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KRISLAI
Moderniškas Don Kišotas.
Partijos narių užsiregis

travimas.
Gamtos stebuklai.
Trockis prisipažino.

Rašo A. B.

New Jersey valstijos guber
natorius Hoffman plačiai atida
rė savo nešvarią burną ir grū
moja “kraujo praliejimu” tos 
valstijos darbininkams, jeigu 
jie bandysią susiorganizuoti ir 
pradėti sėdėjimo streiką. Jis, 
ponas Hoffmanas, panaudosiąs 
visas spėkas sudaužymui tokio 
streiko, tokios kovos.

Labai gerai jam atsakė New 
Jersey Valstijos Amerikos Dar
bo Federacija ir Lewiso vado
vaujamas Industrinis Komite
tas. Jie pareiškė, kad tos valsti
jos darbininkai nesustos prieš 
Hoffmano grūmojimus. Jie or- 
ganizuosis į industrines unijas 
ir kovos už savo teises. Ir su
klups gub. Hoffmanas, kaip jau 
suklupo ne vienas panašus mo
derniškas Don Kišotas prieš ga
lingas darbininkų judėjimo jė
gas.

Komunistų Partijos Centrali- 
nis Komitetas išleido atsišauki
mą į visus esamus ir buvusius 
partijos narius. Kviečia visus 
draugus tuojaus partijoje užsi
registruoti ir įsigyti šių metų 
narines knygutes. Komitetas 
nuoširdžiai kviečia grįžti parti- 
jon ir visus tuos draugus, kurie 
buvo pasitraukę iš partijos del 
vienos ar kitos priežasties.

Nuo savęs mes tik galime pa
raginti lietuvius draugus, buvu
sius partijoje, išgirsti Komunis
tų Patijos balsą ir grįžti po jos 
vėliava. Nėra kitos partijos, ku
ri taip nuoširdžiai ir nuosaikiai 
gintų darbo žmonių reikalus, 
kaip Komunistų Partija.

Visoj rytinėje šio krašto da
lyje šiemet mūsų motina gamta 
rodo tikrus stebuklus. Iki šiol 
mes dar kaip ir neturėjome nei 
sniego, nei šalčių. Viena diena 
atrodo panaši j vėlybą rudenį, 
o kita į ankstybą pavasarį. O 
pernai tuo laiku buvo daug snie
go, ir taip šalo, kad net namų 
sienos braškėjo.

Franci jo j, 
ir plačiai 
labai dau- 
priešingų,

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $7.00 

Metams
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Nušautas Philadelphietis;
Dingus Jo Myletine

Philadelphia, Pa. — Dela
ware upės pakrantėj rado 
keturiomis kulkomis į galvą 
nušautą Hermaną Smartą, 
28 metų amžiaus. Jis buvo 
mylėtinis James Adair’o pa
čios. Pati su Adairo sū
num nežinia kur dingusi, 

i Automobilyj, arti Smarto 
lavono, policija rado Adair’- 
ienės skrybėlę ir piniginę.

Policija, iškvotus Adair’ą, 
WPA pašalpinį darbininką, 
sako, kad, turbūt, ne jis nu
žudė savo žmonos mylėtinį, 
o kas kitas.

$7,500,000,000 Angli
jos Ginklavimuisi

London. — Anglijos val
džia savo “baltame pareiški- į 
me” vasario 16 d. sako, jog 
per sekančius penkerius me
tus turėsianti išleist 7 bilio- 
nus ir 500 milionų dolerių 
pasmarkintam ginklavimui
si ant žemės, ant jūrų ir 
ore, arba po pusantro bilio- 
no kas metai. Be kitko rei
kėsią mechanizuot visa ar
mija.

Jungtinių Valstijų kong
resas skyrė $964,000,000 ka
ro reikalam per metus, nors 
prezid. Rooseveltas reikala
vo virš $1,000,000,000. Bet 
kongreso paskyrimas galė
siąs būt papildytas nimbais 
kariniams darbams iš WPA 
fondo.

IŠPLĖŠTA $10.000
PAŠTO TROKO
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Nepartinė Lygą Rei
kalauja Taisyt Šalies 

Vyriausią Teismą
DU SUVAŽIAVIMAI
PRIEŠ VYRIAUSIO TEIS

MO SAUVALIĄ
Užkankintas Nekaltas Senis 

Policijos Nuovadoje
Washington. — Darbinin

kų Nepartinė Lyga, už ko
kių trijų savaičių, turės <vi- 
sašališką suvažiavimą Wa
shingtone, idant parėmus 
prezidentą Rooseveltą jo ko
voj už Vyriausio Teismo 
“pajauninimą,” įstatant į jį 
šešis naujus, pažangesnius 
teisėjus. Nepartijinė Lyga 
skaito virš 2,000,000 savo 
narių. Tarp jos viršininkų 
yra John L. Lewis ir Sidney 
Hillman, Amalgameitų Rūb- 
siuvių Unijos prezidentas.

Kovo 18-20 d. įvyks Wa
shingtone Nacionalė Konfe
rencija taisymui šalies kon
stitucijos, idant Vyriausias 
Teismas toliau negalėtų nai
kinti kongreso įstatymus, 
išleidžiamus darbininkų ir 
farmerių naudai.

Senato teisių ' komisija 
dauguma balsų užgyrė su
manymą, kad teisėjai, sulau
kę 70 metų amžiaus “liuos- 
noriai” apleistų Vyriausią 
Teismą su kasmetine penai- k |M des5tkais da_ 
»0o“pe’ mS. m.muSė pinig, sum,WOOL) per metus. Kongre |karo tikslam žemiau to 
so atstovų rūmas jau pir- kiek reikalavo tię eenero)ai.
miau užgyrė tokį sumany
mą.

Jungtinės Mainierių Uni- 
j jos prezidentas J. L. Lewis 
'remia Roosevelto planą pa-

Eina by-Somerset, Pa 
la prieš valstijos pęlicininką p. . z-. 1 T •
nai rudenį užmušė 64 metų 
senį F. C. Monaghaną, be- 
kvosdamas jį policijos nuo
vadoje. Monaghan buvo tė
vas Yale University to profe-

Karo Stovis Atėmė Teises 
Auto. Uni jistam Andersone

Anderson, Ind. — Jungti
nė Automobilių Darbininkų 
Unija išreikalavo, kad aps
kričio teismas davė leidimą 
jos advokatams pasimatyti 
su 17 unijistų, kuriuos mili
cija įkalino po to, kai Gene
ral Motors gengsteriai už
puolė ir pašovė 10 unijos na
rių. Milicijos komandierius 
pulkininkas Albert H. Whit
comb atsakė unijai, jog čia

• stovis, ir 
todėl “šalies konstitucijos 
teises šiuo tarpu visai nieko 
nereiškia” Andersone.

