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

težius, o Islaimėsit 
Pasaulį!
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KRISLAI
Literatūros sekretoriams.
Prastai prisiruošta.
Fašistų globoje.
Ludwig Lore skausmai.
Klausimas Grigaičiui.

Rašo A. B.

Dabar eina smarkus kolekta- 
vimas narinių duoklių Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Literatū
ros Draugijoje, štai į ką turėtų 

•atkreipti savo dėmesį mūsų 
draugai kuopų sekretoriai ir iž
dininkai: Jūs turite (jeigu ne
turite, tai gaukite iš Centro) 
tam tikrus Agitacijos Fondo 
ženklelius. Nepamirškite papra
šyti kiekvieną draugijos narį 
pasiimti nors po vieną tokį žen
klelį, ar tai už penkius centus, 
ar už dešimt centų. Tai bus ma
žas nario pasiaukojimas, bet fi
nansinė parama Agitacijos Fon
dui bus didelė.

Vokietijos fašistai ant laužo 
sudegino visas liberališkas, so- 
cialistiškas, komunistiškas ir 
šiaip pažangias kultūrines kny
gas. Na, o Trockio knygos apie 
(prieš) Sovietų Sąjungą esan
čios didelėj pagarboje visuose 
Vokietijos fašistų knygynuose.

Lietuvių Meno Sąjungos Cen
tras nusitarė duoti Brooklyne 
berods aštuonias prelekcijas 
apie meną. Viena paskaita jau 
įvyko sausio 25 d., pirmadienį. 
Paskaitą davė Mitchell Gray
son, angliškai, temoje “Drama
profesionaliam teatre.” Tai bu-, Kniazev, vienas iš teisiamų-

jų trockistų, paliudijo, kad 
Trockio sekėjai 1934 m. pa
darė 1,500 traukinių susikū- 

buvo tiktai: sudužimų ir išvirtimų
Todėl, iš bėgių, o 1935 m. jie įvyk-

vo puiki proga Brooklyno lie-1 
tuviškam jaunimui susirinkti ir 
praleisti vakarą labai naudin
gai.

Bet to jaunimo 
maža saujelė? Kodėl? '*vuW,; _ «_>«., ■ v. <. v
kad nebuvo dėtos visos pastan- dė 2,000 tokių dirbtinų ne
gos prieiti prie to jaunimo ir' laimių ant Sovietų geležin- 
atvesti į parengimą. Mažai kas kelių, 
buvo daroma Aido Chore, kad 
atvesti paskaitos pasiklausyti 
jojo kelias dešimt narių. Tas 
pats su L.D.S. jaunuolių skait-; 
linga kuopa ir su Jaunųjų Ko
munistų Lygos lietuvių kuopa.

Meno Sąjungos Centras pasiė
mė labai gražų ii\ naudingą 
darbą. Bet mūsų jaunimo vieti
nė vadovybė jojo neįvertina ir 
jam nepadeda. Už tai juos rei
kia smarkiai kritikuoti, gal net 
ir piktokai pabarti.
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Savo laiku gerai asmeniškai 
pažinau vokietį Ludwig Lore. 
Kadaise jis buvo vokiečių ko
munistinio dienraščio redakto
rium, paskui sukilo prieš Komu
nistų Partiją, pražudė dienraš
tį ir nusikraustė pas Trockį ant 
politinio burdo. Kelius metus 
tylėjo. Dabar bendradarbiauja 
“New York Evening Post.”

Lorės simpatijos tebeina Tro
ckini ir jojo kamarotams. Ta
čiau ir šis Lorė nebegali girti 
trockininkų darbų Sovietų Są
jungoje. Nors da vis bandyda
mas tuos sutvėrimus priglausti, 
Lore tačiau teigia, kad į trocki
ninkų organizaciją buvę įsi
skverbę Vokietijos fašistų agen
tai ir ją panaudoję savo reika
lams. Trockistų organizacija 
virtus fašistų įrankiu.

Na, o mūsiškiai lietuviški 
trockininkai Strazdas, Stilso- 
nas ir Jankauskas tebeguldo 
galvą už trockininkus ir teigia, 
kad šie jokių, o jokių ryšių ir 
reikalų negalėję turėti ir netu
rėję su jokiais fašistais!

Grigaitis savo gazietoj v ė 1 
garsiai pareiškia, kad visas 
Maskvos teismas esąs tiktai 
“farsas,” kad ir tie trockinin- 
kai esą tik “Stalino aukos” ir 
kąd jie teisme tiktai skaitą tai, 
ką Sovietų policija esanti para
šius jiems skaityti!

Tiek to. Mes norime pastebė
ti Grigaičiui visai paprastą ir 
tikrai žmonišką klausimą. Da- 

. leiskime, kad Grigaitis gyveno 
Sovietų Sąjungoje ir pakliuvo į 
teismą.

1 c j Leta;, nau tuo visas teisinus yra
Deleiskime, kad jam suokalbis, kad jūs ir visi jūsų 

primetami visi tie griekai, ku- kolegos yra nekalti, yra tiktai
aukos?

Prašome greitai atsakyti į
riuos Sovietų prokuroras pri
meta Radekui, Piatakovui ir ki
tiems trockininkams. Daleiskim, šį visai rimtą klausimą.

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $7.50 

Metams

Nazią Policija Baudžia už 
“Dvasinį Nuodijimą”

Berlynas. — Prie bausti
nų nusidėjimų prieš nazių 
diktatūrą slaptoji Hitlerio 
policija priskaito ir “dvasi
nį nuodijimą” ir “idealistinį 
sabotažą,” reiškia, kad ir 
tylų nepritarimą nazių “ev
angelijai.”

Žmonėms visai nevalia 
traukt slaptąją policiją į tei
smą už jos prasižengimus. 
Nuo policijos nukentėju
siam žmogui tėra leidžiama 
pasiskųst tik jai pačiai. Bet 
tie, kurie pasiskundžia, yra 
dar labiau baudžiami ir per
sekiojami.

TROCKININKAI SUARDĖ
3,500 SOV. TRAUKINIŲ

Maskva, saus. 27.

Washington. — Kovai su 
potviniais arba gelbėjimui 
žmonių užliejamose srityse 
yra pasiųsta 50,000 WPA 
pašalpinių darbininkų.

Labai Menka Pinigą Suma 
Bedarbiams Šelpti

Washington.—Pagal pre
zidento Roosevelto reikala
vimą, kongreso atstovų rū
mas nubalsavo tik $790,000,- 
000 bedarbiams šelpti per 
pusmetį; bet iš tos sumos 
bus paimta $80,000,000 rei
kalams farmerių perkraus- 
tymo į tinkamesnes ūkiui 
vietas. Negana to. Prezi
dentas sako, jeigu reikės, 
tai visi $790,000,000 galės 
būt panaudoti gelbėjimui 
nukentėjusių nuo dabarti
nių potviniu. O kuom tada 
bus šelpiami bedarbiai?

Amerikos Darbininkų Su
sivienijimas reikalavo $1,- 
040,000,000, bedarbiams šelp
ti per šį pusmetį ir dar 
$404,000,000 farmerių per- 
kraustymui į tinkamesnes 
vietas.
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kad Grigaitis taip nekaltas vi
suose tuose griekuose, kaipo tas 
nekaltasis avinėlis, ir jog jis ži
no, kad Sovietų valdžia neturi 
prieš jį jokių įrodymų. Daleiski- 
me, kad teisme sėdi penki šimtai 
žmonių, tarpe kurių yra daug 
užsienio spaudos korespondentų 
ir diplomatų. Daleiskime, kad 
Grigaitis žino, kad už tuos pra
sižengimus jam grūmoja mir
ties bausmė.

Ar šitokiame atsitikime ne
kaltasis Grigaitis prisiimtų vi
sus tuos jam daromus užmeti
mus? Ar jūs, broli Grigaiti, ne
sušuktumėte teisme (o jūsų bal
są tuojaus išgirstų visas svie
tas), kad tas visas teismas yra

Vien Louisville Tvane
Prigėrė 200 Žmonių;

Šėlsta M i ss< Upė
IŠVISO PER POTVINIUS ŽUVŲ 300 ASMENŲ

JoWashington, saus. 27. — ksta geriamojo vandens.
Prez. Rooseveltas su karo galima šiek tiek gauti tik iš 
ministerija nutarė iškraus- naujai iškastų šulinių.
tyt visus gyventojus per 50 | Per šiuos potvinius- dau- 
mylių iš vienos ir antros pu-' giausia nukentėjo Cincinna- 
sės šėlstančios Mississippi ,ti, Louisville; Paducah, 

Kentucky; Evansville, Law
rence ir Aurora, Indiana; 
Wheeling, W.,Va»; Shawnee
town, Ill.; CaJTuthersville, 
Mo.; Jackson, Miss., ir Co- 
nordia ir Catanuola parapL 
jos Louisianoj.

Visose potviniu vietose 
įvesta karinis arba pusiau- 
karinis stovis.
, Cairo, Ill., saus. 27. — 
Šėlstančios Mississippi upės 
vandenys gręsia išsilieti per 
60 pėdų augščio pakranti- 
nius pylimus arba pralaužtu 
juosius.

upės tarp Cairo, Ill., ir New 
Orleans, Louisiana. Tas ruo
žas yra 1,500 mylių ilgio.

Louisville, Kentucky, svei
katos komisionierius skait- 
liuoja, jog vien šiame mies
te per potvinį žuvo 200 žmo
nių. Visoj apylinkėj plinta 
influenza ir pneumonia.

Wasihngton, saus. 27. — 
Manoma, jog potviniai pa
darė jau $300,000,000 me
džiaginių nuostolių.

Cincinnati, Ohio, saus. 27. 
— Potvinio vandenys atslū
go 1 pėdų žemyn. Labai trū-

20,000 Nazių Kariškai
Mankštinami Amerikoj

Washington. — Kongreso 
ateiviškoš komisijos pirmi
ninkas Dickstein saus. 26 d. 
pranešė atstovų rūmui, jog 
Vokietijos šnipai, konsulai 
ir Hitlerio atstovybės nariai 
medžioja ir persekioja 19 
milionų vokiškos kilmės am
erikiečių. Hitlerio valdžia 
atsiuntė ir paskleidė 280,- 
000 savo kariškų aplikacijų 
blankų tarp Amerikos vo
kiečių; reikalauja, kad tose 
blankose pareikštų ištiki
mybę Vokietijai karo metu; 
nežiūrint, kad tie žmonės 
jau būtų Jungtinių Valstijų 
piliečiai. Be to, naziai šim
tais tūkstančiu gabena Am
erikon ir skleidžia savo pro
pagandos knygeles.

Dickstein nurodė, jog da
bartiniu laiku Amerikoj yra 
kariškai muštruojama 20,- 
000 hitlerininkų, ypač Illi
nois, Pennsylvania ir Michi
gan valstijose* Savo mankš
tose jie dėvi karines nazių 
uniformas. Dickstein sako, 
turėtu būt išleista įstaty
mas, kuris uždraustų Ame
rikoj tokius muštrus sveti
mų šalių karinėse unifor
mose.

20 Užmušta Kalimų Susikir
time Kentucky?

Frankfort, Ky., saus. 26. 
— Pranešama, iog susikirti
me tarp baltųjų ir negru 
kalinių, begabenant juos iš 
vandens užlieto kalėjimo, 
būsią gal iki 20 asmenų už
mušta.

Ex-Kaizerio Sūnus Nazių 
Orlaivyno Oficierius

Berlynas. — Hitlerio val
džia priėmė į savo karo lai
vyno atsarginius (rezervus) 
buvusio kaizerio antrąjį sū
nų L. Ferdinandų su leite
nanto laipsniu.

Ispanijos Liaudiečiai 
Sumušė Narius

Malaga, Ispanija, saus. 27. 
Respublikos m i 1 i c i n inkai 
smarkiai atakuoja fašistus, 
kurie grūmėsi linkui Mala
gos, svarbiausios prieplau
kos pietiniame pakraštyje. 
Iki Malagos jiem yra 35-40 
mylių.

Madrid. — Nazių pėsti
ninkai, artilerija,' lėktuvai, 
raiteliai ir tankai sausio 26 
d. iš Sesenos per tris valan
das įtūžusiai atakavo Ispa
nijos valdžios pozicijas į 
pietus nuo Madrido, bet vi
sai nieko nelaimėjo. Mūšyje 
dalyvavo 32 Hitlerio orlai
viai.
' Tuo žygiu fašistai stengė

si perkirsti kelią iš Madrido 
į laikinąją sostinę Valenci- 
ja, bet tapo atgal atmušti su 
dideliais sau nuostoliais. Fa
šistai taipgi šturmavo Mad
rido šiaurvakarinį skverną, 
Moncloa-Universiteto Mies
tą, ale liaudies milicininkai 
per 45 minutes sukriušino 
ir šią priešų pastangą.

Fašistai Užėmę Tris 
Kaimus

Avila, Ispanija. — Fašis
tai praneša, kad, atakuoda
mi iš šiaurių-rytų pusės, jie 
atėmę iš liaudiečių tris kai
mus už 35 mylių nuo Mala
gos. Antra jų armija gru
miasi iš pietų-vakarų linkui 
Malagos (bet liaudies mili
cininkai ją atrėmė ir su
stabdė.)

Isoanų Fašistai Suėmė 
Respublikos Laivą?

Lisbon, Portugalija, saus. 
27. — Pranešama, kad Is
panu fašistų karo laivas ne
toli Santanderio suėmęs vie
nų Ispanijos respublikos 
prekybinį laivų.

Japonijos Generolai prieš 
Naują Premjerą

Tokio, sausio 27. — Visi 
Japonijos armijos genero
lai yra nusistatę prieš impe
ratoriaus Hirohito paskirtų 
nauja ministerį pirmininkų 
Kazu. Ugaki. Jis jiem atro
do negana karingas. Todėl 
nė vienas generolas nesutik- 
siųs tapti jo ministerijos na
riu. Japonijos spauda pra
našauja, kad Ugaki todėl 
turėsiąs pasitraukt iš val
džios.

Trys vyrai įsibriovę į 
Ugakio namus ir užpuolė jį 
mušti; bet Ugakio sargai 
nugalėję užpuolikus, kurie 
paskui tapo areštuoti.

ROOSEVELTAS PAPEIKĖ 
GENERAL MOTORS BOSUS
Washington. — Preziden

tas Rooseveltas pareiškime 
laikraščių atstovams sausio 
26 d. nupeikė * General Mo
tors automobilių korporaci
jos prezidentą A. P. Sloaną 
už tai, kad pastarasis atsi
sakė dalyvauti derybose su 
Jungtine Auto. Darbininkų 
Unija del streikų baigimo. Į 
tas derybas šaukė darbo 
ministerė Fr. Perkins, Wa- 
shingtone. Sloan sakė, kad 
General Motors negalės. su 
unija derėtis, kol streikie- 
riai “laikys neteisėtai užė
mė mūsų dirbtuves.”

Roosevelt pareiškė: “Aš 
pasakiau jiems, kad esu nu
sivylęs p. Sloano atsisaky
mu atvykti čion, bet tą jo 
nusistatymą aš laikau labai 
nelaimingu.”

AUTOMOBILIŲ DARBI
NINKŲ STREIKO EIGA

Detroit, Mach., saus. 27.— 
Pranešama, jog kai kurie 
darbininkai sugrįžo dirbti į 
General Motors Chevrolet 
auto, dalių fabriką, kuris 
nebuvo oficialiai užstreikup- 
tas. '

Gubernatorius Murphy 
išsiderėjęs iš unijos, kad lei
stų dirbti tuose fabrikuose, 
prieš kuriuos dar nebuvo 
paskelbta streikas. Jis pri
žadėjo saugoti nuo užpuoli
mo du auto. Fisher Body fa
brikus, kuriuose darbinin
kai “sėdėdami” streikuoja.

Flint, Mich. — Fašistinė 
“Flinto Sąjungą” šaukįa sa
viškių gaivalu mitinėms ir 
daro didžiausia spaudimą į 
gubernatorių Fr. Murphy, 
kad panaudotų miliciją ir 
išmestu streikierius “sėdė
tojus” iš Fisher Body fabri
kų.

PER POTVINI SUŠALO 
MOTINA IR KŪDIKIS 
Kennet't, Missouri. Ant 

vienos farmos namo stogo 
rado sušalusia motiną su jos 
naujagimiu kūdikiu. Visa 
farma paplukdyta vande
niu.

Vatikanas. — Popiežiaus 
skausmti žymiai sumažėjo, 
bet dar nesą užtikrinimo, 
kad jis išgysiąs.

