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Norvegijoj, paskyrė $40,000 'kongresas išleistų įstatymą.
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United Press žiniomis, 
Hitleris jau pasirašė įsaky
mą, kuriuom uždraudžia 
Vokietijos piliečiam priimti 
dovanas iš Nobelio Fondo.
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Pavienio Numerio Kaina 3c Metai XXVII, Dienraščio XIX

Atskina pelus nuo grūdų. 
Kaip mokina mūsų vaikus. 
Amerikoniškas mulas 

tori joj.
Lietuvos paminėjimai. 

Rašo A. B.

Augščiausia Prieglauda Lie
tuvių Amerikoje turėjo savo 
valdybos nominacijas. Drau
gijos nariai pasirodė gerai su
prantą savo tikruosius reika
lus. Dabartinis draugijos pir
mininkas, kuris paskutiniais 
laikais pradėjęs ryžtingai dar
buotis priešdarbininkiškoj dir
voj, vos gavo 45 balsus. Prie
glaudos nariai mato savo vadų 
veiklą. Kurie iš jų eina vel
niop, jie juos ten ir pasiunčia.

Ar J. Gataveckas pasimo
kins iš šios lekcijos? Vargiai. 
Jis vis tiek veikiausia manys, 
kad jis nedaro gėdos draugi
jai būdamas jos pirmininku, 
kuomet nariai taip sutartinai 
atmetė ir pasmerkė jo visą ne
švarią ir anti-darbininkišką po
litiką. Bėda su tuo žmogumi; 
užkibo ant trockistinės Straz- 
do-Stilsono meškerės ir jaučia
si kaip namie.

------0----- -
Labai retai mūsų tėvai pa

galvoja apie tai, kaip ir ko jų 
vaikai yra mokinami Ameri
kos mokyklose. Tik vėliau jie 
pradeda nebesuprasti savo 
vaikų. “Kas pasidarė su ma
no vaiku, kad jis neapkenčia 
ateivių, negrų, darbininkų, 
streikų, demonstracijų?” klau
sia pats savęs nusiminęs tėvas.

------0------
O pasidarė labai daug. Ta

vo vaikas keliolika metų buvo 
dvasinėje globoje bružuazinės 
mokyklos. Ten jisai prisigėrė 
to neapykantos raugo.

—0-----
vienas pavyzdys, 

rankas ir perskai- 
plačiai vartojama 
mokyklose (high

štai tik 
Paėmiau į 
čiau labai 
vidurinėse 
schools) rankvedį “History of
The American People”, para
šytą tūlo sutvėrimo vardu Da
vid Saville Muzzey. Muzzey 
yra Columbia Universitete pro
fesorium. Jis kalba apie Ci
vilį Karą ir išlaisvintus negrus. 
Smerkia juos, kam jie, tie bu
vę vergai, reikalavo ir tikėjosi 
gauti po gabalą nuosavos že
mės ir po nuosavą mulą. O 
kas blogiausia, girdi, kad

“Juos ant nelaimės tose idė
jose drąsino daug niekšų poli
tikierių, kurie atvyko iš šiau
rės ir nudavė negrų rasės va
dais ir apgynėjais, nuodydami 
negrus prieš vienatinius žmo
nes, kurie ištikrųjų galėjo 
jiems pagelbėti jųjų naujam 
laisvam gyvenime, būtent, jų
jų seniejie viešpačiai (savinin
kai).” Kitoje vietoje ; 
pateisinama teroristinė veikla 
Ku Klūks Klano.

------0------
Ar tai ne baisu tokiam 

Muzzey, kad negrai, kurie 
per pustrečio šimto metų ver
gavo ir turtus krovė pietinių 
valstijų viešpačiams, dabar, po 
Civilio Karo, 1865 metais, rei
kalavo nuo tų viešpačių nors 
po vieną mulą ir nors po ga
balėlį žemės!

------0------
Tai šitokie mūsų viešųjų mo

kyklų istoriniai rankvedžiai. 
Kiekvienas įvykis, kuris kal
ba apie vargdienius, apjuodi
namas, iškraipomas ir bjau
riai apspjaudomas. O mūsų 
klasės vaikai tais spjaudalais 
yra maitinami metai iš metų.

------0------
Amerikos Lietuvių Kongre

so lokaliniai komitetai šiemet 
vasario mėnesį ruoš masinius 
mitingus paminėjimui Lietuvos 
nepriklausomybės sukaktuvių. 
Svarbus lietuviams įvykis. Tuo
se mitinguose progresyviški 
kalbėtojai nušvies nepriklau
somybės istorinę reikšmę ir iš
aiškins nepriklausomybei tą 
pavojų, kuriuomi 
Smetonos diktatūros 
vimas.

Tuose mitinguose

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $7.50 

Metams

Visų šalių Darbininkai, 
Vienykitės I Jūs Nieko 
N e pralaimėsi t, Tik Re

težius, o Išlaimėsit 
Pasauli!

Vakarą Jūrininkai Laimėjo 
Didįjį Streiką

S a n F r a n cisco, Calif., 
sausio 31.—40,000 vakarinio 
pakraščio streikuojančių jū
rininkų balsuoja, ar grįžt 
darban sąlygomis, kurias 
jiems duoda kompanijos. Po 
trijų mėnesių streiko, laivų 
savininkai sutiko samdyti 
darbininkus tik iš unijų 
kontroliuojamų s v e tainių, 
pakelti jūrininkams algas ir 
mokėti extra už viršlaikius.

Gręsia Japonijai Gene
rolų Fašistų Daktatūra

Tokio. — Kadangi Japo
nijos armijos generolai bu
vo nusistatę prieš imperato
riaus Hirohito paskirtą mi
nister} pirmininką K, Uga- 
ki, tai jis po kelių dienų ir 
pasitraukė iš valdžios. Im
peratorius tad sausio 30 d. 
pakvietė atsistatydinusį ge
nerolą Sen juro Hayashi Su
daryt naują ministerių ka
binetą. Ir, kaip pranešama, 
jį remsią karingieji armijos 
generolai. Hayashi esąs 
toks nuolaidus, kad prie jo 
tie generolai faktinai valdy
sią šalį ir galėsią vykdyti 
karinius savo planus prieš 
Chiniją ir juo veikliau mo
bilizuotis prieš Sovietų Są
jungą. Japonijai, todėl, grę
sianti generoliškai-fašistinė 
diktatūra.

Anglijos Teismas Panaikino 
Socialius Kanados Įstatymus

London.—Vyriausias An
glijos teismiškas komitetas 
panaikino kaipo “priešin
gus konstitucijai” socialius 
įstatymus, kuriuos Kanados 
seimas išleido 1934 irl935 
m. Tie įstatymai įvedė be
darbių apdraudą, apribojo 
darbo valandas, nustatė, 

pilnai J kiek samdytojai turi būtinai
mokėti savo darbininkam 
algos, ir įsakė kiekviepbj 
pramonėj duoti darbinin
kams vieną poilsio dieną per 
savaitę. ] ,

Vyriausioji Anglijos teis
minė įstaiga tuom sprendi
mu sausio 28 d. patvarkė, 
kad tik atskiros provincijos 
Kanadoje tūri teisę išleisti 
ir vykdyti panašius įstaty
mus savo ribose, bet ne vi
sos Kanados valdžia.

Mina Nuskandino Laivą
Bilbao, Ispanija.—Netoli 

Ispanijos pakraščio nusken
do didokas prekybinis lai
vas, matomai, praardytas 
povandeninio sproginio (mi
nos). Sakoma, kad laivas 
plaukęs po Anglijos vėliava.

Bayonne, Franc. — Asso
ciated Press praneša, kad 
fašistų kariniai laivukai 
ties Santanderiu suėmė res
publikos laivą “Alejandro” 
su 650 tonų kviečių.

grūmoja 
viešpata-

HITLER ATMETA VERSALĖS SUTAR 
T|; REIKALAUJA NAZIAM KOLONIJŲ

Berlynas.—Hitleris sausio 
30 d. susišaukė savo neva 
“seimą”, arba “reichstagą,” 
sudarytą iš vienų nazių ir 
tegalintį tik užgirt Hitlerio 
patvarkymus.

Kalbėdamas savo “sei
me,” Hitleris “išbraukė” iš 
Versalės sutarties Vokieti
jos prisipažinimą, kad tai 
per jos kaičią įvykęs pasau
linis karas. Čia jau Hitle
ris paskelbė, jog Vokietijos 
bankai ir gelžkeliai nuo šios 
valandos atsipalaiduoja nuo 
pareigų, kurias jieips buvo 
uždėjus Versalės sutartis.

Kai del ginklavimosi, tai, 
Hitleris sakė, Vokietija gin- 
kluosis tiek, kiek jai reikė
sią, ir ji pati apie tai tega
linti spręsti, o ne kitos ša-

Hitleris reikalavo sugrą
žint kolonijas, kurias Vokie
tija turėjo pirm pasaulinio 
karo. Iš antros pusės, jis 
pasakojo, būk Vokietija ne
siekianti Ispanijos kolonijų, 
kaip atlyginimo už talką fa
šistam.

Kaipo pavyzdį, kad nazių 
valdžia “bendradarbiauja” 
su kitomis šalimis ir nenori 
savyje užsidaryti,. Hitleris 
nurodė į jo padarytą sutar-

60 Bilioną Toną Vandens 
Atplaukia ant Cairo

tį su Japonija “prieš komu
nizmą” (tai yra prieš So
vietų Sąjungą).

Hitleris didžiavosi, kaip 
“beveik be kraujo” padaręs 
“revoliuciją” Vokietijoj ir 
pasakojo, būk tai demokra
tinė Ispanijos valdžia kalta 
tuom, kad ten “likę išskers
ta jau daugiau kaip 170,000 
asmenų.”—Fašistų sukeltą 
ir savo paties remiamą 
skerdynę Hitleris primetė 
“demokratiniams idealams.”

Vėl Hitleris gyrėsi kaip 
“augštai pakėlęs” šalies 
pramonę, bet nutylėjo apie 
stoką paprasčiausių maisto 
produktų ir apie minių alkį.

Hitleris jautėsi įgiltas, 
kad Nobelio Fondas, Oslo,

dovaną nazių kankiniui 
Karlui von Ossietzkiui, kai
po vadui kovos prieš karą. 
Todėl Hitleris pareiškė, jog 
nuo šiol būsianti įsteigta 
Vokietijos $40,000 metinė 
dovana “už meną jr moks
le ”

Šimtai Tūkstančių Maskvie- Fašistų-GeneraI Motors 
čių Reikalauja Bausti

Daugiau Trockistu
Agentai Provokatoriai 

Pas Mieli. Gubernatorių

Cairo, III., saus. 31. — Šis 
miestas jau iš visų pusių 
apsuptas vandenimis Ohio 
ir Mississippi upių. Atplau
kia pati augštoji banga 
Ohio upės — 60,000,000,000 
tonų potvinio vandens. Dar 
nežinia, ar atlaikys pylimai, 
tvenkiniai milžinišką spau
dimą to vandens, ar jis juos 
suardys, ar išsiliedamas per 
užtvankas paplukdys visą 
miestą.

Wm. Green Bijo Versti
no Streikų Taikymo

13Trockistų Nusmerk 
ta Sušaudyt; Radek 

Ir 3 Kiti Įkalinti

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas pritaria rei
kalavimui savo darbo minis- 
terės Frances Perkins, kad 

kuriuom galima būtų pri
versti samdytojiis ir strei
kierių atstovus dalyvauti 
valdžios šaukiamose dery
bose delei susitaikymo. Pa-; 
gal tokį įstatymą, samdyto
jai ir darbininkų organiza
cijos turėtų pristatyt ir rei
kalaujamus dokumentus.

Šiam sumanymui prieši
nasi Amerikos Darbo Fede
racijos prezidentas Wm. 
Green. Jis saus. 29 d. už- 
reiškė, jog tokio įstatymo 
išleidimas tai būtų žingsnis 
į verstiną taikymą “ginčų” 
tarp darbininkų ir samdyto
jų-

KALeJIMAN pasiųsti sąmokslininkai, kurie 
TIESIOGINIAI NEVYKDe TERORISTINIŲ DARBŲ

Maskva, saus. 30.—Sovie- bėra įrankiu, kuris gali ūž
tų Vyriausio Teismo karinė 
kolegija nuteisė K. Radeką, 
Grg. Sokolnikovą ir V. V. 
Arnoldą 10 metų kalėti; M. 
S. Stroilovui paskyrė 8 me
tus kalėjimo, o tryliką kitų 
nusmerkė sušaudyt.

Nors Radek ir Sokolni
kov prisipažino, kad dalyva
vo trockistu sąmoksluose 
prieš Sovietų valdžią, bet 
jiedu patys neorganizavo 
žudynių ir ardymo žygių. 
Stroilov pasisakė šnipinėjęs 
Vokietijos fašistų naudai, 
bet, girdi, jie grasinimais 
įpainioję jį į tą darbą.

Teismo nuosprendžiai bu
vo paskelbti pereitą šešta
dienį 3 vai. naktį. Mirtin 
nusmerktieji gali bėgyje 72 
valandų prašyt Sovietų Cen
tro Komitetą, kad pasigai-

Maskva. — Demonstruo- ; 
darni Raudonojoj Aikštėj^ 
šimtai tūkstančių darbinin
kų užgyrė teismo nuospren
dį prieš 17 trockistu, tero
ristų ir šnipų; reikalavo 
nemažint jiems bausmės ir 
patraukt teisman vadina
mus “opozicionierius,” tipęf 
kištų padėjėjus. Ta milži
niška demonstracija įvyko, 
nežiūrint 15 laipsnių šalčio 
žemiau zero.

Visi 13 nusmerktų sušau
dyt trockistu įteikė prašy
mus Sovietu Pildomajam 
Komitetui, kad dovanotų 
jiem gyvybę. Šį pirmadienį, 
3:30 vai. naktį (skaitant 
New Yorko laiku), išsibaigė 
72 valandų laikotarpis, duo
damas n u s m e r k tiesiems 
tarp nuosprendžio išnešimo 
ir jo įvykdymo.

Lansing, Mich. — Fašisti
nė “Flinto Sąjunga” išvien 
su General Motors praeitą 
šeštadienį buvo atsiuntę 25 
savuosius “sėdėtojus” į raš
tinę Michigano valstijos gu
bernatoriaus Fr. Murphy. 
Atsiųstieji sakėsi, būk jie

Priversiu Bosus ir Streikie- 
rius Dalyvauti Derybose
Washington. — Kongreso 

atstovų rūmo pirmininkas 
Wm. Bankhead ir daugu
mos vadas senate J. T. Ro
binson remia darbo minište- 
rės Fr. Perkins reikalavimą 

I išleist įstatymą, kuris pri- 
atstovaują “didžiausią dau-, verstų samdytojus ir strei-

General Motors Galva
Sloan Vėl Meluoja

New York. Būdamas 
Washingtone, A. P. Sloan, 
prezidentas General Motors 
Automobilių Korporacijos, 
prižadėjo darbo ministerei 
Fr. Perkins dalyvauti jos 
šaukiamose derybose su uni
jos vadais, streikierių atsto
vais net, jeigu streikieriai- 
sėdėtojai tuo tarpu neišsi- 
kraustys iš jų užimtų auto, 
dirbtuvių.

Sugrįžęs į New Yorką, 
paskui Sloan atsisakė nuo 
derybų su stręikieriais, iki 
jis pasitarsiąs su kitais

gumą priešingų streikui” 
auto, darbininkų. Jie gra
sino tol sėdėti gubernato
riaus raštinėje, kol jis su 
milicija • neišties laukan 
streikierius-sėdėtojus, į s i - 
drūtinusįus General Motors 
Fisher Body fabrikuose.

Gubernatorius par eiškė 
tiems atėjūnams, kad Flin- 
to Sąjunga naudoja juos 
kaip agentus-provokatorius, 
ir išprašė juos laukan. Ge
neral Motors viršininkai 
bando aiškintis, būk jie ne- 
siuntę tų provokatorių sė
dėt pas gubernatorių. Bet 
jis turi nuožiūrą, kad jie 
buvo General Motors paslai. 
Ketina ištirti tą bosų mėgi-

kierių atstovus dalyvauti 
taikymo derybose, kurias 
šauks darbo ministerija. 
Perkins, tačiaus, sako, kad 
tas įstatymas nereikštų ver
stiną taikymą darbininkų 
su samdytojais.

žiebti karą.”
Sokolnikov papasakojo, 

kaip iš dešiniosios opozici
jos prieš Sovietų Komunistų 
Partijos politiką jis laips
niškai, “pagal kovos logi
ką,” nudardėjo į abazą šni
pų, išdavikų ir fašistų prieš 
Sovietus.

J. N. Drobnis ir dauguma 
kitų prašė pasigailėjimo. N. 
I. Muralov gi sakėsi buvęs 
per 10 metų ištikimas Troc
kio kareivis, ir girdi, “aš 
nieko nekaltinu, tik pats 
save už dalyvavimą šiame 
sąmoksle, neigi aš prašau 
jūsų pasigailėjimo.”

Arnold atžymėjo, kad jis, 
kaipo merginos vaikas, ne
turėjo jokios progos caro 
laikais. Sako, “buvau ben- 
kartas, tai ir pasielgiau 
kaip benkartas”—su trocki- 
stais prieš Sovietus.

