o paskui- kaip 
galima ilgiau nuvilkinant staty
bą labai svarbių dalių kokso ir 
chemikalų pramonėje.”

(Daugiau bus)

*

DAUG, DAUG NAUJŲ PIL IEČIŲ REIKeS SKAITLIUOT

Merginos valdžios raštinėj, Maskvoj, gauna instrukcijas, kaip naudoti skait- 
liavimo patikrinimo mašinas, kurios naudojamos patikrinimui skaičiaus gy
vento jiį Sovietų Sąjungoj. Įvedus po visą šalį vaikų i?' motinų geroves sis
temą, gyventojų skaičius daugėja viso mis pusėmis.

Tarnaitės Būklė
tokia, mis draugėmis, kurios ateina į 

mūsų Am. Liet. Darb. Literatū
ros Draugiją. Taipgi kviečiame 
tas drauges darbininkes, kurios 
dar neatėjo, kad ateitų ir prisi
rašytų ateinančiame susirinki
me, kuris įvyks 5 vasario, pas 
draugę E. Vėžienę, 164 Crary 
Ave., Binghamton, N. Y.

Sausio 3-čios susirinkime pri
sirašė nauja narė R. Palionienė 
ir iš bendros kuopos atėjo mūsų 
gera draugė E. Vitartienė. Tai
gi, mūsų būrelis auga, bujoja.

Paaukota iš iždo $3 Ispanijos 
Liaudies Fronto gynėjams. To
liau kalbėta-diskusuota Šių die
nų svarbiais klausimais.

Mot. Sk. Korespondentė.

Oi, kaip gaila matyti 
skriauda, toks pažeminimas tar
naičių! Ar gi jos ne tiek pat 
geros, kaip ir turčių mergaitės? 
Tai kodėl jos turi taip kentėti? 
Labai skaudu protaujančiam 
žmogui tas viskas matyti. O 
kad tą viską nugalėti, turim 
daug darbo ir energijos padėti. 
Taigi/ brangios draugės, kovo
kim išvien, tada pamatysim auš
tant laimės dieną.

J. Gražienė.

■A •

ui

Netoli Bronx miško gyvena 
turtinga šeima. Ten kiekvieną 
naktį sueina daug svečių. Jie vi
si baliavoja, ’ geria, valgo, juo
kauja. Ir tuo pat kartu jų tar
naitė laižo lėkštes, verkia, dū
sauja.

Tarnaitė turi dirbti nuo 6 ry
to iki 10 vakaro. Jai niekas ge
ro žodžio neduoda, nors ji man
dagiausiai elgias su visais. Tie 
svečiai jos nepažįsta, nors ją 
mato kas vakaras. Valgyt jai 
paduoda ant vaštubio, žinoma, 
tik vištų galvas ir kojas. Jai 
pradėjus tas kojas graušti irgi

Į ponai neduoda ramybės: vienas 
•1 nori to, kitas to, ir tt., tai kol ji

pavalgo, turi 3-4 sykius keltis. | Narių atsilankė nemažai, nors 
| Užbaigus darbą, vakare, turi kaip kurios naujos narės ir ne- 
' imki *1 Ct rl 11U InvG rnnniA Veri Hnc? anc’iyri’nlrimoc

kuri per dieną šokinėjo per vir-, Toliau surasim būdą pranešti ir 
vutę. Vargšė tarnaitė, po 16 va- joms.
landų darbo, jaučiasi taip pa-1 Pasirodo, kad mūsų draugės 
vargus, bet turi tai aristokratei 
mazgoti visas vietas,, o ji guli

Piatakovas tęsia: “Aš susi
tikau su Sokolnikovu gerokai 
vėliau—Viduryje 1935 metų, ka
da mes kalbėjome konkrečiai 
apie pavertimą rezervinio arba 
Paraleliškojo Centro 
centrą, kadangi tuo 
riausias centras jau 
daužytas ir visi jojo 
areštuoti ir nuteisti.

“Sokolnikovas atėjo pas mane 
Sunkiosios Pramonės Komisa
riate ir $akė, kad dabar atėjo 
laikas veikt, kadangi po areštų 
užviešpatavo tam tikra tyla”.

Višinskis-. “Reiškia, mes ga
lime rokuoti, kad Paraleliškas 
Centras veikė nuo 1933 metų 
tolyn?

Piatakovas: “Taip”.
Tada Piatakovas atsikreipė į 

Radeką ii’ paklausė, ką jis gali 
tame pasakyti.

Radekas: 
patvirtinu”.

Višinskis: “Ar jūs diskusavo- 
te klausimą atsiklausimo Troc
kio apie Paralelišką Centrą?

Radekas: “Taip. Mes žiūrė- .
jome į šį klausimą iš taškare-; negyva. Ir dar snko, ne^r^n^
gio vyriausio centro sudėties ir,Per šiurkščiai, nemokša! (You 

don’t know how to serve).
Maistas tarnaitės labai pras

tas. Pusryčiams ji gauna avižie- 
nės košės lėkštutę be sviesto. 

Kaip mes tai visą Tuo pat sykiu šuniui pakepa du

Binghamton, N. Y
ALDLD 20-tos Kuopos Mo

terų Skyriaus Veikimas.
Mūsų metinis susirinkimas

įvyko pas d. O. Mikalojūnienę.', Motery Skyriaus Reikalais

Aš tai visa nilnai Prausti ponios 16 metų dukterį, žinojo, kad bus susirinkimas.
V™™ zli/vno onVinnin 'nov TVJ i on ciirflcim Kiirlo nronožfi ir

iš taškaregio mūsų politinio ne
pasitikėjimo zinovjeviečiais, 
žiūrint to, kad mes su jais 
laikėme bloką”.

Višinskis: .
turime suprasti?” J kiaušiniu su sviestu. Kartais

Radekas:. “Mes buvome įsiti-,tarnaitė ta proga pasinaudoja: 
kinę, kad šis blokas vargiai ga-' pagriebus iš šuns ji pati suval
iotų išlaikyti rimtą kvotimą, go.
Vienas iš Zinovjevo pirmučiau-j Tai matote: ponams branges- 
sių žygių būtų išstumti -laukan ni šunes, negu mūsų neturtin- 
trockistus. Tokiame atsitikime gos mergaitės.
centro sudėtis, personalas loštų' Man paklausus, kodėl ji ne
svarbią rolę. Kamenevas ir So- j ieško geresnės vietos, ji atsakė, 
kolnikovas eitų daug toliau eko- kad ji jau 5-toj vietoj, tai čia 
nominiam pasitraukime, negu beveik geriausia, nes visur taip 
mes rokavome reikalinga. O Zi-, tarnaitėm.

ne
pa

gerai veikė pereitus kelis mėne
sius nuo skyriaus susiorganiza- 
vimo. Gauta nemažai naujų na
rių ir turėta du parengimai: 
piknikas, ir koncertas paminė
jimui 20 metų jubilėjaus nuo 
moterų pirmutinio suvažiavimo. 
Šis mūsų parengimas pasisekė 
kuo geriausiai ir pelno liko 
$33.35. Didelis kreditas pri
klauso mūsų draugėms darbuo
tojoms. Ypač mūsų naujos na
rės įvertino parengimą, platin- 
damos iš anksto tikietus ir ki
tais būdais dirbdamos už jo pa
sisekimą.

Taipgi ir su gavimu naujų 
narių gerai einasi, veik kas su
sirinkimas ateina ir prisirašo 
naujų narių į mūsų skyrių. 
Sveikiname ir džiaugiamės to-

Skubiems raštams prireikus 
daugiau vietos, šis moterų sky
rius išeina mažesniu. Kaip tik 
sąlygos leis, jis vėl bus pilnu.

Jackson, Mississippi. — 
Dar pirmas baltas žmogus 
20-me šimtmetyje buvo nu- 
smerktas mirti už negro nu
žudymą šioj valstijoj; tai 
W. C. Mitchell. Bet jo nu
marinimas jau kelintą sykį 
atidėtas.

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335
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ALDLD REIKALAI
ALDLD Vajus Pradėtas
Nors oficialiai Amerikos Lie

tuvių Darbininkų Literatūros 
Draugijos vajus už naujus na
rius prasidės su 1 d. vasario, 
bet eilė kuopų nieko nelaukda
mos vajų jau pradėjo. Turime 
jau tris naujas kuopas.

Drg. L. Pruseika nuvykęs į 
Bedford, Ohio sutvėrė kuopą. Ji 
jau turi 16 narių. Drg. K. Pla- 
čėnis atgaivino ALDLD 109 kp. 
Toledo, Ohio. Ji turi 5 narius. 
Drg. D. P. Lekavičius sutvėrė 
naują kuopą Donora, Pa., iš 8 
narių, ir rašo, kad jai yra dirva., 
išaugti į galingą kuopą.

