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KRISLAI
Vėl skaudi rykštė. 
Pradžia ir Vokietijoje. 
Pabandė ir pavyko. 
Blogos valios juokdariai.

Rašo A. B.

Gamtos skaudi rykštė vėl pla
ka mūsų šalį. Upės ir upeliai iš
silaužė per savo krantus garsia
jam Ohio-Mississippi klonyje ir 
naikina miestus ir kaimus ir 
sėja mirtį. Milionas benamių, 
šimtai žuvusių! Ligos pradės 
savo rugiapjūtę. Nuostoliai ne- 
apskaitomi, žmonių vargas ne- 
išmieruojamas.

❖ * *
Gamtinės jėgos veikia visai 

aklai. Kol jos neapvaldytos, jos 
naikina, kas joms pakliūva ant 
kelio. Taip yra su potviniais.

Bet tas jėgas galima suvaldy
ti. Viena po kitos žmogus jas 
jau yra apgalėjęs ir pakinkęs į 
vežimą to paties žmogaus nau
dai. Ir tie potviniai daugumoje 
leidžiasi pažebojimui, suvaldy
mui

Deja, privatinis kapitalas sto
vi skersai kelią. Washingtono 
valdininkai tiktai plepa, bet fak- 
tinai nieko nedaro aptaisymui 
upių, kurios paplūsta rudeniais 
ir pavasariais. Nesą pinigų, ne
są iš ko! Mat, čia yra visuome
niškas darbas. Pelno vienam ku
riam kapitalistui jisai neduotų, 
štai kame priežastis visos tos 
nelaimes! 

* * *
Puiki žinia iš Vokietijos per

lėkė pasaulį. Jau ir ten kuriasi 
bendras frontas. Obalsis to 
fronto: “Nuverskime nazių dik
tatūrą!” Kas tik prieš Hitlerio 
šaiką ir politiką, tas kviečiamas 
talkon.

Tegul ši vienybes idėja už
degs revoliuciniu sąjausmu 
kiekvieną dorą vokietį ne tik 
Vokietijoj, bet visam pasaulyje. 

* * *
žinote, kad sėdėjimo streiko 

idėja jau atskrido.uRytus? Ji 
gali greitai prigyti ir išbujoti, 
nes pirmas bandymas puikiai 
pavyko.

Kelios dienos atgal New Yor
ko transporto kompanijos BMT 
bosai išmetė du pajėgos stoties 
darbininkus. Kiti darbininkai 
už juos užstojo ir paskelbė sė
dėjimo streiką. Užteko kelių de
šimtų valandų ir bosai turėjo 
nusileisti. Darbininkai tapo pri
imti atgal į darbiį ir kompanija 
turi derėtis su unija kitais 
klausimais. 

* * *
Atsirado liberalų, kurie su 

Norman Thomas pryšakyje nu
sitarė išgelbėti Trockio politinį 
kudašių. Tai, žinoma, nėra pa
prasti juokdariai — tai blogos 
valios juokdariai. Jie stačiai pa
siėmė globon tą kruvinų konspi
racijų promotorių.

* * *
Ar žinote, ko jie nori? Dar 

ne tik nori, ale tiesiog reika
lauja? Ogi tiktai tiek, kad So
vietų valdžia faktinai likviduo
tų visą savo teismų sistemą. į 
Jais Norman Thomas ir jo ka- 
marotai nepasitiki. Jie perdaug 
aštriai kerta trockistams. Nor
man Thomas reikalauja, kad 
Sovietų valdžia pavestų trockis
tų kriminalistų reikalą jo loc- 
nai “tarptautinei” komisijai. 
Tiktai ta komisija galėsianti 
pasakyti, ar tie kriminalistai 
kalti, ar nekalti. Vadinasi, Nor
man Thomas nori Sovietų Są
jungą pavesti tam tikram “re- 
syveriui,” tartum ji būtų kokia 
buržuazinė nubankrutavus fir
ma.

M

Karinis Bilius Kongresui

Wheeling-. W. V. — Net 
nuo potvinių nukentėjusius 
nearus baltieji šovinistai iš
skiria iš baltųjų tarpo.
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* * *

Savo laikais pasaulio impe
rialistinės valstybės buvo uždė
ję panašų “resyverį” ant Chini- 
jos. Deja,’ Sovietų Sąjunga tos 
malonės visai nepageidauja.

• ♦ ♦ *

Beje, mūsų lietuviški trockis- 
tai nuo Roebling Stryto irgi su
šilę reikalauja Sovietų valdžips 
pasidavimo tokiam “resyve- 
riui.” Jiems jau tikrai atrodo, 
kad darbininkų tėvynė visai nu- 
bankrutavo ir jeigu sklokos

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kainą $5.50 Metams 
Brooklyne $7.50 

Metams

Madrid, saus. 29.—Liau
dies milicininkai, atėmę iš 
fašistų visą Vakarinį Par
ką, tuomi išstatė į pavojų 
fašistų susisiekimą su Uni
versiteto Miestu. Fašistai 
per tris savaites atakavo tą 
šiaurvakarinį Madrido prie
miestį, bet veltui.

Paskutinėmis d i e n omis 
fašistai puolė EI Prado, 10 
mylių į šiaurvakarius nuo 
Madrido, bet nieko nelai
mėjo.

L-iaudiečiai ūmai užpuolė 
fašistus Vakariniame Par
ke tamsioj naktyj, smarkiai 
belyjant, ir šturmu išmušė 
juos iš apkasų.
Liaudiečiii Laimėjimai Pie

tiniame Fronte
Madrid. — Ispanijos val

džios milicija prasimušė per 
trigubus fašistų apkasus ir 
grumiasi linkui netolimo 
fašistų lizdo Pocuna, Jean 
provincijoj, pietuose. Nu
kauta bent 150 priešo karių.

Liaudies milicininkai at
ėmė iš fašistų Quentas Beas 
miestelį Granados provinci
joj, taipgi Cullada ir Real 
Guacil kaimus Jean provin
cijoj.

Gręsia~25,000 Streikas 
“Belaisvėse Kasyklose”

Washington. — Bosai va
dinamų ’’belaisvių kasyklų” 
atsisako atskaityt nuo mai- 
nierių algų dolerį nepapras
tų duoklių unijai, nors jų 
pasirašyta • sutartis prižada 
išimti iš algų nepaprastus 
mokesčius unijos iždan. Šias 
kasyklas valdo plieno kom
panijos.

Dabartiniai nepaprasti 
mokesčiai yra renkami iš 
mainierių delei plieno darbi
ninkų organizavimo. Tai 
ypač todėl bosai ir prieši
nasi jiems.

Jungtinės Mainierių Uni
jos vadai sako, kad galėsią 
būt iššaukta streikan 25,000 
mainierių iš “belaisvių an- 
gliakasyklu.” jeigu kompa
nijos nepildys sutarties su 

! unija.

“troikos” nepaklausys, tai visa 
ji skradžiai žemes nugarmės. 
Beveik jau nugarmėjus. Straz
das šaukia: “Kas laukia visą 
Sovietu Sąjungą? Nejaugi dvi
dešimties metų darbas turės ei
ti niekais? Nejaugi tas didelis 
eksperimentas baigtųsi katas
trofa visai darbininkų klasei?” 

žinoma, kad “baigsis,” jeigu 
Strazdas neišgelbės. Argi gali 
180 milionų žmonių apsieiti be 
jojo dideles galvos? Negali. Aš 
nominuoju Strazdą į didžiosios 
Rusijos karalius. Vardą jam 
duosime Mikės Trečiojo. Tegul 
jis su savo pamočninkais (Jan
kausku ir Stilsonu) važiuos ir 
išgelbės tą “eksperimentą.” Tro
ckis galės patarnauti jo dideny
bei už svetimų reikąlų ministerį. 
Ką sakote?

rius Peikia Skebinę 
Faš. "Flinto Sąjungų”
GENERAL MOTORS REIKALAUJA NAUJO IN- 

DŽIONKŠINO PRIEŠ AUTO. STREIKIERIUS
Flint, Mich. — General 

Motors korporacija kreipėsi 
į antrą apskričio teisėją P. 
V. Gadolą, reikalaudama, 
kad įsakytų policijai ir mili
cijai išmest streikierius sė
dėtojus iš dviejų General 
Motors Fisher Body fabri
kų. Savo reikalavime Gene
ral Motors skelbia, kad tie 
darbininkai esą jau visai 
“svetimi,” iš darbo pava
ryti.

Detroit, Mich. — Michi- 
gano valstijos gubernato
rius Fr. Murphy nieko ne
atsakė į reikalavimus fašis-

SLEPIA SKAIČIŲ ŽUVUSIU POTVINIUOSE

Prigėrė 600 žmonių.— Nuostoliai $400,000,000
Louisville, Kentucky, tiek 

daug žmonių prigėrė per po- 
tvinį, kad vietinė valdžia 
slepia tikrąjį jų skaičių. 
Nemažai jų vyriausybė sla
pta palaidojo.

Washington, saus. 29. — 
Skaitliuojama, jog potvi- 
niuose bus žuvę iki 600 
žmonių; o medžiaginiai nuo
stoliai sieksią $400,000,000.

Cincinnati, Ohio, saus. 29. 
—Tvanas vien šiame mies
te padarė $25,000,000 nuos
tolių.

Cairo, Ill., saus. 29. — Di
džioji Ohio upės ištvinimo 
banga įsilies į Mississippi 
upę šį šeštadienį ar sekma
dienį. Cairo stovi dvišaku
moj tarp tųdviejų didžių 
upių. Visas vandeniu apsup-

Lenkų Fašistai Studen
tai Šėlsta prieš Žydus
Varšava. — Lenkai fašis

tai studentai sausio 28 d. 
nuvijo šalin žydus studen
tus, bandžiusius įeit į Var
šuvos Universitetą. Kelis 
žydus sumušė. Fašistai nuo
lat pikietuoja universitetą 
prieš žydus studentus. Uni
versiteto valdyba abejoja, 
ar šaukt policiją išblaškyt 
fašistų pikietą ar ne.

Fašistai šalin nuvijo ir žy
dą mechanikos profesorių 
dr. Windheimerį, nors pats 
universiteto sekretorius rei
kalavo praleist ji vidun.

Fašistiniai studentai savo 
lapeliuose šaukia “nesidro- 
vėt žiaurumo” prieš žydus: 
“Jeigu jūs sutinkate žydą, 
kirskite jam ir taip nuodug
niai muškite, kad jis žinotų 
savo'vietą arba apleistų ne 
tik universitetą,- bet gal ir 
pačią Lenkiją.”

Švietimo ministeris buvo 
atmetęs fašistų reikalavimą 
susodint žydus studentus 
atskirose nuo krikščionių 
klasėse; todėl fašistai juo 
labiau smarkiną tiesioginius 

tinęs “Flinto Sąjungos,” kad 
jo milicija apgintų nuo 
streikierių skebus, kuriuos 
ta fašistinė “sąjunga” siųs 
darban. Bet jis pareiškė 
“sąjungos” atstovui Ras- 
bachui, jog “Flinto Sąjun
ga” kenkia taikos vykdy
mui tarp Jungtinės Auto. 
Darbininkų Unijos ir Gene
ral Motors korporacijos. 
Gub. Murphy nurodė, jog 
streiklaužių siuntimas į fa
brikus galėtų iššaukt kruvi
nus susikirtimus su darbi
ninkais, o jis tam esąs prie
šingas.

tas, tik apart vieno augšto 
kelio.

Paskutinėmis dienomis 
smarkiai darbavosi pašalpi- 
niai darbininkai, kaliniai ir 
šiaip piliečiai, budavodami 
augštesnį pylimą apsaugot 
miestą nuo pagrimzdimo 
tvane.

Gal teksią urmu iškraus
tyt iki l,0dQ,000 gyventojų 
iš Mississippi klonio, jeigu 
gręs vandens ištvinimas 
virš pylimų.

Indianoj abelnai potvinis 
pradėjo žemyn slūgti, tik 
Evansvillėj laikosi toj pa
čioj augštumoj.

Vis sparčiau plinta influ
enza, škarlatina, karštinės 
ir kitos limpančios ligos 
tarp pabėgėlių nuo potvinių.

Dar Tebėra 8,894,000 
Bedarbių Amerikoj

Washington.— Amerikos 
Darbo Federacijos valdybos 
raportas sausio 28 d. paskel
bė, jog dabartiniu laiku šioj 
šalyj esą 8,894,000 bedarbių; 
bet, girdi, tai tik pusė to 
bedarbių skaičiaus, kuris 
buvo aršiausiais krizio lai
kais.

Dabar kasyklose dirba 
299,000 mažiau negu 1929 
m.; geležinkeliuose 599,000 
mažiau, prekyboje 407,000 
mažiau negu tais metais, ir 
tt.

Honolulu, saus. 29. — Iš 
Jungtinių Valstijų sėkmin
gai atskrido 12 laivyno lėk
tuvų, padarydami 2,500 my
lių kelionę per nepilnas 22 
valandas.

veiksmus prieš žydus stu
dentus.

Kelios dienos atgal fašis
tai studentai užpuolė mušt 
atsilankiusį iš Belgijos vie
ną žydą mokslininką todėl, 
kad jis klasėje atsisėdo de- 
šingj, o ne kairėj pusėj, ku
rią fašistai skiria žydam.

ROOSEVELTAS PLANUOJA 
PANAUJINTA NRA

Washington. — Preziden-
Rooseveltas rengiasi 

kongresui “naujos” 
sumanymą—nustatyt 
valandas, algas ir 

sąlygas, taipgi tūlo-

tas 
įnešt 
NRA 
darbo 
darbo
mis taisyklėmis apribot var
žytines tarp įvairių biznių. 
Kiekvienas panaujintas N- 
RA punktas būsiąs paties 
kongreso nutartas; tuo bū
du Augščiausias Teismas 
mažiau gausiąs priekabės 
panaikint naująją NRA 
kaip neva “priešingą” kon
stitucijai. Senoji gi NRA 
buvo davus plačią galią pre-, 
zidenfui pačiam daryti ir 
vykdyti įvairius planus ir 
taisykles.

Washington. — Valdiška 
darbo santikių komisija pa
skelbė faktus, įrodančius, 
kaip General Motors auto
mobilių korporacija savo fa
brikuose palaiko šnipus 
prieš darbininkus ir grasi
nimais ir kitais būdais per
sekioja unijos šalininkus.

Patarė Nepernagrinėt 
Tomo Mboney Bylą

San Francisco, Calif. — 
•Vyriausio Californijos teis
mo paskirtas referas A. E. 
Shaw sausio 28 d. patarė, 
kad tas teismas neimtų iš- 
naujo pernagrinėt bylą To
mo Mooney’o, garsiausio 
Amerikos politinio kalinio. 
Shaw raportavo, būk pir
mas teismas prieš Mooney 
buvęs teisingai vedamas, 
nors eilė buvusių toj byloj 
liudininkų patys prisipaži
no, kad buvo papirkti kapi
talistų ir sužiniai melavo 
prieš Mooney pirmojoj by
loj.

Mooney yra nekaltai iš
vargintas kalėjime jau 20 
metų del tos priekabės, kad 
nežinia * kas išsprogdino 
bomba laike patriotinės de
monstracijos pirm pasauli
nio karo.

Jeigu Californijos vyriau
sias teismas atsisakys iš- 
naujo pernagrinėti Moo
ney’o bylą, tai Mooney Gy
nimo Komitetas, stipriau
siai remiamas Tarptautinio 
Darbininkų Apsigynimo, 
vėl kreipsis į Jungtinių Val
stijų Augščiausią Teismą.

Bilius prieš Amerikiečius 
Savanorius Ispanijai

Washington. — Kongresi
nė ateivybės komisija svar
sto Phillips sumanymą, rei
kalaujantį atimt pilietybę iš 
amerikiečių, tarnaujančių 
Ispanijos naminiame kare.

Manoma, jog kongresinė 
ateivybės komisija užgirs 
Dicksteino bilių, reikalau
jantį deportuot iš Jungtinių 
Valstijų svetimšalius “sve
čius, skleidžiančius propa
gandą priešingą šios šalies 
surėdymui.”

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

Į težius, o Išlaimėsit 
Pasauli!