Associated Press atžymi, 
kad teismo vedėjai pareiš
kė, jog kurie teisiamieji no
ri atšaukt savo pirmesnius 
prisipažinimus, jie turi tei
se teisme tatai atšaukti. Bet 
nė vienas nebandė atsaukt 
tu savo išpažinčių ir tik pa
tvirtino jąsias.

New Yorko Times kores
pondentas Walter Duranty 
sako, jog teismas įrodė sta
tytus trockistam kaltini
mus. Kai del teisiamųjų už
silaikymo. tai jie vyriškiau 
dabar laikęsi, negu andai 
Zinovievas, Kamenevas ir 
kompanija, kurie savo pas
kutiniuose žodžiuose 
taip kokčiai-aitriai 
mainiavo, kain, p-alu 
jie naši jutę “ištikimi 
nui.”
Teismas prieš Buchariną 

ir Kitus

LB
J

“keblią padėtį.”

šestov Sakosi Savo Krauju 
Norįs Nuplaut Savo 

Piktadarystes
Paskutiniame savo žodyje 

'A. A. Šestov, vienas nu- 
’smerktųjų, tarė:
> “Aš neprašau jokio pa
lengvinimo nei pasigailėji
mo. Joks praletarinis teis
imas negalėtų dovanot man 
gyvybę. Aš noriu tik vieno 
dalyko—kada aš stovėsiu 
bausmės vietoje, aš noriu 
savo krauju nuplauti juoda 
'išdavystės dėmę, kuria aš 
nusikaltau prieš savo šalį.”

Šestov, kaip jis pats prisi
pažino, buvo pikčiausias So
vietų kasyklų sprogdintojas 
ir geriausių darbininkų žu
dytojas.
Piatakov Smerkia Trockį
Kitas nusmerktasis. Pia

takov, sakydamas paskutinį 
žodį, išsižadėjo trockizmo 
ir pasmerkė Trockį; sakėsi 
tikrai, apgailestaujas purvi
nus savo prasižengimus 
prieš Sovietų šalį; todėl ir 
prisipažinęs, nors Sovietų 
vyriausybė nedarė jam jo
kio spaudimo, kad prisipa
žintų, kaip kad jis pareiš
kė.
Radek Sako, kad Trockis— 

tai Kontr-revoliucijos 
Centras

Radek paskutiniame ♦žo
dyje vėl įtarė buvusį “Izvie- 
stijų” redaktorių N. Bucha
riną ir generolą Vytautą K. 
Putną (lietuvi), kaipo troc
kinius sąmokslininkus, ir 
prisiminė apie dar gal teb
esančius trockistu centrus, 
apie kuriuos Sovietų vyriau
sybė dar nežinanti.

“Trockis tapo centru visu 
kontr-revoliuciniu jėgų,” 
sakė Radek: “Trockistai 
Francijoj, Ispaniioj ir kitur

kietijos. paskui tapęs Fran- dar tebėra pavojingi gaiva
lai, ir trockizmas vis dar te-(ilgiausi po 1929 m.

Per Audrą Europoj Žuvo
74 Žmonės ir 4 Laivai

London. — Paskutinėmis 
dienomis audra ’ Šiaurės ir 
Baltijos jūrose paskandino 
keturis prekybos laivus — 
Anglijos. Francijos, Vokieti
jos ir Holandijos. Su tais 
laivais žuvo 74 žmonės.

Dūkstančios bangos su- 
’ i laužė ir nunešė jūros siena-

Maskva. — Associated 
Press žiniomis, dabar Sovie
tai rengsią teismą Buchari- 
nui. Rvkovui ir kitiems 
trockistu talkininkams. Su 
iais būsią teisiami ir Troc
kio sūnus Sergei ir A. G. 
Bieloborodov.

i

korporacijos viršininkais; o 
pereitą šeštadienį p. Sloan 
jau viešai per spaudą mela
vo, būk “nežadėjęs” tartis 
su Jungtine Auto. Darbinin
kų Unija tol, kol jinai neiš
trauks streikierių-sėdėtojų 
iš dirbyklų. čia Sloan ne 
tik pats, vėl melavo, bet dar 
perstatė darbo ministerę 
“nesupratusią” arba “mela- 

•ge.”

joj, ir gana plačiai užliejo 
Anglijos-Škotijos p a k r aš- 
čius. Viduržemio jūroj au
dra suardė Ajaccio prie
plauką, Korsikos saloj.

NUTEISTAS NAZIU ŠNI
PAS FRANCIJOJ

Metz, Franc. — Karinis 
Francijos teismas nuteisė 
kareivį Heinza Born 8 me
tus kalėti kaip Vokieti i os 
šnipą. Jis yra ateivis iš Vo-

visur tu- cijos piliečiu.

retų būti renkamos aukos su- 
šelpimui Lietuvos politinių an- 
ti-fašistinių kalinių.

Tarnov, Lenkija. — Rade- 
ko motina, Sonia Sobelsoh- 
nienė. 82 metu, pasiuntė 
saus. 29 d. telegramą Sovie
tu teismui Maskvoj, prašy
dama dovanot gyvybę jos 
sūnui.

Plieno Korporaciją Pelnai
New York. — Bethlehem 

Plieno Korporacija sausio 
28 d. raportavo, kad pernai 
ii turėio $13.901.006 gryno 
nelno. tai vra daugiau negu
bet kada no 1929 m. Diena 
nirmiau Jungtiniu Valstijų 
Plieno Korn. pranešė, kad 
1936 metai buvo jai pelnin-
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Judošiai Brazilijos Lietuviuose 
Darbininkui

“Mūsų Žodis” (num. 16) praneša, kaip 
tūlas lietuvis šnipas Jonas Gerulaitis at
liko išdavikišką darbą. Jis buvo įstojęs 
į Komjaunimo organizaciją San Paulo 
mieste ir ėjo žvalgybininko pareigas. Ju- 
došiaus Gerulaičio pasidarbavimu buvo 
išduota slapta spaustuvė, kurioj spaus
dintas “Mūsų Žodis” ir draugai, kurie 
ten dirbo. Taipgi tas niekadėjas išdavė 
dar 20 kitų draugų, dabar ištremtų Ilha 
Grande saloj.

Šis nenaudėlis, rašo “Mūsų Žodis,” da
bar bendradarbiauja lietuvių fašistinėj 
spaudoj.

Kiti du judošiai—Vladas Sesickis ir 
Pranas Kauneckis—taip jau tapo susekti 
dirbant žvalgybininkišką darbą ir viešai 
paskelbti.

Teisingai “Mūsų Žodis” pastebi: darbi
ninkai turi saugotis jų, kaip pasiutusių 
šunų!

“Mūsų Žodis ’ Vėl Pradėjo Eiti -
V

^Brazilijos lietuviai darbininkai kadai
se leido rimtą ir įdomų laikraštuką “Mū
sų Žodis,” bet dėl reakcijos ir išdavikų 
siautimo jis buvo sustojęs eiti. Dabar ir 
vėl pradėjo išeidinėti, tik daug gražesnis 
techniškai, ant puikesnės popieros.

“Mūsų žodžio” redakcija1 del to pra
neša: " /'

Jau virš metai laiko,’-kai-gyvename ka
ro stovyj, kurį mums visiems Brazilijos 
darbininkams paskelbė tironas Vargas. 
Per tą laiką mes netekome daug aktyvių 

’draugų. Iki šiol vien tik išdeportuota pen
kiolika asmenų; Icbletui prisiėjo iš mies
to (San Paulo) pasišalinti, nes buvo žval
gybos gaudomi. Visa tai labai atsiliepė į 
reguliarį “Mūsų žodžio” išėjimą; mūsų 
darbe pradėjo rodytis spragos.’ Tą “kri- 
zį” pagilino ir kai kurie technikiniai da
lykai.

Nors daug draugų netekome, nors prieš 
mus siaučia žiauri reakcija su nepabaigia
muoju karo stoviu, bet nepaisydami viso 
to esame pasirįžę “Mūsų žodžio” išleidi
mą normalizuoti. O. tam darbui ištesėti, 
reikalinga kuoplačiausia Jūsų, draugai-ės, 
parama...

Atsakydami į teroro siautimą ir lietuviš
kų fašistų pastangas užgniaužt mūsų bal
są, dar glaudžiau susispieskime apie “Mū
sų žodį,” kuris, vadovaujant f^KP, rodo 
tikrąjį kelią į laisvą ir laimingą gyvenimą. 

Mes sveikiname Brazilijos draugus, 
sugebėjusius pradėti leisti savo laikraštį 
ir drąsiai ir uoliai kovojančius prieš re
akciją!

Ambasadoriaus Trojanovskio 
Kalba

Mūsų nuomone, labai laiku ir vietoj 
Sov. Sąjungos ambasadorius Trojanovs- 
kis pereitą ketvirtadienį New Yorke pa
sakė kalbą, paliesdamas naują SSSR 
konstituciją ir trockistus. Sakom svar
bų, nes jo kalba buvo cituota gan plačiai 
faluose buržuaziniuose laikraščiuose > ir 
tas padėjo nušviesti kai kuriuos svarbius 
klausimus žmonėms, kurie apie tai turėjo 
labai mažą supratimą arba nei jokio.

•Ęai kurie žmonės, nurodė jis, tiksliai 
ar ne, sumaišo komunizmą su fašizmii.

“Tąi naivus manymas. Fašizmo dikta
tūra yra savaime įstaiga visuotinam pa- 
feikymui blogiausių ekonominės nelygy
bes savybių. Ji skaitosi geriausia ir pa
stoviausia sistema.

“Mūsų krašte (Sovietų Sąjungoj) dik- 
tątūra palaikoma socializmo užtikrini
mui ir paruošimui kelio pilniausiai lais
vei ir aųgščiausiam žmonių gerbūviui... 
Platūs demokratinių procesų praplėti

mai mūsų konstitucijoj aiškiai tą nuro
do.”

Jis pabrėžė ir tai, kad šių dienų Sovie
tų Sąjunga yra ne komunistinė, o socia
listinė. Komunizmas neminimas naujoj 
konstitucijoj nei kaipo obalsis^ Komunis
tinėj visuomenėj viskas remsis principu: 
“Kiekvienas sulyg išgale ir kiekvienam 
sulyg pareikalavimo.” “Aš noriu pa
brėžti šį dalyką aiškiausiai. Yra daug 
nesusipratimų žmonėse, kas dėlei skirtin
gų valstybių pavadinimų ir tipų. Fran
ci jo j socialistai daugumoj sudaro valdžią, 
bet niekas negali vadinti Franci jos socia
listine valstybe. Ispanijoj socialistų dau
guma įeina valdžion, tačiau Ispanija ne 
tik nėra socialistinė valstybė, bet josios 
valdžia netgi neturi socializmo įdėjusi 
savo programon.

“Mano nuomone, šiuo tarpu vyriausias 
klausimas pasaulyj yra ne kova tarp ka
pitalizmo ir socializmo, bet kova tarp fa
šizmo ir demokratijos. Šitoj kovoj So
vietų Sąjunga stovi demokratijos pusėje. 
Aš manau, tai reiškia didelį faktorių de
mokratijai. . / Prieteliška kooperacija su 
pasaulio demokratijomis yra mūsų socia
listinės šalies siekimas.”

Ir tuomet ambasadorius Trojanovskis 
palietė trockistus, pabrėždamas:

“Randasi žmonių, kurie mano, būk to
kioj šalyj kaip Sovietų Sąjunga socializ
mas negalimas; kad jis turės žlugti. Jie 
žiūri į kuriamą socializmą kaipo į pavo
jingą utopiją, kurią reikią kovoti. Tie 
patys žmonės mano, jog išlaukyj Sovietų 
Sąjungos klausimas reakcijos ir fašizmo 
turi tik antraeilinę reikšmę.

“Kaipo logišką to manymo pasėką mes 
matom juos kovojant prieš Liaudies 
Frontą Franci jo j ir Ispanijoj, kovojant 
prieš rėmimą progresyvių elementų. 
Mes randam tarp jų desperatišką neapy
kantą Sovietų Sąjungai ir netgi grąsini- 
mus nuvertimui sovietų vyriausybės ir 

į- užmušinėti Sovietų vadus, iš kurių vie
nas, Kirovas, jiems jau pavyko nužudyti.

“Kas tie per žmonės? Tai trockistai 
ir tie, ką su jais veikia. Jų darbai Ispa
nijoj, Sovietų Sąjungoj ir kituos kraštuos 
tapo aiškiai iškelti viešumon.”

Tai tiesa, kurią mes jau ne kartą esa
me skelbę. Trockistai šiandien patapo 
neprieteliais visko, kas yra pažangu ir 
nąųdinga plačiosiom darbo žmonių ma
sėm. x Viešai jie dengiasi kairiomis fra
zėmis, o slapta nesidrovi susidėti su juo
džiausiais fašistais kovai prieš Sovietų 
Sąjungą.

Kaip Toronto Policija Persekioja 
Ateivius

“Liaudies Balsas” rašo:
Yra gerai žinoma, kad Toronto mieste 

smarkiai prasiplatinus įvairi gemblerystė. 
Bet policija didvyriškumą parodo tik te
nai, kur tos gemblerystės veik nėra. Ji 
lando po pulruimius, kur susirenka dau
giausiai bedarbiai, kurie neturi kuo gem- 
bleriauti. Suima porą šimtų nekaltų žmo
nių ir šaukia, kad .dauguma iš jų ateiviai. 
Tiesa, kad lando po pulruimius ir įvairūs 
gembleriai, bet (įeito negalima kiekvieną 
areštuoti ir skelbti, kad gembleriai.

Pastaruoju laiku policija tiek įsismagi
no, kad net pąsipįktihįmų susilaukė iŠ rim
tesnių žippnių. Net ir Toronto Daily Star 
buvo priversta pasisakyti prieš tokį atei
vių niekinimą. Star editoriale rašo :

“Toronto policija sužino vis daugiau ir 
daugiau apie ateivius mūsų tarpe. Ji nu
rodo, kad chinai, kurie dirba po 16 valan
dų į dieną, mėgsta susirinkti sekmadie
niais ir šnekučiuotis be pabaigos. Kadan
gi jie neuždirba veik jokios algos, kalti
nimas, kad jie gembleriauja, turi būti 
trumparegių darbas, šiam mieste, kuria
me gepiblerystė varoma labai plačiai, 
daugiausiai užpuolami chinai. Jie toęlel 
suimami, kad jie susieina būriais. Ir ko
dėl gi chinai negali susieiti šiam šaltam 
svetimam mieste ir pasikalbėti su savo 
giminaičiais ir draugais sava kalba? šitie 
ateiviai iš toli ilgisi viens kito.

“Toronto policija, nesikeikiant ant jos, 
sužinojo dar daugiau. Ji surado, kad ru
sai, lenkai, lietuviai, įvairių rasių žmonės 
Toronte, mėgsta susieiti kartu, dainuoti ir 
valgyti kartu. Bestaurantąs ant Spadina 
Avė. neteko leidimo, nes policija surado, 

• kad tenai susirinkę valgyti ateiviai juokau
ja, o policija, kuriai nuskirta klausyti, jų 
nesuprato, bet pamanė, kad jie maištingi, 
arba kodėl gi tie ateiviai taip myli tuos 
juokus? Buvo padarytas policijos patvar
kymas, kad restaųrantuose tik angliška 
kalba skaitytųsi legali, kad policija galė
tų suprasti, kas yra kalbama”.

Išvadoj Star pasmerkia ateivių niekini
mą statydama reikalavimą, kad ateiviams

LIETUVOS ŽINIOS
d.

nuoja 50 et. Taigi, už pusba
čius, kurpius gauna tik 1.75 lt. 
Už tokį dienos uždarbį reikia 
pasisamdyti butą, įsigyti švie
są ir kurą, ir dar prasimaitinti 
su šeima. Be to, parduotuvės 
uždirbtų pinigų dar dažnai nor
maliai neišmoka.

Dėkavojame draugams už 
taip puikią paramą dienraš
čiui.

“Laisvės” Administr.

do, kad yra kitas tų organiza
cijų narys, kuris daro blogą 
pavyzdį kitiems. Vieno asme- 
nio turiu vardą ir tuojau jį 
paskelbsiu, pasitaręs su tos 
draugijos valdyba. Man keli

Kruvinas Incidentas 
Kaisędoryse,

Kaisedorys. š. m. sausio 3 
vakarą Kaišedoryse pil. Zilber-
kveitas, 17 metų amž. eidamas 
su mergina pasivaikščioti, susi
tiko keletą jaunų vyrukų, kurie 
juos apmėtė sniego gniūžtėmis. 
Zilberkveitas, tuo įsižeidęs, suo
mišku peiliu gana sunkiai suža
lojo 16 metų amž. Petrą Sta- 
lecką, gyv. Kaišedorių valse., 
Jaskonių kaimo. Zilberkveito tė
vų rūpesčiu sužeistasis be sąmo
nės buvo nugabentas į ligoninę, giamasis susirinkimas, kurį bu-

Kai Kuriems Lietuvos Ku
nigams Gen. Frankas Pa
virto Angelu Archangelu.
Jėznas. Alytaus apskr. Nese

nai čia įvyko vyrų katalikų stei-

REDAKCIJOS ATSAKYMAI | katalikai darbininkai jau pa
darė pastabą apie tą asmenį.