Taigi, jau turime 3 naujas 
kuopas. Massachusetts ALDLD 
7 Apskritys nutarė gauti 200 
naujų narių laike šio vajaus ir 
sutverti kelias naujas kuopas. 
Linkėtina draugams pasisekimo. 
ALDLD 1 Apskr. (Chicago), 
kaip rašo drg. E. Drobienė, ap
skričio sekretorė, gerai rengiasi 
prie vajaus. ALDLD II Apskr. 
(Brooklyn) savo konferencijoj 
nutarė vajų pravesti sėkmingai. 
Eilė ir kitų apskričių atlaikė 
savo konferencijas ir padarė ge
rų nutarimų. Reikia juos pra
vesti gyvenimam Jau dabar tu
rime naujų narių: 
Kp. Miestas 
101—Bedford, Ohio 

38—Donora, Pa. 
19—Chicago, Ill;
68—Hartford, CorthU 

109—Toledo, Ohwri ■’
f 2—Sq. -Sąston,;* Mass. 
^37—Lawrence, MAS?. - 
• 33p^iftsbUrghi, Pa.
11—Worcester, Mass.
71^—Bridge water, Mass.

.153—San Francisco 
188—Hamtramck, Mich. 
;217—Winnipeg 
'218—Scotville, Mach.

Matote, jau pradžia
padaryta. Stokime visi, kad jis 
būtų sėkmingas.

uGamtA it Žirtoftės”
Praietų metų knyga “Gamta 

ir Žmonės” randa didelio pasi
sekimo. Kas tik skaitė, tai 
džiaugiasi. ALDLD 153 kuopos 
sekretorius, drg. Geo. Augštis iš 
San Francisco užsisakė jos, nes 
sako, kad apie pusė tuzino dar
bininkų nori stoti į ALDLD, 
kad gavus tą knygą. Ją galima 
duoti dovanų vajaus metu tiems 
naujiems nariams, kurie stos ir 
pilnai pasimokęs ($1.50). Juk 
tai jau geriausia proga. Narys 
gaus šių metų būsimą knygą, 
“Šviesą” ir dar taip brangią do
vaną. Virš 100 ALDLD kuopų 
turi pas save perviršį tos kny
gos ir privalo gauti naujų na
rių, suteikti jiems dovanų, arba 
ją parduoti. Atminkite, kad 
knygos kaina $1, ir tai gana 
pigiai.

Ypatingai šios knygos gavo 
apsčiai Kanados kuopos. Dabar 
draugai kanadiečiai negali skųs
tis, nes jie gavo jos užtektinai 
ir nelabai vėlai. Draugai, padir
bėkite, platinkite ją ir gaukite 
naują narių.

Knygų Platinimas
Abelnai visų ALDLD išleis

tų knygų dar galima daug par
duoti. Jeigu centras gauna 
daug užsakymų, tai aišku, kad 
kuopos gali geriau parduoti. 
Daugelis darbininkų nepratę 
laiškus rašyti, čekius arba 
“money orderius” pirkti, o it 
tai Užsisako knygų iš centro. 
Dešimts kartų jie geriau pirks 
jas, jeigu parengime arba į ha- 
mus jam bus pasiūlyta knyga ir

, jos svarba perstatyta. Platinki
te knygas, o pasekmių turėsite.

Mes gavome iŠ Sovietų Są
jungos bfošiurų: “Koihunistų 
Manifestas”— hauja laida ir 
^dtalinas apie SSSR Konstitu
ciją”. Greitai gausime ir bro
šiūrą: “Sovietų Nauja Konsti
tucija”. Jų kaina 10 centų pa
virino leidinio, bet perkant dau
giau duodame nuolaidą. Užsisa
kykite !

Šen! Nariai
Trirėctaml ya-fų už

narius neturime užmiršti senus, 
kurie dar už 1936 metus nepa- 
simokėjo. Reikia būtinai juos 
matyti ir išrinkti jų duokles riŽ 
1936 ir 1937 metus.

Kaip kurie draugai ir drau
gės man tiesiai Pesuprantami, 
taip atrodo susipratę, kalba 
gražiai, bet kada reikia pasimo- 
kėti į organizaciją, tai jau kita 
giesmė, "tiesiai sarmata! Kada 
pasaulyj taip daug įvykių, ka
da tokios aštrios kovos už dar
bo žmonijos pasiliuošavimą, ka
da šimtai ir tūkstančiai draugų 
atiduoda savo gyvastį, kaip da
bar yra Ispanijoj, kur daugelis 
kovotojų atvykę net iš kitų ša
lių, tai tuom kartu tūli mūsų 
draugai nenori net prie organi
zacijos prigulėti. Kiti per visus 
1936 metus priklausė, lankė su
sirinkimus, gavo į namus žur
nalą “Šviesą”, o pabaigoj metų 
sako: “Aš daugiau nepriklau
sysiu!” Gėda!

Aš manau, kad reikia agita
cijos, apšvietos, gražaus aiškini
mo tiems darbininkams, kurie 
dar nesupranta mūsų judėjimo, 
bet reikia ir gan aštrios kriti
kos prieš tuos, kurie “viską ži
no”, “supranta” ir galų gale iki 
tokio “žinojimo” prieina, kad

Kiek
16 Keturių Miestų ALDLD Kuopų Reikalai (
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Nasįua, HavėrhiŲ, Lawren
ce ir LoWell ALDLD kūopos 
Šhukia bendrai savo 4-tą iš ei
lės metinę konferenciją šeš
tadienį, sausio 80 dieną, 1937. 
Konferencija įvyks L. U. Kliu- 
bo kambaryje, 41 Berkley St., 
Lawrence, Mass. Prasidės ly
giai 1-mą vai. po pietų ir ant 
to laiko būtinai visi delegatai 
turi pribūti. Jail ketriri metai, 
kaip virš minėtų keturių mies
tų ‘ALDLD kuopos veikia di
desniais ir svarbesniais klausi
mais bendrai-gelbedami Vieni 
kitiems. Iš to pasekmės esti 
užčiuopiamai geros. Mes to
kiu bendtu-sutartinu veikimu 
turime galimybės atstovauti 
mūsų apylinkės įvairias lietu
viškas organizacijas bei drau
gijas ir kliubus Nacionaliuose 
lietuvių organizacijų suvažia
vimuose, kas be to būtų neį
manoma. Mūsų darbininkiš
kos spaudos vajams irgi bend
ras darbas ir bendra dirva 
daug platesnė. Mūsų bendri 
parengimai ypač keturių mies
tų piknikai, kurie visuomet 
įvyksta Maple Parke, LaWren- 
ce-Methuen, Mass., duoda 
gražias pasekmes. Tai tikras 
keturių miestų kermošius. Rei
škia, pats darbas liudija, kad 
apvienytom spėkom galima 
daug gerų darbų atlikti. Na, 
o ši konferencija jau iškalno 
šaukia mūs apylinkės kuopas 
prie svarbių darbų. Ir mes 
juos su perviršiu atliksime, 
jeigu iš visų keturių miestų 
skaitlingai suvažiuosime lt ge
rus planus išdirbsime; taipgi 
jeigu bendram ptoporcionališ- 
kiime darbus išsidalinsime ir 
atsakomingai veiksime.

Kokie gi tie dideli darbai, 
apie kuriuos čia taip garsiai 
kalbama? gal kas paklaus. 
Štai, draugai, ką , mes turim 
nuveikti: ALDLD 7-to apskri
čio konferencija, atsibuvusi 
gruodžio 6 d., 1936 metų, Šo. 
Boston, Mass., tai buvo metinė 
konferencija, padarė daug ge
rų tarimų įvairiais klausimais. 
Vėliaus, apskričio naujas ko
mitetas savo pirmam posėdyje, 
taikytam gruodžio 20 d., irgi 
So. Bostone, išdirbo galutiną 
planą kaip tuos apskričio kon
ferencijos darbus-nutarimus 
įyykdinti gyvenimam Mūsų 
ALDLD. 7-tas Apskritys, pa
gal tarimą, turi gauti 200 Pari
jų narių į Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Literatūros. Drau
giją bėgyje trijų mėnesių, pra
dedant su šarišio birma diena

Clevelando Žinios

ririditiš

Miesto Municipale Elektros 
‘gamykla, anot jos direktoriaus 
Wallene, pereitais metais pada
re $100% daugiau pelno už 1935 
m. 1930 m. miestui liko gryiio 
pelno $275,000- priėš ,$135,000 
1935 m. Gamyklą pardavė elek
tros spėkos už $3,620,60O. Kos- 
tumėriį tdrčjo 53,200 1936 rh. 

fpjrlėf 5Ž,7Š6 1935 iti; 6 reikta 
ant su šarišio pirma diėrid pasakyti, kad miesto riektas

Ijau nei dlgblizaėijdš svarbos 
I nesupranta.