Trockistų Išpažintis, 
Kaip Jie Šnipinėjo 
Japonam prieš SSRS Li

TEISIAMIEJI IŠDAVĖ 100 SAVO SĖBRŲ i®

Maskva. — Associated 
Press praneša, kad areštuo
ta dar apie 100 trockistų, 
kaip piktadariškų suokalbi
ninkų prieš Sovietų Sąjun
gą. Tarp naujai suimtų yra 
ir Alexander G. Bieloboro- 
dov, buvęs 1918 m. Orenbur- 
go Sovieto pirmininkas. 
Juos išdavė patys dabar tei
siamieji 17 trockininkų. Vie
nas teisiamųjų, M. E. Bogu- 
slavskis parodė, jog Bielo- 
borodov jau 1928 m., būda
mas ištremtas Sibiran, daly
vavo sąmoksle delei Sovietų 
valdžios nuvertimo.
šnipai Trockistai Riebiai 

Japonijos Apmokami.
Apie trockistų šnipinėji

mą Japonijos naudai prieš 
Sovietus sausio 26 d. liudijo 
J. A. Livšitz, buvęs gelžke- 
lių vice-komisaras; I. A. 
Kniazev ir J. D. Turok. Vi
si trys prisipažino, kad par
davinėjo Japonijai slaptas 
informacijas apie Sovietų 
geležinkelių sistemą. Turok 
sakė, kad vienas Japonijos 
agentas davė jam 35,000 ru
blių 1935 m., o jis iš tų pi
nigų davė 15,000 rublių 
Kniazevui. Livšitz teikė 
pranešimus “iš vidaus” apie 
Sovietų geležinkelius Knia
zevui ir Turokui, o jiedu 
tuos pranešimus perdavinė- 
jo Japonijos agentams.

Del to Livšitz pareiškė:
“Pradiniame kvotime aš 

išsigyniau vieno bjauraus 
dalyko, šnipinėjimo. Dabar 
aš noriu apie tai išsipasako
ti.”

Bet teisėjas V. Ulrich ne
leido Livšitzui viešai pasa
kyti, kokias, būtent, žinias 
apie Sovietu geležinkelius 
jis perleido Japonijai.

Kniazevo Prisipažinimas.
“Nuo 1934 m.,” sakė Knia

zev, “aš palaikiau nuolati
nius ryšius su Japonijos šni- 
nais. Tatai aš pasakiau Liv
šitzui 1935 m. ir paaiškinau, 
kad šis darbas yra suderin
tas su Trockio planais. Ta
da japonai norėjo kai kurių 
slaptų informacijų. Aš pra
nešiau Livšitzui. Jis sutiko 
duoti tokių informacijų.”

Išduoda Savo Sėbrus.
Boguslavski, buvęs Mas

kvos Sovieto prezidiumo 
narys,, liudydamas, išdavė 
Bieloborodova ar eile kitų 
trockistų. kaip sąmokslinin
kų prieš Sovietų valdžią.

Buvo pastatytas būdyti ir 
vokietys inžinierius Al 
Stein, kuris yra po areštu, 
bet dar neteisiamas šioj by
loj. Jis pasisakė dalyvavęs 
gadinime ir ardyme Sovie
tų pramonės Sibire, idant 
nusilpnint Rusija ir tuo bū
du pakelt palyginamą Vo
kietijos galią prieš Sovietus.

u
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Šteino parodymus patvir
tino jo bendradarbiai ardy
tojai, Kuzbas angliakasy le
kiu buvęs vedėjas A. A. še- 
stov ir Novosibirsko kasyk
lų buvęs inžinierius M. 
Stroilov.

Boguslavskis įtarė ir laik
raštininką Leonidą‘f Sosnov- 
skį, ir parodė, jog jis pats, 
N. J. Muralov, Karl Radek 
ir Bieloborodov buvo vadais 
trockinių centrų Sibire 
prieš Sovietus.
Tykojo Nužudyt Molotovą 

ir Ordžonikidzę
Vienas teisimųjų, Arnold 

prisipažino, kad jis taikėsi 
nužudyt komisarų pirminin
ką V. M. Molotovą ir sun
kiosios pramonės komisarą 
G. Ordžonikidzę, kada jiedu 
atsilankė į Novosibirską. 
Arnold buvo jųdviejų auto
mobilio šoferis. Jis planavo 
paleisti nuo kalno skardžio 
mašiną, pats savo gyvybę 
paaukoti, kad tik Molotovą 
su Ordžonikidzę nužudyti. 
Bet kada reikėjo šis planas 
įvykdyti, tai pabijojęs.—Ar
nold yra buvęs Amerikoj ir 
bandęs dasigauti j judamų
jų paveikslų aktorius Holly- 
woode..

Nazio Inžinieriaus 
Liudijimas.

Nazis inžinierius Stein pri
sipažino, kaip po Šestovo ir 
Stroilovo komanda jis kūrė 
gaisrus kasyklose ir išank- 
sto viską taip sutaisė, kad 
negalima būtų jų užgesinti, 
bet kad gaisras apimtų vi
sas toj vietoj kasyklas. 
Stein taipgi parodė, jog jis 
su kitais trockistais inžinie
riais statė fabrikų budinkuš 
taip, kad jie nuo mašineri
jos judėjimo po kiek laiko iš 
pat pamatų sugriūtų. Kai 
del kasvklų, “tai mes taip 
būdavojome mainas, kad jos 
negalėtu dirbti per keturis 
ar penkis metus.”
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GIMIMAI PABĖGĖLIŲ 
STOVYKLOSE

Chicago.—Stovyklose pa- 
becusiem nuo potviniu jau 
dešimt moterų pagimdė kū
dikius.

Vi du r vakarinėse valstijo
se veikia 123 stovyklos kai
po laikina prieglauda pabė
gusiam nuo potviniu.
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PLĖŠIKAI IŠSINEŠĖ
SVARŲ “SEIFĄ”

3

M

600

Whitehall, N. Y. — Plėši
kai, naktį įsilaužę į Borden 
pieno kompanijos ) raštinę, 
neįstengė atplėšti plieninės 
saugumo spintos—“seifo.” 
Taigi išsinešė pati 600 sva
rų “seifą.” i Kompanijos 
viršininkai sako, kad jame 
tebuvo tik $25.
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Puslapis Antras

ii

Flint Michiganat

Norwood; Mass.

priešas visos darbo

yra žino- 
dabartinę 
visuotiną 
Ispanijos

žinoma, kaip. karžygiškai Mad
rido liaudis kovoja ir atsilaiko 
prieš fašistus. Nors iš oro - ir 
baigia Madridą fašistai fiaužy-
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Montello,
SUBSCRIPTION RATES:
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Kodėl Potviniai?
Šimtai žmonių žuvo potviniuose, kurie 

prasidėjo vidur-vakarinėse valstijose pe
reitą savaitę, arti milionas žmonių pasi
liko be pastogės ir virš 300 milionų dole
rių medžiaginių nuostolių padaryta.

Šiuos žodžius rašant, potviniai dar te
bevargina gyventojus, tebesiplečia ir, sa
koma, jie žada dar baisesnius nuosto
lius atnešti kraštui.

Žinomas dalykas, ši gamtos rykštė yra 
skaudi ir baisi.

Bet ar ji negalima suvaldyti? Ar to
kia šalis, kaip Jungtinės Valstijos, su 
milžiniškais turtais, su puikiausia techni
ka, su milionais pralavintų darbininkų 
negali užkirsti kelio bent kokiems potvy
niams ?

Taip, gali. Prie geros tvarkos tas bu
vo senai galima padaryti. Jau senai rei
kėjo paskirti milionai dolerių tam tikslui 
ir. pasamdyti užtenkamai darbininkų 
(kurių 9 milionai yra be darbo)’įtaisy
mui atatinkamų apsaugų nuo potvinių.

Karo reikalams kas metai išleidžiama 
milžiniškos Šurnos pinigų, o toki reika
lai, kurie kas 'metai paliečia žmonių gy
vybes, “pamirštami.”

Atsiminkim: pradžioj Roosevelto ad
ministracijos (1933 m.) valdžia mokėjo 
milžiniškas sumas pinigų farmeriams, 
kad jie nesėtų ir nedirbtų žemių; naiki
no gyvulius, naikino jayps, bet ‘'pamir
šo” apsaugojimo žmonių'nub gamtos pa
vojaus reikalą.

300 milionų dolerių nuostolių! Jei ta 
pinigų suma būtų buvusi įvezdinta ap
saugai žmonių nuo potvinių, tai šiandien 
ir ateityj ne tik būtų sutaupyta daug 
žmonių gyvybių, bet ir pats žmonių tur
tas.

Darbo žmonės privalo reikalauti val
džios veikti ir veikti greit. Mes žinome, 
kad kapitalistinėj sistemoj, kur viskas 
remiama pelnu, o ne žmonių gerove, ne
bus galima pasiekti to, kas galima socia
listinėj visuomenėj, bet jei žmonės griež
tai: reikalaus, tai ir šitoj sistemoj bus 
pasiekta apsauga iki tam tikro laips
nio.

vietų Sąjungos šalininkams įrodyti, jog 
teisiamieji yra kalti; jog Trockio yra di
džiausias to viso kaltininkas.

Kada gi Hearstas gynė ką nors darbo 
žmonių interesams gero? Kada gi jis bu
vo Sovietų Sąjungos draugu? Kada gi 
jis nerėmė fašistinių kraštų ?

Hearst pastaraisiais laikais buvo nuo
latinis Sovietų Sąjungos plūdikas. Kiek 
daug fantastiškų pasakų jis ir jo kores
pondentai prirašė apie “badą” Sovietų 
Ukrainoj, apie milionus ir milionus žmo
nių, mirusių iš bado! Juk tai vis buvo 
melas—tikslus melas, kad žeminti So
vietus.

Hearstas buvo ir tebėra didelis garbin
tojas Hitlerio ir Mussolinio. Hitleris, 
beje, moka Hearstui 400 tūkstančių dol. 
metams neva už žinias, bet ištikrųjų — 
kyšį, kad Hearsto spauda palankiai ra
šytų Jungtinėse Valstijose apie Hitlerio 
režimą Vokietijoj.,

Nuo pat pradžios fašistų sukilimo Is
panijoj Hearstas smala spjaudė ant lo- 
jalistų-republikonų ir gyrė ir gynė fa
šistus, su galvažudžiu Franco priešakyj.

Hearstas buvo ir tebėra Amerikos fa
šistinių jėgų organizatorium ir garbin
toju. Jis buvo Liberty Lygos, Landono 
ir jo pasekėjų gynėju ir populiarizuotoju.

Hearstas apšaukė kiekvieną laisvesnį 
žmogų “komunistu,” “pavojingu,” ir ki
tokiais pavadinimais tikslu Amerikos vi
suomenes apgavimo, tikslu nustatymo jos 
opinijos prieš tą ar kitą asmenį bei or
ganizaciją.

Hearstas apšaukė komunistu net ir 
Rooseveltą.

Akiregyj to, tas pats Hearstas šiandien 
talpina Trockio straipsnius ir vadina jį 
“bolševikų vadu!” Jeigu Trockis tokiu 
būtų, tai Hearstas ne tik rtetalpihtį jo? 
speciališkų straipsnių, bet jį patį atakuo
tų taip, kaip jis atakuoja kiekvieną lais* 
vesnį žmogų !

Štai kas dar kartą patvirtina, jog Troc
kis yra didžiausias kaltininkas, kad jis 
yra didžiausias nevidonas iš, tų, kurie 
šiuo tarpu randasi Sovietų teisme! Hear- 
tas tą žino, todėl jis jį garbiųa. Labai 
galimas dalykas, kad Hearstas tai l daro 
su žinia ir reikalavimu paties1 Hitlerio.

Dovana iš Lietuvos
'^Laisves? Bazarui

Drge E; Rinzevičienej iš | Daugiau, daiktais aukojo 
Mass. . atsiuntė Willianv Norris, žymus 

“Laisvės” bazarui dovaną, Brooklyno muzikantas, elek- 
puikų vilnonį Lietuvos stak- trinį. laikrodį ir rankom iš- 
lėm austą divoną bei lovai siuvinėtą moterišką kvartu- 
uždangalą. štai ką ji rašo: kelį.

Josephine Augutienė, do- 
vanojo baltų vilnų siūlų bei 

dovaną divonėlj' “Laisvės” prikimštą
bazarui. šis divonėlis yra!??n,.^° flSur^ Labal E-vvos 

„„i „ T . ,___  a- išvaizdos.

“Aš,. brangindama mūs 
dienraštį “Laisvę”, siunčiu

rankų darbo iš Lietuvos. Aš 
jį įvertinu $12.00. Draugiš
kai, Elena Rinzevičiėne.”

Beje, drg. Stelmokienė; iš 
Newark, N. J. * sake turinti 
surinkus virš $3.00 piniginių 

Bet 
negrąžins blankos pakol ne
surinks $10.00.

Dekavojam draugam už

Iš Kearny, N. J. per drg. dovanų ant blankos.
1*1 • 1 T ‘ • « -F. Shimkaus pasidarbavimą, 

ant blankos surinko pinigi
nių dovanų lygiai $5.00. Au
kojo sekanti draugai: F. augščiau suminėtas dova- 
Shimkus 25c, W. Zellin 25c, nas ir norime primint, kad
A. Jasmantienė 10c, M. Žo
lynas 25c, F. Jasmantas 25c, 
J. Pakštas 25c, J. Blažiu- 
nas 25c, P. Maršonas 25c, B. 
Kušlienė 10c, B. Bajoras 
30c, P. Jasmantas 25c, S. 
Gergelis 25c, A. Kušlis 25c, 
V. Didžiulienė 25c, L. Pakš-,grama 
tukas 10c ir 136 kuopa prisi- Drg. R. Merkis rašo, kad iš 
dėjo su $1.65. [Philadėlphijos atvyks du-

Brooklyniečiai taipgi gra- beltavas oktetas, susidedąs 
žiai atsižvelgė į Bazarą. riš lietuvių ir rusų. Tame ok- 
Drg. Magdė Radzevičienė, iš tete dalyvausianti ir draugė 
Central Brooklyn, aukojo Vaidžiulienė. Taipgi gavo- 
$3.00 pinigais, Drg. A. Pet- me žinią, kad. dalyvaus 
ruškevičius, “Laisves” kai- Newarko Sietyno Choras, 
mynas aukojo $2.00 pini*-Great Necko Pirmyn Cho- 
gaiš. 'ras ir Elizabeth’o Bangos
Jš. Gardner, Mass, nuo drg. Choras., O Brooklyno Aido 

Gi Pranskąus aplaikėme 50c Choras dainuos 12 d. Feb. 
piniginių dovanų. i bazare. P. Buknys.

Bazaro lentynas jau buda- 
vojame ir ruošiame daik
tams vietą. Tad nesivėlin- 
kite su pridavimu dovanų, 
kurie esate prisirengę apdo
vanoti. bazarą.

Bus puiki muzikalė pro- 
“Laisvės” Bazare.

klasės, visos pažangos ir lais
vės. Pažvelgkite į Lietuvą, Vo
kietiją ir Italiją, o persitikrin- 
sit, kad ne tik bedieviai komu- 
nistai-socialistai yra persekioja
mi, bet taip pat ir katalikai, ir 
katalikų organizacijos padary
tos nelegalėmis. Todėl darbinin
kams yra viena išeitis: jungtis- 
vienytis bendram darbui prieš 
kapitalą ir jo agentus.

žmonių koncerte galėjo būti 
apie du šimtai.

“Laisvės” Reporteris.

rioliką pusėtinai gerai apkū
lė.

Ant rytojaus vietiniai laik
raščiai pranešė, kad “streikie- 
riai užpuolė ir sumušė polici
ją ir keturioliką kidnapino. 
Padarius ablavą, dirbtuvėje 
streikieriai surado keturiolika 
policistų ir mušeikų, kurie bu
vo įsiveržę į dirbtuvę ir nepa
spėjo išsprukti, užsidarė vie
nam “stakrumy”. Tik komite
tui' užtikrinus, kad negaus į 
kailį, apleido dirbtuvę.”

Tikinti moteris, kurios vei- ' 
das sužalotas ir ranka peršau
ta, sako: “Maniau, kad tikin
čius žmones geriau aprūpina 
ir godoja, bet paprašius dau
giau teisių ir didesnio duonos 
kąsnio, šaudo lygiai, kaip ir 
bedievius-radikalus. Nuo šian
dien, būsiu ištikima darbo 
žmonių kareivė.”

Pirmininkas praneša, kad 
1:30 vai. po pietų eisime pa
sitikti apleidžiant dirbtuves 
streikierius. • Vėliau atėjo 
streiko komitetas ir pranešė, 
kad kompanija sulaužė sutar
tį paliaubos,, ir streikieriai ne
apleis dirbtuvių, pakol kom
panija išpildys jų reikalavi- 

Įmus. Taipgi pranešė, kad vi- 
gilistai su policija susitarė 
pulti Auto Workers susirinki
mą, kad, kompanija šaukia 
darbininkus telegramom ir 
per agentus grįžti panedėlį į 
darbą, kad vigilistai Flint AI- 

(liance turės balsą- derybose šu

Konferencija Apsaugai Civilių 
Teisių Auto. Darbininkų.

Sekmadienį, sausio 17 d., 
konferencija turėjo įvykti Na
tional Guard Armory, bet kad 
kuodaugiausiai pakenkti kon
ferencijai, civile ir militarė 
valdžia prigrūdo svetainę ka
reivių ir konferencija turėjo 
įvykti Durant viešbutyje. Tas 
padarė daug nuostolių ir daug 
nesmagumo iš kitur delega
tams. Todėl konferencija atsi
darė dvi valandas vėliau pa
skirto laiko.