Norwood, Mes tas pastabas turime nuo 
Mass.—Replikos apie būsiantį jų širdingai priimti ir kartu 
koncertą į korespondencijų . atatinkamai su tokiais žmonė- 
skyrių dėti negalime. Bijome 
nusidėti to skyriaus skaityto
jams su apgarsinimais.

Nugirdusiam,

Iš Fisher Body Streiko

Nubaudė Inž. J. Iljiną.
Kybartų muitinė už gabenimą 

per sieną valiutos be leidimo 
tarpt, miegamųjų vagonų b-vės 
dir. inž. Jurgį Iljiną nubaudė 4 
tūkst. 44 lt. pinigine bauda ir,

vo sušaukęs vietos klebonas. Su
sirinkus būriui vyrų, klebonas 
pasakė “pamokslą” apie dabar
tinius Ispanijos įvykius. Tarp 
kitko klebonas paminėjo, kad 
gen. Franko esąs lyg tas ange
las archangelas, kuris sutriuš
kinsiąs vyriausybininkus, kaipbe to, nutarė konfiskuoti pas jį j v , ,

kratos metu rastus čekius ir pi-1 angelas sutriuškino šėtono galy- 
nigus.

Serga Gripu.
Gelvoniai, Ukmergės ap. Pas

kutiniu metu apylinkėj žmonės 
labai serga gripu. Daugely vie
tų ištisos šeimos paguldytos lo
von ir namų apyvokos reika
lams turi šauktis svetimųjų. Gal 
del to daug kas atsikelia iš lo
vos anksti, atkrinta ir pasitaiko, 
kad kartais miršta. Be to, ūki
ninkai gripą vadina sloga ir jo 
nesisaugo ja.

Pavogė Bekoną.
Rageliai, Rokiškio vai.

nai nakties metu iš pil. V. Ka- 
voliūno nežinomi ‘ piktadariai 
pavogė nupenėtą 5 centnerių 
svorio kiaulę. Kiaulė užmušta, 
galva nupjautą ir viduriai vie
toje palikti. Paskiau iš jo kloji
mo paimta 4 maišai ir mėsa su
sikrovus nunešta iki vagių ve
žimo. Nesenai čia buvo ir ave
lės išvogtos. Spėjama, kad 
pačįų vagių darbas.

Nese-

tų

ROKIŠKIS.
Amatininkai Prašo Darbo 

Rūmų Pagelbos.

ap-

Jūros “Girininkas” 
Marijampolėje

Šiomis dienomis kažkoks 
gavikas, pasivadinęs Jūros giri
ninkų Geruliu, apsuko kelias 
firmas; paėmė “Fhilips” radio 
priimtuvą, iš vienos galanteri
jos parduotuvės kostiumui me
džiagos už 500 lt., kitur batus ir 
pagaliau norėjo gauti auksinius 
sutuoktuvių žiedus, bet parduo- 
tuvininkas nedavė. Už paimtas 
prekes “girininkas” išdavė vek
selius, pasirašęs Geruliu. Po ke
lių dienų afera iškilo aikštėn 
jos autorius j ieškomas.

Parama Dienraščiui

ir

Apsilankius ant Pikieto

CLEVELAND, • Ohio. 27 d. 
sausio nusidaviau pasimatyti 
su Fisher Body streikieriais, 
kurie pikietuoja šį milžiną fa
briką. Pas “Gate No 1 yra 
lietuvių koncentracijos punk
tas. Jų čia daugiausia ir ma
noma, kad po penktadienio 

(mitingo šie vartai bus apsau
goj vienų lietuvių. Buvo sma
gu kalbėtis su savo broliais 
tranšėjose ir dalintis su jais 
mintimis, šiandien, kaip visų 
kitų streikierių, taip ir lietuvių 
ūpas geresnis kaip pirmiaus. 
Priežastis: vieną gražią dieną 
saulutės spinduliai šildo pikie- 
tuotojų veidus, o kitą—tai 
prezidento Roosevelto žodis— 
esu nepatenkintas Sloano pa
reiškimu. Streikieriai jaučiasi 
geriau, kuomet taip šalies gal
va pareiškė. Tas žodis pra
skambėjo po- plačią šalį, pa
rodant, jog U.A.W.U. nori tar
tis—nori baigti streiką, bet 
General Motors to nenori. Pre
zidento žodis streiko dalyką 
kaip ir nušviečia ir aiškesniu 
padaro. Lietuviai susėdę apie 
ugniakurį vieni skaito “Vilnį”,

mis atskaitas suvesti draugijo
se. Mūsų progresyvėse organi
zacijose neturėtų rastis, kurie 
darytų žeminimo vardą Cleve- 
lando progresyviams.

Taipgi patartina visiems 
mūsų kolonijos lietuviams atei
ti į paramą Fisher Body dar
bininkams. Jei finansiniai ne
galite paremti, tai bandykite 
moraliai. Turinti laiko, vieton 
praleisti kur nors kampe prie 
kazyrų, apsilankykite ant pi
kieto linijos, o užtikrinu, turė
sit gerus laikus su streikieriais 
pikieto tranšėjose.

M-ka.

Lawrence, Mass
Lenino Mirties Minėjimas*.

Buvo suruoštos prakalbos 
(Kada jas suruošė — nepasako
te.—Red.) rusų, anglų ir lietu
vių kalboje. Kalbėtojais buvo 
dd. M. Karsonas, M. Sudžiajam 
(?), Jerdarčiuk ir Sam. Appel 
iš Bostono.

Kalbėtojai aiškino apie didį 
d. Lenino pasišventimą darbi
ninkų klesai ir apie jo nuveik
tus milžiniškus darbus.

Buvo ir programa. Seserys 
Kaškevičiutės gražiai padaina
vo, palydint pianu d. O. Vait- 
kūnienei; jauna mergaitė D. če- 
mydaitė jautriai sugrojo ant 
smuiko “Internacionalą,” o dar

Pradžioje vajaus, dar spa
lio mėnesį gautų aukų nebu
vome paskelbę. Užėjo daug 
darbų, tai nespėjome priduo
ti spaudai aukojusių vardų.
Peržiūrinėdami rekordus 
radome, kad nebuvo pas
kelbta gautos, dovanos nuo 
šių draugų: *

Mary Stokes, iš Oaklyn, 
i N. J. $1.00; Stanley Stonis,!

kiti šnekučiuojasi. Giįžtu nuo , kj^a jaunuoig gražiai pašoko.
jų, kelyje suntinku jų dau-j 
giaus. Vienas iš jų sako r 
“Norite gerų žinių paskaityti: 
unijos “headiquarter’yje”, yra1 
“Vilnis” ir “Laisvė”—geri lai
kraščiai ir gerai rašo apie mū- “parg” ^as> suprantama, dau
sų streiką. Geiai daio mūsų geų atįtraukė nuo prakalbų. Ir 
laikraščių įstaigos, siųsdamos kad ta «parė„ būtų rengta skir_ 
streikieriams laikraščius, čia' 
yra jiems proga susipažinti su 
darbininkų spauda, šiame ko
vos fronte visų pažiūrų darbi
ninkų bendra kalba—laiky- 

♦> masis vienybės ir laimėjimas

i Pirmininkavo d. St. Penkaus- 
kas.

Publikos buvo mažai, nes tą 
' dieną buvo net dvi “parės.” 
Prakalbos viršuje, o apačioje—

čia daug yra siuvėjų ir'kur-j iš Hereford, Artz., 50c; R.' 
pių, kurie gyvena pusbadžiai. Toleikienė, iš Chicago, Ill 
Geriau gyvena tie, kurie turi 
savus namus ir ūkius. Tačiau 
verslo mokestis yra uždėtas vi-! 
siems lygus, 
ninkai verslo mokesčio sumokė- : 
ti neįstengia. Beveik visi kur-I 
piai avalinę siuva parduotu-1 
vėms. Už pasiuvimą moteriškų Higganum, Conn., $1.50, b. __ , __ , ___  ___
pusbačių mokama 2,25 lt. Bet Načienė, Philadelphia, Pa., pisher Body. • Sužinoti jų el-
prie jų kurpiai turi pridėti sa- $1.50; S. Danill,^Oregon Ci- ■gimąsi šiame streike. Ar jie
vo viniukus, kardoną ir visą pa- ty, Ore., 50c ir W. Kūlikas, 'priguli unijoj ir ar jie ima da-
grąžinimo medžiagą, kuri kai- Brooklyn, N. Y., $2.00. i lyvumą pikieto linijoj. Pasiro-

Beturčiai

! $1.00; S. Slonksnis, iš Phi-' streiko, 
lladelphia, Pa., 50c; A. Mon- 

^Ujtvilla, iš Elizabeth, N. J.,
1 50c.; J. Shagov, Anson, Me.,

90 et.; A. Zalenka, .Frack-
iville, Pa., 50c; J. Pileckas, i

žodį turiu dadūrti mūsų 
darbi ninkiškom draugijom, 
kaip tai LDS., ALDLD., L.P.D. 
ir kitoms. Jų valdybos turėtų 

’ sučekiuoti savo narius iki vie- 
’ nam, t. y. tuos, kurie dirba

tingų pažiūrų žmonių, tai nebū
tų nei įstabu, bet dabar toks 
nemalonus “susikirtimas” įvy
ko tos pačios idėjos drauguose. 
Ateityje to reiktų vengti, nes 
tas pakenkia kaip vienai, taip 
ir kitai organizacijai.

Aukų surinkta $7.
Berželis.

ŠYPSENOS

( , • .

1,200 jūreivių iš Baltimores, Nor folk, Philadelphijos ir New Yorko 
demonstravo Washingtone prieš Copeland bilių, nes jei tas bilius 
pataptų įstatymu, tai jis padėtų laivų kompanijoms diskriminuoti 
ir persekioti jūreivius.

Kam Reikalingos 
Rankovės?

Nors jūsų šaipokas šalčio ne
gaudo, bet vistiek jį pasigavo. 
Ir ta jo nosis, ką nukniubusi 
skersai lūpų, pradėjo pamėg
džioti kojas, tai yra, ėmė bėg
ti...

Neturint už ką nusipirkti no
sinaitę, šaipokas paleido dar
ban rankoves.

Eidamas Union Avenue, šai
pokas pasitiko kriaučių didįjį 
Joną ir, nieko nelaukdamas, jo 
užklausė:

— Pasakyk, Jonai, kam la
biausiai rankovės reikalingos?

— Paikas klausimas, šaipo
ke! Nugi, ve, kur tu rankas su- 
sikištįum, jei rankovių nebūtų?

— į kišenius ... Aš visados 
jas kišeniuose laikau, kai turiu 
pinigų.

— Na, tai sakyk savo nuo
monę, šaipokėli, — tarė Jonas.

—No-siai nusišluostyti! Tik 
pasakyk kriauliams nesiūti ša

būtų leista naudotis sava kalba. Tai la
bai teisinga išvada. Ne visi ateiviai gali 
taip greitai išmokti anglų kalbą. O kas 
liečia gemblerystę, tai jų daugiau yra te
nai, kur dideli patrijotai Susirenka, kurie 
susikrovė ateivių prakaitą. Lai policija 
paieško jų tenai. .

Panašiai elgiasi daug bukapročių ir 
Jungtinėse Valstijose. Jie puola svetur- 
gimius dažniausiai tik todėl, kad jie sve- 
turgimiai. Hearsto spauda tuo labiau
siai pasižymi.

gučių į jų galus... žiūrėk, 
kaip nosį nusibrūzginau.

Jonas žadėjo apie tai pakėlti 
klausimą kriaučiuose, o šaipo
kas, parėjęs namo, be jokio pa
sigailėjimo visus s^gučius iš 
rankovgalių išlupinčjb.

* šaipokas.
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Puslapis Trečias

Liudijimai Patvirtina Trockistų Programų 
Sugrąžinti Kapitalizmų ir Sovietų Kraštų 

Pasidalinti su Užsienio Fašistais
(Pabaiga)

Trockistai Ruošiasi Prie 
Karo 1937 Metais.

Maskva, sausio 28 d. — Va
kar paskutinėje sesijoje antru 
kartu apklausinėjant, Radekas 
paaiškino, kad Trockis turėjo 
informacijų nuo fašistinių va
dų, jog karas prieš Sovietų Są
jungą busiąs pradėtas 1937 me
tais.

Prokuroras Višinskis užklau
sė Radeko, ar jis sužinojo ką 
nors konkretaus nuo Piatakovo 
apie Trockio atsinešimą linkui 
karo klausimo, ypatingai apie 
laukiamą karą.

Radekas . sakė, kad Trockis 
teigė, jog karas įvyks 1937 me
tais, pasiremiant informacijo
mis, kurias jis turėjo nuo Ru
dolf Hess, žymaus vado Vokieti
jos Nazių Partijos ir nuo kitų 
panašių fašistų vadų. Vokietija 
norinti vienų metų laiko diplo
matiniam atskyrimui Francijos. 
Francija esanti susilpninta vi
dujinio fašistinio judėjimo. Jie 
apskaičiavo, kad Vokietijai vie-i 
nu smūgiu sumušus Franciją, 
ji, Vokietija, atsiektų savo tik
slus prieš Sovietų Sąjungą.

Trockistų Ryšiai su 
Japonija.

Trockistų “Paraleliškas Cen
tras” įsakė Kniazevui, vedėjui 
Pietinio Uralu geležinkelio, ir 
Turokui, trockistų organizacijos 
vadui Uraluose, tiesioginiai or
ganizuoti traukinių naikinimą 
su dėjimu pastangų, kad kuo- 
daugiausia žmonių žūtų nelai
mėse, gadinti geležinkelio bė
gius ir lokomotyvus, kad sudau
žyti kuodaugiausia traukinių. 
Taip teisme liudijo abudu, Knia
zevas ir Turokas. .

Visas tas instrukcijas jie ga
vo per Piatakovą. Taip pat jie 
pareiškė teisme, kad jiems davė 
panašias instrukcijas Japonijos 
slaptoji žvalgyba. Tas aiškiai 
parodo, kad tarpe trockistų ir 
Japonijos žvalgybos buvo suda
ryta tampri bendra veikla ne 
tik apačiose, bet pačioje viršū
nėje, tai yra, tarpe Trockio ir 
Japonijos oficialių viršininkų.

Kniazevas liudijo, kad 1935 
metais Maskvoje jam sakė Lif- 
šitz, kad reikalinga tiek daug 
gyvybių sunaikinti traukinių 
nelaimėse todėl, jog gyvento
jams parodžius, kad viskas 
griūva transporto industrijoje 
ir tada jie, gyventojai, pasipik
tins Sovietų valdžia.

Kniazevas pradejp^savo bjau
rų darbą spalių 27/d., 1935 me
tais.
Kaip Organizavo Traukinių 
Nelaimes ir žudė žmones.
Pirmutinį savo naikinimo žy

gį Kniazevas pravedė su ilgu 
traukiniu, kuris vežė raudono
sios armijos kareivius. Tai įvy
ko šamikha stotyje. Jis darbą 
atliko sekamai:

Stoties vedėjo padėjėjas ir 
trockistas Rykovas gavo tele
gramą, kad jis prisirengtų prie 
pravedimo nelaimės, o tuo tar
pu Kolesnikovas, kuris taipgi 
dirbo 
kitur 
maną 
lu, o
neprityrusį, tik dvi savaites iš
dirbusį darbininką, idant jis bū
tų lengva apgauti. Kolesnikovas 
prisakė tam naujam darbinin
kui nustatyti svitčius taip, kad 
pasažierinis traukinys susikul- 
tų su tavoriniu traukiniu, kuris 
buvo pilnas geležies rūdos. Bai
si nelaimė įvyko.

Kniazevas, kaipo viršyla, pri
buvo “ištirti” nelaimę, kurioje 
buvo užmušta 29 raudonosios 
armijos kareiviai ir daugybė 
kitų sužeista. Kniazevas sutaisė 
raportą, kad nelaimė įvyko ne
tyčia. Tame raporte jisai ištei-

stotyje, greitai išsiuntė 
sąžinišką, prityrusį svitč- 
su Visai nesvarbiu reika- 
paliko prie svitčių visai

v

Kulpmont, Patojoje išrinktas unijos viršinin
ku, o tokiu viršininku jie nie
kados nebuvo buvęs.

Vokietijoje Išdirbo Planus.
Šeštovas parodė, kad jis susi

tiko Smirnovą ir Piatakovą 
Berlyne ir ten išdirbo progra
mą ateities praktiškam darbui 
del šestovo, pravedant Trockio 
‘‘vėliausią liniją” .— nužudyti 
Euchę ir darbuotis naikinime ir 
trukdyme Kuzbase.

Pagaliaus, taip pat Vokietijo
je, tuo pačiu laiku, Šestovas už
mezgė ryšius per Trockio sūnų 
Sedovą su vokiečių firma “Frei- 
lich-Kupfel-Deilman” ir priža
dėjo sistemačiai šnipinėti ir 
pravesti trukdymo darbą pagal 
tos firmos direktoriaus instruk
cijas. Jisai prižadėjo duoti dar
bus Sovietų Sąjungoje Vokieti
jos šnipams. Iš savo pusės, fir
ma prižadėjo pagelbėti jam su 
palaikymu ryšių su trockistais 
Sovietų Sąjungoje ir su Sedovu.

Sugrįžęs Sovietų Sąjungon, 
šestovas tuoj aus pradėjo savo 
darbą pravesti išdirbtus planus 
ir tęsė tą darbą iki arešto.