St. Gundeinianą, kuris per- dabar yra karo

soriaus dr. Fr. C. Monagha- Auto. Darbininkų Dery-
no.

Senis buvo suimtas pagal 
nuožiūrą, būk jis peiliu per- 

tyvą, ku-dūręs vieną 
ris paskui išgijo. jBekaman- 
tmėjant senį, jį mušė ir 
kankino ne tik policininkas 
Gunderman, bet i? šeši val
dininkai ir “žymūs pilie
čiai.” Jie taipgi traukiami 
atsakomybėn.

Sovietai Sako, Turi 
Būti Užblokaduota 
Portugalijos Uostai

a
Sovietai Džiaugiasi Pažan

gesniu Finijos Prezidentu

BEPUSIŠKUMO KOMITE
TAS PRIEŠ KARIUS IR 

GINKLUS ISPANIJON !

f

Kuomet Radeko - Piatakovo 
teisme “Izvestijų” korespon
dentas trockistas Romm liudijo, 
kad jisai liepos pabaigoje 1933 
metais matė Trockį 
prie pat Paryžiaus, 
kalbėjosi su juo, tai 
gelis žmonių, mums
šaukė: “Tai melas, tikras melas 
Trockis visai toje dalyje pašau- 
lio nesibaladojo!” Bet dabar 
pats Trockis (ilgam straipsny
je New York “Times’e,” vas. 16 
d., ant'pirmo puslapio) prisipa- 

• žįsta, kad jisai liepos 24 d., 
1933 m., baladojosi apie Pary
žių ir nuvykęs į Francijos mies
tą Royan ištisu du mėnesiu 
“gydėsi.”

Boston, Mass . Nežinia naujint Vyriausią Teismą, 
kas pavogė našto maišą su sudarant jame pažangesnių 
$10M00 vertės^ siuntinių iš teisėjų daugumą, kuri už- 

’ girtų Naujosios Dalybos įs
tatymus.

Advokatų organizacijos 
Bostone ir Philadelphijoj 
pasmerkė tokį Roosevelto 
sumanymą. Jį smerkia ir 
klerikalų žurnalas “Ameri
ca” New Yorke.

ginkluoto paštinio troko 
tarn Arlington ir North Po
stal stoties. Vvriausybė kvo
čia troko vežiką.

Fašistai Pavrobė Holandi- 
jos Laivą.

Burgos. Isnaniia, vas. 17. 
—Fašistai praneša, kad. iu 
karo laivai suėmė viena Ho- 
landiios nrekvbos lai va. ve
žusi pinklus ir amuniciją 
Ispanijos vyriausybei.

Dar daugiau: Trockis atvirai legu iš daugybės šalių, bet jis 
prisipažįsta, kad jam “begulint 
lovoje” aplankė jį virš trisde
šimts jo draugų iš beveik visų 
pasaulio kraštų ir tarėsi sd juo 
apie trockistų problemas ir vei
klą.

Bet, žinoma, Trockis bažija- 
si, kad jis nesimatęs su savo 
kolega Romm ir tatai galinti 
paliudyti Francijos policija 
(tuo laiku Francijos valdžia bu
vo labai bjauriai nusiteikusi 
linkui Sovietų Sąjungos)7 nes 
jinai labai atsargiai jį dabojusi, 
o jo vizą ir visus važinėjimo 
dokumentus patvirtinę tiktai 
augšČiausi Francijos valdinin
kai, o jis taip “slaptai” važinė
jęs ir gyvenęs, jog net laikraš- jas su saVo agentais ir konspi- 

ne- ravo prieš Sovietų Sąjungą, da
vė direktyvas savo agentams 

Į Sovietų Sąjungoje žudyti žmo-
Ir kas gi tikės šitam Trockio nes jr griauti pramonę, štai ko- 

blofui, kad jis nesimatė su de] Trockis Ūijo stoti prieš So- 
Romm, būdamas 
Įsivaizdinkite tiktai: ' 
laikė konferencijas, turėjo pasi- suokalbininkas'ir vadas 
tarimus net su virš 30 savo ko- į išsigimėlių ir teroristų!

nesitarė ne su vienu savo agen
tu iš Sovietų Sąjungos arba dir
bančiu Sovietų įstaigoje!

BADAS IR LIGOS FAŠISTŲ
UŽIMTOJE MALAGOJE 

----------------- i ai*i 
W a s h i ngton. — United 

Press praneša, jog nesenai 
Ispanijos fašistų užimtoje 
Malagoje siaučia badas, 
raupai, karštinės ir kitos 
limpančios ligos.

Pakriko “surpaipių” (ne
švarumų nubėgimo vamz-

Vaje, jis taip slaptai Franci
joje važinėjo, kad nė gyva vie
ša dūšia nežinojo, kur jis gyve
na ir “gydosi,” o tuo tarpu bū- džių) sistema; del to pa- 
riai jo agentų iš įvairių pašau- smirdęs visas miestas. Ma
lio kampų_ traukė pas jį ir su Jagą valdantieji fašistai šau-
juomi tarėsi! Ir nori, kad kas 
nors tikėtų jo šiam blofui.

čių reporteriai jojo visai “ 
užuodę.”

Taigi, paties Trockio lūpomis 
pilnai patvirtinama Maskvos 
teisme liudijimai prieš Trockį ir 
trockistus. Jisai trankėsi po 
įvairias šalis, laike konferenci
jas su savo agentais ir konspi-

Francijoje. vietų liaudies teismą ir įrodyti 
•* Trockis savo “nekaltybę.” Jis kaltas, jis 

i šaikos

kiasi maisto ir kitokios pa- 
gelbos.

Per mūšius tarp liaudies 
milicininkų ir fašistų tapo 
sunaikinta dešimta dalis vi
sų namų Malagoje. Rengia
si išsinešdint iš miesto dar 
užsilikę ten Amerikos pi
liečiai.
20,000 Francūzų Kariauja 

Prieš Ispanijos Fašistus.
Paryžius. — Pranešama, 

kad jau 20,000 francūzų sa
vanorių kariauja po Ispani
jos liaudies vėliava prieš 
fašistus.

