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New Yorko aukščiausio 
teismo teiseias Black, kai-

Cleveland© Lietuvių Komuni 
stų Frakcijos sekretorius rašo

, Meksikoj 250 banditų už
puolė Zangarro ir Burras 
valstiečius ir užmušė 18.

FAŠISTŲ PRANEŠIMAI APIE SAVO LAIMĖJIMUS 
GUADALAJAROS IR JA RAMOS FRONTUOSE

Detroit, Mich., kovo 11.— 
Sėdėjimu sustreikavo ir 2, 
400 Reo automobilių kompa 
nijos darbininkų/

algos 
būdu

Coudersport, Pa
tų berniukas L. Causer už 
tėvo nužudymą tapo nuteis
tas į baudžiamąją pataisos 
įstaigą.

Sėdėjimo Streikas Chicagos 
Požeminiam Gelžkelyj

Sustreikavo 1,500 Gumos 
Kompanijos Raštininkų

Milionų Padidėjo Bedarbių 
Skaičius Amerikoje

21.000 ITALU ATAKUOJA 
ISPANIJOS LIAUDIEČIUS

Kaziuką, 
sugedėlis 
sąžiniškų

Reikalauja Europinio Streiko 
Prieš Ispanų Fašistus Chrysler Reikalauja

Indžionkšino Prieš

Popiežius Planuoja Kataliky 
bes Vajų Ethiopijoj

KŪDIKIU GIMDYMO 
VAJININKEl'

Reikalauja 2,320 Karinių 
Orlaivių Amerikai

Sovietų Lakūno Kelionė 
Tolimiausia Šiaure

Cai. Seimelio Atstovai Nutarė 
Paliuosuot T. Mooney

Šnipai Grūmojimais Stengėsi 
Suardyti Streikus

gynė prez. Roosevelto planą 
pataisyt šalies Vyriausią 
Teismą šešiais nrogresyviš- 
kesniais teisėjais. Prieš jį 
kalbėjo universiteto profe
sorius Tompkins. Studentai 
362 balsais prieš 285 parė
mė Roosevelto sumanymą.

Ispanų Liaudiečiai Atrėmė Fašistus, Tame 
Skaičiuje 16,000 Italy, ir Būrius Nazių ir 

Italijos Tanky ir Karinių Orlaivių

Ta draugė yra čia gimus ir 
augus lietuvaitė. Ji jau išsidir
bo sau gerą vardą Komunistų 
Partijos eilėse ir visam darbi
ninkų judėjime. Ji didžiuojasi, 
kad Detroito kovose gerai pasi
rodė ir lietuvės moterys.

SUDEGĖ LAIVAS 
BOSTONE

N. Y. Studentai už Vyriausio 
Teismo Taisymų

Washington. — Kongreso 
karinių reikalų komisijos 
pirmininkas D. W. Harter 
reikalauja bent 2,320 karo 
lėktuvų Amerikai iki 1941 
m. ( Kongresmanas J. M. 
Wilcox jau pirmiau jteike 
sumanymą , paskirt $100,- 
000,000, įtaisymui šešių di
džiuliu stovyklų kariniams 
orlaiviams.

Wilmington, Delaware.
6,000 bedarbių dviejuose ap- 
skričiuose negaus maisto ir 
drabužių pašalpos, jeigu tų 
apskričių komisionieriai ne
duos trokų pašalpiniams 
reikmenims išvežioti, sako 
valstijinis WPA direktorius 
Holcomb.

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Tiesiai iš Kovos Fronto 
Išvykite Trockistus. 
Pastovioji “Armija.” 
Jauni Draugai.

Rašo A. B.

Chicagoj streikuoja sėdė
jimu 500 darbininkų pože
minio gelžkelio. Tuom pro
testuoja prieš bosų nutari
mą paleist iš darbo 35 dar
bininkus. Streikas sustab
dė visa prekių išvežiojimą 
tuom gelžkeliu.

pries 
kitas

FAŠISTAI UŽĖMĖ 100 
MYLIŲ PLOTĄ

Vatikanas. — Po piežius 
gana pasveikęs, kad pats 
pirmininkausiąs kardinolų 
ir vyskupų susirinkime, kur 
bus svarstoma katalikų ti
kybos platinimas Ethiopijoj.

Brooklyn, N. Y., Penktadienis Kovo (March) 12, 1937 Pavienio Numerio Kaina 3c Metai XXVII, Dienraščio XIX

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $7.00 

Metams

ir pavieniai, muškite tele
gramas kongresmanams ir 
senatoriams, reikalaudami, 
kad užgirtų Roosevelto pla
ne delei vyriausio teismo

Tai labai graži žinia. Cleve- 
lando lietuvių jaunimo judėji
mas jau ir pirmiau gerai stovė
jo. Jo silpnybė buvo tame, kad 
jis negalėjo palaikyti organizuo
tos grupės jaunų komunistų. 
Dabar, matomai, ta silpnybė ta
po nugalėta. Mes tik galime 
palinkėti mūsų jauniems Cleve
land© kovotojams geriausio pa
sisekimo.

“Tarpe lietuvių jaunuolių 
yra susiorganizavus gera gru
pė Jaunųjų Komunistų Ly
gos. šie jaunuoliai yra nu
tarę pradėti lavinti kitus jau
nuolius politinio supratimo ir 
pratinti prie veikimo.”

Akron, Ohio. — Streikai) 
išėjo ir 1,500 raštininkų 
Firestone automobilių gumų 
kompanijos, prisidėdami 
prie 10,000 streikuojančių 
darbininkų. Sėdėjimo strei
kas sustabdė visą Firestone 
gamybą.

BANDITAI UŽMUŠĖ 18 
KAIMIEČIŲ

kaip praneša New 
Times koresponden- 
Madrido, liaudiečiai 

atrėmė ir sustabdė fašistų 
antpuolius pagal Guadalaja- 
ros vieškelį. Valdžios jėgos 
stiprėja desėtkais tūkstan
čių naujų pašauktų tarny
bon jaunų vyrų.

Toronto, Canada. — Pus
nuogė pabėgo iš namų, pa
mišusiai šaukdama Pauline 
M. Clark’ienė, kuri dalyvau
ja vajuj del didžiausio kū
dikių skaičiaus pagimdymo, 
idant gaut už tai $500,000 
dovaną. Iš namų jinai “iš
kūrė” per sniegus ir ledus, 
kai netikėtai atėjo jos pa
mestas vyras, su kuriuom ji 
turėjo penkis pirmus vai
kus. Ji dabar gyveno su sa
vo mylėtiniu H. Madil’u, ku
ris jai įtaisė dar penkis kū
dikius.

Boston, Mass. — Sudegė 
Danijos prekybinis laivas 
“Laila,” atvežęs cukraus ir 
nitratų krovinį. Jis buvo 
pastatytas tik pusmetis at
gal ir lėšavo $1,500,000.

Sacramento, Cal. — Cali- 
fornijos seimelio atstovų rū
mas 45 balsais prieš 28 pri
ėmė rezoliuciją, reikalau
jančią išlaisvint garsųjį dar
bininkų organizatorių Tomą 
Mooney, kuris pagal krei
vus teismų nuosprendžius 
nekaltai pūdomas kalėjime 
jau 20 metų. Jeigu ir valsti
jos senatas priimtų šią rezo
liuciją, tai Mooney būtų pa- 
liuosuotas be jokio tolesnio 
teismo.

London. — Konferencijai 
Tarptautinės Darbo Unijų 
Sąjungos (Darbininkų ir 
Socialistų Internacionalo) 
kovo 10 d. įnešta šaukt vi
suotiną darbininkų streiką 
Europoj, tuomi išreiškiant 
pritarimą Ispanijos liaudies 
valdžiai ir pasipriešinimą 
kariaujantiems prieš ją fa
šistams. Konferencijoj daly
vauja 200 delegatų iš 20 ša-

Washington. — Burns de- 
tektvvų agentūros galva R. 
J. Burns kovo 9 d. buvo pri
verstas prisipažint senatinėi 
piliečių laisvių komisijoj, 
kad tos agentūros šniukštai- 
gengsteriai įvairiais grūmo
jimais stengėsi priverst uni
jų vadus atšaukt streikus, 
kurie buvo skelbiami 
General Motors ir 
kompanijas.

KALTINA “SUOKAL
BIAIS” AUTO. DARBI
NINKŲ UNIJOS VADUS

United Press žiniomis, 
jau 16,000 Italijos kareivių 
pastatyta prieš liaudiečius 
Guadalajaros linijoj.

Kanuolėmis bombarduo
dami Madridą, fašistai kovo 
10 d. kelis desėtkus žmonių 
užmušė ir daugelį sužeidė.

NAZI AI GIRIA TĖVĄ Už 
PAMIŠUSIO VAIKO 

NUŠOVIMĄ

ISPANŲ FAŠISTAI BOM 
BARDAVO FRANCUOS 

LAIVĄ

Washington. — Amerikos 
Darbo Federacijos valdyba 
savo raporte kovo 9 d. at
randa. jog šiemet sausio mė
nesyj buvo 10,041.000 bedar
bių Jungtinėse Valstijose, 
tai yra 1.051,000 daugiau ne-

Philadelphia. Pa 
keliamosios svirties krisda
mas, didelis balkis Naw 
Yarde užmušė tris našalpi- 
nius WPA darbininkus.

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

težius, o Islaimėsit 
Pasaulį!

Las Casas del Torcal; čia 
pagrobę ir “kiek rusiškų 
kulkasvaidžių.”

Fašistų raiteliai maurai 
atakuoja valdžios pozicijas 
Cordoba ir Jaen provinci-

Pamatinis ginčas tarp 
streikierių ir Chrysler kor
poracijos eina del pilno dar
bininku unijos prinažinimo. 
Balsavimuose m i 1 ž i niška 
dauguma darbininku pasi
rinko Jungtine Auto. Darbi
ninkų Uniją, kain vieninte
le savo atstovę. Bet Chrys
ler bosai pripažįsta ją tik 
atstove josios nariu, o ne 
visu darbininku. Panašiai 
nusistačius ir Hudson auto
mobiliu kompanija, kurios 
trvs fabrikai Detroite todėl 
taipgi užstreikuoti.

Nazių Keršto {statymas' 
Prieš Svetimšalius

Berlynas. — Hitlerio val
džia išleido “įstatymą” per
sekioti ir-spausti Vokietijoj 
piliečius tos šalies, kuri sa
vo ribose naudos baudžia
muosius veiksmus prieš Vo
kietijos piliečius. Manoma, 
kad naziai pirmoj vietoj už
guls ant Vokietijoj esamų 
sovietinių piliečių už tai, 
kad Sovietai areštavo de
sėtkus Hitlerio šnipų, tero
ristų ir pramonės gadinto
jų, kurie veikė išvien su 
trockininkais.

Toulon, Franci j a, kovo 11. 
— Ispanijos fašistų lakūnai 
bombomis atakavo ir kulka- 
svaidžiais apšaudė Franci- 
jos laivą “Djevel-Antar” Vi
duržemio jūroj, tarp Balea
ric Salų ir Algerijos. Viena 
bomba pataikė į laivo denį, 
bet nieko nesužeidė. Laive 
buvo 46 įgulos nariai ir 12 
keleivių.

Francija pasiuntė keturis 
šarvuotlaivius saugot savo 
prekybos laivus Viduržemio 
jūroj.

Birmingham,, Alabama. — 
Visuotinuose balsavimuose 
dauguma piliečių pasisakė 
už panaikinimą Alabamos 
blaivybės įstatymo, kuris 
toj valstijoj “gyvavo” 22 
metus.

Madrid, kovo 11
diečių suimti 41 Italijos ka
reivis sako, kad Guadalaja
ros fronte jau trys Italų ar
mijos divizijos. 21,000 vyrų, 
kariauja no fašistu vėliava, 
užimdami pirmas vietas mū
šiuose prieš Ispanijos ka- 
yiuomenę. Visiems jiems ko
manduoja Mussolinio oficie- 
riai. ‘

Madrid, kovo 11. — Iš
sprogdindami žemdirbystės 
kolegijos rūmą Universiteto 
Mieste, liaudiečiai užmušė 
ir sužeidė 300 fašistų.

Soria. Ispanija, kovo 11.— 
Fašistai skelbiasi užkariavę 
nuo liaudiečių 100 ketvirtai
niu myliu plotą ir jau “ma
la” Guadalajara miestą, už 
32 mylių į šiaurių rytus nuo 
Madrido. Jie užėmė Castil- 
blanco, Bujalara, Jadraoue, 
Villanueva, Argecilla, Mi- 
ralrio ir Valfermoso mieste
lius ir pagrobę 12 liaudiečių 
tankų.

Pittsburgh, Pa. — Ameri
kos Darbo Federacijos vice
prezidentas J. P. Frey, pir
mininkas federacinių meta
lo darbininkų unijų sky
riaus, kalbėjosi su Carnegie- 
Illinois plieno korporacijos 
kompaniškos neva “unijos” 
vadais kovo 10 d., kaip ko
vot prieš industrinę Amal
gamated Plieno Darbininkų 
Unija. Kompaniškos unijė- 
lės viršininkai širdingai dė
koja Frey’ui už “naudingus 
jo patarimus.”

Frey kvietė kompanišką 
unijėlę prisidėti prie Darbo 
Federacijos ir persiorgani
zuoti į kelias unijas pagal 
amatus - amatėlius. Bet 
kompaniški vadai atsakė, 
kad jiem netinkanti tokia 
unijų rūšis.

Taigi, vis tiek Amerikoje dar 
turime virš 10 milionų bedar
bių. O mūsų krašto gamyba 
jau beveik pasiekė 1929 metu 
gamybos lygi. Tai reiškia, kad 
visai dešimčiai milionų darbi
ninkų nebeliko vietos kapitalis
tinėje ekonomijoje. Su savo 
šeimomis, ši armija susidaro iš 
virš 40 milionų žmonių. Tai 
vienas didelis trečdalis visų šio 
didelio krašto gyventojų

Detroit, Mich. —Chrysler 
automobilių korporacija ko
vo 10 d. pareikalavo apskri
čio teisėjo A. Campbell’io, 
kad išduotų indžionkšiną 
prieš streikierius sėdėtojus, 
įsakant darbininkams pasi
traukti iš jų užimtų devy
nių Chrysler fabrikų Detro
ite. Korporacija taipgi rei
kalauja uždraust bet kokius 
streikierių veiksmus “truk
dančius gamybą”; vadinasi, 
nori atimt darbininkams net 
pikietavimo teisę.

Jungtinės Autom obilių 
Darbininkų Unijos vadai 
buvo sutikę praleist j už- 
streikuotų fabrikų raštines 
augštuosius k o r p oracijos 
viršininkus. Bet- kad kor
poracija dabar reikalauja 
.indžionkšino prieš streikie- 
‘rius sėdėtojus, tai unija jau 
nepraleidžia nė korporacijos 
viršininkų į raštines.

Indžionkšino prašyme 
Icofboraciia vadina “suokai* 
bininkais” J. L. Lewis’ą, In
dustrinių Unijų Organizavi
mo Komiteto prezidentą; 
Homerį Martiną. Jungtinės 
Auto. Darbininku Unijos 
pirmininką, ir 68 kitus va-

Berlynas. — V a 1 s t i etis 
Hermann Weber nušovė be
miegantį savo sūnų kaipo 
pamišėli, kuris daras jam 
gėdą, žmogžudis už tai nu
teistas tik 3 metus kalėti. 
Bet nazių smogiku organas 
“Das Schwartze Corps” gi
ria ii už “gailaširdingą drą
są” ir tikisi, kad bausmė 
jam bus greit dovanota.

Maskva. — Sovietinis la
kūnas F. B. Fahrig sėkmin
gai nuskrido 6.250 myliu iš 
Maskvos į Anadyr, arti Ala- 
skos. Jis lėkė virš toli
miausios Sovietu šiaurės. 
Tai dar pirma tokia šiauri
nė kelionė žiemos metu, per 
tą sritį didžių šalčių, sniegų 
ir audrų. Neužilgo jis tuo 
pačiu oro keliu grįš į Mas
kva.

PRIGĖRĖ 40 ŽMONIŲ, 
APVIRTUS LAIVUKUI 
Tientsin, Chinija. — Pri

gėrė 40 žmonių, apsivožus 
laivukui, kuriuom jie kėlėsi 
per Hung upę. Laivukas 
apvirto, kada įvažiavo į sū
kurį, pasidariusį užpakalyj | 
greitai plaukiančio didelio. 
garlaivio.

Federacijos Vadas Mo-į Vyriausias Teismas Už- 
kina Bosų Gižus Kovot grobė Kongreso Teises, 
Prieš DarbininkųUniją C ’ " ~ ’

Avila, Ispanija. — Fašis
tai sako, kad jie atėmę iš 
liaudies armijos Almadro- 
nes, Alminos, Valdearenas 
miestelius, Brihuega kalvas 
ir Masegoso ir Argecilla 
kaimus, šiaur-rytiniame Gu
adalajaros fronte, ir bend
rai nužygiavę 12 mylių pir
myn. Fašistai dabar įsidrū- 
tinę už 28 mylių nuo Guada
lajara miesto, kuris stovi už 
35 mylių nuo Madrido. Jie 
taipgi toliau ’atgal atstūmę 
valdžios milicininkus Jara- 
ma upės fronte, į pietų ry
tus nuo Madrido.

Fašistai pirma iš 100 ka- 
nuolių bombardavo liaudie
čių pozicijas šiaur-rytinėj e 
linijoje; paskui atakavo di
deliais būriais vokiškų ir 
itališkų tankų ir lėktuvų.

Jarama mūšiuose fašistai 
atkariavę nuo liaudiečių

jose.
Bet, 

Yorko 
tas iš

Washington. — Jungti
nių Valstijų generalis pro
kuroras H. S. Cummings 
padarė pareiškimą senato
rių teisinei komisijai kovo 
11 d., apgindamas preziden
to RoJsevelto planą delei 
Vyriausio Teismo ir aps
kričių teismų pataisymo, 
įstatant į juos tam tikrą 
skaičių jaunesnių, pažan
gesnių teisėjų. Šitaip reikia 
panaujint teismus, idant at- 
galeiviai seniai negalėtų 
naikint kongreso išleidžia
mus darbininkams ir farme- 
riams naudingus įstatymus.

Generalis prokuroras pri
minė, jog šalies “konstituci
ja niekur nesako, kad Vy
riausias Teismas turi galią 
naikinti kongreso išleistus 
įstatymus.” Tokią galią, tik 
laikui bėgant, pasiglemžė 
Vyriausias Teismas.

Kalbėtojas nurodė, kaip 
Vyriausias Teismas sauva- 
liškai naikino įstatymus, nu
sakančius, kiek samdytojai 
turi būtinai mokėt 
darbininkams. Tuo 
Vyriausias Teismas uždrau
dė kaip šalies valdžiai, taip 
ir valstijoms.nustatyt mini
mum alga's arba trumpint 
darbo laiką darbininkams.

Roosevelto plano prieši
ninkai argumentuoja, kad 
jis neturi “pripakuot” Vy- 
riąusią Teismą, naujais tei
sėjais, bet leist konstituci
niu pataisymu padaryt ja
me pageidaujamas permai
nas. Bet atžagareiviai gali 
tokį pataisymą nustumt 
daugelį metų tolyn. Juk jau 
13 metų praėjo^ kaip “taiso
ma” konstitucija del vaikų 
darbo uždraudimo ir vis ne
pataisoma.

Darbininkų organizacijos pataisymo

Lietuviškas fašistinis frontas 
užsispyrė garbinti lietuvį kari
ninką Putną, kuris virto troc- 
kistiniu sutvėrimu ir atsidūrė 
Sovietų Sąjungos kalėjime. 
Kiekvienas išsigimėlis jiems 
didvyris.

Mes gi didžiuojamės švariais, 
sąžiniškais kovotojais lietuviais. 
O tokių Sovietų Sąjungoje yra 
nemažai. Kai "kurie iš jų jau 
yra pasiekę augštas ir garbin
gas vietas Sovietų sistemoje, 
štai nesenai įvyko Visos Balta
rusijos Sovietų suvažiavimas. 
Suvažiavimo prezidiume mato
me figūruojant draugus Augus- 
taitį, Uborevičių ir 
Ką gi reiškia toks 
Putna prieš desėtkus 
lietuvių bolševikų.

Redakcijon buvo užėjus drau
gė, kuri darbuojasi Detroite. Ji 
labai entuziastiška apie automo
bilių darbininkų streikus. Toks 
puikus darbininkų solidarumas! 
Amerika vargiai kada pirmiau 
buvo mačius tokį. O moterys 
—darbininkų žmonos, seserys ir 
dukterys—pasirodė galinga pa
jėga šioje kovoje. Tūkstančiais, 
desėtkais tūkstančių jos pikie- 
tuoja iš lauko, kuomet jų drau
gai veda sėdėjimo streiką vidu
je dirbtuvėje.

Visa darbo žmonių klasė išsi
judinus, kovos lauke. Detroi
tas, iki šiol pagarsėjęs kaipo 
“open shop” miestas, greitoje 
ateityje bus šimto procentų or
ganizuotas.

Bridgeporto miesto alderma- 
nas Michael Gratt oficialiai pa
sitraukė iš Socialistų Partijos. 
Savo rezignacijos laiške sako, 
kad tą partiją apniko nelemti 
trockistai. Išvykite trockistus, 
sako Gratt, sugrįšiu aš ir su
grįš eilė kitu padorių kovotojų 
į Socialistų Partiją. Jis sakosi 
tūlas laikas tam atgal gavęs 
laišką nuo Bernard Wolf, Troc
kio sekretoriaus, kuris atvirai 
pasakęs, kad trockistai lenda 
Socialistų Partijon tik su tuo 
tikslu, kad nesuleisti Socialistų 
Partijos ir Komunistų Partijos 
į bendrą frontą.