Mafšrato Reikale
Lataigdj vasario išvykstu su 

maršrutu, kuris tęsis apie pen
kias savaites. Daugelis kuopų 
jau atsiliepė, ketina gerai pri
sirengti, ruošiasi prie prakalbų. 
Tokių atsiliepimiį gąuh'ąme iš 
Wisconsin, Illinois, Michigan ir 
kitur,

Bet kaip kurie draugai sako, 
kad jie negalės prakalbas reng
ti, jeigu jiems neduosime sek
madienį, ries “sekmadienis ge
riausias.” Tai jau keistas rei
kalavimas. Kągi tada kalbėto
jas darys šešias savaitės dienas, 
jeigu visiems tik sekmadienius 
duoti? Maršrutas ir yra tam, 
kad važiuojant kolonija nuo ko
lonijos padengus ir tuos mies
tus, kurie yra toli, kurių drau
gai patys vieni negali prakal
bas surengti. Aš manau, kad 
bile diena prakalbos gali būti 
geros, jeigu tik prie jų bus 
gerai rengtasi, garsinta, dar
buotasi. Laiko dar yra įvalias. 
Niekas tame skųstis negali. To
dėl kiekvienos kolonijos drau
gai privalo tada rengti prakal
bas, kuri diena jiems duota.

D. M. šolomskas, 
ALDLD CK Sekretorius, 

46 Ten Eyck St.,
Brooklyn, N. Y.

,Mūšų’! keturios kuopos, Hmžlnt 
bendrai/ atšakoihirigos už 33 
naųjus/ntariųšsutverti 3 nau
jas kuopas: Manchester, Exe
ter ir Salem. Paramai anglų 
kalboj darbininkiškai spaudai: 
“Daily Worker” ir “Sunday 
Worker” mūsų keturios kuo
pos, imant bendrai, turi su
kelti $50.00. Nutarta rengti 
dri prakalbų maršrutai. Aps
kričio piknikas ir “Laisvės” 
pikniką^ Be io, ir mūsų ketu
rios kuopos turės bendrą pik
niku. Č> kaip šit “Laisvės” šė- 
rinihkų suvažiavimu ? Ar ne
būtų gražu nusiųsti bendrą at
stovybę? Atsiras ir daugiau 
smulkesnių reikalų. Rūpestin
gi prisirengimai ir atlikimas tų 
Viršminėtų darbų sudarys 
svarbią problemą mūsų šau
kiamo j konferencijoj. Todėl 
visų keturių miestų ALDLD 
kuopos siųskite skaitlingą kie
kį delegatų. Mes neturime pa
skyrę kvorumo, kiek kuri 
kuopa gali siųst delegatų, nes 
mūsų konferencijos esti šau
kiamos daugiausia tikslu, kaip 
sėkmingiau įvykdinti gyveni- 
man apskričio bei centro tari
mus, o naujus tarimus darome 
tik savitarpiniam veikimui. 
Todėl tokios konferencijos 
daugiau panašios į Visų ketu
rių kuopų .bendrą visų narių 
susirinkimą. Ir todėl reikia, 
kad kuodaugiausia narių dele
gatais dalyvautų. Konferenci
ja šį kartą įvyksta Lawrence. 
Taigi reikia, kad vietinė kuo
pa, ant kiek tai galima, visa 
dalyvautų. O kitos irgi priva
lo siųsti skaitlingą atstovybę. 
Mes ypatingą aoriię kreipia
me į Nashua dratfgus. Beįei
tais metais draugai Na- 
shuaiečiai neturėjo atstovybės 
konferencijoj, todėl, draugai, 
pasirodykite gerai dabar, kad 
geriau susisiekti ir per bend
rą veįkim'ą atpildyti trūkri- 
mris. Būdus ir galimybes tikrai 
surasime bendram darbe.

J. M. Karšinas.
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kafna yra viėfiu trečdaliu piges
nė . už privatines kompanijos, 
kuri aprūpina' virš 80% Cleve- 

, lando gyventojų ir dirbtuvių bei 
fotų įstaigų. Dabar bus aišku, 
kad Illu'rh'mating Electric Co. 
susižeria miliohus dolerių' pelno" 
iš Člėvelahdo piliečių. Miešthi 
paėmus vikį elektros gaminimų 
į sa;Vo randas, butų pinigų be
darbiu pašelp'ai ir kitiems rei
kalam^.

* * *
New York Ččntral gelžkelio 

skaitmenų skyriaus darbinin
kams skaičiuje 848 šiomis die
nomis kompanija pranešė, kad 
jie turės visi išsikelti į Detroi
tą, jėi nori pasilaikyti darbe. 
Kompanija Clevelando skaitme
nų skyrių “neuždaro,” bet su
lieja su Detroito skyrium ir 
tuomi baigta. Tai jau antru 
kartu, mano atmintyje, taip su
liejama du skyriai darbininkų 
kaštais.

Kompanija nesiklausė tų dar
bininkų, kurie čionai yra išdir
bę tris ketvirtadalius savo dirba
mo amžiaus ir jau yra susilau
kę (90% tų darbininkų) tarpe 
50-60 metų amžiaus, ar jie ga
lės visi išsikelti be didelės 
skriaudos ir ar jie sutinka? 
Aišku, kad ne! N. Y. C. gelž
kelio kompanija, kaip ir kitos 
kompanijos nesiklausia savo 
vergų, kurie joms sukrovė im
liomis pelno.

Darbininkai rengiasi kovon 
prieš tą visą. Net ir miesto 
valdžia atėjo jų pusėn. Bet mie
sto ponai mano, kad gražiu pra- 
šymU^buš:'’ įąlimą ; iš N. ;Y< C. 
gelžkelio plutokrątų ismėlšti1 pa
sigailėjimo, kad jie paliktų 
skaitmenų (accounting) skyrių 
ant vietos, čia ne pfašymaiš- 
maldavimais bus dalykai atmai
nyta, bet grieštu kovos ir pro
testo būdu.

* ❖ *
“Mes iš Kronštadto”, Sovietų 

gamintas judis bus rodomas 
Eclair Teatre, E. 76th ir St. 
Clair gatvių., šį judį turėtų pa
matyti visi lietuviai darbinin
kai. Ispanijoj darbininkai pa
matę tą judį, kurie Sveiki, visi 
stoja liaudies milicijom šis ju
dis parodo Sovietų Sąjungos, 
ypač Lehingrado darbininkus 
kovoje už darbininkų galią lai
ke' civilio akfo. šie judžiai bus 
rodomi 29-30 dd. sausio mėn. E. 
79th St. apylinkėj. Naudokitės 
prirankumu ir kitus darbininkus 
pakvieskite. M-ka.

Lewiston ir Auburn, 
Maine

Iš Atsibuvusio Liet. Darb. 
Sil^iviėftijiiUO 45 Kp. Meti

nio Susirinkimo, Jari. 3, 
1937.

Valdyba pasiliko ta pati. Nu
tarta surengti pirmūtiiij’ pikni
ką gegužės (May) 30 d., 1937. 
Taipgi nutafta paaukauti pen
kis dolerius iš iždo Ispanijos 
demokratijos gynėjams. Auką 
su šia korėšpoftdencija kartu 
pasiunčiu.

Nors mūsų kuopa narių skai
čiumi nedidelė, tačiauS, riu6 pat 
savo įsikūrimo Visi bariai laiko
si tvirtai ir energingai. Nariai 
sugyvena tarpė savęs irgi gra
žiai ir pavyzdingai. Taipo pat 
ir su aukomis neatsilieka nuo 
didesnių l<Ū6pU didmiesčitidse.

Viena iš svarbiausių mūsų 
draUgU-nai’iu užduotis, tai gavi
mas haujų barių mūsų kuopai. 
Draugai, rėikia dauginus pasi
šventimo tani darbui, o pasek
mės gali būti geros.

Ižd. A. Apsegiene. '

Rochester, N. Y.
• 9 i t

Darbo Partijos Reikalai
Šahslb 19 atsibtivo kriaučių 

(lietdviiį) Susirinkimas. Buvo 
atsilankęs kirpėjų . delegatas 
ir prisakė p'takaibelę, ragih- 
damdsyatėityj daugiai nn- 
rinįįsyimti dnlyvumo unijos 
teisiuose. Veria pažymėti, 
kad įlaėifo buvo itarigittiota 

už American Labor Party Lie
tuvių Kliubą.

Sausio 15 čion buvo laikyta 
pirmas susirinkimas virš minė
tos partijos narių ir tapo iš
rinkta komisija šaukti stipres
nį susirinkimą, kad sutverus 
skaitlingą kliubą liėtuvių tar
pe. , ........ .