Detroit, Mich., vas. 17. — 
Jau antra diena eina dery
bos tarp Jungtinės Automo
bilių Unijos atstovų ir Ge
neral Motors del sutarties 
sąlygų. Unija reikalauja 30 
valandų darbo savaitės, pri
dėt darbininkam algų, pus
antro sykio daugiau mokėt 
už viršvalandžius, panaikint 
darbą huo kavalkų ir pripa
žint nuolatinį unijos komi
tetą, kuris bile kada galėtų 
perstatyt korporacijai dar
bininkų skundus ir kovot 
už dalykų pataisymą.

Auto. Darbininkų Unijos 
prezidentas Homer Martin 
pareiškė, jog tai ačiū tos 
unijos streikui General Mo
tors jau prideda $25,000,000 
visiem savo darbininkam 
per metus, Chrysler auto
mobilių kompanija — $13,- 

PER POTVINI LOUISVIL- 000,000 ir Packard $4,000,- 
LĖJ ŽUVO 429

NAUJAS POLITINIS KRI- 
ZIS JAPONIJOJ.

Tokio, vas. 17. — Japoni
jos generolai kelią audrą 
prieš naująjį' Japonijos mi- 
nisterių kabinetą), kad jis

Todėl gal teksią Vėl uždaryt* • • •

Maskva. — Sovietų vy
riausybės organas “Izviesti- 
ja” išreiškia džiaugsmą, kad 
“suvienytomis demokratinė
mis jėgomis” tapo išrinktas 
Kyosti Kailio Finijos (Suo
mijos) prezidentu, vietoj 
buvusio nazių sėbro P. E. 
Svinhufvudo. Dabar numa- i . p . -- įtoma draugingi kaimyniški 

bos SU General Motors santikiai tarp Finijos ir So
vietų Sąjungos.

Naujasis Finijos prezi
dentas yra kilęs iš ūkininkų 
ir nepasiekęs net augštesnio 
mokslo. Jo žmona gailisi, 
kad dabar reikės apleist far- 
mą ir persikraustyt į šalies 
sostinę Helsingforsą.

seimą ir paskelbę naujus jo v. 
rinkimus.

000.
John Brophy, direktorius 

Louisville, Kentucky. —’Industrinio Organizavimo 
Vien šiame mieste per Ohio Komiteto, sako, kad Jungti- 
upes potvinį tarp sausio 22 nč Auto. Darbininkų Unija 
d. ir vas. 14 d. prigėrė beiręs kovą, idant General Mo- 
kitaip žuvo. 429 asmenys^.. tors pripažintų ją kaip vie-
Dalis potvinio aukų mirė 
nuo kilusių užkrečiamų li
gų.

nintėlę darbininkų atstovę 
visuose šios korporacijos fa
brikuose.

ISPANIJOS VALDŽIA NE
PERSEKIOJA TIKINČIŲ

London.—šeši žymūs ku
nigai anglikonų ir kitų pro- 
testoniškų bažriyčių vas. 16•. “betus” su trimis savo drau- 
d. išleido pareiškimą, kad gaiš, kad jis išgers puskvor- 

• tę degtinės per 10 minučių; 
bet jis išmaukė “pantukę” 
dar greičiau, tik per 3 minu
tes; ale tuoj ir užmigo. Jo 
draugai bandė jį pabudint, 
ir atrado, kad Swenciak už
migęs jau ant amžių amži
nųjų.

Ispanijos valdžia neperse
kioja katalikų bažnyčios 
kaipo tokios. Šie dvasiškiai 
ką tik sugrįžo iš Ispanijos, 
kur tyrinėjo liaudiečių atsi- 
nešimą į religiją; ir dabar 
sako: “Mes neradome (net) 
jokio įrodymo, kad valdžia 
vestų bedievišką propagan
dą.”

Jeigu katalikų bažnyčios 
vadai nevarytų “netinkamo 
politinio0 darbo prieš demo
kratinę valdžią, tai jinai už
tikrintų pakantą (toleranci
ją) jų religijai,” priduria 
minimi Anglijos dvasiškiai.

i Melbourne, Australija. — 
Po eksplozijos angliakasyk- 
loj liko užgriūti 13 mainie
rių, nežinia ar gyvi ar jau 
žuvę.

Amnestija Italijos Politiniams 
Kalimams

DEGTINĖ LAIMĖJO 
LAIŽYBAS

Plainfield, N. J.—Mašini
stas Frank Swenciak viena
me saliūne padarė laižybas-

Roma. — Mussolinio val
džia paskelbė vas. 16 d., kad 
daugeliui politinių kalinių 
Sutrumpins bausmę, o kitus 
visai paliuosuos. Tuom Mus- 
solinis norįs atžymėt džiau
gsmą, kad gimė sūnus Itali
jos sosto įpėdiniui Humber- 
tui. United Press skaitliuo- 

įja. kad desėtkai tūkstančių 
politiniu kaliniu turėsią 
naudos iš to manifesto. Tarp 
tu kaliniu yra socialistas 
buvęs seimo atstovas T. Za- 
niboni ir pirmesnis Mussoli
nio sandarbininkas Cesare 
Rossi, kuris paskui virto 
priešu Italijos diktatoriaus.

Bet nebūsią jokios atlai- 
Idos tiem politiniam kali
niam. kurie policijos nuos
prendžiais be teismo įkalin
ti. Manifestas taipgi nena- 
liečias baudžiamu šnipų, 
aborcijų darvtoiu ir narko- 
tiškų svaigalų biznierių.

London. — Atstovai visų 
šalių, dalyvaujančių tarp
tautiniame bepusiškumo ko
mitete, nutarė, kad nuo šio 
šeštadienio neturi būt pra
leidžiama iš jokio krašto 
savanoriai kariai į Ispaniją.

Visi bepusiškumo komite
to nariai, tik apart Portu
galijos, sutiko, kad įvairių 
šalių karo laivai nuo vasa
rio 20-21 d. vidurnakčio ne
praleistų jokių ginklų ar ka
ro reikmenų Ispanijon, su
darydami sargybą aplinki
niuose Ispanijos vandenyse. 
Portugalijos fašistuojanti 
valdžia, karščiausia Ispani
jos fašistų rėmėja, protes
tuoja, kad tai būtų jai “įžei
dimas,” jeigu pašaliečiai 
bandytų kontroliuoti Portu
galijos vandenis bei prie
plaukas.

