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

težius, o Išlaimėsit 
Pa&aulj 1

Metai XXVII, Dienraščio XIX
visas smetoninis vaiskas. 0 vis 
del tos pačios bėdos: Maskvos 
teismas paėmė už sprando Hit
lerio trockistinius agentus. Už 
tai mūsų smetoniniai didvyriai 
maišo žemę su dangum, ir lie
žuvį ilgą rodo ir pražūtim grū
moja Sovietų valdžiai.

Nebeužkliudysi Hitlerio ir jo 
agentų nepataikęs mūsų smeto-
ninkams tiesiai į kaktą. Keis
tai skamba, bet gryna tiesa. 
Štai faktai : Hitleris veda karą 
Ispanijoj prieš Ispanijos liau
dį. Lietuvos ir Amerikos sme- 
toninkai palaiko Hitlerį. Sovie
tų Sąjungoje sučiuptas lizdas 
Hitlerio talkininkų—ir vėl bai
siausias alasas smetoniniam 
fronte.

Betgi visas svietas žino, kad 
Lietuvos žmonių ir nepriklau
somybės didžiausias priešas yra 
Hitleris. Taigi, kyla didelis 
klausimas, •kokius slaptus pla
nus turi Lietuvos smetoninin- 
kai padarę su fašistine Vokie
tija?

Tūlas galvočius vardu P. Ma- 
čiulaitis smetoninėj “Vienybėj” 
sako: “Amerikos darbininkai 
negalvoja apie klasių skirtumą 
arba revoliuciją.” O kas da
bar dedasi automobilių pramo
nėje, plieno pramonėje? Kodėl 
tie darbininkai taip didvyriš
kai organizuojasi ir streikuoja, 
jeigu jie negalvoja apie klasių 
skirtumą?

Tūlas J. S. Kareiva sugrįžo 
Lietuvon ir rašo laišką Argen
tinos “Dabarčiai.” Dejuoja 
jis:

“Tėviškėj tie patys rūpesčiai. 
Tomis pačiomis bėdomis gyve
na, tokia pačia duona tebemin- 
ta. Alkanas paliko alkanu, o 
sotus dar labiau sustorėjo.

“Gyventi tėviškėj liūdna, nes 
kiekvienas kadugio krūmelis, 
kiekviena apkežusi laukų pušis 
ar skurdi išgeltusi žolelė, rodo
si, alsuoja tolydžio gaubiančia 
skurdo ūkana. Net sodžiaus 
lūšnų iškrypę sienos, griūvan
čios palangių ir kiemų tvoros 
šneka apie vargo jūrą, sūrias 
ašaras ir alkanų mirtį.

“Tiesa, tėviškėje užtiksi ir 
raudonų plytų, skarda dengtą 
namą, kuris rudenio migloje 
saule žėrį. Tai naujų ponų 
nauji dvarai. Jie sotūs ir pa
tenkinti gyvenimu.

“Užklaustas plačiųjų laukų 
valstietis, kaip sekasi gyventi, 
atsako:

“—Neklausk... Vargas mus 
baigia pjauti,—ir bevilčiai moja 
ranka.”

1936 metai buvo blogi. Šio
je šalyje visokiose nelaimėse 
žuvo 111 tūkstančių žmonių. 
Pralenkė net 1934 metų nelai
mių skaičių, kuris siekė 101 
tūkstantį. Industrijoje prie 
darbų ir miestuose ant gatvių 
daugiausia netenka gyvybės.

Aš labai abejoju, ar yra nors 
krislelis sąžinės pas redakto
rius, kurie dar darbininkiškais 
save skaito, bet taip pusiškai ir 
įtūžusiai puola Sovietų valdžią 
josios žygiuose prieš trockisti
nius banditus. Aš pastebėjau, 
kad tie redaktoriai visai slepia 
nuo savo skaitytojų faktus apie 
teismą. Visai nepaduoda kalti
namųjų prisipažinimų, parody
mų ir liudijimų teisme. Slepia 
nuo savo skaitytojų net ir tai, 
kad teismas yra visai atdaras, 
kad teismo patalpoje susirenka 
ir kasdieną klausosi penki šim
tai žmonių. Paslepia tai, kad 
kaltinamiesiems, jeigu jie bū
tų nekalti, yra puikiausia pro
ga7 šiame teisme gintis, šauktis

Minn. Fa r merių Dar
bo Partija Šaukia Pa

remti Ispaniją
VALSTIJOS FARMERIŲ-DARBIEČIŲ PARTIJOS SU

VAŽIAVIMAS PRIeMĖ PAŽANGIĄ PROGRAMĄ

St. Paul, Minnesota.
Valstijos Farmerių - Darbo 
Partijos suvažiavimas 319 
balsų prieš 242 priėmė re
zoliuciją, šaukdamas siųsti 
maistą, drabužius ir medi- 
kalę pagelbą Ispanijos de
mokratijai kovoj prieš fa
šizmą. Mažuma nepritaru
sių šiai rezoliucijai bijojo 
sulaužyt Amerikos “bepu- 
siškumą” kare tarp Liau
dies Fronto valdžios ir fa
šistų.

Pažangios Rezoliucijos
Suvažiavime, kuris užsi

baigė saus. 31 d. vidurnak
tį, dalyvavo 800 delegatų iš 
visos valstijos. Jie vienbal
siai priėmė eilę pažangių 
rezoliucijų:

Paliuosuot Tomą Mooney, 
Billingsą, McNamarą, Hern- 
doną ir Scottsboro negrus 
jaunuolius; pašalint iš 
WPA valdybos atžagarei- 
viškus gaivalus; veikt išvien 
su Amerikos Darbo Federa
cija, Industrinių Unijų Or
ganizavimo Komitetu ir ki
tomis pažangiomis organi
zacijomis delei Darbo Par
tijos įsteigimo visai šaliai; 
užgirt farmerio-darbiečio 
gubernatoriaus E; A. Ben- 
sono politiką miškų darbi
ninkų streike, kuri jisai sėk
mingai parėmė kovojančius 
darbininkus ir padėjo iš- 
gaut jiem unijos pripažini
mą ir žymiai pagerintas są
lygas.

Kalbėdamas suvažiavime, 
gubernatorius Benson pasi
žadėjo darbuotis už įvykdy
mą šitokios programos:

Panaikint kriminalio sin- 
dikalizmo įstatymą, kuris 
seniau buvo išleistas prieš 
kovojančius darbininkus; 

i paliuosuot nuo mokesčių
farmas ir namus, kurių ver- 
'tė neviršija $4,000; labiau 
aptaksuot kapitalistus, ypač 
geležies kasyklų/kompani
jas; pagerint įstatymą de
glei nusenusių ir bedarbių 
apdraudos ir turčių lėšomis 
mokėti socialės apdraudos 
pensijas; įvesti unijines al
gas valstijos samdomiem 
darbininkam - tarnautojam; 
kontraktinius valstijos už
sakymus įvairių reikmenų 
duoti tik tokioms kompani
joms, kurios pripažįsta sa
vo darbininkam bendrų de
rybų teisę ir duoda jiem 

.unijines sąlygas; morato
rium ant farmų skolų, idant 
dar per dvejus metus jos 
neturėtų mokėti skolų bei 
nuošimčių.
i________________ i________i
į svietą, reikalauti teisybės. Vi
sa tai labai gudriai paslepia nuo 
savo skaitytojų ir socialistinė

i spauda. Tai labai negražu.

REIKALAUJA DAUGIAU
PAŠALPOS BEDARBIAM

Washington, vas. 1.—Keli 
senatoriai reikalauja, .kad 
bedarbių šelpimui per šį 
pusmetį būtu paskirta $1,- 
200,000,000, ne $934,725,868, 
kaip kad Rooseveltas mano, 
būk “užteksią.” Be to, Roo
seveltas lemia, kad iš be
darbių fondo būtų šelpiami 
ir nukentėję nuo potvinių.

Kun. Coughlin Smerkia
Sėdėjimo Streikus

Detroit, Mich.—Fašistinis 
kunigas C. E. Coughlin per 
radio pereitą sekmadienį 
užsipuldinėjo darbininkus, 
kurie sėdėjimu streikuoja 
General Motors automobilių 
fabrikuose, ‘ramiai užimda
mi svetimą ž nuosavybę.” 
Coughlin perspėjo, jog tokie 
streikai statą į pavojų pri
vačią nuosavybę apskritai. 
Jis tvirtino, kad “sėdėjimo” 
streikai išsivystę “po komu
nistų intąka.” Kun. Cough
lin, todėl, dejavo, kad nieks 
neveikiąs prieš komunistų 
intaką automobilių pramo
nėj, kaip tik General Mo
tors korporacija. Šiuomi 
jis netiesioginiai peikė val
džią, kad neišmėto streikie- 
rių sėdėtojų laukan iš dir- 
byklų.

Iš antros pusės, kun. Co
ughlin nudavė esąs “beša
liškas” ir numetė žodį kitą 
prieš General Motors kor
poraciją, kad jinai nemoką 
reikalingos pragyvenimui 
algos darbininkams. — Bet 
panašiai “bešališkai” šnekė
jo ir Hitleris, iki pasigrobė 
valdžią.

Po nepavykusių Coughli- 
nui prezidentinių rinkimų, 
jis buvo užsižadėjus daugiau 
nekalbėti per radio; bet kur 
tau iškęs?

Fašistai Suėmę Ispanijos 
Laivą su Aukso Kroviniu?

Burgos, Ispanija, vas. 1. 
—Fašistai/skelbiasi, kad jų 
karo laivas suėmęs vieną 

'•valdžios laivą, vežusį auk
są, kelis milionus dolerių 
vertės. Tą laivą fašistai 
nusivarę į savo prieplauką 
Ceutą, Ispaniškoj Morok- 
koj.

Kalėjimas už 9 Centus
Brooklawn, N. J.—Areš

tuoti ir be parankos laiko
mi du jaunuoliai, R. Ma- 
niaci ir A. Spinelli, kad jie, 
vienai moteriai beeinant iš 
valgių krautuvės, išplėšė pi
niginę. Joje rado tik 9 cen
tus.

GENERAL MOTORS REIKALAUJA BOMBOMIS 
IR KITAIS GINKLAIS IŠMUŠT STREIKIERIUS 

“SĖDĖTOJUS’’ IŠ AUTOMOBILIŲ FABRIKU
DARBININKAI PASIRENGĘ ATMUŠT ŠERIFUS IR 

SULAUŽYT TEISMO INDŽIONKŠINĄ

Bet gubernatorius nesąs 
priešingas, kad General Mo
tors korporacija kreipiasi į 
teismus prieš streikierius. 
Jis saus. 31 d. pareiškė, būk 
sėdėjimo streikai, ypač il
gesni, galį “pakenkt patiem 
darbininkam.”

Jau antras mėnuo kaip 
vedamas sėdėjimo streikas 
dviejuose General Motors 
Fisher Body fabrikuose 
Flinte.

Streikieriai išanksto pasi
rengę atmušti šerifų užpuo
limą. Jie sako, “mes nepai
some indžionkšino; juk jau 
pirmiau buvo išduotas prieš 
mus vienas teismo indžionk- 
šinas, o mes vis dar čia teb
esame.” X

Po pirmo indžionkšino 
šerifai ir kiti ginkluoti gen- 
gsteriai buvo užpuolę išmest 
streikierius sėdėtojus lau
kan iš Fisher Body num. 2 
fabriko, sausio .11 d. naktį. 
Susikirtime tada sužeista 
28 asmenys iŠ abiejų, pusių; 
bet streikieriai atlaikė savo 
“tvirtovę.”

Flint, Mich., vas. 1.—Aps
kričio teismo teisėjas P. V. 
Gadola pašaukė Jungtinę 
Auto. Darbininkų Uniją pa
rodyt, kodėl jis neturėtų iš
duot ‘ indžionkšiną prieš 
streikuojančius automobilių 
darbininkus. Streikierius 
šiame teisme atstovauja uni
jos advokatai L. Davidow ir 
Maurice Sugar.

General Motors reikalau
ja griežto indžionkšino, su 
kuriuo galėtų išmėtyt strei
kierius sėdėtojus iš fabrikų 
ir uždraust pikietuot dirby- 
klas. General Motors bosai 
šį kartą nori tokio indžionk
šino, kuris įsakytų šerifui 
su pagelbininkais panaudot 
griežtą prievartą prieš 
streikierius.

Pranešama, kad guberna
torius Fr. Murphy rengiasi 
įvest karo stovį Flinte, jei
gu šerifas su kėliais šimtais 
savo padėjėjų užpuls dujų 
bombomis ir kitais ginklais 
mušt streikierius sėdėtojus 
laukan iš fabrikų.

Bankieriai prieš Auto
mobilių Darbininkus
New York.—Jdhn D. Le

wis, pirmininkas Industri
nių Unijų Organizavimo 
Komiteto, kaltina didįjį 
bankininką Morganą ir 
Du Pontią, kad tai jiedu la
biausia priešinasi derybom 
su Automobilių Darbininkų 
Unija. Su Morganu eina ir 
kiti bankieriai. Lewis nuro
do, jog Morgan ir Du Pont 
yra tikrieji viešpačiai Ge
neral Motors korporacijos.

Auga Ispanijos Jėga 
Prieš Fašistus

Paryžius. — Ispanijos už
sienių reikalų ministeris del 
Vayo pranašauja, kad fašis
tų karas prieš respubliką 
turės greit susmukti, jei tik 
bus apstabdyta jiem pagel- 
ba iš užsienių.

New Yorko Times kores
pondentas iš Madrido pra
neša, jog toliau respublikos 
jėga vis labiau stiprėja, o 
fašistų frontas silpnėja.

Audra Daužo 4 Laivus

London, saus. 31. — Au
dros blaškomi bei sužeisti 
trys laivai Šiaurės jūroj ir 
vienas viduryj Atlanto, šau
kiasi per radio pagelbos. 
Tarp tų laivų yra ir Sovietų 
prekybos laivas “Irtyš” ir 
Ame riko s—“Meanticu t. ’*

(Vėliausiais pranešimais, 
Sovietų laivas jau išplaukė 
iš pavojaus.)

Nėra Pasigailėjimo
Trylikai Trockistų

Maskva. — Sovietų Są
jungos Centro Komiteto 
prezidiumas saus. 31 d. at
metė prašymus trylikos nu- 
smerktų sušaudyt trockistų, 
kontr-revoliucionierių, sabo- 
tažuotojų, žudikų ir šnipų, 
kurie tarnavo Hitleriui ir 
Japonijai prieš Sovietų šalį. 
Taigi bus (o gal jau yra) 
sušaudyti Gregoras Piata- 
kov, J. P. Serebriakov, N. 
I. Muralov, J. N. Drobnis, 
A. A. Šestov, E. E. Pušin, 
S. A. Raitačak, M. S. Bogur 
slavski, L D. Turok, L IĮ 
Graše, J. L. Lifšitz, B. O 
Norkin ir I. A. Kniazev.

Keturiem kitiem nusmerk- 
tiem dovanota gyvybė: Ra- 
dekui, Gr. Sokolnikovui, V. 
V. Arnoldui ir M. S. Stroi- 
lovui. Trys iš jų tapo įka
linti 10 metų, o Stroilov — 
8 metam. Bausmė jiem su
mažinta todėl, kad jų nusi
kaltimai buvo tik politiniai 
ir kad jie nedarė teroristi
nių veiksmų, neardė pra
monės, gelžkelių ir nežudė 
darbininkų.

Visoj Sovietų Sąjungoj 
įvyko didžiulės demonstra
cijos, kuriose darbininkai ir 
valstiečiai užgyrė nuospren
džius prieš minimus trockis- 
tus.

Vokietijos ir Vengrijos 
fašistų valdžios juždraudė 
amerikono rašytojo Sinclair 
Lewis’o apysaką “It Can’t 
Happen Here.” Toj apysa
koj plečiama, kaip gali iš- 
sivystyt fašizmas Jungtinė
se Valstijose.

Francija Neapleis So
vietų del Nazių, Sako 
Prancūzų Ministeris

HITLERIS NORI SUARDYT SOVIETŲ-FRANCIJOS 
SUTARTĮ IR UŽPULT SOVIETŲ SĄJUNGĄ

NAZIŲ SMURTAS PRIEŠ 
PARAPIJINES MOKYKLAS

Munich, Vokietija.—Hit
lerininkų vyriausybė įvai
riais grūmojimais privertė 
96 nuošimčius tėvų balsuot 
už savo vaikų leidimą į na
zių mokyklas. Katalikų dva
siškiai protestuoja prieš tą 
smurtą. Nužiūri, kad naziai 
rengiasi visai uždaryt pa
rapijines mokyklas.

