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DAR 2,500 ITALŲ 
KARIŲ ATSIUSTA 
ISPANU FAŠISTAM

Bucharin ir Rykov Išmesti 
Iš Sovietų Kom. Partijos

NOMINACIJOS I SOVIE
TŲ VYRIAUSIĄ TARYBĄ

PLIENO KORPORA-
CIJOS GIZELIAI
ŠAUKIASI GREEN’O

vo stipraus veikimo prieš 
nazių sąmokslus. To reika
lauja ir pusiau-valdiškas lai
kraštis “Pester Lloyd,” kaip

Arabų Mainierių Kruvini 
Mūšiai su Franc. Policija

10,000 Gumos Darbini 
ky Streikas del Unij

Franc. Lakūnas Atleidžia 
Peršovusiai Jj Lakūnei

Važinėjimas New Yorke 
Esąs “Saugiausias”

ROOSEVELT NEMES: 
600,000 BEDARBIŲ 1 

ŠALPOS DARBŲ

ALUMINO DARBININKU 
UNIJA EINA SU INDUS

TRINIU KOMITETU

Pasiūlymas Paleist Svetim 
šalins Karius Ispanijoj

Lais- 
visi

Isnaniios Liai'd’ečiai Jau 
Užima Oviedo Centrą

FAŠISTŲ O R L AIV
BOMBOS UŽMUŠĖ D

40 MADRIDIEČIŲ

Laikrodininkai Laimėjo 
Sėdėjimo Streiką

$1,000,000 Ginklams Prieš 
Darbininkų Streikus

Nazių Suokalbis Pasiglemžt 
Vengrijos Valdžią

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $7.00 

Metams

GENERAL MOTORS 
Gfncstfrtat mfte 
BOMBĄ Į UNIJISTUS

Gibraltar.—United Press 
žiniomis kovo 6 d., dar 2,500 
Italijos karių atplaukė į Is
panijos fašistų prieplauką 
Cadizą. Jie aprengti kari
nėmis uniformomis Ispanų 
fašistų užsieninių legionie-

Mums reikia kokiais nors bū
dais pakelti politinis suprati
mas bent dalies mūsų organiza
cijų narių. Gal reikia steigti 
mokyklėles ir aiškinti bendras 
frontas, liaudies frontas, svarba 
politinės savo partijos ir tt.

Tūli paprasti organizaciniai 
darbai irgi apleisti. Per daug 
senos metodos pasilikę.

$526,555,000 Amerikos 
Karo Laivynui

BURIATĖS PĖSČIOS A' 
ĖJO 4,000 MYLIŲ Į 

MASKVĄ

Madrido fronte, Ispanijc 
siaučia audringi kanuol: 
mūšiai tarp liaudies kariu* 
menės ir fašistų.

Fašistų lakūnai bombom 
užmušė dar 40 madridieč: 
ir sužeidė 120. Liaudiečis 
padarydami k o n t r - atal 
ties Escorialu, nukovė ir s 
žeidė 900 fašistų.

MAŽIUKAS ŽMOGŽUD1S
Windsor, Vermont.—Vie

nas 5 metų vaikutis paliudi
jo valstijos prokurorui, kad 
kitas berniukas, “tik keliais 
metais vyresnis už mane,” 
primušė plyta 4 metų mer
gaitę Beverly A. Page, įver
tė ją į upelį ir prigirdė.

FAŠISTAI SUĖMĘ ISPA 
NIJOS LAIVĄ

valandų savaitę. Iš pradžios 
merginos reikalavo pridėt 
po 10 centų į valandą.

KRISLAI
Pas Angliakasius.
Kas Taisytina.
Permažai.
“Sklokos” Nelieka.

Rašo V. ANDRULIS

Kita blogybė, tai kad per
mažai Komunistų Partijoj lie
tuvių priklauso.

Taipgi nesistengiama gauti 
naujų jėgų į mūsų organizaci
jų vadovybę.

“Sklokininkų” Wilkes-Barre 
jau tik keli pasilikę—Vilkelis, 
Stanislovaičiai. šiaip jau ir 
“pasodninkams” sunku būtų su
rasti.

Tai geras dalykas.

NEPARTI.ITNĖ LYGA Už 
ROOSEVELT A ^ISMO 

KLAUSIMU

Detroit, Mich. — Laimėjo 
sėdėjimo streiką 2,200 Tim
ken Auto. Ašių darbininkų.

yra remiamas 
Berlyno. Tuos 
dė Smulkiųjų 
Partijos vadas 
hardt ministeriui pirminin

Chicago. — Visašališka- 
me konteste del važinėjimų 
saugumo pirmą dovaną lai
mėjo New Yorko miestas. 
Pripažinta, kad New Yorko 
vyriausybė daugiausia 1936 
m. pasidarbavo mažinimui 
automobilių nelaimių.

1935 m. New Yorke auto
mobiliais užmušta 954 žmo
nės, o 1936 m. 838, tai yra 
12 procentų mažiau.

Maskva.—Žemesnieji So
vietų Komunistų Partijos 
viršininkai bus renkami tie
sioginiais slaptais narių bal
savimais, kaip patvarkė 
Partijos Centro Komitetas. 
Iki šiol partijiniai viršinin
kai buvo renkami viešai bal
suojant.

SSRS KOM. PARTIJOS
VIRŠININKŲ RINKIMAS

SLAPTU BALSAVIMU

Akron, Ohio. — Sustrei
kavo 10,000 Firestone auto, 
gumų kompanijos darbinin
kų, reikalaudami pripažint 
savo industrinę uniją, kaip 
vienintelę darbininkų atsto
vę, ir tuojaus visiškai iš- 
šluot laukan kompaniškas 
unijėles iš Firestone dirby-

Washington. — Demokra
tai senatoriai Burke, Cope- 
land ir Wheeler jau taipgi 
atakuoja prezidento Roosč*

Versailles, Franc.—Lakū
nė Marie Schmeder’ienė 
persiprašė savo buvusį part
nerį lakūną P. L’Allemantą 
ir jis ją netrauks teisman 
už tai, kad jinai pernai 
gruodžio 20 d. pašovė iį lėk
tuve 1,300 pėdų augštyi, pa
skui nusileido žemyn, išme
tė ii laukan ir nuskrido An- 
gliion, kur tano suimta. Ji
nai šovė L’Allemantą, pavy
dėdama, kad jis pasirinko 
merginą apsivesti. Jis da
bar jau baigia gyti.

Washington. — Šį pirma
dienį suvažiuoja į konferen
ciją šimtai atstovų nuo Ne- 
partijinės Darbo Lygos, ku
riai priklauso apie 2,500,000 
narių. Vienas iš jos tikslų 
yra paremt prezidento Roo
se velto planą delei Vyriau
sia Teismo “pajauninimo.”

Pranešama, kad Sid. Hill
man, John L. Lewis ir kiti 
vadai sakys radio kalbas, 
šaukdami piliečius duoti pa
ramos Rooseveltui tuo klau
simu.

Numatoma, kad ir Ame
rikos Darbo Federacijos 
prezidentas Green kalbės 
per radio prieš Vyriausio 
Teismo sauvališkumą ir rei
kalaus, kad teismas būtų pa
taisytas pagal Roosevelto 
planą.
TAXI VEŽIKŲ STREIKAS 

CHICAGOJ
Chicago

xi-cab vežikų streikas del 
žmoniškesnio jiem uždarbio. 
Streikieriai darbuojasi, kad 
visi taxi vežikai susiorgani
zuotų į industrinę uniją.

Washington.—Įvyko nau 
jas pasitarimas prezident 
Roosevelto su gubernatc 
riais New Yorko, Minneflo 
tos ir keturių kitų pramoni 
nių valstijų. Gubernatoria 
įrodinėjo, kodėl negalim; 
pašalint iš WPA pašalpinii 
darbų 600,000 bedarbį! 
kaip kad planavo Roosevel 
to valdžia. Po 3 valandi 
pasikalbėjimo R o o sevelta 
pareiškė, kad jis rimtai i- 
dalyką apsvartysiąs. Iš t 
gubernatoriai suprato, ka 
jis nemes bent tokio dideli 
bedarbių skaičiaus iš WPJ 
darbų.

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

težius, o Islaimėsit 
Pasaulį!

Jau antra savaitė esu lietuviij 
kolonijose kietosios anglies ka
syklų apygardoj.

Bedarbė čia smaugia darbo 
žmones. Skursta ir bizniai, 
ypač smulkūs.

Daugelis lietuvių kitur išva- 
žinėję.

WASHINGTON.— Smith 
and Wesson ir kitos revol
verių, kulkasvąidžių ir du
jinių bombų kompanijos 
per metus parduoda $1,000,- 
000 vertės tų įrankių fabri
kantams streikus, laužyti, 
kaip parodyta senatinėj ty
rinėjimo komisijoj kovo 4 d.
FRANCUOS JŪRININKŲ 
STREIKAS UŽBLOKADA- 

VO PRIEPLAUKĄ
Bordeaux, Franc., kovo 7. 

Sustreikavo 2,000 jūrininkų 
ir prieplaukos darbininkų, 
reikalaudami daugiau algos 
ir 40 valandų darbo savai
tės. Streikieriai pasistatė 
barikadas. Valdžia pasiun
tė karo laivus laužyt strei
ko blokadą. Darbininkai 
sutiko grįžti darban tik ta
da, kai valdžia pasiūlė pa-

Maskva
prasidės nominacijų balsavi
mai į Sovietų Vyriausią Ta
rybą, arba seimą. Pagal 
Naująją Konstituciją pilie
čiai balsuos slaptai ir tiesio
giniai.

Bayonne, Franc. — Pra
nešama, kad ispanų fašistų 
šarvuotlaivis “ C a n a r ias” 
bombardavo ir suėmė Ispa
nijos garlaivį “Galdames” 
su 180 keleivių. Patrankų 
šoviniais užmušė dvi mote
ris ir keturis vaikučius šia
me laive.

Madrid. — Ispanijos mi- 
nisteris pirmininkas Largo 
Caballero pareiškia, kad 
valdžia paleistų visus savo 
liuosnorius karius-talkinin- 
kus iš užsienių, jeigu fašis
tų komandierius gen. Fran
co paleistų iš savo armijos 
nazius ir Italijos karius.

Skaitoma, kad po Isnani- 
jos fašistu vėliava dabar 
veikia 80.000 Italijos ir Vo
kietijos kariu. O kur dar 
jų svetimtaučiai afrikiečiai 
maurai ir užsieniniai fašistų 
legionieriai?

Abelnai darbininkų judėji
mas čia žymiai pakilęs. Komu
nistų Partijoj yra nemažai ame
rikonų. Jie vadovauja. Jų 
dauguma.

Bet lietuvių darbininkų veiki
me nesimato to pakilimo.

Tas negerai. Reikia taisyti.

suoreranizuot visus 
darbininkus į uniją.

Maskva. — Nikolai Bu
charin ir Aleksei I. Rykov 
kovo 5 d. tapo išmesti iš So
vietų Komunistų Partijos. 
Pranešama, jog neužilgo 
jiedu bus teisiami kaip troc- 
kistų bendradarbiai ir So
vietų šalies išdavikai.

Pittsburgh, Pa. — Gize
liai Carnegie-Illinois Plieno 
Korporacijos, s u s i r i n kę 
viešbutyj Henry kaipo at
stovai kompaniškos neva 
unijos, pasiuntė telegramą 
Wm. Green’ui, Amerikos 
Darbo Federacijos dešinia
jam prezidentui, kviesdami 
jį, kad padėtų sustiprint bo
sų unijėlę prieš industrinę 
plieno darbininkų uniją. Del 
geresnio skambėjimo jie 
kompanišką unijėlę perkrik
štijo į “Amerikinę Uniją 
Plieno Darbininkų.”

Tas pakvietimas rodo, 
kaip fabrikantai ir jų gižai 
pasitiki Greenu prieš indus
trinį Plieno Darbininkų Or
ganizavimo Komitetą, kuris 
privertė Car negie - Illinois 
Plieno korporaciją sutrum- 
pint darbo savaitę iki 40 va
landų ir mokėt darbininkui 
ne mažiau kaip $5 į dieną. 
Bet tokio pakvietimo nega
lėjo “nuryti” net Green’as, 
nors jis visomis keturiomis 
kovoja prieš Industrinių 
Unijų Organizavimo Komi
tetą. Green’as todėl atsakė, 
kad jis negalįs eiti į jokias 
derybas su kompaniškos 
unijėles vadais, jeigu jų or
ganizacija nebus visiškai 
paliuosuota nuo kompanijos 
šeimininkavimo joje.

Plieno Darbininkų Orga
nizavimo pirmininkas Ph. 
Murray tik pajuokia korpo
racijos gizelių pastangas 
kaip nevykusį bandymą ką 
nors apmulkinti. Sako, jie 
neatstovauja net buvusios 
kompaniškos unijos, kurios 
narių milžiniška dauguma 
atsimetė nuo bosų kontrolės 
ir perėjo į industrinę Amal
gamated Plieno Darbininkų 
Uniją.

šiais pažangesniais teisė’ 
jais. Jie prisideda prie juo
dųjų jėgų, kurios buriasi 
apginti neliečiamybę ir 
“šventumą” tos stambiojo 
kapitalo tvirtovės.

Tunis. — Streikuojantieji 
arabai fosfatų mainieriai 
dvi dienas kovėsi su Franci- 
jos policija, kaip pranešė 
Associated Press kovo 6 d. 
Nukauta 17 asmenų iš abie
jų pusių. Streikieriai rei
kalauja bendrų derybų ir al
gos pakėlimo. Mainieriai 
pikietuoja keturis Franci jos 
valdomus miestelius Tunisi- 
joj. Vyriausybė siunčia 
prieš juos kariuomenę.

“Laisvė” mainų srityje pla
čiai skaitoma. Reikia tik daug 
geriau ’pastatyti rašinėjimą ko
respondencijų ir čia. šiame 
Laisvės korespondentų suvažia
vime tuo reikalu turėsime pasi
kalbėti, paplanuoti.

Pastebėtina, jog seni “ 
vės ir Vilnies skaitytojai 
atsinaujina prenumeratas. 
Tai geras Reiškinys.

Čia, kaip ir Chicagoj, pas lie
tuvius darbininkus matosi di
desnis susidomėjimas. Mitin
gai (kur tik kiek rengtasi prie 
jų) didesni.

Bet mūsų organizacijos ne 
visur daugiau veikia ir dėlto ne
daug paaugo.

Bayonne, Franc. — Isna^ 
nijos darbininku ir valstie
čių milicija prasilaužė jau į 
patį centrą, Oviedo miesto, 
šiaurėje. Fašistai tada su
spito į katedrą, kur pasida
rė sau tvirtovę. Po despe
ratiškos durklų kovos, mili
cininkai sunaikino priešu 
kareivines Pelavo ir užėmė 
naujus miesto “vartus” Pu- 
erta Nueva.

Kai kur kenkia darbui ir per- 
dažnas tūlų išsigėrimas: per
daug gėrimas.

Kas nežino kur ir kada su
stoti, tiems reikia visai negerti 
Nė i burną neimti.

Waterbury, Conn.-—Kovo 
5 d. Waterburio Clock (laik
rodžių) Kompanijos darbi
ninkai paskelbė sėdėjimo 
streiką ir po dviejų valandų 
gavo pakelti 10 centų uždar
bį (valandai), ir vėl sugrį
žo dirbti.

Tas parodo, jog vienybė 
tai galybė. Kadangi darbi
ninkai čionai organizuoti, 
tai kompanija neturėjo ką 
daugiau daryti, kaip tik pa
kelti jiem algą. Kitų dirbtu
vių darbininkai turėtų imt 
pavyzdį, organizuotis ir iš
vien kovoti už geresnes są
lygas ir didesnes algas. Ka
dangi pragyvenimas kas
dien brangsta, tai ir alo’os 
turėtų kilti. Reporteris.

Maryland seimeliui įneš
ta, o New Yorko valstijos 
seimeliui ruošiama įnešimas 
baustinai uždrausti sėdėji
mo streikus.

Washington. — Jungtinių 
Valstijų kongreso atstovų 
rūmas nubalasvo $526,555,- 
000 karo laivyno reikalams 
per metus. Buvo įnešta pa
taisymas, kad prezidentas 
Roosevelt pašauktų į laivy
nų apribojimo konferenciją 
Angliją, Japoniją, Vokieti
ją, Franci ją ir Sovietų Są
jungą; tai, girdi, tuomet už
tektų $400,000,000 Jungtinių 
Valstijų laivynui per metus. 
Bet pataisymas atmestas di
džia dauguma balsų.

Iš skiriamos laivynui su
mos bus statoma du karo 
didlaiviai, 11 šarvuotlaivių, 
48 laivai-draskūnai ir 17 
naujų submarinų, kas lėšuos 
$130,000,000. Jūreivių skai
čius bus padidintas dar 
5,000. Įsigyt laivynui 397 
naujus karinius lėktuvus iki 
1938 m. vidurvasario skiria
ma $29,186,000.

Dabar Shenandoah mūsų vei
kimas yra daug geresnis kaip 
Scrantone, o tai dėlto, kad čia 
yra jaunų žmonių, naujai prisi
dėjusių prie organizacijos.

Scrantoniečiai nesistengia jų 
gauti. Asmeniškumų pas juos 
yra.

Jau rodos gan senai nebuvę 
prakalbų tokiuose miesteliuose, 
kaip Inkerman ir Girardville. 
Šį sykį turėjome. Ir tūlais at
žvilgiais jos buvo geresnės negu 
didesnėse kolonijose.

Reikia dažniau jose rengti 
prakalbas.