Reikalauja Sušaudyti 
17 Trockistų, Šnipų, 
Žudytojų, Išdavikų

BET SPĖJAMA, KAD BUS SUŠAUDYTA TIK ŠEŠI; 
RADEK SAKOSI ATSTOVAVĘS ‘TROCKIO PARTIJĄ’

Maskva. — Sovietų pro
kuroras Andr. Višinskis 
saus. 28 d. padarė sutrauką 
kaltinimų ir įrodymų prieš 
K. Radeką, Gr. Piatakovą ir 
15 kitų teisiamųjų trockis
tų, Vyriausio Teismo kari
nėje kolegijoje. Keturių va
landų kalboj jis išdėstė, 
kaip šie trockistai buvo pa
darę sąmokslą su Vokieti
jos ir Japonijos valdžiomis 
užtraukt tųdviejų šalių karą 
ant Sovietų Sąjungos; kaip 
jie už tai žadėjo Japonijai 
Sibiro provincijas ir Sacha
lino žibalą-aliejų; kaip jie 
už pinigus šnipinėjo Hitle
rio ir Japonijos imperialistų 
naudai prieš Sovietus. Vi
šinskis taipgi išdėstė, kaip 
jie vedė, pagal Trockio ko
mandą, ardymo darbą So
vietų gelžkeliuose, kasyklo
se ir fabrikuose; sykiu žu
dydami ir geriausius Sovie
tų darbininkus; o kai kurie 
buvo parsidavę Japonijai 
net nuodyti mirtinų ligų pe
rais raudonarmiečius. Vi
šinskis nurodė ir į trockistų 
^kruvinus planus — išžudyt 
žymiausius Sovietų Sąjun
gos vadus. Už tokias nedo
rybes jis reikalavo, kad tei
smas skirtų mirties bausmę 
visiems šiems trockistams. 
Višinskis sakė:

“Ne vien aš reikalauju 
tokios bausmės — to reika
lauja sužalotieji aukos šių 
sąmokslininkų ir jau palai
doti palaikai tų, kuriuos 
teisiamieji nužudė.”

New Yorko Times kores
pondentas Walter Duranty 
rašo, kad apskritai, visi kitų 
šalių diplomatai, dalyvavę 
teisme, sutinka, jog byla 
teisingai vedama ir jog ta
po įrodyta teisimųjų prasi
žengimai. Su tuom “nesu
tinka” tik Hitlerio ir Japo
nijos diplomatai.

Prokuroras Višinskis pa
šiepė kaltinamuosius, tvir
tinančius kad jie veikė kaip 
“politinė partija.” Sako, kad 
jų pačių prisipažinimai ir 
darbai įrodė, jog jie nėra 
niekas daugiau, kaip šaika 
šnipų, banditų, žmogžudžių, 
žulikų ir išdavikų, nesidro
vėjusių už pinigus tarnauti 
savo šalies priešams. Tada 
Višinskis atsikreipė į Rade
ką ir Piatakovą, kurie savo 
straipsniais “Pravdoje” per
nai rugpjūčio mėnesį smer
kė Zinovjevo - Kamenevo 
trockistų grupę kaipo šalies 
išdavikus ir reikalavo su
šaudyt juos “kaip šunis:”

“Taip, Radek, jūs pasakėte, 
kaip reikia pasielgti su to
kiais žmonėmis . >. tokiais 
dviveidžiais niekšais. Ar jūs 
tada rašėte apie juos ar 
pats apie save?”

Radeką Višinskis pavadi
no “dviveidžių kunigaikš-'prigėrė 17 jūrininkų.

čiu,” o Piatakovui štai ką 
pasakė:

“Jūs taipgi parašėte 
straipsnį, smerkdamas savo 
draugus, ir jūs delnais plo
jote valstybinei ^policijai, 
kad juos sugavo, ir jūs rei
kalavote jiems mirties. Ar 
jūs žiūrėjote į veidrodį, ka
da tuos žodžius rašėte? Ar 
jūs reikalavote jiems mir
ties, ar pats sau?”
RADEKO IR PIATAKOVO 

PASKUTINIS ŽODIS.
Maskva, saus. 29. — Pas

kutiniame savo žodyje K. 
Radek, vienas iš vadovau
jančių trockistų, pareiškė, 
kad jis “savanoriai rėmė 
trockizmą;” jis sykiu su 
Trockiu tikėjęs, būk negali
ma esą įvykdyt socializmo 
vienoj šalyj. Bet jis, girdi, 
persergėjęs Trockį, kad ne
darytų karinių sąmokslų su 
kitomis šalimis prieš Sovie
tus, bet pasirodę, kad Troc
kis jau buvo padaręs tokius 
sąmokslus.

“O išdavystei pateisint 
negalima surasti jokio argu
mento,” pridūrė Radek: 
“Aš negaliu surasti kaičią 
mažinančių aplinkybių. Aš 
slapta planavau pasaulio 
gaisrą (karą prieš Sovie
tus) ir užsitarnauju tokios 
bausmės, kokia tik bus man 
skirta.” Radek, tačiaus, pro
testavo, kad prokuroras Vi
šinskis pavadino juos tik 
banditais ir šnipais. Radek 
sakė, kad jie veikę kaip “po
litinė partija.”

Sykį Radek atsikreipė į 
teisėją Ulrich ą: “Drauge 

’teisėjau!” Teisėjas atsakė 
“Joks išdavikas negali ma 
ne vadinti draugu.”

Piatakovas, savo paskuti 
niame žodyje, be kitko, ta
rė: “Man tik gaila, kad šia
me teisme nėra paties Troc
kio.” Piatakovas atžymėjo, 
kad Sovietų vyriausybė ne
darė jokio spaudimo, idant 
priverst teisiamuosius prisi 
pažint.

United Press korespon 
dentas spėja, kad busią su 
šaudyti Radekas, Piatako 
vas ir dar penki stambiau 
si kaltininkai; o kiti 11 tap 
šią pasiųsti kalėjiman.

KJ

Washington.—Kongresinė 
karo reikalų komisija svars
to Hill-Sheppard įnešimą, 
kuriuom reikalaujama su- 
mobilizuot pramonę ir tech
niškus žinovus ir įvest vers
tiną tarnybą armijoj karo 
metu.

Bremen, saus. 29. — Nu
skendo per audrą vienas 
IVokietijos žibalinis laivas*



Laisvoji Sakykla Wilkes Barre, Pa.
žmones.yra visai bepartyviai

Jie tik gina kliubo iždą. Ir gin
tų jj nuo bile vieno, nežiūrint 
kokios jis partijos būtų, kokiuo

šis Tas iš SLA Jubilejinių 
Prakalbų

Prakalbos atsibuvo sausio 24 
dieną. Vyriausiu kalbėtojum 

išganytojum save nesistatytų. buvo S. Vitaitis. Pirmas kalbė-
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nutarimus sukilti 1917 metais, svarbiau-- 
šiam momente; apie tai, kaip Leninas 
juos išvadino streiklaužiais ir tt.

Mes andai (antradienio “L.”) įtalpino
me d. D. M. Š. straipsnelį, kuriame buvo 
duota žinių apie Piatakovo-Radeko ir kt. 
senas klaidas bei prasižengimus prieš 
partijos liniją ir jos discipliną, šiuo tar
pu suteikiame daugiau žinių, pasinaudo
dami d. Emilijaus Y. Jaroslavskio (seno 
bolševiko) straipsniu, kuriame jis patie
kia pluoštą medžiagos apie teisiamuosius 
trockistus Maskvoj.

Radekaę, rašo d. Jaroslavskis, buvo iš
stojęs prieš Lenino tezį, “tautų teisė ap
sispręsti savo reikalus.” Leninas jį 
smarkiai kritikavo, pabrėždamas, kad to- 
kis Radeko nusistatymas gelbsti imperia
listams.

Panašiai tautiniu klausimu/būvo nusi
statęs ir Piatakovas. Jis paraše net bro
šiūrėlę, kurią Leninas smarkiai kritika
vo, pabrėždamas, kad Piatakovas “visiš
kai nesupranta marksizmo” ir kad jis 
ten skelbia buržuazijos pažiūras.

Balandžio men. bolševikų konferencijoj 
(1917) Leninas pareiškė Piatakovui: 
“Tas rusas socialistas, kuris atsisako 
Suomijai pripažinti laisvę, yra šovinis
tas.”

1918 metais, laike Brest-Litovsko tai
kos derybų, Radekas, Piatakovas, Sokol
nikovas, Serebriakovas, Drobnis, Muralo- 
vas ir Bucharinas—visi buvo išstoję su 
Trockiu prieš Leniną. Jie kaltino Leni
ną parsidavime Vokietijai; jie nudavė 
labai kairiais; dėka jų tokiai pozicijai, 
derybos nusivilko ir dėlto Sovietų Rusi
ja turėjo panešti baisių nuostolių — te
ritorija, pinigais ir žmonėmis. Piatako
vas, Sokolnikovas, Bucharinas ir kiti tų 
laikų “kairieji” buvo pasitraukę iš atsa- 
komingų vietų, skelbdami, kad jie nenorį 
imti atsakomybės už taiką, kurią Leni- 
nas-Stalinas daro.

1920-21 m. laikotarpy, kai Trockis pra
dėjo kovą prieš Leniną unijizmo klausi
mu (Trockis norėjo, kad darbo unijos 
Sovietų Sąjungoj turi būti suvalstybin
tos), tai Piatakovas, Serebriakovas, So
kolnikovas, Radekas, Drobnis, Boguslav- 
skis ir kt. vėl susidėjo su juo, Trockiu, 
prieš Leniną. ' \ .■> .

Radekas rėmė Paul Levy, renegatą 
Vokietijoj, ir šmeižė Clarą Zetkiną, žy
mią revoliucionierę, kuri buvo išstojusi 
prieš Levio politiką.

13-tame So v. Sąjungos Komunistų Par
tijos suvažiavime (sausio mėn., 1924) 
griežtai pasmerkė Radeką dėl to, kad jis 
palaiko dešiniuosius oportunistus Vokie
tijoj ir bando remtis tam tikromis tų lai
kų fašistinėmis grupėmis.

1926-27 metais teisiamieji ėjo išvien su 
Trockiu ir kovojo prieš Kompartijos va
dovybę, su kuria ėjo milžiniška narių 
dauguma.

Tuo pačiu laiku Serebriakovas buvo 
įsteigęs slaptą spaustuvę Sovietų Sąjun
goj, kur buvo spausdinama įvairūs lape
liai ir brošiūros prieš partijos Centro 
Komitetą.

1927 metais visi šitie elementai buvo 
išbraukti iš Komunistų Partijos, bet pas
kui visi, Trockio patariami, davė pareiš
kimus, prašančius priimti juos atgal, nes 
jie išsižadėję savo trockistinių pažiūrų.

Pasirodo, tačiau, kad jie nebuvo išsi
žadėję- tų pažiūrų. Jie apgavo partiją, 
apgavo vyriausybę, apgavo visus. Kai jie
viešai neva reiškė'partijai ir darbininkų ' 
klasei ištikimybę, tai slapta darbavosi, 
kiek drūti, griovimui socializmo Sovietų 
Sąjungoj, pardavimui jos Vokietijai ir 
Japonijai.

Taigi šitie faktai aiškiai parodo, kad 
tie žmonės nėra joki senosios bolševikų 
gvardijos nariai, kaip skelbia buržuazija.. 
Ant jų komunistinis judėjimas niekad ne
sirėmė; nesirėmė ant jų ir Sovietų Są
jungos darbo žmonių masių likimas.

Kai kas gal mūs paklauš: “Gerai, jei
gu jie tiel^daug kartų suklupo ir buvo iš
stoję prieš Leniną, o paskui—Staliną, tai 
kodėl juos Sovietų vyriausybė ir Komu
nistų Partijos vadovybė statė į įvairias 
svarbias vietas?”

Atsakysime: Todėl, kad Sovietų Są
jungos (kaip ir kiekvienos šalies) Komu
nistų Partija manė, kad tie žmonės sakė 
tiesą, skelbdami, būk jie nutraukė ryšius 
su Trockiu. Kitais, žodžiais: Partija jais 
pasitikėjo ir davė plačiausias progas 
jiems dirbti naudingą darbą socialistinei 
visuomenei. ;

Komunistų Partija, su d. Stalinu galvi- 
nyj, laikosi tokio principo: kiekvienas

Teisybes žodis iš Detroit, 
Mich.

“Nauj. Gadynės” num. 3- 
čiam, žinioje iš Detroito, Mich., 
aprašydamas L. P. P. K. buvu-; 
sį susirinkimą, t__  ______
Draugas rašo:

Lietuvos geroves. Taip darant, 
esą, nieko neatsieks. Anot jo, 
norint gaut kokį pagerinimą, 
reikia parašyt prašymo rezoliu
cijas Lietuvos valdininkams, ir 
jie ten “atkreips atydą” į mūsų 
reikalavimus.

Kaip Lopatos, taip ir Vitaičio 
kalbos buvo kėlimas patriotiz
mo. Taipgi perstatė Lopato, kai
po kandidatą į teisėjus laike šio 
rudens rinkimų.

Daug kitų dalykų jie čia pri
kalbėjo politikos klausimu.

Buvo priimta rezoliucija atsi
kreipt į gubernatorių G. H. 
Earl ir kitus valdininkus, kad 
susirūpintų bedarbių mainierių 
reikalais, ir bloga padėčia dir
bančiųjų.

Buvo ir programa. Turėjo 
parsišaukę “drimdzius” iš Pitt
ston, Pa. Keletas dainelių buvo 
sudainuota neblogai; bet dau
giau, tai buvo neva juokų dary
mas, bet tie jųjų juokai labai 
keistai atrodė iš šalies klausant.

Buvęs.

tūlas Sklokos skl°kininkai, vis rėkdavote, jo vietinis advokatas J. Lopa-SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year ...............
Brooklyn, N. Y., per year.............
Foreign countries, per year.........
Canada and Brazil, per year.........
United States, six months.............
Brooklyn, N. Y., six months ..........
Foreign countries, six months.....
Canada and Brazil, six months....

Entered as second class matter March 11, 1924,

$5.50
$7.00
$7.50
$5.50 '
$3.00
$3.75
$4.00
$3.00

---------  -------- -----  -------- -------- ----- , at
B the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the Act 

of March 3, 1879.

kad bimbiniai norį kliubo iždą ta. Jis prisiminė SLA. darbuo- 
užgriebti, o dabar pasirodė, jog tę per tą 50 metų ir apgailės- 

“Apart visokių naujų nutari- jūsų, draugučiai, sklokininkai, tą tavo, kad negana veikiama šio- 
mų, buvo karštos diskusijos kas 
link skundo šalaviejienės prieš 
K. šalaviejų, kuris buvo skaity
tas keletą mėn. atgal, ir buvo 
atidėtas metiniam 
mui.”

Taip, tiesa, buvo 
Buvo atidėtas todėl, 
kininkai reikalavo daugiau do
kumentų. Taigi, kuomet komisi
ja surinko visus reikalingus do
kumentus, tai ir vėl buvo sklo- 
kai peilis po kaklu, nes pamatė,

susirinki-

daro.
Toliau S. D. sako, kad, kuo-! lietuvius, kad neremia nei savo 

met kalbėjo “rimti-protingi”, or£anizaęijos SLA., nei savo 
žmonės: Levulis, Kasparka, tautos biznierių, arba profesio- 
Markūnas, Mikas, žiūrauskas ir naly- Jį _čia kėlė patriotizmą 
kiti, tai bimbiniai trukdę, rėkę, | įgalėdamas. Jis sakė, kad
bliovę ir, esą, kada jie patapsią Wyoming klonyj, tiek yra
civilizuotais žmonėmis ...

Taigi, mes klausiame jūs, 
Sklokos Drauge: kada gi svei
kas paliksi civilizuotu? Susirin- paiso lietuvybės ir jų dauguma 
kimas palaikė jus ne civilizuo- ; susidėję su svetimtaučiais ir,

je organizacijoje; labai peikė

, nei savo 
KasparkaJtautos biznierių, arba profesio-

kiti, tai bimbiniai trukdę, rėkę, i įgalėdamas. Jis sakė, kad
atidėtas, 

kad sklo- lietuvių, kad galėtų gauti daug 
daugiau narių, kaip kad dabar 
randasi visoje SLA organizaci
joj. Bet, sako, čia lietuviai ne

merikos Lietuvių Darbininką 
Literatūros Draugijos Vajus

Vasario mėn. 1-mą dieną (pirmadienį) 
rasidės Amerikos Lietuviu Darbininkų 

Literatūros Draugijos (ALDLD) vajus 
už naujus narius. Kiekvienas organiza
cijos narys, kiekvienas mūsų skaitytojas 
privalo susirūpinti, kad ALDLD gautų 
kuodaugiausiai naujų narių.