Konferencijoj kalbėjo žy
mūs žmonės : kunigai, profeso
riai; advokatai, Darbo Fede
racijos sekretorius Mich. val
stijos. Visi jie įrodė, kad visa 
atsakomybė už betvarkę ir su
šaudymą darbininkų puola ant 
General Motors Kompanijos,! darymui kontrakto. Tas suda- 
nes miesto Flint ir valsčiaus rė padėtį išprovokuoti Auto 
valdžia, nuo apačios iki vir- Workers Uniją ir streikierius. 
šaus, yra General Motors kom- T0(]el jr kitų miestų streikie- 
panijos šėrininkai. Taipgi įro- riai> kurįe buvo apleidę dirb- 
dė, kad miesto valdžia su vai- tuves pagal sutartį, pastatė 
sčiaus .šerifu suorganizavo bū- milžiniškas pikieto linijas prie 
rius mušeikų-vigilistų, po var- ty dirbtuvių, ypatingai Detroi- 
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Ką Gina Hearstas?
į Tūli buržuaziniai laikraščiai jau išsi
reiškė savo nuomones apie Maskvoj besi
tęsianti trockistų kontr-revoliucininkų* 
teismą. New York “Times” mano, kad 
begalima abejoti apie teisiamųjų kaltu
mą. O jų korespondentui; Mr..Duranty, 
kuris dabar randasi teisme, tūlas diplo
matas pasakė: “Jeigu šitie teisiamųjų liu
dijimai nėra teisingi, tai aš nežinau, kas 
yra teisybė.”
-:,.'New Yorko Evening “Posto” kolum- 
nistas, Ludwig Lore, mano, kad Radekas; 
ir Piatakovas buvo įpainioti nazių provo- 
•katorių. Žinoma, jis iš to nepadaro jo
kių išvadų. (Lore kadaise buvo didelis

■ Trockio šalininkas.)
Kiti buržuaziniai laikraščiai klausimą 

sumaišo taip, kad net sunku pasakyti jų 
nuomones.

Aiškiausiai išstoja Hearstas: atvirai ir 
tiesiai už Trockį ir trockistus prieš; Sor 

Svietų vyriausybę.
f Hęarstas spausdina Trockio straips- 

ūs, puolančius Sovietus. Jis Trockį va- 
na “bolševikų vadu,” o Staliną—“dik

tatorium.” Jo korespondencijose iš Mas
kvos žodis “prisipažino,” dedamas kabu
tėse. Atrodytų, kad kaltinamieji nepri-- 
šįpažino.

Kada-Trockio ir trockistų advokatu at
sistoja p. Hearst tai tas palengvina So-

Kur Link Suka Prezidentas 
Rooseveltas?

Pereitą, pirmadienį USA kongreso ko
misijai klausinėjant valdžios atstovą 
(WPA administratorių)- Hopkins, kodėl 
jis mano nereikėtų padidinti pinigų su
mą WPA-darbams, Mr. Hopkins atsakė, 
kad valdžia numato iki birželio 1 dienos 
atleisti iš tų darbų dar 600,000 darbi
ninkų !

Daugiau; Mr. Hopkins pripažino, kad 
pereitais metais buvo atleista nuo pami
nėtų darbų 851,000 darbininkų.

Dar daugiau: Mr. Hopkins pareiškė: 
“Mūsų dabartinėje sistemoje nedarbas 
yra neišvengiamas.”

Tiesa, pastarasis Mr. Hopkiįso pareis* 
kimas yra. teisingas. Komunistai visuo? 
met sakė ir tebesako, kad kapitalistinėj 
sistemoj nedarbas neišvengiamas. Tik 
socialistinėj sistemoj, planingoj visuo
menėj, pavyzdžiui, kaip Sovietų Sąjun?

■ goj; nedarbas jau, patapo nežinoma feno
meną, nežinomu dalyku.

Bet tokis pareiškimas darbininkų- ne
šildo. Kiekvienas pasakys. “Jeigu: nedar
bas neišvengiamas,, tai reikia daryti bent 
jau tiek, kad jis apimtų kiek, galint ma
žiau darbininkų.”

Prezidentas Rooseveltas juk. tą ir ža
dėjo. Jis pereitoj rinkiminėj kampani? 
joj kartote kartojo, jog WPA, darbai.ne
bus mažinami, bet nedarbas bus mažina^ 
mas. Reiškia, jis žadėjo daryti viską, 
kad suteikus juo didesniam skaičiui dar
bininkų darbų:

• Kas pasidarė su tais pažadais? Kur 
ponas prezidentas dabar suka savo val
džios dišelį?

Valdžia turi žinoti, kad paleidimas 
600,000 darbininkų nuo WPA darbų su- 
mažins-perkaneiąją žmonių galią ir tuo 
būdu, pasireikš nedarbas ir kitose srity- 

< se., Kitais žodžiais: nedarbas vis didės.
Bedarbiai, prie WPA darbų dirbą dar

bininkai ir visi darbo žmonės reikalauja 
paskirti, daugiau pinigų ,WPA darbams. 
Jie., reikalaują, kad į tuos darbus būtų 
grąžinti visi tie, kuriuos' valdžia, atleido.

kėlė. Už tą. juos visuomenė pa
gerbs.
Kun.. Kneižis už Ispanijos 
Fašizmą, prieš Demokratiją

Ispanijos klausime, Kneižis 
užgyrė fašizmą < prieš įiaudies 
valdžią. Juk visiems 
ma, kad Ispanijoj 
valdžią išrinko per 
balsavimą. Vadinas,
liaudis tokios valdžios norėjo.. 
Bet fašistai, remiami Hitlerio- 
Mussolinio, sukilo prieš liaudieą 
valdžią. Tūkstančiai Ispanijos' 
ir katalikų sykiu su komunis
tais ir socialistais yra kovos 
fronte prieš sukilėlius-barba- 
rus fašistus. Bet kun. Kneižiui 
liaudies gynėjai tik “raudonie
ji” ir viskas. Kun. Kneižis sa
ko: “Madridą Franco būtų jau 
galėjęs visą sudaužyti, bet jis 
nenori tą daryti; nori čielą pa
imti, ir Madrido žmonės laukia 
ateinant Franco, kaip išgelbėto
jo iš po raudonųjų/’

čia Kneižis begėdiškai me-

Iš Parapijų Vargonininkų 
Koncerto

Sausio 17 d., 1937, Lietuvių 
parapijos pobažnytinėj svetai
nėj, įvyko Naujosios Anglijos 
vargonininkų koncertas, kurį 
pildė patys vargonininkai, pa
dedant keletai pašaliečių daini
ninkų. Viso sudaryta grupė iš 
9-nių vyrų. Taipgi ir vietos 
pora merginų paskambino pia
nu solus, skambino gana vyku
siai. Kas liečia, dainininkus, tai 
aš tikėjausi daug dauginus, kai
po iš muzikališkų vyrų. O dai
navimas išėjo visai paprastai, 
nei malonumo, nei muzikališku- 
mo vargonininkai neparodė. 
Gerų balsų toj grupėj veik nė
ra, bene geriausias tai norwoo- 
dietis šlapelis.

Pertraukoj kalbėjo vietinis 
kunigas Kneižis. Kalba buvo 
aiškiai- fašistinė. Pradėjo; apie
Lietuvą, katalikų, veikimo' cen- luoja; Jūk visam pasauliui yra 
tro konferencijoj iškeltą klausi
mą, “išdalinti” kunigų žemes ir

• bažnyčių turtą-auksą. Kneižis 
labai apgailestavo, kad tokia
mintis kilo Katalikų Veikimo ti, bet į Madridą vis tik negali 
Centre Lietuvoj. Kneižis sako: 
“Tai bedievių raudonųjų dar-

. bas, tai bedieviai užkrėtė-lietu- 
vos katalikus; tokia nesveika 
minčia.” Teisino Lietuvos vys
kupus ir didžiuosius kunigus, 
kaipo “biednus vargšus,” ir sa
kė, kad Lietuvoj (nesą bažnyčio
se aukso ir. turtų, kuris reikėtų 
atimti ir. darbininkams išdalin
ti, o. jei tas būtų padaryta, tai, 
girdi, ir Lietuvoj turėtų tada 
mokėti įrangą einant' į bažny
čią, “taip, kaip čia moka.”

O tai būtų labai praktiška,kas 
nori palaikyti kunigus, kaipo 
nenaudingus visuomenei, tai 
tegul ir palaiko, bet kamgi tūks
tantinę naštą turi nešti visi Lie
tuvos žmonės? Argi neužtektų 
kunigams tų: pajamų, kurias su- 
silupa< už šliubus; krikštus, lai
dotuves, kalėdojimus ir kitus 
būdus? Kamgi “stogeliams” vy
rams reikalinga turėti dar po 
kelius valakus žemės, kurios jie 
patys nedirba, o f kiti su šeimy
nom neturL nei sklypelio žemės?

i Lietuvos katalikai kaip tik vie
toj ir teisWgai tą klausimą iš-

įsibriauti.

Kneižis Atsiliepė ir į. Ame
rikoj Einančią Darbininkų 
Kovą, apie Automobilių 

Darbininkų Streiką
Kneižis taip nukalbėjo, kad 

darbininkai streikieriam sim
patijos neteiktų. Kneižis sako: 
“Kam reikią, eiti i ir organizuoti 
darbininkus, jeigu darbininkai 
unijos nenori, iš to tik kyla ne
sutikimai ir dagelis, vietoj ge
ro, turi nukentėti. ” Tai kaip tik 
taip kalba kompanijų žmonės ir 
jų agentai.

, Aš' nesakau, kad kun. Knei
žis yra kompanijų agentas, bet1 
jiš iš savo “principo”, matyti, 
yra priešas darbininkų organi
zuotai kovai už geresnę būklę. 
Bet pats kun. Kneižis gyvena ir 
minta iš vargšų darbininkų.

Taigi, vargonininkų koncer
tas ne tik nieko gero nedavė 
darbininkų sielai,, bet jis pasi
tarnavo priešdarbininkiškai idė
jai, . fašizmo, sustiprinimui.

Darbo žmogau, katalike! Fa
šizmas yra

du “Flint Alliance”, iš valka
tų ir didžiųjų biznierių, kurie ' 
su policija puolė išvyt iš dirb
tuvių ir pikieto linijų darbi
ninkus. Taipgi faktais įrodė, 
kad policijos viršininkas Wil- i 
lis, miesto majoras ir teisėjas 
turi labai juodą praeitį lau
žyme streikų, organizavime 
mušeikų ir laužyme konstitu
cijos. Todėl jie yra netinkami 
užimtose vietose ir turi būti 
išvyti laukan.

Dar įdomesni raportai buvo, 
tai Auto Unijos viršininkų, 
streikierių komiteto ir .pačių 
streikierių. Sako: “Visa laiką 
streiko laiku, kaip viduje, taip 
ir pikieto linijose tvarka buvo 
pavyzdinga. Maisto pristaty- i 
mas buvo liuosas. Tik. savaite 
laiko prieš užpuolimą vigilis
tai pavogė kopėčias, kuriomis 
išlipdavo per langą nekurie 
streikieriai su reikalu į mies
tą. Uždarė šviesą ir šilumą, į 
bet smarkūs /protestai streikie-į 
rių ir publikos iš lauko, pri
vertė kompaniją nusileisti; 
Vėliau sudaužė garsiakalbį, 
su, kuriuo streiko komitetas 
pranešdavo žinias ir muzikali- 
nį- programą. Dar vėliaus už
rakino dirbtuvės duris, kad 
neįleisti maisto. Tuomet ko
mitetas paprašė atrakyti du
ris, bet nė kompanijos poli
cijos viršininkas, nė durių sar
gai, niekas neturėjo rakto. 
Tuomet' streikieriai davė' še
šias minutes laiko atidaryti 
duris. Praėjus tan? laikui, pa
tys 'atsidarė duris ir pasiėmė 
maistą, paliktą prie durių. Toj 
minutoj pasipylė gaujos mu
šeikų, ir policijos iš visų, už
kampių, išmušė langus ir pra
dėjo mesti gesinės bojnbas į 
vidų, kiti, išmušė duris ir įsi
veržė į vidų,, puolė lazdom 
mušti streikierius. Per garsia
kalbį streiko komitetas, atsi
šaukė į, pikietą- ir susirinku
sią publiką, apginti streikie- 
rius. Tuo momentu dvi mo
terys puolė į minią, surekru
tavo 40 ar 50 moterų ir puolė 
policiją ir mušeikas iš užpa
kalio. Pasipylė plytos ir su
daužytų dėžių lentos iš pub
likos, iš vidurio bonkos ir da
lys automobilių, taipgi atsu
ko dvi dideles ugniagesių dū
das vandens. Tokią pirtį po
licija negalėdama atlaikyti, 
spruko kas kur galėjo; bėgan
čius publika pasitiko. ir. ketu-

te. Prie Briggs dirbtuvės, kuri 
išėjo į streiką pereitą pirmad., 
pikietavo arti'penkių tūkstan
čių žmonių. Vigilistai ir polici
ja tuoj išprovokavo muštynes, 
kuriose .nukentėjo daug pikie- 
tininkų, betgi gerai gavo į kai
lį ir policija.

t Konferehcija išnešė 9 rezo
liucijas, reikalaujant guberna
toriaus, kongreso ir S. V. val
džios prašalinti iš vietos mies
to majorą, prokurorą, šerifą 
ir teisėją. Išnaikinti vigilistus 
ir apsaugoti civiles žmonių 
teises. Nutarta užleisti svetai
nę nesutilpusiems Auto Wor
kers Unijos susirinkime. Kon
ferencijoj dalyvavo atstovai 
nuo lietuvių organizacijų: 
L.D.'S. 21 kuopos, ALDLD 52 
kp. ir A. P: Lietuvių Amerik. 
Iš Detroito W.P.A. (?—Red.). 
Konferencija, užsidarė 7 vai. 
vakare. šeškupis.

Baltimore, Mi
Mirė A. Galinauskas

Sausio 19 d mirė Aleksan
dra Galinauskas, 55 metų, ge
rai žinomas Baltimorės buvęs 
senas karčiamininkas. Palai
dotas sausio 22 d; su bažnyti
nėm ceremonijom.

Paliko nuliūdime moterį, du 
sūnų ir dvi dukterį.

Reporteris.

NAZIŲ-ROMOS ATSAKY
MAS DEL KARIŲ. SIUN

TIMO ISPANIJON.'

London. — Į Anglijos pa
siūlymą sustabdyt “savano
rių” karių praleidimą. Ifepa- . 
nijon jau atsakė Hitleris įr 
MŪssolinis, šitaip išsisuki
nėdami': tegul, girdi, kitos 
šalys užkerta kelią savano
riams,, vykstantiem talkon 
Ispanijos Liaudies Frontui, 
tai (gal) ir Vokietija ir Ita
lija sustabdys savo karių, 
siuntimą Ispanijos fašistam.

(Bet Mussolinis ir Hitle
ris yra. priešingi. Sovietų 
pasiūlymui, kad. neutralių 
šalių karo laivai nepraleis
tų įvežt fašistam talldninkų 
iš užsienių.)
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Puslapis Trečias

I * Kari Radekas Maskvos Teisme Išpasakoja 
Trockistų Derybas su Fašistinėm Valstybėm 
Del Karo prieš SSRS ir del Grąi. Kapitalizmo

“ Jeigu tu turį 
apie terorizmą, 
duoti galuti są- 

pasikalbėjimas 
ar liepos mėn.,

Radeko Kvotimas ir Jojo Liudijimas apie Trockistų Centro Išdavikiškus Darbus
MASKVA, sausio 25 d. — 

Visa vakar dienos rytinė sesi
ja Augščiausiame Teisme, kur 
eina trockistų “Paraleliško 
Centro” byla, buvo pašvęsta 
egzaminavimui Kari Radeko.

Radek’as liudijo, kad visi 
trys kontr-revoliuciniai centrai 
kiekvienas turėjo nuosavas te
roristų grupes. Tais centrais 
buvo : t r o ckistų-zinovjeviečių 
centras, vadovybėje Leono 
Kamenevo ir Gregorijaus Zi- 
novjevo (nuteistų už išdavys
tę ir žudymus ir sušaudytų . 
pereitais metais); trockistų , 
“Paraleliškas Centras,” susi-! 
dedantis iš Gregorijaus Piata- 
kovo, Kari Radeko, M. Sere- 
briakovo ir Gregorijaus Sokol- 
nikovo (dabar teisiamų), ir 
“Dešiniojo” centro, vadovau
jamo N. Bucharino.

Radekas sakė, kad kuomet 
jis sužinojo nuo Bucharino, 
kad jis, Bucharinas, kaipo na
rys “Dešiniojo” centro, buvo 
dalimi vadovybės teroristų 1 
veikimo 
nuostabą, kad

si į Radeką ir atsargiai jamimento, kada aš pasiunčiau ap-

politikieriai’ supranta svarbą 
Vokietijos ir Sovietų Sąjungos § 
susiartinimo ir yra pasirengę 
daryti nusileidimų tam susi- j 
artinimui. šis atstovas suprato, ' 
kad kuomet aš kalbėjau apie y į 
“praktiškus politikierius,’ tai 
reiškė, kad Sovietų Sąjungoje 
yra “praktiškų” ir “nepraktiš
kų” politikierių. ‘Nepraktiški’ 
politikieriai yra Sovietų val
džia, o ‘praktiški’ politikieriai | 
yra Zinovjevo-Trockio blokas. 
Mano žodžių prasmė buvo aiš
ki: Jeigu šis blokas užgrobtų ’ 
galią, tai suteiktų jojo valsty
bei nusileidimus už susiartini- 
mą. Duodamas jam tokį atsa
kymą, aš jaučiau, kad aš- ei- • į 
giuosi neleistinai jokiam So
vietų Sąjungos piliečiui.” .
Stengėsi Priskubinti Karą

Višinskis: “Ar tai visa buvo 
surišta su pirmutiniu Trockio j 
laišku?”