Sovietų atstovybe bepu- 
sišktimo komitete vas. 17 4. 
vėl griežtai pareikalavo, 

ikad įvairių neitralių šalių 
karo laivai kontroliuotų ir 
Portugalijos vendenis. i

Ginklavimosi Lėšos per 2 
Metus Antra Tiek Pakilo

Washington. — 66 šalys 
1934 metais išleido ginkla
vimuisi $5,000,000,000, fei 
1936 metais jau $11,000,000,- 
000, tai yra daugiau negu 
antra tiek, — kaip apskait- 
liavo Užsieninės Politikos 
Sąjunga.

Rumunija Pavaro Italijos ir 
Vokietijos Atstovus

Bucharest, Rumunija. — 
Karalius Karolis įsakė Itali
jai atsiimt savo atstovą Ugo 
^olą ir Vokietijai Wm. Fa- 
| bricijų už tai, kad jie perei
tą šeštadienį maršavo

■
'M. X f f1^ T"^ A | sestauieiu inarsavu ae- 

|-< Iv I ix /A ' monstracijoj rumunų fa&s- 
A_> xV. JL A V 1. X e tų “geležinių sargų.0 Ta de-

monstracija buvo suruošta, *■ i t • i i _ ■'
dviejų Rumunijos fašistų 
savanorių, kurie tapo nu-

Liaudiečiai Skaudžiai Plie- belydint į kapines lavonus 
kia Fašistus. dviejų Rumunijos fašistų

1

t!
i

'v
lt

Austrijoj Taipgi Renkama 
Aukos Ispanų Liaudžiai

Viena, Austrija. — Ko
munistai ir socialistai čia 
taipgi ręnka aukas Ispani
jos liaudiečiams. Ant aukų 
kortelių išspausdinta foto
grafiniai paveikslai, paro- 
dantieji lavonus vaikučių, 
kuriuos Ispanų fašistai nu
žudė savo /lėktuvų bombo
mis.

Madrid, vas. 
riausias . Madrido gynimo 
komaftdierius gen. Miaja 
asmeniškai vadovauja mū
šiams prieš fašistus j pietus 
nuo Madrido.

Jarama upės -srityje per 
paskutines keturias dienas 
liaudies milicininkai nuko
vė 6,000 fašistų, kurie ver
žėsi perkirst Valencijos- 
Madrido vieškelį. skelbė, jog žmogus auga iki

Vas.. 17 d. pranešimais, 40, 0 kartais iki 50 ir 60 me- 
fašistai tapo atmušti.su di- !įų amžiaus. Tatai jis paty- 
deliais sau nuostoliais nuojręs išmieruodamas tūkstan- 

lakūnai nu. i «us įvairaus mažiaus asrne-® 

mušė žemėn dvyliką fašistų nų* 
lėktuvu ties Taracon, kur 
50 fašistu itališkų ir vokiš- 
kų orlaiviu buvo užpuolę sustiprėjo, kad jau gi 
bombarduot ir degint mies- paeiti pustuzinį žingsnių 
tą. * -^ pašalinės pagelbos.

kauti po Ispanijos fašistų 
vėliava, bekariaujant prifeš 
Liaudies Frontą.

ŽMOGUS AUGĄS IKI 50 
METŲ AMŽIAUS.

Washington. — Smithso- 
no Instituto mokslininkas 
Ales Hrdlicka vas. 16 d. pa-

Vatikanas. — Popiežius

atmu%25c5%25a1ti.su
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the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the Act 

of March 3, 1879.

Kyosti Kailio — Suomijos 
Prezidentas

Pereitą pirmadienį Suomijoj (Finlian- 
dijoj) įvyko prezidentiniai rinkimai, ku
riuose sekantiems šešeriems metams res
publikos prezidentu išrinktas iki šiol 
ėjęs šalies premjero pareigas Kyosti Ka
ilio. Suomijos prezidentinių rinkimų 
tvarka tokia: pirmiau žmonės išrenka 
rinkikų kolegiją, o ši—prezidentą.

Buvo keturi kandidatai: konservaty- 
viškasis, su fašistiniais palinkimais iki 
šiol ėjęs prezidento pareigas Pehr Evind 
Svinhufyud, agrariečių — Kyosti Kailio, 
liberalų—Kaarlo Juho Stahlberg, ir dar- 
biečių Vaino Tanner. Darbiečiai (socia
listai, komunistai) rinkikai buvo nusista
tę, jei reikės, paaukoti savo kandidatą, 
bet neprileisti išrinkti konservatyvio 
Svinhufvudo. Buvo dėta pastangų iš
rinkti liberalą Stahlberg, bet nepavyko. 
Tuomet darbiečiai savo balsus suliejo su 
tūlais liberalais ir agrariečiais ir jiems 
pavyko išrinkti Kailio 177 balsais prieš 
Svinhufvudo 104 balsus.

* I •

Sakoma, Kailio taipgi esąs gan libera
liškas vyras, norįs palaikyti gerus santy
kius su Sovietų Sąjunga, stojas už taiką.

Spėjama, kad jo pasiryžimu nesenai 
Maskvoj lankėsi Suomijos užsienio rei
kalų ministeris Rudolf Holsti, kuris bu
vo gražiai priimtas ir kurio vizitą, sako
ma, prisidės prie palaikymo pasauly 
taikos.

Apskritai, šiuo tarpu Sovietų Sąjunga 
ir Pabalti jos kraštai, matyti, deda daug 
pastangų gerinimui tarpusavinių santy
kių. Tarp Lietuvos, Latvijos ir Estoni- 
jos iš vienos pusės, ir Sc tų Sąjungos— 
iš kitos, iki šiol nebuvo blogiausi santy
kiai. Jau tik tas faktas, kad Sovietų Są
jungos Raudonosios Armijos generalinio 
štabo viršininkas, maršalas Jegorovas, 
šiuo tarpu lanko minėtas valstybėles, pa
sako labai daug.

Dabar, jei Suomija sudarys naujus, 
geresnius santikius su Sovietų Sąjunga, 
jei ji prisidės prie Sovietų Sąjungos po
litikos, kuri yra taikos politika, tai iš to 
bus naudos ne tik Suomijos, bet viso pa
saulio darbo žmonėms.