ALDLD—darbininkiškos apšvietos ži
bintas. Tai vienintelė tos rūšies orga
nizacija lietuviškam pasaulyj. Per 20 
metų savo gyvavimo ji davė skaitytojui 
virš 40 knygų; ji aprūpina savo narius 
(per pastaruosius kelis metus) bertaini- 
niu žurnalu “Šviesa.” Ji remia visokias 
darbo žmonitj kovas už geresnę buitį, už 
laimingesnį gyvenimą. Ji (kuopos, apsk
ričiai) skleidžia apšvietą prakalbomis, 
paskaitomis. Ji plečia kultūrą vaidini
mais, koncertais ir kitokiomis pramogo
mis, kurių čia nesiimame išskaičiuoti.

Šiai organizacijai reikalinga, todėl, 
mūsų visų parama. Įtraukim šimtus lie
tuvių darbininkų josios narių eilėsna.

Be to, šis vajus neturėtų būti tiktai 
vajum už naujus narius. Tai turėtų bū
ti vajus ir už bendrą apšvietos skleidL 
ną, už skleidimą ALDLD ir kitų mūsų 
ūdyklų išleistų knygų ir laikraščių bei 
malu.
Reikia eiti per stubas ir skleisti apšvie- 
traukti ALDLD eilėsna lietuvius dar

bo žmones, padėti jiems kulMrintis, švie
stis ir patapti kovotojais už naują ga-
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Delei Skyrių Nepasirodyma
Kaip skaitytojai pastebėjo, šią savai- 

“Laisvėje” neturėjome nei Moterų 
yriaus, nei angliško—Jaunimo Sky- 
us, neturime nei Literatūra ir Menas 

jkyriaus. Vis tai dėl tos priežasties, kad 
jusirinko daug bėgamais reikalais raštų 
korespondencijų) ir pasirįžome suteikti 

nūsų skaitytojams kuoplačiausių žinių 
de trockistų-teroristų teismą Maskvoj. 
Mes manome, kad šis teismas yra la- 

ai svarbus ir su juo privalo susipažinti 
mūsų dienraščio skaitytojai.

r Jie Buvo Senosios Bolševikų 
Gvardijos Žmonėmis?

Laike Zinovjevo-Kamenevo teismo ir 
ar, laike Radeko-Piatakovo ir kt. 

nekistų teismo tūli žmonės, trokšdami 
biau pažeminti Sovietus ir Komunistų 
arti ją, sako: nors teisiamieji yra seno
ms bolševikų gvardijos nariai, o dabar, 
ūrėkit, ką su jais daro. 
Argi tai tiesa?
Pirmiausiai pažvelgkim į tai, ką reiš- 
a pavadinimas “senoji bolševikų gvar-

Mes vadiname senąja bolševikų 
dija tuos asmenis, kurie senai (kur 

is anksčiau, prieš Lapkričio Revoliuci- 
J įstojo Rusijos Social-demokratų Dar- 
linkų Partijon, buvo bolševikų sparne, 

ė išvien su Leninu, niekad prieš Le- 
o mokymus neišstojo; kurie krizio 

lėtu išlaikė teisingą liniją, nesuklupo; 
irie visuomet ištikimai ir energingai 
kdė gyveniman marksistinį-leninistinį 
kslą.

Šitokia daug-maž definicija galima 
loti senajai bolševikų gvardijai.
Ar trockistiniai elementai buvo to-

Toli gražu ne!
Mes jau ne kartą nurodėme apie pa- 

j Trockio suklupimus, apie tai, kaip 
linas prieš jį daug ir neatlaidžiai ko- 
o. Rašėme ir apie Zinovjevo-Kamene- 
suklupimus, apie tai, kaip jie išstojo 

etimoj spaudoj prieš bolševiku partijos partijos narys gali suklupti, suklysti,, bet

• j.--...............
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kad reikės su kliubu atsilyginti; tu. Kuomet ėjo balsavimas, tai taip darydami, labai žemina lie-
užtai ir pravirko, pradėjo šauk- • 197 balsai buvo prieš jus 9 bro- 
ti: “Mest į gurbą!” Bet tie “ne- hai miegantieji ir negalintieji 

pabust iš letargo miego! Jeigu 
jūs būtumėte sąžiningi žmonės, 
tai jūs nereikalautumėte, kad 
ta moteris, kuri gyvena iš lab
darybės, lygiai atsiteistų su savo 
vyru kliubui. Jūs nekeltumėte 
gvoltą už K. šalaviejų, kuris esanti pilniausia demokratija, 
pats prisipažino kaltu'ir siūlo Toliaus jis apgailestavo, kad jie 
kliubui tik pusę pasisavintų pi- ■n'ekaip negalį patraukti jau- 
nigų. Jis kaltas kliubui $66. Jūs;nimiJ Prie SLA: Ta™' i‘s čia 
norite, kad pusę tos sumos at- surado ir kaltininkus to nepa-

kaltieji” apsirinka....
Toliau Sklokos Draugas sako, 

kad K. šalaviejus esąs rimtas 
žmogus. Toli nuo to. Toliau S. 
D. sako, būk “bimbiniai” bau
bę. Taip, kai kurie susirinkimo 
dalyviai nepakęsdami sklokinin- 
kų įdūkimo ir be saiko karščia- 
vimosi, “baubė.” Bet sakyti, 
kad taip darė bimbiniai, yra ne
teisinga. Taipgi netiesa, kuomet 
S. D. sako, būk vien tik bimbi
niai gynė Šalaviejienę. Kiekvie
nas sąžiningas žmogus tą būtų 
daręs. O kur jūs sąžinė, jūs de
vyni broliai mieganti? Jums įro
dyta dokumentais, kurių teisin
gumą 
gutis 
kaltu 
pusę
kliubo nariai pasielgė taip, kaip 
reikėjo, be jokio ypatiško pik
tumo ant K. šalaviejaus. K. ša
laviejus, prisiimdamas savo pu
sę -kliubui atmokėti, reikalavo, 
kad kitą pusę sumokėtų jo mo
teris. /

Tai mes, komisija, jus, Sklo
kos Drauge, klausiame: jeigu 
esi teisingas ir rašai teisybę, tai 
kodėl bijai po raštu tikrą savo 
vardą pasidėti? Juk tamsta ži
nai ir pažįsti tos komisijos na
rius ir žinai, jog jie nėra nei 
bimbiniai, nei sklokininkai, jie

tuvius svetimtaučių akyse.
Antras kalbėjo S. Vitaitis; jis 

savo kalboje irgi verkšleno, kad 
SLA. neauga. Bet vėliaus pradė
jo girt, kad narių yra apie 15,- 
000, ir pinigų turi apie $2,000,- 
000. Organizacijoj nariams

Vatikanas. — Popiežiaus 
gijimui daug pasitarnauja 
profesoriaus G. Marconi’o 
elektrinis masažas.

pripažino net jūsų drau- 
K. šalaviejus prisipažino 
ir prisižadėjo atmokėti 

pinigų. Visi sąžiniškesni

mokėtų nieko neturinti moteris? 
Kur sąžinė ir padorumas?

S. D. sako, jog pinigų iško- 
lektavimo reikalas paliktas ko
misijai. Taip, tam yra komisi
ja ir ji žinos kas daryt su tais, 
kurie laužo įstatymus. Neis 
skloką rodos klausti.

L. P. P. K. Komisija:
J

Paul Krancs, 
Joseph Skujas, 
Motiejus Batulevičius, 
X. Trenth.

pas

Uždarė Dvi General Motors 
Dirbtuves Californijoj 

’ <• t

Oakland, Calif. — Gene
ral Motors uždarė dvi vieti
nes savo auto, dirbtuves, nes 
iš priežasties streikų ryti
niuose fabrikuose negauna 
reikalingų dalių.

>” ir kaltininkus to nepa
sisekimo. Sako, čia, šioje šalyje, 
važinėja agentai per liet, ko
lonijas ir visaip niekina Lietu
vos valdžią ir tuos, kurie nori 
dirbti del ŠLA. gerovės. Esą, 
kada mūsų jaunimas girdi to
kias kalbas apie Lietuvą ir apie 
Amerikos lietuvių veikimo blo
gus darbus, tai už tai jie ir ne
patraukiami prie SLA.

Gindamas Smetonos fašizmą, 
persimetė į užrubežį. Sako: 
“Rusijoje pilna diktatūra; tas 
pats Vokietijoje ir Italijoj.” 
Tiesa, sako, ir Lietuvoje nevis
kas jau taip gerai, nes ir ten 
pusiau diktatūra. Tik pusiau 
prisiminė savo buvimą Kaune, 
bet daug ką nesakė apie tai.

Toliaus pradėjo rėkt, kad 
šiuom laiku šioje, šalyje važinė
ją koki tai apaštalai “po kokio 
ten bendro fronto vardu” ir va
rą blogą agitaciją prieš Lietu
vos valdžią ir, taip darydami, 
trukdą labai svarbų darbą del

ŠYPSENOS

Kauno Gyvenimo 
Prašmatnybės

&

J Flint, Michigan buvo pasiųsta 1,200 Nacionales Gvardijos narių, apginkluotų mo* 
derniškais karo pabūklais, prieš streikuojančius automobilių darbininkuš. Žinoma, 
automobilių kompanija nori išprovokuoti susikirtimus darbininkuose ir pasiųsti 
šiuos kareivius jėga išvaryti streikierius iš fabrikų, po priedanga “tvarkdarystės”.
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jei jis žada taisytis, tai jam reikia duoti 
proga, jis reikia įsileisti parti j on, duoti 
vieta,, jei tik jis turi gabumų tą vietą už
imti.

Kas sekė Sovietų Sąjungos Komunistų 
Partijos istoriją,; tai puikiai galėjo ma
tyti, jog to ji. parti j a, prie Lenino ir prie 
Stalino, visuomet turėjo tokį nusistaty
mą: prięme darban kiekvieną; kuris tik 
sutiko su partijos linija, kuris tik pareiš
kė troškimą darbuotis darbo žihonių nau
dai.

Bet šitie kontr-revoliuciniai trockistai, 
pasirodo, kalbėjo vieną, o mislijo kitą. 
Veidmainybė, visiškas politinis sugedi
mas juos taip apėmė, kad jiė nebegalėjo 
susivaldytu Sekdami aklai savo vadą 
Trockį, jie nudardėjo į nuožmiausių pa
saulio darbo žmbnių priešų abazą—pas 
fašistus!

Aišku, šie prityrimai privers tiek SS-" 
t SR Komunistų Partiją, tiek viso pasaulio 

komunistines partijas ateity būti dar at
sargesnėmis.

TELEFONAS
J ui. Boks.

Turi ponia telefoną, 
Telefoną.
Skambina jinai pas poną, 
Ji pas poną.

Ponia telefoną suka,
Poną suka.
Ponas pasuka ūsiuką,
Tik ūsiuką.

Ponas klausia:—Tu Elvira?
Ach, Elvira ...
Ponia sako:—Nėra vyro—
Nėra vyro!...

Ponas telefoną suka,
Ponią suka.
Išsišaukia sau taksiuką, 
Sau taksiuką.

Ponas gazo fajetone, 
Fajetone.
Lekia gatvėmis pas ponią,
Ech, pas ponią!

Ant staliuko bonka vyno,
Bonka vyno.
Ponia glaudžias prie kai-
Prie kaimyno... [myno,

Sukas tango patefonas, 
Patefonas.
Su Elvira sukas ponas,
Sukas ponas.

Ponia nieko nebebijo— 
Jau nebijo ...

’Linksmo pono ji glėbyje,
Jo glėbyje.................

štai skambutis suskambėjo,
Suskambėjo.
Ir poniutė sudrebėjo, 
Sudrebėjo.

Tyli ponia, tyli ponas:
“—Tiliponas ?!...”
Durys’ vyras jos Steponas,
Jos Steponas.

Ir pamačius savo vyrą,
Savo vyrą.
Akis išplėtė Elvira,
Ei, Elvira...

Vyras griebė jauną poną,
Jauną poną.
Užu kelnių ir žipono—
Už žipono.

Poną nuo laiptų nurito,
Jį nurito.
Portia ant kėdės sukrito,
Ji sukrito.

Vyras griebė telefoną, 
Telefoną—
Sviedė jį į savo žmoną— 
Savo, žmoną.

Asloj, guli telefonas, 
Telefonas...
O ant laiptų stena ponab, 
Stena ponas.

(Iš “Kuntaplio”)
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Puslapis Trečias

Liudijimai Patvirtina Trockistų Programų! 
Sugrąžinti Kapitalizmą ir Sovietų Kraštą 

Pasidalinti su Užsienio Fašistais
Vienas Teroristas Pasakoja apie Susisiekimą su Nazią Šni
pais Pagal Trockio Įsakymą ir apie Naikinimo Darbus Pra
monėje—Ją Obalsis Buvo: “Juo Blogiau Sovietą Sąjungai, 

tuo Geriau Mums, Trockistams.”

MASKVA, Sausio 27.—Va
kar prasidėjo ketvirta teismo 

' diena. Rytinėje sesijoje kontr
revoliucinių trockistų apklausi
nėjime dalyvavo kaltinamųjų 
advokatas Kasnačevas. Trylika 
kaltinamųjų yra priėmę advoka
tus apsigynimui, o keturi, troc
kistų vadai, atsisakė prisiimti 
advokatus. Kaltinamieji turi 
tris advokatus, Kasnačevas yra 
vienas iš tų trijų.

Adv. Kasnačevas bandė pa
lengvinti prasikaltėlių Stroilo- 
vo ir Arnoldo prasižengimą, 
stengdamasis parodyti, kad 
juos trockistas šestovas priver
tė užsiimti kontr-revoliucine 
veikla gąsdinimais ir grūmoji
mais. Advokatas paklausė šes- 
tovo, ar jis grūmojo Stroilovui, 
kuomet pastarąjį įrašė į troc
kistų organizaciją, išduoti jį 
valdžiai už kitus jo prasižengi
mus.

ŠESTOVAS: “Taip.”
KASNAČEVAS: “Ar jūs tu

rėjote lygiai taip pat grūmoti 
Arnoldui, ar ne?”

ŠESTOVAS: “Ne.”
KASNAČEVAS: “Bet jūs 

sakėte, kad jūs žinojote apie 
Arnoldo priešsovietinį nusista
tymą. žinodamas tą jo nusista
tymą, ar jūs panaudojote tą 
savo žinojimą prieš jį?”

ŠESTOVAS: “Tas žinojimas 
tik padarė man galimu įtraukti 
jį į teroristinę veiklą. Aš suri
šau jį su čerepukinu.”
Kėsinosi Nužudyt Ordžoni- 

kidzę ir Molotovą
KASNAČEVAS: “Prieš ką 

buvo atkreiptos tos pirmos in
strukcijos, kurias čerepukinas 
davė Arnoldui?”

ŠESTOVAS: “Prieš Ordžoni- 
kidzę. Bet suokalbis jį nužudyti 
nepavyko todėl, kad Ordžoniki- 
dzė nevartojo automobilio.”

KASNAČEVAS: “Prieš ką 
buvo nukreiptos antrosios ins
trukcijos?”

ŠESTOVAS: “Prieš Moloto
vą.”

KASNAČEVAS: “Kaip Ar
noldas išaiškino savo nepasise
kimus?”

ŠESTOVAS: “č e r e p ukinas 
sakė, kad Arnoldas gavo ‘šaltas 
kojas’ (tai yra, išsigando).”

Patvirtina Trockistų Ryšius 
su Vokietijos Fašistų 

šnipais
Po to vėl ėjo apklausinėjimas 

Stroilovo. Jis pridėjo smulkme
nas prie savo pirmesnio liudiji
mo. Jis papasakojo, kaip jis su
sitiko fašistų šnipą Von Berg 
Sovietų Sąjungoje ir Vokietijo
je. Stroilovas sakė teismui:

“Viename pasikalbėjime Von 
Berg pasakojo man, kad Sovie
tų Sąjungoje jau yra žinoma 
apie tam tikrą pagelbą, kurią 
aš teikiau firmoms ‘Walram’ ir 
‘Aikhof’ ir kad ten pat yra ži
noma, kad aš esu kalbėjęs prieš 
Sovietus. Tuo būdu, Von Berg 
sakė, aš būtinąi turiu pasilikti 
Vokietijoje.