Pavienio Numerio Kaina 3c Metai XXVII, Dienraščio XIX

Detroit, Mich. — Dviejų 
Woolwortho penktukinių - 
dešimtukinių krautuvių tar
nautojos ir tarnautojai da
linai laimėjo sėdėjimo strei
kus. Kompanija prideda po 
5 centus daugiau algos į va
landą ir sutrumpina darbo 
savaitę iki 48 valandų mer
ginoms ne tik tose dviejose 
krautuvėse, bet ir visose 
38-niose kitose Detroite. Bi
jo, kad ir jas neapimtų sė
dėjimo streikai.

Kompanija pasirašė su
tartį, kad dabar tarnauto
joms mokės ne mažiau kaip 
$14.50 per savaitę. Vyrams 
gi dirbantiems kompanijos 
virtuvėse ir kepyklose bus 
mokama $22.50 iki $37, žiū-

Maskva. — šešios buriatų, 
tautos mergaitės pėsčios at
keliavo 4,000 mylių per 187 
dienas į Maskvą, pereida- 
mos per Sibiro dykumas, 
sniegynus ir šalčius, idant 
galėtų dalyvauti Moterų 
Dienos apvaikščiojimuose ir 
sportuose šį pirmadienį. 
30,000 žmonių sportų stadiu- 
me Dynamo ir maskviečiai 
abelnai jas labai entuziastiš
kai pasitiko. Visi čionaiti- 
niai laikraščiai išspausdino 
tų mergaičių paveikslus if 
jų kelionės aprašymus.

Būtinai reikia taisyti pas tū
lus mūsų draugus ši yda: Jie 
įsikalbėję sau, kad niekas nega
lima veikt, kad “visi nieko ne
paiso,” neišmano. Ir taip ki
tus kaltindami, tokie žmonės 
nieko neveikia.

Gyduolė nuo to: veikite ir 
persitikrinkite, kad taip nėra.

Budapest, Vengrija.—Vi
sose Vengrijos ministerijo
se, žandarmerijoj ir polici
joj naziai palaiko slaptus 
savo vienetus. Per juos 
Hitleris stengiasi užvaldyti 
Vengrijos valdžią. Hitleri
ninkų judėjimas Vengrijoj 

pinigais iš 
faktus įro- 

Ūkininkų 
Tibor Eck-

Satrinaw, Mich. — Gene
ral Motors gencsteris su 
trimis sėbrais numetė ašari
nę bombą į susirinkimą 
Jungtinės Auto. Darbininku 
Unijos 200 nariu. Susirin
kime buvo svarstoma, kaip 

auto.

New Kensington, Pa. — 
Didžiausias skyrius Alumi- 
no Darbininkų Unijos atsi
metė nuo Amerikos Darbo 
Federacijos ir prisidėjo prie 
Industrinių Unijų Organi- lankias derybas delei strei 
žavimo Komiteto

Woolworth “Sėdėtojus” i JUODŲJŲ LERMAS 
Laimėjo Daugiau Algos PRIEŠ VYRIAUSIO

TEISMO TAISYMĄ

Telephone STagg 2-3876

Italų Fašistai Paskerdė 
| Jungtinėj Valstijų At

London. — Kai Ethiopijos 
sostinėj Addis Ababoj buvo 
mestos bombos į grupę Ita
lijos generolų ir valdininkų 
ir italai fašistai pradėjo ma
siniai skersti ethiopus gat
vėse ir aikštėse, tai 160 ethi- 
opų pabėgo į Jungtinių Val
stijų atstovybę; bet italai 
įsibriovė atstovybėn ir čia 
jau visus pabėgėlius išžudė, 
kaip neoficialiai praneša 
United Press kovo 6 d.

160 Ethiopų, Subėgusiu 
stovybę Addis Ababoj

Vienas Italijos valdžios 
narys Romoj pareiškė, jog 
tai pačios Italijos dalykas, 
kiek jinai nužudo ethiopų. 
Sako, kitų ' šalių valdžios 
taipgi neraportuoja, kiek 
jos išžudo, bemalšindamos 
sukilimus savo kolonijose. 
Taip fašistų valdininkas at
sakė į paskelbtus užsieniuo
se pranešimus, jog italai iš
skerdė 6,000 ethiopų Addis 
Ababoj.



-

Puslapis Antras Pirmadienis, Kovo 8, 1937

'AISVE
• H! \N1AN DAILY PUBLISHED BV

’ <. d i j* \ C, 1 ii C.
’'•y lay. except Sunday

th IEN EYCK STREEP, BROOKLYN, NEW YORK

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year ................. $5.50
Brooklyn, N. Y., per year............... $7.00
•Foreign countries, per year...........$7.50

I Canada and Brazil, per year.........  $5.50
United States, six months............... $3.00
Brooklyn, N. Y., six months ........... $3.75
Foreign countries, six months........  $4.00
Canada and Brazil, six months.... $3.00

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

of March 3, 1879.

Nevalia Skaldyti Darbininką 
Judėjimo!

ADF prezidentas Wm. Green dar kar
tą pasirodė didžiausiu darbininkų judėji
mo skaldytoju. Jis daro tokius žygius, ku
rių net atviras darbininkų judėji
mo priešas, rodosi, nedrįstų daryti. 
Green įsakė savo pasekėjams mėtyti iš 
ADF—miestų centralinių tarybų ir vals- 
tijinių organizacijų—visas tas grupes ir 
pavienius asmenis, kurie remia arba pri
taria Industrinių Unijų Organizavimo 
Komitetui (C. I. O.).

Tai juk yra niekas daugiau,, kaip atvi
ras draskymas Amerikos Darbo Federa
cijos, viso organizuoto unijinio judėjimo!

Ir tų Greenas su Ko. daro kaip tik tuo
met, kai CIO tapo pripažintas plieno pra
monėj, kai kitos didžiosios pramonės už
mezga ryšius su CIO, kai Flint automo
bilių fabrikų darbininkų streikas, vado
vaujamas CIO, tapo laimėtas!

Tuo sykiu, kai milionai Amerikos dar
bo žmonių, milionai piliečių džiaugiasi 
laimėjimais, naujais užkariavimais, orga
nizaciniu prasiplėtimu, ADF galvos pra
deda skaldyti esamas darbo unijas.

“Daily Worker” teisingai skelbia, kad 
Green ir Ko. “tai daro apjakę kerštu!”

Green su Ko. netgi laužo pereitosios 
ADF konvencijos tarimų—savo tarimų,— 
kuriuo buvo nutarta neskaidyti ADF 
pirm, negu bus sušaukta nepaprasta kon
vencija.

Nereikia dabar Greenui jokios konven
cijos, netenka jam paisyti savo padarytų 
nutarimų. Pamatęs, kai CIO pralaužė 
ledų plieno pramonėj, jis pradėjo kovų, 
kovų tik tam, kad sulaikyti CIO nuo lai
mėjimo! Kova, kad pavėlinti suorgani
zavimų neorganizuotų pamatinių pramo
nių darbininkų!

Prieš šį baisų Greeno pasikėsinimų rei
kia kovoti. Kiekvienas ADF lokalas, 
kiekviena miesto taryba, kiekvienas val
stijos ADF organizacija turėtų protes
tuoti ir protestuoti griežtai! Tos įstaigos 
turėtų atsisakyti vykinti pragaištingas 

. Greeno užmačias.
Kiekvienas pažangesnis ADF veikėjas 

taipgi turi pasisakyti prieš šį savo reak
cinio prezidento žygį.

Kovokim prieš skaldymų darbininkų 
judėjimo! Kovokim už darbininkų vie
nybę !

Valstijų kongresas bijosi pravesti bent 
kokį įstatymų, bent kokį naudingesnį 
aktų, nes augščiausias šalies teismas ga
li pasmerkti jį, atmesti, padaryti nekon- 
stituciniu. Tų šis teismas jau yra įro
dęs ne kartų, atmesdamas visų eilę tam 
tikrų įstatymų, padarytų naudai plates
nių darbo žmonių sluogsnių.

Teisingai prezidentas pabrėžė ir tų 
faktų, kad šiandien vienas trečdalis tau
tos yra nedavalgęs, prastai apsirengęs, 
be pastogės arba su prasta pastoge.

Prezidentas aiškiai davė suprasti ir 
tai, kad jis į tretįjį prezidentavimo ter
minų nemano eiti, kad jis, todėl, nori pa
likti visus šalies reikalus tvarkoj, o ne 
taip, kaip kadaise prezidentas Buchanan 
paliko prezidentui Lincolnui—didžiausioj 
betvarkėj.

Vadinasi, ši prezidento kalba duoda 
teisės manyti, kad jis dabar pradės griež
tų kovų už sumažinimų “devynių senų 
vyrų” (reakcijos) galios, už augščiausio 
teismo praplėtimų, už {liejimų jin jau
nesnės) pažangesnės energijos—šešių li- 
berališkesnių vyrų.

Mums keista buvo iš prezidento girdė
ti tik tas, kad jis, pasirodo, dar vis deda 
didelę viltį demokratų partijoj. Prezi
dentas turėtų žinoti, kad dalis tos par
tijos yra didžiausi jo priešai, panašiai 
kaip dalis respublikonų partijos—patys 
stambieji kapitalistai, reakcininkai. Nė
ra jokių abejojimų, kad nemažas skai
čius tų, kurie su prezidentu sėdėjo tam 
pačiam bankiete ir jam dėl viso ko net 
katutes plojo, tikrumoj griežė prieš jį 
dantimis, nes prezidento programa ken
kia jų kišeniui, jų interesams.

Kiekvienas pažangesnis žmogus, ruoš
damasis 1938 ir 1940 metų rinkimams, 
turi turėti galvoj ne stiprinimą demok
ratų partijos, o kūrimų (kur jos nėra) 
farmerių - darbo partijos ir jos stiprini
mų!

Prezidentas turi žinoti, kad ne demo
kratų partijos politikos dėka jis buvo iš
rinktas antram terminui, bet dėka milži
niškoms masėms pažangesnių žmonių— 
įskaitant milionus darbininkų, kurie ne
turi nieko bendro su demokratų partija!

Tie žmonės sekančiais prezidentiniais 
rinkimais stos už savo partijos—Farme-, 
rių-Darbo Partijos—organizavimų ir tu
rėjimų savo kandidato!

Ateina Laikai Izaoko
(Feljetonėlis)

Kaip sau norite manyki
te ar sakykite, vierykite ar 
ne, bet negalėsite užginčyti, 
kad moterys ir nepaskelbu
sios oficialio karo vyrams ir 
be lašelio kraujo praliejimo, 
užiminėja vyrų pozicijas. O 
tie žlibiai, neįžiūrėdami jiem 
gręsiančio pavojaus, pasi
duoda moterims be jokio 
pasipriešinimo, be protesto.

Moterys jau užkariavo 
dirbtuves ir baigia užka
riauti saliūnų barus. Mote
rys jau lyginasi su vyrais 
razbaininkais ir neprasčiau 
už juos, atremia pištūlę į 
krūtinę ir surinka; “Ati
duok pinigus arba prakeik
tų savo gyvastį!”

Moterys jau daugiau su
rūko cigaretų bei cigarų, 
negu vyrai ir, trenk perkū
ne, jeigu pradės tabakų 
kramtyti, tai jau iš pasku
tinės pozicijos vyrai taps iš
mušti ir bus galima statyti 
kryžius ant vyrų pozicijos 
kapo!

Jeigu moterys taip žy
giuos pirmyn, kaip ikišiol 
žygiavo, jei padarys dar po
rą atkaklių atakų prieš vy
rus, t. y.—pradės tabaką 
kramtyti ir tapti kunigais 
bei popiežiais, Sodomo ir 
Gomoro likimas neišvengia
mas!

Gal jūs pasakysite: “Tai 
kas čia tokio baisaus? Mo
teris ikišiol mes užlaikėme, 
bučiavome, žiedus pirkome 
ir vedėme. Tai dabar tegul 
jos mus užlaiko, prašo už jų 
tekėti, perka žiedus ir veda. 
Kaip jos ikišiol bėgo pas 
savo mamę, tai mes bėgsi-

me pas savo diadį.”
Taip gali sakyti ar many

ti tik toks mulkis, kuris nė
ra skaitęs biblijos ir nieko 
nežino apie Izaokų, kuris 
pagimdė Jokūbų, Jokūbas— 
Jonų ir brolius jo. Daugu
mas iš mūs gal ir sutiktume 
būti moteries vietoj, bet.... 
Kaip bus, brolyčiai, su tuom 
gimdymu ir auklėjimu, kuo
met moterys paves mums 
savo “džiabus,” o mes netu
rime nei nočynų, kol gamta 
dar neperkeitė mus?

Tai ve, iš kurios pusės 
gręsia visa pragaištis ir ap
verktinas vyro likimas? 
Skelbti karas ir daryti ofen- 
syvų prieš moteris, kad at
gauti prašpėliuotas pozici
jas, šaukštas jau po pietų... 
Sėdėjimo streiku irgi nieko 
nelaimėsime, nes jau ir be 
to, senai sėdime be darbo. 
Gražiuoju iš jų savo pozici
jas išprašyti, reikštų tiek 
pat, kiek ethiopai, bandytų 
išprašyti Mussolinį iš Ethi- 
opijos,;.ar lietuviai lenkus iš 
Vilniaus. Ėthiopai, pralošė 
Ethiopiją, lietuviai—Vilnių, 
o mes, amerikonai—kelines. 
Kiek lenkai šaiposi iš lietu
vių himno—“Ei, pasauli! 

'Mes be Vilniaus nenurim
sim !”

Tiek moterys šaipysis iš 
mūsų himno, jei mes ir rėk
tume kiek kakarinės lei
džia, būtent: “Ei, pasauli! 
Mes be kelinių nenurim
sim !”

Prisieina mums, vyručiai, 
pasirinkti vienų iš dviejų— 
gimdyti ir auklėti arba.... 
pastojus, pasikarti.... 
’ Senas Vincas.

taūt. ir valst. saugoti įstatymų. 
Vienąsyk jo byla buvo spren
džiama, bet rūmai jį išteisino, 
bet prokuroras padavė kasaci- 
jos skundą ir vyr. tribunolas 
bylą kasavo. Tačiau sausio 2 d. 
Opermanas nuo teismo pasislė
pė.

ŠYPSENOS

Skaudi Nelaimė del 
Granatos

KVEDARIŠKĖS, Alytaus ap. 
—Vasario 1 d. Kvedariškėse 
įvyko skaudi nelaimė, del ne- 
sprogusios granatos, likusios iš 
Didžiojo karo laikų. Vienas jau
nas vaikinas Litvinskas, turįs 
apie 16 m. amž., norėjo iš nuo 
Didž. karo likusios granotos ne- 
sprogusio kapsulio pasidaryti 
žuvims gaudyti įrankį — blyks- 
tinę (ji padaroma iš švino ar 
kito kurio metalo). Kapsulį pa
sidėjęs ant kaladės, jis pradėjo 
kalti norimą įrankį. Bet tuo 
kartu kapsulis sprogo, sunkiai _____  ~ ______
sužalodamas vaikinui kojas ir ležinis Vilkas, 
nutraukė rankos pirštą. Be to, 
labai smarkiai sužalojo visą 
kūną. Vasario 2 d. telefonu bu
vo iškviestas sanitarinis auto
busas iš Alytaus ir sužeistąjį 
nugabeno į Alytaus ligoninę. 
Sprogstant kapsuliui daugiau 
nieko pirkioje nebuvo. Kapsulio 
skeveldros išlakstė po visą pir
kią.

Dzūkelio Raportas

T JETUVOS ŽINIOS

W Prezidento Kalba
Trečiadienio vakarų prezidento Roose- 

vėlto kalba, pasakyta “demokratų perga
lės” (“Victory Day”) bankiete, Wash
ingtone, mūsų nuomone, turi daugiau 
reikšmės, negu bent kuri kita jo kalba, 

/ sakyta pastaruoju laiku.
Šiuo kartu, reikia pripažinti, prezideh- 

tas buvo konkretus ir aiškus. Jis atvi
rai ir griežtai pasmerkė Jungtinių Vals
tijų augščiausį teismų, kaipo skerspainę, 
kaipo trukdytojų progreso, trukdytojų 

ppravedimo geresnių įstatymų bei padava- 
dijiipų, naudingų šalies gyventojų dau
gumai.