Gedemino svetainėj apgarsin
ta ant lentos stambiomis raidė
mis, kad tokis susirinkimas 
šaukiumaš pėtnyčios vakare, 29 
d. saUsid, Gedemino svetainėj.

Visi, kurie tik pritariate 
American Labor Party, agituo
kite po Šapas ir susiėjimuose 
atsilahkyti į šaukiamą susirin
kimą ant Viršmineto vakaro. 
Užprašomi ir “Laisvės” skaity
tojai prisidėti prie agitacijos ir 
dalyvauti susirinkime. Rengimo 
vakaro komisija patarė paste
bėt per “Laisvę”, kad vakaro 
programa yra per komisiją pa- 
davadyta ir atsilankę laiką 
nuobodžiai neįeisite. M. D.

•BERN. 1 SHAWK0N1S
(AšAfcUN'AS)

NAUJAS

LIETUVIS GRABORIUS 
IR BALSAMUOTOJAS

LAISNI UOTAS 
New York ir New Jersey 

Valstijoje
Graborystes rėikale visada jums 

miėlaf patarnaus pigiai.
306 John Strėėt, 

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

1 .t Vk-. < .t ąfci t i /ii X f Afj jf* / M * *■*»>>■*

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

113 West 42nd Street 
NEW YORK CITY 

Telefonas Bryant 9-7763

BROOKLYNO OFISAS 
168 Grand Street
Brooklyn, N. Y. ?

Telefonas Evergreen 8-7179 *

1 ..-_i. į,ri.—l, l ■ i m- i , r -

----------------------------------------------- ----------------------------------------------------------- □

laisvės’ Bazare Bus Daiktų Vertės
$5,000

Juos reikės išparduot už labai žemas kainas
• . f •

“LAISVĖS” BAZARAS BUS SEKAMOM DIENOM:

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

ĮŽANGA TIK, 10c ASMENIUI

BAZARAS BUS LAISVĖS SVETAINĖJE
Kiekviriig Vrikaią bus dailės programa. Yra užkviesti geriausi 

lietuvių talentai iš Philadelphijos, Newarko, Elizabetho, 
Great NeckO ir iš Brooklyno

a
BAZARE BUS SPECIALE VAIKŲ DIENA

Bažarb Komisija paskirs speciales dienas vai- 
katii, kada visokių daiktų vaikai galės pirkti 
nuo cento iki dešimtuko. Apie programą ir apie 
vaikų dienas bus dienraštyje paskelbta vėliau.

•

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

jų, iš tirti ir toli, dpdbvahotl bavarą, apdovanoti “Laisvę.” 
< e

PINIGINES DOVANOS YRA SVARBU
Bazate turėsime vailcU dienas, reikės pripirkti gražių daiktelių ir nau

dingų vaikam. Žinoma^ juos reikės parduot už žemas kaine * 
Todėl reikia piniginių dovanų.

linimontas, 
gėlimus ir

Puslapis Ketvirtas
'"’- “i/ ’•

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Skalius
H Patikėtinas
į palengvina
I skausmus nuo ištampy- 

mą ir išsinarinimą.
! PAIN-EXPELLER

vaisbaženklis Inkrasf
.. žinomas vaistinėse. >

LINIMENT

(ŠALINS KAS)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai (taisytą Koplyčią 
ir salę del po lemenu pietą. 
Teikiam nemokamai valiausios 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVĖ.
Priefi Forest Parkway

WOODHAVEN, L. U N. Y. I

PHILADELPHIA, PA

Dienraščio Laisvės Naudai

BANKETAS
ir

KONCERTAS
Įvyks Sekmadienį

18 d. Balandžio-April
a

Bus puiki dailės programa, 
dengėjai kviečia talentus 

iš New Yorkd.
ė

Bus Ptlikioje 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.

W W W W W W W W W W W W

Dr. Herman Mendlowitz
33 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312
-----------------------------

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E, 23rd St.

PAINTERS 
and 

CARPENTERS 
Taisom ir maliavojam na
mus iš vidaus ir iš lauko

A. BALČIŪNAS 
321 Chauncey Street 

Brooklyn, N. Y.j 
ir

P. BIELIA. KAS 
8831 76th Street 
Woodhaven, N. Y.
Tel.: Foxcroft 9-6901
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Hudson, Mass
T. D. Apsigynimo 20 kuopa 

buvo surengus vakarienę ir 
prakalbas sausio 17 d. Publi
kos prisirinko nemažai ir iš 
aplinkinių miestelių Marlboro 
ir Maynard. Kadangi šio pa
rengimo pelnas buvo skiria
mas politiniams kaliniams, to
dėl ir kliubas davė svetainę 
veltui. Tat liks keletas dolerių 
ir politiniams kaliniams, kuriem 
žiemos laiku yra labai reika
linga parama.

Buvo užkviestas pakalbėti 
jaunuolis iš Lawrence J. Kon- 
drotas, ką tik atvažiavęs iš 
Lietuvos. Reikia pasakyti, kad 
tai yra drąsus jaunuolis ir ge
rai pažįstąs dabartinę Lietu
vos padėtį. Daug dalykų pasa
kė apie Lietuvos darbininkus 
ir valstiečius ir jų sunkų gyve-, 
nimą. Niekados taip pas mus 
publika neklausė atydžiai pra
kalbos, kaip šitos. Matyt, vi
siems patiko.

Atsišaukus Jaskevičiui, pir
mininkui šio parengimo, kas- 
link dabartinės Lietuvos poli
tinių kalinių būklės, ant vietos 
tapo sumesta 7 dol. aukų, šios 
ypatos aukojo po 50c: Kaula- 
kiai, Butėnai, Paltonowich; J.! 
Šidlauskas 35c; po 25c: Jaske-1 
vičius, Baronas, Barauskas, 
Lakstutis, Zulon, M. Kazlaus
kas, Brokley, Penkevich, Won-

Grekauskas. 
$2.40. Vi- 
tariame šir-

pasidarbavo

dzell, Duback, 
Smulkių surinkta 
šiem aukojusiems 
dingai ačiū.

- Daugiausia
šios draugės bei narės T. D. A. 
surengime vakarienės ir par
davime įžangos tikietų (be
veik visus tijkietus iškalno iš
pardavė) : Ona Markunienė 
pardavė 41 tikietą, S. Zulo- 
nienė biskį mažiau. Kuopa tu
ri apie 40 narių, o tik 3 drau
gės moterys priklauso. O kur 
kitos? Juk Čionai dar daugiau 
jų randasi ir darbščios kitose 
organizacijose. Kuri būsite 
pirmutinė prisirašyti prie Dar
bininkų Raudonojo Kryžiaus

Sausio 17 d. H. L. P. Kliu
bas' laikė savo mėnesinį susi-

rinkimą. Apkalbėjus kliubo | kuri dar nepasimokėjo, bet 
reikalus, taipgi nepamiršta ir 
darbininkiškų reikalų. Buvo 
skaitytas laiškas nuo “Daily 
Worker,” prašant finansinės 
paramos. Be jokių diskusijų 
tapo paaukota iš iždo 10 dol.

Kiekvieną susirinkimą kliu
bas darosi skaitlingesnis na
riais ir šiame susirinkime pri
sirašė du nauji nariai. Tik vi
sa bėda su mūsų Hudsono lie
tuvių jaunimu. Rodos, kad tik 
3 jaunuoliai priklauso prie 
kliubo, o juk čionai yra daug 
jaunimo, bet nestoja į kliubą. 
Tėvai tuomi yra kalti, kad sa
vo jaunuolių neprirašo prie 
kliubo, o patys priklauso.

Pamatykite, tėvai, kas šitą 
kliubą valdys, kam mes jį pa
liksim? Juk mes jau pusėtinai 
pasenę ir daug spėkų padėję 
prie šio kliubo, todėl prirašy
kite savo jaunuolius.

Kliubas duoda visokią pir
menybę jaunuoliams. Juk mes 
šiemet turim išrinkę kliubo 
prezidentu jaunuolį studentą, 
kuris studijuoja teisių mokslą, 
būtent, Al. Yokšas, kuris vedė 
pereitą susirinkimą neblogiau 
ir už mumis. Todėl mes turim 
pagalvoti ir daugiau jaunuolių 
prirašyti prie kliubo. O gal
mes nežinome, kaip prie jų'Drapanų komitetas išdavė ra- 
prieiti ? Būtų gerai, kad mūsų 
kliubo pirmininkas, kaip jau
nuolis, gal jis geriau numano 
apie jaunimą, kad pasidarbuo
tų tarpe jaunimo, o pasekmės 
būtų geros.

tuojaus pasimokęs; kadangi 
nutarė pasimokėti vieną

Komitetas Šiuomi tarpu nie
ko neveikia, ir laukia instruk
cijų iš apskričio valdybos. Jau 
pusėtinai laiko prabėgo nuo 
apskričio konferencijos, bet, 
nieko neveikiama. Kas yra su 
jumis, apskričio valdyba? Lai
kas būtą pradėti prakalbų 
maršrutą. J. Jaskevičius.

tai kliubas turės likviduotis, suorganizuota 27,000 tekstilės 
Laisvesni nariai daro klaidą darbininkų. Mes sveikinam to- • Y _ • 1 _ 1 1 • T • i —i 11 ! •» • . - . -ą dol. išsibraukdami. Jie turėtų daly-lkį sumanymą ir remsime pilna

• vaut susirinkimuose ir atšauk- energija, kad tikslas būtų at-
ti tą įstatymą ir ką kitą pa
taisyti, o ne kliubą likviduoti.