Trockis Sakosi Negavęs Laiško
Leonas Trockis ir vėl rašo apie savo 

“cnatas.” Girdi, Piatakovo-Radeko tei
sme į liudytojo Romm pareiškimas, kad 
jis padavęs Trockini Radeko laišką Pa
ryžiuje, neteisingas, nes tą dieną, kurią 
Romm mini sutikęs Trockį, pastarasis 
buvo kažin kur kitoj Franci jos daly j.

Visųpirmiausiai, reikia pažymėti, kad 
kaip tik buvo pradžioj Radeko-Piatako- 
vo teismo suminėta, jog buvęs “Izviesti- 
jų” korespondentas Washingtone 
(Romm) liudys, Trockis tuomet pareiš
kė: “savo gyvenime tokio vardo negirdė
jau.” Tai buvo klasta, tai buvo melas, 
kadangi, jei Trockis ir nebūtų turėjęs as
meniškų reikalų su Romm, jis būtų ga
lėjęs apie jį girdėti, nes Romm ilgus me
tus dirbo Washingtone Sov. valdžios or
gano korespondentu.

Dabar Trockis jau nesako, kad jis nė
ra Rommo vardo girdėjęs, bet aiškinasi, 
kad nesąs su juo susitikęs Paryžiuje. Tai 
visiškai paprasta. Būtų keista, jei Troc
kis prisipažintų sutikęs Rommą Pary
žiuje! Trockis—gudrus išsigimėlis.

Dar ir šiuo tarpu Trockis naudoja tąjį 
“argumentą,” būk Copenhagene nesą 
“Bristol” viešbučio, po to, kai buvo įrody
ta, kad tokis viešbutis arba “Bristol Ca
fe” ten yra.

Trockis tebenaudoja ir tą “argumen
tą,” būk 1932 m. gruodžio mėnesį (kurį 
Piatakovas buvo atsilankęs pas Trockį 
Hitlerio valdžios orlaiviu), nei jokis or
laivis iš Berlyno neatskridęs į Oslo. Iš 
kur gi Trockis tą žino? Gi kažin kokis 
ten orlaivių aikštės darbininkas sakęs. 
Bet kitokių davinių nėra. Jų ir nebus, 
nes jeigu Vokietijos fašistai savo orlai
viu siuntė tokį žmogų, kaip Piatakovas, 
tai jie mokėjo ir pėdas sumaišyti: arba 
tuomet papirkti orlaivių aikštės viršinin
kus, kad jie neužregistruotų atlėkto or
laivio, arba dabar papirkti tuos pačius 
viršininkus, kad jie sakytų, jog nebuvo 
jokis orlaivis iš Berlyno atlėkęs. Fašis
tai gali surasti šimtus skymų, kaip tokius 
dalykus užtrinti. <

Bet ko Trockiui taip triukšmauti ir 
burnoti ant Sovietų Sąjungos. Ar jis ne
gali važiuoti Sovietų Sąjungon ir ten tei
sme tuos faktus pristatyti ?!

Tegul tuomet mato pasaulis!

Cleveland, Ohio T
Tiktai Darbininkų Spauda 

. Duoda Klasinę Apšvietą

Tenka kalbėtis su senais 
pažįstamais katalikų tikėjimo 
nusistačiusiais darbininkais. 
Dvidešimt metų atgal, su pa
staraisiais darbininkų klausi
mais nebuvo galima pasikalbė- 
kalbėtL Jų manymas buvo, 

I kad tiktai popiežius, kunigai 
ir bažnyčia išgelbės žmones 
nuo žemės gyvenimo vargų ir 
nuo peklos vartų. Bet, nesi
juokiant iš jų tikėjimiškų prin
cipų visuomet buvo galima 
prie jų prieiti ir paduoti dar
bininkiškų laikraščių ir kny
gų, patariant, kokios knygos 
reikalingos darbininkam per
skaityti. Dabar šių sumanesnių 
katalikų išsireiškimai kitokie. 
Sako: “Mes apie dievo buvi
mą ar nebuvimą dar nenu- 
sprendžiam, bet apie popiežių, 
kunigus ir bažnyčias, tai tikrai 

' nusprendėm, kad daugiau jų 
neremsim. Mums darbininkų 
spauda parodė, kad dvasiškija 
per šimtmečius darbuojasi pa
laikymui darbininkų išnaudo
jimo sistemos ir savo kišenių

BOSTONO ŽINIOS
.......................  VEDA KORESPONDENTU BIURAS 

Išaiškinta

14 d. vasario, Komunistų 
Partija surengė prakalbas, 
Old South Meeting House 
Bostone, paaiškinimui trockiz- 
mo reikšmės politiniame pa
saulio maštabe.

Pirmininkas, perstatydamas 
kalbėtojus, padarė peržvalgą 
vietinės trockistų veiklos.

Kirkizija

Trumpai kalbėjo Joe Costel
lo, nsenai pargrįžęs iš Sovietų 
Sąjungos. Kadangi jis palietė 
daugiaus mažos Kirkizų tau
tos buitį, progresą ir atsieki- 
mus, ir kadangi man teko su
tikti kelioliką kirkizų ir arti
mai jų gyventi dar carinėj Ru
sijoj, todėl Čia plačiau pakal- 
bėšiu.

savo laiku buvo įžymus asmuo kad So. bostoniškiai ir savo 
J. V. darbininkų judėjime, gyvybę gali paaukot ant lais- 
Socialistų Partijos vadas. Da- (vės aukuro.
bar yra Vermont valstijoj Re- 
publikonų partijos Naciona- 
liam Komitete. Hearstas talpi
na Trockio raštus. Spargo vei
kia Republikonų Partijoje. Po
nas Hearst multi-milionierius, 
priešas darbininkų, draugas 
fašistų. Išdavikai jo pastogėj 
randa sau prieglaudą.