EXTRA!
Seville, Ispanija, vas. 1.— 

Įvyko susikirtimas tarp Is
panijos fašistų ir nazių ofi- 
cierių.

Madrid, vas.xl. — Trys 
skyriai respublikos armijos 
smarkiai žygiuoja linkui 
Burgoso, fašistų “sostinės”, 
iki kurios respublikiečiam 
telieką tik 30 mylių.

Maskva, vasar. 1.—Pagal 
teismo nuosprendį, 12 šau- 
lių-kareivių sušaudė vieną 
po kitam tryliką trockistų 
kontr-revoliucionierių.

Valencia, Ispanija, vas. 1.' 
Liaudies milicininkai savo 
atakomis pastatė į pavojų 
fašistų frontą Granados 
srityje.

Salamanca, Ispanija, vas. 
1.—Fašistai paskleidė gan
dus, būk Barcelonos kazer- 
mėse sukilę kareiviai, kada 
jiem įsakyta traukt į Mad
rido frontą prieš fašistus.

Potvinių Aukos
Washington, vasario 1.— 

Skaitliuojama. jog per šiuos 
potvinius vidurvakarinėse 
valstijose jau žuvę 400 žmo-
nių; vien Louisville, Ky., 
prigėrė 207. Medžiaginiai 
potvinių nuostoliai siekia 
$400,000,000.

Cairo, Ill., vas. 1.—Missis
sippi-Ohio upių vanduo pa
kilo 60 pėdų ir 8 colius. Jau 
būtų išsiliejęs per senųjų 
užtvankų viršų, jeigu tos 
užtvankos nebūtų buvusios 
ant greitųjų augštesnės pa
darytos.

Vergija Texas Farmose

Corpus Christi, Texas.— 
Darbininkams farmose tė
ra mokama po 25 iki 50 
centų dienai už darbą nuo 
tamsos iki tamsos.. Daugely
je farmų visa darbininko 
šeimyna fegauna tik 75c. į 
dieną.

P -------------
Paryžius. — Franci jos 

užsienių reikalų ministeris 
Yvon Delbos, pereitą sek
madienį kalbėdamas atiden
giant paminklą žuvusiems 
kare, atsiliepė į kalbą Hit
lerio, kuris sakėsi pageidau
jąs santaikos su Francija. 
Bet Delbos pareiškė, kad 
Hitlerio “pageidavimas san
taikos” yra abejotinas del 
dviejų priežasčių. Viena 
priežastis, tai kad Hitleris 
faktinai reikalauja, idant 
Francija atsimestų nuo 
tarpsavinės pagelbos sutar
ties su Sovietais. Antra 
priežastis, tai naujas Ver- 
salės sutarties sulaužymas 
iš Hitlerio pusės.—Hitleris 
juk savo neva “seime” sau- 
vališkai ir su pasididžiavi
mu “panaikino” Versalės 
sutartį.

Franci jos ministeris Del
bos priminė Hitleriui ir jo 
atvirą rėmimą Ispanijos fa
šistų.

Delbos atžymėjo, jog 
Francija pasirengus daryti 
santaikos sutartis, ale tik 
tokias, kurios nebūtų at
kreiptos prieš jokią kitą ša
lį: ‘Tatai sakydamas, aš tu
riu galvoj Sovietų Sąjungą, 
ir koks tai yra sauvališkąs 
ir pavojingas dalykas norėti 
išsskirt iš tarptautinės ben
drijos tą šalį su beveik 200 
milionų žmonių, kuriem tai
ka yra reikalinga ir kurie 
jos trokšta.”

Delbos nurodė, jog Hit
leris siūlo taiką tik vaka
ruose, idant jis galėtų sa
vaip elgtis rytuose (prieš 
Sovietu Sąjunga). Bet 
Francija neprižadės stovėti 
nuošaliai, jeigu Vokietija 
užpuls “rytus”.—persergėjo 
jį ministeris Delbos.

Delbos kreipė dėmesį dar 
į tai, jog Hitleris, kalbėda
mas naziu “seime”, tvirtino, 
kad tai tik Vokietijos daly
kas. kiek jinai ginkluosis. 
Vadinasi, patys Hitlerio už-
reiškimai sumuša io pasigy
rimą, būk naziai “norį tai
kos virš visko.”

Streikieriai Atmeta Neuni- 
jistus Reporterius

Flint, Mich.—Streikieriai- 
sėdėtojai dviejuose General 
Motors Fisher Body auto, 
fabrikuose neįsileidžia laik
raščių reporterių, kurie ne
priklauso prie Amerikos 
Laikraštininkų Gildijos 
(unijos).

New York.—Gildijos pir
mininkas Heywood Broun 
sako, jog ši organizacija 
niekad nereikalavo, kad 
darbininkai atmestų laik
raštininkus, nepriklausan
čius prie Gildijos.
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•’ Kas Niekšai?
J. Tysliava, didelis niekų tauškimo au

toritetas, pereito šeštadienio savo laik- 
. raščio laidoj šitaip pareiškia:

Didesnių niekšų, kaip komunistai, išsky- 
’us dvidešimtąjį amžių (?—“L.” Red.), iš- 
tikrųjų jokio amžiaus istorijoje nepažymėta.
Blaivus ir sveiko senso žmogus, aišku, 

tokį pareiškimą darydanr turėtų jį 
paremti faktais. Deja, Tysliava, to ne
padaro ir tas jį pastato niekšo (jo paties 
žodžiais) pozicijoj. Juk kiek tiek turįs 
senso žmogus tokio pareiškimo niekad 
nedarys, neparėmęs faktais.

Prisipažinsime, mes kuomažiausiai no
ro turime su Tysliava polemizuoti, bet 
kai jis tokius dalykus plepa, tai vistik t 
norėtųsi jo paklaust: kodėl? Sveiko senso 
žmogus (ir dar redaktorius) turėtų, ro- 

- dosi, imti atsakomybę už tai, ką jis pa
sako.

Gal būt Tysliavą į padūkimą varo tas 
faktas, kad Maskvoj buvo teisiami troc- 
kistai, susidėję su fašistais, ir ruošę su 
jais pasaulinį karą, kuriame būtų nuken
tėjusi visa pasaulio darbo žmonija, ne tik 
Sovietų Sąjunga, katros fašistas Tysliava

Į taip neapkenčia.
Gal Tysliava vadina komunistus niek

šais dėlto, kad jie kovoja už taiką, prieš 
imperialistus, už demokratijos palaiky
mą, prieš fašizmą.
/(pal jis plūsta komunistus dėlto, kad 
jie kovoja už bendruosius darbo žmoni
jos reikalus ir už naują gadynę, socialis
tinę gadynę.

Bet tuomet jis turėtų tai pasakyti.
Hitleris komunistus vadina “niekšais,” 

tiesa, bet tas pasako, kodėl: jis jų bijosi, 
jie grūmoja jo viešpatavimui; jie orga
nizuoja Vokietijos liaudį nuvertimui Hit
lerio kruvinojo režimo.

Baigiant, tiek dėl to galima pastebėti:' 
Tysliavos plūdimai komunistų pastarie- 

v siems tiek pakenkia, kiek mėnuliui mar- 
gio unkščiojimas. Jeigu mes darome šią 
.pastabą, tai tik tam, kad parodžius fašis- 

' tinio laikraščio redaktoriaus žioplumą.
Labai abejojame (ir nepaisome) ar ta

sai žmogus pasitaisys. Kulti.rišku būdu 
klausimo rišimas fašistui Tysliavai — 
svetimas dalykas. Anot to- posakio: Me
dus ne asilo snukiui gamintas.

Fronto valdžią ir padeda Franci jos fa
šistams ir Vokietijos naziams.

Amerikoj (kur jų, tiesa, labai mažai) 
jie kovoja prieš bendrą darbininkų fron
tą ir čia padeda Hearstams ir kompani
jai. “Troekistai čionai (Amerikoje) 
kaip kįtur, yra goriausi kapitalizmo la
kiojai, lakiejai fašizmo ir karo,” sako 
Earl Browder.

Tai tiesa. Jie priešingi bent kokiai 
darbininkų vienybei. Jie, sulindę į Ame
rikos į Socialistų Partiją, vykindami 
Trockio įsakymus, bando ją padaryti ta 
organizacija, kuri tarnautų šio krašto 
kapitalizmui, nenorinčiam matyti darbi
ninkų vienybę.

Lietuviški liliputai troekistai, besisu
ką aplink Stilsono gazietą, daro tą patį. 
Nėra to melo, kurio jie nepakartotų 
prieš Sovietų Sąjungą. Nėra to šmeižto, 
kurio jie nepavartotų prieš komunistus!,

Geriausių įrodymų, jog troekistai yra 
reakcijos ir fašizmo talkininkai, parodė 
tas, būtent, faktas, kad Hearsto spauda 
taip energingai ir uoliai gina Trockį ir 
jo pasekėjus. Laike Maskvos teismo ši 
spauda diena iš dienos spausdino Troc
kio straipsnius, spausdino Trockio pase
kėjo, Levino, straipsnius, puolančius So
vietų vyriausybę ir Sovietų Sąjungą.

Nepaisant visko, šis Maskvos teismas 
palaužė kontr-revoliucininkų ir fašizmo 
talkininkų nugarkaulį. Sovietų Sąjun
ga, vadovaujama Komunistų Partijos su 
d. Stalinu galvinyj, atliko visos pažan
giosios žmonijos naudai darbą, sugau- 
dama ir atatinkamai nubausdama ne
naudėlius.

Tegu Trockis sau tauzija, ką tik jis 
nori. Jis šiandien yra numaskuotas vi
sų pažangiųjų darbo žmonių akyse, kai
po nenaudėlis, kaipo fašistų talkininkas.

Tolydžio Sovietų Sąjunga, kurdama 
socializmą, gerindama diena iš dienos 
180 milionų savo piliečių gyvenimą, kas
dien ir kasdien patampa pasaulio pažan
giajai žmonijai vis brangesnė, vis arti
mesnė, kaipo progreso jėga, kaipo jėga, 
kovojanti už mažųjų tautų reikalus, 
demokratijos paturėjimą ir už taiką.

Kaip Ispanai Naikina 
Fašistų Tankus

Trockizmas Pilnoj Nuogybėj
Užsibaigė trockistų teismas Maskvoj. 

Teismo nuosprendis išneštas. Skaityto
jai jį matė. Visas pasaulis jį matę. 
Kiekvienas doras žmogus, nepaisant, ar 
jis komunistas ar ne, be abejo, labai pa- 
sišlykštėjo tais darbais, kuriuos atliko 
troekistai, Piatakovai, Radekai, Sokolni- 
kovai ir kiti nenaudėliai.

i Jie išžudė šimtus geriausių Sovietų že- 
mes darbo žmonių.

Jie sunaikino daug turto, sukuopto, tų
pačių socialistiriės šalies piliečių.

&

Jie konspiravo (suokalbiavo), kaip nu
versti Sovietų vyriausybę, sunaikinti 
darbo žmonių laimėjimus,, sunaikinti ku
riamąjį socializmų ir atsteigti kapitaliz- 
mą.

Savo tikslų pasiekimui jie susidėjo su 
Vokietijos fašistais ir Japonijos imperia
listais, nes žinojo-, kad vieni negalėsią to. 
bjauraus darbo atlikti; reikėjo susitarti 
su imperialistais, pasikviečiant juos tal
kon ir tik per karą pasiekti savo tikslus.

Bet tegu mūsų skaitytojai, tegu visi 
mąstą žmonės atsimena, kad tai, ką troc- 
kistai suokalbininkai darė Sovietų Są
jungoj, jų sėbrai troekistai daro visam 
pasaulyj.

Ispanijoj jie kovoja prieš Liaudies 
Fronto valdžią ir padeda fašistams, ge- 

Č nerolui Franco ir Ko.
L Francijoj jie kovoja prieš Liaudies

a
i
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Įdomus LDS Vajus
Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 

gahas skelbia, kad su kovo mėnesio 1 d 
š. m., prasidės tos organizacijos vajus 
už naujus narius. Šis vajus skirsis nuo 
kitų tuo, kad tūli jo dalyviai galės lai
mėti nepaprastas dovanas: daugiausiai 
gavęs vajininkas narių galės gauti apmo
kamą kelionę į Lietuvą ir Sovietų Są
jungą. “Tiesa” rašo:

Centro Valdyba, skelbdama šį vajų, nuta
rė duoti didelę dovaną tam LDS vajininkui, 
kuris daugiausia naujų narių įrašys į LDS. 
Pirma dovana—kelionė į Lietuvą ir į Sovie
tų Sąjunga*. Apart to, dar paskirta $150.00 
dovanomis pinigais už geriausią pasidarba
vimą įrašyme naujų narių, suaugusių ir 
vaikų. /

Kelionė į Lietuvą ir į Sovietų/Sąjungą 
mažiausia kainuoja apie $300.00'. Kad lai
mėti tą dovaną, vajininkas turi->įrašyti ne 
mažiau 150 naujų narių, tarp 16 ir 55 metų 
amžiaus. Kuris vajininkas įrašys daugiau
sia (o ne mažiau 150) naujų narių, tas lai
mės tą dovaną. Kad palengvint tą dovaną 
laimėti, Centro Valdyba leidžia kiekvienam 
vajininkui susiorganizuoti tiek talkininkų, 
kiek tik, nori ir kiek tik gali gauti naujų na
rių verbavime; taipgi kiekvienam vajinin
kui leidžiama bet kurioj kolonijoj, į bile ku
rią kuopą įrašyti naujus narius.

Vajininkams bus. mokama už kiekvieną 
. įrašytą ir Centre priimtą naują narį. Bus 

atlyginama sulyg laipsnio, nuo 25 centų iki 
$1.00. (To atlyginimo negaus tik tas, ku
ris laimės kelionę į Europą).

Už kiekvieną įrašytą ir Centre priimtą 
narį į vaikų skyrių, ant paprastos apdrau
dos, bus organizatoriams atlyginama po 25 
centus.; už įrašytą ant “endowment” ap
draudos—75 centai.

Naujiems nariams įstojimas nupigintas 
ant visų apdraudos laipsnių. Laike vajaus 
reikės mokėti į LDS Centrą tik sekamą 
įstojimą:

Pirmas laipsnis—75 centai.
Antras laipsnis—$1.00.
Trečias laipsnis—$1.25.
Ketvirtas laipsnis—$1.50.

D jauniems kandidatams—tarp 16 ir 
25 metų amžiaus—įstojimo mokestis dar 
labiau papigintas.

Tai pirmas tokis didelis LDS pasimo- 
jimas. Būtų gerai, kad jis pasisektų. 
Pasisekti, žinoma, galės, jei LDS nariai 
stos į darbą.

Argi nebūtų gražu, jei vyriausias LDS 
vajininkas galėtų nuvykti Lietuvon ir

or-
•>

W”

kulkasvaidžių skyriaus En
gelso vardo pulko, jau ne
kartą atsižymėjo savo drąsa 
kataloniečių tarpe. Kelios 
dienos atgal jis užsitarnavo 
garbingą fašistų tankų me
džiotojo vardą.

Dalykas buvo taip. Prie 
, kuriame jis buvo,

Montello, Mass

Claudio Lain
taisymo fabrike. Aš, kaipo apkaso, 
burgietis, tat ir stojau į prisiartino trys fašistų tan- 
burgiečių karių skyrių. Taškai,ir labai šaudė iš kulka- 
mūsų skyrius _ turėjo daug svaidžių. Kapralas pasiėmė 
mūšių ir vis išėjo laimėtoju. I į abi rankas po bombą ir nu-

Kornecho yra tik 17 metų šliaužė pasitikti tankus. Vi- 
amžiaus, kaip ir daug kitų 
jaunuolių milicijos eilėse ... 
Iš daugelio atsitikimų jam 
įdomiausias, kuris atsitiko 
Brunete.

Brunete štai kas atsitiko.
Kovoje nenorėdamas pasi- kas čia bus. Mes matėme, 

džia pasimokino iš šių drau- įtraukti nei žingsnio prieš kaip jis prisiartinęs prie 
gų drąsių žygių ir organiza- puolančius fašistus galų ga-(pirmo tanko stovėjo iškėlęs 
vo didvyrių granatų me-: je pasiliko tik vienas. Kiti ranką. Kapralas metė vieną 
tyf°jų kuopas, kur jie lavi- (draugai pasitraukė į antrus po kitai bombas po antru 
narni specialybės, kaip nai- apkasus. Kornecho pasislė- fašistų tanku.