Sausio 17 įvyk^ pono Vitai
čio prakalbos su programa, 
kurias surengė SLA 7 Apskri
tys, Kliubo svetainėje, pami
nėjime SLA 50 metų sukaktu
vių. Publikos buvo veik pilna 
svetainė. Daugelis išsireiškė, 
kad atvykę tik pasiklausyti 
programos. Reikia duoti kredi
tas tiems programos dalyviams, 
kurie prijuokino publiką dai
nelėm ir kalbom. Matyt, kad 
parengime buvo daug ir be
dievių. Pirmu sykiu dalyvavau 
tautininkų parengime, kuria
me nebuvo dainuojama Lietu
vos himnas. Gal jau iš mados 
eina himnas? Vitaitis kalbėjo 

mas, kuriame buvo narių ir’lyg ko bijodamas, 
nuo lygos. Delegatai išdavė Į 
raportus ir pasirodė, kad 
Workers Alliance veiks išvien 
su Security Lyga.
kovojome, kad __________
Dar liko viena bedarbių lyga, I žinotų ištirti, 
bet ir su ja ateityje susivieny- (sini 8’yvpnn- 11 
sim. Delegatų raportai iš Wa-Į^u^y negriautų^ o uz suguau- 
shingtono buvo priimti. Du de
legatai buvo išrinkti, o du liuos- 
noriai savo kaštais važiavo.

turime

Pittston, Pa
Iš Darbininkų Sąjungos 

Veikimo.
Sausio 16 d. buvo surengtas 

šokių vakaras, kuris nusisekė 
gerai ir pelno liks apie $30.

Sausio 18 d. įvyko susirinki-

siektas. Darbininkai dabar tu
rėtų stoti į uniją ir parodyt 
magnatams, kad esame orga
nizuoti. Automobilių unijos 
darbininkai organizuotai ko
voja už geresnes darbo sąly
gas. Jie kovoja netik už 
savo reikalus, bet ir visos dar
bininkų klasės. Mes
jiems ištiesti pagelbos ranką. 
Kaip greitai Lawrence darbi
ninkai susiorganizuotų ..ir pas
kelbtų A. Woolen kompanijai, 
kad mes neausim audeklų 
tom automobilių kompanijoms, 
kurių darbininkai streikuoja, 
tai tiems darbininkams 
lengviau laimėti streiką.

būtų

am-

Baltimore, Md
Pranešimas Apie Mirtį.
Sausio 15 dieną South Balti

more General Hospital mirė 
Vincas Lamockus, kuris gyven
davo po num. 508 S. Paca St. 
Jis sirgo plaučių uždegimu ir 
išgulėjo dvi savaites. Jis buvo 
pašarvotas pas graborių Ch. B. 
Kuchauskas and Son ir tapo pa
laidotas sausio 19 dieną, Holy 
Redeemer kapinėse.

Velionis mirė po. operacijos, 
kuri buvo padaryta ant vidurių 
ir del tam tikrų priežasčių ga
vo plaučių įdegimą, kuris buvo 
svarbiausia mirties priežastis. 
Iš amato velionis buvo duonke
pys ir dirba pas Mikalajūną.

Rep.

25c. Todėl visi vietiniai ir apylinkės 
draugai ir draugės esate kviečiami 
pasigaminti gražias kepures ir da
lyvauti mūsų baliuje. Bus duodama 
dvi dovanos už gražiausią ir navat- 
niausią kepurę, šokiams grieš vi
siems žinoma, A. Gurskio orkestrą, 
iš Elizabeth, N. J. Kviečia visus,

Rengėjai.
(22-24)

PLYMOUTH, PA.

Lietuvių Kapinių Korporacijos su
sirinkimas įvyks sausio 31 d. kaip 
2-rą vai. po pietų, po num. 40 Ferry 
St. Visi Šios organizacijos draugai 
privalote susirinkti, nes yra svarbių 
dalykų aptarimui, ir sutvarkyti vi
sus nesupratimus.

. Sekr. J. Staskevičius.
(22-24)

Po prakalbų buvo skaityta 
7 apskričio pagaminta rėzo- 

Jau seniai iliucija Pennsylvanijos guber- 
susivienijus. Aiatoriui, prašant, kad jis atva-1 

", kaip angliaka
siai gyvena ir kad kompanijos

portą, kad kiekviena šeimyna 
turi surašyt reikalingas drapa
nas ir “saizus” ir priduot be
darbiams kriaučiams, kurie 
jas pasiūs.

Išrinkta penki elegatai į 
bendrą konferenciją, kuri 
įvyks sausio 23 d., Wilkes- 
Barre.

Taipgi čionai yra susitveręs 
Amerikos Lietuvių Kongreso 
lokalinis komitetas, susidedan
tis iš vietos 6 draugijų ir at
stovaujantis 410 narių. Laikė 
pirmą susirinkimą 11 d. sausio ' mas. Turtų raštininkas • išdavė 
ir tapo išrinkta valdyba iš šių 
draugų: pirm. J. Urbonas, 
sekr. J. Jaškevičius, ižd. St. 
Kukauskas.

Laikinas buvęs sekretorius 
raportavo, kad praeityje bu
vo surengta vakarienė ir pra
kalbos, bet kalbėtojui nepri
buvus, tai tik vakarienė įvyko, 
pelno davė $13.53. Visos drau
gijos yra pasimokėjusios me
tines duokles į centrą, tik iš
skiriant St. Juozapo Draugiją,

Sausio 17 d. įvyko Pittsto- 
no Piliečių Kliubo susirinki-

metinį raportą apie turto ir 
narių stovį. Narių turime 120, 
o pinigų — $9,000. Narių mi
rė ir išsibraukė 12, o prisira
šė du. Vienas narys, pasipra
šęs balso pastebėjo, kad jeigu 
toliau kliubas mažės nariais, 
tai nelabai kas. Gal ’prisieis 
kliubą likviduoti ir pinigus pa
sidalinti. Aš pastebėjau, kad 
jeigu bus vykdomas gyveni- 
man įstatymas, kuriuo ant pu
sės pašalpos liko sumažintos,

tas, kad atlygintų. Buvo pada
ryta pastaba, kad nei nemal- 
daut nei prašyt, bet kad rei
kalauti tų dalykų. Matyt, kad 
buvo susitarta iškalno netaisy
ti. Rezoliucija tapo perleista 
kaip parašyta.

Senas Mainierys.

Nuo Red. Del vietos stokos, 
jūsų aprašymą apie Vitaičio 
prakalbos tūrinį apleidžiame. 
Atleisite.

Aštuoniasdešimts metų 
žiaus italas iš N. Andover, 
Mass, nušovė savo sūnų, Povi
lą Lamoncia, 52 metų. Sūnus 
nuėjo pas tėvą pasisvečiuoti, 
o tėvas jo nepažinęs ir manęs, 
kad vagilius. Pasiėmęs šautu
vą tėvas paleido 3 šūvius, ku
rie pataikė sūnui petin, pa
žiaunei! ir galvon. Senis sėdi 
vietiniame kalėjime. Jis sakos 
padaręs tai per klaidą.

GARSINKITĖS SAVO BIZNĮ 
DIENRASTYJ “LAISVĖJE”

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

PHILADELPHIA, PA.
Visų organizacijų, priklausančių 

prie bendro fronto, šaukiama dele
gatų konferencija įvyks 31 d. sau
sio, kaip 3 vai. po pietų, Rusų Name, 
735 Fairmount. Ave. Taigi visi de
legatai, kurie esate išrinkti nuo įvai
rių organizacijų, kviečiami dalyvauti 
laiku šauki amo j konferencijoj, kur 
bus svarstoma svarbūs klausimai 
apie tolimesnį veikimą ir gyvavimą 
bendro fronto komiteto.