Iš to bus ir mums aiškiau, 
kodėl tūli lietuviški dešinieji so
cialistai taip pamylėjo trockis
tus. Mat, jie irgi kreivai žiūri 
į bendro fronto judėjimą.
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Garnys ūkininkė Virtuvės 
Įnamis

Entered as second class matter March 11, 1924, at 
the Post Office at Brooklyn, N. ¥., under the Act 

of March 3, 1879.

Lietuviai Ispanijos Kovotojų
Eilėse

Greta visos eilės kitų tautų, Ispanijos 
respublikos gynėjų eilėse randasi ir lie
tuvių, kovojančių su juoduoju fašizmu. 
Ar iš pačios Lietuvos nuvyko jų kiek, ne
žinome, bet žinome, kad ten lietuvių ran
dasi iš Pietų Amerikos, Jungtinių Valsti
jų ir Franci jos

Tik nesenai gavome pranešimą iš ar
gentiniečių, kad iš ten penki jauni vyrai, 
lietuviai anti-fašistai išvyko Ispanijon. 
Taipjau žinon J, kad ir iš Jungtinių Vals- 

• tijų išvyko eilė lietuvių jaunuolių ir dar 
rasis tokių, kurie, be abejo, išvyks.

Jie važiuoja Ispanijon padėti to kraš
to žmonėms atsiginti nuo fašizmo.

Ar yra kas gražesnio ir prakilnesnio, 
kaip šis jaunų žmonių—jaunų mūsų 

iį. draugų—žygis?!
Kai bus apie tai galima laisvai kalbėti 

w ir rašyti, be abejo, mes galėsime pasi
džiaugti ir pasididžiuoti ne vienu šviesiu 
darbu, ne vienu kilniu žygiu tų draugų, 
kurie suprato reikalą stoti pagelbon Is
panijos žmonėms, ginantiems laisvę, ko
vojantiems už gerbuvišką gyvenimą.

Kadaise d. Dimitrovas, o paskui d. Sta
linas sakė, kad šiuo tarpu Ispanijos žmo
nių kova prieš fa’šizmą yra visų pasaulio 
darbo žmonių reikalas,—reikalas visos 
pažangiosios žmonijos.

Sarmata!,^
• Antradienį New Yorko valstijos že
mesnysis seimelis (Assembly), 102 bal
sais prieš 42, atsisakė užgirti prie J. V. 
konstitucijos pataisymą, sulyg kuriuo 
būtų pavesta šalies kongresui sureguliuo
ti vaikų darbas, arba—uždrausti nepilna
mečius samdyti į fabrikus ir kitas darba
vietes. Šis pataisymas vadinasi “Child 
Labor Amendment.” Prieš kelias savai
tes jis buvo svarstytas ir užgirtas augš- 
tesniam New Yorko valstijos seimely j 
(Senate).

Po to prasidėjo gyvas judėjimas už tai, 
kad Assemble j jis negautų reikiamo 
skaičiaus pritarėjų. Subruzdo kapitalis
tai, subruzdo jų agentai. Kovoje prieš 
priėmimą šito įstatymo energingiausiai 
darbavosi katalikų dvasiški j a. Žinoma, 
neatsiliko ir lietuviai kunigai. Jie taip
jau šaukė visa gerkle už tai, kad nepilna
mečiai būtų išnaudojami.

Jau visa eilė valstijų seimelių šį kon
stitucinį pataisymą užgyrė. Bet dar rei
kalinga 8 valstijų užgyrimas. Be abejo, 
bus dėta pastangų tai padaryti. Darbi
ninkai ir visi pažangieji žmonės privalo 
kovoti, kad šis konstitucinis pataisymas 
būtų užgirtas, kaip galint greičiau.

“Kaipo tauta, mes pasiekėme vietą, 
kur privalome darbuotis išgelbėjimui 
konstitucijos nuo teismo ir paties teismo 
nuo savęs,” pareiškė respublikos prezi
dentas savo kalboj pereitą antradienį.

Tai buvo antroji prezidento kalba, sa
kyta reikale Jungt. Valstijų augščiausio 
teismo, kurį jis pasirįžo reformuoti.

Kovo 4 dieną jis kalbėjo griežčiau ir 
trumpiau. Jis tuomet, taip sakant, tik
tai sviedė pirštinę į tam tikrų sluogsnių 
akis. Šiuo atžvilgiu jis nurodė, kodėl 
svarbu, kad šitoj kongreso sesijoj jo su
manymas būtų priimtas.

Teisingai p. Rooseveltas nurodė, kad 
tas, kas buvo 1929 metais, gali ateiti bile 
kada, jei šalis nebus pasirengusi pavo
jaus neprileisti.

Teisingai jis kalba ir ten, kur pabrėžia 
reikalingumą aprūpinti žmoniškesnių gy
venimu tautos trečdalį, nedavalgiusį, 
menkai apsirengusį ir prastoj pastogėj 
gyvenantį, jei norima išgelbėti demokra
tinė santvarka.

Su tuo kiekvienas mastąs žmogus su
tiks ir prezidentui padės darbuotis pa
siekti tikslą.

Jungtinių Valstijų augščiausias teis
mas yra toks surambėjęs, toks sutižęs, 
taip susijęs su turčių klase, kad jam ne
svarbu šalies žmonių balsas, jam nesvar
bu konstitucija, jam nesvarbu jokis ki
tas reikalas, apart gynimo privilegijuo
tos klasės—stambaus kapitalo—interesų.

Tai prezidentas netiesioginiai pabrėžė 
ir tai yra teisinga, nepaisant, kaip kam 
tas gali nepatikti.

Rooseveltui svarbu paruošti žmonių 
psichologiją tuo reikalu ir jis gan gerai 
moka tą atlikti. Jis, mat, puikiai žino, 
kad jam sunku bus pravesti gyveniman 
jo sumanymas, kadangi labai daug demo
kratų politikierių stoja prieš t Aiškyn. 
kai masės pradės smarkiai gruzdėti if’ 
reikalauti priimti Roosevelto sumanymą, 
tie politikieriai bus priversti nusileisti.

■ ‘Vilnis” Apie “Laisvę” ;
Kaip jau žinoma, “Laisvės” bendrovės 

šerininkų suvažiavimas šiemet įvyks ba
landžio-11 d., Brooklyne. Paminėjusi tai, 
“Vilnis” rašo:

IŠ mūsų kraštų retas kas galės dalyvauti 
Laisvės Bendrovės suvažiavime. Tik per
nai, jubiliejiniame suvažiavime, iš vidurva- 
karinių valstijų buvo kiek skaitlį ngesnė de
legacija. Bet geografija nėra ta nepereina
ma siena, kuri mums kliudytų dvasiniai su
sisiekti su draugais rytiečiais, kuomet jie 
sueis ir suvažiuos pasitarti Laisvės reika
lais. . Laisvė yra tas švyturys, kuris savo 
šviesa ir Californiją pasiekia. Ji yra taip 
jau mylima Kanadoj, kaip Floridoj, Illinois’o 

| mainose, kaip ir Naujojoj Anglijoj. Mūsų 
- spaudos šeimynoj ji yra pirmoji lygiųjų 

tarpe.
Išanksto ruoškimės, kad tie sveikinimo 

žodžiai, kuriuos mes pasiųsime Laisvės Ben
drovės dalininkų suvažiavimui, būtų širdin
giausios talkos žodžiai, kad žodžiai nesiskir
tų nuo aktualės paramos.- Aukom mes rė- 
mėm, remiam ir visuomet remsim mūsų 
spaudą.

Kitos Išeities Nebuvo
Po to, kai ADF prezidentas Green įsa

kė savo pasekėjams skaldyti Amerikos 
Darbo Federaciją, išmetinėjant iš miesti
nių centralinių komitetų ir valstijinių or
ganizacijų tuos atstovus, kurie* eina su 
CIO, tai pastarojo komitetas buvo pri
verstas imtis naujų žygių. Koki gi tie 
žygiai? Ogi toki: kai tik ADF biurokra
tai išmes arba suspenduos jiems nepatin
kamas unijas arba jų delegatus, tai CIO 
išduos atskirtoms nuo ADF grupėms sa
vo čarterius. Žinoma, tai bus panašu į 
atskirą federaciją, į atskirą organizaciją.

Bet argi buvo kitokia išeitis? Ką gi 
CIO turėjo daryti? Nusileisti Greenui 
ir Ko.? Tokis nusileidimas, reikštų pa
likimą “dievo valiai” tų pramonių darbi
ninkų, kurie pradėjo steigti savo unijas, 
kurie nesenai laimėjo milžiniškos reikš
mės kovas automobilių ir plieno pramo
nėse. Aišku, kad Lewisas ir su juo einą 
unijų vadai negalėjo tokios taktikos už
imti.

Iš kitos pusės, Green ir Ko., pamatęs, 
kad CIO laimi mūšius ir didelius mūšius, 
—pradėjo skaldymo darbą. Taigi CIO 
žmonėms ir pasiliko vienintelis kelias — 
išduoti čarterius visoms grupėms, kurios 
eina su CIO, kurios stoja už organizavi-, 
mą neorganizuotų, kurios stoja už pra
moninį unijizmą.

Kas iš to visko išeis? Veikiausiai ADF 
viršininkai šauks nepaprastą suvažiavi
mą savo pasekėjų ir ten oficialiai nutars 
skaldyti ADF. Veikiausiai jie tai darys 
greit, nes laukimas Greenui labai daug 
lėšuoja.

Bet kas bus po to? Tai gali privesti 
Amerikos darbininkų judėjimą prie ne
paprastų kovų,—kovų, kokių retai kurioj 
šaly pasitaikė. Tai būtų, žinoma, blogas 
dalykas. Tačiau tą viską juk ruošia ne 
CIO žmonės, su Lewisu priešaky. Skal
dymą ruošia reakcininkas Green su savo 
pasekėjais.

Dėlto Amerikos Darbo Federacijos na
riai ir veikėjai, numatą tai, privalo jau 
dabar griežtai protestuoti prieš Greeno 
žygius, kuriais jis skaldo darbininkų ju

dėjimą.

Sprakšių kaimo, Vyžuonų va!., 
ūkininkas Jonas Zabulionis tu
rėjo du sūnus, kurių Liudvikas 
buvo tinginys, nepaklusnus — 
nedoras vaikas. Už tai tėvas, 
norėdamas jį nubausti, paskyrė 
jam mažesnę ūkib dalį. Dėl to 
Liudvikas labai pyko ir keršijo.

1935 m. gegužės 25 d. tėvas 
pasiskundė tardytojui, kad sū
nus Liudvikas jį mušęs, šėręs 
jam kaše ir apdraskęs nosį. Liu
dvikui buvo iškelta byla ir š. m. 
vasario 19 d. Panevėžio apygar
dos teismas Utenoj Liudviką 
Zabulionį pripažino kaltu, pagal 
B. St. 471 str. I d. I punkt. ir 
nubaudė jį 1 mt. 6 mėn. *s. d. ka
lėjimo su b. st. pasėkomis.

Tą pat dieną kitoj byloj tas 
pats L. Zabulionis buvo kaltina
mas iš keršto tėviškės sudegini
mu, padarant apie 9000 litų, 
nuostolių.

J. Zabulionis del minėto jo su
mušimo tardytojo šaukiamas, 
norėjęs kartu vežtis ir sūnų, ti
kėdamasis susitaikinti, bet sū
nus atsisakęs važiuoti, palikęs 
namuose, mušęs motiną grąsin- 
damas sudeginti namus. Motinai 
išėjus prašyti kaimynų, kad sū
nų nuramintų ir jai negrįžtant, 
Liudvikas Zab. siuntęs tarnaitę 
pakviesti motiną atsisveikinti, 
nes ji daugiau jo nebematysian- 
ti.

Netrukus suliepsnojo ir su vi
su inventorium sudegė J. Z. klo
jimas, tvartas ir rūmas.

Bėgdamas į gaisrą, vienas 
kaimynų matęs nuo trobų bė
gantį žmogų, kuris buvo pažin
tas, kad tai esąs apdegęs Liud
vikas.

Vėliau jį patys žmonės suėmė 
ir, kaip smarkiai apdegęs, buvo 
nuvežtas ligoninėn.. .

Teisme, khltinAnidšis sakėsi 
nieko neatmenąs. Pagal psichi
atrinės ligoninės jo proto tyri
mo davinius, esą nusikaltimo 
metu jis žinojęs ką daręs, bet 
visgi kokio tai liguistumo žymės 
esą pastebėtos.

Teismas teisiamąjį pripažino 
kaltu iš B. St. 562 str. II d. ir 
563 I d. 3 p., nubausdamas jį 
10 mt. s. d. kalėjimo su f>. St. 
pasėkomis.

Pavasarį Truks Pašaro
Antalieptė. Zarasų aps. Ar

tėjant pavasariui jau daugelis 
šios apylinkės ūkininkų jaučia, 
kad pristigsią gyvuliams paša
ro. Pavasarį čia del stokbs 
pašaro bus didelis vargas, nes 
šioje apylinkėje šiemet labai 
mažai kas turės jo parduoti.

Steigiamas Pašto Punktas
Bunikiai, šakių apskr. Buni- 

kių, Būnikėlių ir kt. gretimų 
km. gyventojapis iki pašto yra 
apie 7 km. kelio, tad šios apy
linkės ūkininkai padavė Paš-

Praėjusį rudenį Gėčių km., 
Šakių apskr. pas pil. Praną 
Alijošaitį p-asiliko žiemoti gar
nys. Garnį labai prižiūri P. 
Mačaitienė ir dabar žiemos 
laiku jį laiko virtuvėje, šeria 
jį mėsa, nes jis kitokio maišto 
nelesa. Garnys yra taip pri
junkęs prie žmonių, kad mais
tą ima iš rankų, šiaip yra šiek 
tiek suvargęs ir suodinas, bet 
manoma, kad jis laimingai su
lauks pavasario.

Šeimininkai žada rūpestin
gai jį globoti iki pavasario.

Lietuvos Banko Akcininkų 
Susirinkimas

šeštadienio vakare Lietuvos 
banko rūmuose buvo metinis 
visuotinis Lietuvos banko akci
ninkų susirinkimas. Vyriausy
bės akcijoms atstovavo e. p. 
Fin. min. Indrišiunas. Jis susi
rinkimą atidariusio banko ta
rybos pirmininko A. Vosyliaus 
ir akcininkų kviečiamas, susi
rinkimui ir vadovavo.

Metinį banko valdybos var
du pranešimą suvirinkime pa
darė banko valdytojo pava
duotojas J. Paknys. Viso per
nai bankas išlaidų turėjo 5.36 
mil. litų. Metus baigė su 820.- 
000 litų gryno pelno. Metinis 
banko balansas suvestas 441.- 
683.011,04 lt.

Banko tarybos vardu A. Vo
sylius susirinkimui pasiūlė pa
tiektąjį banko balansą su jo 
aktyvo ir pasyvo sumomis ir 
pelno ir nuostolių sąskaita pa
tvirtinti. Tą pat padarė ir re
vizijos komisijos vardu M. Ka
volis.

Susirinkimas pereitųjų me
tų banko bafdnsą^Lapyskaitą 
patvirtino vienbalsiai. Gautąjį 
gryną pelną paskirstė taip: 
atsargos kapitalui — 82,000 
litų, akcininkams dividento 
(6% pagr. kapit.)—720,000 
litų, valdybos ir tarybos tant
jemai—15,312.50 lt., likusius 
2,687.50 lt.—į 1937 m. pelną.

šiaip įvairių nusikaltimų.
Piktadarių į kanceliariją 

įlysta pro langą, spintos at
plėštos.

Kasavo Bylų' Del Marijam
polėj Rastos Nelegalios 

Literatūros
Savo laiku “L. ž.” jau buvo 

rašyta apie marijampoliškio 
Daukšos bylą. Tos sodybos 
kieme, daržinėje, kur Daukša 
gyveno, buvo rasta daug ko
munistinio turinio be cenzūros 
leidimo išspausdintos literatū
ros. Tos nelegalios literatū
ros laikymu buvo apkaltintas 
pil. Daukša ir Apel. rūmai jį 
nubaudė 4 met. sunk, darbų 
kalėjimo.

Daukšos įgaliotas adv. pa
davė kasacijos skundą, nuro
dydamas, kad daržinė buvus 
daug kam prieinama ir bile 
kas galėjęs ten tą literatūrą 
padėti. Vyr. tribunolas sau
sio 20 d. tą skundą sprendė ir 
nutarė rūmų sprendimą ka- 
suoti ir grąžinti rūmams bylą 
iš naujo spręsti ir apsvarstyti 
kai kurias aplinkybes.

(Iš “L. ž.”).

tis, švogeris K. Ziduliohis, 
kuris yra “Laisvės” skaityto
jas, taipgi reiškia didelę pa
dėką visiems geros širdies 
žmonėms.

“Laisvės” Koresp.

Rumford, Me.

Binghamton, N. Y.

Iš Marijampolės Apygardos 
Teismo Pagrobta 159 Pir

mos Instancijos Bylos
Sausio 19 d. Marijampolės 

apygardos teismo tarnautojai 
atėję į darbą teismo kancelia
rijoje pastebėjo netvarką: ati- 
daros* spi'ntos, kai kurie doku
mentai išmėtyti ant grindų, 
atdaras langas ir tt. Tuojaus 
paaiškėjo, kad iš spintų dingę 
bylų. Pakelta aliarmas, pra
nešta kriminalinei policijai.

Bylas patikrinus, paaiškėjo, 
kad yra dingę net 159 pirmos 
instancijos baudžiamosios by
los.

Daugiausia bylų tarpe esą 
keletas bylų del padegimų ir

CIO pirmininkas JOHN L. LEWIS (kairėje) ir MYRON 
C. TAYLOR, U. S. Plieno Kompanijos pirmininkas, ku
rie vadovavo susitaikyme tarp Industrinio Organizavimo 
Komiteto ir Carnegie-Illinois plieno fabriko savininkų.

Ligoniai Mūsų Mieste
Sunkiai susirgo J. Sadaus

kas. Jam padarė sunkią ope
raciją Johnson City Ligoninė
je. Teko nugirsti, kad d. Sa
dauskas jau parvežtas namo.

Dar tebeserga d. L. Šimoliū- 
nas, guli Johnson City Ligoni
nėje.

Jeigu kam aplinkybės lei
džia, ąplankykite šiuos drau
gus. 

i

Trumpa Juozo Kuokalo 
Biografija

Vasario 17, 1937 m., čia pa
simirė Juozas Kuokalas, John
son City Ligoninėje, nuo šir
dies ir inkstų ligos. Paliko di
deliam nuliūdime gyvenimo 
draugę Elenorą ir sūnų Bro
nių. Taipgi paliko artimus 
gimines: pusbrolį G. Kuokalą, 
švogerį ir švogerką K. A. Zi- 
dulionis ir seserį Lietuvoje. 
Buvo palaidotas be jokių baž
nytinių ceremonijų, nes jis bu
vo laisvų pažiūrų žmogus.

Ant kąpinių pasakė atsisvei
kinimo prakalbėlę jo -pusbro
lis G. Kuokalas. Laidotuvėse 
dalyvavo daug visokių pažiūrų 
žmonių, buvo daug gražių gė
lių nuo draugų ir giminių.

Juozas iš. Lietuvos paėjo iš 
Medikionių kaimo, Pušaloto 
parapijos. Jis dar jaunas bū
damas, 1904 m., jau dalyvavo 
su kitais Lietuvos valstiečiais 
judėjime prieš carizmą. Juo
zo brolis žuvo nuo carizmo 
rankos, bet Juozui pasisekė iš
trukti iš budelių rankų.

Juozas Kuokalas atvyko 
šion šalin 1906 metais ir gy
veno Binghamtone. Kelius me
tus dirbo čeverykų dirbtuvėje, 
paskui užsidėjo valgyklą ir 
alaus užeigą. Biznyje išbuvo 
ilgus metus.

Kuokalai savo gyvenime 
turėjo labai didelę tragediją. 
1923 metais kokiu tai būdu 
užsidegė jų namas ir ugnyje 
žuvo penki vaikai. Sakoma, 
tas labai paveikė ant Juozo 
sveikatos ir nuo to laiko jis 
pradėjo sirguliuoti. Buvo net 
1931 metais parvažiavęs Lie
tuvon, manydamas, gal jo 
sveikata pasitaisys. Bet vel
tui.... Pabuvęs apie porą 
mėnesių sugrįžo atgal nė kiek 
geriau nesijausdamas. Ir mirė 
vos sulaukęs 53 metus am
žiaus.

Velionis aktyviai darbinin
kų judėjime nedalyvavo. Mat, 
jo gyvenimo sąlygos gal ir ne
leido. Tik buvo lietūvių svetai
nės šėrininku ir pora metų at
gal skaitė “Laisvę.” Kaip ka
da paremdavo centu darbinin
kų judėjimą.

Elenora Kuokaliėnė ir sū
nus Bronius labai širdingai 
dėkuoja visiems prieteliams, 
giminėms ir draugams už gė
les ir už dalyvavimą Juozo 
šermenyse. Artimas giminai

Kai Kas Iš Mūsų Kolonijos
LDS 28 kp. susirinkime bu

vo išduotas Lietuvių Darbinin
kų Susivienijimo seimo rapor
tas. Nors jis buvo biskį apy
senis, bet kaip sykis tinkamu 
laiku išduotas. Mat, dabar 
prasidėjo naujų narių gavimo 
vajus ir buvo gera proga paro
dyti draugams ir draugėms 
mūsų didžiulės organizacijos 
nuveiktus darbus. Labai sma
gu buvo girdėti iš delegatės 
E. Klemanskienės, kad LDS 
stovi 45 nuoš. augščiau val
džios reikalavimo. (Mūsų ži
niomis, šiemet LDS vertybė 
stovi 78 nuoš. augščiau, negu 
reikalaujama. — Red.), šiuos 
žodžius draugai pasitiko su 
dideliu delnų plojimu. Delegatė 
išdėstė labai nuodugniai visą 
seimo eiseną ir kiekvienos se
sijos svarstymus. Verta pami
nėti, kad šis susirinkimas bu
vo labai tvarkus ir skaitlingas. 
Seimo raportą skaitant išrodė, 
kad draugai ir draugės vinimis 
prie sėdynių buvo prikalti.