Vyriausiu Kuzbas (Kemerovo 
anglies lauko) inžinierium bu
vo Stroilovas, apie kurį šesto
vas sužinojo būdamas Berlyne. 
Jis sužinojo, kad Stroilovas tar
nauja Vokietijos žvalgybai, šes
tovas jį taipgi įtraukė į trockis- 
tų veiklą. *'

valstybine žvalgyba buvo nu
statyti ne tik kaltinamojo 
Kniazevo asmeniškais liūdy
mais, bet taip pat ir iš jo su 
“ponu X” susirašinėjimo, ras
to pas Kniazevą sykiu su foto
grafijomis, laiškais nuo “pono 
X” (vienas datuotas 15 gruo
džio, 
1936

Šis-Tas.
Sausio 18 d. Mokyklų Tary

bos posėdyje Simonas Bražins
kas tapo išrinktas vienbalsiai 
naujosios mokyklos (High 
School) naktiniu sargu. Bražin
skas yra senas Kulpmonto gy
ventojas, populiaris žmogus ir 
galima pilnai pasitikėti jojo at- 
sakomingumu.

šiomis dienomis S. Juškaus- 
kas, apsukrus lietuvis biznieris 
iš Mt. Carmel, kurio valgomų 
daiktų krautuvė randasi ant 
Chestnut ir Fourth gatvių, pas
kelbė manifestą, kuriuo likvi
duoja $25,000 skolą kostume- 
riais išimtą ant kredito.

Tame savo manifeste jis pra
šo kostumerius užmiršti praeitį 
ir kviečia ateiti ir vėl su juo 
daryti biznį, nes jis nuo dabar 
panaikinąs visas skolas, nežiū
rint kaip buvę padaryta — iš
imta prekėmis ar buvę skolinta 
aktualiai( cash).

Šioje apylinkėje ekzistuoja 
sutvėrimas vardu Troxell. Tai 
savos rūšies “pranašas.” Praei
tyje jis su pagelba žąsies kaulo 
spėdavo ir “atspėdavo” orą, 
Sensacijas mylinti ir į nonsen
sus tikinti teiraudavosi pas jį 
apie orą. Nekartą ir spauda kai- 
ką apie jį parašydavo. Bet per
nai nebagas ėmė ir susikompror 
mitavo. Tuoj po kalėdų jis pas
kelbė, kad “spring is just 
around the corner.” O ištikrųjų 
da net per tris mėnesius žiemą 
turėjome ir tarpais buvo daug 
sniego, šįmet net jojo garbinto
jai jau jam netiki; tūli net kri
tikuoja jį. Gi “pranašas,” atsi
kirsdamas sako, kad pernai (ne 
pernai bet užpernai, ries jis 
perkasi žąsį tik ant Padėkavo- 
nės Dienos) žąsis, kurią farme- 
rys pardavęs jam svėrus tik 12 
svarų, tai visai mažiukė, girdit 
ir jos kaulai menki. O antra 
vėl, tai buvus ne žąsis, kaip jis 
vėliau patyręs, bet žąsinas. Tai 
ve kodėl jis neatspėjęs.

Humbugierių netrūksta.
’ Bon Ami.

o kitas—23 rugpjūčių, 
m.).

Šnipinėjimas

pirmajam tyrime surink-
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darbas nėra patenkinantis, ir Į laiškas buvo rastas knygoje 

, kad reikia išlavinti naikintojų
grupes, kurios veiks iškilus ka
rui ir kad karas greitai ateis.

i Ponas X . .. toliau instruktavo 
Kniazevą, kada karas prasidėš, 
bus reikalinga deginti militari- 
nius sandėlius, maisto stotis, 
kareivinių medikališkus cent
rus ir tt. Ponas X ... pranešė 
Kniazevui, kad bus atsiųsta 
ypatingų bakterijų apkrėtimui 
kareivių labai pavojingomis li
gomis.

Kniazevas žinojo, kad pinigai, 
kuriuos jis gavo nuo Lifšitzo, 
buvo Japonijos žvalgybos duoti 
trockistų organizacijai.
Dokumentai, Kurie Parodo 
Trockistų Ryšius su Japo

nijos Žvalgyba.
Prašant Višinskiu!, teismas 

leido parodyti Kniazevui du 
dokumentu iš teismo rekordų. 
Pirmas dokumentas buvo ori- 
ginalis laiškas nuo japono in
žinieriaus, rašytas rusiškai, su 
japonišku raštu kampe. Šis

sino kaltininkus, nors sąžiniški 
stoties darbininkai jam sakė, 
kad kas nors tą nelaimę paruo
šė.

Prokuroras Višinskis į teismų 
rekordus įtraukė vardus tų 
draugų, kurie buvo užmušti to
je nelaimėje. Iš tų jaunų karei
vių 
nūs, 
liai. 
gai,

Liudijimai parodė, kad visoj 
eilėj kitų traukinio nelaimių 
trockistų organizacijos( nariai, 
kurie vedė oficialius tyrinėji
mus, kaltę suvertė visai ant ne
kaltų žmonių. 

4Kniazevas prisipažino, kad 
apart trylikos ar penkiolikos di
delių nelaimių, kurias jis pats 
tiesioginiai suorganizavo, ant 
Uralu geležinkelio dar buvo 
1934 metais 1,500 nelaimių ir 
2,000 1935 metais, kaipo rezul
tatas kriminališkois veiklos tro
ckistų, sugadinant lokomotyvus 
arba bėgius.

Turok liudijo, kad ant to ge
ležinkelio, £rie kūrio jis dirbo, 
buvo užmušta 46 žmonės, o 41 
sužeista 1935 metais, 17 užmuš
ta ir 103 sužeista 1936 metais, 
kaipo pasekmė trockistų veik
los. Visos tos nelaimės buvo 
tiesioginiai pravestos trockistų 
organizacijos.
Trockistų Ryšiai su Japoni

jos žvalgyba.
Kniazevas liudijo apie savo 

santikius-ryšius su Japonijos 
žvalgyba sekamai:

“1931 metais, prieš aplei
džiant komisijai Japonijos inži
nierių, kurie darbavosi ant ge
ležinkelio, kaipo specialistai, 
vienas tos komisijos narys priė
jo prie manęs (aš tada buvau 
Kazanio geležinkelio vedėju). 
Šis japonas inžinierius atsargiai 
paprašė mane suteikti jam in
formacijas apie Sovietų Sąjun
gos geležinkelių padėtį.”

Kniazevas sakė, kad tuo lai
ku jis atmetęs tą pasiūlymą, bet 
1934 metais, kuomet jisai buvo 
vedėju Pietinio Uralo Geležin
kelio, Turok pakvietęs jį įstoti 
į trockistų naikinimo organiza
ciją. Kniazevas sakė, kad kuo
met jis baridęs Turoko pasiūly
mą atmesti, tai Turokas pareiš
kęs, kad jis žino apie Kniaze
vo ryšius su Japonijos žvalgy
ba. Kniazevas sako, kad jis at
sidūrė beviltingoj situacijoj.

“Todėl aš sutikau įstoti į 
trockistų organizaciją. Kiek lai
ko vėliau pas mane atsilankė 
atstovas vieno Japonijos valdi
ninko (Teismo pirmininkas Ul
rich neleido paminėti to virši
ninko vardo).”

Šis' atstovas vėl užkvietęs 
Kniazevą darbuotis Japonijos 
žvalgybai. Ir kadų Kniazevas 
vėl bandęs atsisakyti tai ta
sai Japonijos valdžios atstovas 
pareiškęs, kad Kniazevo darbas 
Japonijos žvalgybąi būtų jau 
nebe reikalas vieno jo, kaipo in
dividual©, bet kad tasai jojo 
darbas atitiktų jo darbui kaipo 
nario trockistų organizacijos, su 
kuria Japonijos žvalgyba yra 
susirišusi.

Kniazevas priėmė to Japoni
jos atstovo pasiūlymą ir nuo to 
laiko savo griovimo darbe jisai 
vadavosi tomis instrukcijomis, 
kurias jam davė Piatakovas nuo 
trockistų ir tomis, kurias davė 
Japonijos agentas vardu ponas 
X....... Tos dvejos instrukcijos
pilnai supuolė.

Bakterijų Karas.
Balandžio mėnesį^ 1935 me

tais, ponas X .... rašė Kniaze
vui, kad jis išvažiuoja į kitą 
kraštą diplomatiniais reikalais.' šnipinėjimą Vokietijos ir Ja- 
Jis kvietė Kniazevą pasimatyti ponijos naudai ir sykiu su sve- 
su juomi jojo vagone stotyje, timų valstybių slaptaja polici- 

. pasakojo ja papildė eilę naikinimo ir

trys buvo darbininkų sū- 
o kiti valstiečiai jaunuo- 
Visi jie buvo^jauni drau- 
gimę 1917 metais.

laike kratos Kniazevo kamba
rių. Kniazevas sake, kad šis 
laiškas buvo rašytas japono in
žinieriaus specialisto, kuris jį, 
Kniazevą, įtraukė į Japonijos 
žvalgybos darbą.

Antras dokumentas yra fo
tografija laiško Pono X-------,
kurį Kniazevas gavo 1936 me
tais. Kniazevas pareiškė, kad 
jis šitą laišką buvo padėjęs į 
savo deską, bet paskui nebega
lėjo surasti.

Kvočiant Rataičaką, dešinę 
ranką Piatakovo, išaiškinta, 
kad Rataičakas pradėjo dviveidį 
darbą su įstojimu į Komunistų 
Partiją dar 1918 metais. Prieš 
jį teisme buvo pastatyti dvi jo 
paties rašytos autobiografijos 
ir jis prisipažino, kad kuomet 
jis įstojo į Komunistų Partiją 
1918 metais, tai suteikė apie sa
ve neteisingas informacijas. Jis 
paslėpė tą faktą, kad jis buvo 
vokietys pilietis, o sakė, kad jis 
yra lenkap. Jis taip pat«nelavo 
sakydamas, kad jis buvo Vokie-

Kaltinimo Akto Sutrauka
“Aš atsakiau, ‘Aš skaitau industrijos įmonėse ir ant 

tuos pasiūlymus nepaprastai gelžkelių, ypatingai fabrikuo
se, turinčiuose svarbos šalies 

klausė. ‘Ar ' gynime. .
rimtais.’

“Tuomet p.
ši tiktai jūsų asmeniška nuo
monė?’

“Aš atsakiau, ‘Ne, ši yra 
taip pat ir mano draugų nuo
monė’.”
Trockis ir jo suokalbininkai 

Sovietų Sąjungoj dėjo savo 
didžiausią viltį įėjimo val
džion per sumušimą Sovietų 
Sąjungos būsimam kare su im
perialistinėmis v a 1 s t ybėmis. 
Dėlto Trockis asmeniškai ir 
Paraleliškas Centras per kal
tinamuosius Radeką ir Sokol- 
nikovą stengėsi visais . gali
mais būdais paskubinti gink
luotą užpuolimą ant Sovietų 
Sąjungos. Tas yra patvirtinta 
liūdymais visų šios bylos kal
tinamųjų. Laike kvotimo 22 
gruodžio, 1936 m., kaltinama
sis Radekas pakartojo seka
mas ištraukas iš laiško, gauto 
nuo Trockio:

“Kadangi svarbiausia są
lyga trockistų įėjimui galion, 
jeigu to neatsieks teroro ke
liu, yra sumušimas Sovietų 
Sąjungos, tad yra reikalinga, 
kiek tai galima, skubinti su
sikirtimą tarp Sovietų Sąjun
gos ir Vokietijos.”

Trockis ir jo suokalbininkai 
Sovietų Sąjungoj manė esant 
reikalingu užimti tokią aktyr 
vę sumušimo poziciją laike bū
simo kliro visais galimais bū
dais padedant svetimiems už
puolikams sumušti Sovietų Są
jungą.

Prisilaikant to plano — ren
gimosi sumušti Sovietų Sąjun
gą su tikslu užgrobti galią, 
Piatakovas ir kiti kaltinamie
ji šioje byloje išvystė naikini
mą ir kenkimą ir šnipavimą 
ir teroristinį veikimą, taikomą 
susilpninti Sovietų Sąjungos 
ekonominę ir militarišką pa
jėgą. Tyrimas nustatė, kad pa
gal tiesiogines Trockio in
strukcijas ir tuojautinę vado- 

j vybę Paraleliško Trockistų 
Centro skaičius kaltinamųjų 
šioje byloje: 'furokas, Knia
zevas, Rataičakas, šestovas, 
Stroilovas, Graše ir Pušinas 
buvo susirišę su Vokietijos ir 
Japonijos valstybinės žvalgy- 

,bos agentais, kad jie vedė • X/ • • ab • • V V 4 • t • • • Tp

Naikinimo Aktai ir Žudymas 
Darbininku .

Paraleliško Centro suorga
nizuotos grupės pravedė skai
čių kenkimo ir naikinimo ak
tų industrinėse įmonėse ir ant 
gelžkelių. Pavyzdin, 
lapkričio 19-tos iki 
1936 m., Kemerovo

Vagone ponas X
Kniazevui, kad i

byloje 
22-ros, 
mainų 

trockistų kenkėjų grupės by
loje, išaiškinta, kad einant 
kaltinamo Drobnio instrukci- į 
jomis buvo suorganizuota eks-. 
plozija Centralinėj maino j. 
Tos eksplozijos pasėkoj 10 
darbininkų padėjo gyvastis, o 
14 nukentėjo pavojingus suža
lojimus? į 

s
Trys kenkimo aktai buvo 

suorganizuųti po kaltinamojo 
Rataičako direkcija Gorlovkos 
nitrogenišk^ trąšų išdirbystė- 
je, kurių pąšėkoj atimta žmo
nėms gyvastys ir padaryta 
milžiniški materialiai nuosto
liai valstybei. Panašūs kenki
mo aktai Papildyta Ratačako 
instrukci j omis per trockistų 
organizacijos narius Voskre- 
sensko Chemikalų išdirbystėj 
ir Nevos fabrike, taip pat ir ki
tose chemikalų įmonėse So
vietų Sąjungoj.

Trukdytojiškas pobūdis tų 
eksplozijų ir padegimo aktų 
tapo nustatyta specialistų i 
technikos ekspertų išvadomis 
ir prisipažinimais pačių kalti
namųjų : Rataičako, Pušino ir 
Grašės.

Veikliausi kenkimo ir naiki
nimo veiksmai ant gelžkelių 
buvo vedami per kaltinamuo
sius Lifšicą,- Turoką, Kniazevą 
ir Boguslavskį.

Po tiesioginėmis direktyvo
mis iš Paraleliško Trockistų 
Centro kaltinamasis Kniazevas 
organizavo ir pravedė skaičių 
sudaužymų j 
gįausia palikusių militariškus 
traukinius, 
gelio žmonių gyvybes.

Kaltinamasis Kniazevas or
ganizavo sudaužymą milita- 
riškų traukinių ne vien tik in
strukcijomis'! Paraleliško Cent
ro, bet taip pat po tiesioginė
mis instrukcijomis nuo X, Ja
ponijos valstybinės žvalgybos 
agento.

“Tuo klausimu”, pareiškė 
Kniazevas, “Japonijos vals
tybines žvalgybos instrukci-

į traukinių, d au

r pražudė dau-

cijomis, kurias aš kiek pirmė- 
liau buvau gavęs nuo trockis- 
tinės organizacijos”.

Kaltinamasis Turokas taip
gi davė įrodymų ‘apie bendra
darbiavimą su Japonijos, vals
tybinės žvalgybos agentais.

Kaltinamasis sužiniai ir po 
pilno apsvarstymo ėmėsi pra
vedimo tokių baisių kriminaly- 
bių, kaip nuodijimas ir mari
nimas darbininkų, pastangose 
išprovokuoti tarp darbininkų 
nepasitenkinimą prieš Sovietų 
valdžią. Apie tai laike kvoti
mo 4 gruodžio, 1936 m., kal
tinamasis Piatakovas liudijo 
sekamai:

“Mes nusprendėm, kad at
sitikime reikalo imtis kenki
mo aktų tikslu pravesti mūsų 
naikinimo planus, mirtys bus 
neišvengiamos. Mes tą ap
svarstėm ir priėmėm, kaipo 
neišvengiamumą”.

Kaltinamasis Drobnis buvo 
dar ciniškesnis savo liūdymę 
tuo klausimu.

“Yra net geriau, jeigu mai- 
nose yra aukų žmonėmis, ka
dangi tas ištikrųjų sukeltų 
darbininkų pyktį, o mums to 
ir reikia”.
Lifšicas sakė kvotimuose, 

kad Kniazevas “davė specia- 
les instrukcijas prirengti ir 
prayest skaičių kenkiino aktų 
(eksplozijų, nuvertimo trauki
nių, nuodijimų), kurių pasė
koj būtų daug mirčių”.

Panašų liūdymą davė* kal
tinamasis Turokas.

Kaltinamasis Kniazevas, pa
gal sutartį su Paralelišku Cen
tru, priėmė nuo pono —, Ja
ponijos valstybinės žvalgybos 
agento, sekamą užduotį, kuri 
turėjo būt atlikta iškilus ka
rui: “Suorganizuot padegi
mus militariškų sandėlių ir sto
tyse, kurios aprūpina karius 
maistu ir medicinos pagelba”,

Kniazevas gavo nuo to pa
ties Japonijos agento dar dau
giau baisių užduočių.