Radekas: “Tai buvo rezul
tatas pirmojo laiško, bet dar į 
ne vienintelis rezultatas.”

Višinskis: “Kokie gi klausi
mai buvo pakelti tame laiš
ke?”

Radekas: “Klausimai fašiz- 
’mo laimėjimo Vokietijoj, Ja
ponijos agresijos, neišvengia
mybės tų valstybių karo prieš 
Sovietų Sąjungą, neišvengia
mybės sumušimo Sovietų Są
jungos tame kare, klausimas 
reikalingumo daryti koncesi- $ 
jas, jeigu mūsų blokas paimtų 
galią.”

Višinskis: “Tad jūs buvote 
užinteresuoti p r i s k u binimu 
karo ir Sovietų Sąjungos pra
laimėjimu tame kare? Kas bu
vo sakoma tame Trockio laiš
ke?”

Radekas: “Trockis sakė, 
kad Sovietų Sąjungos pralai- . 
mėjimas neišvengiamas ir kad 
toks pralaimėjimas duotų są
lygas, prielankias mums pa- 

i imti galią. Tuo būdu mes no
rėjome priskubintį karą. Ir, 
ant galo, mes buvome užin
teresuoti Sovietų Sąjungos 
pralaimėjimu.”
J,,Višinskis: “Ar jūs stojote 
už laimėjimą ar pralaimėjimą . 
Sovietų Sąjungos?”

Radekas: “Visa mano šių 
kelių metų veikla parodo, kad 
aš stojau už pralaimėjimą.”

Višinskis: “Ar ta jūsų vei
kla buvo apgalvota?”

Radekas: “Išskyrus, sapnus, 
aš niekados savo gyvenime ne
veikiau nieko neapgalvojęs.” 

Višinskis: “Ir, nelaimei, šis 
nebuvo sapnas.”

Radekas: 
vo sapnas.” 

Višinskis: 
be?”

Radekas: ‘
Višinskis: 

liūdna jums, 
tės su kitais 
apie Sovietų 
mėjimą?”

Radekas:
tokią politiką vesti.”

Višinskis: “Ar jūs, kaipo 
asmuo, ir jūsų bendradarbiai 
darėte ką nors praktiško, kad 
tuos įsakymus pravesti gyve- 
niman?”

Radekas: “Naturališka, mes 
veikėme.”

Višinskis į Piatakovą: “Ar 
jūs patvirtinate^ kad jūs ži
nojote apie Trockio laišką Ra- 
dekui?”

Piatakovas: “Aš paliūdijau 
vakar ir aš dabar patvirtinu, 
jog tai tikra tiesa.”

Višinskis į Sokolnikovą: 
“Aš ir jus klausiu to paties

tai Radekas pareiškė:
“Aš gavau tris laiškus nuo 

Trockio: balandyj, 1934; gruo- 
dyj, 1935; ir sausyj, 1936. 
1934 metų laiške Trockis sta
tė klausimą sekamai:

“ ‘Fašizmo įsigalėjimas Vo
kietijoje pamatiniai pakeičia 
visą situaciją. Tas reiškia, kad 
karas nebetoli. Karas neišven
giamas, juo labiausia, kad To
limuose Rytuose situacija da
rosi įtempta.’

“Trockis neabejojo apie tai, 
kad tame kare Sovietų Sąjun
ga bus nugalėta. Jis rašė, kad 
šitas Sovietų Sąjungos prakiši- 
mas kare sutvertų sąlygas, 
prielankias mūsų blokui (zi- 
novjeviečiams-trockistams) pa
imti galią į savo rankas ir jis 
padarė išvadą iš to, kad mūsų 
Tylokas turi būti suinteresuotas 
paaštrinimu susikirtimo. Troc
kis savo laiške minėjo, kad 
jis yra užmezgęs ryšius su tu
la šalimi Tolimuose Rytuose

Višinskis: “Kokias kalbas 
turėjei su Bucharinu?”

Radekas: 
minty kalbas 
aš galiu tau 
rašą. Pirmas 
buvo birželio
1934 m. Po to, kaip Buchari
nas nuėjo dirbti Izviestijų 
(valdžios laikraščio) redakci
nėj tarnyboj, tuo laiku mes 
kalbėdavomės kaipo nariai 
dviejų susisiekiančių centrų. 
Aš jo klausiau, ‘ar tu pasisu
kai terorizmo keliu ?’ Jis atsa
kė, “Taip.” Kuomet aš paklau
siau jo, kas vadovauja tuose 
dalykuose, jis kalbėjo apie 
Uglanovą ir minėjo save.

Nepasiganedinę Po 
žudystės

“Laike pasikalbėjimo
man sakė, kad reikia prirengti 
kadrus iš tarpo akademiškų 
jaunuolių. Techniškus būdus 
ir kitus konkrečius dalykus 
mes nediskusavom. Kada Mra-

kovskis klausė manęs ar aš 
galėčiau įvardyti kokį žmogų 
iš trockistų, kuris paimtų su
organizavimą teroristų grupės 
Leningrade.”

Višinskis: “Prieš ką?”
Radekas: “Prieš Kirovą, ži

noma. Aš jam įvardinau toki 
asmenį.”

Višinskis:
Radekas:
Višinskis:

landžio mėn
Radekas:
Višinskis:

žudytas Kirovas?”
Radekas: “Kirovas buvo nu

žudytas gruodžio mėn., 1934 
m.” ?

Višinskis: “Vadinasi

likaciją Sovietų Sąjungos Ko
munistų Partijos Centro Ko
mitetui birželio mėn., 1929 
m., prašydamas mane priimti 
atgal. Visą laiką aš prigulėjau 
prie trockistų organizacijos 
politinio centro.”

Radeko tolimesnis liūdymas 
parodė, kad jis sugrįžo Ko
munistų Partijon dviveidžiu 
nuolankautoju abiem pusėm ir 
kad greit po sugrįžimo iš 
tremtinio padėtie atnaujino 
trockistinius ryšius 
trockistinių pažiūrų 
matiniais partijos 
klausimais. Radekas

. “Net 1931 metais aš per
daug įvertinau buožių atspa
rumo pajėgą ir bijojau sunke
nybių, tuo būdu tapau atspin
džiu spėkų, priešingų prole
tariatui.

Radekas girdėjo apie buvi
mą ir veikimą “Suvienyto 
Centro” (K a menevo-Zinovje- 
vo centro) iš Trockio laiško, 
siųsto jam vasario ar kovo 
mėn., 1932 m. Trockis jam, 
pranešė, kad jis turi informa-1

pasakė, kad jo valdžia turėjo 
susisiekimą su Trockiu.

Radekas atsakė, kad val
džia,’ kurią tas asmuo atstova
vo, gali tikėtis koncesijų nuOj 
“realistinių politikierių” So
vietų Sąjungoj, tai yra nuo to 
bloko, kuomet jis paims į sa
vo rankas galią.

“Aš žinojau,” Radekas liu
dijo, “kad toks mano atsaky
mas reiškė išdavimą tėvynės, 
bet aš sekiau Trockio instruk
cijas.”

Kuomet klausinėjami vals
tybės prokuroro Andrejaus 
Višinskio

(Piatakov, Serebriakov ir 
kolnikov visi prisipažino žino
ję apie tuos dalyku^ Trockio 
laiške.

Visi prisipažino priėmę 
Trockio liniją užgirdami mili- 
tarišką sumušimą Sovietų ir 
kad jie patys veikė privedimui 
tokio sumušimo.

Radekas toliau liudijo, kad, 
Radekas išreiškęs pildant Trockio instrukcijas,

Bucharinas, Sokolnikovas irgi taip pat at- 
nors prastas organizatorius, siliepė į vienos fašistų valdo

mos Tolimų Rytų šalies atsto-'cijų, jog jis, Radekas, buvo ’ parodė, kad jis, kaipo centro

kiti kaltinamieji:
So-

užėmęs tokį darbą.
Bucharinas išaiškinęs, kad 

“Dešinieji” bando gauti tero
ristinius elementus iš akade
miško jaunimo ir kad Buchari
nas, turėdamas su jais asme
niškus ryšius, buvo geriausia 
tinkamu pravest tą misiją.

Kada Radekas įsitikino 
gruodžio mėnesį, 1935 m., po 
nužudymo Sergejaus Kirovo, 
Leningrado komunistų vado, 
kad teroristinis veiksmas ne
davė trockistų lauktų pasėkų, 
jis, Radekas, svarstęs: arba 
atmest teroristinius aktus, ar 
pakeist planingai organizuo
tus teroristinius aktus į ūmų, 
partizanišką veikimą. /

Organizavo Teroristų 
Grupes

Radekas liudijo tą nuomo
nę perdavęs Bucharinui. Vė
liau Bucharinas jį informavo, 
kad, “Dešiniojo” centro many
mu, nuomonė atsisakymo nuo 
terorizmo buvo lengvamanys- 
tė.

Radekas tuomet savo liūdy- 
me smulkmeningai išdėstė, 
kaip jis pasiėmė perorganiza
vimą teroristų grupių po nu
teisimo Zinovjevo, Kamenevo 
ir kitų sausio mėnesį, 1935 m. 
(Po pirmo jų nuteisimo po nu
žudymo Kirovo, ir pirm suži
nojimo jų pilno prasikaltimo.) 

žymiausiu Radeko liūdymo 
punktu buvo jo duotos infor
macijos apie sutartis tarp 
Trockio ir narių “Paraleliško 
Centro” su Japonijos ir Vokie
tijos valdžiomis bendrai kovai 
prieš Sovietų Sąjungą.

Pavasarį 1934 metų Rade
kas gavo Trockio laišką su pa- džia nebūtų fašistinė; jis ją 
matinėmis instrukcijomis kam- išaiškino tokia, kaip “Napole- 
panijai už nuvertimą Sovietų ono l-jo? valdžia, 
valdžios ir apie politiką' po ti-1 Atsakydamas į 
kimo užėmimo galios per klausimus, Radekas 
Trockio bloką po militariško priėmęs Trockio 
sumušimo Sovietų Sąjungos (Sovietų 
(svetimųjų šalių kare prieš 1934 m., kadangi jis skaitlia- 
Sovietus). | vo socializmą nesant ganėtinai

Laiškas siūlė nariams “Pa- stipriu nugalėti fašistus už- 
raleliško Centro,” kad jie puolikus. Bet jis sakė, kad So- 
įsteigtų kontaktą su oficia- vietų Sąįjunga taip sustiprėjo 
liais svetimų šalių atstovais galop -1935 metų, jog tročkistų 
Sovietų Sąjungoj ir, kaip Troč-Į defitizmo planas tapo sumuš- 
kis sakė: įgaliotų Trockio 
spėkas tartis su užsienio val
džiomis naudai būsimos val
džios bloko. Sovietų Sąjungoj.

Radekas Matėsi 
Diplomatais

D i p 1 o m atiškame 
įvykusiam lapkričio 
1935 m., oficialis vienos fašis- Ištrėmime aš palaikiau užimtą 
tinės valdžios atstovas kreipė-trockistinę poziciją iki to mo-

ir laikėsi 
visais pa- 

politikos 
pareiškė:

“Ką tokį?”
“Priegožiną.”
“Ar tas buvo
., 1933 metų?”
“Taip.”
“Kada buvo nu-

ba-

jis

rinas atsakė, ‘Kada būsi pa
skirtas komandieriumi visų te
roristinių organizacijų, tuomet 
mes viską padėsime tau ant 

Radek, žinojei mėnesiais anks- 1 stai0\”
čiau prieš tą bjaurią krimina-| Višinskis: “Kokius tolimes- 
lybę, kad trockistai 
nužudyt Kirovą?”

Radekas:

rengėsi nius turėjote pasikalbėjimus?” 
Radekas: “Mūsų tolimesni 

M r a č k o v skis pasikalbėjimai lietė Kirovo 
man tuomet sakė, kad zinov- nužudymo politines pasėkas, 
jeviečiai Leningrade rengėsi Mes priėjome išvados, kad tas

čkovskis jį susitiko, jis bandė i (JaP°nija- _Re(į) ir tūla šali- 
kelti ta klausima, bet Bucha- Vidurinėje Europoje (Vo

kietija.—Red.) ir kad jis yra 
atvirai pasakęs pusiau-oficia- 
liams rateliams tų šalių, kad 
mūsų blokas yra užėmęs lini
ją derėjimosi su jais ir yra 
pasirengęs sutikti duoti pusė
tinai dideles koncesijas (nusi
leidimus), kaip ekonomines, 
taip teritorines.

“Šiame laiške Trockis reika
lavo, kad Maskvoje mes turi- 

visus būdus, 
atstovams

galėjo tikėtis. Ta žudystė sa- tvirtinus mūsų sutikimą 
vęs nepateisino. Ji nebuvo tais Trockio žygiais, 
smūgiu Centro Komitetui ir

žmogžudystei, ir aš aiškiai su- nužudymas nedavė pasėkų, ko-'me panaudoti 
pratau, kad tai buvo taikoma , kių organizatoriai tos žudystės kad tų šalių 
į Kirovą.”

Radeko tolimesnis liūdymas

pa
su

Aš informavau Piatakovą 
nesukėlė trockistams simpati- apie turinį to laiško. Sokolni- 
jos tarp masių žmonių, kaip kovas aplankė mane Tzvesti- 
trockistai-zinoyjeviečiai t i kė- jų’ 
josi, bet priešingai, suvienijo 
mases žmonių aplink Centro 
Komitetą, kas buvo priežasčia 
areštavimo didelio skaičiaus 
zinovjeviečių ir trockistų. Net 
ir tada mes klausėm savęs: 
Arba ši pasėka individualio 
terorizmo taktikos reiškia, jog 
mes turim apleist teroristinį 

organizavimą tų kadrų, 1 veikimą, ai\ ji reikalauja, kad 
nio laikotarpio ir suprasti, kad lavinimą tų kadrų.” ¥
negalima sugrįžti prie pirmes- Atsakydamas į 
nių metodų, kad kova įžengė klausimus, Radekas patvirtino,

vą, įgaliodamas Trockio spė- įsitikinęs teisingumu Trockio j narys, pilnai suprato veikimą 
kas, bet kad Trockis nebuvęs apskaičiavimo, kad Sovietų teroristų grupių.

Į politika prieisianti bedugnę, 
jeigu trockistų reikalavimai 
neišsipildysią.

Trockis toliau rašė, kad jis, 
pažindamas Radeką, kaipo 
veiklų žmogų, esąs įsitikinęs, 
kad Radekas • sugrįš kovon. 
Gale laiško, Trockis pasakęs 
mąždaug tą, Radekas liudijo:

“Jūs turite imti atydon pir- 
mesnius patyrimus ankstyves-

tuo pasitenkinęs; jis norėjęs, 
kad Sokolnikovas 
rimtesnes derybas su tuo dip
lomatu.

Antras Trockio Laiškas
Gruodžio mėnesį, 1935 m., 

Radekas gavo antrą Trockio 
laišką, kuris išdėstė programą 
tarptautinės Trockio politikos. 
Trockis sakė, kad Vokietijos 
fašizmo laimėjimas atidarė 
viltį sufašizavimui visos Euro
pos. Darbininkų klasė kentėjo

pradėtų

negalima sugrįžti prie pirmes-

žinojo Apie Rengimosi 
žmogžudystei

Višinskis: “Ar tu žinojei, 
kad žudystei buvo daromi 
praktiški žingsniai?”

Radekas: “Kaipo narys 
Trockio-Zinovjevo bloko iš 
pradžių aš žinojau apie'prak
tiškus žingsnius, rinkimą kad
rų,

mes pažengtume prie grupinio 
Višinskio teroro veiksmų.
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pralaimėjimą. Jos sustiprėji- ; nauJ°n padėtin su naujais po-1 kad tas apėmė ir žinojimą te-
mui prieš karą nesama* gali
mybių. Blokas galėtų užimti 
galią po karo ir po Sovietų 
Sąjungos militariško sumuši
mo. Užėmus galią, blokas pa
žada duoti Japonijai Priejū- 
rinę ir Amūro sritis, ir Uk
rainą perleist Vokietijai. Vo
kietija gautų reikalingą žalią
ją medžiagą, maistą ir preky
vietes. Japonijai būtų užtikrin
ta aliejus atsitikime Japoni- 
jos-Amerikos karo.

Trockistai priimtų Vokieti
jos reikalavimą nesipriešinti 
užėmimui Dunojaus ir Balka
nų šalių ir nekliudyti Japoni
jai užimti Chiniją.