Kitų kuopų draugai nepa
smerkite mus, kad taip pasen- 
dinom seimo raportą. Tam yra 
priežastis. Pas mus Maine 
valstijoje vasarą būna žuvavi- 
mas, o žiemą—strielčiavimas. 
Todėl mažai narių lankosi į 
susirinkimus.

Sekami draugai ir draugės 
aukojo Ispanijos kovotojams 
prieš fašizmą: S. Puidokas— 
$5; S. Jankauskas—$3; po 
$1—M. Kurienė, J. Kilas, A. 
Lindautas, T. Pakštis, M. Gru- 
džinskienė, A. Kilienė, A. Pui- 
dokięnė; po 50c.—J. Raulinai- 
t>s, M. Pocienė, A. .Višniauskie- 
nė, M. Lobikis, P. Waznis, J. 
Bertašius, J. Višniauskas; 
po 25c.—M. Chužiene, J. Je- 
sutienė, J. šalmetris, L. Motu
zienė, A. Monkevičia, J. Kle- 
manskas, A. Chužas, E. Kle- 
manskienė, J. šalmetrienė, M. 
Stasulienė, J. Venskienė. Iš 
LDS 28 kp. iždo pridėta $2.50.

LDS vajaus organizatoriais 
išrinkta S. Puidokas ir Julia 
Rimeikaitė. šie draugai mano 
laimėti pirmą dovaną—kelionę 
pamatyti Sovietų Sąjungą, 
darbo žmonių tvarkomą šalį, 
taipgi pamatyti ir fašistų tvar
komą Lietuvą.

J. Klemanskas.

So. Barre, Mass.
Iš Negirdėto Kampelio

Šiame miestelyje yra vilno
nė dirbtuvė. Skubinimas labai 
didelis, nes vienas kitam pa
duoda darbą, taip, kad nėra 
kada vandens nueiti atsigerti. 
Užmokestis nuo $17 iki $20 į 
savaitę. Lietuvių yra visai ma
žai. Pirmoj vietoj stovi italai, 
paskui airiai ir franeuzai.

Dirbtuvė dirba trimis pakai
tomis. Bet iš kitur atvažiavu
siam sunku darbą gauti. Nes 
čia dirba seni darbininkai ir 
ūkininkai. Mat, žiemą ūkinin
kams nėra kas dirbti ant ūkės, 
tai turi eiti į dirbtuvę uždirbti 
pragyvenimą.

Čia nėra jokios lietuvių or
ganizacijos ir laikraščių mažai 
skaito. Ateina “Laisvė” ir 
“Keleivis.”

Žvalgas.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
Vienam Iš Valdybos, Scran

ton, Pa.—Savo raštelyje beveik 
nieke nepasakote apie drg. 
Andrulio prakalbas, o tik il
gais išvedžiojimais barate vie
tos žmones už neskaitlingą at
silankymą ir savo draugus už 
nesusirinkimą. Atleisite, kad 
negalėsime sunaudoti, r
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Kai Kas apie Operą

Kiaunių, šeškų Gaudymas

sienos išgriūti ir tt.

SA-

Beckley, W. Virginia. — 
Areštuotas už savo moteries 
nužudymą protestonų kuni
gas M. H. Bali, 40 metų am
žiaus, dviejų vaikų tėvas.

“SLAPUKAS” SIFILIS

KUNIGAS NUŽUDĖ 
VO PAČIĄ

•S

važiavimas kanalo ir atliki- 
nėjimas visokių. ceremonijų 
užėmė 3 dienas. “Aida” bu
vo tam specialiai paruošta.

Grts.

£

v
>■
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I ĮVAIRUMU PUSLAPIS 0
Kaip Gydosi Gyvuliai

“Vieną sykį briedis bjau
riai prasidrėskė šoną į spy
gliuotų vielų tvorą; aš ap
valiau žaizdą karboline rūg
štim su vandeniu ir aprišau 
ją,” rašo Archibald Rut
ledge žurnale “Virginia 
Quarterly Review:” “Bet 
mano ligonis nuplėšė apriši
mą ir atydžiai išlaižė plau
kus iš sužeistos vietos, kad 
oras ir saulė pilnai prieitų 
prie žaizdos; ir briedis grei
tu laiku pats išsigydė.”

Paukščiai ir gyvuliai, ma
tomai, žino, kokios žolės tin
ka jiems gydytis. Meška iš
sikasa papračių šaknų kaip 
vaistą sau. Lietingu laiko
tarpiu laukinis kalakutas 
verčia savo vaikus lesti tam 
tikro krūmo prieskoniškus 
lapus. Įgiltas barškučio žal
čio, vilkas su pasitikėjimu 
ėda vadinamas “žalčiašak-

* nis.”
Paukščiai mintanti dvėse

liena labai rūpestingai apsi
valo snapus ir vėdina savo 
sparnus, laikydami juos iš- 
skėtę prieš saulę. *

Yellowstone Parke senos 
meškos maudosi sierinio 
vandens maudynėse, gal nuo 
reumatizmo besigydydamos. 
Įvairūs laukiniai paukščiai 
“prausiasi,” “periasi” smė
liu, žemėmis, idant nusikra
tyt parazitiškų vabaliukų.

“Kada aš buvau vaikas,” 
rašo A. Rutledge, “aš užtai
siau plieninius sląstus mūsų

* salotų darže. Kitą rytą pa
mačiau betupinčią kralikę

* motiną prie sląstų,” kur bu
vo įkliuvus koja vieno iš jos 
vaikų. “Jinai graužė jo ko
ją, darė operacija, idant pa- 
liuosuot savo kūdikį. Nuo to 
laiko aš niekad nestačiau 
plieninių sląstų.”

Kai kurie laukiniai gyvu
liukai, netekę kojos, apsilip- 
do žaizdą lapais nuo purvo 
ir bakterijų. Meškos tepasi 
žaizdas tūlų medžių sakais. 
Sužeista beždžionė lauki
niam stovy stabdo kraujo 
bėgtiną savo rankomis ir pa
kui užtaiso žaizdą kvapsniais 
lapais, turinčiais ypatybę 

*užtraukti kraujagyslių sky
lutes ir sulaikyti kraujo bė
gimą.

Laukinis kalakutas, “le- 
kiančioji” voverė, jeigu bū
na nulaužtas sparno ar ko
jos kaulas, tai vienoj pozici
joj guli per dienų dienas, 
prispaudus nulaužtą vieta 
prie žemės, idant taip vėl 
susimegztų ir sugytų kau
las. •

Pirmas dalykas, ko sužei
stas žvėris jieško, tai būt 
sau Lur nuošaliai, visai vie
nam. Jie žino, kaip esant 

A reikalo ir išsivemti arba už-
* kietėjusius vidurius atsi- 

liuosuoti tam tikromis žolė
mis.

Šunės ir katės, nesveiki 
jausdamiesi, ėda tūlas ža
lias žoles. Meškos ryja miš
kines uogas ir ėda šaknis 
viduriams išvalyti. Kiti gi
riniai gyvuliai-gyvuliukai 
naudoja kaip vaistą medžių 
žieves ir šakeles, turtingas 
tanniška rūgštim.

Kada gyvuli apima ligos 
karštis, jis stengiasi susi
rast oringą vietelę, nuoša
liai kur pavėsyje arti van
dens, jeigu tai būna saulė- 

ttas oras. Ten jis ramiai sau 
* ilsisi, mažai ką teėda arba 

visai pasninkauja ir dažnai

f

geria vandens, iki pasveiks
ta. Bet reumatizmu ser
gantis gyvulys jieško karš
čiausios, saulėtos vietos ir 
gydosi basikaitindamas.

Amerikoje pietinėse vals
tijose patinai briedžiai ke
liauja mylias, idant gautų 
vandens su kalkėmis ties 
buvusiomis fosfatų kasyklo
mis. Kalkės reikalingos jų 
ragams augti.

Laukiniai paukščiai, atė
jus laikui veistis, kiaušinius 
dėti, dažnai lekia į vietas, 
kur yra oisterių ir kliamsų 
kiautų. Iš tu kiautų jie ima 
sau kalkes, kurios reikalin
gos kiaušinių kevalams su
sidaryti.

Nusižiūrėdami į sergan
čiu gyvulių bei žvėrių nau
dojamus vaistus, žmonės 
taipgi daug ko iš jų pasimo
kino apie gyduoles. Bet pir
ma vietą gyvulių “aptieko- 
je” užima grynas oras, vi
siškas poilsis ir vanduo.

N. M.

Medžią Lapai
k Sveikumas ir našumas 
vaisinių medžių sprendžia
mas pagal jų lapų skaičių. 
Vaisių augintojai sako, kad 
kiekvienai persiškai sly
vai* (peach) priskaitoma 40 
lapų, o vienam apelsinui 50 
lapų.

Ne rudens šalčiai, bet sto
ka chlorophilo pakeičia me
džių lapų žalumą į įvairias 
kitokias spalvas ir priverčia 
juos kristi.

Chlorophilas palaiko me
džių lapus ne vien tik ža
liais, bet taipgi traukia-siur- 
bia energiją iš saulės spin
dulių.

Obelų medžiai kvėpuoja 
per savo lapus, kurių apati
nėj pusėj randasi po 1,400 
mažyčių “kvėpavimo” sky
lučių.

Nemažiau kaip 20 lapų 
priskaitoma kiek vienam 
obuoliui. Grts.

Forest Park miestelyj, 
Illinois, * #ra 183 kapinės, 
kur palaidota beveik 11 sy
kių daugiau numirėlių, negu 
miestelis turi gyventojų.

Žmogui Paklydus
Pasitaiko paklysti, keliau

jant kur per neapgyventas 
vietas, krūmus, miškus, 
ypač kai būna miglota ar 
apsiniaukę. Kas tada dary
ti? Reikia apžiūrėti, kur 
tiesiai auga medelis pusės 
colio storumo; vieną pėdą 
nuo žemės skersai ji nu- 
pjaut, ir tėmyt, kaip jo šer
dis yra. Kur šerdis arčiau į 
kraštą, toj pusėj bus šiau
riai, o kur toliau nuo kraš
to, tai į tą pusę bus pietūs. 
Tokiu būdu galima sužinot, 
į katrą pusę eiti. Jeigu va
karas arti, tai geriau susi
kurti ugnį ir apsinakvot.

Tėvukas.

Negalįs Net Suskaityt Savo 
Mokslo Laipsnių

Profesorius Albert Ein
stein. žydų tautos, yra ga
vęs tiek daug mokslo laips
nių iš įvairių universitetų, 
kad jis nežinąs nė jų skai
čiaus. Einstein tapo nazių 
išvytas iš Vokietijos, kaip 
fašizmo priešas. Jis dabar 
profesoriauja 
Universitete, 
valstijoj.

Princeton
New Jersey

Urvinių Žmonių Amžius
Daug pripasakota apie 

stiprumą ir “kietumą” gi
lios senovės žmonių, kurie 
gyvendavo urvuose. Bet 
Francijos Mokslų Akademi
jos profesorius Henri Val- 
lois, betyrinėdamas tų žmo
nių užsilikusius kaulus, at
rado, kad jie nebuvo tokie 
drūti nei “kieti.” Jis skait- 
liuoja, kad dauguma jų da- 
gyvendavo tik iki 40 metų 
amžiaus ir labai retas tesu
laukdavo 50 metų.

VAIKIŠKAS IŠDIDUMAS
Daugelis automobilistų, 

vairuodami savo mašiną, 
jaučiasi “didesniais” už pės
čius žmones. Jų išdidumas 
pasireiškia, be kitko, ir 
keiksmais ant “pasipainio
jančių” pėstininkų: “Tai 
vaikiškumas,” sako dakta
ras Th. S. Cusack, nervų li
gų specialistas. Jis nurodo, 
kaip išdidžiai jaučiasi vai
kai, kuomet jie važiuoja ve
žime, arba net prisitaisę ra
tukus po paprasta dėže.

VIENAS KŪNO JAUSMAS 
STIPRINĄS KITĄ

Tūli mokslininkai tvirti
na, kad akys geriau mato, 
kai ausys girdi gražią mu
ziką arba nosis užuodžia 
skanų kvapsnį. Vienas kūno 
jautimas sustiprinąs kitą.

KODĖL MĖSA YRA 
SENDINAMA

Šviežiai papjauto gyvulio 
mėsa paprastai būna kieto
ka. Nes joj negavo progos 
veikti enzymai. O enzymai 
tai yra gyvuliniai ar augali
niai cheminiai junginiai. Be 
enzymų žmogaus viduriai 
visai negalėtų suvirškinti 
maisto.

Brangesnė jautiena yra 
laikoma keturias iki šešių 
savaičių pakabinta šaldytu
vuose, kad enzymai suardy
tų kietesnes mėsos “valak- 
nas.” Tada mėsa lieka min
kštesnė ir gardesnė. Antra 
vertus, šaltis silpnina enzy
mų veikimą. Šilčiau laikant 
mėsą, enzymai greičiau ją 
suminkštintų, bet šiltesnia- 
me ore bakterijos smarkiau 
veikia, veisiasi ir gadina 
mėsą.

Westinghouse lempų kom
panijos inžinieriai, tačiaus, 
paskutiniu laiku išrado tam 
tikrą ultra-violetinių spin
dulių lempą, kuri žudo ken
ksmingas bakterijas šaldy
tuvuose. Naudojant tą lem
pą, galima būsią laikyti mė
są šiltesnėse patalpose be su
gedimo pavojaus. Tuomet 
enzymai per keturias ar 
penkias dienas atliksią mė
soje tą patį darbą, kuriam 
dabar reikia keturių iki še
šių savaičių.

Karštų šalių vietiniai gy
ventojai naudoja augalą pa
paya šviežiai mėsai sūmink- 
štint*. Tas augalas veikia pa
našiai, kaip enzymai. Į jo 
sultis įmerkus mėsą, jinai 
per valandą kitą taip su
švelnėja, kaip kybodama še
šias savaites amerikiniuose 
šaldytuvuose. Ld.

Šiemet birželio 8 d. bus vi
suotinas saulės užtemimas 
viduryj Pacifico vandenyno.

KAIP SUŽINOTI APIE 
BŪSIMA ŪKANA

bus 
oro 
pa- 
šil-

Jeigu kelių tūkstančių pė
dų augštyje būna nepapras
tai šiltas oras, tai reiškia, 
kad už keleto valandų 
ūkana žemesniuose 
sluogsniuose. Bet kaip 
tirt, kad ten oras toks 
tas?

Yra išrasta maži baliunu- 
kai su jautriais instrumen
tais, tuoj užčiuopiančiais 
temperatūros atmainas. Pa
siekęs šilto oro sluogsnį au- 
gštyj, toks .baliunukas gali 
ten užžiebt savo šviesą ar
ba paleist žemyn mažiuką 
parašiutą, kaipo ženklą.

Dabar planuojama tokie 
baliūnukai pritaisyt prie or
laivių. Tada baliunukas, 
duodamas ženklą, persergės 
orlaivį, kad už keleto valan
dų gręsia ūkana. Tuo būdu 
lakūnai galėtų išvengt dau
gelio nelaimių, kurios dabar 
įvyksta per nesitikėtas ūka
nas. N. M.

GYVULIUI ĮKANDUS 
ŽMOGŲ

Jeigu bet kuris gyvulys 
(ne tik šuva) įkanda žmo
gų Illinois valstijoj, tai žmo
gus turi pranešti vyriausy
bei, kaip kad reikalauja tos 
valstijos sveikatos viršinin
kai, kurie tada ima tą gy
vulį ištyrimui, ar jis neturi 
pasiutligės.

Bičių pylimas Išgydąs 
Reumatizmą

Daro šitaip. Tris bites 
vienu kartu kas savaitę pri
leidžia, kad įgiltų, ir taip iš- 
sigydą reumatizmą. Bet 
persergstima, kad nesileistų 
gilti, kada užeina reumatiz
mo skausmas.

Viename bitininkystės 
žurnale keletas bitininkų ti
krina, kad jie turėję reu
matizmą; bet apžiūrinėda
mi bites, gavę vis įgilt ir taip 
likę sveiki.

Ale kiek tame tiesos, tai 
ateitis parodys. Tėvukas.

PAPROČIO PAKEITIMAS 
IR NORAS

Galima neginčijamai įro
dyti, kad žmogui neverta 
rūkyti arba alkoholį gerti, 
bet jis nepames tokio papro
čio, jeigu nenorės pamesti. 
Profesorius Al. Ed. Wig
gam sako, svarbiausia tai 
sukelt pačiame žmoguje no
rą pasiliuosuot nuo netiku
sio papročio.

“AIN’T” GERAS ŽODIS
Princetono Universiteto 

profesorius H. H. Bender, 
taipgi ir lietuvių kalbos ži
novas, įrodo, jog angliškas 
žodis “ain’t” nėra gatvinis 
sudarkymas “is not,” “are 
not” arba “have not,” bet 
geras senoviškas išsireiški
mas, naudotas rašyboje jau 
apie 1775 m.

Ypač pradinių mokyklų 
mokytojai paskutiniais lai
kais kovojo prieš “aint,” va
dindami jį “žargonu.” M.

.Alton© j, Vokietijoj, 
zių teismas davė vienai mo
teriai perskyras nuo jos vy
ro todėl, kad jis perdaug 
skaitė bibliją.

na-

Sušaldo Dvokimą j Ledą "Bežemiai” Augalai
Kad ištirt, kuom ir kaip __________

dvokia oras Pullman trau
kinių vagonuose, ištraukia 
iš vagono kiek oro per dū
delę, šaldomą “sausu ledu.” 
Tada dvokiniai sykiu su drė
gme išsiskiria iš oro kaipo 
bendras skystis. O jis sušal
domas į ledo gabaliuką ir 
pasiunčiamas į laboratoriją 
moksliškai ištirti įvairias 
jame esamas smarves.

Ld.

Pas trečdalį sifiliu tebe
sergančių žmonių nematyt 
jokių tos ligos ženklų. Tai 
vadinamas “slaptas” sifilio 
stovis. Jis tik apgydytas, 
bet neišgydytas.

Kraujo ištyrimas Wasser- 
manno būdu atidengia pusę 
tokių slaptų sifilitikų, bet 
toli gražu ne visus. Tikriau
sias gi būdas tai išegzami- 
nuot nugarkaulio skystimą, 
kuris parodo, jog 15 iš šim
to sirgusių sifiliu dar tebe
nešioja savyje jo perus, nors 
niekur kitur kūne nesuran
dama sifilio ženklų. Bet 
toks “apmigęs” sifilis, pas
kui išsivystydamas, padaro 
didelės žalos, ypač nervų si
stemai, jeigu nebūna .laiku 
gydomas. N. M.

Columbijos Universiteto 
laboratorijoj profesorius S. 
F. Trelease per keturis mė
nesius išaugino iš grūdo di
džiulius tabako augalus, po 
6 pėdų augščio, visai nenau
dodamas tam tabakui že
mės.

Tabako grūdai buvo įdėti 
į gryną smėlį, kur visiškai 
niekas negalėtų savaimi au
gti. Bet daiginamam ir augi
namam tabakui jis davė 
maisto iš butelio. Tas mais
tas buvo įvairių elementų 
skiedinys, kaip vanduo. Ant 
dėžutės, pritaisytos prie va
zos viršaus, jis laikė apvož
tą kaklu žemyn butelį. Dė
žutės vidus buvo taip užtai
sytas, kad per ją skystimas 
nuolat po biskį gertųsi į 
smėlį, panašiai, kaip kerosi- 
nas geriasi į degantį lempos 
knatį.

Skiedinys sudarytas iš 
mišinio šitokių chemikalų:

SMARKIAUSI SAULĖS 
IŠSIVERŽIMA!

Paskutinėmis savaitėmis 
išsivystė tokie dideli plėt- 
mai-dėmės ant saulės, kaip 
dar niekad pirmiau nuo šio 
šimtmečio pradžios. Vienas 
iš tų plėtmų užima tiek vie
tos saulės paviršiuje, kad 
reikėtų 40 tokių planetų 
kaip žemė, idant jį iš vir
šaus apdengti.

Didieji saulės plėtmai pa
sireiškia kas 11 metų; o 
dabartiniai jos plėtmai vis 
dar eisią didyn iki 1937 me
tų pabaigos.

Iš ko atsiranda tie plėt
mai, dar astronomai negali 
tikrai pasakyt. Bet spėja, 
kad plėtmai susidaro iš bai
siai smarkhį viesulų-torna- 
dų saulės paviršiuje; o pati 
saulė yra milžiniška daugy
bė susikuopusių, neapsako
mai įkaitusių dujų-gesų. La
biau įkaitusios iš saulės vi
daus, matyt, urmu siaučia 
viršun, o vėsesnės dujos iš 
paviršiaus veržiasi vidun. 
Tų audrų-sūkurių vietos at
rodo tamsesnės, arba “plėt
mai.”