Nėra ginklo, kuris galėtų 
nugalėti žmogaus valią... 
Tankai, orlaiviai, kanuolės, 
vis tai baisios mašinos, bet 
jas leidžia darban žmogus. 
Žmogus prieš jas ir kovo
ja... Štai Ispanijos karo 
laukuose prieš baisias fašis
tų mašinas atsistoja kovoto
jas ir jas nugali... Toki 
mūsų kovotojai Koll, Kar- 
rasco, Kornecho, Grao, Ma
lina ir kiti... Liaudies val-

sai prisiartinęs prie tankų 
jis pašoko. (Kada žmogus 
labai arti prisiartina prie 
tanko, tai iš tanko negalima 
jį apšaudyti). Mūsų drau
gai su nustebimu žiūrėjo

Drąsūs Užpuolimai Ginkluotų 
Plėšikų Saiko s

“Laisvėj” buvo rašyta, kad 
ginkluoti plėšikai užpuolė ke
lis groser štorius ir atėmė pi
nigus. Dabar vėl padarė kele
tą drąsių apiplėšimų.

Sausio 20 d. tapo apiplėštas 
J. Dadak, apdraudos (insuran
ce) agentas. Vėlai vakare par
važiavo į savo namus, 87 Up
land Rd., ir einant lauk iš 
savo garadžiaus plėšikai iš pa
salų patamsėj pramušė galvą 
ir atėmė $150.00 pinigais. Da
bar nelaimingas 
j e.

Sausio 22 d., 
valandą vakare
16 Belleview Ave.; iš patam- 
s

guli ligonine-

M. Plokštis 9 
parėjo namo,

kmti granatomis . fašistų jįs pasislėpė, persirengė 
tankus. Kada jie baigs tuos į valstiečio drabužius ir už 
kursus, stos .kovos laukan, dviejų dienų perėjęs karo
tai dar karščiau bus fašistų frontą vėl susirado savo bū- 
tankams ... Štai kaip veikia1 rp
mūsų didvyriai.

—o—
Gulio Karrasco gimęs To

ledo mieste. Jis 21 metų am-

— Fašistų kanuplės svai- 
dinys sugriovė mūsų apka
są, — pasakoja jis.—Ir štai, 
žiūrime, kad artinasi pen-

žiaus ... Paaugęs dirbo gin- ( ^įos baidyklės (tankai). Aš, 
klų fabrike, kad pasidaryti i teisybę pasakius, ir patsai 
pragyvenimą. Ponai darėsi! nežinau, kaip tas viskas 
pelnus. Paskui tie patys po- įvyko. Tai buvo minutes ar 
nai davė jam darbą karo mi- pusės darbas. Prieštankinė 

mūsų kanuolė buvo sudau
žyta. Aš pasigriebiau bom
bą, tokią gremėzdišką, savi- 
darbę, bet atliekančią savo 
darbą. Iššokau iš apkasų ir 
mečiau ją po tanku.

žiūriu, — tankas sukasi 
ant vietos. Kapitonas Ala- 
mor iš baskiečių skyriaus, 
meš visada su jų skyrium 
greta kovojame, atvilko 
man bombų dėžę. Du mūsų 
kareiviai Hernikas Suerez 
ir Diaz padavinėjo man 
bombas. Aš metu vieną po 
kitai. Pirmas tarikas apsi
vertė, o ir kitas pakrypo į 
vieną pusę. Kiti trys pradė
jo greitai bėgti atgal.

| Man labai gaila pasidarė, 
kad tie “ištrūko.” Bet neto
li jie bėgė, nes kovotojai iš 
Tarptautinės K o 1 u m n o s 
juos visus sunaikino.

—o—
Kovotojas iš brigados 

drg. Francisco Galano — 
Antonio Malina jau sunai
kino du fašistų tankus. Fa
šistai ilgai daužė liaudiečių 
apkasus iš kanuolių, o pas
kui paleido tankų pulką.

Kulkasvaidžiai baisiai tra
tėjo, tankai kriokė, šautu
vai poškėjo, kad' nebuvo ga
lima ir susikalbėti.

Susidarė mūsų linijai pa
vojus. Tuom laiku Antonio- 
Malina iššoko iš apkasų ir'galvojo:

nežinau, kaip tas viskas

nisterijoj. Bet patyrę, kad 
Karrasco yra laisvas, susi
pratęs, tat iš to darbo pava
rė ir padėjo Saragosos pul
kam

. ' A

Kaip tik prasidėjo fašistų 
sukilimas, tai Karrasco įsto
jo į draugo Mangados būrį. 
Tame būryj jis ir atliko Ca
so de Campo parke, prie 
Madrido, žygį apie kurį pat
sai pasakoja:

—Aš buvau ant krašto 
prūdo Caso de Campo par
ke. Mane I sįuntė į pirmus 
apkasus patirti ar užtekti
nai draugai turi patronų. 
Staigiai mes išgirdome mo
torų ūžimą. “Jau fašistai at
skrenda,”—tarė mano drau
gas. Bet tai nebuvo lėktu
vai, o tankai.

Aš nešiau dėžę su bombo
mis. Pasistąęiau ją, durtu
vu atidariau ir pradėjau 
bombas mesti į fašistų tan
kus. Viena bomba pataikė į 
tanko dangčiu diržą (ku- 
riuomi apvilkta jo ratai), 
pradėjo, kaip pasiutęs, tas 
tankas suktis ant vietos. 
Mat, nuo vienos pusės ratų 
nukrito diržas, o kiti jį va
rė aplinkui. Tankas sustojo.

Aš pribėgau prie tanko ir 
šautuvu pradėjau stuksėti į 
duris. “Atidarykite duris, 
atidarykite!” — šaukiau. Iš 
tanko man atsakė italų kal
boj, bet paskui išlindo iš jo 
labai nusigandę italai fašis
tai. Jie pasidavė be pasi
priešinimo. Aš laikydamas 
atstatytą į juos šautuvą 
nusivariąu į būrio štabą.

Kaip tik mane pamatė 
1 drg. Mangada, tat tuoj aus 

paačiavo ir užkabino garbės 
ženklą. Greitai mes pataisė
me suimtą fašistų tanką ir 
jau tos pat dienos vakare jis ] 
veikė prieš fašistus.

—o—
Emustero Keres Korne

cho yra kilęs iš valstiečių, 
iš kaimo Terragalindo, Bur- 
gaso provincijos. Ten yra 
likus jo motina. Jis metus 
laiko gyveno Madride su sa- sprogimas, 
vo dviem seserim ir švoge- 
riu. *

—Kada fašistų sukilimas Mūsų draugai džiaugėsi.• t. • • .. •

Trenkė baisus sprogimas. 
Iš dūmų dar pasirodė tan
kas ir sustojo. Kapralas pa
sinaudodamas dūmais pasi
slėpė. Fašistų du likę tan
kai greitai skubino atgal 
pas savuosius.

— Aš padariau tą, ką pa
darytų kiekvienas mano vie
toj, — tarė Viliaro sugrįžęs 
į mūsų apkasus. Tik jis la
bai apgailestavo, kad kiti du 
fašistų tankai paspruko.

—o—
Sovietų filmą — “Mes iš 

Kronštadto” nebuvo veltui. 
Ispanijos kovotojai daug iš 
jos pasimokino ir savo gra- 
natų-bombų mėty to jus va
dina “jūreiviai iš Kronštad
to.” Taip draugai praminė 
ir kovotoją Antonio Kollą 
už sėkmingą bombomis nai
kinimą fašįstų tankų.

Štai mes susitikome drau
gą Koakin Grao, ir jis pri
guli prie tų “Kronštadto jū
reivių,” alikoniečių grupės. 
Kaip visi tankų naikintojai, 
taip ir Grao juom tapo visai 
netikėtai, kada prisiartino 
pavojus, kada reikėjo gelbė
ti apkasus, draugus ir save.

Tai buvo taip. Kartu su 
draugais Grao gynė pozici
ją. Fašistai daug dėjo pas
tangų, kad ją paimti. Jų ei
lės po eilėmis ėjo į atakas, 
bet liaudiečiai sėkmingai 
juos atmušdavo.

Štai fašistai paleido prieš 
apkasą tanką. Tas baisus 
metalinis ugnimi spjaudan
tis sutvėrimas ritosi vis ar- 
čiau< ir arčiau grūmodamas 
sutrėkšti kovotojus. Grao 
pašoko iš apkasų ir mėtė po 
juom bombą. Sprogimas bu
vo taip didelis, kad ant vie
tos apsivertė tankas.

Grao taip nusidžiaugė, 
kad jis žvalgėsi aplinkui ir 

“Daugiau fašistų

prasidėjo, — sako jis, — tai 
aš dirbau švogerio rrfašinų

plėšikai parmušė jį; atė- 
$80.00 pinigais ir pabėgo.

pusė po dvy- 
ginkluoti

Marketą.

Sausio 25 d 
likos dienos laike, 
plėšikai užpuolė didžiausią 
Brocktono Public
Kiti klerkos išėjo pietaut ir 
liko 2 knygvedės. Seifas buvo 
atdaras. Atėjo 3 plėšikai su 
ginklais rankose ir pareiškė: 
“Mes esam gentelmenai!” Lie
pė joms nesijudinti. Atėmę 3 
tūkstančius ir 6 šimtus, saugiai 
pabėgo. Del tokių apiplėšimų 
policija neriasi iš kailio.

Iš Darbininkiško Veikimo
Sausio 24 d. Pythian Tem

ple svetainėj, 8 valandą vaka
re, atsibuvo prelekcija apie 
Sovietų naują konstituciją, ku
rią skaitė gen. V. A. Yachon- 
toff. Rengė 1. W. O., prigelbs- 
tint ir lietuviams. Publikos at
ėjo su viršum 2 šimtai. Prele
gentas savo užduotį gerai at
liko. Susirinkusiems tas labai 
patiko, nemažai buvo ir troc
kinių. Klausimuose verkė Troc
kio pakalikai, kuriuos dabar 
Sovietuose teisia. Kalbėtojas 
visiems gerai atsakinėjo į 
klausimus. Daugumas pasipir- 
ko Sovietų naują konstituciją. 
Nemažai išplatinta literatū
ros. i

Montellos Draugijų Bendro 
Fronto prieš Karą ir Fašizmą 
atstovai laike susirinkimo sau
sio 26 d., tarp kitko nutarė 
surengti vakarienę; pelnas 
skiriamas Ispanijos liaudies 
kovotojams. Tam darbui iš
rinkta komisija. Taipgi nutar
ta surengti 10 metų paminė
jimą Lietuvos nepriklausomy
bės, kuri per tą laiką kenčia 
priespaudą po fašistine A. 
Smetonos diktatūržu Parengi
mas įvyks 14 dieną vasario. 
Kalbėtojum užkviestas 
chelsonas.

S. Mi-

Komunistų Partijos 
Frakcija ir simpatikai 
“Daily Workeriui” didelį ban- 
kietą ant vas. 21 d., 1937. Da
bar tam bankietui į pagelbą 
atėjo ir bridgewateriediai ko
munistai ir simpatikai, kurie 
paėmė platinimui 50 tikietų ir

Liet, 
rengia

nepaisydamas fašistų kul- tankų!” Jo apsivylimui, de- j prižadėjo nueiti pas savo mė-
kasvaidžių ugnies 
linkui jų tankų. Jis išsitiesė 
ir metė, patsai parvirto 
slėpdamasis. Bomba pataikė 
į tanko motorą. Tankas per
sikreipė ir užklimpo, kaip 
kokia priešistorinė baidyk
lė.

Dar nesibaigė vieno kovo
tojo kova su grupe fašistų 
tankų, draugas Malina kiek 
atšoko, paskui pakilo- ant 
vieno apkaso kalnelio ir vėl 
metė bombą.

Ši bėmba pataikė į kitą 
fašistų tanką. Visi jos įgu
los nariai užmušta — taip 
buvo baisus mūsų bombos

Likusieji fašistų tankai 
greitai leidosi įbėgti atgal.

—o—
Cose Viliaro, kapralas iš

leidosi gantis fašistų tankas neak- 
stino jų siųsti daugiau.

Grao gulėjo už akmenų ir 
dairėsi.

—Štai prie fašistų pozici
jos artinasi sunkvežimis!— 
sušuko vienas draugas. — 
Žiūrėk, artinasi prie jų ap
kasų su amunicija!

Grao liovėsi dairytis. Jis 
iš karto šliaužė, o paskui 
bėgo linkui fašistų apkasų. 
Fašistai, matyt, jį palaikė 
už saviškį iš degančio tanko.

Grao prisiartino ir metė 
bombą į fašistų sunkvežimį. 
Sekė baisus sprogimas. 
Grao pilnai pasitenkinęs 
grįžo į savo draugų apka
sus. Jis pasidarė dar dau
giau mylimas kovotojų eilė
se, stovinčių už Madridą.

(Iš Ispanų laikraščio
“Estampą”) *

sos krautuvininkus gauti val
gomų daiktų dovanai. Atrodo, 
kad bus didelis ir pelningas 
bankietas, kadangi ir Montel
los komitetas nutarė eiti per 
groser-štorius gauti veltui ką 
nors del minėto bankieto.

Kitų kolonijų draugai dar
bininkai nepamirškite tą dieną 
dalyvauti minėtam bankiete ir 
pagelbėti finansiniai angliš
kam- darbininkų dienraščiui 
“Daily Workeriui.” Bankieto 
pradžia—5 valandą po pietų.

Šalna.

Tamaqua, Pa
A. Lesčinskas
susirgo “Laisvės”
Antanas Lesčins-

Sovietų Sąjungon šių metų pabaigoj' ir .
sugrįžęs—-mums pasakytų, ką jis matė yra pasiryžęs iki sekančio savo seimo tu-

Beje, “Tiesa” primena ir tai, kad LDS

ten ir girdėjo?

? ---- į------- ---- -------- - .rr.--T—

rėti 10,000 narių.

if*-'. 2*.

Serga
Sunkiai 

skaitytojas 
kas. Serga jau virš 3 savaitės
ir guli savo namuose po num. 
4358 Elin St.

Ligos pradžia buvo influ
enza, bet iš to, matomai, išsi
vystė kas nors daugiau ir tas 
draugas dabar rimtai serga.

Linkiu jam greitai pasveikt.
Nuo Savo Draugo^
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Drg. Višinskio Prakalba Trockistų 
Kriminalistų Teismo Pabaigoje

Drg. Višinskis Pasmerkė Trockistus kaipo Kriminalistus, kaipo žmogžudžius, kaipo Fa- 
šistinilų Šalip Agentus ir Priešus ne tik Sovietu Sąjungos, bet Visos Padoriosios ir Kil
niosios Žmonijos

d.—
byla

talkininkus išmetė iš partijoj. 
Jie buvo sutriuškinti, bet ne
nuleido rankų. Jie pradėjo sa
vo kriminališkus darbus vesti 
slaptai.

“Sekdami Trockio instrukci
jas, jie vėl įsiskverbė į partijos 
eiles, užėmė vietas sovietiniam 
darbe, kai kurie pasiekė net at- 
sakomingas valdžios vietas, iki 
pat galo atsargiai paslėpdami 
savo seną trockistinį anti-sovie- 
tinį darbą savo slaptuose mitin
guose, kartu su ginklais, slap
tais ženklais ir ryšiais.

“Būdami išgrūsti iš partijos 
eilių, jie virto vyriausiais atsto
vais visų priešsovietinių grupių 
ir tendencijų. Jie permainė 
kailius ir darbavosi išvien su 
pirmaeiliais fašistais, imdami 
instrukcijas nuo užsienio žval
gybų.”

Jau Zinovjevo-Kamenevo teis
me, sako Višinskis, buvo paro-

MASKVA, sausio 29 
Sausio 28 d. pasibaigė 
prieš trockistus - kriminalistus. 
Sovietų valdžios prokuroras, 
drg. Višinskis pasakė paskutinę 
prakalbą, suvesdamas teisme iš- 

r * keltus parodymus ir reikalau
damas kriminalistams aštriau
sios bausmės. Paskui kaltina
mieji turės pilną progą ir lais- 

• vę tarti savo paskutinį žodį.
čionai galime paduoti tiktai 

svarbiausius ruožus bei sutrau
ką drg. Višinskio ilgos ir labai 
svarbios prakalbos. Jis pradėjo 
savo pastabas su nurodymu, 
kad šita byla yra kaip ir sūva- 
das veiklos trockistų, kurie per 
daug metų bjauriausius, šlykš
čiausius ir kruviniausius būdus 
vartojo savo kovoje prieš So
vietų valdžią ir Komunistų Par- 

¥ t i ją.
“Jie (trockistai) pradėjo ko

vą daug pirmiau, negu šie lai
kai,” sako Višinskis, “jie pra- j ■ . . . , . , . - v.* ... . . j , , t • dyta, kad trockistai turi rysiusdėjo dar tada, kada Leninas, I ’ . . ... . . , .
mūsų didžiausias mokytojas ir 
organizuotojas Sovietų valsty
bės, buvo gyvas, šis teismas 
yra teismas tų žmonių, kurie 
Lenino dienose kovojo prieš Le
niną, o kuomet Leninas mirė, 

. jie vedė kovą prieš skaisčiausį 
mokinį ir tęsėją Lenino darbų— 
draugą Staliną.