Trockistų vidaus politika 
buvo atvira programa atstei- 
gimui kapitalizmo. Kadangi 
bėgiu 18-kos metų nuo revo
liucijos darbininkų klasė įsigi
jo didelį apetitą, tad norma- 
liškam darbui naujose sąlygo
se būtų reikalinga stipri val
džia, nežiūrint jos formos.

Į- Trockis sakė, kad tokia val-

žymiais. Ta padėtis glūdi fak- roristinių aktų, tarpe kurių
te, kad mes arba turim būt 
sunaikinti sykiu su Sovietų Są
junga arba turime iškelt klau
simą prašalinimo jos vadovy
bės.’’

Teroristiniai Planai 
Prasideda

buvo ir prisirengimas 
dymui Kirovo.

Višinskis:
prieš tavo 
laiško ?”

Radekas:
vimo Trockio laiško. Trockio, 
laiškas buvo gautas vasario ar 
kovo mėn., 1932 m.”

Valstybės prokuroras tuo
met klausė Radeko įvairių

“Ar tas 
gavimą

nuzu-

buvo
Trockio

Tas buvo po ga-

“Bet kada aš skaičiau apie 
‘prašalinimą vadovybės’ aš aiš
kiai supratau, ką Trockis tu
rėjo minty. Apie pabaigą rug- klausimų apie jo ryšius su te
sėjo ar pradžioj spalio, 1932 
m., aš nusprendžiau sugrįžt į 
kovos kelią. Aš turėjau pasi
kalbėjimą su Mračkovskiu, 
kuriam aš pasakiau, ‘aš nus
prendžiau eiti su tavim.’

“Aš klausiau jo nusistaty
mo apie kovą ir kaip toli at
naujinta susisiekimas su zinov- 
jeviečiais,”

Valstybės prokuroras Vi
šinskis paklausė: “Ką atsakė 
Mračkovskis?”

Radekas:
galutinai, kad kova pasiekė jis nenorėjo, 
teroristinę padėtį ir kad pra- 
vedimui tos taktikos mes da
bar esame susivieniję su zi- 
novjęviečiais ir pradedame riais, su kuriais aš sueidavau 
prirengiamąjį darbą.”

Višinskis: 
mąjį darbą?

Radekas: “Aišku,
nauja linija susidėjo iš teroro, 
tuomet prisirengimo darbas obraženskį. Aš galiu įvardint 
turėjo susidėt iš rinkimo ir su- Smilga, su kuriuo aš kalbėjau 4* • j • i

raštinėje ir papasakojo 
man apie turinį jo pasikalbė
jimo su ponu --------- . Sokol
nikovas sakė:

“ ‘Tik įsivaizdink! Aš ve
džiau oficialį pasikalbėjimą 
Užsienio Reikalų Komisariato 
Ofise. Pasikalbėjimas pasi
baigė. Perkalbėtojai išėjo. Gi 
oficialis atstovas tam tikros 
šalies, ponas ------------ už
klausė manęs, ar aš ką nors 
žinau apie pasiūlymūs, kuriuos 
Trockis yra padaręs jojo val
džiai ?

“ ‘Aš atsakiau,’ sakė Sokol
nikovas, ‘kad žinau apie eilę 
pasiūlymų ir kad mano drau
gai ir aš sutinkame su tais pa
siūlymais.’

“Sokolnikovas taip pat sa-

Nutarta Tęsti
“Bucharinas mane informa

vo, jog daugelis žmonių jo. 
centre mano, kad būtų netiks
lu ir bailumas apleist teroriz
mą vien tik remiantis pasėko
mis nužudymo Kirovo. Jie ma
nė, kad kaip tik priešingai, kė man, kad Kamenevas jam 
buvo reikalinga pereiti prie sakęs pirmiau, kad tūlos už- 

i planingos, gerai apgalvotos ' sienio valstybės atstovai gali 
kovos, nuo razbąininkiškos tak-. norėti pasikalbėti su manim 
tikos prie planuoto terorizmo, ar su juo. Aš pasiunčiau Troc- 
Aš kalbėjau tuo klausimu lie- kiui laišką per Rommą (Vla- 
pos mėn., 1935 m., su Bucha-' dimir Romm, Sovietų spaudos 
rinu, Piatakovu ir Sokolniko-'J atstovas Washingtone), kuris 

» užsienin gegužės

Nelaimei, nebu«

Tai buvo realy-

Liūdna realybė.” 
“Taip tikrovė, 
Ar jūs kalbėjo- 

centro nariais
Sąjungos pralai-

roristų grupėmis. Radeko at- ] 
sakymai išaiškino, kad jis, vu. Aš rėmiau seną sistemą iki išvažiavo 
kaipo centro narys, ne tik kad momentui, kol aš įsitikinau, mėnesį. Tame laiške aš infor- 
žinojo apie buvimą teroristų i kad bendrai imant ši kova yra mavau Trockį apie gavimą jo- 
grupių, bet patsai vadovavo ■ razbaininkiška taktika. Tuomet‘jo nurodymų ir kad mes su

su savo 
veikla, kaip tik užgirti jojo 

Kuomet tu pri- įsakymą vesti derybas su už
ėjai išvados, kad reikėjo per- sienio spėkomis (valstybėmis), 
eiti prie grupinio terorizmo, Aš. daduriau: ‘Ne 
ar tu darei bent kokius žings- kiipo centras oficialiai, bet aš, 
nius suorganizavimui tos ko- as|n< ’ v —*-•--------
vos?”

Radekas: “Taip. Liepos mė
nesį, 1935 m., aš iškėliau klau
simą prie Piatakovo ir vėliau 
pasikalbėjime su Sokolnikovu: 
Ar mes turime tęsti kovą, ar 
likviduoti?” 

Višinskis: 
kymas ?” 

Radekas: 
vo: Mes ją 
mes nutarėm prašalinti padė
tį, kurioj niekas nebuvo atsa- 
komingas už teroristinį darbą. 
M>s nutarėm pašaukt Dreitze- 
rį, kuris buvo skaitomas tinka
miausiu vesti teroristinį veiki
mą po areštavimo Mračkovs- 
kio, sužinoti iš jo, ką jis siūlo 
daryti, ir sykiu su juo prireng
ti

pro-

Koks buvo atsa-

“Aš minėjau Pre-

sa-
Su

natūralu! 
faktus tu 
ryšius su

Trockiu 
užsienio politiką, jeigu 
galima išsireikšti. Apie

‘Atsakymas bu- 
tęsime. Tuomet

planą.”
Trockio Taktika

Paskui teismas ėjo prie ap
klausinėjimo Radeko apie jo 
susirašinėjimus su 
apie 
taip

sekamus 
prisipažino 
defitizmo 

sumušimo) liniją

Višinskis: “Su kuo tu kalbė
ję! apie terorizmą?”

Radekas: “Su centro na-

Prispaustas prie sienos 
kuroro klausimais, Radekas 

1 buvo priverstas prisipažinti 
Jis atsakė labai dalykus, 'kuriuos prisipažinti

Višinskis:
kuomet dinti?”

Radekas:

ir su kuriais aš:turėjau išrišt 
Kokį prirengia- tūlas problemas.”

Ką tu gali įvar-

I Pregožino teroristų grupei, 
kuri taikėsi nužudyti Kirovą.

Įvardino Tūlus 
Sukalbininkus

tas.
Radeko Istorija

Radekas peržvelgdamas 
vo trockistinę praeitį sakė:

“Aš įstojau trockistinėn 
opozicijon ir prigulėjau prię 

baliuje,’jos ir jos vadovybės iki buvau 
mėnesį, ištremtas sausio mėn., 1928 m.

,4m

v

aš rėmiau planingą teroristinę tikome neiti toliau 
kovą.”

Višinskis:

tik mes,

“Mes nutarėme

formavimo teroristų kadrų 
(lavintų grupių). Mračkovskis 
man sakė vėliau, kad akyvaiz- 
doje besiartinančios aštrios 
kovos nuostoliai bus milžiniš
ki, tad mes norime išlaikyti tū
lus kadrus atsitikime > pralai
mėjimo, atsitikime areštų, ir 
jis pasakė: ?

“ ‘Dėlto mes nedėjome ju
mis į pirmą centrą.’

Suokalbis Prieš Kirovą
“Balandį, 1933 m

abelnai.”
Višinskis: ‘‘Kaip apie “De

šiniąją” grupę?”
Radekas: “Natūralu, aš tu

rėjau ryšius su Bucharinu.”
Višinskis: “Net 

Kokius konkrečius 
gali šuminėt apie 
“Dešiniąją” grupe?”

Radekas: “Aš ryšius tetu
rėjau tik su Bucharinu. Aš 
mačiau Tomskį tik 1933 me
tais, kada jis aštriai kalbėjo 

Mrač- apie vidujinę partijos padėtį.”

eniškai, užgyriau šiuos ry
šius su užsienio valdžiomis’.”

Viename Pokily j e Dare 
Suokalbį

Višinskis: “Tai buvo 
žį, 1934 metų ?”

Radekas: “Tai buvo gegužį, 
1934 m. O rudenį, 1934 me
tų, laike tūlo diplomatinio po- 
kilio, diplomatinis atstovas 
tūlos vidiir-europinės valsty- 
bes, kurį aš pažinau, sėdėjo klausim0 >. 
šalia manes ir pradėjo pasi- Į c_1_12n 
kalbėjimą:

“ ‘Mūsų vadas žino—sakė 
jis,—kad ponas Trockis sten
giasi susitarti su Vokietija. 
Mūsų vadas nori žinoti, ką 
reiškia ta Trockio idėja? Ar 
tai yra idėja emigranto, kuris 
užsiimdinėja 
Kas randasi 
lyje ?’

“Tai buvo 
ri sužinoti apie nusistatymą 
mūsų bloko.

“Aš jam pasakiau, kad So
vietų Sąjungos ‘praktiškieji

gegu-

dienos sapnais ? 
tų idėjų užpaka-

aišku, kad jis no-

Sokolnikovas: “Aš irgi ži- į| 
nojau.”

Višinskis: “Ar jūs sutikote 
su tuo nusistatymu ?”

Sokolnikovas: “Taip.”
Višinskis į Serebriakovą: 

“Ar ir jūs taip pat sutikote su 
tuo pralaimėjimo atsinešimu?”

Serebriakovas: “Aš nesiprie
šinau”.

Trockio Nauja Linija
Višinskis į Radeką: “Jūs sa

kėte, kad jūs taip pat gavote
(Tąsa ant 4-to pusi.)

*
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Worcester-Montello Game Box Score a

Worcester Aido Chorus

6632 2Totals

Bridgewater—7

29 602

6 3 15

WORCESTER MAILBOX

Worcester 
Bridgewater

0
2

PCT. 
1.000 
.000

T 
0 
0 
0

In the first half 
scored 6 points; 
half they scored

Grublauskas, rg 
Petkus, 1g 
Kanapis, 1g 
Lucas, c 
Waitele, capt., If 
Žemeikis, If 
Kregždis, rf 
Dupsha, rf

0
0
0o o
0 0
2 6
1 1

game, 
water 
second

W L
2 
0

Totals
Montello Chorus

Totals
J. Kižys, 

Dist. Sports Comm.

Streblis, rg
Krance, 1g
beržinis, 1g
Kasper, c
Williams, ’c
Sharky, If
Palsis, rf

z ■
I • Totals

BOX SCORE 
Worcester—66 

G 
10 
8 
0 
2 
1 
6 
3 
2

’-AISVFr
WORCESTER AIDO CHORUS WINS TWO;

MONTELLO AND BRIDGEWATER LOSE
Worcester repeated its victory 

over Bridgewater by almost the 
same score as the first game. 
Now I want ta say something 
about the Bridgewater group: 
For a first year team they have 
real sports blood. All they need 
is a bit more cooperation and
they will go places. Bridgewater 
take note of this—don’t try to 
be stars and shine one by one, 
but get together and shine all 
at once.

In the game at Worcester,
Bridgewater didn’t show any 
strength at all, so Worcester 
just walked away with the

Bridge
in the 
only

G 
0 
0 
0 
0 
0 
2
O'

EDITORS NOTE

■■

? Ketvirtai, Sausio 28, 1937
1 T ililiit.^MiBli '■■—-■■ _ ,-Į_,»_,_,l.., ■ m, —- , ----------------- p,., *

Maskvos Teismo Eiga prieš Troc 
kistinius Kriminalistus

F 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0

T
21
16
0
5
2

12
6
4

2 3 7

I Since no other teams have re- 
poįrted to me, at present Wor
cester is in the lead:

Montello entered our fair city Sat., 
Jan. 23, with the battle cry “Remem
ber that 66” and, left Worcester that 
night having been beaten by the 
Worcester basketball team to tho 
tune of 60—15. So now Worcester* 
holds the top with three wins and 
no losses. Now I would like to 
hear from all the teams that were 
supposed to play according to sched
ule. So far none have reported. Re
member, you must report to me and 
in turn report to this .section.

I want to make an announcement 
to all the sportsmen: At the end of 
the present schedule we shall have a 
tournament, the winner of same will 
go to New York to play the champs 
of the Lithuanian choruses there. 
(EDITOR’S NOTE: Such an arrange
ment is impossible for the simple 
reason that none of the choruses in 
this territory have basketball teams).

So far no girls teams have report
ed to me about any kind of play. 
Come on, girls, let’s get going.

FEAR NOT! Although this 
issue of the Youth Section is 
certainly trimmed down it will 
regain its original size by next 
week. The reason for the dras
tic reduction is because of the 
very large amount of space 
alloted to the Trockyite trial 
in Moscow. That trial is of 
tremendous importance to theJ 
workers as a whole, therefore 
it is necessary to acquaint the 
Lithuanian readers with the 
true facts of the case.

In this issue are published 
only the articles sent in by j 
correspondents during the 
week1 which would become 
“stale” if they would be pub
lished next week.

Grublauskas, 1g 
žemeikis, 1g 
Petkus, rg 
Lucas, c 
Dupsha, rf 
Waitele, If

Plickevich, rg 
Shukis, 1g 
Beržin, A., 1g 
Venskis, c 
Kazlowskas, rf 
Kassatta, rf 
Rogers, If 
Berzin, S., If

The mailbox is empty, this week, 
but here are things as I see them.

The meeting of the chorus will be 
held on Wednesday, Feb. 3rd at 8 
P. M. sharp.

Many important issues will be de
cided upon and when I say impor
tant I mean just that! I know 
there are a few people who have 
.some sort of a grievance on their 
mind, yet at meetings never come 
out with it. At this meeting you 
will have every opportunity in the 
world to take your stand on the 
various subjects and questions in
volving the chorus and chorus mem
bers.

I especially urge those people who 
feel they were unjustly disciplined 
at chorus rehearsals. The only way j 
we can clear up these matters is at I 
the meeting. Your absence ^proves 
your guilt. The meeting will also 
take up future activities of the cho
rus such as, sports, socials, rehear
sals and the election of officers. * 
SHOTS AT RANDOM

I wonder if my pal “Bees Buzz” 
Will have an article in the Y. S. this 
week.

Worcester defeated the Bridge- 
Water and Montello basketball teams 
in the last two weeks.

After the Montello-Worcester Bas
ketball game the players almost 

L started a fight among themselves 
due to some unfair tactics used in 
the game. But half an hour later in 
the bar-room the players were hug- 

■ one another.«7 - —• - - - ----

to rusk you”.
"Aw, thash awright, but for cripes 

I shakes usesh fair tacticsh next time.
x.r.i. -

Due to unfavorable weather con
ditions the Worcester Ping-Pong 
team let themselves be beat by the 

/Norwood team. But, wait awhile...

6
2
5
2
1

13

G 
0 
0 
0 
3 
1 
2 
0
0

F
0
0
0
0
0
2

T
12

4
10

4
2
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Worcester Chorus News
Boy, did we take Bridgewater for 
ride—66 to 7. Well, better luck 

next time.
| ----- 0—0—— ...

Who was that beautiful player 
i from Bridgewater that our Nell ad
mired so? “I think he’s wonderful”, 
says she.

2 
0 
0
1 
0 
0
0 
0

2 
0 
0 
7
2 
4 
0 
0

all night card 
minds.
wek will be in 

Until
J. Sacal.

the fellows take up 
games to ease their

The victim of the 
the next issue of the Y. S. 
next week, 
P. S. Will I see you at the chorus 
meeting ?

SHENANDOAH ŽIEŽIRBOS
Same old name, same old song, 

same old town, same old title, žie
žirbos. It certainly seems to be 
quite a unique title for the Anthra
cite Coal-crackers and 
Shenandoah are proud 
certainly does fit”.

we here in 
to say, “It

--------—
Getting back home, finding that

4- Lx M XX x< 4 • 1 1 VX.'X 1 vx 4- Lx XX Z>»XX XX xl XX 1x1 + XX XX XX C<there still remain, the good old faces 
plus many many new faces in the 
chorus, “Yours Truly” doesn’t hesi
tate to say “she’s glad she’s back”. 
Well, better get /on with the gossip.

Members:- l/hope you haven’t let 
down on ypur professor, organizer 
and chorus as a whole, have you? 
You haven’t forgotten that Sunday 
evening at five you should be at re
hearsal. You haven’t given up by 
saying, “Oh well, I can’t go this 
Sunday but I’ll try to go next Sun
day”. You haven’t as yet broken 
your new years resolution by not 
attending? We do hope you won’t 
forget and try to be prompt each 
and every Sunday evening hereafter.