“Pabaigoje kovo mėnesio, 
1931 metais, aš susisiekiau su 
vokiečiu Wuster, kuriam Von 
Berg mane rekomendavo (per
statė), idant jis, Wuster, galė
tų pagelbėti man važiuoti če- 
choslovakijon ir Francijon ga
vimui informacijų.

“Wuster man sakė, kad tas 
galima padaryti, bet, girdi: 
‘Kadangi tu nesi vokietys, tai 
reikia kokio nors raštiško įro
dymo, kad tu esi vienas iš mū

sų ir kad tu manęs neišsižadė
si.’ Ir aš jam daviau tą doku
mentą, apie kurį aš pirmiau kal
bėjau. Tai buvo dokumentas, 
kuriame aš prižadėjau negrįžti 
į Sovietų Sąjungą, bet pasilikti 
ir darbuotis Vokietijoje kartu 
su jais ir pildyti įsakymus.

“Dviemis ar trimis dienomis 
vėliau, tai buvo balandžio 2 d., 
aš nuėjau pas jį po numeriu 2 
Armstrasse ant antrų lubų ir, 
manau, kambario numerys buvo 
59. Wuster man sakė:

“ ‘Negali būti jokios kalbos 
apie tavo pasilikimą Vokietijo
je arba važiavimą čechoslova- 
kijon arba Francijon.’

“Aš turiu prisipažinti, kad 
mane jo toks pareiškimas visai 
nustebino ir aš jam pasakiau, 
jog tai visai nesąžiniška. Jis at
sakė :

“ ‘Nieko nesąžiniško čia nė
ra. Jūs pasirašėte sutartį ir tuo 
būdu turite pildyti paskirtas 
pareigas, kaip jūs, ponas Stroi- 
lov, pasižadėjote daryti.’
Trockistai šnipinėjo Nazių 

Naudai ir Pildė jų 
Prisakymus

“Tada, pakeltu balsu, Wus
ter pareiškė, kad jis kalba ne 
tik už save, bet už tuos politi
nius ratelius, kurie gali su ma
nim pasielgti dvejopai: paso
dinti mane į Vokietijos kalėji
mą, pasiremiant visa eile kalti
nimų už varymą atgitacijos, ar
ba padėti mane į Sovietų kalė
jimą pasiremiant tuomi, kad aš 
sutikau pildyti Wusterio in
strukcijas—kitais žodžiais ta
riant, aš tapau paprastu išda
viku.”

Paskui Stroilovas liudijo se
kamą apie jo teikiamas infor
macijas Vokietijos slaptai poli
cijai, kuomet jis sugrįžo Sovie
tų Sąjungon:

STROILOVAS: “Mano pir
mas raportas, išduotas sausio 
mėnesį, 1932 metais, per inži
nierių Floess, kalbėjo apie mil
žinišką statybos planą Kuzbase 
ir tar buvo tikras šnipinėjimas.

“Floess sugrįžo rugpjūčio 
mėnesį ir Wuster reikalavo, kad 
aš pradėčiau kurti organizaciją 
iš kontr-revoliuciniai nusitei
kusių specialistų.

1932 metais aš pranešiau 
Wuster per Sommeregger, kad 
aš pradėjau kurti tokią organi
zaciją. Birželio mėnesį, 1934 
metais, aš pranešiau per tą pa
tį Sommeregger, kuris važiavo 
ant vakacijų, kiek daug spe
cialistų aš įtraukiau į kontr
revoliucinę organizaciją ir kad 
griovimo (naikinimo) darbas 
bus varomas inspekcijoje ir ve
dime kasyklų. Iš jo pusės aš 
gavau įsakymą vesti energin- 
giausį griovimo ir naikinimo 
darbą.

“Visi oficialio viršininko pri
sakymai lietė paskaidymą žmo
nių tam darbui. Reikalaujant 
tam viršininkui, inžinierius' 
Stueckling (vokietys) buvo pa
siųstas pagal mano rekomenda
ciją uzmegsti ryšius su kontr
revoliucinėmis o r ganizacijomis 
Kemerove.”

Stroilovas norėjo kalbėti 
apie tą “oficialį personažą,” ku
rį jis įvardino Novosibirsko 
teisme, bet teismo pirmininkas 
teisėjas Ulrich persergėjo, kad 
nebūtų įvardinami svetimų ša
lių viršininkai, valdžios arba jų
jų atstovai.

Stroilovas pasakojo, kaip bu
vo bandoma sustabdyti visą

H
darbą ant pirmo sluogsnio Pro- 
kopievo kasykloje Kemeręve. Jis 
sakė: \

“Frėmai buvo kriminališkai 
sudarkyti. Taip pat Koksovaja 
kasykloje, oro spaustuvo pama
tai' buvo kietai sujungti su na
mo pamatais. Tas pagimdė dre
bėjimą name ir grūmojo jam 
sugriovimu. Buvo ir kitų gadi
nimo darbų.

“Aš negaliu sakyti, kad visi 
70 vokiečių piliečių, kurie dir
bo su mumis, buvo naikintojai 
ir trukdytojai, šeši, kuriuos aš 
suminėjau ir taip pat tie, ku
riuos nurodė šestovas, vedė 
griovimo darbą. Aš galiu taip 
pat paminėti Stuecklingą, kuris 
dirbo Severnoj kasykloj. Dabar 
ąš turiu pakalbėti apie plana
vimo darbą. Tam darbui vado
vavo trockistas Veršovas, bet 
aš žinojau apie tai.

“Kiekviena kasykla buvo su
planuota ir sutvarkyta taip, lyg 
ji priklausytų atskiram savinin
kui, nekreipiant dėmesio į ge
ležinkelių bėgius, elektros pajė
gos vielas arba kelius, su pa- 
sekmėmisi, kad kasyklos buvo 
paleistos ,darban, bet negalėjo 
dirbti.” f 
, VIŠINSKIS: “Iki kokios pa
dėties jūs davarėte Kemerovo

Kaltinimo Akto Sutrauka
(Žemiau telpa sutrauka 

kaltinamojo akto, kuriuo 
pasiremiant įvyko trockistų 
—Radeko-Piatakovo ir kitų 
teismas; šis aktas turėjo 
tilpti anksčiau, bet dėlei vie
tos stokos negalėjome to 
padaryti.—“L.” RED.)

MASKVA, sausio 24.—Kal
tinimas, rodantis, kad Grego- 
rijus Piatakovas, Kari Rade
kas, Gregorijus Sokolnikovas, 
M. Serebriakovas, nariai troc
kistų “Paraleliško Centro” ar 
“Rezervo Centro,” ir 13 kitų 
dabar teisiamų čionai išdavys
tėje, šnipavime4 žudystėse ir 
kituose k o n tr-revoliuciniuose 
aktuose buvo kaltinamųjų ran
kose prieš prasidedant teis
mui, ir jdabar yra paskelbia
mas visuomenei.

Kaltinimas yra pasėka in
formacijų, gautų prisirengimo 
tyrimuose, įimant ir kaltina
mųjų pareiškimus. Kaltinimo 
sutrauka yra sekama:

Sulyg instrukcijų nuo Troc
kio 1933 metais, buvo įsteig
tas Paraleliškas Centras ir su
sidėjo iš Piatakovo, Radeko, 
Sokolnikovo ir Serebriakovo. 
Jo tikslu buvo vesti kriminalį 
prie š-sovietinį šnipinėjimą, 
kenkimą (naikinimą ir dezor
ganizaciją militariškais tiks
lais) ir teroristinius veiksmus, 
taikomus susilpninimui Socia
listinių Sovietų Respublikų 
Sąjungos militariškos spėkos.

Jis taip pat turėjo tikslą 
virš minėtais veiksmais prisku- 
bintį ginkluotą ataką ant So
vietų Sąjungos, nuversti Sovie
tų galią, ir atsteigti kapitaliz
mą ir buržuazijos galią.Sovie
tų Sąjungoj.

Sulyg instrukcijų nuo to pa
ties Trockio, tas centras, vei
kiąs per kaltinamus Sokolni
kova ir Radeką, įsteigė ryšius 
su atstovais tūlų svetimų vals
tybių tikslu suorganizuot ben
drą kovą prieš Sovietų Sąjun
gą. Sąryšyje su tuo trockistų 
centras, atsitikime įėjimo ga
llon pažadėjo suteikt toms 
valstybėms visą listą politinių 
ir ekonominių privilegijų ir 
teritorinių koncesijų.

Sykiu su tuo, tas centras, 
per savo narius ir kitus daly
vius kriminališkų trockistų or- 

anglies pramonę?’’
STROILOVAS: “Aš radau 

anglies pramonės padėtį labai 
apverktiną. Tai buvo rezultatas 
griovimo darbo, kurį čionai ve
dė Pešekonovo grupė. Aš buvau 
priverstas pasakyti .jam, kad jis 
vartotų savo galvą. Toks bjau
rus darbas! Mano įsakymai ne
buvo pravesti. 

(

“Tada aš paklausiau Pešeko
novo, kodėl niekas nėra daroma, 
nors aš jam daviau asmeniškas 
instrukcijas ir kaipo kontr-re- 
voliucinės organizacijos vadas 
ir kaip vyriausias inžinierius. 
Jis atsakė, kad jis kalbėjosi su 
mano padėjėju Andrejevu, gas- 
padorium statybos darbų ir jie 
nusitarė nieko netaisyti, nieko 
negerinti kasyklose, tikėdamiesi, 
kad aš jų planams nebūsiu prie
šingas.” Stroilovas, žinoma ne
sipriešino.

Dokumentai Įtraukimi į 
Teisino Rekordus

čionai teismo pirmininkas 
Ulrich pertraukė apklausinė
jimus kaltinamųjų ir leido 
prokurorui įtraukti į teismo 
rekordus oficialį pareiškimą 
Maskvos Savoy viešbučio gas- 
padoriaus.

ganizacijų, sistematiškai užsi
ėmė šnipinėjimu minėtų vals
tybių naudai, suteikdamas sve
timų valstybių šnipams slap
tas informacijas, turinčias di
džiausios svarbos Sovietų vals
tybei.

Su tikslu susilpnint Sovietų 
Sąjungos ekonominę spėką ir 
apsigynimo pajėgumą, ' tas 
centras organizavo ir pravedė 
skaičių daužymo ir ’ kenkimo 
aktų tūlose dirbtuvėse ir ant 
kai kurių gelžkelių, kas buvo 
priežastimi daugelio mirčių ir 
praradimo brangios nuosavy
bės.

Centras prirengė skaičių te
roristinių • aktų prieš vadus 
Sovietų Sąjungos Komunistų 
Partijos ir priėš Sovietų val
džią, ir daryta bandymai pra
vesti tuos aktus.

J. L. Lifšicas, N. I. Muralo- 
vas, J. N. Drobnis, M. S. Bo- 
guslavskis, I. A. Kniazevas, 
I. D. Turokas, S. A. Rataiča- 
kas, B. O. Norkinas, A. A. 
šestovas, M. S. Strolovas, I. L 
Graše, E. Ė. Pušinas, ir V. V. 
Arnoldas (visi vadovybėj Pa- 
raleliško Centro ir visi dabar 
teisiami šioje byloje) aktyviai 
dalyvavo Paraleliško Centro 
kriminališkuose veiksmuose.

Paraleliško Centro 
Organizacija

Tyrimais byloje Jungtinio 
Trockistų-Z i novjeviečių Tero
ristų Centro, kurios bylos da
lyviai buvo nuteisti per Sovie
tų Sąjungos Augščiausio Teis
mo Militarį Kolegijumą rug
pjūčio 24 dieną, 1936 metų, 
nustatyta, kad greta su virš 
minėtu Jungtiniu Centru buvo 
taip vadinamas “Rezervinis 
Centras,” įsteigtas pagal tie
siogines Trockio instrukcijas, 
kuris tęstų darbą atsitikime, 
jei kriminalis veikimas troc- 
kistų-zinovjeviečių bloko būtų 
iškeltas aikštėn per Sovietų 
valdžios organus.

Nuteistieji nariai Jungtinio 
Trockistų-Zinovjeviečių Cent
ro, Zinovjevas, Kamenevas ir 
kiti liudijo, kad Rezervo Cen
tre radosi Piatakovas, Radę- 
kas, Sokolnikovas ir Serebria
kovas, visi žinomi iš trockisti- 
nio veikimo praeityje.

Prisirengiamieji dabartinei

Prokuroras pareikalavo lei
sti į teismo rekordus įtraukti 
keturius Maskvos Pildomojo 
Komiteto Pezidiumo Adminis- 
tratyvio Department© sekcijos 
portfelius, kurie liečia išdavi
mą vizų įvažiuojantiems į So
vietų Sąjungą ir adresus gyve
nimo vietų inžinieriaus Wus- 
ter, Berg, Floess ir šebesto. 
Teismas išpildė reikalavimą.

Teismas taip pat leido 
įtraukti į teismo rekordus Vo
kietijos valstybės telefonų ad
resų knygą, septintos laidos 
Vol. II, kurioje randasi Wus
terio adresas, kuris supuola su 
adresu, kurį turi pasižymėjęs 
Stroilovas savo užrašų knygu
tėje.

Pažįsta iš Paveikslų
Pareikalavus drg. Višinskiui, 

teismas leido parodyti Stroilo
vui, del identifikacijos, dvide
šimt paveikslų svetimšalių. 
Peržiūrėjęs paveikslus, Stroilo
vas pažino (identifikavo) Wu
ster, Berg, Floess ir Šebesto.

Teismas pripažino, kad Stroi
lovas pažino tuos žmones iš pa
veikslų ir kad tie paveikslai 
yra tokie pat, kaip ir tie, kurie 
yra ant vizų.

Kaltinamasis šestovas inden- 
tifikavo paveikslus Floess ir 
šebesto. Ir šitie paveikslai 
įtraukti į teismo rekordus.

Vakarinėje sesijoj prasidėjo 
apklausinėjimas Muralovo. Jis 
dalyvavo k o n t r-revoliuciniam 
darbe Vakarinio Sibiro Troc
kistų Centro ir savo darbą pra
dėjo dar 1928 metais.

bylai tyrimai nustatė, kad taip 
vadinamas “Rezervinis “ Cent
ras” tikrenybėje buvo parale- 
lišku trockistų centru, kuris 
buvo suorganizuotas ir veikė 
po tiesioginėmis instrukcijo
mis Trockio jam jau gyvenant 
užrubežyj.

Trockistų Paraleliškas Cent
ras labiausia išvystė savo kri- 
minališką darbą po niekšiško 
nužudymo Sergejaus'Mirono- 
vičiaus Kirovo, ir po tos žu- 
dystės sunaikinus Jungtinį 
Trockistų-Zinovjeviečių Cent
rą. Paraleliškas Centras vy
riausiu tikslu pasistatė spėka 
nuverst Sovietų valdžią, su nu
matymu pakeist visuomenės ir 
valstybės sistemą Sovietų Są
jungoj.

Trockis — ir sulyg jo in
strukcijų paraleliškas trockis
tų centras — siekė užgriebt 
galią su pagelba svetimų vals
tybių, ir su numatymu atsteigt 
kapitalistinius santikius Sovie
tų Sąjungoj.
Pragram'a Atsteigimo Kapita

lizmo Sovietų Sąjungoj

Tie išdavingi planai prieš 
Sovietų Sąjungą buvo nurody
ti kuoaiškiausia Trockio in
strukcijų laiške trockistų Pa- 
raleliškam Centrui. Laiškas 
buvo gautas per kaltinamąjį 
Radeką gruodžio mėnesį, 1935 
m.

Kaltinamasis, Radekas, lai
ke kvotimo gruodžio 22 d., 
1936 metų, apie tai liudijo se
kamai :

“ ‘Turi būt suprasta/ ra
šė Trockis, ‘kad be tikro su
lyginimo socialio subudavoji- 
mo Sovietų Sąjungoj su tuo 
kapitalistinėse v a 1 s t y bese, 
blokas negalės pasilaikyti ga
lioje ir palaikyti taiką.. .
Radekas ir Piatakovas, su

lyg Radeko liūdymo, priėjo iš
vados, kad ta Trockio instruk
cija “pakelia aštriausioj for
moj klausimą, kad visose ap
linkybėse galia rankose troc- 
kistų-zinovjeviečių bloko gali 
būt vien tik galia atsteigimo 
kapitalizmo.”