“Ypatingas šio teismo požy
mio yra tame, kad kaip tik šis 
teismas, kaip kokie spinduliai iš 
prodžektoriaus, apšvietė kai ku
rias bjauriausias vietas, slaptus 
urvus, dvokiančius kampus slap
tos, pogrindinės trockistų veik
los* , šis teismas parodė ir įro
dė, kokiu aklu pasiryžimu, 
šliaužiniu šaltakraujiškumu, ko
kiu aprokavimu šitie profesio
nališki kriminalistai trockistai 
varė ir tebevaro kovą prieš So
vietų Sąjungą, nesustodami 
prieš nieką, nei prieš naikinimo 
darbą, nei prieš ramybės 
drumstimą, nei prieš šnipinėji
mą, nei prieš išdavimą tėvy
nės.”

Kada buvo teismas prieš Zi- 
novjevo-Trockio teroristinį cen
trą, ir kada buvo iškelti troc
kistų baisūs kriminališki dar- istorinio išsivystymo, 
bai, sakė Višinskis, kiekvienas 
tikras socialistinės tėvynės sū
nus manė, kad tie darbai nebe
bus pakartoti. Bet apsirikta. 
Vieni kriminalistai nubausti, ki
ti tęsė tą patį kriminališką dar
bą.

“Šalia taip vadinamo ‘Para- 
leliško Centro’ vadų—kaltina
mųjų Piatakovo, Radeko, Sokol- 
nikovo, Serebriakovo,—stovi to
kie gerai žinomi trockistai
kaip Muralovas, Drobnis, Bo
guslavskis, Lifšitz. šalia šių
trockistų stovi šnipai, užsienio 
žvalgybos agentai, Rataičakas, 
Stroilovas, GrasČė. Prieš akis 
mūsų šalies, prieš akis viso pa
saulio praėjo ilgas lenciūgas 
kriminalysčių, 
šitie žmonės.

“Kieno naudai šios krimina- 
lystės buvo atliktos?

“Kokiam tikslui, kokių idėjų 
naudai ir, pagaliaus, kokia poli
tine platforma arba programa 
pasiremiant, tos kriminalystės 
buvo papildytos?

Kokiems sumetimams?
“Ant galo, kodėl gi jie tapo

išdavikais tėvynės, išdavikais Japonijos ginklų npra joks nau- 
socializmo, tarptautinio prole- jas dalykas. “1222 _.._‘„2~ 
tariato?”

Drg. Višinskis pabrėžė, kad 
trockistai tapo fašizmo įrankiu, 
fašizmo smarkiausiais karei
viais. Daug metų tam atgal 
Sovietų Sąjungos Komunistų 
Partija,, darbininkai ir visa 
liaudis griežtai atmetė ir pa
smerkė trockistinę - zinovjevinę 
platfųrmą,' kaip anti-sovietinę, 
anti-socialistinę platformą. 
Trockį išgrūdo už rubežiaus. Jo

$

Jis teigė, kad ‘mes visados bū
sime po kontrole pasaulio eko
nomijos’ (pasaulio kapitalisti
nės ekonomijos), tai yra, jis 
teigė tai, apie ką sapnavo .kapi
talistiniai plėšikai.

“Bet kapitalistinė kontrolė, 
sakė Stalinas, yra politinė kon
trolė. Tai reiškia sunaikinimą 
mūsų krašto politinės nepri
klausomybės ir pritaikymą mū
sų šalies įstatymų prie norų ir 
interesų tarptautinės kapitalis
tinės ekonomijos.

“Jeigu, sakė Stalinas, tai yra 
klausimas tikros tokios kapita
listinės kontrolės, tai aš turiu 
pareikšti, kad tokios kontrolės 
nėra dabar ir nebus niekados
čionai, taip ilgai, kaip mes tu- tikrus jausmus ir savo tikras

A/ į

Tacoma, Wash

pa-

kad at-

nutarta

Reumatizmas Sulaikomas

Koresp.

PITTSBURGH, PA

Sliekienė,

Skubėkit Įsigyti Naujas Knygas

Amerikos
Centro Ko-

seną, 
žudy- 
tokią 
aukų, su 

už-
Japo- 

suorgani-

ir prisidėjo surengi- 
prakalbų. Tat mums 
tikrai susižinot 
kada jis mums

Protokolas ALDLD 4-to Aps
kričio, 1937 metų Komiteto 
Pirmo Posėdžio, Įvykusio 
21 d. Sausio, LMD Name.
1. Posėdyj dalyvavo 3 ko

miteto nariai. Nedalyvavo or
ganizatorė E.
kuri telefonu pranešė, kad ne
sijaučia gerai ir todėl negalin
ti atvykt. A. žvirblis pridavė 
raštišką pasiaiškinimą, kad tu
rįs dirbt ir todėl negalįs posė-[dienom nuo 10 Iki 4. (Lith. Laisve)

ralėliško Trockistų 
dus. Pradeda nuo 
Nurodo, kad

Puslapis Trečias

monstracijų gatvėse, nuo nele- so Jr sufabrikuoja tas biogra- 
gališkų spaustuvių ir Lygos su fijas pagal reikalą. Kaipo Vi- 

į I ce-Prezidentas Liaudies Eko-Baltagvardiečių oficieriais 
paikinimo darbą, šnipinėjimą, 
terorą ir išdavimą tėvynės, 
nuo 1932 m. iki 1936 m. yra 
tiktai vienas žingsnis. Ir jie tą 
žingsnį padarė!”

Leninas Numatė šiuos 
Įvykius

Drg. Višinskis nurodė, kaip 
Leninas numatė opozicionierių 
neišvengiamą pražūtį. Dešim
tam Komunistų Partijos Kon
grese Leninas pasiūlė rezoliu
ciją, kurią Kongresas priėmė, 
kurioje jis, Leninas, išdėstė, 
kad tie, kurie pasiliks frakci
nėj opozicijoj ir tęs savo klai
das, neišvengiamai nuvažiuos 
į darbininkų klasės priešų 
kempę, į kempę baltagvardie
čių ir imperialistų. Taip ir at
sitiko su šitais trockistais.

“Piatakovas, Radekas, Se
rebriakovas, Sokolnikovas, Bo- 
guslavskis per daugelį metų iš
vystė savo neapykantą prieš 
Sovietinę sistemą, prieš socia
lizmą. Jiems pavyko tą neapy
kantą paslėpti, paslėpti savo

sų Vokietijos nazių slaptąja 
žvalgyba, “šis teismas ėjo dar 
toliau toje srityje. Jis davė ne
paprastai įtikinančios medžia
gos, kuri dar kartą įrodė ir .pa
tvirtino trockizmo išdavystę pil
noje šviesoj—trockizmo, kuris 
galutinai perėjo į priešų kem
pę ir virto vienu iš Vokietijos 
nazių šnipinėjimo ir žvalgybos 
departmentų.”
Bandė Pastoti Kelią Socia

lizmui, bet Nepajėgė
čionai Višinskis plačiai nu

rodinėjo trockistų visas pastan
gas sutrukdyti Sovietų Sąjun
gos socialistinį darbą, visais bū
dais kenkti ir sabotažuoti visas 
pastangas subudavoti socializ
mą, ir kaip jiems nepavyko. Dar 
1931 metais drg. Stalinas pabrė
žė, kad trockizmas yra pačios 
pirmosios eilės kontr-revoliuci- 
nės buržuazijos, kuri veda ko
vą prieš komunizmą, prieš So
vietų valdžią, prieš socializmą 
Sovietų Sąjungoje. “Taigi, 
trockizmo pasitraukimas į anti- 
sovietinį slaptą veikimą, jojo 
pavirtimas fašizmo agentūra 
yra tiktai rezultatas jojo viso 

. Trockis- 
tinių grupių transformacija įi 
grupes, vedančias išdavikišką j 
ir žmogžudišką darbą, imant in
strukcijas (įsakymus) nuo už
sienio žvalgybų ir užpuolikų ge- 
neralių štabų, tiktai apvainikuo
ja jųjų kovą prieš darbininkų 
klasės partiją, jųjų kovą prieš 
Leniną ir leninizmą.” I

Nuo čia Višinskis perėjo prie 
ilgos Trockio kovos prieš Leni
ną ir Bolševikų Partiją, prade
dant su 1904 metais. Tada 
Trockis parašė ir išleido eilę 
brošiūrų, kuriose Leniną vadino 
“vadu reakcionierių.” Dvide
šimt metų atgal Leninas perser
gėjo darbininkus prieš Trockį ir 
trockizmą. Tuo būdu nėra joks 

kurias papildė. netyčia įvykęs dalykas, kad ši- 
|tas trockizmas ir šitie trockis
tai virto lizdu išsigimimo ir 
kontr-revoliucijos.
Kaip Priėjo prie Pastangų 

Atsteigti Kapitalizmą
Drg. Višinskis parodė, kad 

trockistų filozofija -ir darbai at
steigti Sovietų Sąjungoje kapi
talizmą pagelba Vokietijos ir

A. I. VIŠINSKIS, Sovietų Sąjungos Prokuroras.

steigimui kapitalizmo su pa
gelba užsienio įsiveržusių gink
lų, su pagelba teroro, naikini
mo, šnipinėjimo, visų kitų ga
limų kriminalysčių prieš val
stybę. čia aiškiai pasirodo 
istorinė tąsa to seno darbo.”

(Daugiau bus)

nomijos Tarybos Volinsko pro
vincijoje, jisai dalyvavo api
plėšinėjimo p r asižengimuose. 
Ir šis pats Rataičakas tapo ar
timiausiu pagelbininku Piata- 
kovo chemijoj pramonėje. 
Koks puikus chemikas!. . . Jis 
tapo direktorium mūsų anti- 
cheminės pramonės.... šitoje 
augštoje pozicijoje Rataiča
kas, užkietėjęs griovikas, iš
vystė savo kriminališkus talen
tus, organizavo eksplozijas, 
naikino liaudies darbo vaisius, 
užmušinėjo žmones.

“Paimkime Drobnį, 
profesionalą trockistą, 
toją darbininkų pagal 
formula: ‘Juo daugiau 
tuo geriau.’

“Paimkime Kniazevą, 
nijos šnipą, kuris 
zuoja tuzinus traukinių nelai
mių.

“Arba Lifšitz, buvęs trans
porto komisaro pagelbininkas 
ir kartu pagelbininkas Piata- 
kovo kriminališkuose darbuose 
transporto industrijoje.

“Pagalinus trockistinis ‘ka
reivis’ Muralovas, vienas iš la
biausia sukietėjusių- trockistų 
kempės šulų. Jis taipgi prisi
pažino buvęs grioviku ir truk
dytoju. šalia jo seka Arnold, 
pasivadinęs Ivanovu, Vassilie- 
vu, Rasku, Kulpenenu ir ki
tais nežinomais vardais, šis 
niekšas yra pergyvenęs ir šil
ta ir šalta, šis avantiūristas ir 
bjaurybė pasirodo trockistų iš
tikimu žmogum.

“Paimkime Grasčę, kuris 
pats savo profesiją iškilmin
gai, jeigu neišdidžiai, pavadi
na šnipyste ir daduria, kad 
jis, kaipo šnipas, neturįs turė
ti įsitikinimų.. . . Tai tokie 
yra kadrai, surekrutuoti Pa- 
raleliško Trockistų Centro ir j gero neneša, 
suorganizuoti pagal m ’ * °
instrukcijas ir mesti
prieš Sovietų galią ir prieš So-; daug darbuojasi del draugijos 
vietų valstybę.

dyj dalyvaut.
2. Nutarta rengt parengi

mą ant 7-tos vasario ir išleist 
laimėjimą, kuris turėjo įvykt 
20-tą gruodžio, 1936 m. Tuo 
reikalu rūpintis, tai yra suži
not ar bus galima tai dienai 
gaut svetainę ir kitais reika
lais, apsiėmė drg. J. Urbonas.

3. Kadangi 1936 m. apskri
čio komitetas susirašinėjo su 
Dr. Kaškiaučium kaslink su
rengimo jam prakalbų Pitts- 
burghe, Daktaras paskutiniam 
savo laiške rašo, kad gal va
sario ar kovo mėnesyj galės 
atvykt į Pittsburghą ir pitts- 
burghiečiai tuomi jau rūpina
si. LMD 
mui jam 
liko tik 
Daktaru, 
tikrins būt Pittsburghe.

Susirašinėjimo reikalai 
vesta apskričio sekretorei.

4. Skaitytas laiškas nuo D. 
M. šolomsko, kuriame prane
ša, kad sausio 23-24 dienomis 
bus Pittsburghe S. Sasnaus
kienė. Drg. šolomskas ragina 
jai surengt prakalbas ar kito
kį susirinkimą. Kadangi laikas 
labai trumpas, tai nutarta 
dirbt pagal geriausią išgalią.

5. Antras laiškas nuo D. M. 
šolomsko pranešė apie savo 
prakalbų maršrutą Pittsbur- 
gho apielinkėje. Kadangi Wa
shington, Pa. ir McKees Rocks,

Dar “1922 metais 
Trockis pasiūlė,” sako Višins
kis, “leisti mūsų industrinėms 
įstaigoms, mūsų industriniams 
trustams savo nuosavybę, ap
imant dirbtuves ir mašinas, už- 
morgedžiuoti privatiniams kapi
talistams ir tuo būdu gauti 
kredito, kuris buvo reikalingas 
sovietinei valstybei. Trockis tei
gė, kad sovietinė ekonomija 
‘vis daugiau ir daugiau susilie
ja su kapitalistine ekonomija.’

rime proletarinę diktatūrą.”
( Taigi, jau 1922 metais, pen
kiolika metų tam atgal, Trockis 
stojo griežtai už sugrąžinimą 
kapitalizmo Sovietų Sąjungoje 

i ir už pavedimą Sovietų Sąjun
gos ekonominio ir tuo tarpu po- 

I litinio gvvenimo užsienio impe- 
| rialistiniam kapitalizmui!

Tai štai kaip išsiaiškino šia
me teisme parodymas, kad troc- 
kistai darbavosi už atsteigimą 
kapitalizmo ir sudarė suokalbį 
su Vokietijos fašistais ir Japo
nijos imperialistais.

Betgi,, sako Višinskis, šitie 
trockistai pasislėpė po vardu 
socializmo. Bet nieko naujo. 
Juk menševikai ir socialistai-re- 
voliucionieriai, tie aršiausi so
cializmo priešai, irgi apsidengė 
vardu socializmo. Jiegi padėjo 
Kolčakui ir Denikinui ir visiems 
baltagvardiečiams prieš Sovietų 
Sąjungą.
Jų Istoriniai Keliai Privedė 

Prie To
“Mes kaltiname trockistus iš

davime socializmo,” sako Višin
skis. “Mes paremianhe tą kal
tinimą ne tik tuo, ką jie pada
rė dabar (už tai jie yra šian
dien teisiami), bet mes sako
me, kad jų nupuolimo istorija 
prasidėjo labai senai, daug pir
miau, negu jie sukūrė taip va
dinamą ‘Paralelišką Centrą,’ tą 
išdavą Trockistinio-Zinovjevinio 
Apvienyto Bloko.

“Organinis ir istorinis ryšys 
yrą čia. Nuo 1926 metų plat
formos, nuo anti-soyietinįų de-'

pažiūras. Jie dviveidiškai

Iš DLK Vytauto D-tes Mitingo
Sausio 24 d. ši draugystė 

laikė savo metinį susirinkimą. 
Apsvarsčius draugijos reikalus 
ir priėjus prie naujų sumany
mų, buvo įneštas sumanymas, 
kad d-ja iš savo iždo paauko
tų $5.00 del Lietuvos politinių 
kalinių. Kilo karštos diskusi
jos. Po diskusijų leista bal
suoti; pasirodė, didžiuma na
rių priešingi aukot pinigus iš 
draugystės iždo del savo bro- 
.lių, kurie yra sugrūsti į Sme
tonos kalėjimus.