Kaip atsiliepia saulės plė
tmai į žemę? Jie šiek tiek 
iškraipo magnasinių kom
pasų veikimą; matomai, at
siunčia daugiau ultra-viole- 
tinių spindulių nuo saulės 
ant žemės ir paliečia radio 
veikimą. Manoma, jog tai 
nuo dabartinių saulės plėt
mų per 18 mėnesių buvo 40 
kartų sustoję veikti trumpų 
radio bangų priimtuvai po 
15 iki 30 minučių kiekvierią 
sykį. N. A.

geležis, nitrato amonija, 
sieros magnis, , potassium 
(kalis), fosfato rūgštis, ni
trato kalcis ir “tonikas.” O 
“tonikas” tai viena dalis va
rio sulfato į 500,000,000 da
lių vandens ir po vieną dalį 
borinės rūgšties, mangano 
sulfato ir cinko sulfato į 
kiekvienas 20,000,000 dalių 
vandens.

Nors “tonikas” sudarė to
kią mažytę dalelę, bet, sako 
prof. Trelease, be jo numir
tų tabako augalas.

Tas profesorius buvo par
sivežęs pavyzdžius žemės iš 
Turkijos, kur auga garsus 
turkiškas tabakas. Jis tą že
mę chemiškai išanalizavo, 
sužinojo, iš kokių elementų 
jinai susideda ir sulig to pa
gamino savo skiedinį taba
kui auginti plikame, bergž- 
džiame smėlyje puode.

Prof. Trelease nurodo, 
jog tūlas botanikos moksli
ninkas panašiai cheminiu 
skiediniu išaugino 2,000 bu
šelių bulvių vieno akro plo
te, visai nenaudojant že
mės; o auginant žemėj, iš 
akro ploto dar niekad nebu
vę gauta daugiau bulvių 
kaip 400 bušelių.
* Californijoj jau kuris lai
kas tokiu “vandeniniu” bū
du pradėta auginti tomeitės, 
saldieji žirneliai ir tūlos ki
tos daržovės, ir jų vis grei
čiau ir daugiau Šitaip užau
ginama negu senuoju būdu 
žemėje.

Chemiškai - “vandeniniai” 
auginant tomeites ir bulves, 
galima naudot vielas (dra- 
tus) vietoj smėlio, ir lygiai 
gerai augs. N. M.

Columbijos Universiteto 
viršininkai, New Yorke, ta
riasi pailgint vaistininkys- 
tės (aptiekorystės) kursus 
iki 4 metų.

Tik Jungt. Valstijose ir 
Anglijoje operos apsieina be 
piniginės paramos iš val
džios pusės.

Pirmu syk Wagnerio ope
ros buvo vaidinamos veik 
tuščioms sėdynėms. Dabar 
vaidinant Wagnerio kūri
nius Metropolitan Operoje, 
turi tikietus išanksto užsi
sakyti, jeigu nori ten pa
tekti.

Jaunų berniukų roles veik 
visuomet vaidina moterys 
dainininkės.

Daugelis mano, kad ope
ros prima donna turėtų būt 
stambi figūra. Tuom tarpu 
gi Lily Pons sveria 105 sva
rus.

Metropolitan Operoje ran
dasi kiekvienos civilizuotos 
tautos dainininku-kių.

Ezio Pinza, Metropolitan 
Operos basas “Don Juane,” 
pradėjo savo karjerą viena
me bažnytiniame chore, dai
nuodamas soprano.

Lotte Lehmann, dabar 
skaitoma didžiausia daini
ninkė pasaulyje, jos pirmo
jo mokytojo buvo pripažin
ta neturinti talento ir ... 
tinkanti būt tik stenografis- 
te.

Mascagni parašė savo 
“Cavalleria Rusticana” at
bulai. duodamas užbaigą 
pradžioj, o pradžią užbaigo
je.

“Gotterdammerung” buvo 
f iena ilgiausių operų Metro- 
politane. Jos su vaidinimas 
ėmė 4 valandas ir 57 min. 
• Opera “Aida” gavo savo 
pasaulinę premierą ceremo
nijose atidarant Suez Kana
lą, 1869 m. Francūzų laivu 
“L’Aigle” važiavo karalienė 
Eugenija, o iš paskui slin
ko 68 kitų šalių laivai. Per- gali namas įlūžti, kambario

Kur bėga mažas upelis, 
reikia siaurose ir negiliose 
vietose pristatyt plieninių 
sląstų, nededant į juos jokio 
maisto; tik sląstus reikia 
aliejum ištent, kad nerūdy
tų. Minimi žvėriukai mėgsta 
braidžioti upeliais, j ieškoda
mi maisto. Beveik visi žvė
riukai suuodžia plieną ant 
žemės, bet po vandeniu ne
gali jo suuosti.

Šitoks jų gaudymo būdas 
esąs sėkmingiausias.

Tėvukas.

ATVIRŲ VIETŲ BAIMĖ
Yra žmonių, kurie bijo 

“atvirų vietų.” Ta liga vadi
nasi “agorafobia.” Ja ser
gantieji bijo, kaip mirties, 
paeiti toliau nuo savo buto 
ar pereiti per gatvę. Tai 
nervų liga. Ją išgydyti tega
lima tik laipsniškai prati
nant tokį ligonį prie atvirų 
vietų; ir gydymas reikalau
ja didžiausio atsargumo ir 
kantrybės. Priešinga tam li
ga yra didelė baimė uždaru 
vietų — įsivaizdavimas, kad

“AR TU MANE MYLI?”
Vyrai yra labiau įsitikinę, 

kad pačios juos myli, negu 
jos įsitikinusios, kad vyrai 
jas myli, sako Florence Sea- 
bury savo knygoj “Love Is 
a Challenge.” Todėl moteris 
dažniau klausia vyrą, “ar 
tu mane myli?” negu vyras, 
ar jinai jį myli. Perdaug įsi
tikėdami, žinoma, vyrai da
žnai apsirinka. S.
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Trockisto Radeko Parodymai 
Maskvos Teisme

Gimęs 1885 metais, žurnalis
tas.

Tris mėnesius Radekas gynė
si ir nenorėjo prisipažinti prie 
jam metamų sunkių kaltinimų. 
Tačiaus įrodymai buvo nenugin
čijami, faktai jį visiškai nukau
kavo kaip trockistą teroristą ir 
diversantą, ir todėl Radekas bu
vo priverstas prisipažinti.

Sausio 24 dieną rytiniam po
sėdyje Aukščiausio SSRS Teis
mo karinė kolegija po Piatako
vo pradeda tardyti Radeką. Į 
prokuroro Višinskio prašymą 
papasakoti apie savo trockistinį 
veikimą praeityje, Radekas pa
pasakoja, kad prie trockistų

• opozicijos jis prisidėjo 1923
• metais. Iki 1928 m. sausio mėn., 
kada jis buvo už opozicinį vei-

{ kimą ištremtas, jis priklausė 
prie trockistų organizacijos va
dovybės. Nenustojo jis buvęs 
vadovybėje ir ištrėmime. 1929 
m. liepos mėn. Radekas paduoda 
pareiškimą, kad jis atsisako nuo

• trockistinio veikimo, pasmerkia 
r trockizmą ir prašo grąžint jį į 
! VKP (b) eiles. Partija jam pa-
• tiki ir grąžina iš ištrėmimo. De-
• ja, jis tik del akių pasmerkė
• trockizmą, kad apgaut partiją, 
f Radekas veidmainiavo. Veid- 
'mainiauti—tokia pasidarė troc-
• kištų taktika.

Grįžęs iš trėmimo Radekas 
užmezga tampriausius ryšius su

• savo buvusiais draugais troc- 
; kištais Mračkovskiu, Smirnovu,
• Dreiceriu, kurie dabar sušau- 
; dyti kartu su Zinovjevu ir Ka- 
■ menevu, o taip pat su Piatako
vu, Preobraženskiu, Smilga ir 
kt.

1932 m. vasario-kovo
Radekas gauna laišką iš Troc
kio, kuris kviečia jį tęsti Troc
kio kovą. Radeko žodžiais, Troc
kis gale to laiško rašė maždaug 
taip: “Jūs turit turėt omenyj 
praėjusio periodo prityrimą ir 
suprasti, kad jums nėra grįžimo 
prie seno, kad įėjo į naują fazę, 
ir kad naujo toj fazėj yra tas, 
kad arba mes būsim sunaikinti 
kartu su Sovietų Sąjunga, arba 
reikia pastatyti klausimą apie 
Vadovybės pašalinimą.” Anot 
Radeko, “žodis teroras nebuvo 
mestas, tačiau kada aš perskai
čiau “vadovybės prašalinimas,” 
tai man liko aišku, apie ką 
Trockis galvoja.”

1932 m. spalių mėn. Radekas 
nutarė vėl pradėt aktyvų troc- 

.kistinį veikimą. Mračkovskis 

.jam pranešęs, kad “kova įėjo į 
teroristinę fazę ir šitos taktikos 
realizacijai mes (trockistai) 

•dabar susivienijom su zinovje- 
viečiais ir imsimės paruošia- 

♦mojo darbo.”
Toliau Radekas papasakoja, 

♦apie sudarymą “centrų,” “su
sivienytojo” ir paralėlinio atsar-
• gini o trockistų centro, jeigu 
^pirmasis būtų išaiškintas. Tik
simoje gi abu centrai vedė savo 
’kontr-revoliucinį darbą. 1933 m. 
‘balandžio mėn. ‘ Mračkovskis

\ ^kreipėsi pas Radeką, kad šis nu- 
•rodytų žmogų, kuris galėtų va- 
idovauti teroristiniam aktui Le- 
Jningrade. Radekas rekomenda- 

V Jvęs Prigožiną.

mėn.
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‘ Prokuroras Višinskis: “Vadi- 
Inas, daug mėnesių prieš šį pik
lių prasikaltimą jums, Radekui, 

4 Ibuvo žinoma, kad trockistai 
Iruošia Kirovo nužudymą?”
t Radekas: “Mračkovskis man 
♦tada pasakė, kad Leningrade

« Jzinovjeviečiai ruošia pasikėsini- 
; Imą, ir aš visai aiškiai žinojau, 

( jkad dalykas eina apie Kirovą.” 
ĮĮĮĮ Prokuroras Višinskis klausia, 

*ar Radekas žinojo apie įvairias 
♦kitas teroristines grupes.

Radekas: “Apie praktiškąjį 
įZ ’(teroristinių) kadrų paruošimą, r Jsurinkimą, apie šių kadrų orga- 

Jnizavimą, tų kadrų apmokymą 
Jaš žinojau, kaip trockistiniai zi- 
•novjevietiško bloko dalyvis, nuo 
•jo atsiradimo pradžios.” Toliau 

„•Radekas parodo: **Aš žinojau 
J1934 m. apie formavimą grupės 
{vadovaujant Fridliandui. Drei- 
'į cerio

pranešė man, kad formuojama 
rimtų žmonių grupė, kad ji da
bar neveiks, o tai bus rezervas, 
jei įvyktų pravirtimas. Piatako
vas pasakė apie tai, kad Ukrai
nos centras—jis išvardino Ko- 
ciubinskį, Golubenko ir, rodos, 
Loginovą—formuoja teroristinę 
grupę, kuri veiks prieš Ukrai
nos Komunistų Partijos ir So
vietų vyriausybės vadovus.

“Kas del Sibiro grupės, tai 
Piatakovas man pasakė, kad ji 
ten formuojama; rodos išvardi
no ir Muralovo pavardę.”

Toliau iš Radeko atsakinėji
mo į prokuroro klausimus pa
aiškėjo, kad Radekas ne tik ži
nojo apie teroristinius aktus, o 
ir pats juos ruošė vadovauda
mas Prigožino grupei, kurios 
tikslas buvo užmušti Kirovą.

Višinskis: “Kas gi vadovavo 
Prigožinui jo paruošiamajam 
darbe?”

Radekas: “Aš—Radekas.”
Višinskis: “Su kuo jūs dar 

kalbėjot apie terorą?”
Radekas: “Aš kalbėjau su 

centro nariais, su kuriais man 
prisiėjo susitikinėt ir su kuriais 
aš turėjau rišti žinomus klausi
mus.”

Višinskis: “Ką jūs galite iš
vardinti?”

Radekas: “Aš išvardinau Pre- 
obraženskį. Galiu išvardinti, su 
kuo buvo pasikalbėjimas ben
droj formoj—su Smilga.”

Višinskis: “O dešiniųjų gru
pė?”

Radekas: “Savaimi aišku, aš 
buvau susirišęs su Bucharinu.”

Višinskis: “Kokie buvo pas 
jus pasikalbėjimai su Buchari
nu?”

Radekas: “Pirmas pasikalbė
jimas buvo 1934 m. birželio ar 
liepos mėn. po Bucharino perėji
mo dirbti į “Izvestijų” redakci
ją. Tuo metu mes kalbėjom su 
juo, kaip dviejų kontakte esan
čių centrų nariai. Aš jo paklau
siau: ‘Jūs atsistojot į teroristi
nį kelią?’ Jis pasakė: ‘Taip.’ 
Kada aš jo paklausiau, kas 
šiam dalykui vadovauja, tai jis 
pasakė apie Uglanovą ir išvar
dino save, Buchariną. Pasikal
bėjimo metu jis man pasakė, 
kad reikia ruošti kadrus iš aka
deminio jaunimo. Techniniai ir 
visi kiti konkretūs dalykai mū
sų pasikalbėjime nebuvo liečia
mi. Mračkovskis susitikęs mėgi
no šitą klausimą pastatyti, ta
čiau Bucharinas jam atsakė: 
‘Kada tave paskirs visų teroris
tinių organizacijų vadovu, tada 
tau viską ant stalo išdėstysim.’ 
Tolimesni mūsų pasikalbėjimai 
lietė Kirovo užmušimo politines 
pasekmes. Mes priėjom prie įsi
tikinimo, kad ši žmogžudystė 
nedavė tų rezultatų, kurių iš jos 
galėjo laukt žmogžudystės or
ganizatoriai.. . Bucharinas man 
pranešė, kad pas juos centre 
daugelis mano, kad būtų leng- 
vatikystė ir silpnadvasiškumas 
remiantis Kirovo nužudymo re
zultatais atsisukti aplamai nuo 
teroro, kad, atvirkščiai, reikia 
pereiti prie planingos, apgalvo
tos, rimtos kovos, nuo partiza- 
niškumo—prie planingo teroro, 
šiuo klausimu aš kalbėjau 1935 
m. liepos mėn. ir su Bucharinu, 
ir su Piatakovu, ir su Sokolni- 
kovu.”

Toliau Radekas duoda paro
dymus apie trockistų “užsienių 
politiką.”

Radekas: “1934 m. laiške 
Trockis šitaip statė klausimą: 
fašizmo atėjimas prie valdžios 
Vokietijoj iš pamatų keičia vi
sas apystovas. Jis reiškia karą 
artimiausioj perspektyvoj, karą 
neišvengiamą, tuo labiau, 
kad tuo pat metu aštrėja pa
dėtis Tolimuos Rytuos. Trockis 
neabejoja, kad šis karas prives 
prie Sovietų Sąjungos pralaimė
jimo. šis pralaimėjimas, rašė' 
jis, sudaro realę padėtį bloko 
atėjimui prie valdžios, ir iš šito 
jis darė išvadą, kad blokas už- 
interesuotas aštrinti susirėmi
mus. Trockis tam laiške nurodė,

kaęt jis suėjo į kontaktą su vie
na Tolimųjų Rytų ir viena Vi
durinės Europos valstybėmis ir 
kad jis oficialiais šių valstybių 
sluogsniams atvirai pasakė, kad 
blokas nori susiderėti su jais ir 
pasiruošęs padaryti žymius eko
nominio ir teritorialinio pobū
džio nusileidimus. Jis reikalavo 
laiške, kad mes Maskvoj išnau- 
dotumėm galimybę, kad patvir
tinti atatinkamų valstybių at
stovams mūsų sutikimą su jo 
žingsniais. Laiško turinį aš 
pranešiau Piatakovui. Sokolni
kovas aplankė mane “Izviestijų” 
redakcijoj ir pranešė man pasi
kalbėjimo turinį tarp jo ir po
no. ..

“Per Rommą, kuris gegužės 
men. važiavo užsienin, aš pa
siunčiau Trockini laišką, kuria
me pranešiau, kad gavau jo di
rektyvas ir kad mes tarp savęs 
susikalbėjom neišeiti savo žings
niuose toliau, kaip tik vizuoti 
jo mandatą deryboms su užsie
nių valstybėmis.. . . Tai buvo 
1934 m. gegužės mėn. 1935 m. 
rudenį vienam diplomatiniam 
priėmime žinomas man Viduri
nės Europos valstybės diploma
tinis atstovas prisėdo prie ma
nęs ir pradėjo kalbėtis. Jis pa
sakė: “Mūsų vadovai (jis tai 
konkrečiau pasakė), žino, kad 
ponas Trockis siekia susiartint 
su Vokietija. Mūsų vadas klau
sia, ką reiškia šita pono Troc
kio mintis? Gal būt tai 
granto mintis, kada jam
miega? Kas stovi už šitų min-

emi- 
nesi-

n

ši- 
SSRS pralaimėtų? 
pasakyta Trockio

Pralaimėjimas ne-

“Aišku buvo, kad manęs klau
sia apie bloko pažiūrą. Aš jam 
pasakiau, kad realūs politikai 
SSRS-je supranta Vokietijos- 
Sovietų susiartinimo reikšmę ir 
pasirengę padaryti nusileidi
mų, kurie bus reikalingi šitam 
susiartinimui 
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Toliau Višinskis tiesiog pa
stato klausimą: “Vadinas, jūs 
buvot užinteresuoti pagreitinti 
karą ir užinteresuoti, kad 
tam kare 
Kaip buvo 
laiške?”

Radekas:
išvengiamas, ir jis sudaro są
lygas mūsų priėjimui prie val
džios, užtat mes užinteresuoti 
pagreitinti karą. Išvada: mes 
užinteresuoti pralaimėjime.”

Višinskis: “O jūs buvot už 
SSRS pralaimėjimą ar jos lai
mėjimą?”

Radekas: “Visi mano veiks
mai per šiuos metus liudija tai, 
kad aš padėdavau pralaimėji
mui.”

Višinskis: “Ir jūsų veiksmai 
buvo sąmoningi?”

Radekas: “Gyvenime nesąmo
ningų veiksmų, be miego, aš 
niekuomet nedariau.” (Juokas).

Toliau Radekas pereina prie 
antro Trockio laiško, kurį Ra
dekas gavo 1935 m. gruodžio 
mėn.

Radekas: “Jeigu iki to laiko 
Trockis ten, o mes čia, Maskvoj/ 
kalbėjom apie ekonominį atsi
traukimą Sovietų valstybės ba
zėj, tai šiame laiške buvo nu
brėžtas griežtas pasisukimas. 
Nes, pirma, Trockis manė, kad 
pralaimėjimo rezultate neišven
giamai prisieis daryti teritoria- 
linius nusileidimus, ir konkre
čiai išvardino Ukrainą. Antra, 
dalykas ėjo apie SSRS padalini
mą. Trečia, iš ekonominės pa
žiūros, jis numatė šias pralai
mėjimo pasekmes: atidavimas 
imperialistinėms v a 1 s t y bėms 
svarbių pramonės objėktų ne tik 
koncesijon, bet ir perdavimas, 
pardavimas svarbių ekonominių 
objektų kapitalistiniams ele
mentams, objektų, kuriuos jie 
numatys, privatinėn nuosavy
bėn—Trockis numatė obligaci- 
nes paskolas, t. y. užsienio .ka
pitalo daleidimas prie tų fabri
kų eksploatącijos, kurie forma
liai pasiliks Sovietų valstybės 
rankose.

“Agrarinės politikos srityje

jis visiškai aiškiai stato klausi
mą, kad kolchozus reikės pa
leisti, ir iškėlė mintį apie trak
torių ir kitų ž. ū. mašinų atida
vimą pavieniams valstiečiams, 
kad atgaivinti naują buožių 
sluogsnį. Pagaliau visai atvirai 
buvo pastatytas klausimas apie 
reikalą atgaivinti privatinį ka
pitalą mieste. Aišku buvo, kad 
kalba eina apie kapitalizmo res
tauraciją.

“Politinėj srityj nauja tame 
laiške buvo pastatymas klausi
mo apie valdžią. Laiške Trockis 
pasakė: nė apie jokią demo
kratiją negali būt kalbos. Darbi
ninkų klasė pragyveno 18 m. re
voliucijos, ir pas ją (darbinin
kų klasę) didžiulis apetitas, o 
šitą z darbininką reikės dalinai 
grąžinti į privatinius fabrikus, 
dalinai į valstybinius fabrikus, 
kurie labai sunkiai konkuruos 
su užsienio kapitalu. Vadinas— 
bus griežtas darbininkų klasės 
padėties pablogėjimas. Kaime 
atsinaujins biednuomenės ir vi
dutinioko kova prieš buožiją. Ir 
tada, kad išsilaikyti, reikės stip
rios valdžios, nepriklausomai 
nuo to, kokiomis formomis ji 
būtų pridengta... Jis (Trockis) 
pilnai suprato, kad padėties šei
mininkas, del kurios blokas gali 
ateiti prie valdžios, bus fašiz
mas, iš vienos pusės, Vokietijos 
fašizmas ir .karinis fašizmas ki
tos-—Tolimųjų Rytų—šalies.

“O praktinėse išvadose nauja 
buvo tas, kad prisieis specialiai 
suderint šitą veikimą, liečiantį 
žalojimą, su tuo partneriu, su 
kurio pagelba blokas tik ir gali 
ateiti prie valdžios.