“Japonijos valstybinė žval
gyba” liūdijo Kniazevas kvo
time, “buvo ypatingai aštri 
iškeldama klausimą panau
dojimo karo laiku bakterio
loginių būdų su numatomu 
užkrėtimu kariškų traukinių, 
virtuvių ir sanitariškumo sto
čių perais, sukeliančiais smar
kiai limpančias ligas. . . ”

Tie išdavikiški ryšiai kalti-

Iš
tos medžiagos ir sulyg pačių 
prisipažinimo, kaltinamieji Ra
taičakas, Kniazevas, Turo
kas, Pušinas, yGrašė, šestovas 
ir Stroilovas apkaltinti už šni
pinėjimą svetimos valstybės 
žvalgybai. • Tie asmenys regu
liariai aprūpino Vokietijos ir 
Japonijos valstybinių žvalgy
bų atstovus slaptomis informa
cijomis, turinčiomis didžiau
sios svarbos valstybei. Ypa
tingai kaltinamasis Pušinas, 
prisipažinęs dalyvavęs šnipi
nėjimo darbe, liūdijo, kad jis 
ir kaltinamasis Rataičakas pa
laikė ryšius su Vokietijos val
stybine žvalgyba per tarpinin- 
kystę tūlo Lenz, “Linde” fir
mos fiterio.

Panašus šnipinėjimo darbas 
Vokietijos valstybinei žvalgy
bai buvo vedamas per kaltina
muosius Šestovą ir Stroilovą, 
įkaitintus kriminališkuose ry
šiuose su skaičiumi valstybinės 
žvalgybos agentų, kurie atvy
ko į Sovietų Sąjungą prisimetę 
užsienio specialistais, šių žmo
nių grupei priklausė ir inži
nierius Sticklingas, nuteistas 
Kemerovo byloje už šnipinė
jimą ir kenkimo darbą.

Tyrimaš patikrino, kad bu
vo užbaigta sutartis tarp Troc
kio ir tūlų Vokietijos firmų, 
sulyg kurios tos firmos rėmė 
trockistus iš fondo, sudaryto 
užkeliant kainas ant produktų, 
įvežamų. Sovietų Sąjungon iš 
Vokietijos.

Ryšyj su tuo, kaltinamasis 
Piatakovas liudydamas pažy
mėjo savo pasikalbėjimą su
Trockio sūnumi Sedovu, dabar ' 
gyvenančiu užjūryje: F
į- s “. . . Sedovas perdavė man 
nUo Trockio instrukcijas to
kias, kad aš bandyčiau duoti 
kiek galint daugiau užsaky
mų firmai ‘Demag’ ir firmai 
‘Borzig’, su kurių atstovais 
Trockis turi ryšius.

“ ‘Jūs’, . dadėjo Sedovas, 
‘turėsit mpketi augštesnes 
kainas, bet tie pinigai eis mū
sų darbui’.”

Teroristiniai Aktai

Tiesioginėmis Trockio 
strukci jomis, gautomis
Piatakovą ir Radeką, Parale- 
liškos Trockistų grupės orga
nizavo teroristų grupes Mask
voj, Leningrade, Kijeve, Ros
tove, Sočije, Novosibirske ir ki
tuose miestuose.

Sulyg liūdymo kaltinamo
jo Radeko, Trockis reikalavo 
“. . .organizavimo mažų gru
pių pasitikimų žmonių prave- 
dimui teroristinių pasikėsini
mų ant Sovietų Sąjungos Ko- 
munistų Partijos vadų gyvy
bės ir vyriausia prieš Stali- 
ną .

Trockis davė panašiais in
strukcijas kaltinamajam Pia- 
takovui laike jų pasikalbėjimo 
1935 m. Kaltinamasis Piata
kovas liūdijo, kad:

“Žodžiu sakant, nuo nieko 
neturim susilaikyt, kad tik 
nuverst Staliną”.

t ■ «

1934 metais, kada draugas 
V. M. Molotovas, Sovietų Są
jungos Liaudies Komisarų Ta
rybos pirmininkas, buvo Sibi
re, trockistų teroristai, vadovy
bėje kaltinamojo šestovo, ban
dė nužudyt Molotovą.

Kėsinimąsis ant draugo Mo
lotovo gyvybės nedavė pasė-

Paterson, N. J

m-
per

Įplaukos

Priešfašistinio ir Prieškarinio 
Komiteto Bendro Veikimo Fi

nansinė Atskaita

ALDLD 84 kp.
LDS 123 kp.
LDD 1 kp.
LUNK
S ir DD
LDS jaunimo kuopa

$14.00 
14.00 

7.00 
13.00 
14.00 
3.00

Viso • $65.00
Išlaidos

J. Bingelui kelionė į
Cleveland© priešfašis- t , 
tinį kongresą $30.00

A. Bimbai ir L. Pruseikai 
kel. lėšos į prakalbas 2.00

Svetainė už dvejas
prakalbas

Plakatai ir pasiuntimas
P. Sakatauckui kelionė 

į Clevelandą

3.00
2.45

28.00

$65.45
Atėmus išlaidas iš įplaukų, 

J. Bimba pridėjo nedatekliaus 
45 centus.

Pirmininkas E. Kinderas,
Sekretorius J. Bimba.

Visi kaltinamieji prisipaži
no pilnai prasikaltę prieš juos 
paduotais kaltinimais ir yra 
apkaltinti sulyg turimais do-\ 
kumentais, aiškiais įrodymais 
ir liudininkų priparodymais.

Kaltinimas pareiškia, kad 
atsitikime suradimo Trockio 
ar jo sūnaus Sedovo Sovietų 
Sąjungos teritorijoj, jie bus

kų. Norėta jį nudėt automo-j tuojau areštuoti ir teisiami per 
bilio .nelaimėj, kada jisai va- Sovietų Sąjungos Augščiausio 
žiavo automobiliumi nuo Pro- 
kopėjevskų mainų administra
cijos ofiso prie 3-čio įėjimo 
inainosna link darbininkais ap
gyventos vietos.

Teismo Militarį Kolegiumą.

Gaukite “Laisvei” Naujų
Skaitytoju l-.a

I

■
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Cleveland© Kronika
Open Shoperių ir Kapitalis
tinės Spaudos Melai, Smut- 

kai ir Dūmojimai. /
Šiandien (sausio 28 d.)Tvisi 

vietos didlapiai p. Sloahui už 
riebų atlyginimą davė po ištisą 
puslapį išreikšti pageidavimą, 
kuriuom jis mano pakrikdyti 
streikierių eiles. Bet jis turi ži
noti, kad nežiūrint, kaip storai 
jie užtepti tie triksai ant tų 
lakštų popieros ir kiek rašalo 
sunaudota jiems — tėra tik 
Sloano žodžiai, kuriem streikie- 
riai netiki. Pažadais, o tokiais, 
kaip Sloan’o yra visa pekla grį-

Tuose puslapiuose telpa kito 
“open shoperio” skymas, kaip 
“save parsiduoti” darbininkams, 
kad gavus iš jų pasitikėjimą. 
Kasgi taip kalba šioje bosų 
smutnoje ir nusiminimų valan
doje? Ne kas kitas, kaip di- 
džiausis organizuotų darbininkų 
priešas, William Frew Long, ge- 
neralis manadžerius Clevelando 
Apvienytų (Open Shop) Indus
trijų. Tai tas pats asmuo, kuris 
du metai atgal vadavo “septy- 
niem slaptiem” iš Prekybos Bu
to krusadoj prieš unijas, kurios 
pasėkoj buvo sulaužyta visa eile 
streikų ir keli unijų vadai padė
jo gyvastis, ypatingai White
lock Teamsterių lokalo biznio 
agentas. Open shoperiai jo la
biausiai nekentė delei jojo ko
vingumo ir gengsterių pagelba 
jį nužudė. Taigi tas asmo, ku
ris yra didžiausis neprietelius 
darbininkų, siūlo savo komfra- 
tramątf? reikalavimus del dOrės- 
nibpis'u darbininkais sugyveni- 
frkk” Kitais žodžiais kalbant, tai 
gyvatės mėginimas lakštingalos 
balsu čiulbėti. Bet kas jam iš 

'darbininkų, ypač tų, kurie per 
jojo užmačias netik neteko dar
bo, tapo padėti ant juodo listo, 
bet streiko laike gavo policijos 
ir mušeikų buožių ir nuodingų 
dujų — tikės, tam streiklaužių 
organizatoriui? Kuomet siūlo 
tuos savo “gerus” patarimus, 
kartu vadina “John L. Lewis’ą, 
Amerikos Gerbūvio Priešu No. 
1”. Kasgi iš darbininkų jam pa
tikės!? O betgi kapitalistų did
lapiai tokius “planus” stengiasi 
darbininkam įpiršti, šiuose vi
suose atsitikimuose, streikuose 
turi progos patirti, kaip išvieno 

veikią/darbdaviai su kapitalisti
ne spauda. Taigi darbininkų, o 
ypatingai susipratusių, pareiga 
yra dėti visas pastangas, kad 
darbininkiška spauda plėstųsi.

natikais, bet tik tokius editoria- 
lus rašo sulig Chamber of Com
merce įsakymų. Kaip William 
Frew Long jiem padiktuoja, 
taįp jie turi parašyti, nežiūrint 
kad ir durniausiai išeitų. Open 
shoperiai dar ir po šiai dienai [ 
mano, kad Amerikos darbinin
kai, kaip iki šiol davėsi open 
shoperiams už save protauti, 
taip ir dabar jie duosis. Bet pa
sirodo išeina kitaip.

Kaip čia nesenai demagogas 
kun. Coughlinas žavėjo milio- 
nus lakštingališkai, kad jis 
yra švenčiausias darbininkų 
reikalų gynėjas. Bet automobi
lių darbininkai streikuodami ir 
organizuodami į unijas patyrė, 
kad 
kas vis kitoj pusėj tvoros, t. y. 
ten, kur open shoperiai, bankie- 
riai ir sidabras. Nežiūrint, kaip 
skerečiojosi, bet darbininkai 
pereito lapkr. mėn. jam davė i 
tinkamą atsakymą. Tokį atsa
kymą davė ir parsidavusiai 
spaudai. Bet jos redaktoriai už 
algą patampa prostitutais ir 
kartu taip beprotiškai meluoja. 
Todėl platinkime ir budavo.kime 
savo spaudą, kuri teikia teisin
gas žinias.

Ralph Bates Kalbės Cleve- 
lande Vasario 2.

Engineers Auditorijoj, 8 vai. 
vakare Ralph Bates, paskiĮbęs 
Anglijos rašytojas kalbės Ispa
nijos klausimu. Jis tik kelios 
dienos, kaip gryžo iš Madrido 
fronto. Jis suteiks naujausių ži
nių, tokių žinių, kurių kapita
listinė spauda netalpina. Taigi 
visiems pravartu atsilankyti, o 
ypač, kurie remia Ispanijos lo- 
jalistus-liaudį. M-ka.

po išrinkti korespondentai, ku
rie aprašys streiko eigą ir įvy
kius į visus lietuvių laikraš
čius.

Koresp. No. 3.

Wilkes-Barre, Pa

tas “gerasis” prakalbinin-

Wilkes Barre ir Apielinkės 
l Lietuvių Žiniai

Komitetas Rėmimui 
jos liaudies kovotojų 
naują raštinę pačiam 
centre, 31 Public Square, 
Lanning Buildinge, ant antrų 
lubų, šis komitetas laikys sa
vo susirinkimus kiekvieną an
tradienį, 7-tą valandą vakare. 
Visos lietuvių organizacijos 
prisidėkit prie šio taip svar
baus darbo. Išrinkto delegatus, 
kad lankytų šio komiteto su
sirinkimus. Taip darant, or
ganizacijos žinios kas yra vei
kiama šio komiteto susirinki
mus. Taip darant, organizaci
jos žinos, kas yra veikiama šio 

1 komiteto ir bus geresnis veiki
mas visose organizacijose 
šiuom reikalu.

Ispani- 
atidarė 
miesto

Visokias aukas, drabužius 
arba pinigus, suneškit virš nu
rodytoj vietoj, čia visuomet 
rasit draugus, kurie tą viską 
priims ir duos visokias infor
macijas del geresnio veikimo. 
Taipogi čia atsilankę /galėsit 
sužinot daug visokių naujienų 
iš karo lauko.

Visos lietuvių organizacijos 
pirmam jūsų susirinkime iš
rinkto delegatus, kad lankytų

organizacijų. Todėl prašome 
pavienių žmonių atsiliepti pa
duotu adresu: praneškite, ko
kios jūsų mieste yra liet, or
ganizacijos, jų adresai bei jų 
valdybų adresai, o mes pasis
tengsime susižinoti, susisiekti 
su jomis. Prisidėti gali bile 
kokios pakraipos organizacija 
—pašalpinė, kultūrinė, scenos, 
meno, dainų, politikos organi
zacija, socialistų, komunistų,

komiteto susirinkimus ir bū- Į katalikų, laisvamanių, liutero- 
1*1 J • 1 i • • • J • 1 1 •

tinai pradėkit darbuotis rinki
me visokių aukų, taipogi pa
aukoki! iš iždų, kur galima.

Draugės ir draugai, Ispani
jos liaudies kova prieš užpuo
likus fašistus yra mūsų visų 
kova ir čia mūsų būtinas reika
las remti juos kiek galint.

Visos ir visi prie darbo!
Taipogi nepamirškim, kad 

šiuom laiku eina vajus sukėli
mui finansinės paramos an
gliškiems laikraščiams “Daily 
Worker” ir “Sunday Worker”. 
Reikia darbuotis kiek galint 
paremt šį taip svarbų darbą 
Neatsilikim nuo kitų miestų. 
darbininkų. Veisiejiškis.

nų,—bile tiktai ji sutinka kaip 
nors padėti savo broliams Lie
tuvoje demokratinę tvarką at- 
steigti.

N. J. Valstijos Liet. Organi
zacijų Veikimo Komitetas:

H. Burke, pirmininkas,
P. Ramoška, sekretorius,
Dr. J. J. Kaškiaučiuą,

iždininkas.

senumo. Išsyk dešinieji norėjo 
paimt vadovybę, bet jie negavo 
darbininkų pritarimo, kad įeiti 
į atsakomingas vietas. Tokie tai 
elementai pirmiausiai pradėjo 
nemokėt duoklių. Suprantama, 
kiti nuo jų užsikrėtė. Unija ža
da imtis griežtesnių priemonių 
duoklių nemokėjimo reikale.

Buvo atsilankiusi streikuo
jančių jūrininkų delegacija ir 
prašė paramos. Paaukauta 
$100. Tai graži parama.

Harbor District Council su
važiavimas įvyko 16-17 dd. De
legatų buvo 85. Padalyta daug 
jjerų nutarimų, tarp kurių yra 
reikalavimas 6 valandų darbo 
dienos be sumažinimo mokes- 
ties. Taipgi nutarta reikalauti, 
kad būtų paliuosuotas 18 metų 
kalėjęs Ray Becker, kuris įka-

lintas būk už tai, kad karo pri
sirengimo dienose Centralia 
(Wash.) mieste apsišaudęs SU 
patriotais.

Beto, nutarta kovoti, kad uni
jos nariai darbininkai už savo 
darbą turėtų gaut unijos mo
kestį. Nutarta reikalauti, kad 
laike streikų nebūtų naudojama 
valstijos milicija. O taipgi nu
tarta reikalaut, kad valstija 
veltui duotų neturtingiems dar
bininkams ir jų šeimynom me- 
dilįalę pagelbą, kuomet tas rei
kalinga. Visi šie suminėti su
manymai bus įnešti į Wash, 
valst. seimą.

Saw Mill and Timber Work
ers unijos sekanti konferencija 
įvyks vasario 20 d. Bus daug 
delegatų, ir manoma, padarys 
daug gerų tarimų. A. B.

Remia Streikierius

E. Vilkaitės Prakalbų Maršrutas ALDLD. 7-me 
Apskrityje, Mass. Valstijoj, Prasidės 

su 28 d. Vasario (Feb.)

neper- 
dalykų

Skubėkit Įsigyti Naujas Knygas

Vasario 28 ir kovo 1-mą, 
Montello, Mass.
Kovo 2-3, Bridgewater, Mass. 
Kovo ■ 4-5, Norwood, Mass.
Kovo 6-7,'So. Boston, Mass. * 
Kovo 8-9, Lowell, Mass.
Kovo 
Kovo 
Kovo 
Kovo 
Kovo 
Kovo 
Kovo

Draugai ir draugės, maršru-

10-11, Lawrence, Mass. 
12-13, Haverhill, Mass.
14-15, Nashua, N. H.
16, Fitchburg, Mass. 
17-18, Gardner, Mass. 
19, Hudson, Mass. 
20-21, Worcester, Mass.

Raymond, Wash.
Iš Unijinio Veikimo. <

Saw Mill Timber Workers 
unijos lokalas 2514 sausio 15 d. 
laikė savo susirinkimą. Narių 
susirinko palyginamai 
daugiausia, bet svarbių 
apsvarstyta ir nutarta.

Paaiškėjo, kad daugelis uni- 
jistų- neužsimokėdami savo duo
kles, likosi išbraukti iš unijos. 
Iš 1,5.00 lokale esančių narių, 
150 išbraukti delei neužsimokė- 
jimo duoklių, šis • susirinkimas 
nutarė dėti visas pastangas, kad 
išsibraukusieji būtinai būtų 
grąžinti unijon.