Keletas metų atgal, kuomet 
šioje draugystėje didžiuma 
narių buvo daugiau linkę į dar
bininkų pusę, tai niekuomet 
tokius sumanymus nedėjo į 
šalį ir nežiūrėjo per pirštus į 
į savo brolių kančias. Visados 
iš iždo aukodavo pagal išga
lę. Taipgi minima draugija 
remdavo savo darbininkiškus 
laikraščius, pasipirkdama _ .
“Laisvės” ir “Vilnies” po šė-1Pa- kalbėtojas bus vasario me
rą. Tie pažangūs nariai vieni . nesW ir įminimos kolonuos 

. ------ - surengimo
^sėkmingų prakalbų, tai nu

barta Washington ir McKees
Rocks kuopoms pasiųst laiškai 
raginanti gerai prisirengt. Ko
vo 26 nutarta prakalbas lai
kyt Soho dalyj, 33-čios kuo
pos ribose, o kovo 27 N. S. 
87-tos kp. ribose, šių dviejų 
kolonijų prakalboms nutarta 
pagamint 500 garsinimų po 
250 kiekvienai. Užsakymas 
paduotas drg. J. Gasiunui.

6. Nutarta iš apskričio ri
bose esančių kuopų ar jų na
rių, kurie skolingi apskričiui 
ar’tai narines mokestis, ar ki
tokias skolas, ragint, 
siteistų.

7. Sekantis posėdis 
šaukt, kada apskričio komite
tas numatys reikalą.

ALDLD 4-to Apskr. Sekr., 
V. J. Količienė.

JL iv AVV* V I , ...

numirė, kitus likimas privertė Į V/J11
apleisti draugiją ir išvažiuoti i 
kitur. Gi dabar daugumai šios 
draugijos narių visuomenės 
reikalai visai svetimas daly
kas. Ir jie prie šios draugijos 

'savo darbais nėra prisidėję 
| apart užsimokėjimo savo mė- 
i nesinių duoklių ir lermo keli- 
' mo per susirinkimus. Bet tas 
l ----  ----- 0 vjen biėdį.

Trockio i Suprantama, yra ir gana ge- 
į kovą I rų ir kultūringų narių, kurie

' • * i ir del visuomenės labo; už tai
Paskui Višinskis paima Pa- jiems reikia duoti kreditas.

1 Po susirinkimo trys draugės 
sumanė parinktLaukų nuo pa
vienių asmenų del Lietuvos po
litinių kalinių, kas joms gerai 
ir pavyko. Sūri o kelius do
lerius. Aukavo sėkami asme

 

nys: V. Kavaliauskas $1, M. 
Šapalienė, S. Maczenas, J. 
Yesmonta, R." N. Skuja, A. 
Nokšas, A. Skirius ir A. Atko- 
čaitis po 50 centų; A. Gra
bauskas, J. Kovai,. F. Stasaus- 
kienė, O. Sabutienė, A. Puzo- 
nis, O. Toning, M. Senkevičius 
ir Al. Atkočaitienė po 25 c.

• Viso pasidarė $6.50.
Visiems aukavusiems var

dan Lietuvos politinių kalinių 
širdingiausiai ačiuojame.

Aukas rinko draugės M. Ša
palienė, F. Kavaliauskienė ir 
F. Stasauskienė.

Aukos pasiųsta 
Lietuvių Kongreso 
mitetui.

Vera Cruz, Mexico. — Is
panijos laivan “Mar Can- 
tabrico” sukrauta šeši iš 
Amerikos pirkti lėktuvai, 
vežami Liaudies Frontui 
prieš fašistus.

Centro va- 
Piatakovo. 

Piatakovas tai 
gudriausias ir vyriausias troc
kistų vadovas. Bet jis taip pat 
senas leftįnizmo, Sovietų ga
lios ir Komunistų Partijos 
priešas. Dar 1915, metais, tei
gia Višinskis, kartu su Bucha- 
rinu, Piatakovas išeina su an- 
ti-leninistiniais teziais prieš 
tautų apsisprendimo teisę. 
1916 metais, pasivadinęs Kiev- 
skiu, Piatakovas'pasirodo pil
nai apdirbtu trockizmo ideolo- 

vei- gistu, kuris pakartoja Trockio
kė ir apgaudinėjo. Dabar jie tezius, kad socializmo sukūri- 
visi prisipažįsta. Kai kurie iš mas vienoje šalyje yra nega- 
jų sakosi, kad tūlais laikotar- limas daiktas. “Piatakovas iš- 
piais jie buvo atsimetę nuo eina prieš Leniną. Leninas nu- 
trockizmo. Labai sunku tam maskuoja Piatakovo pozicijos 
tikėti. Tokie gerbiami trockiz- anti-marksistinį pobūdį. 1917 
mo funkcionieriai (darbuoto- metais Piatakovas išeina prieš 
jai), kaip Piatakovas, Radę- Lenino tezius, vadinamus Ba
kas, Drobnis, Serebriakovas, ! landžio Teziais. 1918 metais 
Boguslavskis, a p s i m askavo, 
juodlaiškiavo ir 
ir savo prietelius 
nentus.

“Piatakovas ir Radekas — 
beprincipiniškiausi, visiškai be
vilčiai žmonės panaudojo sa
vo pozicijas Sovietinės Valsty
bės Sistemoj pravedimui begė
diškiausių, bjauriausių, kruvi
niausių kriminališkų darbų, 
šukurė tokia atmosferą, ku
rioje buvo lavinami trockisti- 
niai veikėjai, tokie avantiūris
tai ir niekšai, kaip Rataičakai, 
Kniazevai, šestovai, Arnol
dai, Stroilovai ir Grasčės.” 

s Kontr-revoliuciniai Tipai
Drg. Višinskis 

nalistus atskirai 
jų veiklą.

“Jūs, draugai 
ko jis, “matėte
čionai, klausėtės jų, studijavo
te juos. Paimkite Rataičaką, 
ar vokietys, ar lenkas šnipas, 
bet šnipas be jokios abejonės 
ir, kaipo šnipas turi būti, jis 
yra melagius, apgavikas ir 
niekšas. Jis yra tas, kuris, jo 
paties žodžiais, turi ir seną ir 
naują biografiją, kuris patai

apgaudinėjo 
ir savo opo-

paima krimi- 
ir apibudina

teisėjai,” sa- 
šiuos. žmones

vėl išeina prieš Leniną.”
Piatakovas Ruošė Suokalbį . 

Suareštuoti Leniną
čia Višinskis pabrėžia,* kaip ' 

šituose sunkiuose revoliucijos 
metuose, kartu su Radeku, 
Piatakovas pasirodo labai 
“kairiu” ir kalba apie reika
lingumą sudaužymo Brest-Li- 
tovsko Taikos, net jeigu, gir
di, tas reikštų praradimą So
vietų galios, šitais kritiškais 
metais, sako Višinskis, Piata
kovas ir jo šaika vedė dery
bas su ‘socialistais-revoliucio- 
nieriais’ del priruošimo kontr
revoliucinio sukilimo, kad sua
reštuoti Leniną, kad jis' pats 
galėtų užimti valdžios vado
vybę, tai yra, tapti Liaudies 
Komisarų Tarybos Pirminin
ku. Šitie politiniai avanturistai 
buvo pasirengę užgrobti galią 
suareštuodami Leniną ir pra- 
vesdami sukilimą prieš Sovie
tų valdžią!”

“O ką jįe daro dabar? Nu- 
verčian Sovietų valdžią, sunai
kinant Komunistų Partijos ir 
sovietinės valstybės vadovy
bę, būtent, Stalino ir jo ben
dradarbių jie skina kelią at-

Į 48 Valandas.
Naujas New Yorko daktaro vaistas 

tiekia linksmybę tūkstančiams— iš- 
varo* lauk reumatišką varginimą iš 
nugaros, sąnarių ir muskulų.

Skausmai Paprastai Išeina 
Iš Pirmos Dienos

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

Šio daktaro xnauji vaistai greitai 
tai padaro. Jose nėra svaigimmu— 
saugus jauniems ir seniems, nesuaa- 
ro pavojaus širdžiai. Jie vadinasi 
BARUVACOL ir jūs galite išbandyt 
juos sekamomis prielankiomis išly
gomis. Iškirpkite šj skelbimą ir at
siųskite su savo vardu ir antrašu, 
(arba užeikite asmeniškai) j Atkins 
Laboratory, 44 E. 63 rd 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 nesunaudotus vaistus ir 
jūsų $1.85 bus sugrąžinti. Kam kęs
ti dar kitą dieną? Valandos: šiokiom

1. J. STALINAS—Pranešimas apie SSRS Konstitucijos
Projektą VIII visasąjunginiam Ypatingam Sovietų 
suvažiavime. Kaina 15 centų.

2. SSRS KONSTITUCIJA—Užtvirtina VIII Ypatingame
Sovietų Suvažiavime. 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

v, 
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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 CAMPA U AVE., DETROIT, MICH.

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

(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 
Telefonas: EVergreen 7-1661

M-ka.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI

Cleveland© Kronika

Harrison - Kearny, N. J

darbininkam 
būtent: The 
Products ir 

kurių darbi-

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytoju

rie randasi pačiame New Yor- ’ pasakė vėliau per 
ke ir Chicagoje. ?T

Dr. Herman Mendlowitz
33 METAI PRAKTIKOS
522 Bedford Avenue 

arti Taylor St., Brooklyn, N. Y.
Tel. Evergreen 7-1312

kad susilpninti ūpą pasirengu
sių tuom laiku maršuoti į 
Washingtona bedarbių; be to, 
veikiausiai jam širdį “sugrau
dino” jūrininkų 'smarkios ko-

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

NEDĖLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

Mūsų Prezidentas
i

Aną dieną paėmęs Spring
field Evening Union tėmijau 

Franklin

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasčs 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.

Puslapis Ketvirtas
1 1   ...................... —-Į 

Skaitytojų Balsai
“Laisvę” rašo. Per tai “Lais
vėj” nėra Chicagos žinių, o 
“Vilnyj” nėra New Yorko ži
nių. Mes, vidurinių valstijų 
skaitytojai, abudu mūsų dien
raščius remiam ir norime, kad 
abejuose iš abiejų tų didmies
čių žinios tilptų. Apie šį daly
ką abidvi redakcijos turėtų su 
vietiniais koresporidentais ge
rai pasikalbėti ir taip sutvar
kyti, kad į abudu mūsų dien
raščius iš abiejų didmiesčių 
žinios tilptų.

Dienraštis “Laisvė” nekar
tą pasisakė, kad ji tur daug 
korespondentų, ir gerai prasi
lavinusių korespondentų. Dau
giausia ji jų turi vakaruose 
ir nemažai New Yorke, čia tu
riu pasisakyti, kad dienraštį 
“Vilnį” nedažnai gaunu pasi
skaityti, tai nežinau ar daug 
dienraštis “Vilnis” turi kores
pondentų. Manau, kad ir “Vil
nis” nemažai jų turi vakarinė
se valstijose, t. y., apie Chica
go-

Abudu mūsų dienraščiai ge
ri ir mes juos remiame todėl, 
kad jie duoda darbininkams 
klasinį peną ir visuomet stovi 
darbininkų reikalų sargyboje. 
Bet mes, darbininkų dienraš- j didžiulį mūsų prez. 
čių skaitytojai, ne visus korės-; Delano Roosevelto atvaizdą, 
pondentus pagiriam. Ypač tų Dešinėj rankoje laiko plunks- 
korespondentų negiriam, ku-|ną ir rašo prakalbą, kurią jis 

i valiau per radio visos
--- Negiriam §aiies gyventojams, raminda- 

Chicagos korespondentų už jų;mas juos, būk laikai gerėja, 
nusistatymą nerašyti žinių įĮ gerlaikis už kampo. Tokią ra- 
dienraštį “Laisvę” iš Chicagos mįnančią kalbą ponas prezi- 
lietuvių darbininkų veikimo. | dentas pasakė matomai todėl,
Nepagiriam ir New Yorko ko
respondentų už tokį pat nu
sistatymą nerašyti į “Vilnį” iš 
New Yorko lietuvių darbinin
kų veikimo, čia reikia pasa
kyti, kad mes, lietuviai darbi
ninkai, kurie gyvenam viduri
nėse valstijose, visi mūsų dien
raščius remiam. Visi žinome, 
kad mūsų gyyenimo aplinky
bės sunkios, retas katras ga
lime užsiprenumeruoti abudu 
mūsų d i ė n ra š čius. Kuomet 
skąitoipe “Laisvę,” tai nežino- 
me^įikas dedasi Chicagoj, kaip 
ten’ lietuviai darbininkai dar
buojasi; jei skaitom “Vilnį”, 
tai nieko nežinom apie New 
Yorko lietuvių veikimą, žino
me, kad abidvi tos lietuvių ko
lonijos didžiausios ir jose ran
dasi daugybė lietuvių gerų 
darbuotojų darbininkų judėji
me. Tas ir verčia mumi duoti 
papeikimą tų didžiųjų lietuvių 
kolonijų korespondentam už 
nerašinėjimą žinių iš Chicagos 
į “Laisvę,” o iš New Yorko— 
į ■'‘Vilnį”. Meldžiame kores
pondentų nesupykti už tą pa
peikimą. Gal ir ne jūsų kaltė, 
gal redakcijų... Taigi mel
džiame atsiliepti^ Jei maty
sim, kad redakcijų kaltė, tai 
redakcijom duosim papeiki
mą. Kai kada matyti redakci
jos atsakymai korespondent. 
Sako, apie tą-dalyką jau tilpo 
“Vilnyj,” atleiskit, kad jūsų 
korespondencija netilps į “Lai
svę.” Jei norite, kad tilptų į 
abudu dienraščius, tai reikia 
abiem tuo pačiu sykiu pasiųs
ti. Redakcijom lengva atsaky
ti, bet korespondentam, i 
nau, nelengva parašyti sykiu 
| abudu dienraščius.

Visi žinom, kad mūsų, dar
bininkų, korespondentai per 
dieną dirbtuvėj turi užsidirbti 
duoną sau ir šeimai. Didžiu
mai mūsų korespondentų 
liuoslaikiu nuo darbo reikia 
darbuotis darbininkų organi
zacijose. Labai gerai, jei turi 
į savaitę vieną liuosą vakarą 
parašyti korespondenciją. Daž
nai pasitaiko tiktai pripuolant 
rašyti; vieną vakarą parėjus 
vėlai iš susirinkimo tenka pra
dėti rašyti, o antrą ar trečią 
—pabaigti ir pasiųsti į redak
ciją. Jei norėtųsi į antrą dien
raštį rašyti, pasirodo, kad nė
ra laiko; jei vėliau ir parašy
si, tai abejotina ar tilps. Ma-_ 
nau, kad ne visi koresponden
tai išgali abudu dienraščius 
užsiprenumeruoti. Taigi katrą 
dienraštį skaito, tai į tą ir ra
šo. Neturint abiejų dienraščių 
po ranka, negalima žinoti, kas 
antrame dienraštyj iš mūsų 
miesto rašoma. Jei norėtųsi 
apie tą ar kitą dalyką para
šyti, tai priseina gerai pamąs
tyti: ar verta eikvoti laikas, 
gal kas kitas pirmiau jau pa
rašė ir tilpo. Čia mum ir pa
sirodo, kad chicagiškiai kores
pondentai tiktai “Vilnį” skai
to, į “Vilnį” ir rašo. O Nerw 
Yorko. “Laisvę” skaito ir į

Iš Fisher Body Streiko Eise
nos; Darbininkai Stoja j Auto

mobilių Darbininkų Unija;
Geras Masinis Mitingas

CLEVELAND, Ohio. — Ak- 
rono gumos darbininkų unijos 
lokalas No. 2 vėl atsiuntė di-■ 
džiulį troką maisto Fisher Bo-! 
dy streikierių virtuvei. Taipgi 
prie to, 40, bušelių ropučių. 
Tas parodo, kaip Akrono dar-

vos už savo būklės pagerini
mą.

Keturi metai atgal, kuomet 
p. Rooseveltas tik ką buvo iš
rinktas, tai buvo spaudoj sa
koma, kad pasaulyje randasi 
tik du vyru, kurių kalbų žmo
nės klausosi ir jom priduoda 
svarbos. Tais vertais pasiklau
symo vyrais buvo skaitomi d. 
Stalinas ir Franklin D. Roose
veltas.

Klausėmės mes p. Roosevel- 
to daug sykių. Jo kalbos gra
žios, bet jos stovi labai toli 
nuo jo darbų.. . .

Atsimenu pereito lapkričio 
ketvirtąją dieną, tai yra ant 
rytojaus po prez. perrinkimų. 
Miestelyj, kur aš gyvenu, ne
laimėjus Landonui, republiko- 
nai vaikščiojo nosis nuleidę. 
Mūsų daugelis džiaugėmės iš
sirinkę “savo” prezidentą. Bet, 
kaip pasirodo, tas “mūsiškis” 
prezidentas biednųjų reika
lais visai mažai besirūpina. 
Matome dabar, kad jam prie 
širdies turtingųjų* reikalai ir 
jis už juos darbuojasi.