Jis nurodė, kad šiuo tarpu Jungtinių

Yra Dirvos, tik Ji Reikia 
Išnaudoti

Rašydama apie Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Literatūros Draugijos eina- 
mųjį vajų, “Vilnis” žymi:

Daugelyj kolo'nijų jau atsibuvo prakalbos, 
o dar daugiau yra rengiama. Veik kiekvie
noj kolonijoj gaunama naujų narių. Toledo 
mieste mažai yra lietuvių, bet vietos drau
gai pasižadėjo kuopejfę žymiai padidinti. Ji 
nesenai atsigaivino. So. Bend, Indiana, 
kuopa auga ir draugai sakė, kad šiemet pa
kels narių skaičių iki 25. Kuopa bendrai 
veikia su kitų tautų darbininkais ir turi 
bendrai nuosavą namą. Akrone dabar dar
bininkai gerai dirba ir į kuopą jau yra ga
vę naujų narių. Pittsburgh apielinkėj kuo
pos gerai darbuojasi ir draugai ketino pa
gelbėti W. Virginijos valstijos darbinin
kams sutverti kuopas. Yra pasekmių ir ki
tur. Chicago j šiomis dienomis rengiama vi
sa eilė prakalbų.
Kalbėtojai, žinoma, gali tik paraginti, 

paskleisti bendros apšvietos, bet organi
zacinį darbų privalo varyti pirmyn paį 
čios ADLLD kuopos, patys nariai. Šio 
mėnesio ALDLD kuopų mėnesiniai mi
tingai, dėlto, turėtų būti pašvęsti svars
tymui, kaip gauti daugiau naujų narių į 
ALDLD, kaip išrinkti duokles iš tų na
rių, kurie retai lankosi į susirinkimus.

t Reikia atsiminti, kad organizacija 
greit turės išleisti naują knygų,—knygų, 
kuri būs nariams duodama 1937 metais 
veltui. Be to, leidžiamas bertaininis žur
nalas “Šviesa” taipgi daug kaštuoja.

km.

miegojo
ūkyje. Jie ūkininkavo

begyvendami, nutarė 
kilnojamąjį gyvenimą

vakarą pasigamino iš

Binghamton, N. Y
Dabartinio LDS vajaus pra

džia jau atžymėta. 1 d. kovo 
LDS 6 kuopon jau perstatyta 
3 aplikahtai. Biiighamtonas 
planuoja siekti vajaus prizo. 
Tam tikslui abi kuopos (suau- 
gatių ir jaūnuolių) registruos 
ttk tiėhą vajaus vadą, jaunuo- 
M, o kiti nariai bus jo pagel- 

x Mninkais. Jei jaunuoliai tin- 
Į kiunai susidomės šiuo darbu, 
Ali ima tikėtis gražių pasėkų, 

iuiidomėti jie turėtų ir ga- 
y K

Ilėtų! Pas juos yra ‘ehtuziazmo 
sporte, pas juos turėtų rastis 
entuziazmo ir organizacijos 
auginime. Suaugusieji gi žada 
jiems padėti.
Paskaita apie “Neurasteniją”

Iš LDŠ centro atsiųstą pas
kaitą apie “Neutastėniją” gra
žiai perskaitė kuopos sekreto
rė A. Tvarijonienė. Nariai do- 
mingai klausėsi ir, išklauSę, 
pareiškė pasitenkinimą, ir pa
dėką skaitytojai.

Bankietas
Kuopa rengia šaunų bankie-

tą 20 d. kovo. Kuopos nariai, 
užsidekime pareigą tinkamai 
išgarsinti šį bankietą ir su
kviesti į jį skaitlingą publiką. 
Įžangos bilietas bus tik 50c.

PaVykusi Pramoga
Liet. Kongreso skyriaus Su

ruoštas Liet, nepriklausomy
bės minėjimo bankietas, 13 d. 
vasario, pavyko visais žvilgs
niais. Jau paskelbta, kad pel
no likę 40 dol. su centais. $10 
iš tų pinigų nutarta pasiųsti 
ėentraliniam komitetui į Chi- 
cagą, o kitus pasilaikyti, kol 
kas, (savame ižde. St. Jas-nis.

i.......... —- --------- -------

Tragiškos žmonių 
Mainybos

Sausio 29 d. Baliečių 
Daujėnų v., Biržų ap. ūkininko
Petro Prakapo bute buvo su
rengtos alučio vaišės. Tai buvo 
šiokiadienis, bet su nepaprasta 
programa.

Petras Prakapas tą vakarą 
mainėsi su Antanu * Narvidu 
žmonomis. Jie buvo artimi ir 
nuoširdūs kaimynai. Petras Pra
kapas dažnai ir namų ruošos 
darbus dirbdavo ir nakvodavo 
Narvido ūkyje, o Narvidas atsi
lygindamas dirbo ir 
Prakapo 
išsamiai.

* Taip 
pakeisti 
į sėslų.

Įvykio
cukrinių runkelių, cukraus ir iš 
ruginių miltų stipraus alaus. 
Atsivedė žmonas vaišinosi, dai
navo, bučiavosi.
- Laikrodis mušė 24 valandą. 
Jau laikas buvo skirstytis, be
reikėjo atsiimti sumainomas 
žmonas ir eit narnom Bet Pra
kapo Petro žmoną Emilija ne
sutiko eiti visam gyvenimui pas 
Narvidą,—jai rūpėjęs jos vyro 
brolis Povilas Prakapas.

Narvidienė laikėsi teigiamai, 
—jau buvo pasiėmusi Emilijos 
vyrą už rankos ir ruošėsi vestis 
namo. Bet iš užustalės pakilo 
Emilija, sugriebė malkų pliaus
ką ir užsimojo ja ant savo vy
ro, kuris jai liepė visam gyvė- 
nimui pasilikti jo ūkyje. Petras 
Prakapas, gindamasis, pasiėmė 
kačergą, bet kadangi šio įran
kio Prakapienė nepabūgo, jis 
pasiėmė kirvį. Kirvį pamatęs, 
brolis Povilas Prakapas jį at
ėmė. Juo smogė svečiui Narvi- 
dui. Kada pastarasis sukrito, jis 
atkreipė kirvio ašmenis ir kaip 
medžiui, kirto savo broliui Pet
rui į galvą., Pastarasis, paskuti
nėmis jėgomis, išsirito į kiemą, 
bet mušeikos su Emilijos pagel- 
ba buvo įneštas į kambarį, čįa 
po dviejų valandų mirė. •

Kada bute gulėjo Petro Pra«

kapo ir Narvido lavonai, Povi
las Prakapas kaimynams pra
nešė, kad jo brolio namuose yra 
du lavonai: jo brolis Petras su 
kaimynu Narvidu susimušę taip, 
kad ablu likę negyvi.

Kaimynai nesupratę, kaip 
abu galėjo vienas kitą užmušti, 
nes girdi ir du gaidžiai besipeš-! 
darni abu drauge nemiršta....

Kai kriminalinė policija pra
dėjo tardyti Povilą Prakapą ir 
žuvusiojo žmoną Prakapienę, 
abu kaltais neprisipažino. Pra
kapienė pareiškė, .kad kai Petr. 
Prakapas su Narvidu vienas ki
tą užmušė; bet ji melžusi kar-, 
ves, o Povilas Prakapas jas še-į 

! ręs.. .. Muštynių metu Narvi
dienė pabėgusi. Bute nieko kito 
nebuvę. Tai atsitikę apie 24 va
landą.

žuvusio žmona Emilija Pra
kapienė pareiškė, kąd jau seno
kai mylėjusi vyro brolį, ir lau
kusi progos su juo sukurti nau
ją gyvenimą.. ..

Abu alučio vaišių dalyviai su 
kvota perduoti Pasvalio apylin
kės teismo tardytojui, ir ištar
džius, pasodinti Panevėžio kalė
jimam

by- 
ko- 
ir

Nubaudė už Komunistinę
Sausio 21 d. Apel. rūmai 

sprendė Em. Pareščekaitės 
lą, kaltinamą priklausius 
munistų partijai, gaminus 
platinus jų literatūrą.

Pareščekaitė nubausta 7 met. 
sunk, darbų kalėjimo.

Ji anksčiau buvo nubausta 4 
met. sunk, darbų kalėjimo ir 
bausmę atliko praėjusiais me
tais.

Mauša Vaineris buvo kalti
namas tuo, kad gyvendamas 
(ištremtas) Kuršėnuose orga
nizavęs korntmistų kuopeles, bu
vęs jų instruktorium. Vaineris 
nubaustas irgi 7 met. sunk, 
darbų kalėjimo. Anksčiau jis 
yra baustas 6 met. sunk. darb. 
kalėjimo ir bausmę, kaip nepil
namečiui i numušus, atliko.

Sausio 20 d. buvo paskirta 
spręsti ir Fr. Opertnano iš Prie
kulės, byla,

10 Km. Ėjo Be Klumpių
ČEKIŠKĖ, Kauno aps.—Sau

sio mėn. 28 d. su kitais, atėjo 
į Čekiškės miestelį ir žemaičių 
plento statybos darbininkas P., 
kuris šiek tiek įsigėręs ir beke- 
verzodamas po miestelį, pametė 
nuo kojų medines klumpes. Kai 
jis niekur negavo nakvynės nė 
pasiskolint klumpių, pasiryžo į 
savo nuolatinę darbo vietą, į 
Voškaičių km., kuris nuo Čekiš
kės miest. yra už 9-10 klm. eiti 
basas, tik su vienom/ kojinėm. 
Matyti, kad darbininkas buvo 
labai atsparus šalčiams, nes na
mon parėjo ir tik vieną dieną 
pagulėjęs lovoj, sausio 30 d. jau 
dirbo ant plento, kur gamino 
akmens Skaldą.

^Sustreikavo Bajorų Tekst.
Fabriko “Lana” Darbi

ninkai
Sausio 20 dieną apie 9 vai. ry

to Bajorų tekstilės fabriko dar
bininkai metė darbą, reikalau
dami pasirašyti su Susivieniji
mu kolektyvinę darbo sutartį ir 
pakelti atlyginimą.

Jau ilgą laiką Klaipėdos kr. 
darb. ir amat. susivienijimo 
centro valdyba klibino Bajorų 
tekst. “Lana” savininkus suda
ryti su pirmąja kolektyvinę 
darbo sutartį ir pakelti darbi
ninkams, ypatingai audėjams, 
atlyginimą. Bet visą laiką savi- 

įninkai teisinosi tai laiko netu
rėjimu, fai direktoriaus išvyki
mu į užsienį.

Antradienį Susivienijimo cen
tro v-bos atstovai ir Bajorų sky
riaus darbininkų delegacija lan
kėsi pas “Lanos” savininkus ir 
direktorių ir vedė derybas del 
atlyginimo pakėlimo bei kolek
tyvinės sutarties pasirašymo. 
“Lanos” direkcija sutiko pasi
rašyti kolektyvinę darbo sutar-* 
tį, bet nenorėjo patenkinti dar
bininkų reikalaujamų atlygini
mų, kurie, palyginti, yra labai 
kuklūs, iššaukti is gyvenimo 
pabrangimo.

Kadangi dabartiniu laiku 
Bajorų “Lanos” fabrikas gami
na užsakytas medžiagas ir tas 
darbas jau netoli galo, tai dar
bininkai nerado kitos išeities 
reikalavimams apginti, kaip pa
skelbti streiką.

Lituanikos Skveras, tai 
Dzūkelio žinių agentūra. 
Ot, anų vėlyvų nakcį Dzū
keliui bemaklinėjant lietu
viško skvero pakraščiu, vi
sai netikėtai pastebėta palei 
Maižiešiaus bažnyčių patvo
ryj puiki Geležinio Vilko 
uniforma; prikišus Dzūke
liui arčiau nosį, suprasta, 
kad toje “prakilnioje” uni
formoje randasi ir pats Ge- 
_____  . ____  Rezultatas, 
gerbiamieji, tai buvo štai 
kokis:

Vienų gražų vakarų, buvo 
lietuviškų vilkų ir legionie
rių apvaikščiota Lietuvos 
nepriklausomybė; daug kal
bėta už Vilniaus atvadavi
mų, giedota himnai, plevė
suota trispalvė vėliava; o 
ant galo, su trūbelėms, ir 
dūdelėm, ir kelių šortų ka
rūnoms paspaciruota aplink 
lietuviškų skverų ir kitų 
strytų tratavarais. O kada 
sugrįžta lietuviškon institu- 
cijon, atgiedota voldema- 
riškas himnas ir vėliau kai 
kurių vilkų trūkterta mai
šyto “trunko.” Ir iš to, ger
biamieji, vieno Geležinio 
Vilko biedna galva, pasiro
do, buvusi perslabna, ir ka
da joje tapo įpilta to “trun
ko” truputį per saikų,—na
bago nepajėgta parrėplioti 
namo.

Dzūkeliui suradus tokį 
radzinį, norėta jį budint iš 
miego ir vest kur į pasto
gę, ariia,'kitais žodžiais sa
kant, vest “savas pas savą”, 
nes, pasak vieno lietuviško 
“uolaus” veikėjo, pono Vi- 
taičio, “man gailu kiekvie
nos lietuviškos sielos.” Bet 
pamislijau savam dūke, gal 
anas dabar sapnuoja apie 
Vilniaus atvadavimą, o pri
budinus dar gali šis pilietis 
apskaldyti Dzūkeliui ausis, 
todėl jam ramybės ne- 
drumsčiau, ir palikau aniuo- 
lų sargų apveizdai.

Kada Dzūkelis ant ryto
jaus maršavo pro lietuviškų 
skverų į darbų, tad minėto 
Vilko jau tame patvoryje 
nebebuvo, gal gatvių valyto
jai jį nusivežė, o gal šven
tos dvasios į tų bažnyčių jį 
įsinešė.

Dzūkelis.

Worcester, Mass

kaltinamo pagal

Išvyta 90,000 Žydų iš 
Hitlerinės Vokietijos

BERLYNAS. — Per ket
verius metus nazių viešpa
tavimo iš Vokietijos išsi
kraustė bei tapo išvyti 90,- 
000 žydų į Palestinų ir kitus 
kraštus. Dabar Vokietijoj 
yra tik 409,000 žydų. Cent- 
ralinis Žydų Komitetas ke
tina per ketverius metus 
dar 12 iki 20 tūkstančių jų 
iškraustyt į užsienius.

Drg. J. Deksnys atsinaujin
damas “Laisvę”, aukojo 50c. 
Lietuvos politiniam kaliniam 
ir 50c. Ispanijos kovotojams 
prieš fašizmą. Drg. L. Ausienė 
aukojo $1.00 “Laisvės” preso 
fondan ir 50c. Ispanijos liau- 
diečiams. Draugė Ausienė sa
ko : “Senai prižadėjau aukuot 
“L.” preso fondan, bet vis ne
išgalėjau. Gavau kiek padir
bėt valgykloj, bet labai sun
kus darbas, o valgyt duoda 
prastą maistą, tai mečiau dar
bą. Gavus paskutinę pėdę, 
atsinaujinu “Laisvę” ir $1.50 
aukoju.

Ligoniai

Drg. Julius Grubliauskas, 
“L.” skaitytojas, jau 7 mėne
siai serga. Darė operaciją, po 
to jautėsi kiek geriau, bet da
bar vėl jaučiasi silpnesniu. 
Linkiu Juliui greit pasveikti.

Drg. P. Kalanta, “L.” skai
tytojas, irgi virš mėnuo kaip 
serga, bet jau pradeda pa
sveikti.
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Trockis t o Piatakovo Parodymai 
Teisme Trockistinio Teismo Byloj

tėj) jam Smirnovas (1936 m. 
sušaudytas kaip suvienyto troc- 
kistinio-zinovietiško centro vei
kėjas) pranešė apie naujas

Piatakovas J. Z., gimęs 1890 
m., tarnautojas. Prieš areštą 
buvęs sunkiosios pramonės liau
dies komisaro pavaduotojas.

Piatakovas tai pirmas po 
Trockio kontrevoliucinės-bandi- 
tinės gaujos organizatorius. Se
nas leninizmo, komunistų par
tijos, sovietų valdžios priešas 
mokėjo gudriai slėpti savo par- 
davikiška darba. Jau 1916 m. 
jis išstojo kaip trockizmo ideo
logas, kartodamas kontrevoliu- 
cionieriaus Trockio tezę apie 
tai, kad negalima pastatyt so
cializmą vienoj šalyj, jis kovo
jo prieš Leniną. Leninas jį nu- 
kaukiavo kaip marksizmo prie
šą. 1917 m. jis vėl išstojo prieš 
Lenino balandžio tezes ir vėl 
tvirtino, kad negalima pastatyti dėlei neatsisako nuo kovos prieš 1 
socializmą vienoj šalyj, o taipgi Stalinišką vadovybę, kad kova 
prieš tautų apsisprendimo teisę dabar atsinaujina, kad sudary
mą jis jau darė ir 1915 m. tuo i tas ar sudaromas trockistinis 
pačiu klausimu). 1918 m. Piata- centras. Klausimas stovi apie 
kovas kartu su Radeku stengia- sujungimą visų jėgų, tikinčių 
si sukliudyti Bresto taikai, jie 
net buvo nusistatę pražudyt So
vietų valdžią. Tai Piatakovas 
su kampanija, kada gręsė di
džiausias pavojus Sovietų Są
jungai, 1918 m. vedė derybas 
su eserais apie priešsovietinį

sė: “Jis 
suprasti, 
tarnyboj 
valdiškus

(Sedovas) davė man 
kad būdamas tokioj 
aš galiu tam tikrus 
pinigus išimti, pa-

Trockio direktyvas, gautas nuo prastai kalbant išvogti. Sedo- 
Sedovo (Trockio sūnaus), apie vas sakė, kad aš turiu padaryti 
perėjimą nuo masinės kovos bū-!tik vieną: kuo daugiau duoti 
dų prie 
metodo 
valdžią, 
dė, kad 
mėjimo 
buvo ta, kad jie užsiskleidė vie- 1 
noje šalyje, kad jie nejieškojo iššifruoti, tai aišku, kad pakė- 
kitų šalių paramos. Smirnovui limas kainų sovietiškiems užsa- 
pasiūlius, Piatakovas sutiko su- kimams, kurie bus daromi, pil
si tikti su Sedovu. Geri pažįsta- , nai ar dalinai atiteks į Trockio 
mi iš ankstyvesnių laikų jie su- rankas jo kontrevoliuciniams 
sitinka. Sedovas praneša Pia- tikslams.” 
takovui, kad Trockis nei valan-

teroro, kaip pamatinio užsakymų dviem vokiečių fir- 
kovoje prieš Sovietų mom—“Borzig” ir “Demag”, o 
Smirnovas jam nuro- jis—Sedovas—jau susitars kaip 
viena trockistų pralai-^š jų gauti reikalingas sumas, 
priežasčių 1926-27 m.

kovai prieš Stalino vadovybę, 
kad turi būt atstatyta suvieny
ta organizacija su zinovjevie- 
čiais. Sedovas pridūrė, kad ir 
dešinieji—Tomskis, Bucharinas 
ir Rikovas irgi nenusiginklavo, 
tik laikinai nutilo. Sedovas pa-

tam tikrais pakeitimais ekono
mikoje. čia pat Kamenevas 
pridūrė, kad be kontakto su ka
pitalistinėmis vyriausybėmis ne
įmanoma užgrobti valdžios.