Kad palaikyt uniją šimtą 
nuošimčių stipria, tai, kaip tik 
užsibaigs jūrininkų streikas, 
tuoj aus bus dedamos visos galb

programą mos pastangos, kad sutraukt vi
sus neorganizuotus darbininkus 
į uniją. Yra ir lietuvių, kurie iš- 
sibraukę. Tai prastai.xReikia su
prasti, jog .kokis gali būti uni- 

visoms | jistas, jeigu neužsimoki duok-

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

2J5SRS KONSTITUCIJA—Užtvirtina VIII Ypatingame 
Sovietų Suvažiavime. Kaina 15 centų.

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

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

3.

ALDLD 15-to apsk. metinėj į0 skelbime suminėtų koloni- 
nferencijoj, laikytoj sausio jų> tuojau imkitės už darbo— 

d., apdiskusavus unijų rengimo prakalbų d. Vilkai- 
, . L. tei! ... ■

Daugumai kolonijų paskir
ta po dvi dienas. Vieną dieną 
d. Vilkaitė kalbės mūsų orga
nizacijos vajaus ir kitais svar
biais dienos klausimais. Kitą 
dieną bus tik vienom moterim 
pašvęstas susirinkimas, kuria
me draugė Vilkaitė, kaipo 
slaugė, palies moterų sveika
tos klausimą ir kitus moteris 
liečiančius reikalus.

Antras Smutkas Kapitalis
tinės Spaudos

Kuomet dabar Maskvoje eina 
trockistų kontr-r e v o 1 iucionie- 
riiį teismas ir tame teisme jie 
prisipažįsta, kad, diriguojami 
Trockio, varė platų sabotažą, 
organizavo teroristines grupes 
žudymui Sovietų valdžios žy
miausių vadų ir derėjosi su fa
šistinių šalių atstovais, kaip 
grąžinti kapitalizmą Rusijoje. 
Tai vietos didlapių redaktoriai 
viso pro viso parašo po trumpą 
editorialą, kad “Maskva neteko 
proto,” taip užvardino Cleve
land Press redaktoriai trockistų 
teismo eigą. Pateisinimui taip 
“gudriai” suformuluoto rašinio 
kaltina Staliną už visus Radeko 
ir kitų niekšiškus prisipažini
mus. Ne tie niekšai kalti, ku
riem Rusijos Komunistų Parti
ja ir visa liaudis buvo pasitikė
jus ir pastačius į atsakomingas 
vietas, kuomet jie tose vietose 
būdami konspiravo $u Vokieti
jos darbininkų budeliais, kaip 
Hitleriui Ukrainą parduoti, ly
giai su Japonijos imperialistų 
agentais; kalti ne jie, Radekas 
ir kompanija, bet Stalinas ir 
Sovietų valdžia; ot kokių “iš
minčių” kupini kapitalistinių 
didlapių redaktoriai. Jau čia ir 
paprastas ir bemokslis darbi
ninkas lengvai gali išskaityti, 
tąd ne Maskvos teisme trūk- 

’L'Ma proto, bet kapitalistinių 
ęamštų redaktoriams, ypatingai 
Cleveland Press’o. Bet pilnai 
taip nėra su jais: jie nėra lū-

I
te t

konferencijoj, laikytoj 
17 d., .
klausimą ir jų kovas, nutarta 
paaukoti iš iždo $15 del Fi
sher Body streikierių.

Po konferencijai, buvo dele
gatų priėmimui vakarienė, tai 
ir ten dar ‘parinkta aukų augš- 
čiau minėtam reikalui. Su
rinkta $8.50.

Yra išrinktas koipitetas su
šaukimui lietuvių streikierių 
mitingo. Į komitetą įeina po
ra streikierių. Draugai veng
rai ir slavai jau tokius savo 
susirinkimus turėjo.

Pasikalbėjus su piketuojan
čiais lietuviais streikieriais, 
paaiškėjo, kad minėto j dirbtu
vėj dirbo apie 200 mūsų tau
tiečių.

Liet, streikierių sus. įvyko 
22 d. sausio. Dalyvavo 35 liet, 
streikieriai. Atidarius susirin
kimą pirmininkas pastatė kal
bėti unijos lokalo fin. sekre
torių J. Bruskaitį, kuris kal
bėjo lietuviškai. Jis savo kal
boje puikiai nupiešė, kaip 4 
metai atgal jam pasidarbavus 
susiorganizavo maįa grupelė 
minėtoj "dirbtuvėj, o dabar 
unija išaugo į milžinišką jėgą. 
Bruskaitis yra čia gimęs, bet 
gerai kalba lietuviškai.

Antruoju k ai b etoj um buvo 
M. Eiuko. Jis anglų kalboje 
aiškino svarbą darbininkams 
prigulėti į unijas; paaiškino 
apie kitų tautų tokius susirin
kimus ir jų svarbą.

Po prakalbų padarytas ta
rimas, kad lietuviai streikie- 
riai užimtų piketuoti tam tik
rose vietose fabriko vartus 
patys vieni, nes tas būtų ne- 
taip nubodu. Išrinktas tam ka
pitonas, kuris sutrauks visus 
lietuvius streikierius po savo 
vadovybe. Taip gi išrinkta ko
misija iš trijų, kuri prižiūrės, 
kad visi lietuviai dalyvautų 
pikietavime. O kurie dar 'ne
priklauso unijai, tai pas tokius 
nuvažiuoti į namus ir dėti pa
stangas įtraukti juos unijon.

Išrinkta aukų rinkimo komi
sija iš 5.

Greitai bus šaukiamas ma
sinis lietuvių susirinkimas.

Baigiant šį susirinkimą ta-

ALDLD 7-to Apskričio Mo
terų Komitetas kviečia jumis, 
draugai-draugės, rūpestingai 
imtis už darbo rengime šių 
prakalbų.

Užėmę svetaines, sutvarkę 
programą (kurie
turės), pasiuskit lapelių užsa
kymą į “Laisvę” d. Sasnaus
kienei, nes lapelių turinys bus 
gatavas — vienodas 
kolonijoms. Viskas ką jūs tu- lių. 
rit parašyt, tai prakalbų ren- Mūsų organizacija (local) 
gimo vietą, laiką, programą, ir -/ia Jauna> vos aP*e Poia metų 
kiek lapelių norit.

Nesuminėtos Kolonijos >
Jeigu atsirastų tokių kolo

nijų, kurios nėšuminėtos marš
ruto sąraše ir norėtų rengti 
prakalbas d. Vilkaitei, taipgi 
kolonijos, kurios negalėtų su
rengti joms skirtą dieną—tuo
jau praneškit šiuo antrašu:

M. K. Sukackienė,
18 Hillside St.,

Worcester, Mass.

| Lietuvių Organizacijas New Jersey Valstijoje
Pereitų metų pabaigoje 

(lapkričio mėn. 22 d.) Lietu
vių Salėj, Newarke, įvyko liet, 
organizacijų konferencija. Da
lyvavo įvairių organizacijų, 
draugijų, kliubų bei chorų at
stovai iš N. J. valstijos miestų 
ir miestelių. Konferencija ėjo 
labai opiu, labai svarbiu klau
simu—Lietuvos demokratijos 
klausimu. Toji konferencija, 
kaip ir visa eilė panašių konfe
rencijų palei visas didesnes 
Am. lietuvių kolonijas, yra at
balsis didžiulio Amerikos Lie
tuvių Kongreso. Kaip žinoma, 
tas Amerikos Lietuvių Kongre
sas Lietuvos Demokratinei 
Tvarkai Atsteigti įvyko 1936 
metų birželio mėn. 20-21 d. 
Cleyeland, Ohio.

Kam iš mūsų nerūpi mūsų 
gimtojo krašto būklė ? Visi 
mes trokštame, kad mūsų bro
liai ir sesutės Lietuvoje turėtų 
lengvesnį, * šviesesnį, žmoniš
kesnį gyvenimą. O tuo tarpu 
—jau suėjo 10 metų, kaip mū
sų tėviškė dejuoja—aimanuo
ja po sunkia žiauriojo fašizmo 
letena. Pasmaugta paskutiniai 
demokratinių laisvių likučiai. 
Užgniaužta visos bent kiek 
laisvesnės organizacijos, ne tik 
politinės,! bet ir kultūrinės— 
švietimo organizacijos. Tvan
ku, trošku, slopu visoj politi
nio ir ekonominio gyvenimo 
atmosferoje. Vargsta darbi
ninkai, vargsta ūkininkai, vals
tiečiai, vargsta smulkesnieji 
pramoninirikai; a ni a t n i n kai,

inteligentai. Vargsta, skursta 
visa nuslopinta šalelė.

Amerikos Lietuvių Kongre
sas Lietuvos Demokratinei 
Tvarkai Atsteigti pagamino 
planus mūs ateities veiklai. 
Kviečiame prisidėti prie Ame
rikos Lietuvių Kongreso. Jau 
daug tokių organizacijų N. J. 
valstijoje prisidėjo, bet dar 
daugelis tebėra neprisidėjusių. 
Tuo reikalu, kaip ir kitose val
stijose, taip ii\N. J. valstijoje, 
pasėkoje liet. organizacijų 
konferencijos, susitvėrė Veiki
mo Komitetas, kuris rūpinasi 
sutraukti kuo daugiausia orga
nizacijų į bendrą būrį—į Ame
rikos Lietuvių Kongreso būrį, 
kad visiems darbuotis—veik
ti del demokratinės tvarkos at- 
steigimo Lietuvoje.

Tai š.iuomi ir kreipiamės į 
visas lietuvių organizacijas, 
draugijas, kliubus, chorus N. 
J. valstijoje, kad atsilieptumėt 
į šį mūsų kvietimą, kad prisi- 
čLetumėt prie bendro darbo— 
Lietuvos Demokratinei Tvar
kai Atsteigti. Kurios organi
zacijos patėmysite šį praneši
mą, atsiliepkite per savo val
dybą, ar laiškais arba asmen
iškai susisiekite su N. J. Vals
tijos Lietuvių Organizacijų 
Veikimo Komiteto sekretorium 
—šiuo adresu:

Petras Ramoška,
263 Crann Street 

Hillside, N. J.
šitas pranešimas gal nepa

sieks visų N. J. valstijos liet.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(ŠALINSKAS)

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

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

WOODHAVEN, L. L, N. Y.

and
CARPENTERS

Taisom ir maliavojam na
mus iš vidaus ir is lauko

A. BALČIŪNAS
321 Chauncey Street 

Brooklyn, N. Yį 
ir

P. BIELIAUSKAS
8831 76th Street 
Woodhaven, N. Y,
Tel.: Foxcroft »-6Wl

laisvės' Bazare Bus Daiktų Vertes
$5,000

Juos reikės išparduot už labai žemas kainas

“LAISVĖS” BAZARAS BUS SEKAMOM DIENOM:

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

ĮŽANGA TIK 10c ASMENIUI

BAZARAS BUS LAISVĖS SVETAINĖJE
j

Kiekvieną vakarą bus dailės programa. Yra užkviesti geriausi 
lietuvių talentai iš Philadelphijos, Newarko, Elizabetho,

Great Necko ir iš Brooklyno

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

PRAŠOME DOVANŲ “LAISVĖS” BAZARUI
Jau esame gavę gražių ir brangių dovanų, kaip matėte iš pranešimo 
dienraštyje. Bet jų reikia dar daugiau. Prašome visų dienraščio rėmė

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

PINIGINĖS DOVANOS YRA SVARBU
Baząre turėsime vaikų dienas, reikės pripirkti gražių daiktelių ir nau

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

Į—*.... ■* 1.^—' vv.'.-■-t- - »——— s#
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PRANEŠIMAI IŠ KITUR
Harrison, N. J

LICENSESlie-

No.that License

j e

Baltimore, Md

Y.

Bridgeport, ConnHaverhill, Mass

Smulkių su- 
viso pasidaro 
pasiųstos per

nesima- 
ir kurie 
kitą ko- 
streikie-

koplyčio- 
Harrison, 
Newark o 
kapinėse.

au-
ar-

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

LIQUOR 
Retails

BEER WINE
Wholesale

CLEVELAND, OHIO
ALDLD 57 kp. susirinkimas įvyks 

trečiadienį, 3 vasario, 7:30 vai. va
karo, Lenkų Kliubo Svet., 4015 E.

141st St. Taigi draugai ir draugės, 
kviečiame visus dalyvauti šiame su
sirinkime ir atsiveskite naujų narių. 
Komisijos, kurios esate išrinktos į 
įvairias vietas, prašome būti šiame 
susirinkime, nes turėsime svarstyti 
svarbius klausimus.

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

Dr. Herman Mendlowitz
33 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312

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

ISIDORE GABRIELOV
1301 Newkirk Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No.

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

NEDĖLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

IN VJ JL IkJjL* jo JICl LDj įf,i VLJ1 liuli/ AJIUUIIOU l'i v. , _

B 4613 has been issued to the undersigned 36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y. to sell beer at retail under Section 76 of the co oo “J ** •
Wyckoff0 A^^Boi-ough0of1 °prooki'yr^, bounty Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi,
of Kings, to be consumed on the premises.

ANDRE W. PAPANDREW & 
ALEX. STEVENS

119 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6975 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 276 Humboldt St., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

VITO CONTRASTANO 
D-B-A Mansion Bar & Grill

276 Humboldt St., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 10751 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 246 
Tompkins Ave., Borough of Brooklyn, Coun
ty of Kings, to be consumed off the pre
mises. ...

HYMAN SfcLAR
246 Tompkins Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4618 has been issued to the undersigned to 
sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 1 Nos
trand Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

MICHAEL SFORZA
1 I Nostrand Ave.t • Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7184 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 406 South 3rd St., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

JOHN MASLAUSKAS
406 South 3rd St., Brooklyn, N. Y.

Pirmadienis,Vasario 1,1937 Puslapis Penktas

Iš Fisher Body Streiko
Sausio 23 d. čia lietuviai, Fi

sher Body streikieriai, turėjo 
savo susirinkimą, šiam mitin
gui iniciatyvą padarė ALDLD 
15-to Apskr. išrinkta komisija, 
kuri padėjo šį susirinkimą su
šaukti. Susirinkimas buvo gy
vas ir į dalyką.

Plačiai apkalbėta streiko klau
simas ir kuo lietuviai gali dasi- 
dėti prie jo laimėjimo. Imant už 
pavyzdį slovėnus, italus ir kitų 
tautų streikierius, kurie veikia 
pavyzdingai netik mobilizavime 
savo tautos streikuojančių dar
bininkų, bet ir pašaliečių para
mai šio streiko. Lietuviai irgi 
linkę darbuotis panašiai.

Išrinko tris komisijas šiems 
darbams: a) komisiją apsilan
kymui į namus pas tuos darbi- 
ninkus-lietuvius, kurių 
to ant pikieto linijos, 
unijon nepriklauso; b) 
misiją rinkimui maisto
rių virtuvei ir apsilankymui į 
draugijas del finansinės para
mos ir c) komisiją teikimui ži
nių lietuvių spaudai iš streiko 
eigos. Susirinkime paaiškėjo, 
kad Fisher Body kur kas dau- 
giaus lietuvių dirba, negu bu
vo manyta. Nutarta šaukti ma
sinį mitingą supažindinimui vi
sos lietuvių kolonijos su Fisher 
Body darbininkų kova prieš Ge
neral Motors kompaniją.

Taipgi nutarta prašyti iš uni
jos, kad lietuviams paskirtų tam 
tikrą geitą (vartus) pikietuoti, 
kur bus geriau sučekiuoti pa
čius lietuvius streikierius, ir ki
ta, patys streikieriai noriau pil
dys savas pareigas.

v ' ’’j
Vietos Didlapių Streiklau- 
žiška Rolė šiame Streike.
Vietos kapitalistinė spauda

bininkų ir dirbdami negali sau dikas Wm. Tool darė tuščių už- 
reikalingų daiktų nusipirkti — metimų; kam, esą; Sovietai ne
vis trūksta ir trūksta pinigų. ♦ • 11 ---- - '
Pagaliaus jau ir B and S. W. 
unijos viršininkai pakėlė klausi
mą, kad jau laikas pakelti dar
bininkams algas. 22 d. sausio 
buvo susirinkimas unijos virši
ninkų ir 40 fabrikantų. Unijos 
viršininkai reikalavo pakelti 
darbininkams algas ant 28.57, o 
fabrikantai duoda tiktai 5 cen
tus ant dolerio. Atrodo, kad fa- 
brikantai iš darbininkų tiktaj. 
juokus daro, o daugiau nieko. 
Taigi, kaip algų klausimas už
sibaigs, parodys tiktai ateitis.

Darbininkė.

Klaidu Atitaisymas
Sausio 20 d., 1937 metais, 

“Laisvėje” tilpo korespondenci
ja iš Bridgewaterio. Be kita ko, 
ten buvo parašyta, kad sausio 
30 d. rengiama šokiai su kon
certu, kur turėjo būti vasario 
dieną. Draugiškai,

A. Kandraška.

Pranešimas Apie Mirtį

Sausio 26 d. St. Francis li
goninėj, Jersey City, zmirė lie
tuvis Charles Brilvietz, 46 
metų amžiaus. Velionis gimė 
rugpjūčio 8 d., 1889 metais. 
Jis tapo pašarvotas graboriaus 
Bernard Shawkonio 
je, 310 John St., 
N. J. ir palaidotas 
Holy Sepulchre
Prieš mirimą velionis ligoninė- 

išgulėjo 8 mėnesius.