Piatakpvas, kada tapo ap
kaltintas, iš eilės pakartojo tu
rinį savo pasikalbėjimo su 
Trockiu, kuris įvyko netoli 
Oslo, Norvegijoj, gruodžio 

mėn., 1935 m. Piatakovas liu
dijo, kad Trockis reikalavo or
ganizuoto kenkimo ir teroris
tinio veiksmo pasmarkinimo 
Sovietų Sąjungoj per trockistų 
organizacijas ir jog jis pabrė
žė, kad pasėkoj sutarčių su 
kapitalistinėmis v a 1 s tybėmis 
yra reikalinga, kaip jis sakė, 
sugrįžti prie kapitalizmo. Su
lyg kaltinamojo Piatakovo liū
dymo, Trockis sakė:

“Tas reiškia, kad reiks pa
sitraukt. Tą reikia gerai su
prasti. Kaip toli ir iki kokio 
laipsnio sugrįžt link kapita
lizmo, yra sunku dabar pa
sakyti. Tą galėsim konkreti- 
zuot tik mums įėjus galion.”
Kaltinamasis S o kolnikovas 

liudijo, kad trockistų Parale
liško Centro programa buvo 
programa atsteigimo kapita
lizmo Sovietų Sąjungoj. Jis tai 
liudijo kvotime lapkričio 30 
d., 1936 m. Ta programa nu
sakė atšaukimą industrializa
cijos ir kolektyvizacijos politi
kos, o kaipo pasėkoj tokio at
šaukimo siūlė išvystyti kaimą 
smulkios ekonomijos pama
tais. Ji davė vietos kapitaliz
mui, kuris sujungtas su kapita
listiniais elementais industri
joj išsivystytų į atsteigimą ka
pitalizmo Sovietų Sąjungoj.

, Trockio Derybos su Svetimų 
j Valstybių Atstovais del Milita- 
į riško įsiveržimo Sovietų 

Sąjungon
i

Pradėdami veikimą nuo šios 
programinės linijos, Trockis ir 

'jo suokalbininkai Paraleliš- 
kam Centre pradėjo derybas 
su svetimų valstybių agentais. 
Tų derybų tikslu buvo nuver
timas Sovietų valdžios su pa
gelba ginkluoto įsiveržimo. 
Kaipo pamatą toms išdavikiš
koms deryboms Trockis ir Pa
raleliškas Centras pasiūlė:

“Jleist priratišką kapitalą 
Sovietų Sąjungon;

Išskirstyt kolektyves far- 
mas;

Panaikint valstybines far- 
mas;

Išduot visą grupę Sovietų 
įmonių kaipo koncesijas už- . 
sienio kapitalistams ir suteikt 
toms svetimoms valstybėms
kitas ekonomines ir politines 
pirmenybes.net iki atidavimo 
dalies Sovietų teritorijos.
Sąryšyje su tuo, Trockis ra

šė augščiau minėtam laiške 
Radekui, sulig kaltinamo Ra
deko žodžiais:

“Būtų nesąmonė manyt, 
kad mes galime įeiti galion 
be gavimo prielankaus atsi- 
nešimo nuo svarbiausių kapi
talistinių valdžių, ypatingai 
nuo labiausia kovingų, ko
kiomis yra dabartinės val
džios Vokietijoj ir Japonijoj. 
Tad yra būtinai reikalinga 
dabar, tuojau, turėti ryšius 
ir susipratimą su tomis val
džiomis. ...”
Tyrimas nustatė, kad Troc

kis pradėjo derybas su vienu 
iš vadų Vokietijos Tautininkų 
Socialistų Partijos kas liečia 
bendrą kovą prieš Sovietų Są
jungą.

Kaltinamas^ P i a t a k ovas 
liudijo, jog Trockis pasikalbė
jime su Piatakovu gruodžio 
mėn., 1935 m.', jį informavo, 
kad pasėkoje tų derybų jisai 
užbaigė sutartį su minėtu va
du Tautininkų Socialistų Par
tijos sekamomis sąlygomis:

1. Užtikrinti abelną prie
lankų atsinešimą link Vokie- 
tijos valdžios ir reikalingą 
bendradarbiavimą su ja svar
biausiuose klausimuose, tu
rinčiuose tarptautinį pobūdį;

2. Sutikti duoti teritorines 
koncesijas;

3. Leisti Vokietijos indus- 
trialistams koncesijomis (ar 
kokioj kitoj formoj) išnaudo
ti tokias įmones Sovietų Są
jungoj,’ kokios yra reikalin
gos papildymui Vokietijos 
ekonomijos. Tas lietė gele
žies naugę, manganą, aliejų, 
auksą, mišką, ir tt.

4. Sudaryt Sovietų Sąjun
goj prielankias sąlygas veiki
mui Vokietijos privatiškų iš-
dirbysčių;

5. Laike karo išvystyt ak
tyvų kenkimo darbą karo in
dustrijos dirbtuvėse ir fronte.

Kenkimo darbas turėjęs 
būt vedamas po Trockio in
strukcijomis sutartyje su Vo
kietijos generaliu štabu.

Tie pamatiniai sutarties 
punktai, kaip Trockis juos per
statė, buvo galutinai pagamin
ti ir priimti laike Trockio mi
tingo su Rudolph Hess, Hitle
rio atstovu.

Panašiai, sakė Trockis, jis 
turi gerai užmegstus ' ryšius 
su viena kita valdžia.

Savo laiške Radekui gruo
džio mėn., 1935 m., Trockis 
jį informavo apie tos sutar
ties pobūdį ir kiek siekia te
ritorinės koncesijos.

Radekas liudijo^ kad Troc
kis rašė sekamą laišką:

“ . . . . Mes neiš vengiamai 
turėsime daryti teritorines 
koncesijas. Mes turėsime ati
duoti Priejūrinę ir Amū
ro provincijas Japonijai ir 
Ukrainą Vokietijai. Vokieti
jai reikia žalios medžiagos, 
maisto produktų ir turgavie
čių jos prekėms. Mes turėsi
me ją prileist prie dalyvumo 
išnaudojime rūdos, mangano, 
aukso, aliejaus, ir tam tikru 
laikotarpiu aprūpinti ją mai
sto produktais ir riebalais už 
žemesnes kainas, negu pasau
lio rinkose. Mes turėsim už- 
leist Sachalino Salos aliejų 
Japonijai ir užtikrinti jai 
aliejaus išteklių atsitikime 
karo su Amerika. Mes taipgi 
ją turėsim prileist prie iš
naudojimo aukso. Mes turė
sim sutikt su Japonijos rei
kalavimu nekliudyti jai už
imt Chiniją....”

Paraleliško Centro Narių Ry
šiai su Svetimų Valstybių At

stovais Sovietų Sąjungoj

Kaltinamasis' Piatakov liu
dijo :

“Trockis savo laiškuose rei
kalavo iš Radeko ir Sokolni
kovo, kad jie, turėdami geras 
progas, bandytų gaut reika
lingus ryšius su oficialiais 
yąldžių atstovais ir remtų tą, 
ką jis, Trockis, darė prakti
koj.”

Sulyg tomis Trockio instruk
cijomis, kaltinamasis Radekas 
ir kaltinamasis Sokolnikovas 
užmezgė ryšius su svetimų 
valstybių atstovais. Sąryšyje 
su tuo, kaltinamasis Radekas 
laike jo kvotimo 4 gruodžio, 
1936 m., liudijo sekamai:

“. . . . Trockio p r isipažini- 
mas apie jo kontaktus su at
stovais tūlos valdžios nebuvo 
vien tuščia kalba. Aš pats 
galėjau apie tą persitikrinti 
iš pasikalbėjimo, kurį aš tu
rėjau diplomatiškuose poki- 
liuose 1934-35 m., su milita- 
rišku patarėju ponu------- ir
su ------- ambasados spaudos
atstovu, ponu------- , gerai in
formuotu Vokietijos atstovu.

“Jiedu abu atsargiai man 
davė suprast, kad tūla val
džia susižino su Trockiu.”
Kaltinamasis S o kolnikovas 

taipgi prisipažino, kad pasi
naudodamas Užsienių Reikalų 
Komisaro padėjėjo vieta, jis, 
sulyg Trockio instrukcijomis, 
vedė derybas su atstovais tū
los užsienių valstybės.

Kaltinamasis Šok olnikovas. 
liudijo:

“Užbaigus vieną oficialį 
pasikalbėjimą mano raštinėj, 
kada ponas------- ir ambasados
sekretorius rengėsi išeit, po
nas------- sustojo valandžiukei.
Tuo tarpu abu perkalbę toj ai 
buvo apleidę mano raštinę. 
Pasinaudodamas šia proga, 
ponas------- ,man palydint jį
link durų, apsikeitė su ma
nim keliais sakiniais. Ponas 
------- klausė manęs, ‘Ar tu ži
nai, kad p. Trockis įteikė ma
no valdžiai tūlus pasiūly
mus?’

“Aš atsakiau, ‘Taip, man 
apie tai pranešta?

“Ponas------- paklausė, ‘Kaip
jūs įvertinat tuos pasiūly
mus?*

(Daugiau bus)

pirmenybes.net
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šeštaciien., Sausio

PITTSBURGHO IR APIELINKES ŽINIOS
Vanduo Pakilo 35 Pėdas;

Daug Nuostolių Pridarė
Sausio 25 antru sykiu van

duo pradėjo smarkiai kilti. 
Apie vidurnaktį pasiekė 35 
pėdas. Sausio 26 apie 4 vai. 
ryte pradėjo eiti žemyn. Ra
šant šiuos žodžius, sausio 27 
po pietų, jau nupuolęs iki 29 
pėdų aukštumos. Ant gatvių

• jau mažai vandens besimato.
Šitas potvinis daug nuosto

lių pittsburghiečiams padarė. 
Daugelį vietų pasiekė pirmą 
augštą net iki langų, kai kur 
dar daugiau, žemose vietose 
nespėję iškelti rakandus da
bar turi laukan mesti. Taip 
pat ir su mažaisias biznieriais. 
Po kelias dienas apsemtose 
dirbtuvėse darbininkai negalė
jo dirbti, tai algomis panešė 
nuostolius.

Iš lietuvių žieminėj miesto 
dalyj daugiausia nukentėjo J. 
K. Mažiukna, SLA. vice prezi
dentas. Jisai pasisamdęs virš 
20 darbininkų dirbo per visą 
sausio 25 dieną, kol iškėlė sa
vo “Bowling Alley” padlagę, 
kuri kainuoja apie $10,000.00. 
Dabar vėl turės atgal sudėti.

Abelnai imant, vanduo žmo
nėms atnešė daugiau vargo- 
skurdo. Daugelis namų nuo 
ano didžiojo tvano jau pusė
tinai apgadinti, dabar vėl van
deniu permirkę. Nesveika 
žmonėms gyvent, bet kitur nė
ra vietos, tai ir priversti ant 
vietps pasiĮiKtiZ/ Kylla delei to 
influenza ir kitokios ligos.

Nepasitenkinimas žmonėse 
kylat JBako, valdininkai Har- 
risburge ir Washingtone daug 
kalbėjo apie vandens kontrolę 
ar nukentėjusiems atlyginimą, 
■bet nieko nepadarė. Reikia 
todėl pradėt smarkiau veikti 
—-šaukti masinius mitingus, 
siųsti reikalavimus.

North Sidėj rengiama šauk
ti toks mitingas. Visi tėmyki
te ir dalyvaukit. Visi bendrai 
turime veikti.

Unija Privertė Išmestus 
Darbininkus Priimt Atgal

Carnegie-Illinois Steel Co. i 
bosai pradėjo mėtyti iš darbo 
tuos, kurie pasižymi dirbtuvė
se unijiniam veikime.

New Castle dirbtuvės bosai 
išvijo tūlą Art Johnson, kuris 
yra prirašęs prie unijos 500 
darbininkų. Unija už jį už
stojo. Kilo masinis protestas. ; 
Ir tas darbininkas atgal priim
tas.

Duquesne dirbtuvė išmetė 
tūlą A. Salopeką, gerą darbi
ninką, taipgi pasidarbavusį dė
lei unijos. Unija užstojo. Kom- 
paničnos unijos atstovai irgi i 
išnešė protestą. Ir tuojaus ta- < 
sai darbininkas atgal prie dar
bo grąžintas.

Paleisdama tuos darbinin
kus kompanija teisinosi, kad 
jinai nepersekioja jų delei 
unijos veikimo, bet atleidžian
ti todėl, kad jie “nepatenki- . 
nančiai darbą atlieka”. Pir- 
miaus jie atlikdavo darbą pa
tenkinančiai, bet dabar, kuo
met pradėjo veikti unijoj, jau

drai su kitomis organizacijo
mis.

Reikėtų visiems tame mitin
ge dalyvaut ir bendrai nešti 
protestą prieš Hitlerį. Lietu
vius tas irgi paliečia. Mat jis 
visas tautas persekioja ir ren
giasi visai sunaikinti Lietuvos 
nepriklausomybę.

PRANEŠIMAI

Co., vice-
Detviller—

Corp., pre-

“nepatenkinančiai” atlieka.
Bet toks pasiteisinimas nie

ko negelbėjo. Kompanija nu
sigandus darbininkų vienybės 
ir pačios unijos, turėjo nusilei
sti. Tai ką reiškia unija. Ji
nai apsaugo darbininkus dirb
tuvėse. Reikia todėl visiems 
stoti unijon.

Be įstojimo mokesčio vajusĮ 
eina iki vasario 15. Visi todėl 
nieko nelaukę stokite unijon^f
Plieno Bosų ir Darbininkų

Algos
Plieno Darbininkų Organi

zavimo Komiteto organe “Steel 
Labor” telpa visa eilė plieno 
kompanijų bosų ir kiek jie al
gų į metus gauna, kiek jie ga
vo 1936 metais, čia tik pa
žymiu keletą jų.

Allegheny Steel 
prezidentas, V. F. 
$111,704.58.

Bethlehem Steel
zidentas, E. G. Grace—$180,- 
000.00. Tos kompanijos tary
bos pirmininkas Schwab—
$203,332.00.

Jones and Laughlin Steel 
Corp, direktorius G. G. Craw
ford—$158,333.33.

Latrobe Steel Co., preziden
tas, Gutzeit—$398,808.82.

McKeesport Tin Plate, pre
zidentas, E. R. Crawford — 
$225,416.71. Tos pačios kom
panijos vice prezidentas, G. V. 
Parkins—$137,500.00.

• Taip ir einą visa ejlė vardų 
su. šimtais tūkstančių, dolerių, 
su dešimtimis tūkstančių. Tai 
tik taip vadinamos algos. O 
tie visi žmonės yra kompanijų 
stambūs šėrininkai, tai nuo Še
rų taipgi didelius pelnus ima. 
Todėl jie ir pasitenkinę 
tine padėtimi. Todėl 
priešingi unijai.

Plieno darbininkai, 
palyginkite savo algas 
parazitų algomis. Jūs dirbate 
prie karštos geležies, prie pe
čiaus ugnies. Turite begali
niai sunkiai dirbt. O algos vi
sai mažos. Viršminėti ponai 
nieko nedirba, tik retkarčiais 
savo vardą ant kai kurių po
pierių parašo ir gauna milži
niškus atlyginimus.

Kodėl taip? Aišku, todėl, 
kad jie yra gerai organizuoti, 
o darbininkai dar pasiskirstę. 
Kai darbininkai tvirtai susior
ganizuos, tiems ponams galės 
sparnelius pakarpyti. Todėl 
ir reikia visiems organizuotis.

Dabar varomas visu smar
kumu vajus. Organizuojama 
dirbtuvėse lokalai. Rengiama
si prie didelių kovų prieš plie
no baronus. Visi todėl turime 
susijungti, stot unijon ir ben
drai kovoti.

Protesto Mitingas Prieš 
Vokietijos Fašistus

Pirmadienį, vasario 1, Y. M. 
& W. H. A. Auditorijoj, ant 
Bellefield Avė., netoli Fifth 
Ave., įvyksta didelis masinis 
mitingas protestui prieš Vokie
tijos fašizmą. Prasidės lygiai 
8 vai. vakare. Rengia žydų 
Karo Veteranų Taryba ben-

Vasario 4, ketvirtadienio va
kare, Laisvės svetainėj, įvyks
ta reguliaris APLA. 50 kuopos 
Susirinkimas. Visi nariai ir 
norį prisirašyti dalyvaukite.

Vasario 7, vakare ta pati 
kuopa rengia “Užgavėnių Va
karienę”. Tai bus nedėlios 
vakare. Įžanga 35 centai. 
Muzika šokiams.