Taigi lygynimas ;Roosevelto 
prie Stalino, darbininkišku 
žvilgsniu žiūrint, išeitų tas 
pats, jeigu lygintume nykštu
ką prie milžino! Kitaip būtų, 
jeigu d. Browderis Roosevelto 
vietoj sėdėtų.

Susninkų Jurgis.

manyta buvo, kad kompanija 
bandys Šmugeliuoti “norin
čius” grįžti darban. Bet šimtai 
pikieto eilėse rodė, kad pro 
čia nepraeis.
Kitose Dirbtuvėse Darbininkai 

Dedasi į Uniją
Sulig John Soltis’o, Tarp. 

Tarybos nario pranešimo, tai 
pereitą savaitę dviejų West 
Side dirbtuvių 
išduota čarteriai, 
Cleveland Steel 
Winton Engine,
ninkai urmu stoja į auto dar
bininkų uniją. Trys kiti nauji 
čarteriai jau gal bus kelyje, 
del kitų trijų dirbtuvių, kur 
išdirbama automobilių dalys. 
Jis. priduria savo pranešime, 
kad šiuo laiku yra proga vi
sos Clevelande dirbtuves pa
daryti unijinėmis, kurios išdir
ba auto, dalis.

centras užprotestavo prezi
dentui Rooseveltui ir kong
resui prieš uždraudimą gin
klų išvežimo Ispanijos res
publikai.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Skalius
(JALINSKAS)

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

mados automobilius.
84-02 JAMAICA AVE. 

Prieš Forest Parkway 
WOODHAVEN, L. L, N. Y.

PAINTERS
and

CARPENTERS
Taisom ir maliavojam na
mus iš vidaus ir iš lauko

A. BALČIŪNAS 
321 Chauncey Street

Brooklyn, N. Y. 
ir

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

giriasi, kad geriausiai apmo
ka savo darbininkams. Bet 
pažiūrėjus atskaitos lentelėje 
matome, kad apie 80% auto
mobilių darbininke] pernai te-; 
uždirbo apie $1,000, gi kiti 
20% mažiaus tos sumos. Taigi 
Sloano gązdinimas, kad , jo 
darbininkai bijos eiti ant pa
šalpos, yra nežinėlio išsireiš
kimas. Su tokiu uždarbiu au- 

. . . , . x. . ... to. darbininkai ir jų nemaža
pažadus dalis jau yra buvę ne vieną

Pereitą nedėldienį (24 d. neišgązdins (didelis plojimas, 
sausio) United Automobile užgiriant jo teisingą p^reiški- 
Workers Unijos masiniame mą). Martin plačiai kalbėjo 
mitinge visa eilė unijų sudėjo apie G. M. dirbtuvėse skubos 

gausiai sistemą, kuri darbininkų svei- 
Į katą sukoneveikia be laiko, 

Storage 'Battery taigi auto, darbininkai už jos 
panaikinimą streikuoja. To- 
liaus jis sako: “Jeigu 1935 m. 
G. M. kompanija būtų darbi
ninkams mokėjus po $2,000 į 
metus, tai ir tada kompanijai 
būtų likę pelno $70,000,000.

S. Jurgiui. — “Vyskupai su 
Kunigais Pabudo Lietuvoj” 
straipsnelio nenaudbjame, ka
dangi jame nieko naujo nepa
sakyta, o laikraštyj vietos pa
sidarė stoka dėl ilgokų rašinių 
įtalpinimo apie trockistų teis
mą.

Korespondentui J.—Tūli ra
šiniai (jų tarpe ir tamstos) 
truputėlį pasivėlavo dėlto, kad 
turėjome daug kitų bėgamais 
klausimais raštų. Jau buvome 
nurodę, jog ir tūlų mūsų're
gu! iariškų skyrių negalėjome 
įtalpinti (pereitą savaitę) tik 

! dėl tos pačios priežasties.

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

kartą ant pašalpos ir tas jų

pažadus ir aukavo
Fisher Body streikieriams.

Willard
Unija yra paaukavus $100, 
bet šiame mitinge sudėjo paža
dą, kad rems streiką kol jis 
tęsis, po $100 kas savaitę. 
Lokalas No. 27 iš Toledo, O., 
$500 Clevelando streikieriam, 
o abelnam G. M. streikui per- ’ Gi pernai tai yra du syk tiek, 
eitą savaitę aukavo $15,000,1 Argi tiek pelno nepakaktų 
United Textile $50, Duonke- • G. M. kompanijai, kuri giriasi, 
pių lokalas 45—$25, Murray, kad ji yra linkusi geriausiai 
Ohio lokalas $50, Clevelando savo darbininkams apmokėti? 
News Boys lokalas $5, Radio: Aišku, kad pakaktų, o auto, 

ma-' Workers $15, Maliorių $30, darbininkai turėtų tuomet du 
Amalgamated Steel, Tin and syk geresnį gyvenimą, kuris 
Iron—$50 ir -visa eilė su ma-■ prilygtų Amerikos gyvenimo 
žesnėmis sumomis pinigų. Vi- lygmalai.” 
so virš $600 buvo sukelta šia
me mitinge.

Beje, šiame mitinge kalbėjo , 
dvi žymios figuros-kalbėtojai, ■ 
kurių vardus seka diena iš 
dienos plačioji visuomenė šios 
šalies. Tai buvo Homer Mar-1 
tin, prezidentas U.A.W.U. 
Frank Martel pirm. Detroito I 
Amerikos Darbo Federacijos. I 
Pastarasis yra senas unijistas 
veteranas, todėl savo kalboje ! 
pažymėjo , ryškias ] 
darbininkų kovas, ir kad šian
dieną šį automobilių darbinin
kų streiką remia ir rems 90% 
eilinių A.D.F. narių, išskyrus' 
mažą dalį tos organizacijos 
vadų. Prisipažino, kad jis pats 
ir nemažai kitų A.D.F. dar
buotojų žiūrėję į jaunus U. 
A.W.U. organizatorius su 
pasitikėjimu, manę, kad 
kaipo nepatyrę, daugiaus 
darys blėdies, negu naudos. 
Tame dalyke jis ir daugelis 
jam panašių klydę. Sako: “Aš 
su giliu širdingu noru prisipa
žįstu, kad klydau taip many
damas apie jus, jaunuoliai, ir 
esu linksmas, kad galiu tatai 
prisipažinti.”

Homer Martin buvo sutik
tas su didele ovacija. Nurodė, 
kaip Sloanai ir jiem panašūs

Išparodė visas G. M. kom
panijos klastas, kuriomis nori 

i darbininkų vienybę ir jų uni
ją pakrikdyti. Bet viskas vel
tui. Nes ir tie darbininkai, ku
rie iš bosų teroro ir gązdini- 
mų nesideda į uniją, arba ne- 

11 i kurie net pasirašo tos baimės , 
verčiami, kad “sutinka grįžti” 
—jie gilumoj savo širdyj jums, 
broliai streikieriai, herojai ant 
pikieto linijos, linki, kad jūs 

i turėtumėt daugiaus “guts” 
ir streiką laimėtumėt. Kadan
gi jie yra žmonės, o tik bai
liai, visgi jie yra mūsų pusėj. 
Ir baigė šiais žodžiais:

“šis streikas yra visos Ame
rikos darbininkų streikas ir is
torinės vertės. Kovokime, kaip 
Amerikos piliečiams 
kovoti, o pergalė bus 
(didelė ovacija).

Nežiūrint baisaus 
blogo oro, betgi streikierių ir 
simpatikų buvo susirinkę apie 
i,700. Kuomet šis mitingas 
ėjo, visi žinojo, kad kiti šimtai 
jų brolių permirkę, šlapi mar- 
šavo pikieto linijoj.

Ant rytojaus (pirmadienį) 
6 vai. ryte prie didžiulės dirb
tuvės vartų buvo dvigubas 
skaičius pikietuotojų. Mat,

Svarbus Pranešimas Visos 
Apylinkes Lietuviams

Vasario (February) 6 d., 
8-tą vai. vakare, po antrašu 
17 Ann St., Labor Lyceum sve
tainėje, Harrison, N. J., įvyks 
puikus parengimas, tai yra, 
kortų lošimo vakarėlis, šis va
karėlis bus puikiai priruoštas. 
Kortų lošėjams bus duodamos 
nepaprastos dovanos, kurios 
bus tinkamos moterims ir vy
rams. Reikia pasakyti, kad 
panašių dovanų šioj apielinkėj 
dar nesu matęs. Taip pat kor
tų lošėjam, be skirtumo, bus 
duodama sandvičiai, kava ir 
namie kepti pyragai. Taip pat 
bus ir muzika, prie kurios ga
lėsime smagiai pasišokt. Taip 
pat bus alučio ir kitokių gė
rimėlių.

Dar turiu pridurti, kad šis 
vakarėlis yra rengiamas nau
dai darbininkiškos spaudos, 
ypatingai amerikoniškos spau
dos, kaip tai “Daily Worker” 
ir tt. Tiesa, mes neturime už
miršti savo lietuviškos darbi
ninkiškos spaudos, kaip tai 
“Laisvės” ir “Vilnies”. Bet, 
draugai darbininkai, mes tu
rime žinoti, kad amerikoniška 
darbininkiška spauda, be galo 
svarbią rolę lošia Amerikoj.

“Daily Worker” dienraštis 
atmuša visokias kapitalistų 
piktas užmačias, kurios diena 
iš dienos yra rengiamos prieš 
darbo klasę. Todėl, nepamirš
kite ateiti į viršminėtą vaka
rėlį.

BERN. J. SHAWKONIS
. (AŠAKUNAS)

NAUJAS

LIETUVIS GRABORIUS 
IR BALSAMUOTO JAS

LAISNIUOTAS • 
New York ir New Jersey 

Valstijoje 
Graborystės reikale visada jums 

mielai patarnaus pigiai.
306 John Street, 

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

W. Zelin.

Flinto Fašistai Užpuolė
\ 4 Unijos Organizatorius

ne- 
jie, 
pa-

pridera 
mūsų I”

lietingo

Detroit, Mich. — General 
Motors gengsteriai iš fašis
tinės Flinto Sąjungos pasie
kė net Saginaw, kur užpuolė 
keturis Automobilių Darbi
ninkų Unijos organizato
rius ir vos tik jų neužmušė, 
“atlydėdami” į Flintą.

Protestas prieš Amerikos 
Ginklų Uždraudimą Ispani

jos Respublikai

Oakland, Calif. — Alame- 
dos apskričio daiiio uniju

laisves Bazare Bus Daiktų vertes
$5,000

Juos reikės išparduot už labai žemas kainas

“LAISVĖS” BAZARAS BUS SEKAMOmI DIENOM:

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

ĮŽANGA TIK 10c ASMENIUI

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

lietuvių talentai iš Philadelphijos, Newarko, Elizabetho, 
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” BAZARUI
Jau esame gavę gražių ir brangių dovanų, kaip matėte iš pranešimo 
dienraštyje. Bet jų reikia dar daugiau. Prašome visų dienraščio rėu 

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

PINIGINES DOVANOS YRA SVARBU
Bazare turėsime vaikų dienas, reikes pripirkti gražių daiktelių ir nau

dingų vaikam. Žinoma, juos reikės parduot uz žemas kainas.
Todel reikia piniginių dovanų.
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Iš Ten, Kur Saulė Šviečia ir Gėlės Žydi

kad tie Kalifornijos kėlėjai 
nori, kad darbininkai važiuo
tų pasigėrėti saulės šviesa ir 
žydinčiomis gėlėmis. Ne. Fak
tas yra, kad ne tik nepagei
dauja žmonių be pinigų, bet 
apstato sargais valstijos rube- 
žius, kad neįsileisti tuos, ku
rie neturi pinigų. Tik šią žiemą 
nestatė sargų, nes dideli pro
testai iš darbininkų pusės pri
vertė Los Angeles miesto val
dininkus nutarti, kad sargų- 
policijos nelaikyti ir įleisti vi
sus. Nors tiesa, kad darbo 
žmonės ta saulės šviesa ma
žai šildosi, nes mažai ją mato 
dirbdami dirbtuvėse ir taip 
pat mažai gali tomis žydinčio
mis gėlėmis pasigrožėti, nes 
pagal darbininkų bakūžes jų 
mažai matytis, ypač žiemos 
laiku. Abelnai imant ir darbi
ninkams gamta yra geresnė

Burns, A. K. Karturll, A. A. 
Carow, W. G. Hilton, E. Mnuay, 
H. Smiley, A. D. Sanctis, M. 
Nanigian, John Tarr, F. Cote,. 
G. Scott, J. K. Johnson, M. J. 
Wotsm, S. Rand, J. Jardine, 
Cross and Cross, M. Tatoyian,
L. Buzzell, Daves and Miller 
Co., Dr. W. S. Milliken, Dr. B. 
P. Turoff, H. G. Perknis, G. 
Howard, C. Tranton, E. St. Pe
ter, M. Madar, G. Shusta, Olga 
Labašinska, M. Varoski, J. Se
ro, M. Hudak, G. Kochakian,
M. W. Jacobs, M. Kochegian, J. 
Chizmer, W. Miltą, M. Wolchok, 
Miss. A. Senko, J. J. Kachmar, 
Jr., A. Sabol, Mrs. M. Kollar, 
J. Kachmar, F. M. Frederic, G.l 
Chervinak, G. L. Dunlop, O. G. 
Widescrantz, A. P. Beareor, 
Joe Theburge, V. Kochakian, D. 
Garabedian; M. Kozlo 20c; J. 
Labin 10c; J. Shagov $1.25. To
tal $23.05.

The donations have been 
turned over to the Spanish De
fence Fund, New York City.

J. Shagov.

Cla i h lette' C Ro bert sako
“Mano gerklė saugiausia su

lengvu užsirūkymu

tc Artistės gerklė, suprantama, jai yra 
labai svarbi. Po išbandymą as esu 
įtikinta, jog mano gerklė yra sau
giausia su lengvu užsirūkymu ir štai 
kodėl jūs visada atrasit Luckies po 
ranka ir pas mane namie, ir mano 
persirengimo kambaryje. Aš mėgstu 
taipgi ir kitų cigaretų skonį, bet, 
atvirai kalbant, Luckies yra labiau
siai mano skoniui patraukianti."

Arti Los Angeles miesto yra 
turčiais apgyventas Pasadena 
miestas, šiame mieste kas me
tai, Naujų Metų dienoj, yra 
rengiama taip vadinama “Ro
žių Paroda”, šias rožių, arba 
geriaus sakant gėlių parodas, 
rengia Pasadenos miestas, 
gelbstint Los Angeles ir ki
tiems, ne tik pietinės Kalifor
nijos miestams, bet ir iš San 
Francisco, Portlando ir net 
Washington© valstijos būna 
gėlių “flotai”. Į šias gėlių pa
rodas, suvažiuoja tūkstančiai 
žmonių ne tik iš Kalifornijos 
ir apylinkių valstijų, bet daug 
atvažiuoja (žinoma turčiai) ir 
iš rytinių valstijų. Mat, apart 
parodos, dar būna kitas įvy
kis—“foot ball geimis”, kur 
suvažiuoja geriausi bolių spar- 
dytojai, o žiūrėtojai moka po 
$15 įžangos, kad matyti, kat
rie geriaus nuspiria bolę. Tai | žiemos laiku negu vidurinėse 
čia yra bizniu paremtas spor- arba rytinėse valstijose. Apie 
tas, kuriuo amerikonai labai;tai ir apie visą 
interesuojasi.

Bet gėlių parodą galima 
matyti veltui, tad ir suvažiuo
ja daugybės svietelio. Paroda 
prasideda kaip 9:30 iš ryto, 
o žmonės pradeda rinktis nuo 
šeštos valandos iš ryto. Mat, 
kurie anksčiau nueis, tai tie 
gaus geresnę vietą matyti pa
rodą. Taipgi, išbudavoja dau
gybę sėdynių, bet čia jau rei
kia mokėti nuo $2.00 iki 
$5.00. Tad pasiturintiems čia 
geriau, nes jiems nereikia eiti 
anksti ir stovėti šaligatviuose 
laukiant parodos, bet jie iš 
anksto parandavoja sėdynes, 
ir gerai mato parodą. Taigi, 
piniguočiams’visur gerai. Kad 
skaitytojams būtų geriaus su
prasti tų parodų išvaizdą ir 
tikslus, tai čia aprašysiu šių 
metų parodą Pasadenoj, Nau
jų Metų dienoj.