Piatakovas pasakojo, kad 
1932 m. jis kalbėjo su Radeku, 
kuris pilnai sutiko su trockisti- 
nio-zinovjevietiško centro veiki
mo metodais. Jis tik pakėlė 
klausimą apie tai, kad centre 
vyrauja zinovjeviečiai ir todėl 
reiktų pastatyti klausimą apie 
asmeninio sąstato pakeitimą, 
kad įvesti didesnį skaičių troc
kistų. Bet bijodami, kad tas 
gali iššaukti kivirčius tarp cen
tro narių jie sudarė paralelinį

Drg. Višinskis—“Koks
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■ turint omenyj, kad aš nespau- Į centrą iš trockistų. Mes su Ra
ksiu ypatingai del kainų. Jei tai ^eku jau tada nerimavom, sa- 
iššifriioti. tai aišku, kad nake- ko Piatakovas, kad užgrobę

Generolas HermannHitlerio 
Wilhelm

pasiuntinys
Goering (kairėje), nuvyko Len

kijon pas prez. Ignacą Moscickį būk tai 
vien tik medžioti vilkus. Tikrenybėje, jis 
tarėsi del geresnių ryšių tarp Lenkijos ir 
Vokietijos, kad bendrai puolus ant SSRS.

perversmą ir draugo Lenino 
areštą, kad patiems stoti val
džios priešakyj. Toliau jis kar
tu su Trockiu kovojo prieš nau
jos ekonominės politikos įvedi
mą 1921 m., kartu su Trockiu 
jis buvo nusistatęs prieš Leni
no socializmo pastatymo planą, 
prieš šalies industrializavimą, 
prieš kolektyvizaciją. Taip nuo 
1918 m. iki 1926 m. ir nuo 1926 
m. iki 1936 m. jis vedė užkons- 
piruotą palepinę kovą prieš SS 
RS, prieš komunistų partiją 
kol nebuvo sučiuptas ir nukau- 
kiuotas kaip sovietų liaudies iš
davikas, teroristinių ir diver- 
santinių veiksmų organizato
rius, kaip fašistinis šnipas, ka
ro ruošėjas.

Sausio 23 d. š. m. po kalti
namojo akto paskelbimo ir teis
mo pirmininko d. Ulricho (vy
riausio teismo karinės kolegijos 
pirmininko) kiekvieno kaltina
mojo apklausimo ar prisipažįs
ta kaltu išdėstytame apkaltini
me, po to kai visi kaltinamieji 
pareiškė pilnumoje prisipažinę 
kaltais, pagal išdėstyto kaltini
mo akto, teismas pradeda kal
tinamųjų apklausimą.

Pirmas apklausiamas Piata
kovas, taip vadinamo “rezervi
nio” kontrevoliucinio trockisti- 
nio centro organizatorius ir va
dovauto j as.

Į d. Višinskio (teismo proku
roras) klausimą, kada prasidėjo 
paskutinis Piatakovo palėpinis 
trockistinis darbas ir kame jis 
pasireiškė, Piatakovas papasa
kojo, kad neskaitant 1926-27 m. 
^rockistinio veikimo, jis pradėjo 
veikti nuo 1931 m. Vasarą 1931 
m. Berlyne (tuo 
buvo tarnybinėj

klau-statė klausimą: “Trockis 
šia, ar jūs, Piatakovas, sutin
kate prisidėti prie kovos?—aš 
daviau sutikimą” — pasakojo 
Piatakovas. Po to Sedovas per
ėjo tiesioginiai prie išdėstymo 
naujų kovos metodų, sako 
takovas:

Pia-

nors 
apie

Drg. Višinskis: “Jūs padarėt, 
kaip patarė Sedovas?”

Piatakovas-. “Visiškai teisin
gai..”

Toliau Piatakovas nurodė, 
kad 1931 m. gale, Maskvoje, 
Šestovas atvežė jam laišką nuo 
Trockio, kuriame Trockis pa
reiškė džiaugsmą, kad Piatako
vas išpildė jo reikalavimus. Šia
me laiške Trockis trumpai for
mulavo pamatinius uždavinius 
sekamai: visokiais būdais paša
lint Staliną ir jo padėjėjus, bū
tinai sujungti tam visas prieš- 
staliniškas jėgas, būtinai kliu
dyti visoms Sovietų valdžios ir 
kom. partijos priemonėms ypač 
ūkio srityje.

Po to Piatakovas perėjo prie 
aprašymo savo kontrevoliucinių 
veiksmų kontrevoliucinės orga<- 
nizacijos organizavimo nuo 
1931 m. iki 1932 m., kada jis 
trečią kartą susitiko su Sedovu. 
Piatakovas sakė, kad jis atsta
tė senus tročkistinius ryšius ir 
ypač Ukrainoj. Jis jau anks
čiau susitarė su Zoginovu or
ganizuoti Ukrainoj trockistinį 
centrą ir iš Zoginovo, Goluben
ko, Kociubinskio ir Lifčico su
darė Ukrainos ketvirtukę. Vė
liau jis nustatė ryšius su Va
karų Sibiru per šestovą ir su 
Muralovu.

1932 m. būdamas vėl Berlyne 
Piatakovas susitinka su Sedovu. 
Informuoja jį apie kontrevoliu- 
cinį darbą, bet Sedovas, matyt 
jau žinodamas apie darbą nu
traukė jį ir pranešė apie Troc
kio nepasitenkinimą, kad daly
kai eina per lėtai ypač kas link 
teroristiniu veiksmų. Pagal Pia
takovo Sedovas pasakė:

“Jūs užsiimat visa organiza
ciniu paruošimu ir kalbomis, 
nieko konkretaus jūs neturit”... 
“Jūs žinote Trockio būdą, jis de
ga nekantrumu, kad jo direkty
vos būtų greičiau įvykdytos, o 
iš jūsų pranešimo nieko konkre
taus nematyt.”

Ir vėl Piatakovas pasakojo, 
kad grįžęs į Maskvą jis susiti
ko su Kamenevu, kuris prane
šė jam apie susidariusį troc- 
kisti nį-zinov j evietišką centrą,
nurodė eilę asmenų įeinančių į 
tą centrą. Sakė, kad nepatogu 
įvesti į jį tokius praeityje gar
sius trockistus kaip Piatakovas, 
Radekas, Sokolnikovas ir Sere- 
briakas. Gali būti pravirtimas 
ir todėl reikia kurti rezervinį 

cen-

pasitrau- 
Nutarėm kreiptis pas 

m. Radekas ga
iš Trockio, ku- 
vienybės su ži
le adangi jokių

priimta. 
nurodė, kad 

ir Piatakovas, 
pasitraukimas 

“pasitraukti

valdžią zinovjeviečiai per toli 
nueis ekonominiam 
kime.
Trockį.” 1933
vo atsakymą 
ris reikalavo 
novjeviečiais, 
skirtumų nėra ir teroristinė—
žalojimo programa 
Be to Trockis 
klysta Radekas 
jei mano kad 
nebus žymus:
reikės labai toli ir tuo atveju 
blokas ne tik su zinovjevie- 
čiais, bet ir su dešiniaisiais yra 
pamatuotas”—pranešė Piata
kovas apie Trockio direktyvą 
savo parodymuose.

Toliau Piatakovas sakė, kad 
1933 metų gale jis su Sere- 
briakovu pasidalino darbu. Jis 
phėmė vadovauti kontrevoliu- 
ciniam darbui Ukrainoje, Va
karų Sibire ir pramonėje, o 
Serebriakovis paėmė Užkau
kazę ir transportą. 1935 m. vi
duryj, kadangi pamatinis cen
tras buvo sudaužytas Piatako
vas susitarė su Sokolninkovu, 
kad rezervinis centras turi

gi žinion, kuris ją visiškai nevyk- 
buvo jūsų oficialus tarnybinis dė. Be to Piatakovas pats ats- 
užsiėmimas 1933-34 m.?” 

Piatakovas—“Aš buvau sun
kiosios pramonės liaudies ko
misaro pavaduotoju.” 

Drg. Višinskis — “Reiškia, 
į jums lengviau buvo panaudo- 
■x* ----- 3 trockistinėms
machinacijoms ?” 

Piatakovas—“Taip. Aš pri
sipažįstu tame kaltas.” Toliau 
Piatakovas pasakojo apie kon-

žaloiimo ir inter- ^re^V. trockistinių organizacijų skloką ir tas sudarė nepa- J X 1 n i i»-*-»zv d n a o A ni n r* n 1 A G i v • i i i • q .

Rataičakas, sėdėdamas centre 
sulaikė sodos pramonės fabrikų 
statybą nors žaliavas ir drus- • 
kas žalojo kiek nori tam daly
kui. Tas pats ir azoto pramonėj, 
kur Rataičakas tyčia sulaikė 
projektus ir pan.

Toliau Piatakovas perėjo prie 
diversijos darbų ir parodė, kad 
jis liepė Norkinui reikalui esant 
—karo metu sugadinti Kemero
vo kasyklas. Višinskio paklaus
tas, Norkinas, čia pat patvirti
no, kad 1936 m. Piatakovas da- . 
vė nurodymą, kad padegimais, 
sprogdinimais ir pan. sugadinti 
eilę objektų, kurie tarnauja ša
lies apsigynimui. Kaslink žmo
nių aukų, tai Piatakovas jam 
pareiškė, kad diversijos nebūna 
be darbininkų nužudymo ir išsi
reiškė: “Nėra ko drovėtis ir 
nieko nereikia gailėti. Atsako- - 
mybė kris ant partijos ir vai- 
džios vadovautojų.” Piatakovas' 
patvirtino Norkino parodymus 
ir perėjo toliau prie ryšių su 
užsienio žvalgybomis. Jis nuro
dė, kad Trockis atkartotinai 
spyrė į tai, kad direktyva apie * 
žalojimą nėra atsitiktinas daly
kas, kad tai ne vien kovos me- ■ 
todas, bet jo politikos ir dabar- , 
tinių nusistatymų sudėtinė da- ;

virsti veikimo centru. Taipgi 
jie susitarė, kad po įvykusių 
areštų, jau laikas pradėt veik
ti. Toliau atsakydamas į d. 
Višinskio klausimą kas tiesio
giniai vadovavo rezerviniam 
centrui, Piatakovas nurodė, 
kad Trockis per Radeką ir pa
tį Piatakovą. ; sav0 rygįus

Po šitos kontrevoliucinės' 
programos ir kontrevoliucinių 
organizatoriškų veiksmų išdės
tymo, programos, kuri reiš
kia pilną kapitalizmo atstaty- j 
mą teroro, : 
vencijos keliu, Piatakovas sa
vo parodymuose perėjo prie 
trockistinio centro praktiško 
kontrevoliucinio veikimo nu
švietimo 1933-34 m. bėgyje.

Jis nurodė, kad per tą lai
ką išsivystė organizacinis pa
ruošiamasis darbas Ukrainoj, 
Vakarų Sibire, Maskvoje, Ura
le. Urale tiesiog perėjo prie 
žalojimo ir diversijų. Buvo su
organizuotos trockistines gru
pės, Dniepropietrovske, Ode
soje, Kieve. Ukrainoje žalojo 
Zoginov ir kiti kokso pramo
nėje. Tas pasireiškė paleidime 
darban nebaigtų kokso pečių, 
sulaikyme labai reikalingų ir 
svarbių kokso-pramonės dalių 
statybos. Kemerove (Vak. 
Sibiras) veikė Norkinas ir 
Karcevas. 1934 m. Piatakovas 
jiems į pagelbą pasiuntė Drob- 
nisą, kaip statybos viršininko 
padėjėją. Kuzbase 
darbą išvystė Šestovas. 
le buvo sudaryta grupė iš 
lino grupės, susirišusios 
Mednikovo grupe.

Drg. Višinskis—“Visos 
grupės susidarė ir varė savo 
nusikalstamą darbą tiesiogi
niai jums vadovaujant?”—
“Taip” — atsakė Piatakovas. 
Apie tai žinojo ir Radekas ir 
Serebriakovas, o vėliau 1935 
m. ir Sokolnikovas.

žalojimo 
Ura- 

Ju- 
su

tos

laiku jis ten
komandiruo-

“Apie išplėtimą kokioj 
formoj masinės kovos, 
masinio judėjimo organizavi
mą negali būti ir kalbos; jei 
mes eitum į kokį nors masi
nį darbą, tas reikštų tučtuo- 
jautinį pravirtimą. Trockis 
tvirtai stovi už nuvertimą 
staliniškos vadovybės prie
varta, teroro ir žalojimo bū
dais . . . Kova vienos valsty
bės rėmuose—beprasmis da
lykas, jokiu būdu negalima 
atsisakyti tarptautinio klau
simo. Mes turėsime toje ko-. trockistinį-zinovjevietišką 
voje būtinai išrišti ir tarp- trą. Kamenievas klausė Piata- 
tautinį klausimą, teisingiau kovą ar jis sutinka įeiti į tą 
pasakius tarpvalstybinius 
klausimus.”
Drg. Višinskis: “Apie šitą 

pasimatymą jūs kalbėjot su kuo 
nors iš savo bendrų?

“Taip kalbėjau,”—savo Pia
takovas ir išvardino kam: Zo- 
ginovui, Bitkeriui, šestovui, Mo- 
skalevui.—“Kalba ėjo apie įgy
vendinimą duotos direktyvos.”

Į d. Višinskio klausimą kuo 
išaiškint tokį greitą sutikimą 
atnaujlnt kovą prieš Sovietų 
valdžią, Piatakovas nurodė, kad 
pasikalbėjimas su Sedovu, jį 
vien paakstino, kadangi jis tu
rėjo dar senas trockistines pa
žiūras, kurios vis augo. Greitu 
laiku jis vėl susitiko su Sedovu, 
kuris pasiūlė jam suteikti pini
ginių lėšų kovai. Piatakovas tę-

centrą.
“Aš daviau savo sutikimą Ka- 

menevui įstoti į rezervinį cent
rą, tai buvo rudenį 1932 m.”— 
sakė Piatakovas.

Jis tęsė toliau, kad Kamene
vas padarė jam direktyvą apie 
žalojimą ir taipogi informavo 
apie tamprius ryšius su Bucha- 
rinu, Tomskiu ir Rikovu. Ka
menevas pasiūlė Piatakovui pa
laikyti ryšius su Bucharinu. 
“Aš tai vėliau ir dariau”--sakė 
Piatakovas. Apie kontaktą su 
dešiniaisiais, Piatakovas toliau 
nurodė, kad Kamenevas jau iš
aiškino, jog tarp jų ir dešiniųjų 
buvusieji skirtumai nelošia 
svarbios rolės, kadangi tikslas 
jų vienodas — nuvertimas Sta
lino vadovybės ir atsisakymas 
nuo socializmo pastatymo su

rudos bazę nuo statybos 
kad ją visai neparuošti, 
rajono zavodą, kurio sta- 
valstybė skyrė daug lėšų

kyrė 
tam, 
Apie 
tybai
ir kurį reikėjo kuogreičiau pa
statyti—čia žalotojas Mariasi- 
nas tyčia užpirkinėdavo nerei
kalingą medžiagą 50 mil. rub
lių vertės, o reikalingų daly
kų statybai neduodavo. Gi 
del kokybės statyboje ir kalbėti 
netenka. Be to Mariasinas pakė-

i žalojimo darbą. Apie žaloji- kenčiamas sąlygas darbui, 
mo darbą Ukrainoje, Vakarų 
Sibire — anglies pramonėje, 
kasyklų padegimus ir antra

eilių dalykų statybą (Kemero- 
've), apie elektroenergijos su
laikymą (Kuznecko baseine), 
Urale vario pramonėje—Kras
nojarsko ir Kazalašsko zavo- 
duose buvo nuolat vagiama 
ir daromi nuostoliai, zavodai 
nuolat negalavo. Tas pats ir 
Kalatino fabrike, kur žaloji
mo darbą vedė Kolega jevas— 
Vidur. Uralo vario valdybos 
vedėjas. Be to Urale prie 
statybos didelio vario zavodo 
—Julonas ir žarinovas žalojo 
visokiais būdais—kliudė ir 
trukdė statybos darbams. 1935 
m. aplankęs tą statybą, nurodė 
Piatakovas, padėtis buvo to
kia, kad jis liepė kaip nors 
sumanevruoti, kadangi buvo 
labai aiškiai matyti žalojimo 
darbą. Ir ne vien statyboje, 
bet ir darbininkų aprūpinimo 
srityje. Pavyzdžiui, zavodą ty
čia pastatė už 1-2 klm. nuo 
darbininkų miestelio, kas sani
tarijos atžvilgiu buvo uždraus
ta. Darbininkų namų statyba 
buvo vilkinama. Toliau, chemi
jos skyrius (turėjo būti pasta
tytas chemijęs ir metalurgijos 
kombinatas) visai nebuvo stato
mas. Piatakovas tyčia tą staty
bą atskyrė ir perdavė Rataičako

lis. Kad Hitleriui atėjus prie ’ 
valdžios karas neišvengiamas ir '

(Tąsa ant 4-to pusi.)

LAISVĖS CHOR010 METŲ SUKAKTUVIŲ
i n i ■

Koncertas, Banketas ir Šokiai
Įvyks Subatoj, Kovo 20 March

CAPITOL HALL 320 Ann Streep HARTFORD, CONN.