čia buvo suruošta prakalbos 
i YPSL jaunuolių delegatui Er- 

visaip gelbsti, kaip įmanydama nesį Erber, kuris neseniai grį- 
Fisher Body kompaniją. Pirmoj g0 Ispanijos ir daug žinių bei 
vietoj, netalpina, kas teisinga įspūdžių parvežė, 
apie patį streiką, bet visaip į 
stengiasi jį apmeluoti. Penkta
dienį “Cleveland Press” biau-1 
riausiai išėjo duodama visą pu
slapį skebų išgarslhimui, t. y. 
tų, kurie nori grįšfti į darbą. Pa
sirodo, kad pusę tuzino tokių 
niekšų tegalėjo surinkti. Strei
kieriai mato, kiek yra norinčių 
grįsti dabar.

“Daily Workeris” tampa po
puliariu laikraščiu.

Simpatikas.

Vienybėje Galybė.
Jau antri metai, kaip čia gy

vuoja Boot and Shoe Workers 
unija. Tai unija, kuri darbinin
kų reikalais nesirūpina ir apie 
pagerinimą darbininkams bū
vio, tai nėra nė kalbos. Strei
kuoti niekaip nevalia, vienok 
darbininkai, būdami išnaudoj 
mi ir prispausti, suranda gali
mybes kaip nors nuo savo prie
šo apsiginti. Kadangi darbinin
kų algos labai mažos ir darbo 
sąlygos labai prastos, tai pas 
darbininkus atsirado prieš tą 
visą blogą naujas kovos būdas, 
— tai sėdėjimo streikas? Jau 
keliose dirbtuvėse darbininkai 
susėdo ir laukė kol jųjų reika
lavimai buvo išpildyti; ir ne
ėmė daug laiko, kaip darbinin
kai laimėjo. Maži streikai, ma
ži laimėjimai, bet tai labai ge
ra kovos pradžia.

22 d. sausio Unique Shoe 
kompanija ant Duncan gatvės 
pavarė vieną darbininką iš dar
bo. Kaip tiktai tas darbininkas 
pro duris laukan,Hai kiti darbi
ninkai, kurie kartu dirbo visi 
sustojo, nedirba ir neina lau
kan. Kompanija pamatė, kad 
čia nejuokai, tuoj priėmė atgal 
pavarytą darbininką, ir tuomet, 
visi darbininkai kartu, pradėjo 
dirbti. Tai ir čia mažas, bet 
kartu ir didelis darbininkų lai
mėjimas.

Jau pora metų, kaip čionai 
kurpiam darbininkam numušta 
121/2 procen* ų nuo dolerio, o 
per tą laiką pragyvenimas pa
kilo tiek, kad jau didžiuma dar-

Ernest Erber gabus kalbėto
jas ir gerai suprantantis klasių 
kovą. Beto, labai nuoširdus ir 
teisingai dalykus aiškina.

Drg. Erber ilghi prabuvęs 
Barcelonoje ir kalbėjosi su mili
cininkais jaunuoliais.- Iš jų ga
vęs užtikrinimą, kad jie kovos 
iki pergalės ir sutriuškins fa
šizmą ir kapitalizmą. Jie prašė 
d. Erber, kaipo delegato iš 
Jungt. Valstijų, kad mes jiems 
siųstume visokeriopą pagelba. 
Neužtenka rezoliucijų, t. y. mo
ralės paramos, sako d. Erber. 
Būtinai reikia ir materialiai 
remti. Esą, juk Vokietija ir Ita
lija frankiečiams siunčia netik 
tūkstančius “liuosnorių” vyrų, 
bet ir tankų, orlaivių ir kitokių 
reikmenų bei karo pabūklų.

Ispanijos liaudies kovotojai 
sakę d. Erber, kad jie veik jau 
buvo nusiminę, kuomet demo
kratinės šalys atsisakė netik 
remti juos, bet atsisakė net gin
klų parduoti. Bet vėl pakilo 
ūpas, kuomet Sov. Sąjungos ir 
kitų šalių darbininkai jiems at
ėjo į pagelbą. Esą, Sovietų ša
lis yra vienintelė šalis, kuri taip 
daug ir visokeriopai parėmė Is
panijos kovotojus.

Kaip prasidėjo klausimai, tai 
čia žinomas Sov. Sąjungos plū-

siunčia savo galingos armijos 
sumušimui Ispanijos fašistų, 
kam per mažai orlaivių daduo- 
dahti liaudies gynėjams ir tt. 
Kalbėtojas tam “kritikui” pla
čiai paaiškino Sov. Sąjungos po
ziciją ir jos duodamą paramą 
Ispanijos liaudiečiams. Kalbė
tojo aiškinimai taip blaivūs ir 
įtikinanti publiką—veik visi su
tiko, išskyrus kažkuriuos loves- 
toniečius, kuriems, šuprantama, 
vis “neaišku.” Jie ir po prakal
bų užpuolę kalbėtoją visaip 
“kritikavo.” *

Beje, laike savo kalbos d. Er- 
ber ragino visus siųsti peticijas 
kongresmanam, reikalaujant, 
kad šios šalies valdžia praleistų 
ginklus ir kitą paramą Ispani
jos teisėtai valdžiai, apsigyni
mui nuo užpuolikų fašistų.

Kriaučius.

Hartfordieeiai suruošė labai 
pasekmingą vakarienę Ispani
jos darbo liaudies paramai 
kovoj prieš fašizmą; vakarie
nės uždarbis ir darbininkų 
kos per vakarienę sudarė 
ti 170 dolerių.

Hartfordas juk nedidelė
tuvių kolonija, bet su kokia 
parama ji pasirodė Ispanijos 
liaudžiai, ir didžiosios koloni
jos nevisai gali prisilyginti.

O tai parodo vietos draugių 
ir draugų rūpestingą, energin
gą pasidarbavimą ir vietos lie
tuvių darbininkų ir mažųjų 
biznierių nuoširdų prijautimą 
kovojančiai už laisvę Ispani
jos liaudžiai.

Sekmadienį, sausio 31 d., 
Hartforde kalbės ALDLD. 
Centro sekretorius, d. D. M. 
šolomskas, iš Brooklyn©. Jam 
prakalbos rengiamos Laisvės 
Choro svetainėje, 57 Park St.

Nėra abejonės, kad į pra
kalbas susirinks daug žmonių, 
nes pasaulis pilnas taip svar
bių klausimų, į kuriuos trokšta 
atsakymo kiekvieno darbinin
ko krūtinė.

Su darbais čia didžiuotis nė
ra ko. Nors dirbtuvės dirba 
pilną laiką, tačiaus darbinin
kų be darbo yra begaliniai 
daug. Mokanti darbus mašinų 
dirbtuvėse darbininkai darbą 
gali gauti. Bet darbo nemo
kanti, ar mažo patyrimo, dar
bininkai, visiškai negali darbo 
gauti, i

Turčiai savo didelius uždar
bius įvesdina naujų mašinų 
įruošimui dirbtuvėse ir su pa- 
gelba vis labiau ištobulintų 
mašinų pagamina daugiau 
produktų, negu pagamindavo 
seniau su pagelba darbininkų, 
o darbininkai diena iš dienos 
stovi palei dirbtuvių vartus ir 
laukia, kada juos pašauks 
prie darbo. Ilgainiui prisieis 
darbinihkams p e r s i t ikrinti, 
kad turčiai atskyrė juos nuo 
gyvenimo, paliko bevilčiai val
kiotis nuo dirbtuvės prie dirb
tuvės ir skursti, kęsti vargin
ga gyvenimą.

Žemaitis.

$

*

Japonas Kunimatsu Hamada, 78 metų amžiaus, Sei- 
yukai Partijos vadas, kuris padėjo sugriauti Hirdta’o 
kabinėta.

Cambridge, Mass
Sausio 16 d. buvo surengta 

“surprais pare” draugams My
kolui ir Onai Venzlauskam iš 
Arlington©, jųjų 25 metų ženat- 
vės sukaktuvėms. Artimos Ven- 
zlauskų draugės ir draugai su
rengė šį pokilį Venzlauskams 
nežinant apie tai.

Draugai Aitučiai iš Arlington 
pasikvietė juos važiuoti į Cam
bridge Lietuvių Piliečių Kliubą 
ant šokių, draugų Stašių svetai
nėje, 136 Harvard Street. At
važiavus, d. P. Stašienė juos 
pasitiko ir pakvietė visus į vir
šutinę svetainę persišengti, pa
aiškindama, kad apačioj yra 
perdaug publikos ir ten nėra 
kur drapanų padėti. Viršutinėj 
svetainėj visi svečiai tamsumoj 
laukė ateinant draugų Venzlaus- 
kų. Jiems įėjus sužibo šviesos 
ir, orkestrai griežiant draugai 
ir draugės, dukrelė ir sūnus 
pradėjo sveikinti draugus Ven- 
zlauskus, kurie iš susijaudini
mo nežinojo nei ką sakyti. Vis
kam apsiraminus, visi buvo pa- j 
kviesti sėstis prie vakarienės. 
Stalai buvo labai gražiai pri
rengti. Drg. J. Washkis pakvie
tė svečius palinkėti Venzlaus
kams laimės ant tolimesnio gy
venimo. Pirmiausia d. W. Ane- 
sta trumpai ir karštai vėlino 
geriausius linkėjimus ir vėlino 
sulaukti 50 metų jubilėjų.

Nepamiršta ir Ispanijos ko
votojų prieš fašistus. W. Anes- 
ta trumpais bruožais perbėgo 
dabartinę Ispanijos padėtį ir 
ragino visus paaukoti pagal iš
galę kovai prieš fašizmą ir vi
sais galimais būdais remti liau
dies frontą. Draugės M. Stašie
nė ir žižienė parinko aukas. Po 
$1 aukojo: A. Potenbergas, E. 
Pociūnienė, M. Aitutienė, W. 
Anesta, K. Katarskis, M. Sta
šienė, M. ir O. Venzlauskai; po 
50c: E. Covan (svetimtautis), 
J. Valeika, P. Washkiene; po 
25c: A. Overka, J. Traknis, Ch. 
Frimontas, A. Pilvelaitis, J. Gu
das, F. Ramonauskas, W. Vis
minas, A. Gedrimas, Ch. Stašis, 
O. Savickienė, A. Jokšas, Mrs. 
Jokšas, O. Yuškienė, L. Marce- 
lonienė, O. Gritzienė, M. Anes- 
tienė, R. Stašis. 
rinkta 95c, tad 
$13.70. Aukos 
“Laisvę.”

Prieškarinis - Priešfašistinis 
Komitetas, kuris susideda iš 
8-nių vietinių progresyvių 
draugijų, surengė puikų ban- 
kietą. Jau daug buvo sureng
ta visokių bankietų ir “parių,” 
bet šita vakarienė buvo viena 
iš svarbiausių, nes jos rengi
mo tikslai buvo pašelpti Ispa
nijos kovotojus, taipgi ir Lie
tuvos politinius kalinius. Iš 
artimesnių ir tolimesnių mies
tų atsilankė daug svečių, tad 
Priešfašistinis-Prieškarinis Ko
mitetas visiems atsilankiusiems 
taria širdingą ačiū.

Pirm vakarienės jaunuolis 
studentas Keistutis Michelso- 
nas iš Brooklyno, N. Y., pa
sakė puikią prakalbą, nu
šviesdamas šiandieninę padėtį 
Ispanijoje ir Lietuvoj ir ten 
įsišaknėjusį fašizmą. Kalbėto
jas pažymėjo, kad nek.uriuose 
Amerikos universitetuose už 
pasipriešinimą fašizmui ne tik 
studentus išmeta lauk, bet 
taipgi ir profesorius prašalina 
iš vietų. Aiškiąi matosi, kad ir 
čia fašizmo grūdas pasėtas ir 
jau vietomis pradeda dygti. 
Vienok kalbėtojas pažymėjo, 

Į kad studentai, sų darbininki
jos pagelba, pasiryžę kovot 
prieš tai, sunaikint tą piktžo
lę ir neduot jai įsišaknėti Am
erikoje.

Turiu pasakyti, kad jaunuo
lis Michelsonas atrodo dar vi
sai- jaunutėlis išvaizdoje, bet 
kalba gan puikiai. Visa publi
ka džiaugėsi išgirdus reikš
mingą prakalbą.

Pati vakarienė taipgi 
gera. Drg. G. Valatka

buvo 
savo

valgykloje gardžiai pagamino 
kalakutieną. Visi dalyviai gra
žiai linksminosi tame puikia
me parengime ir manau, kad 
nemažai liks pelno, kuris bus 
geriems tikslams sunaudotas.

Dar kartą B r i d g e p orto 
Prieškarinis - Prieš fašistinis 
Komitetas taria širdingą ačiū 
visiems dalyviams bei rėmė
jams to prakilnaus darbo.

M. Arison.

Lisbon, Port ugalija. — 
Nepaprastai smarki audra 
atplėšė nuo pakraščio du 
buvusius prirakintus Portu
galijos laivus ir iš Tagus 
upės preipl. išstūmė į jūrą. 
Vienas yra karo laivas, ki
tas prekybinis. Pastarajam 
sulaužyta vairas.

Smarkios audros su snie
gu taipgi šėlsta Jugoslavi
joj, Bulgarijoj ir Rumuni
joj-

SVEIKATA—TURTAS
Netekus sveikatos, nemiela nei gy

vent. Turtuolis atsižada ir turtų, kad 
tik būt sveiku. Broli ir Sese, jeigu 
tu įvertini sveikatą ir ją brangini, tai 
prižiūrėk ją. Jausdamas skausmus, 
kaip tai: reumatizmą, rankų kojų gė
limą, nikstelėjimą, nuovargį, šaltį, 
rankų-kojų tirpimą, dieglius, tuojaus 
reikalauk DEKSNIO GALINGOS 
MOSTIES, sudarytos iš daug skirtin
gų gamtos elementų iš tolimų svieto 
kraštų, girių, visokių medžių aliejų, 
šaknų ir žolių; kuri turi savyje ga
lingą šilumą, šildydama kaipo saulės 
spinduliais, sunaikina reumatiškus 
skausmus ir palengvina žmogui. Dek- 
snio Galinga Mostis tūkstančiams pa
gelbėjo, pagelbės ir tamstai. GAR- 
ANTUOJAM, kad, pavartojus kelis 
sykius, aplaikysi palengvinimą ar pi
nigus grąžinanti.

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

vonemis iš skirtingų pasaulio kraštų, 
ku-prems-pagelbėję*' Klauskite visada 
taip DEKEN’S OINTMENT.

PASARGA: Jeigu nori aplaikyti ti
krąją Deksnio Galingą Mostį ir pa
sekmes, tai visada klausk taip: DE- 
KEN’S OINTMENT ir neklausykite 
nei jokių kitų pasiūlijimų, kad kas ir 
siūlytų.

Visada žiūrėkite, kad būt užrašyta 
DEKEN’S OINTMENT, tai tik tada 
aplaikysite tikrąją Deksnio Galingą 
Mostį. Parsiduoda visur.
Reikalaunam Agenčių ir Agentų.
DEKEN’S OINTMENT CO., 

Hartford, Conn.

PAIN FXPF1LER
Smarkus ištrynimas 
malonumas ir palengvini

mas kuomet muskulai 
geliami.

PAIN-EXPELLER 
žinomas lietuvių šeimoms 
jau per tris gentkartes.

BERN. J. SHAWK0N1S 
(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

VARPO KEPTUVE

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

Antrašas: 36-42 Stagg Street, Brooklyn, N, Y.
VYRŲ IR MOTERŲ LIGOS 
GYDOMOS NAUJOVIŠKAIS

BODAIS
Kraujo ir Odos Ligos, Nervų Sui

rimai, Slogos ir Chroniški Skaudu
liai, Nervų ir Abelnas Nusilpimas, 
Skilvio ir žarnų Sugedimai, Hemor- 
rhoidai ar kiti Mėšlažarnės bei Lau
kan Ėjimo Nesveikumai, kąipo skau
smo ir nėsipagumų priežastys, Strė
nų Gėlimas, Sciatica, Neuralgia, Ner
vų įdegimas ir Chroniški Reumatiški 
keblumai, Nosies, Gerklės. Plaučių, 
PlaUČinių Dūdų, Inkstų Nelvarkumai 
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-spinduliąi. Serumų Įleidi
mai ir ciepijimai. Sąlygos yra priei
namos. Pasitarimai veltui.

DR. L. ZINS
Virš 25 Metų Praktikos

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

Vąlandbs 9 Ą. M. iki 7 P. M. 
Sekmadieniais 9 A. M. iki 3 P. M.
(MES KALBAME JAFTTTVTAKAI)

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Prista
tome greit į jūsų namus. Prašome 
įsitėmyti adresą ir telefoną.

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti į ofisą 

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

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

(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 
Telefonas: EVergreen 7*1661
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NEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS
pasakyta, kad “Baltrūnas do
vanojo 50 pakelių žolelių ar-’ 
batos.” Turėjo būti: John W.
Thomsonas dovanojo 12 pa-į 
kelių Natural-Lax-Herb arba
tos.