Vasario 5, penktadienio va
kare, choro pamokos prisiren
gimui prie Lietuvos nepriklau
somybės dienos minėjimo pro- 
gramo pildymo. Visi choris
tai ir norį prisirašyti dalyvau
kite.

Vasario 6, subatos vakare, 
ALDLD. 87 kuopos mėnesinis 
susirinkimas. Pereitas susirin
kimas nutarė laikyt susirinki
mus pirmoj subatoj kiekvieno 
mėnesio. Visi kviečiami daly- 
vaut. Turime prisirengti prie 
vajaus ir drg. šolomsko 
kalbų maršruto.

pragyvenimą, čia jau obuoliai 
nuo obelės daug toliau nurie
dėjo...

Viso Huntington’e yra apie 
30 lietuvių šeimynų. Savo lai
kais buvo išsivystęs progresy- 
vis veikimas: gyvavo ALDLD 
kuopa su 15 narių, tariant 
drg. Seno Vinco žodžiais: 
“pusė ant pusės.” Tuom lai
ku “Laisvę” sakaitė irgi pusė 
ant pusės alaiečių. Bet po 
šturmingo “Laisvės” suvažia
vimo ir šiame draugingam na
rių būrelyje atsirado dvi skir
tingos nuomonės; pagaliaus 
įsikišo centras ir kuopa pakri
ko. Taipgi ir “Laisve” neteko 
dalies skaitytojų. Bet, kilus 
vienybės klausimui, dalykai

pakitėjo, nes visi seniaus vei
kę progresyviam judėjime pa
sisakė už vienybę! “Laisvės” 
skaitytojų skaičius paaugo. 
ALDLD kp. pakol kas neban
dyta atgaivinti. Matysime, ką 
parodys sekama vasara?

Ex. Huntingtonietė.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

113 West 42nd Street 
. NEW YORK CITY 

Telefonas Bryant 9-7763

BROOKLYNO OFISAS 
168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Telefonas Evergreen 8-7179

dabar- 
jie ir

dabar 
su tų

Madrido gynėjai, fašistų bombomis išardytame name, 
taiko Šautuvus j fašistus Universiteto Miesto ąpyliUKęj

pra-
Rep.

EASTON, PA
Dapildymas d. Nario Kores

pondencijos
■ “Laisvės” No'. 20 tilpo kores

pondencija iš Eastono, kur ap
rašoma ALDLD 13 kp. veiki
mas, ir po kuria pasirašo Na
rys. Korespondencija gana ge
rai parašyta, bet kadangi ne vis
kas buvo paminėta, tai bandy
siu, prie progos ją dapildyti ir 
sykiu biskį pataisyti. Ten, kur 
kalbama apie aukas Ispanijai ir 
minima nekuriu mūs pažangių 
biznierių vardai, aš noriu pa
stabą padaryti, kad dd. Kali
niai aukojo ne $12 Ispanijos 
liaudžiai, bet apie $15; paskui 
kiti, kaip Tilvikai, Drilling' ir 
visa eilė kitų aukojo nuo $5 iki 
$10, kaip jau surašUose pažy
mėta buvo praeityje. Kadangi 
aukos nebuvo duodamos vienu 
kartu, o per kelis atvejus, tai iš 
tos priežasties ir susimaišo.

Praleista korespondencijoje 
nepažymėta, kad pereitame 
ALDLD 13 kp. susirinkime pa
aukota $9.50; iš tų $5.00 Daily 
Worker, $2.00 Workers’ Alli
ance maršavimui į Washingto- 
ną, ir $2.00 nutarta užsimokėti 
duoklės į Lietuvių Kongresą. 
Taipogi kad už 1937 metus duo
kles užsimokėjo pirmame susi
rinkime 16 narių. Tai trečda
lis visos kuopos ir puiki pradžia. 
Būtų gerai, kad su sekančiu su
sirinkimu visi nariai pasimo- 
kėtų ir mūsų kuopa būtų pir
mutinė su “clean slate.” Prie 
vajaus taipogi bus rengtasi su 
prakalbomis ir parengimais, bet 
apie tai bus pranešta vėliau.

Eugenija.

Huntington, L. I, N. Y
Kaip kas mano, kad Ilunt- 

ingtonas tai didelė “farma”/ 
apaugus medžiais, kur per 
apskritus metus grybai auga. 
Štai per naujus metus užva
žiavę miesčionys, tuojau klau
sė : “O kaip kelmučiai, ar au
ga? kaip jums čia, farmeriai, 
einasi?” Mat, jei žmogus turi 
žemės sklypą už maišą dides
nį kiek toliau nuo miesto, tai 
jau ir farmerys.

Tiesa, šioje apylinkėje ran
dasi keletas gražių farmų, bet 
lietuvių tai vien tik Rama
nauskų šeimyna.

Pasak draugo Rugieniaus, 
“farmeriai viso svieto maitin
tojai,” bet. pas mus tikrenybė
je kaip tik del savęs daržovių 
ir bulvių užsiauginama.

Tiesa, seniaus R. buvo tikri 
farmeriai, bet vaikams užau
gus,. farmerystė užsibaigė, nes 
vaikai nenori žemdirbyste už- 
siitnti* Susirado tinkamesnius 
ir lengvesnius būdus daryt sau

GARSINKITES “LAISVĖJE

Skubėkit Įsigyti Naujas Knygas
1. J. STALINAS—Pranešimas apie SSRS Konstitucijos Projektą VIII

visasąjunginiam Ypatingam Sovietų suvažiavime.
Kaina 15 centų.

2. SSRS KONSTITUCIJA—Užtvirtinta VIII Ypatingame Sovietų Su
važiavime. Kaina 15 centų.

3. K. MARKSAS IR F. ENGELSAS—Komunistų Partijos manifestas
naujai atredaguotas ir gražiai išleistas. Kaina 15 centų. ■

“Laisve”, 427 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.

NAUJOJE VIETOJE

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard St., 
kampas Inman St., 
arti Cental Skvero,

CAMBRIDGE, MASS.
OFISO VALANDOS:

2-4 ifc/7-9 vakare 
Nedeliomis į ir šventadieniais: 

10-12 ryte

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

Reumatizmas Sulaikomas
Į 48 Valandas.

Naujas Now .Yoi’ko daktaro vaistas 
tiekia linksmybę tūkstančiams— iš
varo lauk reumatišką varginimą iš 
nugaros, sanarfų iįr muskulų.

Skausmai Paprastai Išeina 
Iš Pirmos Dienos

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

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

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, nuovargi, šaltį, 
rankųrkojų 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 Mostis tūkstančiams pa
gelbėjo, pagelbės ir tamstai. GAR- 
ANTUOJAM, kad, pavartojus kelis 
sykius, aplaikysi palengvinimą ar pi
nigus grąžinam.

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

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

PASARGA: Jeigu nori 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*

Dr. Herman Memllowitz
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' Xvenue J 

Kampas E, 23rd St.

BERN. J. SHAWK0N1S
i (AŠAKUNAS)

NAUJAS

LIETUVIS CRABORIUS
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

OįS^GfRlAUSIA DUONA xSxl
^^^SCHOLES BAKING

Grand St, Brooklyn
NAUJOJ VIETOJ KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ 
DUONĄ IR VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS.

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valygyda
rni sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui. 
Pristatome į visas dalis—Brooklyno ir apielinkės, į krautuve# 

ir j pavienius namus; taipgi siunčiam ir į kitus miestus.
Tel. Evergreen 7-8538 Sav. V. LUKOŠEVIČIUS

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.

‘Laisves' Bazare 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, Eliziabetho, 
Great Necko ir iš Brooklyno

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

PRAŠOME DOVANŲ “LAISVES” BĄZARU1
Jau esame gavę gražių ir brangių dovanų, kaip matėte ispranešimo 
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 nau

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

i;



No.

sveikas bu-

Scranton, Pa
sakydamas, kad “Laisvė” pata- 188

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

UETUVOS ŽINIOSbent

ŠOKIAI
s

: ‘.-A

vai. po pietų. Kalbės drg. 
olomskas, ALDLD Centro

dra-
pra-

du

to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 246

jūs 
bet 
čia

St., 
visi

10 kp. susirinkimas jvyks 
<1. Liaudies Name, 735 

Ave., kaip 7:30 vai. vak.
ir draugai, nepamirŠki-

GAUKITE “LAISVEI” 
NAUJŲ SKAITYTOJŲ. .

draugų ir 
tokie geri, 
kitą, atsiųs-

P. K. sako, kad SLA seime 
Clevelande, Vinikas balsavęs

klausimus.
Fin. Sekr. D. P. Boika. 

(25-27)

dant tuos pinigus pavieto ko
mitetui, aukautojuose kiltų 
nepasitenkinimas, nes jie da
vė pinigus vietos delegatūros 
parėmimui.

mises.
HYMAN SKLAR

246 Tompkins Ave., Brooklyn, N. Y.

, Pa. 
jums

MONTELLO, MASS.
ALDLD 6 kp. mėnesinis susirinki

mas įvyks vasario 1 d. Liet. Taut. 
Namo kambariuose kaip 7:30 vai. v. 
Visi 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)

LAWRENCE, MASS.
ALDLD 37 kp. rengiamo teatro 

“Nihilistai” repiticijos įvyks sausio 
31 d. kaip 4 vai. vakare, visiems ži
nomoj vietoj. Visi aktoriai laiku pri
būkite. A. Večkys.

(24-25)

bendro darbo.
J. Grybas.

HARTFORD, CONN.
Lietuviai komunistai rengia pra-

nes vietoj nebuvo.
J. Dore *

i 132 A of. the Alcoholic Beverage 
Control Law at 276 Humboldt St., Borough 

to be con-

I VITO CONTRA STANO
D-B-A Mansion Bar & Grill

'276 Humboldt St., Brooklyn, N. Y.

RUSŲ KLIUBAS 

Kiekvieną Šeštadienį
8 vai. vakare

52 THROOP AVENUE 
Brooklyn, N. Y. 

GERA MUZIKA 
HAT CHECK 10c.

šeštadfen., .Sausio 30, 1937

Portland, Oregon
Puslapis Penkias

Norwood, Mass
Iš Darb. Masinių Prakalbi^
Sausio 14 dieną čionais Port- 

lando darbininkų konselis (La
bor Council) surengė masines 
prakalbas miesto svetainėj.

šiame mitinge buvo kalbėta 
apie Pacifiko jūreivių ir laiva- 
krovių streiką.

Kalbėjo įvairių kalbėtojų. 
Taipgi ir garsusis streikierių 
vadas draugas Harry Bridges, 
kuris sykiu atvyko su Seattlės 
majoru John Dore.

Portlando unijos surengė tą 
patį vakarą demostraciją, ku
rioje dalyvavo keletas šimtų 
unijistų. Demonstrantai su mu
zika visi numaršavo prie sto
ties, kur Seattle miesto ma
joras atvyko ir tenai pasitiko 
jį, kaipo darbininkų užtarėją, 
taipgi ir draugas Harry Brid
ges dalyvavo demonstracijoje. 
Visa demonstracija iš pat sto
ties numaršavo į miesto svetai
nę ir ten buvo laikomos masi
nės prakalbos.

Galiu sakyti, kad man pirmu 
sykiu Portlande teko matyti 
tiek daug publikos darbininkų 
prakalbose. Nebuvo buvę Port
lande tokių galingų prakalbų, 
kaip sausio 14 dieną. Pirmas 
kalbėjo Portlando miesto majo
ras ponas Joseph K. Carson. 
Jam pradėjus kalbą, visa publi
ka vienu balsu nubaubė.

Jisai visai mažai ką tepasakė.
Po jo kalbėjo Seattle, Wash., ! 

miesto majoras, John Dore; jam . džiuojas, kad atliekąs 
atsistojus kalbėti, visa publika ' darbą. Taipgi Kručas meluoja, 
karštai sveikino.

Publikos buvo 7 tūkstančiai; LSS 133 kp. Bičiūną mesti 
dauguma turėjo ' grįžti atgal, laukan iš partijos. Taip nebu

vo; “Laisvėj” buvo patarta dė- 
sąM<^ Ulboje nuro- 'ti pastangas tą žmogų apšviesti, 

dė, kad šios šalies darbininkai' Kručas sako, kad Bičiūnas skai- 
turi organizuoti? ir kovoti už tąs “N. G.”; tas man nebuvo 
savo būklės pagerinimą. 1 žinoma. Bet tas parodo, kad

Baigdamas savo kalbą paša- skaitydamas “Naująją Gadynę” 
kė, kad jeigu šios šalies darbi- žmogus neapsišviečia, o atbulai 
ninkai turėtų daug tokių vadų, —lieka tinkamu tik plotkelėm 
kaip draugas Harry Bridges, nešioti....
tai greitu laiku galima būtų | 

---*—r- šalies

su

Su Etika ir Teisybe 
Atsisveikinęs

Yra sviete žmonių, kurie 
etika ir teisybe visai nesiskai
to. Tokiuo yra Norwoode P. P. 
Kručas. Kitų parašymus ar pa
sakymus išvers augštyn kojo
mis ir nei neparausta,—jaučia
si, kad jis atlieka gerą darbą.

Štai kad ir “N. G.” už sausio 
21, rašo apie S. Thomą veiklų 
unijistą, kuris bandė statyti 
kandidatūrą ant miestelio selek- 
mono vietos ir jo kandidatūrą 
buvo užgyrę visa eilė darbinin
kiškų organizacijų. Bet del tū
lų techniškų dalykų, jis nebuvo 
uždėtas ant baloto. Ir P. K. pa
stato klausimą-: “Kodėl prieši
natės A. D. Federacijos Prezi
dentui Green?” štai kodėl: S. 
Thomas yra nuoširdus unijos 
darbuotojas, industrialinio uni- 
jizmo šalininkas, o W. Green 
yra tankiai lošiantis streiklaužio 
rolę, ir atkaklus priešas indus
trinio unijizmo. Taipgi P. K. 
pasirodo pilnas tautinio šovi
nizmo. Jis S. Thomas’ui prie
šingas ir tame, kad jis yra si- 
rijonų tautos; esą, didelis “ka
talikas.” Nesu matęs “Laisvėj” 
jokio keliamo lermo del socialis
to Bičiūno, kad jis nešiojo piot- 
keles prieš Kalėdas. Buvo pa
žymėta tik faktas, kad “20 me
tų socialistas platina socializmą 
su plotkelėmis.” Ir to nesigina

• pats Bičiūnas, bet jis dar di- 
1-1 i__j _xt:_t__3 “didelį”

suorganizuoti visus šios 
darbininkus į unijas. J. Dore 
pareiškė, kad kolei jisai busiąs 
Seattle majoru, tai jo mieste 
policija neskaldys galvų strei- 
kieriams.

Paskutinis kalbėjo draugas1 
Harry Bridges, Pacifiko laiva- 
krovių vadas. Jam pradedant 
kalbėti, visi publika sustojo ir 
davė karštą pasveikinimą, kai
po savo vadui; karštas delnų 
plojimas tęsėsi apie keletą mi-

dis buvo vienas iš geriausių. 
Rodos, drąugas Poškevičius da
rė paklausimą, kur aukos pa
siųstos? Ir kodėl “Keleivis” ir 
“Naujienos” neskelbia, kur au
kos Ispanijai reikia siųsti.

Draugas Galgauskas paaiški
no dalyką, ir visi vienbalsiai su
tiko su Galgausko paaiškinimu. 
O Kručas, būdamas dargi to 
komiteto pirmin., bando pūs
ti nesąmones, būk “visi organi
zacijų atstovai sfnerkė.” Negra-
ZU. ;

Daugelis pastebėjo, kaip Kru
čas duoda raportus iŠ bendro 
fronto veikimo. Pereitam susi
rinkime Bendrovės, visi pripa
žino, kad pašaliniai geriau ra
portavo, nekaip Kručas, būda
mas atstovu iš Bendrovės.

Draugai, nežiūrint ?kaip 
politiniai esate nusistatę, 
turit permatyti, kad Kručas
ant vietos rausia dirva bendro 
darbo ir krikdo jį. Jis baisiai 
dabar pradėjo plaktis prie so
cialistų ir šiaip atskirų ypatų, 
ir deda pastangas, kad pradė
tas darbas čia ant vietos per so
cialistų kuopą, būtų vėl su
griautas. Dabartiniu svarbiu 
momentu yra svarbu susivieni
jimas visų pažangiųjų spėkų!