'.»* fw:

Bus puiki muzikališka programa, kurią išpildys Laisves Choras, po vadovyste B. RAMOŠKAITĖS, Aid- 
balsiai iš Brooklyn, New York, po vadovyste B. ŠALINAITĖS. Solus dainuos B. Ramoškaitė ir A. KLIMAITĖ. 
Bus duetų, kvartetų ir smuiko solų. Yra pasižadėję dalyvauti Chorai iš Waterbury ir Torrington. Muzika 
MERRYMAKERS, iš Waterbury, grieš amerikoniškus ir lietuviškus šokius iki vėlumai nakties. Gaspadinės 
žada duot skanią vakarienę.

Įžanga tik 75c. Durys bus atdaros nuo 6-tos vai. vak. Programa prasidės lygiai 7:45 vai

Choras iš Hartfordo, vadovaujamas Birutės Ramoškaitės.



LAISVE Pirmadienis, Kovo 8, 1937

Trockisto Piatakovo Parodymai Teisme 
Trockistinio Teismo Byloj

(Tąsa iš 3-čio puslapio) 
reikia ruošti SSRS pralaimėji
mą kare, o todėl reikia tuojaus 
vesti žalojimą. Vienoj direkty
voj jis nurodė, kad jų blokas 
neįstengs užgrobti valdžios be 
susitarimo su agresivinėmis 
valstybėmis kaip Vokietija ir 

i Japonija ir kad jis, Trockis, jau 
padaręs atatinkamus žingsnius 
toj kryptyje. Piatakovas paro
dė, kad Radekas, pagal Trockio 
direktyva turėjo pasimatymus 
ir pasikalbėjimus su vokiečiais. 
Apie tai Radekas jam pats pa
sakojo. Tą patį jis žino ir apie 
Sokolnikovą, kuris sankcionavo 
Trockio derybas su Japonija.

Piatakovas smulkiau apsisto
jo apie tai, kad nuo 1935 m. 
vidurio iki 1936 m. pradžios jų, 
taip vadinamas “paralelinis 
centras,” mėgino tapti pamati
niu ir aktyvizuotis, tai nauja 
fazė. Piatakovas tuo laiku in
formavo Sokolnikovą apie savo 
žalojimo darbą, o Sokolnikovas 
jam pasakė apie ryšius su Zak- 
so-Gladnevo ir Tivelio grupė
mis. Tuo pat metu jie svarstė 
klausimą apie dešiniuosius ir 
nutarė organizuoti kartu su jais 
nuvertimą Sovietų, valdžios. Su
sitarė geriau pasikalbėti su 
Tomskiu negu su Bucharinu ir 
Rikovu, kadangi Tomskis turė
jo geresnius kadrus. Sokolniko
vas sutiko su juo pasikalbėti. 
1935 m. gale Sokolnikovas pra
nešė, kad Tomskis sutiko, o Pia
takovas pranešė Sokolnikovui, 
kad jis irgi susitarė jau su | 
Tomskiu ir kad tai atsakymas 
visų trijų—Bucharino, Rikovo 
ir Tomskio. 1935 m. gale Rade
kas vėl gavo laišką iš Trockio, 
kuriame buvo išdėstyti du gali
mi valdžios pagrobimo varian
tai: pirmas dar iki karo ir ant
ras karo metu. Pirmame atvejyj 
jis turėjo omenyj platų teroris
tinį aktą prieš VKP(b) ir So
vietų vyriausybės vadus—pir
moj eilėj prieš Staliną ir jo ar
timiausius bendradarbius. Ant-' 
ras variantas rėmėsi SSRS pra
laimėjimu kare, kuris turi įvyk
ti artimiausiu laiku, pirmiausiai 
su Vokietija, galimas daiktas ir 
su Japonija. Reiškia, reikia at
siekti tam tikros sutarties su tų 
šalių vyriausybėmis ir darant apie teroristinių aktų organiza- 
joms nuolaidas gauti tam tikrą 
paramą, čia buvo labai užaš
trintas klausimas apie SSRS 
pralaimėjimą, karinį žalojimą ir 
didelius smūgius užfrontyje ka
ro metu.

Į d. Višinskio klausimą, Ra- 
dekui ar tai teisybė, Radekas 
dar pridėjo, kad pirmame va
riante kalba ėjo apie koncesijas 
Vokietijai ir Japonijai, apie tie
kimą Vokietijai žaliavos ir mai
sto žemesnėmis negu prieškari
nėmis kainomis. Stovėjo klausi
mas apie privatinio sektoriaus 
atstatymą žemės ūkyje. Antra- 

variante dar buvo apie kon- 
cijas, apie perdavimą Vo- 
jai reikalingų jai fabrikų, 

gi apie atstatymą priva- 
prekybos tokiam maštabe, 

buvo aišku, jog tai grįžimas 
e kapitalizmo. Kitame laiš- 

Radekas, Trockis išdės- 
turi būti taktika karo 

apie atidavimą Ukrainos 
o Amūro ir Pajūrio 

Japonijai.
Radeko papildymo, Piata- 

atsakinėdamas į d. Vi- 
klausimą apie jo kelio- 

užsienį 1935 m., papasako- 
būdamas 1935 m. Berly- 

kreipėsi ten pas Buchar- 
(buvusia SSRS žurnalistas 

del pasimatymo su 
Su Bucharcevo pagel- 

susirišo su kokiu tai 
žmogumi, kuris parū- 
lėktuvą, vokišką pasą 

.kartu išvyko į Oslo. Čia 
tai vasarvietėj jis susi- 
Trockiu ir kalbėjosi su 

2 valandas. Trockis 
savo nepasitenkinimą 

žalojime veikimu socia- 
statyboje. Vėl atkartojo, 

vienoj šalyj socializmas yra 
imas, kad SSRS turi ueiš- 

ai žlugti, kad kapitaliz-

mas jau stiprėja ir kad jis ne
gali ilgiau kęsti Sovietų valsty
bės karinės pramonės ir apsau
gos stiprėjimo. Karas neišven
giamas ir jeigu į tai vien pasy
viai žiūrėti, tai viskas žus, žus 
ir trockistiniai kadrai. Todėl 
žalojimas neišvengiamas daly
kas. Toliau Trockis sakė, kad 
reikia mest iliuzijas apie ma
sinį darbą, kadangi darbininkų 
ir valstiečių masės žiūri į SSRS 
statybą kaip į socialistinę. Sten
gimasis tęsti masinį darbą, tai 
beviltiškas dalykas ir toks mė
ginimas greit privestų prie pra- 
virtimo. Karas gi labai greit 
įvyks, klausimas eina apie 1937 
metus. Tarptautinėje padėtyje 
fašistai tai yra tikra jėga ir 
reikia su jais nustatyti ir palai
kyti ryšius, kad užtikrint sau iš- 
jų pusės palankų atsinešimą. 
Trockis aštriai pastatė klausi
mą apie diversantų kadrų pa
ruošimą. Trockis sakė, kad jis 
jau susitarė su Vokietijos ir Ja
ponijos vyriausybėmis, kad jis 
jiems prižadėjo ir todėl reikia 
tuo labiau kuodaugiau žalojimo, 
diversijos; teroristinių aktų. Jie 
turi matyti, jog trockistai tik
rai turi Sovietų Sąjungoj jėgą. 
Trockis sakė, kad jis susitarė 
su Hessu (Vokietijos fašistų 
partijos pirmininko pavaduoto
jas), kad fašistai rems trockis- 
tinį-zinovjevišką bloką, kada 
jis ateis prie valdžios, už tai 
fašistai gaus iš trockistinio-zi- 
novjevietiško bloko paramą vi
suose tarptautinės politikos 
klausimuose ir tam tikras teri
torijas, pav~ Ukrainą. Vokieti
jos kapitalas galės išnaudoti 
reikalingus jam žaliavos šalti
nius Sovietų Sąjungoje (auksą, 
naftą, miškus, apatitus ir tt.). 
Diversijas ir žalojimą reikia 
vesti pagal jo, Trockio, nurody
mus, nes jis tai turi suderinti 
su Vokietijos generaliniu štabu. 
Trockis vėl patvirtino, kad val
džios pagrobimas reikš didelį 
pasitraukimą kapitalizmo link.

Darydamas išvadą apie tai, 
kas yra naujo Trockio nurody
muose 1935 m., Piatakovas pa
sakė: “trockistinė organizacija 
iš esmės virsta fašizmo priedu.”

Toliau Piatakovas kalbėjo

•' d'-**

• "i > yžįlKy-'
’. x .'; ' - - *' ' ■; ”>' ': -

...- - ',

Pietų Nuomotojų Farmerių Unijos or ganizatorius agituoja Crowley’s Ridge 
Arkansas valstijoj, pusinin kus organizuotis j uniją.

kė. Pradžia koncerto 8 :30 vai. 
vakaro. Nuo Šio koncerto vi
sas pelnas eis Ispanijos loja- 
listų medikalei pagelbai.

M-ka.

pain-lxpeli.ee ..... JssM

etijai

vintą. Jis sakė, kad Vakarų Si
bire teroristinės grupės rengėsi 
nužudyti Eichę (kompartijos 
srities komiteto sekretorius), 
Molotovą; Ukrainoj — Kossierą 
ir Pastiševą. Be to Ukrainos te
roristai turėjo atvykti į Mask
vą nužudyti Staliną, Moloto
vą, Kaganovičių, Vorošilovą, 
Ordžonikidzę. šitie teroristiniai 
aktai turėjo būt atlikti vienu 
laiku. Trockis ypač labai spirė, 
kad teroro aktai būtų praveda
mi visur vienu laiku.

Be to kalbėtasi ir su Užkau- 
kazio teroristais—Mdivani, kad 
reikalui esant jie atvyktų į 
Maskvą, buvo numatomas Ežovo 
nužudymas.

Drg. Višinskis: “reiškia jūs 
jau išvardinot eilę teroristinių 
aktų, kurie buvo ruošiami jums 
dalyvaujant?”

Piatakovas: “Visiškai teisin
gai.” Jis tęsė toliau, kad Mas
kvoje veikė Julino grupė, ku
rioje dalyvavo Askoldovas, Do- 
kučaevas, Koloskovas, kurie 
rengė Stalino ir Kaganovičiaus 
nužudymą. Be to jis žinojo eilę 
teroristinių grupių, kurioms va
dovavo Sokolnikovas ir Rade- 
kas: žakso-Gladnevo ir Tiselio, 
Prigožino grupės. Be to jis ži
nojo, kad ir Dreiceris turi ry
šius su teroristinėmis grupėmis.

Tai štai sutrumpinti Piatako
vo parodymai teisme. Tai gud
riai sugalvota šlykščiausio ban
ditizmo sistema, vaizdas tokio 
žemo nežmoniško puolimo, kad 
jis save išbraukė iš žmonijos

mai ir amžinai priklausančią 
kolchozams, atiduoti užsienio 
kapitalistams socialistinę indus
triją, gražinti fabrikantus, dva
rininkus ir buožes. Paversti SS 
RS į Vokietijos ir Japonijos im
perialistų koloniją, parduoti 
SSRS tautas į vergiją.

Piatakovas, tai karo kursty
tojas, kuris pildo Trockio įsaky
mą greičiau išprovokuoti karą, 
žalojimais, diversijomis, žudy
mais jis norėjo atidaryti fašis
tiniams interventams kelią į 
SSRS. —Juk neveltui Japonijos 
karo sluogsniai jau mėgino dur
tuvu SSRS rubežiaus stiprumą. 
Jis norėjo iššaukti karą, kad 
suduoti didžiausį smūgį visai 
demokratiškai, pro gresy vinei 
žmonijai. Piatakovas — bandi
tas — darbininkų žudikas, ku
riam kaip, ponui darbininkų nu
žudymai laike diversijų ir pan. 
tik niekniekis; Diversantas — 
jis susitaręs su Trockiu vado
vauja žalojimo ir diversijos ak
tais; šnipas, kuris sutiko ben
dradarbiauti su Hessu, Vokieti
jos ir Japonijos žvalgyboms, po 
kurio vadovavimu veikė šnipai 
Kniazev, Turok ir eilė kitų.

Šis moraliniai pakrikęs, dvi
veidis rašo straipsnius su reika
lavimu mirties bausmės savo 
bendrams Kamenevui ir kitiems 
niekšams, apverkia d. Kirovą, 
kurio nužudyme pats dalyvauja, 
dirba atsakomingoj vietoj socia
listinėj statyboj, kad iš pasalų 
ją griauti, parduoti Sovietų ša
lies liaudį ir visus progresyvios 
žmonijos reikalus.

Išties nebelieka kur toliau 
eiti.

Piatakovas suprato, kad to
liau jau nėra kur eiti ir savo 
paskutiniame žodyje sakė: “Aš 
stoviu čia prieš jus visas purvi
nas savo paties nusikaltimų su
spaustas.”

Visa Sovietų liaudis sujudo 
prieš tą niekšą ir jo sėbrus— 
reikalaudama mirties trockisti- 
niams išsigimėliams. Sovietų 
liaudis reiškia giliausią meilę 
socialistinei tėvynei, Lenino- 
Stalino partijai, savo mylimiau
siam vadui draugui Stalinui. 
Sovietų liaudis jaučia atsako
mybę už revoliucijos likimą.

Viso pasaulio progresyvinė 
žmonija, į kurią taikė fašistinių 
žvalgybų avangardas — troc- 
kizmas didžiausį smūgį, turi su- 
krust ir vyt lauk iš savo tarpo 
tą aršiausį žmonijos priešą— 
karo kurstytoją — trockizmą.

Sovietų teismas savo sprendi
mu išreiškė visos Sovietų liau
dies, o taipgi viso pasaulio dar
bo žmonių norą, padaryti galą 
žmonijos priešams.

1937 m. sausio 20 d. Piata
kovas nuteistas sušaudyti.

M. Al. ,

NAZIAI ATKANDO DAN
TIS FINIJOJ

Rochester, N. Y.
Palengvinimas 
drebinančių 
neuralgijos skausmų — 

gaunamas tuojaus.

PAIN-EXPELLER 
bonkutė tik 3 5c. ir 70c. 

visose vaistinėse.

Cleveland© Kronika
Paskelbė Karą per Vėlai; Trys 
Konferencijos; Du Svarbūs Va
jai; Darbininkų Basketball 
Karnivalas Ispanijos Naudai.

Nedėldienį visame Clevelan- 
de prie visų katalikiškų baž
nyčių buvo dalinama “The 
Catholic Universe Bulletin.” To 
savaitraščio antgalvyj storai 
buvo užteptas obalsis: “40,000 
Studentų Paskelbė Kryžiaus 
Karą.” Gal sakysite, kad čia 
adresuojama prieš Amerikos 
rojalistus, kurie pereitais me
tais padarė pasakiškus pelnus 
iš Amerikos darbininkų arba 
American Liberty League, ku
ri dabartiniu laiku visaip šmei
žia, juodina ptez. Roosevelto 
sumanymą pakeisti 6 Augš- 
čiausjo Teismo senius, kurie 
tarnauja juodajai reakcijai 
šioj šalyje? Visai ne!

To savaitraščio ir katalikiš- 
|kų bažnyčios vadų tikslas yra 
visai kitas. Jiem rūpi kova 
prieš “komunizmą” Ameriko
je. Kitais žodžiais, kur Ameri
kos rojalistai su pagelba teis
mų, policijos, mušeikų ir gazi- 
nių bombų negalėjo apgalėti 
darbininkų bendro pasiprieši
nimo, kuris pasireiškė G. M. 
“sit down” straiku, tai “The 
Catholic Universe Bulletin” su
manė ateiti jiems (Amerikos 
rojalistams) pagelbon. Tame 
specialiai išleistame laikrašty
je, nei žodelio neprimenama 
apie G. M. darbininkų laimė
tą kovą prieš tos korporacijos 
karalius. Visa ugnis atkreipta 
prieš “Komunizmo pavojų.”

Peržiūrėjus to laikraščio ti
radas, adresuojamas “komu
nistų” vardu, surandi, kad ka
talikų galvoms šioj šalyj dau
giau rūpi puolimas “sit down” 
streiko, kaip pats komunizmo 
pavojus. Toliaus surandi, kad 
jiems lygiai rūpi įskiepyti ka
talikam darbininkam, kad Is
panijos galvariezas, fašistų 
gen. Franko yra katalikų ba
žnyčios apgynėjas ir krikščio
nybės vadas. Taipgi surandi 
visą srutyną šmeižtų prieš 
Mexikos valdžią, 
žingsnį prieš tos 
tinius elementus.

imakuri 
šalies fašis-

įvyko Ame- 
Susivieniji-

Trumpai suglaudus — Piata
kovas—tai socialistinės tėvynės 
pardavikas, pastatęs sau pama
tinį tikslą atstatyti kapitalizmą, 
atimti nuo SSRS liaudies visus 
socialistinės revoliucijos užka
riavimus, atimti žemę nemoka-

HELSINGFORS, Finija. 
—Buvo žadėjęs atvykt į Fi- 
niją (Suomiją) su prelekci- 
jom Hitlerio darbo miniate- 
ris K. Hierl, bet kai tapo iš
rinktas pažangesnis Finijos 
prezidentas, tai Hierl ir at
šaukė savo prelekcijas.

Vas. 236 d. čia 
rikos Darbininkų 
mo (Workers Alliance) kon
ferencija. Joj buvo svarstyta: 
1) užtikrinimas žmoniškos gy
venimo lygmalos, kaip bedar
bių, taip ir dirbančių šeimy
noms; 2) Visa galimoji para
ma darbo unijų organizacijos 
vajui; 3) kad daugiaus nebū
tų krizio pavojaus, kaip pa
šei pos, taip W.P.A. darbinin
kams. Išrinkta delegatai į Na- 
cionalę Konferenciją, kuri at
sibus Washingtone, D. C., ko
vo 13-14 dd.