“Buvo dar vienas labai svar
bus dalykas šitoj direktyvoj, 
būtent—-formuliruotė, kad neiš
vengiamas SSRS socialinės san
tvarkos išlyginimas su fašisti
nėmis .šalimis nugalėtojomis, 
jeigu mes aplamai norim išsilai
kyti. štai šita išlyginimo idėja, 
kuri buvo kapitalizmo restau
racijos pseudonimas, ir buvo 
tas specifinis naujas dalykas, 
kas iškarto mums metėsi į akis, 
kada ihes šitą direktyvą ga

ivom.” ' ■' '• ’ *•'
šitaip išdėstęs Trockio laišką, 

tą teoretinį kapitalizmo grąži
nimo, SSRS padalinimo, žaloji
mo “pamatavimą,” Radekas aiš
kiai pasako, kad trockistai no
rėjo vietoj Sovietų valdžios pa
statyti fašistinę valdžią, kuri 
tarnautų Vokietijos ir Japoni
jos finansiniam kapitalui. Jis 
papasakojo, kad trockistai, už 
pagelbą jiems ateiti prie val
džios, numatė Vokietijai atiduo
ti Ukrainą, Japonijai—Rytinę 
Sibiro dalį, numatė mokėti nu
galėtojams kontribuciją mais
tu, žaliava, riebalais, tam tik
ru procentu Sovietų importe. 
Japonijai jie norėjo atiduoti 
Sachalino naftą ir žadėjo tiek* 
ti naftą Japonijai, jei kiltų Ja- 
ponijos-J. A. V. karas.

Toliau Radekas papasakoja 
apie Trockio direktyvą sustip
rinti žalojimo, diversijos, tero
ro dalybą, kaip vieną svarbiau
sių priemonių atėjimui prie val
džios.

Višinskis: “O apie apsigyni
mo pramonę (Trockio laiške) 
nebuvo kalbama?”
\ Radekas: “Specialiai buvo 
kalbama. Diversinis trockistų 
veikimas karo pramonėj turėjo 
būt suderintas su tais partne7 
riais, su kuriais pasiseks suda
ryt sutartį, t. y. su atatinkamų 
užsienių valstybių generaliniais 
štabais.”

Višinskis klausia Piatakovą, 
Serebriakovą, Lifšicą—ar jie 
žinojo apie šias Trockio direk
tyvas, ar jie jas praktiškai pil
dė? Visi trys patvirtina, kad 
žinojo ir pildė kiekvienas savo 
srityj—sunkiojoj pramonėj, 
transporte ir kitur.

Toliau Višinskis neužginčija
mais faktais prispirta išsisuki
nėjantį Radeką pripažinti, ’ kad 
jis,' Radekas, def ėdamasis su 
užsienio valstybės atstovu, pa
darė valstybės išdavimą, tėvy
nės išdavimą. Radekas prisipa
žįsta, kad jis tris mėnesius me
lavo tardytojams, gynėsi ir pa
galiau buvo priverstas prisipa
žinti, nes’faktai buvo nenugin-

užtikrint

buvo pas 
Piatakovu

Penktadienis, Kovo 12,1937

no
tą

jus
ar

čijami: akystatoj jį nukaukavo 
jo paties draugas Sokolnikovas.

Tokius parodymus Radekas 
davė 1937 m. sausio 24 d. teis
mo metu.

Pasibaigus visų kaltinamųjų 
tardymui, sausio 27 d. prokuro
ras pastato dar vieną klausimą 
Radekui:

Višinskis: “Kaltinamasis Ra- 
deke, pasakykite: pas jus į 
dačą prie Maskvos buvo atva
žiavęs vienas asmuo?”

Radekas: “Kaip aš jau paro
džiau, 1935 m. vasarą mane ap
lankė tas pat diplomatinis ats
tovas tos Vidurinės Europos ša
lies, kuris ėmėsi pirmojo zonda- 
žo pasikalbėjime su manim 1934 
m.”

Višinskis: “Jis buvo atvažia
vęs ir kalbėjo su jumis kam 
nors esant ar tik akis į akį?”

Radekas: “Ne, pas mane ta
da buvo Bucharinas. Mes sėdė
jom verandoj, kada privažiavo 
automobilis, ir aš pro langą pa
mačiau tą man žinomą poną ir, 
be to, du nežinomus....”

Toliau Radekas papasakojo, 
kad tuo kart jis konkrečiai su 
tais svetimos valstybės atsto
vais nenorėjęs tartis, nes troc
kistų centras buvo susitaręs, 
kad tas derybas turi vesti pats 
Trockis,—užtat jis ėmęs tik ty
čiotis iš rasinės teorijos ir 
svetimos valstybės atstovai išva
žiavo be nieko.

“Po keleto mėnesių,—pasako
ja toliau Radekas, — maždaug 
1935 m. lapkričio mėn. eiliniam 
diplomatiniam priėmime prie 
manęs priėjo tos šalies karo at
stovas ir ėmė skųstis, kad visiš
kai pasikeitė tarp abiejų šalių 
atmosfera... Aš jam atsakiau 
ta pačia formuliruote.. .. kad 
realūs politikai SSRS-oj žino 
Sovietų - vokiečių draugystės 
reikšmę ir pasiruošę daryti 
sileidimus, kad 
draugystę.”

Višinskis: “Ar 
pasikalbėjimas su
ba su kuo nors kitu apie galimo 
karo priartinimo terminus?”

Radekas: “Kada Piatakovas 
sugrįžo iš Oslo, aš uždaviau 
jam eilę klausimų apie užsienio 
politiką. Jis pranešė štai ką: 
pirma, Trockis pasakė jam, 
kad kalba eina ne apie penkme- 
tinės terminus, dalykas eina ne 
apie penkis metus, dalykas eina 
apie metus, daugiausia apie 
dvejus metus. Dalykas eina apie 
karą 1937 metais. Tada aš pa
klausiau Piatakovą:

“Ką gi Trockis sakė tau apie 
tai, kaip savo nuomonę?” Pia
takovas atsakė: “Ne, Trockis 
tai sakė remdamasis pasikalbė
jimu su Hessu ir kitais oficia
liais Vokietijos asmenimis, su 
kuriais jis turėjo reikalų.” Va
dinas, tai buvo orientacinė di
rektyva vai konkrečiam laikui. 
Aš. jį paklausiau: dalykas eina 
apie izoliuotą karą prieš SSRS? 
Piatakovas į tai atsakė, kad 
Trockis kalbėjo aplamai apie 
1.937 ui. karą,- neizoliuodamas 
užpuolimo ant SSRS nuo ben
dros eigos. O kada aš paklausiau 
Piatakovą, kaipgi Trockis kon
krečiai įsivaizdina įvykių vysty
mąsi, Piatakovas man į tai at
sakė, kad Trockis kalbėjo: ka
rinis Vokietijos pasiruošimas 
baigtas, ir dabar dalykas eina 
apie tai, kad Vokietijai garan
tuot diplomatines priemones. 
Šitam dalykui reikės metų. Ir 
pasakė, kad šitų diplomatinių 
siekimų tikslas, pirma, tame, 
kad Užtikrint anglų neitralitetą, 
antra, arba Vokietija susitars 
su Franci j a, arba, remdamasi 
augančiu fašistiniu judėjimu, 
kuris susilpnins demokratinę 
Franci jos vyriausybę, ji suge
bės esant patogioms * sąlygoms 
trumpu smugiu išmušti Franci- 
ją iš vėžių ant tiek laiko, kolei 
ji koncentruotomis jėgomis 
smogs SSRS. Tai buvo antras 
faktas, kurį pranešė Piatakovas.

“Trečia iš Trockio ir Piata- 
kovo pasikalbėjimų — tai vokie
čių reikalavimas duot pilną lais
vę Vokietijai skverbtis į Balka
nų ir Padunojaus šalis. Tai 
taipgi labai svarbus faktas.” 
* Višinskis (Piatakovui) : “Tai 
jūs kalbėjot? Patvirtinat?”

Piatakovas: “Taip, Radekas

labai tiksliai perduoda. Visa 
pilnai teisinga.”

Paskutinis Teisiamojo 
Radeko žodis.

“Piliečiai teisėjai! Po to, kai 
aš prisipažinau kaltas išdavęs 
tėvynę, nebėra jokios galimybės 
pasakyti apsigynimo kalbą. Nė
ra tokių argumentų, kuriais su
augęs žmogus, turįs sąmonę, ga
lėtų apginti tėvynės išdavimą. 
Į kaltę švelninančias aplinkybes 
pretenduoti taip pat negaliu.”

Toliau Radekas sako, kad jis 
negali pasiremti ir tuo, kad 
Trockis jį iš kelio išvedė. Jis su
sitiko Trockį jau būdamas suau
gęs ir Trockio autoritetas jam 
buvo minimalus.

“Aš nuėjau su trockistine or
ganizacija ne del Trockio teori- 
jėlės, kurios supuvimą aš supra
tau pirmojo ištrėmimo metu, ir 
ne del to, kad būčiau pripažinęs 
jo vado autoritetą, o todėl, kad 
kitos grupės, kuria aš galėčiau 
atsiremti tiems politiniams tiks-I 
lams, kuriuos aš sap stačiau, ne
buvo.

Radekas nori užginčyti pro
kuroro tvirtinimą, kad kaltina
mųjų suole sėdi banditai ir šni
pai, bet pats priverstas pripa
žinti: “...ši byla parodė du 
stambius faktus: kontrevoliuci- 
nių organizacijų susipynimą su 
visomis šalies kontrevoliucinė- 
mis jėgomis. Tai vienas faktas. 
Tačiau tas faktas yra didžiulis 
objektyvus įrodymas, žalojimą 
galima įrodyti techniniais eks
pertais, teroristinis darbas rišė- 
si su tiek žmonių, kad tų žmo
nių parodymai, apart daiktinių 
įrodymų, duoda absoliutų vaiz
dą. Tačiau byla — iš dviejų cen
trų, turi kitą didžiulę reikšmę. 
Ji parodė karo kalvę ir ji paro
dė, kad trockistų organizacija 
liko agentūra tų, kurie ruošia 
naują pasaulinį karą.

“Kokie yra įrodymai šiam 
faktui? šiam faktui yra dviejų 
žmonių parodymai — mano pa
rodymai, kuris gaudavo nuo 
Trockio direktyvas ir laiškus 
(kuriuos, gaila, sudeginau), ir 
Piatakovo parodymai, kuris kal
bėjo su Trockiu. Visi kiti kitų 
kaltinamųjų parodymai — jie 
paremti mūsų parodymais.”

Toliau Radekas kalba apie 
karo ruošimo paslaptį ir sakosi 
nenorįs tos paslapties nusinešti 
į kapus, kaip tą padarė Kame
nevas, Zinovjevas, Mračkovskis. 
Jis dar nori savo parodymais 
duoti įrankius kovai prieš ruo
šiamą karą. Radekas aiškina, 
kodėl jis išpasakojo viską teis
me.

“Aš be jokio pasididžiavimo, 
— mano asmuo lošia čia mini- 
malę rolę, — turiu, pirma, iš
vardinti asmeninius momentus,* 
kurie man palengvino,* kad aš 
anksčiau kitų ir griežčiau vidu
jiniai priėmiau tą Trockio gruo
džio direktyvą, kaip finalą, kaip 
galą, kaip būtenybę pabaigt su 
viskuo. Tai buvo asmeninės 
priežastys. Dalis mano bendrai 
su manim .kaltinamųjų grižo i 
kovos kelią kaip įsitikinę troc
kistai, prisilaikydami perma
nentinio neigimo, kad galima 
pastatyti socializmą vienoj ša
lyj. Aš grįžau, nebetikėdamas 
šia Trockio koncepcija, grįžau, 
parodžiau silpnadvasiškumą 
prieš socializmo sunkumus 
1931-33 mm. Ant šito aš suklu
pau ir nuėjau atgal į palėpę. Ir 
šiame kelyje aš iš karto buvau 
imtas apgaudinėti. Aš apie tai 
kalbu ne dėlto, kad sumažint 
savo kaltę, o todėl, kad šitą ap
gavystę aš padidinau, dešimte
riopai padidinau mūsų eiliniam 
nariam, ir del to, kad jūs su
prastumėt tuos asmeninius ele
mentus, kurie palengvino man 
suprasti pasisukimo reikalingu
mą.

“Kada aš ėjau į organizaciją, 
Trockis savo laiške nė neužsimi
nė apie valdžios užgrobimą. Jis 
jautė, kad ši idėja rodysis man 
perdaug avantiūristine. Jis pa
čiupo tik mano gilų neramumą 
ir tai, kad aš tokioj padėtyj ga
liu ryžtis prisidėti. O paskiau 
viskas susitvarkys. Ir kada pa
sikalbėjime su Piatakovu 1932 
m. gruodžio mėn. jis man pasa
kė: “Ką tu, ką tu, dalykas eina

apie valstybinį sąmokslą,” tai 
šitai buvo pačioj pradžioj pir
masis plyšys.

“1933 m. rugsėjo mėn. Rom- 
mas atvežė man Trockio laišką, 
kuriame, kaip neva savaime su
prantama, buvo kalbama apie 
žalojimą. Vėl — ir Rommas sa
vo parodymuose sako, kad aš 
buvau negirdėtai nustebintas. 
Kodėl? Todėl kad, kada aš ve
džiau derybas, man nė žodžio 
nepasakė apie žalojimą ir nepa
sakė neatsitiktinai... Ir kada 
vėl Piatakovas man atidengė 
šiuos dalykus, aš, suprantama, 
žinojau: durys užsidarė. Juo
kinga del to pradėti peštynes. 
Tačiau tai buvo antras plyšys.”

Toliau Radekas sakosi, kad 
jis netikėjęs, kad gali pasisekti 
užmušti visą grupę sovietų val
džios ir partijos vadų, nes pa
čios masės buvo perdaug aky
los.

“Antroji dalyko pusė. Aš ma
čiau, kad pats Trockis nustojo 
tikėjęs. Pirmasis variantas bu
vo pridengtas: “na , berneliai, 
pamėginkit savo jėgomis, be 
Hitlerio, nuversti sovietų val
džią. Ką, negalite? Pamėginkit 
patys gaut valdžią. Negalite?” 
Pats Trockis jau jautė savo pil
ną vidujinį bejėgiškumą ir dėjo 
viltį tik į Hitlerį. Dabar — vil
tis į Hitlerį. Senieji trockistai 
išėjo iš to, kad vienoj šalyj ne
galima pastatyt socializmo, to
dėl reikia formuot revoliuciją 
Vakaruose. Dabar jiems pakiša: 
Vakaruos jokia revoliucija ne
galima, užtat griaukit revoliuci
ją vienoj šalyj, griaukit socia
lizmą SSRS-goj. O tai, kad so
cializmas mūsų šalyj pastatytas, 
šito niekas negali nematyt.

“Antra — pralaimėjimas.”
Radekas patvirtina prokuroro 

tvirtinimą, kad trockistai norė
jo SSRS-goj grąžint kapitaliz
mą. šito trockistų vadai negalė
jo atvirai pasakyti net savo ne
skaitlingiems šalininkams.

Toliau Radekas iškelia dar 
vieną dalyką. Jo nuomone, Tro
ckis nepasitikėjęs pilnai trockis
tų centru (Piatakovas, Radekas 
ir kt.), o kūręs atskirą organi
zaciją, kuriai vadovavęs Dreice- 
ris (sušaudytas kartu su Ka- 
menevu). Trockis jau Piatako- 
vui kalbėjo, kad “sudaromi kad
rai žmonių, kurie nesugadinti 
Stalino vadovystės.” Tarp kitko 
niekas iš trockistų centro neži
nojęs apie Trockio agentą 01- 
bergą (sušaudytas su Kamene- 
vu). Reiškia, Trockis “kuria 
čia, apart kadrų, praėjusių jo 
mokyklą, organizaciją agentū
ros, praėjusios Vokietijos 
mo mokyklą.”

Radekas numatęs, kad 
jų darbas baigsis vidaus
lų liaudies komisariate. Kai jis 
buvo areštuotas, jam parodė 15 
žmonių parodymus prieš jį ir 
siūlė jam prisipažint. Jis delsė. 
Radekas sako: “2 su puse mė
nesių bėgyje aš varginau tardy
toją. Jeigu čia buvo statomas 
klausimas^ ar kankino mus tar
dymo metu, tai aš turiu pasaky
ti, kad ne mane kankino, o aš 
kankinau tardytojus, versdamas 
juos daryti nereikalingą darbą...

“Tęsėsi tai du su puse mėne
sio. Ir vieną kartą tardymo ve
dėjas atėjo pas mane ir pasakė: 
“Jūs jau paskutinis. Kam gi jūs 
eikvojate laiką ir delsiate, ne
sakote to, ką galite parodyt?” 
Ir aš atsakiau: “Taip, aš rytoj 
pradėsiu jums duot parody
mus.”

Radekas prisipažįsta sau dar 
vieną kaltę: jis ilgai nenorėjo 
duot parodymų apie Buchariną, 
nors apie trockistus jau buvo 
papasakojęs. Jis norėjęs, kad 
pats Bucharinas galėtų “padėt 
ginklą.” Tik prieš pat teismą jis 
pasakė, kad “veikia kita teroris
tinė organizacija.”

Baigdamas Radekas kreipiasi 
į tuos elementus, kurie buvo su 
jais surišti ir sakosi norįs pasa
kyti jiems tris dalykus:

“Pirmas dalykas: 
organizacija liko visų 
bucinių jėgų centru; 
organizacija, kuri su
šo ir buvo kelyje į susiliejimą, 
yra tas pats centras visoms 
kontrevoliucinėms jėgoms šaly-

(Tąsa 6-tam pusi.)
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Rengia Amerikos Dėtuvių Darbininkų Literatūros Draugijos Dvyliktas Apskritys su morale parama kitų organizacijų.
■ ■ ■ ■ ' " ■■ v h‘ ’' '•••< ■ ■. ■ ■ • - ■ • ■.

Bus Trečiadienį, 31 Kovo
WORKERS CIRCLE HALL 
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69 S. Hancock Street Wilkes-Barre, Pa.
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Pradžia 7-tą Valandą Vakaro 
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- ĮŽANGA 50c

Gera Orkestrą Šokiams
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Mainierių Kvartetas iš Shenandoah, Pa., vadovau
jamas I). Judzentavičienes-Zdaniutes. Jis dalyvaus 
programose šituose trijuose čia skelbiamuose pa

rengimuose.
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Programoj dalyvaus žymūs talentai:
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Mainierių Kvartetas iš Shenandoah
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Merginų Oktetas iš Wyoming
. • v

Valukas su jaunuoliais iš Scranton ir

Stasys Kuzmickas baritonas.

Wilkes-Barre ir Scranton apylinkių lietuviai, skaitlingai sueikit į šį pokilį!

’Laisvės’ Suvažiavimas ir Banketas
į r ,» y , X ;. $ 5 * tf

Įvyks Sekmadienį Baland. 11 April
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GRAND PARADISE DIDŽIOJOJE SALĖJE
318 Grand Street, : ’ ■ ’'Brooklyn, N. Y.

Prieš suvažiavimą, 10 dieną balandžio įvyks korespondentų su
važiavimas, kuris bus “Laišvės” Svetainėje

Laike Banketo — Gera Programa

j

I 
ž

I
y

I
.M

8

ĮŽANGA BANKETUI $1.25.—VIEN TIK ŠOKIAMS 45c.

Šokiai prasidės 7-tą vai. vakaro—Vakarienė bus duodama 8 vai. 
Programa—9-tą Vai. vak.

Bus svečių iš visos Amerikos, nes bus suvažiavę j “Laisvės” 
bendrovės konvenciją.’ ’ •

Prašome išanksto įsigyti bilietus, kreipkitės j “Laisvės” ofisą.

i
I

“Laisves” Banketas, Koncertas ir Šokiai
Rengia Visos Philadelphijos Liet. Darb. Organizacijos

Sekmad. Balandžio 18, April, 1937
NEW AUDITORIUM HALL

* > • * ' w - f t * 4 .

713 SNYDER AVE., PHILADELPHIA, PA.

Koncertas prasidės 2 vai. po pietų; Vakarienė 6 vai. 
o Šokiai—7:30 vai. vak.

Koncerto Programa Bus įvairi ir Graži
Pirmą Syk Turėsime Ispanų Menininkus

LOS GRANADINOS, ispanų orkestrą; ispa
nų Populiario Fronto Choras ir solistai.

RUSŲ BALALAIKŲ ORKESTRĄ.
Dainuos Shenandoah MAINIERIŲ KVARTE

TAS,—duos duetų ir solų.;

NELE STATKEVIČIŪTE, iš Philadelphijos 
A. VIŠNIAUSKAS, iš Bayonne, N. J.
S. KUZMICKAS, iš Shenandoah, Pa. ir
M. UKNELIuTE, solistai.
Taipgi dainuos Philadelphijos Lyros Choras

R. Mizara, “Laisvės” Redaktorius Sakys Prakalbą.
’ hm —• iki—mi——mi ■
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PHILADELPHIJOS ŽINIOS
Puikiai Pavyko Masinės Pra
kalbos Del Ispanijos Medika
lės Pagelbos, Metropolitan 

Opera House.
Kovo 5 d. čia surengė me- 

dikalis biuras su North Ameri
can Committee to Aid Spanish 
Democracy masines prakalbas 
iidžiausioj svetainėj Metropoli
tan Opera Ilousej, kurioje bu
vo nupirktas ir atgabentas 
Benjamin Franklin Ambulan- 
9as, kuris bus pasiųstas su me- 
dikaliu korpusu Ispanijon. Pu
blikos prisirinko veik pilna sa
lė—virš 3,000 žmonių. Ant 
platformos pasirodė visa eilė 
kalbėtojų, profesionalų ir at
stovų. Pirmininkas Dr. J. A. 
MacCallum perstatė kalbėt 
Dr. John Alexander Mackay, 
prezidentą Princeton teologi
jos seminarijos. Jis buvo Is
panijoj net mokyklos instruk
torium ir labai gerai susipaži
nęs su Ispanijos žmonių gyve
nimu. Jis smarkiai smerkė fa
šistų diktatūrą, kaipo mažu
mos diktatorius prieš didžiu
mos išrinktą demokratinę val
džia.

vertė viena moteris. Jis yra 
poetas, novelistas ir vadovau
jantis orlaivininkas, kuris su
organizavo orlaivių eskadrą ir 
kovėsi su fašistais orlaivinin- 
kais. Jis plačiai apipasakojo 
apie fašistų žiaurumus, baise
nybes ir t.t. Taipgi kalbėjo 
tik ką pribuvęs iš Madriclo 
konsulas Juan Peinado. Pa
baigoje dainavo Ispanijos po- 
puliario fronto merginų cho
ras. Buvo priimta rezoliucija 
prieš vadinamą neutralumą 
pasiųsta šios šalies valdžiai.