Todėl tokiam Kručui ir pas
kutiniai jo draugai turėtų jau 
atsukti nugarą, kaipo kliudyto
je

Iš Mūsų. Veikimo
Sausio 23 d. įvyko LDS 

kp. (North Scranton) susirin
kimas. Vestas tvarkiai. Visi ra
portai iš veikimo priimti > vien
balsiai.

Kilo diskusijų kas del su
rinktų pinigų delegatų lėšoms 
maršavimui bedarbių į Wash- 
ingtoną, kuris jau yra praėjęs. 
Mat, ir mes norėjome siųst 
delegatą, bet, negalėdami kiek 
reikiant tam reikalui sukelti 
pinigų, susilaikėme. Tai da
bar ir kilo klausimas, kur dėti

prieš rezoliuciją, tai yra už fa-[tuos surinktus pinigus: pasi- 
šizmą. Tai dabar aš klausiu (likti kuopos ižde, ar pasiųsti 
Kručo: Kai Vinikas balsavo ir (kitur ? Tam reikalui buvo spe- 
parodė savo fašistinį nusistaty- ■ cialės blankos ir nariai ant jų 
mą, ar Bagočius bėgo nuo tų rinko aukas. Kuopa viso su- 
pačių pagrindų nuo Viniko fa- rinko $21. Tų pinigų iš mūs rei-

| šisto, ai’ Grigaitis ir kiti socia
listai bėgo iš svetainės tik todėl, 
kad Vinikas ir kiti pasirodė 
fašistais ?

Aš suprantu, kad nebėgo ir 
, būtų neišmintinga tas daryti.' vr v • i • T — • • I V • !

kalauja pavieto komitetas, 
nes, esą, jiems jie priklauso. 
Kuopos draugai, kurie ant tų 
blankų rinko aukas siuntimui 
mūsų lokalinio delegato į mi
nėtą eiseną, mano, kad tie pi- 

nutų. Draugas Harry Bridges Kručas vietos judėjime lošia nigai dabar turi ir palikti jo- 
daugiausiai kalbėjo apie strei- sukurstytojo ir ardytojo rolę,! kaliniam veikimui, t. y., LDS 

kad vietos pažan-]kp. ižde. Aš manyčiau, kad tie 
gyvenimą, gįąjam judėjime eitų rietenos ’ pinigai turėtų palikti ant vie- 

ir nesutikimas; ir tai pradeda tos, nes jie vietos delegato lė- 
vietos veikėjai ir organizacijų šoms buvo ir renkami. Atiduo- 
nariai įmatyti. Kručo politinis 
vėlukas žymiai slenka žemyn. 
Tai dabar tas žmogelis ir grie
biasi naujų melų ir nesąmonių, 
kad sukurstyt vietos veikėjus 
prie nesutikimų. Vargu tas pa
vyks.

Kručas sako; “7 d. sausio vi
sų draugijų atstovai—o kartu 
ir socialistai, jūsų sauvališką 
aukų pasiuntinio darbą smer
kė.” Tikra nesąmonė. Tas posė-

ką. Jis savo kalboje išdėstė 
jūreivių vargingą ;
prieš susiorganizavimą į uniją. 
Taipgi pabrėžė, kad visam Pa
cifiko krašte jau apie 90 nuoš.

* darbininkų suorganizuoti į uni
ja-

Draugas Harry Bridges šau
kė visus darbininkus, jų kliu- 
bus ir organizacijas stoti į kovą 
ir visiems kovoti išvieno išlo
šimui šio streiko.

J. Stupur.

Pastaruoju laiku apsirgo 
abi mūsų kuopos sekretorės ir 
randasi ligoninėje. Jų vardai 
—d d. M. Kupstienė ir M. 
Lipčiuvienė. Linkėtina drau
gėms greito pasveikimo ir sto-

ti darban- už bedarbių reika
lus!

Tą pačią dieną, t. y. 23d. 
saus., I. W. O. turėjo savo va
jaus užbaigos apvaikščiojimą. 
Tas įvyko tos organizacijos 
kambariuose, 218 Lackawan
na Ave. Mat, buvo smarkios 
varžytinės už gavimą naujų 
narių į I.W.O. organizaciją. 
Vienas vaj minkąs pareiškė 
gavęs 143 naujus narius laike 
šio vajaus. Taip-pat ir kiti ne 
mažai gavo.

Publikos buvo pilnutė sve
tainė. šiuom sykiu ir lietuvių 
buvo nemažai.

Iš centro pribuvo d. Bedacht, 
I.W.O. Centr. sekretorius. Jis 
pasakė įspūdingą prakalbą. 
Tarp kit-ko- pažymėjo žymų 
organizacijos augimą ir jos 
vis didesnius nuveikiamus dar
bus. Kvietė visus prisidėti prie 
šios svarbios organizacijos, 
pareikšdamas, kad šiais me
tais jai lemta pasiekti pusės 
miliono skaičiaus, jeigu tik vi
si širdingai pasidarbuosirpe.

Pelno kuopoms liko $85.
Sausio 24 d. L W. O. centre 

laikė savo susirinkimą Tarpt. 
Bendro Fronto Komitetas. Na
rių susirinko nedaug; paaiškė
jo, kad 5 komiteto nariai ser
ga ir negali dalyvaut. Tie, ku
rie dalyvavo, daug dalykų ap
svarstė ir daug darbų atlikt 
sau užsibrėžė. Komisija Ispa
nijos liaudies kovoms remti 
pranešė, jog pastarasis paren
gimas davė pelno $115. Iš tų 
pinigų paimta $25 tam pačiam 
tikslui rengti bazarą, kurį ren
gia I. W. O. organizacija. Ba- 
zaras prasidės su vas. 22-tra 
ir tęsis tris dienas. Kviečiamos 
yra ir lietuvių pažangios .or
ganizacijos prie to prisidėti.

Išdavė raportą komitetas 
kovai už laisvę žodžio ir spau
dos atgavimo. Mat, Scrantono 
valdžia tiek sufašistėjusi, jog 
neduoda leidimo prakalboms 
laikyti, o jei leidimą kartais ir 
gauni, tai lapelių skleisti neva
lia. Komitetas sakė kalbėjosi 
su advokatu ir, esą; būtų gali
ma užvesti bylą prieš miesto 
ponus, jeigu tam būtų bent 
kiek pinigų. Tuo reikalu nu
tarta šaukti" Lackawannos ap
skričio visas organizacijas į 
pasitarimą, kad sudarius 
$100 bylos užvedimui. 1

Ispanijos kovotojams 
bužių rinkimo komitetas 
nešė, kad sausio 23 d.
sunkvežimiai pilni drabužių 
pasiųsta New Yorkan, o iš ten 
—eis Ispanijon.

Su drabužiais dabar bent 
kiek apsistota, o maisto ban
doma gauti.

Vienas iš Komiteto.

Komiška Opera “Baitas Daktaras”
■.......= STATO SCENOJE SIETYNO CHORAS =

Nedėlioję, Sausio 31 January
LIETUVIŲ SVETAINĖJE, 180 NEW YORK AVENUE, NEWARK, N. 1

Po Operai bus šokiai iki vėlai nakčia, griežiant puikiai muzikai
Ši opera yra versta iš anglų kalbos V. Bukšnaičio, garsaus lietuvių muziko. Originaliai ji vadinasi 

“The Doctor of Alkantara.” Dviejų aktų. Lošimas ims virš dviejų valandų laiko. ši opera niekad 
nėra lošta Newarke, nei jo apylinkėse, todėl sietyniečiai suteikia jums visiems puikią progą už taip 
žemą kainą matyti ir jąja gėrėtis, kurioje yra labai augšta klasinė muzika, pradedant solais, duetais, 
kvartetais ir baigiant visu choru.

PRADŽIA 4:30 VALANDĄ VAKARE ĮŽANGA 50 IR 75 CENTAI 
Vaikam nuo 8 iki 13 m. Amžiaus Įžanga 25 Centai Vien tik Šokiams 25 Centai
*******

Skaitytojų Balsai
Atsišaukimas į Progresyvę 

Visuomenę!
Gerbiami draugai ir drau

gės! Nors jūs, draugai ir drau
gės, daug visados, o ypatingai 
šias pastaraisiais mėnesiais, 
labai daug aukaujate viso
kiems reikalams, bet aš, 
būdamas gamtos ir nelai
mių sunkiai baudžiamas, pa
tekęs į šią vietą, kur laips
niškai esame marinami, ne tik 
maistu, bet ir skausmais,— 
drįstu prašyti pagalbos.

čion begyvendamas gavau 
širdies ligą, kuri yra neapsa
komai skaudi. O ši įstaiga pa- 
gelbai vaistų šiai ligai neduo
da, nes esą labai brangūs, 20 
centų vienas kapsulas lėšuoja 
vietinėse vaistinėse. O skaus
mai baisiai dideli ir ilgi; kuo
met širdis pradeda trankytis, 
tuojau už kelių minučių pra
deda krūtinę kaip peiliu ar
dyti. Traukiasi kartais kelioli
ka valandų. Bet mirtis neatei
na.

Todėl meldžiu 
draugių, būkite 
sumetę po centą 
kite man.

Draugai, kada

matęs pasakys, kad tai tik
ras kalėjimas. Jaunuoliai, 
kurie laikomi kaipo “politi
kieriai,” daug sunkiau turi 
nešti, negu tie, kurie įka
linti už kitokius prasikalti
mus, kaip tai vagystę arba 
kriminalystę.

Apie tą “įstaigą” bus ra
šoma daugiau.

Joe *Kondrat.

LINDEN, N. J.
Lietuvių Saulės Pašalpos Draugi

jos Valdybos vardai ir antrašai del 
1937 m.: Pirmininkas—K. Stripaitis, 
19 E. 19 St.; Vice-Pirm.—O. Verte- 
lienė, 203 W. 16th St.; Prot. Rašt.— 
R. Tratulis, 1411 Clinton 
Sekr.—B. Sabeckienė, 127 
St.; Ižd.—J. Užkurėnas,
Wood Ave. Trustistai, J.
203 W. 16th St. ir L. Bartkienė. Ko
respondentas, O. Vertelienė, 203 W. 
16th St. Draugijos organas “Laisvė”. 
Draugija laiko susirinkimus kas pir
mą trečiadienį kiekvieno mėnesio, 
Linden Hall Svet., Wood Ave. ir 16th 

Linden, N. J. Valdybos nariai 
iš Linden, N. J. O. Vertelienė.

(24-25)

St.; Fin. 
Cool age 
1417 S. 
Vertelis,

Pirm negu Kolumbas at
rado Ameriką, jis tvirtai ti
kėjo, kad žemė yra apskrita, 
bet per šešis metus po to jis 
vėl manė, būk žemė esanti 
plokščia.

Nuo dabartinės influenzos 
epidemijos Anglijoj iki sau
sio 21 d. mirė 1,317 žmonių.

LICENSES
BEER WINE LIQUOR 

Wholesale Retails
NOTICE is hereby given that License
A 10888 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 1301 
Newkirk Ave., Borough, of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

ISIDORE GABRIELOV
1301 Newkirk Ave. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
B 4613 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 119 
Wyckoff Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

ANDRE W. PAPANDREW & 
ALEX. STEVENS

SO. BOSTON, MASS.
Draugijų Atstovų Žiniai

South Bostono draugijų bendras 
komitetas, sulyg nutarimo iš gruo
džio 27 dienos, šaukia draugijų at
stovų mėnesinį susirinkimą, kuris 
įvyks 31 sausio,' 10 vai. ryte. Am. 
Liet. Piliečių Kliube, 376 Broadway. 
Dalyvaukite visi draugijų atstovai, 
kurie dalyvavovte ir pirmiau. Kurios 
draugijos norėtų prisidėti prie bend
ro draugijų veikimo, lai išrenka ir 
atsiunčia savo atstovus. Negalinti iš
rinkti—lai dalyvauja vienas iš valdy
bos narių.

Specialiai pakvietimai nebus siun
čiami. J. Krukonis, Sekr.

vau, dirbau daug del mūsų n9 Wyckoff Ive, Brooklyn, n. y. 
idejOS. Waterbuiy dl augai lt NOTICE is hereby given that License No. 
šiandien džiaugiasi nuosavu S S'uquor lit reunr unX?
parku. Aš su drg. J.. Vabalu control 
drauge buvau pirkimo komisi- ^mS°°okn,yX^Sse^ K^g8’ 
jos nariu. Taipgi ir šėrų turiu] 
vertės $25.00. Tai gal ir w.a-, 
forbiiriačiai rlnhar nno-plhofn NOTICE is hereby given that License No. terouiieciai aaoar pageioetu A hRS bcen JssumJ th? undersignod 
man su keletu centų, kad ap-
aio'infi nun Inin didnlill <;l<ni]q- Tompkins Ave., Borough of Brooklyn. Coun- siginu nuo taip uiuciių snaus ty of KingS( to be consumed off thC Prc- 
mų

’ Draugai, nenaudoju pinigui246, 
Iritinmq tikcslnmq knin tik dpi NOTICE is hereby given that License No. Kiuems UKSiamb, Kaip LIK UL1!B4618 has been issued to the undersigned to 
vaistų. ■ ■ ,

Draugai serantoniečiai per
nai prisiuntė keletą dol., tai i 
tas gynė mane lig šioliai. Ku-' 
rie aukausite, draugai ir drau
gės, siųskite tokiu adresu:

Wenc. Turosky,
Bldg N. 2, P. O. Box 529, 

Schuylkill Haven,
Su didžia pagarba 

draugai ir draugės,
V. Turauskas.

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” 
koncertas, kuriame girdėsite dainas 
ir muziką net šešių tautų, nes dai
nuos pagarsėjęs Freiheit Gesang 
Choras iš Bostono, jis dainuos ru
siškai, angliškai ir žydiškai; Izabelė 
Kugel, žavėjantis 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 30č. 
Iškalno įsigykite tikietus už 25c. 
Programa bus pradėta garsintu lai
ku.

Reporteris.

i sell beer at retail under Section 76 of the
[Alcoholic Beverage Control Law at 1 Nos- 
trand Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

' 1 MICHAEL SFORZA
1 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7184 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 1 , . . , ,
Section 132 A of the Alcoholic Beverage f kalbas, RuriOS įvyks 31 d. SSUSIOi 
Contio! Law at 406 South 3rd st.. Borough I Lietuvių Choro Svet., 57 Park St. 
of Brooklyn, County of Kings, to be con- — -- -
sumed on the premises. > I Pradžia

JOHN MASLAUSKAS r> ivr
406 South 3rd St., Brooklyn, N. Y. _ ’ ■ ’ , , . T. ,, _ , . ._________ ______________________ Kolh. Sekretorius. Kalbės svarbiais

gyvenimo klausimais. Mes kviečiame 
visus ir visas skaitlingai atsilankyti 
į šias prakalbas. Įžanga veltui.

Kviečia Rengėjai.
(24-25)

Laikomi 
jaunosios 

kurie 
prieš

Iš KĖDAINIŲ “AUKLĖ
JIMO ĮSTAIGOS”

Kaip ir už ką Laikomi Lie
tuvos Jaunuoliai

Jaunuoliai imami visai už 
nebūtus dalyku 
šimtai nekaltų
kartos darbininkų, 
prasitaria juokais 
Smetongalvio išgalvotus ir 
stačiai juokingus įstatymus. 
Visi suimtieji laikomi Kė
dainių kalėjime,, kuris, pa
gražinimui, vadinamas auk
lėjimo įstaiga. Mat, visuo
menei daug gražiau skamba 
žodis įstaiga, negu kalėji
mas, o stačiai be apsirikimo 
kiekvienas ta “įstaiga” pa-

VYRŲ IR MOTERŲ LIGOS 
GYDOMOS NAUJOVIŠKAIS 

BŪDAIS
Kraujo ir Odos Ligos, Nervų Sui

rimai, Slogos ir1 Chroniški Skaudu
liai, Nervų ir Abelnas, Nusilpimas, 
Skilvio ir žarnų Sugedimai, Hėmor- 
rhoidai ar kiti Mėšlažamės bei Lau
kan Ėjimo Nesveikumai, kaipo skau
smo ir nesmaąumų priežastys, Strė
nų Gėlimas, Sciatica, Neuralgia, Ner
vu 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. Kraujo Tyrimai, Šlapimo 
Analyze, X-spmduliai Serumų Įleidi
mai ir ciepijimai. Sąlygos yra priei
namos. Pasitarimai veltui.