Lest you forget—A New Rule.
“Lyros Chorus Rehearsal” 
Every Sunday evening at 5 P. M.

I’m shorry Parksh I did’n mean I This goes for alii old and new mem-

f
l wonder if I’ll get that box of 
cigars from someone? The Worces
ter Ping-Pong team consisted of, Su
kackas, Davidonis, Mazurka, N. Gru- 
bliauskas, and I. The Montello (sup- 
noted to be) correspondent promis
ed to write to the Y. S. this week 
“Time will teU’.

The girls of the chorus claim that 
the boys of the chorus are either 
backward or too affectionate as far 
ae the female of the species is con- 
cexned. So they arrange parties and 
invite fellows who are not chorus 

; members.
* One of these affairs was held last 
t Saturday eve at (?) house. IUs 
V funny but the fellows feel the same 

about the girls of the chorus. Quot- 
fag one of the fellows: “Aw you 
aan’t have any fun with those dames. 
J took a couple of them out and you 

ėnd up In a show. Rbmance? 
ĮĮfc.Phooev! not with those dames”. Sn

bers. *
A great deal of credit and 

cheers for all choristers who did their 
best in securing new members for 
our chorus. We wish to thank all 
of you members who have aided in 
this way.

Special mention is given to one of 
our youngest members. Miss Leona 
Utaris who has won the prize for 
bringing the most new members. 
Keep it up Leona, more power to 
you. You may be our next organiz
er, who knows. (We hope so).

three

(Tąsa iš 3-čio puslapio) 
antrą laišką gruodžio menesį, 
1935 metais. Papasakok mums 
apie jį”.

Radekas: “Kadangi pirmiau 
Trockis Maskvoje ir užsienyje 
kalbėjo apie ekonominį pasi-

-- O-o--
I wonder who is next. I’m talking 

about the new discipline that our 
teacher is using. Why be so strict? 
We are all human and young and 
like to play a bit, V. G. was thę 
first victim) V. M. was nešit. Who 
will it be now?

----- 0-0-—
What has happened to Joe K. ? 

For three rehearsals he. didn’t sing. 
What’s the reason? What have you 
to say, Joe?

----- 0—0-----
When is the next meeting? Will 

our treasurer and financial secretary 
have the financial report ready? 
What has happened to the recording 
secretary or do we still have one ? 
How about answering some of these 
questions ?

A very special surprise happened 
to me Tuesday when a very very* 
good friend and correspondent of the 
Youth Section vipited our town sud
denly. We hope she and her sister 
enjoyed their brief stay here and 
hope the next time they come up 
this way, both would stay a little bit 
longer so that they may witness 
some goings on and also some affair 
our chorus has.

Well, I’m not going to say much 
but this little Miss from Waterbury, 
Conh., is* expected to be with us soon 
again. Don’t 
pecting you. 
mountains.

forget. 
Hope

We’ll be ex- 
yott like our

"TOOTS”.

vėtė darbą ?”
Lifšitz: “Taip.”

Trockistai už Sugrąžinimį 
Kapitalizmo

Sovietų valdžios prokuroras 
drg. Višinskis dabar vėl pra
dėjo apklausinėti Radeką, kad 
nušvietus Trockio instrukcijas 
gruodžio mėnesio, 1935 metų, 
laiške.

Radekas: “1935 metais bu
vo pakeltas klausimas apie su
grįžimą prie kapitalizmo.”

Višinskis: “Iki kokio laips
nio sugrįžti?”

Radekas: “Iki to laipsnio, 
iki kurio reikalaus oponentai 
(fašistai).”

Višinskis: “Tuo būdu So
vietų Sąjungos pralaimėjimas 
kare vėl buvo dienos kiauši

vimas, kad turės būti neišven- j rišo Trockio instrukcijas 
giamas Sovietų Sąjungos 
cialistinės i ‘
mas su sistema pergalingų fa- Į 
šistinių šalių, jeigu mes nore-j 
sime išlaikyti galią. Šita min- tais iflį 
tis apie sulyginimą, kuris bu-metais 1 
vo fiktyviš pavadinimas at- mįntimis 

kapitalizmo, 
specifiškas

i mus

SU 
so-'jūsų kriminališka veikla tran- 

sistemos sulygini- sporte?
Ser< 

ma, a

traukimą (nuo socializmo at-'steįgįmo 
gal—Red.) Sovietinės valsty- Įnaujas 
bes pamatu, tai šis laiškas ro- kuris taip* palietė
dė griežtą pasisukimą, būtent, ....
pirmas, Trockis dabar sakė, 1 me įas instrukcijas, 
kad Sovietų Sąjungos pralai-1 
mėjimas į neišvengiamai reikš
tų teritorines koncesijas ir jis 
aiškiai įvardijo Ukrainą; ant
ras—buvo pakeltas klausimas 
apie Sovietų Sąjungos išsidali- 
nimą; trečias—iš ekonominio 
taškaregio Trockis numatė se
kamus rezultatus: reikės ne 
tik atiduoti industrines įmo
nes, svarbias imperialistinėms 
valstybėms, kaipo koncesijas, 
bet taip pat atiduoti, parduo
dant kapitalistiniams elemen
tams, kaipo privatišką nuosa
vybę, svarbius ekonominius 
daiktus, kuriuos imperialisti
nės valstybės įvardintų.

. “Trockis numatė sukūrimą 
šerinių firmų, būtent, įsilei- 
džiant užsienio kapitalą į mū
sų dirbtuves, kurios pirmiau 
buvo Sovietų valstybės ranko
se, . •• /. /. ' . ■ ' ;

ūakovas: “S u p ranta- 
■uos surišau. 1934 me- 
fcruodžio mėnesį 1935 
tuomet aš persikeičiau 

su Lifšitzu, kuris 
buvo tuomet buvo Geležinkelių Ko- 

pozymis, rnįsaro pagelbininku, mes sa- 
labai kėme, kad tam tikru konkre- 

l iškilti 
klausimas apie veiklą trukdy
mo ir naikinimo transporte.” 

Višinskis: “Kaip apie truk- mu ?
dymo veiklos organizaciją?” 

Serebriakovas: “K 1 ausimas 
buvo pakeltas su tuo suprati-

’’ smarkiai, kuomet mes aplaikė- čiu laikotarpiu gali

Višinskis: “Ar buvo kas 
nors kalbama apie šalies apsi-' 
gynimo pramonę ?”

Radekas: “Tai buvo aiškiai 
paminėta. Trockistų trukdy
mo veikimas karo pramonėje rejkia rekrutuoti kad
turi būt surištas su veikimu 
tų, su kuriais mes galėsime su
sitarti, būtent, su generaliniais 
štabais atatinkamų užsienio 
valstybių.” j

Apklausinėjimas kitų kalti
ninkų tiktai patvirtino šituos 
Radeko paliudijimus.

Sabotažo Darbai
Višinskis į Piatakovą: “Ka

da jūs įsakėte Norkinui sude
ginti Kemerovo Chemišką 
Dirbtuvę karui kilus, tai jūs 
darėte pagal kokią nors gene- 
ralę liniją bei politiką?”

Piatakovas: “Aš elgiausi 
pagal konkretizavimą veiklos, 
kurį Trockis nurodė.”

Višinskis: “Ar tie reikalavi
mai buvo suformuluoti (iš
dirbti) laike asmeniško pasi
kalbėjimo su Trockiu?”

Piatakovas:
Višinskis į

“Ar jūs pamenate pasikalbė
jimą su Radeku apie Trockio 
laišką 1935 metais?”

Serebriakovas: “Taip.”
Višinskis: “Ar Radekas su-

rus (žmones) trukdymo dar
bams.”

Višinskis į Lifšitz: “Kaltina
masis Lifšitz, ką jūs sakote?”

Lifšitz: “Aš patvirtinu pasi
kalbėjimą apie reikalingumą 
padidinto rekrutavimo narių į 
organizaciją trukdymui ir nai
kinimo darbui laike karo.”

Višinskis: “Ar Piatakovas 
davė jums tiesioginius įsaky
mus padidinti naikinimo ir 
trukdymo darbą transporte?”

Lifšitz: “Taip.”
Višinskis: “Ar jūs išpildėte 

jo instrukcijas?”
. Lifšitz: “Taip, aš išpildžiau, 

kiek galėjau.”
Višinskis: “Ar jūs papildė- 

tė naikinimą?”
Lifšitz: “Taip.”
Višinskis: “Ar jūs sugrio-

Radekas: “Taip. Nauja to 
klausimo fazė buvo tame, kad 
pralaimėjimas buvo surištas su 
užsienio instrukcijomis.”

Višinskis: “Tas reiškia, kad 
dabar buvo klausimas tiesiogi
nio koordipavimo (subrendini- 
mo veiklos) su užsienio gene
raliniais armijos štabais, o 
pirmiau tokio klausimo nebu
vo ?”

Radekas: “Pirmiau tas klau
simas nebuvo keliamas.”

Višinskis: “Ar Piatakovas 
pasipasakojo jums apie kelio
nę į Oslo (Norvegijon, pas 
Trockį) ?”

Radekas: “Piatakovo kelio
nė buvo rezultatas mūsų susi
ėjimo (mitingo). Mes priėjo
me prie išvados, kad aš turiu 
išnaudoti trimis atvejais man 
duotą pakvietimą atvykti į 
Oslo ir duoti prelekciją stu
dentams tenai.

(Daugiau bus) Į
žinoma.” 
Serebriakova: DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKA 

čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 
. prieinamesne kaina, negu kitur dabartiniu laiku.

A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas
8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.

-- o—o--
So we played Brockton (Montello 

to you) at basketball Sat. night, Jan. 
23rd, at Endicott Hall. Final score: 
Worcester—60, Montello—15.

----- 0—0—
Say, what’s this razor story about? 

They said that Dominic won one. 
Why?

I don’t think that our girls were a . , - j •
bit sociable towards the Montello ! galios pobūdį, 
girls. Why such-a cold welcome?

By the way, when are we girls 
going to get together for basketball? 
It seems the only time we come is 
when we expect a game. Now why 
not be a little more regular and 
practice more often?

----- 0—0-----
Oh yes! And are we going to do 
any more bowling? It seems that 
only the younger ones go in for 
bowling and no older people 
care except Joe K. So, how 
some more bowling?

----- 0—0-----
Ho-ho-ho! What a strenuous

the chorus has taken up now. I don’t 
see how we are ever going to stand 
it. So far we made a very pool* 
showing. And why should we go to 
the Workers Center to play it? Why 
can’t we have such a game of our 
own? You quessed it—it’s ping-pong.

...----- 0—0-----
I really ? believe that I’ll have to 

ask for a raise as I’m getting quite 
popular. All of the chorus members 
want to know who “Bees Buzz” 'is. 
Well, i’ll* tell you how to find me: prilyginimo, sakė Trockis, tai 
Go to any bee hive and try to get I pajmkite Napoleona I. Napo- 
some honey while the bees are in I, x7Qia^*Q „obnwn

even 
about

game

and you’ll hear and see the Bees 
Buzz. Bees Buzz.

STAMFORD, CONN.
The Aidbalsiai Ensemble of Brook- 

i lyn certainly deserve praise for their 
1 very good rendition of songs on Sun- 
• day, Jan. 17th at a. Lenin memorial 
affair held in Stamford, Conn. Un
der the capable direction of Bernice 
Shellan, they not only entertained 

[ well, but were an inspiration to peo
ple who would like to form a group 
for singing.

Isidore Wofsy, Southern New Eng
land organizer of the Communist 
Party was the main speaker. He 
dealt mainly with the world situa
tion, applying* Lenin’s teachings to 
the conditions prevailing. It is in
teresting to comment on the length 
of time our .organizer has been in 
the revolutionary movement. This 
year marks the 25th anniversary of 
revolutionary activity, most of it 
carried on in Connecticut.

‘ ----- 0—0-----
On January 30th, the Stamford 

Committee to Aid Spanish Democra
cy will hold a dance with Gordon’s 
swing band furnishing the music. 
This committee is composed of about 
10 organizations and is carrying on 
a campaign to raise funds for Spain. 
The dance will be held at Horticul
tural Hall, Forest St., and Greyrock 
Place. I want to urge everyone in 
and around Stamford, that is—

“žemės ūkio srityje, Trockis 
aiškiai kėlė klausimą, kad rei
kalinga likviduoti kolektyvius 
ūkius ir pravedė idėją apie su
teikimą traktorių atskiriems 
valstiečiams ir apie atgaivini
mą buožių luomo.

“Pagaliaus, buvo atvirai 
pakeltas klausimas apie rei
kalingumą privatinio kapitalo 
miestuose. Buvo aišku, kad čia 
eina klausimas apie atsteigi- 
mą kapitalizmo.

Trockis Norėjo Eiti 
Napoleono Pėdomis

“Politinėje srityje, šis klau
simas iškėlė klausimą apie 

Trockis savo
laiške sakė:

‘Negali būti jokios kalbos 
'apie demokratiją. Darbininkų 
klasė pergyveno 18 metų re
voliucijos ir jinai turi neapsa
komai didelį apetitą, bet rei
kalinga darbififnkus sugrąžinti 
atgal, dalinai į privatines dirb
tuves, dalinai į valdžios dirb
tuves, kurios veikiausia bus 
aštriausioje kompeticijoje su 
užsienio kapitalu. Tas reiškia, 
kad darbininkų klasės sąlygos 

i aštriai turės pablogėti. Kaime 
kova biednųjų ir vidutiniokų 
valstiečių vėl prasidės. Ir to
kiame atsitikime išlaikyti ga
lią (valstybę) savo rankose 
reikalaus tvirtos valdžios, ne
žiūrint jos formos.’

“Jeigu jūs norite istorinio

leono valdžia nebuvo atsteigi- 
mas. Atsteigimas atėjo vėliau. 
Bet jojo valdžia buvo bandy
mas išlaikyti vyriausius revo
liucijos laimėjimus,' išlaikyti 
viską, kas galima, nuo revo
liucijos.

Všis buvo naujas požvilgis. 
Trockis suprato, kad visos pa
dėties viešpačiu bus fašizmas, 
su kurio pagelba mūsų blokas 
(Zinovjeviečiai - Trockininkai) 
paimtų galią—iš vienos pusės 
Vokietijos fašizmas, iš kitos 
pusės fašizmas tūlos šalies To
limuose Rytuose. Bet naujas 
pobūdis buvo išvadoje, kad 
reikia surišti šitą darbą, ve
dant naikinimą, ypatingai su 
tuo bendradarbiu (tai yra, su 
fašizmu), kurio vieno pagelba 
mūsų blokas tegali paimti ga
lią į savo rankas.

“Tose Trockio instrukcijose 
buvo taip pat labai svarbus 
klausimas, būtent, suformula-

Bridgeport, New Haven and Danbury 
—to come to this dance. You cer
tainly will have a good time. I

Amelia Burga, j

I -----------------
g______________________________________________—---------------------------------------------- B

laisvės' Baząre Bus Daiktų Vertės
$5,000

Juos reikės išparduot už labai žemas kainas
• • •

“LAISVĖS” BAZARAS BUS SEKAMOM DIENOM:

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

ĮŽANGA TIK 10c asmeniui

BAZARAS BUS LAISVĖS SVETAINĖJE
Kiekvieną vakarą bus dailės programa. Yra užkviesti geriausi 

lietuvių talentai iš Philadelphijos, Newarko, ElizabethoJ
Great Necko ir iš Brooklyno

•

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

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

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

PINIGINES DOVANOS YRA SVARBU *
Bazare turėsime vaikų dienas, reikės pripirkti gražių daiktelių ir 

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

, *
--------------- :------- :------ .--- ------------------- ---——.—s
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Opera “Daktaras”

New

prasi-
d.25c. 

prie 
šo-

Reporteris.
(23-25)

Visi atydžiai klausėsi jo 
prakalbos apie svarbą, spau
dos ir plieno darbininkų orga
nizavimo.

Gurskio orkestrą,
Kviečia visus,

Rengėjai.
(22-24)

WASHINGTON, PA.
APLA 55 kp. rengia didelį balių, 

kuris įvyks 30 d. sausio, Lenkų Sve-į 
tainėj, Grific St. Visus kviečiame da
lyvauti šiame baliuje. Bus gera mu
zika šokiam, gardžių užkandžių ir 
gėrimų. Būkite visi, nes tie, kurie 
nebus, gailėsis.

į zaciniais reikalais mums pa- 
Lais-

Netikėtai čia turėjom sve
čių iš Chicagos ir New Yorko. 
“Vilnies” redaktorius F. Abe-

nesupratimus.
Sekr. J. Staskevičius.

(22-24)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 

vasario 1 
Fairmount

Draugės

30
num.

parolės. 
darbo 
kada 

darbo

MINERSVILLE, PA.
APLA 48 kp. rengia “Pig Roast” 

vakarienę ir balių, sausio 30 d. Darb. 
Svet., pradžia 8 vai. vak. Po vaka
rienės šokiai prie geros orkestros. 
Įžanga 50c. Kviečiame visus miners- 
villiečius ir iš apylinkės dalyvauti 
šiame

MONTELLO, MASS.
ALDLD 6: kp, mėnesinis susirinku 

mas įvyks vasario 1 d. Liet. Taut. 
Namo ■ kambariuose kaip 7:30 • vai. v. 
Visi i nariai būtinai būkite; ant. minėto 
susirinkimo, nes yra labai svarbių 
reikalų apsvarstyti. Taipgi nepamirš
kite ir duokles-pasimokėti už 1937 m.