Miestai, kompanijos ar šiaip 
įstaigos, kurios nori dalyvauti 
parodoj, turi pasidaryti “flo- 
tus”. Kas tie “flotai”? Ogi 
ant automobilių ar trokų pa
daro platformas, ant tų plat
formų išdirba, išpina rožėmis 
ir kitomis kvietkomis visokius 
vaizdus ir figūras. Ant vir
šaus, ar tarpais tų figūrų pas
tato 
kam 
nūs 
sius, 
kus.
vadinasi “flotas”. Šiais metais 
laimėjo pirmą dovaną Santa 
Barbara miesto “flotas”, kuris 
buvo didžiausias ir gražiau
sias. Ant to “floto” buvo su-

Kalifornijos 
i patogumą ir nepatogumą teks 
vėliaus parašyti atskirai, nes 
tiek daug apie ją kalbama, 
tai manau, kad skaitytojams 
bus svarbu žinoti.

M. Pūkis.

Madison ir Anson, Me

aptie- 
it ra-

sunki

“Priekalo” Reikalai

ar paguldo (žiūrint kaip 
reikia) gražiausius vaiki- 
ir merginas, kaip augu- 
taip ir visai jaunus vai- 
Tad tokis apdirbimas ir

Madison yra mažas miestelis 
su trim tūkstančiais gyventojų. 
Tik Kennebec’o upė skiria jį 
nuo mažo miestelio Ansono, su 
1,500 gyventojų, čia darbai sil
pnai juda, o bedarbių yra daug. 
Vietos anglai krautuvninkai yra 
laisvesnių pažiūrų. Aptiekorius 
H. S. Taylor, tai darbininkiškų 
pažvalgų inteligentas ir “Daily 
Worker” skaitytojas. Jo 
koj progresyviškų minčių 
tas ir sukasi.

Ispanijos darbininkų
kova su žudeikais fašistais už; 
laisvę ir demokratiją ir baisūs 
kruvini 
sužeistų vaikučių ir jų motinų 
mane vėl paskatino antrą sykį 
paaukauti pinigiškai ir morališ
kai. Popieros Unijos darbininkų 
susirinkime pasakiau tinkamą 
prakalbėlę apie Ispaniją ir apie 
šimtus tūkstančių jaunų ir se
nų darbininkų, kurie žuvo už 
respubliką ir darbo teisių gyni
mą. Ėjau per krautuves rinkda
mas aukų ir iš 38 rėmėjų, di
džiuma buvo anglai biznieriai. 
Perėjau per trijų rusų ir 12 
karštų slavų katalikų stubas ir 
jie irgi paaukavo tam tikslui. 
Įėjęs į francūzišką eks-smuklę 
it špokas į reizgas, ir paprašiau

dėta 500 tūkstančių rožių ir Į aukų. Tuoj užklausė: “Katrai 
kitokių gėlių. Tą “flotą” ėmė 1 pusei — fašistam ar respubli- 
padaryti 3 savaites laiko. Tai kai?” Atsakiau, kad respublikos 
brangiai kainuoja tokie “flo- —---- * ‘ ” ™..i_
tai”. O reikia žinoti, kad viso 
buvo virš penkios dešimtis 
“flotu”. žinoma, kiti mažesni 
ir mažiaus kaštuoja. Tarpe tų 
“flotų” kuomet paroduoja, gra- 
jina benai, kurių iš viso buvo 
30. Taipgi turčiai, kurie no
ri pasirodyti savo drigantus, 
joja arkliais, apsirengę įvai
riomis uniformomis.

vaizdai bei verksmai

Gavome paskutinį “Prieka
lo” num. (12 No.) už 1936 
metus pradžioje sausio mėne
sio. Leidėjai prisižada šį me
tą (1937 metais) nesuvėluoti 
“Priekalo” prisiuntimą į J. 
Valstijas.

“Priekalas” i š 1 e i d žiamas 
Maskvoje, Sovietų Sąjungoj; 
mėnesinis žurnalas. Didumas 
jo 6x7, kaip tik tinkamas ki
šenėn Įdėti. “Priekalo” turi
nys įvairus, nes jį puošia žy
mių rašytojų straipsniai, apy
sakos ir eilėraščiai.

“Priekalas” paduoda Istori
nių straipsnių iš viso pasaulio. 
Daug kreipia domės į Lietuvą, 
mūsų gimtąją šalį. Pavyzdžiui, 
num. 12-me 'Z. Angarietis ra
šo savo straipsnį “10 Metų 
Fašistinės Valdžios šeiminin
kavimas Lietuvoje!” Straips
nis labai įdomus. Kadangi 
amerikiečiams lietuviams rū
pi susipažinti su Lietuvos 
liaudies reikalais ir jų kovo
mis už atsteigimą demokrati
nės laisvės, tai turite būtinai 
skaityti “Priekalą.”

“Priekalo” p r e n u m e rata 
metams tik vienas doleris.

Kurios organizacijos užsi
sako. platinimui 10 ar 15 ko
pijų, gauna 30 nuošimtį nuo
laidos. Todėl, draugai, užsisa
kykite “Priekalą.”

Prašome draugų pasimokė- 
ti už pasibaigusias metines 
p r e n u m e r atas

INfeseniai buvo padaryta savarankiškas tyrinS- 

jimas tarp profesionalių vyrų ir moterų — advokatų, 
gydytojų, paskaitininkų, mokslininkų, ir tt. Iš tų, kurie 
pasisakė rūką cigaretus, 87% pareiškė, jog ypatiškai 
jie labiausia mėgsta lengvą užsirūkymą.

To pamėgimo protingumą patvirtina p-lė Colbert ir 
taipogi kiti vadovaujanti radio, scenos, filmų ir operos 
artistai. Jų balsai yra jų turtas. Štai kodėl tiek daug iš 
jų rūko Luckies. Jūs taipogi galite turėti Luckies — 
lengvo užsirūkymo, laisvo nuo tūlų šiurkščių erzi
nančių priemaišų, išvalytų išimtino “It’s Toasted” > 
proceso gerklės apsaugą. Luckies yra malonūs gerklei!

NEUŽILGO IŠEISIANČIOS FRANK LLOYD 
REŽISUOTOS “MAID OF SALEM”

PARAMOUNT FILMOS ŽVAIGŽDE

PUIKIAUSIAS TABAKAS- 
“DERLIAUS GRIETINĖ’*

Lengvas Užsirūkymas
“It’s Toasted”-Jūsų Gerkles Apsauga

PRIEŠ KNITEJIMUS—PRIEŠ KOSULĮ
ConvrlRht 1937, The American Tobacco Company

HAMTRAMCK, MICH.
ALDLD 188 kp. susirinkimas įvyks 

5 d. vasario, 7:30 vai. vakaro, 3014
Priekalo.” Yemans. Visi nariai dalyvauki! susi

te - r i - • miKiine, nes vurnn i<Draugai, pastebėję šitą para- bių rei’kalų aptarti

gynėjams ir jų vaikams. Tada 
savininkas pradėjo mykti it ne
galėdamas žodžio ištarti. Kitas 
fašistas stagiai pašoko prie ma
nęs ir sušuko: “Duot jam į vei
dą, kruvinas Rusijos komunis
tas. Nušaut jį,, šaut!” Aš pasi
traukiau atgal žingsnį del apsi
saugojimo ir prabilau: “Na, ir 
kam čia šauti? Juk pasaulis pla- 

Perva- tus ir užteks vietos gyviem. Vėl 
žiuoti tai parodai ėmė dvi vai. jis kirto į mane: ‘Kaip tu drįsti 
laiko. Gražu pažiūrėti, ir del (rinkti aukas karui? Tave pa
to žmonės iš visur atvažiuoja, kart!” Aš atsakiau, kad renku 
Aprokuojama, kad šiemet tos 
parodos žiūrėjo milionas ir 
pusė žmonių.

Dabar klausimas kyla, ko
kis tikslas rodyti tokias pago
das? Visų pirmiausiai, tikslas 
yra išgarsinti Pietinę Kalifor
niją, kad ir žiemos laiku čia 
“saulė šviečia ir gėlės žydi.” 
Tokis pasakymas nėra be pa
mato. Štai paimkime Naujų 
Metų dieną. Visur kitur snie
gas ir šaltis gnaibo žmogaus 
kūną, o čia 70 laipsnių saulės 
šilumos ir visur aplinkui ža
liuoja ir įvairios gėlės žydi. 
Tad kuriems yra nauda iš 
daugiaus atvykstančių žmo
nių, ir rengia tokias parodas 
del išgarsinimo. Tuojaus po 
parodai, pardavinėja tos paro
dos paveikslus, kuriuos žmo
nės gausiai perka ir siunčia į 
kitas valstijas savo pažįsta
miems. Bet nereikia manyti,

aukas sužeistiem respublikos 
gynėjams ir jų vaikams bei 
žmonoms. Ir taip nuo jų pasi
traukiau. Patarlė sako: Su dur
nu du turgu.

Aukų surinkau $23.05 ir 
“Laisvės” fondui paaukojau 
50c. J. Shagov.

Donations of American 
People to Aid Protectors of 

Spanish Democracy 
and Their Children.

H. S. Taylor — $1; 50c: F. 
A. Manter, E. W. Adams, Fla- 
negne Chev. Co., A. Christo*- 
pher, L. R. Noble, Madison Mo
tor Co., J. Shinay, M. Shinay; 
25c: R. M. Webster, M. Moore, 
H. W. Moore, J. R. Emery Co;, 
N. Cote, C. Eamis, B. K. Ed
ward, L. L. Steward, W. H. 
Ray, R. W. Herll, E. J. Castle, 
A. L. KorizkyJ Mary Lunch, J. 
R. Brooks, H. B. Caldircee, H.

ginimą, greitai siųskite mokes
tį; turėsime užbaigti 1936 me
tų atskaitą.

Taipgi norime atkreipti do- 
mę į žurnalo “Priekalo” pla
tintojus. Nedrąsu būtų taip 
sakyti ir pąbarti draugus, bet 
esu priverstas tai daryti. Ga
vau iš “Priekalo” leidėjų sko
lininkų nuorašą. Pasirodo, jog 
daug draugų nemokėję po ke
lis metus. Draugai, negražu! 
Priklausote darbi ninkiškose 
organizacijose, turėtumėte bū
ti* atsakomingi.

“Priekalo” leidėjai sako: 
“Mes pasiuntėme skolininkam 
paraginimus ir aštresnio turi
nio laiškus; kuomet su tais ne- 
siskaitys, paskelbsime jų var
dus ir gyvenimo vietas, ir kiek 
skolingi.” Taigi, draugai,. to 
nelaukite; tuojau siųskite čekį 
ar money orderį sekamu an
trašu :

rinkime, nes turim labai daug svar- 
. Atsiveskit ir 

naujų narių, nes dabar eina vajus 
gavimui nauju nariu.

Sekr. A. V.
(27-29)

CLEVELAND, OHIO
1 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 j 
įvairias vietas, prašome būti šiame 
susirinkime, nes turėsime svarstyti 
svarbius klausimus.

Fin. Sekr. I). P. Boika.
(25-27)

VYRŲ IR MOTERŲ LIGOS 
GYDOMOS NAUJOVIŠKAIS 

BŪDAIS

George Kuraitis, 
46 Ten Eyck St.,

Brooklyn, N. Y.
VĮ -i1 '- *v~'■ ■ -

!| PRANEŠIMAI IŠ KITUR

Slephen?Aromiskis
(Armakauskas)

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335

GARS1NK1TĖS “LAISVĖJE

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

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, nikstelejimą, nuovargį, šaltį, 
rankų-kojų tirpimą, dieglius, tuojaus 
reikalauk DEKSNIO GALINGOS 
MOSTIES, sudarytos iš daug skirtin
gų gamtos elementų iš tolimų svieto 
kraštų, girių, visokių medžių aliejų, 
šaknų ir žolių; kuri turi savyje ga
lingą šilumą, šildydama kaipo saulės 
spinduliais,* sunaikina reumatiškus 
skausmus ir palengvina žmogui. Dek
snio Galinga Mostis tūkstančiams pa
gelbėjo,. pagelbės ir tamstai. GAR- 
ANTUOJAM, kad, pavartojus kelis 
sykius, aplaikysi palbngvinimą ar p> 
nigus grąžinam.

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

vonėmis iš skirtingų, pasaulio kraštų, 
'kuriems pagelbėjo. Klauskite visada 
itaip DEKEN’S OINTMENT.
i PASARGA: Jeigu nori aplaikyti ti
krąją Deksnio Galingą Mostį ir pa
sekmes, tai visada klausk taip: DE- 
KEN;S OINTMENT ir neklausykite 
!nei jokių kitų pasiūlijimų, kad kas ir 
■siūlytų.

Visada žiūrėkite. kad būt užrašyta 
DEKEN’S OINTMENT, tai tik tada 
aplankysite tikrąją Deksnio Galingą 
iMostį. Parsiduoda visur.
• Reikalaunam Agenčių ir- Agentų.

DEKEN’S OINTMENT CO., 
Hartford, Conn.

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

kintas. Kraujo Tyrimai, šlapimo1 
Analyze, X-spinduliai Serumų Įleidi
mai ir Ciepijimai. Sąlygos yra priei
namos. , Pasitarimai veltui.

DR. L. ZINS
Virš 25 Metų Praktikos

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

Valandos 9 A. M. iki 1 P. M. 
Sekmadieniais 9 A. M. iki 3 P. M.

WILKES-BARRE, PA.
Wilkes-Barre ir apylinkes lietuvių 

žiniai. Vasario 4 d. čia bus rodomas 
labai žingeidus paveikslas iš Sovietų 
Sąjungos. Labai šiurpulingas pa
veikslas iš kovų raudonarmiečių su 
caristine armija. Paveikslas užsiva- 
dina “Trys Moterys.” Taip pat bus 
vėliausias “News Reel” iš Sovietų. 
Pradžia rodymo bus nuo 2 po pietų 
iki 6 vai. vakare. Įžanga^ bus 21c. O 
nuo 6 iki užbaigai;, įžanga1 bus 26c. 
Bus Palace Teatre; 31'6 E. Market 
St. Visi ir visos pasinaudokite šia

(27-291 (MIRS KALBAME I.TOTUVIftKAD

St. Visi ir 
proga.

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

Antrašas: 36-42 Stagg Street, Brooklyn, N. Y.
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TEATRAS-DaINOS-MUZIKA a-

NEW YORKO IR APYLINKES ŽINIOS Telefonas: Humboldt 2-7964

Matykite Judį “IspanijaH

Puslapis šeštas

i
’ir

56-
Nusižudė, Kūną Paliko 

Mokslo Tyrimams
Dvarponio “Bėdos” Dempsey Bus Liudininku 

Raketo Byloje
Byla už Vaiky Globą

v Sarah Rubin, 23 metų, bai
gus Barnard Kolegiją, nušoko 
nuo stogo 16-kos augštų 
apartmentinio namo, 400 W. 
119th St., ir užsimušė. Ji prieš 
tai parašė notą, kad jos kūną 
perduotų medikališkai mokyk
lai arba palaidotų biednų ka
pinėse. Tėvas sako, kad ji liū
dėjus motinos, kuri mirė porą 
metų atgal.

So. Brooklyn© ir apylinkės 
lietuviams bus proga pamaty
ti lietuvišką dvarponį ir dar 
pusėtinoj bėdoj. Tuo išgąstin
goj padėtyj pastatytu ponu 
bus J. Lazauskas. Visa tai dė-

•'K*.

J. Lazauskas.

Susirgimų Skaičius Didėja

pana-

Turėjo Patys Pasitamaut

49-tas METINISBALIUS

vasario, 
723—5th 

Pradžia

Stryto 
senutę 
metų, 

a p-

Grąžintojų Streikas
Plaukų dabintojai paskelbė 

streiką prieš Art Beauty, 152 
W. 44th St., ir Empire Hair
dressers, 56 W. 34th St., New

Per eilę metų Grand 
gyventojai pažinojo 
Mrs. Anna Gorską, 98 

109 Grand St
mažame apartmen- 
ją kas matydavo, 
išeidavo pasipirkti

ŠOKIAI BE PERTRAUKOS
Lietuviškiem šokiam—Retikevičiaus Orkestrą 

Amerikoniškiem Šokiam — Kaizos Orkestrą.
JŽANGA 40 CENTŲ ASMENIUI.

Širdingai užkviečiame visus.—KOMISIJA.

Rengia
ŠVENTO JURGIO DRAUGYSTĖ

Sukatoje, 6 d. Vasario, 1937
nuo 6:30 vakare

GRAND PARADISE SVETAINĖJE
318 Grand Street, kampas Havemeyer, Brooklyn, N. Y.

ly Losch, Charley Grapewin 
Jessie Ralph.

Atsidaro Vasario 2-rą d.
ASTOR TEATRE

BROADWAY ir 45th Gatve.