DR. L. ZINS
Virš 25 Metų Praktikos

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

Valandos 9 Ai M. iki T P. M. 
Sekmadieniais 9 A, M. iki 3 P. M.
(MBS KALBAME LTRTTTVTAKAI)

CLEVELAND, OHIO
ALDLD 57 kp. susirinkimas įvyks 

trečiadienį, 3 vasario, 7:30 vai. va
karo, Lenkų Kliubo Svet., 4015 E. 
141st St. Taigi draugai ir draugės, 
kviečiame visus dalyvauti šiame su
sirinkime ir atsiveskite naujų narių. 
Komisijos, kurios esate išrinktos į i 
įvairias vietas, prašome būti šiame 
susirinkime, nes turėsime svarstyti 
svarbius

EASTON, PA.
Moterys Rengia Smagų Vakarėlį
šeštadienį, 30 d. sausio, ALDLD 13 

kuopos Moterų Veikimo Komitetas 
rengia pirmą pramogą, tai bus links
mas draugiškas vakarėlis su šokiais. 
Bus gerai žinoma Kaštonui orkestrą, 
lietuviška armonikų muzika, prie ku
rios smagiai pasišoksite. Bus įvai
rių užkandžių ir gėrimų. ALDLD 
13 kp. Moterų Komitetas yra pasiry
žęs atlikti daug naudingo darbo lie
tuvių darbininkų labui, tad jūsų pa
rama ir kooperacija bus širdingai 
priimta. Dalyvaukite visi ir visos.

Įžanga veltui.
Kviečia Moterų Komitetas.

(24-25)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD

vasario 1
Fairmount

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

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

' Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai 'legališkas svoris. Prista- 

. tome: greit į jūsų namus. Prašome 
įsitėmyti adresą ir telefoną.

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti į ofisą 

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

l

| TRU ■ EMBER COAL COMPANY
į48!» Grand Street Brooklyn, N. Y.

(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 
Telefonas: EVergreen 7-1661
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NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
i

Šį Vakarą Visi į LDS Jauni- Sovietų Ambasadorius
mo Balių Piliečių Kliubo 

Salėje
Paskutiniais laikais, kartas 

nuo karto visi girdime apie 
tuos darbus, kuriuos LDS Jau
nimas nuveikia Brooklyne ir 
apylinkėje. Mūsų judėjimas 
prasidėjo su viena maža kuo
pele Williamsburge—o dabar 
yra net trys LDS jaunimo kuo
pos Brooklyne. LDS jaunuo
liai tose trijose kuopose, kaip 
tai Williamsburge, Richmond 
Hille, ir South Brooklyne veda 
labai svarbų darbą — plečia 
lietuviško jaunimo apšvietą, 
organizavimą, sportą ir socia
linį bei kultūrinį darbą.

Kad sėkmingiau tą darbą 
vesti, tos trys Brooklyno jau
nimo kuopos susidėjusios su
darė LDS Brooklyno Jaunimo 
Tarybą. Pasekmės šios tary
bos yra didelis veiklumas visų 
tų trijų kuopų.

Visas tas darbas yra finan
suojamas pačių jaunuolių. O 
finansinė parama yra kuo la
biausiai reikalinga dabartiniu 
laiku. Todėl minima taryba 
nusitarė surengti didelį balių 
Amerikos Liet. Piliečių salėje, 
šį vakarą, sausio 30 
pasamdyta viena iš 
riškiausių Brooklyno 
—Leono Šepučio
dawns”, kuri griežia gražiai 
lietuviškus ir amerikoniškus 
šokius.

Visi ateikite į šį balių—pra
leisite labai smagiai vakarą, 
nes, apart muzikos, komisija 
rengiasi turėti ir kitų “praš
matnybių”. Kai ateisite—ma
tysite, kas tenai dėsis. Taipgi 
jausitės smagiai,
parėmę lietuvių jaunimo ygj: 
k imą.

Įžanga į šį vakarėlį yra tik 
35 centai iš anksto perkant ti- 
kietus—o prie durų—40 cen-

d. Yra 
populia- 
orkestrų 
“Roama-

nes būsite

tų. Viskas prasidės 8 vai. va
karo.

Dar sykį, Brooklyno LDS 
Jaunimas visus kviečia šį va
karą atsilankyti į Piliečių 
Kliubo svetainę, 280 Union 

. Avenue, Brooklyne.
Komisija.

Kalbėjo per Radio
Ketvirtadienio vakarą So

vietų Sąjungos ambasadorius 
Trojanovskis kalbėjo Biltmore 
viešbutyje įvykusioj vakarie
nėje, kurią surengė Am. In
stitutas Palaikymui Kultūrinių 
Ryšių su Sovietų Sąjunga. Ap
art jo kalbėjo Louis Fisher, 
žurnalo “Nation” korespon
dentas, kuris nesenai sugrįžo 
iš Ispanijos, taipgi V. Stefan- 
son, garsus nežinomų kraštų 
tyrinėtojas, ir profesorius 
Fairchild. Ambasadorius savo 
kalboj palietė ir Maskvoj ėju
sį teismą.

Trojanovskio kalba buvo 
perduota radio bangomis. Gi 
tos pat kalbos rekordas vėl 
bus leidžiamas per radio šeš
tadienio vakarą nuo 9:15 iki 
10 vai. vakaro, iš stoties 
WFAB, 1300 klcs.

Jaunimas Keliaus Į 
Washingtona

New York o darbininkų jau
nimas labai entuziastiškai at
siliepia į Amerikos Jaunimo 
Kongreso atsišaukimą siųsti 
skaitlingas delegacijas į Wa- 
shingtoną vasario 19-21 dieno
mis. štai keli pavyzdžiai jų 
rengimosi:

Viena YMHA kuopa, 92nd 
St., nutarė siųsti du busu de
legatų. Darbininkų Susivieni
jimo Jaunimo Sekcija žemuti- 
nėj East Sidėj siunčia busą su 
40 delegatų. Brighton jaunų 
moterų Amicus Kliubas siųs 
20 narių.

Apskaičiuojama, kad tomis 
dienomis į Washingtona suva
žiuos bent 3,000 jaunimo at
stovų, 
grėsas 
kuriuo 
las ir
žmonių jaunimui.

Jie reikalaus, kad kon- 
priimtų Jaunimo Aktą, 
būtų užtikrintas moks- 
būvis Amerikos darbo

Motery Kuopa Rengiasi “Laisves” Bazarui

trumpi 
visą 
kuo- 
kad

Ketvirtadienio vakarą įvy
ko ALDLD Moterų 81-mos 
kuopos metinis susirinkimas, 
kuriame nauja valdyba užėmė 
vietą, taipgi išduota
raportai, peržvelgiant 
veikimą bėgiu 8 mėnesių 
pos gyvavimo. Pasirodo, 
gražiai pasidarbuota.

Pirmu didžiuoju šių metų 
darbu bus “Laisvės” /bazaras, 
kuris prasidės 12 vasario. Mo
terų kuopa
įrengti jame turtingą dovano
mis stala ir tam tikslui renka- 

fc i . -t

-------------------------------- .---------------------------------y-

darbuojasi, kad

mos aukos tarp biznierių ir ki
tų draugų bei draugių. Neat
silieka ir pačios narės, šiame 
susirinkime kelios draugės 
pranešė, jog gamina visokius 
gražumynus.

Antrą bazaro vakarą, 13 
vasario, moterų kuopa rūpin
sis ir vedimu baro, kuris ma
noma padaryti turtingu viso
kiais valgiais. Moterys yra ge
ros specialistės toj srity j.

Nutarta apvaikščioti 8 ko
vo. Laiką ir pobūdį apvaikš- 
čiojimo paskelbsim vėliau.

N.

Sėdės Šalpos Biure iki 
Gaus Pašalpą

Šiandien Prieškarinė 
Konferencija

Unijos Protestuoja Prieš 
Dewey Kišimąsi į Unijų 

Vidujinius Reikalus

Pajieškau William šajauka, gyve-f 
nančio Brooklyne. Jis paeina nuo 
Trumponių kaimo, Leksindravėjos > 
parapijos. Oberių pašto. Atvyko į 
Ameriką 1910 m. Girdėjau, kad gy
vena kur nors Brooklyne. Turiu la
bai svarbų reikalą su juo. Kas žino
te kur jis randasi, prašau pranešti 
man, arba tegul pats atsišaukia. Bū
siu labai dėkingas. John Barkaus
kas, 463 W. 19th St., New York 
City, N. Y. (25-27)

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2- 

Nėra valandų sekmadieniais.
D

i

New Yorko Bildingų Ama
tų Taryba, kuri atstovauja 
virš 100 lokalų 19-kos tarp
tautinių unijų, griežtai pro
testuoja prieš specialio proku
roro Dewey kišimosi į unijų 
vidujinius reikalus.

Penktadienio vakarą su
šaukta masinis mitingas St. 
Nicholas Arenoj protestui 
prieš dabartinį kamantinėjimą 
Elektristų Brolijos Lokalo tre
čio.

Minėta taryba jau seniau 
įsteigė apsigynimo komitetą, ‘ 
kuris deda pastangas apginti 
unijos lokalus nuo Dewey 
agentų rausimosi po jų konsti
tucines teises ir supažindinti 
visuomenę su pavojum, koks 
yra surištas su Dewey tyrinė
jimu darbininkų unijų.

Taryba pakėlė protestą-ta- 
daj kada Dewey perėjo nuo 
kamantinėjimo nužiūrimų ra
kete asmenų prie lindimo į vi
so 3-čio lokalo reikalus. Dar
bininkai nori, kada Dewiey ir 
visi kiti k Artą ant visados su
prastų, jog po priedanga jieš- 
kojimo raketierių niekam ne
bus leista paminti unijų teises.

Joe Fortūnato iš teismabu- 
čio išėjo savais keliais ir visai 
sava valia, o teisėjas turėjo 
paleisti “džiūrę 
Fortūnato teist 
vogto ginklo.

susirinkusią 
už laikymą

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

APIzA 22 kuopos susirinkimas 
įvyks pirmadienį, vasario 1, “Lais
ves” raštinėje, pradžia 8 vai. vak.

Draugai, visi ateikite į susirinki
mą ir naujų draugų atsiveskite į 
kuopa. ' / A. Baltaitis.

’ (25-26)

Pajieškau brolio Adomo Andruške- 
vičiaus, paeinančio iš Senino mie
sto, Suvalkų gubernijos. Atvažiavo j 
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 ELspy St., Nanticoke, Pa.

(23-25)

INFLUENZA
I

I

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.

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Ave. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335

MEDUS

New Yorko miesto sveikatoj 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 į šaltį ir yra išdavas netikusio mai
tinimosi. Tie žmonės netik influenza serga, 
bet ir kitokioms ligoms, kurių viduriai už
kietėję, priskretę, kraujas ir visa kūno sis

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

MATEUŠAS SIMONAVIČTUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

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

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

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

I

I

Į

I

I

i
I

ITelephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS 

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

Parsamdaa automobilius veituvfm, 
Darėm, krikitynom ir kitokiem 

reikalam.
402 Metropolitan Avė. 

(Art! Marcy Avenue) 
‘ Brooklyn, N. Y.

Telephone: EVergrcen 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.

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

čius. Kreipkitės tuojaus į 
“Laisvę” ir įsigykite

MEDAUS

A

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ 

KIRPIMAS

SKUTIMAS j g Q
Prielankus Patarnavimas 

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

Ketvirtadienį per pietus 
virš 50 vyrų ir moterų, visi 
maitintojai šeimynų, susikrau
stė į šalpos biurą, 324 E. 32nd 
St., New Yorke, ir pareiškė, 
kad jie sėdės, kol gaus pa
šalpą.

Jie reikalauja pakėlimo 48 
nuošimčiais maisto čekio ir 
25% rendos čekio, taip pat 
reikalingų drabužių, anglių ir 
prašalinimo kryžiaus kelių, 
kuriuos turi pereiti pašalpga- 
viai ir jieškanti pašalpos.

Organizacijų valdybom reik
tų prižiūrėt, kad org. atstovai 
dalyvautų Amerikos Prieška
rinės - Priešfašistinės Lygos 
konferencijoj, kuri įvyks šian
dien, 30 sausio, 1 va1, dieną, 
New School for 
search svetainėje, 
St., New Yorke.

Konferencijoj 
progresyviai 
Gerald C. Boileau ir John To- 
uissant Bernard.

Social Re-
66 W. 12th

PARENGIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Sausio 31 d. įvyks balius po num. 
234 Broadway, pradžia 8 vai. vak. 
Įžanga 20 centų. Bus skanių valgių 
ir gėrimų, taip pat gera prorama. 
Šis balius yra rengiamas “Daily Wor
ker” naudai. Dalyvaukime visi.

Kom.
(24-25)

Ne tada laikas valgyti medų, 
kada jau apsergate šalčiu 

Valgykite medų, kad 
nesirgtumėte.

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

nukentėju-

SERGA

fondą su-
Miesto da-

dalyvaus ir 
kongresmanai:

Skaitlingai susirinkite į šį puikų pasilinksminimą, 
kur dalyvaus visas Brooklyno jaunimas ir tuom pat 
kartu paremkite jaunuolių judėjimą. Atsiminkite, kad 
tai įvyks SUBATOJ, 30 d. sausio (January), 280 Union 
Avė. Tikietai iš kalno perkant 35c. Prie durų 40c.

Šį Vakarą Bus
BALLOON and CONFETTI DANCE

Rengia Brooklyno L.D.S. Jaunuolių Taryba

LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLIUBO SALĖJE
280 Union Ave., Brooklyn, N. Y.'

Muzika Leon Seputas and His Roamadawns

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

Simpsonas Kalbės Coney 
Islande

Šį sekmadienį Coney Islan
de kalbės nesenai sugrįžęs iš 
nazių koncentracijos kempių 
Amerikos jūrininkas Lawren
ce Simpson. Mitingas bus 
IWO patalpoj, 3200 Coney 
Island Ave.

Marilyn Shapiro, 6 m., gau
na kreditą už suėmimą 2 plė
šikų, kuriem priskaitoma ap
vogimas bent 50-ties namų. 
Ji pajutus kambary vagišius 
patyka nuėjo prikelt tėvus, o 
tie nuduotu policijos šauki
mu per nesamą telefoną išvijo 
plėšikus, kurie paskiau su
gauti.

Unija Parėmė Potvinio 
Aukų Fondą

Liet. Komunistų Frakcijos 
Vakarienė Nukelta

Moteriškų Drabužių Siuvė
jų Unija (ILGWU) paaukojo 
$5,000 sušelpimui 
šių nuo potvinio.

Ketvirtadienį į 
plaukė $198,538.
lims padalytos kvotos seka
mai: New Yorkas-Bronx pri
valo sukelt $1,500,000; Broo- 
klynas—$200,000; Queens-Ja- 
maica-Flushing—$54,000, Sta
ten Island—$20,000.

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

dimui laiko ir pasimatymo 
su žmonėmis.

I I

Liet. Kom. Frakcijos vaka
riene nukelta iš vasario 6 į 
GEGUŽĖS 9 DIENĄ, nes at
einantį šeštadienį bus šv. Jur
gio Draugijos didelis parengi
mas, o mes, laikydamies drau
gingumo, nenorime jam pa
kenkti. Kurie esate paėmę ti- 
kietus pardavinėjimui, tuojau 
juos grąžinkite rengimo komi
sijai.

Būsiančiai vakarienei tikie- 
tų kainos nutarta pakelti iki 
vieno dolerio, o kurie turite 
jau nusipirkę po 75 centus ti- 
kietus, tai pasilaikykite minė
tam bankietui, neg jie bus geri 
tam vakare. Už parduotus ti
ksėtus prašome sugrąžinti pi
nigus komisijai. O dabar lauk
sim gegužės 9-tos dienos, atsi
lankydami į Jurginės artimą 
parengimą.

L. K. F. Komisija.

Sausio mėnesio 26 dieną 
susirgo Juozas Tumšis. Ran
dasi namie, 112 Grand St., 
Brooklyn, N. Y. Serga gripu. 
Ligonis priklauso šv. Jurgio 
Draugijoj. Nariai, taip pat ki
ti1 draugai ir pažįstami, prašo
mi jį aplankyti. Jurgis.

FOTOGRAFAS
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Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

Brooklyn, N. Y

V - ' . v

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

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
BALZAMUOTOJAS 

Patarnauju visiems be skirtu* 
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite.

337 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

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

NOTARY PUBLIC

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

TEL. STAGG 2-5043

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

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

Antrašas: 36-42 Stagg Street,

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y

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