Vasario 27 d. Centralinėj Y 
MCA įvyko metinė konferen
cija Amerikos Lygos Prieš Ka
rą ir Fašizmą. Pirmiausioj

vietoj buvo priimta rezoliuci
ja prieš Vokietijos nazių planą 
del “apsikeitimo” studentais 
su Clevelando High Schools. 
Nurodant, kad šis nazių suma
nymas yra aiškus del Hitlerio 
propagandos. Šitą skymą su
manė The American Hamburg 
laivų kompanija, pasiūlydama 
apsikeisti Clevelando moky
klų studentais su Vokietijos 
tokio pat (100) skaičiaus mo
kiniais.

I. W. O. organizacijos kuo
pų atstovai plačiai svarstė va
jų už naujus narius. Pirmoj 
vietoj buvo diskusuojamą, kaip 
tinkamai būtų - galima įvairių 
tautų kalbines organizacijas 
įtraukti į plieno darbininkų 
organizavimo vajų. Priimta 
planas, kuriuo einant bus ga
lima kiekvienos kalbos kuo
poms imti dalyvumas ir pagel
bėti CIO unijoms šiame taip 
svarbiame darbe.

Dabar eina du svarbūs AL 
DLD ir LDS naujų narių ver
bavimo vajai. Rimtai paėmus, 
tai šiuo tarpu visiem progre
syviam viršminėtų kuopų na
riams užėjo karštoji darbyme
tis. Noriu žodį tarti ALLD ir 
LDS nariams, žinote, draugai 
ir draugės! Fisher Body dar
bininkų streiko laiku keli šim
tai lietuvių darbininkų turėjo 
progos pirmu kartu susipa
žinti su mūsų organizacija. 
Mūsų organizacijos buvo pir
mutinėmis ateiti streikieriams 
su finansine ir morale parama. 
Čia mūsų bus pareiga per šiuos 
kelis mėnesius pasidarbuoti, 
kad supažindinus ir pakalbi
nus Fisher Body darbininkus 
stoti į mūsų apšvietos ir pašel- 
pos organizacijas.

Kovo 6 d. Grays Armory yra 
rengiama viso Clevelando 
Darbininkų Basketball Karni- 
valas Ispanijos liaudies para
mai. Šiame karnivale dalyvaus 
rinktiniai darbininkiškų orga- 
nizacijų-unijų sporto kliubai- 
grupės. Dalyvaus ir mūsų lie
tuvių LDS basketball grupe. 
Viso loš šios grupės: P. S. C. 
Jrs. (IWO) su Celtics; Metros 
(IWO) su Laicos (IWO); 
Leaders (LDS) su Progressive 
(IWO) ; Londos Furnitures su 
Broadway Bombers ir White 
Motors su Amalgamated Clo
thing Workers.

Pradžia 7:30 vai. vakare. 
Vieta — Grays Armory, 1234 
Bolivar Road. Dalyvaukime ir 
paremkime Ispanijos liaudį jos 
kovoj su Hitlerio-Mussolinio 
smogikais.

Vasario 26 d., nekuriu Lie
tuvių Politiško Kliubo narių 
rūpesčiu įvyko vakariene Ge- 
demino svetainėje. Apart kįju- 
biečių buvo keletas ir pašali
nių svečių. Už rūpestingą pa
gaminimą vakarienės priklau
so širdingas ačiū Mrs. Paužie- 
nei, o už surengimą — drau
gams Bugailiškiui ir Survilai. 
Drg. Bugailiškis, kaipo kliubo 
pirmininkas, daug stipriau ir 
finansavo vakaro surengimą 
už visus dalyvavusius.

Užbaigus vakarieniauti pra
sidėjo prakalbėlės, pirminin
kaujant P. Bugailiškiui. Čia 
priimta mada, kad kiekvienas 
dalyvaujančių turi atsistojęs 
bent kiek pakalbėti. Verta pa
žymėti kaikurias prakalbėlės. 
M. Duseika kalbėjo apie dar
bininkų kovas po vadovyste 
CIO ir sėkmingus automobilių 
industrijos darbininkų laimėji
mus “sėdėjimo” streikuose. 
Apie reikalingumą remti ispa
nų darbininkų kovą už demo
kratiją gerai atsiliepė draugai 
Švedas, Galinaitis, Lastauskas 
ir Ivonaitis. Minėti draugai 
kalbėjo vaizdžiai, taktiškai ir 
sujudinančiai.

Prakalbėlėms pasibaigus, 
parinkta aukų. Suaukauta $12. 
Mano nuomone, suaukauta ge
rai, nes renkant aukas, auka
vusios ypatos visuomet prisi
deda.

Aukojo sekamai: po dolerį 
—Survila, M. Duseika, J. 
Druseikis, G. Švedas ir Ispani
jos Kovotojų Draugas ;*po 50c 
—P. Bugailiškis, J. Miller, J. 
Ivonaitis, V. Lastauskas, S. 
Kaurakis, Sanvaitis, Motėju- 
nas, N. Yurėnas, Mockevičius 
ir Ch. Galinaitis; Vilimaitis— 
45c; G. Daukas — 40 c.; J. 
Baronas — 30c; po 25c — 
Giedraitis, F. Kurkulis, A. Ba- 
laišis; Velička — 10c; viso 
$12.00. Korespondentas.

EASTON,PA.
Kalbės Eastone d. Andrulis, “Vilnies” 

Redaktorius.
Antradienį, 9 d. kovo Easton Bak

ing Co. svetainėje, 36 N. 7th St. yra 
rengiamos labai svarbios prakalbos. 
Jas rengia ALDLD 13 kp. Kalbės 
dienraščio “Vilnies” redaktorius d. V. 
Andrulis, kuris atvyksta su prakalbų 
maršrutu į rytines valstijas iš Chica
go, Ill. Draugas Andrulis gerai žino
mas kalbėtojas ir rašėjas ir aišku, 
kad turės mums daug ką naujo pasa
kyti. Tad kviečiame visus ir visas iš 
Kaštono ir apylinkių atsilankyti į 
prakalbas ir išgirsti tolimą svečią. 
Prakalbos prasidės 7 vai. vakare. 
Įžanga veltui. — Kviečia Rengėjai.

WASHINGTON? — De
vyniolikos valstijų Darbo 
Federacijos reikalauja “pa- 
jaunint” šalies Vyriausią 
Teismą pagal Roose velto 
planą.

Telephone Stagg 2-4401

A. Radzevičius
GRABORIUS 

(UNDERTAKER)
Vedu Šermenis ir palaidoj u tin
kamai ir už prieinama kainą.

Parsamdau automobiliu* vestuvėm, 
Dar&a, krikfitynom ir kitokiem 

reikalam.
402 Metropolitan Avė. 

(Arti Marcy Avenue) 
Brooklyn, N. Y.
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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

BROOKLYN, N. Y

Dienraščio “Laisvės”

KONVENCIJA

BANKETAS
Įvyks Sekmadienį

11 Balandžio (April)

Jan ruošiama programa

BUS

GRAND PARADISE SVET
318 Grand Street

Prieš konvenciją šeštadienį 
įvyks “Laisvės” korespon

dentų ir bendradarbių 
konferencija.

BROOKLYN LABOR LYCEUB
DARBININKŲ ĮSTAIGA
Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siai įtaisymais. Keturios bolių 

alleys.

KAINOS PRIEINAMOS 
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 3847 <

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(JALINSKAS)

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

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE. 
Prieš Forest Parkway 

WOODHAVEN, L. I„ N. Y.

Nepamirškite gražaus kon
certo Ispanijos naudai, kuris 
atsibus 12 d. kovo Masonic 
Auditorijoj. Dalyvaus visos 
gabiausios Cleveland© muzikos 
ir dainų spėkos, kartu ir Ma
ry Elizabeth Gleasor, pagar
sėjusi Ispanijos liaudies šoki-

Tel. Stagg 2-0788 NOTARY
Night Tel. Juniper 5-4012 PUBLIC 

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
BALZAMUOTOJAS 

Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
tekios.

Ateikite ir persitikrinkite.

337 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

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

Dr. Herman Mendlowitz
33 METAI PRAKTIKOS 

522 Bedford Avenue 
arti Taylor St., Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 7-1312

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

lxpeli.ee
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Pirmadienis, Kovo 8, 1937

Haverhill, Mass

agitavo vietinė- 
buvo atmestas.

priėmimą 904, 
balsų. B. S. W.

Jau “Laisvėje” buvo rašyta, 
kad čionai eina klausimas kas 
link pakėlimo kurpiam algų. 
Kadangi darbininkai mažai 
rūpinasi savo reikalais, tai 
kaip fabrikantai padaro, tai 
taip ir yra. Vasario 4 d. atsi
buvo Boot and Shoe Workers 
Unijos darbininkų balsavimas 
miesto svetainėje, kad priim
ti ar atmesti fabrikantų siū
lomą algų pakėlimą. O siūly
mas algų pakėlimo ant kelių 
darbų buvo 14 nuoš. o visiem 
kitiems darbininkam — 5^ 
nuoš ant dolerio. Tas fabri
kantų pasiūlymas, už kurį 
B. S. W. Unijos viršininkai la
bai smarkiai 
je spaudoje, 
Balsavo už 
prieš—1,115
Unijos ^viršininkai buvo išlei
dę tam tikrą lapelį, kuriame 
buvo nurodyta, kad unijos 
viršininkai reikalavo algų pa
kėlimo ant 25 nuoš. Tą fabri
kantai atmetė. Fabrikantai pa
siūlė 5^2 nuoš. Tą unijos vir
šininkai atmetė. Pagaliaus fa
brikantai ir B. S. W. Unijos 
viršininkai susitaikė kaip pir- 
miaus minėjau ant kelių dar
bų 14 nuoš., o visiem kitiem 
darbininkam pakelti 5^ cen
tų ant dolerio.

Darbininkai, atmesdami fa
brikantų ir unijos viršininkų 
bendrą 14 ir 5^2 procentų 
ant dolerio pasiūlymą, užda
vė, ypatingai unijos viršinin
kams, nemažą smūgį, nes nors 
lapelyje buvo pažymėta, kad 
unijos viršininkai reikalauja 
darbininkams algų pakėlimo 
ant 25 centų ant dolerio, vie
nok spaudoj užtai nė žodžio. 
O už 14 ir 514 nuoš. prirašė 
pusėtinai daug. Čia aiškiai bu
vo matyti, kurią pusę unijos 
vršininkai palaiko—darbinin
kų ar fabrikantų.

Darbininkai nesutiko priim
ti tų kelių centų, nes dabar 
gyvenimo reikmenim kainos 
pakilo ir tie keli centai visai 
mažai ką reiškia. Pagal B. S. 
W. Unijos konstituciją tas al-

gų klausimas buvo paduotas į 
Arbitracijos Bordą (State 
Board of Conciliation and Ar
bitration). Vasario 23 d. arbi
tracijos bordas paskelbė savo 
nuosprendis. Algų pakėlimas 
Siuvimo kambaryje (stitching 
room) ant kelių darbų pakėlė 
darbininkams algas ant 14.2) 
nuoš., o visiems kitiem kur
piam 8.57 nuoš. Tai laikinas 
nuosprendis., Algų pakėlime 
įėjo galion tuojaus, o galuti
nas nustatymas bus užbaigtas 
apie 1 d. birželio. Taigi, arbi
tracijos bordas veik taip pat 
nusprendė algų klausimą, kaip 
ir fabrikantai. Kada fabrikan
tai darbininkam kirto algas, 
tai kirto visiems lygiai—12^ 
nuoš., o kada prisiėjo pakelti 
algas, tai vieniem pakėlė dau
giau, o kitiem mažiau. Kurie 
darbininkai nuolaidesni, tie 
mažiau gauna, o kurie kiek 
kovingesni, tie gauna daugiau. 
Pasirodo, kiek iškovojai, tai 
tavo, o jeigu nekovosi, tai nie
ko ir negausi.

Vasario 24 d. nakčia plėši
kai įsilaužė į P. Galinio barz- 
daskutyklą, 142 River St. ir 
išsinešė laikrodėlį • vertės 35 
dolerių ir $10.75 pinigais. Plė
šikai įsilaužė pro duris, išmuš
dami durų stiklą.

Paterson, N. J
įvairumai

Reikia pasakyti, kad dažų 
pramonėje darbai visai suma
žėjo. Nežinia, iš kokios prie
žasties. Jau trečias mėnuo 
kaip šlubuoja. Dirba tik po 1-2 
dienas į savaitę. Ir nesimato 
daugiau darbų. Nors dabar se
zonas ant šilko darbų, bet tų 
darbų nėra. Kai kurie dažų 
fabrikai užsidarinėja neapri
botam laikui.

štai Victory Pcs. Dye Works 
kompanija turi du dažų fabri
ku — vienas randasi ant Blee- 
cher St. ir East 5th St., o an
tras ant Market St. Pasklydo 
gandai, kad VPDW rayono fa
brikas ant Market St. užsida
rė neapribotam laikui, palik
damas 70 darbininkų be dar
bo. Kur tie darbininkai dėsis 
su šeimomis? Kompanijai tas 
neapeina.

Lowell, Mass

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
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PHILADELPHIA, PA.

Dienraščio Laisvės Naudai ■

IGARSINKITES SAVO BIZNĮ 

DIENRASTYJ “LAISVĖJE”

Puslapis Penktas
M ................................... ......

žinote, kad kasmet laike 
Laisvės Bendrovės suvažiavi
mo bankietas duodamas kuo- 
geriausias ir jame apsimoka 
dalyvauti. Visi labai smagiai 
laiką praleisite ir paremsite 
dienraštį “Laisvę.”

J. Matačiunaš.

SVARBIOS ŽINIOS 
SKAITYTOJAMS 

APIE OLD GOLD 
MĮSLIŲ KONTESTĄ

Vasario 27 d., 11:30 ryte, 
palei Haverhill National Bank 
ant Emerson St., kad kiek tai 
būtų papjovęs žmogus žmo
gų. Spero Plasto, 54 metų 
amžiaus, dūrė peiliu Daniel K. 
Cordas. Pasekmės tokios— 
Cordas ligonbutyje su keliom 
peilio žaizdom, o Plasto kalė
jime, nes neturi $2,000 užsta
tyti kauciją.

Per kelis metus buvo užda
rytas Hale ligonbutis, bet pa
staraisiais laikais jį pertaisė it 
26 d. vasario nuo 2 ryto ligi 
9 valandai vakaro buvo ati
daryta publikai įeiti ir pažiū
rėti. Sakoma, kad perėjo 
apie 10,000 žmonių. Ligonbu
tis įtaisyptas naujai ir gražiai, 
tiktai kažin kas atsitiko su 
keltuvu (elevator). Besilei
džiant žemyn keltuvas su 12 
žmonių staiga sustojo, o vidui 
esanti žmonės per tūlą laiką 
buvo kaip ir užrakinti, kol ne
pribuvo iš lauko pagelba ir 
nepaliuosavo viduj esančių 
žmonių.

Garfinkal ir Ritters fabrike 
išdirba moterų apatines drapa
nas. Jame dirba apie’ septyni 
šimtai darbininkių. Uždarbis 
visai mažas — uždirba nuo 
$6 iki $14 į savaitę. Daugiau
sia dirba nuo štukų. Jos sku
bina nesvietiškai.

Nors darbininkės turi uniją 
(Amalgamated Underwear 
Union), bet unijos viršininkai 
snaudžia ir nebando sąlygas 
pagerinti.

Kovo mėnesį įvyksta dažų 
darbininkų lokalo 1733 virši
ninkų rinkimas. Kadangi ši 
unija gerai yra organizuota -ir 
gerai stovi, kaip finansais, taip 
nariais, tai reikia išrinkti ge
rai patyrusius viršininkus, ko
vingus narius, kad visados bū
tų ant sargybos. Jeigu mums 
rūpi unijos reikalai, tai mes 
turėtume išrinkti sekamus vir
šininkus :

Charley Vigorito, prez.
John Layding, vice-prez.
John Fadejana, kasierium.
Jack Lodį, Tony Venturą ir 

Joe Venturą — biznio agen
tais.

John Taparauską (Tapor) 
—prie durų.

Joe Yanarelli — organiz.
Visi šitie unijistai yra geri 

kovotojai ir verti būti unijos 
viršininkais.

Todei stokite į Ainei-ikos Mjna Paskandino Graikijos 
Lietuvių Darbininkų Literatū
ros Draugiją (ALDLD). Sto
kite į eiles klasiniai sąmonin
gų darbininkų, į eiles 
tojų už geresnį rytojų.

Čia visi sykiu, “laimingieji” 
ir bedarbiai, susitasime bend
rą kalbą ir kovos būdus, kaip 
kovoti prieš skriaudas ir be
darbę.

Taip. Be jokios darbinin
kiškos organizacijos tikra pra
pultis darbo žmonėms. Užtai 
organizuotoj kovoj pilnas už
tikrinimas mūsų laimėjimui.

Todėl šalin nusivylimas, 
daugiau kovingos drąsos! Per 
kovingas organizacijas atsiek
sime šviesesnę ateitį.

Kaimynas*

Laivą su 21 Jūrininku
PORT VENDRES, Fran- 

kovo-cija. — Povandeninis spro- 
ginis-mina paskandino Grai
kijos prekybos laivą “Len
kia”; žuvo 21 darbininkas- 
jūrininkas.

LICENSES
BEER WINE LIQUOR 

Wholesale Retails

Darbininkė.