Restauranų raketo byloje 
šią savaitę tikimasi liudininku 
Jack Dempsio, buvusio kumš
tynių čampiono, kūris 
laiko restauraną-užeigą
Yorke. Sakoma, kad jis buvęs 
raketierių priverstas įstoti į 
Metropolitan Restauranų 
Kavinių Sąjungą pirm, 
atidarė restauraną.

dabar
New

DR. J. J. KASKIAUČIUS

“Biedna” Senutė Mirdama 
Paliko $9.000

gyvenusią 
šepusiame 
te. Retai 
nes ji tik
menkų maisto reikmenų, šiaip 
su nieku neužsiimdavo ir at
rodydavo biednioke esant. To
kia ją ir laikydavo susiedai.

šiomis dienomis jie pasigedo 
senutės, ji nepasirodė per tris 
dienas. Pradėta tyrinėti. Rasta 
mirusi. O jos skaitlingų apati- 
ninkų kvolduose rasta prisiū
ta $1,000 ir bankų knygutės, 
kurios rodo dar $8,000 taup
menų. J

Sulyg Sveikatos Departmen- 
to pranešimo, influenza ir 
plaučių įdegimu susirigimų 
skaičius vėl padidėjo.

Influenza, kaipo epidemiš
ka liga, griebia visokius, ji 
aukų susiranda daugiausia 
biednųjų tarpe.

A

sis vaidinime veikalo “Dvaro 
Bernas,” kuris bus perstatytas 
šį sekmadienį, 7-tą 
Community Kliube, 
Ave., So. Brooklyne.
7 v. vakaro.

Nudėjo Kitą Raketierių
Anksti sekmadienio rytą 

ant šaligatvio prie 732 E. 
233rd St., N. Y., iš automobi
lio išmesta kūnas Williamo 
Bianco’s, žinomo “palisų” ra- 
ketieriaus. Sakoma, kad jis 
buvęs sušaudytas mašinoj ir 
tada išmestas, žudikai pabėgo. 
Aišku, kad tai rakete konku
rentų darbas.

Para anksčiau buvo
šiai nužudytas Ralph Cle
ments, paliuosuotas iš Sing 
Sing kalėjimo,'ir sugauta jį ve- 
žusieji James Lavin ir Mary 
Higgins. Pastaroji yra dviejų 
vaikų motina.

Sekmadienį pačiu vakarie- 
nės laiku sustreikavo darbi
ninkai Loyale Kavinės, 521

. 5th Avė., N. Y. Išėjo visi vei-
riai ir virtuvės darbininkai,

eikalaudami po $15 algos į
savaitę vietoj dabar mokamų Yorke, k£da bosai atsisakė su
po $1 į dieną. Tūli kostume- 
riai turėjo patys sau pasitar- 
naut, kad pabaigti pradėtą va
karienę, o kiti išėjo j ieškoti
akarienės kitur.

Visas Pasaulis Laukia Matyt

“THE GOOD EARTH”
(GERA ŽEME)

Prasidendant šiandien
Dramatiška apysaka apie mote

riškės sielą; romanas pulsuojantis 
gyvenimu; milžiniškas atvaizdas 
skaitlingų Chinijos milionų kovos 
už būvį; perstato įvykius pasau
linės svarbos; paveikslas gyveni
mo, kurį yra pergyvenę daugelis 
žmonių daugybėje kraštų; paveiks
las, kuris gyvuos taip ilgai, kaip 
pati žmonija, sukurtas seniausio 
pasaulio civilizacijoj. Pearl Buck 
geriausia parsiduodanti apysaka 
paverstą į Metro-Goldwyn-Mayer 

(damą paveikslą, kuriame žvaigž- 
imis yra PAUL MUNI ir LUISE 
AINER su Walter Connolly, Til- 

ir

grąžinti darban pravarytus už 
unijinį veikimą. Streike daly
vauja apie 80 vyrų ir moterų. 
Manoma streiką plėsti.

Streikieriai sako, kad savi
ninkai, Louis ir Joe Rocco, 

I verčia juos dirbti 56 iki 60 
, valandų į savaitę už $6 ir $8 
algos. Iš jų reikalaujama va
lyti įstaigą, sutaisyti visokius 
vandenis bei mostis. O pie
tums leidžiama vos 20 minu
čių pertrauka. <

Vaistininkai Atsiekė Savo
Vaistininkų Unija Harleme 

jau senai vedė kovą su vaisti
nių savininkais už tūlus reika
lavimus. Dabar jau pasirašė 
kontraktą, kuris duoda užda
ros šapos sąlygas, trumpesnes 
valandas ir samdymą negrų 
registruotų vaistininkų. Iki 
šiol negram neduodavo darbų, 
nors toj apylinkėj didelė di
džiuma “kostumerių” yra neg
rai.

Vaikai yra

vyro drau- 
pro plyšius

ir 
negu

iš New Yorko Pasiųsta 
Sanitarinė Pagelba

Mrs. K. G. Germain Smith 
užvedė bylą, kad gauti teisę 
globoti savo du kūdikiu, ku
riuos ji prisigyveno su Ger
main, pirmu vyru.
4 ir 2 metų.

Metai atgal jos 
gas teisme liudijo
matęs ją su kitu vyru, Smith, 
ir dėlto pirmasis gavo nuo jos 
perskyras ir atimta vaikų glo
bojimo teisė. Dabar ji sakosi 
jau formaliai vedus su tuo vy
ru ir turinti sąlygas užlaiky
mui savo vaikų, tad prašo by
lą persvarstyti.

Potvinio sritin majoras La
Guardia pasiuntė sanitarinę 
grupę iš šešių. Ji išvyko or
laiviu į Louisvillę. Prieš iš
vykstant visi grupės nariai 
įčiepyta nuo tifuso. Grupei 
vadovauja W. D. Binger.

Apiplėšė Lietuvaičių 
Mezgyklą
praeinantieji 

Brooklyne, bus 
kad bėgiu pastarųjų 
savaičių priešais Re- 
teatrą, 467 Grand St., 
nepaprastai skoningai

Grand 
paste-

Visi 
Strytu, 
bėję, 
dviejų 
public 
matėsi
įrengtas krautuvės langas, at
siskiriantis nuo daugelio kitų 
aplink.

Tą krautuvę atidarė jaunos 
lietuvaitės, Lilija Markeliūnie- 
nė ir Marytė Blažėniūtė. Jos 
ten laiko moteriškų apatinių 
drabužių ir kojinių, taipgi 
mezgimui vilnų. Liuesais pro
tarpiais jos pačios mezga vi
sokius moteriškus drabužius ir 
kambariams parėdus, taipgi 
mokina norinčias mokytis 
mezgimo.

Naktį iš sekmadienio į pir
madienį piktadariai įsilaužė 
pro užpakalines duris į krau
tuvėlę ir išnešė visas šilkines 
prekes, kojines ir visus apa
tinius, taipgi radio, it porą 
baksų vilnų (lučkų), bet daug 
vilnų palikta. Spėjama, kad 
kas nors išgązdino ir turėjo 
pabėgt nebaigę plėšimą. Jau
noms savininkėms nuostolių 
padaryta apie $300 dolerių 
sumai. Tai labai skaudus smū
gis, ypatingai pradžioj darbo, 
šeštadienį suėjo lygiai dvi sa- 
vaiti nuo atidarymo.

Rep.

MIRTYS—LAIDOTUVES

Alexandra Chzyza, 55 m. 
amž., 60-38—59th Road, Mas- 
peth, mirė sausio 29 d. Bus 
palaidotas vasario 2 d., 10 v. 
ryto, šv. Jono kapinėse. Pali
ko nuliūdime moterį Marijoną, 
sūnų Juozapą ir dukterį 
therine.

Ca-

Vincas Akelaitis, 67 m. 
žiaus, 27 Scholes St., mirė 
sio 26 d., Kings County ligo
ninėj. Bus palaidotas, vasario 
2 d., šv. Jono kapinėse.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nasi graborius Matthew 
Ballas (Bieliauskas).

am- 
sau-

Jurgis Turuta, 194 Rodney 
St., Brook’lyne, mirė 1 d. vasa
rio, Kings County ligoninėj. 
Sirgo vėžiu viduriuose. Išgulė
jo ligoninėj 1 mėnesį. Pašar
votas Collins Funeral Parlor, 
631 Central Ave., Brooklyne. 
Laidos ketvirtadienio rytą, 
'vasario 4 dieną.

Velionis gimė , kovo 4 d., 
1874 m., Suvalkų gubernijoj, 
iš Viktorijos ir Jurgio Turu tų.

Likosi nuliūdime jo moteris 
Konstancija, vyriausia duktė 
Mrs. Anna Napier, Marty Tu
ruta, ir Mrs. Genevieve Ulley.

Laidotuvėmis rūpinasi gra
borius Collins.

Iš Prieškarinės 
Konferencijos

Cameo Teatre, 42nd St., N. 
Y., rodoma judis “Spain in 
Flames.” šis vaizdelis paimtas 
iš dabar einančio karo tarp Is
panijos respublikos gynėjų ir 
fašistų. i

Parodoma, kaip iš pradžios 
Ispanijos žmonės neįmatė, 
kad fašizmas yra tikrai sužvė- 
rėjęs. Kada įvyko pirmas bom-' 
bardavimas Madrido iš Vokie-! 
tijos orlaivių, valdžia pranešė 
gyventojams, kad greitai ap-1 
leistų tą dalį miesto, bet žmo
nės taip greitai nesiskubino. 
Ir pabėgimas nebuvo lengvas.

Kada iš orlaivių pradėjo 
mėtyti bombas ir degti budin- 
kai, tada dar sunkiau pabėgti. 
Daug žmonių bėgo laiptais į 
subvę, o bombos griovė na
mus ir subvės laiptus, šešios 
moterys stovėjo parke po me
džiu ir dairėsi, iš kur orlaiviai ■ 
ateina. Visos tapo sykiu už- 

Kitur didelis būrys
žmonių stovėjo tarpe mūrų ir 
visus ant vietos užmušė.

Visi karai baisūs, bet tokių 
žvėriškų, kokiu yra šis tarp
tautinio fašizmo vedamas ka
ras prieš Ispanijos demokrati
jos gynėjus — dar nebuvo. 
Vienok, nežiūrint fašistų žiau
rumo, demokratijos gynėjai

H—

muštos.
šeštadienį, sausio 30, įvyko 

New Yorko Am. Prieškarinės- 
Priešfašistinės Lygos 4-ta Me
tinė Konferencija.

Negras delegatas, sugrįžęs 
iš Briuselyje, Belgijoj, įvyku
sios prieškarinės konferenci
jos, raportavo, kad Europos 
šalys labai rengiasi į karą.

Jis pasakojo, kaip fašistai ;sako, kad “Madridas bus tarp- 
diskriminuoja negrus. Vokieti-1 tautini0 fašizmo kapais.” 
jos naziai yra prisirengę pulti Į Kaimietis.
Afriką, terorizuoti, žudyti neg
rus ir pasigrobti jų apgyventą 
žemę. Fašistai gerai žino, kad 
afrikonai neturi ginklų save 
apsiginti, šešis šimtus negrų 
vaikučių naziai jau - prirengė 
išromijimui. Tai yra ženklas, 
ką jie darys su visa ten gyve
nančia tauta.

Jis sakė, kad 200,000 neg-! 
rų kovoja prieš pripažinimą 
Italijai Ethiopijos ir visais ga- ' 
limais būdais remia -----------
Prieškarinę-Priešfašistinę L y 
gą. Pavyzdžiui: JO kelionei ljme> nes turėsime daug- svarbių da-

Trokmanas Silverberg nusi
pirko pigiai gautą pištalietą ir 
apžiūrinėjant pirkinį juo mir
tinai pašovė sergančią savo gi
minaitę Anna Porcelan.

SUSIRINKIMAI

530 Summer Ave., arti Chester Ave 
NEWARK, N. J.

Nėra valahdų sekmadieniais.

INFLUENZA
New Yorko miesto sveikatos komisionie- 

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

Influenza yra staigus kūno valymo krizis, 
panašus 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. I*risiųskite Money 
Order už vieną bei dauginus pakeliu, 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 vakariene. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterimis. Nede- 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

4

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

Briuselio kongresą nebuvo pi
nigų, bet Harleme į trumpą 
laiką surinko $400.

Nurodė, kad New Yorke 
Brooklyne negrės didžiumoje 
dirba gaudamos vos po 15 ir 
20 c. į valandą.

Moterų delegatė raportąvo, 
kad Amerikos meifginos-mote- 
rys daugiausia dirba prie siu
vimo ir ligoninėse. Jos gauna 
labai mažą užmokestį.

Konferencijoj dalyvavo 485 
delegatai nuo rašytojų grupių, 
mokytojų, studentų, maliorių, 
siuvėjų ir kitų unijų, taipgi 
nuo pašalpinių bei religinių ir 
kitokių organizacijų. Atstova
vo 750,000 narių.

Am. P r ieškarinė-Priešfašis- 
tinė Lyga dabar turi 1,300,000 
narių.

SO. BROOKLYN, N. Y.
__  ~ LDS 50 kp. mėnesinis susirinkimas 

jvyks vasario 4 d; Community Club, 
Amerikos y23—5th Avė. kampas 23rd St. Ger

biami draugai ir draugės, esate visi 
kviečiami dalyvaut šiame susirinki-

1 lykų svarstyti. Apart visko, svar
biausia bus prisirengimas prie paren
gimo, kuris įvyks 7 d. vasario. Bus 
lošiama “Dvario Bernas”. Vienbal
siai nutarta, kad kiekvienas narys 
turės užsimokėti už tikietą, ar daly
vaus ar ne.

Prot. Rašt. K. Milinkevičia.
(27-28)

REIKALAVIMAI
REIKALINGAS patyręs virėjas prie 

paprasto virimo. Atsišaukite po nu
meriu 38 Bogart St., Brooklyn, N. 
Y. čia gausite platesnių informacijų.

(27-28)

Kaimietis.

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau William šajauka, gyve

nančio Brooklyne. Jis paeina nuo 
Trumponių kaimo, Leksindravėjos 
parapijos. Oberių pašto. Atvyko j 
Ameriką 1910 m. Girdėjau, kad gy
vena kur nors Brooklyne. Turiu la
bai svarbų reikalą su juo. Kas žino
te kui’ 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)

SAVO SVEIKATOS LABUI LANKYKITE 

RUSIŠKAS IR TURKIŠKAS PIRTIS 
THE FLUSHING RUSSIAN & TURKISH BATHS, INC.

žinomos Kaipo The Morrėll Street Baths
29-31 Morrell St. Brooklyn, N. Y.

Ofiso Telefonas: Pulaski 5-1090, Vidui Tel. Pulaski 5-0750 
ATDAROS DIENĄ IR NAKTĮ. NIEKAD NEUŽDAROS

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS 

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

Parnamdau automobilius vestuvfns, 
parčm, krikfttynom ir kitokiem 

reikalam.
402 Metropolitan Avė.

' (Arti Marcy Avenue) 
Brooklyn, N. Y.

NAUJA PUIKI VIETA
Restaurant, Bar and Grill

411 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Sav. Vincas Višniauskas
Manageris, Juozas Zeidat

Amerikos išdirbimo ir importuo
tos degtinės, vynai

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

dimui laiko ir pasimatymo 
su žmonėmis.

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

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
BALZAMUOTOJAS

Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsaindau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir pe/sitikrinkite.
337 Union Avenue 

Brooklyn, \ N. Y.
Namas tas pats, tiktai miesto 
patvarkymu pamainytas nume
ris buvusio 107 Union Avenue.

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ 

KIRPIMAS

SKUTIMAS | g q
Prielankus Patarnavimas 

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

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

Taipgi atmalia- 
voju įvairiom 
spalvom.

JjSSIAN STtAM HOOH 
or t ne 

MOftRCll. STRUT OATHS
STEAM ROOM 

OF IHI 
MOktttH RATHS

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-NOTARY PUBLIC

Matthew P. Ballas

3LCKPING 
accommodation

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y

Puikiausias garas, rusiškas ir turkiškas garinis kambarys, didelis prū
das maudytis su šviežiu artezenišku vandeniu, puikiausi masažai, 

restauracija, barzdaskutykla, miegojimui patogumai.
Moterims Pirmadieniais ir Antra- Vyrams Trečiadieniais, Ketvirta
dieniais nuo 12 Vai. Dieną iki 11 dieniais, Penktadieniais, šeštadie- 
Val. Vakare.‘ Po 11 Vai. Vyrams. niais ir Sekmadieniais—Visą 

Dieną ir Naktį

50c UŽ DIENA IR NAKTĮ
SPECIALUS KAINOS SAVAITEI

H

(BIELIAUSKAS)

v.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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