žmonės labai pasitenkino 
smagūs ėjo namo.

iš Pennsylvanijos universiteto, 
tai yra gabus prelegentas, kurį 
nekurie lietuviai yra girdėję 
pirmiau. Lietuviai turi pla
čiai dalyvauti šiose prakalbo
se.

siutimas (ADF vadų) atskyrė 
juos nuo sveiko senso ir var
giai jie b e grįš prie jo.

to- 
be-

Pašelpos klausimas kuo 
liaus, tuo labiaus gręsia 
darbių šeimynoms bado šmėk
la. 96,000 žmonių randasi die
na iš dienos baimėje ne tik 
duonos klausimu, bet apdan
galų ir pastogės. Tūkstančiai

ir

ir

tam 
me-

Jis įtarė ir šios šalies 
tikrus politikierius, kurie 
luoja ir meluoja apie Ispani
jos tiesotai išrinktą valdžią. 
Ispanijos dabartinė valdžia nė
ra priešreligijinė; žmonės ko
vojo ir išsikovojo laisvę, žmo
nių respubliką, jis pareiškė. 
Jis ragino šelpt visais galimais 
būdais Ispanijos liaudies val
džią.

Antras kalbėtojas kalbėjo 
Louis Fischer, žymus rašyto
jas, kalbėtojas ir šalies kores
pondentas, kuris sugrįžo nese
nai iš Ispanijos. Reikia pasa
kyti, kad Fischer yra nepapra
stai gabus kalbėtojas, o h* po
litikas. Jis apipasakojo ir iš 
pirmesnių laikų įvykius iš 
biednų ispanų gyvenimo. Jis 
sako, kad susidūręs su vienu 
valstiečiu, kuris ėjo keliu, už-.

Atvyksta Ispanijos Jaunuolių 
Delegacija

Kovo 24 d., 8 vai. vak., įvyks 
masinės prakalbos Ispani
jos jaunuolių delegacijos, Lu 
Lu Temple, 1337 Spring Gar
den St. Įžanga bus 50c ir 
25 centai.

Kalbės Luis Simarro, bata
liono komandierius, sužeistas 
kare; Marie Simarro, karo 
našlaičių direktorė; Eugenio 
Imaz, katalikų redaktorius ir 
mokytojas; Josefina Ramirez, 
slaugė tiesiai iš lojalistų fron
to. Pirmininku bus Dr. • Kari 
Scholz, ekonomijos profesorius

Drg. V. Andriulio Prakalbos
Kovo 14 d. kalbės drg. An

driulis iš Chicagos, kuriam 
rengia prakalbas L.D.S. 5 kp„ j deJ iežastjes n 
735 Fan-mount Avė 2 vai. po' lan] ti mokyH Kita> tai 
pietų. Jis kalbės labai svar-1 
biais pasauliniais klausimais, 
kaip tai, Lenkijos kėsinimasis 
užgrobti Lietuvą; Ispanijos 
liaudies kova už demokratiją; 
streikų bangos J. V. ir reikš
mė industrijinio unijizmo. 
Taipgi aiškins svarbą mūsų di
džiosios pašelpinės organizaci
jos, Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo. Drg. Andriulis kal
bės Pointbreeze, 2845 Winton , 
St., 12 d. kovo, 7 vai. vak., tai 
yra, kliube.

Pereitam A.L.D.L.D. 10 kp. 
susirinkime buvo diskusijos dė
lei trockistų teismo Maskvoje. 
Visi nariai įvairiai diskusavo ir 
buvo naujenybė, nes papras
tai būna nuobodūs susirinki
mai su ilgais raportais, disku
sijoms, ir mažais darbais. Yra 
kuopos nutarta trumpai laiky
ti susirinkimus ir turėti įvai
riais klausimais diskusijas.

Clevelando Kronika

“Scram”, “scabs’, nuo CIO. 
dirbtuvės; Ohio Bell Teleph
one pelnas; puola CIO organi
zatorius; policija teisiama už 
kyšius; barzdaskučiai rengiasi 
streikuoti; smerkia A.D.F. re
akcinius žingsnius; pašalpos 

krizis ir W.P.A.
Kovo 3 d. A.D.F. taryba, 

kurią vadovauja Greeno-Frey 
reakcionierių pasekėjai, kaip 
jau rašiau, savo susirinkime
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klausė jo, kur jie eina, tas at- šti’spendavo 5 CIQ unijas. Gi 
sakė, «kad suvalgė paskutinę 1 ant rytojaus (kovo 4^ d.), va- 
katę ir einąs kur nors gelbė-. dovystėje Geo. A.
tis nuo bado. Matęs daug sy-1 
kiu, jei arklys pastipo, tai vai-1 
stiečiai išsiplauna mėsą ir su
valgo. Jis piešė vaizdus iš da
bartinio karo, kaip fašistų or
laivių bombos drasko žmones, 
mažus vaikučius. Pasižvalgyk 
ir pamatai, tai galvos nukirs
tos laksto oran, tai guli krūvos 
kojų, rankų, tai žarnos išdras
kytos; žmonės sužaloti, krau
jas sriovėmis trykšta į visas 
puses, o medikalės pagelbos 
stoka, negali aprūpinti dakta
rais nei slaugėmis. Fašistai 
mėto bombas tiksliai ant be
žaidžiančių mokyklų vaikučių. 
Daug sužalotų žmonių, nesu
laukdami medikalės pagelbos, 
prašo dabaigti jų gyvybę. Tai 
baisus reginys, Fischer sako.

Jis sako, kad Vokietijos na- 
ziai, padarydami intervenciją 
Ispanijon, jau išsikaštavo 
$200,000,000. Bet, jis sako, 
fašistai bus sumušti, nes Ispa
nijos žmonės jau pajėgė iš
mokt kariaut ir jie paspėjo su
sitvarkyt savą industriją. Jis 
padarė šitokį analyzą: Fašistų 
vykinami planai yra šitoki ir 
mes atsimenam: 1) Japonija 
užgriebė Manchuriją; 2) Vo
kietija—Tautų Lygos kontro
liuojamą ruoštą; 3) Italija-Et- 
hiopiją;4) dabar Ispaniją, o 
rytoj gal kėsinsis užpulti če- 
choslovakiją ar Franciją su 
Sovietų Sąjunga. Jei fašistai 
laimėtų karą Ispanijoj, tai jie 
jaustųsi galingi ir tada jie dau
giau šalių pultų.

Laike aukų rinkimo, dauge
lis žymias sumas aukavo varde 
pagerbimo Fischer. Aukų su
rinkta visai arti $3,000. Dau
gelis aukavo dideles sumas ne
paduodami savo pavardžių. 
Publika matosi jau ne ta, ku
rią mes tankiai matome. Daug 
žmonių buvo iš vidurinės kla
sės: biznierių, profesionalų ir 
liberalų.

Po to kalbėjo Andre Mal- 
raux francūziškai, kurio kalbą

... __ . McKinnon,
I ėmėsi juodo darbo prie Fi
sher Body dirbtuvės. Popieti
nės pakaitos laiku McKinnon 
su tuzinu “slogerių” darbinin
kus, vienus einančius iš darbo, 
o kitus darban, griebėsi kal
binti rašytis į jo (ADF.) uni
ją. Bet jų nelaimei, sutiko, 
ko jie nelaukė. Darbininkai 
tuojaus privertė juos nešdin
tis, jei jų kailis nori būt svei
kas. “Scram! You, dirty 
scabs!!!’’ Pylėsi balsai iš visų 
pusių. Matydami savo skūrai 
pavojų, nešdinosi, kiek drūti, 
nuo Fisher Body dirbtuvės 
vartų.

Tie niekšai, kuriais piktina
si didžiuma Clevelando vi
suomenės, atidarė netoli loka
lo 45 buveinės savo “rekrūta- 
vimo” raštinę. Bet iš vaka
rykščio nuotikio turėtų pasi
mokinti, kad Fisher Body dar
bininkai, laimėję prieš G. M. 
rojalistus, nesiduos save 
moralizuoti.

de-

Co., 
$1,-

Ohio Bell Telephone 
pereitais metais padarė 
458,380.30 daugiau pelno už 
1935 m. Ir arti trijų milionų 
dol. daugiau kaip 1929 m. 
1929 metais nuo kiekvieno 
vartotojo ji pelnė $11.77; 
1935 m. jos pelnas pašoko iki 
$15.32; pernai dasivarė iki 
$16.41 ant kiekvieno kostume- 
rio.

štai kur Amerikos vieno na
rio rojalistų šeimynos grobis 
suglemžtas iš visuomenės. Pa
žiūrėjus į Ohio Bell Tel. Co. 
darbininkų algas, tai jau ma
tosi kitas paveikslas. Jų algos 
toli gražu nesiekia 1929 metų 
lygmalos.

Kovo 4 d. naktį buvo pa
daryta puolimas ant vieno iš 
veikėjų CIO., t. y., Abraomo 
W. Kotowskio, manageriaus 
Ladies Garment Workers uni
jos. Parvažiavus namo ir nu-

9,000 W. P. A. darbininkų ža
dama atleisti nuo viešų darbų.

Vienatinė organizacija, kuri 
veda kovą už didesnę pašalpą 
bedarbiams ir dabar prieš jo
sios nutraukimą, yra Workers 
Alliance. Pereitame Miesto 
Tarybos narių susirinkime Ar
nold Johnson, sekr. W. A. vie
tos lokalo, reikalavo, kad Ta
pybos atstovai pašelpos klau
simo, kaip “footbolės”, nemė
tytų, bet imtų pilnoje prasmė-- 
je, kaip jis yra. Taryba pasi
žadėjo svarstyti iš naujo.

vežus mašiną (automobilių) 
skersai gatv$, buvo užpultas 
ir sumuštas. Galva prakirsta 
keliose vietose. Kaimynai rado 
kraujuose paplūdusį ir be są
monės ant šalygatvio. Aišku, 
kas šiandien puola CIO. dar
buotojus. Tie, kurie yra despe
racijoj—reakcinės klikos gai
valai.

Kelios savaitės tam atgal 
panašiai buvo sužalotas Harry 
Fox, Kailiasiuvių Unijos kovin
gas atstovas. Tas atsitiko po 
to, kuomet jo unijos lokalas 
pasisakė už pilnų paramą del 
Fisher Body streiko.

šitie individualiai pasikėsi
nimai parodo, kaip A.D.F. 
Greeno-Frey-Daltono šaika yra 
susirišusi su “open shoperių” 
požemine karalija.

Ad- 
kal- 
že- 
na-

Šią savaitę kriminalio teis
mo skyriuje prie teisėjo Sa
muel H. Sebert prasidėjo byla- 
teismas pol. inspektoriaus 
win’o C. Burns’o. Jis yra 
tinamas su kitais šešiais 
mesnio laipsnio policijos
riais ėmime kyšių laike 1928 
ir 1932 m. Kaip kapitonams, 
Cadek ir Kirkwood, kurie jau 
yra nusmerkti į kalėjimą, taip 
ir Burnsui gręsia tas pats. Jie 
ėmė kyšius nuo bootlegerių ir 
juos terorizavo. Dabar tie šin- 
k ori ai liudija prieš juos, kaip 
tie “tvarkos saugotojai” pro- 
hibicijos laiku pelnijosi iš rie
bių kyšių.

Celevelando barzdaskučiai 
ne juokais rengiasi į kovą už 
didesnes algas. Paskutiniam 
savo unijos susirinkime išsta
tė reikalavimus del masterių, 
kad jų alga būtų pakelta iki 
$25 savaitei minimum. Da
bar jų mokestis buvo $17 sa
vaitėje.

Po suspendavimo CIO unijų 
Amerikos Darbo Federacijos 
miesto taryboje, net ir vietos 
kapitalistiniai laikraščių re
daktoriai trumpai atžymėda
mi, neužgyrė tokio reakcionie
rių žingsnio, žinopia, ne todėl, 
kad tie plunksnabraižos sim
patizuotų link CIO. Jie, žino
ma, tą daro tik persergėdami 
Daltono-McKinnon gengę, kad 
tokie žingsniai, kaip spendavi- 
mai-braukimai, nieko jiem ne
padės, bet, priešingai, jiem 
pakenks. Didlapių redaktoriai 
toliaus permato, kaip pagiežos 
apimti ADF saumyliai “va
dai.” Bet išrodo, kad šis pa-

yra karo kurstytojų įrankis. Pa
sakyti tai tvirtu balsu, nes mes 
tai sužinojom, mes tai iškentė
jom, mums buvo neišpasakytai 
sunku šitame prisipažinti, bet 
tai istorinis faktas, ir mes už ši
to fakto teisingumą atsilygin
sim galva.”

sf: :js
SSRS Aukščiausio Teismo 

karinė kolegija nuteisė Radeką 
10 metų kalėjimo. A. R.

MBS®

Tūkstančiai rado paleng
vinimą. geliantieins ir 

skaudamiems muskulams 
— su keliais išsitrynimais.

PAIN-EXPELLER 
vaisbaženklis Inkaras yra 
naudojamas per 70 metu.

V. Andrulio, “Vilnies” Redaktoriaus 
Prakalbi! Maršrutas

Tūli žmonės sako, kad ame
rikonai nėra linkę prisipažinti 
prie kaltės. Bet p. Jean Lukas, 
20 metų brunetka, buvo visai 
kitaip. Ji buvo kaltinama, kad 
girta būdama įvažiavo į “ap
saugos zoną.” Policistas turė
jo daug vargo, kol ją įtikino, 
kad tai ji įvažiavo, o ne kas 
kitas. Teisme ją nubaudė $25 
ir 10 dienų, kalėjimam Josios 
vyras norėjo, kad naujai 
jos byla būtų svarstyta. Bet 
ji jam pareiškė: “Aš buvau 
girta, argi ne taip? Tai kokis 
skirtumas bus, jei panaujinsi
me bylą?”

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Skalius
(ŠALINSKAS)

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

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

WOODHAVEN, L. I., N. Y. |

M-ka.

Trockisto Radeko Parodymai 
Maskvos Teisme

(Tąsa nuo 4 pusi.)
je. Su šitomis kontrevoliucinė- 
mis organizacijomis valstybės 
valdžia apsidirbs. Del šito mes 
neturim, remiantis savo prityri
mu, nė jokios abejones.”

Visiems tiems, kurie šiuo ar 
tuo prisidėjo prie trockistų vei
kimo, “visiems tiems elemen
tams teismo akyvaizdoj ir prieš 
atlyginimo už nusikaltimus fak
tą mes sakom: kas turi mažiau
sią plyšį partijos atžvilgiu, lai 
žino, kad rytoj jis gali būt di
versantu, jis gali būti išdaviku, 
jeigu tas plyšys nebus uoliai už
taisytas atvirumu iki galo prieš 
partiją.

“Antra, mes norime pasakyti 
(trockistiniams elementams 
Francijoj, Ispanijoj, kitose ša
lyse, o tokie yra, — Rusijos re
voliucijos prityrimas pasakė, 
kad trockizmas yra darbininkų 
judėjimo žalotojas. Mes turim 
juos perspėti, kad jie užsimokės 
savo galvomis, jeigu nesimokys 
iš mūsų prityrimo.

“Ir pagaliau, visam pasauliui, 
visiems, kurie kovoja už taiką, 
mes turim pasakyti: trockizmas

Grand Coulee tvenkinį be
statant, Wash, valstijoj, iki 
šiol atsitiktinai užmušta 
jau 36 darbininkai.

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

Juozas Levanda
(LEVANDAUSKAS)

GRABORIUS
BALZAMUOTOJ AS

Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite.

337 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

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

$ Clement Vokietaitis J
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

> 168 Grand Street
į Tel. Triangle 5-3622 £
į Brooklyn, N. Y. 'E

BERN. J. SHAWKONIS
(AŠAKUNAS)

NAUJAS

LIETUVIS GRABORIUS 
IR BALSAMUOTOJAS

LAISNI UOTAS 
New York ir New Jersey 

Valstijoje 
Graborystės reikale visada jums 

mielai patarnaus pigiai.
306 John Street, 

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

KELIAUKITE SU MŪSŲ DARBININKŲ IR 
DELEGATŲ EKSKURSIJA Į

SOVIETŲ SĄJUNGĄ

Del Pirmos Gegužės Apvaikščiojimo
Plaukimas Laivu Berengaria.

15 BALANDŽIO (APRIL), 1937 
Aplankykite Leningradą, Maskvą, Kharkov, Kiev 

Rezervuokite Savo Vietas Dabar! Keliaukite Pigiai ir Patogiai 
Del tolimesnių informacijų kreipkitės:

WORLD TOURIST INC.
175 Fifth Avenue New York, N. Y.

Tel. Algonquin 4-6656-7-8

” CUNARD WHITE STAR LIMITED '

V. Andrulis, “Vilnies” redaktorius, kuris šiomis dienomis 
lankosi Philadelphijoje.

Jo Prakalbos Įvyks Sekamai: 
PENKTADIENĮ, 12 KOVO-MARCH 

Pointbreeze, 2845 Winton St.
KALBĖS ANDRULIS IR P. J. SVENCINSKAS

Pradžia 7-tą vai. vakare.
SEKMADIENĮ, 14 KOVO-MARCH

Salėj e 735 Fairmount Ave., Philadelphia, Pa. 
Pradžia 2-rą vai. po pietų

Iš Philadelphijos drg. Andrulis vyksta į New Yorką ir 
turės prakalbas Brooklyne, Great Necke, Newarke, Eli- 
zabethe, Čatersone, Cliffsidėje, Hillsidėje ir Bayonne.

Momentas dabar labai svarbus, Lenkija grąsina už
grobimu Lietuvos. Kalbos eina, kad Hitleris ruošiasi pra
dėti didelį karą šią vasarą, irgi baisus pavojus Lietuvai. 
Prezidento kova su vyriausiu šalies teismu; banguoja 
sėdėjimo streikai ir laimi savo kovas pačiose stambiosiose 
pramonėse. Kodėl taip dedasi? Į tai atsakys žymus rašy
tojas ir kalbėtojas V. Andrulis.

PUIKIAI ĮTAISYTAS LIETUVIŠKAS KABARETAS

OASIS CABARET
MATHIAS LAUKUS, SAVININKAS.

Visokie Gėrimai, importuoti ir Amerikos išdirbimo.
Taipgi Patarnaujame ir Gerais Valgiais

KAS SUBATĄ TURIME PARES
Duodame Gerą Programą ir šokiam Griežia šauni Orkestrą.

SKANIŲ UŽKANDŽIŲ KIEK KAS NORI

914 Broadway, (arti Myrtle Ave.) Brooklyn, N. Y.
•

Kviečiame pažįstamus užeiti su mumis pasimatyti ir norime įsi
gyti pažinties su tais, kurių dar nepažįstame. Tat prašome užeiti.

MATEUŠAS SIMONAVICTUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai geriausių 
bravorų - alus ir 
Elius. Kada būsi- 

| te Brooklyne, už 
eikite susipažinti.

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

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

NOTARY PUBLIC TEL. STAGG 2-5043

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Puikiai Įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavi
mas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
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Anglies Dulkės
Iš priežasties neapsakomai 

sunkios padėties angliakasių 
kietųjų anglių lauke, gub. 
Earle paskyrė komisiją tos pa
dėties ištyrimui. Komisijos bu
veinė bus Philadelphia, Pa., ir 
darbą pradės už mėnesio ar 
kito. Komisija neužsiims tyri
nėjimu “butlegerių,” o tik 
dirbančiųjų po kompanijomis.

Lauksime komisijos raporto, 
o po to, gubernatoriaus recep
to.

Nesenai gubernatorius pas
kyrė komisiją ištyrimui “but
legerių” padėties ir suradimui 
recepto, kaip “butlegerystę” 
likviduoti. Ta komisija suside
da iš penkių asmenų ir jau 
veikia. Nesenai aplankė, kaip 
ir pats gubernatorius, “butle
gerių” darbavietes. Komisija, 
sakoma, gavusi įtikinančią 
vaizduotę. Sekantis komisijos 
veiksmas būsiąs, tai platus 
publikos ir pačių “butlegerių” 
a p k 1 a u si nėjimas Pottsville, 
Shamokin, Shenandoah ir Ma- 
hanoy City. Apklausinėjimas 
prasidės su kovo 22 d. ir bū
siąs žingeidus visiems sluoks
niams, nes jame būsią klausia
ma sumanymai, kaip likviduoti 
tą taip nelemtą gerklėj kau
lą anglies baronams, anglies 
“butlegerystę.”

"UMWA Journal” praneša, 
kad 1936 m. kietosios anglies 
plote neteko gyvasčių 241 an
gliakasys ir susižeidė 1102. 
Industrijoj dirbama arti 100,- 
000 kasėjų. Tokiu būdu, kas 
vienuoliktas darbininkas turė
jo aukoti savo kraujo plėš
riems anglies magnatams.