Neturėjo Taip Būti

Petras Rimša

P. Rimšos kūrinių paroda 
paliko gilų įspūdį tarpe vietos 
lietuvių. Dabar visi kalba-dis- 
kusuoja, stengiasi išsiaiškinti 
prasmę jo kūrinių. Ypatingai 
“Artojas” užžavėjo visus. Be
veik kiekvienam teko arti. 
“Bet kodėl, va, arklas ne toks, 

' kaip mano buvo ?” “Bet mano
ALDLD 2-ros kuopos mote- kaip tik toks buvo”, ginčijosi 

rų skyrius tą patį vakarą su- žmonės.
rengė mažos vertės parengi- -

• ... . - . 1 -i - We Are From Kronstadt”mėlį, ir tokiu budu sulaikė
daug lietuvių So. Bostone nuo ! “Mes iš Kronštado”, Sovie- 
prakalbų. Ateityj taip nereikė- tų Sąjungoj gamintas paveiks- 
tų elgtis.

“Diskusuoja’

las (moovie) bus naujam te
atre, o ne ten, kur buvo pra
nešta “Laisvėj” pereitą savai- 

Beveik kiekvieną vakarą tę. Prasidės penktadienį, 19 d. 
Kliubo kambaryje alasuoja- ! vasario. Bus rodomas Interna-

Green Tari Eiti Lauk
John L. Lewis pareiškė, kad jis nuo 

* dabar pradėsiąs kovą už tai, kad išvyti 
iš mainierių unijos William Green, ADF 
prezidentą. Pastarasis atsakė, nesiduo- 
siąs lengvai išmesti. Girdi, tokis Lewi- 
go žygis būtų hitlerizmas, niekas dau
giau.

Ar Greeno išmetimas iš mainierių uni
jos būtų patekinamas? Mes manom, 
taip.5 Kodėl? Todėl, kad Green labai 
daug prasikalto Amerikos darbininkų ju- 
dėjineiui. Jis pradėjo skaldyti Darbo Fe- 

.deraciją. Jis darbavosi sulaužymui 
Flint G. M. automobilių pramonės darbi
ninkų streiko. žodžiu, Green tiek yra 
prasikaltęs darbininkų klasei,, kad jam 
.neturėtų būti vietos jokioj darbininkiškoj 
organizacijoj.

Prieto Telegrama Vanderveldei
Pabaigoj pereito mėnesio iš Belgijos 

ministerių kabineto pasitraukė Vander- 
veldė. Pasitraukimo priežastis buvo ta, 
kad Belgijos valdžia nutarė nutraukti ry
šius su Ispanijos vyriausybe.

Išgirdęs tai, Ispanijos socialistų (deši
niųjų) vadas, ir laivyno ir orlaivyno mi- 
nisteris, Prieto,• pasiuntė Vanderveldei 
sveikinimo telegramą, kuri skamba:

Kaipo jūsų prietelius ir draugas sveikinu 
jus dėl pasitraukimo iš Belgijos ministeri
jos. Kaipo socialistas, aš giliai apgailestau
ju, kad nors Europos darbo partijos užtik
rino mus savo nuoširdžiu prijautimu ir pa- 
gelba, tačiaus asmenys, veikią tų partijų 
vardu, ir užimą valdžiose vietas, bendradar
biauja tokiuos žygiuos, kurie yra nuodais 
mūsų šalies proletariatui ir demokratijai; 
jie atsisako gelbėti Ispanijos legalei vyriau
sybei.
Tai karti teisybė dešiniesiems socialis

tų lyderiams,, daug kalbantiems, bet ma
žai arba nieko neveikiantiems Ispanijos 
proletariato naudai.

Paimkim Belgiją, Vanderveldė pasi
traukė iš ministerių kabineto, bet kiti du 
jo partijos nariai-lyderiai, De Man ir 
Spaak, balsavo drauge su buržuazijos 
ir klerikalijos ministeriais ir pasiliko mi- 
nistęrių kabinete.

Jei paimsim Anglijos ir kitų kraštų 
socialistus, surasim tą patį, žodžiu, vie
nur ir kitur girdėsim dešiniuosius kal- 

• bant už paramą Ispanijai, bet darbu— 
neveikia nieko!

Kuomet kiaulė buvo parversta Atėjo pas tą dantistą vienas 
ii' Motuzas paėmė peilį kiaulę vyriukas, pasaulinio karo ve- 
durti, tai tuo kartu kiaulė sa- teranas, ir pasakė daktarui, 
vo galva drožė Motuzui į ran-į kad prieš traukimą danties, 

_ . . _ . I ką, kurioj buvo laikomas pei- jam duotų geso idapt nejaus-
•itikiT ^i”dienąvas'v ^S’ ° Pa^aikė į kitą ran- tų skausmo. Daktaras taip pa- 

jvyko nelaimingas atsitikiu.
draugui Antanui 'Motuzui. Vie->

■ Saa jo kaimynas paprašė, kad
ateitų padėti kiaulę pasker-1 sveikti. Draugai Motuzai yra 

{fit Motuzas niekados neatsi-'seni
pagelbėti savo draugams, darbininkų reikalų rėmėjai.
x. i.pačią dieną buvo vienam

paskersti, dantistui baisus nesmagumas.

Mexico, Me
Kiir tik neitum ir ką. neda-

ką ir per ją peilis kiaurai iš-, darė ir pradėjo traukti dantį, 
lindo.

Vėlinu Antanui greitai pa

Laisvės” skaitytojai ir

jM h* šį sykį nuėjo pas kaimy- 
įH padėti kiaulę

Į bet daktarui atrodė, kad jo 
kostumeris netaip, kaip rei
kėtų būti. Daktaras pradėjo 
kelti savo kostumerį iš miego, 
bet jau pasirodė, kad kostu
meris miręs krėsle.

Mexicos Vaclovas.

Kirkizų tauta maža, apie 
pusantro miliono gyventojų. 
Rubežiuojasi su Chinija, vaka- ma, kalbama, rėkaujama apie'tional Theatre, ant Washing

ton gatvės, netoli Broadway, 
prie geležinkelio tilto* einant 
tolyn į Roxbury. Ir ant toliau 
šis teatras žada perstatyt— 
duot įdomesnius kūrinius, 
daugiausia gamintus Sovietų 
Sąjungoj.