Fin. Rašt. G. Šimaitis.
(23-25)

10 kp. susirinkimas įvyks 
d. Liaudies Name, 735: 

Avė., kaip 7:30 vai. vak. i 
ir draugai, nepamirški-1 

te būti šiame susirinkime, pasižymė; 
kite kalendoriuj dieną arba laikraš
tį turėkite po ranka. Taip pat atsi
veskite ii’ naujų narių.

Sekr. J. S. Rainys.
(23-25)

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

LOWELL, MASS;
L15s 110 kp,. rengia šokius 

sausio, 7-tą vai. vakaro, po 
338 Central St. Gerb., Lowellio lietu
viai ir šios kuopos nariai, kviečiame 
visus atsilankyti ant šio parengimo. 
Užtikrinam laiką praleisti linksmai, 
prie geros muzikos ir. prie draugų.

\ Komisija.
(23-24)

parengime. Rengėjai.
(23-24)

Ketvirta3., ■ Sausio 28; 1937 Puslapis Penktas

PmSBURGHO IR AP1ELINKES ŽINIOS
Upės Užliejo Pittsburgho Gat 

ves. Daugelis Nukentėjo
Fraternalio Komiteto pirm. 
Gebert, lietuviškai «T. Gasiunas 
ir kiti. Rengia Fraternalių 
Organizacijų Komitetas.

Kviečiami visi dalyvauti— 
plieno ir kitų industrijų darbi
ninkai ir visi, kurie tiktai nori 
kuo nors paremti plieno dar
bininkų organizavimą.

Svečiai is Chicagos ir 
New Yorko

Sausio 22 vakare daugelis 
Pittsburgho gatvių jau buvo 
apsemta išsiliejusiu iš trijų 
upių vandeniu. Daugiausia nu
kentėjo upių pakraščių gyven
tojai. Vanduo pakilo 33 pė
das, bet nuo vidurnakčio pra
dėjo po biskį žemyn eit.

Žemoji miesto dalis, gera 
dalis North Sides, Esplen, Mc
Kees Rocks (bottom) buvo už
lieta vandeniu. Daugelis žmo
nių buvo priversti iš namų iš- ! kas čia dalyvaudamas organi- 
sikraustyti.

Reedsdale gatvė vėl visa sakė gražią prakalbą 
buvo apsemta. Žemesnėj daly vės” ir “Vilnies” skaitytojų 
vanduo siekė pirmo aukšto parengime sausio 24. Parem 
langus—gyventojai turėjo kel- girnas buvo gražus, skaitlin
es ant antro aukšto arba visai gas. 
išsikraustyti. Aukštesnėj dalyj 
tik pripildė pilnus skiepus.

Gyventojams (darbininkams! 
ir mažiems biznieriams) įva
rė didžiausios baimės. Rakan
dus, tavorus trokais vežė, ne- ĄTrATTA orr , 
se i kitas augstesnes vietas.I . ... .
Dirbo dieną ir naktį. O ant ry
tojaus, kai vanduo pradėjo 
žemyn slinkti, vėl darbo buvo

. viską atgal nešti.
Iš lietuvių ant Reedsdale 

daugiausia nukentėjo, rodos, 
gėrimų ir valgymų užlaikyto- 
jas Bajoras, nes jo pirmas 
augštas buvo visas apsemtas.

Rašant šiuos žodžius vėl 
vanduo smarkiai kyla augš- 
tyn. Spauda sako, kad bus 
nemažiau 35 pėdų. Didelis pa- 
yojus gręsia iš naujo.

šį vakarą šaukiamas dide
lis potvinio klausim# Ynitihg&š. 
Apie tai bu$>vėliau.
Visi j Plieno Darbininkų Mi

tingą. Garsus Kalbėtojai
Nedėlioj, sausio 31, Lietu

vių Piliečių Kliubo svetainėje, 
1721 Jane St., S. S., įvyksta 
didelis masinis mitingas plieno 
darbininkų o r g a n iz avimo 
klausimu. Pradžia 2:30 vai. 
po pietų.

Kalbės plieno darbininkų 
organizatorius Golden Clin
ton, koncilmanas Galagher,

Viešnia S. Sasnauskienė, 
“Laisvės” redaktorė, kalbėjo 

, susirinkime 
apie literatūros ir moterų or
ganizavimo svarbą. Buvo klau
simų ir diskusijų. Prieita prie 
bendro supratimo, kad reikia 
daugiau veikti tarpe moterų, 
jas organizuoti ir šviesti. Tuo 
tikslu nusitarta šaukti atskiri 
moterų susirinkimai.

Taipgi čia lankėsi dd. Ur
monai, Jaunuolių Komiteto 
sekretorius su savo motere. J. 
Urmonui buvo gimtinės sukak
tuvės. Pasinaudodami ta pro
ga jie aplankė savo motiną, 
sesutes ir taipgi lankėsi APLA 
■Centre.

Lenino Minėjimo Mitingas
Sausio 22, Carnegie Audi

torijoj įvyko Lenino mirties 
minėjimo mitingas. Rengė Ko
munistų Partijos Pittsburgho 
Komitetas. Kalbėjo apie Leni
no gyvenimą ir darbus ir da
bartinę padėtį “motina” Blo
or, naujas Partijos organizato
rius Martin Young ir kiti.

Publikos buvo nemažai. Bū
tų buvę daug daugiau. Bet po- 
tvinis ir baisiai prastas oras

T. Kaškiaučius, 
baritonas, Daktaro rolėje

labai daug pakenkė.
Lietuvių Radio Parengimas

Subatoj, sausio 30, M. D. 
svetainėje, 142 Orr St., įvyks
ta Lietuvių Radio Pusvalan
džio parengimas. Rengia P. 
Dargia. šokiams grieš garsi 
Lietuvių Radio Orkestrą. Pra
džia 8 vak vakare.

Tokį parengimą verta vi
siems paremti, nes P. Dargio 
palaikomas radio pusvalandis 
esti nedėliomis tarp 12:30 
1 vaL iš WWSW. stoties.

Rep.

Operą • “Daktaras” vaidins 
Sietyno Choras sekmadienį, 
sausio (January.) 31 dieną, Lie
tuvių svetainėje, 180-2 
York Ave., Newark, N.

Durys atdaros 3 vai.,
dės lygiai 4:30 po pietų. Įžanga 
50 centų ir 75c. Vaikams 
Po vaidinimui — šokiai 
geros orkestros. Vien tik 
kiams įžanga 25c.

Tessė Bukauskienė, 
Daktaro žmonos Lukrecės rolėj, 
žymiausia Sietyno sopranas, 

skambioji lakštingala.
Nesivėluokit girdėti operos 

pradžią, nes lošimas -prasidės 
’tikrai pažymėtu laiku—4:30.

Nesirūpinkit ką valgysit, nes 
<čia rasite įvairių užkandžių ant 
Vietos, kuriuos sietynietės paga
mins.

Patėmiję ‘‘Laisvėje” šį pra-

Komiška Opera 
“Bailus Daktaras”

nešimą, iŠsikirpę laikykit 
nėję, kad neužmirštumet 
puikios progos.

čia taipgi matysite 
apielinkės savo draugus,
tarnus, su kuriais smagiai pasi
linksminsite, pasišoksite.

Sietynas.

kiše- 
šios

visos 
pažįš-

Hanover-Nanticoke, Pa.
Mirė Petras Kimbertas

Keturias dienas pasirgęs 
pneumonia, Petras Kimbertas 
atsiskyrė su šiuom pasauliu, 
vos sulaukęs 32 metu.

Velionis buvo vedęs, paliko 
moterį su keturiais mažais 
vaikučiais, seserį veroniką, 
brolį Antaną. Antanas yra 
“Laisvės” skaitytojas.

Laike Dual unijos streiko, 
Petras kas dieną pikietavo. O 
tas streiklaužiams nepatiko ir į 
Petras buvo įskųstas, būk jis 
daužė automobilius streiklau
žiams ir jį areštavo. Supranta
ma, teismas “rado” jį kaltu 
ir Fetras gavo nuo 1 iki 3 me
tų kalėjimo—Luzerne Co. Pri
son. Streikieriai ir simpati- 
kai Petro nepamiršo; buvo su
kelta pinigų ir po šešių mėne
sių sėdėjimo kalėjime Petras 
buvo išpirktas ant 
Šioj apylinkėj Petras
negalėjo gauti; jeigu 
nors tyčia nueidavo 
prašyti, tai bosai sakydavo, 
kad atsitrauktų nuo kompani
jos žemės ir del jo darbo nė
ra ir nebus.

Pastaruoju laiku Petras dir
bo ant WPA projekto.

Vėliohis buvo tikintis, tai 
ir palaidotas su bažnytinėmis 
ceremonijomis šv. Juozapo 
kapinėse Wanamie.

Reporter.

PRANEŠIMA] IŠ KITUR

NEWARK, N. J.

STATO SCENOJE SIETYNO CHORAS.

Sausio 31 January

NORWOOD, MASS.
Būkim Visi. Puikiame Koncer

te, nes Tokių Greit Nebus 
šį sekmadienį, 31 d. sausio, Lietu

vių Svetainėje, 3-čią valandą po pie
tų atsibus didysis “Daily Worker”

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

LIETUVIU SVETAINĖJE, M NEW YORK AVENUE. NEWARK, N. J.
Po Operai bus šokiai iki vėlai nak čia, 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 puikių progų, už taip 
žemų kainų matyti ir jųja gėrėtis, kurioje yra labai augšta klasinė muzika, 
pradedant. solais> duetais, trio, kvartetais ir baigiant visu choru.

PRADDŽIA 4:30 VALANDĄ VAKARE

ĮŽANGA 50 IR 75 CENTAI

L. Dobims, tenoras, 
Karlo rolėje

Vaikam nuo 8 iki 13 m. Amžiaus Įžanga 25 Centai 

Vien tik Šokiams 25 Centai

koncertas, kuriame girdėsite dainas 
irr muziką' net šešių tautų; nes dai
nuos pagarsėjęs Freiheit Gesang 
Chaęąs iš Bostono, jis dainuos ru
siškai, angliškai ir žydiškai; Izabelė 
Kugel, žąvejantis sopranas dainuos 
irgi kelių tautų kalbomis; L. L. R. 
Mišrus Choras dainuos lietuviškas 
parinktas dainas; Cofeero Cincorele 
žymus smuikininkas; L.L.R. Vyrų 
Choras dainuos rinktines dainas. 
Taipgi grieš Norwoodo Darbininkų 
Benas, revoliucinius-, ir liaudies mu
zikos kavalkus. Trumpai pakalbės 
žymus kalbėtojas, draugas Levins, iš 
Bostono. Ir keletas čia nesuminėtų 
numerių bus pridėta. Įžanga tik 30c. 
Iškalno įsigykite tikietus už 25c. 
Programa bus pradėta garsintu lai
ku.

litinius kalinus, kurie sėdi kalėjimų 
Urvuose už Lietuvos Liaudies Laisvę 
ir už mūs pačių laisvę. Kviečia Koin.

(23-24)

STAMFORD, CONN.
Sausio 30 d. įvyks balius naudai 

Ispanijos kovotojams, Horticultural 
Svet., Forest St. ir Greyrock Pl. Bus 
graži programa. Įžanga 35 centai as
meniui. Šį parengimą rengia Stam- 
fordo Komitetas Gelbėjimui Ispani
jos Kovotojų. Kviečiame 
linai dalyvauti, turėsite 
Pradžia 7:00 vai. vak.

visus skait-
gerą laiką.
Rengėjai.

(23-24)

NEWARK, N. J.
ALDLD 5 kp. susirinkimas pripuo- 

pųola penktadienį, sausio 29 J., bet 
kadangi Sietyno Choras apsiėmęs 
daiuoti tą vakarą, tai daugumas nat
rių negalės dalyvauti. Tokiu midų 
susirinkimas perkeltas į 5 d. vasa
rio, toj pačioj svet. Visi draugai pra
šomi įsitėmyti ir dalyvauti susirin
kime, nes turime daug svarbų da
lykų aptart.

Org. G. Žukauskas.
' (23-24)

PHILADELPHIA, PA.
Lenino paminėjimo mitingas įvyks 

29-tą d. sausio, 8 vai. vak. Arenoj, 
46th & Market Sts. Kalbės Lawrence 
Simpson iš Ispanijos, ir taip pat bus 
gera programa. Dainuos Lyros Cho- 

■ras, ir jaunuoliai bus kaip sargai, su 
raudonom vėliavom. Todėl užprašom 
visus kliubus, organizacijas ir “Lais- 
:vės” skaitytojus atsilankyti į šį mi
tingą. Leninas kovojo už visus dar
bininkus, todėl mes ne pamirškime jo

(23-24)

SHENANDOAH, PA.
ALDLD 17 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, sausio 31 d. 2 vai. po 
pietų, Najaus Svet., 302 S. Main St. 
Visi nariai dalyvaukite laiku, nes yra 
svarbių dalykų apkalbėjimui.

Kom.
(23-24)

parašytas knygas, skaitykime ir se
kime jo pėdas. Visus užkviečia ren
gėjai. (21-24)

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. sausi< 
Welčome Hall, Winans Ave. ir 16th 
St. Pradžia 7:30 v. v. Įžanga tik 
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. 
iš Elizabeth, N. £J.

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 šaukiamoj konferencijoj,, kur. 
bus svarstoma svarbūs klausimai 
apie tolimesnį veikimą ir gyvavimą 
bendro fronto komiteto.

Kviečia Kom.
(22-24)

VARPO KEPTUVĖ
36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y.
Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir P are m Yra Skaniausi.

CLEVELAND, OHIO 
Fisher Body Streiko Klausimu 

Masinis Mitingas
Penktadienį (29’ d. sausio) Lietu

vių Svet., 6835 Superior Ave., yra 
šaukiamas lietuvių masinis mitin
gas Fisher Body streiko klausimu. 
Bus geri kalbėtojai lietuvių ir ang
lų kalbomis. Lietuviai dalyvaukite.

Komisija.
(23-24)'

LINDEN, N. J.
Kurie esate apsiėmę mokintis ko

mediją “Meilė Visų Ligų Gydytoja”, 
malonėkite visi susirinkti pas dd. 
Vertelius, trečiadienį, vasario 3-ičią, 
8 vai. vak. 203 W. 16th St. (23-24),

LAWRENCE, MASS.
Bendro Fronto vakariene ir šokiai 

įvyks 30 d. sausio, Gelbėjimui Liet* 
tuvo.s politinių, kalinių ir Ispanijos 
gynėjų už demokratiją, L. U. Kliube, 
41 Berkeley St. Pradžia 7 vai. vak. 
Bus geri kalbėtojai. Kalbės sekan
ti dd.: J. Urbonas, vietinis, gerai 
žinomas Lawrencio. visuomenei ir J. 
Kandrot, tik ką atvažiavo iš Lietu-, 
vos. Išgirsite kas dedasi Lietuvoje, 
dabar ir kaip Lietuva.yra išnaudoja
ma kelių žmonelių; kaip ūkininkai 
turi prarast, savo ūkius. Taipgi kvie
čiame ateiti ir paremti Lietuvos po-

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, Stre- 
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, 
pasiklauskite manęs su pasitikėjimu, 
ir> jūsų nesveikumas^ bus jums išaiš
kintas. Krauię Tyrimai, šlapimo 
Analyze, X-spinduliai. Serumų Įleidi
mai ir oiepijįmai- Sąlygas yra priei
namos. Pasitarimai veltui.

D R. L. ZINS
Virš ♦ 25 Metų; Praktikos

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

Valandos 9 A, M. iki 1 P. M. 
Sekmadieniais 9 A'. M. iki 3 P. M;
(MES KALBAME LIETUVIŠKAI

Čia Parodoma Dalis Varpo Keptuves, Kur Kepama 
duonos: rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų ru
gių, senvičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. 
Taipgi kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimaa 
skaniausių kėksų-pyragų: Pineapple Cake, Apple Cake, 
Cheese Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spicfl 
Cake. Stollen, Doughnuts, Pies, Pasteries, Apple Turnovers 
ir Jelly Rolls.
Siunčiame duoną: per paštą į; kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant'jūsų pareikalavimo, suteiksime informacija® apie svorį Ir kaina*.

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

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: BVėr^reen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti j ofisą 

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

IRU - EMBER COAL COMPANY
485 Grand Street Brooklyn, N. Y?,

(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 
Telefonas: EVergreen 7-1661
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NEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS
Alfonsas Deikus Užbaigė 

High Schoolę
Gražiai Apdovanojo 
“Laisvės” Bazarą

BMT Darbininkai Tikisi 
Unijos Pripažinimo

Vakar Alfonsas Deikus, sū
nus pažangaus brooklyniečio 
Aleksandro Delkaus, užbaigė 
Grover Cleveland High Schoo- 
lę, Ridgewoode, ir gavo diplo
mą. Už pasižymėjimą mokslin
gumu High Schoolėje Alfonsui 
yra dovanai siūlomas keturių 
metų mokslas kolegijoj.