BANKETAS 
ir 

KONCERTAS
įvyks Sekmadienį

18 d. Balandžio-April

WORCESTER, MASS
ALDLD 155 kp. susirinkimas įvyks 

kovo 9 d., po num. 29 Endicott St. 
kaip 7:30 vai. vak. Visos narės daly
vaukite, nes yra daug svarbių reika
lų, kaip tai prakalbos, vajaus teika- 
lai, Velykų Parė ir kiti dalykai. Ban
dykite atsivesti ir naujų narių. 
Sekr. M. Š. (55-56)

WATERBURY, CONN.
ALDLD 28 kp. susirinkimas įvyks 

9 d. kovo, 774 Bank St. Pradžia 7:80 
vai. vak. šiafne susirinkime kalbės 
kunigas jaunimo klausimu. Todėl ne 
vien nariai suaugusieji ateikite, bet 
ir atsiveskite ir jaunuolių. Kaip 
draugam žinoma, kalbėtojai reko
menduojami per Komunistų vietinę 
sekciją iš naujosios grupės, kuri su
sidaro iš Komunistų ir liberalų. — 
Valdyba. (55-56)

VYRU IR MOTERŲ LIGOS 
GYDOMOS NAUJOVIŠKAIS 

BŪDAIS

Old Gold $200,000 Mįslių Kontes- 
tas sukėlė entuziazmą ateivių visuo
menėje, mūsų mieste. Susidomėjusių 
skaičius kyla kas savaitę, tūkstančiai 
naujų kontestantų stoja į tą “Puodo 
Aukso“ jieškojimą $100,000 pirmo 
prizo. Vis dar yra laiko įstojimui į 
tą kontestą, kuris sukėlė taip daug 
susidomėjimo mūsų žmonėse, ypatin
gai tarpe organizacijų narių, kur Old 
Gold Mįslių Paveikslai yra paskleisti.

Pagalvokite! $100,000 pirmas pri
zas, ir 999 kiti prizai sudaranti $200,- 
000. Mes sugestuojame skaitytojams, 
kurie dar nėra įstoję į šį kontestą 
stoti, nepraleisti tos progos. Dar yra 
laiko laimėti turtus.

Viskas ką jūs turite padaryti, tai 
nueiti pas artimiausią sau cigaretų 
pardavėją ir prašyti seto oficialių 
Old Gold Mįslių Paveikslų kartu su 
pilnom taisyklėm ir reguliacijom 
apie šį kontestą. Jei jūsų pardavėjas 
negali jus aprūpinti su šiom mįslėm, 
siųskite savo reikalavimą šiam laik
raščiui ir tai bus tuojau imta aty- 
don. Atydžiai sekite instrukcijas ir 
jūs tuojau įstosite į kontestą. Lin
kime jums pasisekimo!

Norwood, Mass.
Atitaisymas

“Laisvėje” iš 2-ros d. kovo 
korespondencijoj iš Norwood, 
Mass., per neatsargumą įvyko 
net dvi sekamos paklaidos. 
Korespondencijoj buvo pažy
mėta, kad “Darbininko” re
daktorius A. Kneižis savo pra
kalboj pasakęs, kad Sovietuo
se sušaudyta 4,000 kunigų ir 
badu išmirė piliečių 10,000. O 
turėjo būti: jis sakė, kad ku
nigų sušaudyta 40 tūkst., o pi
liečių išmirė 10 milionų.

Kaip kam gali atrodyti, kad 
tai mažmožis, bet bijau, kad 
ponaitis A. Kneižis neužpro
testuotų už iškraipymą jo 
prakalbos. Todėl atsiprašau ir 
atitaisau.

Žvalgas.

V. Andrulio, “Vilnies” Redaktoriaus
Prakalbu Maršrutas 1

ANTRADIENĮ, 9 KOVO- MARCH 
Easton Baking Co. Salėje, Easton, Pa. 

Pradžia 7:30 vai. vakaro

PENKTADIENĮ, 12 KOVO-MARCH 
Point breeze, 2845 Winton St. 

KALBĖS ANDRULIS IR P. J. SVfcNClNSKAS 
Pradžia 7-tą vai. vakare.

SEKMADIENĮ, 14 KOVO-MARCH 
Salėje 735 Fairmount Ave., Philadelphia, Pa. 

Pradžia 2-rą vai. po pietų

Pora žodžių del Patersono 
lokalinio vajaus. Literatūros 
Draugijos 84 kuopos buvo nu
tarta pratęsti “Laisvės” vajų. 
Pasekmės pasirodė geros, nes 
jau gauta trys nauji skaityto
jai. šie draugai užsirašė “L.”: 
F. šaidis, 620 East 32nd St.; 
P. Augutis, 1140 Belmont 
Ave., N. Haledon, N. J. ir L. 
Savickas, 87 Franklin St., Pa
terson. Tas parodo, kad gali
ma gauti naujų skaitytojų, tik
tai reikia nuoširdžiai pasidar
buoti, gražiai pakalbinti žmo
nes laikraštį užsirašyti.

Korespondentui pasisekė su
žinoti, kad ALDLD 84 kuopa 
rengia pikniką gegužės 16 d., 
Walterio Saurusevičiaus far- 
mukėje. Vieta labai graži ir 
paranki privažiuoti.

Kovo 21 d. Patersone kal
bės drg. V. Andrulis, “Vilnies” 
redaktorius iš Chicagos. Tai 
labai paranki diena, nes ne- 
dėldienis. Komisija jau dar
buojasi del tų prakalbų. Sve
tainė jau paimta ir plakatai 
gatavi. Mes turėtumėme šias 
prakalbas gerai išgarsinti, nes 
d. Andrulis turbūt pirmu sykiu 
kalbės Patersone.

Visus kviečiame atsilankyti 
ir išgirsti svečią iš tolimos 
Chicagos. x

Turiu pranešti, kad brook- 
lynietis drg. P. Bukhys pri
siuntė mums dienraščio “Lais
vės” bankieto tikietų. Bankie- 
tas įvyks balandžio 11 d. po 
“Laisves” B-vės šėrininkų Su
važiavimo.
bankietą ir šokius $1.25. Tad 
kurie norėsite dalyvauti tame 
dideliam bankiete, tikietus ga
lite gauti pas mane.

Tikieto kaina
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Kraujo ir Odos Ligos, Nervų Sui
rimai, Slogos ir Chroniški Skaudu
liai, Nervų ir Abelnas Nusilpimas, 
Skilvio ir žarnų Sugedimai, Hemor- 
rhoidai ar kiti Mėšlažames bei Lau
kan Ėjimo Nesveikumai, kaipo skau
smo ir nesmagumų priežastys, Strė
nų Gėlimas, Sciatica, Neuralgia, Nęr- 
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 
Analyze, X-spinduliai Serumų įleidi
mai ir čiepijimai. Sąlygos yra priei
namos. Pasitarimai veltui.

DR. L. ZINS
VirS 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.
ĮMES KALBAME TJETnVTAKAD

R

No.

the

N.89 713 SNYDER AVE.

of

7fw w

kokios 
bus ir 
padė- 
Sako:

Bus puiki dailės programa, 
rengėjai kviečia talentus 

iš New Yorko.

the premises.
THOMAS J. O'CONNOR and 

FRANK C. TREUBIG
D-B-A McDougal Bar and Grill

McDougal St., Brooklyn, N. Y.

Kings, to be consumed off the

HARRY EIS 
Ave., Brooklyn, N. Y.

Kingą, to be consumed off the

LOUIS DANN 
Cut Rate Dairy and Grocery) 
Ave., T ’

NOTICE is hereby given that License No. 
A 11030 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 76 
Miller Ave., Borough of Brooklyn, County 

Kings, to be consumed off the premises. 
NOMAN GINSBURG.

(Norman’s Cut Rate Food Market) 
Miller Ave., Brooklyn, N.. Y.

NOTICE is hereby given that License 
RW 978 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 89 Atlantic Ave., Borough of Brooklyn 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

DOMINGO VIEIRO CIVIDANES 
& ANTONIO SANCHEZ 

Atlantic Avenue, Brooklyn,

&F1

Kur Bedarbių Išeitis? Kas 
Daryti?Kaip Gyventi?

Labai daug šūkaujama apie 
laikų pagerėjimą. Vieni kapi
talistiniai laikraščiai rašo, kad 
jau sugrįžo 1929-tų metų ger- 
laikis, o kiti siekia dar toliau 
ir tvirtina, kad net ir pralen
kė 29-sius metus savo gerumu. 
Bet kaip pasidairai į visas pu
ses, pasižiūri faktų, tai pama
tai visai ką kitą. Tik ne tą, 
ką kapitalistų spauda rašo. 
Pamatai dideles bedarbių ar
mijas, nedaug sumažėjusias 
nuo 1933 metų. Ypatingai da
bar, kuomet ir W.P.A. darbi
ninkai paleisti. Skurdas tarpe 
biedniokų bedarbių baisus. 
Bedarbiai priversti gyventi 
kuo prasčiausiose sąlygose gy
venimo, kad kaip nors pasi
slėpti nuo šalto ir šlapio oro 
ir kad kaip nors palaikyti sa
vo ir savo šeimynos gyvybę.

štai netoljmas kaimynas 
skundėsi ir klausė manęs pa
tarimo, kas daryti ir kaip gy
venti reikės toliaus su septy
niais vaikais ir patys du—viso 
9 žmonės šeimynoj. Nieks iš 
šeimynos nedirba. Jis pats ne
tekęs darbo liepos mėnesyje 
pereitų metų. Gauna pašalpos 
iš miesto 6 dolerius į savaitę, 
bet, esą, jokiu būdu negalima 
pragyventi ir už butą pasitno- 
kėti; nei drapanėlės 
nupirkti vaikams. Kas 
kada bus galas tokiai 
čiai ? klausia žmogus.
nei seniems nėra darbo, nei 
jauni gali gauti kokį nors dar
belį. Esą, amžina prapultis.

O tokių yra ląbai daug, mi- 
lionai visoj šalyje. Kad ir da
bartiniam laike,v žiūrėk, viena 
kita dirbtuvė eina kiek ge
riau, tai kitos visai silpnai 
kruta ir darbininkai tai visai 
nedirba, tai dirba po tris-ke
turias dienas į savaitę. Čia ir 
statosi klausimas, kaip gyven
ti tiems žmonėms ir jų šeimy
noms ?

Šalin nusivylimas, o daugiau 
kovingos drąsos. Blogiausia 
su žmonėmis, kurie dirbdami 
nepaiso darbininkiškų organi
zacijų. Pamiršta, arba nenori 
atsiminti, kad gyvena išnau
dotojų sistemoj ir kad bile lai
ku gali greitai atsidurti bedar
bių eilėse. O neturinti jokios 
organizuotos atramos, kasgi 
daryti tada? Kokis gi gyveni
mas, žiūrint iš turčių kapita
listų rankų malones? Tik tas 
gerai žino, kuris pamėgino 
devyniese šeimynoj gyventi su 
šešiais doleriais per savaitę, 
kaip tas mano kaimynas be
darbis.

Gi kuomet jau netenka dar
bo, ko pirmiau nesitikėjo, atsi
duria baisioje bedarbių padė
tyje, tuomet vėl, perdaug nu
sivylęs ir vėl nemato reikalo 
stot prie organizuotų darbi
ninkų. Nemato naudos ten, 
kur galėtų daug susiraminimo 
ir tikrų draugų surasti; kurie 
taip pat skriaudžiami ir kovo
ja prieš fekriaudas ir už be
darbiams tikrą apdraudą, kad 
nereikėtų šuniškos, arba, man
dagiau tariant, ubagiškos al- 
mužnos laukti iŠ beširdžių ka- 
kapitalistų, kurie mūsų visų 
jaunų dienų syvus ir spėkas 
surijo; susikrovė iš to milio- 
nus turtų, o mus, kaipo hebe- 
tikiusiūs jiems, išmetė bado li
kimui.

Draugai, lietuviai darbinin
kai, kurie dar kiek dirbate ir 
kurie jau nebetekote darbų, 
tegul jus perdaug nesužavi 
“gerlaikis.” Neigi jūs perdaug 
nusivylkit^ netekę darbo. Ka
pitalistinėj sistėihoj niekados 
rytojus ne aprūpintas darbo 
žmonėms. Bet kovoje yra mū
sų išeitis.
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NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5116 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Sėctlon 132-A Of the Alcoholic Beverage Con
trol Lt^w at 180 Irving Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.,

ANTON KROPF I
180 Irving Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7341 has been issued to thė undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2028 Pitkin Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
JAMES SMITH and PETER STENCAVAGE 
2028 Pitkin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7355 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1291 Nostrand Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. .

HENRY D. GRUNEWALD and 
GEORGE H. GRUNEWALD

1291 Nostrkrid Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby givėri that License No. 
RL 7843 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under i 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1664 Bergen Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN KELLY
1664 Bergen St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License Ro. 
RL 5149 has boon issued to the undersigned ' 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con- I 
trol Law at 3200 Emmons Ave., Borough of j 
Brooklyn, County of Kings, to bo consumed 
on the premises.

MAX GOLDMAN
3200 Emmons Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby givėn that License No. 
RL 5265 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under I 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con- I 
trol Law at 131 McDougal St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

181

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2094 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of. the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 3005 Avenue J, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
oh the premises.

THOMAS O’HALLORAN 
D-B-A Midwood Tavern

3005 Avenue J, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5815 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wihe and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol * Law at 168 Avenue O, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CARMELLA STANZELLE 
D-B-A L. and S. Bar and Grill

168 Avenue O, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7159 has been issued to the undersigned 
to sėli beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Latv at 2707-09-11 Bevėrly Rd., Borough | 
of Brooklyn, County of Kings, to be con-1 
sumed on the premises.

JOHN JOSEPH FILAND 
D-B-A Beverly Bar and Grill 

2707-09-11 Beverly Rd., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 10826 has been isstied to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Bevcragh Control Law at 
1599 Broadway, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

TREASURE FOOD MARKET. INC.
1599 Broadway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 11048 has been issued to the undersigned 
to sėli beer at retail Under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
708 Rogers Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

708 Rogers

NOTICE is hereby given that License No. 
A 11047 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alfcoholic Beverage Control Law at 
703 Rogers Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

(Dann’s 
703 Rogers

Bus Puikioje Salėje

NEW AUDITORIUM HALL

Philadelphijos darbininkiš
kos organizacijos, kurios 
rengia šį banketą, prašo vie
tos organizacijų tą dieną 
nieko nerengti ir kviečia jų 

narius dalyvauti šiame 
parengime.

o
s

>1

NOTARY PUBLIC TEL. STAGG 2-5043
«
•«i. ■£

Matthew P. Ballas 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

i Puikiai. įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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

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

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi.

- sj

Brooklyn, N. y.'čia Parodoma Dalis Varpo Keptuvės,
NOTICE is hereby Riven that License No. duonos: TŪgŠti TUginė, Saldi TUginė, Čielu kviečlU, Čiclll TUgiU, 
B 4698 has been issued to the undersigned . „. ? , ., , . * — . -
to sell beer at retail under Section 76 SeUVlCiam dUOIia, balta dUOIia, Caleh IF FaiSlll dUOTlH. TaiDM 
of the Alfeohollfe fcfeverhfce CohttOl Law at . ..... . ... . . , '
281 Sumner Avenue, Borough of Brooklyn, kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausią 
County of Kings, to be consumed on the , _. . _ , . , ,
premises. . , keksų-pyragų: Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake,
28i Sumner Ave.,__ _ Brooklyn, n. y. Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake. Stollen,
»OTJ£E.,s ,,iei'eby, that License No. Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls. B 4699 lias been issued to the undersigned
O° AiXne lt Siunčiame duonų per past, Į kitos miestus, specialiai greitai pristato.
1088-1090 Flushing Ave., Borough of Brook- Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kainas, 
lyn, County of Kings, to be consumed on

^V^rookb-n.N. Y Antrašas: 36-42 Stagg Street, Brooklyn, O,

Kur



Evergreen 8-7179

&
Telefonas: Humboldt 2-7964

DR. J. J. KASKIAUCIUS

Brooklyniečių Sveikata Taisyklės Važiuotei
0, ■0

Lietuviams Komunistams

Pe-

PAJIEŠKOJIMAI

2,

Gėlės Laužynuose
ftCCOKMOOAtlOMl

Gražus Vaikučių Pasirodymas

Grąsinę Nužudyt Kūdikį

FOTOGRAFAS

Steigia Naujas Klases

ANGLŲ TAKSŲ NAŠTA

7

Darbininkų angliško 
raščio “Daily Worker” 
terė McHenry aplankė

Harold Jones jau penkioliktu 
kartu nuteistas už elgetavimų 
pasirinko sau geriausiu kalėji
mu Rikers Salų. Teisėjas jį ten 
ir pasiuntė*

50 Court Street
168 Grand Street

Brooklyn, N. Y. 
Tel. Triangle 5-3622

■

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- 
tėmyti adresą ir telefoną.

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti į ofisą 

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

perstato cariz-
rusų liaudies

LEGAL NOTICES.
NOTICE is hereby, given that 

Deutscher & Bloom, of Brooklyn, 
New York, has registered its trade
mark “Snyder’s Hats” with the Sec
retary of State of New York, to be 
used on hats and clothing of all 
kinds. (37-57)

NOTICE is hereby given that 
Wallace & Co., of Brooklyn, N. Y., 
has registered its trade-marks 
“Dainty Slices” & “Fruit Slices” with 
the Secretary of State of New York, 
to be used on confections and foods 
and ingredients of foods.