Įsitėmykite

Tik ką sugrįžęs nuo fronto, 
tai yra iš Ispanijos, draugas 
Bob Minor kalbės temoj “Is
panija” šeštadienį, vasario 
(Feb.) 27, 8 vai. vakare, 
Franklin Union Hali, kampas 
Berkeley ir Appleton Sts. Visi 
atsilankykime ir savo drau
gams pasakykime. Prakalbas 
rengia Bostono Draugija Tei
kimui Pagelbos Ispanijos De
mokratijai. Aist.

rų Sibiru ir Užkaspijos kraštu, 'visokius pasaulio nuotikius; 
Carų laikais ši tautelė neturė- konkrečiai nieko nesvarstoma.

papildymui, o ne mūsų dūšių jus savo kalboj nė vieno spaus- jr kuris didesnį ūpą turi rėkt, 
ir dinto-rašyto žodžio, alfabeto- 

Ūkis—
išganymui.” Sako: “Ve 
faktai- 
atgal Austrijoj darbininkai,' gyvulių, besikilnojantis — no- 
nebepakęsdami sunkių gyve
nimo aplinkybių, sukilo. Ten 
vyskupas patarė fašistam, kad 
nesigailėti kulkų ir šaudyti į 
darbininkus. Ispanijoj ir pa
tys kunigai ima šautuvą ir žu
do darbininkus, jų moteris ir 
kūdikius.”

Sako: “Kol mes neskaitem 
teisingų raštų, tai nuor kunigi
jos mokslo baimės apimti ga
na pridrebėjom, kuomet jie 
droždavo pamokslus apie atei
nantį baisiausi pasaulinį dievo 
sūdą. Tikėjimų skelbėjai 
skelbdavo, kad pabaigoj pra
ėjusio devyniolikto šimtme
čio ateis ant x žemės die
vas sūdyti gyvų ir numirusių. 
Kunigai sako visi razbainin- 
kai, vagys, paleistuviai ir visų 
tų nedorybių rėmėjai bus ati
duoti į peklą velniam čirškin
ti, o geruosius dievas pasiims 
ir nusives į dangaus karalys
tę.”

Sako: “Mes pamatėm ir pa- 
žinom savo išnaudotojus ir jų 
išmislytus gąsdinimus, sūdną 
dieną ir pragarą, kaipo išnau
dojimą darbininkų. Mes tiktai 
dabar pamatėm, kad sumanin
gų darbininkų senai paskelbta 
kova prieš išnaudotojus. Mes 
simpatizuojam darbininkų ju
dėjimui ir jį remsim. Mes pa
matėm, kad ant šeštos dalies ko nuo rūstaus teismo, ačiū 
pasaulio darbininkai kovą lai- tik tam, kad radosi plati vieta 
mėjo. Matom, kad, smarkiai —didelis kraštas neapgyven- 
kylant ir skleidžiantis po visą tas, kur jie pasislėpė.
pasaulį darbininkų judėjimui, | pasikartojimų tauto-'verkti. Prie verkiančios'Verec-
d arhininlrai bnun Immnst Ir1 ivnių lciulv __

—-žiūrėk, keliatas metų raidžių savų neturėjo.
/4 n i i Ir n i 1 • i • t • i • i

madiškas. (Skaitykit pulkinin
ko Pševalskio apysaką knygoj 
“Gamta ir žmonės,” puslapis 
25.). šie žmonės, įeidami 
tautų-—Sovietų Sąjungon , at
siekė štai ką. Beraštija din
gusi, išleidžiama 40 laikraš-

i čių, mokyklos kiekvienam kai
me, mokinama prigimtoje kal
boje ir savo universitetą turi. ( Drg. k 
Gyvenimo reikmenys gamina
ma mašinomis fabrikuose, že
mė ariama traktoriais. Noma
dų tauta trumpu laiku tapo 
kultūringa, civilizuota ir lais
va tauta.

Amerikonai Išdavikai

Draugas Otis Hood palygi
no istorinius nuotikius^ įvyku
sius laike Amerikos revoliuci
nio karo prieš Angliją su troc- 
kistais Sovietų Sąjungoj. Vie
nas žymus generolas, buvęs 
Washingtono armijoj, vėliaus

I nepasiganėdinęs delei savo as
meniškos karjeros, tapęs išda- 
viku-judošium ir įstojęs Angli
jos armijon, kariavęs prieš 
Amerikos n e p r iklausomybę. , 
Taipgi priminė ir kitus konspi
ravusius prieš savo šalį. Neku- 
rie iš jų pasitraukę toliau į va
karus, iš ten,vedę derybas su 
svetimomis valdžiomis, nenau
dai šios šalies. Ir jie paspru-

Mokyklos vadas, noriai 
mums prelekcijas kiek- 
sekmadienį, 10 vai. ry-

yra norinčių, tai susior-

taš ir klausimą išriša.
Draugai, jei geidžiate rimtų 

diskusijų-p rele kcijų, galima 
turėti. Draugas Levin, Darbi
ninkų 
teiktų 
vieną 
to.

Jei
ganizuokite ir prelekcijos bus.

Draugas Išvažiavo

lietuvis, išvyko Is
panijon gint demokratiją nuo 
fašizmo. Mažai dalyvavo tar
pe lietuvių So. Bostone ir to
dėl gal savo asmens laime ne- 
siklapatina tiek daug, kaip

LIETUVOS ŽINIOS
[miai pašoko baigus cukraus fa
brikui kampaniją ir dabar nuo- 

Už Žmonos Nužudymą 15 lat didsJa- nes Pasideda jau -------- kurįe buvo kiek susitaupę 
žiemai ir jau tuos pinigus bai
gia išleisti.

MARIJAMPOLĖ

Metų Kalėjimo.
Murinų km., žvirgždaičių 

vai. gyv. Jurgis Vereckas su sa
vo žmona nesugyveno ir jau bu
vo su ja persiskyręs.

1936 m. gegužės 3 d. Verec
kas buvo Kudirkos Naumietyje, 
kur su pažįstamais užėjo į šau
lių kliubą degtinės išgerti. Išė
jęs iš kliubo susitiko daugiau 
pažįstamų, jų tarpe ir savo 
žmoną Olesę. Iš Naumiesčio su 
pažįstamais Vereckai ėjo namų 
link. Einant per Tarpučių km., 

. Vereckai susibarė. Vereckienė 
• atsisėdo ant žemės ir pradėjopasaulį darbininkų judėjimui, I 

darbininkai kova laimės. Ir' - - . , . . _ _in se įvyksta daugiausia, kuomet kienes priėjo Pledaite ir Riau- 
šalies istorijoj vyksta persikei- ha. Vereckienė nusiskundė, kad 
timas.
sirado trockizmas Sovietų Są-

Būtų nuostabu, kad 
nieko . panašaus nebūtų įvykę, 
nes žmonėse, taip ir organiza
cijose, visuomet rasis žmonių 
ar tik žmogystų, kurie savo 
“aš” stato augščiau visko.