Mainieriai turėtų labiau sa
vo kraują kainuoti. O kaina- 
vimui jėgų užtektų.

UMWA 1-mo distrikto vir
šininkai nors sykį pasidarbavo 
angliakasiams. Ir va kaip : 
Wilkęs-Bąrfe#TrEa.., ^ąpyjinkėj 
viena maža kompanija,""kad 
numušti darb. algas, uždarė 
kasyklas ir permainė savo var
dą. Po tūlo laiko atidarė po 
skirtingu vardu ir numuštomis 

algomis. Čia tuoj įsikišo dist. 
viršininkai ir uždarė mainas 
iki to laiko, kol komp. sutiks 
mokėti tą pačią algą, kurią 
mokėjo jos “pirmtakūnė.” Tai 
puikus distrikto viršininkų 
darbas.

Čia tokių įvykių būna šim
tais. Geistina, kad jie visada 
būtų ant tokios sargybos.

Dalyvaujant lokalų mitin
guose ir šiaip kalbant su an
gliakasiais, matyt didelė bai
mė pas angliakasius kovojime 
už savo reikalus. Tiesa, susi
rinkimai būna labai gyvi. Bet 
einant paprastomis unijos tai
syklėmis, siuntinėjant savo 
komitetus pas bosus, nieko ne
galima atsiekti. Besiuntinėjant 
atstovybę pas bosus kontrak
tas liko sutryptas per komp. 
į dulkes. Griežtų priemonių 
bijomasi imtis, nes kompanija 
tuoj uždaro kasyklą. Uždary
mas kasyklos kaip tik ir yra 
ta pamatinė baimė.

Kad užbėgti tai baimei už 
akių, kitokio išėjimo nėra' 
kaip tiktai atsteigti generalius 
skundų komitetus. Generaliai 
veikiant, po visa kompanija, 
kompanija neturėtų progos 
nubausti vieną lokalą uždary
mu mainos, kada jis kalba uz 
reikalavimą, kad komp. pildy
tų kontraktą. Tokiam atsitiki- 
mes darbininkai galėtų užda
ryti visas komp. mainas, kiek 
ji turi.

Toks receptas buvo seniau 
labai galingas. Kodėl jo dabar 
nenaudoti ?

Požeminis.

Rumford, Me.
Puiki Parama Ispanijos 

Kovotojams
Nuo Lietuvių Darbininkų 

Susivienijimo 28 kuopos pa
rengimo, kuris atsibuvo 28 d. 
vasario, 1937 m., liko pelno 
Ispanijos kovotojams. Taip 
pat mūsų kuopa iš iždo paau
kojo $2.50 ir draugės-draugai 
suaukojo $22.05. Viso pasi

darė $47.05. širdingai ačiū 
visiems. LDS Narys.

Boston, Mass.
RADIO

Sekmadienį, kovo 14 d. pro
grama per stotį WMEX (1500 
kilocycles).
1— Gardner Cavaliers orkes

trą iš Gardnerio.
2— Dainuos Emilija Rudokiu- 

tė iš S. Boston.
3— Dialogą “Bevaikio Vargai” 

suloš Jonas Krukonis ir Va
lentina Minkienė.
Prašome tėmyti: Pradedant 

kovo 21 programos bus lei
džiamos nedėliomis pusė po 
devynių ryte nuo naujos sto
ties WORL—920 kilocycles.

Steponas Minkus,
garsintoj as.

Hudson, Mass.
Bendro Fronto Komitetas 

surengė dr-gui S. Michelsonui 
prakalbas 17 metų Lietuvos 
neprigulmybės paminėjimui 
dviejose vietose—po pietų 
Maynarde, o vakare Hud- 
sone. Draugas Michelsonas 
savo užduotis labai puikiai 
atliko'. Begailestingai ir tei
singai, faktiškai jis pėrė 
kailį Lietuvos ir viso pasaulio 
fašistam i r kvietė visus darbi
ninkus ištiesti savo rankas vi
siems kovotojams prieš fašiz
mą kas tik kuo išgali. Mat, 
kalbėtojas sakė, kad fašizmas 
yra baisiausias žmonijos prie
šas.

Aukų per abi prakalbas su
rinkta suvirš $20. Išlaidų pa
sidarė $13, tai likusieji $7 
tapo pasiųsti Lietuvos politi
niams kaliniams, čia seka au
kavusių vardai Hudsono pra
kalbose: J. Sadauskas—$1.25 ; 
S. Brokly (ukrainas)—$1; po 
50c.—K. Urbanas, A. Baronas, 
K. Butėnas ir Butėnienė, J. 
Sabaila, S. Samalavičius; po 
25c.—G. Šidlauskas, M. Kaz
lauskas, M. LakštUtis, A. Du- 
bak, M. Perednis, J. Kukaus- 
kienė, I. Lazauskas, V. Nanar- 
tavičius, F. Staniunas, J. Ur
banas, J. Yeskevičius, A. Si-

JU BALSU ŽAVINGUMAS

OEVEIK kiekvienos tautos istorijoj 
D randasi, nors kartais ir neparašy
tas, skyrius pavestas įvairių keliautojų 
kaip tai — trubadūrų, šposininkų, 
lošėjų, čigonų ir kitokiais vardais žino- : 
nių dainininkų ir palinksmintųjų pasi
žymėjimams. Jų balsai turėjo kokio 
tai sužavėjimo ypatybes, nes bent kur 
jiems atsibasčius, visur ir visada jiems 
durys būdavo atidaroma.

Šiems keliaujantiems dainininkams 
jų balsai buvo jų duona, o kartais net 
ir tikrai geru pragyvenimu. Bet vistik 
ių balsai nebuvo lygiai taip jų brangi
nami, kaip kad šių dienų operos, 
scenos, filmų ir radio artistų, nes ių 
balsai yra tikriausiu turtu, turtu išreiš
kiamu net šešiomis ar septyniomis '

korskis, V. Vindziulis, M. 
Malkunienė, S. Lakštienė, K. 
Yokšis, J. Navičionis, J. Ku- 
dialis, M. Paplauskienė, Pan- 
driulionis, A. Klokman, T. 
Arlauskas. Maynardiškių au
kotojų vardai tilpo korespon
dencijoje iš Mayhardo.

žmonių abejosna prakalbos- 
na atsilankė daug ir rengėjai 
varde Lietuvos politinių kali
nių ir kitų tautų kovojančių 
darbininkų prieš fašizmą taria 
atsilankiusiems ir aukavu
siems širdingą ačiū.

Po prakalbų pirmininkas 
kvietė publiką statyti klausi
mus, duot pastabų bei kriti
kų kalbėtojui, bet niekas ne
atsiliepė. Tai reiškia, kad kal
bėtojas sakė teisybę ir visi 
klausovai sutiko su jo kalba. 
Visi labai ramiai užsilaikė lai
ke prakalbos ir išsiskirstė ra
miai, tik aš nesuprantu, kode? 
vietos karštai nusistatę tautie
čiai ir katalikai nesilanko ant 
mūsų prakalbų ir kitokių pa
rengimų. Manytum, kad jie 
ne tie patys darbininkai, kaip 
kad mes, progresyviai, ir kad 
ne tie patys vargai ir bėdos 
spaudžia kaip juos, taip ir 
mus. Argi jiems, nebūtų gerai 
išgirsti teisybės žodį ir kartu 
paremti savo brolius, kovojan
čius ir už jų reikalus? Gaila 
mums, kad jie suklydę.

M. P.

Norfolk, Mass.
Tariame padėkos žodį drau

gams ir draugėm norwoodie- 
čiam už surengimą sukaktu
vių paminėjimui mūsų 25 me
tų vedybinio gyvenimo. Nors 
aš tuo laiku gulėjau lovoje, 
sirgau šalčiu, bet draugų ir 
draugių aplankymas mane la
bai padrąsino ir sustiprino. La
bai ačiū visiems.

A. M. Waitkeyicius.

Albany, N. Y. — New 
Yorko valstijos seimelio at
stovų rūmas nubalsavo, kad 
jaunikiai turi 72 valandas 
palaukti tarp “laisnių” gavi
mo ir šliūbo.

JŪS BŪSITE TAM 
DĖKINGI

I
Pereitą mėnesį šio dienraščio lai

doje tilpo pranešimas apie Old Gold 
Cigaretų $200,000 Prizinį Kontestą. 
Smagu buvo talpinti tą pranešimą, 
nes tuomi ir šis dienraščio skaityto
jams rengėjai davė progą įeiti į kon
testą.

Aišku, kad šis kontestas sukelia 
daugiausia susidomėjimo negu bent 
kuris iš buvusių išdirbejų suruoštų 
kontestų, patiekiančių skaitytojams 
prizus. Kur tik neisi pastebėsi žmo
nes rišančius Old Gold Mįslių Pa
veikslus ir rūkančius Old Gold! Ciga
retus. Tai gražus sportiškumas.

Primenam jums, jei dar nesate 
įstoja į kontestą, padarykite tai da
bar. Gal jūs laimėsite vieną iš šių 
dovanų. Tai yra pinigų laimėjimo 
proga ir pasitaiko kartą gyvenime. 
Jūs neturėtumėte pražiūrėti, ale pri- 
valėtumėte žiūrėti ar negalėtumėte 
laimėti vieną iš jų. Prie tam jum 
atsilygintų tuom, jog susipažintumė- 
te su garsiuoju Dvigubai-švelniu 
Old Gold Cigaretų—su cigaretų, k,u-

I ris visados yra šviežias, padarytas
II iš prizinio derliaus tabako.

skaitlinėmis. Tad šių dienų artistai 
turi būti labai atsargūs su savo bal
sais, kadangi tai yra beveik vienintele 
jų nuosavybe.

Ką jie valgo, ką jie gena, ką jie 
rūko, ir visa, ką tik jie daro yra labai 
atydžiai dabojama pastebėti, kaip visa 
tai atsineša jų balsui ir gerklei. Dau
gelis operos, scenos, filmų ir radio 
artistų pareiškė, jog ypatiškai iie la
biau mėgsta lengvą ir jų gerklėms 
švelnų užsirūkymą. Tad jie i’ pasi
renka Lucky Strike cigaretus.. nes 
gerklės apsaugą tik (Luckies suteikia 
su savo “toasting” procesu, kuri'' pa
galba išvalomos tūlos šiurkščios, viso
kiame tabake randamos erzinančios 
priemaišos.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
LAWRENCE, MASS.

ALDLD 37 kp. susirinkimas įvyks 
šeštadienį, 13 d. kovo, L. U. Kliubo 
Svet., kaip 6 vai. vak. Prašom visų 
narių pribūti. Kom.

(60-61)

BRIDGEPORT, CONN.
ALDLD 63 kp. rengia skanią silkių 

vakarienę ir šokius. Įvyks šeštadie
nį, kovo-March 13, Lietuvių Jaunų 
Vyrų svetainėje, 407 Lafayette St. 
Pradžia 8 vai. vakare. Įžanga 50c. 
Esate visi kviečiami ateiti ir pasi
linksminti. Bus programėlis ir gera 
muzika šokiams. Užtikrinam, kad 
nesigailėsite būdami dalyviais šio pa
rengimo. Užprašo Rengėjai.

(60-61)

SO. BOSTON, MASS.
ALDLD 2-ra kuopa rengia Lietu

viškas Vakaruškas, kurios įvyks šeš
tadienį, 13 d. kovo-March, A. L. P. 
Kliube, 376 Broadway. Visas pelnas 
eis “Bostono Žinių” skyriaus palai
kymui. Turėsime lietuviško kugelio 
ir kitų skanių užkandžių ir gėrimų. 
Vakaruškos prasidės 7:30 vai. vak. 
ir tęsis iki vėlumos. Grieš gera or
kestrą. Įžanga pigi. Taigi kas mylit 
“Bostono Žinias” skaityt, kas norit, 
kad jos visuomet “Laisvėje” tilptų— 
nepamirškit kovo 13 d. vakaruškų.

Kviečia Kom.
(60-61)

PHILADELPHIA, PA.
Apsigynimo 9-tos kuopos susirinki

mas įvyks 15 d. kovo-March, po num. 
735 Fairmount Ave., kaip 7:30 vai. 
vakaro. Prašome visų būti laiku, 
nes bus ir iš distrikto organizato
rė ir taip pat svečias drg. V. An
drulis, su kurio turėsime progos pa
sikalbėti. Todėl prašome visų daly
vauti. Valdyba.

(60-62)

PHILADELPHIA, PA.
Kovo 21 d. įvyks visų organizacijų 

koncertas ir banketas. Pradžia 2-rą 
vai. po pietų, 735 Fairmount Ave. 
Programoj dalyvaus drg. Vaidzulie- 
nė, N. Statkeviciute ir Jukneliutė, 
jos dainuos solus ir duetus, Lyros 
Choras ir šešios merginos puikiai pa
dainuos. Per programą grieš smagi 
muzika. Apart virš minėtų artistų 
dalyvaus ir kiti programoj, bet pra
šė, kad nesakyt.

Bus skanaus valgio, kaip tai py
ragų, varškės ir mėsos. Taip pat 
turės gero gėrimo. Prašome visų 
atsilankyti laiku, nes programa pra
sidės lygiai 2-rą vai. po pietų.

Kviečia Kom.

EASTON, PA.
ALDLD 13 kp. rengia smagų 

draugišką vakarėlį, šeštadienį, 13-tą 
d. kovo, Easton Baking Co. Svet., 36 
N. 7th St. Kviečiame visus atsilanky
ti ir pasilinksminti. Bus įvairių už
kandžių ir gėrimų. Įžanga veltui.

Rengėjai.
(60-61)

WILKES-BARRE, PA.
LDS 7 kp. mėnesinis susirinkimas 

įvyks 14 d. kovo,, sekmadienį, kaip 
2 vai. po pietų. B. Poteliuno Svet., 
53 Bank St., kampas Stenton St. 
Draugai ir draugės, laike vajaus 
stepgkitės kaip galit į susirinkimą 
ateiti, jūsų pribuvimas prigelbsti vei
kiančiam komitetui aptarti svarbius 
klausimus draugijos ir pačių narių 
labui. Atsiveskite ir naujų narių pri
rašyti j kuopą. J. V. S., Fin. Sekr.

(60-61)

WILKES-BARRE, PA.
ALDLD 43 kuopos mėnesinis susi

rinkimas įvyks 14 d. kovo, sekmadie
nio ryte, kaip 10-tą vai. B. Poteliūno 
Svet., 53 Bank St.,. kampas Stenton 
Streeet.

Visi nariai malonėkite į susirinki
mą pribūti nuskirtu laiku ir atsives
kite naujų narių prirašyti. Dabar va
jaus laikas, tai reikia stengtis kuo 
daugiausia narių įrašyti į Literatūros 
Draugiją. J. V. S. Kp. Sekr..

/ (60-61)

EASTON, PA.
ALDLD 13 kp. susirinkimas jvyks 

14 d. kovo, 2-rą vai. po pietų, Easton
Baking Co. Svet., 36 N. 7th St. 
Malonėkite atsilankyti laiku, nes tu
rėsime diskusijas. K. B.

(60-61)

YONKERS, N. Y.
LDS 47 kuopa rengia pirmą med

inį balių 3-čią d. balandžio-April, po 
num. 77 S. Broadway. Baliaus vieta 
pačiame centre Yonkerio, visiems pa
ranku ir lengva surasti. Kaip vieti
niams taip ir iš apylinkės. 47 kp. 
valdyba prašo kitų organizacijų nieko 
nerengti tą dieną—kaip tai Šv. Vin
cento ir Povilo, švento Jono, Krikš-
tytojaus, Šv. Altoriaus, Moterų Drau
gija, Lietuvių Piliečių Kliubas ir 
ALDLD 172 kp., bet dalyvauti mūsų 
parengime. LDS apdraudos ir pašal
pos organizacija del visų lietuvių. 
Meldžiam nepamiršti 3 d. balandžio.

Kom.

PHILADELPHIA, PA.
LDS 5 kp. rengia svarbias prakal

bas ir koncertą. Įvyks 14 d. kovo, 
735 Fairmount Ave. Kalbės drg. V. 
Andrulis, iš Chicagos. Jis kalbės Lie
tuvos, Ispanijos ir Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimo klausimais.

(59-60)

SHENANDOAH, PA.
APLA 4-tos kp. mėnesinis susirin

kimas įvyks 14 d. kovo, 2-rą vai. 
po pietų, “Sweet’s Hall.” Prašau 
visų narių atsilankyti, nes bus Cent
ro Komiteto balsavimas, ir neužmir
škit atsivesti naujų narių.

S. Kuzmickas.
(59-60)

HAVERHILL, MASS.
ALDLD 85 kp. rengia prakalbas 

penktadienį ir šeštadienį, kovo 12 
ir 13 dd. Pradžia 7:30 vai. vak. Įvyks 
Laisvės Choro kambaryje, 199 Wash
ington St. Kalbėtoja bus drg. E. 
Vilkaitė, iš Brooklyn, N. Y.

Kovo 12-tą bus vyram ir moterim 
prakalba, o 13-tą tai bus vien tik mo
terim ir merginom. Prašome skait
lingai dalyvauti prakalbose.

Komisija.
(59-61)

HUDSON, MASS.
ALDLD 103 kp. rengia vakarie

nę ir šokius “Daily Workerio” nau
dai. Įvyks 13 d. kovo-March, H. L. 
Piliečių Kliubo svetainėje, 17 School 
St. Pradžia 8 vai. vakaro. Bus ska
nių valgių ir gėrimų, šokiams grieš 
gera muzika. Kviečiame kuo skait
lingiausiai dalyvauti, linksmai laiką 
praleisti ir paremsite vienintelį ang- 
glų kalboj darbininkišką laikraštį, 
“Daily Worker.” Kviečia Kom.

(59-60)

PATERSON, N. J.
ALDLD 84 kp. susirinkimas jvyks 

14 d. kovo, 2 vai. po pietų, Baka- 
nausko svet. Būtinai visi nariai da
lyvaukite, nes turime gana daug 
svarbių reikalų. Taipgi turime tinka
mai prisirengt, kad būtų pasekmingos 
prakalbos, kurios įvyks 21 d. kovo, 
2-rą vai. po pietų. Kalbės drg. V. 
Andrulis. Kp. Sekr. P. Sakat.

(59-60)

SO. BOSTON, MASS.
LDS 62 kuopos paskaitos įvyks 14 

d. kovo-March, po num. 376 Broad
way, Lietuvių Piliečių Kliubo kam
bariuose. Prelegentu bus Dr. Repšys. 
Prašome visų dalyvauti. Kom.

(59-60)

ROCHESTER, N. Y.
Draugai ir draugės: šiuom tarpu 

mes kreipiamės prie jūsų visų, o ypa
tingai prie laikraščių skaitytojų ir 
visų lietuvių, remiančių darbininkiš
ką spaudą, kad jūs visi draugai pa
sistengtumėte dalyvauti surengto j 
vakarienėj darbininkų spaudos nau
dai. Vakarienė įvyks Gedemino sve
tainėje, 13 d. kovo, 6:30 vai. vak 
Apart vakarienės bus ir šokiai, taip 
pat bus ir naujų lošimų, laimėtojai 
gaus dovanų. Ateikite skaitlingai.

Kom.
(58-60)

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Pristato
me greit į jūsų namus. Prašome jsi- 
tčmyti adresą ir telefoną.

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti į ofisą 

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

TRU-EMBER. COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street Brooklyn, N. Y.
Telefonas: EVergreen 7-1661

Dr. Herman Mendlowitz
33 METAI PRAKTIKOS
522 Bedford Avenue

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

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

NEDfiLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

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 2-4401

A. Radzevičius
GRABORIUS

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

Par«amdau automobilius veituvfm, 
parčm, krikfttynom ir kitokiem 

reikalaut.
402 Metropolitan Avė. 

(Arti Marcy Avenue) 
Brooklyn, N. Y.

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335

VYRŲ IR MOTERŲ LIGOS 
GYDOMOS NAUJOVIŠKAIS

BŪDAIS
Kraujo ir Odos Ligos, Nervų Sui

rimai, Slogos ir Chroniški Skaudu
liai, Nervų ir Abelnas Nusilpimas, 
Skilvio ir žarnų Sugedimai, Hemor
rhoidal ar kiti Mėšlažarnės 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, 
pasiklauskite manęs su pasitikėjimu, 
ir jūsų nesveikumas bus jums išaiš
kintas. Kraujo Tyrimai, šlapimo 
Analyzč, 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 Avė. ir Irving PI.

Valandos 9 A. M. iki 1 P. M.
Sekmadieniais 9 A. M. iki 8 P. M.
(MRS -KALRAMR T JFTTTVTAK AT)
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PUslapis Aštuntas Penktadienis, Kovo 12, 1937

NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
Ką Veikia Tysliavos Oponentai 

Tautininkai?
su juo, tai jiems nepakeliui.

Kas išeis iš to Budrio ruo
šiamo “taikos” pokilio, dar 
peranksti spręsti. Jūsų repor
teris bandys patirti ir praneš
ti

Surado du Skenduoliu

> i “Vienybės” redaktorius vėl 
griežtai teigia, kad Brooklyno 
tautininkuose nesą jokios opo- 
ticijos, jokios sklokos. Dar 
daugiau: jis sako, kad jokios 
Opozicijos prieš jį ir jo fron
tą niekados nė nebus, t 
* Nežiūrint to, sukilimas prieš 
Tysliavos diktatūrą eina ir ei
na labai smarkiai. Beveik vi
si žymieji Brooklyno tautinin
kai jau persimetė į opoziciją. 