Darbo Partija Paskyrė 
Apskričių Valdybas

Miręs Žmogus dar Pateko 
Automobilio Nelaimėn

New Yorkas Atsiliko 
“D. Worker” Vajuje

Apdovanojo "laisvės” 
Bazarą

Viena iš Komisijos.

Marcantonio Bylą Panaikino

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.
VAI ANDOS: 2—4 ir 6—«.

Nėra valandų sekmadieniais.

Darbo Partija New Yorke 
rengiasi dalyvauti miesto rin
kimuose ateinantį rudenį. Pa
skirta apskričiam pirmininkai 
ir sekretoriai.

Brooklyno organizacijos 
pirmininku paskirtas Louis 
Hollander, Amalgameitų Jun
gtinės Tarybos manadžeris; 
sekretorium — Edward Fein
berg; jo raštinė 20 Court St.

Queens pirmininku paskir
tas Harry Kaplan, Geležinke
liečių Brolijos Raštininkų na
rys. Jo raštinė randasi 102-18 
43rd Ave., Corona.

Penktadienio vakarą puikus 
Pierce Arrow automobilis 
smarkiai lenktyniavo su polici
jos radio karu. Paskiau jis 
prarado kontrolę ir atsimušė į 
Nat. Biscuit Čo. garadžių, 
esantį 419 W. 14th St., N. Y.

Automobiliui atsimušus sie
non, iš jo iškrito vyras,’"kuris, 
kaip pasirodė, jau buvęs pir
ma peršautas, miręs. Jauna 
moteriškė, Mary Higgins, ta
po sužeista nelaimėj ir be są
monės nuvežta šv. Vincento 
ligoninėn, o draiverys 'sulaiky
tas. Juomi esąs Charles Lavin, 
30 m., 248 W. 16th St.

Didžiojo New Yorko kai 
kurios sekcijos atsiliko “Dai
ly Workerio” finansiniame 
vajuje ir tas sulaiko visą dis- 
triktą nuo progreso. Visam N. 
Y. distriktui buvo kvota $60,- 
000 šiame šimto tūkstančių 
dolerių vajuje. Kol kas su
kelta tik 65.6 nuošimčiai, o 
vajus baigiasi su 12 vasario.

Komunistų Partijos sekcijos 
ir kuopos, taipgi masinės or
ganizacijos ir pavieniai asme
nys prašomi sulyg geriausia 
išgale padėti užbaigti šį vajų 
sėkmingai ir tuomi užtikrinti 
“D.W.” gyvavimą ir gerėjimą.

Spaudoj buvo pusėtinai pla
čių spekuliacijų ar Darbo 
Partija rems LaGuardijos 
kandidatūrą a t e i n ančiuose 
miesto rinkimuose, bet niekas 
tikrai nežino.

Prezidentiniuose rinkimuose 
ši partija už Rooseveltą ir 
Lehmaną gavo 230,000 balsų.

Lietuvos Dvarponiai
Kaip jau žinote, kad mūsų 

L.D.S. 50-tos kuopos 6-šių me
tų sukaktuvėse, ateinančioje 
nedėlioję, 7-tą dieną vasario, 
7-tą valandą vakare, 723— 
5th Avenue, Community Kliu- 
bo svetainėje, So. Brooklyne 
bus lošiamas veikalas “Dva
ro Bernas”. Gi veikalo lošime 
tarp kitų aktorių dalyvauja J. 
Lazauskas ir Pranaitienė. Tie 
du aktoriai, tai tikri Lietuvos

V. Pranaitienė

Įvardijo Taminančs 
Vadą Rakete

Besitęsiančioje kavinių ra- 
.keto byloje penktadienį tapo 
įvardintas James J. Hines, 
Tammany Hall vadas ir bosas 
West Sidės 11-me Asemblio 
Distrike.

Hineso vardas surištas su 
pagarsėjusio gengsterio Dutch 
Schultz vardu. Max Gottfried, 
buvęs Veiterių Unijos Lokalo 
1-mo prezidentas liudijo tei
sme, kad Jules Martin, Schult- 
zo pagelbininkas, sulaužė 
1-mo Lokalo pikleto liniją, mi
nėdamas vardus “Mr. Jimmy 
Hines ir Dučmano.” Martin 
jam sakęs:

“Aš tau sakau, atsiimk sa
vo pikietus. Mes turim did
žiausią žmogų užpakalyj sa
vęs. Štai jo korta.”

Martinas metęs jam akysna 
Hineso kortelę ir pasakęs:

“Jisai ir Dučmanas stovi už 
mūsų pečių.”

Tada atrėmęs Gottfried ui 
revolverį į šonkaulius ir dadė- 
jęs: “Arba tu atsiimi pikietus 
ar aš tave peršąusiu.” Gott- 
friedas atėmęs pikietus.

Kaltinamųjų suole randasi 
ir Viešbučių ir Restauranų 
16-to Lokalo viršininkai. Liu
dininkai sakė, kad jie koope
ravę su Martinu ir Šulcu.

Weinstock Liepė Dewey 
Nesikišt f Unijas

Louis Weinstock penktadie
nio vakarą kalbėjo penkiem 
tūkstančiam bildingų amatų 
darbininkų St. Nicholas Are
noj. ' Jisai stipriai pasmerkė 
specialio prokuroro Dewey 
lindimą į darbo unijas neva 
jieškoti raketierių. Weinstock 
šaukė, kad Dewey paliktų 
darbininkų organizacijas ra
mybėje, o eitų tirti taip vadi
namą “kick back” raketą, su 
kuriuo jo unija turi didžiau
sia kova, c- v

“Kick back” raketas pasi
žymi tuomi, kad bosai neva 
moka unijinę algų skalę dar
bininkams, bet atsiima atgal 
<tam tikrą sumą po išmokėji
mo algų, o nesutinkančius tą 
padaryti darbininkus visaip 
diskriminuoja, kol pravaro iš 
darbo. Weinstock ypatingai 
turi daug susidūrimo su tuo 
raketų būdamas maliorių uni
jos vadu.

šis mitingas buvo sušauktas 
protestui prieš Dewey pašau
kimą tyrinėjimui Elektristų 
Darbininkų Unijos Lokalo 
3-čio. Dewey kaltina uniją, 
būk ji pataikauja vieniems 
kontraktoriams daugiau, negu 
kitiems.

Kiburiai Susilaukė Sūnaus

Moterų komisijai apsilan
kius su prašymu dovanų “Lai
svės” bazarui, brooklyniečiai 
gražiai apie jį atsiliepė ir gau
siai apdovanojo.

Pirmiausia užsukom pas M.
Simonavičių, kuris užlaiko 
smagią užeigą 426 So. 5th St. 
Turėjom pusėtinai baimės, kol 
“susipažinom” su jų už vilką 
didesniu rudu namų sargu, ta
čiau pasiekėm šeimininkus. 
Mums pasisakius savo kelionės 
tikslą, M. Simonavičius sako:

“Niekad nepraleidžiu nepa- 
rėmęs “Laisvės” ir dabar jau 
buvau nusprendęs dovanoti 
bazarui pusbačkį alaus.” O d. 
E. Simonavičienė dar sujieško- 
jo laikrodį ir gražų setą prie
skoniam.

Sekama stotis buvo pas X. 
Strumskį, Republic Liquor 
Store (lietuviško monopolio) 
savininką-vedėją, 415-17 Keap 
St. Jisai padovanojo du bu
teliu stiprių gėrimų.

Stanley Mišiūnas, kuris už
laiko šaunų kabaretą 473 
Grand St., padovanojo pusbač
kį alaus ir butelį brangaus gė
rimo, sakydamas: “Mane visi 
laisviečiai gerai žino. Manau 
nueiti ir į bazarą pasilinks
minti.”

Užsukom pas Ch. Šimanską 
ir M. Petkauską mesinyęion, 
394 Grand St. Dirba išsijuosę 
aptarnaudami kostumerius, o 
ten pat, sekamam kambary, 
matosi, kaip gaminama švie
žios lietuviškos > dešros. Nesi
norėtų sutrukdyti nuo darbo, 
bet šimanskas (gal pastebė
jęs mūsų nedrąsą) paklausė:

“Ką pasakysit?” Pasisakėm., 
“Jūs žinote,, kad reikale nie-1 

kad nesu atsisakęs paremti.' 
Ko labiausia norėtumėt?” Pa
sakėm. Davė visą “ėmę”.

AL Skirmantas, kuris su Va- 
lentukevičium užlaiko užeigą 
321 Grand St., dovanojo bon- 
ką stipraus gėrimo ir davė su
prast, kad su juo pasimatysim 
ir bazare.

J. Jiešmantas, laikrodžių 
taisymo specialistas, 174 Roe- Į 
bling St., dovanojo du raiščiu I
vyriškam laikrodėliui ir žiedą., teisman Broadwes komedijų

Pasiekėm ir William su Ve- žvaigždę Oscar Shaw, reika- 
ronika Skuodžių restauraną- Jaudama $50,000 
užeigą, 564 Wythe Ave. Pasi- už nuoskaudą. Ji 
sakėm tolokos kelionės tikslą, j aktorius už scenos 
Skuodienė sako:

“Ką gi dabar gero ant grei- 1 stūmęs laiptais, o 
tųjų galėčiau surasti?” Primi-'jam pasiskundus, jog sužeidė 
nėm, kad bazaras prasidės koją, tai jis sakęs: 
dar tik 12 vasario.

“O, tai kas kita. Lig to lai
ko mes galėsime parinkti tik
rai gražią dovaną.” sako 
Skuodienė, “ar ne, William.” 
Abu sutiko, kad jų dovana tu
rės būt įdomi ir naudinga 
“Laisvei”.

P. ir L Marčiukų saldainių 
krautuven, 474 Lorimer St., 
užsukom jau gale kelio. Ir 
Marčiukienė dovanojo elek
trišką laikrodį ir 2 bonkutes 
kvepalų.

Pakeliui dar susitikom K. 
Yotautą ir Baltreną, kuriuo- 
du irgi pažadėjo bazarui do
vanų. Taipgi suėjom žmonių 
iš biznieyių ir kitų, jau auko
jusių per, kitus komisijos na
rius, bei seniau atnešusių “Lai
svėn” savo dovanas. Jų vardai 
buvo ar dar bus paskelbti kitą 
kartą.

Moterų komisija dėkinga vi
siems jau prasidėjusiems prie 
“Laisvės” bazaro praturtini
mo. Sykiu prašo tuos, kurie 
dar neaukavę, o norėtų pa
aukauti, padaryti nuosprendį 
jau dabar, nes kas nors iš 
skaitlingos komisijos aplankys 
ir jumis bė£iu sekamų dviejų 
savaičių.

Kaltinimai, kurie buvo su- 
frėmuoti prieš progresyvį re- 
publikoną kongresmaną Vito 
Marcantonio—tapo atmesti. 
Jie buvo iškepti prieš pat na- 
cionalius rinkimus, kad pa
kenkti Marcantonio iš naujo 
išrinkimui į kongresmanus.

Jisai buvo kaltinamas “su
mušime” rinkimų darbininko. 
Sykiu su juo buvo taip pat 
kaltinamas ir areštuotas Viso 
Harlemo Liaudies Partijos dis- 
trikto kapitonas Salas. Prieš 
jį kaltinimai taipgi atmesti.

Distrikto gynėjo pagelbinin
kas, Mendelsohn, kuriam bu
vo pavesta būti kaltintoju to
je byloje, pasakė:

“Aš visą laiką jaučiau, kad 
kaltinamasis yra nekaltas,” ir 
jis atsisakė jį kaltinti, tokiu 
būdu byla tapo išmesta.

Virš 1,000 Dalyvavo 
Konfer. Atidaryme

Penktadienio vakarą Am. 
Prieškarinės-Priešfašistinės Ly- 
gos N. Y. Divizijos konferen
cijos atidaryme dalyvavo virš 
1,000 žmonių. Ši Lygos konfe
rencija jau ketvirta metinė. 
Mitingas buvo Stuyvesant 
High School svetainėje.

Mitinge kalbėjo Wisconsino 
ir Minnesotos progresyviai 
kongresmanai Boileau ir Ber
nard, taipgi kiti žymūs kalbė
tojai. Gauta sveikinimai nuo 
senatoriaus Wagnerio ir nuo 
Louis Carreaga, Ispanijos ge- 
neralio konsulo New Yorke.

Automobilistams
Šiandieną nerizikuokit va

žiuot su 1936 m. leidimų len- 
I telėmis, nes turėsit nesusipra- 
, timą. Pranešama, kad pasku
tinę dieną dar buvo apie 300,- 
000 nepermainiusių leidimus. 
Penktadienį išduota 20,000 
leidimų.

Aktorius Bėdoj
Šokėja Etna Ross patraukė

dvarponiai. Mat, vienas lošia 
rolę dvarponio, kitas dvarpo
nis ir gerai tinka tipais. Apie 
juos daug rašyti nereikia, nes 
kaip pirmu sykiu veikalas bu-

vo loštas, tai jie žavėjo publi
ką, taigi ir dabar žavės.

Taigi ateinančioje nedėlioję 
visus ir visas kviečiame ateiti 
ir dar sykį pasigėrėti jų ir ki
tų aktorių lošimu. Gi po šito 
lošimo veikalas bus lošiamas 
tik kituose miestuose.

Rengimo Komisija.

KsA SAVO SVEIKATOS LABUI LANKYKITE 

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

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

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

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

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

Dieną ir Naktj

50c UŽ DIENĄ IR NAKTJ
SPECIALUS KAINOS SAVAITEI

INiFLUENZA
I

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

Influenza yra staigus kūno valymo krizis, 
panašus j šaltį ir yra išdavas netikusio mai
tinimosi. Tie žmonės netik influenza serga, 
bet ir kitokioms ligoms, kurių viduriai už
kietėję, priskretę, kraujas ir visa kūno sis

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

MATEUŠAS SIMONAVIČTUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

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

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

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

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS 

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

ParsamOKi^ automobilius Te«tuv8m, 
parėm, krilXyhpm ir kitokiem 

reikalam.
402 Metropolitan Avė. 

(Arti Marey Avenue) 
Brooklyn, N. Y.

Ketvirtadienį, 28 sausio, 
Ernešt ir Albina Kiburiai su
silaukė sūnaus. Sūnus gražiai 
auga, o jauna motina sveiksta. 
Ji randasi namie, 88-31 76th 
St., Richmond Hill. Linkime 
greit pasveikti ir laimingai iš
auklėti sūnų.

Ernestas yra sūnus laisvie- 
čiams gerai žinomo Oswaldo 
Kiburio, kuris užlaiko užeigą 
ir svetainę 950 Jamaica Ave. 
Albinos tėvai A. ir U. Bie
liauskai (maliorius, karpente- 
ris) yra darbininkiškų organi
zacijų nariai ir geri laisviečiai 
per daugelį metų. Pati Albina 

i taipgi yra dalyvavusi Aido 
į Chore ir kitose organizacijose. 
Taigi, reikia tikėtis, kad ir 
trečia, vos prasidėjusi gent- 
kartė bus auklėjama progre- 
syviškai. Rep.

| .......... . ■' -...Į---------

Louis Pripažinta Laimėtoju
Penktadienio vakarą įvyko 

Joe Louis su Bob Pastor kum
štynės Madison Sq. Gardene. 
Imtasi 10-čia “roundų”, ku
riem išsibaigus nei vienas iš 

dviejų dar nebuvo nugalė- 
Louis pripažintas laimeto-

jy 
tu. 
ju.

Radio Paskaitos
Lietuvių Profesionalų Drau

gijos radio paskaitos duoda
mos kiekvieną ketvirtadienį, I 
12:15 po pietų. Sekamą ket-’ 
virtadienį, vasario 4 d., kalbės 
Dr. A. Petriką temoje: “šir
dis ir Jos Ligos”. Pasiklausy
kite. Stotis—WMBQ.

ginoms “teroru”.

atlyginimo 
sako, kad 

buvęs mer- 
Jis ją nu- 
kada jinai

NAUJA PUIKI VIETA
Restaurant, Bar and Grill

411 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Sav. Vincas Višniauskas
Manageris, Juozas Zeidat

Amerikos išdirbimo ir importuo
tos degtines, vynai

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

dimui laiko ir pasimatymo 
su žmonėmis.

Charles’ Up To-Date
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas 
PLAUKŲ Ot p 

KIRPIMAS

SKUTIMAS J C

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

— ■■■■ - ■

FOTOGRAFAS

Pataisa
I

Ketvirtadienio ‘ buvo

Gaila, 
kad tu nenusilaužei abi ko
jas.”

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y. .

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

Draugai, visi ateikite į susirinki
mą ir naujų draugų atsiveskite į 
kuopą. A. Baltaitis.

(25-26)

PAJIEŠKOJIMAI

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

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
BALZAMUOTOJAS 

Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsaindau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite.

337 Union Avenue
, Brooklyn, N. Y.

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

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

Taipgi atmalia- 
voju įvairiom 
spalvom.

ir pavienių.
___

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

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

NOTARY PUBLIC TEL. STAGG 2-5043

Matthew P. Ballas

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Laisniuotas Graborius 
NOTARY PUBLIC 

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335

' (BIELIAUSKAS)
\ LAIŠNIUOTAS GRABORIUS

660 GRAND STREET BROOKLYN, N.
/

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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