Draugas Amter Kalba
Jo prakalba, tai neišsemia

mas šaltinis — faktai, doku
mentaliai įrodymai žalingos 
veiklos trockizmo'ne tik Sovie
tų Sąjungoj, bet kartu ir vi
sam pasaulyje. Trockis ir jo 
sekėjai nepasitikėjo Rusijos 
kaimiečiais-žemdirbiais, ir va 
del ko jie tapo priešai proleta
rinės revoliucijos ir daėjo net 
iki išdavystės. Taipgi darbinin
kų klasė išdavikų turi visur. 
Primena John Spargo, kuris

su šio 
pabai- 
diena, j 
ir jos 8 
Dievas' JuriS0J'

netenka abejoti, kad 
dvidešimto šimtmečio 
ga neįvyks ta sūdna 
apie kurią dvasiškija 
rėmėjai myli kalbėti,
neateis jų jteist—juos teis darbi
ninkų teismas. Bet jie neturėtų 
rėkti visa gerkle. Darbininkai 
netokie rūstūs—-nesiųs jų nei 
vieno į prągarą. Darbininkai 
duos jiems pasirinkti: vieną iš 
dviejų—gyventi ant žemės ir 
dirbti naudingą darbą, o jei 
nenorės, tai galės keliauti į 
dangaus karalystę, o darbinin
kai ant žemės gyvens daug 
laimingiau be jų.”

Tai tokie sumaningesnių 
katalikų išsireiškimai. Jie į 
dievą dar tiki, bet jų negalima 
kaltinti. Jiem tą tikėjimą nuo 
pat mažų dienų kunigai įkalo. 
Iš jų galima pasidžiaugti, kad 
jie, nors ir retkarčiais gauda
mi pasiskaityti mūsų darbi- 
ninkį literatūros, suprato, kas 
yra mūsų klasės priešai. Jie 
jau įsitikinę, kad darbininkų 
spauda yra darbo 
švietėją, ir užtarėja, 
simpatizuoja ir mato 
darbininkų judėjimą
Mum nereikia juoktis iš tų 
žmonių, kurie kam nors dar 
tiki. Mums reikia su jais 
draugiškai sugyventi, rimtai

žmonių 
Jie jau 
reikalą 

remti.

Ir nenuostabu,, kad at^ vyras norįs ją nušauti. Pledaitė 
su Vereckiene puolusios Verec- 
ką jieškot ginklo. Tačiau Verec
kas spėjo išsitraukti revolverį ir 
paleido šūvį į Vereckienę. Ji su
smuko. Vereckas paleido antrą

su jais kalbėti ir skleisti tarpe 
jų darbininkų literatūrą. Kuo
met jiems pasidarys aišku, kad 
darbininkų spauda apima visų 
sriovių darbininkų reikalus, 
tuomet jie taps darbininkų 
spaudos skaitytojais ir rėmė
jais viso 
judėjimo.

darbininkų klasės

Išrinktas Komitetas Rygiš
kių Jonui-J. Jablonskiui 

Paminklui Statyti.
Sausio 20 d. Marijampolės 

valdžios R. J. gimnazijoj išrink
ta gimnazijos šefui Rygiškių 
Jonui paminklui statyti komite
tas: pirm. — A. Daniliauskas, 
valdybos nariai — Dailidė, Ber
notas, čiuta, kun. Petrikas, 
Rev. komisija: Klemas, Juronis, 
Kijauskas. Jau spausdinami pa
minklo atvirukai ir tuoj bus 
pradėta rinkti aukos.

šiurpus Gaisras.
Griškabūdis, šakių aps. Sau

sio 20 d. 22 vai. Mickų k. Jono 
Rųžo ūkyje kilo gaisras. Sudegė 
dveji tvartai. Kartu sudegė 11

šūvį ir Vereckienė vietoje mirė. I raguočių, 12 avių, 15, kiaulių ir 
Marijampolės apyg. teismas

Verecką pripažino kaltu ir nu
baudė 15 metų sunk, darbų ka
lėjimo. Vereckas rūmams pada
vė apeliacijos skundą. Sausio 23 
d. rūmai Verecko skundą atme
tė.

1 šuo. Be to, sudegė kluonas su 
visu inventorium. Užsidegus na
mams, visi buvo sumigę. Pirmi 
gaisrą pastebėjo kaimynai ir at
skubėjo gelbėti. Pasisekė išgel
bėti tik 7 arklius ir 2 veršius. 
Nuostolių paties savininko ap
skaičiavimu padaryta 15,000 lt. 
Tik dalis turto buvo apdrausta.Daugiau Atsiranda 

Bedarbių.
Paskutiniu laiku Marijampo

lės miesto savivaldybėj yra užsi
registravę apie 600 bedarbių. 
Jiems reikia parūpinti darbo 
prie akmenų tašymo ir skaldy
mo, gatvių lyginimo, žvyro ka
simo, ledo vežimo į ledines ir 
kt. Visi bedarbiai suskirstyti 
kategorijom pagal šeimos gau
sumą ir tt. Pagal šias katego
rijas nustatoma, kiek dienų sa
vaitėje bedarbis turi būti aprū
pintas darbu. Atlyginimas už 
darbą viešuose darbuose mažas. 
Kol veikė, cukraus fabrikas, Ma
rijampolėje buvo apie 300 be
darbių. Bedarbių skaičius žy-1 spręsti iš naujo.

Pr. Aukštikalnio Byla 
Kasuota

Gruzdžio 5 d. Apeliaciniai 
rūmai sprendė Prienų gyv. Pr. 
Aukštikalnio bylą. Jis buvo kal
tinamas išplatinimu atsišauki
mų, kuriuose buvo kurstoma 
boikotuoti seimo rinkimus. Ape
liaciniai rūmai, pagal Tautai ir 
Valstybei saug. įstat. par. 14, 
Pr. Aukštikalnį nubaudė 1% m. 
sunk. darb. kalėjim. Adv. Purė- 
nienė Vyr. tribunolui padavė 
kasacijos skundą. Sausio 26 d. 
Vyr. Trib. šią bylą kasavo, grą
žindamas Apeliac. rūmams ją