Kviečia Kom.
(22-24)

Lawrence, Mass.
Sausio 17 d. įvyko masinis 

susirinkimas, žmonių buvo pil
na svetainė. Kiti grįžo namon, 
nes nebuvo vietos. Koridoriai 
buvo- pilni stovinčių. Kalbėto
jai buvo geri ir puikiai išdėstė j 
kaip reikalinga turėti uniją 
Lawrence, šis miestas yra di
džiausias tekstiles išdirbinio 
centras. Vietinio unijos lokalo 
prezidentas pasakė, kad kiek
vieną savaitę 50 organizatorių 
eis nuo stubos į stubą kol bus

šiame mieste viena diena 
graboriai palaidojo 20 numi
rėlių. Tai jau seniai taip buvo

LEWISTON, ME.
ALDLD 31 kp. metinis susirinki

mas įvyks 31 d. sausio 2 vai. po piet. 
Šv. Baltramiejaus Svetainėje. Visi 
nariai dalyvaukit, nes yra daug svar
bių reikalų aptarti.

Sekr. A. Kaulakis.
(22-24)

LINDEN, N. J.
L.D.S. 135 kp. rengiamas kepurių

• balius įvyks šeštadienį, 30 d. sausio. 
Mat, Lawrence siaučia influ- Welcome Hall, Winans Ave. ir 16th 
enza ir rekordai parodo, kad.St- Pra<lžia 7:30 v. v. Įžanga tik
daktarai turi po kelis ligonius. 
Oras Lawrence ir apylinkėje 
mainosi po kelis kartus į die
ną. Tai blogiausias oras, kuo
met pirmiausia lyja, paskui 
sninga, biskį pasidaro šaltos-! 
nis oras, o vėliaus ir vėl drėg-' 
n as ir gan šiltas oras.

L. K. Biuras.

PHILADELPHIA, PA.
Lenino paminėjimo mitingas įvyks 

29-tą d. sausio, 8 vai. vak. Arenoj, 
46th & Market Sts. Kalbės Lawren
ce Simpson iš Ispanijos, ir taip pat 
bus gera programa. Dainuos Chorą*, 
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 
parašytas knygas, skaitykime ir se-’ 
kime jo pėdas. Visus užkvieČia ren
gėjai. (21-23)

VARPO KEPTUVE
36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y«

j Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi.

L. Dobims, tenoras, 
Karlo rolėje

Komiška Opera 
“Bailus Daktaras

Sausio 31 January

NEWARK, N. J

STATO SCENOJE SIETYNO CHORAS

T. Stočkienė, alto, 
d ak. tarnaitės Onos rolėje

SVEIKATA—TURTAS
i Netekus sveikatos, nemiela nei gy-| 
vent. Turtuolis atsižada ir turtų, kad 
tik būt sVeiku. Broli ir Sese, jeigu 
,t^ įvertini-sveikatą ir ją brangini, tai, 
j prižiūrėk ją. Jausdąmas skausmus, i 
kaip tai: reumatizmą, rankų kojų gė-l 
limą, nikstelėjimą, nuovargį, šaltį, I 
rankų-kojų tirpimą, dieglius, tuojaus! 
reikalauk DEKSNIO GALINGOS 
MOSTIES, sudarytos iš daug skirtin
gų gamtos elementų iš tolimų svieto 
kraštų, girių, visokių medžių aliejų, 
šaknų ir žolių; kuri turi savyje ga
lingą šilumą, šildydama kaipo saulės j 
spinduliais, sunaijpjia reumatiškus 
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- 

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

PASARGA: Jeigu nori aplaikytl 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 
aplaikysite tikrąją Deksnio Galingą 
Mostį. Parsiduoda visur.
Reikalaunam Agenčių ir Agentu.
DEKEN'S OINTMENT CO., 

Hartford, Conn.

Čia Parodoma Dalis Varpo Keptuvės, 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 pasirinkimą* 
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 paltą į kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kainas.

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

LIETUVIU SVETAINĖJE, 180 NEW YORK AVENUE, NEWARK, N. J
Po Operai bus šokiai iki vėlai nakčia, griežiant puikiai muzikai

Ši opera yra versta iš anglų kalbos V. Bukšnaičio, garsaus lietuvių muziko.
Originaliai ji vadinasi “TheDoctor of Alkantara.” Dviejų aktų. Lošimas 
ims virš dviejų valandų laiko. Ši opera niekad nėra lošta Newarke, nei 
jo apylinkėse, todėl sietyniečiai suteikia jums visiems puikią progą, už taip 
žemą kainą matyti ir jąja gėrėtis, kurioje yra labai augšta klasinė muzika, 
pradedant solais, duetais, trio, kvartetais ir baigiant visu choru.

.—rJr-iVT.................................................................... :------------------------------------------------------------------- ------------ - ----------- ------- -— -------------

PRADDŽIA 4:30 VALANDĄ VAKARE

ĮŽANGA 50 IR 75 CENTAI
Vaikam nuo 8 iki 13 m. Amžiaus Įžanga 25 Centai 

Vien tik Šokiams 25 Centai

VYRŲ IR MOTERŲ LIGOS 
GYDOMOS NAUJOVIŠKAIS 

BŪDAIS
Kraujo ir Odos Ligos, Nervų Sui

rimai, Slogos ir Chroniški Skaudu
liai, Nervų ir Abelnas Nusilpimas, 
Skilvio ir žarnų Sugedimai, Hemor
rhoidal ar kiti Mėšlažamės bei Lau
kan Ėjimo Nesveikumai, kaipo skau
smo ir nesmagumų priežastys, Strė
nų Gėlimas, Sciatica, Neuralgia, Ner
vų Įdegimas ir Chroniški Reumatiški 
keblumai, Nosies, Gerklės, Plaučių, 
Plaučinių Dūdų, Inkstų Netvarkumai 
ir kitos ligos Vyrų ir Moterų yra sė
kmingai gydomos su patenkinančiomis 
ir greitomis pasėkomis; o jeigu turite 
kokią ligą, kurios jūs nesuprantate, 
jasiklauskite manęs su pasitikėjimu, 
r jūsų nesveikumas bus jums išaiš

kintas. Kraujo Tyrimai, šlapimo 
Analyze, X-spinduliai, Serumų Įleidi
mai ir ciepijimai. Sąlygos yra priei
namos. Pasitarimai veltui.

DR. L. ZINS
Virš 25 Metą Praktikos

110 East 16 St, N. Y.
Tarp 4th Ave. ir Irving Pi.

Valandos 9 A. M. iki 7 P. M. 
Sekmadieniais 9 A. M. iki 3 P. M. 
(MES KALBAME IJETWMKAt)
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Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti į ofisą 

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

TRU - EMBER COAL COMPANY
485 Grand Street Brooklyn, N. Y<

(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 
Telefonas: EVergreen 7-1661
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NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS į
Bus New Yorke Didelės Per- DABAR ŽIEMA B M T Darbininkai Pritrūko

mainos Automobilistams
Su vasario 21 diena, New 

Yorke bus didelės automobi
listams permainos. Jau dabar 
spauda apie tai daug rašo, o 
trafiko tvarkytojai net paga
mino knygelę, kurią parduoda 
po 10 centų.

Dabar New Yorke automo
bilių valdytojai sukdavo į de
šinę ir ant raudonos šviesos, o 
kiti pasiimdavo sau laisvę suk
ti ir j kairę. Po 21 d. vasario 
neleistina bus sukti ant rau
donos šviesos, išimant tik ten, 
kur bus policistas ir leis tą 
padaryti arba, kur žalias žen
klas (arrow).

Bus skaudžiai baudžiami ir 
tie, kurie ant užsisukimų nesi
laikys savo (dešinės) pusės 
arba bandys lenkti. Bus bau
džiami ir greito važinėjimo 
automobilių valdytojai. Baus 
taipgi tuos, kurie pervažiuos 
baltas juostas, nustatančias 
automobilių linijas. Bausmės 
sieks iki $100 ir 90 dienų ka
lėjimo.

Automobilių valdytojai yra 
raginami iškalno susipažinti 
su būsimomis taisyklėmis, kad 
išvengus nesmagumo. Kas no
ri gauti knygelę, tai ją gali 
gauti už 10 centų. Kol kas ją 
pardavinėja tik Municipal 
Buildinge ant 22-ro augšto, bet 
vėliau bus galima gauti ir ki
tur.

Ateinant] Pirmadienį Bns 
“L” Svarbi Lekcija

pirmadienio vakarą 
svetainėje buvo pre- 

Drama Pro-

Pereitą
“Laisvės” 
lekcija temoje:
fesionaliame Teatre.’ P^elg- 
gentu buvo Mitchell Grayson. 
Kiek man teko kalbėtis su da
lyviais, tai visi sako, kad labai 
buvo gera prelekcija.