» Tuomi labai susirūpinę ir 
patys tysliaviniai. “Laisvės” 
reporteriui teko turėti inter
view su vienu iš jų. Tas žmo
gus yra artimas Tysliavos X°s. 1 
frentas. Jis informavo, kad šį1 Pana§i vaina.

dienraščio skaitytojams.
Įdomus Panašumas

Pietų Amerikoje Smetonos 
valdžia pradėjo finansuoti lai
kraštį “Išvien” ir delei to su
kilo tokia vaina ten “tautiš
kam fronte,” kokios niekados 
pirmiau nebuvo buvę. Dabar, 
čia, Jungtinėse Valstijose, at
vykus Budriui ir tapus Tyslia- 

ir “Vienybės” apiekūnu,

Trečiadienį ištraukta iš van
dens prie 27th St., Brooklyne, 
vyro lavonas. Jis buvęs apie 50 
m., 5 pėdų 9 colių augščio, apie 
160 svarų, juodais plaukais ir 
ūsais.

Kitas lavonas ištraukta prie 
Columbia St., apie 40 m., biskį 
virš 5 pėdų, rudplaukis, darbi
nėmis kelinėmis (overalls). 
Juos nugabeno Kings County 
lavoninėn. Vandeny pabuvę ilgo
kai.

Vincas Kartonas, Logan Grill 
i užeigos ir svetainės savininkas, 
61-28 Grand St., Maspethe, do
vanojo 2 bonkas brangios deg
tinės.

Pabaigtuvės bus ryt vakare, 
13 kovo, “Laisvės” svetainėj.

Rep.

Išgirskime Paskaitą apie 
Puškiną ir Jo Kūrybą

Part., 
dabartine

prezid.
Skloka 
dar ir šmeižė sa-

rinkimų 
netik ne-

®------------------------------------------------------------------------------------------------ ra
Telefonas: Humboldt 2-7964
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BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

VALANDOS:
Dr. JOHN WALUK 8—10 ryte 

1—2 p. p.
161 NO. 6th STREET 6—8 vak. 

šventadieniais susitarus 
Tel. Evergreen 8-9229

VALANDOS:
Dr. ED. W. ŽUKAUSKAS 1—2 p. p. 

6—8 vakare
1114 FOSTER AVENUE Ir pagal sutartj

Tel. Mansfield 6-8787

Dr. A. PETRIKĄ VALANDOS:
9—12 ryte

(DANTŲ GYDYTOJAS) 1—8 vakare 
Penktadieniais uždaryta

221 SO. 4th ST. Tel. Evergreen 7-9105

Dr. BLADAS K. VENCIUS
(DANTŲ GYDYTOJAS)

VALANDOS: 
9—12 ryte 
2—8 vakare

499 GRAND ST. Tel. Stagg 2-0706
Namų, Republic 9-3040

--------- --- ' ... . '

Šį pirmadienio vakarą (ko
vo 15), 8 valandą, “Laisvės” 
svetainėje, 46 Ten Eyck St., 
Brooklyne, duos labai svarbią 
ir įdomią paskaitą apie Puš
kiną ir jo kūrybą V. Tauras, 
“Laisvės” redaktorius.

Šiemet vasario 10 d. suka
ko 100 metų nuo A. S. Puški
no, garsiojo rusų poeto, mir
ties.

Lietuvių Meno Sąjunga at
žymės šio pasauliniai garsaus 
poeto šimtmetinę mirties su
kaktį ir supažindins Brooklyno 
lietuvius su jo gyvenimu ir 
darbais.

Todėl visi, kam tik leidžia 
aplinkybės, prašomi ateiti pir
madienio vakarą, 8 vai., “Lais
vės” svetainėn, ir išgirsti pas
kaitą apie Puškiną.

Liet. Meno Sąj. Pask.
Rengimo Komisija.

pažymėto punkto ? Ji netik ne
remia, bet visais galimais bū
dais bando kenkti visokiam 
Kom. Partijos ir Kominterno 
veikimui. Negalima surasti nei 
vieno klausimo Kom. 
kuriam pritartų 
skloka.

Paimkim 
kampaniją, 
pritarė, bet
kydama, kad K. P. kandidatas 
Browderis agitavo už Roose
veltą. Apie bendrą frontą kal
bant, dabartinė skloka nerado 
niekur nė jokiame klausime, 
kad tokis bendras frontas kur 
nors butu naudingas, ar jis 
būtų Francijoj, Ispanijoj, Če
koslovakijoj ar kitur. Visur 
jieškoma priekabių, visur ban
doma griauti, visur bandoma 
kenkti.

Kad ir dabar Sovietų Są
jungoj trockistų klausimas. Ir 
tuo klausimu paimkime buržu
azinę spaudą ir dabartinę “N. 
G.” ir palyginkime. Mes rasi
me daug sykių bešališkesnį 
aprašymą tų įvykių buržuazi
nėj spaudoj, nei kad dabarti
nėj “N. Gadynėj”. “N. Ga
dynė” savo aprašymais ir ne
apykanta prieš Sovietų Sąjun
gą sukerta net juodąją hears- 
tinę spaudą,--pasakė tas drau
gas.

Tuojaus pirmininkas pradė
jo kalti į' stalą sakydamas, 
kad pasibaigė laikas. Kitas 
tuojau davė įnešimą uždaryti 
diskusijas, kas ir lieka pada
ryta. Išeina Stilsonas su savo 
priešdarbininkiškais perlais ir 
paskui Strazdas, o Jankaus
kas su nevykusia rezoliucija, 
užgiriant laikraščio pakraipą 
ir darbininkiškos vienybės 
tarptautine papėde pageidavi- 
ma. Prie kokio darbininkiš
ko judėjimo dabartinė skloka 
tiktų, tai jau aš nežinau.

Juokingiausias dalykas pa
sirodė, tai jų susikokusavimas. 
Į savo suvažiavimą jie atėjo 
su savo sleitu; atspausdintu 
ant kortukes, nuo pirmininko 
iki direktorių alternatų. Straz
das “N. Gadynėj” grasino, 
kad, girdi, pernai bimbinis 
vaiskas dar gavo progą pa
bėgti pro duris, o šiemet, gir
di, padarysime, kad turės iš
rūkti pro kaminą. Užtai jie ir 
susikokusavo ir visi strategiš
kas vietas užėmę laukė, kada 
bimbinis vaiskas juos užklups.

Nesuprantu, kodėl jie bi
jojo to užpuolimo. Juk mes vi
si žinome, kad tenai dabar 
likosi bačka skolų, mizerija, 
dezorganizacine vadovybė, ir 
tikrieji, darb. reikalus remian- 
tieji sklokininkai džiaugiasi 
nuo jųjų atsiskyrę. Jei vienas 
kitas buvęs sklokininkas tame 
jų suvažiavime ir dalyvavo, 
tai tuo tikslu, kad parodyti 
jiems, kad jie nebėra tie pa
tys sklokininkai, kaip jie buvo 
pradžioj susiorganizavimo, ir 
gavę progą įrodė.

Mano supratimu, šis suva
žiavimas galutinai parodė ir 
galėjo kiekvieną įtikinti, kad 
dabartinės sklokutės vadovy
bėj stovi žmonės kerštininkai, 
ambicininkai, priekabių j ieško
tojai ir darbininkiško judėjimo 
demoralizuotojai. Ir kiekvie
nam šiek tiek susipratusiam 
darbininkui laikas ir labai lai
kas galutinai su jais persis
kirti.

Atėmė Algą Pinigus
Du ginkluoti plėšikai pasekė 

dresių šapos savininką Sirotą 
nuo banko iki jo šapos, 35 
Christopher St., Brooklyne, ir 
šapoj, desėtkam darbininkų ma
tant, atėmė $900 algų pinigų ir 
pabėgo.Reporteris.vakarą (kovo 12 d.) sukilėliai 

laikysią savo susirinkimą ir 
svarstysią klausimą leidimo 
Paujo laikraščio ir abelnai gal
vosią apie sustiprinimą savo 
pozicijų prieš karjeristą Tys- 
Jiavą. O pats Tysliava nebeži
nąs ką daryti: ar nusilenkti 
prieš Klingą, Valaitį ir kitus 
Sukilėlius, ar duoti jiems mū- 
sį iš peties?

. Tysliava jaučiasi, kad jis 
turi už savo "pečių didelę pa- 

ypatoje Smetonos konsu
lo pono Budrio. Iš šio tauti
ninko supratau, kad Budris 
yra tapęs faktinu Tysliavos ir 
viso “Vienybės” štabo apiekū
nu. Be jo žinios ir pritarimo 
Tysliava nežengiąs nė žings
nio. Budris New Yorke, o 
Skipitis Kaune—štai Tysliavos 
atspara. Budris taip kietai ir 
rimtai paėmęs ‘“Vienybės” rei
kalus, jog net savo pačią pa
daręs “Vienybės” bendradar
biu. Tysliava net paveikslą jos 

idant atsimokejtiš 
jojo suteiktas

*

patalpino, 
Budriui už 
kas.” /t 
f Konsulo

r

negalima 
Sukilėliai 
šašu ant

los-

Budrio Bėdos ir
—, Klapatai.
J Bet prieš Budrio šitą “susi- 
^enijimą” su Tysliava ir jojo 
įlobojimą “Vienybės” reikalų, 
Itaip jau sakyta, sukilo dalis

.Utininkų. Be to, sakoma, 
id klerikalai (krikščionys de

mokratai) pradėję irgi protes
tuoti. Taigi, gelbėdamas Tys- 
Havą ir “Vienybę”, Budris su
sikėlė prieš save didžiausią 
audrą. Sakoma, kad tas jau 

ekė ir pačią Lietuvą. Vie- 
iš katalikų “Amerikos”

lų nesenai išsireiškė šiam 
čiam reporteriui, kad Lietu- 

krikščionys demokratai esą 
rai informuoti apie Budrio 
tikius su Tysliava ir “Vie- 

be” ir darą tam tikrus žy- 
us, kad Skipitį ir kitus Sme- 

os “užsienio lietuvių glo- 
jus” paimsią nagan.

Jūsų reporteriui nepavyko 
1 kas susekti visas smulkme- 

tų visų ceremonijų, bet 
d kas nors tame yra, tai ai- 
, kaip diena. Man teko su- 
ti iš tikrų šaltinių, kad 

pirmadienį, kovo 15 d., New 
dideliam ir šauniam 

urante “Stockholme” po- 
Budris ruošia “susipažini- 
pokilį. Tai būsiąs labai 

elis ir iškilmingas pokilis. 
tai būsiąs ne “susipažini- 

”, ale taiko# pokilis. Bud- 
esąs užkvietęs net iš taip 

i, kaip Connecticut valst. ir 
nas, klerikalų fronto Su

dalyvauti. Taip pat, žino- 
užkvietė visus Tysliavos 

ir, pagaliaus, tulus 
.” Pastarieji, ta- 

ruošiasi Šitą Budrio sky- 
pusiau boikotuoti. Jie ma- 
kad karjeristas Tysliava su 

ilgu ir mikliu liežuviu 
apgavo, pasigavo į sa- 

ir kol Budris tos 
neatitaisys, tol su juo 

perdaug sėbrauti, 
laiko Tysliavą tikru 
tautos kūno ir kas

Iš Sklokos Likučių Suvažiavimo
Pereitą nedėldienį Grand 

Paradise svetainėj, Brooklyne, 
įvyko sklokos likučių suvažia
vimas. Delegatų bei šėrinin- 
kų iš tolimesnių kolonijų bu
vo iš Philadelphia, Riverside, 
N. J., ir Bridgeport, Conn., o 
kiti visi vietiniai ir iš New 
Jersey miestelių.

Pagal kolonijų veikėjų išsi
reiškimą, visur pasirodo nusi
minimas, visur nupuolimas ir 
visų galų suirimas. Tik Phila- 
delphijos Rutkauskas labai 
garsiai pasigyrė, kad jie pa- 
šalpinius kliubus, kaip pačioj 
Philadelphijoj, taip pat ir 
Richmond dalyj, taip sufiksi- 
nę, kad jie sklokos darbą dir
bą ir sklokos protu protaują. 
Socialistiški sklokininkai, ku
rie sakosi taip nepakenčią dik
tatūros ir tų, kas ją bandą 
užkergti, ploja Rutkauskui už 
jų “hrabrastį” ir už gerą at
liktą darbą. Rutkauskas lie
žuviu pasirodė smarkiausiu, 
bet su auka kaipo nuo koloni
jos mažiausiu.

Jankauskas išdavė raportą 
už boardirektorius. Labai, vy
ras, nusiskundė, kad nuo per
eitų metų suvažiavimo skilimo, 
dalykai pas juos buvę labai 
blogi. “Ir jei ne draugų socia
listų pagelba, turbūt būtume 
neišsilaikę. Ačiū draugams 
socialistams, už jūsų nuošir
džią paramą, tas suteikė 
mums progą dar susirinkti į 
šį susirinkimą ir svarstyti apie 
mūsų laikraštį ‘N. Gadynę’ ir 
daryti planus jos palaikymui 
ateityj,” ■— sako Jankauskas. 
Dabar, girdi, dalykai biskutį 
taisosi ir pavojus tokis didelis 
negręsia.

Raportuoja adm. Stilsonas. 
Pirmiausiai peržiūri atskiras 
kolonijas ir pripažįsta, kad 
nuo skilimo, “N. Gadynės” 
vaiskas buvęs labai sudemorali- 
zuotas. Nors, girdi , dabar 
šiek tiek tvarkosi, bet visgi 
dar toli nuo normalio stovio.

Kuomet jis parėjęs iš “Uni- 
versitėto” (kalėjimo), tai ra
dęs visų galų suįrimą. Bandęs 
rašyti savo mučelninkystės is
toriją, bet apsižiūrėjęs, kad 
kol istorija bus gatava, tai jau 
nebus kur talpinti. Turėjęs pa
mesti rašymą ir griebtis už rin
kimo apgarsinimų, spaudos 
darbų, gauti aukų, kad tik 
gauti įplaukų ir kaip nors pa
silaikyti. Pasekmių 
turėjęs.

Turėję skolinti 
draugų; gavę biskį 
tono ir visus A. D.
pinigus pravalgę. Abelna skai
tlinė pas jį tokia: Nuo skilimo, 
girdi, netekome 500 skaityto
jų. Pirm skilimo turėjome 
2,50fy o dabar turime 2,000 
skaitytojų. Už pereitų metų 
prenumeratas įplaukė $2,000. 
Kiti $2,000 įplaukė aukomis ir 
iš

šiek tiek

pinigų iš 
iš Lowes- 
Draugijos

mūsų budžetas būdavo $5,000, 
o dabar tik $1,000 mažiau.

Mat, kaipo Lewisburgo 
“universiteto” žmogus, tai pas 
jį ir skaitlinė nepaprasta. Pa
prasta skaitlinė rodo, kad jei 
metinė prenumerata kainuoja 
metams $2, tai skaitytojų me
tinių turi būti 1,000, o pas jį 
išeina 2,000. Kitas dalykas, 
Jankauskas savo raporte pa
brėžtinai rėkė ir šaipėsi iš dd. 
Kuodžio ir Prūseikos, kad jie 
nemokėję piknikų rengti. Kuo
met jie, Jankauskas ir kiti su- 
surengė, tai piknikai buvę tris 
sykius pasekmingesni už anų 
draugų surengtus piknikus. 
Bet, ot, universiteto žmogus 
nepripažįsta tokio “hrabraus” 
Jankausko ir Steponavičiaus 
pasidarbavimo ir tiek. Pas jį 
nupuolę 500 skaitytojų, nu
puolę ir $1,000, o Jankausko 
-Step, už tris syk pasekmin- 
geąnius piknikus kredito kaip 
nėra, taip nėra.

Nežiūrint, kaip jie dalykus 
nekraipytų, tačiaus padėtis 
rimta ir prašo visų šėrininkų 
susirūpinti.

Redaktoriaus Strazdo ra
portas. Jis raportuoja, kad 
“N. G.” turi dabar savo pas
tovią liniją, kokios pirmiau 
neturėjo. Jis, suprantama, pa
smerkia visus bendrus frontus, 
nežiūrint, kur jie nebūtų da
romi. Iškolioja Kom. Partiją, 
kam ji agitavusi balsuoti už 
Rooseveltą. žodžiu sakant, pa
bėrė visus tuos pačius perlus, 
ką rašo savo “Gadynėj”.

Po visų raportų kyla keletas 
klausimų ir mažas trukšmelis. 
Eina apkalbėjimas raportų. 
Iš už pirmininko stalo pirm, 
pagelbininkas duoda įnešimą 
aprubežiuoti laiką kalbėjimui. 
Pirmą sykį 5 min., antrą syk 
2 min. Įnešimas pereina. Vie
nas draugas bando nurodyti, 
kad ta jo, t. y. redaktoriaus 
užimta linija visai neatatinka 
tai dvasiai ir tiem principam, 
del kurių skloka susiorgani
zavo. Ir perskaitė rezoliuci
ją, priimtą opozicinės konfe
rencijos, laikytos balandžio 12 
d., 1931 m., Labor Lyceum 
svetainėje, Brooklyne.

Kad, “visose klasinėse dar
bininkų kovose mes veiksime 
bendrai su Komunistų Partija 
kaipo vadu ir dalyvausime vi
sose jos kampanijose: rinki
muose, organizavime bedar
bių, gynime ateivių darbinin
kų teisių, liuosavime darbinin
kų politinių kalinių, gynime 
negrų darbininkų teisių, gy
nime Sovietų Sąjungos ir ki
tose. Kitos partijos,
revoliucinio darbininkų vado, 
mes nepripažįstame.”

Ta rezoliucija, tai yra mūsų 
pamatas, ant kurio mes susi- 
organizavom ir prižadėjome 
laikytis. Ar dabartinė skloka 
laikosi nors vieno rezoliucijoj

Bushwick sekcijos gyvento
jai apsiginklavę šluotomis jieš- 
kojo jauno išsigimėlio, kuris 
norėjęs pasinaudoti 8 metų 
mergaite, 871 DeKalb Ave., 
Brooklyne.

Pranešimas
BROOKLYN, N. Y.

“Brooklyn Liths” rengia “Sutau- 
pink Penną” šokius, kurie įvyks ba
landžio 3-čią, Annunciation Svet., 
North 5th ir Havemeyer gatves, 
šokiams grieš Leo Seputas ir jo 
“Roamadawn” orkestrą. Įžanga bus: 
“Žinojimas šokti” ir įskaitant 40c. 
Kviečia visus skaitlingai dalyvauti.

Rengimo Kom.

“Song of Happiness” 
(DŽIAUGSMO DAINA) 

ir-’

“The Youth of Maxim”
(MAXIM’O JAUNYSTĖ)

Gražūs Rusiškai Kalbanti Judžiai 
Su Angliškais Paaiškinimais

Taip pat News Reel apie 
Sovietų Sąjungą

Suruošta Rusų Darbininkiško 
Dienraščio “NOVY MIR”

“Song of Happiness” bus rodoma 
sekančiuose miestuose:

BROCKTON, Mass., Lietuviškam 
Tautiškam Name, Vine ir Main 
Sts., (Montello). Penktadienį, 
12-tą d. kovo. Pradžia nuo 7 iki 
11 v. v. įžanga 25c. Vaikam 10c.

PEABODY, Mass., Finų Svet., 67 
Tremont St. šeštadienį, 13 d. ko
vo. Pradžia 7:30 vai. vakare. 
Įžanga 25c. Vaikam 10c.
“The Youth of Maxim” bus rodo
mas:

LAWRENCE, Mass., Russian Pro
gress Hall, 287 Erving Ave., sek
madienį, kovo 14-tą d. Pradžia 6 
v. v. Įžanga 25c. Vaikam 15c.

(59-60)

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

Taipgi atmalia- 
voju Įvairiom 
spalvom.

ir pavienių

JONAS STOKES
512 Marion St., kamp. Broadway 
ir Stone Ave., tarpe Eastern Park 
way ir Chauncey stočių BMT Line 

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Olenmore 5-6191

kaipo

Ignas.

Bazaro Ekstra!

parengimų. Pirm skilimo

“Laisvės” bazaro pabaigtu
vės, kaip matyt, bus turtingos 
ir gardumynų atžvilgiu, štai ke
li apdovanojusių pabaigtuves:

A. Kasmočius, kuris dabar tu
ri užeigų ir svetainę 91 Steam
boat Rd., Great, Necke, atvežė 
2 bonkas šampano.

A. B. Arlauskas, Andy’s Ta
vern savininkas, 68-11 Jay Ave., 
Maspethe, dovanojo bonką bran
gios degtinės ir $2 pinigais.

Charles’ Up To-Date
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ OCįp

KIRPIMAS
SKUTIMAS J C

Prielnnlnm Patarnavimas
306 Union Avė.

Brooklyn, N. Y.
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

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

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2—4 ir 6—1t.

Nčra valandų sekmadieniais.
®---------------------------------------------------------------------------------------- (

SAVO SVEIKATOS LABUI LANKYKITE
Rusiškas ir Turkiškas Pirtis

THE FLUSHING RUSSIAN & TURKISH BATHS, INC.
Žinomos Kaipo The Morrell 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

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
dieniais nuo 12 Vai. Dieną iki 11 
Vai. Vakare. Po 11 Vai. Vyrams.

50c UŽ DIENA IR NAKTĮ

Vyrams Trečiadieniais, Ketvirta
dieniais, Penktadieniais, šeštadie

niais ir Sekmadieniais—Visą 
Dieną ir Naktj 
šeštadienio naktį 75c.

Speciales kainos savaitei.

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

Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir P arė m Yra Skaniausi.

čia Parodoma Dalis Varpo Keptuves, Kur Kepama 
duonos: rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čidų rugių, 
senvičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi 
kepama roiiai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausių 
kėksų-pyragų: Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake, 
Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake. Stollen, 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

Siunčiame duoną per paštą į kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsą pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kainas.

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