(37-57)

BROOKLYN, N. Y.
Tel. Evergreen 7-8886

WASHINGTON, PA.
Pajieškau Andriaus Matukaičio, 

apie 41 m. amžiaus? Paskutinį kartą 
girdėjau kad gyveno Plymouth, Pa. 
Dabar nežinau kokioj apylinkėj gyve
na. Yra labai svarbu man su juo su
eiti. Kas žino apie jį, malonėkite 
pranešti sekamu antrašu: A. Kubec- 
kis, 147 Ohio St., Washington, Pa.

(52-58)

MATEUŠAS SIMONAVICTUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

426 SOUTH 5th STREET, 
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties.

Judis paga- 
po Mare 
Greta to 

Paryžiaus

Vyrams Trečiadieniais, Ketvirta
dieniais, Penktadieniais, šeštadie

niais ir Sekmadieniais—Visą 
Dieną ir Naktį __ 
šeštadienio naktį 75c. .

Speciales kainos savaitei.

Stephen Aromiskis 
(Armakauskas) 

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Ave. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335

TRU-EMBER COAL COMPANY 
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

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

VALANDOS: 2—4 
Nėra valandų sekmadieniais.

Puslapis šeštas Pirmadienis, Kovo 8, 1937

NEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS
TEATRAS-DAINOS-MUZIKA

Laisvės” Bazaro 
Pabaigtuvės

Visi Žiūri j Detroito 
Merginas

Italai Prieš Fašizmą, 
Už Ispaniją

IŠ Lietuvių A. Piliečių 
Kliubo Susirinkimo

Teatras Guild perstato
AUDRA DELEI PATSY

Parašė Bruno Frank, vaidinimui prirengė James Bridie.
Vaidinime dalyvauja:

Sara Allgood, Roger IJvesey, Claudia Morgan, Ian McLean 
GUILD THE ATRE, 52nd St., West of Bway, New York 

/ Dienoms: Ketvirtadieniais ir šeštadieniais 2:30.

ALDLD. Moterų 81-ma kuo
pa rengia “Laisvės” Bazaro 
pabaigtuves šeštadienį, 13-ta 
kovo (March 1. Dar daugiau 
dovanų gavome bazaro pa
baigtuvėm. Margaret Beleskį, 
iš Elizabeth, N. J., aukojo $2 
pinigais ir B. Urbienė iš East
on, Pa., aukojo $1. Apie ba
zaro pabaigų joms priminė 
drg. A. Depsienė, kuri ener
gingai darbuojasi prie suren
gimo bazaro pabaigtuvių.

Drg. K. Kreivėnas, brook- 
lynietis, užėjęs organizacijų 
reikalais į “L.” ofisą sako: 
“Tik vienų vakarų buvau “L.” 
bazare. Pabaigtuvėse gal ne
turėsiu laiko būti, tai duodu 
dolerį bazaro pabaigtuvėm.” 
Draugė Pranaitėnė anksčiau 
bazarui aukojo dvi paduškai- 
tes, dabar vėl žada dar vie
nų paaukoti.

Šiom dienom moterų kuopa 
darbuojasi gavimui daugiau 
dovanų.

Bazaro pabaigtuvėse dai
nuos Ūsorių dubeltavas kvar
tetas, iš Binghamtono, vado
vaujamas Walter Žuko. Tai 
pirmu kartu Brooklyne daly
vauja talentai iš Binghamton. 
Šokiams grieš 4 kavalkų orkes
trą.

Tikėsit ar ne, bet dabar De- 
aroito merginos yra populia- 
riškiausios visoje šalyje. Tu
riu minty Wool worth krautu
vių streikieres. Į jas dabar žiū
rima meiliai ir praktiškai.

New Yorko Dept. Krautuvių 
Unijos Lokalas 1250 pasiuntė 
joms tokia telegramų:

“Sveikiname drųsias Wool- 
(vorth darbininkes. Praneški
te, kaip galėtume padėt.”

Unija jau nutarė pasiųst ne
maža sumų pinigų. Kiti unijis- 
tai ir šiaip pažangūs žmonės 
irgi turi ant jų “gerų akį.”

Wool worth Verge.

Amerikos italai darbininkai 
ir šiaip pažangioji visuomenė 
patys bei nuo savo giminių Ita
lijoj yra patyrę apie fašizmo 
reikšmę. Dėlto jie yra pasiry
žę visomis išgalėmis padėti 
Ispanijos liaudžiai nugalėti fa
šizmų. Jie bendromis spėko
mis ruošia didžiulį mitingų 21 
d. šio mėnesio, Mecca Temple, 
protestui prieš Mussolinio brio- 
vimųsi Ispanijon ir prieš pa
vergimų Ethiopijos žmonių.

Parengimo pelnas eis parė
mimui italų Garibaldi būrio 
Tarptautinėj Brigadoj, kuri 
gina Madridu nuo fašistų.

Unijos Kovos Prieš 
Greeno Taktikų

Centralės Amatų ir Darbo 
Tarybos pereitas mitingas bu
vo labai skaitlingas. Delegatai 
visi sujudę. Mat, tikėtasi, kad 
jau bus ir jiems AF of L pre
zidento Green’o dekretas iš
metimo iš AF of L už rėmimų 
Unijų Organiz. Komiteto. Bet 
tas unijų ardymo dekretas šį 
kartų nepasirodė. Unijistai pa
sirengę jį pasitikti bile kada 
ir duoti jam pusėtinų pirtį.

dien- 
repor- 
laužy- 

nuose gyvenančių Pucelli šei
myną, kuri yra tipiškas pavyz- 
dis tūkstančių kitų.

Ji surado, kad jų šeimoje 
randasi gabus vaikas, kuris no
rėtų būti artistų-piešėju, bet 
pas juos nėra pinigų. Jie vos 
verčiasi, nes visa šeimyna už
dirba iki $6 į savaitę daryda
mi dirbtinas gėles, gaudami 23 
centus už susukimų į pluošte
lius 12-kos tuzinų gėlių. Tie 
pluošteliai grįžta į tuos pačius 
laužynus, bet jau nupirkti ne 
pigiau, kaip po 10c už vienų.

YMCA Rytinio Distrikto 
kuopa, 575 Bedford Ave., pra
neša, kad įsteigta daug naujų 
kliubų sulyg apylinkės ir su- 
lyg tautybių, taipgi ir klasių, 
kuriose WPA veltui mokina 
pasaulinės literatūros, kostiu
mų braižybos, dailiadarbių ir 
amatų, chemijos ir kosmetikos, 
akribėlių darymo, francūzų 
kalbos. Susidomėjusias mergi- 
nas-moteris ragina tuojau už
siregistruoti.

Vėjo atpūsti atgal į bildingų 
iš boilerio paipos išleidžiami 
gasai apnuodijo penkias dar
bininkes šapoj Paramount Ro
bes, 119 W. 24th St., N. Y. 
Merginoms apalpus, pašaukta 
rito ji pagelba jas atgaivino 

pasiuntė mano.

Du darbininku dengusiu sie
nų 84-09 Talbot St., Kew Gar- 

nukrito nuo trečio augš- 
trūkus jų pastoliui. Nuvež- 
ligoninėn.

Brooklyne bėgiu pereitos sa
vaitės mirė 589 žmonės, 22 
daugiau pirmesnės savaitės. 
Pereitų metų tuo pat laiku mi
rė 659.

Gimimų buvo 881, 90 dau
giau pirmesnės savaitės,
reitais metais tą savaitę gimė 
690.

Diphtheria tebesiaučia, per 
savaitę buvo 8 susirgimai. 
Sveikatos komisionierius Dr. 

I

Rice ragina čiepijimu apsau
got vaikus nuo tos ligos. Skar
latina susirgo 141. Tymais 31.

Plaučių uždegimu per sa
vaitę mirė 56, influenza—6. 
Kadangi užleisti “šalčiai” tan
kiai išsivysto į tas ligas, tad 
raginama pagavus šaltį greit 
gult lovon ir pasišaukt dakta
rų.

Automobilių nelaimėse 
Brooklyne žuvo 7, New Yor- 
ke-Bronxe — 15, Richmond —

Queens — 1.

Visada laikyk akis ant ke
lio, nes vienas žvilgis į šalį ga
li reikšt netekimų gybyvės.

Neužsitikrink, kad kitas tau 
duos kelių.

Būk tikras, kad turi mašinų 
pilnoj kontrolėj, kad ji geroj 
tvarkoj.

Nevažiuok pergreit, tas pa
ima daug gyvybių.

Nevingiuok iš vidurio kelio 
ir atgal; kada turi suktis, ne
pamiršk paduot signalų.

Priprask pažiūrėt į veidro
dį pradedant važiuot ar stu
miant mašinų atgal.

Būk atsargesnis važiuojant 
pro mokyklas, kampus, užsisu
kimus, kalvas ir skersai gelž- 
kelius.

Jei mes norim dar sumažint 
važiuotės nelaimes, draiveriai 
turi vaduotis nepaprastų at
sargumu ir griežtai prisilaikyti 
trafiko taisyklių.

Trafiko Stotis “K.”

Unija Su Rooseveltu 
Teisėjų Klausimu

Didžiojo New Yorko malio- 
riai nusistatę remti prezidento 
Roosevelto pasiūlymų refor
muoti Augščiausį Teismų. Ma- 
liorių Unijos 9-to Distrikto Ta
ryba vienbalsiai pasisakė už 
pridėjimų 6 naujų teisėjų prie 
esamų 9. Taryba atstovauja 
15,000 maliorių.

Restauranų raketo byloje’ 
kaltinamas Philip Grossel 
verkšlendamas liudijo, kad jis 
sutikęs raketieriams kolektuo- 
ti pinigus, kada jie jam pagrų- 
sinę nužudyti jo naujagimį kū
dikį, taipgi bauginę pavojumi 
visai šeimai.

London. — Pavienis, už
dirbdamas iki $750 per me
tus, turi mokėti Anglijos 
valdžiai $7.90 taksų, o vedęs 
bevaikis, gaunantis iki 
$1,250 metinių įplaukų, mo
ka $49.58 taksų per metus. 
Augščiau šitokių uždarbių, 
vidutiniai mokama po $1.18 
taksų nuo kiekvienų $5 
įplaukų. Taip taksus išpūtė 
ypač nepaprastas ginklavi- 
masis.

Berlynas. — Naziai jieš- 
ko, kas galėjo padegt karo 
ministerijos šalutinį butą, 
kur pereitą pirmadienį nak
tį sudegė daug svarbių do
kumentų.

Drg. D. M. Šolomskas Rašo 
Iš Chicagos

šiomis dienomis d. D. M. 
šolomskas, ALDLD CK Sekre
torius, rašo iš Chicagos, kad 
jis jau ten maršrūtuoja. Chi- 
cagiečiai, draugiški žmonės, 
pažymi jis. Maršrutas sekėsi 
gerai, nes darbininkai domisi 
bėgamaisiais reikalais, nacio
nalinis ir tarptautiniais, apie 
kuriuos kalbėtojas kalba.

Drg. šolomskas Brooklynan 
sugrįžš apie pabaigų sekančio 
mėnesio.

Šj Kartų Jau Ne “Round”
Mike Riley, kompozitorius 

visų kampų muzikos “The Mu
sic Goes ’Round and ’Round”, 
pasuko ne visai “aplink”, bet 
tiesiai su automobiliu į trokų 
ir jau išėjo ne visai muzikališ- 
kai. Mašina sudužo, o jis pats 
išsinešė juodų akį ir nubalno
tų nosį. Priedam dar gavo 
kvietimų teisman už kėravoji- 
mų be leidimo.

Motiniškai atrodanti Mrs. Ro
binson apsukus Mesick’ų, ap- 
draudos agentų, ant $80,000, 
kuriuos jis jai padavęs įvesdin
ti. Jinai jam atrodžius gera 
“finansierė.”

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

Lietuvių Amerikos Piliečių 
Kliubo narių mėnesinis susi
rinkimas įvyko pereitų penkta
dienį. Be kitų, taip sakant eili
nių, paprastų reikalų, žymes
ni dalykėliai buvo toki: Proto
kolų sekretorius A. Deikus pa
sitraukė iš savo vietos. Kadan
gi susirinkime neatsirado ap
siimančių į tų vietų, tai nutar
ta rinkimus sekretoriaus palik
ti kitam mitingui. O per tų lai
kų Draugelis eis sekretoriaus 
pareigas.

Komisija pranešė, kad Kliu
bo piknikas šiemet bus Dexter 
Parke, o kita komisija rapor
tavo apie bazara, kurį Kliubas 
ruošia. Prie bazaro dabar ren
giamasi sparčiai ir visi kliubie- 
čiai turi juo susirūpinti.

N-r-s.

Lietuvių Komunistų Frakci
jos visuotinas susirinkimas 
įvyks pirmadienį, 8 kovo, 8 v. 
vakaro, “Laisvės” svetainėj.

Visi Kompartijos nariai tu
rim dalyvauti šiame susirinki
me, nes turim apsvarstyti apie 
Ispanijos liaudies kovų ir mū
sų užduotis toje kovoje, kaip 
jiems pagelbėti.

Frakcijos Komitetas.

Vokietė Atnešė Majorui 
Rožių Bukietą

New Yorko majoro LaGuar- 
dijos susikirtimas su Hitleriu 
turi savyje įvairiausių požy
mių.

štai penktadienį miesto sa- 
lėn atėjo tikrai vokiško krau
jo blondinė moteriškė su dide
liu bukietu rožių majorui, ku
rio užrašas buvo sekamas:

“Milionai vokiečių Vokieti
joj ir užrubežyj yra entuzias
tiškai dėkingi jums už jūsų 
drąsų išreiškimą teisybės.”

Užklupta Reporterių ji atsi
sakė duoti vardų, kad apsau
got savo 70 metų tėvų, gyve
nantį Vokietijoj. Ji sakė, kad 
naziai nužudė jos brolį.

Tarptautinio Darbininkų Or- 
deno (IWO) Vaikų Skyrius 
nusitarė 6 kovo neiti į judžius. 
Vieton to per tų savaitę ju- 
džiam skirtus pinigus paauko
ti įsteigimui vaikų medikališ- 
kos vienutės Ispanijoj. Visi 
IWO Jaunukai, atnešusieji sa
vo aukų, gavo ženklelį su už
rašu : “Aš Aukojau už Ispa
nijos Laisvę.”

Jei Pasiskubinsit— 
Dar Gausit

Dvi teisingiausios lietuviškos 
knygos apie lyties klausinius:
PATARIMAI VYRAMS APIE 

LYTIES DALYKUS;
Kaina $1.50.

PATARIMAI MOTERIMS 
APIE LYTIES DALYKUS; 

Kaina $2.00.
Abi knygos parašytos paskubusio 
D-ro Robinsono ir aiškiai, teisingai 
aprašyta vyrų ir moterų lytinio gy
venimo svarbiausi reikalai. Kiekvie
nas ir kiekviena tose knygose ras 
daug brangių ir reikalingų pamoky- 

/mų, su paveikslais.
Galima pirkti abi arba bile ' 

kurią vieną
Tų knygų jau mažai turiu, to
dėl norintieji ^pirkite tuojaus. 

Reikalavitfnus su pinigais 
adresuokite:
J. BARKUS 

111-40—128th St., 
So. Ozone Park, N. Y.

Naujas Judis “Razumov”
Cameo teatre, 42nd St. ir 

Broadway, 8-tos kovo vakarų 
pradės rodyti naujausį garsinį 
judį “Razumov.” 
mintas Franci joj
Allegret direkcija, 
veikalo rodoma
Komunos Apvaikščiojimas.” 
Tai paveikslas miliono liaudie- 
čių demonstracijos paminėji
mui Paryžiaus Komunos, gy
vavusios 1871 m.

“Razumov” 
mo prislėgtos
skurdų būvį ir kov^ už gyve
nimų. Vaidina grupė geriau
sių francūzų artistų. 

♦ * *
Kitas francūzų judis “The 

Golem” neužilgo bus rodomas 
viename iš didesniųjų Broad
way teatrų per trejetų savai
čių. Šio judžio neįsileido Ita
lija, Vokietija, Austrija ir 
Lenkija. 

* ♦ *
“Revoliucionieriai” tebero- 

doma Roosevelt teatre 2nd 
Avė. ir Houston St., New Yor
ke, taipgi The People’s Cine
ma, Saratoga ir Livonia Aves., 
Brooklyne.

♦ * *
Bayes teatre, 44th St. ir Bro
adway, N. Y., Teatro Unija te
bevaidina veikalų “Marching 
Song.”

Darbininkas Mirė Del 
Nebuvimo Pagelbos

WPA darbininkas Ciryl 
Perry, 117 W. 138th St., per 
paskubų patruko dirbdamas 
projekte prie Ormond Beach. 
Pašauktas Harlemo ligonbu- 
tis, bet ligonis ambulanso iš
laukė per visų dienų iki vėlu
mos nakties. Nuvežtas į ligo
ninę darbininkas ketvirtų die
nų mirė.

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

Taipgi atmalia- 
voju Įvairiom 
spalvom.

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

BROOKLYN, N. Y.
' Tel.: Glenmore 5-6191

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP 

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ OC 

KIRPIMAS

SKUTIMAS J

Prielankus Patarnavimas 
306 Union Avė. 

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

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Kiekvienų subatų 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, . užėjimui su 
moterimis. Nedė- 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dienų iki vėlai.

STEAM ROOM

MOftgtll M

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. Tulaski 5-0750

ATDAROS DIENĄ IR NAKTĮ. NIEKAD NEUŽDAROS

MOV. t M »UOM

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

restauracijai barzdaskutykla, miegojimui patogumai.
Moterims Pirmadieniais ir Antra
dieniais nuo 12 Vai. Dieną iki 11 
Vai. Vakare. Po 11 Vai. Vyrams.

50c UŽ DIENĄ IR NAKTĮ

GARSINKITES “LAISVĖJE