Ateinantį antradienį, vasa
rio 2 d., 8 vai vakare, “Lais
vės” svetainėje, taipgi bus 
svarbi prelekcija temoje: 
“Modemiškoji Tapyba”. Pre
legentu bus jaunas, gabus 
draugas Al. Kairukštis, artis
tas ir meno tapybos studentas. 
Jau iš kalno galima spręsti, 
kad prelekcija bus labai svar
bi.

Prelekcija ruošia Lietuvių 
Meno Sąjunga. Kviečia visus 
ir visas atsilankyti.

Iš Bedarbių Veikimo
Bedarbių susirinkime buvo 

raportuota, kad daugiau yra 
reikalaujama pašalpos ir dra
panų. Kapitalistų spauda ir 
Rooseveltas nuolatos kalba, 
kad grįžta “geri laikai,” bet 
gyvenime taip nėra.

Amerikos bedarbiai organi- 
zuodamiesi į Workers Allian
ce ir WPA unijas budavoja 
galingą masinį judėjimą, ku
ris neleis darbininkams badu 
mirti.

Mūsų uždaviniu yra kuo 
daugiausia gauti bedarbių į 
organizuotas eiles ir kovoti už 
unijines algas. Williamsburge 
bedarbių organizacija yra lie
tuvių apgyvento  j teritorijoj, 
bet kol kas lietuvių nedaug 
prisirašę. Sekantis susirinki
mas įvyks 27 d. sausio, vaka
re, 26 Ten Eyck St. svetainė
je. Todėl visi lietuviai, netu
rinti darbo, yra kviečiami atsi
lankyti, kur daugiau sužinosi
te apie organizaciją ir savo 
reikalus, kaip geriau kovoti 
už žmoniškesnį gyvenimą.

Kaimietis.

New Yorko policija surado 
$300,000 vertės brangakme
nių, kurie buvo pavogti nuo 
našlės admirolo Dewey. Poli
cija sučiupo penkis vagius.

Dabar žiema, tai ir oras ne
gražus : sniegą, lyja, miglos, 
šaltis, vėjai, o deliai to mes 
negalim važiuot į marių mau
dynes, į giraites ir laukus. Tai, 
pagaliaus, kur dingti ? Ogi va
sario 6 dieną, “Laisvės” kam
bariuose yra Liet. Kom. Frak
cijos rengiama gera vakarie
nė, kuri nekainuos daugiau, 
tik 75 centai, o valgymo bus 
gardaus, nes esti užkviesta ga
bios gaspadinės pagaminimui 
to maisto. Nepamirškite to 
šeštadienio. Programą irgi tu
rėsime gerą. Visus draugiškai 
prašo,

L. K. F. Komisija.

Dar Apie Navikij-Kazake- 
vičiy Parę

Vakar dienos “Laisvėje” ap
rašyme apie Navikų-Kazake- 
vičių parę kai kas buvo tru
putį netaip parašyta delei sto
kos ' informacijų. Rengėjai 
prašo pataisyti šį:

Buvo parašyta: “Šią parę 
minėti draugai surengė atsily
ginimui savo giminėm ir drau
gam, kurie nesenai buvo su
rengę ‘surprize’ parę Navi
kam” ir tt. Turėjo būt pažy
mėta, kad ir Kazakevičiam 
pirmiau buvo surengta panaši 
pare jųjų giminių ir drau
gų ir dabar bendrai abieji— 
Kazakevičiai ir Navikai atsi- 
dėkoja už jiem surengtas pa
res.

Taipgi buvo parašyta, kad 
svečių buvo apie 100; ištikrų- 
jų gi buvo iki 150.

O aukautojų vardų surašė 
buvo parašyta, kad 1 dol. au
kojo Jankaitis (kuris turi bu- 
černę ant 33 Siegel St.),—tu
rėjo būti Jakaitis.

Rep.

Šių Dienų Saugumo Žinia
Valdžia nuolatos didina/

saugumą, taisydama ir naujus 
budavodama automobilių ke
lius. Fabrikantai stengiasi 
padaryti automobilius sauges
niais, pagerindami stabdžius, 
valdymo aparatą, šviesas ir 
pridėdami kitus saugumo prie
taisus. Trafiko tvarkytojai ge
rina važiuotės įstatymus ir 
įveda griežtesnius patvarky
mus. Bet, nepaisant visų tų 
dalykų, valstijoj ir mieste yra 
daug nelaimių. Nors mes pa
darome kelius ir automobilius 
pilnai saugiais, bet ant tiek 
mes neatsiekiame, kad mūsų 
automobilių valdytojai ir pės
ti praeiviai pasidarytų sau
giais. Už nelaimes kaltė puo
la ant abiejų grupių.

Pėsti praeiviai tankiai ne
kreipia atydos į trafiko švie
sas ir eina tada, kada šviesos 
tą neleidžia daryti, statydami 
save pavojun. Automobilių 
valdytojai važinėja pergreitai, 
nepaisydami trafiko patvarky
mų ir užmiršdami kitas va
žiuotojų taisykles.

Pilniausiai pasitvirtina pa
sakymas : “Skubinimas pada
ro blogumą”, nes dokumentai 
parodo, kad virš 900 žmonių 
užmušta automobiliais New 
Yorko gatvėse pereitais me
tais.

Trafiko Stotis “K.”

Policijos kankinamas “third 
degree” būdu Franck J. Car- 
veny, 22 metų amžiaus, prisi
pažino, kad jis yra papildęs 30 
vagysčių.

721 žmogus bus teisiama 
antradienį ir penktadienį New 
Yorko teismabučiuose už rū
kymą ir spjaudymą požemi
niuose traukiniuose ir jų tu
neliuose. Dr. J. L. Rice, rei
kalauja aštrios bausmės.

Kantrybės
Sustreikavo elektros jėgos 

teikimo “plantos” darbininkai. 
Ta milžiniška planta randasi 
po num. 500 Kent Avė., Broo- 
klyne. Keli šimtai darbinin
kų būna savo vietose ir strei
kuoja, kol bus išpildyta jų rei
kalavimai.

Douglas MacMahon, orga
nizatorius transporto darbi
ninkų skyriaus No. 1547, pa
klaustas apie streiko priežastį, 
pareiškė: “šis streikas yra iš
davas begėdiško išnaudojimo 
darbininkų, verčiant juos dirb
ti virš jų pajėgų. Kompanija 
bėgyje 3 metų netik bjauriai 
apkramtė darbininkam algas, 
bet žymų skaičių jų paleido, 
priversdama likusius atlikti 
jų darbo dalį. Bent menkiau
sias pasipriešinimas kompani
jai reiškė netekimą darbo. To- 
'kiai padėčiai esant, darbinin
kai pritrūko kantrybės. Perei
tą sekmadienį kompanija pa
varė iš darbo 2 darbininkų, 
kurie jai išdirbo po 10 metų. 
Nutarėm nepasiduoti: paskel
bėme sėdėjimo streiką.”

Sustabdymas šios plantos 
elektros jėgos, suparalyžiuos 
Brooklyno ir pietinio Queens 
linijos transportaciją.

Rep. G.

Prie $65,000 Brangakmenių 
Niekas Neprisipažįsta

Iš Washingtono buvo pa
siųsta į New Yorką virš 
$300,000 vertės brangakme- 
nių-deimantų, perlų ir kitokių. 
Policija juos sučiupo. Didelė 
dalis jų sugrąžinta turtuolei 
F. H. Bugher, kuri įrodė, kad 
jie yra jos. Bet apie $65,000 
vertės dar laikomi policijos 
centre, prie kurių niekas ne
prisipažįsta, ąrba negali įro
dyti, kad tai jų. Policija su
čiupus J. Morsischeck ir įkai
tinus jį, kad jis juos siuntė. 
Minimas asmuo dirbo pastoj.

Prieškarinė Konferencija
Manoma, kad dalyvaus 500 

delegatų, atstovaudami 1,000,- 
000 organizuotų žmonių būsi
moje prieškarinėje konferen
cijoje, kuri įvyks penktadienį 
ir šeštadienį, 29-30 dd. sausio. 
Konferencija bus laikoma Stu- 
yvesant High School, 345 E. 
15th St., New Yorke. Jos sesi
jos prasidės šeštadienį, 1 vai. 
po pietų.

Lietuvių organizacijos, ku
rios dar neišrinko delegatus, 
tai privalo išrinkti ir pasiųti į 
konferenciją. Niekados taip 
nebuvo baisaus karo pavojaus, 
kaip dabar yra. Ispanijos liau
dies kova varo į pasiutimą fa
šistus, Sovietų Sąjungoje tei
smas trockiečių4eroristų gau
jos parodo, kokių karo suo
kalbių jų turėta prieš Sovietų 
Sąjungą bendram Vokietijos 
fašistų ir Japonijos imperialis
tų užpuolimui.