Aleksandras Deikus yra Lie-, 
tuvių Amerikos Piliečių Kliubo 
antrasis manadžeris. Sveikina
me tėvą ir linkime geros kloties 
jo sūnui.

padėti 
ir ad- 
bazarą

Rep.

> Potvinio Aukoms Sukels 
■ Virš Milioną N. Yorke

Didžiajame New Yorke nu
sistatyta sukelti $1,594,800 
potvinio aukoms. Viena diena 
antradienį suplaukė $133,701. 
Yra daug aukų ir nuo biednų 
žmonių, kurie gyvendami pus
badžiu bando išgelbėti badau
jančius.

Gatvekariai Šokinėja

kur buvo

Daugeliui jau girdėta, kad 
“Laisvės” bazaras prasidės 12 
vasario. Tame bazare ir mote
rys ruošia stalą, kad 
“Laisvės” direktoriamš 
ministracijai padaryti 
sėkmingu.

Per moterų komisiją jau au
kojo sekami:

Drg. Pužauskienė — setą 
stiklų.

Amelia česniūtė, kuri užlai
ko puikią aiskryminę-valgyk- 
lą, 739 Grand St., aukojo du 
artistiškai padirbtu indu su 
pirmos rūšies čokolado saldai
niais.

Drg. Baltrūnas—50 pakelių 
paskilbusių žolelių arbatos.

M. P. Bieliauskas, laidotuvių 
direktorius, pažadėjo suteikti 
gražią dovaną, kurios parinki
mui jis dar pasitars su meno 
žinovais savo šeimynoje.

Tai čia pranešimai tik iš 
dviejų moterų komisijos narių? 
Kaip suplauks visi pranešimai, 
mes tikimės pasakyti daug ko 
naujo.

Moterų stalui daiktus gali
ma palikti pas dd. Mikalaus
kienę ir Depsienę, taipgi “Lai
svės” raštinėje, arba pranešt 
komisijai, kad ateitų pasiimti.

M. S. Komisija.

BMT kompanija antradienį 
pasišaukė streikuojančius 
Kent Avė. pajėgos stoties dar
bininkus derėtis. Pirmadienį 
darbininkai paskelbė streiką, 
kada kompanija pravarė du 
darbininku. Dabar darbinin
kai reikalauja ne tik sugrąži
nimo pravarytų, bet ir pripaži
nimo unijos ir kolektyvio riši
mo nesusipratimų tarp darbi
ninkų ir kompanijos.

BMT darbininkai naudoja 
“sėdėjimo” metodą. Tai pir
mas to pobūdžio streikas N. 
Y. industrijoj. Pirmiau jis 
linai buvo praktikuotas 
šalpos biuruose.

da- 
tik

Išlaikė Girtųjų “Garbę”

Vaidinimas Užsibaigė 
Tragedija

Ponia Maude Robinson, ku
ri skelbiasi pasauliniai žinomo 
Charles E. Robinson žmona, 
išplaukė ant francūzų laivo 
“Champlain”. Sako, kad ji 
liuosnoriškai save “deportavo” 
iš Amerikos. Jos vyras yra mi- 
lionierius ir, žinoma, kada no
rės, tai ji ir vėl atvyks.

S--------------------------------------------------- 1------------------------------------m
Telefonas: Humboldt 2-7964 .

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

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2—4 ir 6—8.

Nėra valandų sekmadieniais.
B

Metropolitan Operos prak
tika pasibaigė tragedija per
eitą antradienį, kada aktorius 
dainininkąs Lawrence Tibbett 
durklu persmeigė ranką kitam 
aktoriui - dainininkui Juozui 
Sterezini.

Pirmadienį ant Brooklyno 
tilto buvo nušokęs nuo bėgių 
vienas gatvekaris, 
sužeista 6 ir vos išvengė mir
ties 23 kiti keleiviai.

Kaip tik toj pačioj vietoj 
antradienio rytą vėl nušoko 
kitas gatvekaris, su 20 kelei
vių. Šį sykį niekas nesužeis
ta. Iki gatvekaris prašalinta, 
šimtai žmonių turėjo pėsti eiti 
į darbą.

Kas nors, kur nors 
-būt atsakomingas už 
gatvekarių “ligas”,
gręsia nelaimėmis šimtams'pi
liečių. Juk ne iš smagumo gat
vekariai šokinėja. Kas nors 
bloga su šėnimis.

Eugenija Marčiukaitė 
Užbaigė Mokyklą

Antradienį girtas plėšikas 
atėjo pas Mrs. Greenberg, 
238 5th Ave., Brooklyne, ir 
švaistydamasis revolveriu įsa
kė sėdėti, kol jis jieškojo pi
nigų. Bet registerį nepavyko 
atidaryti. Prieš išeidamas, jis 
pasisakė Mrs. Greenberg pa
bučiuosiąs. Nuo pasiūlytos 
“laimės” Mrs. Greenberg ap
alpo ir neatsipeikėjo per 15 
minučių.

Tada “svečias” nusvyravo 
skersai gatvę į kitą krautuvę 
pas Greenwalda, kur jis suri
šo savininką ir jo draugą, at
ėmė nuo jų $75, dar įpjovė 
ranką, nupjaudamas raištį ir 
išsvyravo nepagautas.

Sterezini, nuduodamas ban
ditą, pergreit pakėlė ranką, 
kuomet Tibbett turėjo neva 
smeigti durklu kitą aktorių. 
Durklas pataikė Sterezinio 
delnan. Iš karto jis mane, kad 
ten menka žaizda, norėjo 
baigt praktiką ir tik Tibbetto 
raginamas sutiko šauktis dak
taro. Pasirodė, kad perpjauta 
gysla. Sužeistasis nugabentas 
ligoninėn, kur už 5 valandų 
mirė.

Sterezini buvo 50 m. 
30 metų dainavo operos 
Su Tibbettu jiedu buvo 
draugai per 15 metų.

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.

INFLUENZA
New Yorko miesto sveikatos komisionie- 

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

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

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

gerai 
Mar-

ir per 
chore, 
artimi

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

MOTERŲ SUSIRINKIMAS 
ŠĮ VAKARĄ

Am. Liet. Darb. Literatūros Drau
gijos Moterų 81-mos kuopos susirin
kimas įvyks ketvirtadienį, 28 sau
sio, 8 vai. vakaro, 419 Lorimer St., 
Brooklyne. Į susirinkimą kviečiamos 
ne tik narės, bet visos merginos- 
moterys, kurios įdomauja moterų rei
kalais. i Valdyba.

PAINTERS 
and 

CARPENTERS
Taisom ir maliavojam na
mus iš vidaus ir iš lauko

A. BALČIŪNAS 
321 Chauncey Street 

Brooklyn, N. Y. 
ir

P. BIELIAUSKAS 
8831 76th Street 
Woodhaven, N. Y.
Tel.: Foxcroft 9-6901

MATEUŠAS SIMONAVIČTUS
4 «

GRAŽIAI ĮRENGTA

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

ĮSTAIGA

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

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

turėtų 
tokias 
kurios

Policistas Sumušė Moterį
PAJIEŠKOJIMAI

Brooklyniečiy Sveikata
Diphtheria vėl buvo 10 nau

jų susirgimų pereitą savaitę ir 
2 mirė. Susirgimų šį metą yra 
daugiau, negu buvo pereitais 
dvejais metais tą pat savaitę. 
O yra galima apsisaugoti nuo 
tos ligos čiepijimu, bet dauge
lis į tai nekreipia domės, kol 
vaikai nesuserga, čiepijimą at
lieka bile gydytojas, o neišga
linčius mokėti Vaikų Sveika
tos Stotyje čiepija veltui.

Visokiomis ligomis per sa
vaitę Brooklyne mirė 675, 
penkiais mažiau, negu pirmes
nę savaitę. Automobilių nelai
mėse žuvo 7 Brooklyne, o New 

' Yorke—10, kitose miesto da
lyse po mažiau. Plaučių užde
gimas pasiėpnė 120 aukų, in
fluenza;—24.*

Gimė bėgiu savaitės 850.

Tori Naujas “Laisnes?”

Primenama, kad automibi- 
listai privalo turėti naujų šių 
metų važiuotės leidimų lente
les ant automobilių ne vėliau, 
kaip pusiaunaktį ateinančio 

. sausio. Pavė
lavę, gali tikėtis nesusiprati-
sekmadienio, 31 
Invp omli tik At.

Jk . Minoras Apie Ispaniją

Angliškas darbininkų laik
raštis New Yorke, “Daily 
Worker,” trečiadienį pradėjo 
seriją raštų apie Ispaniją. Juos 
rašo d. Robert Minor, garsus 
žurnalistas ir Amerikos darbi
ninkų vadas, kuris’ką tik su
grįžo iš Ispanijos, kur jis pa
buvojo karo frontuose. Nepra
leiskit neperskaitę tuos įdo
mius raštus. S-a«.

Sveikiname 
šia džiaugs-

kad nežiū-

Eugenija, laisviečiam 
žinomų Petro ir lugasės 
čiukų duktė šią savaitę užbaigė 
Eastern District High School ir 
gavo diplomą.
Marčiukų šeimyną 
minga proga.

Reikia priminti,
rint jaunų metų, Genė, kaip ją 
vadina jaunimas, jau senai da
lyvauja tarp aidiečių ir LDS 
jaunimo, kurį atstovavo ir LDS 
nacionaliam seime pereitą vasa
rą. Linkime Genei augti dar
bininkiško jaunimo judėjime, 
kuriam ji turi galimybių, nes ir 
jos tėvai yra to judėjimo rėmė
jai per daugelį metų.

Marčiukai gyvena 474 Lorim
er St., Brooklyne, kur užlaiko 
ir saldainių krautuvėlę.

Rep.

; Vienas iš penkių policistų 
^šalpos biure, 1100 Myrtle 
Ave., Brooklyne, bjauriai su
mušė negrę moterį Lulu Mur
phy. Jis jai smogė akin, par
mušė ant žemės ir vilkte nu
vilko į policvežimį. To žiau
ruolio nuijheris 14248.

Sumuštoji moteris ir kiti 
trys areštuoti. Jie buvo nuėję 
biuran reikalauti pašalpos iš 
namų išmestoms šeimynoms, 
yra nariai Am. Darb. Susivie- Į 
nijimo.

Pajieškau brolio Adomo Andruške- 
vičiaus, paeinančio iš Senino mie
sto, Suvalkų gubernijos. Atvažiavo i 
Ameriką 1909 m. į Girardville, Pa. 
1910 m. iš Girardvilles išvažiavo į 
Illinois valstiją, ir nuo to laiko nie
ko apie jį nežinau. Turiu labai svar
bų reikalą. Kas žino apie jį malo
nėkite pranešti man arba tegul pats 
atsišaukia. Būsiu labai dėkinga. 
Marė Andruškevičia (Novašinskienė) 
121 Espy St., Nanticoke^ Pa.
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BERN. J. SHAWKONIS 
(AŠAKUNAS) 

NAUJAS 

LIETUVIS GRABORIUS 
IR BALSAMUOTOJAS 

LAISNIUOTAS 
New York ir New Jersey 

Valstijoje 
Graborystės reikale visada jums 

mielai patarnaus pigiai. 
^~ 306 John Street, 

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

(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

Bedarbis.

Laimėjo Prieš Evikcijas

TEATRAS-DMNOS-MŪZIKA

ir

Biskelis Iš Schuberto 
Gyvenimo

Belmont Teatre (48 St.
6th Ave., New Yorke) dabar
rodomas veikalas “April Ro
mance” (Balandžio Mėnesio 
Romansas), kuriame vyriau
sią rolę vaidina Ričardas Tau
ber. Veikalas parodo kompo
zitoriaus Schuberto gyvenimo 
tam tikrus epizodus, jo pamy
lėjimą tūlo šokiko dukters, ne
pasisekimus. Veikale tęsiasi 
Schuberto meliodijos, dainuo
jama daug jo dainų. “April 
Romance” gamintas Anglijoj.

Septynios šeimos laimėjo 
prieš evikciją. Jos pasiliks sa
vo namuose po dviejų savai
čių pikieto prieš bildingus 343 
ir 345 E. 17th St., New Yor
ke. Jiems atmokės 200 dole
rių už šildymo sistemą, kurią 
jie patys įvedė, taipgi nuleido 
$365 užsilikusių randų.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(JALINSKAS)

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

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

WOODHAVEN, L. L, N. Y.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

113 West 42nd Street 
NEW YORK CITY 

Telefonas Bryant 9-7763

BROOKLYNO OFISAS . 
? 168 Grand Street s
1 Brooklyn, N. Y.
5 Telefonas Evergreen 8-7179 f
wwwTvgggggTMggggMgyTygssvgyyTTyyvvgKzzMggk.

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC

55-tos Gatves Teatre 
‘Maskaradas Viennoj”

55th St. Playhouse j (arti 
7th Ave., New Yorke) rodo
ma “Masquerade in Vienna”, 
Vienoj gamintas šnekantis ju
dis. Vyriausia vaidintoja— 
Paula Wessely.

Cameo Teatre, 42nd St. ir 
Broadway, šį vakarą (pirmu 
kartu Amerikoje) pradės ro
dyti “Ispanija Liepsnose”, šis 
judis pašvęstas tiems didvy
riams, kurie šiandien deda sa
vo gyvybes, kad Ispanija būtų 
laisva.

Po perleidimo šio judžio, 
Cameo pradės rodymą naujo 
Sovietų judžio “Kaliniai.”

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.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS 

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

Pariamdau automobiliui veituvčm, 
parčna, krlkžtynom ir kitokiem 

x reikalam.
402 Metropolitan Avė. 

(Arti Marcy Avenue) 
Brooklyn, N. Y.

Darbininkai Piktinasi 
Siūlymu Suvaržyt

Brooklyno aldermanai, J. J. 
Cashmore ir J. F. Lantry, de
mokratai, siūlo pHimti bilius 
verstinam sužymėjimui vieš
bučių ir namų darbininkų. Jie 
aiškina, būk to ešą reikalinga 
apsaugojimui gyventojų nuo 
piktadarių. Bet darbininkai 
įmato, kad pasinaudojant esa
mu sentimentu prieš krimina- 
lybes nori užnert darbinin
kams kilpą.

Jei jiems rQpi apsaugojimas 
gyventoją, ko jie tylėjo, kada 
visoki gengsteriai buvo suva
ryti į bildingus laužyti bildin- 
gų darbininkų streiką? Juk 
unijistai jau tuomet 
kad to galima laukti, 
visuomenės išmatoms 
raktai į namus laike
ir po streiko, kad prašalinti iš 
darbų sąžiningus, gerus dar
bininkus.

nurodė, 
kuomet 
pavesta 
streiko

Kings County ligonbutyje 
planuojama įsteigti prūdą vai
kų paralyžiaus aukoms.

SVEIKATA—TURTAS
Netekus sveikatos, nemiela nei gy

vent. Turtuolis atsižada ir turtų, kad 
tik būt sveiku. Broli ir Sese, jeigu 
tu įvertini sveikatą ir ją brangini, tai 
prižiūrėk ją. Jausdamas skausmus, 
kaip tai: reumatizmą, rankų kojų gė
limą, nikstelėjimą, nuovargį, šaltį, 
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 
spinduliais, sunaikina reumatiškus 
skausmus ir palengvina žmogui. Dek- 
snio Galinga Moštis tūkstančiams pa
gelbėjo, pagelbės ir tamstai. GAR- 
ANTUQJAM, kad, pavartojus kelis 
sykius, aplaikysi palengvinimą ar pi
nigus grąžinanti.

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

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

* I
PASARGA: Jeigu nori aplaikyti ti

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

Visada žiūrėkite, kad būt užrašyta 
DEKEN’S OINTMENT, tai tik tada 
aplaikysite tikrąją Deksnio Galingą 
Mostį. Parsiduoda visur.

Reikalaunam Agenčių ir Agentų.
DEKEN'S OINTMENT CO., 

Hartford, Conn.

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335

DARBININKŲ IŠTAIGA
Sales del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius sų 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
tada laikas valgyti medų,

kada jau apsergate šalčiu 
Valgykite medų, kad 

nesirgtumėte.
“LAISVĖS” ANTRAŠAS 

427 Lorimer St., B’klyn, N. Y.

Ne

NAUJA PUIKI VIETA
Restaurant, Bar and Grill

411 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Sav. Vincas Višniauskas 
Manageris, Juozas Zeidat

Amerikos išdirbimo ir importuo
tos degtines, vynai

Šaltas, PutojantiyAlus
Taipgi patarnaujame /gerais val
giais. Tinkamiausia vieta pralei

dimui laiko ir pasimatymo 
su žmortemis.

Tcl. Stag? 2-0783 NOTARY
Night Tcl. Juniper 5-4912 PUBLIC '

Juozas Levanda
(LEVANDAUSKAS)

GRABORIUS
BALZAMUOTOJAS

Patarnauju visiems . be skirtu
mo. Parsaindau 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.

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ OCp

KIRPIMAS

SKUTIMAS jį Ej q

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.
TeL: Glenmore 5-6191