MIRTYS—-LAIDOTUVES

Ernest Allard, 42 m., 313 Uni
on Avė., gimęs 1894, Lowell, 
Mass., mirė 25 d. sausio. Tėvų 
vardas Odiel La Ruax ir Wil
liam Allard. Sirgo St. Catha
rine ligoninėje ir namie. Pa
šarvotas graboriaus Levan- 
dausko koplyčioje—337 Union 
Avė. Bus palaidotas 27 d. sau
sio, 10 vai. ryto, St. John ka
pinėse. Velionis buvo barzda
skutys. Laidotuvėmis rūpina
si graborius Juozas Levandau- 
skas (LeVanda).

Virš Milioną Dolerių Pasiuntė 
Lenkijos Žydams

Amerikos žydų Komitetas, 
kuris rūpinasi žydų tautie
čiams teikimu pagelbos, pra
neša, kad 1936 metais Lenki
jos žydams pasiuntė ‘$1,182,- 
000 pagelbos. Tai didelė su
ma. Kiek žinia, Lenkijoj yra 
virš 3,000,000 žydų. Juos len
kai fašistai ir imperialistai vi
saip persekioja.

Curtis orlaivių laukas bus 
didinamas. Jį turės padidinti 
iki Pasaulinės Parodos, kuri1 
įvyks 1939 metais. Padidini
mas reikalaus apie milioną do
lerių lėšų.

Orlaivis Važiuos Holland 
Tuneliu

Lėktuvas autogiro, su besi
sukančiais viršuj sparnais, at
einantį ketvirtadienį, 28 d. 
sausio, atskris prie Holland 
tunelio, Jersey pusėj, ir ant 
ratų pervažiuos tuneliu į New 
Yorko pusę. Paskui jis ant ra
tų važiuos Fifth Ave. iki 
Grand Central Palace, kur bus, 
lėktuvų paroda. /

Sako, kad tą cliikųąjyij'š New 
Yorko skraidys daugiau 400 
lėktuvų, ši lėktuvų paroda čia 
surengta pirmu kartu į septy
nis metus.

Reikalauja Pagerint 
Mokyklas

Virš 500 tėvų buvo susirin
kę į Public School No. 6, Tre
mont ir Vyse Ave., Bronx, ir 
priėmė rezoliuciją, pasmerk
dami Mokyklų Bordą už ne
paisymą vaikų sveikatos. Mo
kyklose nėra užtektinai gero 
oro, šilumos, taipgi jos neap
saugotos ir nuo gaisro. Su 
daugeliu mokyklų taip yra. 
Ne vien, kad vaikučiai pavo
jun stato savo sveikatą, bet 
net gyvastį.

Judžiai Apie Ispaniją '
Šį vakarą, trečiadienį, pir

mu kartu bus New Yorke ro
domi paveikslai iš Ispanijos 
liaudies kovų po vardu “Mad
rid Documents”. Judžiai bus 
rodomi Hotelyj Newton, Bro
adway ir 94th St. Pradžia 
8:30 vai. vakare.

Buvo ir pirma vienur-kitur 
rodoma, bet tai tik trumpai. 
Šie yra specialiai paruošti tam 
tikslui. Judžius rodys Komite
tas Gelbėjimui Ispanijos De
mokratijos.

LIETUVIŲ MOTERŲ MITIN
GAS ŠI KETVIRTADIENĮ

Am. Liet. Darb. Literatūros 
Draugijos Moterų 81-mos kuo
pos susirinkimas įvyks šį ket
virtadienį, 28 sausio, 8 vai. 
vakaro, 419 Lorimer St., Broo- 
klyne. Narės ir ne narės kvie
čiamos dalyvauti.

Sekr.

LIET. AM. PILIEČIŲ KLIU- 
BAS PAGROŽĖJO

Dabar jau kliubo užeiga vi
sai kitokia, negu buvo seniau. 
Būdavo gauni įspūdį, kad ko 
tai trūksta tai visuomeniškai 
užeigai, o dabar viskas taip 
perremontuota, kad gražu 
žiūrėti.

Atrodo, Liet. Am. Piliečių 
Kliubas žengią pirmyn.

Draugas.

GAUKITE “LAISVEI” 
NAUJŲ SKAITYTOJŲ.

Sukaktuvės ir “Dvaro 
Bernas”

Mūsų southbrooklyniečių 
L.D.S. 50-tai kuopai šiemet 
jau sukanka 6-ši metai kaip 
ji susitvėrė. Per tą laiką kuo
pa užaugo ne visai maža; jo
je yra apie 100 narių. Nors 
kuopa ir darbšti ir skaitlinga, 
bet kadangi susidėjusi su ki
tomis tautomis užlaiko svetai
nę ir moka didelę randą, tai 
pinigų kuopai ir trūksta.

Taigi, kad uždirbti šiek-tiek 
pinigų svetainės užlaikymui, 
kuopa rengia sukaktuves ir te
atrą. Tos iškilmės įvyks 7 
dieną vasario, (Feb.), 1937, 
savoj svetainėj- Community 
Club, 723—5th Avenue, South 
Brooklyne.

Šiose sukaktuvėse bus lošia
mas gražus ir juokingas vei
kalas “Dvaro Bernas”, šitas 
veikalas buvo loštas ir kurie 
jį matė, visi sako, kad buvo 
juokingas ir gražus, šitam vei
kale lošia nekurie mūsų kuo
pos aktoriai ir ALDLD 24-tos 
kuopos iš Central Brooklyno.

Taigi kviečiam visą lietuviš
ką visuomenę atsilankyti į mū
sų šį pokilį, pasigėrėti vėl juo
kingu veikalu ir paremti mū
sų kuopą, kad galėtų užlaikyti 
darbininkišką įstaigą—svetai
nę.

Rengimo Komisija.

Staten Islande, New Yorko 
dalyje, atidaromas užsienio 
laivams veltui uostas (Free 
Port). Jis turės 30 akrų. Ta
tai daroma tikslu, kad patrau
kus užsienio prekybą su New- 
Yorku.

Pneumonia (plaučių užde
gimas) ir influenza vis siaučia 
New Yorke. Pereitą savaitę 
influenza buvo 58 nauji su
sirgimai ir 6 žmonės nuo jos 
mirė. Plaučių uždegimu susir
go 130 žmonių ir 49 mirė. Pa
sisaugokite !

SUSIRINKIMAI
PARENGIMŲ KOMITETUI
Šį ketvirtadienį, sausio 28, įvyks 

Brooklyno 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 dide
lės svarbos mūsų Sąryšiui.

(21-22)

DIDELIS NUPIGINTAS
Dviejų dolerių vertės knygą

Dabar gausite už $1.25
Patarimai Vyrams 

Apie Lytiesį Dalykus
Tai ta paskilbusi D-ro Robinsoiu 
knyga, kurią D-ras Kaškiaučiub 

pakartotinai liepia skaityti.
Pirkite ją dabar, nes už mčnesie 

vėl bus pilna kaina.
Reikalavimus su $1.25 

adresųokit: 
J. BARKUS, 

111-40—-128th St., 
So. Ozone Park, N. Y.

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

alleys.

KAINOS PRIEINAMOS 
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 8847

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

čius. Kreipkitės tuoj aus į 
“Laisvę” ir įsigykite

MEDAUS
Ne tada laikas valgyti medų, 
kada jau apsergate šalčiu 

Valgykite medų, kad 
nesirgtumėte.

“LAISVĖS” ANTRAŠAS 
427 Lorimer St., B’klyn, N. Y.

H----- - -----------------------------------
Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.

Nėra valandų sekmadieniais. 
□---------------- ----------------------------

influenza
rius laikraščiuose paskelbė, jog iš apie 
7,000,000 žmonių gyvenančių New Yprke, 
300,000 serga Influenza. Taigi būtų žipgei- 
du 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

New Yorko miesto sveikatos komisionie-

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 daugiaus pakelių, o aš gavęs užsakymą, tuojaus 
pasiųsiu. Rašykit: JOHN W. THOMSON, P. O. Box 186, Brooklyn, N.Y.

MATEUŠAS SIMONAVIČTUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM IŠTAIGA

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

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

NOTARY PUBLIC

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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

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.

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 be 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.

VALANDOS: 2—4 ir 6-1.

------------------------------------------ įj

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

TEL. STAGG 2-5043

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS 

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

Parsamdau automobilius ve»tuvžm, 
parėm, krikfitynom ir kitokiem 

reikalam.
402 Metropolitan Avė. 

(Arti Marcy Avenue) 
Brooklyn, N. Y.

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ 

KIRPIMAS

SKUTIMAS jį Eį g

Prielankus Patarnavimas

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

FOTOGRAFAS
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 St., kamp. Broadway 
ir Stone Ave., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Line 

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




